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65 metai amžiaus 
Komunistų Partijos

KRISLAI
D r. Kašen 65 Metų. 
Pigi Darb. Gyvastis. 
SSSR Atsiekimai.

Rašo

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

;Darbininkai Vifril Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išiaimėsite 
Pasauli!

te-

Sukako 
Francijos 
vadui drg. Marsel Kašen (Ca- 
chin). Draugas Kašen nuo pat 
įvykusios Rusijoje proletarinės 
revoliucijos stojo už ją. Jis vi
somis jėgomis rėmė Komunistų 
Internacionalo organ izavimą. 
Bet didžiausias jo nuopelnas, 
kad drg. Kašen visomis pastan-i 
gomis darbavosi, kad socialist!-i 
nį tuomet dienraštį “La Kurna-j 
nite” padarius komunistine tri
būna. Jam ir kitiems drau
gams tas pavyko. Dabar “La 
Humanite” yra Francijos Ko
munistų Partijos organas ir la
bai plačiai prasiplatinęs.

Drg. Kašeną sveikina ne vien 
Francijos Komunistų Partija, 
bet ir ‘ 
niai darbininkai laike jo 65 me
tų sukaktuvių.

SUKILĖLIAI JAU PAĖMĖ KELIS MIESTUS ISPANIJOJEK
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WILKES-BARRE, Pa. — 
Jaunuolis R. A. Edwards, 
kuris ežere užmušė nėščią 
buvusią savo mylimąją Fre
dą McKechnie, dabar teisi- 

B. Axtell išleido streiklau- naši, kad jinai pati prigė- 
žišką, purviną manifestą j rus, o jis “susijaudinęs ir 
prieš kovojančią Industrinę ■ nežinodamas, ką darąs”, su- 
Marininkų Uniją. Jie re-Į skaldė jai bliakdžekiu gal- 
kia, būk čia ne darbininkų j vą... 
reikalas, o “tik komunistai] -------------------
nori įsteigti savo valdžią ^RA Padeda Monopolistam 
Amerikoj. lodei pardavi-j 
kai Darbo Federacijos va-] 
dai liepia savo unijų na-

Prisidirbsią Gazolino
BERLYNAS. — Hitleri-

ŠIANDIEN VISI EIKITE Į STREIKĄ! UŽ BARIKADŲ; VIRŠ 1(10 UŽMUŠTA
pasi'gami’nt "įdek Xnda^a- Pasmerkite Darbo Federacijos Vadus, S. B. Axtelli ir Kitus.
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viso pašau io revo iuct-< zo]įno anglies ir durpių, r ■ ~ v •
►hmink'Qi Inilrn m Kix mo- x ^7

kad tik nepirkt iš užsienių. ' . —-—
Nori sužiūret, ar ištikrųjų Į NEW YORK. — Šiandien 
virta tiek pigiau, negu jo i prasideda visuotinas Atlan- 
dirbimas iš anglies.
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Kurie Parduoda Streiką ir Laužo Jūsy Kovą!
Revoliuciniai Mainieriai Ima Miestus; Eina Kruvini 

Mūšiai Barcelonoje, Oviedo, Asturias, Bilbao.

Kada Sovietų Sąjungos gar
laivis “čeliuskin” buvo sutrėkš
tas ledų ir jo įgula, virš 100 
žmonių, pasiliko ant ledo, tai 
Sovietų Sąjunga mobilizavo sa
vo jėgas, kad išgelbėjus tuos 
draugus. Tuom rūpinosi darbi
ninkų valdžia ir visi šalies gy
ventojai. Taip, ten brangi dar
bininkų gyvastis.

Bet štai Anglijoje Grasfordo 
kasyklose iškilo gaisras, kur 
dirbo virš 400 mainierių. 300 
iš jų išbėgo; kiti liko kasyklo
se. Anglijos valdžia ir mainų 
kompanija susirūpino ne darbi
ninkų gelbėjimu, bet kasyklų 
gelbėjimu, ir kad užgesinus 
gaisrą, tad užmūrino virš 100 
mainierių po žeme. Kapitalis
tams 100 darbininkų gyvasčių 
nieko nereiškia prieš kelis de- 
sėtkus tūkstančių dolerių nuo
stolių. Kapitalo šalyse darbi
ninkų gyvastis labai pigi.

Labai gerai pravedamas Ant
ras Penkių Metų Planas Sovie
tų Sąjungoje. Iki 10 d. rugsė
jo turėjo būti atlikta šių metų 
planas ant 7Ū nuošimčių. Tas 
pavyko atsiekti gaminime maši
nų, koksų, traktorių, špyžo, alu- 
mino, superfosfatų, roliuoto me
talo, automobilių gamyboje, an- 
lies ir plieno. Nors eilė kitų 
įmonių nepilnai pravedė planą, 
bet nedaug atsiliko.

Waterbury, Conn.
Kom. Partijos 15 Metų' 

Sukakties Minėjimas
Šį pirmadienį, spalio 8 d., 

čia yra rengiama paminėji
mas Amerikos Komunistų 
Partijos 15-kos metų gyva
vimo, — svetainėje po num. 
774 Bank St., 8 vai. vakare.

Kalbės visiems gerai žino
mas drg. Joseph Milton.

Kviečiame visus, kaip se
nus, taip jaunus į šias pra
kalbas, kurios bus visiems 
įdomios.

P. Bokas.,

Naziai Grąsina Profesoriam
BERLYNAS. — Hitlerio 

teisdarystės ministeris Hans 
Frank užriaumojo, kad uni
versitetų profesoriai visi 
prisitaikytų prie fašistų po
litikos, o'jei ne, tai bus lau
kan išspirti.

DR. KAŠKIAUČIAUS 
DUKTERS LAIDOTUVĖS

Automobiliu užmušta 
Daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
duktė Anita yra pašarvota 
People’s Burial Co., 84 
Broad St., Newark, N. J.

Šį pirmadienį, 2 vai. po 
pietų jos kūnas bus krema- 
torijoj sudegintas.

Draugai ir pažįstami, už- 
eikte į šermenis, išreiškiant 
užuojautą drg. Kaškiau- 
čiams toj nelaimėj.

Bridgeport Pa., Audėju 
Streikas Baigiasi?

BRIDGEPORT, Pa.—Ka- 
da po visuotino streiko at
šaukimo, Lees audykla atsi
sakė darban priimt veikles
nius streikierius, darbinin
kai išnaujo sustreikavo. Pe
reitą trečiadienį specialiai 
policininkai nužudė vieną 
pikietuotoją ir daugelį su
žeidė; streikieriai juo la
biau sujudo.

Fabrikantai todėl jiėško 
taikos su darbininkais, ir 
žada visus streikierius pri
imti darban, apart devynio
likos, kurie buvo areštuoti 
už kovingą pikietavimą. Fa
brikantai siūlo, kad jų pri
ėmimą sykiu spręstų unijos
ir kompanijos atstovai; o 
jeigu nesusitars, tai, sako, 
šių pikietininkų klausimas 
bus pavesta išrišti NRA 
darbo komisijai.

Auksas iš Marių
NEW YORK. — Pasaulio 

mariose ir vandenynuose 
yra tris milionai bilionų do
lerių vertės aukso. Jis ga
lima chemiškais būdais iš- 
skirt iš vandens; bet gami
nimas aukso iš jūrų van
dens dabar kaštuoja 35 dol. 
viena uncija, tai yra dešim
ta tiek brangiau, negu ka
sant auksą ir apvalant jį da
bartiniais būdais. Tokį pra
nešimą davė W. H. Dow, 
Ethyl-Dow Chemikalų Kom
panijos prezidentas, susirin
kime Amerikos Chemikų 
Draugijos. Čia pat jis pa
rodė kelis granus iš jūrų 
vandens ištraukto aukso.

Marių vandenyj yra ir si
dabro ir kitų brangių mine
ralų. Kol kas gerai apsimo
ka tik elemento bromino 
traukimas iš> marių.

Herriot prieš Socialistus
PARYŽIUS. — Tik 

Socialistų Partijos panamą 
Edouard Herriot, tariamas 
“radikalis socialistas,” an
dai tapo Franci jos ministe- 
riu pirmininku, kuriuom jis 
ir buvo iki š.m. vasario. O 
dabar gubernijų rinkimų 
vajuje Herriot išstojo į 
kenksmingą kovą prieš so
cialistus. Kodėl? Todėl, 
kad, eilinių narių verčiama, 
Socialistų Partija sudarė 
bendrą frontą su komunis
tais kovai prieš fašizmą, ka
rą ir už tūlus kitus darbi
ninkų reikalus. Už tai Her? 
riot dabar socialistus jau 
apšaukia “šalies pardavi- 
kais.”

per

i

tiko pakraščio prieplaukų ir 
laivų darbininkų streikas. 
Bendras Streiko Rengimo 
Komitetas šaukia visus jū
rininkus ir laivakrovius me
sti darbus ir urmu traukti į 
streikierių svetaines.

Streiko komitetas, išrink
tas iš visų šios pramonės 
unijų darbininkų, ragina vi
sų unijų laivakrovius ir ma- 
rininkus tuojaus dėtis į vie
ningą streiką. Industrinės 
Marininkų Unijos nariai vi
si streikuoja.

šalin Pardavikus!
Darbo Federacijos laiva- 

krovių ir jūrininkų unijų 
vadai per savo advokatą S.

prieš Mažesnes Kompanijas
WASHINGTON. — Roo- 

riams dirbti ir laužyti strei-; sevelto valdžia ketina panai- 
k‘4- Jkint kainų nustatymą ant

. Darbo Federacijos unijų į įvairių fabrikinių dirbinių, 
eiliniai nariai, . pasmerkite idant didžiausi, monopoli- 
tuos judošius ir stokite į nįaį fabrikantai galėtų su- 
vieną frontą su visais strei- kriušint bei “sugert” mažes- 
kieriais! Tik taip tegalėsite, nįus fabrikantus ir silpnes- 
laimėti bent kokį algų ir są- l 
lygų pagerinimą.

Streiko centras yra po x-n Laužo
im. 140 Broad St., New ?IK0 raD™amai ^UZO

nes jų kompanijas.

num. 140 Broad St., 
York City.

Net Buvę Buržujai ir Caristai Gali Gaut 
Balsavimo Teisę Sovietuose, Jei Pasitaiso

MASKVA. — Paskelbtas 
patWkymas del ateinančių 
Sovietų Sąjungos kongreso 
rinkimų dikčiai praplatina 
balsavimo teisę:

.Galės balsuot net buvę 
dvarininkai, buržujai, kuni
gai ir mažesnieji carinės 
policijos tarnautojai, jeigu 
jie penkis metus dirbo nau
dingą darbą ir parodė išti
kimumą Sovietinei valsty
bei.

Buvę cariniai oficieriai 
(baltagvardiečiai) taipgi 
gaus balsavimo teisę, jei
gu jie paskui veikliai tar
navo Raudonojoj Armijoj.

Duodama teisė balsuot ir 
zakristijonams, vargoninin
kams, bažnyčių giesminin
kams ir kitiems tokiems 
tarnautojams.

Ūkininkai, kurie išeidami 
į Raudonąją Armiją arba

Pasaulinis Sov. Sąjungos 
Sklandžiotojo Rekordas

Kryme, Sovietų Sąjungoj, 
sklandžiotojas "Sue homli- 
nov” (lėktuvas be motoro) 
su dviem žmonėm jame išsi
laikė ore 14 valandų ir 12 
minučių. Tuomi toli pralen
kė visus pasaulio sklandžio- 
tojų rekordus. Sklandžioji- 
mo sekretas yra mpkėt nau
dot oro srioves ir veją vie
toj motoro.

ir 
se-

Kirviu Nužudė Motiną
BELLEVILLE,. Ont. 

Kirviu perskelta > galva 
nukirsta ranka 79 metų
nei Nat., Vermilyeą, 'kuri ir 
mirė. Policija j ieško jos 
sūnaus Haroldo, i kaipo 
žmogžudžio.

dirbt į fabrikus, pasisamdo 
vieną darbininką, turės bal
są ateinančiuose rinkimuo
se.

Visų sūnūs ir dukterys, 
sulaukę 18 metų amžiaus, 
nors jų tėvai ir neturėtų 
balsavimo teisės, dabar ga
lės balsuoti, jeigu tie jau
nuoliai dirba kokį visuome
niškai naudingą darbą.

Kunigai, kurie atsisakė 
nuo savo profesijos ir per 
penkerius metus ištikimai 
dirbo kokį darbą, taipgi 
įgyja balsavimo teisę.

O jeigu kurie iš viršminė- 
tų tikrai nuoširdžiai darba
vosi naudingose srityse, 
tiems gali būti duota balsa
vimo teise ir pilna pilietybė 
dar pirm penkių metų išsi- 
baigimo. Su pilietybe gi jie 
gauna ir abelnai platesnes 
teises.

Indijoną-Negry Riaušės prieš 
Policijos Žvėris

PANAMA. — Policija už
puolė indijonų-negrų grupę 
ir nušovė jaunuolį Justo Ja- 
eną. Tuomet 200 tų žmonių 
leidosi šturmuoti policijos 
vado namą Colon mieste ir 
išdaužė langus tūloms 
diškoms įstaigoms.

vai

Unijistą Atleidinėjimas
PITTSBURGH, Pa.—Na- 

cionalė Plieno Darbų Komi
sija neva tyrinėja, ar kom
panijos mėto unijistus iš 
darbų. Penki veiklūs uni
jos nariai paliudijo, kad už 
tai buvo išmesti iš darbo 
Republic Plieno kompanijoj. 
Kompanijos boseliai meluo
ja būk tie unijistai buvo pa
leisti “del darbų mažėjimo.”

iš abiejų pusių. Penki kri
to mūšiuose ties Bilbao. 
Kruvinos kovos tęsiasi Bar- 
celonoj, Catalonijoj ir kitur. 
Lerroux bijo, kad Cataloni- 
ja neatsiskirtų nuo Ispani
jos.

Valdžia įvedė griežčiausią 
žinių cenzūrą; praleidžia
muose pasaulin pranešimuo
se ji mažina revoliucionie
rių laimėjimus ir giriasi da
romais prieš juos malšini
mo žygiais. Bet jau penkta
dienį ir pro tokią cenzūrą 
prasiskverbė žinia, kad re- ' 
voliucionieriai užėmė di
džiausią ginklų ir amunici
jos centrą Eibar.

Sulig New Yorko “Times” 
apskaitliavimo, m i 1 i o n a s 
darbininkų socialistų, ko
munistų ir sindikalistų iš
vien žūtbūtinai kovoja prieš 
fašistus. Jie esą pasiryžę 
nuverst buržuazijos viešpa- 

Komunistų vadovaujami tavimą ir įsteigt Sovietų

MADRID. — Ant dauge
lio miestų valdybų Ispanijoj 
iškelta raudonoji vėliava. 
Keli miestai jau visai revo
liucionierių rankose. Astu
rias ir kitose provincijose 
fašistinė Lerroux valdžia į- 
vedinėja griežtą karo stovį. 
Valdžia siunčia kareivių 
pulkus, ginkluotus kanuolė- 
mis ir kulkasvaidžiais prieš 
sukilėlius į Asturias ir į de- 
sėtkus kitų vietų. Visuose 
Ispanijos kampuose eina su
sikirtimai tarp valdžios jė
gų ir revoliucionierių.

Jau šeštadienį prieš piet 
buvo skaitoma virš 100 žu
vusių mūšiuose tarp darbi
ninkų ir milicijos, kareivių 
ir policijos. Daugelis šim
tų sužeista. Kur valdžia tu
ri jėgos, masiniai areštuoja 
kovingus darbininkus. Jų 
suėmę jau virš 2,000.

Sutartį su Darbininkais
PATERSON, N. J. — Šil- 

ko Fabrikantų Sąjunga pa
naikino buvusią sutartį su 
darbininkais; tai todėl, kad 
jie? buvo išėję į streiką. • *” 
• Streiką atšaukė Gorman, 
Eli Keller ir kiti išdavikai 
vadai, palikdami darbinin
kus visiškai ant fabrikantų čia bent 8 liko užmušti, 
mylistos. Keli fabrikantai 
jau nukapojo darbininkams riai užėmė įMieres miestą 
algas. Darbininkai kalbasi; Asturijoj. Žuvo 15 asmenų I šių skaitoma virš 150. 
apie naują streiką. Miesto .......................... j - -........ --
gi majoras siūlo sušaukt fa
brikantų ir darbininkų at-

darbininkai sostinėje Mad
ride iš už barikadų ugnin
gai kertasi su kareiviais.

Streikuojantįeji mainie-

Respubliką Ispanijoj.
EXTRA

Naujais pranešimais, re
voliucionieriai vis daugiau 
laimi; užmuštų iš abiejų pu-

stovų konferenciją, kąd per LaivakroVlŲ Streikas
ją “išlygintų nesusiprati
mus.”

