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KRISLAI
Karas ir Karas.
Baisus Milžinas.
“Tėvynė” ir “Gimtinė.
“American Tragedy.”

Rašo D. M. š.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily) •

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vit7 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p rd la i mesjte, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Karo pavojus kasdien di
desnis. Japonijos ir Vokieti
jos fašistai pradėjo bjauriau
sias provokacijas ir melus
prieš Sovietų Sąjungą. Visi 
imperialistai, visi darbininkų 
priešai, neapkenčia Darbinin
kų Tėvynės. Jiems padeda 
socialistai ir renegatai vadai,' 
skelbdami visokius melus apie 
Sovietų šalį ir tos šalies Ko-

pa
la r- 
ka- 

įdėjo

Karo pavojus gręsia ir 
čių imperialistų plėšikų 
pe. Pereito sekmadienio 
pitalistiniai laikraščiai 
du žemlapius—Europos ir To
limųjų Rytų. Europoje yra 
net 10 konfliktų, kurie grū
moja karu. Japonijos srity
je yra 6. Iš 16 konfliktų, 13 
jų yra pačių imperialistų tar
pe ir 3 pasikėsinimai prieš 
Sovietų Sąjungą. Štai kas 
neleidžia imperialistams susi
jungti ir bendrai pradėti puo
limą ant Sovietų Sąjungos, 
kur dar kiti Azijoj, Afrikoj 
Amerikoj priešingumai?

O 
ir

Igor Sikorsky, rusas, kuris 
Jungtinėse Valstijose yra vie
nas iš žymiausių karo orlai
vių išradėjų, ruošia oro mil
žiną, kuris galės pakelti 50 
tonų. Jis jau turi pagami
nęs to milžino planą. Tai bus 
bombų svaidytojas. Verta 
kiekvienam darbininkui pagal
voti, ką reiškia, kada tokis 
milžinas atskris ant miesto su 
50 tonų bombų, žinoma, tai 
dar yra tik planas, bet impe
rialistai nesigailės išleisti mi- 
lionus dolerių, kad pavertus 
jį tikrenybe.

Igor Sikorsky karo metu
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Dr. Anton Rintelen, 
Austrijos pasiuntinys 
Italijai, netikėtai sugrį
žęs, tapo vienas iš hitle
rininkų sukilimo vadų. 
Norėjo pats likti šalies 
diktatorium; o kai ne- 

, pavyko, bandė nusišau
ti, bet tik susižeidė. Dar 
tebėra ligoninėje, po 
policijos sargyba. Bus 
teisiamas.

Hitleris Mirčia Grūmoja 
Lapelių Dalintojams
Berlynas. — Hitlerio val-

KOKIĄ “VALIĄ” ŽMONĖMS HITLERIS
DUODA, BESIARTINANT BALSAVIMUI

i Hitleris Apmokės Pusę Kelionės Lėšų Atvažiuojantiems iš 
Užsienių už Jį Balsuot Fašistams; Balsavimų Sargai
Berlynas. — Štai kaip na- Keliaujantiems hitleriš- 

ziai rengiasi prie tariamų kiams Vokietijos piliečiams• ........................ ■ ■ - ......
19 d., kad piliečiai užtvirtin- j vuose ir

11 v
lies prezidentystės. Propa-įjoh. 
gandos ministerija skelbia, i 

j “kas balsuos prieš Hitlerį,! 
| bus žmonių priešas.” Su-į 
prantama, kad juodoji Hit-i 
lerio policija ir kiti ginkluo
ti juodašimčiai stropiai sau-

Igos abejotinus balsuotojus.
Visi laikraščiai, radio, sa
kyklos yra pakinkyta agita
cijai už Hitlerį. Jo prieši
ninkams gi nevalia nei cip- 
telėt.

visuotinų balsavimų” rugpj bus' įrengta balsavimai lai- 
“tinkami” balsai 

tų Hitlerio pasigrobimą ša-,bus telegrafuojami Vokieti-

Hitleris kviečia savo sėb
rus atvažiuot į Vokietiją ir 

j balsuot už jįjį, žadėdamas 
I apmokėt jiems pusę kelionės 
išlaidu, u

Tokiais būdais Hitleris ti
kisi gaut balsų daugumą, 
kad paskui galėtų girtis, 
būk “žmonių valia” jį už
tvirtino kaipo Vokietijos 
prezidentą.

Washington Crossinge, N. 
J., farmerių piknike kalbė
damas, rugpj. 11 d., šalies 
žemdirbystes m i n i s t e r is 
Wallace pasakė niekšišką 
kvailybę; šiemet, girdi, sau-

gamino orlaivius Rusijos ca- ;džia grasina mirties bausme i sti iš darbo už politinį dar- 
rui ir Franci jos i 
tams, o paskui atvyko į Jung- lapelių; o kas įduos policijai 
tines Valstijas. j’ ” - -

imperialis-dalintojams komunistinių bininkišką veikimą. Streiko
- - " metu lenkai dvi dienas laike

, dideles dovanas. Nežiūrint
Sovietų Sąjungos spauda kasdien naskleidžiama 

plačiai rašo apie “tėvynę” ir J’ ^ascllen paskleidžiama 
“gimtinę.” Mat, Sovietų Są- tūkstančiai tokių lapelių, 
jungoje plačiai plečiantis ko-Komunistų Partija per juos 
lektyviškam darbui, žaislams, atsišaukia, kad “visuotinuo- 
lavinimuisi ir tt., tūli draugai 
pradėjo manyti, kad “i ‘ 
nė” (“rodina”) nėra geras 
žodis, kad tas veda prie iš
siskyrimo giminių grupių iš 
visos bendrijos. Sovietų spau-l _ _
da tą išdėstė, kad kaip “te-'ant sienų, priklijuota į vi- 
vynė” yra tik tada darbiniu-'dur j fašistinių laikraščių, 
kų, kada ji yra tikrai jų, kaip skaityklų knygose, po kėdė- 
dabar Sovietų Sąjunga, taip mig vaj w ie mašin 
“rodina nėra jokis prasikal-.
timas. “Pravda” sako: “Nė-,dirbtuvėse ii kt. 
ra nieko blogo tame jausme,!-----------------------
kada žmogus myli arba di-. Miestų Finansai Gerėja? 
džiuojasi savo namu arba sa-J - - - - - -
vo šalim, kada ji yra tikrai 
jo. Sovietų Sąjungoje kiek
vienas darbininkas žino, kad 
Raudonoji Armija, jos orlai
viai,

Sovietų Sąjungos spauda 
plačiai rašo apie “tėvynę” ir 
“gimtinę.” '

se balsavimuose” rugpj. 19 
d- žmonės nebalsuotų Hit
lerį užtvirtint Vokietijos 
prezidentu.

Lapelių prilipinta visur

Už Streiką Deportavo Gąsdina Farmerius, kad 
200 Lenką iš Franci jos ‘Perdaug’ Nepriaugintą
Le Forest. — Iš Franci jos 

po žandarų sargyba rugp. 
11 d. buvo deportuota į Len
kiją 89 angliakasiai su šei
mynomis, 200 žmonių iš vi
so. Jie “nusikalto” tuom, 
kad sustreikavo, reikalau
dami priimt atgal darban du sra daro bėdos, bet “tikra 
lenkus. O jiedu buvo palei- nelaimė” bus tai ateinan

čiais metais, jeigu farmeriai 
perdaug prisės ir priaugins 
grūdų ir kitų maisto pro
duktų.

Roosevelto ministeris tuo- 
mi teisiho politiką savo bo
so, pagal kurio įsakymus 
šiemet buvo palikta neužsė
tas visas trečdalis laukų. 
Jei būtų užsėta visi laukai, 
užtektų duonos, nežiūrint 
sausros; o dabar bus stoka 
valgio produktų. Bet Roo
se veltui ir jo ministeriams 
del to galvos neskauda, bi-i 

ti mases žmonių, 
keldami kainas. O brange
nybei pateisinimas, tai kad 
permazai yra valgių įr kitų 
ūkio produktų.

metu lenkai dvi dienas laike

zų streiklaužių 1,000 pėdų 
gilumoje.

Hitleriečiij Melai apie 
“Badą” Sovietuose
Berlynas. — Nazių laik

raščiai pliauškia, būk Kije
ve ir kituose miestuose So
vietų Ukrainoj esąs didelis 
badas, nuo kurio jau galėsią 
būt mirę pusantro miliono 
žmonių. Iš Vokietijos buvę 
siunčiama pašalpos savo 
tautiečiams, gyvenantiems 
Ukrainoj; bet Sovietai su
stabdę tą pašalpą.

Sovietų laikraščiai atsako, 
jog po pašalpos priedanga 
hitlerininkai skleidė kursty
mus prieš Sovietų valdžią ir0 Bedarbius Apleidžia

Chicago. — Valdininkai kad jie meluoja apie “badą.” 
i padare peržvalgą šio ir kitų nauuunvii jwo iii

viai, šalies liejyklos, elektros lestų finansų, sako, kad 
gaminimo stotys ir tt. yra jų.”, daugelyje vietų šiemet ge- 
—Jų tėvynė, jų gimtinė. , riau plaukia taksai į miestų 

---------- l iždus. Tik nepriduria, jog 
Kapitalistiniai 1 a i kraščiai visuose miestuose yra be- 

pilm davimų apie American pašalpa mažinama

Dr. Kurt Keith, bu
vęs Hitlerio pasiuntinys 
Austrijai. Jis su me
džiagine Hitlerio para
ma organizavo nazių 
sukilimą, kurio sėkmėje 
tapo nužudytas Austrų 
diktatorius Dollfuss. Ne 
pavykus sukilimui, Aus
trijos prezidentas Mik- 
las išvijo Keithą atgal į 
Vokietiją.

| DARBO FEDERACIJA GESINA KOVĄ
ALUMINO DARBININKŲ STREIKE

Federacijos Lyderiai Nesiunčia Streikierių j Masinius Pi- 
kietavimus; Nereikalauja Pilno Unijos Pripažinimo f
New Kensington, Pa. —'teises ir kampaninė unijė- 

Prieš Andrew Meliono Alų- j le ir neorganizuoti darbi- 
mino Kompaniją šičia, Ar
nolde ir Logan’s Ferry 
streikuoja 4,300 darbininkų;

I kitur sustreikavo dar apie 
j 11,000. Streiko vadovybė 
j yra rankose Amerikos Dar
bo Federacijos. Bet vadai 
visai nenorėjo streiko; pa
tys darbininkai privertė 
juos paskelbt streiką.

Darbininkai Kovingi
Pereitą penktadienį strei- 

kieriai daugmeniškai pikie- 
tavo užstreikuotas dirbyk
las; bet ant rytojaus vadai 
teleido tik po keletą pikieti- 
ninkų. Darbininkai apdau
žė porą formanų, kurie mė
gino eiti vidun.

i Kompanija apstatė fabri
kus ginkluotais specialiais 
policininkais.

- y • m • . Federaciniai vadai, DaveŽiaurus JNaZiy 1 eismai Williams ir Boris Shishkin 

Revoliuc. Darbininkam £»;, p?
Berlynas. — Už Raudon- Nos> pripažintų uniją, 

' kad ir ne visiškai, o tik taip, 
kad dirbtuvėse turėtų lygiasfrontiečių Sąjungos darbo 

tęsimą ir komunistinių laik
raščių skleidimą tapo nu- 
snierkta 8 metus į sunkiųjų 
darbų kalėjimą darbininkas 
Loriades, 19 metų amžiaus.

Dortmundo teismas pa
siuntė 8 metams kalėjiman

ninkai.
Darbininkų Reikalavimai

Mėnuo atgal darbininkai 
buvo nutarę streikuot del 
sekančių reikalavimų: Pri
dėt 35 nuošimčius algos ir 
primokėt. darbininkams, ku
riems buvo nedamokėta, ir 
taipgi pripažint uniją.

Bet Federacijos vadai jau 
nekalba apie algų ir sąlygų 
pagerinimą. Jie slapta de- 
risi su fabrikantais ir gali 
bile kada atšaukti streiką. 
Nes darbininkai dar neturi 
savo plataus eilinių narių 
komiteto, kuris vadovautų 
streikui.

Grūmoja Streįkieriams 
Lokautu

Tuo tarpu fabrikantai kal
basi, kad gal reikės padaryt 
lokautą, tai yra visai užda-| 
ryt dirbyklas, kad pagąs
dint streikierius ir priverst 
juos greičiau nusileisti kom 
panijai.

Kriminaliai Japonų Darbai prieš Sovietus
Maskva. — Sovietų Kom

partijos organas “Pravda” 
rašo, kad Japonija rengiasi

O-ldllvL/ VJ JI JL A vCVl 110 lYCXlLz IJL1I1CVX1 .• « v i i • . •. . . ,. TT n i j prievarta užgrobt einantikaimietį Hellermanną,^ kad per Manchukuo Rytinį Chi- 
JIS peiliu gynėsi nuo uzpuo- Gelžkelį; kuris priklauso 
lūšio u smoginmko. I Sovietams. Japonų valdžia

Saxonijos specialis teis- buvo neva pradėjus derėtis
'mas,nuteisė 3 metais kalėji- jaP>e to gelžkelio atpirkimą 

iT snekuiiantai' ffaif apiplėš- mo darbininkę Hentschkę už , nuo Sovietų. Bet siūlė tokią 
ie speKunantai gan apipies- , (juokingai maža kainą, kadbe saiko slaptų laikraščių skleidimą. no„o15-in

fį-r,-;
i 5>w 7

1 'r1-

M
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Todėl per japonų sumokslus 
šiemet ant gelžkelio padary-. 
ta štai kokių žygių:

16 traukinių susikūlimų; 
41 ginkluotas užpuolimas 
ant gelžkelio stočių; įkalini
mas 116 gelžkelio darbinin
kų bei tarnautojų, Sovietų 
piliečių; užmušta 46 žmo
nės, sužeista 102; suardyta 
9 tiltai, sugadinta 21 garve- 
žis ir 207 vagonai.

Sovietų spauda užreiškia,

m . lx.- . , . i Sovietai negalėjo sutikti.
Tuo patim kaltinami du ki-| Japonų vyriausybė tyčia 
ti darbininkai liko pasodin-1 ardo gelžkelį ir jo veikimą, |
4.: -----------------„u-— 1 darydama p r o v o k a c i jas jog nežiūrint visų provoka-

prieš Sovietų Sąjungą bei cijų, Japonija negaus to 
norėdama, kad Sovietai pa- gelžkelio dovanai arba be-

ti kalėjiman dviem metam.
Essene keturi darbininkai

nuteisti po. 6 mėnesius už | si trauktų nuo to gelžkelio. veik dovanai.
IzAmnnicFinm ifloinorri- i >Boston, Mass.

Viešas žmogžudžių Teismas
Trečiadienį, rugpjūčio 15 

d., 8 vai. vakare, rengiamas 
viešas teismas nužudyto- 
jams George Borden. Dar
bininkai išneš nuosprendį 
prieš sekamus policistus bei 
jų viršininkus: Everett Gar
dner, William Harmon, Al
bert Hayden ir Hultman. 
Pats surinkimas išrinks ir 
sudarys džiūrę iš 6 baltvei- 
džių ir 7 juodveidžių.

Šis svarbus viešas teismas 
įvyks 1 Ruggles Hali svet., 
kampas < Ruggles ir Wash
ington Sts. 1 Raginame vi
sus So; Bostono lietuvius da
lyvauti. Taį bus jūsų pro
testas i prieš policijos žiauru
mą ir terorą.

komunistinių dainų dainavi
mą. Esseno konservų fab
riko vedėjas nubaustas vie
nus metus kalėti už kritika
vimą Hitlerio politikos ša
lies ūkyje.

Kodėl Gubernatorius Langer Maža Kliūtis Gali Būti 
Dangstos Kairiais žodžiais Nelaimės Priežastis

Bismarck, N. D. — Taria- Hamble, Anglijoj, L, G.a.
North Reido lėktuvas besileidžiant 

Dakotos gubernatorius Lan- žemyn, užkliuvo už m^žiu- 
Iger giriasi, ką jis gero dar- krūmokšlių, ir, susižeidę 
bininkams ir farmeriams 
padaręs. Tik, žinoma, per 
sunkią kovą turėjo darbo 
žmonės iš jo išveržti kad ir 
mažiausius pageri nimus. 
Langer vėl kandidatuoja į 
gubernatorius nuo Non-Par- 
tisan Lygos ir kalba beveik 
taip, kaip komunistai reika
lauja savo programoje. Nie
ko to jis nemano įvykdyti, 
bet nori prisigerint darbi
ninkams ir susikuopt jų bal
sus. Kairiais žodžiais jis 
stengiasi atitraukt darbo 
žmones nuo balsavimo už 
Komunistė Partijos kandi
datus.

