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jų ir Anglijos imperialistų tar
pe priešingumai smarkiai au
ga. Amerikos ir Anglijos im
perialistai išvien su Hollandi- 
jos įteikė Japonijai reikalavi
mą, kad ir jie būtų prileisti
prie Mandžurijos žibalo šalti-jI7j„einin QtakJn Al 
nių. Amerikos imperialistai Į f 11 oiHllSe k/ldEJUO iii“ 
reikalauja “atdarų durų,’’ tai | * a ar v •
yra. kad jiems būtų lygiomis | 1(31111 JŲ IVlarSaVIilia 
teisėmis leista Mandzurijoje! c
įvesdinti kapitalą, valdyti se-Į HUDSON, N. Y.—Mieste- 
nus aliejaus šaltinius, pasi-'lio majoras Frank Wise at- 
glemžti naujus ir ten pardavi- j sisakė duoti leidimą alka- 
nėti savo aliejų. Japonijos im- nųjų maršuotojams pereiti 
perialistai su tuo nesutiks, nes gatvėmis jų kelionėje į New 
jie ten įsteigė savo padarą 
Manchukuo tik tuom sumeti
mu, kad kitiems imperialis
tams uždarius duris į Mandžu- 
riją-

Jungtinių Valstijų karo lai
vynas persikėlė atgal iš At- 
lantiko į Ramųjį vandenyną; 
79 laivai per Panamos kanalą 
perplaukė į 42 valandas. Karo 
laivynas turės manevrus prie 
Aliaskos. Karo laivyno perkė
limas iš Atlantiko atgal į Ra- 

• mųjį vandenyną dar daugiau 
paaštrina Amerikos ir Japoni
jos imperialistų reikalus.

Londone prasidėję derybos 
karo laivynų reikalu. Japoni
jos atstovai reikalauja lygaus 
laivyno su Jungtinėmis Valsti
jomis. Amerikos imperialistai 
spiriasi, reikalaudami sau po 
5 laivus prieš kiekvienus 3 Ja
ponijos laivus. Negalės suside
rėti.
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Gręsia Naujas Šimtų 
Tūkstančių Streikas 
Audyklose-Verpykl.

Patersono Šilko Dažyklų Streikieriai Šturmavo Dirbtuvių 
Skebus; Darbininkai, Budėkite Prieš Vadų Derybas! U

4i

Manchukuo — Japonija iš
leido naujus žemlapius, ku
riuose yra įtraukta ir Chahar 
provincija ir dalis Mongolijos 
respublikos. Iš to matyti, kad 
Manchukuo su Japonijos pa- 
gelba darys puolimus tolimes
niais grobimo tikslais.

Mongolijos Liaudies Respu
blika yra laisva nuo 1920 me
tų ; ji turi sovietinės formos 
valdžią ir yra draugiškuose 
santikuose su Sovietų Sąjunga.

Partijos įvyko suva-
Ulan-Bator mieste.

Spalio 7 dieną Mongolijos 
Liaudies 
žiavimas
Dalyvavo 240 delegatų. Iš ra
portų pasirodė, kad Mongoli
jos Liaudies Respublika sutvir
tėjo prie sovietinės valdžios 
formos ir turi geras apsigyni
mo jėgas.

Iš Japonijos praneša, kad 
nesenai perėjusi audra pada
rė virš 50 milionų jenų nuosto
lių. Desėtkus tūkstančių namų 
sugriovė. Nukentėjo ir impe
rialistų karinės įstaigos, ypa
tingai orlaivių gaminimo fabri
kai.

Yorko valstijos sostinę Al
bany. Sako, jeigu būtų 
jums leista maršuoti mies
telio gatvėmis, tai pasida
rytų daug nesmagumo vieti
niams valdininkams. Valdi
ninkai, mat, pildo valią ka
pitalistų, kurie yra griežtai 
nusistatę prieš bedarbių ap- 
draudą. Nuvykę gi į Alba
ny maršuotojai demonstra
ciniai reikalaus apdraudos 
visiems bedarbiams kaštais 
kapitalistu valdžios.

AMSTERDAM, N. Y.,, 
miesto majoras taipgi neno
rėjo praleisti alkanųjų mar- 
šuotojų jų žygyje į valstijos 
sostinę. Bet darbininkai su
bruzdo ir taip spustelėjo į 
majorą, kad jis, pagaliaus, 
davė leidimą maršuoti 
sterdamo gatvėmis.

Eiliniai Legionieriai
Nubalsavo už Bonus

MIAMI, Fla.—Kad dar ir 
taip fašistiniai oficieriai, 
Amerikonų Legiono vadai 
darbavosi prieš tuoj autinį 
atmokėjimą visų bonu ex- 
kareiviams, pasaulinio karo 
veteranams, tačiaus eiliniai 
legionieriai suvažiavime 987 
balsais prieš 183 nutarė ko
voti, kad valdžia tuojaus iš
mokėtu visus veteranams 
priklausomus bonus.

. Roma.—New Yorko mo
kyklų valdybos prezidentas 
Ryan kalbėjosi su Mussoli- 
niu apie “pagerinimus” 
švietimo srityje.

Am-

Sovietuose gaminamų naujos rūšies lengvų automobilių pavyzdys še
šiem žmonėm važiuot. Jis yra tokio pavidalo, kad važiuojant mažiausiai 
jį trukdo oro trynimasis: yra lengvas ir greitas.

SSRS. PASIGAMINA 
150 MIL DOLERIŲ 

AUKSO ŠIEMET

5i streikan Trokų Vežikų 
Unija.

Pagal dažytojų unijos pre
zidento Geo. Baldanzi pra
nešimą, kovon išėjo 95 nuo
šimčiai visų šilko dažytojų 
rytinėse valstijose; dirbama 
tik kai kuriose dažyklc 
Pennsylvanijoj ir Naujoj 
Anglijoj.

Penktadienį 5,000 streiko 
pikietininkų šturmavo Trio 
Dye Piece ir Victory >fiece 
dažyklas; reikalavo, kad bū
tų pašalinti gengsteriai, ku
riuos kompanijos apginkla
vo revolveriais ir švininėmis 
buožėmis ir pastatė sergėti 
savo dirbtuves, kur bandė ' J
dirbt su skebais. Darbininkai 
privertė pašalint gengste- 
rius; jie pareikalavo, kad 
būtų laukan ištraukti ske- 
bai; o kad ne, tai streikię- 
riai patys juos išmuš iš 
dirbtuvių. Tad bosai surin
ko skebus ir trimis trokais

Darbia J 
ninkai juos išleido nekliu- 
dydami, bet su persergėji
mu, kad jeigu tie skebai vėl 
mėgins dirbti, daugiau jięm 
nebus pasigailėjimo iš dai^ 
bininkų pusės.

Neaiškios Derybos
WASHINGTON. — Dar

bo ministerija praneša, kad 
Baldanzi ir kiti šilko dažy
tojų unijos vadai susiderėję 
su fabrikantų ir valdžios 
atstovais delei streiko baigi
mo. Baldanzi tatai užgin
čija. Bet darbininkai turi 
tokius vadus tėmyti, nes jie 
perdaug giminiškai šnekasi 
su bosų ir valdžios agentais. 
Streikieriai privalo perimti

NEW YORK. — Penkta
dienį per radio kalbėdamas, 
Fr. J. Gorman, Darbo Fede
racijos audėjų unijos vice
prezidentas, buvo nusigan
dęs, kad šimtai tūkstančių- 
audimo pramonės darbinin
kų gali išnaujo sustreikuo
ti; sako, “aš to bijau, bijo ir 
valdžios Greitų Reikalų Ko
mitetas. .. Mes nenorime, 
kad susikirtimas vėl kiltų... 
Mes norime ramiai susitarti 

t per derybas.”
Gorman, pereito visuoti

no audėjų streiko pardavi- 
kas, numato naują jų kovą • 1 • •••

ŽINIOS IŠ LIETUVOS JA “ERIKOS 
i JAPONIJOS GINČAI

DEL ŽIBALO BIZNIO
LONDON. — Prasidedant 

Japonijos, Amerikos ir An
glijos delegatų pasitari
mams del sumažinimo apsi
ginklavimo ant jūrų, Japo
nijos atstovai stipriai užrei- 

iškė, kad jų šalis reikalauja ypač del to, jog kaip jis* sa

Kaip Smetona Aplupa Su-j 
vargusius Ūkininkus

Lietuvoje, kaip daugeliui ži
noma, buvo sausra, kuri labai 
pakenkė javams. Bet Smeto
nos valdžia neatsižvelgia į su
skardintų ūkininkų būklę. Ji
nai iš jų daugiau negu pilnus 
mokesčius atlupa. Kadangi del 
sausros grūdai užaugo blogesni, į . .v. . . . .
tai fašistine valdžia didesnį l^lsko\k^oj«vynojygy- 
grūdų daugį plėšia, neva kad 
“išsilygintų”, ką matome iš 
ūkininko Patarėjo,” kuris ši
taip aprašo tą Smetonos “ge
radarystę”:

“Finansų ministeris, susitaręs 
rankų darbu buvo auksas «u 
kasamas bei rankiojamas.

Milžinišką aukso didžiu
mą mechaniškais būdais pa
sigamindami, Sovietai, ta
čiaus, leidžia ir šiaip ' pilie
čiams kasti jį rankų darbu.

MASKVA. — šiemet So
vietų Sąjungoj bus paga
minta 150,000,000 dolerių 
aukso vertės.

Per devynis pirmus mė
nesius šiemet Sovietuose pa
gaminta 50 nuošimčių dau
giau aukso negu per tuos 
pačius mėnesius pernai me
tais. Dabar 70 nuošimčių 
viso aukso šalyje yra iška
sama ir apdirbama naujo
viškomis mašinomis; o ca- , 
ro laikais Sibire paprastai •

do Lietūkiui priimti grūdus už 
nederliaus skolą ir iš tų ūkinin
kų, kurių pristatomi grūdai ne
atitinka nustatytų kondicijų. 
Mat, atsirado' tokių ūkininkų,

i bės su Anglija ir Amerika. 
Iki šiol Japonijai buvo pri
pažinta teisė turėti tik po 3 
karo laivus prieš kiekvienus 
5 tokios pat rūšies laivus, 
kuriuos turi Amerika bei 
Anglija.

Tuo tarpu didėja susispy- 
rimai tarp Japonijos iš vie
nos pusės, ir Amerikos, An
glijos ir Holandijos, iš ant
ros pusės, del žibalo (alie-

t i

Yko, fabrikantai nepriima 
darban 25,000 buvusių strei
ko pikietininkų. Ir jis dar 
pirmą kartą prasižiojo, kad 
duosiąs atskirų dirbtuvių 
darbininkams leidimą strei
kuoti prieš tokius fabrikan
tus. Nes Germanas mato, 
kad įvairiose vietose audi
mų pramonės darbininkai• juos laukan išvežė, 
be jokių leidimų panaujin
tai streikuoja prieš bosus, 
atsakančius buvusiems 
streikieriams darbą.
Ryšyj su šilko Dažytojais 
Galės 100,000 Streikuoti
PATERSON, N. J.—Pe

ter Van Horn, pirmininkas 
NRA šilko kodekso, pripaži
no, kad jeigu šilko dažytojų 
streikas toliau nusitęs, tai 
streikas galės apimti iki 
100,000 audimų pramonės 
darbininkų. Patersone, ap
art dažytojų, jau streikuo
ja 1,000 šilko audėjų prieš 
fabrikantus, kurie nepriima 
darban buvusių veiklių 
streikieriu. Plačiai sklei- i_________  „____  _____v j XX

džiasi ūpas streikuot išvien j kovą į savo eilinių narių ko 
5u šilko dažytojais. Rengia- • mitetų rankas.
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kurie neturi reikalaujamo geru-į-jaus) šaltiniu, jo apdirbimo 
™ , Tr lin mo grūdu. Trūkstamo švarumo įr pardavinėjimo Mandžuri-
Tuū.budii Uialų kalnuose įp kitų kondicijų sąskaiton leis-Įvadinamoj Manchukuo 

“valstybėj,” kuri yra tik 
Japonijos padaras ir' jos 
.įrankis. Japonija-Manchu- 
kuo, mat, pasiryžo įvesti 
valstybinį žibalo monopolį 
Mandžurijoj. Jei taip, tad 
bus nukirsta milžiniški Am
erikos ir Anglijos žibalo 
kompanijom pelnai tame 
krašte.

Amerikonų ir Anglų dip
lomatai protestuoja, kad 
Japonija tuomi laužo pir
mesnę sutartį delei visiems 
lygios teisės 
nijos žemes, 
perialistai, 
Mandžuriją 
atsako, kad 
tis negalima pritaikyti prie 
šio ploto.

Santikiai aštrėja; ginklų 
lenktynės auga.

šiemet jau tris kartus dau- ta pagal iš anksto nustatytą len- 
giau jie pririnko aukso ne- telę imti grūdų tam tikras kie- 
gu per ištisus 1933 metus.

Berlynas. — Jeigu bedar
bis Vokietijoj 
dirbti kad ir už mažiausią 
algą, kiekvienas toks areš
tuojamas ir siunčiamas į 
koncentracijos stovyklą.

kis daugiau.”
Iš daugybės prašiusių, kad 

valdžia “atleistų nuo nederliaus
nesutinka skolų,. . . iki šiol tik vienas pra-

Darbininkai, Balsuokite Rinkimų Dienoj užmi
Komunistus! Stokite Į Komunistų Partijų!

Dabartinėje rinkimų kam- ciją nuverst visą tą šlykš- 
panijoje, kaip ir kiekvienoj | čią kapitalistų “tvarką”,

žymas patenkintas,” “kur gais
ras sunaikino skolininko trobe
sius ar (žmogus) nuo audros 
pakartotinai nukentėjo.” Bet 

I reikia suprasti, kad Ir tas vie- 
■nas buvo buožė, o ne mažaže
mis.

Viena. — Fašistų valdžia 
išnaujo areštuoja paleistus 
iš kalėjimo socialistus, ku-

kasdieninėj darbininkų ko- kuri pasmerkia didžiumą rįe bando veikt taip daibi- 
• žmonių skurdui ir vargui be nmKlbvoj, Komunistų Partija įro-

,dė, kad ji yra vienatinė jė- jokio užtikrinimo rytojui, 
ga, vadovaujanti kovai priešSovietų Sąjungoje, Kaza- 

niaus mieste, stato antrą fa
briką gaminimui rašomųjų ma
šinėlių. Šis fabrikas .'bus baig- , 
tas budavoti ir įrengti 1936 • *-* ; - . . ■
metais. Jo metinė' gamyba! Vien tik Komunistų Par- 
sieks 30,000 mašinėlių. itija drąsiai skelbią, kad pir- 

. 'moj vietoj turi būt statoma
Iš Sovietų Gruzijos prane- tuojautiniai darbo minių' 

ša, kad šiemet ten nutiesė 735 reikalai ir jų gerovė, o ne 
kilometrus plentų. Jais sujung- Wall Stryto bankų ir mone
ta kolchozai, arbatos fabrikai, p0Hnių kapitalistų pelnai.- 
elektros gaminimo stotys ir ki- ■ Komunistų Partija kovo
tos svarbesnės įmonės. 'ja ne vįen u* gyVenimo pa-

~ . . i gerinimą darbininkų ir far-
. _ . ; . • merių masėms, bet vadovau-no gatves, stato nauja namą,;. , . .j 1 vkuris turės 267.000 ’ kubiškų Ja koval> ldant Per revollU- 

metrų įtalpos. Jame bus Sovie
tų Sąjungos Lenino vardu kny
gynas. Ten bus 8,000,000 kny
gų ; viename skaitymo kamba
ryje galės sutilpti 650 žmo
nių, o kitame 250. Į vieną die
ną galės pasinaudoti bent 
7,000 žmonių. Tai bus dįdžiau-Į pitalo šalyse. Tik Sovietų Są- 
sias pasaulyje knygynas. jungoje darbininkų ir jų šei-

kapitalistinę Ęoosevęlto Komunistų Partijos kandi- AllgliŪ Pagerino .ŠaildyVisus, kurie tik remia
u Naujosios Dalybos” politi- dątus šiuose rinkimuose, jo- mą Iš Lėktuvų -

sios Centro Komitetas šau-i
kia Maus įstoti į JMuA LONDON;Anglijoj'iš- 
mg ų Partiją. Kon?; rasta tani i tikri orlaiviams 
jos eilese yra klasimai-są’-. bokštukai; ie jų,pritaisy. 
mornngi, karingi darbinin- (kuikasUidžiuS galima 
kų klases kovotojai. Tai b le iau visomisB pusė. 

jos eilėse privalo rastis tie 
darbininkai, kurie pasiryžę 
kautis už geresnį gyvenimą 
ir už kapitalistinės alginės

Iš Londono praneša,

išnaudoti Chi- 
Japonų gi im- 
kurie atplėšė 
nuo Chinijos, 
minima sutar-

profesorius Marrak paskelbė, 
kad 85% visų vaikų, lankan
čių Londone mokyklas yra ne- 
davalgę, prastai apsirengę- ir 
todėl negali tinkamai mokytis. 
Panaši padėtis yra visose ka-

ve,-gijo, ‘„.nei, ee^uky- J™, 
mą. • . .