San Franciscoj Pasinaujina , Iš Lėktuvą Fotografuos 
;Užsėjimą Mažinimus

WASHINGTON. — Vai-

Kailiasiuviai Laimėjo 
Philadelphijoj Streiką

PHILADELPHIA, Pa. — 
Industrinė Kailiasiuvių Un
ija po 8 savaičių streiko pri
vertė Kailių Fabrikantų Są
jungą padaryt darbinin
kams nusileidimų. Pasira
šyta sutartis, pagal kurią 
fabrikantai sutrumpina dar
bo savaitę iki 36 valandų ir 
pasižada nuo kitų metų ba
landžio 1 d. mokėti į unijos
bedarbių apdraudos fondą I NRA Neva Tardo Unijistu 
?"sa±L Mėtymą iš Weirton Darbą

SAN FRANCISCO, Cal.
Išnaujo sustreikavo 400 lai ; diška farmų komisija siun- 
vakrovių dviejose prieplau- [ tinęs lėktuvus su fotografi- 
kose. Streikieriai protes-;jos aparatais, kad trauktų 
tuoj a, kad kompanija ima! paveikslus farmerių laukų, 
darban neunijistus ir nepri-j Nori sužiūret ,ar ištikrųjų 
leidžia unijos delegatų prie1 jie palieka neužsėtus tokius 
darbininkų prieplaukose. * plotus, kaip valdžia patvar- 
Prieš streikierius atsiųsta | ko.
policija. Roosevelto komi
sija siūlosi patarpininkaut 
tarp darbininkų ir samdyto
jų; bet streikieriai jos ‘pa
tarnavimą” atmeta.

Nors sausra baisiai suma
žino i derlių ir valgiai pa
brango, bet Rooseveltas ir 
toliau varo javų naikinimo 
darbą, idant kapitalistai - 

į spekuliantai galėtų dar kai
nas pakelti.

tos sumos pinigų, kurią iš
moka darbininkams kaipo 
algas. Bedarbių fondą tvar
kys patys darbininkai.

Dar tebeina streikas prieš 
Mawson-De Many, Wenger, 
Corlies ir Finkel kailių kom
panijas.

Suėmė 100 Komunistų
Nikaraguoj po visą šalį 

padaryta ablavos prieš ko
munistinius d a r b i n inkus. 
Virš 100 jų areštuota.

Viesulą Užmušė 60
Franci jos valdomoj Indo- 

Chinijoj dvi dienas siautė 
viesulą, per kurią žuvo 60 
žmonių; suardyta daug na
mų.

Weehawken, N. J, — Nuųį ■ 
pat policijos stoties pavog-

WILMINGTON, Del. — ta naujas miestelio pblici- 
Federalis teismas kamanti- jos automobilis, 
nė j a Weirton Plieno Kom
panijos1 bosus, kurie tūks
tančius darbininkų po strei-1 
ko išmetė iš darbo, ypač už 
tai, kad jie priklausė arba 
pritarė darbininkų unijai. 
Kompanijos formanai liudi
ja, būk jie paleidinėjo tik 
“nežinančius” savo darbo. 
Darbininkų liudijimai su
muša tą žioplą melą.

Tačiaus, pamatysite, kaip 
kapitalistinis teismas nuglo-1__ ___ x_______  ___
stys kompaniją, kuri atvi-ldien, 8 d. spalio, ir bus kas 
riausiai laužė unijistų teisę. 
Tokią teisę neva “užtikri
na” NRA punktas 7a, bet ji
nai dar niekur nebuvo vyk
doma iš samdytojų ir val
džios pusės.

Pranešimas Visiems, Kas 
Tik Nori Mokintis

Rašyti žinias, korespon
dencijas ir straipsnius galit 
išmokti lankydami šią mo
kyklą, kurią vadovauja d. 
Mizara, iš Brooklyno, N. Y. 
Mokykla prasideda šian-

pirmadienį kiekvieną savai
tę, Piliečių Kliubo salėj, 376 
West Broadway. Pradžia 
lygihi 8 vai. vakaro; tad bū 
kite paskirtu laiku. u > T

Kviečia Komisija.

So. Boston, Mass.
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/ Visas Dienraščio “Laisvės” 
Skaitytojus ir Skaitytojas

uz

V“.',/“', ’ 
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Komunistų Partija paskelbė vajų 
gavimą naujų narių. Siekiama laimėti 

' kelis tūkstančius revoliucinių darbinin
kų i bolševikų partijos eiles. Vajus tęsis 
penkias savaites. Partijos Centralinis 
Komitetas išleidę specialį atsišaukimą į 
“Daily Workerio” skaitytojus ir kviečia 
juos stoti po savo partijos vėliava, tapti 
jos nariais.

Tie argumentai, kuriais komitetas 
stengiasi įtikinti “D. W.” skaitytojus, 
mūsų supratimu, yra pilniausiai pritai
komi dienraščio “Laisvės” skaitytojams. 
Todėl mes kviečiame visus mūsų skaity
tojus rūpestingai perskaityti tuos komi
teto išvedžiojimus ir nuoširdžiai pagal
voti apie įstojimą į Komunistų Partijos 
eiles.

! ’ V
Klasiniai Sąmoningi Skaitytojai

“Tarpe tų desėtkų tūkstančių skaityto
jų”, sako Centralinis Komitetas, “yra 
daug tūkstančių tokių, kurie ne tik per
ka ir skaito laikraštį reguliariškai, sutin
ka su laikraščio politika, bet taip pat pil
niausiai sutinka su programa ir taktika 
Komunistų Partijos, kurios centraliniū 
organų yra ‘Daily Worker’. Tarpe skai
tytojų yra tūkstančiai darbininkų, kurie 
seka Komunistų Partijos vadovybę uni
jose, bedarbių organizacijose, broliškose 
organizacijose ir t. t.

• “Būtent į tuos mūsų skaitytojus mes 
norime vyriausiai atsikreipti šiandieną 
su klausimu, kodėl jūs nesate Komunis
tų Partijos eilėse?

“Jeigu jūs sutinkate su Komunistų 
Partijos programa, jeigu jūs sekate jos 
vadovybę, tai ne politiniai skirtumai ir 
net ne stoka aiškumo kai kuriais klau
simais sulaiko jus nuo įstojimo į Ko
munistų Partiją. Be abejonės, daugeliui 
mūsų skaitytojų dar reikia nušvietimo 
tokių klausimų. Bėgyje ateinančių kelių 
savaičių mes pasistengsime tatai pada
ryti. Bet tiems skaitytojams, kurie pil
nai sutinka su partijos politika ir takti
ka, mes norime pastatyti keletą klau
simų.

Mes Kviečiame Jus Dabar įstoti į 
Komunistų Partiją

būti, kad daugelis iš jūsų atsa-“Gali
kyšite į klausimą, ‘kodėl jūs nestojate į 
Komunistų Partiją?’ su labai paprastu 
atsakymu, kurį mes taip tankiai išgirs
tame nuo darbininkų—‘kadangi. aš, nie
kados nebuvau kviestas įstoti į partiją? 
Šis, žinomą, yra ąpkaltipimas kai ku
riems mūsų, partijos nariams, kurie ne
kreipia pakankamai atydos į šitą pama
tinį partijos narių verbavimo darbą. Bet 
jeigu/šitaip yra su jumis, draugė skai
tytojau, taj mes jus dabar užkviečiame 
stoti į Komunistų Partiją. Mums jūs 
esate reikalingas partijoje. Su didesniu 
skaičiumi narių mes galėsime daug dau
giau pasidarbuoti tam tikslui, kuriam 
jūs tikite, ir už kurį jūs kovojate...

Kitas Atsakymas
“Kitas typiškas atsakymas, kurį mes 

taukiai išgirstame, tai, ‘kad aš faktinai 
esū partijos narys, esu komunistas, aš 
esu .buvęs komunistu per daugelį metų, 
noįą aš nesipešioju narinės knygutės? 
Mums ištikrųjų, smagu,girdėti, kad dąu-r 
gelis darbininkų skaito save komunis-

• tais, nežiūrint įo, kąd jię ; ųęrą partijos 
nariais. Nėra abejonės, kad yra šimtai 
tūkstančių tokių darbininkų, kurie sutin
ka su mūsų programa ir seka partijos 
vadovybę, nors jie ir nėra partijos na
riais. Desėtkai tųkstančių darbininkų 
įvairiose’ valstijose reguliariai balsuoja 
už Komunistų Partijos' kandidatus, nors 
jie ir nėra partijos nariais. Tas labai 
gerai, ir mes turime padidinti tokių dar
bininkų skaičių šimtą sykių. į •

i “Bet kas atsitiktų, jpigu ’kiekvienas 
toks darbininkas duotų* tokį atsakymą? 
Tas pabodo, kad tie > darbininkai,' kurie 
vartoja tuos argumentus, dar pilnai ne
įkainuoja ' Komunistų; Partijos roles or
ganizacijose ir jes vadovybės darbininkų 
Kąsdį^ninįesę' kovose,! pnpnginie masių 
nuvertimui ; kapitajižmo. • 'Be '.komunistų 
Partijos darbininkai negali išvystyti savo 
'kovų toliau, negali nugalėti’priešą, ku
ris yra gerai organizuotas. Leninas 
nuolatos pabrieždavo šitą klausimą ir

: nurodydąvo, kad Rusijos darbininkai ga- 
' Įėjo nuversti carizmą ir kapitalizmą to
dėl, kad buvo tvirta ir užgrūdyta darbi
ninkų klasės partija.

“Perdaug Užimtas Darbais”
“Kitas paduodamas argumentas yra 

; toks: ‘Aš esu perdaug užimtas dirbtu- 
, vėje, unijoje, broliškoj organizacijoj’ ir 

tt. Šis argumentas irgi neišlaiko kri
tikos tiems, kurie tiki į partiją ir seka 
jęs vadovybę kovose. Kaip tiktai todėl, 
kad jūs darbuojatės dirbtuvėje, darbo 
unijoje, kovojate už partijos politiką, 
kaip tik todėl jūs turėtumėte priklausyti 
prie Komunistų Partijos. Nes šitokiu 
būdu jūs galėsite per savo pastangas 
daugiau naudos padaryti. Jūs susitiksite 
su kitais partijos nariais savo šapoje 
(dirbtuvės branduolyje, kuopelėje) ir 
darbo unijoje (darbo unijos frakcijoje) 
išdiskusavimui jūsų problemų ir kaip ge
riausia jas išrišti. 11

“Ar tas daug paimtų jūsų laiko? At
sakymas yra toks, kad jeigu jūs darbuo
jatės šapoje, unijoje, tai j ūš darbuojatės 
kaip tik ten, kur mūsų partija rag’ina 
savo narius daugiausia darbuotis. Tuo 
būdu iš jūsų nebus reikalaujama kažin 
kiek daugiau laiko, ■ apart vieno partijos 
susirinkimo sykį per savaitę. Bet šitas 
vakaras pilniausia jums apsimokės, nes 
jūs tada geriau žinosite, kaip atlikti tą 
darbą, kurį jūs dabar dirbate ir jūsų 
darbas bus' sėkmingesnis.

“Neužtenkamai Suprantu”
“Kitas argumentas, kuris statomas 

darbininkų prieš stojimą partijon, yra, 
‘Aš dar nesu prisirengęs stoti į partiją, 
nes neturiu pakankamai teorinio žino
jimo?

“Ištikrųjų prastas argumentas. Par
tija jus išmokins. Išmokins lavinimos 
mokykloj, jeigu jūs .norėsite, arba, vy
riausiai, pagelba diskusijų partijos or
ganizacijose (vienetuose) apie praktiš
ką darbą, kurį jūs atliekate. Jeigu jūs 
esate klasiniai sąmoningas darbininkas, 
trokštantis geriausia pasitarnauti savo 
klasei, tai to ir užtenka tinkamai būti 
partijos nariu. Viską kitą jūs išmoksi
te suprasti ir su daug mažiau pastangų 
būdami partijoj, negu už partijos sienų. .

“Baimė Aštrios pisciplinos”
1 - “Kai kurie darbininkai sako, kad jie\ 

įstotų į Komunistų Partiją, bet jie ‘bijo 
disciplinos partijoje.’ Bet kas yra par
tijos disciplina? Yr(a tik tas, kad pra- 
vedimas partijos politikos ir darbų atlie
kama kolektyviškai, bendromis pastan
gomis darbininkų klasės gerovei—darbų, 
kuriuos jūs dabar stengiatės pravesti.

“Komunistų Partija yra liuosanorių 
organizacija, paremta bendra narių pro
grama ir taktika. Partijos viduje gy
vuoja pilniausia nariams demokratija 
diskusuoti problemas ir daryti tarimus. 
Partijos disciplina > yra našta tik tiems, 
kurie nesutinka su partijos politika. 
Laikui bėgant, tokie žmoųėą atsiduria už 
partijos sienų.

“Bet tiems darbininkams, kurie sąži- 
«niškaį įcovoja už savo klasinius intere
su^, disciplina nėra jokia našta'.' Ištikrų-

įų, linlų^įjjąr^otis kolektyviškai del į O nėra abejonės, kdd \jūs, n^rs nepri
klausydami prie IpArtijbs, prisidedate ! i H 
prie nešimo tos naštos. . .

“Jeigu jūs turėtumėte daugiau klau- ? i * i 
simų, kuriuos reikėtų nušviesti, duokite 
mums žinoti, o mes su mielu noru išdis- 
kusuosime juos per ‘Daily Workerį’ (ar
ba per “Laisvę” 
nišką laišką, jeigu jūs to panorėtumėte.

“Mes raginame jus apsvarstyti klausi
mą, kurį mes pastatėme, ‘Kodėl jūs ne- 
įsĮtojąte į Komunistų Partiją?’ Atsaky- 
Idte į šitą klausimą, išpildydami įstojimo 
aplikaciją”.

bendro tiks]#; Kiekvienam nariui šutei- 
kiama darbas pagal jo išgalę, išsilavini
mą ir laiko tp^jimą.

Finansinis Klausimas
“Arba, galop, Kai kada mes net išgirs

tame pasiteisinimą, .kad ‘perdaug lėšuo- 
ja priklausyti prie partijos, o ,aš labai 
mažai teuždirbu? Šis irgi prastas -argu
mentas. Partijos duoklės eina pagal už-*' 
darbį ir įmokamos nuošimčių pamatu. 
Kurie mažiau uždirbą, tie mažiau moka. 
Visos kitos finąnšihės pareigos dau£u- ! 
moję atsitikimų yra liuosanoris dalykas.•

TRUMPMENOS
Pereitą ,pirmadienį Nor- 

woodo lietuvių dagbininkų 
choras buvo suruošęs kon
certą. Pilnutėlė Finų sve
tainė žmonių. Progrąmoj 
dalyvavo patsai choras, va
dovaujamas Izabelės Jer
malavičiūtės, du draugai į 
rusai dainininkai, i 
Mickevičiūtė, Ignas Kubiliū-! si jau su keletu jaunuolių, 
nas, ir kiti. ■ dalyvaujančių mūsų organi-

Mickevičiūte ir Kubiliū- “am darbe, imūsų veik- 
nas šiuo tarpu Naujojoj An- L1'. Ra?inau “ptis kalbeto- 
glijoj yra mėgiamiausi dai-,javlmo’ lmhs UJ t1/810?™*1 
nininkai-solistai. Savo daž-' orga“mo darbo, lavin- 
nu patarnavimu mūsų judė-“ 18. but! atsakomingms vi
jimui, savo gražiu dainavi-?eJals į? vadais musų jude- 
mu jiedu išsikariavo mūsų:Jlmęš Kaip sunku tuos jau- 
publikoj meilę ir pagarbą. nu,s jaugus įtikinti, kačl jie 
Reikėtų juodu (pavieniai;gah_kaibetojauti, gali būti 
arba podraug) pakviesti j veikėjai, tik reikalinga pa- 
New Yorko apielinkę ir to- l^^1 Prad£la>}detl Pastan’ 

x f rvn rJcvihni I Iniin* /TAVU /Snnil w

gų turi, kaip anglai sako, 
tą “inferiority complex” ir 
tai negerai!

savo žinojimo. Tokių vei
kėjų mes savo tarpe turime 
ir mūsų pareiga juos drą
sinti'ir akstinti.

»1 i 'i", X .

Red.), arba per asme-

Komunistų Partija.

Jie Pataisys
I Supykęs žmogus įbėgo į re
dakciją ir pradėjo šaukti:— 
Kaip tai jūs praeitą savaitę sa
vo gazietoj mane paskelbėte 
tarpe mirusių? Aš gyvas! Aš 
čia!

• » ty -a a *1 • v* I Redaktorius—T ik taip sveiALDLD lv-to Apskričio
Maršrutas

kas bereikalingai nešauk. Mes 
tą klaidą lengvai pataišysinTe:' 

■ Kitą savaitę * tavo praVdrdę 
(įdėsime tarpė naujai g'imusių-

• . 1 ; » ) ; 1
1111 ’JV

Šiuomi pranešu,,kad Ameri- 
1 kos Lietuvių Darbininkų Lite- 
|ratūros Draugijos 10 Apskri
tys yra pilnai orisirengęs prie 

.. .. . . , ... . . maršruto ir
i reikalingi* bent keli jauni Beliunienę, 

draugėj kalbėtojai, veikėjai. Tariau- Maršrutas" 
vietose:
Spalių 14 d. (sekmadienį) 

Saginąw, Mich.
Spalių 15 d., Grand Pvapids, 

Mich.
Spalių 17 d., Muskegan, Mich. 
Spalių 19 d., Hart, Mich. 
Spalių 20 d., Chester, Mich.