Nazių išmislus apie badą 
Sovietuose sumuša ir Texas 
Universiteto profesprius H. 
J.. Muller iš Amerikos. Jis 
ką tik užbaigė plačią kelio
nę po Sovietų Sąjungą ir 
sako: * •-

“Nežiūrintį kad< sausra 
palietė Ukrainą ir kitas Ru
sijos dalis, tačiaus matoma, > 
jog šiemet bus daugiau, der
liaus negu 1933 metais...

mas “bepartijinis”

Tragedy." Tokiu vardu savo , , -. - „
laiku Dreiser parašė knygą.! e st0 0S>
Bet kas buvo piešiama toje 
knygoje, tai dabar panašus 
dalykas atsitiko Wilkes-Bar-j me per septynias dienas bu- ! niekur negirdėjau ir ne 
rėje, Harvey Lake ežere. In-ivoJaučiama 36 žemės _ '
žinierius, kolegijos studentas,; bėjimai. Gyventojai baigia apsireiškimų. 
Bobbie Edwards, 21 metų'iš jo bėgti, 
vaikinas, nusivežė į ežerą pa-1---.... —
simaudyti savo merginą Fre 
dą M’Kechnie, drožė jai apsiveskime, arba suteiksiu pi-' 
“blackjackiu” į galvą ir pali- nigų ir eik pas daktarą su tuo' 
ko vandenyje, kur ji pritrenk- reikalu.” Freda pasirinko ap-' vykios kalinių, pastatytų 

_ sivedimo kelią. . prie lauko darbų, pereitą
šeštadienį 13 kalinių bandė 
pabėgti. Du iš jų atkišo iš 
medžio padirbtus, juodai 
nudažytus neva “revolve
rius,” grūmodami sargybi
niui. Tas nenusigąsdamas

Mexico. — Escobedo kai-

mačiau katastrofiškų bado. .. - n

! Du Kaliniai Nušauti, Trys
Kaip nori,—jis sakė,-arba, Sužeisti

New Orleans. — Iš sto-

ta prigėrė.

jis jai pasiūlė du biednoms merginoms. •kelius:

i turtingas ir turįs kitą mergi
ną M. Crein, E. Aurora, N. Y.

Bobbie Edwards patsai šal
tai pasakoja tą atsitikimą. 
Kame gi dalykas? Nagi, 
“mylimoji” Freda už 4 
nėšių turėjo tapti motina.

Bet ji buvo paprasto mai- 
nierio duktė, kuris dirbo King- 

jo'ston kasyklose. Gi B. Edwards 
mė-
Jis

21 metų, o ji 26 metų am- Fredą tam turčio sūneliui bu- šovė. Kovoj su sargybiniai^ 
žiaus. Kada Freda jam pa- vo reikalinga tik “pasibovyti.” du kaliniai nušauti, trys 
sisakė, kad ji bus motina, tai Lai bus gera pamoka kitoms veikiausiai mirtinai sužeis-

ti; astuoni kiti sugauti.

BUS ŠALTA ŽIEMA?
New York.—Žymus garnt- 

mokslininkas, • New Yorko 
Žvėrinčiaus viršininkas, Dr. 
R. L. Ditmars pranašauja, 
kad ateinanti žiema bus šal
ta bent tiek, kaip pereitoji;

Ashland, Ky. — Per pot- 
vinius žuvo du žmonės. >

Kova Prieš Mussolinį
Zurich. — Kad ir pro kie

čiausią fašistinę cenzūrą vis 
dėlto prasiveržia užsienin 
žinių apie gyventojų sukili
mus prieš Mussolinio dikta
tūrą. Taip antai, bal. mė
nesį Pratola Peligina gyven-1 
tojai padarė demonstraciją 
prieš žiauriai sunkius mo
kesčius. 200 policijos už
puolė demonstrantus; aštuo
nis nušovė, 40 sužeidė. Žmo
nės gi išlaužė miestelio val
dybos rūmo duris ir suardė 
patalpas kelių valdiškų 
įstaigų. • Buvo pašaukta ka- i 
reiviai ir įvesta faktinas ka
ro stovis. Tokie gyventojų 
maištai prieš Mussolinį kar
tojasi ir kitose vietose.

lakūnas. Jis tuo lėktuvu pir- , t 
miau buvo perskridęs tūks- ■ - 
tančius mylių virš vandenyj i < 
no. • . <r

-------------------------------------

AUSTRIJOJ SUIMTA 260J J 
POLICININKŲ ?

Viena.—Austrijos vyriau
sybė suėmė 260 policijos vir
šininkų bei paprastų poli? 
cininkų. Kaltina, kad jie 
buvo prisidėję prie hitlenę: 
čių sukilimo. • •

Propagandos ministeris 
pulk. Walter Adam, kalbė
damas per radio, išsitarė, 
kad Austrijos ministerio 
pirmininko, Dollfusso nužu?. 
dymą galima vadinti beveik - 
tiesioginiu Hitlerio darbu.

Peru respublikoj, Pietinėj /e 
Amerikoj, per tris paskuti
nius mėnesius mirė 400Kansas valstijoj dar tebė

ra karščiai 110 laipsnių. nuo tymų (measles).

■X
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Masu Partijos 15-metinė Sukaktis

Šiemet sukanka lygiai 15-ka metų nuo 
įsikūrimo Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos, Sekcijos Komunis
tų Internacionalo.

Ši sukaktis, be abejo, bus apvainikuota 
masiniais darbininkų susiėjimais, masi
niais mitingais, prakalbomis, koncertais 
ir kitokios rūšies pramogomis.

Mūsų Partijos trumputė istorija sutei
kia medžiagos tomams knygų, eilei il
giausių laikraščiuose straipsnių, daugy
bei prelekcijų.

Juk šitie 15-ka metų yra svarbiausi 
žmonijos istorijoj. Minėtam laikotarpy j 
mes matėme stiprėjantį naują pasaulį ir 
laipsnišką krikimą senojo—kapitalistinio 
pasaulio.

Amerikoje, šalyje, kuri buvo skaitoma 
tvirtove pasaulio kapitalizmo, klasišku 
pavyzdžiu “kapitalizmo planingumo”, 
kur darbininkų vargas išnyks, per šiuos 
penkioliką metų mes matėme nedičkę, 
Jbet gaivią, mūsų Partiją vienvalingai aiš- 
Idnančią darbininkų masėm neteisingu
mą ir prigavikiškumą to buržuazijos 
agentų1 tvirtinimo.

Daugiau: piūsų Partija nesitenkino 
tiktai dėstymu tos marksistinės-lerfinisti- 
nės tiesos, bet organizavo mases darbi
ninkų nuvertimui kapitalistinės sistemos, 
nešėjos skuMa jr,yąrgp paįlioųąms .dar
bo žmonių.

Kiekvienoj didesnėj ar mažesnėj darbi
ninkų kovoj už duoną ir druską mūsų 
Partija rmolatos stovėjo kovotojų prieša
kyje, aul&dąma savo geriausius darbuo
tojus.

Jeigu iki 1929 metų daugelis skaitė 
mūsų Partiją “fanatiška”, “nesuprantan
čia ‘ypatingų Amerikos sąlygų’;” tai pa
starieji penkeri metai ir tuos turėjo įti
kinti, kad mes buvome teisingi, kad mūsų 

gg. Partija buvo vienintelė partija, kuri, pa- 
I-V siremdama Markso-Lenino mokymais, 

' \suprato, jog kapitalizmo “gerbūvis” ne
ša su savim dideles painiavas, tokį gilų 
krizį, iš kurio kapitalizmui nebus lemta 
iškopti!

Aišku, mes negalėsime tiktai didžiuotis 
savo nuveltais darbais, vainikdotis lau
rais laike šitų sukaktuvių minėjimo. Ne! 
Mūsų pareiga bus (ir prie to jau dabar 

M^visi turime ruoštis)—
1. Padidinti Partijos eiles nariais, bent 

iki 40,000.
° Sustiprinti mūsą spaudą, ypačiaiL, isusitprmw mu»ų spauuų, ypačiai 

t dienraščius, su “D. W.” galvinyj.
• • • •3. Sustiprinti Partiją finansiniai.

4. Pakelti Partijos narių politinę lyg-
malą. ? (

Apie tuos visus punktus turėsime pa
kalbėti atskirais straipsniais. >

Šiuo tarpu sakome mūsų visiems drau
gams ir prieteliąms: ruoškimės, draugės 
ir draugai, visu smarkumu prie atatin
kamo savo Partijos 15-metinės sukakties 
paminėjimo!

I Kemėšio Tėziai “Lietuvybei 
Išlaikyti”

B Pirm negu
, kun. Kemėšis
< viams” tėzius.K

išvažiuosiant Lietuvon, 
parašė “Amerikos lietu- 
kuriais pastarieji turėtų 

vaduotis “lietuvybės išlaikymui.”
Kaipo kunigas (klerikalas) ir fašistas, 

kun. Kemėšis pabrėžia, kad “stipriausia 
lietuviškumo tvirtovė bus bažnyčia,” to
dėl “lietuviai turėtų visi prie savo para
pijų priklausyti, jas pįnigiškai remti, pa
miršdami kartais įvykstančius smulkius

nesusipratintus.” >
i Plikydami lietuvybę, toliau kun' Ke- 
mešĮį reikalauja, “Amerikos lietuviai tu
rės išlaikyti ištikimybę Amerikai iki pas
kutinės raidės.” Aišku, į šį punktą įeina 
ištikimybė kapitalistų klasei, ištikimybė 
išnaudotojams.

Taigi Fabijonas Kemėšis mokina: bū
kit geri parapijiečiai, neškit kunigams 
pinigus, tolydžio būkit ištikimi išnaudo
tojų klasei ir būsite “geri lietuviai”, iš
laikysite lietuvybę!

Reikia priminti, šituos jo tėzius iš
spausdino klerikalų ir fašistų spauda kai
po labai svarbų dokumentą. , ,

Kun. Kemėšio tėziai diametraliai prieš 
tarauja klasiniai sąmoningų lietuvių dar
bininkų nusistatymui.

Komunistai, kaip žinia, kovoja prieš 
tokią lietuvybę, kokią advokatauja kun. 
Kemėšis ir jo šalininkai. Komunistai 
sako: mūsų darbas tarpe lietuvių darbi
ninkų turi būti: tautinis forma, bėt Revo
liucinis (socialistinis-koniUnistinis) turi
niu !

Gerai yra lietuvių darbininkų vaikus ir 
jaunimą pamokinti lietuvių kalbos, bet 
mokymo turinys turi būti revoliucinis. 
Reikalinga plėšti iš jaunimo galvų religi
niai burtai; reikalinga aiškinti jam, jau
nimui, kad jis turi stovėti su kovinguoju 
proletariatu, vadovaujamu Kompartijos; 
jis turi glaudžiai susirišti su vietiniais 
kovingais darbininkais ir kovoti už ge
resnes sau ir savo broliams gyvenimo są
lygas, už pašalinimą kapitalistinės siste
mos ir įsteigimą proletariato diktatūros, 
sovietų formoje.

Tik šitokis mokymas bus pozityvis mo
kymas, nešąs naudą ne tik lietuviu pla
čiosioms darbininkų masėm, bet visai 
Amerikos ir pasaulio darbininkų klasei, 
visai žmonijai.

Iki kapitalizmas viešpataus, tautinės 
mažumos ir mažosios tautos negali turėti 
laisvės. Stipresnė tauta visuomet išnau
doja ir išnaudos silpnesnes tautas.

Komunistai rodo į Sovietų, Sąjungą, 
kur, darbininkams valdant, kiekvienai 
tauta ir tautelė turi pilniausią laisvę kįes* 
tėti, kelti savo kultūrą, laisvai ir nevar
žomai prisidėti prie tos didžiosios bekla- 
sinės visuomenės kūrybos, kuri yra sta
toma. .

Taigi, pažangieji Amerikos lietuviai 
darbininkai atmes kunigo Kemėšio tė
zius, o priims komunistų mokymus ir nu
rodymus tautybės klausimu!

i

nųma apie strateginę Lenkijos-Lfetuvos su- 
; tartį, nes nei Lietuvos nerpasiną dvigubas iš 

Varšavos pusės smūgis—Suvalkai ir Vilnius, 
taipgi ir Lenkijos fašizmas nesidžiaugia la
bai dalykų stoviu, kada prie ankšto Vilniaus 
koridoriaus rubežių stovi keletas Lietuvos 
divizijų. ,
Toliau: '

I

Tada, kai Pristoras vieši pas Smetoną, 
oficialus laikraštis “Gazeta Polska’(š.m. 
birželio 23 d.) patalpina inspiratyvišką “is
torinį” straipsnį pavadintą “Jagela-Lenki- 
jos-Lietuvos vienybes simbolis”. Svarbiau
si jo dėsniai skamba: “Pusė(tūkstančio metų 

A Lietuvos su karūną fsąjųngosA-tai tų dviejų 
sujungtų į vieną valstybės organizmą tautų 
bendros kovos ir bendro darbo epocha”, “to 
laikotarpio istorija kiekviename žingsnyje 
pažymi Lenkijos aukas, padarytas Lietu
vai. Lenkija gina Lietuvą ; nuo kryžuočių 
užpuolimų O kada porą mėnesių atgal 
seniau buvusioj kryžuočių sostinėj, Malbur- 
ge, garsus Rozenbergas garbino ‘■žygį į Ry-

„ II, n I I IĮ R I ~ > ^1 II. ŲI r H !■■■ J I ' ■■   ,

tus”, tada laikraštis “Gazeta Polska,” baigia 
antivokietiškai aplietą pa^iūlyipą Lietuvos 
adresu, girdi; prisiminkit faktą.';. “tas fak
tas yra kryžuočių sumušimas ties Žalgiriu”.

Jau birželio 26 d. už poros dienų po Pri- 
storo išvažiavimui Baltijos spauda praneša, 
kad “artimiausiu laiku reikia laukt išriši
mo ūkiškų klausimų tarp Lenkijos ir Lietu
vos. Pirmoj eilėj į Rauną bus paušauktas 
lenkų konsulas, Varšavoj gi veiks nuolatinis. 
Lietuvos atstovas. Kartu iš Vilniaus eina 
žinios,” kad iš Kauno turi atvažiuoti eilės 
Liętuvos pirklių ir pramonininkų”.
Išvadą “Trybuna Radziecka” daro, kad 

mėginimas Lietuvos su Lenkija susitarti 
“lygybės principu”, klausimo neišriša. 
Vistiek Lenkija pasilieka imperialistine 
šalimi ir Liėtuvą jinai naudos savo inte
resams.

Iš kitos pusės, mes turime priminti, 
kad Lietuvos fašistų, su Smetona prieša
kyje, interesams tas kaip tik eis naudon.

• » » » • 4 « > « • A
šia daryli? ’Kokius bonus rėi-‘ ‘ 
kąlajujai šįtamę atsitikimą? , j

‘ ATŠ?:' Kuomet studentas n6/i’ 
atvykti laikįnai, jis turi kreip
tis pile.arčiausio Amerikos kon- 
šulo jam įteikiant priėmimo •• 
laišką nuo mokyklos, kuri yra į 
Darbo Departrpentp pripažinta. '
Kitais žodžiais, Tamsta turi vi- “ 
sų pirmiausia susinešti su ko- •• 
legija, kurią jis ketina lankyti .... 
ir atlikti visus reikalingus rei
kalavimus, bet ta kolegija turi 

'būti Darbo Department© pripa- 
I žinta. Reikia išversti anglų 
kalboje diplomą nuo svetimos 
mokyklos, kad , parodžius, kad‘; 
studentas prisilaiko prie įstoji- .. 
mo reikalavimų. Jis turi su- - 
prasti tiek anglų kalbos, kad jis 
galėtų lankyti ir suprasti kle- , 
sas. Bonas reikalingas sumoje 
$150.00.

