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FABRIKANTAI BIJO NET UNIJOS VARDO

Roma

D. Workerio” Vajus

Lenkę Kapitalas prieš 
Prancūzę Fabrikantus

Lauky Drėkinimui Buvo Kasama Kanalai; Savanoriu 
Pulkai Mašinomis Laistė Laukus; Derlius Bus 90,000,000

Gelžkdiai prieš Pensijas 
Seniems Darbininkams

SOVIETAI NUKOVOJO SAUSRį IR DAR 
PADIDINO ŠIEMET GRŪDU DERLIŲ

Valgiai Pabrango 
23 Nuošimčius

Dveji metai atgal lenkas 
darbininkas nušovė francū- 
zą fabriko direktorių, kai
po peržiaurų lenkų darbi
ninkų išnaudotoją.

Tūla 
susitarė

DUBLIN. — Panaikinus

•Prūsų ■ minis- 
teris pirmininkas Goering, 
garsiausias Hitlerio leite-

Susižeide Goering
MUNICH

DIDIEJI ITALUOS 
KARO MANEVRAI

Darmstadto, Voki etijoj, 
teismas pasiuntė 10 mėnesių 
kalėjiman vieną darbininką 
už nemandagią kalbą apie 
Hitlerį

Tiensin. — Chinų valdžia 
nukapojo galvas penkiems 
tariamiems banditams, ku
rie du mėnesiai atgal nužu
dė amerikoną misionierių J.

Anglijos 
su C u na rd 
jieškojimo

Lusitania” laivo

zne tik žmonių vardai, bet ir 
kokias unijas jie atstovau
ja. Tam griežtai priešinasi 
W. J. Guthrie, kuris sako, 
kad užtenka vien žmonių 
vardų. ' . dv

Pirmininkas Stacy už
klausė : jeigu kompanine 
unija gautų daugumą bal
sų, ar tai reikštų, kad nie
kas toliau nesiskaitys su 
darbininkų unija? Guthrie 
atsakė, kad taip. Tokia, gir
di, yra prasmė NRA įstaty
mų 7a punkto. Stacy nuo
lankauja fabrikantam prieš 
darbininkus. Roosevelto tar-

vietų orlaivynas yra kūtįikis 
sovietinės tvarkos. Prie So
vietų sistemos išbudavota ga
linga orlaivininkystės indus
trija ir galingasis orlaivynas— 
sargas Sovietų Sąjungos tvar-

manna!
I stų vadą) 
prispaudė į šimtus tūkstan
čių telefonų knygų.

Dabar hitlerininkai laksto 
!ir atiminėja “suterštas” te- 
į lefonų knygas; bet jeigu)jas 
pakeis naujomis, komunis
tai iki rugpjūčio 19 d. turės 
dar laiko jas vėl * “pridru- 
kuoti” tokiais obalsiais.

Balsavimus Hitleris daro 
del savo užtvirtinimo kaipo 
Vokietijos prezidento.

gą. šiandien tas jaunimas 
parade, rytoje jis bus prie ma
šinų, bet kada reikės, jis pa
siims ginklą. Tas jaunimas, 
kurio maršavimą šiendien, ma
čiau, yra nenugalimas.”

Varšava. — Lenkai areš
tavo du francūzus direkto
rius didelės drobių audyk
los Gyrargowe, kur dirba 
8,000 darbininkų. Sako, kad 
francūzai suklastavę knygo
se apyskaitas ir tuom norė
ję išvengt valdžiai priklau
somų taksų.

Fabrikas buvo parduotas 
Francijos piliečiams 10 me
tų atgal. Šiemet pavasarį 
susikivirčijo lenkai šėrinin- 
kai su francūzais. . Lenkų 
valdžia spiria francūzus 
parduot savo šėrus Lenkijos 
piliečiams. Nori duoti dau
giau progos lenkiškam ka-

Japonijos sostinėje Tokio paskutiniu laiku įrašyta 3,000 studenčių į 
šalies Apsigynimo (karo) Moterų Draugiją. Jaunimas mobilizuojamas 
karui, pirmoj vietoj prieš Sovietų Sąjungą, nors Japonų imperialistai 
nepamiršta ir kapitalistinių savo “priešų.”

Berlynas. — Išvažiavo į 
Vieną buvęs Vokietijos vice
kancleris von Papenas už
imti-Vokiečių atstovo vietą^ 
Austrijoj.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXl.V, Diei aščio XVI

New York. — Negirdėt, 
kad lietuviai darbininkai 
kur pasižymėtų vajuje už 
gavimą 20,000 naujų skaity
tojų “Daily Workeriui,” Ko
munistų Partijos vyriau
siam organui. Reikėtų su
prasti pamatinę “Daily 
Workerio” svarbą tarp ame
rikonų ir įvairiakalbių atei
vių darbininkų, kovoje prieš 
reakciją, terorą, už darbi
ninkų teisę organizuotis ir 
streikuoti del būklės pageri
nimo. Draugai lietuviai dar
bininkai, išsijudinkite tal
kon “D. Workeriui”.

Hamburg. — Pasikorė du 
16 metų berniukai, kuriuos 

I fašistai išvarė tarnaut, buo
žei už pavalgį. Darbas bu
vo toks sunkus ir maistas 
taip blogas, kad berniukai 
neatlaikė.

Roosevelto politikieriai 
“vėl ramina žmones, kad ru
denį padaugėsią darbai. To
kiomis pranašystėmis me
džioja balsuotojus už demo
kratų kandidatus ateinan
čiuose rinkimuose.

Pittsburgh, ’ Pa. — Prasi
dėjo derybos del plieno dar
bininku rinkimu savo bend
rų atstovų, kurie turėtų 
perstatyt darbininkų reika
lavimus bosams.

Roosevelto plieno komisi
ją atstovaują teisėjas W. P. 
Stacy. Fabrikantų atsto
vas yra W. J. Guthrie, vice
prezidentas Apollo Plieno 
Kompanijos. Amalgamated 
Plieno Darbininkų Uniją gi
na jos advokatas Charlton 
Ogburn. Jis reikalavo, kad 
nominacijose darbininkų at
stovų į bendras derybas su 
samdytojais būtų pažymėta pininkai visuomet taip daro

New York “Times” kores
pondentas Walter Duranty 
praneša iš Sovietų Sąjungos, 
kad Jaunųjų Komunistų Lyga 
ir Pionierių organizacija turi 
13,000,000 narių. Jaunimas 
dideliame entuziazme, kaip ir 
SSSR visi darbininkai. Jis ten 
pat praneša, kad Magnitogor- 
ske 30,000 darbininkų nutarė 
padirbti po vieną dieną veltui 
ir paversti vieną tuščią vietą 
į miesto parką. Suprantama, 
30,000 darbininkų, įdėdami 
vienos dienos darbą, padarys 
ten gražų parką.

110 Našlaičių Auklė
Fayettenville, N. C.— 

Negrė Leah Williams, 8( 
metų amžiaus, yra savo gy 
venime priglaudus ir paauk- 
Įėjus 110 našlaičių.

Įkalino 6 Naziy Priešus 
Philadelphijoje, Pa.

Philadelphia, Pa. — Rug
pjūčio 14 d. tapo nuteisti ka
lėjiman dvi moterys ir 4 
vyrai už demonstracijas 
prieš Vokietijos konsulatą 
del Thaelmanno paliuosavi- 
mo. Jų bausmes krūvon su
dėjus, pasidaro 4 metai ka
lėjimo. Visi teisiamieji rei
kalavo, kad teismas pasaky
tų konsului Mowitzui pra
nešti Hitleriui, jog Ameri
kos darbininkai eina prieš

Valdžios Grūmojimų
Kubos valdžia pagrūmojo 

pavaryt iš tarnybos visus 
streikuojančius paštininkus 
ir telegrafistus, jeigu jie 
tuoj nesugrįš darban. Strei- 
kieriai nepaiso grūmojimų 
ir tęsia streiką už algų pa
kėlimą, pensijas ir kitus pa
gerinimus.

KRISLAI
Darbininkų Entuziazmas 
Turkai Maskvoje. 
Jieškos “Lusitanijos”. 
“Internacionalas”

Varšavoje.
130,000 Sportininkų.

Rašo Valstiečio Sūnus

Maskva. — Nors sausra 
palietė didžius grūdų augi
nimo plotus, tačiaus šieme
tinio derliaus,, bus Sovietų 
Sąjungoj daugiau negu per
nykščio, kuris buvo rekordi
niai didelis. Su Stalino obal- 
siu, “neleist pražūt nei vie
nam grūdui,” Sovietų darbi
ninkai ir valstiečiai stojo į 
dar negirdėtą kovą, prieš 
sausrą. Susiorganizavo mil
žiniškos savanorių darbinin
kų brigados laistyti laukus, 
kasti drėkinimo kanalus ir 
visokiais būdais gelbėti der
lių. Tam buvo pakinkyta ir 
gaisrininkų mašinos, ir 
traktoriai, ir pastatyta spe- 
cialės laistymo mašinos. Bet 
jeigu ne kolektyvizuotas, 
moksliniai vedamas ūkis, 
dauguma grūdų būtų dingę 
karščių ištiktose vietose. 
Dabar gi sausra tapo nuga
lėta, ir šiemetinis derlius 
sieks 90 milionų tonų grū-

RūRpjūčio 18 dieną Sovietų 
Sąjungos orlaivynas apvaikš
čios savo metinę šventę. So-

nantas, važiuodamas auto- Amerikoj blaivybės įstaty- 
mobiliu dūrė į troką ir pu- mą, dabar iš Airijos įveža į 

Veikiau- Jungtines Valstijas 4 in pu- 
j sę sykių daugiau degtinės, 

---------- , negų pirmiau.

VARGAS NAZIAM SU ' 
TELEFONŲ KNYGOM 
Berlynas. — Vokietijos 

komunistai pasidirbo gumi
nius antspaudus su para
šais: “Nebalsuokite už Hit
lerį! Balsuokite už Thael- 

(įkalintą komuni- 
, ir tų antspaudų

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

“Lusitanijoj ” buvo $150,- 
000,000 auksinių pinigų ir 
$50,000,000 vertės aukso ga
balais. Prie to ten buvo dvi 
dėžutės su deimantais, kurie 
buvo vežami į Amsterdamą. 
Sakoma, kad “Lusitania” taip 
apnešta sukietėjusiu dumblu,, 
kad prisieis jį sprogdinti pirm, 
negu bus pasiektas laivas.

pitalistinej Amerikoj
Čia negali būti jokio pa

lyginimo su kapitalistine 
Amerika, kurios valdžia nie
ko nepadarė gelbėti derlių 
nuo sausros. Šioje šalyje 
Rooseveltas su “smegenų 
trustu” leidžia badmiriau’ti 
milionams nukentėjusių Tai
merių, po keletą dolerių su
pirkinėja ir šaudo išbadėju
sias karves, ir vėl daro pla
nus ateinančiais metais 
siaurinti užsėjimus, mažinti 
derlių. Tuo būdu duoda ga
limybę kapitalistams-speku- 
liantams vis labiau brangin
ti valgių kainas.

kompanija 
White Star 
ir ištrauki

mo ".Lusitania” laivo. 1916 
metais, laike pereito imperial
istinio karo, Vokietijos subma- 
rinas nuskandino “Lusitania” 
netoli Airijos krašto. Nuskan- 
dinimas to laivo patarnavo 
priekabiu Jungtinėms Valsti
joms, kurios paskelbė Vokieti
jai karą. Su “Lusitania” žu
vo virš 1,500 žmonių.

WASHINGTON. — Ant
rininkas žemdirbystės mi- 
nisteris Rexford G. Tug
well rugpj. 14 d. paskelbė, 
jog grūdiniai valgiai dabar 
yra 23 nuošimčiais pabran
go lyginant su 1932 metų 
liepos viduriu.

Paradą maįė vokietys ra
šytojas Gustav Regler, kuris, 
žinodamas tą, kad Sovietų Są
jungos priešai ruošiasi karui 
prieš SSSR, pareiškė: “Aš 
manau, kad joks sveikai mą
stantis žmogus nepatartų 
priešams pulti Sovietų Sąjun-| sėtinai susižeidė 

girtas.

dų, tai yra daugiau negu 
pernai.

Žymiai paspartėjo javų 
J

suvalymas nuo laukų, kas 
daug prisidėjo prie Sovietu 
šalies aruodų pripildymo.

WASHINGTON. — Gelž- 
kelių kompanijos kreipiasi į 
teismus, kad .sulaužytų įsta
tymą, pagal kurį turi būt 
mokama pensijos gelžkelių 
darbininkams, ištarnavu
siems 30 metų. Į tą fondą 
darbininkai moka 4 nuošim
čius savo algos, o kompani
jos 2 nuošimčius tos sumos, 
kiek išmoka darbininkam. 
Bet ir tai kompanijos skun
džiasi, kad jos “perdaug ap
sunkinamos.”

“Kidnapino” Bravorininką
TORONTO.—Samia pa

jūryje žmogvagiai pasigro
bė milionierių bravorininką 
J. S. Labatta, Londono pilie
tį. Reikalauja $150,000 už 
jo išpirkimą. Tai esą dar 
pirma žmoąvagystė Cana- 
dos istorijoj.

CHINŲ RAUDONIEJI 
PLIEKIA FAŠISTUS
Hongkong. — Chinijos 

Sovietų raudonoji armija, 
ginkluoti darbininkai ir kai
miečiai, nugalėdami fašisto 
diktatoriaus Chiang Kai- 
sheko pulkus, jau atėjo į 
Peihu, priemiestį svarbaus 
prieplaukos miesto Foocho- 

Turkija ir Sovietų Sąjunga i wo. Verda įnirtusi kova.
draugiškai sugyvena
į Maskvą pribuvo turkai vaiki
nai ir merginos sportininkai. 
Jų tarpe buvo visokių žaislų 
lošikai ir garsusis plaukikas; &0’ 
Leila. Maskvoje Sovietų spor- 
tininkai gražiai juos pasitiko 
ir priėmė.

Trūksta 40 Nuošimčių
Paw[°aTTTNT^ANT 6 ,• i Pasikorė Du Berniukai 

WASHINGTON. — šalies ir i • • n v 
vyriausybė ketina (bet tiki Pas Hitlerinį Buožę 
ketina) dapirkti pašaro gy- j 
vuliams farmerių 24-riose 
sausros nudegintose valsti
jose. Dabar ten trūksta 
bent 40 nuošimčių pašaro.

BAUS SOCIALISTĄ
UŽ BENDRA FRONTĄ
Bridgeport, Conn. — So

cialistas miesto majoras Jas
per McLevy varosi, kad bū
tų iš Socialistų Partijos iš
mestas antraeilis vadas Kie>- 
ve Liskovski. Pastarąjį ma
joras kaltina, kad jis veikė 
išvien su komunistais ir sa
kė prakalbas nuo “nesocia- 
listiškos” platformos. Su 
majoru prieš Liskovskį eina 
kiti geltonieji vadai.

Paskutiniu laiku eiliniai 
socialistai Bridgeporte vis 
plačiau sandarbininkaują su 
komunistais.

Ateinantį sek- <:? 
madienį prasidės didieji Ita- i < 
lijos armijos/manėvrai. Juo
se dalyvaus/ ir. ministerial, 
kaipo kopaandieriai įvairiiį1 ’z 
kariuomenės dalių. Mapėv?, 
rai perstatys, kaip “mėlyno-v - 
ji armija” kovoja su “įsiver- L i 
žiančia raudonąja armija J* ' 
Raudonosios armijos vardas 
naudojama, kad pabrėžt, 
jog veikiausia teks kariaut 
su tikrąja Sovietų Sąjungos ’ 
Raudonąja Armija.