Kalbėtojai sugrįžus iš kolo
nijų, prakalbos bus rengiamos 
Detroite. O maršrutas pasi
baigs Hamtramcke.

Visų kolonijų kuopos ragi
namos tuojaus imtis už darbo 
del prakalbų surengįmo. Dė
kite visas pastangas prakalbas 
padaryti sėkmingomis. Drau
gė Beliunienė yra veikli mūsų 
organizacijos narė ir gera kal
bėtoja.

Štai Bostono apielinkėje 
mums šiuo tarpu būtinai siunčia draugę 

kaipo kalbėtoją, 
įvyks sekančiose

Gali Apsigauti
—Aš reikalausiu nuo 

pačios persiskyrimo. Jau šeši' 
mėnesiai, kaip ji su manim ne
kalba.

-^Sveikas pirma gerai apgal
vok, ką darai, kad nesigrau- 
dytum. Tu kitos tokios tylios 
pačios negausi.

savo

Augštos Kilmes
JIS:—Tamista turi žinoti ta, t r 

kad mano protėviai į Ameriką 
atkeliavo su “Mayflower.”

Ji:—Tai jų ir tavo 
nes dabar imigracijos 
mai ne visus įleidžia.

laime, 
įstaty-

liau j vakarus. Jau senokai > darbo; Daug drau-
| . v* • • • ’ rv1’1 Fnv»i Irnin nnrrlai cgLa, brooklynieciai girdėjo juos 

dainuojant.

Draugų nofwoodiečių cho-' šiuo tarpu Norwoodo fa- 
ras jau gerokai susitvarkęs j šistai,. socialistai ir skloki- 
ir gražus. Asmenyje d-gės! ninkai užgrobė lietuvių sve- 

tainę ir neleidžia choro da- 
čiai turi gabią ir gerai mu- ryti „ten pamokas. < Mūsų 
zikoj pralavintą mokytoją, organizacijos turėjo iš. ten-', 
Tik jai reikia daugiau pa'si- pasitraukti į darbininkų fi- 
tikėjimo savim, daugiau op- nų puošnią svetainę. Prie- 
timistinės drąsos. Tą patįjšai manė, kad jie tuo būdu 
galima pasakyti ir merginų pakenks mūsų judėjimui, 
chorui. mūsų nareneimams. Aosiri-

Jermalavičiūtės norwoodie-

zikoj pralavintą mokytoją,

mūsų parengimams. Apsiri
ko ! Pirmas Finų svetainėje

Negerai, kuomet asmuo parengimas buvo labai pa-i 
perdaug drąsus, bet taip jau .sėkmingas. Vadinasi, prie- į 
bloga,kuomet jis dalykus!šų pastangos pakenkė ne 
gerai žino, bet savim nepa-■ mums, bet patiems lietuvių 
sitiki, perdaug skeptiškai j svetainės interesams, 
apie save mano, neįvertina 1

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Eleąnorą. .

DARBININKU 
SVEIKATA

T“""*——W
DEL J. J. KAŠKIAUOIUS

371 Lake St„ , < Newark, N. J.
Telephone: Humboldt 2-7964

GALVA SVAIGSTA
Aš norėčiau da kartą pa

tarimo. Aš parėjau visas li
gonines, ir man daktarai nie
ko neranda. Buvau ir pas pri
vatinį daktarą: nieko negel- 

i bėjo, ir man kas kartas blo
giau daros. Ligoninėj išėmė

KLAUSrMAI: Bendram pavadinimui nepažįs- tonzilius, sakė, kad nuo ton-
1. Kaip galima kreiptis į ^my žmonių mes turim lietu- ziiių,

naujai pažįstamą asmenį, neži-iT;> i r .
nant jo politinių įsitikinimų, ar
ba žinant, kad jis ar ji yra prie
šingi pavadinimui “draugas-ė”? >se nedalyvauti. 
Man tas yra labai nesupranta- būti išimčių, 
ma ir kartais atsiduriu nejau
kioj , padėtyj, kuomet nežinau, 
kaip į vieną ar kitą asmenį | J 
kreiptis. I.........

2. Ar yra leistina nėra di- arfoa godžiu,
delio prasižengimo sąmoningam j našiuose parengimuose mes ir 
darbininkui—dalyvauti vestu-; tegnlime pasiekti toliau nuo mū-
vėse, krikštynose ar laidotuvė-, gy stovinčius (ideologiniai) dar- 
se, kur būtinai reikia susidurti pįninkus. Komunistui ir šiaip

5" susipratusiam darbininkui visur 
galima dalyvauti, kur tik ran
dasi darbininkų. Aišku, jis vi
sur turi turėti galvoj, kad jo* 
pareiga gauti naujų prijautėjų 
ir narių mūsų organizacijom, o. 1 
taipgi skaitytojų dabininkiškai; £’ahma kas tikrai įtarti. Viso-

,—ir da blogiau jaučiuos. 
,vių kalboj gerą žodį “tamsta”. Pirmiau būdavo galva tik 
Kodėl jo nevartoti?

2. Geriau tokiose ceremonijo- 
Tačiaus, gali

3. Nėra prasižengimo. Daž- 
sąmoningam darbininkuinai ... .

i Į net reikalinga tokius parengi- 
'imus lankyti ir ten bandyti pa
skleisti mūsų idėjų, literatūra 

Dažnai tiktai pa-

su bažnyčia? Aš buvau kviečia
ma vestuvėse į “pamerges” ir 
krikštynose į “kūmas”, bet ne
žinodama ką daryti,—atsisa
kiau, ir

3. Ar didelis prasižengimas 
lankyti ne darbininkiškus įvai
rius parengimus, nežiūrint, kad 
finansiniai ir darbu juos ne- 
remtum ?

kvaisdavo, o dabar pradeda 
galva svaigti ir skaudėti. Va
landomis taip tempia^ galvą, 
kaip kad spaustų. Paskui gnai
bo širdį ir skauda kryžių ir 
per kairę Koją kaip durte du
ria. Paskui, kad užeina gal
va svaigt, kairė ausis taip 
smarkiai ūžia, kad visai nega
liu girdėt.

Prašau, patarkit, kas val
gyt ir kaip valgyt, o man dak
tarai nieko patarimų neduo
da.1 Aš vartojau tonikų, bet 
nieko man negelbėjo. Aš esu 

““Laisvės” skaitytojas, viduti
nio amžiauš vyras.

1 ATSAKYMAS

, Asmeniškai ■ neištyrus, nėra

Nežinanti.
ATSAKYMAIS

1. Adresuoti 
“draugu” arba 
daugelis mūsų draugų daro/nė
ra reikalinga ir net nėra tinka
ma. Pav., kaip galima draugu 
vadinti mūsų politinį priešą?! 
žodis “draugas” turi būti var
tojamas idėjos draugams vadin
ti ąrba apskritai darbininkams, 
kurie pritaria mūsų judėjimui.

bile asmenį
‘drauge”, kaip

kių gali būti to galvos svaigi
mo priežasčių. Gali svaigti 
nuo netikusio maisto, dėl sto
kos vitaminų bei mineralų. Ga
li svaigti nuo kokių nuodų, 

rūkymo.
I Svaigimas paeiti nuo vi
daus ausies ligos,—sakote, kad 
Jums kairė ausis ūžia, ir ne- 
prigirdite. Labai dažnai gal
vą svaigsta nuo netikusios 
krąujp apytakos, kai krauja
gyslės, arterijos nėra sveikos, 
kai į j as \ įsįtaiso « sklerozė, su
mažėja tęsiu/n.as, ' elastingu*-'• 
m as.

spaudai. Aišku, į tokius paren
gimus, tačiaus, nereikia eiti mū
sų draugams masiniai—užtenka 

į vieno-dviejų.
į Bet visi šitie dalykai negali-.
ma pritaikyti visur vienokiu bū-j “°, . gėlimo, nuo 
du; kiekvienam ? atsitikime rei-1 
kalinga vartoti taip sakant “sa
vo protas”.
„(Beje, šitie klausimai į re

dakciją buvo prisiųsti jau seno
kai, tačiaus, grynai per neap
sižiūrėjimą, į juos nebuvo duo
tas atsakymas. Prašome klausė
ją mums už tai atleisti.)

Turi Tam Priežastį
—Jonuk, delko tavo mažas 

broliukas taip verkia?
—Verktum ir tu, jeigu bū- 

turrt'bė dantų, be plaukų ir tu
rėtum kojas, ant kurių atsistot 
negalėtum,1—atsakė Jonukas.

Parinko A. M. Bedievis.

Galimas daiktas, kad ir 
Jums yra bent vietomis arteri
jų kietėjimas, sklerozė, gal 
smegenų arterijose.

Kaip ten nebuvę, o bendros 
taisyklės Jums bent nepa- 
kdnks, o galės da kiek ir nau
dos suteikti.

Kąs Jums valgyti? Viso ko, 
kas tik yra gamtiška, kas au
ga, kas tebėra nesugadinta, 
nedenatūruota, nesudarkyta. 
Daugiausia gyvenkite vaisiais, 
ir daržovėmis, bet reikia po 
truputį ‘ir gyvulinio maisto, 
ypač pieno, pieniškų, kiauši
nių, žuvų ir kartais po truputį 
šviežios mėsos.

I

Manau, Jūsų būklėj bus 
naudos, vartoti po truputėlį 
skydinės liaukos, “Thyroid 
tablets, gr. 14, No. 100, P. D.” 
Imkite po vieną prieš valgy
mą, keletą .menesių. 1 Taipo gi 
imkite iodo tinktūros, po lašą, 
su vandeniu ar‘pienu, dukart 
kas savaitė.

Jeigu galėtumėt, patarčiau 
įimti ir žuvų-aliejaus, bent po 
šaukštą kas diena. Da geriau, 
po šaukštą po valgio, kai sau
lės negaunate.

šiltęs maudynės, masažai, 
gilus kvėpavimas pilvu, lengva 
gimnastika, pasivaikščiojimai, 
pakankamai miego, ? poilsio, 
karšti“ kompresai ant skauda
mų viętų. y

Keletą savaičių galėtute 
dar if bromo vartoti nedidelė
mis dozėmis: “Triple bromi
des, grs. 15, tablets No? 100,” 
,po vietną prieš gult eisiant, 
po vieną kas diena. Neryki
te, bet stikle vandens ištarpįn- , 
kite po \>ieną tablętėlę ir. po ‘ 

I f)bsę šAukštuko sodėSimiltelių.
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LAISVE Trečias Puslapis

Amerikoniška Civilizacija ir Fašistinis 
Barbarizmas Californijoje

SAN FRANCISCO, Calif.— 
Esu jau rašęs apie Salinas fili- 
pinų streiką, bet šitas streikas 
pergyvena vigilantes teroriz
mo' visus laipsnius, kokie gali 
apsireikšti šiame 
tarto” pasaulyje.

“civilizuo- 
Marcuelo, 

pirmininkas Filipinų Darbo 
Unijos, kalbėdamas konferen
cijoj prieš Karą ir Fašizmą, 
papasakojo pasibaisėtinų da
lykų, ką jis matė savo akimis, 
kaip vigilantes pasielgė su fi
lipinų streikieriais. Nakties 
laiku apie 50 vigilantes su au
tomobiliais atvažiavo, kur fi
lipinai apsigyvenę apie 3 my
lios nuo miesto. Pirm padegi
mo jų namų— “bunkhouse”, 
nupjovė telefono vielas, kad 
negalėtų susinešti, paskiau at- 
liuosavo elektriką, kad visa 
apielinkė pasiliko tamsoje. Ta
da vigilantes gazolinu aplaistė 
filipinų gyvenamus namus ir 
padegė. Padegę, apstojo ap
link namą ir šaudė per apie 
15 minutų į namą, kad filipi
nų šeimos negalėtų išeiti iš 
degančio namo! Bet filipinai 
su šeimomis pasirinko geriau. ,
kulkas, negu gyviem sudegti Jiems pragaištingiems izmam. 
ugnyje. Iš namų žmonėm bė-J Esą, bedarbė gimdo komu- 
gant į lauką per kulkas, nė nizm4 su radikalizmu įvaiiio-, 
vieno nenušovė, bet viena mo-|se formose.

darbi-

rius, į bendrą kovą už darbi
ninkų civiles teises ir laisvą | 
kalbą. Ponas Dempster ko-, 
munistų pasiūlymą griežtai at-i 
metė. Vieni komunistai pasi-| 
liko kovoti Plaza parke. Jiems! 
kalbant—kovojant už
ninku reikalus, policija kalbė
tojus areštavo, o ponas Demp
ster, skersai nuo Plaza parko 
teatre liuesai rėžė socialistiš- 
ką spyčių.
Amerikos Darbo Federacijos !

Vadai Jau Gatavojasi

Su rugsėjo 24 diena Ame
rikos Darbo Federacijos vadai ’ 
ir vadukai pradėjo rinktis iš į 
visų kampų į San Francisco j 
ir rikiuotis į frakcijas. Trečia-1 
dienį jau pusėtinas skaičius 
buvo apsistoję Whitcomb Ho- 
telyj. Ketverge vietinėj kapi
talistų spaudoj D. J. Tobin, 
pirminin. Tarptautinės Išve-j 
žiotojų Unijos, paskelbė, kad 
socializmas ir komunizmas bus 
diskusuojamas ADF kon
vencijoj. Ponas Tobin sako, 
“aš visados buvau priešingas 
socializmui, komunizmui ir ki-

Jot: m w • į

NEW YORK. — Lietus ar giedra, bedarbiai,daro demonstracijas ir masinius susirinkimus at. 
virame ore, reikalaudami geresnių pašalpinių darbų arba žmoniškesnės tiesiogines pašalpos.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS DAR APIE MOKINIU STREIKĄ
Pasekminga Lietuvių 

Konferencija
Rugsėjo 23 d. buvo konfe- v

rencija prieš karą ir fašizmą.. «res°-. klta užuojautos audėjų 
Konferencija buvo sėkminga, streikienams, kurioje pasmer- 
13 draugijų prisiuntė delega-’klama Amerikos Daibo Fede- 
tus. Tame skaičiuje buvo at-;rac«os vadai už išdavystę ir 

istovaujama 6 pašalpinės drau-1 Ame"k«s valdžia. Reikalauja- 
Jis sako, kad iš gijos: šventos Cicilijos Drau-In}a* kad milicija, kariuomenė, 

ten's Margaret Vitacion tame!500 vVrM 200 randasi be dar- gystė, Lietuvos Dukterų Drau-iVISokl museik°s P°llclja : 
terore prapuolė. Tikima, kad j bo. Dauguma jų, girdi, bal-: gystė, Frankford 

ji sudegė, bet jos kūno degė
siuose nesurado.

Bridgeport. Conn. — Pirma-Fašizmą. Delegatais išrinkti
jaunuoliai šolomskas ir Gricių-1 dienį, spalio (Oct.) 1 d., išėjo 
nas. Priimta dvi rezoliucijos: 
viena užgyrimui šaukimo kon-

J ' '.T-l I ,J.Į.'U.r ..'■...UJ==Sfr-n

i Finų mišrus choras sudainuoja 
| net tris malonias dainelefe. Pa
daryta pertrauka. Po pertrau- 

; kos vėl visi dainininkai per- -■ 
'dainavo, tik, žinoma, naujas 
dainas. Antroj daly programos 
pasirodė ir LLR Choro Vyrųx 
Oktetas; Sudainavo tris dal

inas, kaip kareiviai, smarkiai ir 
sutartinai.

Mickevičiūtė su Kubiliūnu 
taipgi dainavo ir duetus. Kaip 
solo, taip ir duetai jiems sekė 
si dainuoti. Skaitlinga publika 

| likosi pilnai patenkinta šiuo 
j gražiu muzikaliu koncertu. 
LLR Choras irgi yra labai pa
sitenkinęs, nes liks gražios fi
nansinės paramos, iš ko galės 
tęsti tolimesnį lavinimos.

Beje, visai, programai pianu 
akompanavo Izabelė Jarmola- 
vičiūtė, LLR Choro mokytoja.' 
Pirmininkavo Petras Jesekė- 
nas.

Darbininkiško judėjimo 
priešai, ypatingai “Klampy
nės” ir “Keleivio” korespon
dentai rankas trynė ir džiau
gėsi, kad mes, rengdami Finų 
Svetainėje, neturėsią daugiau 
publikos, 
kaip tie 
lė!

Vietoj
šimtus publikos, 
mes tiek publikos neturėjom 
lietuvių svetainėj, kuri dabar 
paversta kaip ir į saliūną, tai 
nėra nei tinkama švariems pa
rengimams. šis parengimas 
parodė, kad nėra skirtumo, ko
kioj svetainėj rengiam, bet 
svarbu, kas rengia ir kokią 
programą duoda. Tiesa, buvo 
ir “smalavirinės” spaudos ko
respondentas atėjęs, bet me
džiagos del korespondencijos 
negavo,! nes programa buvo 
pirmos klasės, o publikos buvo 
pilnutėlė svetainė. Pasirodo, 
kad gerai darbuojantis geros 
yra ir pasekmės.

