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Japonijos darbininkai ir vals
tiečiai yra^ baisioje padėtyje. 
Pačių japonų laikraštis “Kai- 
dzo” rašo, kad amunicijos ga- No. 229
minime darbininkai ir darbinin
kės nuo 6 valandos ryto iki 8 
vai. vakaro dirba 14 valandų už 
30 sen, apie 8 centus Amerikos 
pinigais.

“Bet, — tęsia laikraštis, —J 
daugelis dirba nuo 4 vai. ryto 
iki 11 
landų 
gerai, 
10-15 
daug žmonių, kurie sutinka at- ’ vų darbininkų susirinkimai; 
likti sunkiausius darbus visai visur kalba apie streiką, ku- 
dykai už bent kokį maistą.” rį §aukja Industrinė Mari-

'ninku Unija spalio (Octo-i
Ne geriau gyvenasi ir Jąpo-p)er) g i

rujos valstiečiams: laikraštis; 
“Iloci” rašo: “Sodžiuose Ovate į 
prefektūros, taipgi prefektūrose 
Aomori ir Fukuki jau nėra vi- klausančias prieplaukų ir 
sai maisto. Ten buvo auklėja-1 laivų darbininkų organiza- 
mi ryžiai, bet nerasi nei vieno 
grūdelio ryžių. Sunku sau 
sistatyti, iš ko dar yra 
valstiečiai.. Valstiečiai jau 
visi pardavė savo dukteris

vai. naktį, tai yra 19 va- 
į parą už 50 sen. Ir taiI 
nes daugelis gauna tik j
sen. Pagal iaus, yra!

likti i
dykai už bent kokį maistą.

Kaip Marininkai Turi
Prisirengi Streikui' I .

New Yorke, Bostone ir; 
visose Atlantiko vandenyno j 
prieplaukose yra daroma 

1 masiniai laivakrovių ir lai-

Industrinė Unija kreipia
si į Darbo Federacijai pri-

jcijas. Ragina sykiu strei-
pei7 kuoti, nors mekleriai jų va-gyvi 
veik
ver-

gijon. Valstiečių prašymas, kad vadų (J. Ryano ir kt.) at- j 
suteiktų jiems valdžia pagelbos, 
nerado atsiliepimo.”

Telephone STagg 2-3878 . Brooklyn, N. Y., Ketvirtadi en., Rugsėjo (Sept.) 27, 1934

dai ir kažin kaip priešintų
si. Podraug nurodoma į tų

WORCESTER, MASS. — Du policininkai ir trys detektyvai mušė 
vieną audyklų streikieriu susirinkimo dalyvį.

w>.
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Darbininkai Vifrv Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o (šlaimėsite 
Pasaulį!

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

AUDĖJU KOVOS PRIEŠ STREIKIERIU 
TRAUKIMĄ Į JUODUOSIUS SĄRASUS

Bosai Vien Pietinėse Valstijose į Juodąsias Knygas Surašė 
15,000 Streikieriu; Gorman Neva Protestuoja

liktą pardavystę, per kurią 
jie sulaužė Pacifiko vande
nyno prieplaukų streiką.

Norėdami ateinantį strei
ką laimėt, darbininkai pri
valo tuojaus sudaryt iš vi
sų savo unijų bendrus prisi
rengimo komitetus, vieno 
fronto veikimo ir streiko 
komitetus visuose laivuose 
ir uostuose. Tik šitaip jie 
tegalės laimėti kovą už to
kius reikalavimus:

6 valandų darbo diena, 30

Taip gyvena Japonijos darbi
ninkai ir valstiečiai; gi impe
rialistai, karo pasiutimo apim
ti, švaistosi kardu. žinoma, 
kad ne jiems laimėti karą su to
kiu pagrindu, kur darbininkai 
ir valstiečiai badauja. Japoni
jos imperialistai spėka grūmo
jo pagriebti Sovietų Sąjungos 
Rytinį Chinų Gelžkeli, bet da
bar jau sutinka jį atpirkti, nes 
tūli jų pradeda suprasti, kad 
karas padarytų imperialistų j
viešpatavimui galą. (valandų darbo savaitė; už-

----------  I tikrint ne mažiau 40 darbo I < ,
Vokietijos fašistai tikrai gėdą• savaičių per metus; mokėt 

daro net buržuazijos civilizaci- j po dolerį į valandą ir po 
pusantro dolerio už viršva
landžius; pripažint darbi
ninkų uniją ir samdyt dar- Į 
bininkus iš jų kontroliuoja
mų svetainių, o ne kąip da
bar, kad kompanijos savo 
svetainėse varo per šeren-Į 
gą darbininkus ir atmeta 
kovingesnius ’ 
bei laivininkus.

jai. Neveltui d. Maksim Gorkis ; 
sakė, kad išnaikinkite bepro-1 
čius, tai išnyks ir fašistai.

Jie išleido knygą “Heil Hit
ler”, kurioj štai kokių perlų 
yra: Vienas vyras rašo, kodėl 
jis garsinosi laikraščiuose, jieš- 
kodamas sau merginos apsives
ti. Jis nukalba: “Mano vadas 
Hitleris nori, kad aš apsives- 
čiau. Todėl jieškau merginos, 
protestonės, grynai arijų krau
jo, baltaplaukės, laibutės ir tu
rinčios iš ko gyventi.”

Fašistų propagandos ministe-i 
ris Goebbels ten pat rašo: “žy- 
delkas reikia vyti pas velnią. 
Aš skaitau, kad paprasta tei
singa prostitutė augščiau stovi 
bent kurios vedusios žydelkos 
todėl, kad prostitutė vis gi nors 
yra krikščionė. O kas yra žy- 
delka?”

Toliau jis sako: “Kristus ne
galėjo būti žydas. Tam jokių 
mokslinių įrodymų nereikia, nes 
tas ir taip savaime aišku.”

Fašistų jaunuolių vadas Bal
du r Von-Schirach rašo: “T 
tų partija įrodė, kad ji turi ge
resnius ryšius su ponu dievu 
danguje, kaip buvo krikščioniš
kų partijų.”

Gi Herman Foss, pirminin
kas Vokietijos advokatų sąjun
gos, rašo: “Sveikam žmogui te
gali būti tik trys užsiėmimai: 
medžioklė, žemės ūkio darbai ir 
karas.”

Vien iš šių ištraukų galima jūrų dugno sėkmingai dirba, 
spręsti apie fašistų vadų pro- Dabar ji jau pakėlė ledlaužį ; 
tavimą ir tą palikimą, kurį jie Kaspijos jūroje “Kaspiji

galingą garlaivį “Fredericks”
Juodojoj jūroj, netoli Novoro-

Sovietų ledlaužis “Litke” sek- sijsko. 
mingai kriušina šiaurių ledus. 
Jis išplaukė iš Vladivostoko ap
linkui Sibirą į Archangelską. ’ šistams, 
Senai jau būtų pasiekęs tikslą, 
bet jis kelyje teikia 
laivų ekspedicijom į 
prieplaukas.

ROANOKE RAPIDS, N. 
C., 4,000 darbininkų ir Con
corde 2,000 demonstravo 
prieš neėmimą darban tūlų 
streikieriu. Plačiai kalbasi 
apie naują streiką.

L O WELLY, Mass., ir 
apielinkėj daugelis audėjų 
verpėjų tebesti’ei kuoja, 
idant priverst bosus priimt 
darban visus darbininkus.

WOONSOCKET, R. I. — 
Fabrikantai uždarė dirbtu
vių duris 25 šimtam buvu
sių streikieriu. Fall River, 
Mass., pikietuojama Print 
Works fabrikas, protestuo
jant prieš pavarymą neku
riu darbininkų. Chicopee, 
Mass., tęsiasi kelių tūkstan
čių darbininkų streikas, rei
kalaujant sumažint jiems 
mašinų skaičių.

Prieš atsakymą darbo vei
klesniems s t r e i k i e riams 
Maine valstijoj keliose vie
tose vėl streikuoja audyklų 
darbininkai.

NEW YORK. — Audimo 
Fabrikantų Instituto pirmi
ninkas G. A. Sloan rugs. 25 
d. pareiškė, kad jis nežino, 
ar bus imama darban visi 
streikavusieji audėjai ir 
verpėjai.

Germanas, visuotino strei
ko pirmininkas-pardavikas, 
sako, kad pietinėse valstijo
se bosai stačiai atsakė dar
bą penkiolikai tūkstančių 
sugrįžusių streikieriu. Jie 
įtraukti į juoduosius sąra
šus, taip kad niekad nega
lėtų gaut darbo. Be to, yra 
dar 65,000, kuriuos fabri- 

I kantai neima atgal darban. I
Gorman ketina atsisaukt 

į prezidentą Rooseveltą, kad 
KAUNAS. _  Rugs. 9 d.'ko fabrikantai išskiria tū- jis palieptų bosams priimt

mirė senas lietuviu muzikos dus streikavusius darbiniu- visus tuos dai bininkus at- 
kompozitorius kus ir neima jų atgal į dar-į^al. Bet Goiman nei puses 

....  ‘ 'žodžio nesako, kad audėjai, 
verpėjai ir mezgėjai išnaujo 
eitų streikan, idant iškovot 
darbus tiems streikieriams.

# ■

Prieškarinio Kongreso | MINIOS IŠ LIETUVOS ^erson> N. J., Šilko | 
Darbininkai Nerimsta 
PATERSON, N. J.—Šil-

Delegatai Daugėja
SPRINGFIELD, Ill. — 

Lokalas num. 1 Progresy- 
vės Mainierių Unijos, turin- • 
tis 2,500 narių, išrinko du j 
delegatus į antrąjį Jungti-' Naujalis, 
nių Valstijų kongresą ko
vai prieš karą ir fašizmą. 
Kongresas įvyks Chicagoj, į 
Coliseum svetainėj; prasi-

Mirė Naujalis

ir dainų
(bą. Kiti darbininkai del to 
i kerštauja ir bruzda.
1 «•

Nors nuo streiko atšauki-
“Rėmimas” j mo pereitą pirmadienį dau-

K AUNAS. — Pirmininkas'guma sugrįžo dirbti, ta-

Smetoninis Užsienio Lietuvių I

dės rugs. 28 ir tęsis tris die- Draugijos Užsienių Lietuviams čiaus antradienį dar buvę 
nas.

EDGEMONT, Ill. — Pro-.
gresyvių Mainierių Unijos
8-tas lokalas ir '
Springs miestelio valdyba; draugijos vardu dabar daroma
siunčia delegatus į prieška-! 50,000 litų laimėjimo loterija, deracijos audėjų unijos svė- 

• ’ 1 . į kurios hiljetų pardavinėjimo tainės, o kad valdyba neati
darė durų, tai jie patys įsi
laužė į svetainę ir atlaikė j

Rernti pbnas R. Skipitis rapor- keli tūkstančiai nedirban- 
tavo apie tos draugijos veiklą.1
Į ja yra traukiami lietuviai iš’ Y v. . , .. . ..
visų žemės kampų, įmokant po i SClOje. StreiJO atšauki-•' visų zanies Kctuipų, puonanb pu t ...

Taylor 12 litų narystės permetus. Tos’mo dienoje virš 600 -darbi

rinį kongresą.
i CHICAGO, Ill. - Prieš-i^Haujasitėvynainiškigudruo- 

.. . ....... .. -karinio kongreso_ rengimo |kad draugija išsiunts tonus
laivakrovius komitetui atsiuntė linkeji- į knygų, laikraščių ir kitokios 

į” užsienių lietu- 
1 viams. Bet literatūra štai ko
kia : 163,000 atsišaukimų ii’ 
plakatų; knygutė “Užsienių 
Lietuviai,” mokyklų vadovėliai 
ir kt. 
raštį ; 
apie Darijų ir Girėną.

mus pirmininkas Visos Ša-1 “literatūros 
lies Metodistų Tikybos Jau- 

----- ------ inuolių Tarybos, p. Hayes 
MIRĖ DRG. S. SURDOKAS i Beall: “Daugiausia jums ga- 

---------jlios kovoj prieš karą; tai 
Toronto, Ont., rugsėjo 24 d.lyra ir mūsų kova.” 

po keturių dienų sirgimo plau-‘ CHICAGOJ rugs. 28 d., 
ėių uždegimu ligoninį, mirė Q j k g

Surdokas buvo vos 36 metų darant kongresui rengiama 
amžiaus. Kilęs iš Lietuvos, I milžiniškas masinis darbi- 
Babrauninkų kaimo, . Simno ninku maršavimas. Jis pra- 
valsčiaus, Alytaus apsk.

Drg. S. Surdokas laikė plau-’ 
kų kirpyklą, 738 Queen Street 

Į W. Priklausė' darbininkų or- 
| ganizacijose; per kelius metus 

Fašis- buvo “Laisvės” skaitytojas. Bu-Įšizmą.

paliks pasaulinei civilizacijai;

pagelbą
Sibiro

specialėSovietų Sąjungos 
komisija laivų ištraukimui iš

Kompartija ir Darbinin
kų Kovos Japonijoj

TOKIO.— Pagal Japonų 
valdžios skaitmenis, šiemet 
Japonijoj buvo 821 strei
kas. Žymia dalim streikus 
išvystė Komunistų Partija, 
nežiūrint, kad jinai yra 

mitingą. Savo prakalbose Į mirtinai persekiojama.Dau- 
eiliniai nariai pasmerkė Eli ; gelis streikų įvyko ginklų 
Keller ir kitus išdavikus va
dus, o komunistų kandidatą 
į N. J. gubernatorius Moe 

pa-

ninkų suėjo prie Darbo Fe-

ir amunicijos fabrikuose.

Daugelis Balsavo už
Kovingą A.D.F. Narį

CHICAGO.— Miesto Dar- 
bo Federacijos vice-prezi- 
dento rinkimuose, už kairį
jį kandidatą Elmer Johnso- 
ną balsavo 57 delegatai, ar
ba arti 20 nuošimčių visų 
delegatų, kurie susidėjo iš 
atstovų nuo Federacijos lo
kalų. Tiesa, Fiizpatrick- 
Knockles mašinos žmogus 
Oscar Nelson gavo 248 bal
sus ir vėl tapo išrinkta vi- 
ce-prezidentu. TaČiaus 57 
Johnsono balsai liudija apie 
stiprų Darbo Federacijos 
narių judėjimą į kairę, 
pirmiau, nuo to laiko, 
Wm. Z. Foster ir kiti 
vingieji buvo laukan
braukti, geltonoji mašina 

! viešpatavo be jokių sau 
,kliūčių.

Elmer Johnson kandida
tavo į vice-prezidentus su 
tokia programa: Remti 
Darbininkų Bedarbių Ap- 
draudos Bilių; visus darbi
ninkus jungti į vieną fron
tą kovai prieš atakas, da
romas iš samdytojų pusės, 
ir pasmarkinti vajų už Chi- 
cagos darbininkų suorgani
zavimą į unijas. * A

Maro Pavojus Japonam
TOKIO.— Po viesulai dar 

tebėra vandeniu užlieti pla
tūs 
tai, 
000 
ros

Rengiasi išleisti/‘Met- Drowną entuziastiškai 
organizuoja paskaitas sitiko. Baigiantis mitingui 

buvo priimta kelios rezoliu- 
Draugija surinko 22,984 Ii- cijos.

tus neva lietuviams pavargė
liams šelpti užsieniuose, bet 
kol kas davė tik 5,000 litų Sao 
Paulo, Brazilijoj, steigiamai 
lietuvių tautininkų mokyklai. 

Visas draugijos veikimas yra 
Į fašistinių išrūgų pylimas į ke
ltuvių kolonijas, žmonių trauki
mas nuo darbininkiško judėji
mo prie fašizmo.

Tos draugijos plakatai, knyg
palaikės ir paskaitos tikrumoj 
turi dvigubą tikslą—smetoninti 
išeivius darbininkus ir su šauk- 

NEW YORK. - Betyri- ap,ic 1“.tSvy"6’ ir 
•tautišką kultūrą tuštinti jiems 
kišenius.

sidės nuo La Salle ir 22nd 
St. ir baigsis prie Coliseum 
svetainės, kur bus laikoma 

’ kongresas prieš karą ir

vo labai draugiškas ir visų To-,' 
ronto lietuvių mylimas draugas, j 

Laidotuvės atsibus rugsėjo 
27 d., ketvirtadienį, 3 vai. po 
pietų. Velionis pašarvotas pas 
graborių ant Queen Str., W., 
netoli Spadana Ave.