Balsuokite už komunistų 
kandidatus ir dėkitės į savo 
klasės Partiją. Klasių kova' 
aštrėja. Užimkite savo vie-' 
tą Komunistų Partijos eilė
se kovoje prieš kapitaliz
mą!

mis sukinėti ir “priešą” šau
dyti. O dar karo metu bu- 

Į vo išrasta taip šaudymą su
taikyti-su besisukančias lėk-

riąis), kad priekin per juos 
šaudai, o jie visai nekliudo 
propelerio. Prie to pridė
jus dabar įvedamus, lengvai 

! sukaliojamus b o k š t u k us, 
'lėktuvas bus dar baisesnis 
žudynių įrankis.

Negaunant Magnesiumo 
Žmonės Būna Surūgę
BALTIMORE. Md. — 

Johns Hopkins Universiteto 
profėsorius McCollum pa
skelbė savo bandymus, kas 
liečia elementą magnesium 
maiste. Kuomet iš žiur
kėms šeriamo maisto buvo 
pašalintas magnesium, jos 
paraudonavo ir buvo labai 
susierzinusios; tik delnais 
suplojus, kai kurios dvėsė iš 
išgąsčio. Dr. Hischfelder iš 
Minnesotos U n i v e r s iteto 
panešė, jog nervuočiausi

---------- - /pikčiurnos tarp bandomų 
Ispanijos darbininkų su-'ligonių buvo tie,kurių krau- 

kilime, kaip praneša vai- jui stokavo magnesium. Bet 
džia, buvę nužudyta 92 jeigu jo būna perdaug, tai 
žandarai.

jungoje darbininkų ir jų šei
mynų padėtis su kiekviena die- 

kad na gerėja.

Jungtinių Valstijų
Komunistų Partijos

Centro Komitetas. žmogus gali svaigti.

"LAISVĖS” VAJUJ PASEKMES UŽTIKRINTOS 
KIEKVIENAM NUOŠIRDŽIAM DARBUOTOJUI
Einant pirmą kartą šia

me vajuje rinkti* “Laisvei” 
naujų skaitytojų, gali kai 
kam nepavykti vieną bei 
kitą vakarą ją užrašyti. Sy
kiais stokuoja naujam va
jaus darbuotojui patyrimo; 
kai kada būna kitokių kliū
čių. Bet, turbūt, nėra nei 
vieno draugo, kuris nebūtų 
gavęs pasekmių, išeidamas 
j tą darbą penkis šešis kar
tus. Iškalbus ar neiškalbus, 
prigimtiniai drąsus ar ne-, 
drąsus, kiekvienas gauna 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
kuris tik rimtai pasiryžęs 
jų gauti.

O kad kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas gali suras
ti vajaus metu, nupiginta 
dienraščio kaina, bent vie
ną naują skaitytoją, tai sa-

vaime aiškiausias dalykas. 
Niekas del'to nepavargtų;^ 
besilankydamas į lietuvių 
darbininkų namus, arti
miau su jais pasipažintų hr 
įgytų naudingų patyrimų 
tolesniam veikimui abelnai. 
“Laisvei” gi padvigubintų 
skaitytojų armiją. O 
del to praplatėtų visai 
tuvių darbininkų judėjin 
jų apšvieta ir klasinis susi
pratimas! >' r

Pirmaujantieji mūsų va- 
jininkai karžygiškai dar
buojasi ir pluoštais siunčia 
naujus skaitytojus. Garbe 
jiems. Bet kaip būtų sma
gu gauti po vieną naują nito 
kiekvieno eilinio skaitytojo, 
ir kaip naudinga!
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every day, except Sundav.
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SUBSCRIPTION RATESi
United States, per year ..................... $5.50
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Foreign countries, per year $7.50
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Brooklyn, N. Y., six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months $4.00
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dalies darbininkų klasės nekąltų ir bejię- 
gių vaikų iš tos baisios dvasinės vergi
jos. Nevarome jokios agitacijos prieš 
parapijines mokyklas. Neaiškiname dar
bininkams tėvams, kaip jie nuskriaudžia 
savo vaikus, leisdami į tas mokyklas. Tu
rime rimtai pagalvoti apie tai. Turime 
pasiekti tėvus ir motinas ir atkalbinėti 
juos nuo paaukojimo savo bejėgių vaikų 
amžinai tamsybei ir dvasinei bejėgybei.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the Act 

of March 3. 1879

0 Kodėl Tyli Smetona?
Mūsų fašistine kaiminka “Vienybė 

(spalių 23 d.), prisimindama Dariaus ir 
Girėno žuvimą Vokietijos miškuose, sa
ko: “Lietuva tyli. Klausimas, ar ji bijosi 
pasakyti teisybę, ar ištikrųjų Lituaniėa 
žuvo motorui sugedus.” Nežino vargšai 
“Vienybės” redaktoriai!

Tyli Smetona, “Vienybės” redaktorių 
didvyris. Vadinasi, jisai sąmoningai sle
pia Dariaus ir Girėno nužudytojus-na- 
zius. Jis pateisina jų nužudymą. Na, o 
tie patys tautininkai savo seime nutarė 
pasiųsti Smetonai pasveikinimą!

5. Gegužis Spjaudo į Barzdą P. 
Grigaičiui

Smarkiai susipyko kadaise buvę labai 
artimi ir geri kolegos—S. Gegužis ir P. 
Grigaitis. Eina tikras dvikovis. Veda
mas ant SLA estrados.
f Pirmutinį šūvį paleido Grigaitis. Pa
reikalavo, kad SLA Pild. Taryba paim
tų už riebaus sprando Gegužį ir nubaus- Į 
tų, tai yra, išdrėbtų laukan iš Susivieni
jimo. Kam, girdif Gegužis suagitavo S- 
LA 7-tą Apskr. pasipriešinti kėlimui cen- | 
tro į Pittsburghą. j

Gegužis labai įsižeidė ir užpyko ant sa- i 
vo kolegos. “Nėra jokia paslaptis”, šau- i 
kia ponas Gegužis, “kad socialistai nori 
SLA centrą nukelti į Pittsburghą, kad 
Susivienijimas tektų visiškai jų įtekmei.” 
Pataikė pirštu į akį. Gegužis jaučiasi 
baisiai su viltas; -Dar taip nesenai jis su 
Grigaičiu taip gerai sugyyęno, taip su
tartinai abudu ėdė SLA 'pažangiuosius 
narius ir skaldė organizaciją, o dabar 
Grigaičio menševikai jį nustūmė nuo lo- 
vio-*be jokių ceremonijų. Baisiai negra
žus, nedėkingas pasielgimas ,atliktas Gri
gaičio komandoje. Gegužis jaučiasi iš
spaustu lemenu!

Bet jis nieko nebijąs. Sako Gegužis: 
“aš jokių ‘persergėjimų’, ‘sudraudimų’, 
nei ‘išmetimų’ nebijau.” Jis liepia savo 
oponentams nusiraminti. Bet, žinoma, 
jokio nusiraminimo nebus. Varža už 
SLA vadovybę SLA iždo ir vairo virs, 
kaip kokia smala, kol SLA nariai tole
ruos Grigaičius, Gegužius ir Bagočius.

Kova už Mančukuo Žibalą
Japonijos imperialistai užgrobė Man- 

džurijos žibalo (aliejaus) šaltinius. Pa
juto pavojų Anglijos ir Jungtinių Valsti
jų interesai. Tų šalių valdžios jau pa
siuntė Japonijai protestus. Reikalauja 
atdarų /durų Mandžurijoje. Bet. Man- 
džurijos (Mančukuo) valdžia yra Japoni
jos įrankis'■ ir ima ant savęs atsakomybę. 
Japonija teisinasi, kad jinai nekaltą.^ •

O kuomet Japonija užgrobė Mandžuri- 
ją, Anglija ir Jungtinės Valstijos nieko 
jai nesakė, i lengvai leido užbaigti savo 
darbą. Mat, tas užgrobimas buvo at
kreiptas prieš Sovietų Sąjungą. Anglija 
ir Amerika palaike Japonijos plėšikus, 
nes manė, kad tai bus geriausia užtvara 
prieš bolševizmą tolimuose rytuose. Tas 
tiesa, kad Japonijos vyriausias troški
mas buvo ir tebėra karas prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet taip pat faktas yra, kad 
ne visuomet didžiųjų kapitalistinių vals
tybių interesai supuola. Priešingai, tie 
interesai visuomet randasi didžiausiam 
susirėmime. Japonija, Anglija ir Ame
rika viena ugnim dega prieš darbininkų 
tėvynę, bet paskui viena prieš kitą eina 
ant peilių, kuomet iškyla klausimas im
perialistinių interesų. Mandžurijos tur
gavietės ir žaldaikčių nori Japonija, An
glija ir Amerika. Štai kame pamatas vi
sų ceremonijų ir susikirtimų.

Tai dar viena priežastis karo pavojaus 
padidėjimo. Dalykai nepasibaigs su Man- 
džurija. Japonija palengva uždarinės 
duris kitoms imperialistinėms valsty
bėms visoj Chinijoje. Susikirtimai tu
rės paaštrėti. Anglija ir Amerika; ne
stovės rankas sudejusios, matydamos, 
kad jos netenka didelės rinkos.

Sukčius Sidzikauskas Be Bausmės 
Paleistas . >

Kelios dienos pirmiau buvo “Laisvėje” 
rašyta apie teismą prieš Vaclovą Sidzi
kauską, buvusį Smetonos valdžios minis- 
terį (pasiuntinį) Vokietijai. Iš trijų 
Lietuvos konsulų ten jis išsuko 80,000 li
tų, sakydamas, kad tuos pinigus persiun
čia labadrybės reikalams Lietuvoje.

Mes iš sykio nurodėme, kad Kauno tei
smas stengsis Sidzikausko skandalą už
glostyti; taip ir atsitiko. Apie_jo bylą 
dabar štai ką rašo Lietuvos “Ūkininko 
Patarėjas”:

APLA. Kviečia Visus Balsuoti Už
Komunistę Partijos Kandidatus

jUiiiiviią ---- uenuiai uatuuuuo
Todėl APLA. nariai kviečia-'sušaukimui tokio suvažiavimo, 

mi darbuotis gavimui naujų I Kiek numatoma, tasai suva- 
skaitytojų mūsų organui “Lai-: žiavimas įvyks sekančiam pa- 
svei.” Taipgi nepamirškime ir,vasary. Todėl reikia iš anksto 
dienraščio “Vilnies” bei “Daily'prie jo rengtis. Visose APLA. 
Workerio.” .kuopose tasai klausimas reikė-

Darbuodamies vajuj už ga-Įtų iškelti, apdiskusuoti ir pri
imti rezoliucijas, kurias reikė
tų pasiųsti spaudai.

Visi APLA. nariai, priklau
santi kitose draugijose, kvie
čiami taipgi iškelti šitą klau
simą ir ten. Visur mes turime 
kalbėti apie tokį svarbų klau

psimą, kaip kova prieš karą ir 
i fašizmą ir suvienijimą mūsų 
spėkų, kad prieš tai atsispirti.

APLA Centro Komitetas.
Sekr. J. Gasiunas.

Augščiausios P r i eglaudos 
Lietuvių Amerikoj Centro Ko
mitetas savo posėdy, laikytame 

I spalio 21, vienbalsiai užgyrė 
Komunistų Partijos kandidatus 
į kongresmanus, senatorius ir 
valstijų legislatūras ir taipgi 
nutarė atsišaukti į visus APL- 
A narjųs ir abelnai į darbinin
kus kviečiant visus lapkričio 
6 atiduoti savo balsus už dar
bininkų klasės kandidatus, pa
statytus Komunistų Partijos.

Komunistų Partija yra vie
natinė partija, kuri ištikimai 
gina darbininkų reikalus.’Jinai 
išvysto didelę kovą už bedar
bių ir socialės apdraudos bi- 
lių H. R. 7598. Jinai mobili
zuoja dąrbo žmones kovai už 
didesnę bedarbiams pašelpą ir 
apdraudą. Jinai kovoja prieš 
mažas algas dirbantiesiems, 
prieš skubumo sistemą, prieš 
augštas pragyvenimo reikme
nų kainas ir tt. Jinai sudaro 
bendrą frontą kovai prieš ka
rą ir fašizmą. Pagalios jinai 
rengia dirvą galutinai kovai 
prieš šią kapitalistinę sistemą, 
už jos nuvertimą ir įsteigimą 
darbininkų ir biednųjų farme- 
riu valdžios, t

Republikonų, demokratų 
socialistų partijos niekur ne

:LDS. Seimo šaukti visuotiną 
Lietuvių Organizacijų Suvažia
vimą kovai prieš- karą ir fašiz- 

Imą. Jisai taipgi paskyrė du 
.’savo atstovus—P. Buknį ir J.
1 Urmoną — bendrai darbuotis

Wilkes Barre, Pa. 1

10,000 Lietuvių Vaiką Dvasios
Vergijoje
“Garsas” (spalių 25 d.) praneša, kacf 

Amerikoje yra net 39 lietuviškos parapi
jinės mokyklos. Jas lanko net 10,000. 
vaikų. Juos mokina 300 vienuolių.

Tai labai svarbios ir įsidomėtinos skai- 
- ' tlinės. Dešimt tūkstančių vaikų baisioj 

dvasinėje vergijoje! Tos vienuolės yra 
amžinos ignorantės, paskendusios bur
tuose, su kūnu ir dūšia atsidavę kuni
gams. Išminties, proto ir mokslo jos ne
mokina vaikų, negali mokinti, nes jos pa
čios; visai tai griežtai atmeta, pasmer
kia. Prietarais, burtais ir “stebuklais” 
vaikų protas nuodijamas tose neva mo
kyklose.

N^ kažin ką darbininkų vaikams duo
da viešose buržuazinėse mokyklose. Bet 
jose nors gi tiek geriau, kad jos nėra po 
tiesioginė kontrole davatkų ir kunigų, tų 
priešų visokio mokslo. Jose daugiau pro
to laisvės. Parapijinėse gi mokyklose 
tebevartojamas vaikų fizinis baudimas.- 
Jiems skiepijama, kad jie turi tikėti į vi
sagalintį dievą ir jam viską pavesti. Sa- 
vistoviškas protavimas absoliutiškai už
gniaužtas, mokslas apie evoliuciją yra 
griežtai uždraustas. Todėl parapijinės 
mokyklos auklėja dvasinius paliegėlius, 
silpnadvasius žmones.

Ne dyvai, tad, kad didelė dauguma 
kriminališkų kalinių Amerikoje yra au
klėtiniai arBa katalikų bažnyčios parapi
jinių mokyklų, arba protestoniškų “Sun
day schools”. To niekas negali užginčy
ti, nes tą parodo kalėjimų įnamių rekor-

O mes, revoliuciniai darbininkai, šitą 
problemą esame visai apleidę. Nesame 
darę jokių žingsnių del išgelbėjimo nors 

i 
BOB:;.

“Kauno apygardos teisme X. 6. buvo 
svarstyta b. įgalioto ministerio Vaclovo Si
dzikausko byla. Sidzikauskas buvo kaltina
mas pasisavinęs mūsų konsulų Vokietijoje 
paaukotas labdaringiems tikslams sumas. 
Byla buvo nagrinėjama beveįj^ visą laiką 
uždaromis durimis. Tik di/'gynimo liudi
ninkai, Petras Leonas ir Juozas Urbšys, bu
vo apklausti viešai. Liudininkais buvo: mi- 
nisteris, Lozoraitis, ministeris d. šaulys, 
įgaliotas ministeris Urbšys, pulk. Škirpa, 
Dymša, dr. Zaunius, prof. P. Leonas, advok. 
Robinzonas, teisėjas Balbachas, Jodidio.