Choro Draugas.

niai, kurie -visada sakosi stoją 
tik už teisybę, pasirodė teis
me, po prisiega, kad yra me
lagiai. Ir ko gero galima lauk
ti iš jų mbkinimo? Laikas dar
bininkams šiuos dalykus ne
padėti į šalį, bet kelti aikštėn.

Darbininkas.

kaip 30 ypatų. Bet 
‘smalaviriai” apsivy-virš 300 Central High moky

klos mokinių. Antradienį, 2 d. 
spalio, jau prisidėjo 500 Bas- 
sich High mokyklos mokinių. 
Prasidėjo demonstracijos po 
miestą ir apie mokyklas. Pa
siųsta streikierių komitetas 
pas majorą ir į kitas įstaigas. 
Visur su streikieriais nesiskai-

30, mes turėjom tris
Dar niekad

Norwoodo ŽiniosIbo.
suoja už : radikalizmą.
šitas pavojus turi būt nuo or- tuvių Republikonų Susivieniji- 

Iganizudtų darbininkų praša-'mas, Gedimino Kliubas, Lie- mą 
savo lintas. I tuvių Tautiškas Pašalpos Kliu- Į draugijos sutiko prisidėti, kiek

Sąmoningi darbininkai daug.bas^LDS 5 kp.., LDD 12^kp., |galės. Švt. Cicilijos Draugystės 
i pareiškė sekamai : 

tąsi šį tą pravesti per Harry'kp., ALDLD 149 kp., TDA. 9-j “Aš dar pirmu kartu dalyvau- 
Bet šitoj| ta kp. ir Lyros Choras. Dalis ju tokioj konferencijoj. Nors 

organizacijų, mūsų draugystė nenutarė pri- 
Green gali kurios turėjo prisiųsti savo at-Įsidėti pinigiškai, bet mes dėsi- 

bet' stovus, neprisiuntė, kaip tai:ime visas pastangas prisidėti ir 
i W. Phila., Camden, Delair irĮremsime šį darbą širdingai.” 
Chester! Kuopoms buvo išsiun- . .
tinsta pakvietimai. Tas rodo. . Reikia pasakyti, kad, ren- 
kad ne visur įvertinama kovoti ;8dant šią konferenciją, nebuvo 
prieš karą ir fašizmą...

Konferencija atidarė 
kino komiteto pirmininkas, d. 
Rainys. Tvarkos vedėja tapo 
išrinkta: drg. J. Potienė. Sekre
tore išrinkta drg. Šmitienė.

Drg. Smitas išdavė raportą 
iš miesto komiteto veikimo ir 
trumpai perbėgo kelių metų į- 
vykius, kur eina karo mūšiai 
ir tt. Jo raportas buvo geras. 
Po raportu ėjo diskusijos. Dis
kusijose dalis draugų ėmė da-l 
lyvumą. Nurodinėjo, kodėl rei
kia kovoti dauginus prieš ka
rą ir fašizmą. Kas pažymėtina,

, -- Frankford Pašalpos Į tuoįaus ištraukta iš strei- to.
Sako,1 Kliubas, šiaurinės Dalies Lie- ku°JanciU vietų.

“Western Worker”
špaltose pagarsino vardus 14
Šalinos žinomų vigilantes gen- ne]ajm§jo, nors buvo steng-! ALDLD 141 kp., ALDLD 10 j delegatė 
gsterių, kurie terorizuoja filj-^ — ” *-----~ « ...........
pinus darbininkus. Taipgi at- Bridges ir kitus> oivwj __________
sišaukė ir prašo greitos Pa#eĮ_ ADF. konven. tikima daugiau darbininkiškų

Bridges ir kitus

bos. Šalpą galima siųsti Fili; 
pino Labor Union, 100 Lakei 
Street, Salinas, California. Vi-1 
gilantes sudegino maistą, vis-- 
ką, ką tik filipinai turėjo.

Aš jau rašiau, kad Šalinos 
filipinai per Marcueįo pa-, 
siuntė protesto telegramą fili- i 
pinų komisionieriui į Washing- 
toną. Dabar “Call-Bulletin,” 
S. F. patalpino savo špaltose į g.ag mažina. Pav., skalbyklų 
telegramos turinį, kur} gavo < darbininkai vidutiniai uždirba 

po $16-18, o unijų taip vadina
mi prazidentai ir jų sekreto
riai lupa po $75 į savaitę! 
Barberiai, daugiausia ką gali 
uždirbti, tai $27 į savaitę, bet 
vidutiniai uždirba 
unijų viršininkai 
$40-60 į savaitę, 
niai prezid. ir jų 
senatorių algas gauna—nuo 
$10,000 iki $20,000 per metus. 
Kas gali tikėti, kad šitos 
gos yra darbininkų vadų 
gos? Bet taip yra, ar ne! 
galima tikėtis iš jų, kad 
rūpintųsi darbininkų reika
lais? Absoliutiškai negalima.

Pacific

ką laimėti. Wm. 
spirti į sėdynę negaus, 
'ausinių tai “sure.” 
Į šitiem ponam
| Patys didžiausias algas lupa 
i nuo darbininkų, 
kam absoliutiškai nieko.
bininkai turi pusbadžiai gy
venti. Vieton jų reikalus už
stoti, parduoda juos ir jų al- 

Pav., skalbyklų

nėra saiko.

o darbinin-
Dar-

lai-

gubernatorius Frank F. Mer
riam iš Washington. Nesant į 
komisionieriui namie, jo pati i 
rašo, kad “ji pasitiki guberna
toriaus malonei!” 
parodo, kaip jie 
švelniai pasikalba, 
1 antes barbariškom 
terorizuoja filipinų 
kus.

Šį kartą ne tik 
gino jų namus, maistą, bet da 
ir apkaltino, būk tai filipinai 
sukėlę riaušes ir buvo apsi
ginklavę peiliais ir kitais ne
būtais ginklais, už ką 47 areš
tavo ir šiandien tebelaiko ka
lėjime. Na, o yra da žmo
nių, kurie visai nematą, kas 
po jų nosia dedasi ir garbina 
ir tiki į Jungtinių Valstijų 
konstitucijos pilną apsaugą— 
ypatingai į tuos žodžius, kur 
pasakyta, “For the people, by 
the people, and for all the 
people.” čia aiškiai priparo- 
dė, kad konstitucijos minimi 
žodžiai nieko nereiškia. Ta 
kalbama liųosybė—laisvė jau 
senai yra sumindžiota ir visur 
mindžiojama, kur tik apsireiš
kia kova tarpe darbo ir kapi
talo.
“Internacionalas’* Valstijos 

Kapitoliuje
SACRAMENTO, Calif. — 

Komunistų Partijos konvenci
ja patiekimui plaformos rinki
muose įvyko valstijos sostinėj. 
Kada vienam gale Kapitoliaus 
republikonai pešėsi su Sinclai- 
rio demokratais «už valstijos 
melžiamą karvutę, tat komu
nistai kitam gale namo giedo
jo “Internacionalą”, 
mas įvykis Califomijos 
joj.

Komunistų delegatai 
į socialistų konvenciją 
kvietė poną Dempster, 
listų kondidatą į guberoato-

Čia aiškiai 
tarp savęs 
kada vigi- 

metodom 
daybinin-

kad sude-

Tai pir- 
istori-

nuėjo 
ir pa- 
socia-

po $15, o 
lupa nuo 
Tarptauti- 
sekretoriai

al-
al-

jie

Worcester, Mass

Prie Central High atėjo D. 
Kaplan, YCL organizatorius. 
Nekurie mokiniai pažinojo 

’Kaplaną, kaipo komunistą, 
prašė pasakyti mokiniams pra
kalbą. Kaplanas pradeda kal
bėti, bet policija tuoj suareš
tuoja Kaplaną. Pastato po $1,- 
000 kaucijos. Trečiad., 3 d. spa
lio, įvyko teismas. Nesant lai
ko prisirengti apsigynimo, rei
kalaujama teismą atidėti, bet 
teisėjas, Hugh Lavery, griežtai 

i atsisako nukelti teismą arba 
atmesti j ; kaltinimus. Kaltina-; 

gana darbuotasi, jtai yra, ardyme ramybės ir prieši-
atlankyta visos organizacijos pimesi areštui. ' 
ir draugijos, kad išrinktų dele
gatus. Prie to, reikia pažymėti, | 
kad konferencijoj buvo atsto-' 
vaujamos didžiausios organi
zacijos ir kliubai. Viso konfe
rencija atstovavo 2,945 narius.

Delegatas.

Diskusuojant apie padengi- 
delegatų išlaidų, visos

Sufrėmuoti Kaltinimai

Senas policijos kapitonas 
liudijo, jog tiek daug ddrbo 
turėjęs areštuodamas, kad

LLR Choro Koncertas Ge
riausiai Pavyko

Rugsėjo 30 d. LLR. Choras 
davė augščiausios rūšies kon
certą su proletarinėm meniš
kom spėkom. Buvo Finų Dar
bininkų svetainėj. Svetainė 
švari ir tinkama del koncertų 
ir kitų kultūringų parengimų.

Publikos atsilankė labai 
skaitlingai ir labai mišri: buvo 
lietuvių, lenkų, finų ir rusų.' 
Taipgi skaitlingai parėmė muš 
So. Boston, Montello ir Stough
ton, atvažiuodami po keletą 
mašinų.

Programą pradėjo pusę va
landos vėliau, negu garsinta. 
Pirmas ant programos pasiro-

$30,000,000 Panamos
4 Kanalui

Kaplanas kuo nenusukcs jam do LLR choras> p0 vadovyste 
sprandą. Central High moky- izabe]es Jarmolavičiūtės. Cho-
klos perdėtiniai taipgi liudijo ras susideda iš dvidešimts y-

Jungtinių Valstijų impe
rialistai vėl rengiasi paskir
ti $30,000,000 dar del tvir- . 
tesnio apginklavimo Pana
mos kanalo. Jis ir dabar 
jau yra tvirtai apginkluo- ' 
tas, bet imperialistams to 
negana. Mat, tas kanalas 
turi labai didelės strategi
nės karinės reikšmės, per 
jį Jungtinių Valstijų impe
rialistai gali į 24 valandas 
permesti karo laivyną iš At- 
lantiko į Ramųjį vandenyną 
ir priešingai. Pereitą pava
sarį per tą kanalą atliko ke
lionę 11 šarvuočių, 9 dideli 
kreiseriai, 8 mažesni krei
seriai, 45 minininkai, 3 orlai
vių vežikai, 12 submarinų 
ir 14 pagelbinių karo laivų 
į 36 valandas laiko iš Ra
miojo vandenyno į Atlanti- 
ką. Reikalaus, kad tą su
mą paskirtų būsimas kon
greso posėdis. Suprantama, 
kad apsiginklavimui ponai 
kongresmanai pinigų nesi- k

baisių dalykų. O pats Kapla- paįų# Sudainavo dvi skambias 
nas, savo apsigynime pasakė, ’darbininkiškas daineles. __
kad jis buvo prašytas pakai-bras programoje buvo T. Bay- 
bėti streikuojantiems moki- rack Martinoff duetas; 
niams, ka,d tik pasakęs porą,įai du, galingais ir skambiais 

balsais, rusai daininkai.
Trečia, tai Adelė Mickevi

čiūtė, Naujosios Anglijos žy
miausia sopranas. Šį sykį Mic- 

jkevičiūtė dainavo taip malo
niai, kad publika nenoriai pa
leido nuo pagrindų. Dainavo 

šitą mūsų parengimą. Ateinan-. Kokj tu bizni turėjai eiti dainas< A> Grigūnas, vietinis 
čią žiemą mes patarnausime t ^nai, ui ir aip yra įva rns (jaunu0]įs armonistas, su italu 
darbininkiškoms organizaci-j ru e 10 . (jaunuoliu, kurio vardo nenu-
joms, padainuodami jūsų pa-Į Kaplanas atsakė, kad kaipo gjrdau, sugriežė duetus. Pui- 
rengimuose bei prakalbose ir. komunisto ir jaunuolio pareiga kjaį griežia. LLR Choro Mer- 
koncertuose. ’ ' 1

Lyros Choras Rengia Balių

šeštadienį, spalio 13 d., Phi- 
ladelphijos Lyros Choras ren
gia iškilmingą balių. Įvyks

kad diskusijos dalyvavo ir jau-, Girard Manor svetainėj, 909 
nuoliai. i.jg w. Girard Ave. ir prasidės

Negalima palikti nepažymė-i8 vai. vakare. Bus gera muzi- 
jus bandymo suardyti konfe-|ka. 
rencija. LDD 12 kp. delegatas- m , T ~ i . .. . , i lodei mes, u>yros Choras,Rutkauskas per kelius kartus' 
darė nemalonius i_________
ir inkriminuojančius kaltini
mus, vadino “vagimis,” “bau
bliais”, “šmeižikais,” ir tt. 
Kuomet jis kalbėjo, jam nie
kas, nei pusę žodžio nieko ne-

į prisiminė, neigi diskusijose de-į

An-

moki-p^ck ir A. Martinoff duetas;

sakinių ir tapęs areštuotas,! 
kad areštui nesipriešinęs ir • 
kad saržentas, Carrol, liepęs I 
jam eiti šalin ir nesugrįžti,1 
bet kapitonas O’Connell, žino
damas, kad Kaplanas esąs 
YCL organizatorius, jį arešta-!

v ,. i užprašome visus atsilankyti į v?s- Teisėjas klausia: užmetimus v.x ________ . A. .___ C

yra būti visur ir kovoti su mo- gjnų Choras sudainavo dvi
Į J. 1O1JL111 JI 1 V/y llv/1^1 vi1O IY L4 01 J v/O v> Vi v>“ J -į • • • V 1 * • i t

Rugsėjo 23 d. atsibuvo susi- legatai jokių užmeti]nėjimu neil Žinote, draugai darbininkai, T,im<*1S Uz pagerinimą, daineles.
.. ... _ . . . I ° J 1 . i , k an hinoc mirpi.ctnc 50 dionn irinkimas Amerikos Lietuvių i ant jo,nei ant kitų nedarė. Kas 

Darbininkų Literatūros Drau- svarbiausia, tai kad nei vienas 
gijos 11 kuopos, šiame susi-. delegatas nekreipė jokios do
rinkime išklausyta gerų rapor- mes į jo tuos užmetinėjimus. 
tų iš veikimo pereito mėnesio Tai geras buvo iš delegatų pu? 
ir padaryta gerų tarimų veiki- sės nusistatymas nepaisyti į 
mui.

Draugai, 11 kuopos nariai, 
ateityje tėmykite kuopos susi
rinkimų garsinimą “Laisvėje” 
ir visi stengkitės dalyvauti. 
Yra didelis narių apsileidimas 
nedalyvauti savo kuopos susi
rinkimuose.

Šis susirinkimas nutarė pa
aukoti $5 gynimui teisme 13 
draugų, kurie buvo suareštuoti 
demonstracijoje. Taip pat nu
tarta pasiųsti protesto rezoliu
cija miesto valdininkams už 
atėmimą leid imo bendro 
fronto demonstracijai. Bet, 
kaip jau žinoma, demonstraci
ja vis tiek įvyko ir buvo sua
reštuota minėti draugai.

Nutarta paaukoti $5 komi
tetui prieš karą ir fašizmą.

□rg. J. J. Bakšys tapo išrink-

nepamatuotus užmetinėjimus.
Nutarta pasiųsti du delega

tu į Kongresą Prieš Karą ir

tas nuolatiniu ALDLD 11 kp. 
atstovu į minėtą komitetą. Nu
tarta paaukoti $£> Agitacijos 
Fondui.

Nėra to susirinkimo, kad ši 
kuopa neprisidėtų su aukomis 
prie parėmimo darbininkų kla
sės kovų. Kuopa taip pat turi 
delegacijas tarptautiniam vei
kime, kurios duoda raportus 
mūsų susirinkimuose. O an
tras mūsų kuopos narys, kuris 
nuoširdžiai dirba tarptauti
niam veikime, yra d. J. Palio
nis.

J. M. Lukas,
11 kp. ,Kpresp.

kad mes turime išlaidų : reikia j 
mokytojai užmokėti, mes pri-’ 
sidėjome prie pasiuntimo dele
gato į Kongresą Prieš Karą ir 
Fašizmą, dar turime skolų iš I 
praeities, - kurias reikia atmo
kėti. Paremkite mūsų chorą, 
atsilankydami į mūsų paren-| 
girną spalio 13 d.

Lyros Choras.