“Morro Castle” Oficieriai 
Didžiausi Apsileidėliai

fa-

Užviešpatavus Vokietijos fa- 
, smarkiai susitraukė 

Vokietijos prekyba su užsieniu. 
Pirm jų užviešpatavimo 26% 
Vokietijos gaminių išveždavo į 
užsienį, dabar tik 14%. Pir
miau Vokietijos prekyba sudarė 
12-14% pasaulinės prekybos, o 
dabar tik 8%.

nėjant sudegusio “Morro
Castle” laivo oficierius, jie 
buvo priversti prisipažint, 
kad nežinojo,’kada ir kas 
nuleido gelbėjimo valtis su 

ir | dalim žmonių ant vandens.^
Tą padarė laivo jūrininkai rado-užrašyta numerius po- 
ir kiti darbininkai, kuomet ros tokių bumaškų, kurio- 
oficieriai buvo girti bei mis jam buv^ 
snaudė. Kas liečia tuos po
nus, tai būtų galėję sudegti 
visi laivo žmonės.

Hauptmanno Tardymas
NEW YORK. — Ant B. 

R. Haupmanno namo sienų

Vienoj reozliucijoj nuta
rė palaikyti eilinių narių 
komitetus ir dūry t spaudi
mo į vietinės unijos valdy-|jų 
bą, kad sušauktų visų narių 
susirinkimą šeštadienį. Ki
toj rezoliucijoj darbininkai 
reikalavo, kad nei vienas 
narys nebūtų išmestas iš 
unijos be visuotino narių 
susirinkimo. Trečioj rezo
liucijoj buvo pasmerkta na- 
cionalis visuotino streiko 
komitetas su Gormanu prie
kyje ir vietiniai Kellerio 
plauko vadai, kaipo parda- 
vikai.

miestų ir miestelių plo- 
kuriuose užstrigę 300,- 
gyventojų. Del nešva- 
ir bendro vargo tarpe 
atsirado užkrečiamos

kraujinės ir karštinių ligos; 
gręsia maras.

Viesulos sėkmėje yra 2,- 
500 užmuštų; 568 nežinia 
kur dingo; o sužeistų 
skaityta 8,399 žmonės.

Trumpos Žinutės

su-

sar-Viena. — Nežiūrint 
gybos, vis daugiau Austri
jos hitlerininkų slapta per
bėga į Vokietiją.

0 
kai 
ko-

• v 
1S-

Havana. — Areštuota 40 
šalininkų buvusio Kubos 
prezidento Grau San Marti-t 
no.

bumasKų, Kurio- 
vį išmokėta $50,- 

000 už lakūno Lindbergho 
vaiko paliuosavimą. Ant 
durų užžymėta ir telefono 
numeris Dr. Condono, kai
po tarpininko del Lindber
gho išpirkimo. Vakar atvy
ko į tardymą pats pavogto 
ir nužudyto vaiko tėvas.

NAUJAS JŪRŲ MIL
ŽINAS

Anglijoj užbaigtas naujas 
50,000 tonų laivas vadina
mas “534”. Jis yra 1,018 
pėdų ilgio ir 118 pėdų plo
čio. Galės vežti 4,000 kelei
vių.

Wrexham, Angį. — Gres- 
ford kasyklų eksplozijoj 
žuvo išviso 262 darbininkai.

Viena. — Hitlerio valdžia 
užmokėjo 100,000 markių 
Jugoslavijos vyriausybei 
paramą perbėgusiems 
Austrijos naziams.

Hamelne, Vokietijoj, 
tomą dirbtuve, kurioj 
apvaloma 
sas, idant 
gas.

uz' 
iš

sta
bus 
ge-žibinamasai 

nebūtų nuodin-

Pasitraukia Gen. Johnson
WASHINGTON. — Atsi- 

statydina NRA administra
torius generolas Johnson, 
didžiausias po Rooseveltui 
streiklaužis. Jį, matyt, gana 
įkaitino tūkstančių darbi
ninkų protestai ir reikalavi
mai, ‘‘Šalin Johnsoną!”

(Daugiau žinių 5 pusi)
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Audėjų Vargai ir Išnaudotojų 
Pelnai

Audėjų verpėjų ir abelnai rūbų dar
bininkų milžnišką streiką išnaudotojams 
jau pavyko dalinai sulaužyti. Didžiau
siais judesiais darbininkų pasirodė Ame
rikos Darbo Federacijos vadai United 
Textile Workers unijos su Germanu prie
šakyje.

Audimo ir verpimo darbininkai ir vėl 
bus žiauriausiai išnaudojami, o turčiai 
krausis sau milionus pelnų ir korporacijų 
viršininkai lups didžiausias algas. “New 
York Times” nuo 27 d. vasario iki 3 d. 
kovo, 1934 metais, skelbė, kokias gavo 
pereitais metais algas stambių įmonių 
kapitalistai. Pagal tas iš Washington© 
paskelbtas žinias ponas F. K. Rupprecht, 
galva Consolidated Textile Corp., 1928 
metais gavo $49,999 algos pinigais ir 
$63,707 bonais, o T933 metais $49,999 al
gos ir $58,007 bonais.

American Woolen Corp.1 vedėjas An
drews G. Pierce 1928 metais gavo $200,- 
000 algos, o 1933 metais $191,666 ir kelis 
desėtkus tūkstančių bonais.

Jo pagelbininkai Franck H. Carpenter 
ir Wheaton Kittridge gauna po $50,950 
algos. Gi pirmas pagelbininkas ponas 
Moses Pendleton, 1931 metais gavo $50,- 
000 algos, o 1933 metais jau $85,000.

Šitokias algas gauna American Wool
en Corp, vadai. Bet kiek gauna jos iš
naudojami audėjai ir verpėjai?

Century Ribbon Mills vedėjas Herman, 
Levy, 1933 metais gavo $55,000 algos.

Duplan Silk- Corp, vedėjai sekamas al
gal gauna. Ponas P. C. Derby, 1928 me
tais gavo $38,000 pinigais ir $50,000 bo
nais, 1933 metais $28,147 pinigais ir $57,- 
000 bonais. E. C. Geier 1933 metais ga
vo $14,073 pinigais ir $37,000 bonais ir 
E. Buhler, 1933 metais turėjo $16,000 pi
nigais ir $50,000 bonais.

Gotham Silk Ho. Co. vedėjas ponas S. 
R. Summerfield, 1933 metais, gavo $80,- 
000 pinigais algos ir $44,000 bonais, o jo 
pagelbininkas R. E. Tilles $40,000 algos.

Industrial Rayon Corp, galva ponas 
H. S. Rivitz, 1928 metais turėjo $39,000 
algos pinigais ir dar gavo $20,000 bonais, 
0 1933 metais jau gavo $50,000 pinigais 
ir $20,115 bonais.

Pacific Mills vedėjas ponas Ed. F. 
Greene gavo $85,000 algos.

Tokios tai algos tų ponų. Štai kas tu
ri gyvenimą. Bet kada darbininkai išei-

na į kovos lauką kovai už dolerį kitą del 
duonos, tai tie ponai pasišaukia armiją 
ir darbininkus žudo. Ir Šioje kovoje 15 
darbininkų paskerdė ir desėtkus sužei
dė. Su jais išvien ėjo Amerikos Darbo 
Federacijos vadai ir šalies prezidentas 
ponas Rooseveltas, kuris į metus gauna 
$75,000 algos ir dar kita tiek gauna pa
dengimui jo visokių išlaidų.

Šie ponai, žinoma, turi šaukti už šią 
sistemą, kad ji gera, keikti komunistus 
ir visus darbininkus vadinti bolševikais, 
kurie tik stoja kovon už darbininkų rei
kalus.

Audimo ir verpimo darbininkai nenu
stos kovoję už savo reikalus, jie vienys 
savo , spėkas ir stos kovon ne vien už pa
gerinimą savo kasdieninio i gyvenimo, bet 
ir del prašalinimo visos išnaudojimo 
tvarkos.

Kongresas Prieš Karą ir Fašizmą
Pabaigoje šios savaitės Chicagoj susi

rinks II Kongresas Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą. Visi raportai rodo, jog tai 
bus -labai didelis ir atstovingas kongre
sas. Visi Amerikos kampai bus atsto
vaujami. Susirinks gal kokie du tūks
tančiai atstovų nuo įvairiausių organiza
cijų, draugijų, kliubų, darbo unijų, rate

lių. Jie bus visokių politinių ir religinių 
pažiūrų. Bet visi nusistatę prieš karą ir 
fašizmą. ;

Iš politinių partijų, tiktai Komunistų 
Partija karščiausiai rėmė šį kongresą ir 
darbavosi del jo pasisėkimo. Socialistų 
Partijos vadai nutarė pasiųsti kongre- ■ 
san tik “tėmytojus”, nors, tiesa, nema- ’ 
žai Socialistų Partijos lokalų, numoda
mi ranka į vadų nusistatymą, išrinko ir 
prisius reguliarius delegatus. Tai visai 
natūralu, kad tik Komunistų Partija vi
somis spėkomis prieškarinį kongresą re
mia. Ji yra darbininkų partija, 
na darbininkų reikalus. Ji gali 
įvertinti, ką reiškia darbininkams 
ir fašizmas. .
’ ; Šiame kongrese bus virš šimto

ji gi-

karas

lietu
vių delegatų. Dauguma jų bus; pačios 
Chicagos ir apielinkės; bet nemažai at
stovaus tolimas kolonijas. Grupė delega
tų bus iš Brooklyno. Chicagos “Vilny-:' 
je” pranešama, kad šeštadienį, rugsėjo 29 
d., vakare, yra šaukiama prieškarinio 
kongreso lietuvių delegatų sesija. Mes 
pilniausiai pritariame tokiai lietuvių de
legatų konferencijai.

Antro Kongreso tarimus turėsime 
stengtis pravesti gyveniman. Naudos 
nebus, jeigu jie pasiliks tik ant popie- 
ros. Visi sąžiniški priešai karo ir fa
šizmo turės griebtis už darbo. Todėl 
kongreso lietuviai delegatai, susirinkę į'* 
konferenciją, galės pasikalbėti, aptarti, 
kaip geriau ir greičiau kongreso tarimus 
pravedus gyveniman tarpe lietuvių. Yra 
sumanymas žiemą šaukti Amerikos liet- 
tuvių visuotiną kongresą prieš karą ir 
fašizmą. Chicagos kongreso delegatai, 
turėdami ant rankų to II Kongreso ta
rimus, galės savo žodį tarti del lietuvių 
kongreso. Galės padaryti pradžią prisi
rengimui prie to kongreso.

Sestrorecko Kurortas:
Amerikos darbininkai apie 

kurortus ir nesvajoja, nes 
kada dirba, neturi laiko, su
stoja dirbę, skubinasi kito 
darbo jieškoti, kad neprisi
eitų badauti. Sovietų Są
jungos * Socialė Apdrauda 
teikia galimybės kožnam 
darbįninkui patekti į kuror
tus, sanatorijas ir namus 
poilsio visai veltui ir nenu
stojant savo algos tuo lai
ku. y Milionai darbininkų 
praleidžia savo vakacijas 
puikįai įrengtuose kuror
tuose. ir namuose poilsio— 
ant ko S. Sąjunga labai tur
tinga. ir vis dar naujus ir 
naujus steigia kurortus su

domis gydymo. Čia aš no
riu supažindinti amerikie
čius su Sestrorecko kuror
tu, kuriame aš praleidau 
rugpjūčio mėnesį šiais me
tais. • , * Į j

Sestrorecko kurortas 
įkurtas 1898 m., o 1908 m. 
visasvietinėj parodoj buvo 
priskirta augščiausia dova
na Sestrorecko kurortui.

Kurortas randasi ant ry
tinio kranto Finų užtakos, 
(zaliva) tarpe miesto Ses
trorecko ir Finliandijos ir 
atstume 36 kilometrų nuo 
Leningrado. Iš Vakarų pu
sės kurorto Finų užtaka, o 
iš žiemių tęsiasi Finliandi-

visais patogumais ir meto-ja; iš žiemių, rytų iPpie-

Ii ŠYPSENOS
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/A t f j ♦. i anica’ pasirodė virš Koenigs-Ar Istikrum Darius ir ■ berg (Karaliaučiaus) Romera- 
. j/ Jh _ I nijos provincijoje. Rakjetai

buvo paleisti į viršų ir tada 
orlaivis išnyko į vakarus. Apie 
vidurnaktį orlaivis pasirodė 
virš miestelio Beriinchen, ku
ris randasi už 120 mylių į 
šiaurryčius nuo Berlyno ir su
kinėjosi apie 200 pėdų ore. j
Du sykiu orlaivis pasirodė virš met' aš buvau turtingas ir 
liuosanorio darbo kempės.

“čionai reportai prieštarau-

Girėnas BuVO Nušauti 
Vokfetijoj?

Neginčijami Faktai Parodo, kad Lietuvos Smetonos Val
džia ir Amerikos Valdžia Užgniaužė. Teisybę, Paslėpė 
Aiškius {rodymus ir Nuplovė Hitlerio Nazių Rankas nuo 

Atsakomybės
Tebeina visokių gandų apie (turėjo suklupt už 400 mylių 

užsimušimą lakūnų Dariaus ir | nuo tikslo ir ant tos teritori-' ai§kįaį pareikšta kad 
Girėno Vokietijos i 
1933 metais. Iš jų baisios ne
laimės Chicagos mekleriai va
ro pieningą biznį su savo “Li- 
tuanica II.” Sakoma, kad.

Buvęs Turtuolis
Jis:—Taip, tu dabar iš 

Z manęs juokus darai; mat, 
aš biednas. Bet aš sakau 
tau, kad buvo laikas, kuo-

su karieta važinėjau.
Ji:—Turbūt tas buvo tą

ją, nėra žinios, ar šviesa buvo1.^ kada tu sėdėjai su barš- 
paleista iš orlaivio, ar kempesL v. , .
.sargai paleido šviesas antIručiu rankoj, o motina stu- 
‘Lituanicos.’ Tačiaus buvojme Karietą .

I orlaivi-!* • • • . * k/l JVC VU) AUU VI ICAfl V 1 j

miškuose jos, kuri Dariui buvo pilnai Pa- ninkai buvo matomi pasilenkę
žįstama, nes jis per ją buvo; žiūrį žemyn iš orlaivio budu- 
skiidęs pirmiau? Atsiminta,, kgs> Vėliau įgi, kempes sargai
kad kiti du orlaiviai, vienas iš j pareiškė, kad jie manė, jog 
Latvijos ir vienas iš Lenkijos, Į oriaivis yra lenkų, ‘priešų’ or-

įpielinįcėj tūlas laikas pirmiau: fuoti kempę. Beriinchen yra 
Dešimties mylių ]abai arti prie neramaus lankų 
" .................. rubežiaus, taip pat miestelis!

(Tąsa 3-čiam pusi.)

vardan antro skridimo Grigai- pat misteriškai toj pačioj j laivis, kuris bando nufotogra- 
tis ir jo kolegos susirinko virš a 
$30,000! Ir dar teberenka pi- sušidatižė.
nigus. O skridimas padžiautas! ruožtas sutalpino trijų nelai- 
arit tvoros “iki kitos vasaros,” 
nes, girdi, Europoje oras suge
do!

Tiek to, grįžkime prie pačių 
Dariaus ir Girėno. Amerikos 
žurnalo “Popular Aviation” Lenkijos, čechoslovakijos,'
leidėjai susidomėjo jų neląimeltaip pat Lietuvos 
ir padarė platų ’tyrinėjimą, šaukė su stebinančiais pareiš-j 
Rezultatus paskelbė rugsėjo kimais, kad lakūnai buvo be-1 
mėnesio laidoje. Tyrinėjimui gėdiškai nušauti! Tai nebuvo 
vadovavo tūlas E. Stanton neapčiuopiama. Nazių Vo- 
Brown ir paduoda savo atidęn- kietijoj gyvybė laikoma už pi-[

Be KM daiktą, kaip parodo pasku-i

kad

Jis Ten Eina
Kunigas: — Jaunas žmo

gau! Ar tu savo gyvenime 
kada lankei garbinimų vie-

mių scenas!“ A , ,
Spauda Byivo Užrikus, Ret Į 

Raskui Nutilo

“Anglijos, Francijos, Belgi-

laikraščiai

Jaunuolis:—Taip, kunigė
li, aš ten dažnai lankausi, o 

I ir dabar pas ją einu.
A. M. Bedievis.

DARBININKU 
SVEIKATA

Nazių Vo- DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

tiniais laikais nepateisinami 
visuotini skerdimai žmonių 
šimtais pagal įsakymą fanatiko 
Hitlerio ir kraugerio Goeringo, 
kuris vienu laiku buvo beprot
namio įnhmis.