Tik užpuolikai tuomet bus 
ne Sovietai, bet imperialisti- 

i nės šalys.

Liepos pabaigoje Maskvoje 
buvo sportininkų ir fizinės 
kultūros paradas. Jame daly
vavo 130,000 jaunų darbinin
kų ir darbininkių. Visi jie 
maršavo pro Lenino Mauzo- 
leumą gražiausioje tvarkoje. 
Daugelis pulkų buvo ginkluo
ti. Net buržuaziniai reporte
riai rašo, kad ląbai gražiai ir 
sveikai jie atrodo. Gi tuom 
pat kartu tūli politiniai iš
gverėliai skelbia, kad Sovietų 
Sąjungoje viešpatauja “ba
das.”

esenai Labai nusigandę fašistai, 
kad sovietinė armija neuž
imtų Cantono ir Kwantun-

• stiprina savo kariš/ 
pozicijas. Amerikos, 

Anglijos ir kitų imperialistų 
karo laivai stovi pakraščiuo
se, pasirengę kovai prieš lai
minčius raudonuosius.

24 Nauji Karo Laivai 
Jungtinėm Valstijom

WASHINGTON. — Lai- 
vyno ministerija ir Viešųjų 
Darbų Administracija jau 
daro kontraktus su kompa
nijomis del 24 naujų kai;o 
laivų pastatymo Jungtinėms 
Valstijoms. Už juos apmo
kės iš fondo, kurio oficialis 
tikslas yra duoti žmonėms 
daugiau darbų, mažinti be
darbę. Ant popieros atro
dė, lyg tai būtų bedarbių 
šelpimas; bet iš po tos 
skraistės išlenda pasmarkin
tas ginklavimasis karui.

Laivyno ministeris Swan
son sako, kad ir pastačius 
tuos 24 laivus, Amerikai dar 
Štokuos 78 karo laivų sulig 
Londono “nusiginklavimo” 
sutarties.

Liepos pabaigoje į Varšavą 
atskrido trys Sovietų Sąjungos 
kariniai orlaiviai “ANT-6.” 
Jie vjsi turi po 4 motorus, 
3,000 arklių pajėgų kiekvie
nas ir gali padaryti be apsi
stojimo 1,500 kilometrų. Tai 
buvo atsiteisimas Lenkijai už 
lenkų karo orlaivių vizitą į 
Maskvą. Sovietų Sąjungos or
laiviais atvyko 30 orlaivimn- 
kų. Varšavoje jie buvo drau
gingai primti, kaip rašo len
kų laikraščiai “Kurjer Poran- 
ny” ir “Gazeta Polska.” Len
kų orkestrą griežė “Intern* 
cionalą” pagerbimui SSSR la
kūnų.

Darbininkai Vifc-4 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite

Kubos Telegrafistai Nepaiso, NAUJI BLOFAI APIE 
DARBU GEREJlMį
WASHINGTON. — Dar

bo ministerė Frances Per
kins rugpj. 14 d. pranešė, 
kad įvairiose valdiškose ir 
privatinėse darbų agentūro
se dar 7,065,277 bedarbiai 
laukia darbo. 0 kiek yra 
bedarbių, kurie neturi iš ko 
užsimokėti privatinėms ag
entūroms? Valdžios gi ag
entūrų toks prastas ir šiur
kštus patarnavimas, kad į 
jas nelabai kas nori kreip-

■y >>. t X'
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Sovietuos ir Amerikoj
Kiekvienas mūsų pkajtytojas turėtų 

perskaityti sekama "Daily Workerio” re
dakcinį straipsnį,’kurį mes čia ; ištisai 
perspausdiname:

f • * ’ ’ ,

Kuomet Amerikos farmeriai be pasi
gailėjimo’suspausti, pasilikę be maisto ir 
desperacijoj, dėka didžiajai kaitrai, už
puolusiai šia vasara, tai vėliausios žinios 
iš Sovietų Sąjungos skelbia, kad SSSR 
mano turėti’tokio pat dydžio derlių, kokį 
turėjo pereitais metais. Gi pereitais me
tais derlius buvo didžiausias Rusijos isto
rijoj.

Tūkstančiai Jungtinių Valstijų f armė
nų badauja. Virš 10)000,000 farmų ja
vų išdeginta nepaprastos kaitros. Tūks
tančiai galvijų išpjauta. Arti 2,000 vy
rų ir moterų numirė del kaitros.

Kodėl gi Sovietų Sąjunga gali turėti 
tokį patį derlių, kaip pereitais metais? 
Juk Sovietus kaitra palietė taipjau. Dau
gelyje sričių Sovietų Sąjungoj, kaip ii’ 
Jungt. Valstijose, per savaites neiškrito 
nei lašas lietaus. Nežiūrint to, New Yor- 
ko “Herald-Tribuile” praneša:

’ • \ l

“Dabar saugiai galima pranašauti, kad 
sekančią žiemą SSSR nebus duonos sto
kos. Kaitros paliestose srityse, tiesa, 
valstybė turbūt negaus jai priklausančių 
javų, bet apskritai valstybinė javų rink
liava bn's pravesta sulyg originaliais pla
nais. Tolydžioj veikiausiai, Sovietai ga
lės parduoti užšienyj 1934-1935 metais 
nemažiau grūdų, kiek pardavė pereitais 
metais, ir tuo pačiu sykiu paliks javų na
mie naudojimui tiek, kiek pereitais me
tais.”

Kaip tas buvo pasiekta? “Herald-Tri- 
bune” ir vėl skelbia, kad tai buvo pada
ryta “gerom organizacinėm metodom, 
kurias pravedė politiniai skyriai, veikią 
prie kolektyvų, padidėjimu skaičiaus 
žemdirbystės mašinų ir bendru valstie
tijos atsinešimo linkui kolektyvizacijos 
pagerėjimu. Šitie faktoriai nugalėjo ne
palankias klimatines sąlygas.”

Kaip skiriasi Sovietuos padėtis nuo pa
dėties Jungtinėse Valstijose, kur valdžia 
tokiose pat sąlygose, bet kur kas geriau 
technikiniai stovėdama, nieko nedarė pa
gerinti bendrą f ar merių padėtį ir padėtį 
visų Amerikos žmonių.

Čionai valdžia koncentravosi — kaip ir 
visos ’kapitalistinės valdžios—užtikrinti 
didesnius pelnus turtingiems farmeriams 
ir prekybos įstaigoms. Jinai įvedė “Ag
ricultural Adjustment Administration 
(AAA), kuri1 aparė’1 tūkstančius • ’akrų 
kviečių ir kitokių javų, kad tuo būdu pa
kėlus • jivų kainas, idant pirkliai galėtų 
plėštis^ didesnį pelną., Jai pelnai, o ne 
derlius,> rūpėjo.

Čia galvijai buvo mušami ir bankams 
leidžiama foreklozuoti morgečiuotas far- 
mas. .Tūkstančiai namų šitokiu būdu bu
vo iš farmerių atimta.'.
.To pasekmės? Amerikoje bus maisto 

stoka sekančią žiemą, augštos maisto kai
nos gyventojų masėms ir milžiniški pel
nai turčiams. Prie to, šimtai tūkstančių 
farmerių bus išvyti iš savo farmų.

Šitoki yra du pasauliai: pasaulis ko
lektyvių pastangų, vadovaujant komunis
tinei vadovybei proletariato diktatūros, 
vedančios mases linkui socializmo ir ger
būvio, ’ ii; pasaulis kapitalistinės anarchi
jos, išnanefejimo, plėšimo ir bado masėm-> 
žmonių.

Ko Verti Tokie 
“Darbininką Vadai”?

Vienas unijistas iš Baltimorės skun
džiasi “Amerikos Lietuvyj” ta’ baisia pa
dėtimi, kurią ant darbininkų antmetė ka
pitalistų klasė, Roosevelto valdžia ir 
Amalgameitų unijos lyderiai. Pasak jo,

Nesant gana darbų siuvyk-kfs apituštės ir 
siuvėjai (didžiumoj) vaikšto gatvėse be dar
bo, o darbdaviai naudodamiesi proga, pra
deda reikalauti nusileidimo, kad siuvėjai su
tiktų dirbti už pigiau, kitaip, tai firmos bū
sią priverstos eiti iš biznio arba kraUstytis 
į kitą miestą. , Tokiais gązdinimais darbi
ninkų, • ir unijos viršininkam pataikaujant 
darbdaviam, šiomis dienomis viena tokių 
firmų laimėjo net 50 centų ant švarko. Mat; 
į vietą,' kad unijos Viršininkam pareikšti 
firmai savo griežtą nusistatymą “nei cento , 
nenusileisti”, susišaukė tos firmos darbinin
kus ir leido patiem nusitarti dirbti už pi
giau ar ne. Išdava' tokią, kad darbininkai 
nusitarė dirbti už pigiau—katrie ginčino 
priešingai nusileidimui, tiem unijos virši
ninkai atsakydavo, kad niekur tiek nemoka 
ir jus įtupite sutikti dirbti už pigiau, ba ki
taip galite darbo netekti. Kadangi didesnė 
dalis darbininkų buvo tokių, kurie dirba už 
minimum algą $14.40, tai jie ir perbalsavo 
tuosr kurie uždirbo kiek daugiau. O tas nusi
leidimas 50c ant švarko tik ir palietė pasta
ruosius; pavyzdin, tik vieni prašytojai tuomi 
nusileidimu 50 centų ant švarko, netenka 
23c—kas sudaro $23.00 ant šimto, o toj siu
vykloj pasiuvama virš 600 švarkų į savaitę.

Laimėjus vienai firmai, kitos ruošiasi 
daryti tą patį, sako rašytojas. Vadinasi 
ant darbininkų puolimas bus daromas 
dar griežtesnis ir platesniu baru. Kas 
čia taip “darbininkų naudai” pasitarna
vo? Korespondentas nurodo, kad

Prie šio pirmo darbininkų pralaimėjimo 
nemažai prisidėjo unijos viršininkų impor
tuotas p. Kairys iš Čikagos. Jis pasakojo, 
kad Baltimorės siuvėjai sulyginus su kitų 
miestų siuvėjais, pavyzdin Čikagos, dar dir
ba gerai, dėlto kad dirba už pigiau. Kituo
se miestuose pasak Kairio, tai amžinas ba
das ir nematyt ateities, kuomet Baltimorės 
siuvėjam ateitis bus šviesi.

Žinoma, tokis Kairio (nereikia jo su- , 
maišyti su Brooklyn© di J. Kairiu, vei
kiančiu Amalgameitų unijoj) plepėjimas, 
yra bjaurus melas ir akių monijimas. 
Kairys, tenka pažymėti, yra Chicagos so
cialistų šulas ir paklausus Amalgameitų 
unijos lyderių agentas, biurokratų maši
nerijos šriubas. Jeigu panašiai elgiasi to
ki Kairiai, tai lengvai galima įsivaizduo
ti, kaip dirba Hillmanai ir Levinai pla
tesnėj plotmėj!

Na, ir už tuos viršininkus galvas guldo 
toki Grigaičiai ir Prūseikos. Jie sudaro 
bendrus frontus su juodžiausiais reak
cininkais, prieš revoliucinius, komunisti
nio nusistatymo rūbsiuvius, kovojančius 
prieš pardavikišką reformistinių unijų 
biurokratų taktiką.

Įsiskverbę į šiltas vietas, įvairaus plau
ko biurokratai ir biurokratėliai tik ir 
laikosi įsikibę, padėdami bosams plėšti 
darbininkus.

Revoliucinių ir visų susipratusių rūb- 
siuvių pareiga kovoti prieš tokią nenau- 
dėlišką biurokratų politiką ir bosus. 
Baltimoriečiai rūbsiuviai turi ypačiai bu
dėti, kadangi paminėtas įvykis aiškiai 
rodo, kur link bosai su unijos biurokra
tija pasirengę eiti.

Šimutis ir Grigaitis—
Kuris iš Jų Didesnis Melagis?

į O ; H • • . t
, HųDęaugas” ir “Naujienos” eina lenk- 
typęęe melavime apie komunistus. Už 
ruį£pj. ■ JI dieną, abu šitiedu laikraščiai 

i aiškina Savo nelaimingiems skaityto
jams, kas yra komunistai. “Draugo” ši
mutis šitaip žeria: - ;

‘ iJ. * ' ’ f i ■
Jungtinėse' Valstybėse smarkiai plinta 

streikai. Komunistai į juos kiša savo purvi
nus nagus. Vietoj padėti darbininkams iš
kovoti geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas, 
vietoj sustiprinti jų vienybę—unijas, jie vi
sais būdais kenkia, triukšmauja, kelia riau
šes ...

Neužsileisdamas savo kolegai, Grigai
tis šitaip posmuoja:

Kokia yra sovietų valdžios filosofija? Ji 
atmeta demokratiją (žmonių renkamą val
džią), n4pripkžįbta asmens laisvės, garbina 
jėgą ir smurtą, reikalauja aklo, paklusnu-

mo “vadui”, tiki, kkd Valdžia, neatsižvelg
dama į ekonomines sąlygas, gali kreipti 
kaip tinkama žmonių gyvenimą.
Kiek čia išlieta pagiežos! kiek melų! 

kiek nesąmonių! Išrodo, kad abu tiedu 
vyrai buvo girti'ir atsiskyrę su paskuti
niu protu, kuomet rašė šituos žodžius. 
Antra: išrodo, kad, nors jiedu del biznio 
kai-kada pasiplūsta, viršpaminėtus žo
džius rašė susitarę.

Tai, kaip neapykanta Sovietų Sąjun
gos socialistą ir klerikalą suveda į ‘Vi'eną 
krūvą ir priverčia pūsti per tą pačią iš
gverusią dūdą!

Juk tai, ką tiedu komunistų priešai 
plepa, yra viskas melaginga, viskas jų 
persipildžiusios pagieža prieš komunistus 
ir Sovietų Sąjungą vaizduotės išmislas!

Peržema eiti su tais žmonėmis dėlto į 
rimtą polemiką!

A. Vadapalas Rašo iš Jasnaja Poliana Apie
Rašytojo Levo Tolstojaus Kapą

, > Malonūs draugai, R. Mi- 
zara ir Dagi! < Gegužės Į 28 
d.' darbo reikalais atvykau į 
miestą: Tūlų, kurisx randasi 
į pietiis nuo Maskvos apie 
200 km. Šis miestas turi 
rodos apie 300,000 gyvento
jų. Apie centrų miesto 
randasi didelė įvairių daik
tų išdirbystė, o centre įvai
rios pagelbinės dirbtuvėlės. 
Miesto centras augštų namų 
neturi, kur nekur matytis 
naujų namų, kurie dar ne
senai pabudavoti, ir šiaip 
statoma nauji namai; į to
limų priemiestį pristatyta 
tūkstančiai naujų mažų na
melių, kuriuose dabar gyve
na darbininkai. Industrinės 
miesto apielinkės, kur ran
dasi maži ir dideli fabrikai, 
apaugę įvairiausios architek i 

namai.

rios jau išaugę, 4 metų se- 
numo rūpestingai ir, aty- 
džiai trąšom apkasinėtos. 
Už keleto metrų , auga ser
bentai, o dar toliau—avie
tės, o tarpais fruktiniai me
deliai ir išsodinta bulvėmis, 
kurios jau skleidžia savo 
lapus; serbentai ir avietės 
jau peržydėjusios, tarpe žie
dų jau užsimezgę uogos.

