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KRISLAI
Smetona tai ne Lietuva.
Mussolini ir Naziai.
Sustabdyt Skerdynę.
Dabar Laikas.

Rašo KOMUNARAS

“Vienybės” redaktorius Juo
zas Tysliava buvo apsiėmęs kal
bėt Brooklyne suvienyto fronto 
masiniame susirinkime delei 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo. Bet per savo laikraštį jis 
nešaukė į tą susirinkimą.

Pasidaro išvada, kad “Vieny- j 
bes” vedėjams tatai atrodė ne
labai “košernas” dalykas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

No. 243 Telephone STagg 2-3878
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Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalio (October) 14, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Darbininkai Visą šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o lalaimėsite 

Pasaulį!

Metai XXV, Dienraščio XVII

Till! NAUJA ETHIOPAMS 'VALSTYBKalbėdamas Brooklyno bend
ro fronto mitinge, p. Tysliava 
iš pradžios pasisakė už demok
ratines laisves, bet šiaip visoj 
savo kalboj jis teisino Smeto
nos diktatūrą. Sako, pavojus 
iš Hitlerio pusės, todėl reikia 
stiprios diktatoriškos valdžios. 
Tokia santvarka, girdi, įveda
ma visose šalyse, kuomet jos! 
susiduria su karo pavojum.

Bet Tysliava tyčia užmiršo, 
kad Lietuvai nebuvo jokio pa
vojaus iš Vokietijos tuo laiku, 
kada Smetona užgrobė šalies 
valdžią; jo nebuvo ir dar per tijos Centro Komitetas per

(savo sekretorių Earl Brow- 
derį spalio 12 d. pasiuntė 
bendro fronto pasiūlymą So
cialistų Partijos Naciona- 
liam Pildančiajam Komite
tui, posėdžiaujančiam Chi- 
cagoj. Pasiūlyme, be kitko, 
sako:

“Jau savaitė praėjo, kai 
Italijos fašizmas pradėjo 
niekšišką karą prieš Ethio
piją. Didžiųjų imperialisti
nių valstybių tarpsavinė ko- Tautų Lygos pusės. Jie iš-' draust Italijai naujas valdiš- traukt ir Jungtines Valsti- 
va del Ethiopijos ir aiškiai | anksto tatai numatę ir vis- kas įr privatiškas paskolas jas prie prekybos boikoto 
matomi fašistinės Vokieti- kam prisirengę. užsieniuose. (prieš Italiją.

Kom. Partija Šaukia Socialistų Partiją | KARO LAIVAIS BLOKADUOSIĄ ITALIJĄ,i
Išvien Kovot prieš Fašizmą ir Karą ir 

Gint Lietuvos Nepriklausomybę
Amerikos Komunistų Par-

y w

JEI NEUŽTEKS PAPRASTO BOIKOTO
Adowa su Apygardomis. Oficialiai Pri
jungta Italijai; Mussolini Padarysiąs Ka- į /

eilę metų, iki pat Hitlerio pa
daryto perversmo.

Išlukštenus patį branduolį iš 
Tysliavos skambių deklamacijų, 
jo kalba buvo netiek šalies gy
nimas, kiek Lietuvos fašizmo 
rėmimas ir agitacija prieš pi
lietiškų laisvių reikalavimą Lie
tuvos liaudžiai.

Bet susirinkimo priimta re
zoliucija (tūkstančio prieš tre
jetą balsų) įrodė, kad žmonės 
supranta, jog Smetona tai dar 
nėra Lietuva.

VOKIETIJA REMS MUS
SOLINIO KARĄ

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia pareiškia, kad ji lai
kysis “bešališkai,” neprisi
dės prie Tautų Lygos baus
mių prieš Italiją ir ves pre
kybą su Italija, ' 
šiol.

GENEVA. — Anglijos at- j karo laivais užblokaduot 
stovas kapitonas A. Eden Italiją, idant ji nieko nega- 
pasiūlė Tautų Lygos “maža- lėtų išvežt į užsienius bei 
jam komitetui,” kad sudary-j įsigabent iš užsienių. O 
tų visa-pasaulinį boikotą Mussolini jau yra užreiškęs, 
prieš pirkimą bet kokių pro- kad blokadą jis laikys karo 
dūktų iš Italijos. “Mažasis veiksmu, ir į kariškus žing- 
Komitetas” susideda iš dele- snius prieš Italiją jis atsa- 
gatų nuo 17-kos svarbiausių |kys kariškais veiksmais iš 
šalių. Jis apdirbinėja pla-' savo pusės, 
nūs bausti Italiją, jeigu ji-

ralium Ethiopų Pardaviką H. S. Gugsą

Jeigu Mussoliniui pavyktų 
užkariaut Ethiopiją, tuom pasi
drąsintų Hitleris. Jis galėtų 
taipgi stot į karą už atgavimą 
buvusių Vokietijos kolonijų, ku
rias po pereitai pasaulinei žudy- 
nei užgrobė Anglija.

Anglija leido Hitleriui apsi- ja rankas Japonijos imperi- 
ginkluoti svarbiausiai prieš So- alistams ginklais užgrobti

Dabar bijo, ^ar liekančias Chinijos da-

Atstovai kiekvienos ša- 
. v -r,.,. .. įlies, sutinkančios su Tautų

pries Ethiopia. . bausmėmis prieš Ita-
Pagelbims finansų, komi- R darQ guraša ku. 

: tetas svarsto Francijos to-1 galčg būt sulaikyt?’ nuo 
Italijos.

Tautų Lyga stengsis pa-

veb px e- i . i. i j i
kaip iki inai nesustabdys savo karo

ROMA. — Italijos.politikai, kius pasiūlymus: sustabdyt 
sakoma, nelabai bijo finan- ; atmokėjimus Italijai skolų 
sų ir prekybos boikoto iš jr nuošimčių iš užsienių; už-

matomi fašistinės Vokieti- kam prisirengę, 
jos planai pasinaudot da
bartiniu dalykų stoviu, kad 
užpult Lietuvą, sudaro ka
rinę padėtį, kuri paliuosuo-

užsieniuose.
Jau nutarta neparduot Sovietų a m b a s a d orius

1 amunici- Francijai Potiomkin, daly-
. jos/o Ethiopijai praleist vaująs Tautų Lygos darbuo-1

M vietų Sąjungą.

AD0WA. — Italų vyriau
sio štabo galva gen. de Bo
no iškilmingai įžengė į Ado- 
wą. Miestas su apygardo
mis paskelbtas Italijos že
me.

Šiaurinė italų armija be
veik be pasipriešinimo mar- 
šuoja gilyn į Ethiopiją, tik 
labai kenčia nuo maliarijos 
ir kitų tropiškų ligų ir nuo 
stokos vandens.

Pietiniame fronte 60,000

Japoniškas šposas
i Žadėdami naują “ethiopų 
valstybę,” italai daro tokį 
šposą, kaip kad padarė Ja
ponija M an dž u rijo j. Japo
nai ten atplėšė nuo Chini- 
jos Mandžuriją ir įsteigė 
Manchukuo “valstybę,” už
sodindami ant sosto savo 
pastumdėlį Hsuan Tungaj 

, bet Japonija pati vąįdo 
Manchukuo iš visų atžvil-

italų pasiruošę susikirtimui 
su 100,000 etriopų.

HARAR. — Italų lėktu-
“Saliamono Įpėdinis’*

“La Tribūna” ir kiti Ita-

B.

vai bombarduoja Gerlogubi, H jos fašistų laikraščiai skel-
bia, kad dabartinis Ethiopi
jos imperatorius esąs “pri-- • 
gavikas” ir kad visus ethio- j > 
pus turi “valdyt” * Gugsa, 
kaipo “vienatinis teisėtas » ' 
įpėdinis karaliaus Saliamo-j i t 
no.” f

ir aplinkinius miestelius ir 
kaimus, valydami sau kelią 
linkui Hararo. Jų bombos 

se, pirmas nurodė, kad ir|^rask§ 36 ethiopų. karei- 
Jungtinės Valstijos, turėtų V1US- aPart dau8eho siaiP

Francijai Potiomkin, daly-Belgijos Socialistų ir • Tč į * ...
• • • ''' y •*—• F-' — j ill V— ~

Komunistu Frontas , laisvai ginklus ir kitus apsi- 
j gynimo reikmenis.

RRTTWFT'q Agavai ' To,iau planuojama nepra- BRŲbbELb. — Atstovai leist Italijai jokių žaliųjų 
(medžiagų ir produktų iškad apsiginklavęs gali paimt įr rengtįs karui prieš So-, Belgijos Komunistų ir Soči- 

vietų Sąjungų. ahstu Partijų išdirbo planą (svetur.
“Italiios fašizmo karas abie,ili P.art^ | Tuo tarpu Tautų Lygos

Tai yra vienas iš sumetimų, Drieš Ethioniia gresia na-' Y.elkimui ™'les karą ’r fa’ [“didysis komitetas” iš 51 
kodėl Anglijos imperialistai pa-K f? ; k;£t gti;? I t!S,zma- Planas perduotas šalies atstovu svarsto, kaip
Sidarė tokie “gailestingi” del,sKllst,lr l “tas saus... n Socialistų ir Komunistui 
ethiopų prieš Italiją, nors pati Patamaut kaip jzanga l centro komitetam galutinai 
Anglija yra didžiausia pasaulyj naują imperialistinį pašau- nuSppgsti.
kolonijų tautų pavergėja.

pavyzdį iš Mussolinio ir at-! 
kreipt ginklus prieš pačią An-i 
gtiją.

Į lio karą, į kurį Jungtinės 
Valstijos taip pat neišven-

Milžiniška dauguma kapita- «iamai įsitrauktų.
užtaria

•> l/AHvty V ClJLO VIJ "My t •

sustabdyt žaliųjų medžiagų SVven °JU-
išvežimus į Italiją.

Italija tikisi gaut reikme
nų iš Vengrijos ir per Aust
riją iš Vokietijos.

ROMA. — Mussolini ren
giasi įsteigt atskirą ethionų

listinių šalių neva
Ethiopiją.
kad iš to bijo naujo didžio ka-! 
ro. Jų padėtis tokia, kad joms 
yra naudingiau šiuo tarpu pa
laikyti taiką ir “status quo,” į

Atmušimui tu pavoju rei-
Bet tai tik todėl, fcįa suvjenvti darbo minias,

ir jeigu Socialistu Partija 
veiktų išvien su Komunistų 
Partija, tas galingai patar- 

reiškia, dabartinius įvairių ša-'nautu išvystymui tikrai pla- 
lių rubežius. Taigi nieko taus liaudies judėjimo prieš

“žmogmeiliško” nėra dabar- karą ir fašizmą.
tinėje tų šalių taikos politiko-į 
je, o tik šaltas išrokavimas.

Bet nežiūrint, kokiais sume
timais kapitalistų politikai va
duojasi, vis vien bus geras dar
bas, jeigu jie sustabdys gengs- 
rišką Mussolinio karą Ethiopi- 
joj.

Anglija, Francija ir kitos 
buržuazinės šalys gali suvaldyt 
Mussolinį, jeigu tikrai norėtų. 
Sovietų gi Sąjunga nuoširdžiai 
tame reikale talkininkaus. Tik, 
deja, kapitalistų politikai Tau
tų Lygoj perdaug gaišuoja ir 
nedaro gana stiprių žingsnių, 
kad tuojaus atmušt fašistinius 
riezninkus nuo ethiopų gerklės.

Komunistų Partija prime
na, jog Amerikos Darbo 
Federaciia iau oficialiai pa
smerkė fašistinį karą prieš 
Ethiopiją ir daugelis Fede
racijos unijų yra pasiryžu- 
sios į suvienytą frontą ko
vai už taiką.

Komunistų Partija, todėl, 
šaukia Soc. Partiją į toki

Brooklyno “Eagle” pastabų 
rašytojas Paul Mallon džiaugia
si, kad fašistinis Amerikonų 
Legionas Califomijoj andai su
degino patalpą laukų darbinin
kų streiko. Jis pasigrožėdamas 
rašo apie ablavas daromas ne 
tik prieš komunistus, bet prieš 
visus smarkesnius darbininkų 
kovotojus. Jis giria valdžią už 
jieškojimą bet kokių priekabių 
deportuot kovingus ateivius 
darbininkus iš Amerikos. Be 
to, Paul Mallon “Eagle” skilty
se atvirai grūmoja fašizmo įve- 
dimu, jeigu kitaip negalima
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Gugsa yra ainys Ethiopi

jos karaliaus Jono, kurį Me-

1889 m. Pardavikas Gugsa
i buvo vedęs imperatoriaus 
i Haile Selassie dukterį, bet 
ji mirė dveji metai atgal, 
begimdydama kūdikį.

riją iš Vokietijos. Vengri- ‘‘valstybe” iš Adowos ir ki- ^b^as nuvertė nuo^sogtp 
ja ir Austrija eina su Ita- tų šiauriniu Ethiopijos apv- 
lija.

C;
p-ardų, kurias italai užėmė. 
Tos vadinamos “valstybės 
galva” veikiausia bus pa
skirtas ethionu išdavikas 
kunigaikštis Haile Selassie 
Gugsa. kuris nėra tiesiogi
nis giminė imperatoriaus 
Haile Selassie.

Gugsa. gubernatorius Pie
tinės Tigre nro ginčijos, nt-| 
važiavo itališku automobi-

— į liu į italu karo štabą Ado-
Jle Ochoa, tik, girdi, “neteisin- woj'pasidavė italams ir ža- 
. gai jo liudijimą užrašęs” dėjo atvest jiems 12,000 sa

vo komanduojamų ethionu 
kareivių su šautuvais ir 150 
kulkasvaidžiu. Jis tikrino, 
kad tie kareiviai kovos iš
vien su italais prieš Ethio- 
niją. Italų generolai labai 
“nuoširdžiai” priėmė tą ša
lies pardaviką.

Su Gugsa perbėgo į italų 
pusę ir kitas ethiopų gene- 

Abeio- j

Papirkti ir Sumokinti liudininkai prieš 
Dešimt Nekaltą Gallup o Angliakasią

AZTEC, New Mexico, by- demonstrantų prieš teisėją

Zuriche. Šveicarijoj, pa
daryta didelė demonstraci
ja prieš Mussolinio įsiverži
mą Ethiopijon. Kalbėjo žy
mūs komunistų ir socialistų
vadai už bendrą veikimą loj prieš dešimt mainierių .Bickel’į. Jis dabar sako, kad 
prieš karą. vis aiškiau pasirodo sumok- j ten jis matęs mainierius W.

------------------- jslas valdžios ir American, Gonzalesą, M. Avitia ir J. 
Anglies Kompanijos. Jie Ochoa, tik, girdi, “neteisin- 

! yra kaltinami, būk dalyvavę 
nužudyme šerifo Carmicha-, valdiškas raštininkas! 
elio. Bet jį nudėjo patys jo 
pagelbiniai šerifai, iš dviejų

Kada Italai laikytųsi?
GENEVA. — Yra spėja

ma, jog kada’ Italiia užims 
gana dideli Ethionijos plo
tą ir sujungs su savo koloni
ja Eritrėja, tai gal sutiks 
kalbėtis apie taika su tokia 
salv^a. ko d užimtieji plotai 
pasiliktų Italijai.

Standard Oil Co. Nori
suvienytą frontą ir paskyrė M.. • Lt U:cq CnVwhl 
keturis savo atstovus susi- liuPUKl Tloį uUVICIŲ
siekt su Soc. Partijos Pil
dančiuoju Komitetu ir pra
dėt derybas bendro fronto 
reikalu.

Išvežamą Žibalą
LONDON. — Amerikos

Dar nėra žinios, kaip at- Standard . Oil Kompanija 
...... : vėl pradėjo derybas su So-!silieps socialistų komitetas.

bus nuslopint ‘‘raudonųjų pa
vojų.”

Taigi Hearstas gauna daugiau 
talkininkų kituose kapitalistų 
laikraščiuose. ,

Jeigu darbininkai suvienytu 
savo masiniu judėjimu nepa
smaugs fašizmo pavojų, fašiz
mas čia pasmaugs paskutines 
darbininku laisves ir savo žiau
rumais gal prašoks net Hitlerį.