“Bet staiga spauda nutilo, 
tik su retkartiniais drąsiais 
išsiveržimais. Dangtis tapo 
užvoštas. Pasidarė truputį 
pavojinga nurodyti į tragediją nieko užmatyt, ba ima ir par- 
kitaip, negu į paprastą nelai- pUOla. 
mę... Aiškūs faktai, kurie jos labai slobnos, labai rtien- 
reikalavo atsakymo ir išaiški-! kos. Ir taip nervuotas, kad ir 
nimo, pasiliko ignoruojami ;ir . valgydamas .turi už kėdės lai- 
neišaiškmti. Žmonės tarpe sa-' kytis,’ ba visą jį krato.' ' 
vęs i^iurmėjo ir reikalavo tei
sybės,* bet o^įcialįai tragediją 
pasiliko baigtu incidentu.“

Br6wn sako, kad Amerikos 
valdžia atsakė lakūnų gimi
nėms, jog “tai buvo nelaimin
gas aksidentas.“ Girdi, “val
džios viršininkai spaudoje išsi
reiškė, kad lakūnai buvo pa- Ale jo tonziliai labai mažyčiai, i Jokių vaistų specifiškų nėra, 

.................. ‘ ŽH 
i kad gerklės neskaudėjo ir nie^ noma, bendroji higijena—ge- 
kad gerklėj šalčio neturėjo. ’ ras maistas, masažai, brauky- 
Tai 
jam

[ji, pagadina tūlas nervų siste
mos dalis, tūlas nugarkaulio 
smegenų dalis, ir nuo to pasi
daro tūlų raumenų paralyžius. 

(Raumenys nebeturi ant savęs 
nervų ir smegenų kontrolės, tai 
jie pasidaro liaunučiai, minkš
ti, maži, susitraukia, atrofuo
jasi, išdžiūsta.

Sakote, vaikas labai ner
vuotas. Kaip gi jis, vargšelis, 
nebus nervuotas, kad tas ne
lemtasis paralyžius pagadino 
jam nervus. Vaikų paralyžius 
yra nervų liga. Ir reikia ži- 

akkUr^,.ikuU'sakė,! ta«d Jis, M*!apią ngrvuą, kąd-pagadifi- 
jąin pamaŽys.- Tai pėr du h riervąi-.suvytę • nerv, celes 
mėnesiu'jis jam leido vaistu'hiekad nebeatauga, nebeatgy- 
su adata ir jis jį tiek nuslob-Ja' . Apielinkinės kaimynystėje 
nino, kad jis kaip tik paeina.' cplės kartais išmoksta bent da- 
Tai paskui sako: reikia jam-^na' pažeistųjų savo draugių 
tonziliai išimt, tai tas mačys. j darbą eiti.

Vaikų Paralyžiaus Paseka

Kas mums daryt su mūsų 
vaikų ? Kaip jis buvo 9 mė
nesių, tai daktaras sakė, kad 
jis turi “Infantile paralysis.” 

i Tai ta liga jį paliko faiį) ner- 
I Ir o rl n i d V a <-• : 1 ii naiI vuotą, kad, niekas; į jį nei pa
žiūrėt negali/' Ir jis negali

Ir per kelienius jo ko

gimus ilgame straipsnyje.
jokio abejojimo Brown daro 
sekamas dvi išvadas: Darius 
ir Girėnas tapo nušauti' bei 
pašauti ir todėl jų orlaivis nu
krito miške. Antra, Lietuvos 
Smetonos valdžia ir Jungtinių 
Valstijų Roosevelto valdžia ži
no, kad Darių ir Girėną nušo
vė Vokietijos hitleriniai fašis
tai, bet tiksliai nuo pasaulio 
slepia faktus, nes, girdi, neno
ri užpykdyti Vokietiją.

Reikia pripažinti,
i Brown darodymai ir argumen

tai yra labai, tvirti. Sunku 
abejoti jų teisingumui, že
miau paduodame kai kuriuos. 
Brown1 išvedfeie>|imūš. 1 ‘ j !

“Nemalonūs 'zu/žėjimai ,pa
sigirdo,” sako Brown. * “Susi- 
daužymo orlaivio aplinkybės 
buvo labai nužiūrimos. Taip 
vadinami nelaimės tyrinėjimai J 
davė prieštaringus pareiški- ' 
mus. . Kol pribuvo Lietuvos . . . . , -------------
valdžios atstovai, visos lieka- šauti’ be.t viršininkų paVar- kad ką Hk matyt, m jam me-, dabartinėj vaiko būklėj, 
nos buvo nuimtos ir nugaben- slepiamos, 
tos ir tik biskį daugiau kaip 
pusė orlaivio bepalikę. Lietu-'labai nenorėjęs skristi per Vo- 
vos aviacijos kapitonas, po iš-, kietiją, bet paskui permainęs 
tyrimo Soldine, kur lavonai ir saVo planus. Kodėl jis per- 

nuga- mainė planus? Todėl, kad 
darymo! skrendant per Airiją ir Ang

liją labai daug vandens reikia; 
o per Vokietijai 

Kodėl jis bijojo •

Tai dabar pasitaikė tokis
pėr^ du’ rier.vąi-4šuvytę nervų celės

Apielinkinės kaimynystėje
1 celės kartais išmoksta bent da-

Brown tvirtina, kad Darius mes ir nežinom, ar duot, mai, saulė gali kiek sutvirtin- 
juos išimt ar ne. I u vjSą organizmą.

Gal jūs ka patartumėt, nes. T , .. , . v. . -i in1 kojos silpnos. Kaltaislabai skada vaiko. Jau 16 . .. ,t . , . . , , „ . i daroma operacija ant raume-metu ir tokis nedrūtas. Patai-1 m u ♦> •. ‘ . .. i nų. Tebesą sveiki raumenys
dalimis persodinama kiton, 
suparalyžiuoton vieton, ir ta
da suparalyžiuotoji vieta dali
nai atsigauna, pradeda geriau 
valdytis, pasidaro tvirtesnė.

Ten pat ant vietos geras, 
jii^-i vinį mgao u umS

Tai ko-Į pasakyti, ar galima ir kurioj 
vietoj galima tokia operacija 

Dažniausia tokia

orlaivio liekanos buvo 
benta, susilaikė nuo 
pareiškimo apie savo atradi-! 
mus, nes jo atradimai buvo ste- perskristi, 
binančio pobūdžio. Oficialis daug mažiau. 

t r i.: zvi.’ ! t • 5 • t

nesutiko su žinomais f aktais, j girdi, kad jis nujautė nelaimę 
Skuba i
klausimą. į

“Sujudimas! 'Kame priežas- j 
tis susidaužymp? Kas gludi už-i 
pakalyje tragedijos ir tos slap-j 
tybės, kuri ją laiko apsuptis?, kilo šiaurinėj centralinėj Eu -t -------------- ------------ T ______
Per 4,500 mylių orlaivis pasi-' ropos dalyje. Liepos 16 die-' ligą — vaikų paralyžių. Tai j ja duoda gerokų pasėkų. Pasi
rodė ištikimas. Tai kodėl jis nos naktį, 10 valandą, ‘Litu- • yra limpama liga. Pažeidžia teiraukite su geru chirurgų.

kite per “Laisvę.“
Atsakymas.

Ne, Drauge, nemanau, kadį 
nazių Vokietijos pareiškimas J skristi pėr Vokietiją? Todėl,' ką nors gera Jūsų vaikui pa-Į 

darytų tonzilių išėmimas. Su-i 
lig Jūsų aprašymu, jam tonzi-j 
liai visai normalūs, maži, ne-! patyręs chirurgas galėtų Jums 
apkrėsti, neinfektuoti. ' 
kiems galams jie pjaustyti?

'Draugė, Jūs turite ką ži- padaryti.
not apie tą Jūsų vaiko turėtą raumenų persodinimo operaci-

ir slaptybė apgaubė j Sako Fdlttai Apie pažil}
Nelaimę?

Toliau seka šie faktai: 
“Tragedijos naktį audra pa

Darbo Žmonių Sveikatos Šaltinis j Aš,'važiuodamas į kuror- 
I tą, maniau, 'flaūg kąpermė- 

^ddintitįyairi^ihimbdukais ir 'nėšį lūžkd'paišyti į amėri- 
gėlėmis, jtaį'vasaros mene-, kiečių spaudą, bet Idikas 
siais'ištiktųjų ; jautiesi beė- nejučiai prąbėgo, besiinte- 
&įs pasakiškame Tojuje, šis ■ vėsuojant daile ir sportu, 
kurortas neužsidaro apskri- Kada aš dabar prisimenu 
tus mėtus—vieni , apleidžia, Amerikos darbininkų gyvė- 
kiti pribūna poilsiui ir pu- nimą—tą nelemtą rūpesnį 
taisymui sveikatos. . Sovie- apie darbą, tą vergišką nuo-, 
tų Sąjungoj yra ’ ©balsis—' lankavimąprieš bosus ir. sėjo (Sept.) 28, atsibus choro 
udhrhiškai dirbti ir kultū- boselius, tą priklausantį j mėnesinis susirinkimas LD? 
riniai ilsėtis, tokiu būdu 
dailė ir sportas niekur ne
pamirštama. Čia, kurorte, 
apart įvairių' įtaisų ir įran
kių sportui, nuolatos tęsiasi 
muzika, koncertai,

tų-pusių kurortas apsuptas į čia randasi nbmhžai. VaK 
pušiniu mišku, kuris tęsiasi Įgykla įrengta Silt ’tukWn- 
dęsėtkus, kilometrų, ip tokiuičio ižmpnių /aįit; .*syk. Sale 
būdu kurortą apsaugoja perstatymams [ tūkstančiui 
nuo didelių vėjų, -kurių 
smarkumas čia neviršija 4 
metrų į sekundą. Miglotų 
dienų čia esti nedaugiau ke
turių į mėnesį. Oras tur
tingas ozonu, iodu ir pasižy
mi ideališku tyrumu.

Kurortas apima 85 hekta
rus žemės. Per vidurį ku
rorto teritorijos teka upė 
Sestra (Sesuo) su puikiais 
sipiltiniais krantais. Kuror
tas su visais gydymo aprū
pinimais talpina suvirš tūk
stantį žmonių, neskaitant 
poilsio natnų, kūriū taipgi

1'1 . . \ . 

dviem šimtams^ Žiemos Ihi-J 
ke maūdyifiufei 4 įtaisytas 
prūdas su apšildomu vande
niu iš 5,000 viedrų. Kadan
gi čia suvažiuoją nę ligoniai, 
o tiktai reikalaujanti tujo 
remonto sveikatos, todėl 
vartojamos čia daugiausia 
fizikines gydymo metodos 
ir šiam tikslui yra įrengtas 
institutas, turtingai apsta
tytas įvairiais aparatais fi
zikinių gydymo metodų.

Apąft “arpj?įn,ajo” miško,, 
kuriame randasi kurortas,

Ji. t

sižeminti. čia darbinijikas, 
dirbdamas, tveria pats sau 
gyvenimą, rengdamas vis 
puikesnę ir Šviesesnę ateitį.

B. Krasauskas.

Elizabeth, N. J.
■. r ; ' - -- ----------- - ■_ }

Draugai ir draugės banpe- 
čiai: Ateinantį penktad., rug-

i mėnesinis susirinkimas LDP. 
Kliube, 408 Court St.

Kiekvienas narys privalo bū- 
j tinai dalyvauti, nes bus apsvar- 
i styti svarbūs klausimai, lie- 
• čianti choro reikalus. Taipgi 
. bus prirašymai naujų narių. 
■ Todėl, draugai ir draugės, ku-

apielinkėj, malonėkite daly
vauti šitame susirinkime-.

Choro Organ.,
7 Charlie.

, tą priklausantį i 
darbininko gyvenimą ir li
kimą nuo darbdavių—tai 
vilnys šiurpulių pereina, per i 
visą kūną! Čia, Š. ‘Šąjun-j 
goj, darbininkai yra patys j 

muzika, koncertai, teatra- sau žmonės, o ne naudojimo ; _
liai perstatymai ir judami 'įrankiai,-tverianti |rba
paveikslai. Neretai duoda-į ir tūrius tiel kitų! Čia nite-" 

irtios mokslinės ir politinės' kas jo nėi^rihų&oja ir 
dar visos aiėjdšūr'takm hp-flėkcijoš—taip, kad nuobo-‘.nieką jis neturi reikalygjF

4 
fyr-
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AR IŠT1KRŲJŲ DARIUS IR GIRĖNAS BUVO 
NUŠAUTI VOKIETIJOJ?

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Soldin. Orlaivis nuskrido 
pietvakarių pusę. Kas atsiti-j 
ko pirma, negu orlaivis nūs-Į
krido?

į Toliau autorius nurodo, kad 
. buvo reikalauta orlaivio dingu-;

sias dalis sugrąžinti ir fašistai! 
prižadėjo tatai padaryti, bet, 

i daugelis dalių ir pasiliko nesu
grąžinta. Matomai, tose da- 

“Apie 12:30 vai. ryte tūlas lyse buvo ženklai kulkų.
farm e rys šalę Kudhamm, prie Į 
Soldin girios, girdėjo atlekiant Į 
orlaivį iš šiaurvakarių. Grei-I 
tai paskui jis girdėjo labai i 
garsų trenksmą. Bet kadangi j 
lijo, tai jis nėjo patirti. Kitai 
rytą ‘Lituanicos’ liekanas at-Į 
rado Soldino girioje valstietė; 
moteris ir jos duktė, kurios! 
tenai grybavo. Maišas su j 
laiškais buvo išmestas iš oriai-i 
vio pirm susikulimo. Išmeti-; 
mas maišo įrodo, kad jie tikė-Į

W josi nelaimės. Kame yra pa
matas gandų, kad maiše buvo 
rasta kruvina nosinė?

Į-džių viršūnes. Kovojant .prieš' ir slaptai dirstelėti į mirusius 
Į augantį silpnėjimą del kraujo Į lakinius. ;fe^. ;tJis ’ mėnesius 
! netekimo, o gal vienam laku-i surgikai’ darbavosi, perdėdiriė- 
I nui jau esant negyvam, neten-|jo dalis, Perdirbinėjo išvaizdą, 
j k ant šviesos ir srpėkų, orlaivį'‘gydė’ lavonus. Nežiūrint to, 
I buvo lengva įskristi į medžius, "nnt Dariaus kojos buvo mato- 
I Orlaivio bilduke ir tūlos dalysimos tūlos apskritos skylės, to- 
i kurios buvo numestos toli nuo1 kios, kokias kulkos galėjo pa- 
orlaivio, buvo aptaškytos krau- j daryti.
ju« Tas gerai susiriša su gan.j 
dais apie kruviną nosinę, ęastą Į 
laiškų maiše.” j

kanuolės pašovė lakūnus. Kiek nešta telefonu. Ten man atro-Į 
do maža klaidelė padaryta, i 
Vietoj “šimtus,” gal bandė pa-1 
sakyti “šimtą.” Per telefoną. 

Po kalbant bile kada gal klaida į- 
susiuostė Hitle-J vykti. Svarbias žinias, g

“Pirmutinis oficialis fašistų 
(nazių) pareiškimas sakė, kad! 
lakūnai neteko gazolino ir to
dėl buvo priversti nusileisti gi
rioje. Bet tie, kurie. pirmuti
niai pasiekė nelaimės , vietą, 
taip pat pirmutiniai raportai 
iš Soldino tvirtino, kad orlaivio 

I 

tankoje dar buvo mažiausia 50 
litrų gazolino ir 10 litrų buvo 
rezerviniame kene.

Prasideda Laidojimas Teisybės 
Apie Nelaimę

“Nuo atradimo sudužusio or
laivio įvykių i 
abejotinu būdu.
mes įrodymai greitai prašalin
ti pirma, negu lietuviai virši
ninkai pribuvo ištirti. Lakū
nų lavonai nugabenti į Soldiną 
ir padėti po šešių 
gi n inkų sargyba, 
skubotai sudėti į 
užpečėtyti. Taip 
kas buvo atliekama, jog vie
name grabe buvo rasta 
rankos, kuomet karstai 
atidaryti Kaune.

“Orlaivio sparnai visai 
go.
lis orlaivio 
pat Soldino žmonės.

Ištyrimas motoro parodė,! 
kad nelaimės priežastis nebu-j 
vo motoro' sustojimas veikti.! 
Ekspertų nuomonė buvo, kad Į 
oras negalėjo būti atsakomin-į 
gas už nelaimę.”