Teismo sprendimas buvo paskelbtas po vi
durnakčio į sekmadienį. V. Sidzikauskas 
nuteistas šešis mėnesius paprasto kalėjimo, 
bet nuo bausmės lygtinai atleistas,’pasky
rus trejus metus bandomojo laiko. Jokio 
civilinio jieškinio iš jo nebuvę niekas pa
reiškęs.” ’

■Taigi Sidzikauskas visai ■heųubą^stas. 
Byla buvo beveik: ištisai jsląpta' nągrinė- 
jama. Smetoniška^, teismas bijojo viešu
mos; mat, vieni politikieriai gali; pašali
nių žmonių akyse “išsisviečyti” apie kitų 
suktybes, -Nuskriaustieji Lietuvos kon
sulai atsisakė nuo išjieškojimo tų Stam
bių pinigų, kuriuos Sidzikauskas buvo iš 
Jų išliežęs. Kodėl? Veikiausia ir jie 
tuos pinigus buvo kaip nors perlengvai 
gavę. O gal Smetonos valdininkai sura
do kitokius būdus atlyginti Sidzikausko 
nuskriaustiem savo sėbram? '

• y t z t

Tai viena fašistinės teisdarystės meda
lio puse. Bet pažiūrėjus, kaip jie bau
džia menkai kuom nusikalsiančius pa
prastus žmones, visai kitaip atrodo. Taip 
paskutinėmis diėnomis Lietuvos-laikraš
čiai rašė apie vieną, vargšę kaimo mergi
ną, kuri buvo tik dvylikos litų vertės 
'drobės pasiėmus bė pinigų; bet ją tuo- 
jaus fašistinis teįsmas įgrūdo dviem, me
tam į kalėjimą, be jokių palengvinančių 
sąlygų, be jokio bandomojo laiko bei pro
gos pasitaisyti.

vimą naujų narių į APLA. or
ganizaciją, sykiu galime pasi
darbuoti ir gavimui 
skaitytojų delei mūsų 
ninkiškos spaudos.

naujų 
darbi-

APLA. Užgiria Visuotiną 
Lietuviu Suvažiavimą

APLA. Centro Komitetas 
vienbalsiai; užgyrė sumanymą,

aŠviesa” bus Siuntinėja-tys;, -kui.’ie.na?riaiyra pasi’MiavuM vMv mimiuuivju mokėję ir kurie dar ne.
ma OLD Nariams 

Į Namus
Amerikos Lietuvių Dar

bininku Literatūros Drau
gijos leidžiamas kartą į 
tris mėnesius žurnalas 
“Šviesa” dabar yra siunti-

ir nė jamas kuopų sekreto-i siuntinėti “Šviesą:

Greitu laiku bus išsiunti-

riams, kaip ir knygos. Bet 
I pasirodė' giną 'darbininkų rei- į daugelis, kuopų valdybų nu

kalus. Kadangi jos yra susiri-: siskundė, kad nariai nesi- 
šę su kapitalistų interesais,' lanko į susirinkimus ir. tas 
todėl ištikimai darbuojasi, kad labai apsunkina kuopų val- 
kaip nors daugiau darbiniu-' dybas. žinoma, kada veik- 
kus prispausti ir iš jų daugiau lesni nariai užimti išdalini- 

[ pelnų išspausti. Tų partijų mu ‘šviesos’’ tarpe organi- 
kandidatūi nėra naudingi dar- zacįjos narjU) tai tuom lai- 
hiHinliams. Mes todėl turrtne ku n-fa kan; rūpintis bend. 
pries juos'išeiti balsuodami1 uz1 ...... -- - - -
tikruosius' 1 darbininkų gynė
jus,* Komunistų Partijos1 kandi
datus. Geriausia balsuoti išti
sai už visus Komunistų Parti
jos kapdidatus.

I 1 Taigi, lapkričio 6, atįduokL 
j me savo balsus už savo klasės 
i kandidatus.

siskundė, kad nariai nesi-

IŠ Mainierių Judėjimo

šiuom laikotarpiu tarpe 
mainierių eina pusėtinas bruz
dėjimas. Laikyta naujos uni
jos konvencija ir buvo rengta
si prie streiko. Didžiuma eili
nių narių buvo už streiką, bet 
distrikto viršininkai ir vėl ati
dėjo ant toliau.

Maloney ir vėl susidėjo su 
kunigu Curran ir jie sako, kad 
jie gaus savo teises Washingto
ne, kad prezidentas Roosevel- 
tas pripažins naują uniją ir 
kad dabar nereikia streiko. 
Jie nurodo, kad viskas būsią 
taisoma, kada bus pripažinta 
nauja unija. Tuom sykiu ir 
Gormanas būsiąs priverstas 
skaitytis su mainierių reikala
vimais. , ( <

Bet Gormanas del mainierių 
nieko gero nepadarė ir nepa
darys. Jis čionai būdamas, per 
ilgą laiką, del apdūmimo mai- 

inieriams akių, neva ėmė mai-
nėta visoms kuopoms spe-'nierių skundus ir sakė, kad 
cialės blankutės, ant kurių:kompanija bus priversta išpil- 
reikės visų narių surašyti, dyti mainierių reiklavimus. 
vardus ir antrašus. Tą vis-'Bet tas viskas tik pasakymu ir 
ką atliks kuopų valdybos, pasiliko, 
taip, kad iki naujų metų 
būtų galima sutvarkyti ant- j 
rašai ir būsimais metais ’ 

” nariams.
Centre yra daugelio narių 
antrašai, kurie suteikė savo prįe streiko, tai Glen Alden 
parašus išgavimui “šviesai” j kompanija paleido darban vi- 
antros klasės pašto teisių, [sus savo trylika “breikerių” 
bet jų daugelis gali būti visą savaitę, kad pasigamint 
nusenę, todėl bus reikalas anglies streiko laikui. Bet ka- 
išpildyti naujas blankutės. da streikas neįvyko, tai dabar 

“Šviesos” siuntinėjimas 
tiesiog į namus yra nemaža 
organizacijoje permaina ir 
todėl būtinai reikalinga 
centrui pagelba iš visų kuo
pų valdybų ir organizacijos 
nariu.

Negana to visko, dabar Gor- 
! manas mainieriams dar pasiūlė 
■mokestį už dienos darbą $4.62. 
Tai mat, prie ko mainierius 
Gormanas nori privesti.

Kada mainieriai rengėsi

vėl nei viena iš Glen Alden 
mainų nedirba.

Kada nauja unija rengėsi 
iššaukti streiką, tai tuom pa
čiu sykiu ir sena unija kiek 
jos kur randasi, šau^kė specia
lius susirinkimus ir jie tarėsi 
eit į darbą laike streiko.

Tai taip yra šiame distrik- 
te su mainų darbininkais. Ir 
kokia bus iš to išeitis, £ąi sun
ku spręst. Mainierių tarpe rei
kia daugiau vienybės ir kovin-

Dalyvaukime Mūsą Organo į "R 1 "D* ’ i * i c į Z1111IUI1I, IIIC. ma jJa ^^1^ (je] sav0 būvio
Balsą”. Pirmiausiai busi -------- pagerinimo.

• pradėta Siuntinėti nariams į j Broliai ir Seserys, Draugai ir Veisiejii
Laisvės” va- ’ namus Kanadoje ir Jungti- ! Draugės, Audinyčių Darbinio- 

1 kei ir Darbininkes!

Laike generalio audėjų
I verpėjų streiko mūsų miesto kelia aikštėn Maloney 

kad j audinyčias apstatė policija ir siūlomą tikrai kunigišką 
Įmilicija. Audinyčių bosai i 
(miesto valdžia prižadėjo, kad 
i jeigu mes neisime streikuoti, 

ir ver
pėjų streiko, tai bus darbo 
tiek, kad mes negalėsim ir ap
sidirbti. Ir dar magaryčiom ža
dėjo pridėti dešimtį nuošimčių 
algos. !

Bet ką mes turim dabar?;

ru “Šviesos” platinimu.
A.L.D.L.D. Centro Komi

tetas savo posėdyj, 21 d. 
spalių, svarstė tą klausimą 
ir nutarė su “Šviesos” No. 
1„ 1935 metų, eiti prie siun-
tinėjimo žurnalo' tiesiog vi- (I pwjcfnn ir
siems nariams į namus, i Al
taip, kaip , seniau gaudavo I į I HIT
LDSA narės “Darbininkių i AUOUHl, 1*16
Balsą”. Pirmiausiai bus;'“Laisvės” Vajuje

APLA. organo ‘ ~------- - - , < - . -
jus skelbiamas nuo spalio 15 mėse Valstijose didelėms! 
iki sausio 1. Metinių prenume- i kuopoms, O laipsniškai bus | 
ratų kaina dabar tiktai $5.00.1 pereita ir prie mažesnių. 
Taipgi naujiems skaitytojams i Kiekvienas supras, 1_„. 
ir vajininkams duodama gra- užvesti tūkstančius antra 
žios dovanos. |g„ įr juos tvarkyti yra ne-

Dienraštis “Laisvė , kaip - Hurho 
jau visiems žinoma, ištikimai 
gina darbininkų reikalus. Tai 
yra pačių darbininkų laikraš
tis. Jisai taipgi labai daug pa-

šiai padarys ir daugiau iš
laidų centre, bet gal tuom 
atsimokės, kad organizaci- 

sidarbuoja vesdamas agitaciją j°s nariai gaus žurnalą lai- 
už Augščiausią Prieglaudą ku ir SU jais ne tik kuopų 
Lietuvių Amerikoj. Todėl jisai valdybos turės tiesioginį su
yra ir mūsų visų dienraštis. <

las veikiau- Haj]<e generalio audėjų i id n n rvi nil in — • i • i j • i

Draugai mainieriai, apsižiū- 
ir rėkit, veikit! Draugas V. iš- 

jums 
pro- 

ir gramą: nuolankavimą, lauki
mą iš ponų malonės, atidėji
mą kovos tolyn. Nesiduokit 
jiem apgauti. Imkit jūs kores
pondento siūlomą išeitį: “Mai
nierių tarpe reikia daugiau 
vienybės ir kovingumo.”—Red.

PRŪSUOSE SIAUČIA 
EPIDEMIJOS

KARALIAUČIUS. — 30 
žmonių pereitą savaitę mi
rė nuo dif te rijos; 1,000 ją- 

labiau skubėti dirbti ir už ma- Ja susirgo. Skleidžiasi rau- 
žesnę užmokestį davė daugiau • donųjų raupų liga, kuria 
staklių. Ir kitus visokius išnau- serga jau 239 žmonės. Ke- 
dojimus ir pasityčiojimus daro. į liuose miesteliuose .uždary- 
Todel dabar mums tik vienas įa mokyklos del limpamų ii- 
Irnhflc r^lilrn tai Irnvrrvti nv,eŠ v x c

O 'gų išsiplėtojimo.

sisiekima, bet ir centras ma- didel? darbininkų atleido!
' X "X 1 1 zx zJ rx x > I -x zx zx 1 zx a. « •> —.— . I

Tai naujas Anglijos karinis laivas “H* M. S. 
Apollo’’. Tas parodo, kaip Anglijos imperialis
tai tvirtina karo laivyną, nors gieda apie nusi
ginklavimą.

nuo darbo, algas sumažino. i 
Tuos darbininkus, kuriuos pa
liko dirbti, apkrovė dar sun
kesne našta, bosai verčia dar

kelias teliko, tai kovoti prieš 
tuos siurbėles-išnaudotojus. < 
kad kova būtų laimėta, tai rei- 

'kia organizuotis.
Todėl visi lietuviai ir kitų 

tautų darbininkai yra kviečia- 
' mi į prakalbas. Kalbėtoja bus 

{ žymi kovotoja už darbininkų 
reikalus, d. Anna Burlak, se
kretorė Nacionalės Tekstiliečių 
Darbininkų Unijos. Prakalbos 
įvyks seredoj, 31 d. spalio 
7:30 vai. vakare, St. 
Boys Band Hall, 223 
St., Lewiston, Me.

ŠYPSENOS
Tas jau Aprūpintą

Įsimylėjęs jaunuolis susi
tarė su mergina vogčiom iš
vežti ją nuo jos tėvų ir ap
sivesti (mergina, mat, tvir- 

Cecelia! j°£ Jos tėvas neįeisiąs
Lisbon jai už jo tekėti). Sutarta, 

[padaryta; mergina slaptai 
■ išėjo iš namų, abu pasiėmė 

. Subatoje, lapkričio 3 d., į- “taksį” ir važiuoja. -Gerą 
vyks visos Maine valstijos dar- gaJą pavažiavus, vaikinas 
bimnkiskų organizacijų, drau- ;prisilenkęs prie šoferio pa
ferencįja. Bus išdirbti planai,; tykai klausia. uz kiek 
kaip suorganizuoti ir prireng- [vertės jau nuvažiavom?” 
ti jaunuolių mokyklas. Lietu-Į Šoferis: “Tuomi tai nesi- 
vių organizacijos ir kliubai yra rūpinkite. Važiuokit, kur 
kviečiami išrinkti ir pasiųsti tik norite. Jaunosios ‘lei- 
delegatus j konferenciją. Kon-'d > tg prižadėjo,

ferencįja bus Finų Svetainėj . . v. 1 v . 
(Finnish Hall), East Holden, kai parvažiuosiu, uz visą 
Me. .kelionę apmokėti.”

Gamtos Sūnus. ! Surinko Juodvarnis,
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TĄ ♦ j suotinam Amerikos lietuviui
ivBL UUOS LlCtUV* ĮxOn*!seime”philadelphijoj> kur bu’i C jvo rišama grynai politiniai fei-;

ikalai. Mūsų organizacija nuo 
J to taip jau ne liuosa; jinai re-: 
Imia visokias darbininkų kla-‘ 
įsės kovas, vedamas už pageri
nimą gyvenimo. Jei paimsim, 

;LRKSA—surasim tą patį. Pa
starasis, beje, priklauso Kati- 

i nustumti tolyn aiba ir visai jo, )jky Federacijai, kuri kasme- 
? tai turi savo seimus ir yra pa- 

^’ek P.at &a^ma PasaKyti ir skendusi politiniuos darbuos.
Kiek tai liečia patį projek

tuojamą visuotiną Amerikos 
Lietuvių seimą, mes manom 
(galime pasakyti, tiktai “ma
nom”, kadangi,Jei visos ketu
rios organizacijos susidėtų, tai svajojamas valgis, 
jų atstovų nutarimai būtų ga- baisus.
lūtini), kad mūsų darbas pa- nuskriaustas, valstietis 

.sibaigtų taip greit, kaip gre.it,kad ras teisybės fašistų teisme,

ir Fašizmą
Nuo “L.” Red.: žemiau talpina-1 neprileisti, 

me laišką draugo Mizaros, LDS. I r--- - 
pirmininko, kuriame jis išdėsto' . v. . v.
SLA. prezidentui Bagočiui reika- , Uelei fašizmo pa\OJAUS. r asiz-1 
tingumą visuotino Amerikos lie-; mas, kaip jau visiem gerai ži- 
tuvių suvažiavimo prieš karų ir noma> siaučia Lietuvoj, kuri 
fašizmą. SI.A. Pild Taryba savo ’ Amerikos lietuviams,
paskutiniam susirmKime LDS. pa-; _ _. _.. __ .
siūlymą atmetė. Vadinasi, SLA. rūpėjo, rūpi ir rūpės, ir kitose 
vadams nerūpi darbininkų klasės šalyse— Vokietijoj, Austrijoj, 
reikalai, jos kova prieš karą ir eĮc—pirmiausiai smaugdamas 

darbo žmones, komunistus, so
cialistus ir net daugelyj atsiti-

kruvinąjį fašizmą.
Mes raginame SLA. eilinius na

rius ir kuopas šio lietuvių suva- 
ižavimo reikalus ir svarbumą pla
čiai išdiskusuoti ir nusitarti pri
sidėti prie jo įvykdymo.

Spalio mėn. 10 d., 1934.
Gerb. F. J. Bagočiui 
SLA prezidentui 
So. Boston, Mass. 
Gerbiamas Tamsta!