Dabar laikas kriušinti ta bur-

Liudijimai prieš mainie- 
šonų kryžiavai bešaudyda-1 nevykę, jog val
ini į bedarbių būrį, š. m. ba-' džios advokatai iki šiol ne- 
landžio 4 d., Gallup’e, N.M. ;Sali parodyt nei mažiausio 

Vienas iš kreivu liūdinin- fakto, kad teisiamieji būtų 
kų prieš mainierius yra ;^rėję bent ką bendro su še- 
specialis šerifas Hoy Bog- jr^° v. nužudymu. Tačiaus 

'gess; ir manierių advokatas I valdžia, pildanti valią Ame- 
I privertė Bogge^są prisipa-jrican Anglies Kompanijos, 
j žint kad D Chavas i anskri-<V1S tiek deda pastangas, !]eoiab ^assa yvraja. —i 

čio valdžios prokuroras, ma-iidant nušmerkt mirčiai tuos apie istlkimyb? Rasi
šinėle jam surašė, ką jis turi 10 kovingų angliakasių. b Seyoum buv0

Darbininkiškos organiza- ethiopų komandierius šiau- J 
_ij:3 turi neatidėliojant reįe<

kaltinimus prieš siųsti protestus su reikalą- Gugsa ketina pervesti' 
yimais,_ kad teisiamieji tuo-, itaiu pusgn jąr 15,000 ethio-1

sakyt prieš tuos mainierius. 
Pats Chavas sudarė ir val
diškus 
juos.

Antrininkas valdžios mar-, 
šąląs Fred Montoya pir
miau tvirtino, kad jis ma-

C1JOS

Sevoumo.
Seyoum buvo vvriausias

FRANCIJA PATARIA 
ŠVELNUMĄ LINK ~ 

ITALIJOS
GENEVA. — Francijos 

delegatai Tautų Lygoj pata
ria tik palengva veikti prieš 
Italiją, nekiršinti ją. kad ne- 
užsikurtų karas Europoj. 
Jie dėsią pastangų vest Mu
solinį prie taikos su Ethio- 
pija.

PARYŽIUS. — Tūkstan
čiai Franci jos fašistų kelia 
ermyderius prieš valdžios 
pritarimą Anglijai kas lie
čia bausmių prieš Italiją. 
200 francūzų policijos serg
sti Anglijos ambasadą. •' į

EXTRA!
Gugsa ketina pervestiĮ

vietų atstovais, norėdama, | 
. kad Sovietai jai parduotų 
į visą atliekamą, užsienin iš-, tęs darbininkus W. Gonzale, 
vežamą sovietinį žibalą-alie-1 V. Gorreo, G. Correo ir R. 
jų. Tuo būdu iš Sovietų ji.Gomezą ^protesto mitinge 

[kasdien iupirktų po 20,000 prie teisėjo Bickel’io rašti- 
bačkų neapdirbto žibalo. i nes, ir tas maršalo liūdiji-

Tai jau kelintas toks mas buvo į rekordus įtrauk- 
Standard Oil Bandymas vie- tas.
nai sau gaut visą ekspor-’ Bet dabar, įmokintas pa- 
tuojamą sovietinį žibalą, ties apskričio prokuroro, 
Sovietai vis atsisakė bet maršalas Montoya jau užsi- 

matė 
tarp

žuazijos auklėjamą siaubūną; j kam duot tokį monopolį iš- gina, . kad jis tada 
paskui gali būt pervėlu. įvežamojo savo žibalo. ’ ‘ry __viršminėtus žmones

jaus būtų paliuosuoti. Ad- 'pu kareivių Makale srityj, 
resas — Judge James B. ug 45 mylių į pietus nuo 
McGhee, Aztec, New Mexi- Adigrato.

Taip praneša italai. Bet (^eIin^ Eartą šiomis diejMfc* 
ethiopų pranešimai iš Addis ■ mis perėjo per Mandžūrijos 
Ababos sako, kad su Gugsa | sieną į Sovietų Sibirą. Pa
perėjo į priešų pusę tiktai 
1,500 kareivių, o kiti atsi
metė,nuo pardaviko.

Šiaip ar taip, italų ko- 
mandieriai džiaugiasi, kad

co.

28 žEMeS DREBĖJIMAI 
AMERIKOJE

HELENA, Mont. — Dau
gelį Montanos valstijos mie
stelių sukrėtė žemės drebė
jimas, pasikartojęs 28 sy- Gugsa, jiems parsiduoda- 
kius; nuvertė daug kaminų, j mas, palengvina italams už- 
suardė nemažai langų, - bet, imti didelę ' šiaur-rytinę
nei vienas žmogus hežuvo. 'Ethiopijos dalį.

bar Sovietų kariuomene 
jiem pasipriešino. Sekma
dienį todėl įvyko ginkluotas 
susikirtimas su įsiveržėliais, 
šaudėsi iš kulkasvaidžių ir 
šautuvų. Yra užmuštų bei 
sužeistų iš abiejų pusių. So
vietų vyriausybe pasiuntė 
aštrų protestą Japonijai. ..

SOVIETU MŪŠIS SU.m., 
JAPONAIS

MASKVA, Spalio 13.
Japonų kareivių būriai įaii

it Į
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Lietuvių Darbininkų Suvienijimo 
Penkerių Metų Stkaktuvės

.Šiandien, spalių mėnesio 14 dieną, su
kanka lygiai penkeri metai nuo to laiko, 
kai. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
gavo preliminarį čarterį New Yorko 
valstijoj, t. y., kai jis gavo leidimą orga
nizuotis kaipo fraternalė lietuvių darbi- 
nųę&ų organizacija.

Junkeri metai—neilgas laikas. Bet jie 
LDS labai reikšmingi. Per tuos penke
rius metus LDS nuveikė labai daug dar
bų savo narių ir plačios darbininkų vi
suomenės naudai.

Mes čia tų visų darbų nesuminėsime. 
Pakariame mūsų skaitytojams įsigyti 
“Tiesos” laidą už spalių mėn. 15 dieną— 
ten-jie ras daug medžiagos apie šitos mū
sų -"broliškos organizacijos pasiekimus. 
Pasitenkinsime primindami, kad per 
tuos penkerius metus —

LDS išmokėjo savo nariams pašalpo
mis ligoje $86,000.

Pomirtinėmis LDS narių šeimynoms 
bei giminėms—$41,000.

Viso, vadinasi, išmokėta $127,000.00!
Per tuos penkerius metus LDS narių 

mirė 129.
J?er tą laiką sirgo LDS narių I (kurie 

gavo pašalpas) 1,866.
-.Išviso LDS narių šiandien turi virš 

$000.
L*Višo turto LDS šiandien turi arti 

$110,000!
Beje, LDS turi Nepaprastos Pagelbos 

Fondą; aš’kuri® moką geniems ir suVar- 
gu^iepiš • sąvo nariams' pašalpų; tiems 
kurie nebegali dirbti, o pašalpas jau visas 
yrU išėmę. j'

LDS turi įsteigusi paskolos fondą, iš 
kurio duoda paskolas nariams bedar
biams.

Tiek LDS pasidarbavo savo narių nau
dai. Na, o kiek jis darbų atliko visuo
menės reikalais?! Visa organizacija pa- 
sirįžusiai kovojo prieš karą ir fašizmą; 
ji kovojo už socialę ir laike nedarbo ap- 
draudą; jis kovojo už Lietuvos, Ameri
kos ir Vokietijos politinių kalinių paliuo- 
Savimą. . Į.
; .Apšvietos ir kultūros srityse LDS or
ganas “Tiesa” suvaidino didelę rolę; pa
skleista visa eilė paskaitų apie dafb. 
Sygikatos užlaikymą; LDS kuopos suruo
šė'daugybę prakalbų bei referatų, per 
kuriuos tapo praplatinta daug apšvietos. 
J LDS suorganizavo virš 1,000 jaunimo 
-*-čia augusių jaunų darbininkų ir studen
tų*—kuris yra šviečiamą- klasiniai, ku
ris ruošiamas imti į ;■ » rankas lietuvių
darbininkų judėjimo > teles ateityje.
Z Tokia yra LDS dar b > pradžia. Ji iš
rodo labai gera, labai garbinga!
• JSu 15 diena spalių mėn. prasideda LDS 
Ia-jus už naujus narius—jis tęsis per še
fus mėnesius.

1 'Visų LDS narių pareiga darbuotis, kad 
; uo daugiau įtraukus naujų lietuvių dar- 

>6Vžmonių į šią organizaciją.
Tų, kurie nėra LDS nariais, pareiga— 

įtoti į LDS. ; ;
Tegyvuoja LDS lietuvių darbo 

niu. f r ate malė organizacija!

vos ligoninėj ir ten būdamas, sako Vi- 
dal’iūtė, jis labai domėjosi Septinto Ko- 
minterno Kongreso eisena.

Perskaitęs Dimitrovo pranešimą-kalbą, 
rašytojas sakė: “Tai ne kalba, o monu
mentas. Aiškiai ir suprantamai pasa
kyta, ji, kalba, parodo mūsų ateities ke
lią, kuriuo žygiuosime kovoje prieš fa
šizmą. Dimitrovas rodo teisingą kelią.”

Tuojau prieš savo mirtį‘Barbusse pa
sišaukė Vidal’iūtę ir dėdamas visas silp
stančias pastangas, sakė: “Abyssinija... 
Abyssinija... Telefonuok į Paryžių Ko
mitetui prieš Karą ir Fašizmą ir pasa
kyk jam, kad jie privalo užsiimti ypačiai 
šituo klausimu... Tai svarbiausias da
lykas šiuo tarpu... Mes turime ką nors 
nepaprasto daryti prieš tai, kas ten de
dasi... Taip, mes jau praplėtėme savo 
frontą, bet neužtenkamai. Juo platesnis 
turi būti jis, nes tai vienintelis kelias ap
saugojimui pasaulio... ir pačios pasau
lio taikos...” •

: Po Rinkimų Klaipėdoj
Tuojau po rinkimų mes nurodėme, kad i 

Kauno smetoniška valdžia dalykus Klai
pėdoj taip sutaisė, jog Lietuva iš rinkimų 
į Klaipėdos krašto seimelį vargiai ką lai
mės. Mūsų nuomonė pilnai pasitvirtino 
pačiais rinkimų daviniais.

Iš 29 atstovų tik penki tėra taip sa
kant pro-lietuviški, o kiti visi išrinkta 
vokiečių sąrašu. Vadinasi, Lietuva 
rinkimų nieko nelaimėjo.

I Seimelyj (1925) lietuvių 
atstovų buvo
II Seimelyj (1927)
III Seimelyj (1930)
IV Seimelyj (1932)
V Seimelyj (1935) bus

Reiškia, per tuos penkerius metus 
Klaipėdos kraštas nebuvo nei per colį 
priartintas prie Lietuvos.

Kodėl? Vyriausiai, pati pamatinė, 
priežastis, be abejo, yra ta, kad Lietu
voj nėra darbo žmonėms laisvių, kad ten 
siaučia fašizmas, reakcija. Antra, šiuo
se linkimuose, kaip mes nurodėme, Sme
tonos valdžia savo krumpliuota rinkimų 
tvarka nustūmė nuo Lietuvos daug klai
pėdiškių; daugelis žmonių pasipiktino ir 
paskutinę valandą prieš balsuosiant, ’ nu
sitarė balsuoti už vokiškus kandidatus, 
užuot balsavus už lietuviškus, kaip buvo 
nusitarę.

Tai štai prie ko veda fašizmo viešpa
tavimas Lietuvoj!

Kiek daug buvo Kaune šūkalota, kiek 
daug tiešytasi, būk, girdi, dabar Klaipė
dos kraštas bus kur kas lietuviškesnis, . 
negu kada nors ir todėl lietuviškas ele
mentas gali išrinkti ne mažiau 9 arba 10 
atstovų. Tai būtų reiškę vieną trečdalį. 
Tai būtų davę progą lietuviškai politikai 
įsistiprinti Klaipėdos krašte.

Bet smetoniška diktatūra Kaune užsi
manė pasitarnauti ne Lietuvai, bet Hit
leriui. Na, tai ir pasitarnavo!

iš

zmo1-

I Paskutiniai Barbusse’io Žodžiai

I Annette Vidai, ilgus metus dirbusi 
aipo Barbusse sekretorė, rašo žurnale 
{'Monde” apie paskutines valandas su tuo 

garsiuoju rašytoju ir kovotoju, prieš jo 
jnfrtį. Kaip žinia, Barbusse buvo Mask- 
Et?________ .

Nesiųst Italijai Nieko!
Komunistų Internacionalo Pild. Komi

tetas išleido atsišaukimą į viso pasaulio 
transporto darbininkus, raginantį nesiųs
ti nieko Italijai, iki Italijos fašistai ne
pertrauks savo kruvinos avantūros Ethi- 
opijoj.

Transporto darbininkai gali sulaikyti 
karą labiau, negu kas kitas. Tiktai te
gul jie atsisako gabenti Italijai įvairią 
karinę (žinoma, visokią, kadangi šian
dien kiekvienas dalykas galima naudoti 
karui) medžiagą, kaip tuojaus Mussoli- 
nis pakeistų savo nusistatymą.

Europos transporto darbininkai labai 
daug yra prisidėję prie sulaikymo įvai
rių imperialistų jų pasiryžimuose. Pav., 
1921 metais panašiai buvo užduota smū
gis Pilsudskio avantūrom Sovietinėj Uk
rainoj.

Visų susipratusių darbo žmonių parei
ga raginti transporto darbininkus atsisa
kyti gabenti Italijai įvairią medžiagą. 
Jungtinių Valstijų laivų darbininkai, lai- 
vakroviai ir kiti prie transporto dirbą 
darbininkai turėtų rimtai apsvarstyti šį 
K. I. Pild. Komiteto atsišaukimą.

TINIIT sistatymas. Penktadienio va-
V | karą rastas skrynioj Frank

Teitelbaum, priešingos gengs
terių grupės šulas. Jis sukapo
tas kirviu ir peršautas, taipgi 
apnuogintas, kad negreit pa
žintų ir negalėtų tuojau per
sekiot užmušėjų.

Pora savaičių atgal gengs- 
X$flų užmušto gengsterio Joe 
ffihberg priešai irgi atsiima 
savo. Toks jau gengsterių nu-

Trys Long Island Railroad 
Co. darbininkai tapo užmušti 
Morris Parke, Queens, taisant 
paipas po iškeltais bėgiais. 
Juos pervažiavo vežantis ka
rus dirbtuvėn peržavas. žuvu
sieji yra Luigi Augustine, Ge
orge Almond ir James Miller.

LAISVE ;

LDS CENTRO VALDYBA

Sėdi iš kąirės j dešinę: pirm. R. Mizara, sekr. E. N. Jeskevičiutė ir ižd. Dr. J. J, Kaškiaučhis. 
Stovi iš kairės j dešinę: iždo globėjas J. Mikita, Daktaras kvotėjas Dr. M. Palevičius, vice-pirm.

K. Strižauskas, “Tiesos” red. J. Siurba ir iždo globėjas J. Bimba.

Lietuvos Valstiečių Sąjunga Šaukiama Bridgewater, Mass
Kovoti Prieš Fašizmą

Lietuvos liaudį'-.mk p ' ę.-tan'
ja skaito save vai v ei p r’’ s o’ 
ja. Šiandien gi plač' -uis va: ; nr.nnstai 
stiečių masėms gręsia naujas i ninkama 
didelis pavojus. Lietuvos fa-i apgalvot 
šistai ne tik vis labiau engia I Kas yi 
ir smaugia Lietuvos liaudį, bet1 
dar uostosi su hitlerine Vokie
tija ir fašistine Lenkija. Fašis
tams rūpi susitart su jais ne 
tam, kad apsaugot Lietuvos 
nepriklausomybę nuo impe
rialistų grobikų, bet tam, kad 
palengvint Vokietijai ir Len
kijai panaudot Lietuvą karui 
prieš SSRS. Fašistai! nestovi 
Lietuvos n e p r i k lausomybės 
sargyboj. Tai pardavikų ir 
liaudies priešų valdžiai nerūpi 
Lietuvos liaudies gerovė.