Brown tvirtina, kad jeigu
; 1U dUU UZAiul V U J l—i 1 *2 11, , . gazolino butų buvę pritrukta,i eiga ėjo labai it. . , -... . . . Darius butų galėjęs ir mokė-,u. Visi nelai-, . , . . . , . , .. ■ IZ I 1 i i o i cmotnhdVTl 1 Y! •

Smetonos Valdžia Kruvinoje 
Rolėje

Bet ne tik Vokietijos fašis-| 
tų valdžia paskui paslėpė ši
tą žmogžudingą darbą savo 
nazių, kurie pašovė Girėną ir 
Darių. Kuomet jų lavonai pa
siekė Kauną ir kuomet buvo 
Smetonos valdžios susiuostyta 
su Hitlerio valdžia, prasidėjo 
Lietuvoje slėpimas visos teisy
bės. Brown daro štai kokius 
kaltinimus Lietuvos valdžiai:

“Nuo to laiko, kaip lavonai 
buvo išgabenti iš Soldino ir 
pasiekė Kauną, jie buvo už
kalti grabuose ir saugomi.' 
Kaune buvo surengtos šturmin
gos laidotuvės.
valdžia paėmė lavonus del iš- 
balzamavimo taip, kad jie lai-1 
kytųsi tūkstantį metų. Tatai 
buvo padaryta su lakūnų šei-Į 
mų leidimu.

“Artimi Dariaus giminės
Per

“Dabar, metai vėliau, ra
portuojama, kad vienai iš dar
bininkų, kurie buvo toj vietoj, 
kur lavonai buvo balzamuoja
mi, atvyko Amerikon i ir kal
bėdamas mažos grupės susi
rinkime, pareiškė, kad jis ma
tė kulkų skyles lakūnų lavo
nuose. Vienas francūzų laik
raštis išėjo atvirai ir .pareiškė, 
kad iš Girėno lavono buvo iš
imtos kulkos. Kitas autentiš
kas raportas sako, kad vieno 
lakūno krūtinėje buvo rastos 
trys kulkos, 
p ortą i, kurie 
puola.”

Tai tokie 
kuriuos parodo ponas Brown. 
Beveik nelieka jokios abejo
nės, kad Vokietijos fašistai, 
pamatę orlaivį virš koncen- 

Tada Lietuvos tracijos stovyklos, iš mašininės

palėkus ir lakūnų gyvybei 
gęstant, orlaiviu visu smarkumu 
leidos į mišką, nuskindamas 
daugybę medžių viršūnių. 7' 
tos nelaimės, susiuostė Hitle-'vykti. Svarbias žinias, greitu 
rio valdžia, Smetonos valdžia laiku geriausia pranešt tele-j 
ir Amerikos valdžia ir visus! grama, arba “Night Letter.” 
tuos faktus gražiai užslėpė. Pranešėjas, ant greitųjų gal to 
Mat, nenori jie pyktis. nesuprato. Tai yra pamoka.

, Darius ir Girėnas buvo Ame
rikos piliečiai. Bet Roosevelto 
valdžia tyli, nedaro jokio ty
rinėjimo, slepia faktus.

Darius ir Girėnas buvo Sme- 
' tonos šalininkai, nešė jam pa
sveikinimus nuo Amerikos 
smetoninių, tačiau Smetona ir! 
jo kolegos slepia teisybę, nu
plauna rankas Vokietijos fa
šistams, mulkina visus lietu
vius apie Girėno ir 
nelaimę. 

1 TA v.

i Šeimininkės Jieško 
Tinkamų Vodkai Stiklų į

stai yra trys ra- 
vicnas su kitu su-

nazių smo-
Jie buvo 
karstus ir 

skubiai vis-

buvo

din-

SENOVIŠKAS RYŽIŲ 
PUDINGAS

Kaipo gardesys baigiant valgį, ry
žių pudingas yra vienas iš geriausių 
dezertų. Per ilgą kepimą ryžiai su 
pienu taip sutampa, jog pasidaro pui
kus kvapsnys ir skonis. Ir toks pu
dingas atsako New Yorko valstijos 
vajui už naudojimą daugiau pieno.

Dabar kas link šio gardėsio ga
minimo.

Trejetą minučių laiko paima ryžių 
nuplovimas, sudėjimas j kepamąjį in
dą ir pridėjimas cukraus, druskos ir 

i pieno. Pečius neturi būt perdaug 
įkaitintas, tik apie 250 laipsnių.

Pirmą kepimo valandą reikia mai
šyt plutą panašią į Smetoną. Antrą 
ir paskutinę valandą reikėtų pamai- 
šyt vieną kitą sykį; bet kuomet pu-

Nuo to laiko, kaip desėtkas 
dienų atgal pasidarė galima 
gauti Tikros Importuotos Ru- dingas, užbaigta daryt, tai jo pluta 
siškos Vodkos (degtinės) New

Dariaus Yorke ir apylinkėj, daugelis 
j šeimininkių jieško tinkamų 

Dar štai kas reikia atžymė-. stikliukų, iš kurių gertųsi visai 
i senovišku būdu. Per šimtusti. Grigaitis ir kompanija tuos j 

visus faktus puikiai žino, ta-imetų tikra Rusiška Vodka bu-j 
čiau su savo “Lituanica” vėl , vo geriama iš mažų stiklelių,;

yra atidengimai, į jie renka pasveikinimus tam vadinamų 
pačiam kruvinajam Smetonai, liukų dydis ir pavidalas, žino-į 
Mat, biznis, patriotizmas, ma, 
šmugelis, apgavystės tiems po- bet 
nams stovi pirmoj vietoj.

Draugas.

riumkų.” Tų stik-

Įjęs atsargiausiai sustabdyti in-j 
žiną ir palengva nusileisti, ant, 
medžių viršūnių, gi dabar ji-' 
sai skrido visu smarkumu ir 
nuskynė daugybės medžių vir-; 
šūnes. Kartą Jungtinėse Vals- bandė pamatyti lavonus, 
tijose Dariui buvę pasitaikę tris mėnesius jie buvo neprilei- 
toks gazolino pristigimas ir jis, džiami visokiais silpnais pa-] 
nusileidęs ant medžių viršūnių Į siteisinimais.

Iš Dirbtuvių Ir Streiku Worcestery
Worcester, Mass. — Dirbtu

vės Whittalls, ant Brussels St., 
darbininkai buvo išėję į strei
ką, bet bosai, su unijos virši- * * I ' >

Kiekvieną dieną! ninkais susitarę, atidarė 
taip gerai, kad labai mažai buvo bandoma pamatyti lavo- tuvę ir pradėjo dirbti, 
pats orlaivis buvęs sugadintas,; nus> — v 11 ... .
o lakūnas visai nesužeista. { buvo veltui.

“Iš kito pusės,’’ argumentuo-į kaip tik keli, kurie dirbo prie i kompanijai 
jeigu gi lakūnai balzamavimo,

dirb- 
Bosai 

Kožną dieną bandymas j sakė, kad mes turim palikti 
----- Niekas daugiau,į stovus ir audimus tvarkoj, kad 

nebūtų blėdies. 
buvo prileisti i Kada darbininkus sugrąžinoi ja Brown, 

Smogininkai nuplėšė da- buvo smarkiai sužeisti ir ban-1 prie lavonų, o tie, kurie ten prie darbo, tai kompanija ne-
ir nusinešė, taip dė išskristi iš Vokietijos, kol buvo, atsisakė kalbėti. žiūri nė stovų, nė audinių. Pa- 

Pagaliaus, su pagelba prie-į leido visas mašinas, dar dau-Orlaivio dar nenustojo sąmonės, tai ga-!
liekanos nugabentos į Soldiną įima įsivaizdinti, kad orlaivis' lankaus augšto viršininko, gi-Įgiau priima darbininkų ir dir-

Girdisi, kad unija ir vėl ruo
šiasi išvest į streiką Whittalls 
dirbtuvės darbininkus. Bet tuo 
pat sykiu bosai kursto darbi
ninkus vienus prieš kitus, ne 
unijistus kursto sužaloti uni- 
jistus ir pikietuotojus, jeigu 
unijistai eis į streiką. Tai yra j 
klaida padaryta, kad darbi-į 
ninkai grįžo prie darbo. Da
bar bosam yra proga darbi
ninkus suvest prie didelių riau
šių.

ir užrakintos vagone. galėjo būti įskristas į me- minės buvo prileisti. trumpai' ba visais garais.
Streiklaužiam Buvo Bėdos

buvo ne visai vienodas, 
‘riumka” paprastai buvo 

nedidelis stikliukas ant augštos 
i plonos kojos, ir ji galima buvo 
matyt bile namuose laike pie
tų, po pietų ir faktinai bet ko
kiu laiku popietyje ir vakare, 
kaipo stimuliuojantis ir stip
rinantis gėrimas. |

Daugeliui žmonių, kurie ne
buvo ragavę tikros importuo
tos Rusiškos Vodkos daugiau 
kaip per 15 metų, dabar iš-' 
tikrųjų pasidarė labai smagu, 
kad vėl jie gali jos turėti ant Į 
savo stalų ir pavaišinti jąja! 
savo svečius. Jie atranda, jog| 
tai yra ta pati sklandi, puiki; 
grynų kviečių vodka, su tuo 
pačiu skoniu ir šildymu, kaip; 
kad juos linksmino daugelį!

I metų atgal.
Daugelis krautuvių vedėjų] 

pastebėjo, jog žmonės, kurie 
naudodavo tą gėrimą Rusijoj,' 
dabar glamonėte glamonėja 
butelį su ženkleliu: “Padarytai

privalo būti rudai-baltai marga. Po 
to, suprantama, reikia pudingas atvė- 
dinti, idant būtų visai šaltas, kuomet 
jis duodama ant stalo. Iš paties pu
dingo bekepant išsidirba ir sosas. Ga
lima, taČiaus, sykiu su pudingu duoti 
ir Smetonos, jeigu kam taip patinka.

Kitas lengvai pagaminamas iš ry
žių ir pieno dezertas yra ryžiai iššu- 

Į, tinti piene. Prie to galite pridėti 
. balto, rudo, rudo arba klevų cukraus, 
i jeigu taip patinka, arba galima duot 
ant stalo nesaldintus ryžius su kriu- 
šintais arba pjaustytais pasaldintais 
vaisiais ir išplakta saldinta Smetona. 
Delei atmainos galima, jei norite, 
vartoti ir šokolado arba “butter
scotch” (tokio saldainio) sosą.

Šie dezertai atsako dviem tikslam. 
Jie patenkina apetitą ir sykiu su
teikia pilną vertę to, ką pienas gali 
jums duoti. Dar vienas gerumas yra 
tame, kad šiuos gardėsius noriai val
go kaip suaugę, taip ir vaikai.

Senoviškas Ryžių Pudingas

Ketvirtadalis puoduko ryžių
4 puodukai pieno
Puse arbatšaukščio druskos 
Ketvirtadalis puoduko cukraus.
Nuplaukite ryžius, sumaišykite 

juos su kitais nurodomais daiktais ir 
supilkite į kepamąjį indą. Kepkite 
dvi valandas nestipriai įkaitintame 
pečiuje* apie 250 laipsnių F., pamai
šant bent tris sykius per pirmą va
landą, idant sulaužyt pradinę plutą.

Šokolado Sosas

Puodukas cukraus
Ketvirtadalis puoduko kukurūzų 

sirupo
Trečiadalis puoduko pieno
Maža plytukė šokolado
Valgomasis šaukštas sviesto.
Sumaišykit cukrų, kukurūzų sirupą, 

pieną ir šokoladą ir paskui laikant 
ir į Butelius Supilta Sovietų !ant u&nies maišykite tol, kol ištirps 
Sąju goję (USSR.) Atio- svjesto jr ant stalo valgyt, 
do, jog suteikti riumką tikros ' b, (Apg.)
Importuotos Rusiškos Vodkos*______________________________

Worcester Bleach and Dye 
Works dirbtuvės, ant Fremont 
St., darbininkai išėjo į streiką 
ir laikėsi neblogiausiai. Bet 

; kompanija su policijos pagal- 
' Į ba pradėjo streiklaužius ga- 

Į benti į dirbtuvę ir vėl pradė
jo dirbti. Kada unijistai stojo! Vgj yra ženklas draugiškiausioj 

į pikieto linijas, streiklaužiai' - ■
I neturėjo drąsos net namo eiti 
J iš darbo, kaip reikalas būtų, 
bet lindo pro langus, kur pi- 
kietninkai nematė, ir bėgo 'ge
ležinkeliais namo. Kitiem po
licija teksius (taxi) pristatė ir 
išvežė iš dirbtuvės. Kompanija 
bando streiką laužyt su polici
jos pagalba, bet pikieto lini
jos stovi tvirtai. Nors policijos Į 
viršininkas, Foley, pareiškė, j 
kad nebus valia pikietuot prie 
jokios dirbtuvės, bet jis apsi
riko; darbininkai jo pareiški
mų nepaiso ir pikieto linijos] 
matosi nuo ryto iki vakaro. j

Hopeville Mfg. dirbtuvės, ant 
Sulton Lane, darbininkai išė
jo į streiką ir buvo viskas ty
ku, dirbtuvė stovėjo uždaryta. 
Bet laikui bėgant bosai suma
nė dirbtuvę paleist į darbą 
streiklaužių prigabenus. Kaip 
tik pradėjo dirbti daugiau, 
tuojau pradėjo pikieto linijos 
pasirodyti ir nekurie streiklau
žiai po darbo, einant namo, tu
rėjo lysti pro langus. Išlindę, 
bėgo per Šv. Jono kapines, pa-j 
sislėpdami už stovylų, ba ši 
dirbtuvė randasi prie kapinių.

Taipgi šioj dirbtuvėj streik- 
laužiavo keletas moteriukių iš 
pažangių žmonių. Ir jeigu ne
siliaus tą darę, aš paskelbsiu 
per dienraštį vardus ir pavar
des tų ypatų, kurios streiklau-l 
žiauja. ,

Girdėjosi, kad d. V. Z. tu
rėjęs didelius susikirtimus ir 
savikritiką su tų moterų vy
rais. Drg. V. Z. įrodė, kokią 
žalą neša jų žmonų elgesys 
jiem patiem ir visai darbinin
kų klasei. Būt reikalas, kad 
vyrai patartų savo moterims 
tokio žalingo darbo neatlikinė
ti.

Pastaba ir Patarimas

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas

Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept, 1934
Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietoje:LIETUVIŲ PARKE

UKRAINŲ DARBININKŲ CHORAS IŠ NEW HAVEN, CONNECTICUT
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

j
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3

3

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

namų.
Vodka,! 

Amtorg 
ją pas-'

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 
Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847UŽ LAKEWOOD EŽERO,

WATERBURY, CONN

vaišingumo daugelyje
Šią tikrą Rusišką 

suprantama, įgabena 
Trading Korporacija; 
kaido D. and B. Products Cor
poration iš Jersey City. Dau-( 
gelis sankrovų New Yorke, ta
me skaičiuje Hearns, pardavi-; 
nėja šią Vodką, kaipo vieną iš 
labiausia patraukiančių daly-! 
kų. (Apg.)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

f L ■ ■' /

B
H i.

Apart ukrainiečių choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas I. WOLSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus; J. MILTON, rinkimų kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 
Waterburyje perstatys puikią dramą. Bus visokių valgių ir gėrimą pakankamai visiem.
MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ Kviečia Rengėjai.

“Laisvės” No. 224 H. S. rti- 
goja, kad “L” talpino neteisin
gą žinią, kuri buvo 220 nume
ryje, ant pirmo puslapio, pra

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS 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.

r
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Ketvirtas Puslapis*
Ketvirtad,, Rugsėjo 27, 1934Į

K. Pallon ’ • Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
Reading, Pa. . tuvių. Muzikališką programą 

1 išpildė: Ona Krupkaitienė, Bi- 
j rutė Kupščiutė, M. Millerienė, 
■ A. Tamkienė, M. Meškienė-Ja- 

ir Vytautas Rut
kauskas.

(Pabaiga)
Bet štai kas įvyko. Prieš mus nuo jū

rų plaukė submarinas. Nieko nepaprasto 
tame, ten nuolatos plaukioja Raudonojo 
Laivyno submarinai, plaukianti į jūras 
arba grįžtanti linkui krašto. Aš įsakiau 
pasukti “Edinburg” laivą į dešinę. Ka
pitonas Cherter prisidėjo žiūroną prie 
akių. Jis ilgai žiūrėjo į submariną, labai 
ilgai, o paskui nuleido žiūroną ir tarė:

—Geras ir gražus submarinas... Pa
našus į Anglijos. Bet mūsų submarinai 
yra geresni.

—Gali būti,—atsakiau jam ir pasi
ėmiau padėtą jo žiūroną. Pažiūrėjau ir 
žiūroną padėjau atgal. — Taip, jūs, ka
pitone, atspėjote. Šis submarinas tik
rai yra panašus į Anglijos submarinus. 
Dar daugiau, šis submarinas savo laiku 
ir buvo Anglijos submarinas.