Lietuvos Darbininkų Gyvenimas ir Kova
Vilkijoj Streikas |gų apsileidimas. Vadovaujantis 

Pas miško pirklį Aranauską i organas perlėtai dirbo: savo po- 
darbininkai krovė popiermal- į sodžių retai darė, kuodelių sek-8

kius nuo Nemuno pakraščių į 
baidoką ir gavo po 25c už me- 
terį. Pabaigę kraut jie turėjo

retorių pasitarimų nešaukė, ne-

atvykai j Suv. Valstijas prieš 
birželio 29 d., 1906 m;,'

Raportas Ellis Island Komi
teto Gatavas , į

KLAUSIMAS: Organizacija,
sirūpino aktyvo padidinimu. Ir Tn?r7^rrU"
kuomet .paklausi, kodėl tu šito i 

patys pasamdyt dar 3 darbiniu- nepadarei, atsako: ką ar aš vie
kus, kad sukrautų popiermal- Į nas suspėsiu. Užtai reikia ne 
kius baidoke ir nuvežtų toliau, i vienam dirbt, bet planingai 
Tada darbininkai paskelbė strei- (traukt ir kitus. Dar kliudo 
ką, reikalaudami 50c. Naudo-1 darbui vadovaujančių draugų 
tojas grąsino atvežt darbiniu- Į smulkmeniškumas — asmeniš
kus iš Seredžiaus, bet darbiniu- į kūmas, vienas kito mėgimas as- 
kai gerai laikėsi, ir jis turėjo i meniškai apiplepėt. Mūsų drau- 
nusileisti ir mokėjo darbiniu-’g-ai mažai kreipia dėmesio į an- 
kams po 45c. Darbininkai įsi- tisemitizmą, kartais jam patys 
tikino, kad be kovos nieko ne- pasiduoda/ 
laimės. tis, kad sunku žydų įtraukt į

mūsų darbą. Be to, vadovau
jantis organas padarė didelę 
klaidą tuo, kad pirma pradėjo 
kuopeles ^rganizuot, o paskiau 
vest masinį darbą. Atplėšė or
ganizacinį darbą nuo masinio 
darbo. Toks atplėšimas galėjo 

įprivest prie, organizacijoš subi-

i ti pilną raportą Ellis Island Ko- 
(miteto. Ar atspausdintos kopi
jos jau gaunamos?

ATSAKYMAS: Gali gauti at
spausdintą kopiją Ellis Island 
Committee Report nuo Foreign

Ligos Priežastis, ft, , 
Kompensaciją ( ,.

KLAUSIMAS: Mane ‘ • prie i 7 
darbo gazas apnuodijo, bet man 
kompensaciją atsakė mokėti to- 
del, kad sakė, jog mane ne ga
zas apnuodijo, bet kad aš tu-* 
rėjau įsisenėjusią ligą. Aš nie
kad nesirgau. Bet ką turiu da- , 
ryti, kad gauti kompensacijos iš 
kompanijos? ‘

ATSAKYMAS: Negali ją *... 
vesti į teismą, nes ji save ap
sisaugo ja, kuomet prisideda
prie valstijos kompensacijos ap-

Language Information Service, saugos. Bet gali prašyti Work- 
222 Fourth Avenue, New York men’s Compensation Bureau vėl • 
City. Kaina yra 75 centai už J atidaryti tavo atsitikimą ir gūu- ... 
kopiją.

Užtai reikia skūs-

Sirutavičiaus Machinacijos
, i

KAIRIŠKIAI, Tryškių valse. 
—Kairiškių kartono fabriko sa
vininkas, socialdemokratas Si- 
rutavičius praeitais metais su
mažino mums uždarbį 17—30 
nuoš., bet mes tylėjom nes ne-i rgjim0^ Dabar papildytas ko. 
buvėm gerai o gtmizuoti.^ šie- j mįįeįas> pasidalinti! ryšiai ii] pai 
met palikdamas tą patį uzdaibį r jmįa atsakomybė kiekviėi'iam,'už

Parsitraukiant Svetimą 
Studentą

KLAUSIMAS: • Aš ^ketinu 
parsitraukti 'brolio vaiką, kuris 
ką tik užbaigė augštesnio moks
lo mokyklą užsienyje, kad jis" 
galėtų lankyti Amerikos kole- 
giją. Ką ąš turiu visų pjrmiaų-

ti medikaliŠkų darodymų ir ant ... 
to išklausymo pristatyti juos, 
bet tie darbdymąi turi aiškiai 
parodyti, jog tavoXsužeidimas ’ 
prie darbo prasidėjo,\r kad nė
ra kokia ten įsisenėjusi liga. • 
Būtinai reikalingi pristatyti vi
sas smulkmeniškas informaci
jas apie apnuodijimą ir jeigu-''' 
turi apie tai liudininkų, gerai 
ir juos įvardinti.

F LIS.
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371 Lake St., Newark, N. X

Telephone: Humboldt 2-7964
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nogėjo, kad dvi pąmainbs. 
dirbtų visą laiką naktimis. Mes 
nesutikom. Reikalavorii padi
dint uždarbį. 
didino 10 nuoš; 
niems darbininkams sumažint 
mokamą premiją 33 nuoš., bet 
jie reikalauja mokėt kaip ir pir
miau. Buvo i^Haugiau smulk
esnių- reikalavimų iš mūsų pu
sės.' : •

Karts nuo kąrto išplatinam 
atsišaukimus, kuriuos darbinin
kai mielai skaito, Visą tai ma
tydamas Sirutąvičius, kad ati- 
traukt darbininkus nuo kovos 
ir kad gavus pąšnipinėt apie ką 
tariasi darbininkai, savo namuo
se sugalvojo įrengti darbinin
kams skaityklą, kurioj pastatys 
savo šnipus, žinoma, nei mes 
ten galėsim dorai pasitarti, nei 
mes ten gausim doros literatū
ros, nes kokį buržuazinį šlamštą

• norės ten pakišt. Bet mes dar-j]ajVy 
bininkai suprantam, kad tas jo kofcių nors specialių pilietystės 
darbas yra tik prisimeilinimas, (privilegijų?
ir; mes mokėsim tinkamai tai į ’ 

. įvertint. Tam Sirutąvičius ir 
socialdemokratas, kad torma- 
zuotų mums darbą, kad dumtų 
mums akis tokiais prisimeilini
mais.

savo darbą. Visi pripažino sa-1 
vo klaidas. Pasižadėjo greitu Į 
laiku parodyt kasdieniniam dar-j

■ Samdytojas pa- reifcįa įštaisyt trūku-1
? Noiejo vylės- mus ūpas organizacijoj neblo-i

gas, tik reikia aktingai dirbt ir * 
tuojaus gausim* dar geresnių | 
rezultatų.

(Iš
Zeniau oras.

“Tiesa,” Organas Lietuvos 
Komunistų Partijos.)

Del Lenkijos-Lietuvos 
Dalykų Padėties

Maskvoj išeinąs lenkų darbininkų laik
raštis, “Trybuna Radziecka,” kaip pa
duoda “Raudonasis Artojas”, rašo:

“Tarp Kauno ir Vilniaus gelžkelio relės 
užauga žole”—gailestavo lenkų spauda. 
Vienok nebuvimas vagoninių susisiekimų ne
darė neramumo buvusiam premjerui, kadči 
vyko jis į Kauną. Jis Lenkijos-Lietuvos ru
bežių paprastai pravažiavo automobiliuje, 
rubežių dviejų valstybių, kurios nuo 1920 
metų rahdaši “h'ei karo, nei taikos” padėty
je, kaip tatai apibūdina diplomatinis liežu- 

. v ■

VIS.
Pristoro ekskursija sulig abiejų pusių ;ūž- : 

tikrinimo, matyt; turėjo “privatinį” pobūdį. 
Vienok netrukdė tatai, jam kalbėtis visai 
apiė “neprivačius” dalykus su Lietuvos pre
zidentu Smetona ir jo ministeriais. Buvo 
apie ką kalbėtis. ‘ Abiejų pūsiu pretenzijos'- 
yra pilnai aiškios. Lietuvos fašistai jau ke
letą metų tokiose kalbose sų Vąęš.ava, greta 
su ūkiškais dalykais kaipo •• svarbiausią tara-1 
ną naudoja Vilniaus ir Vilnijos klausimą. 
Lenkų gi fašistams rūpi sūsitafti -ūkio klau
simais. ' . • ' '

f I

“Gazeta Warsza/ivska” kovo 30 d. iškelia 
tuos klausimus aikštėn. “Lenkijos valstybė 
kenčia stambius nuostolius, nes.visa šiaurės, 
rytų Lenkijos teritorijos dalis yra atskirta 
nuo ryšių su jūromis ir artimiausiais uos
tais”. Klausimas eina apie Vilniaus-šiaulių- 
Vilniaus-Kauno gelžkelio liniją, klausimas 
apie plukdymą Nemunu. Apie Lietuvos rin
ką, nors del Lodziąus perkeliukų, nes jau 
bankrotuoja didžiausi Lenkijos manufaktū
ros fabrikai. Klausimas eina apie tai, kad 
prie dabartinių dalykų stovio, Varšava turi 
daug “primokėti” Vilnijai. Iki šiuolaikinis 
dalykų stųvis su Lietuva varžė jug platų 
laisvą Lenkijos judėjimą diplomatiniam loši
me. Nekalbama, bet už tai mandagiai ma-tipfet, jeigu *he kaikurių drau-

Kairis kietis.

Imigrantu Problemos
Naturalizavimo Teises Atei- 

vių-Jūreivių
KLAUSIMAS: Atvykau į 

Suv. Valstijas kaipo jūreivis 
ant angliško laivo vasario 2 d., 
1906 m.; nuo to laiko dirbau 
prie amerikoniškų žuvavimo 

Ar aš galiu reikalauti

Triperį ar Gonorėją i mus, ir tai išėjo ilgokas laiš- ■ 
Besigydant i kas.

Štai ką aš Jums, brolau, tu- . 
į riu pasakyti apie tą Jūsų,

- . j kaip sakot, “klapsą.” Gal
tojas. _ Tunu lytišką hgą, kaip, Jums jr buvo triperis> bet la.

bai negerai darėt, kad nėjot 1 
tuoj pas gydytoją, bet terlio-

Prašyčiau man duoti patari-Į 
mą, aš esu “Laisvės” skaity-

angliškai vadina “klapsas,”
lietuviškai tikrai nežinau. Ga
vau tą ligą kovo mėnesy. No- joteS visokiais galais iš vaisti- ••• 

I nės. Triperis yra labai įkiri: 
, tokioj labai ..

Į svarbioj vietoj. Ir netikusiu 
; besigydymu liga dažnai pa- " 
i virsta chroniška, ir tada ji ne-

rėjau eiti pas gydytoją, bet ngs r- ■ 
pabijojau, kad daug kainuos,’ir rimta "liga, 
tai apsigavau: nuėjau į vais-i 
tinę. Klausė vaistininkas, ari 
varva; aš jam atsakiau, kad' 
ne, bet jau buvo gerokai paš-' lengva'išganabyti'. 
lapęs ir peršėjo gale. Davė' 
visokių vaistų per septynias’ 
savaites. Pradėjo kanalas iš
džiūti ir dingo gėlimas, bet

JI ATSAKYMAS: Ateivis-jūrei- d* buvo perdaug raudonumo
vis, kuris buvo legališkai įleis- aP'e skylutę, tai aš bandžiau 
tas į Suv; Valstijas nuolatiniui įčirkšti vaistų 
apsigyvenimui, ir kuris dirbo čirkšliu. P _
ant amerikoniško laivo per nors l°nū gėlimą, tai nuėjau į ligo- 
mažiausia tris metus, gali, pra- j ninę. Vaikščiojau ten kokią

i su stikliniu 
čirkšliu. Pajutau labai nema-

šyti antrų popięrų no trijų me-Į savaitę, paskui, ėjau pas kitą 
į tų rezidencijos, jeigu jis tūri gydytoją; tas , davė visokių 
'“pirmas popieras,” ir jeigu jis vaistų per keletą savaičių.
i nrfišn antru nhnip.ru dar far- Dabar vis tebėra kanalas

Pradėkim AfetiwUu^ Dirbti
' KAZLŲ-ĄUDAMieste ir’Pra»° ^trų Popierų dar tar- 
apielinkėj paskutiniu laiku pas- 

itebimhs smarkesnis, narių augi
mas'partijoj. > Nekurie draugai 
per trumpą laiką net po kuopė-! 
Tę * organizavo.1 Tai pavyzdys 
tiems, kurie per. (tą pat laiką 
neįtraukė nė vieno - nario ir dar 
aiškinasi, esą sąlygos neleidu- 
sios. Gavome platesnius ryšius 
su lėntpjūvemis ir kaimais. Dar- 
bininka.1 ir;vals^ie.čiaį mūsų dar
bui prijaučia. Nariai ima skai-

Buvote Jūs paskui ir klini
koj ir pas gydytoją, ir Jums • 
jau pagerėjo, bet vis da ko 
trūksta. Drauge, štai ką čia., 
turiu paaiškinti. Nuo visokių 
vaistapalaikių, besiŠpricavimų 
kad ir visai sveikam žmogui 
išbrinks kanalas ir jausis ' 
šian ir ten pčršėjimoi Nes;:: 
vaistai, špricuojūmieji ypatin-’< • J 
gai, nors ir bakterijas po trd«:, 
pūtį naikina, bet tuo pątįm',; • 
tarpu jaudina ir kanają, jo » 
plėves, ir nuo to jaudinįmo- iš
sisunkia iš ten daugiau gjlėiVtiZ ' 
Be to, per tą visą laikotarpį 
priseina lytiškai jSapastain-• • 
kaut, o iš to ir gi susidaro ver- . 
žimo, diegimo tai šian, tai ten 
organuose.

Drauge, kad persitikrinus,

Dabar vis tebėra kanalas 
naujant ant tokio laivo, arba į * šlapias, pabrinkęs iš vidaus ir 

> paraudęs. Kartais jaučiu ko
kį tai karštį krepšiuke ir rie
šutuose. Buvo pradėję inks7 
tus skaudėti, tai perskaičiau 
jūsų patarimus apie inkstus ir 
baigiu pasitaisyt. ---- --oy, -- -- --

Pirma turėdavau šaltį, tai kaip Jums ištikro yra, tegul ■' 
vartojau žuvų aliejaus, tai nuo 
pavasario šalčio nebeturiu. 
Biskį vartojau svaigalus, tai ir 
tą kvarabą gayąu. v. Mėsos 
vengiu, kad daug nevalgyti, tų, pataria.
Esu 29 metų senumo, nevedęs, nurodymus pildykite.

šešius mėnesius po apleidimo 
tos tarnystės. Kitais žodžiais, 

(paprastai, ateivis turi gyventi 
Suv. Valstijose > penkis metus 
prieš padavimą antrų popierų 
prašymo, bet ateivis, kuris pa
samdytas ant amerikoniško lai
vo, gali prašyti pilietystės, jei- 
gu jis išgyveno Suv. Valstijose 
tik tris metus. Tai yra vie
nintelė privilegija duota Jūrei- 

^"mOsų'atsišaukimus." fpatin-i v’ams P° naturalizalijos įstaty- 
gai pažymėtina, kaip tik ateina (

Nuo balandžio 21 d., 1934 m., 
ir jie susiranda dar naujų ry- pirmos popieros kaštuoja $2.50.

Būtų bųRę gali-j Antros 5.00 ir atvykimo certifi- 
ma dar daugiau išaugt ir sus-į katas $2.50. Tamstai nereik 

turėti atvykimo certifikato, nes

į partiją nauji, draugai, tuoj

šių ir narių.

Jums gydytojas ištyrini j a....
kanalo skysčius, ar ten yra ko-, 
kių bakterijų ar ne. Ir tegul, 
gydytojas, jeigu ko da reikė- 

Ir-tik gydytojo
Nesi--- 

mačius, be asmeninio kontak- 
; to, nėra galima kas pasakyti. 

Jūsų laišką labai sutrumpi-j apie šitą ligą, jeigu ji Jums da- 
nau, praleidžiau tų visokių1: tebebūtų iki šiolei. Gal jau 
vaistų' aprašymas ir patyri-i jos nebėra ir šėpai. .