Eidamas arti palei sodną, 
pramintu takeliu, negali at-

| ihą riogso* dideli , medžiai,/!' 
j apie kiemą ir nanlus randa- 
i si senas sodnas, o» palei vie- 
!ną pusę ndmo, kur Tolsto’- 
ijus dirbdavo, randasi puiki 
j aikštė su daugybe senų me- -■ 
džių, kurių .šakos susisiekę ... 
su sodno obelių šakomis. 

jAikšė apaugus žole ir kviet- . 
(komis. Iš kiemo tęsiasi ta
kelis, kuris susisiekia su pla
tesniu keliu, kuris tęsiasi į 

i mišką, kur ilsis Tolstojus. 
Ant stulpelių ir medžių pri
kaltos lentelės, su ženklu, 
rodančiu į Tolstojaus kapą. 
Tuojau supratau, kad aš el
giuos netaktiškai, pirmiaus 
eidamas prie jo kapo, o pas
kui į gyvenimo vietą, bet , 
negalėjau save pertikrinti, 
ir traukiau tiesiog į mišką, 
kur randasi jo kapas! Kelias 
per mišką į Tolstojaus kapą1 > 
su užrašais rusų, francūzų, 
anglų ir vokiečių kalbomis, 
vedė mane net 10—15 minu- •

sigereti taip sparčiai au-- likimas būna per amžius, 
gancia socialistine 1-----
ba! Lygūs kalnai, 
mianti į senus miškus, puo
šia vaisingą žemę.

kury- i 
atsire-

lynojo, tai visų vasarinis 
pasėlis gražiai suaugęs, kad 
net malonu žiūrėti. Jau pa
augę avižos, miežiai, žirniai, 
vikiai net pagulę, pamėlyna
vę. Rugiai tankūs ir lygūs, 
su išaugusiais žaliais šiau
dais, o varpos jau pradeda I. x,. . . m K __ _
žydėti. Kviečiai irgi atrodo!^*, 11 T°1S^Jaus kapa 
gražūs, auga lyg ir norėda-; aP _vertas, bet tvorele; jau 
mi prisivyti rugius, bet, de-1 aP’ufusl> be vartelių, taip, 
ja jie nedasivys; rugiai.kad “g gali įeiti prie ka- 
greičiau pasieks duonkepį,1 P?: Nekartą pirmiaus gir- 
negu kviečiai, tokis jau ju!deJau’ <ad į<:iPas landasi

J /tarpe trijų ąžuolų, bet, deja, 
į likęs tik vienas su didele at- 
Įžala, o senesnysis ąžuolas .Prie Tolstojaus Kapo

...... Nuo tiesaus plento, palei |visai sudžiūvęs ir šakos nu- 
„ žemę. Eini mišką, nutiestas gražus ke- Puv?> antrasis irgi dvi die- 

nuo kalno Į'pakalnę, iv vėl; lias, kuris tęsiasi palei kai- nos ,tam at£al dįd?11? s.tur‘ 
ant kalno, ir vėl į pakalnę ir i mą, kur tai tolyn į laukus; "!° išverstas su šaknimis, o

už pusės kilometro po de-; tik vienas senas ązuo- 
šinei pusei stovi dvarelis—:^as su. 8avo atžala tarsi 
Jasnaja Poliana. Mažutėlis! saug0^ kapą.
plytų bromas, iš dviejų stul- Kapas siauras ir ilgas, 
pų apdengtas žaliai _ numa- puse metro augštyn, o vir- 
liavotu stogeliu. Palaiko me- šus apdengtas juodžemiu; 
dinius vartus; dešinėj jo pu- po dešinei pusei tęsiasi pla- 
sėj didelis sodnas, mažiukas j įus jr gilus griovys, vadina- 
daržas ir prūdas, o truputį1 mas “ovrag”-, taip, kad sto- 
tolėliau Tolstojaus darbi-vedamas prie kapo,- jauties 
ninku namai, ir takas, ap- stovįs lyg kad ant kalnelio, 
sodintas medžiais, vedantis; Kalbama, kad netoli kapo 
į kiemą, kur stovi paties yra pakastas ir jo arklys, 

, .. . Tolstojaus namas, kur jis bet tarpe didelės žolės nega-'
' matyt, per paskutinius Uisjtyn } erdves, bet :sunki at-( gimė, gyveno,.fti sąyp( Rir-Gčjau patsįąųifąąti, tik yaįkaiį 7 

. tiek Tojiauš į šalį’po kdi- atbėgę parodė ' '

irti stovinčiu mišku. _ imas, net per-pus didesnis, 
Pakelyj dasivijęs senelį,; negu pirmasis/ Aplink kie-| 

“Ar senai toji lie-į ' •
_ i šioj apielin-! 

Jis man sako: “Štai,!

vis matai tas pačias tiesias 
linijas jaunų medelių.

špyžiaus Liejykla— 
Kosaja Gora '

Praėjus 14 km., užsibai-

tūros darbininkų 
Gatvės tiesios, per \įas va
žiuoja tramvajai; pakraš
čiai gatvių apsodinti įvai
riais medeliais; kiemai pla- gė gatvekario linija, o plen
tus, apaugę žole, kvietkais, tas vis tęsiasi. Toliaus gat- 
ir žemo ūgio krūmų mede- vekaris jau negali eiti, nes 
liais, k. t. eršketėliais, žir-> peraugšti kalnai ir laukai 
nukais, ir tt. Namų statyba Į sulaiko. Pakalnėj dešinės 
ir tiesimas gatvių į plačius | pusės kelio randasi 3 dide- 
priemiesčio daržus susilie- Ii spyžiui lieti pečiai; iš ka- 
ja su jaunais sodnais, kurie, minų verčiasi dūmai augš-

—keturis metus išaugo. Štai į mosfera spaudžia jhos že-;
šį rytą, apie 8 vai. sėdau ipnyn ir priverčia susilieti suarei pusei randasi kitas na- 
tramvajų važiuoti į Tolsto-larti -t:'””''......
jaus dvarą, Jasnaja’ Polia-!
na, kur randasi Tolstojaus'klausiu: 
kapas. Tolstojaus dvaras jykla išaugo 
randasi už 20 kilometrų nuo kėj?” JI___
Tūlos palei šašiejų-plentą,' anie du pečiai pastatyti jau1 
apie 14 kilometrų tiesi gat- 40 metų, jų savininku buvo 
vekario linija, bet kaip grei- tūlas belgas, o šis, prie ke-! 
tai išvažiavau iš miesto, tai lio stovintis, pastatytas tik j 
ir negalėjau toliau .važiuoti, dar metai laiko, bet jis 3: 
nes jaunų sodnų grožė pri- kartus daugiau duoda špy- 
vertė mane apleisti gatve- žiaus, negu tiedu seni belgų! 
karį ir pėsčiam, keliauti to- pečiai. Mano sūnus, ot, dir-l 
Įimti keliu, kuris tęsėsi per ba prie šito pečiaus.” 
kalnuotus ir lygius laukus,; Einu su juom pasimaty- 
atsiremiančius kur tai toli į ti. “O kodėl šioji žemė ne- 
miškus. 'arta ir neapsėta?” Žingei-
Sodnas Bolševistinės Stalino' gaudamas paklausiau sene-

■ 110.

“Mano sūnus man sakė, 
kad šioji žemė jau išmieruo- 

las, todėl jau 
ją išdirbinėti. Nuo pat re
voliucijos šioji liejykla ne
buvo vartojama, o tik 5 me
tai kaip pradėjo dirbti.”

Už pusės kilometro, pagal 
mišką, pristatyta daugybė 
naujų namų, krautuvių, mo
kykla, ir šiaip įvairių tro
belių. Truputį ’ apsidairęs, 
vėl klausiu senelio:

“O kur pirmiaus, belgų 
laikais, darbininkai gyve
no?” Nusišypsojęs, jis' man 
sako : “Kur papuolė, kalnuo
se, barakuose. Vasaros lai
ku audeklinėse šėtrose, o 
žiemos laiku, įsikasdavo kal
nuose urvus, o į urvo įeigą 
įstatydavo duris, pastatyda
vo geležinį pečių, ir taip gy
vendavo; maistą virdavo 
tarne sudėtų keleto plytų, 
kurias vadindavo virtuve.”

Prisiminė man rusiška 
patarlė: jeigu nėra žuvies, 
tai ir vėžys žuvis.

Tarpe miškų matosi kai
mai, o iu laukai perskro
džia puikiausią plentą, nie
kur nematyti neapsėtos, ne- 
ansodintos žemės. Kadan
gi per paskutines tris die
nas būta didelio lietau^,' b 
prieš tai taip gi retkarčiais

Piatiietkos 
f

Užsibaigus .platiems prie
miesčio daržams, paviršuti
niai pažvelgus, rodos, kad 
ir toliau tęsiasi daržai, bet 
ne; lygių kalnų pusjuodže- 
mis apsodintas obelimis, ku

\ •' * * * 'X Anlėrikoš v a 1 d y toj as, 
stambiausi® kapitalistas, 
J. P. Morgan, sugrįžo iš 
savo slaptos keliones, ku
rią padarė 2‘/a mik dol. 
vertes? savo jachtų./ Jam 
rytdiena, mat, nerūpi!

V

Kapas siauras ir ilgas,

Gal būt nekurie žmonės, 
(Tąsa 3-čjain pust)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS .
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

tą, ir statys naujas liejyk- I vemmą
■ ’ ’ • neapsimoka* Javo 5 ar ? dienomis pirma:

Gal Gyvenimo Permaina. reikia patikrinti.
Drauge gydytojau, prašau ^a’ dabar sakysim, kad 

duoti atsakymą į mano klau-', JulTismti/a! gyvenimo permai- 
simą. Esu moteris 43 metų 
amžiaus, sveriu 135 sv 
tinio ūgio. Per visą mano gy 

mėnesinės ;

1 na. Tokiais laikotarpiais mo- 
vidu-| r.vs nevienodai jaučiasi ir ne- 

J vienodų turi fizinių pažymių, 
atsikarto-l Daug priklauso nuo moters 

! endokrininių liaukų ir nuo jos 
gyvenimo aplinkybių.

Jums būtų pravartu bent 
' J imti kokio 

preparato. Gaukite 
M e n o c r in (Thyro-Ovarian 

S a ui ta b- 
mėnesį visai neatsiranda. Jaujets No. 100.” imkite po ;dvi 
užtraukė net 8 dienas ’ virš, tabletes prieš valgymą, tai po 
mėnesio ir po biskį skaudu-! 6 kas diena. Kai užeina mė- 
1 1 U O J ‘Į, 1 (1 U 1*1 U O S 6 zx i "i DAOinOC! 111 11 4117 Q l*i. /aIz" 11* A

čiu kad būčiau nėščia. ’
Tai kas man galėtų būti? 

Ar gimdoj- koks įdegimas, ari 
gal gyvenimo permaina, 
kas 
per

laiko, ir sirgdavau 5 ir 6 die
nas. O dabar jau trys mėne
siai pradėjo tekėti geltonas(keletą mėnesių 
skystimas visada, o mėnesinės liaukų i :“ 
per du mėnesiu atsikartojo ■ “---------------  , - .
mažiau ir trumpiau, o trečią! Conip., narrower).

Nesijau- nešinės, visai jų nevartokite.
I Kai mėnesinės pasibaigia, tai 
j kokią savaitę • imkite) tik pd 
; vieną tabletę prieš valgį, . o 

J paskui po dvi, iki pat mfenesif- a^ i 1 > .
kitas? Lauksiu atsakymo'111

Tam geltonam tekėjimui 
šalinti, išsiplaukite rytas-va- »•’ 

i karas kad ir borinės rūksties 
; skiediniu: į kvortą verdančio 
' vandens ištarpinkite trejetą 

pei’jyi>aina Beje, šaukštų boiines i uksties mil—

Laisvę.” Ačiū.
Atsakymas

Gali būti ir koks įdegimas 
bet veikiausia Jums, Drauge, 
gyvenimo 
dėl viso ko, nueikite pas gydy-Į telių. 
to ją: tegul jis apžiūri, kad 
persitikrinus, jog Jūs nesate 
nėščia. Su nėštumu kiekviena 
moteris turi labai skaitytis. O 
gimtuvė, matot, kartais ima 
tau ir iškerta šposą, čia tau 
atrodo, kad niekur nieko, tik
rai jau t gyvenimo permaina, o 
pažiūrėk: po kelių mėnesių 
jau ir pati nusijauti, kad čia 

’esama pastojusios. Gal Jums 
taip ir nebus, bet ’ vis viena 

t

■ O šiaip nieko ypatingo. ; 
Vartokite paprastą gamtinį 
maistą. Dirbinėkite po tru
putį, eikite pasivaikščioti. Gi
liai pakvėpuokite pilvu. Sau
lės šviesoj pabūkite. Imkite, 
kaip ir visi, iodo tinktūros po 
lašą dukart kas savaitė, į stik
lą vandens.

Bet tegul Jus gydytojas pa-; 
tikrina, ar tikralIJUs. nesate 
“tokia.”

V
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Vadapalo Laiškas iš Jasnaja Polia- 
na Apie Tolstojaus Kapą

i vu rugių, kurie be dvejoji- 
jmo duos tūkstančius pūdų 
| puikiausių . grūdų. Žeme 
i drėgna, ilgam laikui lietaus 
nereikės.

atlanKę kapą, sakytų, kad 
kapas labai apleistas; dar
želyj nei kvietkų nėra ir 
šiaip nepridėta rankų, me
džių šakos suvirtę, supuvę, 
apsamanoję. Bet reikia su
prasti, kad tame sename 
miške, kur laužai patys per 
save susikrovė, viešpatauja 
mirtina tyla.

Levas Tolstojus labai my-

—77“ . . .... [ Kaip girdėtis po visa So-
nekhudytų jam, kada jis i*a-jvietų Sąjungą lietaus buvo; 
sydayo. Tam pačiam kam-, rej§kia, duonutės bus iki va- 
baryj nakties laiku pasisakė i

O kaip su visa Europa ir 
Amerika? Laikraščių tele
gramos sakę, kad ten neap
sakomi karščiai; laukai ir 
pievos išdegė; nei žmonės 
nei gyvuliai neturi maisto; 
spekuliantai superka gyvu
lius už pusdykį. Ta’s bied- 
niems farmeriams reiškia 
badą. O kaip su milionais 
bedarbių, kurie jau po ke
lius metus nedirba?

Todėl šie metai turės bū
ti aštriausios kovos metai, 
bedarbiai pasiekė paskutinį 
laipsnį bado, o jūs turėsite 
dėti paskutines spėkas orga- 
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savo dukteriai, kad jis bėga 
nuo savo pačios, ir prašė, 
kad niekam nesakytų.

Kaip 4 vai. ryte vežėjas jį 
nuvežė ant stoties, ir trau
kiniu važiavo pas savo sese
rį. Pabuvęs ten keletą die
nų, važiavo į Maskvą, ir pa
kelinį smarkiai susirgo, 
tain, kad ant Astapovo

lt‘jo gamtą irtodėl pasirin- į SįOties turėjo išlipti, stoties 
ko amžino atilsio vietą miš
ke, kur apart paukščių kas 
rytinių koncertu, tyku ir ra-1 
mu.