Kapitonas ir vėl nusitvėrė už žiūrono. 
Padėjo. Dabar jau ir be žiūrpno matėsi 
ant submarine pirmgalio didelės raidės 
“L-55”.

—Tai... Tai... “L-55”? Bet kodėl 
jūsų vėliava?

—Vėliava? Vėliava — mūsų, — so
vietinė, Raudonojo Laivyno.

—Nesuprantu, kame dalykas,
anglų kapitonas. — Čia yra kokia nors 
klaida. Tas submarinas negalėjo būti 
Anglijos laivyne. Tokių atsitikimų, kad 
Anglijos karo laivai patektų į tarpą ki
tų. šalių karo laivynų nėra...

—Apart submarine “L-55”, pons ka
pitone. Taip, tai vienatinis Anglijos ka
ro laivas, pametęs savo vėliavą ir gavęs 
naują.

Submarinas plaukė visus smarkumui 
Labai greitai ir labai gražiai. Štai, štai 
mes jau susitiksime. Kapitonas išsiėmė 
švilpuką ir sušvilpė. Paskui pridėjo:

—Hochers! Atiduotu pagarbą!
Anglų jūreivis puolėši linkui laivo pir

magalio. Anglijos vėliavą nuleido iki, 
pusės bokštelio. Tuom kartu ant subma
rine tik biskutį nuleido žemiau raudoną 
vėliavą. Aš nusišypsojau. Kapitonas 
nerimavo ir jieškojo išėjimo. Paskui ! išnaudotojų/

t

Aš ką tai apie tą sub-

at-

tarė

surado:
—Tai tas submarinas, kurį, rodosi, jūs 

ištraukėte iš jūrų. Rodosi, kad tas sub- 
marinas susikūlė į akmenis laike štur
mo. . .v Ar taip? 
mariną skaičiau.

—Tas buvo senai, pons kapitone. Jūs 
veikiausiai, užmiršote. Bet argi viską 
perskaitytą atsiminsi. Prie to ne visada 
galima laikraščiam tikėti.

—Jūsų tiesa, — nusidžiaugė anglų 
pitonas, — mano prasta atmintis.

Aš ir vėl nusijuokiau.
—Atleiskite, kapitone. Jeigu jūsų 

mintis bloga, tai mano labai gera,
smulkmeningai atsimenu visą tą įvykį. 
Jūsų submarinas “L-55”, 1919 metais, 
buvo nuskandintas iš mūsų karo laivo 
“Azard” ir tai tik per vieną paleistą šū
vį, kada “L-55” neteisėtai buvo mūsų 
vandenyje. Jūsų submarinas buvo nu
skandintas jūroje, toli nuo krašto, gana 
giliai. Jis buvo nuskandintas per Rau
donąjį Laivyną...

Anglų kapitonas tylėjo, jo veidas pasi
darė rūstus ir jis giliai kvėpavo. Bet 
tuom kartu del abiejų mūsų pasitenkini
mo mes priplaukėme žibintuvą. Nuo ži
bintuvo atsitolino valtelė, kad paimti ma
ne nuo anglų laivo.

—Laimingos kelionės, kapitone! — ta
riau aš, bet kapitonas užmiršo paspausti 
man ranką, kas jau yra priimta tokiuo
se atsitikimuose. Aš nudaviau, kad to 
nepastebėjau ir greitai laiptais nubėgau 
žemyn. Man pasirodė, kad užpakalyje 
kapitonas subumbėjo:

—Giriasi su savo atminčia. Velniškas 
bolševikas. Bet mes jiems dar parody
sime ..'.

Ryto saulutė skaisčiai švietė. Sėdė
damas-valtyje pažvelgiau į besitolinantį 
anglų laivą ‘Edinburg.” Ant jo tiltelio 
bėgiojo kapitonas Cherter. Laivas plau
kė į jo “seną ir gerą” Angliją, bet dabar
tinės Anglijos dienos jau artinasi prie 
pabaigos, <priė atskaitų dienų, prie dide
lių mūšių tarp Anglijos proletariato ir

fkluoti” lope.tomįs ąnt pečįų;; 
Tuo tarpti hitlėrininkdi per'j’ 
radio garsiakalbį skelbė, i 
kad tai esą “liuosnorių dar
bininkų paradas”. Šie pa
vergti darbininkai turėjo 
maršuoti pagal karišką ko-! 
mandą. Hitleris tuo lai- 
ku deklamavo apie “darbo 
garbę.”,

j Kas link ALDLD 143 kuo-| blonskaitė j 
į pos veikimo, galima tiek pasa-i- 
j kyti, kad šią vasarą mūsų kp. * 
! buvo daug nesusipratimų. Ne- 
I kurie mūsų kuopos nariai atsi- 
Į šaldė ne tik nuo veikimo, ale) 
j ir nuo narystės, pametė kuo- 
j pa ir visai pabėgo iš organiza- 
j cijos. Bet mes, nekurie pa- 
i stovesni nariai, likomės prie j 
į kuopos ir pradėjome daugiau 
į veikti.

Iš mūsų veikimo pasidarė 
j geros pasekmės. Gavom 3 su- 
j augusius ir 2 jaunuolius narius' 
i į ALDLD 143 kuopą. Nutarėm' 
i 2 jaunuoliu siųsti į apskričio! 
'mokyklą ir neturėjome finan-i 
i su padengti jų lėšas, o kuopoj l 
j suirutė eina. Tik dėka mūš i 
į draugams ir draugėm už ener-j-". 
! gurgę pasidarbavimą- sunn-' () pakenkg. 
i kom. Drg. M. Mitchuliene dau-j v. . . .
■ ginusiai pasidarbavo, surinkda- i, ,«,razla',ir »maKla‘!
■ - I laiką praleido, lik gaila, kad

d. Siurba nepribuvo. Už tai' 
atsiprašom visos publikos. Tą 
pačią dieną d. Siurba prisiun
tė “special delivery” laišką, 
kad nepribus, nes labai užim-

kad piknikas ne
įvyks del lietaus, tokiu būdu 
ir nepribuvo. Bet mes turė
jom anglų kalboj kalbėtoją d. 
Edward Stevens, kuris kandi
datuoja į gubernatorius ant 
Komunistų Partijos tikieto.
Nors trumpai kalbėjo, bet ge- (Įcn hall, kampas 16th St. ir Wood 
rai.
nas kalbėjo kelias
Nėra ir reikalo daug kalbėti 
piknikuose; trumpai ir aiškiai, 
tai yra geriausia.

Liaudies Choras gerai sudai
navo ir gavo daug delnų ploji
mo. Jaunimas gerai pasilinks
mino, nes buvo gera orkestrą. 
Taipgi laimėjo prie 
tikietų dovanas. P. Kafe lai-

Marcelę mėjo vyno setą
teden, 15 Oak St., laimėjo ar

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinis komitetas rengia 

pikniką 30 d. rugsėjo (Sept.), Olym
pia Parke. Bus visokių gardžių val- 
giv, gėrimų ir visokių žaislų. Kvie
čiam visus atsilankyt ir praleist links
mai

Rep.

Lawrence, Mass
Rugsėjo 3 d. buvęs keturių

• miestų piknikas visais atžvil
giais pavyko. Nors prieš tai 
per kelias dienas labai lijo, 
taipgi ir tą pačią naktį, ma-

I nėm, kad piknikas neįvyks del 
'blogo oro, ale beauštant pasi- 
I rodė saulutė, išsigiedrijo ir pa- 

■jsidarė puikiausia diena. Tad 
j ir publikos privažiavo ne ma
žai, dalyvavo apie 700. r" 
yra gerai pagal tokių laikų,! gu dvi valandas.

q jr streikai' si.ems' 15<n, vaikams—10c.

ima $2.41 po publiką, o kitus! 
suau kojom tarpusavyje. Nors, 
galima sakyti, esam visi bedar
biai, bet aukavo kiek katras 
galėjo. Dėjo daug pastangų 
Zambusevičiai ir Romikaičiai,
kad tik galima būtų leisti jau-j $as
nuolius į apskričio mokyklą, 
kuri buvo Philadelphijoj, Pa.

Mokykla mums davė gerų 
pasekmių. Vienas iš mokinių, 
Ted. Mitchulis, yra pasidarba
vęs suorganizavime Komunis- 

; tų Partijos, Pottstown, Pa. Tie
sa, buvo pasikvietęs ir organi
zatorių iš Readingo, kad ge
riau paaiškintų apie partiją. 
Kad visi jaunuoliai tiek pasi- 

I darbuotų, tai darbininkiškas 
judėjimas sparčiai augtų.

Sekr. P. J. Mitchell-

' Worcester, Mass.
Pas dd. Antaną ir 

Rutkauskus, rugsėjo mėn.

dieną. .
Kviečia Komisija.

. (229-230)

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks 27 

j d. rugsėjo (Sept.), 7:30 vai. vakare, 
1 L. D. Svetainėje, 920 E. 79th St. 
! Draugai ir draugės malonėkite da- 
! lyvauti, nes turime daug svarbių rei- 
i kalų apkalbet, taipgi bus distrikto 
; organizatorius.

į PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks

m ovine- 29 (i- rugsėjo, 8 vai. vakare, L. D. 
x w b i Kliube, 1335 Medley St. Visi nariai 

' dalyvaukite, nes yra labai daug svar- 
’ ..................................Taipgi bus

3-čias. Ma-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD, 20 kp. rengia 

picture” partę, penktadienį, 28 d. rug- j 
sėjo (Sept.), 7:30 vai. vakare. , . 
rodomi kintami paveikslai apie “Pa- į1? reikalų apkalbet. 
saulinę parodą Clncagoj, “Laisvės”.

. piknikas Shenandoah ir “comedy” '
(juokai). Rodymas tęsis daugiau ne- I

.i... . ..... j-.j ...i Įžanga suaugu-į
’ . Kviečiam !

I visus dalyvaut ir praleist žingeidų ir 1
I linksmą vakarą. Į

išdalinta “šviesos” num. 
: lonėkite būti laiku.

Sekr., P. Bcrnotas.

HUDSON, M'ASS.
Visos draugystės bendrai 

didelį balių, kuris įvyks 29 d. rug
sėjo (Sept.), 7 vai. vakare, Lietu
vių Piliečių svetainėje, 17 School St.

rengia

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas ir 

• diskusijos įvyks penktadienį, 28 d. 
' rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare, 180 
’ New York Avė. Draugai ir draugės, 
kiekvieno sąmoningo nario privalu
mas dalyvaut šiame susirinkime ir, 
laiku. Draugijos nariai gausite 
“Šviesos” num. 3-čią; pašaliniai gau
site draugiškus patarimus, kaip

Kviečiam visus hudsoniečius ir apie- ' lengvai tapti ALDLD nariais ir jsi- 
linkės lietuvius atsilankyt ant šio gyti daug naudingų knygų ir bro- 
parengimo, turėsime valgių, gėrimų, ' šiurų. Po susirinkimo bus diskusijos 
bus gera orkestrą iš Worcester, ' —temoje, “kaip kovoti prieš fašiz- 
Mass. • imą?”

Kviečia Komisija.
(229-230) !

Org., J. P.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia trečią 

balių, šeštadienį, 30 d. rugsėjo, Lin- 1 
1

Taipgi d. J. M. Karšo- Avė. Šokiai prasidės 7:30 vai. vak. j 
minutes ! Ean8’a suaugusiems $0c., vaikams 

15c. Kviečiam visus skaitlingai at- : 
silankyt, nes tai bus vienas iš links- 
miausių parengimų, kokio dar Lin- 
denas nematęs. Šokiams grieš A. į 
Gurskio orkestrą. I

dideli

Komisija, t
(229-230) j

įrangos

d., įvyko gražus pokilis pami-'| batninką.

NEWARK, N. J.
TDA lietuvių kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 28 d. rugsėjo , 
(Sept.), 8 vai. vakare, toj pat vietoj i

Adelė Dos- kaip aną kart buvo laikomas susirin- į 
: kimas. Visi nariai malonėkite daly- i 
1 vaut, nes yra labai daug svarbių rei- I

Sekretorius.
laipgi d. Milvydie-j kalų apkalbet. I 

liejimui 30 metų sukaktuvių j prisidėjo su gera parama! 
nuo jų vedybinio gyvenimo ir, prie šito pikniko, aukavo ran-' 
kartu pranešt jų dukrelės Ge- kų darbo staldanktį. Draugėj 
novaitės susižiedavimą su Jo
nu Jančiumi, worcesterieciu.

Atsilankė apie 50 svečių, 
tarp kurių buvo dd. Jablons- 

| kai, d. Rutkauskienės tėvai, 
j kiltie šiemet mini 49 metus sa- 
i vo vedybinio gyvenimo ir yra 
I tarpe pirmųjų Woresterio lie-

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal- 

' vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
' mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th Ratvčs, kambario No. 14 

Telefonas: TOinpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo iO ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 i>o pietų.

Milvydionė jau ne pirmą kar-; 
tą aukauja del draugijos. • 
Taipgi d. K. žalanskas, nash-.! 
vietis, farmerys, aukavo buše- i 
lį bulvių, už kurias kitas d. 
nashvietis pridavė $1. Ta
riam ačiū aukautojams ir visai i 

• publikai už atsilankymą.

CHESTER, PA.
TDA Roth-Adams kuopa

I vakarienę labui Herndon-Scottsboro 
apgynimo fondo. Vakarienė įvyks 
penktadienį, 28 d. rugsėjo (Sept.), 
8 vai. vakare, Ukrainą Kliubo sve- ' 
tainėje, 2524 W. 2nd Str. Kviečiam Į 
visus atsilankyt, pavalgyt gardžiai, i 
pasilinksmint ir tuom pat kartu pa- j 
remt darbininkišką judėjimą. '.

rengia j

d a rb i iii n ki šką judėjimą.
' Kviečia TDA.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

....- - -. —:~r7—

KONCERTAS
RENGIA L. L. R. CHORAS , i

Sekmadieni, 30 d. Rugsėjo, 1934,1 vai. vakare

fUI M M M M M M M MIUIRJH i aJUMMMIUIMfUl

FINŲ SVETAINĖJE 37 S™ court

P. Akulonis, lietuvis 
nuolis, gavo 2 metu 
arešto (probation), 
dvi savaiti jovytis policijos .sto~ 
tin, taipgi neturi teisės auto- 
mobiliuje sėdėti ir net neva
lia prieiti. Neturi nieko ger
ti; jeigu pamatys girtą, ar au- 
tomobiliuįe sėdint ir turint už 
rato, tai gaus kalėjimo. Mat, 
šitas jaunuolis išnešęs auksi-;1 
nius daiktus ir tapęs sugautas 

i per pirštų antspaudas (finger 
prints). Visa ta šeimyna yra 
gerai tikinti į dieviškus bur-' 

! tus. j

jau
namų 

turi kas

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia didelį pikni

ką 30 d. rugsėjo (Sept.), prie Sus
quehanna upes (Lyndwood) tarpe 
abiejų Plymouth tiltų. Piknikas bus 
vienas iš didžiausių šioje apielinkėje, 
ir bus užbaigimas vasaros sezono. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų, taipgi 
bus gera orkestrą šokiams.

Jeigu lytų, tai piknikas atsibus 
Darbininkų Centre, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

\ Kviečia Rengėjai.
(229-23fr\ 1

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- 
maiiavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Programe dalyvaus visų mylimi radio art istai, žymiausi 
Naujosios Anglijos Lietuvių ir kitų tautų menininkai:

H

Ig. Kubiliūnas, Baritonas ir garsus radio komikas.
Adele Mickevičiūtė, Soprano. .Ji
T. Bayrack ir A. Martinoff, Duetas— žymūs Rusai Dainininkai
A. Martinoff, Baritonas, A. Grigunas, Armonistas 
A Mickevičiūtė ir I. Kubiliūnas, Duetas.

. Finų Mišrus Choras. L. L. R. Choras
L. L R. Merginų Choras, L. L. R. Vyrų Oktetas,
L. L R. Vaikinų Šokis

■ L Yarmolavičiutė, piano akomponistė, visai programai.

Spalio 4 d. įvyks ALDLD 37. j 
i kuopos susirinkimas, 7 vai. va-' 
karo, L. U. Kliubo kambariuo
se. Draugai ir draugės, malo-! 
nėkite visi laiku ateiti, nes tu-į 
rėsime daug ką svarstyti. Bus Į 
išduotas raportas iš keturių, 

! miestų pikniko. Bus renkami 
delegatai į 7-to Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 7 d. spa- 

i lio. Taipgi, pasiimsite 3 nu
merį “Šviesos.” Norintieji pri-Į 

įsirašyti prie minėtos organiza-' 
j ei jos malonėkite ateiti ir pri-| 
I sirašyti. Katrie dar neužsimo-! 
kėję, tai ateikite irxpasimokė-į 
kite.