Walworth, N. Y
Spalio 3 d. ištiko baisi ne

laimė Petrą Balzerį; traktoriui 
eksplodavus, ugnis sunaikino 
jo visą malūną, iš kurio Pet
ras, sunkiai dirbdamas, darėsi 
sau pragyvenimą. Nuostolių 
padaryta nuo 5,000 iki 7,000 
dolerių. Petras Balzeris yra 
“Laisvės” skaitytojas nuo pat 
jos įsikūrimo ir gerai žinomas 
visiems rochesteriečiams. Kitu 
sykiu daugiau parašysiu apie 
tai.

j

Kaplanas nuteistas 30_ dienų I j Kubiliūnas, visų myli- 
, kalėjimo ir $50 pinigines baus-'mas komika pradsjo su kali. 
mes bei eismo išlaidas Pa- nio daina-ir Kominternu, už-
duota apeliacija j augštesnj; baj s su gausybe komiškų’ dai. 
teismą. - - - - -

Tarptautinis Darbiniu., Ap- nuojasi, kaip darbininkiškos, 
sigynimas ir Lyga Kovai Už taip ir komiškos dainos. Skait- 

gausiai plojo.

nelių. Kubiliūnui lengvai dai-

Negrų Teises ragina visas dar- jjnga publika 
bininkiškas organizacijas ko
voti bendrai, kad atmušus šias ‘ 
žiaurias atakas.

Streikieriai-mokiniai, pagal 
Board of Education nutarimą, 
kurie nesugrįš ant pamokų 
trečiadienį, paskirtu laiku, bus 
suspenduoti. Pagal vietinės 
spaudos pranešimą, suspen
duoti 187 Central High ir 25 
Bassich High mokiniai. Kas 
toliau bus—nežinia.

Mano Išvada

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

ISIV,M M M M

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Streikas turėjo savo tikslą ir 
jis turės būt atsiektas. Vėliau 
ar anksčiau, mokyklų perdėti
niai turės skaitytis su moki
niais ir pagerins sąlygas. Bet 
policija ir mokyklų perdėti-

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

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

South Bostono Žinios

mūsų

Rengiamasi Prie Didesnio 
Veikimo

So. Bostonas su Dorcheste- 
riu yra didelė lietuviais apgy
venta kolonija, bet per pasta
ruosius* keliolika metų
organizacijose pasidarė dide
lis apsnūdimas. Nors susirin
kimai įvyksta reguliariai kas 
mėnesis, bet be jokio gyvumo 
—be ūpo. Daug sykių yra 
nutarta ką nors veikti, bet tą 
veikimą įvykdyti buvo negali
ma, nes komisijos negali gau
ti, kas apsiimtų dirbti. ALDL 
D kuopa, o vėliau ir kliubas 
išrinkdavo visiems metams pa
rengimų komisiją. Jeigu įei
davo draugai bei draugės veik
lūs į komisiją, būdavo geros 
pasekmės. O jei neveiklūs, tai 
nieko nesurengia per visus me
tus. Laisvės Choras buvo 
prie pakrikimo.

Tarptautinio D a r b i n i nkų 
Apsigynimo kuopa buvo mirus. 
Bet dabar viskas krypsta j ge
rąją pusę. Laisvės Choras ge
rai gyvuoja, Tarpt. Darb. Ap
sigynimo kp. susiorganizavo 
išnaujo su naujais vadovaujan
čiais draugais ir atrodo, kad 
gerai gyvuos.

Pirmadienis, Spąlip Š, 1934

DETROIT, MICH.

Amerikoje.

ti

PHILADELPHIA, PA.

9

svarbių dalykų apsvar- 
mūs dienraščio vajus, ir 
rinkimai. Ką mes apie 
Reikės todėl apsvarstyti 
tam tikrus planus kad

Ren gėjai. 
(237-239)

ALDLD. 28 kp. susirinkimas jvyks 
d. spalio (Oct.), 7 vai. vakare, 774 

Bank St. Visi nariai privalo dalyvaut, 
turim daug 
styti, ateina 
kongresiniai 
tai darome? 
ir sudaryti
būtų pasekmingas visas darbas.

Kp. Sekr. J. žemaitis.
(237-238)

TDA. Karolio Požėlos kuopos susi
rinkimas jvyks 10 d. spalio (Oct.), 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, Porter St., arti Clark PI. Visi na
riai malonėkite dalyvaut nes yra la
bai daug svarbių reikalų apkalbėt.

J. Gineitis, Rast. 
(237-288)

LINDEN, N, S.
ALDLD 165 k£.į susiįrinkirft 

10 d. spalio (Oct.), 7:30 va 
re, Rupšio svetainėje, Wood Ave. ir
16th St. Visi draugai ir draugės ma
lonėkite dalyvaut nes turim labai 
daug svarbių reikalų apkalbėt, taip
gi atėjęs žurnalas “šviesa” atsilankę 
j susirinkimą galėsite pasiimt.

(238-239)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

vakarienės

Fin. Sekr. D. Lukienč.

ryto

3

3

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Visos narės malonėkite dalyvaut 
nes turėsim svarbių dalykų apsvar-

Šokiai prasidės 8 vai. 
Įžanga ant šokių ir 

50 centų.
Kviečia Rengėjai.

(238-239)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

Tėvai, šių mokinių turės ; 
tiesą džiaugtis ir didžiuotis 
savo vaikais. Jiems veikiau
siai nereikės matyti savo vai
kus buržuazijos pusėj.

piiną Yale Studentai prieš ItalyJ Motor Co. darbininkų klausė cįnio ir asmeninio taškaregio.
draugės Yetta Land, komunis- Nežinau, kodėl draugai taip

-----------  ’ ’ tų‘ kandidatės į valstybės gy- lengvai gaH praieisti tokį 
Visos organizacijos turi iš- nejus; kalbos, antradienį spa- svarbų dalyką> jaunuolių švie-

Uio 2 d., prie minėtos dirbtuves į
i H iv\ 4- X ■» <-% t-vi znL ii 1 H i lx 11 ’ J

’j Rodos, konferencijose labai 
[daug kalbama, yra rašomos la
ibai ilgos rezoliucijos, bet prak
tikoje mažai daroma, maržai 
veikiama linmėje švietimo 
LDS. jaunuolių. Kodėl taip? 
Ar jau visi jaunuoliai yra kla
siniai susipratę ? Be abejonės, 
[kad ne! Tai kodėl • vadovau
janti draugai nieko, o nieko 
neatsako spaudoj iš šių koloni
jų: Hillside, N. J., Linden, N. 
J., Brooklyn, N. Y., Bayonne, 
N. J., Paterson, N. J., na, ir iš 
Cliffside, N. J ? Tiesa, iš Lin- 
deno kada tai spaudoj pasiro- 

; dė kritika, tai mokyklai ei- 
įnant, atsiuntė vieną jaunuolę. 

Susiduriant su draugais, pa
sirodo, kad daug mūsų draugu 
visai yra neįtikinti šiame 
klausime, bei nemato reikalo 
leisti savo vaikus ne tik į dar
bininkiškas mokyklas, bet ir 
į jaunuolių organizacijas. Tai 
dabar stovi klausimas, kaip 
jaunuoliai gal gauti klasinį su
sipratimą, jeigu jie nedaly
vaus darbininkų organizacijo
se bei tam tikslui suorganizuo
tose jaunuolių mokyklose?

Be abejonės, svarbiausia 
priežastis šiemetinės jaunuolių 
vasarinės mokyklos 
lingumo, 
kontakto tarpe 
jaunuolių. Nes kaip tai galėjo 
atsitikti, kad šioj LDS nacio- 
nalio jaunuolių komiteto apie- 
linkėje lankė mokyklą tik 
vienuolika mokinių ? Todėl, 
kad šiais metais minėtas komi
tetas mažai kreipė domės į 
asmeninį kontaktą su tėvais ir 
įvairiomis lietuvių organizaci
jomis, neužkinkė darban vieti
nio jaunuolių distrikto komite
to, jokios konferencijos šiam 
darbui nešaukė, na, ir beveik 
jokios agitacijos spaudoj ne
vedė. Tai ir pasekmės neko- 

! kios.
! Nors mažas būrelis mokinių

rinkę parengimų komisijas ir 
tos komisijos turėjo bendrą! 
susirinkimą, kad prisirengti I 
prie didesnio veikimo. Tapo iš-* 
dirbtas trijų mėnesių veikimui > 
planas sekančiai: kiekvienas) 
sekmadienis per tris mėnesius,! 
tai yra, spalio, lapkričio ir j 
gruodžio, turi būti įvairūs pa-' 
rengimai. Kiekvienai kuopai ( 
bei organizacijai yra paskirs
ta diena ir maždaug, koks pa- į 
rengimas turėtų būti, 
ras komitetas prižiūrės, 
kiekviena kuopa prie savo pa
rengimo rengtųsi.

Pagal planą, pirmutinis pa- 1 
rengimas bus spalio 7 d. Ren-i 
gia Piliečių Kliubas. 2. Spa
lio 14, vakare, prakalbos ir 
koncertas. Kalbės jaunuolės 
Blanch ir Anna Stačiutės iš 
Cambridge, Mass. Taipgi bus 
raportas delegatų iš jaunuolių 
konferencijos. Rengia ALDLD; 
2-ra kuopa.

Atrodo, kad planas bus šim-- 
tu nuošimčių pasekmingas.

Kitas planas bus daromai 
trumpoj ateityj del veikimo po! 
naujų metų.

ALDLD 2-ros kuopos, 
Korespondentas.

.vartų, kuomet čia pietų laiku, ■ 
111:30 dieną, įvyko prakalbos. į 
i Nekreipdami atydos į forma-1 
'nūs, superintendantus ir žino-l 
i mus šnipus, ir net į dirbtuvės I 
[švilpuką, laukė, kol d. Land! 

°’1 užbaigė prakalbą. Vienas iš jų 
| priėjo prie jos, pasisveikino ir 

.’pareiškė: “Tai bent pasakėt;
i jiems.”

“Nepamiršk balsuoti už ko- 
Bend-■ mun^stus lapkričio šeštą,” jam 

ka(j I priminė Yetta Land.
“Žinoma, kad neužmiršiu,” 

atsiliepė darbiniu., jau kelyje 
dirbtuvę. a

Rochester, N. Y
Mūs Apielinkes Gyve

nimo Eiga
Darbai, vieton gerėti, kaip 

'kapitalistų spauda dažnai pa- 
i pratus sakyti, kad gerbūvis 
i jau netoli, visai susmuko. O 
gyvenimo reikmenys tiek paki
lo, kad ir dirbančiam yra sun
ku ką nusipirkti, o apie bedar
bius nėra ko nei kalbėti. Bet 
kas paiso vargšo darbininko 

.šioje kapitalizmo gadynėje.
Ištaisė Gedemino Namą

Nors sunkūs laikai, bet Ge- 
kuri yra 

drau- 
• Sovietų Sąjungos medikališkų' gystė šiame miešte, kiek laiko 

ugsėjo . uvo ien^ia:| mokyklų studentų yra mote-[atgal, nutai’ė pagerinti savo 
mos prakalbos Annai Burlak,.ryS ” Kodėl fašistai nenori da-,namą, tai yra, kiek padidinti 
užbaigimo streiko klausimu. | ]ejsti moteris prie darbų ir,ir numaliavoti, žodžiu sakant, 
Jos neįvyko penktadienį, bet mokslo? 'padaryti, kad būt galima pa-
įvyko sekmadienį 23 d. i*ug- kalbėtojas yana aiškiai sėkmingiau visus parengimus
sėjo. Anna Burlak las Kalbėtojas gana aiškiai ........
pribūti iš priežasties 
Jos vieta buvo 
dviejų garsių kalbėtojų. Kal
bėjo redaktorius lenkų komu
nistiško laikraščio “Tribūna 
Rabotnyca.” Antras kalbėjo 
Komunistų Partijos distrikto 
sekretorius. Abu teisingais 
faktais mušė streikų pardavi-’ 
kus. Publikos prisirinko tiek, ‘ eini yra pasiuntę į 2-rą J. V.! 
kad net netilpo į svetainę.1 Prieškarinį - F 
Daug žmonių klausėsi iš lauko,1 Kongresą netoli pilną 
pro langus girdėdami kalbėto- delegntų, kaip buvo 
jus.

žinoma, neapsiėjo be poli
cijos. Keletą policistų sustojo fjnį komitetą. Į tą komitetą iš

rinko po vieną atstovą nuo1 
žėdnos organizacijos, kuri tik 
buvo prisiimtus savo delegaci
ją. Reiškia, stojo į prieškarinį- 

į priešfašistinį veikimą 21 orga- 
jnizacija. Tai yra didelis Ko- 
.munistų Partijos pasidarbavi 
■mas ir laimėjimas. 
I 

I Lietuviai čia turėjo 
' šistinį komitetą per 
metų, bet tik lietuviai, 
iš šito, naujai sutverto 
to, gali pasirodyti daug gerų :tina7 
pasekmių. ‘

Worcester, Mass lia ta klausima. Worcester i
- ‘ iGazette, vienam iš Amerikos; 

buržuazinių laikraščių, randa-j 
me sekamą ištrauką : “Septy-. demino Draugystė,

Iš Prakalbų ir Abelno Veikimo nias dešimt du nuošimčiu visų stambiausia savišalpinė

negalėjo i
arešto.* .

užimta kitųido lvestl fašlzm« Kalion su v>- 
įsokiais padailinimais, 1___ (
žmonės nesuprastų, jog tai yra: 
fašizmas.

Prieškarinis Veikimas

nurodė, kad Rooseveltas ban- a^kkti. Kas ir padaryta. Na- ' V • • • i —-

Sunkiausią naštą šios vasa-1

Fašistų Svečius . '
NEW HAVEN, Conn. '— 

Į Yale Universitetą ketino 
atsilakyt grupė Mussolinio

neskalb
tai stoka asmeninio 

suaugusių ir

rinės mokyklos panešė vieti-1 atsiųstų fašistų Italijos stu- 
,--- __ <dentų. Prieš jų priėmimą

užprotestavo N a c i o n a lės 
Studentų Lygos vietinis 
skyrius. Savo proteste Yale 
studentai nurodė universi
teto prezidentui Angell’ui 

. -• . . , , „ TZ i kaip fašistai naikina moks-taip sunkiame darbe: B. Kru- , . t Tx r* • •tienė, B. Makutėnienė, S. Bal-! lr Y
tutienė. šioms draugėms ver-Įkietijoj. Sykiu Yale stu- 
ta gana daug paačiuoti už jųjdentai pasižadėjo kovoti, 
tokį rūpestingumą ir darbštų-'kad užkirst kelią fašizmui 
mą šiame darbe.

Reikia neužmiršti paminėti I 
tuos draugus, kurie parėmė 
šią mokyklą su valgiu bei fi-[ 
nansine auka. Valgomais 
daiktais labai gražiai parėmė I 
šios ypatos: Drg. V. šerdis išl 
Plainfield, N. J., draugė Ja-j Union rodys Sovietų krutamus pa- 
nušonienė iš Livingston, N. J., 
draugai Vaičioniai iš Cran
ford, N. J., taipogi draugai 
Kentrai ir Kansleris iš Cran
ford, N. J. Pinigais aukavo 
šie draugai: Draugai Bečiai iš 
Great Neck, N. Y., $5 ir drau
gė Užkurienė iš Linden, N. J., 
$2. Po 50c. aukavo J. Ken- 
trus ir P. Buknys. Viso aukų 
gauta laike mokyklos $8. Vi
siems draugams tariama ačiū, j

Kadangi buvo laukiama' 
daug mokinių, tai elizabethie-1 
čiai buvo gavę net 30 nakvy-j 
nių. Bet kambariai naudota j

nes draugės gaspadinės, ga
mindamos mokiniams valgius. 
Atliko savo darbą labai eko
nomiškai ir gerai, nes kaip te
ko patirti, visi mokiniai likosi 
patenkinti su valgiu. šios 
draugės pasidarbavo šiame

MONTELLO, MASS.
Brocktono kuopa Friends of Soviet 

'veikslus, “Sentenced to Health” tai 
yra labai gera komedija, taipgi bus 
ir News Reel. Parengimas įvyks se- 
redoj, 10 d. spalio (Oct), Lietuvių 
Tautiškam name, ir bus rodomi nuo 
6-8, ir nuo 8-10 v. vakare. Įžanga 25 
centų, vaikams 15 centų. Kviečiam 
visus ateit ir pamatyt šį judj, nes 
labai interesingas ir gražus.

Taipgi Namų Draugystė rengia va
karienę ir balių kurie atsibus 12 d. 
spalio (Oct.), 6 vai. vakare (apatinė
je svetainėje), 
vakare, viršui, 
del

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos darbininkiškos or

ganizacijos rengia vakarienę, koncer
tą i.ir šokius,. . naudai dienraščio 
“Laisvės” Parengimas jvyks 2 d. 
gruodžio-Dec., Lietuvių svetainėje, 
928 E. Moyamensing Avė. Bus puiki 
muzikalė programa ir sakys prakalbą 
drg. A. i Bimba. . < . i.. . •

Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau- 

šiame pokilyje.

Meldžiame visų philadelphiečių jsi- 
tėmyti, kad ant šių dienų mes ren
giame du didelius balius, tai Lyros 
choras rengia 10 d. October, o TDA. 
lietuvių kuopa rengia 3 d. November. 
Abudu parengimai atsibus Girard 
Manor Hall svetainėje. Kviečiam vi
sus garsinti šiuos parengimus ir pa
tys dalyvauti.