Atsakymas

nhnip.ru


len

Kodėl Komunistę Partijos Bendro 
t Fronto Taktika Teisinga

Tūli elementai, išmesti iš giose, darbininkų masėse, 
komunistinio judėjimo, ban- bad tik bandymas susikalbė- 
do įtikinti darbininkus, kad ti su socialistų vadais, su- 
Komunistų Partijos kalba ' daryti bendrą frontą iš vir- 
apie bendrą frontą “iš apa-|šaus prie nieko gero nepri- 

j4 čios,” su socialistais darbi- vedė ir neprives.
ninkais, yra netikus, prie ge-į Eikime toliau. _ _ ____
ro nevedanti. Ir kuomet jOs Komunistų Partija pa-/ nerimaut. 
Amerikos. Komunistų Parti- Liūiė bendrą frontą ŠveicaA 
ja pasiūlė Socialistų Parti- pjos Socialistų Pa 
jos konvencijai ir paskui jos prjeg karą ir fašizmą. 
Pildomajam Komitetui su- - - 
daryti bendrą frontą prieš 
karą ir fašizmą, tie mūsų 
prieteliai garsiai atsiduso: 
Matote, bendras frontas iš 
apačios nieko nedavė, ko-

rijos Socialistų

^ats. Jau senai Komunistų nuo save gelių Vainiką’del nu- Keletas dienų atgal sušaukei Parašė 
Partija yra pasiūlius Sočia- žudytų, o policija čekį ’ant'specialį susirinkimą ir buvoi 
listų Partijai sudaryti bend- ar 15 šimtų. Nužudy- nemažai kalbėta apie tai, kad;
ra frontą. Bet socialistu draugai sugrąžino atgal sa-'negalima “leiberius” taip lai-

t • , 1.V n , , . - kydami, nereikalaujame |usų kyt ant toliaus, reikia jiemsįvadai tyli, neduoda atsaky- kruvim, pinjgU| nS gėlių!” 
Imo ir neduos, jeigu komu-i Streiko metu keturis žu- 
nistai nepasieks eilinių so-' dė. Du šimtu sukoliečino—

Tai aišku sužeidė, šešis šimtus penkias
dešimts areštavo ir įkalino ka
lėjimam Už tai, kad nepa-' mokestį, kur negalima 

j klausė laivų savininkų.

Vergas

KUNIGAS IR DARBININKAS

Šveicari-

So
cialistų Partijos vadai igno
ruoja, neduoda jokio atsa
kymo. Bet jau senai komu
nistai darbuojasi apačiose, 
bando pasiekti socialistus 
darbininkus. Tas darbas,

cialistų pirma.
kaip diena. Kas kitaip ma
no, tas save apsigauna.

i Bet ir Amerikos Socialis
tų Partijos apačios pradeda 

. Tai šen, tai ten 
jau jos dedas su komunistais 
į bendrą frontą. Štai mieste 
"NevT Orleans komunistai ir 
socialistai jau sudarė ben
drą frontą ir laiko bendras 
demonstracijas.

Pacific.

Plymouth, Pa
Šis Bei Tas Iš Mainierių 

Gyvenimo

Kaip visur, taip ir čionai
demonstracijas. Cam dene i dirbama labai mažai ir tie, ku- 
taip pat eiliniai socialistai! rįe kįek ir dirba, yra baisiau- 
pritaria bendram frontui ir!sja . daugiausia
. , n -. . . t v . . i tie leiberiai turi dirbt veikjų kalbėtojai dažnai pasiro-

: ,SUmunistai jau atmainė savo, bendras frontas iš apačios,! do ant vienų pagrinduos/. twinpamjtt inmm

^aktiką ir jiesko bendro jau juo(ja gerų pasekmių, komunistais. IllinojaUs vai-■ yra nukapojus mokestis, 
fronto is viršaus, su sočia- Zurich miesto ir Zurich stijoje vienam mieste socia
listų vadais! * 1 pavieto Jaunieji Socialistai listai ir komunistai net su-

Bet ar tas tiesa? Ne, net 
tiesa. Komunistai neatmaL 
nė savo nusistatymo. Ir ne-1 
reikia tas nusistatymas mai-\ 
nyti, nes gyvenimas kasdien 
patvirtina, kad jis yra pil
nai teisingas. Mes sakėme 
ir sakome, kad Socialistų 
Partijos bei Antrojo Inter
nacionalo vadai tęs toliau 
darbininkų eilių padalinimą, 
griežtai atsisakys eiti į 
bendrą kovos frontą su ko
munistais prieš karą ir fa-j 
šizmą, jeigu komunistai ne-f 
pasieks pirma eilinių sočia- 'j 
listų, socialistų darbininkų 
ir nesudarys su jais bendro 
fronto. Socialistų vadai; 
tiktai tada sutiks stoti į 
bendrą frontą, kuomet jie) 
pamatys, kad netenka pase-/ 
kėjų, kad pasilieka generoJ 
lais be armijos. I

Ar šitie mūsų išvedžiojl- 
riiai teisingi? Taip, pilnai 

k teisingi.
Ar turime faktus parėmi

mui jų? Taip, turime
Franci jo j e Socialistų Par

tijos vadai atvejų atvejais; 
atmetė Francijos Komunis-] 
tų Partijos pasiūlymą suda
ryti bendrą frontą ir grū
mojo išmetimu iš partijos 
visų savo narių, kurie dėsis 
su'komunistais, 
ei jos komunistai nenuilstan
čiai kreipėsi į socialistus 
miestuose ir provincijose, 
kvietė juos į bendrą frontą 
ir įtikino juos, kad jų va
dai yra darbininkų kovos 
priešai. Ir tiktai tada So
cialistų Partijos taryba su
tiko sudaryti bendrą frontą 
su Komunistų Partija, kuo
met Paryžiuje ir kituose 
didmiesčiuose socialistų or
ganizacijos jau buvo sudarę 
bendrą frontą su komunis- 

k tais.
Dabar tuo klausimu pla

čiai rašo Antrojo Interna
cionalo prezidentas ponas 
Emil Vanderveldė. Jis irgi 
pripažįsta, kad Francijos 
Komunistų Partijos pasiūly
mas del bendro fronto “iš
reiškė masių troškimus ir 
pageidavimus,” kad Socia
listų Partijos apačios nuėjo 
per vadų galvas ir sudarė 
bendrą frontą su komunis
tais. Tuo būdu, girdi, So
cialistų Partijos Pildomai 
Tarybai “nebeliko kitos iš
eities, kaip tik užgirti ben
drą frontą su Komunistų 
Partija.”

Matote, kaip pilnai Fran
cijos įvykiai patvirtina ko- 

t munistų taktiką, kad reikia 
jieškoti bendro fronto apa-

(Dialogas)
(Scena: paprastas dar

bininko kambarys, stalas, 
kelios kėdės, ant sienos ka
bo Lenino paveikslas.)

DARBININKAS (Matas 
Draugelis vaikštinėja po

demonstracijas prie City 
Hali, reikia išplatinti komu
nistų reikalavimus už grei
tą pagalbą bedarbiams ir jų 
šeimynoms. Bedarbių šelpi
mo fondan turi eiti visi pini
gai karo reikalam skiriami 
ir apkrauti kapitalistus tak
sais. .. Bet sunkus darbas. 
Štai, net mano moteris dar 
vis yra kunigo įtakoje. Na, 
štai ir kunigas Varmas atei
na. Ir ko jam reikia,?

jų dar yra kitose kapitalo W„T^GAS fe 

----- - garbintas Jėzus Christus.
-.......... - i DARBININKAS:—Labą
Visur darbo sąlygos dieną, kunige.

i mokėt kiek priguli, o makle
rius ragino kovot prieš kom
paniją, kad kaip mainierys, 
taip ir “leiberys” bloguose 
darbuose turi gaut dienos už-

ant
I kontrakto dirbant padaryti.j Pirm kiek laiko atgal čia
• buvo tas mainierių išdavikas
! Gorman, kuris 1
I , .mainierių reikalus, norėjo su-
! taikyt mąinierius su anglių
. kompanijomis, kad mainieriai tarpio, kaip dabar.

Bet kom- Jungtinėse Valstijose virš 
Germanui 15,000,000 bedarbių, O kiek

dirbdami M dirba tik dalį laiko, o ir ■ 
ant kontrakto, tai mes užmo- pilnai dirbančių uždarbis I 
kam

būk tai gynė kambarį jr kalba): — Tai 
dar nesu matęs tokio laiko- 

Vien
i už dyką nedirbtų.
1 panijos viršininkai 
atsakė, kad pas mus darbinin
kai už dyką nedirba.

’ihainieriai, ' girdi, nepadaro 
dienos užmokesčio <

leiberiai” 
visai už dyką.

Mat, kompanija jnainieriąm ■ $(^75
Tai čia mainierių pareiga!Tai bent tvarka: visko ša- tas, tėvuk. Turiu pas tam- 

kovot, kad būt taip mokama,;Įyje pilna) perteklius, o dar- stą reikalą.
DARBININKAS: — Ma- 

nęs Jėvu nevadink, nes aš 
nesu jokis jūsų tėvas. Pat
sai tai myli, kada tave para- 
pijonai vadina dvasišku tė
vu, o man to nereikia.

KUNIGAS:—Bet gi tams
ta vis tik esi šeimynos tė
vas.

DARBININKAS: — Nfe, 
tai ką kunigas su manim no
rėjai kalbėti?

KUNIGAS: — Einame į 
kitą kambarį, kad niekas 
mus negirdėtų.

DARBININKAS:
kas gi tokio slapto, kad bi- U 
jai viešai kalbėtis? Juk ne- , 
same žmogžudžiai ir galime /;• 
viešai kalbėtis. , •

(Pabaiga 5 pusi.) • U

kur 
daugiau, kur mažiau, tai mai- 
nieriai vietoj stot į kovą ir at-.

> pirmiau 
būdavo, jie viską suverčia ant 
“leiberių”, kad tie visai dy- 

Taip darydami
i nainieriai, dauguma jųjų, pa-

nuo dienų mainieriui 
o “leiberiui” $6.01.

mažas.
I blogos, algos vis kapojamos. KUNIGAS 

pareiga!Tai bent tvarka: visko ša- tas, tėvuk. Turiu pas tam-
Sveikas, drū-

priėmė komunistų pasiūly-1 daro bendrą frontą su ko- mokestį, kaip x C A v c C /idovn no vialra an
mą sudaryti’bendrą frontą, munistais valdiškuose rinki- - - -- 
pasmerkė Socialistų Parti-imuose ir remia vieną dar- kaf dirbtų, 
jos vadus už sabotažavimą Tininkų sleitą.

, bendro fronto pasiūlymo ir f Šitas darbas komunistų | sidaro pusėtiną dienos užmo- 
išleido į visus socialistus at- įusisekimo su Social i stų * kesth o “leiberiai” u... ----
sišaukimą, kad eitų per sa- Partijos eiliniais nariais tu-’ ., . . ..

, . . t , . . . . : sidarius vienos dienos uzmo-
vo vadų galvas ir sudarytų ]res duoti teigiamų pasek- kestį,—$6.14. Kaip dabar taip 
bendrą frontą su komunis- mių anksčiau ar vėliau. Mū- slabnai dirba tik dvi dienas 
tais. Ir pamatysite, kuomet1 sų pareiga jį visais būdais į savaitę, tai galima suprast, 
komunistai pasieks ir suda- vystyti, 
rys'bendrą frontą miestuo- ti Komunistų Partijos ben-. 
se su eiliniais socialistais,' drą frontą “iš apačios, 

ĮŠveicarijos Socialistų Parti- tik padeda Socialistų Parti- i palaikyt, "turi tylėt, 
mos vadai, kaip kad Franci- jos vadams palaikyti darbi-1 gu kuris pareikalauja 
/jos vadai, nebeturės kito
kios išeities, kaip tiktai už- Tas tik silpnina darbininkų nų’ . . _ 
girti bendrą frontą. kovą prieš karą ir fašizmą. ei!®s bėdaibių,
jungtinėse Valstijose tas A. B, tavo vietos‘

Masinis Susirinkimas Prieš Karą ir 
Fašizmą San Francisco Mieste

ninku nedirba nuo vienų iki 
keturių metų. O jei kas ir 
dirba, tai labai mažai arba už 
mažą algą. Kitaip sakant, čia

Soniuliąfii I kestį, o “leiberiai” turi dirbt 
- - i dvi dienas ir daugiau, kad pa- 

• sidarius vienos dienos užmo

Kas bando pašiep- ' k»kia “leiberiųį” mokestis bū- 
' na už dviejų savaičių darbą, 

skriaudžiami. No- 
dar- 
Jei- 

kiek 
ninku eilėse pasidalinimą, teisybės, tai tas lauk iš mai- 

O lauko pusėj kasdiena 
laukia

,, , “Leiberiai77 fqq I
. ! rėdami nors tokį skurdų

San Francisco darbininkai 
rengėsi jau išanksto prie Šios 
iškilmingos kovos dienos — 
prieš karą ir fašizmą. Jei ne 
teroras būtų sekęs terorą, vie- buvo susirinkę visi darbininkai
has po kitam, tai, be abejonės,'su išplyšusiais kišeninis, kur 
būtų įvykę didžiausios gatvių pinigai nesilaiko—išbyra ir vi- 
demonstracijos. Bet kaip jau sados yra tušti. Bet kada yra 
žinoma, San Francisco darbi-j prašoma paaukoti tam ar ki- 
ninkai yra daug nukentėję ir tam geram sumanymui, tai, 
demonstracijos nebuvo galima; San Francisco darbininkai vi-' 
įvykdinti ir prie geriausio pa-1 sados atsiliepia labai puikiai.! 

suBet Fran- i siryžimo, kadangi miesto ad-'šį vakarą suaukavo $148 
lormilcjtan- ministracija ne vien kad ne- centais. Tai puiki auka!

davę demonstruoti, bet ir sve
tainės Polk Hali,/kuri buw; . , . . v r ... , , ’ .... slaptos ir viesos policijospasamdyta del susirinkimo/ 
nedave. Dieną pries surengi- j 
mą prakalbų miesto adminis-, 
tracija pagarsino per spaudą! 
ir radio, kad panaikina pave-; 
linimą laikyti darbininkų susi
rinkimą miesto svetainėj, 
kur, esą, bus kalbama prieš 
valdančią klasę. O toks su
viliojimas darbininkų iš val
dančios klasės pusės padaro 
ne vien nesmagumo, bet ir 
daug bereikalingo darbo—iš? 
kaščių ir suvadžiojimo publi-;
kos.

Vakare daug publikos rin
kosi prie Polk Hali, kurią po
licija buvo apstojus net per 
visą bloką, patrolvežimis ir 
gatavai prirengtas laukė, kas 
darė nemaloningo įspūdžio. 
Vienok visos tos daromos kliū
tys iš miesto valdančios klasės 
pusės darbininkų nuo susirin- 
kimo-prakalbų nesulaikė. Pra
kalbos įvyko “Red Branch” 
salėj ant Mission gatvės. Sve
tainė nedidelė ir visi nebūtų 
sutilpę, nes buvo perpildyta. 
Tūkstantis girdėjo geriausius 
San Francisco darbininkų kal
bėtojus—Leo Gallaher, Harry 
Jackson, Mina Carson—kan
didatė į U. S. kongresą, Sara 
Bard Field—rašytoja.

Čia iš kalbėtojų prakalbų 
ištraukų; nerašysiu, bet štai 
kas, manau, bus ne pro šalį 
paminėti. Ypatingai šiuo be
darbės metu daugelis darbi-

, e Susirinkimas - prakalbos be buvo ,„4. . . v v .. I~ -------------- --i._-.--j ne

. Kol kapitalizmas eg-j 
žįstuos ir darbininką išnaudos/ 
tol darbininkų eilės didės, o ne

i mažės. Kovingų darbininkų i 
| nesutriuškins, bet, atbulai, jų j 
I eilės padidės. Tą aiškiai pri-l 
parodo patį istorija perdėm' 
visą margą pasaulį. Kur tiki 
pasirodo didesnis darbininkų į 
prispaudimas, didesnis perse-, 
klojimas, ten pat randasi re
voliucinio tempo pakilimas 
darbininkuose. K a p i talistas 
apsieiti be darbininko negali, 
o darbininkas be kapitalisto 
apsieiti gali—tame darbininko 
yra pergalė.

Trumpi Atsiminimai iš 
Praeities

Generalio streiko metu spe
cialių penki šimtai policmo- 
nų už 10 dienų San Francisco 
miestui kainavo $80,000. Gy
ventojai turės tą sumą apmo
kėti. Streiko metu keli spe
cialistai gavo nuo pono Rossi 
darbą, kad jo privatišką nuo
savybę apsaugotų. Jis mo
kėjo po tris dolerius į dieną. 
Ko jis bijo, nežinau.

Ghes — policmonas, kuris 
jiužudė H. S. Sperry ir N. 
Coundeorakį, gavo 6 mėnesius 
vakacijų, nežinau, su apmo
kėjimu, ar be apmokėjimo 
algos $50 į savaitę. Bet juo
dą vainiką jam pasiuntė ir 
pakabino ant durų del atmin
ties. Ponas Rossi pasiuntė

o ne kad “leiberiai” dirbtų už 
dyką, kaip dabar kad yra da
roma.