L. K. Biuras.

BUS MINKŠTŲ GĖRIMŲ IR VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ. J. Kubiliūnas.
; > i i

! Lopetom “Ginkluotų” Darbo 
į Vergų Paradas Naziams

Gerbiama Lietuvių visuomenė! Koncertas bus tikrai žavėjantis ir kiekvienas 
klausytojas bus pilnai patenkintas. Kviečiam visus atsilankyti!

Lietuvių Lavinimosi Ratelio Choras.

NUREMBERG.-Laike Vo
kietijos nazių partijos suva
žiavimo šiame mieste, jie 
privertė 52,000 bedarbių pa- 

jroduoti pro “vadą” Hitlerį.
Tie į verstinus darbus pa
jungti bedarbiai buvo “gin-

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

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

arti Črand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

• ) / *'

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais,

1 ’ ’.'L.'L >. FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue 1 

Kampas E. 23rd Si.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ryto

Lietuviai Daiiydes (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
-r 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
208 Grand St. Ext. i Brooklyn, N. Y.

. : i Tel. STagg 2-2306



Ketvirtad., Rugsėjo 27,1934 Penktas Puslapis ■<

UTWU Viršininkai Užgniaužė Streiką
Lawrence, — Rugsėjo) druska. Tokiu būdu ir pasiūli- 

21 d. UTW. Unija surengė ma- no sudaryti bendrą komitetą ir 
sinį mitingą miesto darže, 2 bendrai veikti, nežiūrint kokia 
vai. po pietų. Buvo garsinta, unija būtų, bile tik darbininkai 

laimėtų ir pagerintų savo gy-kad kalbės Giovanetti, bet 
kalbėjo kitas, kurio vardo ne- venimą. 
nugirdau. Jis išgyrė Bill Green, 
AF of Labor prezidentą, iri Greenams rūpi darbininkų gy- 
pasisakė, kad jis yra geras, venimas, kuomet jis gauna 400 
Greeno “frontas.” Taipgi iš- dolerių į'savaitę. Gerai galim 
gyrė Rooseveltą ir visą jo ma- suprasti iš jo algos, kad jis ne- 
šiną-NRA, o teisybės nieko ne-j siskaito su 'darbininkais; jam 
pasakė.

Publikos buvo 
3 šimtus, vargiai 
blika atšalusiai 
prakalbas, jokio
nepadarė, tik keli paplojo ka- bartinį streiką. Taip 
tutes. Girdėtis publiką šnekan-> mos Dog Mill keli skyriai buvo 
tis tarp savęs, vadinant kalbė-’išėję į streiką, tai tie vadukai 
toją ir jo sėbrus “fakeriais 
streikų pardavikais.

Ar daug tokiems AF of L

nimas fakto, jog Vokietijoj 
yra didelis nepasitenkini
mas hitleriškais latrais.

LECfAL NOTICES, LICENSE: BEER, WE, LIQUOR, WHOLESALE-RETAIL

per
į Apsigynimą
Laisvės” įstai-

2
E. Moline K. Lak-

d. atsilankė

Sukilimas Guatemaloj

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
B-5123 has been issued to the undersigned B-6820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of . to sell beer at retail, , under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 129 ■ the Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Fifth Ave., Borough of Brooklyn, County Pearl St., Borough of Brooklyn. County of 
of Kings to be consumed on the premises. ',r‘---- * - ’

. PATRICK J. MISKEL
129- Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Kings, to be consumed on the premises. 
CORNELL CAFE INC.

281 Pearl St. Brooklyn, N.

kOTICE. is hereby given that License »No. 
B 2440 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic 
3041% W. 
County of 
premises.

3041% W.

Beverage Control Law at 
27 St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MICHAEL EARLEY 
27 St. Brooklyn, N. Y.

tokie kaip jis pats yra geresni, 
mažai, apie Lawrence’darbininkai taip 

daugiau. Pu- atšalo nuo jų vadovystės dėlto, 
žiūrėjo į jų kad jau ne kartą darbininkus 

entuziazmo apgavo. Paimkim kad ir da- 
vadina-

r Antras kalbėtojas buvo vie
tinis socialistas Solonna. Jis 
irgi tą patį plepėjo, nieko ne
pasakė, tik savo niekus kalba) 
girdamas demokratų pažabotą 1 
a r k 1 i u k ą—N RA.

Kaip iki šiolei UTW Unija 
rūpinosi darbininkų reikalais, 
parodo tas, kad vos tik du mi
tingus surengė ir dar kam, ogi 
tik daugiausia pagarsinimui 
savo kandidatų į gubernatorius! 
ir kongresmanus. tai visa tų 
mitingų svarba. Demagogijos 
delei, žinoma, turėjo prisiminti 
ir apie streiką, nes būtų gėda ku Judėjimą; 
jeigu neprisimintų. A ‘
NTWU. Kėlė Streiko Klausimą)

i
UTW Unija taip ir miegojo1 

iki pamatė NTW Unijos lape-' 
liūs, kviečiančius darbininkus1 
stot kovon ir padėti kitų mies-: 
tų darbininkams. Tuomet iri 
UTW Unija greitu laiku su-| 
rengė susirinkimėlį. 
NTW Unija pasiūlino bendrai 
veikti ir darbininkus organi-'10._ viąfl

■ ctUlŲ. V lod ---------------- -------------

zuoti^ prie tikros kovos ii Prie, linksmai pasišoko ir šiaip pa- 
laimėjimo. tai UTW Unijos Uaidė, pasikalbėjo, 
viršininkai pasiūlymą atmetė,!
nes NTW Unija esanti per-i 
daug radikališka.

NTW Unija nenori 'spėkų 
draskyti kovoje, nes žino kaip 
brangi yra darbininkams per 
prakaitą uždirbta duona iri

tai yra, kad kiek galima būtų 
pankuoti del LDS. į bedarbių 
fondą, ir del Darbininkų Apsi
gynimo. Paaukojo $4—$2 į 
bedarbių fondą ir $2 į Apsigy
nimą. Pinigus 
siunčiame 
gą.

Rugsėjo 
Moline ir
neris, kuris ėina ant komunis
tų tikieto į Illinois valstijos 
kongressmanus. Kalbėjo Mo
line 2:30 vai. po pietų, o E. 
Moline 6 vai. ’ Vakare. E.
Moline miesto gaspadorius

i buvo davęs leidimą kalbėti 
prie miesto rotužės, Bet pirm 
prakalbų visas juodas spėkas 
'organizavo, kad kalbėtoją pul- 

) tų padaužos ir kad išprovo
kuotų muštynes, idant paskui 
būtų galima kalbėtoją areštuo
ti. Bet šiuo sykiu niekšo troški
mai neišdegė. Puolikai ką tik 
savo kailį išnešė.

Kada jau gerai pritemo, tai

į pirmiausia nulėkė išimti pikie- 
tui leidimą (permit). O jau 
su policijos pavelinimu, tai bus 
streikas, laimėsi kaip Zablac- 
kas and muilo! Pabuvo nuo padaužų buvo surinkta apie 15
ryto iki po pietų ir Vėl su
varė dirbti ir po šiai dienai1 
dirba, o tuos leidimus “lyde-;tį j kitų savo‘sėbrų būrį, 
riai’ rankose turi, ar gal kur|pUk]įka buvo apstojus kalbėto- 
bačkon sumetė.

L. K. Biuras.

LDS.

B-6899 has been issued to the undersigned i į?Ujoou 13 ?ercbjf glv,cn ’hRt Llcense N°-
' to sell beer at retail, under Section 76 of I ™8 been issued to the undersigned
| the Alcoholic Beverage Control Law at 1139 ‘ s<:1 8t retail, under sfectlon 76 of

Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun- ! th° Alcohohc Beverage Control Law at 7704
ty of Kings, to be consumed on the • " Ave., Borough of Brooklyn, County of
premises. 'Kings, to be consumed on the • premises.

JOSEPH NORCZYK I............. .. A LOUIS HALPERN *
1139 Manhattan Ave.

NOTICE is hereby given that License No. ' NOTICE is hereby given that License No.

Karo teismo nuospren
džiu, Guatemalos preziden
to Ubico valdžia nužudė ke- 
lioliką savo priešų, jų tarpe 
, . . . , , i I B-6705 has been issued to the undersigned B-6728 has been issued to the undersignedbuvusi universiteto galvą 'B. I to sell beer -v-j.. . ■ -- - ■ •• • • • _____„

i the Alcoholic Beverage Control Law at 427 the Alcoholic Beverage Control Law at 676 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County Wythe Ave., ftorough of Brooklyn, County of 
of Kings to be^jconsuined on the premises, j Kings', to be consumed on the premises. 

427 Wilson

Į LOUIS HALPERN *
Brooklyn, N. Y.' 770,1—18 Ave. Brooklyn, N. Y.

at retail, uhder Section 76 of to sell beer at retail, under ' Beet ion

ir vienas iš jų puolė kalbėtoją Į
ir norėjo nuo pagrindų nustum- l Padillą, 

*. Bet i

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 594 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the j>remises.

P. and J. COFFEE SHOPPE. INC. 
594—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
t B 4486 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2557 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn? County 
of Kings, to be consumed on the premises.
ADOLPH ,WEISS & GERTRUDE LEHRER 
2557 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i B-6732 has been issued to the undersigned 
i to scjl beer at retail, under section 76 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 286 
—16 St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES C. VIVELO 
Jackson Bar & Grill

286—16 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under sc-tton 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law’ at 288 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed bn the premises.

ALEXANDER BULAY 
New Starlight Cafeteria

Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

A. Tello ir kelis studentus.1 
Del to kiti studentai išsto-! 
jo į demonstraciją. Karei-' 
viams užpuolus demonst
rantus, pastarieji subėgo į į 
universitetą ir čia buvo ap-! 
supti ir bombarduojami.! 
Tuo tarpu kiti kareiviai i 
Matamoros tvirtovėje 
iš kanuolių šaudyti į San ’ 
Jose tvirtovę. Pasirodė, kad 
ir jie eina prieš Ubico vai-j 
džią, stodami už generolą 

, kurį jie skiria į 
prezidento vietą.

Valstiečiai iš kelių pro
vincijų maršuoja į Guate- 
malos sostinę, šaukdami “ša
lin prezidentą Ubico i”

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

MAURO DI PINTO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thht License No. NOTICE !s hereby given that License No. 
B-6837 has been issued to the undersigned B-6730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of , t0 sen beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 313 the Alcoholic Beverage Control Law at 159 
36th St.. Borough of Brooklyn, County pranklin St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. 1 - --- -

JOSEPH B. 1 BUTLER
313- 36th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. ' 
B-6710 has been issued to the undersigned

GEORGE VAIVADA
Ave., Brooklyn, N. Y. ' 676 Wythe Ave.

I of Kings, to be consumed on the premises. 
| BOLESLAW RUDZKY
I 159 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

ucvn .»»uvu u.e unuers.gneu ^^^E is hereby given that License No 
to sell beer at retail, under Section 76 of i B'671?, įas been issued to the undersigned 

, to sell beer at .retail, under section 76 of 
Cnuniv the Alcoholic Beverage Control Law at 211 

. Smith St., ’ Borough of Brooklyn, County of

ją ir puolikui buvo taip pagra
sinta, kad jis tuojaus užsičiau- 

įpė, kaip klemsas, o kalbėtojas 
tuomet aiškino, kodėl valdžia su 
Rooseveltu priešakyje vetera-1 
nams bonų neišmoka. Jisai iš-1 

; guldė komunistų platformą b’i mainieriu streikas, kuriem ! 57): 
Kuopa Remia Darbinio- žėrė kapitalistinei valdžiai kar- j kompani’os nesutinka pri ' 

; Valkatos Tapo ,stų žarijų į akis, numaskuoda-) , . .
Atmušti. imas jos purviną veidą, žino-•

ma, kapitalistų šuneliai dūksta I 
1321 i1 neriasi iš kailio, siundo mu-) 

I šeikas, kad nors būtų galima! 
kalbėtoją sužaloti.

Kaip jau minėjau, rengės iš j 
kalno užpulti, o tačiaus tesurin-' 

)ko tik 15 valkatų, girtuoklių.1 
Tas liudija, kad darbininkai ei
na su komunistais, 
likos 
Mat, 
visas 
John 
domas. 
tekti, kurie dirba šiek tiek, kiti 
bijo mušeikų, treti vengia, kad 
tos pačios pašalpos neatimtų. 
Bet masių

Moline, III

Rugpjūčio 26 d. Lietuvių . 
Darbininkų Susivienijimo 
kuopa turėjo surengus pikni
ką, norint publikos buvo ne- 
pėrdaųgiausia, bet pagal mūsų 
koloniją, tai mes skaitome la
bai daug. Taipgi buvo ir sve- 

, čių, iš Kewanes buvo atvykę 
Kuomet; įryS mašinos, už ką molinie- 

čiai taria kewaniškiams širdin- 
publika labai

»

Stasys Kazameika

Buvo ir po
ra trumpų prakalbėlių, kurias 
pasakė vietiniai draugai. Drg. 
J. Julius trumpai kalbėjo ir a- 
gitavo publiką remti “Daily 
Workerį.” Nurodė, kokią svar
bią rolę lošia šis t 
darbininkų judėjime, 
buvo pardavinėjama 
Workerio 
dėjus sukelti $60,000. 
tos parduota už $2.75.

Galima sakyti, kad 
nikas pavyko puikiai.

Tiesa, pub- 
nebuvo perdaugiausia. 

darbininkai įbauginti, nes 
šis miestelis yra pono 
Deere ir kompanijos val- 

Vieni bijo darbo ne-

.   n io sen Deer av renin, unuer occnon ot 
_ _ I the Alcoholic Beverage Control Law at 1630 erne. Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, <

, of Kings to be consumed on the premises. ,,, , , .
I ANTONETTE PACIELLO (Kings, to be consumed on the premises.

1630 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. ■ PATRICK HENNESSY
_____________________ ,211 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
. B-6872 lias been issued to the undersigned 
) to sell beer at retail, under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 1110 

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

JOHN FERRARA
.1110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 • of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 894 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

NICAR RESTAURANT INC.
894 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

| NOTICE is hbreby given that License No. 
I B-G904 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 75 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 5724

T onrlnil ___ 900 000 ! 5tl' Ave.. Borough of Brooklyn, County
JuUllLlzll* v.Tl ęolcl Wv of Ringu to be consumed on the premises.

HERMAN KREMER
57-21- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that License No. 
' A-10669 has been issued to the undersigned 
! to sell beer at retail, under Section 75 of

tlie Alcoholic Beverage Control Law at 8612
Į 4th Ave., Borough of Brooklyn, County { viiv ___  ______ _

of Kings, to be consumed off the premises. . cionsov Ave\ Borough of Brooklyn, County 
JOHN NATOLI ’ - -------■-

8612- 4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9404 
3rd. Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN PETERSON & 
MATTHEW SCHAEFER

9401- 3rd. Ave., Brooklyn, N.Y. j

NOTICE is hereby given that License No.
A-8881
Io sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1586 
Broadway., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the premises.

1586

U IX. 1 c V O V C v L “ į

dienraštis ■ ^ais-
Paskui 
“Daily 

kuponai, kad pa- 
Ant vie-

opinija su komunis

Draugai 
rinkimams 
atiduokite 
rolį Laknerį.
laimėsite, o išlaimėsite daug.

darbininkai, atėjus 
lapkričio mėnesį, 

savo balsus už Ka
jus nieko nepra-

šis pik-
Tik vie-! Darbai, vietoj gerėti, eina 

nas peiktinas draugų paprotys, blogyn. Dirbantiems mokestis 
tai kad, kuomet pradeda vie- taip numušta, kad sunku ir pus- 
nas kitą kritikuoti, vienas ki-jbadžiai prasimaitinti su šeimy- 

........................ Ina. Bedarbiam pašalpa mažina- 
.ma, o tūliems visai atimama. O 
tik todėl, kad darbininkai neor
ganizuoti.

Metalistų unijos lokalo mitin
gai atsibūna kas utarninkas po 
num. 718—8th St., Workers 
Hall, Rock Island. Kviečiame 
visus stoti į uniją.