Tolstojaus namai paversti 
į muzėjų. Už valandos lai
ko atėjau pažiūrėti tų na- 
žių, kuriuose dabar randasi 
muzėjus. Pirmiausia man 
teko būti tam name, kur

^Tolstojus gimė, augo ir ra
šė. Jo tarnas, jau pražilęs 
senelis, bet dar stiprus, ve
džiojo mane po kambarius, 
aiškindamas, kaip gyveno jo 
šeimyna. Parodė tą divaną 
aptrauktą oda, ant I 
Tolstojus gimė.
Edisono dovaną, gramafo- i
ną, ir 25 šėpas, prikrautas’noru aiškino dviems j«u-i 
knygų, visų geresnių pašau-1niems rašytojams iš JVIask-1 
lio rašytojų, kurie jam vos ir man.

viršylai paėmus pas save, 
; pasirgęs dar 7 dienas, ten 
1 pat ir mirė, t. y. spalio 27 d., 
1910 m.

Kada Tolstojaus kūną 
parvežė į Jasnaja Poliana, 
tai caras Mikė II ir paskuti- |nizavimui bedarbių darbi
nis sustabdė visus trauki-1 ninku ir valstiečių kovai 
nius, kad žrfionės negalėtų I prieš valdančią klasę, 
dalyvauti jo laidotuvėse. Į Berašant, net pavargau, o 
Tūlą ir apielinkę caras pri- dar toli eiti. Paišelis taipgi 
siuntė keletą tūkstančių ka- jau sudilo, o tavo, Mizara, 
reivių. Mat, jis manė, kad dovana, fontaninė plunksna, 
valstiečiai sukilo prieš jo pereitą vasarą kažin kur 
valdžią. Taip pat buvo pri-'prapuolė.

xvcincį(Siųsta daugybė žandarų, ku-l Dar kartą sakau, stiprin- 
kurioirie visokiais būdais kliudė kite bedarbių eiles. Geležis 

Parode T. Į ramioms laidotuvėms. i jau paraudo, rengkites prie 
Šis senelis su didžiausiu bolševistinio energingo dar- 

jau- i bo.
A. M. Vadapalas. 

Jasnaja Poliana,

LAISVE

Paaiškėjus, kad 1934 m. bus aplankyti didelės sausros, Sovietų kolcho
zai, padedami valdžios, griebėsi už kovos su sausra. Paveiksle matome 
tris vaizdus: (1) iš dešinės mašinomis kasama kanalas atvedimui van
dens iš kalnų į laukus; (2)iš kairės viršuj, vaikai bando sutaupyt 
vandenį laukams; (3) žemai—medinis “upelis” daromas atvedimui iš kal
nų į laukus vandens.

nes ir medvilnės dirbtuvės Ir Lowellyje jau atsiranda smulkių savininkų.

siuntė kaipo dovanas. Tokių Perėjęs visus kambarius, 
knygų randasi apie 25,000 buvau pakviestas pažiūrėti 
egz. o atskirai guli keletas i kitą namą, muzėjų, kuris 
Karolio Markso knygų. yra daug didesnis, negu pir-

Paskui nuėjome į tą kam- masis. Perėjęs antrą namą, 
barį, kuriame jis rašė “Voi- išsinešiau giliausius įspū- 
na į Mir” (Karas ir Taika),' džius, ir labai gaila, kad jūs, 
kuris randasi ant pirmo ‘ draugai, negalėjote atvykti 
augšto, kambarys tamsus ir į j Jasnają Poliana pažiūrėti 
vasaros laiku gana vėsus; .Tolstojaus kultūros centro, 
atrodo lyg skiepas arba ap-| Saulė jau leidžiasi, o aš 
valas kubilas. Jis pasirinko dar tebesėdžiu • pamiškėj, 
tą kambarį, kad jo šeimyna Prieš akis stovi laukai mels-

Perėjęs visus kambarius 5-VI-34. 
i —

Lowell, Mass.
Visokios Naujienos

Bedarbe vis dar eina pla- 
j tyn šiame mieste. Vis dau- 
I giau dirbtuvių užsidaro. Pa- 
j vyzdin, jau trys mėnesiai už 
daryta lokomotyvų taisymo 
dirbtuvė ir 500 darbininkų 
vaikštinėja be darbo. Vilno-

taipgi mažai dirba. Kaip kat
ros visai uždarytos ir nėra 
vilties, kada pradės. Darbi
ninkai nusiminę vaikštinėja ir 
klausinėja vienas kito, kas 
bus ?

čia yra valdžios įstaiga 
LR.C. viešų darbų davimo, 
bet ir čia viešpatauja apga
vystė. Pavyzdžiui, ateiviams 
nepiliečiams neduoda, nors ir 
badu mirk. O katrie ameri
konai su gražiomis mašinomis 
važinėja, biznierių sūnai, tai 
tie gauna darbą, arba yra vir
šininkų geri draugai, giminės. 
Viršininkai taip daro visokias 
suktybes.

banditų. Rugpjūčio 10 d. dvi Į 
banditų mašinos apvogė Law
rence Mill Co., bevežant dar
bininkams algas, kurios siekė,1 
$15,800. Banditai pabėgo, ne-’ 
sugauti.

Prigėrė lietuvis S. Sakalins-I 
kas, gerai pažįstamas , Lowe-! 
llio gyventojams. Dar buvo i 
jaunas žmogus, tik 40 metų| 
amžiaus. Paliko moterį su1 
keturiais vaikučiais. Taigi, j 
atsargiau su maudynėmis.

šiemet taksai bus brangūs j

į kunigus vienus pabaigt kvai- 
liot.

■ Darbininkams reikia stoti j 
unijas. Čia dvi darbininkiš-

■ kos unijos—audinyčių ir ava- 
; lų, kurios organizuoja darbi- 
j ninkus, kad pagerinti jų būk-
i . .Graustims

Nuo Red.: Draugas pamir
šote prisiųsti redakcijai savo 

i tikrą pavardę ir adresą. Tatai 
I padarykite kitą sykį. Prašo- 
I me rašinėti.

SKAITYK LAISVE
I IR KITIEMS UŽRAŠYK

j Telephone, EVergreen 8-9770

| J. GARŠVA
I Graborius (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

! tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Čia visų bažnyčių kunigai 
liepia parapijonams melstis, 
kad dievas atsiųstų lietaus. 
Bet baigiasi vasara, o lietaus! 
nėra. Nežinia, kas tai būtų, 
dievas paliko bedievis, ar pa- 
rapijonai nemoka melstis. At
mename, kuomet Sovietų Są
jungoj buvo baisi sausra, tai' 
kunigai bliovė, kad, girdi, žiū
rėkite, kaip Rusijos bolševikus 
dievas baudžia. O kad dabar 
Amerikoj sausra viską išdžio
vino, tai niekas nekaltas. Ma-

(augšti)‘ taip praneša miešto j tote, kokie ignorantai tie ku- 
administracija. Tas reiškia, i nigai. Parapijonai turėtų at- 
daug yra bankrūtų tarpe' gręžti jiems nugarą ir palikti

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 Chape! Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.
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Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 

naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.

New Britain, Conn., Labor Day. September 3 dieną
Rengia IDS., AIDED. ir Lietuvii Jaunuolių, Viso Trys Apskričiai

Philadelphia, Pa., Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)

VYTAUTO PARKE
QUARTETTE CLUB PARK

Barnesdale, New Britain, Conn
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Hulmville Pike and Galloway Rd.
Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikie- 

to: 1. Philco Radio $175.00; 2 Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 
cash; 5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.

Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

DAINUOS:

Vilijos Choras 
iš New Britaino

Daina Choras 
iš New Haveno

Vilijos Choras 
iš Waterbury 

ir
Laisvės Choras 

iš Hartfordo
A. BIMBA

DRG. A. Bimba iš New 
Yorko sakys prakalbą apie 
šių dienų nuotikius darbi
ninkų kovose su išnaudoto
jais. žodžiu sakant šio iš
važiavimo programa bus 
viena iš turtingiausių dailės 
ir apšvietos atžvilgiais. Tai- 

' po pat bus masinis dainavi
mas keturių chorų kartu iš 
apie netoli 200 daininkų. 
Tai naujiena, kurios Ne\v 
Britaine dar nėra buvę.

Kviečia Komitetas.

ROJUS MIZARA

Iš Brooklyno, sakys prakal
bą apie tai, kas dabar de
dasi šioje šalyje ir visame 

pasaulyje.

Bus dvi poros ristiky ir po
ra baksopy. J. BAGOČIUS 

risis su drutuole moteria— 
Latviy tautos. Taipgi bus 
ir daugiau dalyvių progra

moj.

R. Mizara

PROGRAMA:

Dalyvaus 6 chorai; Wilkes- 

Barre Aido Choras, Shenan
doah Lyros Choras; Brook
lyn, N. Y. Aido Choras; Sie
tyno Choras, Newark, N. J. 

ir Phila. Lyros Choras i> 
Merginų Sekstetas iš 

Brooklyn^

Pradžia 10 Valandą Ryte

Programo išpildyme dalyvauja galiausiai lavintas MAINIER1Ų KVARTETAS iš Wilkes 
Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Bušai išeis iš šių vietų, ryte,Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie
tuvių Muzikalės svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose St.; So. nuo 1415 S. 
2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila., 7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 2805 Paller Etreet.

Kelrodis: Iš New Britain centro karais reikia važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalnelį ir 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir 
kia imti Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti

tuojau rasis parkas. Nuo Plainville atvykus 
rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei- 
apie 4 minutes ir vieta.

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.
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Ketvirtu Puslapis

' || LEDAI PRALAUŽTA
Prieš Audrą

t (Tąsa)
Klumpė papasakoja, kad jis buvo Be

darbių Taryboje ir girdėjo, kad šimtai 
bedarbių pirmadienį, 21 d. gegužės, bus 
pikietų eilėse.

—Laukan bedarbius!—kriokė vienas iš 
Ramsey pagelbininkų.

—Ne, jau ne, komunistai, bedarbiai ir 
nedirbanti pas Auto-Lite arba kituose 
streiko fabrikuose asmenys nepikietuos! 
—autoritetingai pareiškė iš Washington© 
atvykęs arbitratorius Chas. P. Taft. — 
Aš atstovauju Darbo Departments ir 
kas iš tokių bus sugauta pikietų eilėse, 
ties bus išdeportuoti.

I 4.

Darbininkai nenusigando. Vadovybėje 
kovingų darbininkų, Bedarbių Tarybos 
metėsi į kovos lauką. Bedarbiai žinojo, 
kad šiandien jie alkani, neturėdami dar- 

i bo, o rytoj bus alkani ir darbą turėda
mi prie dabartinio užmokesnio. Strei- 
kierių kova—jų kova. Streikierių laimė
jimai arba pralaimėjimai yra ir jų pa
čių reikalas. Bedarbiai, vadovystėje ko
munistų, kiekvieną dieną išleidžia lapelį, 
aprašydami pirmesnės dienos įvykius.

Kapitalistams į pagelbą atėjo jų val
džia, buvo išduotas teisėjo Stuart, prieš 
streikierius indžionkšinas (draudimas), 

’ nes būk streiko lauke pasiliko mažuma 
darbininkų ir jie turi savo likimą pavesti 
arbitracijos teismui su Taftų priešakyje. 
Prieš streikierius mobilizuota ne vie' vi
sa buvusi policija, bet prisamdyta ir ap
ginkluota eilė mušeikų. Jie yra visi va
dovystėje šerifų viršininko Kriegerio. 
Bet darbininkai pasiryžo kovoti už duo- 

« ną, už geresnes darbo sąlygas, už geresnį 
gyvenimą jų ir šeimynų. Jie pasiryžo 
sulaužyti indžionkšiną.

'' ; i
f 5. .
į

Pirmadienis, 21 diena gegužės. Strei
kierių ir bedarbių kolumnos traukė lin- ; 
kui darbaviečių. Rytą jau šimtai strei- i 

i kierių buvo prie kiekvienų vartų.
—A, gaidžio koja, tai bent spėka. Ne- 

:.taip lengvai kapitalistams pasiduos dar
bininkai,—džiaugėsi Gražusis Jonas.

—Tai dar nežinia,—atsiliepė Klumpė.
—Ei, tu, Klumpe, Klumpe, ir ką tu bi- 

f jai netekti, kad arčiau nenori prieiti? i
—Su policija muštis, prieš valdžią ko-

• voti, dar neatėjo laikas. Kaip bus lai
kas, tai aš būsiu patsai pirmutinis, — at- i 
siliepė akis nuleidęs Klumpė.

-y“j^trmutinis,” taip, kaip ir dabar. I 
Tąfpasakaitę išmokai nuo oportunistų ir 
nuolatos kartoji. Visi bailiai tą daro.

į Po pietų jau buvo apie trys tūkstančiai
’ darbininkų pikietų vietoje. Atėję streik

laužiai užimti popietinę pakaitą ir pama
tę pikietuotojų armijos batalijonus, gy- !

/ vus, energingus kovotojus, dainuojančius, 
drąsiai žingsniuojančius, buvo priversti 
grįžti namo.

—A, gaidžio koja, matai, mūsų ima 
viršų, jeigu negelbės žodis, tai gelbės kū- 
lokas. A, tu, gaidžio koja, taip jau visa
da yra, kad darbininkai tik per kovą ga
li laimėti,—džiaugėsi Gražusis Jonas į . 

į greta bežingsniuojantį Daržą.
Naktis praėjo be didelių susirėmimų. 

Pikietuotojų eilės vis tirštėjo. Streik
laužiai, dirbanti fabrike, bijojo iš jo no

sį iškišti ir ten pasiliko miegoti. Rytą 
pribuvo policija ir norėjo skebus išleisti. 
Streikuojanti darbininkai tuojaus paro
dė, kad jie čia susirinko ne parodai, bet 
kovai už duoną ir, suprantama, kovai 
prieš tuos, kas nuo jų atimdinėja ją. 
Prasidėjo kova. Streiklaužius gynė po
licija. Streikieriai, bedarbiai ir strei- 
kuojančių darbininkų moterys ir net vai
kai stojo kovon. Šimtai streiklaužių 
skaudžiai gavo apkulti.

—Tai gaidžio koja, jiems bus pamo
ka. Jie žinos, kaip atimdinėti nuo dar- ** ■ • •»
bininkų duoną. Skebas, tai bjaurus, jis 
kaip kokis kirminas, kuris rugiams grau- 
žia šaknis. Tfu, bjaurybės!—pyko mūsų.

Mg:

Karsonas

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PIKNIKAS

Sek r

(193-194)

nes

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

6 po pietų

166

612
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atydos 
Laukė, 
nepra- 
ištrau-

Mitchell.
(193-194)

reiškiame 
draugei 

dukrelei

Maspeth & Betts Avės 
Maspeth, L. I., N. Y.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 

CENTRO

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

taipgi tikslu paremti ALDLD 
kuopas.Svarbi Naujiena iš 

Mass. Valstijos 
Šiaurrytinio Kampo

Parašė ,
VALSTIEČIO SŪNUS

do p
duj ešanti gavo nuo šerifo Kriegerio įsa
kymą šaudyti... Šturmuojančios gaujos 
išlaužė vienus vartus... Gazų bombos 
buvo metamos į streikierių gaujas, bet 
pavojus susidarė del jų pritrūkimo. Apie 
8:30 valandą vakaro Transcontinental or
laivių lauke gauta daugiau gazo bombų 
ir jos buvo pristatytos policijai į fabriką. 
Bombos pasiekė fabriką apie 9 valandą 
vakare, kada gaujos labiausiai šturmavo. 
Pagalba gazo bombų jie buvo atmušti. 
Kartu policijai ir skebams buvo prista
tyta penkiolika baksų įvairio dydžio re
volverių ....