Kad tarp mainierių būt vie
nybė, tai taip nebūtų. Kaip 
su tais “leiberiais” bus toliaus, 
tai ateitis parodys. Gal ir ga
lės būt kokis ] 
jeigu visi tuom reikalu rūpin
sis.

Tokiu neapsakomu išnaudo- ; 
jimu “leiberių” net naujos ; 
unijos viršininkai susirūpino.],

Plymouth Bedarbių Taryba 
pusėtinai gerai veikia. Tary
bos susirinkimai būna skait
lingi, kovoja už savo reikalus 
ir tuom pačiu sykiu renka pi
liečių parašus, kad padėt 
Amerikos Komunistų Partijos 
kandidatus ant baloto Luzer- 
nės paviete ir j kitokius ofi
sus šioj valstijoj.

Tai tiek šiuom sykiu iš šios 
apielinkės, kitą syk bus dau
giau.

bininkai ir jų šeimynos ba- i 
dauja! Maisto pilni sandė
liai, drapanas kandys ėda, o 
darbininkai neturi kuom 
apsirengti; šimtai ir tūks
tančiai geriausių namų sto- 

pagerinimas, vį tušti, o darbininkai gyve
na lindynėse, kiti išmesti 
ant gatvės. Gi kapitalistai, 

'turčiai, kurie nieko negami
na, yra viso pilni, kraujasi 
sau pelnus. Jie ruošiasi prie 
naujo karo, kuriam šimtais 
milionų dolerių skiria jų 
valdžia. Prieš tą viską rei
kia smarkiau kovoti, traukti 
darbininkus į klasiniai susi
pratusių eiles, išliuosuoti iš 
po kapitalistų ir kunigų įta
kos. (Mąsto.) Reikia pa
smarkinti organizavimą Be- < 
darbių Tarybų, reikia ruošti

butu išrastas

šiandien, tai butu

PIRMAM PUSLAPIUI
Zinia rytoj

LEISKIME, kad jūs išgirdote a- 
pie stebėtiną valgį, kuris suteikia 
jūsų kūnui faktinai kiekvienos 
rūšies maistą, jam reikalinga. . . 
maistą, kuris gydo ir budavoja, 
ir didina. jūsų sveikatos gyvu
mą!... Jūs tikrai norėtumėte jį 
išbandyti!

Toks maistas YRA. Jūs jį ži
note nuo pat kūdikystės. Pienas 
yra taip artimas tobulam mai
stui, kaip tik galėtų bent kas bū
ti šiandien ant žemės. 
Mokslininkai jį vadina didžiu 
APSAUGOJ ANČIŲ valgiu. Jis

I suteikia tų svar- 
f bių maisto da- 
| lių, kurių nėra 
valgiuose. JIS JUSpaprastuose 

BUDAVOJA.
Pienas padeda maitinti kūną 

ir priduoti jam gyvumo. Kiek
vienas jo stiklas yra kupinai pil
nas stiprumo. . . duoda jums 
KIEKVIENO vitamino—sykiu su 
svarbiomis mineralinėmis drus
komis, kurios stiprina dantis ir 
kaulus. Kokiame gi kitame val
gyje yra tokio maistingumo? 
Jūs duodate savo vaikams po 
kvortą pieno kasdien, tai supran
tama. Bet nepraleiskite ir sa
vęs. Išgerkite bent puskvortę

per dieną—ir tėmykite, kaip 
daug geriau jūs atrodote ir jau
čiatės! Užsisakykite kvortą’ 
DAUGIAU savo šeimynai rytoj. 
Tatai atsimokės ąveikatos divi
dendais!

VAIKAMS TINKA PIENAS...su šo
koladu, koko.. .suplaktais kiaušiniais ir 
taip pat 'malted? Gardu su vaisiais, 
šviežiais arba iš blekinių. Grūdiniai 
valgiai kiaušinienė... pudingai ir pries* 
konai taipgi suteikia patogius būdus, 
kuriais jūs galite įvesti daugiau pieno 
į jūsų kūdikio penėjimą,. .Rašykite 
State Department of Agriculture and 
Markets, Albany, N. Y~ reikalaudami 
receptų delei 20 labai skanių pieniškų 
gėrimų.

Gerkite Slaugiau Pieno.' naudinga
šis garsinimas yra pagamintas ir skelbiamas pagal patvarkymą New Yorko Valstijos Vyriausybes

Kad išbudavot geresnius kūnus savo piliečiams visokio ir svarbiai valstijos pramonei, tai šį žingsnį remia 
amžiaus ir visų klasių; kad pašalint ir pataisyt mai- Gubernatorius ir Seimas. Tatai yra vadovybėje Lauko 
tinimo trūkumus, kurie taip plačiai paliečia vaikučius, ūkio ir Rinkų Department, ir visas šio vajaus lėšas 
tai New Yorko Valstija ragina daugiau vartoti šviežio padengia pieno pramone. Pieno kaina ne bus del 
pieno. Kadangi tas patarnaus visuomenes sveikatai to pabranginta žmonėms.
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'kyti.

me tą svarbų darbą.

MM

PIKNIKAS “DAILY WORKE- 
RIO” NAUDAI

LEDAI PRALAUŽTA Parašė
VALSTIEČIO SŪNUS

Prieš Audrą
(Tąsa)

Daržas buvo vienas iš jų. Jis, neturė
damas progos bent kokį darbą gauti, ir 
atvyko į Toledo. Čia metėsi į klasių 
kovą.

Sausa geltonplaukė mergina, biednai, 
bet švariai apsirengusi. Visi ją vadina 
“Anna”. Komunistė organizatorė. Veik
li narė tarpe Amerikos Darbo Federaci
jos narių. Ji organizuoja kairįjį sparną. 
Tiesa, kol kas dar/nedaug darbininkų su
pranta A.D.F. vadų pardavystes. O čia 
gudriausi jų vadai Ramsey ir Myers, ku
rie prisidengia visokiomis frazėmis, gud
riai darbininkus apgavinėja. Anna aiš
kina darbininkams Komunistų Partijos 
liniją unijų reikalu, kad partija veda dar
bą dviem frontais: organizuoja neorgani
zuotus darbininkus į revoliucines indust
rines unijas ir organizuoja kairįjį spar
ną reformistinėse, senose unijose, kad ap
švietus darbininkus ir padarius ir tas or
ganizacijas, prieš pardavingų vadų norą, 
kovos organizacijomis už kasdieninius 
darbininkų reikalus, nes jas sudaro dar
bininkai.

5.
^teponas Klumpė atvykęs iš rytų, ar 

tai New Yorko, ar kokio tai miestelio ar
timai Philadelphijos. Politiniai nenusi
stovėjęs. Nuolatos “vajavojas” su ne- 
partijiniu, bet artimu komunistų prita
rėju Gražuoju Jonu ir kiekvienu kartu 
pralaimi bataliją.

Klumpė rudais plaukais, biskį jau pli
kas, nedidelis.

—Mokslas, mokslas, bra, mokslas viską 
gali,—nuolatos tvirtina. — Pas komunis
tus vienatiniai du mokyti buvo—Prūsei- 
ka ir daktaras Petriką, bet jie negalėjo 
pakęsti komunistų arklinę taktiką...

—O, tu, gaidžio koja, — šaukia Gražu
sis Jonas, — toki mokyti, kaip tavo Prū- 
seika, kam jis tinka? Jis pilnas buržua
zinio raugo, pasipūtimo, o apie tikrą 
mokslą, darbininkų, revoliucinį judėjimą 
ir uždavinius viską iš atbulos pusės 
dėsto.

6.
Gražusis Jonas, tai taip pramanytas, 

primestas vardas. Ir kodėl tas vardas 
Jonui duotas, veikiausiai ir jis patsai ne
žino. Jonas kaip tik ir nėra gražus. Vei
das ilgas, nosis didelė ir nuleista, anta
kiai dideli, tartum kokia rugiena ir tarpe 
jų didelė žymė. Jis sako, kad Lietuvoje 
'arklys jį įspyrė ir nuo to laiko nešioja tą 
patkavos ženklą. Jam daug geriau tik
tų vardas “Juokingasis” Jonas, bet Jonas 
nepaiso, kaip jį vadina. Nepaisant jo 
diktumo, nekokios išžiūros, bet jis nuolat

tinis linksmuolis. Kur Jonas pasisuka, 
ten pilna juokų. Pas Joną didžiausias 
arsenalas visokių patarlių, pagrąžinimų, 
pasakaičių, juokų. Ir kur jis jų prisi
rinko? Štai tik keletas iš numylėtų:

Geriau žydas su barzda, negu barzda 
be žydo.

Kas daug kalba, tas daug klysta.
Duoda—imk, ima—šauk.
Visur pagelba yra gerai, bet ne pi;ie 

stalo.
Netikėk arkliui iš užpakalio, o moterei 

iš priešakio.
Kada vargšas valgo vištą, tai arba jis 

serga, arba ta višta sirgo.
Iš tavo atsiprašymų aš kailinius ne

siųsiu.
Ožys baisus iš priešakio, arklys—iš už

pakalio, o kvailas—iš visų keturių pusių.
Jonas turi jų gausybę.
—Steponai, o kodėl tu nestoji į uniją? 

—klausė Gražusis Jonas.
—Kodėl, o kas gero iš jos? Nori, kad 

unijos vergu būčiau. O prie to, tu ir 
patsai sakei, kad Amerikos Darbo Fede
racija negera, — atsakė Klumpė.

—“Negera”. Vadai tik jos negeri. Jie 
darbininkus išdavinėja ir apgavinėja, bet 
unija yra sudaryta iš darbininkų ir kol 
čionai kiti darbininkai priklauso prie A. 
D.F., tat ir mums reikia prie jos prigulė
ti ir organizuotis toje unijoje, kad jos 
vadus privertus kovoti, kad mūsų organi
zacija būtų kovos organizacija už darbi
ninkų, reikalus. Neprigulėti yra negra
žu!

—Prisidėsiu. Dar yra laiko, — užrau
dęs atsakė Klumpė. Daržas, kuris su 
Anna ėmėsi šachmatais, atsisuko ir pa
žiūrėjo. Bet tuoju kartu apie Gražųjį 
Joną susirinko jaunimo būrys ir pradėjo 
prašyti papasakoti, ką nors iš gyvenimo. 
Gražusis Jonas nusibraukė porą kartų 
per plaukus, pasičiupinėjo diktą nosį ir 
lėtai pradėjo:

—Ar norite žinoti, kaip aš mylėjausi?
—Mylėjaisi! Ar ir tu mylėjaisi? — 

užklausė sausas vaikinas.
—Na ir kodėl aš negalėtau mylėtis? 

Ką, ar aš negyvas esu?—juokavo Gražu
sis Jonas, — oi, tu, gaidžio koja, gaidžio 
koja, ir dar kaip aš mylėjausi. Na, klau
syk, tu, gaidžio koja, aš buvau jaunas, 
smagus, dirbinėjau. Gyvenau Philadel- 
phijoje, o ten yra tokis Fairmount dar
žas, sako, kad tai yra didžiausias pasau
lyje. Na, gaidžio koja, pasiėmiau savo 
merginą, kuri buvo gana augšta, bet visi 
ją vadino Maryte, ir nuvykome į tą dar
žą. Vaikščiojame, žiūrinėjame į kviet- 
kas ir saukau:

—Tu mano brangioji, kiekvieną rytą 
kaip tik atsikeliu, tai pirmiausiai apie 
tave mąstau.

(Daugiau bus)

[ninku vienybei. Tik 
! binink; i susivieniję 
i nugalėti kapitalizmą 
ti

visi dar- 
galėsime 
ir laimė-

pasaulį.

Elizabeth, N. J.
Mano Atsišaukimas j Draugus 

Darbininkus

Rugpjūčio 19 d. lietuvių 
.Olympia parke bus didelis 
masinis darbininkų piknikas, 
rengiamas Komunistų Parti
jos “Daily Workerio” naudai. 
Prasidės 10:30 ryte.

• “Daily Workerį” mes visi < Jau kartą aš šaukiau ir ra- 
;turime remti, platinti ir palai-; ginau Elizabetho lietuvius

Skaitlingai dalyvauda-l darbininkus ii’ darbininkes 
mi šiame piknike, mes atliksi- prisidėti prie mūsų darbinin

kiškų organizacijų, kaip Ko-(

•mF*’-*

Antradien., Rugpj. |4, JL
—

5

Philadelphia,

neužsiregis-dar esate

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Elizabetho Žinios
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(190-191)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
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būk už organiza- I
,. . , , , I I'

Painters and Carpenters
<f>

<♦>

<!>

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

neužtek- 
draugų. 
hartfor- 
žinoma,

pinigais yra 
$75, $50 ir

$149. O 
laimėti po

tas 
jie

nu-
Ole
na-

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

ValaD-'.is: nuo 1—6 po pietų

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

jau- 
vėlai 

Bet

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

Visi draugai ( 
šiaip plačioji 

darbo visuomenė, prijaučianti1

Važiuosime j Philadelphia
Šiais metais elizabethiečiai

kad “Laisvės” pikniko reika
lai eina gerai. Todėl su dar

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

les.. Likite mūsų organizacijų 
nariais ir veikėjais. Dirbsime 
draugiškai, ’ kaifio vienos kla
sės nariai ir kartu kovosime 
už visų darbininkų reikalus.

Tegyvuoja vienybė ir soli
darumas visų darbininkų!

J. Wizbor.

Laiškai iš Koloniją Rei- 
kale “Laisvės” Pikniko 

Conn. Valstijoje
NEW BRITAIN, Conn.— 

Rugpjūčio 8 d. atlaikyta susi
rinkimas visų draugų sykiu su 
“Laisvės” skaitytojais. Susi
rinkimas buvo entuziastiškas. 
Iš komisijos raporto pasirodė,

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas. ‘

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

didesne drąsa draugai pasiza- ja^aj skaitlingai mano daly
vauti “Laisvės” piknike antrą 
dieną rugsėjo 
Pa. Skaitlingai parduodama 
laimėjimo tikietukai. Kas dar 
jų neturite, galima nusipirkti 
pas visus draugus. Gera pro
ga.

Praisai yra tokie: Naujos 
mados Philco Radio — vertės 
$175; Kelvinator Refrigerator 
vertės 
proga 
$25.

Kas 
travę važiuoti busu į tą mil
žinišką pikniką, tai būtinai 
užeikite į LDS Kliubą vakare 
ir paklauskite.„draugą Kiršlį, j 
o jis jums duos visas infor
macijas. Pasamdyti yra gra
žūs de luxe busai, tai važiuoti 
bus, taip sakant, “poniškai.” 
Katrie pernai važiavote, tai ir 
šiemet nesigailėsite, kurie tik 
važiuosite. Kiek numanoma, 
užpildyta bus trys gražūs de 
luxe busai.

dėjo garsinti, kaip mokės ir 
kaip galės tą pikniką. Pasi
ėmė visi tikietų platinimui.

Prie darbo pačiame piknike 
mes newbritainieciai 
sime tiek daug savo 

prie 
kaip 

mums padės padirbėti.
Laiškai ateina iš kolonijų 

su paklausimai^ ar pikniko 
parke bus vietos mašinom ir 
žmonėm. Komisija užtikrina, 
kad mašinos bus sutalpintos, 
o žmonės taipgi sutilps į Quar
tette Parką, nes \ užtenkamai 
erdvingas. Svetainė yra del 
šokių ir nuo lietaus.

Šnypštorius.

CLEMENT VOKETAITIS

Streikas Pasibaigė, Federacijos Vadai 
Laivakrovius Pardavė Bosams

i

SEATTLE, Wash. —Liepos| panijos patrotino biznio už du 
31 d. laivų darbininkai ir lai-

• vakroviai sugrįžo į darbą, iš- 
streikavę 64 dienas. Visi su
grįžo į darbą ant senų sąlygų, 
kuriose dirbo prieš streiką. 
Balsavo 4 prieš 1, kad pasi
duoti Roosevelto paskirtai ko
misijai. Ką ta komisija nus- 
varstys, tai sunku pasakyti, 
žinoma, ko galitna tikėtis iš 
tokių komisijų, kurias paski
ria prezidentas. Į tą komisi
ją įeina vienas vyskupas. Ką 
tas vyskupas gali svarstyti 
apie darbininkų reikalus, ką 
jis supranta apie darbą, kuo
met jis nėra matęs, kaip kro
vėjai dirba? žinoma, jis re
prezentuoja kapitalistų klasę.