Jūsiį Jonas.

i tam svaido neprielankius žo
džius ir net parengimo bizniui 

, pakenkia. Draugai, tokių kar- 
1 štų kritikų reikia vengti. To- 
j kius mažmožius galima ramiu 

■ būdu išrišti susirinkime.
LDS. 132 kuopa laikė su- 

i sirinkimą rugsėjo 9 d. Svars
tant organizacijos reikalus, 
prieita ir prie gerų sumanymų,

PASAULINĖS ŽINIOS
Lyriškas tenoras, jis dainuos 
Menkeliuniutės o p e retiškame 
koncerte, 30 dieną rugsėjo 
(September), Labor Lyceum 
selėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. Ji turi 
sudariusi gražią ir turiningą 
programą, kurią verta išgirsti 
kiekvienam. Apart pačios 
Menkeliuniutės dainuos: ’Ką- 
zemeika, lyriškas tenoras; V. 
Tamkiutė, kontralto; Viktoria 
Valukiutė duos piano solo ir 
skambins piano duetus su savo i 
mokytoja L. B. Š a 1 i h a i t W; I 
Lioną Basaly, lyriškas sopra-)--7---- t -------------------- x—
nas; Rosa Steffanelli, kalora-) reiškė, kad neturi jokių Ži 
turą soprano; Candido Can-)n|y apje įokį susitarimą, 
forą, žymus tenoras; A. Vis- 
niauskas, baritonas; Rosa Par- Spvietų Gelžkeliečių Kan- 
ronchi, dramatiškas sopranas ;■ kibimai ir “Išpažintys” 
Aido Choro Merginų Sėkste- I - ’
tas; Enzo Pascarella smuiki-l Maskvos laikraščiai spaus-!hitlerininkų 
ninkas ir kiti. dina žinias, kaip Japonų- jų propagandos ministeris

Koncertas prasidės 4-tą vai. Manchukuo vyriausybė kan- Goebbels, be kitko, pareiškė, 
idienbus p.° kino areštuojamus Sovietų jog

gelžkelio tarnautojus Man- laikais valdovai privalo tu- 
" ........ rio-‘rėti drąsos taip elgtis, kad

Choro narius ir pas pačią Men- rėjo priverst juos prisipa- žmonių minios jų už tai ne-
1 žint, būk jie ardė tratai- mylėtų.” Tai buvo pripaži- >

Dar Nesusitaria del Sovietų 
Geležinkelio Kainos

TOKIO.— Japonijos karo 
ministeris Senjuro Haya
shi sako, kad Sovietai ir 
Manchukuo susitarę del 
pardavimo kainos Rytinio 
Chinų Gelžkelio, kuris yra 
Sovietų Sąjungos nuosavy
be.

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų komisariatas pa-

nius, sprogdino garvežius ir j 
darė kitokią žalą, pagal j 
“įsakymus iš Komunistų .. 
Internacionalo.” Taip japo
nai budeliavo gelžkelio sto
ties viršininkėlį Romaniuką 
ir garvežio pečkūrį Pilenką, 
spirdami juos pasirašyt po 
japonų kalboj parašyta “iš-j 
pažinčia,” nors Romaniukas i 
ir Pilenka visiškai nesupra-•! 
to japonų kalbos. )

Hitlerininkai Žino, kad 
Žmonės Jų Nekenčia

NUREMBERG. - Per 
suvažiavimą,

dieną, šokiai bus tuojau ] ' 
koncertui. įžanga 50c., 75c. ir 
$1. Bilietus galite gauti) 
“Laisvės” raštinėje, pas .

“kai kuriais istorijos

: keliuniutę.

Aido džurijoj. Kanklriiitiais rio-

v

NOTICE is hereby given that License No. į ^88
A-6265 has been issued to the undersigned , . . ....
to sell beer at retail under section 75 of I £9,.JU-..'8 F^jn8€t_?°J
the Alcoholic Beverage Control Law at 4017 
Ave. J. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed- off the premises.

Rudolf enders
4017 Ave. J., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 826 
Roebling St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be ■ consumed on the premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 515 
Fulton St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

515 FULTON ST., INC.
515 Fulton St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292

I vropsey jxw., ..,
i of Kings, to be consumed on the premises. 

ELEANOR METZGER
292 Cropsey Ave. Brooklyn, N. Y.

I B-113 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail, under section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889

' Carroll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to lx? consumed on the premises.

I SAM SPATZ
889 Carroll St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of’ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 286 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THERESA DAMBERGER
286 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 117 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to consumed on the premises.

MARTIN LATORRE 
Kane Tavern

117 Columbia St. Brooklyn, N.

of

N

CLEMENT VOKETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

156

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

■TIKRAS BIČIŲ MEDUS
ma-

<♦)

<!>

pas

Beverage
Borough 
be con-

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

Valandos: nuo 1—6 po pietų

20 St. James St. East 
Tel. HArboūr 3424

val- 
štai

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška a p tiek a, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. JJISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVe„ DETROIT, MICH

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PATARIMAI
NUO APETITO 

ŽADINTOJO IKI 
PRIESKONIO SU

ALUM

N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the 

Law at 4402-

nekentėkite skausmo, ateikite 
mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠU1P1S
100 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Alcoholic 
8th Avė., 
Kings, to

PAUL VORWERK
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa lr chroniikaa vyrq ir 

moterų liga* kraujo ir odo*
Padarau iityriniu* kraujo ir ilagum*

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valančio* Priėmimo t

Ryt* nuo 10:30 iki t. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakar* j

Telephonas MEdallion 3-1328 !

St., Borough of Brooklyn, County

MARGARET KOSTER 
Grand St., Brooklyn,

Kaip Padaryt Vaišes iš 
Paprastu Valgių

Šiandieną jūs galite nueiti i bile 
krautuvėlė savo kaimynystėje ir 
ten rasti įdomių alui taurių' ir 
skaisčiai margų puodukų ir lėkš
telių, porą didelių lėkščių, ir jau 
būsite prisirengę prie nedidelio 
bankietuko, apie kurį paskui kal
bės jūsų draugai.

Turėkite vieną kitą pritaikytą 
staltiesę kiek stalskepetaičių, ir 
jūsų neceremoniališki užkandžiai 
bei vakarienės pasidarys nepapra
stai maloniomis vaišėmis.

Suprantama, reikia ko nors tu
rėti ir valgiui, kaip kad senoji pa
tarlė sako: “žmogus negali pripil
dyt skilvį tik žiūrėdamas į stal
tieses ir indus.”

Aną pavakarę aš nelauktai užė
jau pas senus savo draugus, ir jie 
reikalavo, kad pasilikčiau vakarie
niaut. Tai nuo tos šeimyninkės aš 
gavau supratimą apie įdomius in
dus. Ji man sake, kad juos užti
ko indų krautuvėje savo kaimyny
stėje ir visi tie indai kaštavo 
žiau kaip keturis dolerius.

Ji buvo taip gudri parinkt 
gius, kaip ir aptaisyt stalą, ir 
ką mes valgėme ir gėreme:

Kiaušiniai Benedict 
Selerai Ruppert’s Alus
Slyvos iš Dėžių Sponge Pyragaitis 

Kava
Benedict kiaušiniai, žinoma, bu

vo labiausia patraukiantis valgis. 
Jie lengva pagaminti. Jeigu jų 
niekad negaminote, tai štai ką da
rykite: Ant pagruzdintos duonos 
riekutes uždėkite griežinėlį žary- 
jomis kepto kumpio arba kelias 
lašinių drožiiukes. (Tam tinka ai
riški lašiniai). Ant viršaus to už
dėkite be kevalo virtą (poached) 
kiaušinį. Ant tokio kiaušinio už
pilkite Hollandaise soso. O ant 
pat viršaus uždėkite sakelę pe- 
truškų ir duokite valgyti.

Hollandaise sosas nėra jau taip 
sunku pagamint, kaip daugelis vi
rėjų norėtų jums įpasakoti.

Tą sosą padarykite prieš pat 
verdant čielus, ale be kevalui kiau
šinius. Paimkite pusę puoduko 
sviesto, trynius dviejų kiaušinių, 
vieną šaukštą citrinos (lemono) 
sunkos ir truputį cayenne pipirų.

Įdėkite puse, to sviesto kiauši
nius ir citrinos sunką j maža soso 
puoduką ir taip laikykite ant kito 
indo su karštu, bet ne verdančiu 
vandeniu. (Arba naudokite dvigu
bą indą). Nuolat maišykite. Kuo
met tas sviestas ištirpsta, įdėkite 
likusią sviesto dalį ir maišykite, 
iki sosas sutirštėja. Tada nuim
kite ir pridėkite cayenne. Tai ir 
turėsite gana soso keturioms por
cijoms.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.'
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakaro 
Nerišliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

has been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of

Borough of Brooklyn, County

MAX MILLMAN
Broadway., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7670 has been issued to Die undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ht 702 
Grand 
of Kings, to be consumed off the premises. 

702

NOTICE is 
RL-147 has 
to sell beer, 
Section 132 
Conarol 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises, 

r.'.y ~ 
4402- 8th Ave.,

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kąškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei- 

I katai yra valgyti bičių medų, 
j 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 riesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer-: 
meninis, vestuvėms, krikšty k 
nottis ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

.<♦>
Lietuvis Baty Siuvėjas

' I

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. , Darbą 

atlieku patenkinančiai.
j Jei čeverykai maži, spaudžia koją»I , , .. , , .. L

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavoj ame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 ChaUitcey Street, Brooklyn,* N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniifotas Graborius ■
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teiėfonėi: Bell—Oregon 5136 

Keyštone—Main 1417
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LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL *

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS1
given (hat License No. NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
", under Section 76 of 

............._......... .. Beverage' the Alcoholic Beverage Control Law at 382 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bę consumed on the premises.

GIOVANNI AMATO & 
DOMINICK DELLO 

(OLD ARMORY BAR & GRILL) 
Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Bus Vaidinama Labai Geras , Darbininkų Demonstracija 
Judis “Laisvėj” prie Bulgarijos Konsulato

New Yorko darbininkai pa-i 
rodys savo solidarumą, pikie-j 
taudami bulgarų konsulatą, i 
penktadienį, 11 vai. ryto. Jie( 
reikalaus, kad bulgarų val
džia paliuosuotų 150 bulgarų 
kareivių, areštuotų del atviro 
demonstravimo prieš karą ir 
fašizmą ir prieš brutališką te
rorą.

International Labor Defense 
faktais išdėstė, kad bulgarų 
militariška valdžia visu smar
kumu veržiasi prie tokios kru
vinos diktatorystės, kaip kad

Komunistų Partijos 4 kuo
pelė ruošia vaidinti labai gerą j 
Sovietu Sąjungoj gaminta ju-j 
dj variįp ‘‘THE ROAD TO 
LIFE.” šis judis seniau buvo 
rodomas New Yorke ir jis iš
šaukė labai gerą atsiliepimą, j 
Judis vaizduoja, kaip Sovietų' 
Sąj. palikusieji vaikai be
namiai nuo pereito karo buvo 
paimti į valdžios įstaigą ir, 
kaip jie tapo veikėjais.; 
Yra labai gražių dainų, maty
site, kaip ėjo budavojimo dar-’ 
bas. Tikietas tik 20 
ypatai, tai labai pigu, 
gauti “Laisvės” raštin
gykite iškalno. Vaidinimas bus 
spalio 6 d.

Kahn ir Feldman Darbininkai 
; dar vis Streikuoja

Net kapitalistiniai laikraš
čiai yra priversti pripažinti, 
kad keli šimtai darbininkų 
Kahn and Feldman audiny- 
čioj, 260 Suydam St., Brook
lyn, dar vis yra streiko lauke. 
Išnaudotojai sako, kad būk 
tuos darbininkus sublmtavojo 
komunistai agitatoriai ir to
dėl darbininkai nenori stoti 
darban. Išnaudotojai užtyli tą, 
kad darbininkai esamų sąly
gų yra priversti -stovėti 
lauke, nes labai mažos algos. I

minių. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi graborius Matthew P.
Ballas (Bieliauskas).

ĮVAIRIOS ŽINUTES
A. Seymour, 40 metų vyras, 

9115 Bush wick Ave., Brooklyn, 
nusižudė gazu.

NOTICE is hereby 
RL-79 bas bee: 
to sell beer, wi 
Section 132 A ... 
Control Law at 39 Ralph Ave., 
o? Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

IDA MULLER
39 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. •------ ---------------- ------- j
NOTICE is hereby given that License No. I
B-6586 has been issued to the undersignedj NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail, under Section 76 of . B-6621 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1331 to sell beer at retail, under Section 76 of 
Conover St., Borough of Brooklyn, County. tll0 Alcoholic Beverage Control Law at 430 
of Kings to be consumed on the premises. I Centra) Ave., Borough of Brooklyn. County

ANTHONY V. LOMBARDI | of Kings, to be consumed on the premises.
133 Conover St., Brooklyn, N. Y.| LYDIA HARTMAN- •

---------------------- ------------— ! MABLE BAR & GRILL
NOTICE is hereby given that License No. I 430 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
B-6848 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 945 
Franklin Ave., Boroughjof Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the jiremises. | 

HERMAN EYR1CH
945 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

?n issued to the undersigned1 B-6025 has been issue 
ine and liquor at retail' under, to sell beer at retail, 

l of the Alcoholic Beverage' the Alcoholic Beverage
Borough 
be con-

382

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 609 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

| ROSE JORDAN
(LITTLE RED TAVERN)

609 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

kovos

Į New Yorko prieplauką 
pribuvo Francijos karo laivas 
kreiseris. Jo komandieriai 
lankėsi pas majorą LaGuar
dia.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6805 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 319 j 
Oakland St., Borough of Brooklyn, County | 
of Kings to be consumed on the premises, i 

KATHERINE GERSKI, 
WHITE ROSE LUNCH & BAR

Oakland St., Brooklyn, N. Y. I
---------- | 
that License No. |

319

i NOTICE is heieby given that License No. 
A-10385 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Bev^-age Control Law at 87

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

SOPHTA BOGDANOFF
87 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 780 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

JOHN H. REINSDORF
780 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9932 has been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail, under Section 75 of 
; the Alcoholic Beverage Control Law at 711 
' Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MOLLIE LIFSCHITZ
711 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6614 has been issued t<> the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8024 
New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 807 
Coney Island 
County of 
premises.

807 Coney

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 120 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FERDINAND ROMANO 
SALVATORE MARESCA

Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 

į the Alcoholic Beverage Control Law at 293 
Brooklyn, County 
off the premises.

LEUTEMANN 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
i issued to the undersigned 

the ! to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 153 

I Joralemon St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY HAGOPIAN
153 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-I197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1928 
Ave. M., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BERTRAM S. JESSEN
1928 Ave. M., Brooklyn, N. Y.

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

MAURICE TEAHEN
Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
B-6808 has been issued to the undersigned I 
to sell- beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 105. 
Avenue U., 
of Kings,

120
... ____ , under .......   ...

Borough of Brooklyn, County; 
to he consumed on the jiremises. [

ROSE FUMETTA ; lIlv ________  ...
U., Brooklyn, N. Y. I Putnam Ave., Borough of
----------------- --------------------- ; of Kings, to be consumed

CHARLES FREDERICK
293 Putnam. Ave.,

centų*’ 
Galite; yra Vokietijoj.

Kruvinas ir žiaurus perse
kiojimas darbininkų ir šimpa Partijos Konferencija

Form ai ė Komunistų Parti josi 
New Yorko valstijos rinkimų’ 
reikalu konferencija įvyks i 
šeštadienį, 29 d. rugsėjo, 12* 
vai. dieną. New Star Casino! 
svetainėje. ši konferencija’ 
yra reikalinga, kad atlikti rin
kimų reikalais formališkumus. 
Į konferenciją bus siunčiama; 
delegatai ne vien nuo Komu-Į 
nistų Partijos organizacijų, bet 
joje dalyvaus ir taip masinės 
darbininkų organizacijos, ku
rios pasisakė remti Komunistų 
Partiją šioje rinkimų kampa
nijoje. Daugelis kitų kalbinių 
organizacijų jau išrinko savo 
delegatus. Lietuvių organiza
cijos, kaip tai ALDLD, LDS, 
chorai, pašalpos draugijos ir 
kliubai turėtų būtinai dalyvau
ti. Jeigu, kurių nebus susirin
kimai, tai turėtų pasitarti val
dybos ir pasiųsti iš savo tarpoj 
atstovus.

New Yorko Valstijoje Kom

ra-

Simpatikai Tvirtai Remia 
Kom. Partiją Rinkimuose

Technical Equipment komi
sija, kuri susideda iš grupės 
simpatikų, deda visas pastan
gas subudavoti troką su
dio” garsintojų, kuris bus nau-i 
dojamas Komunistų Partijos 
rinkimuose.

Ši komisija atsišaukė į visus 
darbininkus bei simpatikus, 
pagelbėt jiems įvykint šį dide-! 
lį darbą. Del tolimesnių in
formacijų kreipkitės pas S. J.' 
White. Telefonuokite: 
mercy 5-9808.

ti z. uoto jų pasiekė žiauriausi 
augštumą. Tūkstančiai bulga
rų darbininkų ir kareivių kas
dieną yra areštuojami ir kan
kinami kalėjimuose.