Tamstos laišką is rugpjūčio ku buveines 
mėn. 6 d., ' 
pasiūlyto sumanymo .
Amerikos Lietuvių visuotiną 
kongresą arba seimą pasisaky
mui prieš karą ir fašizmą, ap
lankėme. Tamsta reiškėte pa
geidavimo, kad pirm negu į- 
vyks SLA Pild. Tarybos suva
žiavimas, mes galėtum suteikti 
daugiau informacijų “išdės
tant priežastis tokios numaty
tos akcijos.” Be to, savo laiške 
tamsta iškeliate net tris daly-1 
kus, delei kurių, duodate su-j 
prasti, nereikėtų tokis LDS su
manymas vykinti gyveniman. 
Pasak tamstos laiško: (1) 
Jungtinėm Valstijom fašizmas! 
ir karas negręsia; (2) mūsų! 
organizacijos yra fraternalės, J 
bet ne politinės, todėl tokiais) 
darbais jos neturėtų užsiimti; į! 
(3) susidarytų organizacijom! 
išlaidų.

Pavelykit delei to pasakyti: 
jums sekantį:

1. Imperialistinio-grobikiško į 
karo pavojus šiandien yra kurj^a\ pasivadinę 
kas didesnis, negu jis buvo Įn^a^s> kurie 
1913-1914 metais arba negu 
jis buvo bent kuriuo po pasau
linio karo metu. Tai pripažįsta 
net šio krašto stambioji spau
da. Ginklavimuisi ir amu
nicijos gaminimui šiuo tarpu 
kur kas daugiau 
pinigų, negu 1914 metais, 
pitalistinis pasaulis, pasak 
lentingų davinių, išleidžia 
metai kariniams reikalams 
mažiau septynių bilionų dole
rių. Karo reikmenis gaminan
čios pramonės, kaip žinoma, 
dirba viršlaikiais. Tiktai kelios 
savaitės atgal, kaip tamstom, 
beabejojimo, žinoma, Wash
ingtone įvyko J. V. Senato 
speciališkos komisijos, pirmsė- 
džiaujant senatoriui Mr. Ge
rald P. Nye, posėdžiai, kuriuo
se buvo tyrinėta amunicijos 
gamyba ir josios prekyba. Ir 
kas gi pasirodė? Ogi tai, kad 
Amerikos amunicijos magna
tai, gamindami milžiniškus 
kiekius amunicijos, siunčia ją 
kitom kapitalistinėm valsty
bėm ir naudoja visas priemo
nes propagandai už karą, kad 
tuo būdu jie :galėtų susikelti 
dar daugiau milionų dolerių 
pelnų. Suranda jie būdus, kaip 
apeiti net aukštus valdininkus 
savo -tikslų pasiekimui. Toly
džio išdirbama nauji kariniai

IŠ LIETUVOS
Valstiečiu, Gyvenimas menesio pradžioj. Netilpusius

1 . v istraipsnius ir koresp. sunaudo-
............. ' I _ 1 1 • 1*1 1 v •

nu-Semeliškio apielinkėj daugu
mą gyventojų sudaro darbo vai-| 
stiečiai ir vidutiniokai. Jų1 
skurdas neapsakomas, bedarbė 
didžiausia. Dauguma liko be
veik be duonos kąsnio. Viduti
niokai, kur turi po 1 karvę, ve
dasi j turgų diena iš dienos par
duot, nes fašistų valdžia spau
džia mokesčius. Kiaušinis ir. 
mėsa po ilgos darbo dienos, tai j

Naudojimas 
Buožių ir kitų fašistų 

mano, I

kimų liberalus ir šiaip pažen- j mįnėtasis visuotinas seimas ofi-1 valsčiuje ar kur kitur. Bet ten 
gesnius elementus. Tolydžio ;cjaliai prasidėtų. Tuomet šis !'su atėjusiu valstiečiu nekalba, 
tasai pavojus reiškiasi ir Jung- ;sejmas, kuris būtų visų Ameri--reikia rašyt pareiškimą ar pra-
tinėse Valstijose. Ryškiausiu į ]<os iietuvįų seimas, o ne mū-įšymą ir pridėt žyminio mokes- 

j pavyzdžiu gali būti San Fran-JSL1 organizacijų kuopų atstovų, Įnio ženklų už 2-4 litus, kuriuos 
Įcisco^Cal., kur, susiorganizavę, dalykus pats tvarkytųsi. Tokis )čia pat fašistų valdininkas pa-1 
I įvairūs padaužos j t. v. “vigi-iseįmas> jeį matytų reikalo, iš-'siim’a sau. Skundas padedamas I 
Jautės, ’ užpuldinėjo darbiniu- rjnktų savo pastovų komitetą, ilgam laikui stalčiun ir numari- 

1OQ/1 roiVU t HQ ’ ’ mUŠė nieku ne“(kuris, žinoma, nebūtų nei SLA, namas. Valdininkų kyšininka-
reiKaie LiJb kaltus piliečius; daužė darLi~ | nei LDS, bet minėto visuotinio vimas ir eikvojimas (čia seka Į 

. susau i ninku svetaines, jų organizaci- • seimo balsas, jo nuomonės reiš-
iii 1/it/a Izi o o lol n i /«••■»<? L - • ▼ i • • v. — } v

l. čia musų fra-i didžiausias. Bet savo žmones
i “pabara” ir I 

riausiai tiktai šaukėjomis sei-;palieka vietose. O vagys ir eik-1

.jam, dalis liko sekančiam 
'meriui.

Draugams vėliuoniečiams. 
su išleistus atsišaukimus

i vom.
vos, leisdami reikalui esant at
sišaukimus ir nelaukdami, kol 
atsiųs iš kitur. Jūsų nusista
tymas ir kova prieš parapiją 
bei bažnyčios mokesčius teisin
gas. Mes kreipiamės ne į ūki
ninkus (buožes), bet į kaimo 
biednuomenę ir vidutiniokus, 
nes tik jie gali būt darbininkų 

•klasės sąjungininkais kovoj 
prieš fašistų valdžią, prieš iš
naudojimą,’už Sovietų Lietuvą. 
Kovą už civilę metrikaciją 
veskit, šaukdami nedaryt baž
nytinių apeigų.

“Revoliucinis Darbininkas’ ’

Jū- 
ga- 

Parodėt gražios iniciaty-

Trečias Puslapis
1 - ; 1 

pagerbus savo klasės vieno že
mės šeštadalio pergalę priėŠ 
išnaudotojus.

Todėl ALDLD 15-to Apsk. ir 
ALDLD 22, 57 ir 190 kuopų 
komitetų nariai, susirinkę, 
19 d. spalio, nusitarė bendrai 
atsišaukti į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos viršminėtų kuopų narius,

■ kad jie visi, kurie tik galės, 
{dalyvautų 17-kos metų Rusijos 
Revoliucijos paminėjime, 4 d. 
lapkričio, 2 vai. po pietų, Ma
sonic Temple, 3615 Euclid Av.

Iš čia, po paminėjimo, bus 
sudarytas maršas—demonstra- 

'|Cija per visą miestą už Komu- 
jnistų Partijos rinkimų kampa- 
Iniją. Draugai. ALDLD. Cleve- < 
[lando kuopų narės ir nariai,

Kuomet milionai bėdai’- i padėkime Komunistų Partijai 
bių kenčia alkį, tai ši po
niutė renka aukas šelpi
mui pavargusių šunų. Jai 
arčiau prie širdies šunes, 
negu bedarbių vaikai.

visa eilė konkrečių faktų.--Red.) Mėty RllSljoS ReVollUCljoS

| sumobilizuoti didžiausią rinki
mų demonstraciją. Užsidekime 

jis mūsų kiekvienas, kad gau* 
' sime bent po porą lietuvių dar- 
i bininkų į šį paminėjimą dar- 
Ibininkų pergalės prieš seną iš- 
inaudojimo tvarką; supažindin- 

Atsišaukimas I Clevelando Lietuvius Darbininkus, Ypač|'(im®savo kaini''n is su Sov,ie- 
* iru Rncrinc nvnnimi iaq noria.

ALDLD 15-to Apskričio Narius Del Paminėjimo 17-kos
jų raštines ir kitokias Įstaigas ksjas. vadinasi, .uluzlausla8. ..„v <
laike visuotino San Francisco ternales organizacijos būtų vy-(fašistai tik tėviškai 
darbininkų streiko ir po jo. j
Californijoj, beje, susiorgani-1 mo. Kodėl mes manome, kad votojai pasistato sau rūmus ir 
zavo t. v. “sidabramarškiniai,” mūsų šitos organizacijos ture-'sukrauna turtus. Valstiečiai i 
kurie kaupia į savo pastogę'tų imtis iniciatyvos seimą netur kuo nusipirkti malkų.! 
įvairius padaužas,, mankština'šaukti ? Vyriausiai todėl, kad Kartais eiguliai siūlosi paper- 
juos panašiai, kaip hitlerinių-1 jos apima plačiausius sluogs- kami jr leidžia išvežti malkas 
kai Vokietijoj smogikų būrius, 'nius organizuotų lietuvių. Perjg mį§ko> bet vėliau įskundžia 

•Šitie sidabramarškiniai kol kas'visas keturias jos sudaro virš valstiečius ir juos smarkiai bau- 
) veikia pusiau slapta, bet jie 30 tūkstančių organizuotų lie- džia.

j Fašistų valdžia varo kaimų nių chorų, muzikos ir pionie- 
iskirstymą į viensėdijas. Buo-' rių lošimo, 
žės užgrobia geriausios žemės 
gabalus, o neturtingiems vals- 

Įtiečiam primetamos pelkės. Tuo’ 
fašistai nori visus priversti

Nedėlioj, 4 d. lapkričio, 2 žėja ir diena iš dienos vis da- 
valandą po pietų, Masonic Au-' rosi menkesnis.

"ditorium 3615 Euclid Ave.,1 vienatinis darbininkų kiasSs 
■ Clevelande įvyks paminėjimas. rodo ke] prie
17 metų Rusijos Revoliucijos. .v ... , ■ . „„„,T . . , , išrišimo tų visų dienos degan-
Vyriausiu ka betojum bus klausi tai Sovietų Ru.
Ear! Browder Amerikos J»^-Isijos Darbininkų Revoliucijos 
inių a s ijų omunis ų ai ;]ajmgjjmo pasekmės, šiandie- 

. tuos sekretorius. Programa na didžiuma darbininkų 
Isusides is darbininkiškų mas.-,pra(Jeda kad vienatinė

išeitis darbininkų klasei iš šios 
! nepakenčiamos skurdo ir var-

Šis 17-kos metų paminėji- go padėties, tai Rusijos darbi
ngas Rusijos Revoliucijos su- ninku ir valstiečių kelias—re- 

3 kanka tuo laiku, kuomet visas1 voliucijos kelias. ] 
i 1

. pirktis miško trobesiams ir pa-
Lnaikint Simuose kolektyvizmo 

pradą bei valstiečių sueigų, su- 
Įsirinkimų ir pasitarimų gali
mybę. . -

Dvarininkai ir buožės pasi-

į tų Rusijos Revoliucijos pada
ryta pažanga. VISI Į 
DEL SAVO KLASĖS 
LĖS!

ALDLD.
57 ir 190

DARBĄ 
PERGA-

ir 22,15 Apskr. 
kuopų

Komitetai.

išleidžiama.
Ka- 
au- Į 
kas l 
ne-

Iš Amerikos Deportavo 
14 Frisco Streikierių
W A S H I N GTON. — Iš 

Amerikos deportavo 14 dar
bininkų, kurie buvo atsižy
mėję kaip kovingi laivakro- 
vių streiko pikietininkai 

_____ _ ______  ___  ______________ Rusijos dar-1 San Franci^coj, Cal. DaY- 
kapitalistinis pasaulis smunka1 bininkai ir valstiečiai, be poli-' bo ministers Fr. Perkins sa- 
į vis didesnį ir gilesnį ekono- tinio vado—Komunistų Parti-i ko, kad 13 iš jų buvę “ne- 
minį ir politinį krizį; kuomet! jos, nebūtų atsiekę pergalės teisėtai” įvažiavę į Jungti- 
vis platesnės darbo ir biednų-.ant išnaudotojų—kapitalistų ir nes Valstijas, 
jų farmerių masės brenda į j caro valdžios.
didesnį vargo ir skurdo verpe- draugui Leninui ir Komunis- jg Amerikos išbūgnytas UŽ 
tą-sukurį; kuomet mūsų mies- tų Partijai, Rusijos darbiniu-! stojęs uUŽ šalies
to darbininkų padėtis darosi , kai ir valstiečiai tą atsiekė ir!val(]žios nuvertimą su gink- 

i— [j p^gelba.”
> palai-1 galę savo klases pries įsnau-^ 

kymui reikmenys kyla—brang-į dotojų klasę. Mės, susipratę 
sta pasibaisėtinu greitumu, o ’ darbininkai, irgi turime dėti 
algos—uždarbis traukiasi, ma-i visas pastangas, kad tinkamai IR KITIEMS UŽRAŠYK,

apsiginklavę, panašiai šaukia, tuvių. Jos, vadinas, yra įtakin- 
prieš žydus, kaip hitlerininkai, giausios; jų eilėse telpa įvai- 
skelbdami karą, žinoma, pir-i riaušių pažiūrų ir įsitikinimų 

ūmiausiai pažangesniems ele- žmonių, kurių, esame įsitikinę 
imentams, komunistams, sočia- ir to niekas neginčys, milžiniš- 

'-listams'ir “visiems marksis-'ka didžiuma yra nusistatę! 
’ i tams.” Apie šitų Amerikos prieš karą ir fašizmą.

smogikų žygius plačiai rašė, £. TL JL.L l.'___ ____ , ___ J
(nesenai) to paties Amerikos nuomone, mažiausiai tam dar- 
laikraštininko Hearsto spauda.! bui gali pakenkti. Mes nenu-■ 

'matom išlaidų daugiau, apart! 
' desėtko-kito dolerių (kiek tai 
liečia centrus) priruošiamajam 
darbui. J minėtą kongresą-sei- .naudoja bedarbe kaime ir bai- .

įa mą tos organizacijos, kurios ’ šiai naudoja kaimo darbininkus, j sunkesnė ir nebepakenčiamajie, 7 d. lapkričio, minės per-j 
■ (siunčia savo atstovus, žinoma, 

i važiuotos 
! lėšas. Sutinkame, bedarbė ir 
Į ūkiškas krizis giliai palietė vi- 
' sas mūsų organizacijas ir 
: draugijas, bet tokiam svar
biam darbui, kaip bendra ko
va prieš karą ir fašizmą, be-1 mus, bet pasitikėkim savo jė- 
abejo, kiekvienas organizuotas jgomis. Kaimais susitarkim ne- 
ir mastas lietuvis darbo žmo- mokėt mokesčių, o atvykusius 
gus pritartų ir širdingai jį pa- mokesčių antstolius ir 
remtų.

Norime dar tiek

Kitur, pavyzdžiui, aplink Phi- 
ladelphiją, susiorganizavo es-' 
mėje tie patys smogikai, tik- 

• “rudamarški- 
kurie veikia panašia 

kryptimi, kaip sidabramarški- j 
niai. Paėmę pastarąjį tėkšti-j ^rėtų padengti jų 
lės pramonėje audėjų-verpėjų- į 
dažytojų visuotiną streiką, su-! 
rasime, kad daugelyj vietų fa-; 
šistiniai būriai, pasivadinę vi- 
gilantais ir kitokiais vardais, 

! elgėsi visai panašiai, kaip San 
iFranciscoj. Kiekvienoj Jungti
nių Valstijų srityj surasime 
vienokiu ir kitokiu pasivadini- 
mu govėdas žmonių, velkančių 
sulyg Vokietijos nazių meto-: Norime dar tiek priduoti, |šu_ms’ .
dais ir konsoliduojančių savo kad pabaigoj pereito ir pra- imūsą paskutinę vištą už mo- 
pajėgas ateičiai. Amerikos lie- džioj šio mėnesio, šiemet, Chi- lkesčius’ 0 mum duoda tik skur-

kuriems neišmokamas uždarbis. ;kuomet vjs°s gyvybės 
Mokesčių našta visai pribaigia 
valstiečius.