Jei Hitleriui su ginklo pa- 
gelba ar su Lietuvos fašistų 
valdžios pagelba pasisektų 
Lietuvą okupuot, tai nauja 
okupacija dar labiau apsun
kintų Lietuvos valstiečių pa
dėtį. |

Kam šiandien rūpi Lietu
vos valstiečių ir 
gerove, kam rūpi visos 
vos liaudies gerove, tas iuii|-------- --
stot j kovą ir prieš fašistų ; F ondui. 
pardavingą politiką ir prieš į

Apie Mūsų Veikimą ir 
Pasekmes

* WJ
Pirmadienis, Spalio 14, 1935

kę namukus ir negali persi- 
kelti kitur gyventi.

Drg. Mažeikos Raportas
Rugsėjo 28 d. turėjome pra

kalbas, kalbėjo d. J. Mažeika. 
Plačiai aiškino apie atsibuvu
sį Kaune lietuvių kongresą, 
žmonės klausėsi ramiai iki 
vėlyvo vakaro. Pagal mūsų 
miestuką, žmonių buvo nema
žai. Aukų surinkta $8.10. 
Aukavusiems tariame širdingą 
ačiū.

Aukavo sekamai: po dolerį, 
J. Katilis ir S. Kirslis; po 50 
centų: d. Kalvelis, Zmudin; 
po 25 centus: A. Mažiukna, 
Matulis, A. 
Kalvelienė,
Šarkiunienė, P.
Krancius, J. Deksnis, K. Pes- 
lis, Kavaliauskas, Kasperavi
čius, P. Kundrotas, Mastan
čius, ; P. Budriunas, P. Balčiū
nas ir K. Tamulevičius. Kiti 
aukojo smulkesnes sumas. >

J. Kalvelis,

Zablackas, K.
Bucevičienė, V.

Jurkštas, G.

ŠYPSENOS

”rūsų veikimas šią vasarą
• nasekmingas. Turėjome 
kelius piknikus ir
pa-vyko: publikos buvo daug 
ir pelno liko nemažai. Mes 
ižde pinigų ilgai nelaikome: 
greitai išaukojame' darbinin
kiškiems reikalams.

Piknikų rengimas buvo daug 
sėkmingesnis, kuomet rengę- k - me bendrai su So. .
du miestai. Turėjome pui
kias pasekmes.

Dabar atėjo ruduo ir prasi
dėjo laikraščių vajus. Drau-

ies laisvę, tuo lengviau bus, gaį i<rancįus • įp Katilis rengia-
- 'si šiemet “stebuklus” padary- siant meį’giną mąsto: ką ji 

ti.,. Mažytis,Bridgewater?ža-’darys, kuomet ją pabučiuo-
' da’ “subytyti*’ didelį Apo'ntfello sįu?

SU pagarsėjusių kapitonu G. ' Mergina mąsto: ką aš jam 
Šimaičiu. Drg. Katilis sako, turėsiu darytį jei jis manęs 
kad jis savo “Nash” .išgryzi-1nepabučiu0S?
nęs ir šiemet ims, aplankyt 
plačias teritorijas.

Laimingų pasekmių jums, 
draugai.

Mūsų Miestuko Virgai
Užsidarius čeverykų dirbtu-

Lietu- įvyko nesusipratimas su Bing-’vėms, žmonės vargsta, važinė- rašą ji ką tik dabar SUŽino- 
turi b amtono :

paroj i. <0 
i ms liauJJ

—Mes visi ir visuomet
visi gerai darome ką?

—Senstame.

Ui!

siūlo
ir šalininkams gerai 
komunistų siūlymus.

•a tikras fašistų prie
šas, kam tikrai rūpi Lietuvos 
liaudies gerovė, tas su 
atsidavimu prisidės prie 
taus liaudies fronto, nes 
daugiau bus kovotojų,
daugiau pasisekimų turės ta 
kova, tuo lengviau' bus' paša
linti fašistinę kohstituciją, vi- ' 
sus įstatymus, varžančius liau-

visu 
pla- 
kuo 
tuo

panaikinti fašistą smurtą.
Lietuvos Komunistų Partijos 

■ Centro Komitetas , , 
1935 birželio mėn.

Agitacijos Fondas
Ačiū Draugams Binghamto

niečiams 1
Keletas savaičių atgal šioje 

darbininkų vietoje buvo pranešta, kad

—Kodėl mergina bučiuo- 
janties su vaikinu užsimer
kia? .

—Todėl, kad jai lengviau 
Bostonu, !būt,J manyti. jog ji bučiuo- 
T* - ja ne tą, kurį bučiuoja, bet 

kitą—meilesnį vaikiną.

Jie Abu Mąsto
Vaikinas prieš bučiuo-

Mėrgina mąsto: ką aš jam7

—Girdėjai juoką apie ju- 
džių aktorką?

—Ne, o kas tokio?
—Jos sekretorius neveda 

teisingų užrašų. Nes iš už-

aukomis Agitacijos; ja į kitus miestus dirbti. Kiti jo turėjusi dvejas perskyras 
Draugė Girnienė ra-' važinėja net po 50 mylių į die- daugiau, negu apsivedimų. 

še, kad ji pasiuntė money or-;ną, nes daugelis turi apsipir- 
tuos, kam rūpi Lietuvą oku- Į derį ant $8.50 ir pasiuntė Biu------------------- ---- -------------------

Surinko Es-Džei.

puot, tam turi rūpėt sudary- 
mas antifašistinio liaudies 
fronto.

Mes siūlom Lietuvos Vals-

ro sekretoriaus vardu, bet sek
retorius negavo. Pradėta tei
rautis pastoje ir surasta, kad 
d. Girnienė ištikrųjų pinigus

tiečių Liaudininkų 'Sąjungai, Pasiuntė, bet kur nors kelyje 
visoms jos organizacijoms ir ai’ba raštinėje Brooklyrie din- 
visiems jų skyriams prisidėti, &0, 
prie to liaudies fronto.

Fašistų valdžia, kad sėk
mingiau jiems eitų Lietuvos 
liaudies reikalų pardavimas ir 
didesnis darbo žmonių smau
gimas, daužo visokias tauti
ninkams nepageidaujamas or
ganizacijas. Fašistai likvida
vo ne tik revoliucines profsą
jungas, bet ir tas, kurių prie
šakyj stovėjo socialdemokra
tai. Fašistai baigia ardyt Lie
tuvos socialdemokratų partiją. 
Jie užsimoję likviduoti ir liau
dininkų partiją. Visa eilė liau-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

Dabar iš paštos gavome 
money orderio duplikatą $8.50, 
vertės. Dėkavojame draugams 
binghamtoniečiams už šią au
ką ir prašome Agitacijos Fon
do nepamiršti ir ateityje. Jau 
nereikia draugams aiškinti šio Į 
Fondo svarbą. Mes žinome, prakaituoja. Kitos kūno 
kad šią žiemą susidėję revo
liucinės organizacijos galėtų 
suruošti kokį nors parengimė- 
lį Agitacijos Fondo naud’aiur 
liktų doleris kitas. O jeigu-tas 
negalima, tai prašome drau
gus paskirti nors po nedidelę 

dininkų partijos skyrių jau Ii- auką Agitacijos * Fondui nuo 
kviduota. Paskutiniu metu tau- kitų parengimų bei pramogų, 
tininkai pasiryžo ir visai likvi- ’ Parodykite, draugai, pavyzdį 
duoti liaudininkų partiją ir kitoms kolonijoms, 
tam tikslui ėmėsi ją skaldyt' 
su pagelba tautininkų agentų cijos Fondas 
liaudininkų nartbos 
Tautininkai rnušta^ 
mai lik-viduoti viso: 
z a ci j as, jei 
tautininkams, 
dina fašistinį smurtą 
Lietuvoj, tautininkams 
kad iš demokratizmo ir 
čių nebeliktų.

Komunistų partija 
liaudininkams prisidėt 
plataus liaudies fronto 
prieš fašistinį smurtą, 
prieš fašizmą, kovai

. Pažąstės Prakaituoja

Labai daug* kam pažąstės 
da

lys, jei kartais ir apkaista, tai 
tik taip sau, vidutiniai. Bet 
jau pažąstės beveik nuolat 
šunta ir šunta, ypač jei šiltes
nis oras, arba jei priseina 
sparčiai pasiėjėt.. Ilgainiui to- 
kis šlapiavimas netik apati
nius, bet ir viršutinius rūbus 
apgadina, ypač spalvuotus. Be 
to, nuo tokio didelio prakaita
vimo net ir kvapas pasidaro 

žinote, draugai, kad Agita- nebegeras, .atsiduoda lyg kuo 
i neturi atskiros 1 aprūgusiu. Kartais tokis pra- 

viduj. orn-anįzaciios su kuopomis ko-’kaitas esti net spalvuotas, lyg 
■ apta 
organi

jo. j nepasiduos 
Tautininkai di-

, Lodei kaip Ir nė-r . , “tavas arba koks tamsus, ši- 
nuolat ;ūp n'is jo re’ka- t.-up esti dėl tam tikrų parazi

tais. Ta pareiga trinia ant Loi. linių grybelių (fungi), kurių 
munistų, ant jų simpatikų, ir 
ant visų revoliucinių organiza
cijų. Prie ko gi daugiau Cent-

visoj
rūpi,
liku-ro Biuras kreipsis finansinės

| paramos savo agitacijos ir pro- 
siūlo pagandos darbams?
prie' 

kovai' 
kovai1 
prieš

Fr. Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

atsiranda šiltoj pašutusioj vie
toj ant plauku.

Visa tai sudaro nemažai 
nesmagumo. Kas daryti, kad 
sumažinus tokį vietinį prakai
tavimą? Kai pažąstės, tai pa
tartina nusiskusti. Kai plaukų 
tenai nebėra, daug lengviau 
tenai vilgytis kokiais vaistais, 
ir greitesnės esti pasėkos.

Suvilgę, duokite nu- 
o paskui jau apsivil- 
kaip, kas išpuola, da- 
Paskui kokią savaitę

Jei prakaituoji pažąstėse 
neperdaugiausiai ir jei nuo to 
neatsiduoda blogai, tai pa
kaks šitos lengvos priemonės. 
Gaukite vaistinėje

Aluminum chloride 1 ounce, 
Water 6 ounces.

šituo skiediniu vilgykite pra
kaituojančias vietas kartą per 
dieną, kokias tris ar keturias 
dienas.
džiūti, 
kite ar 
rykite.
nieko nedarykite, nesivilgykb^ 
te. O tada ir vėl vilgykitės 
trejetą-ketvertą dienų. Vilgyti 
galite medvilnės gabalėliu, pa
sidažę, arba ir pirštu.

Jeigu pažąstės prakaituoja 
labai* ir net negerai atsiduoda, 
tai galima ir smarkesnio gauti 
skiedinio’:

Formaldehyde 5% solution, 
6 ounces.

Vilgykite šituo skiediniu kar
tą kas diena per keletą dienų. 
Paskui apstokite savaitę ar 
kiek. O tada ir vėl galite vil
gytis. * j
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LAISVE Puslapis Trečiai

Žinios Apie Karą
Mr šuajant su Italy 

Armija
Italijos fašistai daug mo

bilizavo Afrikoje savo ko
lonijose žmonių Libijoje, 
Eritrea ir Somalilande. Af
rikos gyventojai kartu mar- 
šuoj; su fašistais, atvežtais 
iš Italijos.
žai buvo atsitikimų, kad tie

visi jie randasi arti Pary
žiaus ir tik 760 iš to skai
čiaus laikomi kolonijose. 25 
fabrikai gamina orlaivius.

Anglija — sausio mėnesį 
turėjo 2,800 karo orlaivius. 
Iš to skaičiaus 1,300 buvo 
laikomi pačioje Anglijoje, 
400 prie jūrų karo laivyno 
ir 1,100 kolonijose. Anglija

Bet jau nema- šiemet yra paskyrus karo

afrikiečiai pabėga pas ethi- 
opiečius.

Pirmose dienose Italijos 
armijos užpuolimo francū- 
zas Ilervi Misser nutraukė 
800 pėdų judžiams filmos il
gio. Jis traukė italų anuo
tas, tankus, orlaivius ir jų 
karo užpuolimus ant ethio- 
piečių ties Adowa.

Vienoje vietoje italams 
praeinant pro akmenis į 
juos pradėjo šaudyti. Ketu
ri italai kareiviai parkrito 
negyvi. Kiti surado už ak
menų pasislėpusį ethiopą, 
kuris penkis kartus šovė ir 
keturis kareivius užmušė. 
Jo šautuvas senos mados ir 

* jis greitai negalėjo jį išnau- 
jo užtaisyti.

Ethiopiečiai gyventojai 
suvargę, tūli iš jų kavojasi, 
o kiti pardavinėja italams 
vistu kiaušinius. Vietomis 
yra gražiai užaugę ameri
koniški kukurūzai, į juos 
žiūrint manai, kad esi Ame
rikos Iowa valstijoje.

Keliai prasti, arba geriau 
sakant jų nėra. Italų ar
mijos trokai negali išva
žiuoti, visur kalnuose reikia 
kelius taisyti. Kur ir yra 
tarpe akmenų keliai, tai 
taip siauri, kad jais negali
ma važiuoti. Italijos fašis
tai turi apie 130 inžinierių 

f ir desėtkus darbininkų tai
syti-tuos kelius. Jie mano 
i parų pataisyti apie 7 my
lias kelio.

Per ištisą dieną italų

orlaivių būdavo j imui $60,- 
000,000. 14 fabrikų gamina 
orlaivius ir 4 fabrikai jiems 
motorus. Anglija šiemet 
būdavo j a bombininkus, ku
rie gali kilti iki 15,000 pė-

mas ir įrengimas atsiėjo 
apie $100,000,000 (šimtą 
milionų dolerių).

Prie Viduržeminių jūrų 
jis prasideda Port Said 
prieplaukoje ir eina į pie
tus, rytine puse Menzaleh 
ežero ir per Timsah, Didįjį 
Bitter ir Mažąjį Bitter eže
rus. Į Raudonąsias jūras 
kanalas prakastas prie prie
plaukų Suez ir Thewfik. 
Prie kanalo išilgai yra gelž- 
kelio linija ar kitoki įrengi
mai.

Kanalas neva priklauso 
Suez Canal Co. (kompani-.
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dų augščio ir daryti apie I Vienas šėras dabar 
250 mylių į valandą, šiemet' Yra vertas^virš $1,000. Kas 
ji jau yra pasibudavojus nemažiau 25 serus, tai 
nemažiau 700 naujų karo turi vieną balsą, o paskui,

prantamą, aš patarnavau J. S. 
paduodamas jam vieno drau
go “Laisvę,” kuri tame laike 
buvo kliubė.

Tas parodo, kad žmonės bu
vo užinteresuoti Kauno kon
greso įvykiais ir mūsų delega
tu veikla bei jų užimta pozi
cija. Ir todėl sugrįžusių dele
gatų maršrutai turėtų būt vi
sur labai pasekmingi. Jeigu 
tik pakankamai rūpestingai 
būt rengiamųsi, tai visur pra
kalbų svetainės būt perpildy
tos žmonėmis. Bet, deja, taip 
nėra, kaip turėtų būt. Imu pa
vyzdį iš rengiamų prakalbų 
delegatui draugui Jonui Ma
žeikai Naujojoje Anglijoje. j

Nežinau, ar daug vietų yra 
taip įvykę, bet pas mus, ap
gailėtinai blogai įvyko. Tiesa, 
mes lowellieciai nesam smar
kūs veikėjai—daug apsileidi
mo iš mūsų pačių pusės. To ne
reikia slėpti. Ir turim taisytis. 
Bet juk dalykų pas mus ne
pataiso, kuomet mūsų darbas 
susitrukdo tiesiog per augštes- ' 
nes mūsų organizacijų

Pirmadienį draugai dirbo 
irgi nieko negalėjo daryti.