Visos organizacijos ir visi 
darbininkai demonstruokite 
prieš tokį kruviną ir brutališ- 
ką pasielgimą. Demonstruoki
te penktadieni, 11 vai. ryte, 
prie konsulato namų, 
St. ir Broadway, New 
City.

Pašalpos biuras patraukė 
teisman F. Brustman, 88 
Chestnut St. ir IT. S. Osborne, 
kaltinant, kad būk jie turėda
mi banke pinigų gavo pašalpą.

105 Ave.

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

under Seclion 76 of )

Gra-

Streiko Reikalu Konferencija
Tekstilės darbininkų strei-; 

kas dar daugelyje vietų ko-j 
vingai vedamas nepaisant par-i 
davysčių iš Amerikos Darboj 
Federacijos vadų. Daugelisi 
streikuojančių darbininkų yra' 
labai blogoje padėtyje ir tam 
tikslui yra šaukiama šį vaka
rą, Webster Hali svetdlhėje 
konferencija, kad suradus bū
dus, kaip pagelbėti tiems 
bininkams.

dar-

145th
York

Areštuoti Joseph Tredici, 21 
metų, 275 Columbia Ave. ir 
V. Assanta, 17 met., 52 Wood
hull St. Juos kaltina, kad jie 
padarė ant žmogaus užpuoli
mą ir atėmė $2. Abu jau
nuoliai paleisti už kiekvieną 
užstačius po $10,000 kaucijos.

NOTICE
B-6903 has been 
to sell beer at retail, ____  ______  ., ,
the Alcoholic Beverage Control Law at 722 . NOTICE 
Coney Island 
County of 
premises.

Avė., 
Kings, to

............... ..... . is
Borough of Brooklyn, j A-608 has been 

be consumed on I1- ■

722 Coney
VICTOR 

Island Ave.
LAZARO
, Brooklyn, N. Y.

darbi-

Brooklyn© dalyvavo 15,000 
italų paminėjime “Festa di 
Piedigrota.” ‘ Paprastai italai 
darbininkai, suvedžiojami gu
drių politikierių ir kunigų, 
daug pinigų išleidžia 
kioms “šventėms.”

viso-

NOTICE is hereby Riven (hat License No. 
B-6877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2585 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the jiremises.

JULIA F. ZIMMERMAN 
(CORTELYOU CLUB RESTAURANT)

2585 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 189 
Parkside Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

PETER G. PAPAS
189 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 235 
Kent Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES. J. COYLE
235 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NATALIE I’IRONE 
(BLUE EAGLE INN) 
Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 99 
Cooper St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OTTO RUETHER
99 Cooper St., Brooklyn, N. Y^

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 69 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN K. LAIER 
BENZ RESTAURANT

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
49-51 Neck Road. Borough of 
County of 
jiremises.

49-51 Neck

8024 New

69

NOTICE is hereby given (hat License No. 
B-6738 has been isued to the undersigned 
to sell* beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 257 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARIANO FAVARA & 
SAM FI O RENZ A

257 Ave. U., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Rond. 1 

Kings, to

JOSEPH 
Road.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed on the

BLUM
Brooklyn, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą antradienį 

je” lankėsi Vincas 
nesenai parvykęs iš 
nos. Kliokys gimęs

“Laisvė-j 
Kliokys,1 
Argenti-,1 

Avuvnjo Amen-;
koj. Iš čia tėvai (buvę brook-1 
Jyniečiai kriaučiai) išvyko Lie
tuvon ir jį išsigabeno. Iš Lie
tuvos pabėgo Argentinon ir 
ten p. Kliokys gyveno ir dir-i 
bo nuo 1928 metų. Dabar, kai
po pilietis, sugrįžo Jungtinės- 
na Valstijosna, kur, jo nuomo
ne,’ gyvenimas lengvesnis, ne
gu Argentinoje.

Drg. Bimba Vadovaus 
Mokyklėlę

Trečiadienį atsidarė 
ninku mokykla. Draugas Bim
ba, “Laisvės” redaktorius, 
duos lekcijas apie darbininkų 
judėjimą, jo pradžią ir veiki
mą. Jis yra parašęs svarbią 
knygą, “History of the Work- 

j ing Class of America, ši kny
ga yra ir lietuvių kalboje. 
Draugas Bimba ypatingai mo
kins kriaučius darbininkus iš 
lokalo 22 International La
dies Garment Workers Union.)

Pirmutinė sesija atsidarė i 
trečiadienį, ir įvyks kas tre-i 
čiadienį 6 vaL vakare, 140 W.! 
36th St., New Yorke. i

Visi 1LGWU nariai ir paša-i 
liniai yra kviečiami tuojaus 
užsiregistruoti.

J. DiChiaria 17 metų ir A. 
Bunano, 24 metų; areštuoti ir 
kaltinami vagystėje. Abu yra 
italų tautybės.

PAJIEŠKOJIMAI
Iš “Meilės” Nori Nusižudyti

Normand* Codbrigton, 23 m. 
amžiaus vaikinas, į valandą 
laiko net tris kartus bandė nu
sižudyti ir vis nepavyko. Sa- suo būtų gyva. Todėl pxašau, kas 
ko, kad jis mylėjo merginą ir. apie ją žinote, malonėkite pranešti:

’ - ? ’ar ji gyva ar ištiesi} mirusi. Jei gy
va labai norėčiau gauti jos antrašą. 
Už ■ informacijas būsiu dėkinga: 
Amelia Laur, 17 Clymer Ave., Seller
sville, Pa.

jų meilė sugriuvo, tai rienori; 
gyventi. Pirmu kartu jį išgel
bėjo draugas, antru kartu jis 

įpuolė po pravažiuojantį tro-' 
i . ■ i
į ką, bet troko valdytojas sulai-! 
1 t-v»rx Ir 4-n d n -i i r. 1 n i i Ii n n rl m 'A Mnrmnnc I okU I trok^’ tada J’is ’au bandgIflcIglllUb LdUal i nupUlti 80 pėdų augščio ant

Apdegintos j gelžkelio bėgių, bet jį pagrie-!
Į suknių dirbtuvę, 213 W.!,bs,Lotz Po^cistas ir nuvilko j! 

35th St.; buvo mesta bonka’ kalėjuną. zmoKus tris kartus, 
„j__________ t; J “bandė” nusižudyti ir vis ne-|

pavyko.

PAJIEŠKAU savo sesers Domicėlės 
Saldeikienės, gyvenusio ’̂ Seattle, 

Wash., girdėjau, kad mirė. Būtų 
linksma, kad ta žine liktųsi netei
singa ir džiaugčiausi, kad mano se-

NOTICE is . hereby given that License No. 
B-2445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 344 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN IIANERFELD
344 Marcy Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 134 
SumneT Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROSE SILVER
134 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2304 
Bath Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the jiremises.

MOSES JONES
2304 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Telefonuokite: Evergreen

Prista-
Prašome

7-1661

j ofisąarba užeikite pasikalbėti
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

(228-230)

REIKALAVIMAI

Mergina Norėjo Nusižudyti
Jeannete Friedman, 14 me

tų mergiščia, 1917 Mermaid' 
Ave., Brooklyn, norėjo gazu 
nusižudyti. Ji parašė atsisvei
kinimo laišką tėvui ir motinai, 
įsakė, kad į jos laidotuves ne
leistų jos vyresnę seserį Syl- 
vią ir pati atsisuko keturis ga-) 
zo kranelius. Laiku apžiūrėta 
ir policija pribuvus su pirmąją 
medikale pagalba ją atgaivino. 
Sako, kad ji pavydėjo, būk te-! 
vai labiau myli vyresnę mer
gaitę.

pilna chemikalų. Ji pateko į 
galvą M. Simmsui, negrui dar-1 
bininkui, susimušė ir nuplikino1 . t
kėturias merginas. Sakoma,) Žmogus Non Mirti 
Jtad bene bus tai žygiai iš 
darbdavių associacijos, nes 
dirbtuvės savininkas ponas M. 
Rosen nemoka duokles ir 
dirbtuvę operuoja pagal NRA 
sistemą.

Nukentėjo merginos Simms, 
G. Gabin, B. Herstein ir B. 
Kruter. 
kalai pateko į akis ir gali 
tekti regėjimo.

Visi kas tik gyvas būkime
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo baliuje,
kuris įvyks ateinantį šeštadienį

SEPT. 29 RUGS.
Pradžia 5 vai. vakare

Savoje Salėje
80 UNION AVENUE 
’ BROOKLYN, N; Y.

įžanga 35 centai.

Vienai iš jų chemi-1 
ne-

Lankėsi Nonvoodiečiai 
Neviackai

Pereitą trečiadienį lankėsi 
“Laisvėje” norwoodietis Anta
nas Neviackas su žmona. Ne- 
viackas su savo mirusiu bro
liu Juozu, Valatka ir kitais 
buvo “Laisvės” įsteigėjai. Da
bar jam įdomu būva pamatyti 
mūsų dienraščio spaustuvę, 
kuri, žinoma, yra kur kas mo- 
derniškesnė ir didesnė, negu 
buvo 1911 metais.

Prapuolė Dvi Merginos.
Irene Kennedy, 16 metų 

Jane Conklin, 14 metų, abi
ir 
iš 

Peekskill,‘kažjn kur dingo. Tė
vai ir policija. mano, kad vei
kiausiai jos bus patekę į bal
tųjų vergių padėtį, Kennedy 
motina sako, būk ji girdėjus 
savo mergaitės balsą šaukian
čios pagalbos ir paąkui matė,

REIKALINGAS partneris i Bar ir 
Restaurant biznį. • Gali būt vyras 

arba moteris, bet turi būt geras vi
rėjas. Priimsiu su mažu kapitalu, 
arba visą parduosiu. Greitai atsi
šaukite: Morgan Bar and Restaurant, 
191 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-230)'

PARDAVIMAI
Rita j PARSIDUODA Restaurantas arba 

Road House, taipgi laikoma alus.
Vieta arti Gage fabriko, kuris visada 
gerai dirbo, o šiuo laiku dar gavo 

Per pietus 
ir vakarais pilna žmonių, nes fabri- 
kas dirba tris šiftus (Shifts). Taipgi 

kelio,

Areštuotas Patrick Downey, 
31 metų vedęs vyras, kuris nu
žudė 7 metų mergaitę 
Lazzari. Jis pasigriebė tą-
mergaitę, įsitraukė į automo
bilių, išsivežęs į laukus išžagi- didelį valdžios darbą, 
no ir nužudęs pabėgo į krū
mus. Policijai areštavus, jis 
nesigina piktadarystės, 
kalba, 1 
elektros krėsle. 2,000 
norėjo jį nulinčiuoti. 
bus tas vyras pakvaišęs.

NOTICli is hereby given that License No. , 
A-9907 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control l aw at 176 Į 
Prosjiect Ave., Borough of Brooklyn, County ; 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL BERNARD
176 Prosjiect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ■ 
under section 132 A of the Alcoholic Be- ! 
verage Control Law at 5424--7 Ave., Borough ! 
of Brooklyn, County of Kings, to lie con- i 
sumed on the premises.

JIACOMO MALASPINO
5424—7th Ave., Brooklyn, N. Y. I

__________________ i
NOTICE is hereby given that License No. I 
B-6747 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the jiremises.

PURITY OPEN KITCHEN 
100-7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-6769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

DANIEL McBRIDE.
CHARLES COYLE

Bedford Ave., Brooklyn,

OI .
100 
of j

No.

section 76 of
Law 

Brooklyn, 
on the

N.

prie Philadelphijos-Eastono
.. piktadarystės, bet kur automobiliai eina vienas po ki- 
kad nori greičiau mirtiltam- Biznis labai puikus, galima 

. • j gražiai pragyventi ir dar susitaupyti
rn i la j gra§j0> Pardavimo priežastis—savi- 
Bene ninku senatvė. Norime važiuoti j

I Lietuvą arba čia pat Amerikoje leng- 
! viau baigsime amžių. j
j Namas parsiduoda su cementuotu, 
I skiepu, dviejų augštų. *Restauraci-, 
j jai yra du dideli kambariai, vienasMirė P. Rockefelleris

| J Cl 1 j A CV 1 IIU VI1 v4 11 I 11 kJ Cl l k Cl If V Ivlltlu

Percey A. Rockefeller, 56 !bar-room ir greitas darbininkams pa-!
metų amžiaus, mirė Doctos 
ligoninėj. Jis buvo giminaitis 
senio John D. Rockefellerio. 
Percey Rockefeller buvo daly
viu Standard Oil Co. aliejaus. 
Rockefelleriai yra dideli alie
jaus darbininkų išnaudotojai.

1274

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
B-6763 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 46 
Underhill Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the jiremises. ■ 

PATRICK J. HOGAN
46 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. Į 
B-6752. lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the jiremises.

ANTHONY MARANO
161 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
594—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. p _ . -- -------- _
594—4th

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of I 

i the Alcoholic Beverage Control Law at 317 | 
i Columbia St., Borough of Brooklyn, County | 
i of Kings, to be consumed on the premises, t 
j ROCCO RUGGIERO

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Marijoną Rasionienė, 57 m. 
amžiaus, 102 Heyward St., mi
rė rugsėjo 22 d. Palaidota 
rugsėjo 24 d., Jono kapinėse.

Palaidotas
Karalienes

Simanas Butauskas, 52 m. 
amžiaus, 181 Conklin Ave., mi
rė rugsėjo 23 d. 
rugsėjo 26 d. /iš
Angelų- parapijos bažnyčios,
10-tą vai., Jono kapinėse. Ve- 

kaip nuvažiaVo ;aittomobilius lionis ' paliko dideliam nuliu- 
pilnas vyrų, tat spėjama, kad dime savo moterį, 6 sūnus ir 
jie jas pavogę. vieną dukrelę p taip daug gi-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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: Evergreen 7-0072

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.

dienomis 
vakarais 
iki 1

tarnavimas; antras—įtaisytas sve-|
čiąms, kur galima ir šokti, erdvi • 
kuknė ir dar kambarys šalę kuknės. I 
Ant antrų lubų—6 kambariai ir mau-j 
dynė. Taipgi yra garadžius dviem) 
karam,, vištininkas ir geras plotas; 
žemes. Kaina žema, atsišaukite) 
greit, nes parduosime už gana žemą; ,.
kainą. Reikalui esant pats duosiu)37 °um  
mortgage: Antrašas sekamas: Frank notice is hereby given that License No. 
Tour 17 Clvruor Avp 'fipllorgvillp B-5432 has been issued to the undersigneduaui, 1/ ciymei Ave., beiiersvnie, to n beei, at t H d section 76 of
Pa. . the Alcoholic Beverage Control Law at 222

(228-231) 22nd. St., Borough of Brooklyn, County of 
' 4' Kings, to be consumed on the premises.

------------------------------------- ’ PASQUALE VOLPE 
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

& J. COFFEE SHOP, Inc.
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu iermenia ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikžtynom ir kito
kiem reikalam,
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu 
Chroniškos

Vyrą ir Motery 
Ligos Gydomos

Brooklyn, N. Y.

Parsiddoda vasarnamis) kuriame 222-22nd. 
yra labai gerai išdirbtas bizhis. čia'notice 
yra geras darbas ir pragyvenimas, B-6337 has been issued to the undersigned ovko the Alcoholic Beverage Control Law at 559 del Vienos dideles . šeimynos arba Fintbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
dviejų. Yra visi įtaisymai, lovos, UZ- ' of Kinge, to be consumed on the premises, 
kiodės, stalai, ir virtuvės įrankiai j MArose°levine &
del 45 Žmonių, yra elektra, gazas. 559 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi yra daug žemės,—10 akrų1 . -— ---- ------ TT~t.. v - i* 1 i* i* NOTICE is hereby given that License No.derlingos žemes, didelis Upelis mau- . B.5174 has been issued to the undersigned 
dytis; medžių, malkom. Dvylika trio- I 
bų, dvi geros karves, telyčia, bulius, 
arklys, daug vištų, 20 ' kralikų ir 
daugybė mingančių daržovių. Yra visi 
farmos įrankiai, ir geram stovyje.

Kas tokiu biznią interesuojasi, ma
lonėkite atsišaiikti • del platesnių Ži
nių: Avanta Farm, Ulster Park, N/Y. 

- . > ' v. (218-280) *

NOTICE is hereby given (hat License No.

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 234 
Troy Ąve., Borough of Brooklyn, County of 
Klngs^ to be consumed on the premises.

ALBERT De SENA
234 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr, Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St N. Y

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

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sckmądieniai's 9 iki 4 P. M.

4**wmm*