B. Ramanauskienė.
(237-238)

WATERBURY, CONN.

prie durų, bandydami sulaiky-' 
ti publiką, bet publika jų ne
paisė. Vėliaus užėjo keletas 
desėtkų policistų ir išvarinėjo 
tuos, kurie klausėsi iš lauko. 
Viduryj svetainės apsiėjo ty
kiai. Prakalbos įvyko lietuvių 
svetainėj.

Prieškarinės Prakalbos
Man teko lankytis Eagles i 

svetainėj, 28 d. rugsėjo. Kal
bėjo trys žymūs kalbėtojai a- 
pie karą ir fašizmą ir apie 
Hitlerio terorą Vokietijoj. Ma
ria Halberstadt, Vokietijos ko
legijos (college) mokytoja, iš- 
tiesų, yra ir gera kalbėtoja.

mas žymiai pagerintas. Jame 
kadne tik gedeminiečiai, 

'bet ir visos kitos grupės, ku
rios sukasi apie Gedemino Na
mą, galės rengti pramogas už 
prieinamą kainą.

Mūs Par^pijonų Vargai

čion randasi, kaip jie save janj<g mokyklą, bet visi moki- 
Priešfašistinį i vad*na’ ®v- Jurgio parapija.Jie nosj Įabai rūpestingai. Turė- 

kvotąisenai deda pastangas, kad įsi- įa gerų mokytojų ir laikui be
tarta. naują bažnyčią. Mat, sena J g-ant mes turėsime gerų jau- 

Kuomet delegatus rinko, tuom, Jaa netiakama- Nutarė pradėti i nų veikėjų. Man atrodo, kad 
pat sykiu sutvėrė didelį tarp_ Į kasti skiepą. Bet kad randasi i netolimu laiku gausime daug 
tautiška prieškarinį-priešfašis-[ant loto Pusėtinas medis’, tai'pageibos iš tų jaunuolių mū- 

tpirma reikia tą medj suaikmtiJsų organizacijose. Tai ištikro 
Vienas ištikimas parapijo- buvo gražus studentų būrelis, 

nas, tūlas J. Karalius (King), pįinį entuziazmo, norinti mo- 
šoko į medį ir pradėjo naikinti kintis iš kiasinio taškaregio. 
nuo viršaus, pjauti šaką, antį 
kurios patsai sėdėjo. Bet, ant 
nelaimės, šaka nulūžo anks
čiau, negu jis tikėjosi, o su ša- 

', ka nusivertė žemyn ir pats Ka_!
ralius. Dabar randasi ligoninėj I 
su sužeista ir į cementą sudėta ! 
koja. Aš apgailestauju žmogų į 
nelaimėje.

Bet tuom pat kartu apgailė- 
ir visi kiti parapijo- 

(nai, kurie statys bažnyčią tam, 
Tasai komitetas rengia va- ka(j įen juos mulkintų ii• išnau- ! 

karienę pasitikimui delegatų) dotų Kiek tai skirtumo! Gede. 
iš Antro J. V. Kongreso, įvy- mjno namas ,• pagerintas tam, Į 

ir abelnai; 
darbin. galėtų daugiau lavintis 
ir kovoti prieš skriaudas, o pa- 
rapijonai didins namą, kad 
juos ten tamsintų ir vyliotų su 

[dangaus grožybėmis, apie ku
rias ne pats jų skelbėjas nieko 
nežino.

Girdėjosi, kad worcesterie-

priešfa- 
daugelį 
Tačiaus 
komite-

Antras, Dr. Franz Hoellering, [ kusio Chicagoj. Vakarienė bus kad progresyviai i 
kalbėjo labai plačiai apie pa-*29 d. spalio, 29 Endicott St., 
dėtį Vokietijoj. Trečias kalbė-;Lietuvių svetainėj, 
jo Rev. Edwin E. Sundt, mi- į 
nisteris, iš Providence, R. I. Jis 
daugiausia kalbėjo apie tą, 
kas ateina Amerikoj, kaip antį 
mūs šliaužia fašizmas ir nuro-'

. »dė, kaip Hitleris su Roosevelt [ 
' iu geri draugai, kad Roosevel- 
to įvesti galion planai, kaip 
kad NRA ir kiti, yra panašūs: 
Hitlerio planams. Prie tų pla- nis rinkimų komitetas 
nų krizis nepasibaigė ir nepa- atsišaukimą 
sibaigs. Darbų nėra, darbinin- kviečiant jas atsiųsti delegatus,

A. Serbentą.

Cleveland, Ohio
J. Vaitkaitis.

kams nėra iš ko pragyventi.
Kalbėtojas taipgi aiškino, 

koki yra išdirbti planai 
tiems metams. Sūlyg to 
no, moterys bus atleistos 
visokių darbų. Moterys 
tik prie pečiaus ir prie vaikų 
auklėjimo. ’ 
motčris vergėmis. Tas 
yra įvesta Hitlerio Vokietijoj.

ki- 
pla- 
nuo 
bus

Unijistų Konferencija KP 
Rinkimų Reikalais 

I

Komunistų Partijos valstiji-i
> išleidol

daibo unijas, per-vajga Atsibuvusios Jau- 
į. Rinkimų Konferenciją, kuri; nuolių Mokyklos 
įvyks ketvirtadienį, spalio 11'' Del tam tikrų priežasčių, a- 
d., 8 vai. vakaro, IOF Hall, part kelių pastabų, mažai bu- 
55th St. ir Lexington Ave. jvo rašyta “Laisvėj” apie atsi- 

Apart oficialių A. F. of L., buvusią Elizabethe, New Yor- 
TUUL ir Neprigulmingų Uni-(kp ir New Jersey jaunuolių 
jų delegatų, visi unijų nariai. mokyklą. Reikia smarki pasta-

Elizabeth® Žinios

Tuomi pastatys yra kviečiami dalyvauti, kaipo Į ba padaryti mūsų apielinkes 
jau svečiai. Tema diskusijoms bus j organizacijoms 

,____ _ _____ ______ J,J, sekama: “Kaip « -
< Hitlerio patvarkymu, Vokieti- Partijos kandidatai atstovauja į veikėjams, ypač apie Brook- 

joj tik 75 moterys tegali eiti [darbo unijų narius.” ;
medicinos mokslą. Moterims'|Du simtu Autora<>biIiM Darbi.! 
daugiausia reikėtų apsižiūrėti, ninkų K,ausS Kp Kandidat,l
kad ir Amerikoj to nebūtų.

į r Net buržuazinė spauda ke-

į ir ypatingai 
Komunistų 1 mūsų suaugusiems ir jauniems

” į lyno apielinkę, kad mažai do-
Įmės kreipė į šią vasarinę jau- 
jnuolių mokyklą šiais metais. 
iMano nuomone, buvo mažai 

Daugiau dviejų šimtų White kalbėta, mažai rašyta iš agita-

sekama: “Kaip

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirinki- 

t i mas jvyks 9 d. spalio (Oct.), 29 En-
tik pas draugus Burkauskius | dicott St., 8 vai. vakare, 
ir Baltučius. Labai atsipra- ) -----------
soma visų tų draugų, kurie styt, taipgi bus raportas išduotas iš 
turėjo šiokių tokių nesmagu-1 ALDLD konferencijos, 
mų prirengdami 
šiems 
kad 
tam tikro laiko, 
ne 
draugų kaltės, 
dalyvavo mokinių, kiek mums 
buvo informuota. 

Jonas Blinda.

kambarius
mokiniams, tikėdami, 

jie bus naudojami ant
Tas atsitiko [

iš musu elizabethiečiu • *• ' i
kad ne tiek

Bridgeport, Conn. — Ra
do balon įmesta 20 svarų , 
“polnol”, smarkiausios kari
nės sprogstančios medžia
gos, kuri buvo išvogta iš Į 
Remington ginklų kompani
jos.

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

( , Williamsburg he: , f
252 Berry St., ‘ ; Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd Bt.
/
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A.\ VIŠNIAUSKAS

F

(ONCERTAS
Labai Puikiai Sutaisyta Programa
BENGIA LYROS CHORAS IR A RT1STE MENKELIUNIUTE

NEDELIOJE

October 14 Spalio
1934

LYRIC SALEJE 
Kampas Park ir Broad Street 

Hartford, Conn.

PRADŽIA 2:30 VAL. PO PIETŲ
ĮŽANGA 50 CENTŲ K. Menkehuniūtė

Dainuos sotus vietine dainininke B. RAMOŠKIUTĖ,skambi sopranas
Jau daugelis žinote, kad Menkeliuniute ilgą laiką mokinosi muzikos Italijoje ir turi puikaus sceniško 

talento. Dabar turėsime progą ją išgirsti. A. Višniauskas, puikus baritonas, kurį dar pirmu kartu girdėsi
me Hartforde; taipgi bus ir kitų talentų. Kviečia Rengėjai.

3
3 
3



Pirmadienis, Spalio Š, 1934
'Penktas' Puslapis

Montello, Mass ! pines Draugystės mėnesiniam 
. susirinkime, kad ir nenoroms, 
:bet buvo svarstytas klausimas:

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No.

Bostono ir Montellos apie- 
linkės lietuviški farmeriai lai
kė pikniką 30 d. rugsėjo, Ra- 
movos Parke. Ten buvo susi
rinkę tūkstančiai publikos. 
Farmeriams vadovaujančias 
prakalbas pasakė keleiviniai, 
Michelsonas su
Kaip girdėti, tuodu ponu mel
žia tą naują farmerių organi-

Fabrikų darbininkai ir G. Šimaitis nurodinėjo, kad 
jau netiki tiems ponams. Da- toki seimai yra reikalingi ir

A - — - —• —. ... II1HV -
1 Ar Reikalingas Visuotinas A. J*L 2.?8,4 hn8 1?een is?u®d lo th0 undersigned ... i to sell beer, wine and liquor at retail, under

Bagočium

Liet. Seimas?' Sklokininkas S. I 
K. Kriaučiūnas pareiškė: “Aš 
esu fašistas, kaip aš galiu ko
voti prieš fašizmą.’’ Matomai, 
pas tą žmogelį, turbūt, yra kas 
nors negero. K. Venslauskas 
sako: “Tuose seimuose visada 
vadovauja ekstriniai kairieji, 
todėl toki seimai nereikalin-

A. Baronas, J. Kukaitis

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 420 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed; 
on

420

the premises.
ABE HENIG

Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giybn 'that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1082 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ‘ 
premises.

ALBERT
1082 Bergen St.

be consumed off the

MULLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given -that License No. NOTICE i$ hereby given that License No. 
RL Į435 has been issued to the undersignpd RW 654 has been issued to the undersigned I RL 2164 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail, under to sell beer and wine at retail, under Section I to sell beet
Section 132 A of t)ie Alcoholic Beverage* 132 A of the Alcoholic Beverage Control Law į
Control Law at 835 Gates Ave. • . ----- — -
of Brooklyn, "

,.V uuv vinvvo five., Boi’OUgh 
County of Kings, to be con- 

'sosiiuojd oųi uo’ pawns 
WILLIAM TROYANO

835 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

zaciją.

bar jie turi progą apgaudinėti 
farmeriųs. Lietuviški farmeriai 
darbininkai, apsižiūrėkite ir 
nesiduokite save apgaudinėti.

ALDLD 6 Kuopos Darbai

Spalio 1 d., ALDLD 6 kp. 
susirinkime nutarta turėti la- 
vinimos mokyklą vieną vakarą 
į savaitę. Mokytojum bus R. 
Mizara. Taipgi nutarta su
rengti koncertą pradžioj lap
kričio mėnesio ir užkviesti dai- 
ninin. K. Menkeliuniūtę. Tam į 
darbui išrinkta komisija.

Nutarta paaukauti $10 del j 
Antrojo J. V. Kongreso Prieš 
Karą ir Fašizmą, kuris įvyko 
Chicagoje, 28, 29 ir 30 d. rug
sėjo.

LTND Už Visuotiną 
Suvažiavimą

Spalio 2 d., Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugovės mėnesi
niam susirinkime buvo pakel
tas per LDS ir svarstytas klau
simas: Ar Reikalingas Visuoti
nas Amerikos Lietuvių Seimas 
Prieš Karą ir Fašizmą?. Vien
balsiai nutarta, kad toks sei
mas, yra reikalingas ir turi 
būt šaukiamas greitoje ateity-

Iš ŠRPD Susirinkimo
Spalio 3' d., Šv. Roko Pašal-

būt

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 3577 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage: 
Control Law at 1527-1529 Pitkin Ave., Bo-! 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises. I

HOFFMAN’S VEGETARIAN CO. INC. I 
Pitkin Ave1527-1529

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 145 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER MISIŪNAS
Brooklyn, N- Y. J 49 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

to sell boef, wine and liquor at retaiL un
der-Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control I.aw at 206 Evergreen Ave,,-- Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be

at 4022 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN THOMAS GRADY and 
CHRISTOPHER ZUNGES 

(THREE STAR BAR and GRILL)
Church Ave. Brooklyn, N.

the
Control Law at 206 Evergreen Av 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed On the premises.

WALTER MISIŪNAS
206 Evergiįeen Ave. Brooklyn, N. Y.

4022NOTICE is 
RL 299 has 
to sell beer, 
Section 132 __ ________  _______ .
Control Law at 135 Union Ave., Borough i 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TEOFIL UKBANOWICZ and 
VINCENT MORDES

Union Ave. Brooklyn, N. Y. i

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, under *
A of the Alcoholic Beverage 1

NOTICE is hereby given that License No. 
L 331 has been issued to the undersigned 
to sell winje and liquor at retail, under Sec
tion 132 A’of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 17#7 Pitkin Aye., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

ABRAHAM NEUMARK
1747 Pitkiii Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1408a Newkirk Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(GERARD TAVERN)

Brooklyn, N.

No.

be
185

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

to sell beer, wine 
der Section 132 A
Control Law at ______ _______ ...__
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed oh the premises.

JOHN A. JOHNSON
4402-04 Avenue H Brooklyn, N. Y. j

NOTICE
RL 1139

and liquor at retail, un- 1 
of the Alcoholic Beverage 
4402-04 Avenue H, Bo- ,

NOTICE ik hereby given that License No. 
L 3685 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1638 Pitkin Ave.. Borough Of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY INC. 
1638 Pitkii) Ave. Brooklyn, N. Y.

1408a Newkirk Ave.RL 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control La_w at 4920 New Utrecht Ave., Bo
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given thąt License No. 
RL 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 1 
Control Law at 341-843 Avenue U, Borough i 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. i
JAMES RESCINITI and FRANK J. RICH 

(CRESCENT GRILL and BAR) 
341-343 Ave U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3089 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquoi- at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 527 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.,

ANICET' WELDGES 
527 Bushwick Ave. ■ . i . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

ve., Borough 
to be con-

Brooklyn, County of Rings, to be 
on the premises.

ISADORE MASS
Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

vedama kova 
fašizmą. Buvo

turi 
kara 
balsuoti: 12 balsų už seimą, 
17 prieš, tai yra išsireiškę, kad 
tokis seimas nereikalingas.

Taip pat buvo pakeltas 
klausimas per d. Šimaitį, kad 
būtų nors sykį į metus1 sureng
ta prelekcija sveikatos klausi
mu ir užkviesti Dr. Repšys ar 
Dr. Kaškiaučius. Išrinkta ko
misija, kuri rūpinsis surengti 
sveikatos klausimu prakalbas.

ir
prieš 
leista 4920 Now

Viešos Diskusijos

Spalio 21 d. įvyks diskusijos 
L.iet. Taut. Namo Mokyk, kam
bary (Schoolroom), 7 valan
da vakaro. Tema: Ar Reika-' • . ilinga Šaukti Lietuvių Visuoti-j 
na Seimą Prieš Karą ir Fašiz
mą ? Kviečiam visus dalyvauti 
šiose diskusijose be skirtumo i 
pažvalgų.

Darbininkų Padėtis

čion čeverykų išdirbystės 
dirba silpnai. Bedarbių įvalias. 
Bet neužilgo paleis nuo miesto 
ir valdžios viešųjų darbų, tada 
tai bedarbių armija padidės. 
Bedarbių organizavimu niekas 
nesirūpina. Buvo pradėję tver
ti Bedarbių Tarybas, bet tuoj 
iširo. Sako, kad sunku čion be
darbius suorganizuoti.

Šalna.

PASAULINES ŽINIOS
Naziai Neleido Amerikono Caristas Nusuko $3,000,000 
Advokato Matyt Thaelmanną Nuo Lenky Grafo Potockio

NEW YORK.—Iš Vokie-j 
tijos sugrįžo vienas žymiau- • 
šių Amerikos advokatų, 
Wm. O. Thompson, buvęs 
NRA peržiūrėjimo komisi
jos narys. Jis buvo nuvy
kęs pasimatyt su Ernst 
Thaelmannu, įkalintu Vo
kietijos komunistų vadu. 
Nežiūrint Visų jo pastangų, 
hitleriniai valdininkai ne
prileido Thompsorio prie 
Thaelmanno. Jis reikalavo 
pamatyt bent politinių kali
nių koncentracijos stovyk
las. Naziai nedavė jam nei 
tos teisės.