Streikieriai išvaryti atgal iš fabriko ir 
kulkasvaidžiai pastatyti prie vartų... 
Automobilių šviesos nukreiptos, kad su
rasti gaujas.”

Taip rašė apie darbininkų kovas kapi
talistų klasės laikraštis. Toledo darbi
ninkai parodė kovingumą. Jie parodė, 
kad darbininkai pasirengę kovoti už duo
ną, kad jie badu nemirs. Nuo 10,000 iki 
25,000 darbininkų ir jų šeimynų narių 
kovėsi prieš kapitalistų draudimą ir pa
rodė savo solidarumą. Jų priešakyje 
stovėjo komunistai ir Bedarbių Tarybos.

(Daugiau bus)

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

Valandos: nuo 1

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

7:30 vai. vaka-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

» DETROIT, MICH.
D.D.D. sąryšio. East Side, organi

zacijos rengia bendrą pikniką, ku
ris įvyks 26 d. rugpjūčio, Mary 
Grove Parke. Kviečiam visas De
troito organizacijas ir pavienius 
draugus dalyvaut šiame piknike. Bus 
didele programa ir šokiai, muzika 
bus lietuviška ir amerikoniška. Taip
gi bus skanių valgių ir gardžių gė
rimų. Piknikas prasidės 12 vai. po 
pietų, šokiai prasidės 2:30 vai. po 
pietų. Reporteris.

(192-193)

Aplankius Draugus 
Binghamtoniečius

Rugpjūčio 8 d. mudu 
drauge Vaičitienė, kuri 
viešisi pas savo seserį 
City, nutarėme aplankyti drg. į 
b i n ghamtoniečius. Pirmiau- j 
šia sustojome pas draugę H. j 
žukienę, aplankyti jos dukre-j 
lę Helen, kuri buvo sunkiai _asmen^s 
susirgus ir gulėjo ligoninėje 
apie kelias savaites. Šiuo 
tarpu atradome Helenutę jau 
vaikščiojant. Tai labai links
ma buvo matyti ją sveiks
tant.

GREAT NECK, N. Y.
Visiems Great Necko darbinin

kams ir darbininkėms, norintiems 
važiuot į Maspeth, pikniką, kuris 
įvyks 18 dieną rugpjūčio, būkite 
prie Visdžįūno storo, ant Steamboat 
Road, kaip 6:30 vai. vakare, ten 
draugai su mašinom galės nuvešt už 
mažą kainą į pikniką ir atgal už 
50 centų 
kite

SVARBIOS RISTYNĖS
i J. J. Bakšys iš Worcester, 
| Mass., risis su J. Bagočium iš

Philadelphijos
Taipgi bus pora gerų 

kumštininkų
WM. NORRIS ORKESTRĄ

Grieš šokiams lietuviškus *
1 amerikoniškus kavalkus, tai 

visi smagiai pasišaksite
i
'Piknikas prasidės 2-rą vai.
I po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia
ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI

CLEVELAND, OHIO
Nedėlioj, rugpjūčio 19 d. įvyksta 

lietuvių darbininkiškos spaudos pik
nikas pas dd. MiciutaS prie Green 
Road, visai arti prie Euclid Ave. 
Bus gera programa, kalbės d. F. 
Abekas iš Chicagos, gera orkestrą, 
visokių lenktynių, ir tt. įžanga, iš 
anksto perkant tikietus, tik 15 c. 
Visus širdingai užkviečia komisija.

(193-194)

dabar, S1J°S irForest'Maple Parke. Sis žaislas yra 
taip įdomus ir juokingas, kad 
gali tėmyti tūkstančiai žmo
nių ir kvatoti pilvus susiėmę. 
O visą žaislą atlieka tik du 

Tie bus liudinin
kais šio žaislo, kurie atsilan
kys į šį pikniką.

Bet ar tik tame ir bus visa Pietu 
svarba, kad gražiai žaisime ir 
smaginsimės? Ne, draugai 
darbininkai, šis 
daugiau panašus į demonstra-| 
tyvį suvažiavimą lietuvių dar-, 
bininkų ir gerų pritarėjų bei: 
draugų darbininkų klasės. Mes 
turėsime gerą kalbėtoją. Da
bar laikas nėra paparastas.; 
Visur verda klasių kova. Dar-1 
bininkai kovoja už duoną, už 
laisvę organizuotis ir kovoti: 
prieš badą ir nepakenčiamą 
skurdą. Verda kova prieš 

i kruviną fašizmą ir prieš im-' 
j perialistinį karą. Fašistai ne- 
| besitveria savo kailyje. Be-, 
i kriušindami kraujuose geriau- 
; sius vadus darbininkų klasės 
ir besirengdami pulti darbi
ninkų tėvynę—Sovietų Sąjun
gą, jie, fašistai, pradėjo vieni 
kitus smaugti. Koki dabar 
įvykiai dedasi pasaulyje ? Ko
kio rytojaus laukiame? Šie 
klausimai be galo svarbūs ir 
juos nuodugniai išgvildens ge
ras lietuvis kalbėtojas. Dar 
tikrai negaliu pasakyti, bet 
manau, kad mes gausime 
draugą J. Siurbą, “Tiesos” re
daktorių iš New Yorko.

Draugas J. Siurba yra vie
nas iš aktyviškiausių darbuo
tojų, kuris nenuilstančiai gru
miasi kasdieninėse kovose už 
darbo klasės reikalus. Jis 
yra plačiai žinomas, kaipo ge-l 
ras kalbėtojas masinėse pra- 
kalbose ir piknikuose, bet pas' 
mus, tai dar pirmą kartą kal-| 
bės, todėl visi iš arti ir iš to-- 
limesnių kolonijų rengkitės; 
plačiai dalyvauti šiame ketu-! 
rių kuopų, piknike, štai ka-| 
me yra svarbu dalyvauti ir, 
pareikšti bendrą solidarumą; 
už darbininkų klasės reikalus,1

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lietuvių 9 Kuopa
Gal kiti mislina, kad 9 kuopa 

nieko neveikia. Bet taip nėra. 
Tik aš nežinau, kodėl niekas ne
rašo į spaudą.

Mes laikome susirinkimus 
kiekvieną mėnesį. Turime ne
mažai narių. Turime, paėmę 
šelpti vieną politinį kalinį. Jam 
kas mėnuo pasiunčiame po do
lerį. Turėjome kelis parengi
mus, išaukojome nemažai del 
visokių streikų ir kalinių. Yra 
keli nariai, kurie moka specia- 
les duokles del šelpimo politinių 
kalinių. Daug draugų ir drau
gių darbuojasi iš širdies delei 
organizacijos labo. Bet ne visi. 
Todėl mes varde 9 kuopos atsi
šaukiame į visus Philadelphijos 
lietuvius darbininkus ateiti ir 
įstoti į šią organizaciją—Tarp
tautinį Darbininkų Apsigynimą.

- Jūs žinote, kad niekas mūsų 
neišgelbės iš vergijos, jeigu mes 
patys nesiorganizuosime. Jūs 
žinote, kiek valdančioji klasė iš
žudė darbininkų ir dar rengiasi 
žudyti. 'Dirba visokias kulkas 
biedniems darbininkams suvary
ti į kaktas bei krūtinę. Daug 
darbininkų sužeidžia, palieka 
paliegėliais. Darbininkai nieko 
neturi, o turi sunkiai dirbti del 
kapitalistų.

Mūsų 9 kuopos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 20 d., 7 :30 vai. 
vakare, 995 N. 5th St. Visi na
riai būkite ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie kuopos. 
Turime labai daug svarbių da
lykų aptarti. \

Kuopos Valdyba.

Gražusis Jonas,- kuriam kovoje pramušė 
kaktą. .

—Štai areštuoja draugus, gelbėkime! 
—šaukė jaunuolis Blakeley, ir pirmas 
puolėsi prieš policijąr Jį pasekė šimtai 
draugų ir virš trisdešimt darbininkų, jų 
tarpe ir bedarbių vadas Stein buvo at
imti iš policijos.

—Neleisti areštuoti nei vieną!
Ir visi pikietuotojai, kuriuos tik bandė 

areštuoti, buvo atmušti. Nebuvo tai 
lengvas darbas—šimtai ginkluotų kapita
lo tarnų nesigailėjo buožių. Tai pirma 
diena buvo, kada jie panaudojo šiame 
streike nuodingus gazus, bet darbininkai 
apvertė, apmetė juos šimtais ir tūkstan
čiais akmenų, plytų, pagalių, bonkų, ir 
kapitalo armija turėjo trauktis. Virš 
dvidešimts kompanijos ir skebų automo
bilių, kuriais buvo bandoma išvežti strei
klaužiai, likosi apversti ir sudaužyti.

Trečiadienį dar daugiau patankėjo ei
lės. Visi darbininkai suprato, kad tai 
jų kova. Pikietų lauke buvo apie 10,000 
darbininkų, moterų ir vaikų. Jie keitėsi, 
vieni negalėdami toliau dieną ir naktį ant 
kojų išsilaikyti ėjo pasilsėti, o kiti užim- 
dinėjo jų vietas. Policija siuto, kad ji ne
gali suvaldyti alginius vergus. Policis- 
tai metė gazo bombas, šaudė į pikietuo
tojų eiles iš fabriko per langus, o ten pa
silikusieji skebai metė šriubais, geležimis, 
gyromis ir veržtuvais.
’ —Ai, — suriko viena moteris ir par
puolė, kada skebas pataikė gelžgaliu į 
veid. Minia pikietuojančių darbininkų 
susiūbavo ir puolėsi kaip kokia galinga 
jūrų banga ant fabriko, kad sunaikinti 
streiklaužius, policiją ir pačius rūmus. 
Kova nuo 3 valandos po pietų trečiadie
nio tęsėsi iki 7 valandos ryto ketvirtadie
nio, kada tik pribuvę penkiolika kuopų 
Nacionalės Gvardijos po komanda gene
rolo Hendersono gazų bombomis, šautu
vų kamblių smūgiais ir durtuvais paliuo- 
savo Auto-Lite fabrike apgultą policiją 
ir streiklaužius.

Per visą naktį ėjo arši kova už duoną. 
Policija, pasislėpusi už fabriko sienų, 
metė ir šaudė nuodingus gazus, darbinin
kai apguldinėjo iš visų pusių ir bombar
davo akmenimis, plytomis. Gatvėse, ant 
vieno bloko aplinkui, neliko nei viena 
plyta—visos jos buvo išluptos iš grendi
mo ir pasiųstos į fabriką. Vienoje pu
sėje išgūrinti visi langai. Keletas darbi
ninkų skaudžiai sužeista, o kiek streik
laužių ir policistų nukentėjo, tą žino tik 
jie patys.

Ant rytojaus kapitalistinis didlapis 
“Toledo Blade’’ rašė:

“Pirmoji nuodingų gazų bomba mesta 
3:30 valandą po pietų... Daugelis mo
terų ir vaikų apnuodintų gulėjo gatvėse... 
Apie vidurnaktį streikieriai iš trijų pu- 
shpį^įgavo į fabriką. Daugelis jų sulin- 

išdaužytus langus... Policija vi-

NEWARK, N. J.
šaukiamas labai svambus susirin

kimas visų Komunistų Partijos na
rių ir “Laisves” skaitytojų, kuris 
įvyks penktadienį, 17 d. rugpjūčio. 8 
vai. vakare, 180 New York Avė. Vi
si partijos nariai būtinai turite da
lyvauti, taipgi, “Laisvės” skaitytojai.

M. Dobinis.
(193-194)

Besikalbant apie kitus mūsų1 
gerus draugus, d. žukienė sa-' 
ko, “pas mus ir vėl yra ligo-| 
nių daugiau, būtent, serga’ 
drauge P. Jasulionienė ir drg.' 
Ignas žvirblis.” Pastarasis 
labai sunkiai susirgęs ir pada-| 
re jam operaciją pereitą nak-’ 
tį. Jau mes rengemiesi va-J 
žiuoti jį aplankyti, ogi staiga! 
gavome žinią, kad drg. žvirb
lis jau mirė. Mus visus net 
šiurpuliai nukratė. Mat, jis 
po biskį sirginėjo bent kelias 
savaites, bet nekreipė 
ir nėjo pas gydytoją, 
“gal taip praeis.” Bet 
ėjo ir nelaboji mirtis 
k ė drg. žvirblį iš gyvųjų tar
po, paliko nuliūdime daug gi
minių, draugų ir draugių pa
žįstamų.

Mes nuo savęs 
gilios užuojautos 
žvirblienei ir jos 
šioje liūdnoje valandoje.

Drg. Ignas žvirblis buvo 
draugiškas žmogus. Teko su 
juo pasipažinti 10 metų atgal. 
Buvo dar nesenas ir galėjo il
gai gyventi, jeigu būtų pir
miau ėjęs pas gydytoją. Mat, 
tas nepaisymas savo sveika
tos išvaro žmogų be laiko iš 
gyvųjų tarpo.

Aplankę draugę Jasulionie- 
nę, radonie Įją bevaikščiojant. 
Ji irgi buVo smarkiai' susir
gus ir kelias dienas išgulėjo 
lovoje po daktaro priežiūra.

Linkime draugėms Jasulio- 
nienei ir Žukaitei greitai pa
sveikti.

A. J. K. Nava—kai.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftmiaa ir chronišku vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

Now York. N. Y.
Valandos Prišmimoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po piety nuo 4 
'iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

Kas esate matę, kaip gau 
do “terkutį? Na, jau ne. T( 
nei viens nesate matę. Šis 18 dieną inigpjūcio, _ 
v . . . , , -y n ' re, Draugijų svetainėje, 4097 Porteržaislas yra importuotas 1S Ru-| artj geotten. Susirinkimas įvyks 

pirmą kartą pasirodys1 naujoj vietoj, todėl, draugai ir drau- 
! ges, nepamirškite dalyvaut ir ki- 
I tiems draugams pranešt apie tai, 

turim daug svarbių reikalų.
Sekr. R. Beniušiene.
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EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. rugpjūčio, Easton Baking Co. 
svetainėje, 36 N. 7th St., 3 vai. po 

į. Draugės ir draugai, visi ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Taip
gi, kurie dar nepasimokėjot duokles, 

piknikas bus ateikite ir užsimokėkite.
(193-194)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 19, 1934 pas draugą 
K. Romikaitį, 65 Arlington Str. Visi 
būtinai turite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų del apkalbėji
mo, taipgi apkalbėsim “Laisvės” pik
niką, kuris įvyks Philadelphijoje, irgi 
kalbėsim apie jaunuolių mokyklos 
reikalus.

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

su bato j e

Rugpjūč. 18 August
KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE

Kas nepaprasto įvyks šioj 
apielinkėj rugsėjo 9 d. šių me
tų ? Kodei taip daug net ke
turiuose miestuose kalbama, 
diskusuojama ir rūpestingai 
ruošiamasi ? Tarsi Lawren- 
ce’io, Lowell’io, Haverhill’io 
ir Nashua’s lietuviams darbi
ninkams nebeliko nieko taip 
svarbaus, kaip tik rugsėjo 9-ta 
diena? Ir tai nieko stebėtino 
tame nėra. Mat, viršminėtų 
miestų lietuviai darbininkai tą 
dieną turės nepaprastą iškil
mę. Lowell, Lawrence, Hav
erhill ir Nashua ALDLD kuo
pos bendrai nusitarė surengti 
milžinišką kolektyvį pikniką 
Maple Parke, Methuen, Mass.