Draugai valstiečiai. ’Organi
zuotai reikalaukim iš dvarinin
kų ir buožių užmokėt skolas.
Nesikreipkim į fašistinius teis-

polici
ninkus vykim iš kaimų, kaip 

Fašistų valdžia atima iš

Keturiolik-
Vadovaujant tas teisėtai įvažiavęs, bet jis

SKAITYK LAISVE

tuviuos taip jau surasime fa-'cagoj, įvyko Antrasis Prieš 
šistų pasekėjų (ir net organi
zuotų), kurie mūsų viešame 
gyvenime bando kelti galvą— 
pirmiausiai, aišku, garbinimu 
Smetonos fašistinio rėžimo Lie
tuvoj, o paskui ir čia, Ameri
koje, bando glaustis prie įvai
rių fašistinių grupių, kad ko
vojus pirmiausiai prieš pažan
giuosius darbininkus, jų orga
nizacijas ir veiklą. Mes esame 
pilnai įsitikinę, kad šitie fak
tai, šitie daviniai tamstom yra 
taip jau žinomi, kaip ir mums. 
Jie sudaro rimtą pavojų. Fa
šizmas ir karas yra glaudžiai 
sujungti elementai. Kova prieš 
vieną yra tolydžio kova prieš 
antrą. Mes esame įsitikinę, 
kad sujungimas visų Amerikos 

pablukai, nauji gazai—nuodin- pažangųjų elementų—fašizmo 
gi gazai—kuriais bus nuodi- ir karo priešininkų—į bendrą 
jama žmonės—tiek kariškiai, front3 £alės su tuo pavojum 
tiek civiliniai—sekančio karo! aPsidirbti, galės neprileisti fa- 
metu. Busimasis karas, tams- šizmui įsigalėti.
tom yra žinoma, jei jis iškiltų, i 2. Tiesa, kad mūsų frater- 
būtų kur kas baisesnis darbo nalės organizacijos yra visų- 
žmonėm ir apskritai visai žmo- pirmiausiai fraternalės, bet ne 
nijai, negu kokis kitas karas,politinės, račiaus gyvenimo ti-| 
yra buvęs praeityje, čia, laiš~: krovė parodė, kad jos visos 
ke, žinoma, nebūtų tikslu eiti į dirba politinius darbus, žino- 
smulkmenas, išdėstant atskirų ma, tiktai skirtingomis kryp- 
kapitalistinių valstybių besi-itimis, sulyg skirtingomis parti- 
rengimus prie karo. Mes tiktai ‘—*“ T'"’ —’’—x---- OT
pabrėžiame bendrus dėsnius ir 
pakartojame, kad juo daugiau 
darbo žmonių—rankų ir sme
genų darbininkų—būtų į- 
traukta į kovą prieš karą, juo 
pasekmingiau jis būtų galima i

jomis. Jei paimsim tamstų SL- 
A, matysime, kad kiekvienam 
savo .seime jis neapsiėjo be 
priėmimo vienos-kitos rezoliu
cijos grynai politikos klausi
mai^. Prieš keletą metų SLA, 
beje, oficialiai dalyvavo “vi-

dą ir vargą. Iš mūsų išspąus- 
tais centais ji apmoka šnipus, 
policiją, dykaduonius kunigus, 
karininkus ir kitus parazitus. 
Ji ruošia karą prieš SSSR, kad 
išžudyt mus ir Sovietų Sąjun
gos darbininkus ir valstiečius, 
kuriančius socializmą, išsivada
vusius iš kapitalistų jungo, ba
do ir skurdo.

Šalin mokesčių mokėjimas. 
Kovon prieš fašistų bado ir 
skurdo valdžią.

L. K-is.

Karą ir Fašizmą Kongresas, 
kuriam dalyvavo virš 3,000 de
legatų, atstovaujančių darbi
ninkus ir intelektualus, skai
čiuje 1,807,200. Pažymėtina 
tai, kad šiame kongrese daly
vavo visokių politinių krypčių 
atstovų, bet didžiumą sudarė 
nepartiniai. Čia buvo socialis
tų, komunistų, liberalų, ir ne
mažas skaičius net ir bažnyti
nių organizacijų atstovų, ku
riems rūpi bendra kova prieš'
bendrą priešą. Minėtas kon-į Semeliškio apielinkėj jau for- 
gresas pateikė platų programą muojasi 4 kuopelės, viso apie 15 
kovai su karo ir fašizmo pa- vMstiečių. Pritarimas kompar-

Veik. tijai didelis, tik reik valstie-i 
v _ įčius gerai parųošt stojimui į 
žymus parįj j u. Literatūros čia beveik 

dar*; negaunam. Nepasitenkinimas 
fašistų valdžia labai didelis. Iš! 
kitos pusės auga valstiečių sim-1 
patijųs Sovietų Sąjungai. Jie; 
supranta, kad ten nežino nei j 

! skurdo, nei vargo, nei bedar- > 
bes.

vojum. Išrinktajam jo 
Komitetan įeina toki 
Amerikos intelektualai 
buotojai, kaip Dr. Harry F.
Ward, profesorius Robert 
Morss Lovett, Lincoln Steffens, 
Roger Baldwin ir kt., kurie, ži-: 
noma, koordinuos ir vadovaus, 

' visam darbui. Lietuvių darbo 
žmonių masės, sukonsolidavę j 
savo pajėgas visuotinam sei
me, galėtų kooperuoti su pa
minėtuoju komitetu ir juo pa- tikrų priežasčių “Rev. 

[sėkmingiau veikti lietuviškoj'ninkas” 
| plotmėj. ‘ f j • 1

M-is.

Redakcijos žodis. Del tam ■ 
Darbi- ! 

išėjo labai pavėlintai, j 
Ateityj tikimės, jei nebus truk-1

Pasitikime, kad tamstų or-jdymų, leis jį laiku, kiekvieno1 
nizacijos Pild. Taryba, ap-' !
_____ ~ K,„v I “ ’ I

ganizacijos Pild. Taryba, 
svarsčius visą tai, pasisakys už' 
mūsų pasiūlytą sumanymą.

Su Pagarba, 
(Pasirašo) R. Mizara*

LDS.JPirmininkas
į susirinkime.

PS. Visos smulkmenos, kurių '

'laiške negalima suminėti, bū-j 
tų galima išlukštenti-išsiaiškin-!

!ti išrinktų nuo pildomųjų ta-i
dybų atstovų preliminariniame

R. Mizara,
■



!w.” bet ir padaryti jį didžiau-1 lais. Todėl D. D. O. Sąryšis 
siu dienraščiu Amerikoj ir pla
tinti, kad pasiektų kiekvieną 
kampelį ir kiekvieną Amerikos 
darbininkų grintelę. Todėl

Detroito darbininkų pade-' remkime visais galimais bū
tis yra daug blogesnė šiemet,'dais darbuotę už sukėlimą pa- 
negu pernai šiuom pačiu lai- ramos “Daily Workeriui.” Pri- 
ku. Automobilių industrija ir'sidėkime prie surengimo šio 
šiaip visi darbai galutinai su- i ban kieto. Kad sukelti daugiau 
stojo. Paskutinėm trim savai- pinigų yra renkamas maistas 
temis Fordas atleido iš darbo \r prenumeratos.
15,000 darbininkų ir kiekvie- Paliudijimus ir blankas galima 
ną dieną vis daugiau atleidinė- gauti pas J. Barron, 7747 Na- 
ja. Darbininkams algos nu- vy ,Ąve: Todėl, draugai, tuoj 
kapota iki žemiausiam laips-' pasiimkite blankas ir pradėki- 
niui. 60 tūkstančių šeimynų te darbą, nes bankietas jau 
minta iš Welfare—pašalpos^ 
jie gauna labai mizerną para-, 
mą, o dabar dar numušė 8%.’ 
Todėl skaitlingos demonstraci-i 
jos tankiai atsikartoja prie j 
valdiškų įstaigų. Valdininkai; 
visuomet aiškinasi, kad nėra' 
pinigų miesto ižde, o bedarbių 
skaičius vis didėja ir reikalau
ja pašalpos, todėl esą priversti 
mažinti pašalpą. Bedarbių Ta
rybos smarkiai auga nariais ir 
rengiasi į griežtesnes kovas a- 
teinančią 
stokite į 
kovokite 
dą.

DETROITO ŽINIOS
Kas Veikiama Detroite

tūkstančių šeimynų te darbą, nes 
čia pat.
Kviečia Rengimo Komitetas

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas

ir

žiemą. Bedarbiai, 
Bedarbių Tarybas ir 
už bedarbių apdrau-

Streikai

TDA. rengia vakarienę 
prakalbas, subatoje, 17 d. lap
kričio (November) Draugijų 
Svetainėj, 4097 Porter St. Pra
kalbos prasidės 7 v. vakare 
“sharp.” Kalbės d. A. M. Me- 
telionis temoje: “Ką Davė 
Krikščionybė Darbininkams?” 
Po prakalbų vakarienė ir šo
kiai tik už 25c. Tai gana pri
einama kaina šioj baisioj be
darbėj. Vien šokiam, 10c.

šaukia visų organizacijų, at
stovų susirinkimą spalio (Oc
tober) 29 d., 8 v. vakaro, 3014 
Yemans Svetainėj, H a m- 
tramek. Būtinai būkite visi at
stovai šiame susirinkime. Kvie
čia laikinis sąryšio sekretorius,

J. Barron.

Lietuvių Darbininkų Susivieni 
jimo Veikimas

LDS. 21 kuopos pramogų 
komisija, dd. Litviniene ir Ra
manauskas labai gerai veikia 
kuopos naudai. Jie visuomet 
suranda progą ir būdus, kad 
padaryti keletą centų palaiky
ti geram stovyje kuopos iždą. 
Vasaros metu jie rengė eks
kursijas, o žiemos metu paren
gimus svetainėje. Dabar, nedė
lioję, 2 d. gruodžio (Deceni- 
berio) Draugijų * Svetainėj, 
4097 Porter St., stato scenoje 
“Moteris Gatvėje.” Veikalas 
labai aiškiai atvaizduoja šian
dieninę supuvusią ’ tvarką ir 
moteries gyvenimą toj tvarkoj. 
Nors daug moterų kovoja prieš 
tuos, kurie bando įrodyti jų 
bjaurų pavergimą, taip kaip 
ir Marijona šiame veikale, bet-

Draugai darbininkai ir dar-j gi mūsų tvirtas ir teisingas nu- 
bininkės! Kalėjimai, koncen- sistatymas ir kova už darbo 
tracijos kempės ir visoki kan-1 žmonių reikalus įrodys toms 
kinimo urvai grūste prigrūsti: moterims taip, kaip Bedarbių 
kovingais darbininkais. Jie Tarybos nariai įrodė 
tenai pateko nevien už savo, nai, kad mūsų linija teisinga 
bet ir už mūsų visų, kaip Euro- ir laimėjimas mūsų pusėj. To-

Nors Labor Board, su pa
galba Darbo Federacijos iš
davikiškų vadų, deda didžiau
sias pastangas, kad palaikyti 
prie darbo badaujančius dar-, 
bininkus, bet nepajėgia sulai- _ . ___ t _ ________
kyti streikus. Pereitą savaitę pos, taip ir Amerikos" darbi- del visi dalyvaukite šiame per-‘ 
sustreikavo keliolika dirbtuvių ninku reikalus, šimtai tūkstan- statyme, ir patirkite, kad gy-1 
ir keletos didesniųjų teatrų čių motinų ir kūdikių likosi' venimą ir sistemą būtinai rei-( 
patarnautojai. Dalis darbinin-1 našlaičiais ir be pastogės, nes 4 
kų, kurie buvo po globa Darbo! jų vyrus ir tėvus užkankino 

urvuose arba nulinčiavo val
dančioji klasė. Jie šaukia mus 
į kovą už paliuosavimą viso 
proletariato iš tų urvų, ir ka
pitalistinės vergijos, taipgi rei
kia ir finansinės paramos. To
dėl mes turime atsakyti į jų 

i į Tarptautinį 
Apsigynimą ir

kia taisyti.

Mari jo

“LAISVĖS” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

‘600 DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE (J Q
Prašome Į Talką Gauti laisvei’ 1,000 Naują Skaitytoją

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00

Taip smarkiai viskam brangstant ima baimė, ar galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 
tą kainą. Vienatinė priemonė išsilaikyti yra—gavimas naujų skaitytojų, tai “Laisvės” metinė 
prenumerata pasiliks ta pati—$5.50 metams ir $3.00 pusei metų. 0 jei negausime tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prenumeratą iki $6.00 metams. Todėl prašome 
kiekvieno “Laisvės” skaitytojaus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT. IKI 1-niai DIENAI DECEMBER, 1934

Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre
numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

kų, kurie buvo po globa Darbo 
Federacijos, susidemoralizavo 
ir pralaimėjo streiką. Kiti dar
bininkai, nors ne visus reikala
vimus laimėjo, betgi streikas 
buvo laimėtas. ,

Dabar streikuoja keliolikos 
smulkių ir didesnių krautuvių! 
patarnautojai. Savin inkai' šauksmą : stoti 
smuklių, broliai Shannons ir• Darbininkų 
Krauver, pastatė prie darbo įremti jo visą darbuotę mora- 
skebus ir lauke pakabino iška-!liai ir finansiniai, kiek kas iš- 
bas su užrašu, “Mes, šios įstai- galime. Kuopos susirinkimas 
gos darbininkai, pilnai paten- įvyksta antrą trečiadienį kiek- 
kinti sąlygom ir alga.” O var-i vieno mėnesio, Draugijų Šve
de savininkų dadėjo: “šitie tainėj, 4097 Porter St., 7 v. 
pikietininkai niekad nėra dir-( vakare. Taipgi nepamirškite 
bę mano įstaigoj.” 117 d. lapkričio.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Šeškupis.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume
ratą mokes $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.

Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:

bę mano įstaigoj."
Darbininkai, saugokitės me

lagių skebų, monelninkų sa
vininkų ir išdavikiškų vadų! 
šių įstaigų darbininkai strei-. 
kttoja prieš bado algas ir ne-1 
pakenčiamas sąlygas, ilgas 
darbo valandas. Streikieriai ir 
panašių įstaigų darbininkai, 

-stokite visi į TUUL! Išrinkite 
iš savo tarpo vadovaujamą 
streiko komitetą, taipgi patys 
spręskite visus streiko bėgan
čius reikalus. Kitaip reakcio- 
niniai vadai jus parduos ir jūs 
nieko nelaimėsite. Taipgi kiti 
visi darbininkai remkite strei-j 
kierius visais galimais būdais, į 
nes jų laimėjimas kartu yra 
mūs laimėjimu!

Detroito Darbininkų Organi
zacijų Sąryšis

Stiprėjant darbininkų judė- 
5 jimui už duonos kąsnį ir ge

resnes gyvenimo sąlygas, D.D. 
O. Sąryšis negali stovėti nuo
šaliai ir vien tik užregistruoti 
organizacijų parengimus. Jo 
pareiga rūpintis kasdieniniais 
darbininkų reikalais, jų kovo
mis, apšvieta ir spaudos reika-

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31 d. gruodžio gavi
mui 300 naujų skaitytojų ir 
sukėlimui 1,000 dolerių, kad 
galėtume išleisti “Darbinin
kų žodį” kas savaitė nuo 
sausio 1 d. 1935 m. Geriau
sia parama, tai-užsirašymas 
“D. žodį” ir parinkimas jam 
aukų. Kaina vajaus laike 
$1.50 metams.

Daug rėmėte amerikie
čiai mus iki šiol, tikimės ne
atsisakysite ir dabar.

‘Darbininkų Žodžio’
Administracija

184 Spadina Avė.
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA

6.

8.
9.

10.

“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams, 
“šviesos” prenumerata metams.
“Priekalo” prenumerata metams. 
Grynais pinigais (cash) $1.00. 
Lenino spalvuotas paveikslas.

1. “Laisvės” prenumerata metams.
2. Grynais pinigais (cash) $5.00.
3. Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
4. “Vilnies” prenumerata pusei metų
5. Grynais pinigais (cash) $2i50.

Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 
Tą galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rašo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais
vei”; Po vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ

Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 
atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:

l-$75 ; 2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;
14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

Prašome jūsų stoti į darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y.

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL

Šeškupis

Spaudos Vajus

ir NOTICE is hereby given that
RW-838 has been issued to the ______ „..™

i to sell beer and wine at retail under section 
I 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
; Law at 7623—13 Ave Borough of Brooklyn, 
, County of Kings, to be consumed on the 
i premises.