Amerikos advokatų

' VARŠAVA. — Areštuo
tas tapo Baronas Nolken, 
sūnus buvusio carinio Var- 
šavos policijos viršininko. 
Jis kaltinamas, kad išsuko 
tris milionus dolerių iš ve
lionio Lenkijos grafo Jokū- 

i bo Potockio. • Nolken buvo 
jo artimiausias draugas ir 

1 sekretorius. Jis gąsdino 
' Potockį, kad ir Lenkijoj bol
ševikai gali paimt valdžią; 
tuomet pražūtų jo visi tur
tai. Nolken, todėl, įkalbėjo, 

; kad Potockis pardavinėtų 
^avo dvarus, palocius ir ki- 
! tokią nuosavybę ir perkeltų 
! pinigus į Paryžių.Iš pasikalbėjimo su Hitle

rio vadinamų “liaudies teis
mų” pirmininku Thompso- 
nas patyrė, kad tai nėra 
teismai, bet 
įstaigos; ir tik smarkiausi Pastarasis toliau pranešė, 
masiniai darbininkų protes
tai visose šąlyse tegali r iš- 

nuo

Už tuos pinigus buvo ati
darytas Paryžiuj neva ban
kas, kurį Potockis pavedė 

inkvizicijos manadžeriauti N o 1 k e n ui.

gelbėti Thąelmąrmą 
galvos nukirtimo. ;

< |ė *) —v ■

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 777-779 Sterling Pl., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-779 Sterling Pl. Brooklyn, N.

be

NOTICE
RL 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

is hereby given that License No.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 189 Patchen Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

EDWARD MORAN 
Ave.139 Patchen Brooklyn, N. Y.

Control Law at 12 Harrison A 
of Brooklyn, County of Kings; 
sumed on the premises.

HARRY GRAFF
Ave. Brooklyn, N. Y.12 Harrison

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RW 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 443 Evergreen Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK KLINCK
443 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2141 has been issued to the undersigned 
to sell , beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 260 Humboldt St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on tho premises.

JOSEPHINE KOSMOWSKI 
260 Humboldt St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 
der Section 132 A of the 
verage Control Law at 809 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

DOMINICK LA RUFFA 
809 Bedford Ave. Brooklyn,

at retail) un
Alcoholic Be- 
Bedford Ave., 
of Kings, to

N.

NOTICE is hereby given that License 
' RL 1490 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, wine and liquor at retail, under 
, Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
I Control Law at 1700 Broadway, Borough of 
: Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
| on the premises.
| LOUIS LOMBARDI

(BROADWAY TAVERN)
! 1700 Broadway Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE McNIECE
1058 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

A of 1 
at 239 
County of

Section 132
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

CHARLES
239 Irving Ave.

the Alcoholic 
* Irving Ave., 

Kings, to

Beverage 
Borough 
be con-

MACK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE i įs hereby given that License No. 
RL 3158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A
Control Law at ...... _____ __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE 
Ave.

of the Alcoholic Beverage 
216—4th Ave., Borough of

216-r4th

NOTICE 
RW 132

MANCARUSO
Brooklyn. N. Y.

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

to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2190 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, . County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH MORRIS 
2190 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 241 has 
to sell beer, 
Section 132
Control Law at 220 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WILLIAM MANFEST and 
JOHN SAUERWALD

Wyckoff Ave. Brooklyn,

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

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be

220 N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 109 Graham Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

NIKITA MUCHA
Ave. Brooklyn, N. Y.109 Graham

NOTICE is 
RL 425 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law at 1901-3 Surf Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

E. MULLER 
1901-3 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

retail, under 
the Alcoholic Beverage

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at
A of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 890 Nostrand Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

NEARBY TAVERN INC.
890 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 
Control 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 13-15 Grand Street Ext.,

Section 132
Control Law at , 49 . Liberty Ave/, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

STEPHEN WOLCHOK 
.(NEW .DEAL. RESTAURANT)

49 Liberty Ave. Brooklyn, N.

of the Alcoholic

con

NOTICE is 
B 7128 has 
to sdll beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3210 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

H. D. and G. H.. GRUENWALD 
3210 Fulton St. . ' . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby • given that < Lięense No, 
L 1179 has been issued t’o the undersigned 
to sell wine and liquor pt retail, upder Sec
tion 132 A of the AJcoholic Beverage Control 
Law at 715 
County of 
premises.

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

Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

PULTON
715 Fulton

ISADORE MALVIN
WINE and LIQUOR STORE

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License . No. 
L 1324 hąs been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A' of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of; Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WILKS
584 Grand St. Brooklyn, N, Y.

. NOTICE its hereby given that license No. 
RL 2556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine jand liquor,ąt ręųdl, pnder 
Section 132 A of the Alcoholic'Beverage Con
trol < Law jet, 426 So. 5lh St., Borough of 
Brooklyn, Courity of Kingk, to be consumed 
on the premises. I ,

WILLIAM ALISAUSKAS
426 So. 5th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5723 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises. 
NICHOLAS BRIENZA and 

(BLYTHEBOURNE BAR 
5723 New Utrecht Ave.

of Kings, to be

PAUL VITOLO 
and GRILL) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1439 has been issued tp tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 821 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
321 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Xhat License No. 
RL 2561 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 35 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, " 
on

35

Couny of Kings, to be consumed 
the premises.
JOHN COOK and GEORGE BRAUN

(LINCOLN TAVERN)
Lincoln Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1102 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

, r • m FRANK CORSENTINONO I ICE is hereby given that License No. I102 Broadway RmnklvnRL 262 has been issued to the undersigned j u*o*wiway_____________Brooklyn,
to sell beer, wine and liquor at retail, un- ' N0TICE is hereby , thttį License No

N. Y

der Section 132 A of the Alcoholic Beverage j RL 7M has beer issued /he Cdersigned 
Control Law at 998-1000 Coney Island Ave.. to seH b wine and , n under 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to Section )32 A of the Alcoholic Beverage Con- 
be consumed on the Premises trol j t 1243 M tle Ave„ Borough of

998-1000
PARKVILLE TAVERN, INC.

Coney Island Ave. Brooklyn, N.

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

NOTICE 
RW 138 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J ■ CHARLES G. ZAENGLE 
584 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3616 
--14th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH VĖRZIER
3616 — 14th Ave. ;; Brooklyn, N.

of

hereby ,-;iven that License No.NOTICE is
RW 167 has been issued to the undersigned I 
to sell beer and wine at retail, under Section I 
132 A of the Alcoholic Beverage Control] 
Law at 907 Livonia Ave., Borough of Brook- i 
lyn, 
the

907

County of Kings, to bd consumed on 
premises.

ORAZIO GUTTILA
Livonia Ave. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2968 )|as been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control^ Law at 2041 Fulton .St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
Crescent St., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises. I

ANTONIO MATHEWS
378 Crescent St. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under

Beverage I 
Borough ! 
be con- !

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1203 Nos'trand Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ADOLPH T.
1203 Nostrand Ave.

Beverage 
Borough 
be con-

SCHMIDT
Brooklyn, N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2802 Church Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to
sumed on the premises.

VINCENT I.
2802 Church Ave.

MILLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section '* ' ‘ L ~
Control Law at 279 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, ' 
sumed on the

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave. . Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic

County of Kings, to 
■ premises.

Beverage 
Borough 
be con-

NOT1CE is hereby given that License No. 
L 656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2122 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE FRIEDLAND 
BERTHA FRIEDLAND

2122 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 409 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
St. Brooklyn, N. Y.409 Lorimer

NOTICE Ik hereby given that License No. 
RW 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 284 Scholes St., Borough of Brook
lyn, 
the

284

County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE ANDRUKA1TIS
Scholes St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 87 hast been issuod to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcholic Beverage 
Control Law at 4905 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARBEE CAFETERIA, INC. 
4905 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

) NOTICE is hereby given that License No. 
y RL 3670 hfcs been issued to the undersigned 

; to sell beer, wine and liqpor at retail, under 
i Section 132; A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 559 Nostrand Ave., Borough of 
' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATHING. BAKES TAVERN 
559 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1140 has 
to sell wine 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 250 Broadway, Borough of Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under' Sec

. —___ ____ , Borough of t Law at 250 Broadway, Borough of Brooklyn,
Brooklyn. County of Kings, to be consumed ' County of Kings, to be consumed off the 
on the premises.

ADAM DI EFEN BA CH 
1243 Myrtle Ave. Brooklyn, jN Y. '

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 7162 has been issued to, the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of. Brooklyn, Coun
ty of Kings, 'to be donsurridd on the pre- 
mises. , , :

premises.
HARRY FISCHER

250 Broadway , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1041 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyi), County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VALENTY BIELSKY 
(FREEMAN TAVERN) ’ <

Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.1041

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3385 has been issued to the undersigned 
to sell beer; wine and liquor at retail, jjnder 
Section 132 A'of the Alcoholic Beverage Con-

DORA POLLACK 
(BOROUGH DINER) 

3811—14th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby .given that Licens'd 'No. 
RL 3728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1285 Nostrand Ave., Borough 
of ~ ~
on

1285

Broklyn, County of 
the premises.

RICHARD T.
LAWRENCE 

Nostrand Ave.

Kings, to be consumed

DOWNING and
J. DOWNING 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
1 RL 3445 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail, under 
I Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
. trol Law at 3008 Avenue L, Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
1 on tho premises.

TIMOTHY DONOVAN
3008 Avenue L Brooklyn. N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 238 Wyckoff Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH SCHNEIDER 
238 Wyckoff Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

■ trol Law at 577 Fulton St., and 400 Flat- 
I bush Ave. Extension, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

I - DEANS RESTAURANT CORP, 
į 577 Fulton St. and 400 Flatbush Ave. Ext.

N.

I

■ Muša Laivo Skobus
| HONGKONG. — Ameri
kos laivo “President Grant” 
unijiniai darbininkai smar- 

| kiai sumušė tris skebus peč- 
1 kurius, atėjusius į vieną val- 

ningas kasyklas, ilgai- gyklą.
kad iš tų pinigų pirko pel-

niui paaiškėjo,' kad jokių 
kasyklų Nolken neatidarė,
bet pasisavino pinigus ir Lietuvos Fašistų Mylavimą

atgal Rusijos! 
keliauninkas - tyrinėtojas ‘ 
Anjiriejevas sugrįžęs prane- 
šė, kad toji į šiaurius nuo 
Sibiro užtikęs didelę žemę 
Lediniame Vancįenyne. Da
bar Sovietų ledlaužis “Kr&s-; 
sin” apkeliavo vjrš 2,000

kiniu sukčium Staviskiu
Staviskis pernai nusižudė

j sis su Pilsųdskiniais
i > Kauno spaudos žiniomis, len
kų publicistas dr. Mergelis yėl 
atvyko Lietuvon, šiomis dieno
mis Kaune lankėsi vilnietis lai-

arba buvo Francijos politi- kraštininkas ir rašytojas p. 
kierių nužudytas, kuomet Mackevičius^ Nesenai iš Lenki- 
aikštėn iškilo jo skandalas, jos sugrįžo komp. Jakubėnas,
į kurį buvo įsivėję augšti 
valdininkai.

mylių ir sovietiniai lėktuvai į n^-hardavo Katalikus del padarė 25,000 mylių, betyri-l 8*>",b Muktos 
nedarni, kur ir kokia ta ''

lankęsis Varšuvoj, Katovicuose 
ir kitur. Vasaros atostogas lei
do Kaune ir Palangoj L. Vil
niaus lietuvių k-to pirm. p. Sta-
sys

driejevo Žemė.” Bet pąsiro 
dė, kad jos ten visai nėfa.

Pueblos mieste, Meksikoj, 
'kareiviai dujų bombomis iš
vaikė susirinkusius katali-

Išplėšė $25,000
Atlantic City, N. J. Du

Rio de Janeiro, Brazilijoj/ 
sustreikavo 4,000 audėjų, 
reikalaudami 40 nuošimčių 
daugiau' algos. : ’ > . : • D

kus, kurie nenorėjo atiduo^ ginkluot? plėšikai 
ti valdžiai Šv, Teresos mo-'$25,000, kuriuos iš banko 
kyklą, iš kurios valdininkai nešė milionieriaus; Phil Bar-

NOTICE is peroby given that License No.
RL 3749 has been issued to the undersigned _________ ____ ______
to sell beer, wine and liquor at retail, uhder I t,’°l Law all 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Section 132 ,A of the Alcoholic Beverage 1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Control Law at 936 Glenmore Ave., F 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-! 
•sumed on the premises. I

TETER GUDAS, ROCK TAVERN *
936 Glenmore Aye. Brooklyn, Nf Y. NOTICE isj hereby given that License No.

, , . | ’ I RC 1201 has been ‘issued to the undersigned
is hereby given that Licence No. , to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
= been issued to the undersigned der Section 132 A of the Alcoholic Beverage ills rj *«zs4 . > ■ I .d.,.. O — I v • -

Borough I on the prefnises. j . .
be con-1 PETER , BRAND and WILLIAM KLEIN

| 144 Wlydkoff 1 Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE i
L 433 has
to sell wine ___ ... ______  _____ f____
tion 132 A of yfhe Alcoholic Beverage Control

Borough of Brooklyn,
.be consumer! off the

aiid liquor at retail, under Sec-

Law at 408 Jay St., 
County of Kings, to 
premises.

408 Jay St.
SOLOMON KURLAND

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1041 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES LUBON
355 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
355 Nostrand Ave., Borough of

Control Law at 110 Seventh Ave., Borough 
, County of Kings, to be con- 

_ ... the premises.
ROSA BRENG 

GĘIDE’S BAR and GRILL
Seventh Ave. Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn, 
sumed on ti

110

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control E»w at 7808 New Utrecht Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the’ premises,

MICHAEL SEGRETO
7808 New Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Scholes St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA SIMNISKIS
44 Scholes St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1630 
Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH SMITH
1630 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
! RL 1648 has been issued 'to the undersigned 
1 to sell beer, wine and liquor at retail, under 
: Section 132^ A of the Alcoholic 
; Control Law at 51 Havemeyer St., 
• of Brooklyn, County 6f Kings, to 
sumed on the premises.

SANTOLO SORRENTINO
51 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

• NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 636 Glenmore Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ROBERT ECKERT 
(GLENMORE HALL)

636 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
n- vi m v i 412 *’as ^een *ssued to the undersigned BrooKiyn, in. x. (O sen beer> wine nn<i liquor, at retail, under 

Į Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 788 Broadway, Borough of 

■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

! MAX GURIRTZ
788 Broadway Brooklyn, N. Y.con-

NOTICE is hereby giyen that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
A of

Control Law at 272
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN
(EMPEROR’S 
Ave.

RL 385 has 
to sell beer, 
Section 132

272 Troy

the Alcoholic Beverage 
Troy Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

EMPEROR
TAVERN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1485 _____  „ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 1 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 73 Ralph Ave., Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises. ,

EDWARD FAHY i
Ave. Brooklyn, N. Y. !

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

73 Ralph

NOTICE 
RL 2262 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beveiiige Con- . 
trol Law at 3802-04—13th Ave. .Borough of j 
Brooklyn,< County of Kings, to be consumed | 
dn the premises.

FANRO CAFETERIA. INC. 
3802-04—13th Ave. , Brooklyn, N. Y. !

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

ozn u u - ■ -• i * , NOTICE is hereby giyen t|iat License Np.
RW 349 has been issued to the undersigned RL 2224 has been issued, to'the Undersigned in unll nonv nnri wmn unfoil hiwIak Coo 1 « _ ___n i__ _ i . • »» i
NOTICE is hereby given that License No.

• to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 

! Law at 5914 Avenue 1), Borough of Brook- 
I lyn, " 
| the premises.

County of .Kings, to be consumed

No. INOTICE is hereby given that License 
RL 819 has been issued. .to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132
Control Law ______ ____ ,
of Brooklyn, County of' Kings, to 
sumed on the premises.

A of the ( Alcoholic 
at 17 Myrtle Ave.,

PORĄ STQLLER
17 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 Gran<^ St., Borohgh of Brooklyn, 
n„..-4... tz: be cp,jSulned on 4beCounty of Kings, 
premises.

atėmė I 451 Grand
IGNAS SUTKUS

St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556- has been issued to ;the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under, 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 429 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed,

Beverage
Borough ___ _____  __ __
be con- , cn the premises. ,

FULTON' ROYAL, INC. ' !
429 Flatbush Ave; Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 384 has been isSuėd to the undersigned to į 
sell beer, wine and liquor at retail, under i 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 503 Nostrand Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANDREW J. GALLAGHER 
(GALLAGHER’S SUBWAY INN)

Nostrand Ave ‘‘ -- --503 Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
R L 536 has 
to sell beer, 
Section 132
Control Law at 1188—E. 43rd St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-

hereby given that LicenSe r._. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage

No.

nori padaryti kitokią įstai-'ro tarnas Max Segal savo'- ... . —? -+ c c ° sumed on the premises.
THE OLD BARN, INC.