Pasirinkta rugsėjo 9-ta die
na, kaipo prieš pat užsidary- 

i mą vasarinių išvažiavimų, 
| prieš pat užbaigą taip malo- 
i naus-viliojančio vasarinio se
zono. Tas įvyks pirma, negu 
darbininkai atsisveikins su 
niekad neatsibostančia vasa
ros grože; pirma, negu visi 
pradėsime kraustytis iš ma
loniai ošiančių pušynų ir žalių 
lankų į tvankias žiemines sve
taines. Reiškia, rugsėjo 9-tą 
d. dar kartą turėsime gerą 
progą puikiai pasilinksminti 
gražiame Maple Parke.

Ta diena bus atžymėta kai
po istorinė diena Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos keturių kuopų, 
būtent 37-tos, 42-ros, 44-tos ir 
85-tos. Tai bus išbandymas 
mūsų bendrų spėkų.

Ten bus visko: mužiką; šo
kiai, daili ir visai nenubostan- 
ti programa trumpoj formoj; 
sportas ir žingeidūs žaislai.

ANTRAS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio Drau- 

j gystė, nedėlioj, rugpjūčio (August) 
1 19, naujoj vietoj prie ežero Mary 
I Grove Park. Bus gera programa ir 
muzika, ir didelė svetainė, graži vie
ta pasimaudyt, bus visokių žaislų ir 
lenktynių tarpe merginų ir vaikinų, 
įžanga tik 15 centų ypatai.

KELRODIS: Važiuokite North
western Hw. iki Orchard Lake Rd. 
sukite po dešinei iki Maple Rd. ir 
sukite po kairei iki Walled Lake Rd. 
Ten vėl po kairei iki Walled Lake 
miestelio ten sukite po dėžiniai ant 
W. Main St. ir, pavažiavę, rasite 
vietą.

Lietuvys Kraustyto jas 
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

Kurie norite važiuot, bū
laiku nevėliau kaip 7 vai. vaka- .

(itlM) 1 AP8’’1 ger0S SPOrtO PrOgra' 
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
_  naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su 
aroeriko’ūškaiS' 

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

‘ mos.
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. .

Tel: Glenmore 5-6191



Baltimore, MdfflTSBURCHO IR AP1ELINKES ŽINIOS

Šiaip

Antifašistas.

A-8266 has been issued to the undersigned I mottop •. u .u : . r- xtto sell beer at. retail, under Section 75 ofj £°]4CR, ,S ,hcL°b^/^CnJth”t L1C?SO. No,' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2014' R 449!S, bas bc?n 1.8S?,ed th° undersigned 
Av........ v Unmnoh of ni,to Re*l boel retail, under Section'76 of

Išmesta Laukan

Ave.,

rugp. 22
N.

lams. <♦>

<!>

<!>

<♦>

šokiais
Tas Pats.

‘ ‘Paleidžia” Austrus
ir e. 55th Narių Legionierius

Susirin-BERLYNAS.

E. 79 St. Pradžia 7 :30 vai. va-

Ohio, 2 pasmerįg Muellerio sauva- apkrausiančių žmonėms ki-
rašė vai. po pietų.

Ignition Specialist
pas j

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

ležies ir plieno.
Tik tos dirbtuvės dirba po

irencijos šaukėjus.
Kuomet Hearsto pittsburgi- 

nis lapas “Sun-Telegraph” pra-

Rugsėjo 9—Youngstown, O-

KITCHEN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

gana daug.

. Nutarta parsitraukti angliš- bina Hitlerį ir Mussolinį.
kų knygų už tris dolerius ir pla-. Kuomet buvo rengiamasi prie 
tinti tarpe lietuvių darbininkų..’ šaukimo lietuvių konferencijos

Taigi, tarimai gana geri, betipr4e® karą ir fašizmą, tie patys

B 636 has been issued to the undersigned

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUIaski 5-0727

11 vai. vakare. Kviečiami 
visi pamatyti tuos paveikslus, 
nes didelė retenybė tokius ma
tyti. Įžanga 25 centai.

Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis knygos “Mother 
iki

NOTICE is hereby given that License No. B-3255 has been issued to the 'undersigned 
B 4708 has been issued to the undersigned ** * ** * -
to sell beer at retail, under Section 76 of ^<*..
the Alcoholic Beverage Control Law at 184 St. Marks PL, Borough of Brooklyn, County 
Navy St., Borough of Brooklyn, County • —- 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOS. D'AMBROSIO
184 Navy St., Brooklyn, N. Y.

Avenue I’, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

I SAUL SILVERMAN.
i 397 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No.
” — ‘ ’ - - |

under Section 76 of

ritkjn Ave., Borough of Brooklyn, County

Manhattan Ave., Boroutfh of Brooklyn, Co- 
r, . „ , - „ at i unty of Kings, to be consumed on the pre-

I 51—5th Ave., Borough of Brooklyn, County ■ misos.
. ... I JOHN E. McAJJLIFFE

j 1158 Manhattan Jive., ' Brooklyn, N. Y.

’ gaivalai pradėjo t šaukti, i laikomi slaptybėj.
Sun-Telegraph” yra ge-i šita dirbtuvė gana šlubavo 

lietuvių pirmiau, dabar pašaukė dalį 
darbininkų į darbą.

Sparrow Point, Md., Schwabo

kitokių parengimų turėti, bet j Buvo dvi parodos: 
visiems būti šiuose parengimuo-1nuo Fifth Ave., 
se.

. .. . issued to the undersigned the Alcoholic Beverage Control Law at 861
Countv •' .u a i u A Rt_ letR1 ' URder Section 76 of Broadway, Borough of Brooklyn, County 
nmiAPu I Alcoholic Beverage Control Law at. 1 of Kings, to be consumed on the premises. 
---- - • | Nostrand Ave., Borough of Brobklyn, County , LOUIS SOMERMAN, 
N. Y i °f Kings’ fo bc consumed on the premises. ' 861 Broadway, Brooklyn. N. Y.

LKO PESCE • — _ _ i - . -
1 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. ' NOTICE is hereby given that • License No.
xrrx-nrzAr. • t L '—?—’ T , x I ^076 has been issued to the undersigned
NOTICE is hereby given that License No. to sell beer, at retail under section 76 of
Io sell beer at retail, under Section 76 of 
~.J Alcoholic Beverage Control Law

ir didžiuma negrų, o kiti I P>'aka>bas sakys J. Gasiunas,
I APLA Centro sekretorius apie 

—:u.. — \ bedarbių pašalpą
pašalpinių drau- nuoMatpte, tikrai fašistiniai nu-j

No. | 
A-9778 has been issued to the undersigned

Visi Draugai ir Draugės
Kviečiami Darban

Kompartijos Penkto Distrik-.rėjo raudoną vėliavą su parašu: 
to Lietuvių Biuras, bendrai su “Kovon Prieš Karą ir Fašiz-
Pittsburgho lietuvių frakcijos mą.” 
nariais, tuiėjo svaibų susiiinki-; pQ demonstracijai tarp lietu- j Rugpjūčio 29—Terre Haute/ “Potemkin” ir

.■e ■

Ketvirtad., Rugpj. 16, 1934

Svarbiausi Susirinkimai ir
Parengimai

T, i . _ T-> , •cmuičii gvi i, ori i *■’ ‘ ------ -

. . en a 1?n x?, A juos reikia gyveniman pravesti, j gaivalai visaip niekino konfe-hian Temple Auditorijoj, 2100.,.. . . _ /F Visiems draugams ir draugėmsCentre Ave., rengiama “floor! ... . . . . . ,, „ . v , . . * .. .reikia prisidėti į prie darbo, kadshow ir šokiai Gera muzika. I mes gal.tume pasibriežima . _ . .
Scottsboro ir Herndon fondo, įvylcinti gyveniman. Visi bend-. dgjo didelę agitacijų už fašizmą 
naudai. Rengia Tarptautinis !.ai darbuokim6s. .............................................-
Darbininkų Apsigynimas. Pra-. £(.ef Bimo
dzia 8 vai. vakare.

šeštadienį, rugp. i8: Labor; Matykite Rusijos 1905 Mėty 
Lyceum Auditorijoj, 805 James |D >• •• ir IL 
St., N. S., Tarptautinis Darbi-' KeVOlIUCIJOS KaibamtlS
ninku Apsigynimas rengia ban-1 P^yClksIllS
kietą ir šokius naudai politinių '
kalinių. Bankiete bus ir Ru-Į North Sidėj bus rodomi rie
by Bates, svarbiausia liudininkė j dėlioj, rugp. 19, Paramount 
Scottsboro teisme. Pradžia 8 | Teatre, 3240 Brighton Rd. Pra- 

jval. vakare. i džia 2 vai. iki 11 vai. vakare.
__ --------------------- McKees Rocks bus panedėly, 

---- - rugp. 20, West Park Teatre, ant 
,3240 Brighton j SePtintos ^atv®s ir Broadway.

•J Nuo 2 vai. iki 11 vai. vakare.
j^0_ | Įžanga 25 centai suaugu- 

j įsiems, 10 centų vaikams.
Tai bus rodoma Sovietų Są-

Sekmadienį, rugpjūčio 19, Pa
ramount Teatre, “
Rd., NL S., bus rodoma krutami 
ir kalbantieji paveikslai “l.__ 
ther”, daryti Sovietų Sąjungoj 
iš 1905 metų revoliucijos,

Middle River, Md., Glen L.
Martin Orlaiviiį Išdirbystė
Šita dirbtuvė gavo nuo val

džios užsakymą miliono .dolerių 
vertės karinių orlaivių. Orlai
viai bus dviejų motorų, lėkimo 
greitumas 250 mylių per va
landą.

i Amerikoj, tuoj tie patys “Nau
jienų 
i kad
riausias laikraštis, tai
draugas.”

Lietuviai darbininkai turėtų 
apsisaugoti tų fašizmo ir .karo geležies fabrikuose dirbo dalis 
rėmėjų.^ Lietuviams darbiniu- darbininkų ne pilną laiką, šita 
kams reikia bendrai darbuotis | dirbtuvė taipgi tikisi gauti dide- 
su sąmoningais, revoliuciniais'liūs valdžios užsakymus ant ge- 
darbininkais, po vadovyste Ko
munistų Partijos.

Rugsėjo 9 įvyksta’ konferen- biskį arba tikisi dirbti, kurios 
ei ja prieš karą ir fašizmą. Kvie- gamina karo pabūklus, 
čiamos visos draugijos pasiųsti1 išdirbystė labai šlubuoja arba 
delegatus.

is 19Uo metų revoliucijos, nu- uus loaoma sovietų są- p , . s •
pieštos Maxim Gorkio knygoj, jungoj daryti, iš Maxim Gorkio DaflaUjaDU dCimyiia

imti paveiks
lai apie 1905 metų revoliucija. 
Daugelis lietuvių ir dabar atsi
mena tuos revoliucijos laikus ir 

^kruvinąsias carizmo dienas. La
bai bus žingeidu kiekvienam pa
matyti. Todėl patys dalyvau
kite ir kitus kvieskite dalyvau
ti. Paveikslai puikiai techniš
kai padaryti — kalbantieji, su
angliškais išaiškinimais. Pel- ■ priversti badauti, 
nas skiriamas darbininkų‘reiRa- si, jogei jis išbuvęs nieko neval- 

Jisai pirmiau- 
po duonos 

nebeliko. Fa

Nusserių šeimyna, susidedan
ti iš 12 narių, 5 Carbon St., 
East Carnegie, išmesta iš namų. 
Šerifas su keliais pagelbinin- 
kais atėjo ir išmetė. Jie dabar 
gyvena po atviru dangum.

Bet dar neviskas. Gauna pa
šalpos visai mažai, tokiu būdu

Tėvas sakė-

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby giVen that License No! NOTICE is hereby given that License No. 
A-9762 has been issued to the undersigned B-4648 has been issued to the undersigned B 636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of ' to sell beer at retail, under Section 76 of to sell beer at retail, under Section 76 of 
tthe Alcoholic Beverage Control Law at .113 tne Alcoholic Beverage Control Law at 467 the Alcoholic Beverage Control Law at 397 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. County | Hopkinson^ Ave., Borough of Brooklyn, Co- * 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SIEMENS
113 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No.
A-7628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7923 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THE BIG "C.” DAIRY, INC.
— 3rd Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

unty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

MAX DAMSKER, i
467 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 4486 has been issued to the undersigned
B 5089 has been issued to the undersigned 8e^ beer at retail, under Section 76 of 
to sell beer at retail, under Section 76 of Alcoholic Beverage Control Law at 2557 
the Alcoholic Beverage Control Law at 43 ' V Ave., Borough of Brooklyn, County 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, County Kings, to be consumed on the premises, 
of Kings, to be consumed on the premises. ' ADOLPH WEISS and GERTRUDE I.ERLER 

MILDRED MARINO ’ i 2557 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
43 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. ! ,----- ;----- ---------------- -

---------------------------- I NOTICE is hereby given that License No.
------- — . . j . ; B 2186 has been issued to the undersigned 

rnn. i i i -7----- 7—, —r: °cn wvi ni. reinil, under Section 76 ofB o094 has been issued to the undersigned the Alcoholic Beverage Control Law at 1405 
to sell beer at retail, 

| the Alcoholic Beverage 
I Flushing Ave., Borough 

of Kings, to be consul 
MARGARETI

1906 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
MOTirv • C Z : H T. v, i " 6‘*°1 uuvn lbBueu xo ine unaersignea>> . hereby given that License No. to sell beer at retail, under Section 76 of

County

Su pilnu liodu gali lėk- 7923 
ti 5,000 mylių be sustojimo, šie notice 

1 ... . . . A-9778 has ueen i»«uvu to vne unuermgiieu ,’yt< • 1 i • . _ , 1 ** 61OU mvuii isisuiorlaiviai yra nauji ir mirtin- to sell beer at retail, under Section 75 of ! (rJnroT L„,^cn.Llc?ns<?. N<>; to sell beer at retail

giausi, kokie dar nebuvo bu-1 
davojami pirmiau. Planai yra'

visai nedirba. Didelė dalis 
kriaučių pramonės dirba labai 
mažai. ( O kita dalis stovi užda
ryta. Darbininkai skundžiasi 
taip, kaip prie Hooverio. žmo
nės labai prastai atsiliepia apie

the Alcoholic Beverage Control Law at 61 A; 
—7 Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS FASBACH
61 A—7 Ave 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE ih hereby given that License No. 
A-8837 .has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of I jYXoWTns” 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2925 ' ' been i
Avenue S, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the premises".

GEORGE LEWIS
2925 Ave S.. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. i 
A-9391 has been issued to the undersigned
the SAlcohoHc Beverage Conko^Lnw” at 5.34°0 ' ?‘419 „ t“8 be!n i88?.ed Le undersigned the Alcoholic Beverage Control Law*at 'l|58 
De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County , A” 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY HAACK
340 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 294 
Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM MILDEN
294 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
A-8885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 66— 
4 Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY RABINOWITZ ‘
66—4 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i

NOTICE is hereby given that License No. 
i B 2461 has been issued to the undersigned

Liet.
Mokslo Name, 142 Orr St., šau
kiamas visuotinas APLA narių 
susirinkimas pasitarimui labai 
svarbiais APLA klausimais. Vi
si Pittsburgh© ir priemiesčių
kuopų nariai kviečiami daly-, 
vauti. Pradžia 7:30 vai. vaka-1 
re. šaukia APLA Pirmas Ap-; 
skritys. I r v. . v D- . į_ _ _  ' rasizmo ir Karo Rėmėjai

Taipgi reikia atsiminti vi- Lietuvių Eilėse 
siems, jogei rugp. 26 bedarbių; l
tarybos rengia didelį pikniką! Kaip žinote, rugpjūčio pirmą j 
Turtle Creek, Pa.; rugsėjo 3 ' čia buvo surengta prieš karą ir 
rengiamas didelis koncertas su J fašizmą demonstracija ir paro- 

Darbininkų Knygyno dos. Matavimuose dalyvavo 
baudai. Tose dienose nereikėtų !api® trys tūkstančiai publikos. 