šitokioj padėtyj 
įvykti mūsų prakalbos, 
gas Mažeika atvažiavo 
ti, o plakatai guli ant 
kliube. Na, ir kokios 
mes buvo ? Nei

Prakalbose buvo platinama 
literatūra. Ypatingai buletinas 
“Prieš Kara ir Fašizmą.” Veik 
kiekvienas pasipirko vieno
kios ar kitokios literatūros. 
Aukų surinkta maršruto lėšų 
padengimui $2.93, kurios pri
duotos draugui J. Mažeik'aii '

Jeigu mes būtume apturėję

turėjo 
D rau
kai b ė- 

stalo 
pasek-

mažiau, nei 
daugiau, susirinko tik 36 žmo- j 
nes. O čia dar mūsų pačių plakatus nors penktadienio Va- 
draugai—daug jų—dirba nak- kare, ar šeštadienį iš ryto, 
timis, negalėjo dalyvauti. Mat, tai mūsų draugai buvo pasL 
darbo diena. Tiesa buvo atsi- rengę juos geriausia paskleisti 
lankiusių tokių žmonių, kurie per lietuvių stubas—pašto dė- 
niekad pirmiau nesilankydavo žutes, taip, kad pirmadienio 
į mūsų prakalbas. Bet tas pa-' ryte žmonės būt radę plaka- 
rodo, k’ad paskleidus plakatus tus ir sužinoję apie prakalbas, 
būt tokių dar daugiau, o tai, čia reikja ve kas pasakyti 

| be galo svarbu mūsų judėji- Barkite, draugai, stovinti cem 
muL ,truose, mus ir mūsų nevęiklu-

Draugas J. Mažeika labai mą. Reikalaukite iš mūsų at
tinkamai ir labai suprantamai skaitų iš mūsų nuveiktų dar- 
perstato visą eigą ir tuos au- bu, bet ir patys žiūrėkite, kad 
dringus įvykius Kauno kongre- darbas nesitrukdytų. Tada

Taipgi perstato šiurpuliu- mūsų veikimas abelnai koop(i-!
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se.
gą padėtį Lietuvos valstiečių 'ruošis ir tvirtės; šį ilgokai p^a- 
ir abelnai biednuomenės gy- . tiestą rašinį turėjau rašyti ne 
venime. Jis parodo Lietuvoje ! vien tik savo nuomone vaduo- 
nuimtus paveikslus. Jie labai damasis, bet mūs visų-kolekty: 
įdomus ir jų daug turi. Mažei-.vė nuomonė tokia, kurie ren
ka papasakoja tokių jausmin
gų vaizdų iš Lietuvos darbi
ninkų slapto veikimo, kurie 
klausytojus labai suįdomina ir 
paskatina, kuomi nors pagel
bėti savo broliams ir seserims 
jų karžygiškose kovose su fa- 

j šizmo režimu, už įgijimą lais- 
i ves Lietuvos darbo žmonėms.

Pasiunčiau į 
vais siųsti per Gibraltarą ir' plakatų darymą į “Laisvę.” Iš Į 

„ U- " ‘ ~ ’ i iš Į
Laisvės” pranešimą-atvirutęI

tai nepaisant kiek šėrų as
muo turi, jis daugiau ne
gauna kaip 10 balsų. Šėrų 
reikalingas skaičius yra 
Anglijos rankose ir ji turi;gas’

i Su draugo Mažeikos 
Įkalbomis šitaip išėjo:
pora savaičių prieš paskirtą 
mums prakalbų dieną gavau 
pranešimą nuo draugės D. Lu-

lėktuvų ir viso turi apie 3,- 
500 orlaivių.

Italija—sausio mėnesį ji 
turėjo 2,300 karo orlaivių. 
Šiemet fašistai paskyrė _ . . .
$100,000,000 jų budavoji-Į didžiumą balsų. Prie to An- Į 
mui. i ‘ 
čių orlaivius ir 6 fabrikai 
orlaiviams motorus dirba 
dieną ir naktį. Šiemet Ita
lijos fašistai jau pasigami- strateginė vieta. Jeigu da-| kalbas rugsėjo 23 dieną. Tuoj 
no 1,150 naujų karo lėktų- bar jis būtų Italijai uždary-; susišaukiau draugus, nutarėm | 
vų ir viso turi 3,450 oriai- tas, tai Italija turėtų lai- * rengt prakalbas, 
viu. '

Vokietija—sausio mėnesi į aplinkui visą Afriką karei- rugsėjo 14 dienos gaunu 
turėio 600 karo lėktuvų. 17 vius ir amuniciją prieš Et-1“7 . ” \ 1
fabriku gamina orlaivius ir hiopiją. O jeigu Anglija per Krance, kad pneme

įstai-

pra- 
Apie

gėmė tas prakalbas, t. y., AL 
DLD 44-ta kp. ir LDS 110 
kuopa.

14 fabrikų, gaminan- glija sulyg kelių padarytų 
............  tarptautinių sutarčių turi 

teisę ginti Suezo kanalą.
Suezo kanalas yra labai j kienės, kad rengtumėm pra

9 fabrikai motorus. Fašis
tai siekia pasigaminti 6,- 
500 karo lėktuvu. Jie da
bar jau turi mažiausiai 2,- 
600 gerų karo orlaivių.

Tain sparčiai auga impe
rialistiniu valstybių karo 
lėktuvų skaičius, o tas didi
na pasaulio karo pavojų.

mano užsakymų plakatų ir 
~ . , tik nuo

i pranešimo dienos iki prakal
bų dienos yra 10 dienų laiko.

! Tikėjaus, kad bent jau ant ke-

uždarytų ir Gibraltarą, tai n . .V1 .
tada Mussolinis jokiu keliu pa ar^S1^- eis ia’d I nronnc’imn dinnoe

negalėtų pasiųsti savo, ar
miją karui. |

Veikiausiai bus uždarytas tvergo vakaro, rugsėjo 19 d., 
gausiu plakatus, todėl šaukiau 
ant to vakaro partijos susirin-

J. M. K.

“Laisvės” Dvidešimtpenkmeti- 
nis Jubilėjus

ALDLD 44-ta kuopa perei-

Suezo Kanalas ir Jo 
Svarba

Suezo kanalas Italijai. Re
voliuciniai darbininkai svei
kintų tokį žingsnį. Kol kas kimą ir maniau, draugai pasi-1 
Suezo kanalo Šėrų savinin-’dalins plakatus ir išnešios per' 
kai jį dar neuždaro, nes jie; lietuvių stubas. I
gauna mokėti už kiekviena! Bet plakatai neatėjo. Susi-

,pasiųstą kanalu.

Laikas Ethiopijoj ir 
Amerikoje

Karo žiniose iš Ethiopi- 
jos tankiai yra minimas lai
kas, tai yra valanda, kada 
įvyko mūšiai arba kokis 
miestas buvo paimtas. Et- 
hiopijoje laikas yra skirtin
gas nuo Amerikos. Kada 
Addis Ababa, Ethiopijos 
sostinėj, yra 12 valanda 
nakties, tai New Yorke 
tuom laiku dar yra tik 4 
vai. po pietų. Reiškia, Et- 
hiopijoje laikas eina 8 va
landomis pirmiau, negu 

francūzų inžinieriaus M. de-| Amerikos rytinėse valstijo- 

DidžiMili ValstvbilĮ Karo Le~11’- K"al° llrat“-“■_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
Jogos Ore jjjjSy Veikimas ir Trūkumai—Atsakomy-

Italijos imperialistų už- 
puolimas ant Ethiopijos iš
šaukė didžiausi pasaulinio' 
karo pavoju. Italijos fašis
tų karo orlaivių veiksmai 
priverčia spauda darvt per
žvalgas karo jėgų. Milita- 
ristai šaukia: “Kas valdo 
orą, tas yra pergalėtoias!” 
Italijos fašistiniai orlaiviai 
bombų lietų paleido ant 
Ethiopiios gvventoju.

Štai koki karo orlaivvnai 
didžių valstvbių pagal Kent 

• Hunter apskaitliavimą, pa
siremiant Tautu Lygos do- suomenę. 
kumentais ir New Yorko 1 Buvo aiškiai jaučiama, kad 
orlaivininkvstės metraščiu lr Be darbininkai, kurie nes- 
“Aircraft Year Book”:

Franci j a — sausio mėne
si, 1935 metais, ji turėjo 
3,600 karo orlaivių. Šiemet 
yra paskyrus orlaivynui 
$65,000.000. Šiemet ji turė
jo pasibudavot 270 dideliu 
ir greitų bombininku ir 360 
kitų karo lėktuvų. Franci- 
jos karo orlaivvnas dabar 
turi apie 4,200 lėktuvų. Veik gaudyti žinias, kaip ten tikre-

Suezo kanalas, tai van
dens vartai tarpe Europos,

bombininkai 'lėktuvai bom- Azl’os .lr A?nk"?J S"ez0.ka’ 
b-rdavo išilgai kelia linkui j Lalas Junna Vidurzemines 
Iškalė nuo Adowa? pu.ras Raudonoms juro-

Ttfi’n kareiviai cnižpfcH ™1S- Jfelcu ne Suezo kana- 
Ofic’e- Plaukiant i Indiia

riai kantriai užsilaiko, no- 9.rl?a kitas Aziios dalis pri- 
r ėdami kareiviams duoti s^e^u kelis tūkstančius mv-
pavyzdi |liu daryti aplinkui -visą Af-

Su italu armija yra* ne
mažai ir kunigų. Kunigams Suezo kanalas turi 100 
padaryti altorių ir žvakių m_ykų ilgio, nuo 150 iki 300 
atvaizdai ant audeklo, tain. [Pėdų pločio ir nuo 26 iki 72 

r kad jie tuos “altorius” galiiP®^ gylio. Kanalas buvo 
bakse vežiotis sugavimi ir:prakastas tarpe 1885 ir 

t kareivius apgavinėti. i 1889 metu vadovystėje

gauna mokėti už kiekvieną i
žmogų ir toną amunicijos1 rinkome penktadienio vakare,

beMūsų Augštesniųjų Įstaigų
LOWELL, Mass. — Kuomet 

mūsų darbininkiški delegatai 
rėmėsi su Smetonos fašistiniu 
režimu Kaune “Pasauliniam” 
Lietuvių Kongrese už Lietuvos 
liaudies demokratines teises, 
o “Laisvė” kasdieną, talpino 
delegatų neapsakomai svar
bius raportus, tai tie raportai, 
jų Įspūdžiai ir audringi Įvy
kiai kongrese nepaprastai su
judino Amerikos lietuviškų vi-

kaito -“Laisvės” — katalikai, 
darbininkai, kokiu tai būdu 
sužinoję, kad Amerikos lietu
vių darbininkų atstovai nuva
žiavę į Kauno Kongresų, drų- 
siai ir neatlaidžiai spiria 
Smetonų ir jo visų fašistinę 
klikų prie sienos ir nesvyruo
dami reikalauja laisvės Lietu
vos valstiečiams ir miestų dar
bininkams; pradėjo įdomauti,

nybėje yra? Kas taip išdrįso 
po pat ponų akių tokį nesma
gumų ponams fašistams—Lie
tuvos liaudies pavergėjams—■ 
sukelti? Tūli atėjo į mūsų 
kliubų ir prašė duoti jiems 
“Laisvę” pasiskaityti ir suži
noti apie tikrų stovį. Nes, gir
di, jiems priseina ginčytis su 
kitais, su kuriais jie susitinka, 
o tikrų žinių neturi. “Darbi
ninkas”, esu, paduoda labai 
miglotas žinias ir negalima su
prast kas dabar darosi Lietu
voje.

Darbininkas J. S. sako: 
“ ‘Darbininkas’ rašo, kad Vo
kietijos ir kitų užsienių agen
tai užpuolė Lietuvų ir kursto 
Lietuvos žmones prie suiru
tės.” Iš to galima buvo su
prast, kad katalikiškoj spau
doj buvo rašyta daug^maž pa
našiai apie Lietuvos ūkininkų 
sukilimų prieš ubagiškų, apmo
kėjimų už jų užaugintus ja
vus ir kitokius produktus. Su-

ir gi tas pats—-plakatų nėra. 
Na, sakome, rytoj šeštadie
nis, jau paskutinė diena, tin
kamesnė išskleist plakatus, 
nes pirmadienį jau turėtų būt 
prakalbos. Rytoj jau turės būt 
plakatai, kitaip jog ne negalės 
įvykt prakalbos. Susirinkom 
keletas draugų ir laukiam 
kliube. Atkartotinai ėjau na
mon (netoli .nuo kliubo gyve
nu) žiūrėti, .ar dar nėra pla
katų. Iki 2-rai valandai pra- 
laukėm, nėra plakatų. Visi 
nervuojasi—pyksta ir tai ne be 
pamato.

Draugas Paulenka įsako 
man telefonuot maršruto tvar- į 
kytojams, kad sulaikyt mūsų 1 
prakalbas. Prakalbos labai 
svarbiu klausimu, norisi, kad 
jos įvykt, kaip nors. Nepriimu ( 
draugo Paulenkos įsakymo. Kj- i 
ti draugai nieko nesako. Ne
žino patys, ką čia daryt, bet vi
si pyksta—rūstauja. . Pagaliau 
visi išsiskirsto su dideliu ne-. 
pasitenkinimu, nes subatoj po 
piet jau nėr vilties iš pašto ką, 
nors apturėti. Eidamas gatve 
susitinku savo distrikto laiška
nešį. Užklausiau jo apie “bun- 
dulį/’ ar nesiranda pašte del 
manęs. Gavau atsakymą, -kad 
ne. Let jis man pažadėjo, kad 
jis vėliaus nueis dar sykį į 
paštą, nors jam nėra privalu
mo tą . daryti, nes subatomis 
dirba tik lig piet, ir pažiūrės,1 
kas yra atėję del panedėlio 
ryto nešti. Ir jeigu bus kas, 
tai jis man atneš padaryda
mas ekstrą žygį. Na, ir tokiu 
būdu gavau bundulį 15 minu- 
tų iki keturių subatoj po pie
tų, kuomet draugai išsiskirstė 
ir nebuvo kam jau išnešioti 
plakatų. Sunaudojau nedau
giau, kaip 50 lapelių, paduo
damas, kur nors sutikus dar
bininkus. Su medinėm kojom 
toliau nueit ir nunešt negalė
jau, nes jos yra senos, nętvar- 
koj ir greit mane žeidžia. O 
kiti draugai visai nežinojo, 
kad tie plakatai pribuvo, nors 
ir vėlai.

Penki mainieriai, uždaryti Kentucky valstijos kalėji
me už dalyvavimą Harlan mainierių streike. Jie ten 
sėdi jau kelinti metai, kadangi jie prasikalto išnaudo
tojams. Darbininkai turi reikalauti jų paliuosavimo.

tam savo susirinkime nusitarė 
nuoširdžiai pasidarbuoti “Lais
vės” vajuje, kad paminėjant 
25-kerių metų jubilejų darbi
ninkiško laikraščio gyvavimo 
gerokai padidinti skaičių “Lai
svės” skaitytojų mūsų miėSte 
ir apielinkėj. Pasiskyrėm vi
są eilę darbuotojų vajininkų 
ir darbuosimės. Liuosnoriai 
apsiėmė padirbėti šie draugai: 
S. Paulenka, J. Daugirda, J. 
Blažonis, J. M. Karsonas, V. 
Mikalopas ir F. Greska. Gel
bės ir kiti draugai tam svar
biam darbui. .

J. M. Karsonas.

Haverhill, Mass. -
Paskelbimas Senų Aukų
Padengimui lėšų pasiuntimo 

delegato į “Viso Pasaulio Lie~ 
tuvių Kongresą,” Kaune, tapo 
suaukota du doleriai. Aukąvo. 
sekami draugai bei draugėse/

P. Galinis, P. Pečiukonįs* 
B. Mizara, F. Stripinis, V. 
Račkauskas ir V. Kancevičius 
po 25c; A. Večkys ir O. Pe- 
čiukonienė po 15c; S. Benkus 
ir A. Račkauskienė po 10 c. 
Viso $2.