ALFONSO CHIARIELLO
j 7623—13 Ave., Brooklyn, N. Y.— --

Daily NOTICE is hereby given that License No. 
B-7439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given that License No. , 
RW-851 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section I 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1145 Broadway Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on -the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

• NOTICE is hereby given that License No. 
B-577 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 753 
Myrtle Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS MEHLER & ABE BEITLER 
753 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RL-5013 has . ....
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 
Control Law 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be

been issued to the undersigned

A of the Alcoholic 
at 52 Bay Ridge

Beverage 
Avenue, 

to

Michigano valstijos 
Worker” kvota $3,500 
troito miestas dar neturi ne thwi?lcoh£lic ®cveia«° control Law at 217 ,—Ninth St., Borough of Brooklyn, County pusės savo kvotos sukėlęs. To- of Kings; to be consumed on the premises. 

« « ' GEO. D. CURRYdel K. Partija saukia VISUS 217—Ninth St. Brooklyn, N. Y.
darbininkus prie darbo atlikti 
savo užduotį, kaipo darbinin- 
kai. West Side K. P. 6 sekcija 
rengia puikų bankietą tam 
iikslui subatoje, 10 d. lapkri
čio (November), 4959 Martin 
St., Martin Svetainėj. Bankie
tas prasidės 7 v. vakare.

Bankietas bus labai įvairus. 
Pirmiausia bus vakarienė su

NOTICE is hereby given that License No. 
111^5001 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 2101- -Mill Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARTHUR EDWARD ENNIS 
2101 Mill Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2910 Avenue D Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOHN GIBBONS 
(Ave. 1). Tavern)

Ave. D Brooklyn,2910 N.

on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-1168 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 939 Grand St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thfe premises.

VINCENT BARTASUNAS 
939 Grand St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-888 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 

' Law at 362—366 Metropolitan Ave., Borough 
■ of Brooklyn, County of Kings, to be consu- 
| med on

Y.

52

consumed on the premises.
RICHARD P. MURPHY, JR.

Mackay Tavern
Ridge Ave. Brooklyn, N.Bny

N. Y.

I LL-143 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 279 — 281 Thatford Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARAMOUNT DIST. CORP.
Thatford Ave. Brooklyn, N. Y.279—281

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-1923 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 942 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN A. MOST 
(Pullman Lunch)

St., Brooklyn, N. Y.942 Bergen
NOTICE 
RL-5000 
to sell beer, wine and liquor at 1 
section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 9408—4 
Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

JOHN P. 
9408—4 Ave.

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

B-7337 has _ __ ___
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Surf Ave. & West 6 St. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY G. STUBBMANN, INC. 
Hotel Eleanor

Surf Ave & W. 6 St. Brooklyn, N. Y.

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

undersigned Į 
retail under I 
ic Beverage

NOTICE
RL-5073 
to sell beer, 
section 132
Control Law at 854 Gates Ave Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO PROCE & ^WILLIAM LOMUSCIO 

(Flowed Garden)
■ 854 Gates Ave., jj’, Brooklyn, N. Y.

is 
has

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

Kings, to be con-

SHOTT
Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License’ No. 
RL-4759 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 166—168 Ave O Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed section 
on the premises. , Control Law

i CARMELLA STANZELLA ’ Brooklyn, County of Kings, to be consumed
I 166 -168 Ave. O Brooklyn, N. Y. on the premises.
I -------------------------------- į THOMAS WALSH
! NOTICE is hereby given that License No. ‘ 271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

B-7476 has been issued to the undersigned I
i to sell beer at retail under section 76 of' NOTICE is hereby given that License No.
• the Alcohoijc Beverage Control Law at 255 I RW-850 has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, I to sell beer annd wine at retail under section
to be consumed on the ; 132 A. of the Alcoholic Beverage Control

i Law at 536 Driggs Ave, Borough of Brook- 
I lyn, County of Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132

I Control Law at 1469. Nostrand Ave. Borough 
of Brooklyn,

. sumed on the premises.
j HENRY J. CASEY & TIMOTHY GUINEY 

1469 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage

County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. . 
A-10775 has been issued to the under signed ! 
to sell beer, at retail under section 75 of I 
the Alcoholc Beverage Control Law at 1103- 
8 Ave, Borough of Brooklyn, County of 

_________ ___ _ _ Kings, to be consumed off the premises. 
. _______ ta - i » - i HENRY BEHNSENprograma. Dainuos keletas so-'iioa-s Ave., Brooklyn, n. y

listų, duetų, kvartetų ir kalbės iNOTICE is hcrcby' Kivcn that License no 

keletas kalbėtojų po keletą ■ NOTICE is hereby given that License No. i 368 Flushing Ave. 
•_ xt— v i • B-7172 has been issued to the undersigned ! ----------minučių. Vehau šokiai priei to sell beer, r* »<— na -t 1

puikios muzikos
i Kings, to be consumed on the premises.

X' . . . < ... I JOHN BLATZ & JACK SKIBODraugai lietuviai darbinin- I 314—7 Ave. Brooklyn, N. Y.

kai ir darbininkės, mes turime I 
remti savo kalbinę spaudą, ^L-1359 has been issued to the undersigned 

betgi “Daily Workens t——,o“ A .>------
būti pirmoj vietoj, nes tai vie
nintelis darbininkų laikraštis 
ąųglų kalboje, kuris iškelia vi
sokias šunybes, ran-damas dar
bininkų klasei. Atmuša viso-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-3661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ąnd liquor at ret 
section 132 A of the • Alcoholic 
Control Law at 368 Flushing Ave 
of Brooklyn, County of Kings, to 

| sumed on the premises.
1 TIMOTHY P. GUINEY

Brooklyn, N. Y.

'ctail under
; Beverage 

Borough 
be con-

- .u ai U u n ’ under section 76 of .NOTICE is hol.cby Kivon that License No. įžanga tlk;th7 Alcoholic Beverage Control Law at 314 . B-7402 has been issued to the undersigned 
ė K Z7,7 Av?’ Boiou«h of Brooklyn, County of , to sell beer at rotail under section 76 of

i Kimzs. to be consumed on the nremises. • ., * i u i- r> , r .I the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
I Throop Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

JACK GOLDBERG
47 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby gjvon that License No.

+ JCt 1 N°T!CE is hereby given that License No.
LUTI section 132 A of the Alcoholic Beveiage R.74g7 ba8 been jsaue(i to the undersigned 

j Control Law at 415 Sumner Ave. Borough j •• • -
of Brooklyn, County of Kings, to be 
med on the premises.

JOHN CACACE
415 Sumner Ave., Brooklyn,

362—366

the premises.
NICK ANGELO

Metropolitan Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL-4873
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of 'the Alcoholic Beverage 
Control Law at 864 A Flatbush Ave. Boro
ugh of Brooklyn, County of Kings, to

I consumed on the premises.
LEWNES REST. INC.

i 864A Flatbush Ave., Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL—1681 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 1022 Sutter Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.

JOHN J. PERINI & SAM LEIBOWITZ 
(ROYAL TAVERN)

1022 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL-1638 has 
to sell beer, 

132

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 271 Nassau Ave Borough of

be

Y.

NOTICE is 
RL-5071 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law

■ Eldcrt St., Borough of Brooklyn, County of 
! Kings, to bo consumed on the premises.

GUSSIE FABLONSKY
(Eldcrt Grill)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wino and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

at 5G7 Wilson Ave. & 287

Grcenpoint Avė., 
County of Kings, 

’ premises. 
| HELEN

255 Greenpoint Ave., 

NOTICE is hereby given that License No. ' 
L-449 has been issued to the undersigned . 536 

567 Wilson Ave & 237 Eldcrt St B’klyn, N.Y. 1 to sell beer, wine and liquor at retail under •
Beverage NOTICE is hereby given that License No. 

______ _______ ____ ____    RL-202 has been issued to the undersigned 
RL-741 has been issued to the undersigned Brooklyn, County of Kings, to be consumed to sell beer, wine and liquor at retail under

| section 132 A of the Alcoholic Beverage
PROSPECT PARK LIQUOR & WINE CORP. Control Law at 368 Lewis Ave. Borough of

-7 Ave Brooklyn, N. Y. ' Brooklyn, County of Kings, to be consumed
con- i ----- ---- ---------------------- on thc premises.

i NOTICE is hereby given that License No. ! . :VIAvJ?AN I,RUGGE^K Y
j A-10786 has been issued to the undersigned 333 Lewis Ase. Biooklyn, N. Y.
to sell beer, at retail under section 75 of |

:the Alcoholic Beverage Control Law at I--------------- ------------------------——————————
138 — 7 Ave Borough of Brooklyn, County ,

i of Kings, to be consumed off the premises. ‘ -------------------------------------------------------- - ----------
ASTRID TANGEN

j 138—7 Ave. Brooklyn, N. Y. ;

. NOTICE is hereby given that License No. ' 
i B-398 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 76 of
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 457 
i Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County' 
■ of Kings, to be consumed on the premisos. | 
, HENRY WATTERS I

457 Myrtle Ave. . Brooklyn, N. Y. 1

T. STRAIGIS
Brooklyn, N. Y. i the premises.

DOMINIC FALCO 
(Palace Restaurant Bar & Grill) 

Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL-3160 has been issued to .the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A

! Control Law at 278 Watkins 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

' be consumed on the premises. *
I SAM OSHKALO
( 278 Watkins St., 1________

' NOTICE is hereby given t__  _______ ___
| RW-468 has been issued to the undersigned , Brookly 
I to sell beer and wine at retail under i sumed < 
section 132 A of the Alcoholic Beverage' 
Control Law at 137 Schenectady Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 79 Howard Ave. 
be consumed on the premises. i ------ -------------------------
torr ci VINCENZO POLICANO i NOTICE is hereby given that License No.
137 Schenectady Ave. Brooklyn, N. Y. i RL.3917 has been issued to thc undersinged 
KrzAmmr. • . . ~ t° sel| beer, wine and liquor at retail under

TICE is hereby given that License No. | scction 132 A of thc Alcoholic Beverage 
RL-5008 has been issued to the undersigned Control Law at 170 Stuvvcsant Ave. Borough 
to sei! beer, wine and liquor at retail under | of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
section -13? A of the Alcoholic Beverage i sumed on tbe premises. 
Control Law at 1035—41 Liberty Ave j.gn pnnCF. g, wtt.t tam t ciMnscin
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. I

JOHANNA WENZEL 
1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage 
at 278 Watkins Street, 

to
NOTICE is hereby given that License No.

I section 132 A of this Alcoholic
Control Law at 311—7 Ave Borough of

Brooklyn, N. Y. to sell beer, wine and liquor at retail under O’e premises. 
---------- - section 132 A of the Alcoholic BeVerage p y**71 nn ” * ” 
that License No. 1 Control Law at 79 Howard Ave Borough of. 311 ' 

>- °—'-'vn. County of Kings, to be   1
under j sumed on the premises. 

MALCOLM PORTER 
(Ye old Abbey Tavern) 

Brooklyn,
' to sell beer at rętail under section 76 of 

consu- į tbo Alcoholic Beverage Control Law at 552 
Marcy Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FELIX HAUBOLD
552 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section

NOTICE is hereby, given that License No. 
A-10774 has been issued to the undersigned

Villa unet iv ii'zrnpfirniiq' 132 A of the Alcoholic Beverage Control to sell beer at retail under section 75 of 
® I T.ftiv nt R78 Furman St. Borough of Brook- tho Alcoholln Bavornora Control T.nw nt

ant darbininkų, ypatingai ant 
ateivių, ant kurių kapitalisti
nė spauda verčia didžiausius 
kalnus niekšybių, kad palaiky
ti amerikonų neapykantą prieš 
ateivius ir kartu išnaudoti vi
sus lygiai. Todėl mūsų parei
ga ne tik kad palaikyti “D.

i Law at 373 Furman St. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed on
the premises.

MANUEL RODRIQUOZ FERNANDEZ
373 Furman St., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 336 
Flatbush Ave., Borough of. Brooklyn, County 

: of Kings, to be consumed off the premises.
JACOB KAPLAN

336 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . NOTICE is hereby given that License No. 
RL-4083 has been issued to the undersigned ' RL-1712 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail under • to sell beer, wine and liquor at retail under
section 132 A of the Alcoholic Beverage section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 228 Driggs Ave. Borough of j Control Law at 1083 Bergen St. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ion the premises.

ISADOR FLAMM I KELLMEE RESTAURANT CORP.
228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. I 1083 Bergen St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-4878 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 158 Grand St., Boroujih of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH
158 Grand St., 1 '

LOESER
Brooklyn, N. Y.

N. Y.

LEO PROCE & WILLIAM L0M0SCI0 
(Stuyvesant Bar & Grill)

170 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
sectioh 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2510—12—14 Flatbush Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

BENJAMIN SEIDENWERG 
(Marine Park Rest)

2510—12—14 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-15 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 288 —290 Coney Island Ave., 
Borough, of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SADDLE HOTEL CORP.
288—290 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr M24



Pėfiktas Puslapis

Volodimir Kuzmič

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Komitetas

neapsi

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Painters and Carpenters

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST

pareikalavo 
kaltinamųjų 
paskirtas 11

Kovoj Del Religijos 15 
Užmušta Meksikoje

Kviečia Komisija.
(256-258)

gardžių valgių ir gerintų. Kviečiam 
visus atsilankyt, užtikriname visiems 
gerą laiką.

Man pasidarė taip srpagu, kad 
aš nežinojau, kaip geriau pagerbus žmo
nišką protą, kuris užkariavo berybę erd-

darbi- 
siuntė

Madrid. — Už dalyvavi
mą sukilimuose prieš val
džią liko areštuota 11 seimo 
atstovų.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Liet. Darbininkai rengia puikų ba
lių su programa, 3 lapkričio (Nov.), 
8 vai. vakare, Vernon Hall, 211 St, 
and Bayside. Bus gera orkestrą ii 
muzikalė programa, taipgi bus ir

Spalio 21 d 
artimų j ų draugi) ir mūsų spau
dos skaitytojų susirinkimas. 
Priimta planas darbui, kad pa- 
sekmingiau pravesti šiame va
juje gavimą naujų skaitytojų 
mūsų dienraščiams “Vilniai” 
ir “Laisvei

grupėms. Be to, dar LD 
žodį atei

nančiuose susirinkimuose, ypač 
kuopa. Tik

rai manome, kad dd. Mazan, 
kiti 

pilno konkurentai jau

mas žodžio, paėmė knygą, kur buvo įra
šytos visos gautosios telegramos.

Radio telegrafistas atsitraukė vieną 
žingsnį atgal. Akys radio telegrafisto 
buvo raudonos nuo nuolatinio nuovargio 
ir nemiego, bet Tumilovo veidas atrodė 
tvirtas, baltas ir lygus.

—Po vienos valandos pas mus atplauks 
anglų torpedinis laivas?
rinku.

—Taip, pone pulkininke, jis ateis po 
vienos valandos.

ką nors patarnaut. 
Tokiu būdu aš, vienintelė moteris ant 
garlaivio, pasidariau įdomumo centras ir 
beveik didesnė pusė iš visų vyrų geidė 
mano simpatijos. Bet jiems gauti ją— 
ho, buvo labai sunku, mano brangus 
drauge! Tumilovas, kaipo vyriausis ant 
garlaivio, drąsiai flirtavo su manim. Bet 
vieną dieną, gavo tinkamą atsakymą ir 
jis grįžo prie savo tuolaikinio rūpesnio— 
granatų. Vieną rugsėjo mėnesio dieną, 
5 vai. vakare, mes sustojom prie užlajos 
arti Odesos. Įsivaizdink, Nikai, vaizdas 
jūros; odesiniai pakraščiai įlankoje pasi
kelia augščiau jūrų, vilnys, tykiai ošda
mos ritasi pirmyn, iki jos neatsimuša į 
uolas, kurias apipylę,.grįžta atgal putoda
mos. Ant krantų tiesiasi kaimai—didelis 
vokiškas miestelis Lūstdorf, iškėlęs aug- 
štus bokštus bažnyčios, atsiremia į mig
lotą augštį; saulė leidosi ir tarytum auk
siniu keliu klimpo į horizontą. Toli ant 
jūrų plaukiojo ore miglos ir nutolusios 
maišėsi su jomis. Odesa, tarsi nualsin
ta šmėkla, gulėjo ant šiaurinės kranto 
dalies pusiau į pietus, o fabrikų nerūks
tanti kaminai delei streiko liudijo ^apie 
“raudonąjį pavojų”. Odesiškas švytu
rys, tarytum baltas degtukas, stovėjo ant 
molo ir liūdnai žiūrėjo į mus. Net 
linksma Arkadija susirūpinus ir kaip nu
vainikuota karalienė prisiartino prie jū
rų kranto, tarsi norėdama jūroje nusi
skandinti. .. Aš ėjau viršun į radio ka- 
jutą.