: viena ėjo 
per miesto 

centrą Į West Parką^ kitą nuo 
Reedsdale ir Belmont. Pačioj į 

'demonstracijoj dalyvavo virš i 
penki tūkstančiai. Buvo geras 

i benas, daug vėliavų ir iškabų. 
, Lietuvių organizacijos irgi tu-

gęs tris dienas, 
i šia davė vaikams 
j šmotuką, o jam ir 
i dėtis baisi.

Tokių šeimynų
Mums todėl daugiau reikia rū- 

! pintis bedarbių reikalais^ Stip- 
I rinkime bedarbių tarybas, kovo
kime už bedarbių ir socialės ap- 
draudos bilių H. R. 7598.

Bedarbis.

Štai ką pati valdžia praneša. 
Elmer F. Bernhard, “Central 
payroll” biuro čyfas sako, kad 
pastaraisiais laikais valdžia at
leido 839 miesto ofisų ir mo
kyklų darbininkus su metinėmis j 
jų algomis, siekiančiomis iki 
$2,221,000. Paprastų darbinin
kų paleista 2,100. Miestas yra 
tamsinamas. Juo toliau, tuo 
daugiau lempų yra užgesinama.

B.F.R.C. Ši įstaiga užmoka 
bedarbių randas. Ji pranešė, 
kad į nedėlią išmoka $51,753. 
Bet nuo rugpjūčio pirmos nu
mažinta iki $40,232. O bedar
bė vis didėja.

Bedarbių tarybos patalpa ran
dasi po num. 2120 E. Faystte 
St.

t kokį nors reikalą, kreipkitės 
i tuo adresu.

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

LENA BLOCK
2011 Ave X Brooklyn, N. Y. |

’NOTICE is hereby given thnt License No.
A-9554 has been issued to the undersigned ) 
to sell beer at retail, under Section 75 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 73 1 
Stuyvcsant Ave., Borough of Brooklyn County

I of Kings, to be consumed off the premises. I 
JOSEPH HOROWITZ

73 Stuyvesant Ave., Brooklyn,

I of Kings, to be consumed on the premises. • 
"AXEL FOLKS HENRIKSON

I 51—5th Ave., Brooklyn, N. Y. ! ----------------------------
i . C Z “ "TZ^Z T t xt I NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. B 1653 has been issued to the undersigned 
B 4704 has been issued to the undersigned , to sell beer at retail, under Section 76 of

I to sell beer at retail, under Section 76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 381
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 49 Tompkins St.. Borough of Brooklyn. County

Ave., Borouurh of Brooklyn, County of Kinjęs, to be consumed on the premises.
| of Kinffs, to be consumed on the premise*. I HARRY MEERKATZ
t JAMES CHRISTOPHER 331 Tompkins St.. Brooklyn, N. Y.
• 49 Park Ave., Brooklyn, N. Y. ----------------- -----------

■ NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer at retail, under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 1044

I of Kings, to be consumed on the premises. 
DOMINICO MARINI,

1044 St. Marks Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensd No. 
B 4202 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
-■13th Ave., 
of Kings, to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of : 
the Alcoholic Beverage Control Law at 499 
Rogers Ave., Borough- of Brooklyn, County ■ 
of Kings, to be consumed off the premises.

DIEDRICH DREWES j
49!) Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. ! 
A-9660 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail, under Section 75 of ; 
the Alcoholic 
Walton St.,

'the Alcoholic Beverage Control Law at 1720 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CADILLAC OPEN 
1720 Church 

NOTICE is 
B 3771 has 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 414 
Utica Ave., Borough of Brooklyn,' County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BERTHA GOLDBERG |
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at- 5221 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

ANNA SMUCKLER
5221 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 719 
Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BROOKLYN HOME KNIGHTS OF 
COLUMBUS, INC.,

719 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

Prakalbų ir Muzikos 
Maršrutas

Beverage Control Law at 96 
Borough of Brooklyn, County 

of Kingą, to be consumed- off the premises.
PAUL COHEN y

96 Walton St., Brooklyn, N. Y. |
NOTICE is hereby given that License No. ! 
A-9646 has been issued to the undersigned Į 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 140 ' 
Euclid Ave., Borough of Brooklyn, County ; 

“ i of Kings, to be consumed off the premises. I 
XT I q I hpcl *1 vhi n i fiivpdfUYll 1 > CHARLES INTEMANNvisi oeaaioiai, luieaami 140 ^1^ Avei> Brooklyn, n. y. ■

NOTICE is hereby given that License No. I 
I B 5090 has been issued to the undersigned I 
' to sell beer at retail, under Section 76 of 

of the Alcoholic Beverage Control Law at I 
386 Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

J. KRIAUCIUNAS
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
B 4882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH & CARMELO NEMIA, 
407, Court St., Brooklyn,f N. Y.

Painters and Carpenters
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

I “Potemkin” ir “Volga, 
Volga”

CLEVELAND, Ohio. — Šią
Pirmos APLA vajaus prakal- vįSą savaitę Penų Square The- 

bos jau paskelbtos sekamose Euclid Ave. i 
dienose ir vietose: • gį.^ yra rojomi Sovietų judžiai:

._v. _ | x v uvmvuou C4V1JCV1 KU p UCHI- | AVUgpjUVIV -- j-ciic xietuve, ■.......   -- Volga, Volga .
mą rugpjūčio 10. Jame aptar- • prasidėjo kalbos, kad lietu- Ind., Wm. Pelonio svetainėj, i Sekančią savaitę rodys “Road 
-tn lannnnlin Kori arbiii ir/vn r or on _ 1 .. .. u * i • • jta jaunuolių, bedarbių konferen-'yiy darbininkų orga^izacijos, su 193? N 23 st, ,prįe BuckeyjTo Life”, 
cijos, ar . nygyno, ra cijų savo vėliava, labai gražiai i Pradžia 7:30 vai. vakare, 
pikniko ir musų spaudos klausi-1 pasirodg Demonstracijoj taip-Į Rugpjūčio 30 
TnaE Igi buvo nemažai visokių pakrai-

Jaunuolių klausimu nusitarta‘pų lietuvių. Tokios kalbos kai
* T ■"’ kuriems fašistams ir karo rė

mėjams todėl labai nepatiko.
Ypatingai, kuomet net patiems 
jiems primenama, ką jie darfr,

BERLYNAS.— Hitlerio 
valdžia būk tai išleido įsa
kymą išsklaidyt 15,000 per
bėgusių legionierių iš Aus-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu;
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

. Abiejų savaičių ju-
idžių programa yra verta Pa- įrįjos< Jeigu hitlerininkams 

1—Westville, Ill. ■ matyti^kiekvienam ir kartu pa- gerai sekęsi sukilimas 
' '.' ' ' ' Austrijoj, legionieriai būtų

buvę pasiųsti į talką sukile- 
Įliams. Dabar Hitleris nu
duoda esąs “nekaltas”, kuo
met jam pasidarė riestai iš

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1—I remti darbininkų teatrą.
Chicago, Ill. • . ! Judziu Mylėtojas.

Rugsėjo 2—Chicago Heights, i
Ill.

Rugsėjo 3 ir 4—Grand Ra
pids, Mich.

Rugsėjo 5—Saginaw, Mich.
Rugsėjo 6—Pontiac, Mich.
Rugsėjo 7—Detroit, Mich.

kreiptis prie ALDLD 33 kp., 87 
kp. ir 111 kp., kad jos šauktų 
tėvų susirinkimus, kuriuose bus 
galima plačiau su tėvais pasi
tarti apie jaunimo organizavi- kad atrėmūs kruvinąjį fašizmą 

ir karo pavojų. Jie neturi ką 
sakyti. Viską ką jie gali, tai 
kitus, kurie kovoja prieš karą 

i ir fašizmą, visokiais būdais 
Į šmeižti.

Teko matyti “Naujienose” ap- .kare, 
rašymas apie tą demonstraciją.! Rugsėjo 9—Akron, 
Iš visko matosi, kad tai 
toks gaivalas, kuriam arti prie
širdies karas ir fašizmas. Rašo, hio, 125 So. Pearl St., 6 vai. va- 
kad demonstracija buvo skysta, | kare.

mą.
Bedarbių ir apdraudos biliaus 

klausimu kelios didelės draugi-; 
jos šaukia konferenciją rugsėjo 
30, Nacionalėj Slovakų Svetai
nėj, 516 Court Place. Nusitarta 
kreiptis į visas draugijas, kad 
išrinktų delegatus ir taipgi už- 
girtų bedarbių ir socialės ap
draudos bilių H. R. 7598.

Darbininkų Knygyno klausi
mu raportuota, kad Lietusių dalyvavo tiktai “Gasiuno šeimy-j 
Biuro pasidarbavimu sukelta na” i” J- J------  ------  - i !
$20.00, bet dar trūksta $15, kad buvę tiktai žiopsotojai. 
pasiekus $35.00 paskirtą kvo
tą. Nutarta paraginti tuos įkalbę j o.

ProtestoniĮ Dvasiškių 
hntyaės su Hitleriu ™’

Tvarkys Šery Verslą?
I WASHINGTON. — Vai-

Rugsėjo 8—Cleveland, Ohio., ko protestonu kunigu sino-,džia paskelbė taisykles, ku-i 
biet-D*r3"Sj,’ 920 das (suvažiavimas) rugpjū- rių turėtų laikytis Wall St.!

čio 13 d. Atmetė Hitlerio Šerų gembleriai.. Tą vbiznį 
paskirtą vyskupą Muellerį; žulikų, su abejotinais serais

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa_ 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

APLA Centro 
' streikų eigą,\ 1 

tą. Nutarta paraginti tuo&‘,kalbėjo. Tuos, kurie kovoja I *r. aP4raudą ir. 
draugus ir organizacijas, ku- prieš karą ir fašizmą, vadina ro5 ^a^bminM gyvenime, O.
riems buvo išsiuntinėta rinki- žiopsotojais, nieko nesuprantan- 
mui aukų blankos, kad jie pasi- čiais. 
rūpintų kiek daugiau pasidar
buoti.

Nusitarta turėti pikniką rug
sėjo 16, K. StaseviČiaus darže. 
Visus kviečia pagelbėti, kad jis 
būtų sėkmingas.

Raportuota, kad “Vilnies” ir 
“Laisvės” piknikų dovanų tikie- 
tai pardavinėjama. Taipgi ra
portuota, kad lietuviams kvota 
delei “Daily Workerio” yra šim
tas dolerių sukelti. Nutarta at
sikreipti į visas draugijas pa
gelbėti tą kvotą sukelti.

jaunuolis Arthur Norkiukas 
___  Ot, kas kita, būtų, jei |kalbSs aPie kan* ir fašizm? ir 
fašistai būtų surengę demons-1 jaunimo pareigas. Apart to, 
tracijų—tada tai būtų puikus I Arthur Noikiukas n E šie Noi- 
nuotikis ir gerai aprašyta. l klOt« skambins gitara, banjo ir 

Tie patys žmonės, kurie viso-1 Pianu; Todel vlsose vietose bus 
kįais: būdais šmeižia tuos, kurie 1 žingeidus programas: prakalbos 
kovoja prieš karą ir fašizmą, | *r muzi^a- 
kiek čia senai fašistinį McNair i Tose vietose gyvuojančio? 
kėlė į padanges ir ragino lietu-' APLA kuopos privalo smarkiai 
vius balsuoti už jį. Dabar ta-'prįe prakalbų rengtis. Gerai 
sai .fašistas darbuojasi, kad pakreikia prakalbas išgarsinti. Tu- 
tapus pilnu diktatorium. Jisai reti blankų gavimui naujų na- 
apie save organizuoja fašistines rįųt 
spėkas. Pasikvietė už dvasiš-į 
ką vadą kunigą Cox, kuris gar- Į

APLA Centro Sekretorius, 
J. Gasiunas.

liškai sušauktą, neteisėtą šenius, Rooseveltas nenaiki- 
sinodą ir prisieką, kurios: na, bet tik žada tam tikrose 
Hitleris reikalauja kaipo vy- i ribose palaikyti. _____
riausias bažnyčios vadas, j 
Tokia Hitlerio politiką jie j • • r» .
apšaukė kaipo despotizmą ir LietllVSS D31Ų dlllVCjaS 
pareiškė, kad priklausysią i

“dievo, o ne nuo ko ki-1 Taisau senus ir padarau 
Panašaus turinio mani- j naujus čeverykus. Darbą *

atlieku patenkinančiai. )
l 

t I
Jei čeverykai maži, spaudžia koją» Į 
nekentekite skausmo, ateikite

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

festas buvo skaitomas perl 
pamokslus tose protestonų Į 
bažnyčiose, kurios nepasi- Į 
duoda Hitlerio vyskupui! 
Muelleriui. I

Prieštaraujanti Hitleriui 
kunigai išreiškia nusistaty
mą smulkiosios buržuazijos i 
ir kaimiečių.

Cia

8701

Phone, Evergreen 7-4785

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška; aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

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

$

<



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

Kas Ką Paklos Sukatoj?
ristikų. Jis pereitais 
ritosi Philadelphijoje 
vės” piknike su daug 
niu oponentu.
sako, kad tikrai paguldys ant
pečių d. Bakšį. Kas ką? Atsa-

į Batsiuviai Išstatė
Savo Reikalavimus 1Ll

šeštadienį, 18 d. rugpjūčio, 
įvyksta Amerikos Liątuvių 
Darbininku Literatūros Drau
gijos Centro Komiteto pikni
kas. Jis atsibus Clinton Par
ke (Klasčiaus), Maspeth ir
Betts Avenues, Maspeth, N. Y.< kymas bus duotas piknike, nes 
Piknikas prasidės 2 vai. po j jie risis iki pergalės, 
pietų ir tęsis iki 2 vai. nakties, i 

šis piknikas bus vienas iš ( 
geriausių, nes jame dainuos j 
Aido Choras, Sietyno Choras 
iš Newarko, bus Pirmyn Cho-j 
ras iš- Great Neck ir kitokių i 
pamarginimų. Bus geras ir! 
kalbėtojas.

šiame piknike iki pergalėsj 
risis du lietuvių ristikai Jonas 
Bagočius iš Philadelphijos su1 
J. J. Bakšiu iš Worcester, j 
Drg. J. J Bakšys yra vidutinio! apielinkės 
svorio ristikas Jis sveria 175 j daugelio 
svarus ir užtikrina, kad drg. t ALDLD narių w • 1 • i 1 I 1 T71C11 "I O 1 1 ■»

šokiams grieš gera ir išla
vinta Wm. Norris orkestrą. Ji 
grieš-‘ lietuviškus ir ameriko
niškus ir lietuviškus šokius.

Klasčiaus parką daug lietu
vių žino, tai vienas iš tinka-!

i miąusių. Parkas didelis, me-| 
■! džių yra, stalų užtektinai,
I svetainė, tai yra geriausia ir
i gražiausia iš visų parkų.