V. Račkauskas.,

Red. Pastaba: Neatsimefra- 
me, ar šios aukos jau paskelb
tos “Laisvėje” ar ne. Vis tiek 
skelbiame, nes jeigu nepas
kelbtos, tai aukotojai gali 
įsižeisti ant rinkėjų, o jeigu 
buvo paskelbta, tai n e paga
dins antru kartu atžymint. 
Per klaidą šis d. V. Račkaus
ko pranešimėlis buvo pasime
tęs redakcijoj, todėl taip užsi
vilko. Atleisite. ,

». I 
Klaidy Atitaisymas 
“Laisvės No. 238 straipsnyje 

“J. P. Jeningso Teismas atidė
tas” pasakyta, kad teismas ati
dėtas iki sausio mėnesio 1936 
m., o turėjo būti iki lapkričio 
mėnesio š. m. ., , >

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043 
____________________ ___ -J

PRANEŠIMAS BROOKLYN!) IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų ištaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dVi ko--

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ii’ pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę as 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del’ 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Šie paveikslai parodo, ką tamstos

jūsų mylimųjų pašarvojimo

TĖMYKITE, ką mūšy Įstaiga suteiks už tamstų pinigus, 
galite gauti už mažus pinigus

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. ' Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėfelė. Išviršininė grabui dėžė taip paL 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo-- 
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą. >

$225

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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LAISVĖ Pirmadienis^ Spalio 14,1935

NEWARK, N. J
Apie “Tėvynainių” Nepavyku

sias Misijas
Rugsėjo 30 d. “Pasaulio Lie

tuvių Kongreso Rėmėjų Tary
ba” turėjo prakalbas sugrįžu- 
siem delegatam iš Lietuvos.

Kalbėtojai buvo net šeši.
Pirmas kalbėjo K. S. Tre

čiokas. Ilgai pasakojo, kad jis 
■nesąs kalbėtojas. Į kongresą 
važiavo nuo Prekybos Ben
drovės, bet ten buvo kaipo 
svečias. Daug ko pasimokinęs, 
ba kalbėjęs su žymiais biznie
riais Lietuvoj. Lietuva 
kiausia šalis pasaulyj, 
patį kongresą nieko 
minė.

Antras kalbėjo K. 
pius, “Dirvos” red.

pui- 
Apie 

neprisi-

Pradeda 
su perkūnija ant komunistų. 
Girdi, iš šimto penkių delega
tų, tik keturiem komunistam 
nepatiko Liet, valdžia. Bolše
vikai meluoją, kad Liet, nege
rai gyventi ir kad tvarka ten Į 
negera. Liet, liaudis gerai gy
venanti ir pilnai esanti paten
kinta savo valdžia, išskyrus 
kelis bolševikus, šaukė p. Kar
pius. Liet, tauta jam labiau 
rūpėjusi, negu pats kongresas, 
todėl jis buvęs kaipo svečias, 
o ne triukšmadarys.

. Trečias kalbėjo J. Tysliava, 
“Vienybės” red. Pradėjo iš 
dausų—patykom„ iš biblijos, 
ką tai pasakoti. Paskiau smar
kiai sušuko: “Kitom ’tautom 
ėmė šimtmečius tokį darbą at
likti!” “Vilnius Lietuvos šir
dis, o Klaipėda jos plaučiai!

tas Lietuvoj. Girdi, muzėjai 
tokie puikūs, kad svetimže- 
miai atvažiavę net verkia žiū
rėdami. Delei tautos labo, bu
vęs geras, nekėlęs triukšmo 
kongrese. Baigė, apie patį 
kongresą nieko neprisiminęs.

Penktas kalba kun. profeso
rius F. Kemėšis. Pirmiausia pa
sakojo apie Lietuvos valdžios 
gudrybes Kląipėdos krašte. 
Girdi, taip puikiai sutaisė rin
kimus į seimelį, kad Lietuviai 
gaus didžiumą atstovų, o vo
kiečiai mažumą.

Toliaus sakė, kad Liet, pa
vojaus iš Hitlerio pusės nesą. 
Girdi, vokiečiai turi pirma pa
imt Danzigą, negu ateis į Liet. 
Paskui Pabaltijos kraštų są-| 
junga ir raudonoji armija sto-1 
vi už mūsų pečių, sakė Kerne- ' 
šis. Atrodo, kad tas kanaunin
kas visai Hitlerio nebijo. Mat, 
jam bile ne bolševikai. Apie 
patį kongresą tiek pasakė: 
Kongreso buvęs svarbiausias 
tarimas, tai steigti mokyklas 
visam pasaulyj ir kad domini- : 
konai ir pranciškonai ir mi- 
nyškos mokytų lietuvius savo 
tautos istorijos, kalbos ir tt., 
veltui—be atlyginimo. Ir kon
gresas įsteigs savo 
New Yorke, Chicagoj 
tru Kaune.

mogą L. D. P. Kliubo kam
bariuose, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J. Tai buvo vienas 
iš smagiausių 
rum.”

Tą vakarą 
drg. A. Skairus. 
ta visa eilė choriečių, kad jie 
pasakytų, ką jie mano apie 
chorą. Pirma buvo iššaukta 
draugė buvusi ilgą laiką or- 
ganizatorka, drg. Lauksminai- 
tė. Ji nušvietė visą eilę gerų 
dalykų kas link choro -gerovės 
ir vėlino, kad choras išbujotų 
ligi milžiniškos organizacijos. 
Antras iš eilės kalbėjo drg. 
P. Poškus, dabartinis organi
zatorius. Taipgi labai pagir
tinai atsinešė link choro ir 
kvietė visus, kaip choriečius, 
taip ir pašalinius, bendrai im
tis už darbo, kad Bangos Cho-

I ra išbudavot ligi drūtos ir 
skaitlingos organizacijos. Bu
vo ir daugiau kalbėtojų ir visi 
nurodė, kad reikia daugiau 
kreipti atydos į jaunuomenę, 
nes Elizabethe yra lig valios 
medžiagos. Visi draugės ir 
draugai pasižadėjo drūtai su-

šurtini-buru-

pirmininkavo
Buvo iššauk-

sirišti ir iš vien veikti del la-( Sovietų Sąjunga, žinoma, nu- 
bo choro. Aš iš savo pusės 
linkiu ir vėlinu Bangos Chorui 
išbujoti ligi milžiniškos orga
nizacijos. Aš norėčiau maty
ti greitoj ateityj Bangos cho
ro numerį 40. Tai yra labai 
maža kvota del Elizabetho, 
nes čia yra medžiagos tiek, o 
tiek, tik reikia nesnausti. Tai
gi visi, draugės ir draugai, bū
kite tokiais draugiškais, kaip 
kad buvote 6 d. spalio, tai jūs 
patys matysite, kad viskas iš
sipildys, ką aš čia kalbu. Taip
gi raginu ir pašalinius geros 
valios žmones eiti prie Bangos 
Choro ir stoti sykiu varyti 
darbą pirmyn, nes dabar kaip 
tik tas reikalinga. Debesiai 
jau iš visų pusių niaukias ir 
perkūnija su žaibais pradeda 
trankytis, rengdamos! uždegt 
visą pasaulį. Darbo žmonių 
rankos ir protas tą viską gali 
sulaikyti ir pasakyti tiems po
nams, kurie nori kariaut:
“Galite kariauti, bet nelieski- Sumanyta parinkti
te mūs, darbo žmonių, mes, darbininkų reikalams, 
karo nenorim!”

Bangos Ch. Korespondentas, taip: Lietuvos politiniams ka

traukimas ryšių jiems nieko 
tokio, bet netektų didelio kos- 
tumerio. Vargšai, kurie dirba 
Sovietam mašinas, džiaugiasi,, 
kad turi darbo, 
šius ir vėl būtų

Pavyzdingos
Rugsėjo 22 d. per dd. ro- 

chesteriečius buvo surengta 
draugam Morkevičiam pami
nėjimas 25 metų sukaktuvių 
nuo jų apsivedimo. Morkevi- 
čiai turi ūkę apie 6 mylios 
nuo Rochesterio. Jų draugai 
jiems nežinant surengė tą ba
lių, nusiveždami, kas reikalin
ga.

Svečiam pietaujant, pirmi
ninkaujant A. Duobai, 
šaukiami nekurie svečiai 
kiek pakalbėti, čion neminė- į 
siu, kas kalbėjo, bet visi linkę- j 
jo draugams Morkevičiams i 
dar sulaukti 50 metų 
jaus.

Nutraukus ry- 
ant gatvės.
Sukaktuves

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RW 493 has been issued to the undersigmed 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 342 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE GANZATX1NE 
PARK AVENUE REST.

342 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , _ . 
L 708 has been issued to the undersigned betl 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1063 Gates Ave., Borough of Brook
lyn, County of kings, to bo consumed off 
the premises.

HERMAN D. ADELSTEIN
(GATES AVENUE WINE & LIQUOR CO.) 
1063 Gates Avo., Brooklyn, N. Y.

Į sižadėjo dalyvaut “Laisvės” vajairt^ 
kampanijoj, visi yra šaukiami į su
sirinkimą, 15 d. spalio, tai yra, atei
nantį antradienį, 7:30 vai. vak., 735 
Fairmount Ave. Būtinai būkite visi. 
Bus pristatyta daug antrašų, bus pa
sikalbėta apie metodas.

Visi, kurie tik norėtumėt pagel- 
Laisvės” vajuj, būkit ant Šio

susirinkimo.
A. J. Smitas.

(242-243)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

šeštas kalbėjo P.
“Sandaros”

skyrius
su cen-

Pivariū- 
nas, "Sandaros” atstovas. 
Ačiavo Liet, valdžiai už vai- 

! šes, kurios jiem nieko nelėša- i vę. ,
Sakėsi buvęs Žemaitijoj, 

__ . . kalbėjęs su ūkininkais ir už-Nepaisant kiek taikė į natrio- . ... v. . , vr . ...... I tikrino amerikiečius, kad ze-
maičiai nestreikuos.

Septintas pasirodė 
SLA sekretorius, su 
ja, dėkavojančia

tinius jausmus, vis tiek nieks 
neplojo. Išgarbinęs Liet., sakė, 
kad yra pora ir negerumų, 
būtent tai, kad krikščionys de
mokratai ir liaudininkai remia 
bolševikus; antra, tai Klaipė
dos lietuviai ir su šunim šne
ka lietuviškai, o kai reikia 
balsuot, tai vis tiek balsuoja 
už Hitlerį.

Ketvertas kalba Vitaitis, 
“Tėvynės” red. Pradeda su ko- 
liojimu ant darbininkų išrink
tų delegatų, kam jie reikala
vę civilių laisvių Lietuvos dar
bininkams. Girdi, žiūrėkite, 
Rusijoj aštriausia diktatūra, o 
jie remia, o Lietuvoj demokra
tijos reikalauja. Mat, p. Vitai- 
čiui demokratija ten, kur ma
žuma kapitalistų turi pavergus 
didžiausią didžiumą darbinin
kų. O kad Rusijoj keli buržu
jai nenori dirbti darbo, tai po
nui Vitaičiui labai skauda pa
šonę.

Koliojo 
gatus už 

• kongrese.
• buvo negerai. Kada mes ra

miai sėdim, tai jie prašo ir 
prašo balso.

Toliaus pasakojo, kaip ame
rikiečiai parvažiavę į Liet, 
pridarę daug nesmagumų. Gir
di, traukinio vagonuose yra to
kia rankena, kurią bile kas 
patraukia, traukinys tik dzi- 
dzi-dzi, ir sustoja ant vietos. 
Pabauda už tai 25 litai, tai už
simoka, bet kaip tik pradeda 
važiuoti ir vėl traukia ir taip 
paralyžiuoja Liet, transporta- 
ciją.

Kitos šalies lygios Lietuvai 
pasaulyje nesą.

Ūkininkai gyveną kuo pui
kiausiai. Už rugių pūrą gau
ną 3 litus, o kviečių—4 lt. Be 
tt>, fabrikų išdirbiniai žymiai 
pabrangę.

5-6 metai atgal už rugių 
pūrą gaudavo 25 litus, kvie
čiai dar brangesni buvo. Tie
sa, ir reikmenos, kaip cukrus, 

’ druska, kerosinas, buvę piges
ni.

Sake, tiesa, kad ūkininkai 
streikuoja, bet ko jie nori, tai 
jis nežino. Tur būt dėlto, gir
di, kad bolševikai visi iš mies
tų pasileido per kaimus. “Mes 

L,Užmiršom idealizmą, kaip tik 
pasiekėm Liet, rubežių,” šau
kė Vitaitis. Labai ačiavo Liet, 
valdžiai už vaišes ir už vežio- 

■ jimą po visas puikiausias vie-

progresyvius dele- 
“triūkšmo” kėlimą 
Girdi, jiem viskas

Vinikas, 
rezoliuci- 
Anglijai, 

Francijai ir Italijai už baidy- į 
' ---- Lietuvos.

į iš New 
sėdėda-

ma Hitlerio nuo 
Taipgi Liet, konsulas 
Yorko krapštė bardą 
mas.

DETROIT, MICH.
Masinis susirinkimas įvyks trečia

dienį, 16 d. spalio, 7:30 vai. vakaro, 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter. Vi
si ALDLD nariui, “L.” ir “Vilnies” 
skaitytojai, ir simpatikai kviečiame 

j ateit ir apkalbėt svarbius dalykus ir 
ALDLD 20-ties metų jubilėių. Taip
gi apsvarstyt mūsų dienraščių reika
lus.

Pietinio Illinojaus Draugams
Aš, laikina sekret. Pietinio 

Illinojaus Lietuvių Organizaci
jų Veikimo Ko notėto prieš Ka- 

buvo jrą ir Fašizmą, persikėliau kiton 
j vieton gyventi. Mano naujas 
;adresas yra: 1005 Gent St., 
Johnson City, III. Su visais tuo 
klausimu reikalais kreipkitės 
pas mane mano nauju adresu.

Pietinio Uliniojaus Bendro 
Fronto prieš Karą ir Fašizmą 
konferencijos šaukimas išsiunti
nėtas visoms organizacijoms ir 
laukiame jūsų delegatų.

M. Yotkienė.

Komitetas.
(242-243)

jubilė-

aukų 
Surink

ta $26.32 ir paskirstyta ši-

Priminimas ALDLD II Apskričio Kuopoms
Draugės ir Draugai!

Jau kelios savaitės praslin
ko, kaip buvo išsiuntinėta vi-Į 
soms 'II Apskričio kuopoms' 
laiškai su prašymu, kad visos 
kuopos sukeltų “Daily Wor
ker” paramai $100. Laiškuo
se buvo pažymėta ir kiek ma
žiausiai kuopa turėtų sukelti, i 
Taipgi buvo'aiškinta ir ALI) į 
LD 20 metų gyvavimo jubilė- j 
jus, kad kuopos surengtų tam 1 
tikslui literatinius vakarus.! 
Tačiaus lig šiolei dar neteko 
nei girdėti, nei spaudoje ma-į 
tyti, kad kuopos ką veiktų 
šiais labai svarbiais klausi
mais.

Aną vakarą sueinu drg ( 
Yasmantienę iš Harrisono 136 i 

kuri

presui
‘Daily

aukavusių 
daugiausiai

j gai laukti, kaip užsidegs ir vi-
I sa Europa, tame ir mūsų dar- 
j bininkų vienintele šalis tevy- 
nė, Sovietų Sąjunga greit gali

I būt užpulta fašistiniu žvėrių. ,o i 1 \ i •| Kiekvienas centas del darbi-
I ninkiškos spaudos, tai Musso-
I liniui, Hitleriui švino kavalkas 
jį išžiotas gerkles. Kiekviena 
i mūsų energijos uncija, tai ra- 
Imybė ir taika darbo liaudžiai 
i ir grabas fašizmui.
į Todėl, draugės-gai, visi tu- A. Duoba, Gailinaičiai, Šiurkai, I 
rim stoti, kaip vienas prie dar-j Malinauskai, Pultonai, Simai-! 

j bo, kol dar galim susirinkti, i tis, Baltakiai, Gužauskai po 
; kol dar galim judėti, nes ga-^Oc; Rubinskai, Vaivodienė, Į 
limas daiktas, kad gali mus Milevičiai, Velykiai, B. Duo- i 
ir čia užpulti 1919 metų Pal- bai, Evans po 25c; Budriai! 
merio laikai, tada bus jau vė- jOc.