MEXICO. — Dažniau pa- 
sikortoja ginkluotas kleri
kalų pasipriešinimas prieš 
bažnyčių ir religinių moky
klų uždarinėjimą šešiose 
Meksikos valstijose. Susi
dūrime ties Tanhuato krito 
7 valdžios kareiviai ir ofi-

Grand 
r teis- 
d. šio

jau klausytuvą ir buvau baisiai sujudin
ta ta informacija. Torpedinis laivas? 
Gal mūsų lydėjimui? Ar tikrai granatos 
papuls į rankas žmogžudžių? Rankomis 
proletarų jie užmuš proletarus. , Aštrus 
ir žiaurus klausimas stojosi prieš mane, 
mielas mano drauge!

Bepriežastinį sujudimą pastebėjo Tu
milovas ir žiauriai žiūrėjo į mano akis.

—Panele Palcini! Per paskutines dvi 
dienas jūs elgiatės įtariamai. Aš kada 
nors išspėsiu jūsų raudoną žaidimą!

Aš iš baimės sustingau, ir mano širdis 
persipildė krauju. Pulkininko žodžiai 
buvo panašūs atidengimui mūsų suokal
bio. Aš net negalėjau įsivaizdinti, kad 
būčia išdavus save savo elgesiu. Ar tik
rai pulkininko savanorių armija yra tiek 
numatoma? Kokiu būdu užbaigti daly
ką ir išgelbėti mūsiškius raudonarmie
čius nuo svetimų granatų, siunčiamų De- 
nikinui?

Pulkininkas įtariamai nuleido mane 
akimis nuo galvos iki kojų. Tokiu žiau
riu žvilgsniu jis įžeidė mane.

—Ar Palcini tankiai lanko jus, pone 
radio telegrafiste?

—Ne visada vienodai, kada keturis sy
kius į dieną.

Aš susimaišiau ir paraudau. Aš neti
kėjau, kad jie galės mus susekti.

—Ar ji kada klausinėja jus apie tele
gramas ?

Tai buvo klastingas klausimas. Radio 
telegrafistas, be abejonės, išduos. Sulig 
papratimo, jis atsakys teisybę ir atidengs 
paslaptį. Todėl aš privalėjau pirma ati
daryti savo burną.

—Aš interesuojuos muzika, pone pul
kininke, o kitkas man neapeina. Jūsų 
abejonės yra be pamato. Sulyg mano 
nuomonės, muzika neturi jokių santikiu 
su telegramomis 
rimtai, kad susimaišęs radio telegrafis
tas tylėjo, liūdnai žiūrėdamas į radio pri
imtuvą, kuris per savo juodą žibėjimą 
priminė gabalą nauginio sidabro, iškasa
mo tolimų žemių kalnuose ir pastatyto 
čionais gaudymui ore lekiančių garsų 
muzikos ir žodžių.

—Taip, ji klausėsi tik muzikos, patvir
tinančiai pasakė radio telegrafistas.

—Ar tik muzikos?
—Taip, panelė Palcini niekada nesi- 

maišė į mano dalykus.
Pulkininkas nusiramino, bet aš mačiau, 

kad jo veidas apimtas slaptingos minties. 
Jis tuo momentu uždengė ranka telegra
mų knygą.

—Panele! Aš prašau jus išeiti iš čion!
—Ar aš trukdau?
—Tas yra mano dalykas.
—Ar jūs nepasitikit man?
—Taip, po dešimt minutų aš suareš

tuosiu jus ir nekurtuos iš jūsų draugų. 
Jūs esat šnipė. Tuojau po mūsų įvažia
vimui į Odesą aš atiduosiu jus ir jūsų 
(Turmilovas parodė žemyn į mašinrui- 
mį) padėjėjus uosto vyriausybei. Aš ne
su žioplas tęsimui tokio žaidimo. Aš ži
nau: jūs kėsinotės sudeginti garlaivį, bet 
mūsų sargyba išvengė eksplozijos, paša
lindama pavojų pirmiau. Matomai, kad 
“jūsiškiai” Antonius ir bolševikai niekam 
netinka ir tuoj, kada pribus anglų tor
pedinis laivas, apsaugai mūsų prieš gin
kluotą užpuolimą streikuojančių darbi
ninkų, “jūsų draugai” kabaldžios ant 
stulpų Ofione. Aš juos pakarsiu!

(Daugiau bus)

7 klerikalai, iš antros pusės. 
Šalies seimo narys Tovar 
pranešė, kad darbininkai 
ginkluojasi ir eina talkon 
valdžiai kovoje prieš kuni
gus ir jų pasekėjus.

Bedarbio Meyerio sūnus, mo
teris ir dar viena bedarbe bus 
teisiami vėliau. Tai taip val
džia rūpinas bedarbiais darbi
ninkais, vieton duonos—lazda 
per galvą, vieton stubos—kalė
jimą, o jeigu to neužtenka— 
Ku klūks pogromščikai gali ir 
ant šakos arba stulpo pakabint. 
Bet šitie valdančiosios klasės 
žygiai nenugązdins darbininkų, 
neigi užganėdins. Darbininkai 
del palaikymo savo gyvybės ko
vos, organizuosis, nes tiktai 
toks yra vienintelis kelias dar
bininkams apsiginti nuo bado ir 
išnaudojimo.

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

tas ir už prieinamą kainą.

—O!., panele Palcini. Prašau įeiti. 
Aš sveikinu jus tarp maniškių radio 
draugų. Sėskit! Aš tuojau užsuksiu, o 
jūs paklausysit “Ho mei lieber Augus
tin”—iš Vienos. Ar jūs sutinkate?—Ra- 
diotelegrafistas, visada pasiryžęs išpil
dyti mano norus, padavė man radio 
klausytuvą. Aš sėdėjau nejudėdama ir 
su žingeidumu klausiaus, kaip skambėjo 
ir švilpė telegrafas. Tikrai iš klausytu- 
vo girdėjos tokie balsai, kurių nei jokia 
muzika negali pasekti. Klausytuvas taip 
staugė, kad aš noriai numečiau jį. Kaip 
šimtai velnių Dantės raštuose, susirin
kę ant Roso kalno, Alpiuose, kėlė orgijas.

—Tuojau išgirsit muziką, — pasakė 
radio telegrafistas, apžiūrėdamas apa
ratą.

Prabėgus trumpam laikui, mano ausis 
pasiekė gražūs akordai simfonijos orkes
tro. ’ Muzika darė malonumą man, ir aš 
taip prilipau prie kėdės, kad niekas ne
galėtų atplėšti nuo jos. Ho, koks malo
numas! Aš klausausi taip tolimo kon
certo! Kokioj distancijoj mes priimam 
muzikos garsų bangas per orą? Kiek ki
lometrų yra nuo Odesos iki Austrijos so
stinės?

Dabar, draugai, kuomet ta
po suorganizuotas vajaus dar
bas, visi turime dėti visas pa
stangas, kad sėkmingai išnau
dojus visus mūsų draugijų su
sirinkimus, draugiškus susiėji
mus ir visus liuosus vakarus 
mūsų spaudos darbuotei, taip, 
kad galėtume pasirodyti, kad 
Clevelandas gali pajudinti že
mę, kaip ir praeityje.

Valio darban vajaus udar- 
na!

Už Clcvelando Varda!

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

buvo sušauktas kad išsivystys karštos revoliu
cinės lenktynės. Drg. K. Va- 
laika, pasikalbėjime, pareiš
kė : “Prieš mane niekas neat
silaikys. LDP Draugija išrin
ko gerą būrį man pagelbininkų 
ir daugelis narių pasižadėjo 

bei angliško sky-'man padėti.” * Drg. V. Roman- 
riaus tarpe jaunimo. > do brigada irgi nesnaus, todėl,

Kol kas darbas padalintas į kad ją sudafo didžiumoj liet- 
keturias dalis — brigadas. Pir- ‘frakcijos nariai; Mažeika, su 
mu brigadierium nuo Lietuvių ’ ALDLD 15 Apskričio komitetu 
Darbininkų Pašaipiuos Drau- jr darbuotojais, žada pirmie- 
gijos, kurį pati draugija pas-įsiems po gerą “dieglį” įvaryti, 
kyrė, yra d. K. Valaika; antru; kol jie galės seną vilką ap- 
—nuo Lietuvių Komunistų lenkti. Gi Juozas Valentą, su 
Frakcijos udarninkų skyriaus mūsų jaunimo skaitlingomis 
vadu—d. V. Romanda; trečiu J organizacijomis bus rimtu kon- 
—nuo ALDLD 15-to Apskričio kūrentu visoms virš suminė- 
ir ALDLD kuopų lenktininkų ; toms 
—d. J. S. Mažeika, ir, jaunuo- s kuopos tars savo 
lių organizacijas atstovauti— j ”‘ 
Juozas Valentą. Kaip matosi,1 didžiulė LDS 55 
spėkos pasiskyrę lygiomis. Nu 
matoma, kad išsivystys tikros,Baltrušaitis, Kirstukas 
revoliucinės lenktynės

Pirmininku tų visų vajaus susiformavusiom brigadom 
brigadų nuskirtas d. J. S. Si
mams, 922 E. 79th St., kuris 
vadovaus visą vajaus kampa
niją ir parūpins reikalingą me
džiagą visiems mūsų grupių 
lenktyniuotojams - udarnin- 
kams. Todėl visais reikalais 
bei patarimais, kaip organizuo
tieji udarninkai, taip ir pavie
niai draugai, kurie mesitės sa
vo kolonijos vardo pakėlimui 
ir savo pareigų atlikimui, 
kreipkitės prie d. J. S. Siman- 
so virš nurodytu adresu.

Iš viršminėto pasidalinimo 
vajaus darbu galima nuspėti,

Radio telegrafistas mandagiai šypso
josi. Jis gyrėsi apie savo radio priimtu
vą: sakė, kad jo konstrukcija esanti ide
ališka ir prašė, ar aš nepanorėčiau iš
klausyti naujienų iš Paryžiaus. “Ateik 
10 vai. vakare.”

—Aš ateisiu,—atsakiau, klausydama 
tolimesnės koncerto eigos.

Po 20 minučių į kajutą įėjo Tumilovas.
Aš pasveikinau jį ir paprašiau paklau
syti radio koncerto.

—Aš neturiu laiko, panele,—ir jo šešė
lis nupuolė ant sidabriniai žibančių mik
rono lempų. Pulkininkas, nepratarcla-

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

Teismabūtis buvo užpildytas ne 
tiek daug darbininkais, kiek val
džios suorganizuotais visokiais 
dykaėdžiais politikieriais, kurie 
atėjo truputį vėliau nebuvo lei
džiami į teismabūtį.

Laike teismo sesijos, Ku 
klūks klan pagromščikai apie 
šimtas pėdų nuo teismą-I 
bučio (Court House) uždegė' 
kryžių, kaipo ženklą keršto! 
prieš darbininkus. Grand Jure I 
išnešė nuosprendį, kad bedar-! 
bis G. Meyer kaltas. Teisėjas,i 
L. Hart, paskyrė bausmę 4 mė
nesius kalėjimo ir $50 už kiek-' 
vieną prasikaltimą: “už betvar-i 
kės darymą ir pasipriešinimą: 
prieš policiją” (“disorderly con- ' 
duct ant obstructing an of-i 
ficer”) T. D. A. advokatas iš- i . . i
kovojo is teisėjo, kad piniginė 
bausmė likos panaikinta.

Bedarbis darbininkas likos 
Išmestas ant gatvės, sumuštas, 
areštuotas ir dar 4 mėn. į ka
lėjimą įmestas. Tai tokią de- 
mokratiją-laisvę turi darbinin-

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 4, yra šaukiama prieš

karinė konferencija, 2-rą vai. po pie
tų, 928 E. Moyamensing Avė., Lietu
vių salėje. Visi išrinkti delegatai, 
kurie dalyvavot pereitoj konferenci
joj, kurioj buvo išrinkta delegatai į 
šaukiamą prieš karą ir fašizmą Chi- 
cagoj kongresą, susirinkit. Delega
tai išduos raportą ir konferencija 
tars apie tolimesni veikimą .Prašome 
delegatų sunešti aukų padengimui de
legatų lėšų.

1^O III | |OnO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|\ I | ii M11 čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

c matizmas, Kelių Sustingimas,
KTaujagyslių 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

MINEOLA, L. I.—Rugsėjo 
25 d. bedarbis George Meyer 
ir šeimyna, moteris ir 3 kūdi
kiai, liko išmesti iš stubos delei 
negalėjimų užsinjokėti randos.
Negana, kad išmetė suvargusio 
bedarbio šeimyną ant gatvės, 
bet bedarbis, George Meyer, ir 
jo sūnus buvo per policistus 
skaudžiai sumušti ir areštuoti. 
Taipgi likos areštuota bedarbio 
moteris ir josios draugė, ir visi 
keturi likos įmesti į kalėjimą 
ir kiekvienas padėtas po $500 
kaucijos, rodos būtų didžiausi 
prasikaltėliai. Kaucijos buvo 
užstatytos.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatas, L. Flei- 
sher, apsiėmė ginti kaltinamuo
sius.

Tą patį vakarą įvyko teismas, 
Williston Park, prieš teisėją 
Louis Hart. Kadangi bedarbių 
šeimyna priklausė prie Bedar
bių Tarybos, tai bedarbiai dar
bininkai užplūdo teismabūtį 
(Court House). Tas labai ne
patiko valdančiai klasei. T.D.Ą. 
advokatas 
Jūrės del 
mas likosi 
mėnesio.

Bedarbių Tarybos i: 
ininkiškos organizacijos 
į teisėjui rezoliucijas, reikalau- 
ijant paliuosuot bedarbį ir jo 
i šeimyną.

Gaunamas pranešimas, kad 
teisėjas teismą nukelia iš 11 d. 