Streikas iš sykio buvo ‘pa
sekmingas. Išrodė, kad dar
bininkai laimės tai, ko reika
lauja. Per keturias savaites nė 
vienas laivas nebuvo iškrautas 
arba užkrautas. Vėliau pra
dėjo dirbti su streiklaužiais. 
Daug buvo susirėmimų su 
streiklhužiais ir policija. Daug 
darbininkų nukentėjo nuo po
licijos gazinių bombų. • Vie
nas darbininkas šiandien 
mirė. Jo vardas yra 
Hellad, jūrininkų unijos 
rys. !

Komunistai norėjo, kad 
streikas būtų laimėtas ir
dirbo, kiek galėjo, kad strei- 
kieriai laihietų. Bet Ameri
kos Darbo Federacijos bose
liai pamatė, kad gali streiką 
laimėti, tai pradėjo išsijuosę 
darbuotis, kad tik streiką su
ardžius. Pradėjo varyti pro
pagandą tarpe streikierių. Pa
leido gandus, būk komunistai 
norį užgriebti laivų darbinin
kų uniją. Prasidėjo tarpe 
streikierių nesutikimas. O čia 
unijos lyderiai darbavosi, kiek 
galėjo prieš streikierius, le
kiojo orlaiviais nuo vieno 
miesto į kitą.

Tas streikas daugumai dar
bininkų atidarė akis. Pamo
kino del ateities. Dabar char

šimtu milionų dolerių. Tai 
gera suma pinigėlių. Tai ką 
reiškia darbininkai, jeigu jie 
nedirba! Bosų milionai žūsta.

Darbininkai turi visą galią, 
bet jos nevartoja. Draugai, 
išvykime carus iš savo unijų, 
o tada mes savo kovas lai
mėsime.

Nors streiklaužiai dirbo, bet 
30 laivų gulėjo prieplaukoje. 
Kaip tik streikas pasibaigė, 
tuojaus visi šipai buvo iškrau
ti ir užkrauti. Tas parodo 
darbininkų galybę. i

Senas Grinorius.

Liepos 29 d. ALDLD 54-ta 
kuopa turėjo puikų išvažiavi
mą į Long Branch jūrų mau
dynes. Važiavo gražus būre-i 
lis draugų. Kadangi važiavo
me busu, tai praleista laikas 
gana linksmai, ypač mūsų jau
nuoliai gražiai dainavo įvai
rias revoliucines ir liaudies 
dainas. Gerai, kad užpildė
me busą, nes, priešingai, gal 
būtų deficitas. Nežinau, kur 
buvo mūsų kiti draugai, ar tai 
buvo mažai garsinta, ar kita 
kokia priežastis. Kitą sykį, 
jeigu kas rengiama, reikėtų 
remti savo organizaciją.

“L.” Reporteris.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fiiaiaa ir chroniikaa ryrg ir 

moterų ligai kraujo ir odoa 
Padarau iityrimua kraujo ir ilaruaaa

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New York. N. Y.
Vai and oa Pritnimoi 

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

Telephonas MEdallion 3-1328

matote, kad gyvenimas eina 
pirmyn dideliais šuoliais, o 
jūs pasiliekat užpakalyj? Ar
gi jūs nežinote, kad šiandien 
nauji laikai, kada darbininkai 
budavoja savo klasės judėji-. 
mą ant gerų ir teisingų pama
tų ?

Laikas darbininkams jau 
susiprasti ir prisidėti prie svei
kų, teisingų darbininkiškų or
ganizacijų, einančių linkui 
pagerinimo darbininkų būk
lės.

Visi lietuviai darbininkai 
turi būti organizuoti, turi būti 
nariais virš minėtų darbinin-

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterių kuopa rengia 

“Lawn Party” trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 15, Olympia parke, 7:30 
vai. vakare.

Draugai ir draugės, jau nuo senai 
visiems žinoma, kad moterių kuopos 
parengimai visuomet būna planingi, 
ir linksmi, ir patenkifianti, tad visus ! 
kviečiam dalyvaut ant šio parengi
mo.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

Visokių spalvų ir rasių dar- munistų Partija, Literatūros, lsR1L organizacijų. 
• « a « —. <a WX • • "W • 1 • -r-v % • • 1 "1\/T t n VI 1 't O Z* 1 1bininkai yra lygūs kapitaliz-į Draugija, Lietuvių Darbininkų 

mo vergai.
turi solidaringai kovoti prieš 
savo skriaudėjus, nežiūrint, 
kokios spalvos jų skūra nebū
tų. •

Tarptautiniuose komunistiš
kuose piknikuose susirenka 
visokių spalvų žmonių. Atsi
randa tokių dar nesusipratu
sių žmonių, kurie sško, “kaip 
čia galima dalyvauti su viso
kių spalvų žmonėmis.” Meski
me į šalį šitą netikusį papra
timą, nes jisai kenkia darbi-

Tuo būdu jie visi I Susivienijimas ir L.D.P. Kliu- 
bas. Dabar vėl rašau ir atsi
šaukiu prie darbininkų ir dar
bininkių. Laikas jau mums 
perstoti užsiiminėti nenaudin
gais darbais. Laikas jau per- 
stot būti savęs ir visos darbi
ninkijos priešais. Laikas jau 
mest šalin tą tinginystės pa
protį ir girtuokliavimą. Man 
teko girdėti girtų pasišnekėji
mus, tai net sarmata klausy
tis.

Argi mums negėda, argi ne-

Mūsų organizacijos rengia 
prakalbas, prelekcijas, sklei
džia apšvietą tarpe darbinin
kų ir stengiasi visus įtraukti1 
į kovą už būklės pagerinimą.

Pas mus yra gražios jau
nuomenės. Ją reikia gražiai, 
teisingai ir darbininkiškoj 
dvasioj išauklėti ‘ ir prirengti 
ateičiai. Čia darbo daug ir 
tas darbas geras, naudingas, 
ir reikalingas.

Taigi, draugai, meskite ša
lin savo blogus papročius ir 
ateikite pas mus į kovingas ei-

/
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Tai šiais metais pas mus 
Elizabethe nuo 20 dienos rug- ■ 
pjūčio įvyks New Yorko ir 
New Jersey apielinkės jau
nuolių mokykla. Reikia pasa
kyti, kad tas tapo įvykdinta 
gyveniman po ilgų diskusijų 
ir karštų argumentu. Reikėjo 
diskusuoti šį klausimą net tri
juose susirinkimuose, būtent, 
laikyti ar nelaikyti mokykla 
šią vasarą Elizabethe.

“Argumentai” iš nekuriu 
mūsų draugų pusės laike dis- 
kusavimo mokyklos klausimu 
buvo labai silpni. Svarbiau
sia priežastis, tai kam 
nuolių komitetas taip 
pradėjo varyt šį darbą,
vieton konstruktyvės kritikos | 
iš mūsų nekuriu draugų, tai | 
gauta įspūdžio, ypač iš jų j 
“argumentų,” kad mūsų drau-l I 
gai labai mažai įvertina svar-! ’ 
bumą jaunuolių organizavimo, 
agituojama 1 
vimą jaunuolių, bet' darbais 
išeina tik “lip service.”

Bet kaip ten nebūtų, viskas 
praėjo, darbas pradėtas, iš
rinktas geras ir nuoširdus ko
mitetas iš šių draugų: Liut
kaus, Paulausko ir John Sta- 
siulio.

Šie draugai rūpinasi suradi- 
bininkai kitą’"kartą"žino's, kad visiems mokyklos studen- 
jie turi kovoti ne tik su bosais, (tams nakvynės, 
bet ir su savo unijos reakci- ,\r draugės ir 
niais vadais. . . . i

Jeigu laivakrovių streikas šiam taip svarbiam darbui, it, 
būtų buvęs vedamas komunis- turėdami vieną kitą tuščią lo-, 
tų, tai būtų buvęs laimėtas, vą, ūmai praneškite virš pami- 
Dabar ir vėl bus toks pat dar- dėtiems draugams. ,
bininkų išnaudojimas, koksai 
buvo .pirmą , streiko. Kurie 
būdavo geri unijos vadų drau
gai, tie dirbdavo kožną die
ną, ąrba kurie duodavo kyšius. 
O kurie nieko neduodavo, tie 
gaudavo tik po 2 ar 3 valan
das ant dienos išdirbti. O ki
ti gaudavo - nuo kompanijos 
tokias popierukes, tai turėda
vo pirkti produktus iš kompa
nijos krautuvių. O kuris at
sisakydavo pirkti iš kompani
jos krautuvių, tai tas negau
davo dirbti. Į...
h Darbininkai norėjo tą visįcą 
panaikinti. Bet Amerikos 
Darbo Federacijos carai par
davė juos. Bet tegul būna ge
ra pamoka darbininkams del 
ateities. j 

Seattle “Times” praneša, 
kad Pacifico pakraščio kom-jmyn.

Gaspadiniavimo darbą at-; 
liks šios draugės: Makutėnie-i 
nė, Krutienė, Bieliauskienė ir1 
Laukšminaitė. Aš ir kiti1 
draugai -manome, jog ir kitos' 
draugės prisidės prie šio taip', 
svarbaus darbo. Ypač iš Lin-- 
deno, kaip draugės,. taip irį 
draugai turėtų prisidėti, nes t 
bus labai daug darbo.

Kitas svarbus darbas, tai' 
organizavimas vietinių jaunuo
lių į šią mokyklą. Ligi šiol 
atrodo, kad mūsų jaunuoliai 
miega šiame klausime, šią mo
kyklą reikia išnaudoti, nes tai 
geriausia proga išlavinimui) 
mūsų vietinių jaunųjų kadrų.! 
Faktai rodo, kur tik yra vieti-; 
niai gabūs jaunuoliai organi
zatoriai bei vadai, ten ir mū
sų jaunuolių darbas eina pir-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau Su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Taisome ir maliavojame^ namus iš vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

222-224 LEONARD STREET , BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

y



the

County | NOTICE is hereby Riven that License No.

of

8618 -3rd

is hereby Riven that License No.

5422—-3rd

is hereby Riven that License No.

2601 Ave.

121 Ave.

NOTICE

5618—7th

is hereby Riven that License No.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)

Borough of 
be consumed

HERMAN
S,

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

ADOLF LUDEWIG • 
Ave,, Brooklyn, N.' Y.

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

KARL LOHEIDE
Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave. U, 
of Kings,

Ave. S.
Kings, to

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

JOHN WIITA
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 7<o.

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.
JOHN H. DANKLEFS
Ave., Brooklyn, N. Y.

Penktas PuslhplB

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAILčiams
tarnaujate tur-; net stoka darbininkų. Ten 

’plečiasi apšvieta, darbiniu-
(Tąsa iš 3-čio pusi.) Konstebelis Pašovė Moterį

tai
jo-

buvo
senų

5018—1th

NOTICE

KUNIGAS:

Pataisos name vai-įsos namą.

■185 New

is hereby Riven that License No.

' LITERATŪROS
DRAUGIJOS

CENTRO
stam-

Rugpjūč. 18 August i grazin

J. Miliauskas.

168 Driggs
CANADAMONTREAL

J. M. ROSENFELD

131 No.

Kings, to be consumed on the

895 Fultin

Jonas Bagočius

SVARBIOS RISTYNeS

4108—8th

is hereby given that License No.

•W '.s

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

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLINTON INN, Inc.
St., Brooklyn, N.

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

manęs sekančiu antrašu:

Jl/OZAS 
OVALMl/SKAS 
Laisniuotas Oratorius 
Pennsylvania ir New

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

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

JOSEPH SALVAGGIO
Ave.. Brooklyn, N. Y.

to be consumed on the premises.
MAX DRUCKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Borough _________
to be consumed on the premises. 
GEORGE POSENSTEIN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

... , , . : PASQUALE FESTAį llgOnbutį.' 4002—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Draugeli, juk tamsta pir- 
KUNIGAS: — Bet aš no- miau buvai geras katalikas, 

rili, kad tik mudu pasikal-: lankei bažnyčią ir ėjai prie 
Pasakyk tubėtume. I sakramentų

DARBININKAS: — Kai-'man, kodėl dabar atsitrau- 
bėk, čia nieko namie nėra kei nuo bažnyčios šventos ir 
ir niekas negirdės jūsų slap- “ ‘ ~
tybės. Žmona išėjo su rei
kalais, o vaikai yra mokyk

loje. Kalbėk. Prašau sėstis.
KUNIGAS (išdidžiai): — 

Man yra žinoma, kad tams
ta, Draugeli, nelankai šven
tos bažnyčios. Neini išpa
žinties ir . neimi švenčiausį I ti! Nors sako, 
sakramentą.
nuo švento tikėjimo ir dievą j tas, bet dabar pasirodo, kad 
užmiršai. Tai yra labai ne-!tamstos moteris yra protin- 
gerai, ir pražudysi savo dū-' 
šią. žinai, kad tai yra dide
lis griekas; prisieis pakuta-

i voti...
DARBININKAS: — Man 

nėra jokio reikalo eiti ausi
nės nei į bažnyčią. Nema
tau reikalo veltui laiką pra
leisti tokiems tikslams. Dar
bininkai turi savo reikalus 
ir ten praleidžia laiką bei 
apšvietai. Darbininkai tik 
per organizacijas pagerins 
savo būvį, gi bažnyčia tik 
juos klaidina. Jūs, kunigai, 
gyvenate iš darbininkų pra-

■dievo? Tamstos moteris 
ir vaikai lanko bažnyčią. 

: Bet jiems labai nesmagu, 
' kad šeimynos tėvas atsi- 
i traukė nuo pono dievo. -Ap- 
• galvok, žmogau, ir grįžk 
prie dvasios šventos, kol dar 

i nevėlu. Bijok dievą rūstin- 
, kad ilgas 

Visai atšalai i plaukas, bet trumpas pro-

gesnė.
DARBININKAS: —.Vel

tui kunigas kalbi. Aš tikin
tis nebūsiu, nes žinau, kad 
tikėjimas yra darbininkų 
apgavimui. Na, pasakyk 
man, kokia yra nauda iš ti- 

i kėjimo?
I KUNIGAS: — Kaip tai 
kokia? Žmogus gauna dū
šios išganymą ir dangaus 
karalystę. Taip, kas ščyrai 
dievui tarnauja, tas tą užsi
pelno, o kas ne, tai praga-

| DARBININKAS: — Ne
teisybė! Tikėjimai yra iš
galvoti, kad apgavus darbi
ninkus. Pasaulyje jų yra 

[daugybė ir visi jie tarnauja 
[turčiams. Tikėjimai palaiko 
; darbininkus tamsybėje ir 
[pas kapitalistus paklusnu-

w ’■k ▼ w ifne. Tikėjimas visada ko-
L 1 IX. IN 1 IX rVOjV0Ja Prieš darbininkų orga

nizacijas, apšvieta, susipra- 
įtimą.

KUNIGAS:
Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD* turės 
pikniką. Šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

subatoje

\ KLAŠČIAUS CLINTON 
PARKE

\ Maspeth & Betts Aves.
Maspeth, L. I., N. Y.

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho- 
• ras ir Newarko Sietyno 

Choras

Bakšys iš-< Worcester, i
išIMass., risis su J. Bagočium

Philadelphijos

ku jėgos stiprėja, kad 
kapitalistinis pašaulis 
priverstas skaitytis.

KUNIGAS:—Bet už 
bolševikų dūšią velnias
dinės! Ir tu pražųsi, jeigu 
netikėsi į dievą! Jeigu pa
saulyje yra bedarbė, tai už 
tai kalti žmonės, kurie po
ną dievą užrustino. Vis tai 
nuo dievo. Jau nuo Ado
mo ir Jievos laikų žmonės 
garbina dieną.

DARBININKAS:—Tom 
pasakom netikiu. Tai ko
dėl tavo dievas bedarbę ne
gali užleisti ant Sovietų Są
jungos, juk ten žmonės la-1 
blausiai darosi bedieviai? 
Apie Adomą ir Jie^ą, taip
gi tik kunigų išgalvota, pa
sakaitė. Prie to, ką gero 
davė žmonijai tikėjimas? 

!Nieko! Gal gali pasigirti 
inkvizicijos laikais, kada j 
kunigija degindavo kiekvie-l 

' ną prakilnesnį žmogų ir 
I žiauriausiai kankino...

NOTICE is hereby given that License No. ’ NOTICE is hereby giten that License No. 
B-1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 463 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises,.