...... Turiu ištarti padėkos žodį

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas 

trečiadienį, 16 d. spalio, 7:30 vai.
1 vakare, pas drg. F. M. Endriulj,

įvyks

liniams $11, “Laisvės
$5.32, “Vilniai”
Worker” $5.

čion paduodu 
vardus. Bet kad
dalyvavo žmonės poromis, tai1 1321 N. Main Ave. Visi nariai ma
il’ paduodu auka nuo abieju, I Jokite dalyvaut, nes yra daug svar-

7 , . i biųmoters ir vyro sykiu:
Morkevičiai $5;

$1.50;
Bekešiai

Kumparskai, Vaidilai, | 
Z. .Dievuolis, Mikitai, Rinkevi- j 

i čiai, Kaniauskai, Stančikai po ' 
;$1; Druseikiai, Lekavičiai po 
i 75c; Konteniai, Jurgelaitis, 
Balaišiai, Švedai, Barauskai, 
Barzdaičiai, Gurskiai, Baviu- 
liai, Duseika, Totoriai, Duobai,

dalykų apsvarstyt.
Sekr., J. Norkus.

(243-244)

HARTFORD, CONN.
Svarbus susirinkimas šaukiamas 

visų “Laisvės, “Vilnies” skaitytojų ir 
darbininkiškų organizacijų narių, 
antradienį, 15 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, 57 Park St. čia bus svars
toma “Laisvės” ir “Vilnies” vajus, 
kaip padaryt abu vaju skaitlingais. 
Kviečiam visus lietuvius dalyvaut.

Komisija.
(243-244)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas!

Draugės ir draugai, tie kurie pa-

lu. Šaukim viešus masinius
mitingus. Kvieskim visus be viso to sumanytojams., Dau- 

man skįrtumo darbininkus j bendrą gjąusia tą atliko moterys, Be-Nieko nuostabaus, kad tie kP* organizatorę, ----------- --------------  £ ------- c giauoxa avimu aaay vux y

“išrinkti atstovai” tą patį pa-' sak°’ kad ka°pa Jau sei}ai, veikimą, • bendrą kovą prieš kėšienė, Duobienės, Ivonaitie- 
šakojo, ką ir keletas metų atdnusiunt^savo kvoį lzdm’n-1..................... ' ' " •
gal, kada pardavinėjo LAB 
akcijas.

Bet ve kas nuostabu: ne
paisant, kiek tos visų dešiniųjų 
sriovių rengiamos prakalbos 
buvo garsintos, publikos buvo 
daug mažiau,
Abeko raportą iš kongreso, 
atsibuvusį toj pačioj vietoj. 
Iš taip mažai susirinkusių, dar 
vienas trečdalis buvo 
vės” skaitytojų.

Buvo laikai, kada tiems po- 
Liet. 
del- 
Jie 

vel- 
■ vis-

negu per d.

’Lais-

nams užtekdavo suminėt i 
neprigulmybę, Smetoną ir 
nų plojimas pasipildavo, 
tą bandė ir šį sykį, bet 
tui. žmonės tik šypsosi ir 
kas.

Klausiau vieno ir kito kata
likų ir tautiečių, kodėl nebu
vot ant misijų. Atsakymas: 
“Mes jų nerinkom. Ar jie mus 
klausė, kad jie gali mus at
stovauti?” Kitas vėl sako: 
“Aš žinau, kad jie nieko gero, 
naujo, nepasakys.” Dar kitas j 
klausia: “O kada Bimba kal
bės Newarke?”

Už 20 mylių nuo Newarko | 
apgarsinimai laiškais išsiunti
nėta, o publikos nėra. 
Kelmelis dar daugiau 
dęs.

Tas reiškia boikotą 
ninku prieš savo lyderius. Tas 
reiškia darbininkų susipratimą 
ir greitoj ateityje visų sriovių 
darbininkų bendrą frontą.

kei d. Lideikienei, bet, girdi, j 
nesimato spaudoje, kad ji pri-! 
ėmė ir kad kitos kuopos ką i 
veikia šiais reikalais. Drau-1 
gai harrisoniečiai geriausia' 
stovi mūsų II Apskrityje. Vi
sokias pareigas nuo apskričio 
jie pirmieji skubiai ir tinka
mai atlieka. Bravo, draugai! 
Kas antras apskrityje paseks 
136 kuopos pavyzdį? Newar- 
kiečių 5 kuopa jau turi virš 
pusės kvotos ir literatinį va
karą taipgi greit surengs. Ką 
Ką veikiat didesnės ir ma
žesnės kuopos?

O veikti reikia, draugės ir 
draugai, ir labai reikia. Karas
Afrikoje jau užsidegė.

Kruvinojo Mussolinio ka- 
nulės jau veikia. Geležiniai 
Mussolinio “paukščiai“ jau sė
ja mirtį ant ramių moterų, 
vaikų ir net ligonių Abisinijoj. 
Tai baisus vaizdas! Tai šiur
pulingos žinios! Ir nereikės il-

karų ir fašizmą!
II Apskričio Sekr.

G. A. Jamison.

nė ir kitos. O labiausia ačiū 
gaspadinėms, kurios gana pa
vargo bedirbdamos, tai yra ga
mindamos valgius. Sykiu pa
dėka ir visiems aukavusiems.

J. Evans.

ls Mūs Apielinkės
Darbai kai kuriose dirbtuvė

se kiek geriau kruta. Ameri
can Piano Co. pusėtinai gerai 
dirba. Kita didelė visokių ma
šinų išdirbystė, Gleason and 
Co., turį didelius užsakymus iš j 
Sovietų Sąjungos, 
ir naktį, 

čion nesenai 
Yorko valstijos 
konvencija. Daugiausia šuva- 

. i S - i • section oi tno Aicononc u Ziavo turtingosios klases tūzai, trol Uw at, 1501 Foster^ Avė., 
_1 Jlrookiyn, County teParadavo gatvėmis. Gere.. on tho promises. 
~ . . _ , . . 1 • MARY LEAHYDaug pridarė tokių neva bai- j 1501 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
kų: supuvusias tomates mėtė, Į notice is h^b7 given that License No. 
vandenį laistė į praeivius. Ant 
galo išnešė rezoliuciją, kad 
valdžia atmokėtų kareiviam 
bonus ir nutrauktų ryšius su

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3548 has been issued to the undersigned 

! to sell beer, wine and liquor at retail under 
• Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 1901-3 Surf Avenue, Borough of 
"Rivl-in rlionn ' Brooklyn, County of Kings, to be consumed Uli uu Uidią on th0 prernjsc8.

E. MULLER
IMPERIAL HOTEL and RESTAURANT 

1901-3 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132^A of the Alcoholic Beverage Con- 

, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

MARY LEAHY

buvo New 
legionierių

L 1041 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 355 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLĖS LUBAN
355 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Elizabeth, N. J
Bangos Choro Veikla ir 

Reikalai
Bangos Choras 6 

Oct. š. m. surengė 
sezono užbaigimui 
mą ant P. Vaičionio parko, 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. Bet kadangi oras, pasitai
kė labai šaltas ir apsiniaukęs, 
tai buvo nutarta laikyti pra-

d. spalio 
vasarinio 
išvažiavi-

darbi-

Kun. 
nuliū-

Mainieriai, einą gelbėti savo brolių mai merių, užgriūtų Yorkshire, Anglijoje, 
angliakasykloje.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utaminke, 15 d. 
spalio, 8 vai. vakaro, Lietuvių svetai
nėje, 29 Encįicott St. Gerbiami drau
gijų atstovai, malonėkite ateit ant 
susirinkimo, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt.

Organizatorius.
(242-243)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 16 d. spalio, LDP Kliube, 
408 Court St., 8 vai. vakaro. Drau
gai ir draugės, visi paristengkite 
dalyvaut, nes turim labai daug svar
bių dalykų apsvarstyt. Diug narių 
yra, kurie dar nėra pasimokėja duok
lių už šiuos metus, kai kurie neatsi
ėmė knygų. Taipgi bus rinkimai dcl4 
Centro Valdybos.

Organizatorius.
(242-244)

> EASTON, PA.
Svarbios prakalbos rengiamos del 

dig. J. Mažeikos, kuris nesenai grį
žęs iš Lietuvos, kur jis buvo delega
tu į Lietuvių Pasaulio Kongresą. 
Prakalbos įvyks pirmadienį, 14 d. 
spalio, Easton Baking Co, svetainėje, 
36 N. 7th St. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Įžanga veltui visiems. Kiek
vienas lietuvis turėtų dalyvaut šiose 
prakalbose, nes drg. Mažeika turi 
daug ką svarbaus mums pasakyt ne 

I vien tik apie Kongresą, bet abelnai 
apie darbininkus valstiečius Lietuvoj.

Kviečia Rengėjai.
I (242-243)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. >■ Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė -Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad maho patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvią Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio- 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarM 
tonas, tai legališkas svoris. Friste 
tome greit į jūsų namus. Prafcoro 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. 'Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA 

485 Grand Street
Telefonas: EVergreen 7-1661



LAISVO

AntraBEDARBIŲ VARGAI
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius me kuopa

nebusmo
Trumpata.

Detroit Mich
sves

išmetinėjo dar pinigųsenas
Bedarbis.

SKYRIUS III tas iš statistikos
Povilas ir Leninas

Cleveland, Ohio

kurie
suose

rime cius
Prasižengimai

Bendras Komitetas
.sizengimais po mažiau

žada numtišt 5 nuoš. algų

toliau ? Lais

me

No.

GOLDSTEIN921628 Reeve
300

537 Brooklyn,

Brooklyn, N

356 Wilson

Brooklyn, N. Y.

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

License No. 
undersigned

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

wine and liquor at retail under

Numery j trečiam, kur raudona vėliava 
vis dar plevėsavo virš durų, suplota švi-

IIAGEN 
Brooklyn

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

on 
BAR, 
457

go į skūrinį diržą darbininko, Albert Hei- 
der, padarydama pilve skylę kaip kumš
tį. Ten jis guli už durų, jo kojos suries
tos į viršų ir iš vidurių lindo kaip kokie 
ružavi drebučiai.

RUBINSON
LIQUOR STORE

Brooklyn, ]

čionai nu

given that License No.

1605 Broadway

BIELSKY 
TAVERN 

Brooklyn

ANGELINO
Brooklyn

MARK 
Brooklyn, N

THE <
494 Sumner

mums paskyręs 27 sekmadienį 
drg. Mažeikos prakalbų marš
ruto dienų, kurios mes nenori-

mes ir norime gauti

trol Iaw at 4901 
Brooklyn, County of 
on the premises.

W. and G. 
4901—5th Ave.,

BROMMER 
Brooklyn

Tai buvo lengvai suprantama, kad po
zicija šių kvartalų buvo lengva policijai 
ir jie anksčiau ar vėliau. apsups. Kas

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 94 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed

and GRILL, INC. 
Brooklyn, '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5504 has been issued to the undersigned 
to sei! beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 743 Washington Ave. 
Sterling Place, Borough of 
of Kings, to be consumed 

ST. .JOHN’S LUNCH 
743 Washington Ave., 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at . 451 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be obnsumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 1 
REPUBLIC BAR and GRILL

451 Grand St., Brooklyn, N. Y.

and 457 
Brooklyn, County 

the premises. 
INC.

Sterling Pl.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Bėverage Con
trol Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

Daugelis kambarių turėjo ženklus kul
kų ant sienų ir baldų. Keletas vaikų ga
vo sužeisti nuo skeveldrų. Virš lovos

NOTICE is
RL 477 has 
to sell beer. 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2434 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 912-926 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALL ROOM, CO., INC., 
912-926 Halsey St., Brooklyn, N.-Y.

NOTICE is hereby >given that License No. 
RL 2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine artd liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of - Kings, to be consumed 
on the premises.

• DOMENICO STANCO
899 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

—Argi esate vyrais 
bininkams.

NOTICE 
RL 3528 
to sell beer, 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at J039 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kinui, to be consumed 
on the premises.

BARBARA BARTASUNAS 
ADMINISTRATRIX ESTATE OF 

VINCENT BARTASUNAS
939 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4743 hhs been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 659 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

WILLIAM McPHEE 
659 Fulton St,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 738 has been issued t& the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Atydai ALDLD Nariams,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1041 Manhattan Av., Boropgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VALENTY 
FREEMAN

1011 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4129 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to bo consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, <virte and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 429 Flatbush Ave., Ext, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

i FULTON ROYAL, INC., 
429 Flatbush Ave., Exti, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5079 has been issued.to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Stagg Street, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
on the premises. .

SAMUEL STAKER
297 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

—Esate baltkepeniai, niekšiški bailiai, 
kad leidžiate moteris ir vaikus’ šaudyti! 
Numetate akmenį kaip maži vaikai ir bė
gate!

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL ZEIDEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

kuriojexl2 metų mergaitė gulėjo, ketu 
rios kulkos prasiskverbė per sieną ir api 
bėrė ją tinku. Tik per giliukį tokis ne 
didelis skaičius tapo sužeista bei už 
mušta.

savo darbiniu

NOTICE is 
L 1539 has 
to sell wine 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 562 State St., Borough of Brook
lyn, County of kings, to bo consumed off 
the premises.

MYRON BERNSTEIN
562 State St., Brooklyn, N. Y.

premises.
LITT.TAN BANKOFF & 
WILLIAM G. SHREAD 
BANK BAR and GRILL

Fulton St., Brooklyn

given that License No.
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8423—-3rd Ave., Borough of Brook
lyn, County of kings, to be consumed off 
the premises.

MARTIN
8423—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the promises.

ANTHONY A. DeVITO
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine 
Section 132-A of the 
ti'ol Law at 1605 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NETTIĘ
TARRY TAVERN

Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS
2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Avenue O, Borough of 

of Kings, to be consumed

Taip pat kuopos nariai pri
pildė Centro Valdybos balsa
vimo blankų.

šis miestas turi suvirs

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5402—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FAIRWAY GRILL and REST. 
5402—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn 
be consumed on the

gu vyrų
30 šalių.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5706 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE, INC., 
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 599 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer and wino, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 

i Law at 2770 Atlantic Ave., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO LUCITO
2770 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 699 Gates Avenue, BoyoŲgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Ave., Brooklyn, 14. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 28 Reeve Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES W. SCOTT 
(C. SCOTT TAVERN)

Brooklyn, N. Y.

REST. CORP.
Brooklyn, N. Y.

Kuopa išrinko į Apskričio 
konferencijų 3 delegatus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 392 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9216—4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX HECKEL 
(NARROW’S INN)

Ave, Brooklyn, N. Y.

JOHN MASLAUSKAS
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 134 has been issued to the undersigned 
to sell beer rind wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1207—60th Street, .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CAESER CATOZZI 
1207—60th St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No. 
RL 5252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 356 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA BRODSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4 729-—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' ■'

> DANIEL MURPHY
4729—3rd Ave., Brooklyn, 'N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 556 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 615 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyri, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 327 Troutman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GIACOMO MANISCALCO
327 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b6 consumed on the 
premises.

CARLO CAPARELLI
418 Lorimer St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Kuopa permainė kuopos su- 
susirinkimų laikymo dienų. Vi
si kuopos nariai turite įsitėmy- 
ti, kad žiemos laike 30 kp. su
sirinkimai įvyks pirmų nedel- 
dienį mėnesio. -

NOTICE is hereby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Lnw at 494 Sumner Ave., Borough of Brook
lyn, County of kings, to be consumed off 
the premises.

HYMAN 
GRAND 

' Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Bush wick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES G. ZAENGLĖ
584 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 425 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine, 
tion 132-A of the 
Law at 106-168 
Brooklyn, County 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
(L. and S. Bar and GRILL) 

166-168 Avenue O, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given Xhat License No. 
B 5217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, tc 
premises.

GU1SEPPI 
398 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537 Marcy Ave., and 96 Floyd 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the promises.