IJ188 E. 48rd St. ; ’ Brooklyn, N. ¥.jbosui. Plėšikai pabėgo;

NOTICE is hereby given that License No. 
RL J142 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2849 Cropsey Ave., Bo
rough of 3r<x>klyji, ,Cpunty of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARY MARTI RE 
2840 Cropsey Aye. Brooklyn; N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section
Control Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO
2037 Fulton St.

wine and liquor at retail, under 
132 A of the Alcoholic Beverage

NOTICE is .hcreoy given that License No- 
RL 2086 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, tinder 
Section 132 lA of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1805-09 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1805-09 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License -No. 
RL 3268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 773 Grand St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CERONE CARBONE 
GRAND ST. HOFBRAU

773 Grand St

NOTICE is' hereby given that License No. 
RL 2630 ha« been issued to the undersigned 
to sell beeri wine and liquor at retail, un
der Section : 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 176 Sheffield Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

! HENRY CESURA
— ----------- ------ Brooklyn, N- Y.Brooklyn, N. Y. ' 176 Sheffield Ave.

Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

Painters and Carp
Taisome ir maliavojame namus iš 

A. BALČIŪNAS

tenters
vidaus ir

•
iš lauko

321 Chauncey Street, Brooklyr

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

, • » > : ■ 1 • t ! • ,
Tel.: Foxcroft 9-6901

i, N. Y.

______ __

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
mas bus atatinkamiausias ir už 

< prieinamą kainą. Nuliūdimo
5 valandoje/prašau kreiptis prie
i ' manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai i Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis Pirmadienis, Spalio 8, 1934

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau sesers, Mary Semson, 
Gyvenančios New Kav -n, Conn. No
rėčiau su jąja susižinoti. Prašau ra
šyti šiuo antrašu: Mike Flush 
(Plaužius) Salvation Army, 25th St., 
New York City.

Daugiau Prieš Hauptmanną Kaltinimą v.“įs N”« į*
_____ i' K°munisty rarhjos hles i pradėjo maitintis. Krautuvės )

Bruno Richard Hauptmann, Į čias. Lupica buvo arti susitikęs | Jungtinių Valstijų Komunis- savinin. Bruno nedrįso juos 
su tuo žmogumi ir tas buvo j tų Partjja dabar turi 25,000 (pavaryti, bet greitai pasišaukė 
tą dieną,, kada Lindberghų j 
vaiką pavogė. Jis dabar buvo 
atvykęs į teismabutį pažiūrėti 
Hauptmanno ir sako, kad bus 
tas patsai žmogus, tik tada bu
vo su kepure, o dabar Haupt
manną matė vienplaukį. Ai
škus dalykas, kad Hauptmann 
bus aprengtas taip, kaip Lupi
ca pasakys, kad buvo tas su- 

'■ Ir- jėigu įdėlio savo narių skaičiaus.
1 tai bu-l Komunistų Partija neturi 

aišku, j kitų reikalų, kaip tik visos! 
vilties | darbininkų klasės reikalus.! 
kaltas i Komunistų Partiją sūdai o ne < "xtta a tth /f a t 

įkas kitas, kaip darbininkų kla- IŠRANDAVOJIMAI 
prie Įsės nariai, kovingi, drąsūs, ap- į Pasirandavoja 4 gražūs, šviesūs 
ka-isišvietę ir sąmoningi darbinin- kambariai su vėliausiais įtaisymais, 

l, . . . • , . -ir parankamais. Randa $18.00 į mė-UŽ-1 kai, kurie permato visas pne- nes? Krcipkit5s po šiuo antrašu!. 473 
ĮŽastis išnaudojimo, kapitalisti- Grand. St., Brooklyn, N. Y. 
inės sistemos netinkamumo iri (237-239)

liet- 1
įr!yra atsidavę ’kovai už darbi*; 
- 'ninku klasės reikalus.

■ Komunistų Partijos 
i gavo grąsinantį laišką, kurisbūti kiekvienas ir kiekvie- 

kalbi;Ba, kas tik sutinka partijai pa- 
2’- į_ dėti kovose, kas tik nori gel- 

šis pirmas ir paskutinis «>«« darbininkų klasei pasi- 
-. liuosavime. Baubas, kurį skel- 
jį bia komunistų priešai, kad 

'būk partijoje yra nepakeliama 
disciplina, būk reikia visko iš
sižadėti, tai yra niekas kitas, 
kaip tik darbininkų baugini
mas, kad jie laikytųsi nuoša
liai nuo Komunistų Partijos. 
Visų darbininkų ir darbininkių

kuris yra areštuotas ir kaltina
mas Lindberghų vaiko pavogi
me ir išgavime $50,000, teis
mas įvyks 11 d. spalio. Dabar 
prieš jį iškeliamas ir nužudy
mo apkaltinimas. Valdžios au
toritetai tvirtina, kad jie turi 
daugiau daviniu, kurie pagal 
valdišką advokatą Foley nesu
daro jokių abejonių, kad tie 
Hauptmann pavogė tą vaiką. atSsTipsireng^C .. 
Prie pirmesnių apkaltinimų ir Lupica patvirtins, kad 
įrodymų prieš Hauptmanną, ■ vo Hauptmann, tada 
jie dar prideda, kad netoli tos kacl jam nebus jokios 
vietos, kur buvo rastas vaikas, išsiteisinti ar jis būtų 

Dabar ;ar ne>
I Kas daugiau veda 

Haupt-. Hauptmanno, tai, kad
ras kaip tik yra “Dodge,” 
daras ir juodas.

Pauline Rausch, kurios 
muose Hauptmann gyveno

I narių. Iki 7 d. lapkričio bus'poūciją. Pribuvę du policinin- 
dedamos pastangos gauti 20,-i kai pravijo gyvulius nuo žmo- 
000 naujų narių, taip, kad pa-!Pill “maisto.” 
kėlus Kom. Partijos narių kie-j 
kį iki 45,000. Visi kovingi dar-' 
bininkai mato, kad Komunistei1 
Partija aktyviai dalyvauja vi
sose darbininkų klasės kovose. 
Daugelį kovų, negali sėkmin
gai atlikti iš priežasties nedi-

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks Į 
pirmadienį, 8 d. spalio (Oct.), pas 
draugą K. Bender, 98 Tai man St., 
7:30 vaL vakare. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes po mitingo busi 
prakalbos, tad atsiveskite ir savo! 
draugus.

Sekr., M. Renkevičiutė.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

rado kruviną maišą, 
būk daviniai rodo, kad jis bu-l 
vo Hauptmanno. Pas 
manna bakse surasta žemlapisi 
Hopewell apielinkės, kur gy-i 
veno Lindberghai. žemlapisi 
yra sužymėtas, sumarkiuotas. 
Prie to, tame pat bakse rasta , .... , . _. T. .
vokiečių-anglų kalbos žody-^urla’ Jls randas mokėjo Lind-, 
nas, kuriame eilė žodžių, kurie; elg pinigais, sa o, a ji 
buvo vartoti vagių rašytose no-j 
tose reikalaujant iš Lindber-I 
ghų pinigų, yra sumarkiuoti. 1 

Valdžios advokatas Foley 
tvirtina, kad Hauptmann 2 mė
nesius laiko pirmiau 
Lindberghų pinigus, negu jis 
sakosi juos gavo nuo Fisch,’ 
kuris Vokietijoje mirė. Sheri-| 
dan Square Theatre, ant 7th i 
Avė. ir 11th St., buvo pateikta 
viena Lindberghų $5 bumaš- 
ka, bet pirm negu policija pri
buvo, tai jos pateikėjas .' 
apleido teatrą. Teatro tikietų; 
pardavinėtoja C. M. Baer liu-j 
dija, kad jai bumašką davė 
Hauptmannas.

Bet didžiausias • liudininkas 
prieš Hauptmanną yra studen
tas Ben Lupica. Jis gyveno ne
toli Lindberghų ir matėj kaip 
atvažiavo žmogus 
“Dodge” uždaru karu. 
Lupica atkreipė atydą todėl, 
kad tas žmogus vežėsi kopė-

jo

•‘Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
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 nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
x (BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

i sekamai skamba: “Tu
j perdaug.. Tu esi nužiūri
ma . .
tau perspėjimas... Gal pa

leido 1 sotinę dieną tu gyveni.” u. 
:sako, kad tai bus fašistų pri
siųstas grąsinimas.

Vienaip ar kitaip, bet tar- 
Itum kokia kilpa vis daugiau ir 
daugiau užsitraukia ant 
Hauptmanno kaklo. Su kiek
viena diena prieš jį suranda

Pasirandavoja fornišiuotas kamba-;
■ rys, šviesus, šildomas su garu, su vi- j 

nariu sa’s parankufrtais. Tinkamas dviem Į 
arba vienam vyrui. Kreipkitės seka-1 
mai: M. Zakarauskiene, 24 Hemlock | 
St., Brooklyn, N. Y. prie Jamaica i 
“L” linijos, reikia imt Jamaica liniją 
ir išlipt ant Cypress Hill stoties.

(237-239)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

naujų apkaltinimų. Jo teisini-j Paie’Ka dabartinio vajaus me- 
/“imai jau sumušti. Daviniai kal-ltu> daugiau patirti apie Kom.

negu jis sakė. P!lrtiją ir stoti j jos eiles.

juodu
Ben

ba priešingai
Dabar Hauptmann daugiausiai 
tyli, mažai atsako į klausimus, | 
bet' pakankamai jis pirmiau; 
davė parodymų. Hauptmanno 
advokatas Fawcett sako, kad 
iki 11 d. jam permažai laiko 
prisirengti.

Keturi daktarai tyrinėjo 
Hauptmanno protą, kol kas jie 
nieko nenormalio pas. jį nera
do.

Simpatikas.

Trumpos Žinutės

Į New Yorką iš Sov. Sąjun
gos patvyko Anna Bullitt, 10 
metų amžiaus, duktė Jungt. 
Valstijų ambasadoriaus Sovie
tų Sąjungai. Ji sako, kad 
Ijai patinka Sovietų šalis. Jos 
tėvas greitai parvažiuos į A- 
meriką per Sibirą ir Ramųjį 

Trečiadienį, 10 d. Spalio ivandenyną-
. „ . , , i Charles Brown, krautuvnin-|_AugsciauS1oS Prieglaudos; kftS; tvirtina ka(] h. jam 

iann mokėjo auksu 
garantuotomis L i n d b e rghų 

l“bumaškomis.” Veik iausiai, 
ir daugelis ir taip elementų da- 

brolis ir sesuo Norkiukai, jau- bar sak0, ka(j gavo tų pinigų,

Gelbėkime Scottsboro Negrus Labai Svarbios Prakalbos 
'Nekaltus Jaunuolius nuo

Mirties
Kapitalistinis Alabama teis- Lietuvių Amerikoje 22 ir 49;Į.jauptm 

mas atmetė apeliaciją Scotts- kUOpOS rengia prakalbas. Kal-^ 
boro negrų jaunuolių ir nori:^gs j Gasiunas iš Pittsburgho 
juos sudeginti elektros kedėje, APLA Centro Sekretorius, 
7 d. gruodžio. Tarptautinis Ii - - y ' * * *
kalaus'pas JunglTaSuų auį nuoIiai- taiP^ iš ^tsburgho.| ^‘d ^siga^tL 

ščiausią teismą naujo teismo. Prakalbos įvyks seredoje, 10, 
Kova už negrų jaunuolių pa- spalio, 1934, 
liuosavimą nepasibaigė. ( _ .

Šioje byloje buvęs advokatas Brooklyn, N..Y. Prasidės 7:30i 
Samuel Leibowitz, jau laike vai. vakare, 
jų teismo visaip pataikavo ka- svąrbūs 
pitalistiniam teisėjui jį girda- kiekvienas darbininkas priva-j 
mas ir garbindamas, o dabar !lo dalyvauti šiose prakalbose. į 
pasitraukė išniekindamas ko
munistus ir visus kovingus dar
bininkus. Nuo buržuazinių ad
vokatų darbininkai nieko kito1 
ir negali laukti. TDA. pasam-' 
dys kitus advokatus ir vėl su 1 
visa energija ves teismą. Dar-Į 
bininkų pareiga visais būdais) 
remti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, kuris gina Scotts- - 
bo^o negrus jaunuolius ir šim-,' Komunistų Partijos diennaš 
tus veda bylų už kitus darbi- Hs ‘ “ — *
ninkus.

T . _ ~ , Du žmones susižeidė, kadaLaisves Svetai- .. , ., x. .T . ' jie nukrito su porciais nuo an-neje, 419 Unmer Street, aug-to 5J8 80th st, Broo.

Bus aiškinama!kIyne: Štf , kokilJ, yra namlJ> 
y. j. . , . . Ikad iii dalys atvirsta vien siu dienų įvykiai; i v . ----. .... . ’! žmogui įsejus.

Constance Cinananti, vedusi
Dabar yra APLA. vajus ga- duktė Littlefieldų, pagelbėjo į 

vimui naujų narių. Yra nupi- tėvui Ch. Littlefieldui išgauti 
gintas įstojimas, tai proga su- persiskyrimą su savo 

įaugusiems ir jauniems Įsirašyti Duktė liudijo, kad jos motina,
pačia.

šią organizaciją, f ; / •
Kviečia Rengėjai

kuri yra 51 metų amžiaus, my
linti kitą vyrą.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės 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 8847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
___ naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., lump. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5*6191

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

tas ir už prieinamą kainą.

512

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

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

, Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 ,Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
/ y. • J į '

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kdlba Lietuviškai .

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbonr 3424

Telephone Stagg 2-444)9

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jfeigu 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 gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOnipkins Są. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

6
 Gydoma Odos 
h Išbėrimai, Krau- 

jo Nesveikumai, 
I Nervų Ligos 

M. Chroniški Skau- 
£T dūliai, Skilvio, 

I žarnų ir. Mėšla- 
I žarnės Ligos, A- 

•J b e 1 n as Nusilpi- 
/ mas, Nervų Įde

gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir, kitos Vyrų ir Moterų li
gos; 0 jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesupi’antate, 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.

Telephone: FOxcroft 9-6901

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

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

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

QH7 BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

F ORCHESTRA

I Kapitalistinis teisėjas Luca 
i išvežio- 

tojus po $10. bausmės. Skalby
klų, išvežiotąja! yra streike ir 
jie • buvo areštuoti ir kaltinti 
betvarkėje. Kito ir negalima 
laukti nuo 
mų. .

‘Daily Worker* Atsišaukimas "•uteisS 5 akalbykl1
i ' ' * . * i toius no $10. bausme;

Daily Worker” šaukiasi 
pas darbininkus, <kad aukuotų 
kiekvienas kiek tik gali dien- 

Visi Ateikite J ALDLD 1 Kp. Iraščio palaikymui. Į vieną sa-
• • c • • 1 • r vaitę “Daily Workerio” išlei- Menesinį ousinnkimą dimas aviena apie $4,000. al 

Amerikos Lietuvių Darbinin- šku, kad šių milžiniškų kovų 
kų Literatūros Draugijoj 1 kp. | metu, kada streikai 
mėnesinis susirinkimas j 1 ' v ” 1 ’
ketvirtadienį, 11 d. 
7:30 vai. vakare, 
svetainėje, šis susirinkimas 
bus labai svarbusj ries drg. S. 
Sąsna išdubs raportą iš Prieš
karinio ir Priešfašistinio kon
greso. Bus aptariama ir dien
raščio “Laisvės” vajus; kuris 
su 15 d. spalio prasidedi ir 
daug kitų svarbių reikalų.lyi- 
si dalyvaukite.

Mėnesinį Susirinkimą

kapitalistinių teis-

po pietų MadisonŠiandien
Square Gardene rengia fašis- 

pleČiasi tai prakalbas. Jų susirinkimo 
įvyks 'po visą šalį, kada eina darbi- apsaugojimui yra paskirta 700 

spalio,'ninku kovos, tat prisieina tūk- policistų. Taip rūpinasi fašis- 
Laisvės” stančiais kopijų dienraštį vel

tui* suteikti darbininkams. Gi 
dienra&čio išlaidos Mel to dar 
daugiau pasididina. Darbinin-

• kai, kurie tik dirba; gali, pri
valėtų pagal išgalę paaukuoti 
“Daily Workeriui/’ i Pinigus 
siųskite sekamu antrašu : “Dai- 
ly WoUcer,” 50 fE4vI3th St., 

Į New York, N. Y.

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
Prieinamą Kainą

18 Stagg Street321 Chauncey Street
Brooklyn, N. Y.

tais New Y.orko policija, r ■ —»—;
Briedžiai Buvo Mieste

Du briedžiai kažin kaip už
klydo į miestą. Tie girių gyvū
nai nemoka/apsieti civilizuo
tame miestie, 873 Bergenline 
krautuvės išmovė/ langą ra- 
gaįfe ’ * , ; I, /I,n

Gyvūnai pamatė už lango
► ' * C > i f ? C * >' t J

IXft III I Iftftft Atviri kojų skauduliai, Garankš-1% 1111 i fl 8 čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
, X matizmas, Kelių Sustingimas,

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

PR. R. A. BEHLA
‘ . Vokietys Kojų Ligų Specialistas

-.................................... >  -    ;■ ..........- - ■■ ■
■*' ir' s t : f

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