VINCENT CATALINA
463 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio 6 konstebelis ir, 
dabotojas pataisos namo (Co
unty Industrial School) H. 
Cunningham, iš Warrendale, 
jieškodamas iš minėto namo 
vaiko Jono Deržipilski, 17 m.l 
amžiaus, ir pamatęs jį pradė
jo vytis ir šaudyt. Vienu šū-[ 
viu pavojingai sužeidė šalę j 
stovinčią moterį H. Petrovich,! 
kuri nugabenta į ** ‘ / '
Pasirodė peršauta pavojingai NOTICE ik hereby given that License No.

j v. : B-4252 hus been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4102 
Avenue V, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN DoIIART
4102 Ave. V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undbr Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4002 
8th Ave., 
of Kings,

B-2416 has been issued to ' the .'undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 335 
Oakland St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WASLAW MIERZEJEWSKI
335 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
13-4781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 1 
the Alcoholic BeVerage Control Law at 112 I 
Jackson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GIUSSEPPE ESPOSITO
112 Jackson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 753 

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

GEORGE ALEXAKIS AND 
TONY POULOS

753 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2103 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

APOSTOLOS TANGALOS AND 
COSTAS TANGALOS

2103 Ave U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 307 
Albany Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

D. GOLDSCHLAGER AND 
SIDNEY LIQUORNICK

307 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8006 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises,

WALTER HASLAM AND 
GEORGE UMLAND

8006—3rd Ave., Brooklyn,. N. Y.. v. nan oeun issueu to tne undersigned ---------------------- -—---------per dešinę pusę krutinės ir de- to sell beer at retail, under Section 76 of NOTICE is hereby given that License No.
. ,, the Alcoholic Beverage Control Law at 559 n ,,KC l''’° *>-- --->—> »Sinę ranka. Klausimas, ar 11 Lorimer St., Borough of Brooklyn, County1

.. k . v . v . o{ Kings, to be consumed on the premises,pasveiks. Antru suviu suzei- „ T . michele dcrosa
.... . , 559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.de kitą moterį, bet nepavo

jingai. Vėliaus konstebelis 
buvo apsuptas minios ir žmo
nės keršino; jam už tokį jo 
žvėriuką . užpuolimą ir šaudy
mą. Tik pribuvus vietinei po
licijai, pasisekė jį apginti nuo 
žmonių keršto. . 1

Minėtas konstebelis ir pa-’ 
bėgęs vaikas areštuoti McKees 
Rocks policijos.

Deržipilskių vaikas 
areštuotas už rinkimą 
gelžgalių nuo P. and L. E. ge
ležinkelio kompanijos žemės | 

Klausyk, ū tėvams biedniems esant ir 
Draugeli, man, kaipo dievo neturint kuo užmokėti baus- 

apeina tavo dūšia.l m?’ buvo patalpintas į patai-

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4777' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8 
Throep Ave., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID GREEN
8 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4554 has been issued .to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2141 
E. 28th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
LEON W. LEON E. and EARL W. BLISS 
2141 E. 28th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hdreby given that License No. 
B-4679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5018 
4th Ave., Borough of Brooklyn, < 
of Kings,

B_356 has been issued to the undersigned 
to *ell beer at retail, under Section 76 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 584 
! Court St., Borough of Brooklyn, County 
■ of Kings, to be consumed on the premises, 
i CONSTANTINE PAPPAS AND 

CHARLES SARROS
584 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B_4507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6900 
Ft. Hamilton Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOHN KEOHAN
j 6900 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y. 

I NOTICE is hereby given that License No. 
' B-4414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 784 
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SARATOGA CAFETERIA
784 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589 
Franklin Ave., Borough, of Brooklyn, County 
of Kings, to l>e consumed off the premises.

NICHOLAS WIESNER
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9505 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail, under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARCHAUSER AND’ RICK
292 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 804 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOSEPH ENGELMAN
801 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5878 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1112 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN VOIGT AND 
WILLIAM VOIGT

1112 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

B-4633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4623 
Ave. N. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES F. HUBBARD
4523 Ave. N., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
B-3749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 198 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, Coupty'' 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTOINETTE SACCENDE
198 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Stagg St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AUGUST TROGEL
292 Stagg St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8618 
3rd Ave., 
of Kings,

tarnui 
Tave dievas 2’ali sunkiai i. . ,AV , i i' kui nepatiko, jis pabėgo na-i

j nubausti. _ As sakau,. kad,mo į McKees Rocks, kur mi- 
i gali perkūnas užmušti, ar-jngįas konstebelis jį pamatęs, 
■ ba suparalyžiuoti.
aną dieną dievas vieną nu-! 
baudė, suparalyžiavo ir ne-' 

įgalėjo nei išpažintį atlikti, i
DARBININKAS: — Be j 

reikalo, kunige, gąsdini ma
nę paralyžium. Žinau, kad!~.... ___ ____
tai yra liga ir nieko bendro- Nuteisti: Dr. J. 
neturi su tavo išgalvotu die- • buvęs McKees Rocks burdžius 

' ir dabar esantis Penu, valsti
jos legislatures narys ir 
bus vadas republikonų, 
2 metu kalėti; J. J. 
wood, dabartinis miesto 
jeris (“justice of the peace’’)

Thomas1 
(Stowe' 

Township) policijos cyfas ga-! 
vo 4 mėnesius. Kiti nuteisti, 
nepriklauso prie McKeesĮ 
Rocks, tad ir neminėsiu. Nu-| 
teistieji yra po bona $3,500 ir Į 
sako apeliuosią į S. V. Circuit 
Court.

Štai,1 norėjo pasigauti, o jam bė 
gaut, pradėjo šaudyt.

vu. Yra net kunigai, kurie [ 
suparalyžiuoti, tai ką, ar ir 
juos dievas baudžia? Prie 
to, kada kunigas susergi/ 

pas dievą prašai

McKees Rocks Čyfai Nuteisti 
' Kalėti

Rugpjūčio 7 teisėjas Scho
onmaker paskelbė bausmę už 
suktybes balsavimų 1932 m.

. G. Steedle,

Žmogau, 
rūstini poną die-įtai ne _ 

nok los sveikatos, bet tuojaus “pasi- &av° 2 metu kalėti; F . , . n-.. -i i. I JSa n n rl pr« vpstno viriu
reikia

(žmogau,
J vą ir užsitrauksi 
[ kančias. Už tave 
i melstis, kad dievas 
tų dvasią šventą, 
džiasi) O, pone dieve iri 
motina dievo, grąžinkite; 
jam dvasią šventą...

DARBININKAS: —Tat Į 
pasakyk man, kunige, ko-[mstai jau kelis kartus sa- 
del jūs patys nepildote tąikiau ir sakau lietuviškai, 
savo tikėjimą? Juk jūs, pa-! 
gal dievo. įstatymus, žino- 

ima, jūsų pačių pagamintus, ’ 
skelbiate, kad “Neužmušk,”; 
o karo metu, ką jūs daro-, 
te? Šventinate kareivius,' 
laiminate ginklus, kurstote taikinėjo prie esamų sąly 
patys kunigai iš vienos ir' 
kitos pusės darbininkus.' 
Jūsų “šventas” raštas sa
ko, kad nereikia ant žemės taipgi jūs išgalvojote pasa- 
krauti turtai, kuriuos kan- ką. par niekas neįrodė, 
dys ėda. 0 kaip yra su ku- kad yra tokis, kaip religija [ 

pigais? Kunigai, vyskupai skelbia, dalykas, kaip dūšia, 
ir patsai Romos papa krau- į Darbininkams reikia rūpin- 
natės turtus. Romos papa tis apie gyvenimą, o. ne apie 
yra tikras milionierius. Tai 
matai, kad jūs vieną sako
te darbininkams, o kitą pa

ltys darote.
i KUNIGAS (piktai): —;
I Tamsta nesupranti tikėji- 
■ mo reikalų! Tu, tu, sudeg- 
[si peklos dugne! Gas gi bus 
|gero, jeigu bolševikai lai- 
i mes?

DARBININKAS:—Ęus

šauki net kelis. daktarus, [ $aunders> vestparkių 
Reiškia, tu patsai netiki į! 
dievo galybę.

KUNIGAS: — žmogau,
aš tavęs dar kartą prašau, 
atsiversk prie dievo.

DARBININKAS: —Ta-'

kad aš netikiu į išgalvotus 
dievus, jūsų rojų ir dangiš
kas linksmybes. Aš gerai 
žinau tikėjimų istoriją, į 
kaip jie atsirado, kaip juos 
nuolatos kunigai taisė, pri

NOTICE is hereby given that License No, 
B-478 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lrw at 485 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,

NOTICE
B-365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 251 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAE DAUGIRD
251 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5422—3rd ' “ ‘
of Kings,

gavo 
West- 
skva-

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2675 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of [ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 183 I 
Richard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2766 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS SPRUNG
2766 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE _____ „___  ___  ___ ___ ....
B-2020 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2601

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

MORRIS PINCUS
U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 152 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

VINCENT DABROWSKI/
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE . ... ___  _______ ___
A-3258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5718 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHRISTY STOCKHAUSER
5718 -3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8602 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HYMAN COHEN
8602—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 878 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX SIEGEL
878 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

’NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2561 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1274 St. Johns PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MALONEY
1274 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
B-4583 has been issued to tho undersigned

, to sell beer at retail, under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 168 
i Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises.

ADAM BROWN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

I NOTICE is hereby given that License No.
1 A-7711 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF MEHL
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3078 
Emmons Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLFAM B. GREENWALD 
3073 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5618 
7 th Ave., 
of Kings,

NOTICE is hereby ’given that License No. 
A-9527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail, under Section 75 bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 121 

Brooklyn, County of 
off the premises. » 
BEHREN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-4582 has
to sell beer at retail, under Section 76 of 

■ the Alcoholic Beverage Control Law at 131 
i No. 4th St., Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed on the premises.
JOHN MOKRZYCKI

4th St., Brooklyn, N. Y.

Nusileido 2,510 Pedy 
į Vandenyno Gelmes

Hamilton, Bermuda. — 
Mokslininkai Wm. Beebe ir 
Otis Barton apvaliame plie-

i niniame kubile (bathy
sphere) nusileido 2,510 pėdui 
į vandenyno gelmę ir per 

[langelius nutraukė paveiks- 
i lūs įvairių gyvių, kurie iki 
šiol dar nebuvo žinomi. Jie 
buvo sujungti telefonu su 
čia pat viršuj stovėjusiu lai- 

[vu. Kvėpavimui turėjo pa
siėmę deguonies (oxygeno); 
taipgi turėjo chlorinių kal- 

[kių ir kalkinio natro; šiedu 
jūsų religines pasakas. | chemikalai sugėrė drėgnu- 
Dartininkal, kada nugafe

iš visų nusileidimas į jurų

gų. Nesvarbu, kokis tikė
jimas, o visada buvo ir yra 
su turčiais. Gi apie dūšią,

NOTICE 
RW-2589 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 895 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
: B-4681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 200 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be.consumcd on the premises.

ASSEMBLY GARDENS. INC.
200 Bedford Ave.?\ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4338 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at’ 259 
Court St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOTER and PANTELIS SEREMETIS 
259 Court St., Brooklyn, N. Y.

kapitalistų v i e š p atavimo 
tvarką, tai tada pranyks ir dugną 
pasakos apie religiją...

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5601 
Ft. Hamilton Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY- HECHT
5601 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE . .. ...... ______  .
A-9535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4402 
8th Ave., . Borough 
of Kings, 

4402—8th

NOTICE ... .... .
A-8054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 95 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BLUE LABEL GROCERY. Inc. j 
95—-7th Ave.. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License Np. 
A-7177 has been iissued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the iZĮlcohdlią,, Beverage Control I^iw at 8300 
Tilden Avė.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS TREISER
3300 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-8004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2161 
Foster Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2905 
Ocean Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IRVING TAGER
2905 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5616 
8th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Statomų naujus ir taisome, senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite ✓ * 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Rushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUlaski 5-0727

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8854 has been issued to the undersign-ęd 
to sell beer at retail,- under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2462 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

KUNIGAS (bėgdamas): i bedarbių. Federacijos va-
2 Komunistas j dai tyčia numušė bedarbių

Į skaičių 5 milionais. Bet 
i Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmas (stambių kapi
talistų organizacija) dar 
nesutinka ir tvirtina, būk 

[šalyj esą jau tik apie 7,000,- 
1000 bedarbių.,

Taip ir sudilo didesnė pu
sė bedarbių tarp vienų ir ki
tų monelninkų, kurie suži- 
niai slepia, jog bedarbė iš-

—Bolševikas!
esi! Bet palauk, dar jūsų 
laikas neatėjo! Aš tave.pa
mokysiu ! "

, darbininkų ■ tvarka, kaip ji; V; k V Rnflnfkin 
i yra Sovietų Sąjungoj. Bus j AleK 1 ra Detlar»IU 
j tvirtos darbininkų organi- Washington—Kelios die-
!zacijos, jų valdžia, atims'nos atgal Amerikos Darbo 
nuo kapitalistų turtus, fab- ■ federacijos viršininkai pa-

1 * Įskelbe, buk dabar Jungtine- ........... .
se Valstijose yra 10,300,000 'naujo eina didyn

Taipgi bus pora gerų 
kumštininkų

WM. NORRIS ORKESTRĄ
Grieš šokiams lietuviškus ir nkus, masinas, 
amerikoniškus kavalkus, tai. perves į darbininkų rankas. [

visi smagiai pasišaksite 'Matai, kunige, kad kada.
Piknikas prasidės 2-rą vai.! d?bar visur kapitalo šalyse \

po piety ir tęsis iki 2-rai 
valandai nakčia

ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI ' ja ir bedarbių nėra,

■ viešpatauja krizis, tai So-į 
! vietų Sąjungoje vis naujus i 
| ir naujus fabrikus budavo- 

dar

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., , DETROIT, MICH.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 104 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. KARKHECK
104 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5 
Boerum St., Borough of Brooklyn, County of 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY BISZESKI
6 Boerum St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
B-42'ft8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4108 
8th Ave., “ - - - -
of Kings,

NOTICE _____  „___  ___  _______ ....
B-2417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4301 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bu consumed on the premises. •

FINDEL’S INC.
4301—3rd Av<?„ Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given ihnt License

Kunigai Ragina Vyčius Nestoti 
Prieš Karą ir Fašizmą

Iš Tarptautinio Darb. A
17 Kuopos Susirinkimo Clį-V ah

(Pabaiga)
Kalba Apie Įvedimą Apdrau- 

dos Skyrių

Iš Hartfordo vienas delega- 
tas siūlė, kad būtų įvesta ap- 
draudos skyrius vyčių organi
zacijoj. Jis sakė, kad jauni-' 
mas vyčiuose kiek laiko pabū
na, žiūrėk, su vyte apsiveda ir j 
eina laukan iš organizacijos. | 
Jis sakė, kad apdrauda prilai
kytų jaunimą organizacijoj.; 
Taipgi siūlė, kad vyčiai būtų į 
sutvarkyta taip, kaip “Knights! 
of Columbus” organizacija ( 

[ su dideliais namais ir tt. Bet, 
kunigas Valančius jam atsa-Į 
kė, kad negalima, nes per 
daug duoklių reikėti) mokėti

Kunigas atsistojęs sakė,' 
kad sunku išlaikyti tokią or-į 
ganizaciją, kaip SLRKA, o čia 
keletas desėkėlių vaikėzų no
ri įvesti apdrauda.

Iš Chicagos delegatas sako, 
kad galima turėti “group in
surance” su tam tikra kom-i 
panija, ir kad jie teiravosi su j 
SLRKA, bet jie tik juokus 
krečia iš vyčių. Jie nori, 
visi vyčiai prisidėtų prie 
susivienijimo.

Dar vienas kunigas (jų 
vo 10-to j e“ sesijoje) sako, 
tie du, kur daugiausia agituo
ja už apdrauda yra apdrau-i 
dos agentai ir nori užsidirbti.

Redaktoriai prašė, kad kuo
pos tiek daug iš savo veikimo 
nerašytų, nes daug vietos už-| 
ima organe. Tas pareiškimas; 
sukėlė didelį protestą ir pasi
liko taip, kaip pirmiaus. Ku-

Trečiadienj, 8 d. rugpjūčio,
pamokslą apie blaivybę ir ko- “Laisvės” svetainėj, į Tarptau- 
del vyčiai neturi girtuokliauti, tinio Darbininkų Apsigynimoj 

da-, 17 kuopos susirinkimą draugų 
pa-j susirinko nedaug. Susirinki-

* mo tvarka ėjo kaip ir papras-i 
ta', tai.

bu-: Valdyba raportavo narių 
Pilnai užsimokėjusių

už 1934 metus yra 35 nariai.

kaip, jis sakė, kad buvo 
romą per vyčių šeiminius 
rengimus.