ROBERT J. CREWS 
BOBBY CREWS TAVERN

Marcy Ave. 96 Floyd St.
Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL 2930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 230 Utida Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pKemisns. ‘ <

' . JOSEPH KOSOFF
230 Utica Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby* given that License No. 
RW 79 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 300 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SPAGNOLO 
PETE’S BAR and GRILL

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section Ž32-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1595—86th St., cor, 17th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.

JOSEPH Di MARTINO 
JOE’S BAR and GRILL 

1695—86th St., cor, 17th Ave.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 469 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail Under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at . 1280 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consurticd 
on the premises.

OTTO
1280 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde. 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage' Con- 
tr°l Jaw at 4901—5th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed

del ‘‘Daily Workerio” para
mos daugiau .

Taip pat kuopa paaukavo 
iš iždo $2.00 del vietinio dar
bininkų judėjimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUILBERTO RICCI 
1526-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5378 has been issued to the undersjgncd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con su tried 
on the premises.

DORA STOLLER 
(ORIGINAL DAVE’S BUSY BEE)

17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License*’Nd. 
RL 2480 has been issued to the undendgned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5302—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -*•

SAMUEL SELIG 
5802—3rd Ave., Brooklyn, N; Y.

—Jūs turite savyje paplavas o ne krau
ją, jūs paršai! Kad tos brudo apsėstos 
kiaulės turi rankoj šautuvą, tai vietoj 
atimti iš jų leidžiate į kelnes, ir dar “ko
munistai !”

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seption 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239—58th St., and 136—57th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

. ORIGINAL MAGNET, INC., 
239—58th St., 136—57th St.,

Brooklyn-, ’ N. Y.

Antra rezoliucija buvo skai
tyta ir priimta del sudarymo 
bendro fronto atmušimui hit- 
lerizmo nuo Lietuvos nepriklau
somybės. ši rezoliucija palik
ta vietinėm draugijom gyvehi- 
man įvykdyti.

Aukų surinkta 14 dolerių su 
centais. Padengus susirinkimo 
lėšas, likusieji bus perduoti

Draugų Komitetui, del 
politinių kalinių.

Pilietis^

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an.d liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR 
1596 Broadway,

NOTICE is hereby given that 
RW 844 has been issued to the __________
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 1500 Gates Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS MALETTA
1500 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Už valandos policija tapo atšaukta iš 
tarpgatvio, iš priežasties didelės demon
stracijos Reinickendorfer gatvėje. Jie 
buvo sistematiškai laikomi užimtais toli
mesnėse gatvėse darbininkų, kad tokiu 
būdu nedaleidus ant tūlo laiko pulti tarp- 
gatvį.

Darbininkai suprato, kad tarpgatvis 
neturėjo šoninių įėjimų ir tik mažą pro
gą pabėgimo per daržus, buvo pavojingi 
jiems sląstai. Jie ten buvo suvaryti ir 
atsidūrė pilnoj aiškumoj policijos revol
veriams ir nukirsti iš abiejų tarpgatvio 
galų. Wiesenstrasse gulėjo skersai Kos- 
linerstrasse, lyg pabraukimas skersai rai
dės T, ir tuomi sudarė aklą tarpgatvio 
galą. Dar daugiau, namai nebuvo gera 
protekcija, kadangi policija pradėjo juos 
šturmuoti ir veržtis vidun. Vienoj pu
sėj tarpgatvio kaip nors buvo galima pa
siekti Wedding arba Reinickendorfer 
gatves per daržus, tačiaus ir šios gatvės 
buvo policijos akyvai saugojamos. Kitoj 
pusėj daržai buvo nukirsti Panke. Kad 
bėgantieji ir pereitų upę, tai tik pasiektų 
Panke arba Wiesenstrasse.

vie- 
Ant

netinka šeštadienis delei sve
tainės randos ir publikos su 

Mums tik tinka-

Lietuvos
Lietuvos

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5234 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail ilnder Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
406 South 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1741 has been issued to the undersigned 
tq sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage von- 
trol Law at 648—3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thp premises.

SKONIECZNY BAR and GRILL, iNfc., 
648—3rd Ave., * Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5823—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN
5823—3rd Ave.,

Automobilininkų 
nubausta 125. Kitokiais pra-

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 2814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under, 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con? 
trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,,

FRANK JURAN 
CRESCENT TAVERN

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 675 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

bininkams padiskusuoti ir tiki
si, jog kompanijos pataikūnai 
pertikrins darbininkus sutikti 
kompanijos pasimojimų be pa
sipriešinimo. Bet, girdėt, dauge
lis darbininkų šneka kitaip. Jie 
žada priešintis. Jie žada pri
minti kompanijos tėvui, Džior- 
džiui, jo žodžius, pasakytus va
saros metu, jog “algų mažini-

P. S. Aukotojų vardus pa
skelbs rengimo komitetas -vė
liaus. n

šaukimo
mesnė diena spalio 27, kurių

NOTICE Is hereby
RL 3178 has been issued to tjie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the' Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN W. MANNIX
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

Perkelti vaikus dabar saugesnėn 
ton, reiškia nešti, juos per ugnį, 
laiptų desperacijoj verkiančios motinos 
stovėdamos keikė “molynus velnius” apa
čioj.

Jaunų policistų veidai nubalo. Neži
noma, nematoma moteris, kuri kvatojo, 
sukėlė iki virpėjimo paralyžiuojančią 
baimę. Jie pradėjo aklai šaudyti vėl, vi
su įsiutimu, į sienas, į langus, į uždaras 
duris.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 630 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol. Law at 296 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B. C. & P. INC., 
296 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby 
RW 56 has been issued to the undersigned 
to sell beCr and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 197 North 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONCETTA SANGIOVANNI
197 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

tūkstančius gyventojų. 2,250 
moterų yra daugiau, negu vy
rų. Yra 722T negrai, kurių tar
pe yra 10 moterų daugiau, ne- 

Ateivių yra iš apie 
Jie sudaro skaitlinę 

10,566. Kiti gyventojai—čiagi- 
miai, nors’nemažas skaitlius jų 
yra iš ateivių tėvų. Lietuvių 
ateivių yra įrekorduota 486. 
(Reikia pastebėti, kad čia ne- 
įrekorduota kaimyniškas mies
tas Johnson City, kur irgi ran
dasi nenjažas lietuvių skait-

diskusavo 
klausimus 
tvarkoj. 
Worker”

Pirmadienį, rugs 
vėje” A.L.D.L.D. 39 kp. ko- 
resp. padarė kelias stambias 
klaidas, būtent, “centras

NOTICE is hereby given that License'No. 
RL 2085 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 7307—3rd Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN CASSIDY
SHORE ROAD TAVERN and REST. 

7307—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo jnėnesį 
bausta 340 įvairių prasižengė
lių. Didžiausia prasižengėlių 
skaitlinę sudaro girtuokliai, nes 
už girtuoklystę nubausta 165 
žmonės. Kita augšta skaitlinė 
—tai automobilininkų įvairūs 
prasižengimai prieš miesto pa
tvarkymus

Kaip tik atbulai, ar prie
šingai. Centro yra paskirta 
26 spalio, o kaip tik mums ir

Tolesniai, nariai pakėlė dis
kusijas kas link vietinio jau
nuolių organizavimo klausi
mo. Kuopa sudarė komitetą 
iš 4 narių, kad pagelbėjus jau
nuoliams organizuotis darbi
ninkų pažiūroje.

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne

—Jūs nesuprantate...—vyrai tegalėjo 
pasiteisinti.—Mes juk negalime padaryti 
revoliucijos šiandieną!

—Ne... bet jūs galite pasakyti dide
les prakalbas, tai tikrai.

Po to vyrai išeidinėjo gatvėn vėl ir 
mintijo: Štai kad nori, tos moterys,—bet 
bailiai? Ne, mes ne bailiai. Raudonas 
Tarpgatvis nėra bailys, nėra tas... bet 
ką turime daryti? Ką, po šimts paralių, 
turime (Jaryti? Prakeikti kazokai! Tie 
klausimai stovėjo prieš visus, ant laip
tų, daržuose, gatvėje, užeigose... “Rau
donoj Lakštingaloj.”

“Raudonos Lakštingalos” siauras įėji
mas kimštinai prisipildęs sujušusių vei
dų. Daugiausia prie elektrikinės švie
sos ties kampiniu stalu. Tamošius tu
rėjo pasikabinęs ranką ant skūrinio dir
žo, užnerto ant kaklo. ’Prie jo sėdėjo 
Povilas, kurio kepurė gulėjo kur tai ant 
Nettelbeckplatz.

—Draugai—Kurtas šaltai prabilo, — 
už valandos-kitos bus jau tamsu. Jei po
licija, pasiliks tarpgatvyj iki tol, jūs žino
te, kas atsitiks. Mes turėsime ne du už
muštu mūsų namuose rytoj, bet veikiau
sia dvidešimt.

^Didžioji čeverykų išdirbystės 
kompanija, Endicott-Johnson, 
jau paskelbė 
kams, kad būtų gatavi sutikti 
algų numušima 5 nuošimčiais, 
nes, esą, kompeticija verčia im
ti darbus taip pigiai, kad išlai
kymas medikalio patarnavimo, 
teikiamo darbininkams dykai, 
nebebus imamas. Su kuria sa
vaite pradės tuos 5 nuošimčius 
atimti, dar, pakol kas, nepas
kelbė. Išrodo, kad leidžia dar-

Vilnies” Skaityto
jams ir Visiems Darbininkiško 

Judėjimo Simpatikams.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 22 
kuopos surengtos prakalbos 
draugui Abekui pavyko gerąi. 
Publikos atsilankė virš porps 
šimtų. Literatūros parduota 
nemažai, bet būtų buvę gali
ma parduoti daugiau, jeigu 
pirmininkas 
surinkime, 
randasi ant 
klausimu.

Perstačius

Spalio 6 d. įvyko ALDLD 
30 kp. susirinkimas. Susirin
kimas buvo gyvas ir pasek
mingas. Susirinkime draugai 

šaltai ir rimtai, rišo 
organ izatyviškoj 

Pirmas, del “Daily 
sukėlimo (kampani

jos) aukų. Komitetas rapor
tavo, kad randas suaukauta 
virš $6. Darbas likos varo
mas ir ant toliau, kad sukėlus

Lietuvos ūkininkų 
ir darbininkų vargingą gyve
nimą po fašizmo letena, priitii- 
ta rezoliucija vienbalsiai, kuri 
bus pasiųsta Lietuvos preziden
tui Smetonai. Rezoliucijoje rei
kalaujama laisvės Lietuvos 
žmonėms ir kad būtų leista 
slaptu balsavimu išrinkti Lie
tuvos seimą del geresnio užtik
rinimo Lietuvos nepriklausoniy-

būtų pranešęs su- 
kokia literatūba 
rankų šios dienos

I on the premises, 
PAUL' YURCHYK

94 Bodford Ave,

,18 hereby Riven that License No. 
KL 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol LAw at 1439 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premisos.

MARTIN MULVIHILL 
(BEDFORD REST. BAR & GRILL) 

1439 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y

tai delei parko randų gavimo 
nuo randauninkų. At
kalta, jei kas nueina į skylę su 
savais parengimais ? Kuopa 
savo bilas turi užsimokėti, tai 
taip pat ir tie, kurie rengia 
ant kuopos žemės savus pa
rengimus turės užsimokėti,' ki
taip pasiliks kuopai skolingi. 
O gali dar tie daug labai kuo
pai pakenkti savo tokiais blo
gais nusistatymais. Todėl ge
riau, draugai, užsimokėkite sko
las, nes kuopai labai reikia tų

Tai yra vienas iš svarbiausių 
šiame momente klausimų, ku- 
riuomi visi turėtum susidomė
ti. Daug detroitiečių skaito 
darbininkišką spaudą (“Lais
vę” ir “Vilnį”), iš kurios gau
name teisingų pasaulinių ži
nių. Jei ne mūsų spauda, tu
rėtumėm pasitenkinti vien tik 
b u r ž u aziniais geltonlapiais, 
kurie slepia nuo žmonių tik
ras klasių kovos žinias. Kad 
ne darbininkišką spauda, mes 
būtumėm didelėj nežinystėj 
tūlų dalykų.

Todėl kiekvieno skaityto- 
jaus ir simpatiko yra prievo
lė, seredoj, 16 dieną spalio, 
7:30 vakare, būti Draugijų 
Svetainėj. O ten svarstysim, 
kaip pagerinti mūsų dienraš- 

praplatinti tarpe dar
bininkų, taipgi bus svarstoma 
ALDLD organizacijos reika
lai ir kaip minėti 20-ties me
tų jubilėjų. Todėl visi turė
kite pasiryžimą minėtą vaka
rą būti Draugijų Svetainėj. 
Parodykite, kiek įvertinat 
darbininkų spaudą ir jo^ rei
kalus.

čion bedarbiai pereitais 
tais buvo kovingi, gerai laikė
si, netingėjo demonstruoti ir 
pikietuoti, jeigu reikėdavo, 
ir kitus reikalingus darbus 
masiniai veikė. Todėl ir turėjo 
neblogai šalpos. Ant savaitės 
šeimyna iš trijų asmenį gau
davo $8.50 del maisto, drabu
žių, anglies ir randos. Bet šie
met, 35 metais, jau kitaip. 
Bedarbiai aptingo. Kiek dar 
kuri taryba ir lankosi, tai vie
ni seniai. Jeigu šeimynoj ran
dasi keli jaunuoliai 
tėvas ar motina, tai jau vaikai 
neina į bedarbių susirinkimus, 
neigi pikietuoti, nei demons-

lerių nupulta ant 8 mil. Tai 
prisieis gyventi tik iš pusės 
tiek, kiek ligi šiol gavome. O, 
ar mes vieni seniai be jaunuo
lių atmušime bado ir skurdo 
užpuolimus, ar mes prisirengę 
valdančios klasės užpuolimus 
ant mūsų atmušti ? Atsakymą 
padaryti pasilieka patiems be
darbiams. . .

truoti. Todėl, kad daugelis 
motinų net su piktumu senį tė
vą siunčia į susirinkimą ar de
monstraciją, o sūnui ar duk
relei, liepia būti namie. Jeigu 
ir neliepia būti namie, tai nei 
neragina bent ką veikti darbi
ninkijai. Todėl valdančioji 
klasė, pamačius bedarbių ir 
dirbančių silpnumą, pradėjo 
darbininkus atakuoti. Ji pa
matė, pereitą pirmąją gegužės 
silpną demonstraciją. Bedar
biai klauso buržuazinių politi
kierių, dedasi prie jų kliubų, 

jus niekina ir kenkia vi- 
mūsų darbuose.
kokias mes pasėkas tu- 
Jau rugs, mėnesį 20 

nuošimtį gavom mažiau šal
pos, o sekantį mėnesį dar dau
giau sumažins, nes tik pusė 
tiek pareikalauta iš federal ės 
valdžios—nuo 16 milionu do-
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Vilniaus Gedulio Mitingas 
Ant N. 5-tos

Pereitą trečiadienį dalyva
vau parapijų mitinge—gedu
lingame minėjime 15 metų pa- 
grobimo Vilniaus lenkais. 
Žmonių buvo gana daug, pil
na salė; mat, bažnyčioj vaka
re būta pamaldų, tai visi ir su
ėjo į salę. 1 x

Kalbėtojais buvo pp. Kru- 
šinskas, Vilniškis ir kun. Pa- .........I kalnis. Pirmieji apipasakojo kaimas 
istoriniais skaičiais Vilniaus blizga ir kad ginklavimuisi iš- 
reikšmę Lietuvai ir abu pata-i leidžia į metus per 10 mil. do
rė, kad aukotume daug dole- lerių.) 
pų Geležiniam Fondui, kad 
Lietuva galėtų gerai apsigink- vo du 
luoti ir progai pasitaikius, t. 
y. kada lenkai susikibs su drū
tesnių priešu, tai Lietuva ir at
siims Vilnių. Neveltui, jie sa
ko, ir dabar Lietuva a’psigink- 
lavimui išleidžia $10,000,000. 