Į į 20 d., 3 vai. po pietų. Darbi- 
I ninkai su nekantrumu laukė šio 
j teismo nuosprendžio, nes dar 
i pirmas toksai teismas šioje 
(Nassau County, kur gyvena 
iWallstryčio piniguočiai - milio- 
jiieriai J. P. Morganai, Sinclair, 
Chrysler ir devynios galybės 
kitų panašių, kurie yra ponai 

i ir valdonai šios turtingos Co- 
,'untės ir šimtų tūkstančių prole- 
jtarų-darbininkų; kurie skelbiasi 
'didžiausi demokratijos ir lais- 
jvės palaikytojai ir tt.
I šis bedarbio teismas parodė, 
■kokią demokratiją-laisvę dar- 
'bininkai turi. Teismas prasi
dėjo 20 d. šio mėn., 3 vai. po 
pietų ir tęsėsi iki 1:30 valandos 
nakties. Teismo išvaizda išro
dė nepaprasta. Slaptosios ir 
viešosios policijos visur pilna. eterius, IŠ vienos pusės

(Tąsa)
—Mano pasikalbėjimas su Antoniu bu

vo trumpas. Jis nuėjo žemyn agituoti 
pečkūrius, o aš nuėjau į radio kajutą. 
Aš turiu pastebėti tau, Nikai, kad aš va
žiavau ant garlaivio po svetimu vardu, 
kaipo augšta grafaitė ir todėl sulig pa
velijimo Tumilovo, aš klausiaus per ra
dio muzikos iš Vienos, Breslavo ir Var
šuvos, kada jie nepriiminėjo oficialinių 
telegramų. Aš tuoj susipažinau su ra
dio telegrafistu. Jam buvo malonu pasi
kalbėti su motere ir

DARBININKŲ IŠTAIGA
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

| Clevelandas įsisiūbuoja Vajun, Paskirta 
Draugai Vajaus Darbui

MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE 
Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuve Williamsburghe
264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtines) Pierre 

Smirnoff’ų, kurie pei* 116 metų gamino puikiausią 
Rusišką Vodką.

ir~1 Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelį.
Pabandykite, o džiaugsitės puikiu jos skoniu 

f A ir kvapsniu.tu Visų naminių ir užsieninių vynų ir kitokių 
d gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos 

B JrLk labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų 
už bonką tikros rugių degtinės ir $1.50 už 
kvortą 100 laipsnių stiprumo tikros ruginės. 
O grynas Californijos vynas po 55 centus 
už bonką; tik 99 centai už dvi jo bonkas ir 

$1.25"už galioną.
Atsilankykite pas mus, o persitiksinsite. ■

Vertė Petras

SOLIDARUMAS



Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Pirmadien., Spalio 29, 1934

r

Buvęs policijos inspektorius 
i T. W. Mullarky nori gauti į 
įmetus $6,637 pensijos. 1931 
metais jis paliuosuotas nuo 
darbo su $2,950 pensijos. Bet 
dabar reikalavo daugiau. Turi 
kelis namus ir važinėjosi vaka-

5,000 Darbininkų Energingai! Iš ACW. Liet. 54 Skyriaus Inžinierius Greitojo Traukinio h °1'_Oilaivininkai’ 
Kovojo Prieš Evikciją j Atsibuvusių Prakalbų i Buvo Apalpęs

Namų savininkas ant 515 Į Amalgameitų Lietuvių 54;
Saratoga Ave., Brooklyne. la-.’skynus surengė ] 
bai pakėlė randą. Gyventojai! pereitą penktadienį, 
atsisakė mokėti. Tada jis pa-įKliubo Svetainėj. Visoms poli-1vandenyno, iš Los Angeles, į; 
sišaukė 25 policistus ir norėjo! tjnėms partijoms, dalyvaujan- ■ New Yorką į 5C 
išmesti 9 šeimynas. Per 10 va-!
landų ėjo kova. Susirinko virš>sti pakvietimai atsiųsti ___
5,000 darbininkų ir protestą- kalbėtojus, kurie aiškintų sa- traukinys pasiekė New 
vo. Kalbėtojai sakė prakalbas.; vo partijos programą ■
5 šeimynos iš 9 išmesta, 4 lai- '(|UOs darbininkams, kada bus (‘apalpo, bet greitai atsigavo 
kinai apgintos. L. Secundy ir išrinkti į valdvietes. Pribuvo į Traukinys yra naujos rūšės. 
A. G. Friedman yra areštuoti, Komunistų Partijos kandi- 
kaltina juos, būk jie norė jo at- į datai, d. Harry Raymond, kan- 
imti buožę nuo policisto. Sara- didatas į valstijos augščiausio 
toga gatvė buvo užblokuota teismo teisėjus, ir Harry Can- 
trafikui per kelias 
laiko.

Union Pacific
prakalbas: kompanijos naujas-

L. P. atliko kelionę nuo

H. Close cijoms į Airiją, 
ir F. Bears susižeidė, kada jų 
|orlaivis Bennett Field laukei 
nupuolė 250 pėdų. Jie bandė;

traukinys Prikelti, kaip sugedo motoras 
Ramiojo or^aiv^s krito žemyn.ir orlaivis krito žemyn.

įčiomis rinkimuose, buvo pasių- minučių. Traukinį ved. inžinie-Į 
sti pakvietimai atsiųsti savo rius H. D. Robinson. Kada

Yor-
— ką|ką, tai inžinierius iš nuovargio

6 valandų ii- 55: Rusų Revoliucijos Minėjimui; 
! Įvyks Penki Mitingai j I Į

Lapkričio 7 dieną sukanka j 
17 metų nuo proletarinės re-[ 

jvoliucijos pergalės Rusijoje iri 
įsisteigimo Sovietų valdžios. į 
Komunistų .Partija New Yor-į 
ke;rqilgia penkis didelius mi-1

5 Jie įVyks sekamose', 
vietose: , hi

Nuteisė Automobilių Vagį itingus”8.

Nuteisė kalėti Conrad Mari- , . ;
valandas kandidatas į assemblyma- no, 31 metų, 617 Lorimer St., Bronx Coliseum, Bronx mie- 

•nus nuo 14-to rinkimu distrik- Brooklyn, 
1 *•i

-----------------------to. Williamsburghe. Susirinku-
Socialistų Partijos Vadai Bi- Įieji Pritarė kandidatų kai- 

** * borns
josi Darbininkų Vienybės i
Tarptautinis Dar bininkų 

Apsigynimas buvo atsikreipęs į 
Socialistų 
prisidėtų 
apgynimui 
jaunuolių, 
kviesti į bendrą 
Bet socialistų vadai nutarė ne
prisidėti. Kada TDA :

bendram
Scottsboro
Socialistai

Kitų partijų, tame skaičiu
je ir Socialistų Partijos kan
didatai nepasirodė. Bijo tie 
melagiai organizuotų darbi
ninkų ir abelnai mitingų, kur 
jiems reikia susidurti su ko-

už automobilių vo
gimą. Prieš jį jau 9 kartus už
vesta apkaltinimai automobilių 
vogime, bet visada 
Šį kartą jis norėjo pavogti G. I 
II. Kennedy naują karą.

!

sto dalyje; Rockland Palace, 
Harleme, Cooper Union svetai- 

Įnčje— žemutinėje Manhattan 
išsiteisino, j dalyje.

Brooklyne, Academy of Mu- 
■sic, 30 Lafayette Ave. ir Arca-

PAIN-EXPELLER sS

KILLS PAIN

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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

Dr. HERMAN MENDLOMTZ
‘ t ’•>*.**

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe;

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

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

THE NEW BEDFORD

COFFEE POT
MAIKIS SUKACKAS 

Savininkas
Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval- 

gysite už gana žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tol.: EVergreen 8-9376

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue V 

Kampas E. 23rd 8t.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

i

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Beli—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Kennedy pasistatė ant 64th St. Hall, 918 Halsey St. Lietu- 
auto- darbininkai ir masinės or- 
Ken- San*zacij°s mobilizuosis j Ar

cadia Hall, žinoma, kas gyve
na kitose miesto dalyse ir 
jiems arčiau kiti susirinkimai, 
tai jie ten dalyvaus, bet 
Williamsburgo organizacijos 
dalyvaus Arcadia Hall svetai
nėje.

karą, bet žiūri kad jo 
mobiliam jau važiuoja.
nedy užšoko ant pastolio ir no-Į 

jrėjo karą sulaikyti, tada Ma-Į 
sumušei 

ko aštrios komunistų kritikos. I B, bet ir patsai įvažiavo į sa- 
i karą, 

areštavo.

veikimui
negrų 

buvo munistais kandidatais, nes jų' - - -
konferenciją, apgavingos programos neišlai-, r^no drožė jam į nosį,

prisidėti. Kada TDA atstovai Pabaigoje trumpai kalbėjo ži-:vo pusbrolio stovintį 
išlaukė virš valandą laiko, taiHnskas, socialistas. Jis trupu-, Pribuvo policija ir 
tuom laiku atėjo vienas eilinis tį kalbėjo už SP programą, ta-[Mano, kad Marino pusbrolio i
socialistas ir d. Brodskiui pra
nešė: “Sociailistų vadai nu
sprendė neprisidėti prie ben
dro fronto Scottsboro jaunuo
lių reikalu.”

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas išleido atsišaukimą 
į visus darbininkus ir eilinius 
socialistus išdėstant šią socia
listų vadų pragaištingą takti
ką. Kartu šaukia visus darbi
ninkus ir eilinius Socialisų Par
tijos narius į bendrą demon
straciją, kuri įvyks šeštadienį, 
Š d. lapkričio, 2 vai. po pietų, 
126th St. ir Leno Avė.

čiaus už kandidatus ir jis ne-! karu buvo atsiekęs Kennedį. 
kalbėjo. Kam gi norėtųsi kai-' 
bėti ir agituoti už tokius bai-j 
liūs ir veidmainius, kurie dar-į 
gi nematė net reikalo ateiti ir į 
apginti savo programą, žmo- ! 
nių buvo mažoka, matomai, 
nebuvo reikiamai garsinta.

Rep.

PRAMOGOS

Didelės Ristynės
Pirmadienį, 29 d. spalio, 

vai. vakare, Madison Square 
Gardene, 49th St. ir 8th Avė., 
New Yorke, įvyks didelės ris
tynės. Risis E. Marshall iš 
Colorado su Diek Shikart, finu. 
Aįt>u yra garsūs pasauliniai 
ristikai. Bus ir daugiau porų, 
kaip tai H. Fields su Rudy Du- 
sek, Tor Johnson, švedas,—L. 
McLain, italas Bisigando su 
Vic Christy ir kiti.

8

Apsiavų Darbininkai Stoja j 
Už Komunistų Partiją ( 

Eilė narių Amerikos Dar 
bo Federacijos apsiavų unijos 

.prisiuntė laiškus drg. F. i 

.Biedenkapp, revoliuciniam vei- Į šome kitų draugijų tą dieną nieko 
. įkėjui tarpe apsiavių darbi-'nerengt<

Pagarsino ir Kom. Kandidatą ninku, pasižadėdami balsuoti j
XT ,, . už Komunistų Partijos kandi-
New Yorko Times /kelb-;dat būsiamuose rinkimuose. IŠRANDAVOTIMAT i 

damas kur kalbės įvairių par- ,r- i - • , V AlTl/vl... . , . . , , iVisų darbininkų pareiga ati-tijŲ. KHndidcitcii į {zuborricito- • i > • vi x. , 1 t - duoti savo balsus tik uz savorius, pereita penktadieni, gar-, ... . ,. . Tg . x ‘ r.. I partijos kandidatus.sino ir Komunistų Partijos 
kandidato, drg. I. Amterio,' 
prakalbas. Kapitalistinis lai-j 
kraštis žino, kad komunistų į- > 
taka auga darbininkuose, tat į 
taikosi prie savo skaitytojų.

BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Liuterio Draugija pra
neša, kad turės savo metinį balių su- 
batos vakare, vasario (Feb.), 9, 1935. 

p" j Am. Liet. Piliečių Kliube, 80 Union 
'-’••Avė. Kviečiam visus dalyvaut. Pra-

(256-257) j

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Trumpos Žinutės

Pasirandavoja, didelis fornišuotas • 
kambarys, garų šildomas, yra elektra 
ir visi moderjriįski įtaisymai. į bloko 

Inuo Boulevard ir stoties. Kreipkitės 
[sekamai: I. J., 9015 — 45th St., Ja- 
I maica, L. I.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

* '

(256-258)

jSergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Telephone Stagg 2-4409

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 .

■Ligos Gydomos
ydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų if Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesvcikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išga’ę^ 
Pasitarimas

113 WEST 42ND ST.Jau du metai kaip airys
I darbininkas Mulligan nedirba.
Dabar jo moteris pagimdė 

, vienu kartu 4 kūdikius, bet vi-[ 
si greitai mirė. Mulliganai turi1 

, 3 vaikus nuo pirmiau ir buvo į

REIKALAVIMAI
Areštavo Negrą

Areštavo Ch. Lawrence, 
metų negrą, kurį kaltina, kad j prjvei.sįj visi gyventi iš $7 į l $2,000, galima daryt kaip tik patin-
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Joms Nerūpi Darbininkai
New Yorko “charity” or

ganizacijos rengė Waldorf- 
Astoria viešbutyje “žalią” ba
lių, nuo kurio pelnas neva ski
riamas biednųjų šelpimui ir. 
bedarbių. Į tą balių atėjo po
nia Peny Osborn įsirengus 
ir deimantais apsikarsčius, 
kad jos apsirengimas buvo 
$200,000 vertas. Argi tokioms 
ponioms apeina vargšų reika
lai! Jos tik smaguriavimų te- 
jieško. Darbininkų pareiga pa
aštrinti kovą už priėmimą R. Woodvillej turi kelis lenktynių 
H. 7598 biliaus, kuris yra į- arklius, du automobilius, Broo- 
neŠtas.j kongresą.

KEARNY, N. J.
J 

REIKALINGAS vyras prie gasolines 
stoties, pįnigiškai prisidėti su apie

!'ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą ii' užsitikrint ■ 
sau gerą darbą. Stotį statysiu Į 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 

S. L. Loeb, 53 metų, buvęs teresuojatčs tame dalyke. V. Po-
- - ........ ‘ ‘ i dziunas, 354 Highland Ave., Kearny,

'N. J.augšto iš Embassy viešbučio ir i 
ant vietos užsimušė.

jis būk pasikėsino ant 11 me- savajtę pašalpos. Nenormalus 
tų mergaitės. Sako, kad negras l gyvenimas> maitinimas, ir gim- 
užpuolė ją išžagti ir grūmojo: i dymas Grabelius paaukojo

Jeigu tu kam apie tai pasa-Į jjems Bockin graborius.
kyši, tai aš tave sudeginsiu pe-1 
čiuje, kaip kiek laiko atgal į 
vieną mergaitę sudegino [ biznierius iššoko nuo septinto i 
Bronxe.” Mergaitės vardo ne
skelbia. Nežinia, ar tik nebus 
paprastas prieš negrą suokal
bis.

Bagetam, Tai ir Sekasi
P. Mucciolio, 1416 65th I 

Brooklyne areštuotas už 
teisingą pašalpos ėmimą, 
nuo sausio, 1933 metų, iki < 
bar yra išėmęs $1,350 iš pašal
pos biuro. Pasirodo, kad jis

St 
ne- i
Jią
da-

N. Levinsky, 19 metų ir J. i 
LaRosa, 18 metų, areštuoti, ka- ; 
da jie padarė užpuolimą ant[ 

■ 600 E. Fifth St. bolių lošimo' 
į lankytojų. Ten buvo 
Ikuris stojo su jais 
Tuom kartu greitai 
daugiau policijos.

policistas
į kova.

., “ ipribuvo

115th

(249-281) J

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

Valandos: nuo 1—6 po pietų

na
•t

Telephone, EVergreen 8-9770

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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,

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

eltui

110 East 16 St. N. Y.

[klyne namą ir Hopewell, N. J. 
.i banke pinigų. ■

Atvyko Sovietu Architektas' Muccioiio yra italų tauty- 
bės, turi pažintį su buržuazi
niais politikieriais, tokis tik 
elementas ir gali gauti pašal
pą, kada jam jos nereikia. 

’ Bet milionai darbininkų yra 
’ didžiausiame varge ir negali 
* gauti šalpos.

Į New Yorką atvyko Sovie-' 
tų Sąjungos garsus architektas 
M. Iofan, kuris išdirbo planą 
Sovietų Palociui, Maskvoje.' 
Tas palocius bus augščiausias 
būdinkas visame pasaulyje, 
lofaną pasitiko Sovietų koloni
ja New Yorke priešakyje su; 
Ajntorgo veikėjais ir Amerikos' 
architektais ir kitos kultūrinės1 
jėgos.

• MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Stanley Gabrys (Tamošai

tis), 46 metų, 240 So. 1st.St., 
' mirė spalio 24 d. Pašarvotas 

<y , o o aaa n i. . ■ graboriaus Garšvos koplyčioj*, 
bustreikavo 3,000 Darbinm. Palaidojo spMio 27 d., Trejy- 

»Brooklyne sutreikavo 3,000 bes kapinėse.
garadžių darbininkai. Išnaudo-j Izidorius Valantiejus, 49 
tojai atsisakė 
reikalavimus, tat darbininkai

> Jie 
prie garadžių ir dažytojų uni-! Laidotuvių apeigom rūpinasi 
jos 272 lokalo. I grabdrius J.-Garšva. ’

James Coles, 8 W.
St. apkaltintas, kad jis turė
jo 1^50 galionų įtalpos degtinei 
puodą. Jis gynėsi, kad jo netū-1 
rėjo. Policija sako, kad jis pri-' 
sipažino, kad turėjo. Coles ša-! 
kė: “Ir teisėjas prisipažintų, 
jeigu jam pradėtų grūsti re
volverio vamzdį į gerklę ir ki-i 
tas revolveriu daužytų į šo-j 
nūs.” !

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., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. >

Tel: Glenmorc 5-6191

512

Telephone: FOxcroft 9-6901

0X7 BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

>4i »•'

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.

dienomis 
vakarais 
iki 1

lelephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

patenkinti jų metų, 403—19th St., mirė spa
lio 25 d., laidos spalio 29 d., 

priklauso Jono kapinėse.
, reiKaiavimus, t 

paskelbė kovą. 
■pPč nrlo iraradžiii i

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
Prieinamą Kainą ' , i ;

321 Chauncey Street j , ' Stagg Street
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