Išrinkta valdyba veik 
pati, kuri pereitais metais 
vo. 
Valančiaus, už ką jis balsuoja

Pirmiausiai klausė kun. stovį.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

No. ; 
B-2411*iias been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6814 
Bay Parkway. Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

ABE KAUFMAN
6814 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-4711 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Sectieh 76 of į 
the Alcoholic Beverage Control Law at 431 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, .County 
of Kings, to be consumed on the premises. 1

MAJESTIC BAR-GRILL 
FRED STENDER

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

License No.

mui duoklių iš bedarbių fon
do. Atsišaukimas buvo nuo 

į, būtent: šaučiu- 
Arlausko.

Kuopa nutarė pasiųsti po
rą vaikų į vasarinę kempę, 
kur jie bus mokinami prole
tarinės dailės ir tt. Tam tiks
lui išrinkta ■ komisija iš šių 
draugių: S. Sasna, J. L. Ka
valiauskaitė ir Tamošiūnienė.

Šiame susirinkime išdalintos 
naujos aplikacijos del vaikų 
prirašimo į' LDS. Tėvai, ku
rie thl’i vaikų, turėtų juos 
prirašyti sekamam kuopos 
susirinkime, kuris įvyks ket- 
,vergę, 6 d. rugsėjo (Sept.), 
Laisvės” svetainėj, 8 vai. vak.

šioje kuopoje yra gana gera 
tvarka. Pirmininkas V. Bovi
nas veda gerai susirinkimus ir 
už dyką laikas nėra eikvoja
mas. Sek. Kavaliauskaitė 
tvarkingai veda užrašus ir su
sirašinėjimus. P. Šolomskas, 
fin. sekr., turi sunkiausi dar
bą. Per jo rankas eina visi 
mokesčiai ir čionai yra didelis 
darbas, bet jis jo nebijo ir- 
dirba su energija.

Iždininko darbas lengves
nis.

431

NOTICE is hereby given that 
! B-3199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4320 
14th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be. consumed on the premises.

HENRY DARDIS and JAMES ZOLFO
I 4320—14th Ave., Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at G16 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. į 
B-3740 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1110 : 
Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed on the j > 
premises.

GEORGE SCHAEFER
1110 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. Į 
B-4572 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 396 | 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County : 
of Kings, to be consumed on the premises. i

JOHN R. CONDON
39G Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. Į

-----------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. I 
B-4409 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 17 
Roebling St., Boi'ough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ir visi taip balsuoja, kaip ir Pernai tuo Jaiku turėjom 70 
dvasios vadas. ‘ j narių.

Kunigas iš Hartfordo pa-’ 
į siūlė, kad sekantis seimai būtų \ .
jo parapijoj ir' taip nutarta, naujus
nors Cleveland© apskritys pir
miaus davė pakvietimą, kad, 
seimas būtu Clevelande. i c i

Pakviesta kun. Sylvestras
i Remeika pakalbėti kelius žo- 
j džius. Jis nusiskundė, kadi 
i Brooklyno vyčiai daug šposų 
I jam padarė. Jie atėmė jam 
i balsą viename susirinkime, ki
tame išvarė iš susirinkimo, o 
trečiame pabėgo iš jo parapiji
nės svetainės ir laikė mitjngą

— I r

; stuboje. Nėjo į jo bažnyčią 
i šliūbus imti. Kunigas po tų
įvykių atsimetęs iš garbės na
rio. Dabar jis matė svarbą 
organizacijos ir prašė, kad vy
čiai nepasiduotų “bolševi
kams ir raudonskverniams.”

kun. taip pat skundė- 
ir nuo jo vyčiai buvo

Paskui vyskupas ji

Reiškia, nustojom per 
Apkalbėta kas turi bū

ti daroma, kad atgauti senuo- 
‘ i narius. 

Nutarta sutvarkyti antrašus ir 
kita susirinkimą kviesti atvi
rutėmis ir nueiti į stubas, su
rasti priežastis apleidimo TD 
A organizacijos.

Kalbėta apie •pagelbėjimą 
finansais šaukiamam 
vimui prieš karą ir 
kuris įvyks 28-29-30 
rugsėjo, Chicago, Ill. 
'ta prisidėti su 5 doleriais, 
jei bus galima pasiųsti nuo lie
tuvių delegatą, kuris galėtų 
sugrįžęs išduoti raportą ir pa
agituoti, būtų geresnės pasek
mės gauti naujų narių,—mūsų 
kuopa prisidės su daugiau fi
nansų.

Atsilankė sekcijos organi
zatorius ir kalbėjo apie abel- 
ną TDA veikimą. Nurodė 
kiek daug turi bylų ir jose 
gina darbininkus, kurie kovo
dami už visų darbo žmonių 
reikalus papuolė į reakcionie
rių nagus ir yra įkalinti. Grei
čiausia finansinė pagalba rei
kalinga Scottsboro nagrų jau
nuolių ir Angelo Herndon 

( bą, vyčiai padainavo himnus apeliacijai į augščiausią J. V. 
nigas ttyaląnėius, - kaipo dva-įir išsiskirstė.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

kad 
jU

bu- 
kad

sios? vądas,' išrėžė graudingą

Kitas 
si, kad 

‘pabėgę, 
perkėlė į kitą parapiją ir vy
čiai sugrįžo.

Jis sakė, kad jei vyčiai var
toja parapijos svetainę, tai tu
ri klausyti kun. patvarkymų.

šeštokas prisaikdino valdy-

suvažia- 
fašizmą, 

dienas 
Nutar- 

0

E. Bensonas.

Kings, to be consumed on the premises.
JOHN PEPE and JAMES ALKANO

A. AND P. DINER -
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
iki 7:30 vai. vakarais.
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NOTICE is hereby given that License No. 
B-4690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2108 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4764 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1755 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WINIFRED DEACY
1755 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 49 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES CHRISTOPHER
49 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2483 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 444 
Melrose St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY WALTHERS
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
B-4761 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 351 I 
Central Ave.,. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
CENTRAL PALACE CAFE

351 Central Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. | 
A-9641 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 of ‘ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 ; 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MITCHEL GENNAOUI
78 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1461 j 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ELIZABETH DANO LA, 
SALVATORE CARPIELLO

Executors of Estate of Thomas Danola ;
1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
A-954.3 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 897 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PHILIP SCHACHNE
897 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9526 has been issued to the undersigned ! 
to sell beer at retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1459 ■ 
Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OTTO SCHUMACHER
1459 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3137 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THOMAS ZAGAME
3137 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9508 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1236 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM WOLK
1236 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9507 has been issued to the undersigned I 
to sell beer nt retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 370 

> Crescent St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN MEYERSt., j 370 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

t * NOTICE is hereby given that License No.
• A-9606 has been issued to the undersigned 
to sell beer at- retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control; Law at 196 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of. Kings, to be consumed off the premises.

FRED OTTEN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 343 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

I FREDERICK H. IHLO
343 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Gazu Nusižudė Moteris
Dorothy Houser, 25 metų 

moteris, gyvenus 252 W. 10th 
St., nusižudė gazu. Ji buvo 
rašėja ir piešėja. Paliko raš
telį savo vyrui, su kuriuomi 
buvo persiskyrusi. Vyrui ra
šo, kad ji labai apgaili tą pa
darydama ir jis jai buvo labai 
geras. Gyventi jai atsibodo 
ir toliau negali. Pinigų ban
ke paliko tik $2.03. Reiškia, 
visai jau išsibaigę. Pomirtinį 
apsidraudimą ant $1,000 už
rašius savo vyrui Paul House- 
riųi.J, , % I; : \ 1

Lietuvią Frakcijos 
Susirinkimas

Lietuvių Komfrakcijos 
suotinas susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugpjūčio 15 d.,
“Laisvės” svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai būti
nai dalyvaukite.

Sekretorius.
(191-192)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' teismą. Jis pridavė mūsų 
kuopai 11 dėžučių rinkimui 
aukų. Draugai pasiėmė ir 
turėtų dėti pastangas nesugrą
žinti tuščias, bet pripildyti iki 

j 22 d. rugsėjo.(?) .
Į Bus permainų
■ jos susirašinėjime, 
nesiuntinės jokių 
kas liečia vietos veikimą. Kuo
pos jas gaus iš sekcijos. Sek
cijos organizatorius reikalavo 
geresnių santikių tarp sekci
jos ir lietuvių kuopų. Pavyz
džiui : pora savaičių atgal bu
vo tą pačią dieną du atskiri 

namatv- išvažiavimai: sekcijos ir lietu-
: —i-------- To turėtų būti

(BIELIAUSKAS)

- Piknikas, Kuriame Bus Devynios Galybės 
Visokio Svieto ir iš Visur •

* Amerikos Lietuvių Darbi- ir vaikinų, kitais žodžiais sa- 
nrinkų Literatūros Draugijos kant, visas darbininkiškas jau- 
pirmas tos rūšies piknikas bus nimas tenai dalyvauja. Mas-

1 sachusetts imsis su Pennsyl
vania, tai yra pasižymėjęs 
drūtuolis J. J. Bakšys iš Mas
sachusetts risis su drūtuoliu 
Jonu Bagočium iš Pennsylva- 
nijos. Ristynių mylėtojai mo
ka po dolerį ir du už p---- v
mą, o šiame piknike galėsite! V1^ kuopos. . 
matyti už įžangos tikietą—401 veng]®“®_ 
centų. Dar būčia pamiršęs 
vieną dalį programos, tai yra, 
kad ristynėmis nekurie nėra', 
užinteresuoti, bet myli 
ta.” 
tą,” 
mą 
bus 
kuriems bus prirengtas stei- 
džius ir visi salėje esantieji 
galės matyti. j

Šokiai bus lietuviški ir ame-;
bolševikų piknike Maspethe.1 rikoniški, kuriems grieš Wil-' 

i (lietu-

LA1SN UOTAS GRABORIUS

organizaci-
Distriktas 

instrukcijų

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

SHbktoj, rugpjūčio 18 d., Klas- 
čiaus Clinton Park, Maspeth, 
N. Y. Prasidės 2 vai. po pie
tų* ir tęsis iki antrai vai. ryto. 
Šį parengimą rengia ne viena 
ir ne dvi kuopos, bet rengia 
patsai Centro Komitetas, ku
ris turi New Yorko apielin- 
kėje keliasdešimts kuopų. Li
teratūros Draugija yra žino
ma beveik kožnam darbinin
kui,. kuris skaito vienokį ar ki
tokį lietuvišką laikraštį, taigi 
ši draugija turi šimtus savo 
simpatikų įvairiose New Yor- 
ko apielinkėse, kurie didelėj 
didžiumoj, nėra nei kalbos, 
dalyvaus šiame piknike.

Aną dieną sutikau savo se
ną pažįstamą, kuris manęs, 
tuojaus * užklausė ar aš būsiu I

“fai-
Visi tie, kurie myli “fai- 
taipgi matys savo myli- 

programos punktą, nes 
pora gerų kumštininkų,

Paaiškinau, kad tai ne bolše-’ Ham Norris orkestrą 
yikų, bet Literatūros Draugi-’ vių). 
jos parengimaš. Jisai tuojaus 
atšovė, kad jam nėra svarbu,' 
ar bolševikų, ar Literatūros, 
draugijos, bet, girdi, jie eina! 
už’darbininkų reikalus, ir ma
nęs su virve už kojor oririšę 
niekas nesulaikys nuo važiavi- 
Xni į tą pikniką. 
... Šiame parengime 
vo senus frentus iš 
sęy valstijos įvairių 
visos Brooklyn©, Long Islando, 
New Yorko ir kitų, apielinkių, 
su kuriais kitaip sunku susi
tikti, o reikia žinoti, kad čio
nai visi bus. Bet reikia ne- 
Rąmiršti, kad bus ^evynięs ga
lybės naujo svieto, su kuriais 
bus auksinė pro^ą susipažinti. 
‘ Sporto į programa bus vieha 
iš įdomiausių. Dainuos Brook- 
lyno Aido; Choras ir ’Newarko 
Sietyno Choras, šiuose cho
ruose randasi Įatyai daug jau- 
nuomehės, kaip merginą, taip

Vėlesnės žinios apie pikni
ką bus pranešta per “Laisvę” 
pėtnyč-ios laidoje.

E. Bensonas.

17 Kp. Korespondentas.

Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

susirin- 
rugpjū-'

DNYD. Sąryšio Susirinkimas
Nesenai buvo viršminėtas 

susirinkimas, kuriame tapo 
nutarta šaukti - kitas mitingas, 
kuris įvyks trečiadienį, 15 d. 
rugpjūčio, “Laisvės” patalpo
je, 8 :30 vai. vakare.

Visi gerbiamieji draugijų 
atstovai būtinai prašomi daly
vauti susirinkime, nes turime 
naujus dalykus aptarti.

Draugiškai, sekr. S. J. B.

' East New Yorko Išvažiavimo
nariams117 . ••Komisijoms

šį trečiadienį, rugpjūčio 15 
j dieną, įvyks Aido Choro ir 
East New Yorko kuopų komi
sijų susirinkimas pas drg. Bal-| 

j trušaičius, 13 Logan 
s ouvo: Brooklyn,, N. Y.i • 
Kuopa; Visi nrihūkite.

rasite sa- 
New Jer- 
miestų, iš

Apgavo “Berengaria” 
Jūreivius

Ant anglų laivo “Berenga
ria” išnaudotojai apgavo jū
reivius, virtuvės darbininkus. 
Jiems buvo pažadėję mokėti 
už atidirbtą viršlaikio darbą, 
bet kada išmokėjo algas, 
nebuvo tas padaryta.

tai

Paleido Unijos Vadą

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos 
kimas buvo laikomas 
čio 2 dieną.

Išduoti naujiems
paliudijimai. Daugiausia pri
rašė naujų narių čampijonas 
drg. J. Grubis.

' J. L. Kavaliauskaitė, vardu 
išvažiavimo komisijos rapor- 

(tuoja, kad išvažiavimas neįvy
ko, nes leidimo prašymas buvo- 

j pervėlai paduotas.
'tuo klausimu nutapė, kad val- 
1 dyba anksti rudenį surengtų 
kokį nors parengimą kuopos: 
naudai. • |

Kadangi randasi narių su j 
užvilktomis mokestimis, 
nutarta išrinkti komisiją, ku- 
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rie asmeniškai pamatys tuos, lenkų Maldyklos ir, mokyklos, krau-* 
draugus ir drauges ir iškolek-j tuvių ir subway, 
tuos duokles. Komisijon įei- 
na J. Grubis ir Depsienė.

Skaitytas atsišaukimas nuo 
Nacionalio Jaunuolių Kornite-

Visi pribūkite.
. Vienas Komisijos Narių.

PARDAVIMAI
tad! Pigumas: 3-jų šeimynų mūrinis 

i namas, 13 kambarių, maudynes ir 
i elektra. A-l gerame stovyje; arti

E. McNamura, prezidentas to, reikale mokyklos, kuri bus 
penterių 9 d.istrikto, buvo! Elizabeth, N. J. Nutarta su
areštuotas ir kaltinamas su-j kplti finansų, renkant aukas 
mušime tūlo W. Thomson©. Į ant tam tikrų blankų ir pa- 
Teisnae jis pristatė liūdininkus siųsti porą jaunuolių į minė- 
ir teisėjas jį paleido nuimda- tą mokyklą.
mas kaltinimą. Penterių strei- Nutarta duoti paskolą be- 
kas tęsiasi. ’ ; į ' j ’ 1darbiams nariams užsimokejl-i80l>

. Iš priežasties iš-
. važiavimo iŠ miesto, parduodu pigiai. 
Kreipkitės sekamu antrašu del toli
mesnių informacijų: 21 Filmore 
Place, tarpe Roebling St. ir Driggs 
Ave., Williamsburg^ Brooklyn, N. Y.

7?* (191-197)

PARSIDUODA
Modemiška barbeme su 6 moder

niškais krėslais, viskas, naują; visi j 
įtaisymai nauji ir moderniški. Ga
lite išbandyt vietą pirmiau pirkimo.
Kreipkitės sekamu antrašu: >

Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
(190,-192)

Lietuvys Kraustytojas
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Gtand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS v 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

dicnomir 
vakarai* 
iki 1

Telephone Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

parčm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

Gydomą Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e r .v ų Ligos, 
Chroniški Skau
du Uai, Skilvio, 
Žarnų ir MėŠla- 
žamės Ligos' A- 
belnas Nualpi
mas, Nervų ’Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesvelkavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikSjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Scj 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Vaitui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York
Valandos—! A. M. lid « P. M.
O sekmadieniais 9 iki i P. M.