Kun. Pakalnis, kaip buvo 
sakyta pirmininkaujančio, kad 
pasakys įžymiausią kalbą, de
ja, nepasakė nei tiek, kai pir
mieji kalbėtojai. Tiesa, jis iš-

;sireiškė, kad ne tik pinigais, 
bet rimtais protestais atvaduo
siu! Vilnių, šiaipgi pasidžiau
gė, kad Lietuvoj labai gražu, 
gražu ir linksma, tik nesakė 
ar valstiečiam, ar tik jam sve
čiuojantis. Taipgi sakė, kad 
Kaunas blizga, jog negali pa
žint po 7 metų, tik kaime di
delis skurdas ir tik kalti tam 
esą lenkai, nes komercijos, 
transportacijos nėra 
nium. (Man rodos, 
____ j dėlto, kad

Aidiečiu Atydai

su Vil- 
skursta 
Kaunas

Pradžioj ir pabaigoj daina- 
chorai, vargonininkų 

Dulkės ir Jankaus vedami; su
dainavo gerai.

Ant pabaigos atėjo unifor
moj Dariaus-Girėno postas ir 
atliko šiokias tokias ceremoni
jas. Buvo kolekta Vilniaus va
davimo reikalams, surinkta 
$27.10. Pardavinėjo ir Vil
niaus pasus, bet nesimatė per
kant.

Trakiškis.

Vy acheslaw Mamonoff

Vadovaujantis tenoras rusiš- vaidina ir dainuoja viename iš 
kų ir itališkų grand operų, geriausių New Yorko Miesto 
1931-34 m. jis buvo NBC ra- naktinių kliubų. Jo aktas va- i _ • ht'*__ •_  n___  m__2 _ 99

dio /artistas. Jis taip pat žino
mas koncertiniame pasaulyje 
kaipo solistas; 6 metus 
dainavęs garsiame Rusų 
fonijos Chore.

1934 m. jis 
Grand Operoj 
ant Broadway, 
tą pačią vasarą Hippodrome 
operose: Boris Godunov, Cho- 
vanschina Mussorgskio, C 
d’Or Rimsky-Korsakovo ir kt.

dinasi “Russian Gypsy Trio;’ 
tai vienintelis tos rūšies aktas

10 d. lapkričio mes jį gir
dėsime “Laisvės” koncerte,’ 
Labor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. Taipgi bus daugiau žy
mių dainininkų, solistų ir gru
pių, apie kuriuos matysite 
dienraštyje sekančiose laidose.

P , Tuojau įsigykite koncerto 
I bilietus. Įžanga $1.00, 75c ir 
50c. Vien tik. šokiam 40c. Sė- 

.. Dabartiniu laiku Mamonoff dynės rezervuotos, tai prašome 
su savo vadovaujančiu aktu iš anksto apsirūpinti bilietais.

yra 
Sim-

Rusųvaidino 
Casino Teatre
New Yorke, ir

Visi aidiečiai, kurie 
“Tamylos” tikietų, 
sugrąžinti man “Laisvės” ofi
se. Nelaukite, pakol reikės pa
raginti antrą kartą. Taipgi tie, 
kurie yra pardavę tikietų, su
grąžinkite pinigus, nes reikia 
padaryti raportą.

L. Kavaliauskaite. .

turite j 
prašomi j

galba ir yra perstatoma ta 
dangaus drama.

Jaukų įspūdį padaro, kuo
met susėdus publikai į vietas, 
pradedama pirmiausiai de
monstruoti su saule, o jau sau
lutei nusileidus, pasidaro gra
ži žvaigždėta naktis, dangus 
pasidaro skaidriai mėlynas; o. 
čia povaliai ir mėnulis užteka 
pro Empire State 
bokštą . Mėnuliui 
pradeda tartum iš 
dėtis tyki, maloni 
va tą visą bematant ir begir- 

t artu m kur 
laivo naturališkoj

Buildingo 
betekant, 

dausų gir- 
muzika. IrMirties Busas Buvo Supuvęs

Šiomis dienomis White 
Plains teisme eina byla buso, dint, pasijunti 
kuris 1934 m. liepos 22 d. nu- nors ant ______
bėgo nuo kelio į gelmę prie Į giedrioje naktyje beesant. 
Ossining, N. Y., ir to pasėkoje' 
20 žmonių sykiu su to buso 
draiveriu, Incarnato, tapo už
mušta. Išlikusieji gyvais ke- kelionę. Aiškiai parodoma pu- 
leiviai sakė, kad* breikiai ne- siaujis,. grįžračiai, paralelės ir 
dirbo ir kad su busu draiveris 
turėjo bėdos visą kelią.

Dabar buvęs tos^/busų kom
panijos mechanikas, Edward 
Powers, liudijo, jog jis savi
ninkui DeMarco prieš tai sa
kęs, kad busas būtinai taisy
tinas. DeMarco jam atsakęs, 
kad nebeapsimoką dėti pinigų 
jo pataisoms. Tačiaus, kada 
keliom dienom prieš nelaimę 
draiveris, Frank Incarnato, pa
sipriešinęs draivinti tą busą, 
kaipo netinkamą, draiveris 
praradęs dienos algą. Už ke
lių dienų jam ir vėl liepė kė-l 
ravoti tą patį pusą; bijodamas j 
prarasti kitos dienos algą ir, 
gal būt, vietą, Incarnato išva
žiavo juo, kur ne tik jis pats, 
bet kiti 19 žmonių sutiko mir
tį.

Schranko, mechanikų for- 
manas liudijo, kad mėnesį 
prieš tai tas pats busas buvęs 
sugedęs kelyje į Bear Moun
tain, kad nuo DeMarco valios 
priklausė busų taisymas ir 
kad už dviejų dienų po ne
laimės DeMarco įkalbinėjęs 
jį liudyti, kad mirties buso 
breikiai buvę geroj tvarkoj 
nelaimės dieną.

Taipgi aiškiai ir supranta
mai parodoma apie saulės ir 
mėnulio užtemimus; apie jų

kiti astronomijos mokslo daly
kai.

Narių atsilankė virš 50. Prie 
kuopos prisirašė 2 nauji na
riai. Reiškia, mūsų kuopa ge
rai auga naujais nariais.

Padaryta eilė svarbesnių ta
rimų, kaip tai drg. Plepys iš
rinktas delegatu į Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos 
komitetą. Draugai Mureika ir 
Šerienė išrinkti delegatais į 
ateivių gynimo reikalu konfe
renciją. Nutarta paimti plati
nimui anglų kalboje 1,000 la
pelių apie ruošiamas demons
tracijas prieš karą ir tam tiks
lui nariai suaukavo virš $2.

Buvo ir eilė kitų tarimų. 
Balsuota ALDLD Centro Ko-| 
miteto kandidatai 1936-1937 
metų komiteto sąstatui.

Po to drg. Kielienė, kuri 
tik parvyko iš Lietuvos ir So-' 
vietų Sąjungos, pakalbėjo' 
apie tai, ką ji matė Lietuvoje, 
kaip dalyvavo Kauno kongre
se, kaip Lietuvos darbininkai 
atsinešė linkui Amerikos Dar
bininkų Delegacijos.

Susi rinkusieji interesingai 
domėjosi apie Sovietų Sąjun
gos atsiekimus ir ten gyvenan
čius lietuvius. Sovietų Sąjun-

goję užtektinai yra 
drabužių. Darbo žmonijos gy
venimas kas kart vis gerėja, ! 
darosi smagesnis.

Reikia pasakyti, kad drg. 
Kielienė labai nuosekliai kal
ba. Jai sekasi gerai raportuo
ti. Būtinai reikia, kad ji pla
čiau pavažinėtų po vakarines 
valstijas ir padarytų praneši
mą iš savo patyrimų. Laikui 
bėgant iš jos būtų gera kal
bėtoja, o mums moterų kalbė-1 
tojų taip labai trūksta.

Buvęs.

maisto, kimas įvyks pirmadienio vakare, 
d. spalio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 

i Neprigulmingo Kliubo kambariuose, 
; 269 Front St. Visi draugai ir drau- 
I gės dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivest pri
rašyt. Taipgi, kurie turite paėmę 
laimėjimo tikietukų, malonėkite su

grąžinti. Sekr.
(242-243)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 16 <1. spalio, 7 vai. 
vakare, 79 Hudson Ave. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykij apsvarstyti.

Valdyba.
(243-244)

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Paskatinės Dienos Piliečių 
Registracijai Balsavimams

šiandien nuo 5 iki 10:30 va
karo ir antradienį nuo 3:30 
po piet iki 11:30 vakaro yra 
paskutinė proga piliečiams 
užsiregistruoti bals avimam?, 
jeigu dar neužsiregistravot.

Neužsiregistravę šiomis die
nomis negalės balsuoti rinki
muose lapkričio 5-tą, nežiū
rint, kaip geri piliečiai esat, 
Jciek sykių seniau balsavot, 
neigi didžiausio jūsų troškimo 
paremti savo balsu kurį nors 
.kandidatą. Ypač tatai svarbu 
klasiniai sąmoningiems darbi
ninkams. Rinkiminė agitacija 
paima daug darbo ir išlaidų, 
tai yra didelis pasiaukavimas. 
Bet jeigu apsileisim balsavi
me, tame lengviausiame rinki-

"•—   ■ 1 .■  

mų punkte, sunkus prisirengi
mo darbas nueis niekais.

Kiekvieno klasiniai sąmo
ningo darbininko piliečio yra 

1 pareiga tuojau užsiregistruoti 
' ir nesigailėti savo triūso šio
mis paskutinėmis dienomis pa
kalbinti savo šeimos narius, 
kaimynus, draugus, pažįsta
mus, kad užsiregistruotų 
būtų pasirengę balsuoti Tiž 
vo klasės kandidatus.

ir 
sa-

Norintieji smulkmeningų 
nių registracijos ir užsirašy- 
mo (registration and enroll
ment) delei užeikite į arti- 
miausį Darbininkų Centrą 
savo apielinkėje. Williams- 
burge yra įsteigta speciali rin
kimų komiteto stotis 220 Roe
bling St., kur komiteto nariai 
būna nuo 1 v. po piet iki vė
lai vakare.

ŽI

šiame Planetarium’e yra ir 
daugiau įdomių astronomiškų 
dalykų, pav., tuojaus įėjus į 
priekinį rūmą mes matome 
Willamette Meteorą, kuris 
rastas Jungtinėse Valstijose ir 
yra vienas iš didžiausių, ko
kie kada yra rasti šioj šalyj. 
Taipgi čia randasi vienas me
teoras vardu Ahnighito Mete
orite, kuris yra pargabentas iš 
Greenlandijos—sveriantis 

yra 
bile

.... ______  __ r,o. randasi! 
Koperniko kamera su dauge
liu senovinių 
įrankių ir tt.

The Hayden 
namas randasi 
Parko, kampas W. 81st St. ir j 
8th Avė. Paprastomis dieno- | 
miš .įžanga yra 25 centai; va-1 
karais ir šventomis dienomis 
35 centai. Rodoma šešis kar
tus į dieną.

Veismūniškis.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo pusbrolių Prano ir 

Stanislavo Zerveckių. Jie paeina iš 
Papilės parapijos, Šiaulių Apskričio. 
Jie gyvena So. Bostone, bet negaliu 
surast jų. Prašau jų pačių atsisaukt, 
arba kas žinote, kur jie randasi, ma
lonėkite pranešt, už ką būsiu dėkin
gas.

Chas. Rimkus, 10 Brattle Street, 
Pittsfield, Mass.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ir pusę tonų; jis 
džiausiąs, ką yra 
muzėjuose. Taipgi

36 
di- 

kur

astronomiškų

Planetarium 
prie Central j

Nubiednėjo, Dėlto Nusižudė į

tapo
Dangaus Drama

Nesenai New Yorke 
atidaryta nauja įstaiga, vardu
“The Hayden Planetarium,” 
tai yra namas, kuriame su as
tronomiškų įrankių pagalba 
parodoma dangaus kūnų vei
kla. Išlaukiniai ir viduryje šis 
namas nepaprastai puikią iš
žiūrą turi. Nors, tiesa, šiuo 
tarpu jis yra tik baigiamas 
aptaisyti — ypatingai lauko 
pusėje.

Šio namo pastatymui buvo 
gauta pinigų paskola iš valdiš
kos “Reconstruction Finance 
Corporation.’’ Astronomiškus 
tinkamus įrankius, kurie yra 
šioje įstaigoje vartojami, fi
nansavo Charles Hayden, pa
aukodamas $150,000 sumoje, 
šiuo tarpu Planetarium’o ve
dėju yra Dr. Clyde Fisher, ku
ris pirmiau buvo kaipo vyriau
sia galva The American Mu
seum of Natural History as
tronomijos skyriuje. į

Daugiau apie šį Planeta- 
rium’ą galima tiek paminėti, 
kad tai yra naujoviškas ir in
teresingas dalykas susipažinti 
su dausų kūnais. Saulė, mėnu
lis, Marsas, Jupiteris ir kitos 
planetos, taipgi tūkstančiai 
mažesnių žvaigždžių, kurių 
astronomams dar iki šiolei ne
pasisekė vardais suskirstyt, 
čia jos parodoma. Taipgi pa
rodoma jų veikla—saulės, 
mėnulio ir kitų planetų keliai, 
kuriais tie kūnai vaikščioja.

Pats Planetariumo namas, 
kuriame perstatoma žvaigž
džių judėjimas, yra apvalus, 
turintis tijc keturias dešimt aš- 
tuonias pėdas. Viršus yra ho- 
rizontališko pavydalo. Vidu
ryje šio rūmo randasi astrono- 

■ miškas instrumentas, apie dvy
likos pėdų ilgio, Su kurio pa-

Be pinigų sunku gyvent šioj 
gadynėj, pamanė Benjamin 
B. Tilt ir perpjovė sau rankų 
riešelius. Nuo to ir mirė. Tik 
trejetą metų atgal Tilt buvo; 
direktorium šilko kompanijai 
ir abu su žmona buvo žinomi, 
buržuazijos sluogsniuose. Bet 
prarado turtą ir keletą savai
čių atgal susikraustė į vieną 
kambarėlį Langdon viešbuty
je, kur ir nusižudė.

Sveikatos Kaina

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

(243-245)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

25c
Patarnavimas

Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS I

Senai dirbąs graborystšs pro- 5 
fesijoje ir Brooklyno apielin- ? 
kfj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balsamavimu ir palaidojimu c 
mirusių. 5

Veltui Chapel Šermenim |
Parsamdo automobilius šerine- r 
nims, vestuvėms, krikštynoms & 

ir kitokioms parems g 
Saukite dieni *r naktj

423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. c

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
Prielankus 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir pafaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius ▼ertuTfim. 

parent. krikitynom ir kitokieia 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sveikata retai įkainuojama, į 

kol ji yra. Kada jau suser
game ir nueiname pas gydy-; 
toją, tuomet už 5 ar 10 minu
čių tyrimą ar pasitarimą už
simokame po trejetą ar dau
giau dolerių. Gi vaistinei dar 
daugiau. O skausmai jokia su
ma neatsiperkami. Pigiausia 
tad apsieina sveikatos apsau
ga, žinojimas, kaip gyventi, 
kad mažiausia sirgtum.

Tokią pamoką kiekvienas 
Brooklyno lietuvis turės pro
gą gauti visai veltui šį trečia
dienį, 16 spalio, 8 v. vakaro,. 
Kiburio svetainėj, 950 Jamai
ca Ave., Brooklyne. Ją su
teiks paskilbęs ir visų myli
mas daktaras J. J. Kaškiau- 
čius, nuolatinis darbininkų 
sveikatos sargas. Tą patį va
karą, politiniais svarbiais 
klausimais pranešimą padarys ; 
d. D. M. šolomskas, ALDLD 
Centro sekretorius ir veikėjas. 
Rengia ALDLD 185-ta kuopa.

E. N. D.

Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo
Trečiadienį atsibuvo ALDL. 

D 1 kuopos susirinkimas. Jis 
buvo viena diena pagreitintas, 
nes ketvirtadienį buvo šaukia
mas bendro fronto Klaipėdos 
reikalu masinis ‘ susirinkimas. ■

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

HARMAN

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susi žei d avi

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augstyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. •
Bet. Graham & Manhattan Avės.

BU

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0073

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-" 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

' BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J6- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving Pi. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