Svečių ketina būti iš plačios
, ruošiasi atvykti iš 
artimesnių miestų 

ir simpatikų.
Bagočių paties ant matraso. Į Taigi visi jauni ir seni ateiki-

• Dar niekas tokio pat dydžiošį šeštadienį į ALDLD pik- 
nenugalėjo Bakšį. Bet drg.1 niką, kuris yra rengiamas pa- 
Jonas Bagočius yra vienas iš laikymui žurnalo “šviesos.” 
vikrių ir gerai išsilavinusių Aš Būsiu.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ąiven (hat License 
A 5921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 424 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn, Co- I 
unty of Kings, to be consumed off the pre- 1 
mises. 

424 Van 

NOTICE 
A-200 has been 
to sell beer at retail, under Section 75 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1823 ' 

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off (he premises. 
WILLIAM WE1SMANN ,

, 1823 Broadway, Brooklyn, N. Y. !
I NOTICE is hereby given that License No. ! 

A-8867 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 of

I Law at 372 j 
_____ __ v... Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed off the premises. I 
MAX WINKLER and ALMA WINKLER j 

Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
_— - | A-9531 has been issued to the undersigned

Twks toi DR-i to beer at retail, under Section 75 of 
J 1 | the Alcoholic Beverage Control Law at. 925

” 1 * ‘ , Borough of Brooklyn, County
; of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY STOLI’ER
925 March Ave., Brooklyn, N. Y.

- «r ' ' '-■■■ —■. 1 I

NOTICE is hereby given that License No. j 
A-9604 has .been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 456 j 
Nostrapd Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed off the premises. ' 

WILLIAM J. H. ROES
456 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. |

; NOTICE is hereby given that License No. . 
, v . i B-12 has been issued to the undersigned I mkas tapo perkeltas į virs mi- j to sell beer at retail, under Section 76 of I

v. , I the Alcoholic Beverage Control Law at 364nėtą dieną ir savo pazjsta- wn son Ave., Borough of Brooklyn, County I
. k ”, , .. , , , i , of Kings, to be consumed on the premises.miem pasakykite, kad daly-i giuseppe margotta 

. _ U , - • ! 364 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. ! 
B-4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Berry St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN LEWICKI 
98 Berry St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
I B-4873 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 76 of :
■ the Alcoholic Beverage Control Law at 961 ' 
I Grand St., Borough of Brooklyn, County i

__ ‘ 2 consumed on the premises.
■ JOSEPH HENDRYK
.... _____ , Brooklyn, N. Y. I

........... I is hereby given that License No. 
B-4858 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 356 i 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lx? consumed on the premises.

IDA BRODSKY 
' 356 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
, B-4821 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 69 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD REILLY 
69 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.UŽDUOlime 1<-4245 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 76 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 956 
New York Ave.-. Borough of Brooklyn, County

No.

of

Brooklyno ir Apielinkės 
! Lietuviai Tėmykite!
! Šv. Jurgio Draugystes Pikni- 

Pereitą šeštadienį įvykusioj kas Neįvyko 12 d. Rugpjūčio
dėle- jš Priežasties Lietaus ir Tapo. of°i^ngs’ 

United | perkeltas į 25 Dieną Rugpjū
čio, 1934 Mėty

Gerbiamieji Šv. Jurgio
Drn 110'Vstpc; nariai ir aniclin- t*’e Alcoholic Beverage Control UM ciug.ybies Ilclllcll 11 Cipicuil Thl.oop Avc BorouKh of Broo 
kės lietuviai! Pranešam, kad

• Jurginės Draugystės piknikas 372 Thioon Avc - 
l).Visi patyrę amate darbi- tapo perkeltas į 25 d. rugpjū-

njnkai turi gauti po $1 į va-^j0 (August).
landą, kaipo gabalų darbo; gjoj vietoj, tai yra Klasčiaus 
kainą; 2) Visi darbininkai,1 Clinton Park, Maspeth, L. L, " 
kurie nustatyti tayp patyrusių Y.

į ir vidutiniai patyrusių amati-i Tikietai, kuriuos turi na- 
ninkų, privalo gaūti po 75Cj riai, bus geri ir 25 d. rugpjū- 
valandai, gabalinio darbo .pa-; £io. ~ : .....................
matu; 3) Visi vidutiniai paty-[vjaj ir lietuvaitės įsitėmykite, 
rę turi gauti 50c į valandą; 4) į kad Jurginės Draugystės pik- 
Visi nepatyrę jauni darbinin
kai turi gauti $15 į savaitę.

* Tie reikalavimai bus pri
duoti dirbtuvių savininkams 
prieš 1 d. rugsėjo, kuomet pa
sibaigia dabartinė unijos su
tartis. Delegatų nusistaty-į 
mas yra skelbti 
miesto batsiuvių 
bosai atsisakytų 
kalavimus.

metais
“Lais-

diktes-j batsiuvyklų darbininkų 
Drg. Bagočius! gatų konferencijoj,

Shoe and Leather Workers 
Unijos centre, vienbalsiai tapo 
užgirti reikalavimų ir 
komisijoj pasiūlymai.
lavimai yra sekami i

kainų 
Reika-

o

generalį viso 
streiką, 
išpildyti

jei 
rei-

Taigi, gerbiamieji lietu-

vantų mūsų Draugystės pikni
ke.

Komitetas.

Policija Užpuolė Mezgėjų 
Pikietus

GUSTAVE W. BEYER
Brunt St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

of
98 
of

Pasitiki! Amerikos > Pravarė Šalpos Darby 
Moterų Delegaciją: Mokytoją

. Šiandien, 16 rugpjūčio, 9 v.! Už tai, kad ji davė maisto 
ryto, laivu He de France, su- a 1 k aniems, nedamaitintiems 
grįžta 14 Amerikos Jungtinių | vaikams, neturintieips maisto 
Valstijų delegačių iš Pasauli- tikieto, Sylvia Ettinger, val- 
nio Prieškarinio-Priešfašistinio gyklos viršininkė 36-toj liau- 
Moterų Kongreso, kuris įvyko' dies mokykloje, 
4, 5 ir 6 d. šio mėnesio, Pary-jtapo pravaryta iš darbo, 
žiuje. | ' 1 ' " 1
- Laisvas sustos prie 57 prie-i no nepaklusnumu ir 
plaukos, gale West 15th St. jnumu.

Moterų ir prieškarinės or
ganizacijoms mobilizuojasi

Brooklyne, 
. Jos

• pasielgimą viršininkai pavadi- 
nesuma-

Qr-
Alexander Taylor, Suvieny

tos Raštinių ir Profesionalų
įanižiiotai pasitikti moterų de. Šalpos Darbininkų Unijos se- 
legačiją, ’ dalyvaujant’ $ų savo 
Vėliavomis; ir iškabomis. Vi- 

kam1 galima, turėtų daly
vauti - pasitikime.; Tuomi tik 
parūdysime, vildaričiajai kla-

darbininkų klasė netoleruos 
imperialistinio karo. 1

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Prie Commodore Knitting | S'aK?ng?‘toBbe 

Mills, Ine., 250 Moore St.,|96i Grand št?’ 

Brooklyne, 50 policistų užpuo- notice 
lė ramią pikieto demonstra
ciją ir paleido buožes kairėn 
ir dešinėn. Minėtos dirbtuvės 
darbininkai streikuoa jau nuo' 
rugpjūčio 8 d. ir nekartą jau1 
turėjo masinį pikietrf. Šis itin 
buvo sėkmingas, dalyvavo: 
apie 800 darbininkų. Tokia! 
darbininkų vienybė išgązdinol 
bosus ir policiją. TT\ 
vienas darbininkas sunkiai su- 
yoicitas dailO’ sumušta ir 22 of Kings, to bo\ consumed on the premisos. ZClbldb, UHUį, bUIIlUbLd 11 , TILDEN CLUB OF FLATBUSH INC.
areštavo. Tai Roosevelto lais- 9r<6 now York Avė., 

Ve organizuotis! I notice

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6Ponai Keliasi Savo Algas

Queens priemiesčio valdi
ninkai reikalauja pakelti są
matą 1935 metams $1,736,- 
975.96 sumoje, kurią dadėjus 
prie buvusios susidarytų viso 
$6,941,648. Nepamiršo ponai 
ir savo algų. Ponas Aaron 
Jacoby, Kings apskričio regis
tratorius, pareikalavo jam 
pridėti $1,160, kurią sumą 
pridėjus prie turimosios susi
darytų 12 tūkstančių į metus. 
Kitiems panašiai reikalaujama 
pakelti. Sako, reikia esą pa
kelti- Sąmatą del viso ko pa
brangimo. Bet tie patys po
nai kapoja darbininkų algas ir 
siunčia policiją prieš juos, 
kuomet jie nepriima algų ka
pojimo. i

“Well,” sakoma, kad lazda 
turi du galu, tik reikti? ją 
drūčiai sugriebti ir supažin
dinti pačius jos įsteigėjus 
jos skoniu.

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. BALLASBrooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
A-9763 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41—5th Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed off the premises. 
CERTIFIED DELICATESSEN SHOPS. Inc.
41—5th Ave., t Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS) <kretorius, padavė reikalavi
mą ją grąžinti atgal. Unija 
taip pat reikalauja grąžinti 
pravarytus 9 City College šal
pos darbininkus ir negrą šal
pos darbininką, kuris buvo 
diskriminuotas nuo užėmimo 

prašalinimo 
Ponai pasiža- 

pers varstyti, 
darbininkams 

pagelbėti kovinga ir revoliu-

laužymų_________  Savo vietos 
pfieškariniu veikipiu prisidėsi-) 33-čiam plane. 
^e>,prie atitolinimo karo. dėjo <9Xe,prie atitolinimo karo. dėjo dalyką 
•'* Susirinks prieplaukos vidju- Daug ką gali • , _ — .11. -AI 1__ 2
jė, ant viršutinių lubų, pačiam t -
gale prieplaukos, nes'toj vietoj cinSl vadovybėj esanti darbi-j 
ant gatvės nėra kur susirinkti.' n'nkU unija.

Išgirskite Jack Stachel
I • • I
; šį penktadienį, 17 d. rugp- 
i jūčio, 8 vai. vakaro, 50 East 
13th St., ant. antrų lubų, New 
Yorke, įvyks labai svarbi pre- 

vadovaus d.
Darbo Unijų

Apiplėšė Brangakmenių

ses-

su

Politikieriai Susiniovė

t Apie 1 valandą naktį iš
tadienio į sekmadienį, penki lekcija/kuriai 
ginkluoti vyrai užpuolė Wil- jack Stachel, 
liam I. Ryan, jo apartment© vienybės Lygos veikiantis se-

.1° kretorius. Jis kalbės temoje: . , .
?32\°?2.Vertės bran^akm_enilĮ “Kūdikystės Liga Kairiajame nnkimams’ 

> Tas dėjosi j Komunizme.”

prieangyje, ir atėmė iš

ir $3,000 pinigais. '
562 W. 113th St., New Yor-’

Jis kalbės temoje

Richmond apskričio demo
kratų komitetas laikė susirin-| 

| kimą liaudies mokyklos No.
14 name, Stapleton, Staten 
Island. Ponai ėmė varžytis 
už vietas. Pono David S. 
Rendt, apskričio komiteto pir
mininko, priešai smerkė jį už 
sauvališką paskyrimą penkių 
vietos kandidatų būsiantiems 

Pasileido kumš
čiai darban. Reikėjo 36 po- 
licistų, kad nuramintų įsikarš
čiavusius riebių vietų jieško- 
tojus.

, Jack Stachel nurodys pa
ke* ' ' ■■ į matines metodas veikimui

Ryano krautuvė randasi darbo unijose, delko ir kaip
1^,502 Broadway, tačiaųs Ry-( revoliucionieriai gali veikti _ . . L* • i • r 
anas, kas vakarą nešdavosi, reakcinėse unijose. Bus iš- Balti Darbininkai Gynė
brangakmenis namo, manyda-, keiti ir kiti svarbūs klausimai. Np«ra 
mas, kad krautuvėje palikti Svarbu juos išgirsti. Prie du- ‘ Vg ?
heųžtektinai saugu. Įėjus jam ry perkant tikietą ,25c. Per- . Kuomet šeši specialiai IRT
J’savo namų, prieangį, jį ; pase-t kantiejj $1 vertės knygų bentJ po Įleistai ėmė daužyti negrą

1 1 y J • _ • • . _ _ _ * —1 «. L-. < w i v* 1 A 1 I vt 1J ii nn 1 1ks keturi ginkluoti vyrai ir pa- 
kišO' panosėn revolverius, o 
penktas tą. pat padarė prieš 
keltuvo kėravotoją. TaČiaus, 
jie vistiek • apsigavo, palikda
mi $5,000,-kuriuos Ryanas tu
rėjęs kelinių kišeniuje. 
Šikai nesugauti. , « i .

kuriame darbininkų knygyne 
gads tikietą veltui.

darbininką, Allen Russell, 
Times Square stotyje, tuo pat 
laiku apie 600 žijūrovų pikti
nosi žandarų žiaurumu.. Gru
pė baltų darbininkų iššoko iš 
minios , ginti mušamąjį ir įvy

Plė-

“Laisvės” 
vaistinin-

X ' J 
lankėsi “Laisvės” 
Redakcijoj

Šiomis dienomis 
redakcijoj lankėsi
kas P. Jatulis, iš Stoughtono, 
senas laisvietis, kurty atvyko. į 
New Yorką kSai kurtais savo 
profesijos reikalais. f 
'"’ Taipgi apsilankė waterbu- 
rfetė d-gė M. Vaitonaitė, kuri 
mano Brooklyne apsigyventi, 
su satd drauge, brodklynįete 
Stankaitiene. . . “ 1

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prie kampo Lorimer ir 

Scholes Sts., Brooklyne, smar
kiai važiuojantis trokas susi
dūrė su automobiliumi ir tro
kas sukdamasis aplink save 
užšoko ant šalygatvio, kur žai
dė būrys vaikų. Vienas vai
kutis, apie dviejų metų, tapo 
permuštas ir veikiausia nepa
vyko atgaivinti. Karo reika
lams, specialiams policijos ir 

| fašistinių padaužų būriams, 
kurie daužo darbininkus, val
džia turi pinigų, bet įtaisymui 
vaikams Aikštelių ir žaislavie- 
čių neranda pinigų.

Pereitą sekmadienį atidary
tos dar dvi mylios naujai pa
gerinto kelio Cross Bay Bou
levard, važiavimui iš Wood
haven į Rockaways. Likusias 
4 mylias žada baigti iki 3-čios 
rugsėjo. Manoma Shepherd 
tiltį praplatinti nuo 
100 pėdų pločio.

50 iki

ir
Re-

Nušoko nuo 16 augšto 
ant vietos užsimušė Mrs. 
gina Baerman, dantisto žmo
na, gyvenusi 31-11 
St., Brooklyne. 
įvyko New Yorke.
ji pavojingai užgavo du pra
eiviu. Vyras aiškina, būk 
moteris nesveikavusi ir išeida
ma iš namų nesisakiusi, kur 
einanti.

Hubbard 
Tragedija 
Krisdama

LA1SNUOTAS graborius

Nesugrąžino CWA Darbų
Tūlas laikas atgal rašėm, 

kad CWA^ darbininkai buvo susikirtimas, kuriame spe- 
pravaryti iš darbo dėlto, kad cjaijs policistas pusėtinai gavo
nedavė formanui kyšių, nesi- 
pirko darbo. . To dalyko šal
pų viršininkai nebegalėjo pa
slėpti ir savo sėbrą George 
Walkerj areštavo. Bet darbi
ninkų, iškėlusių aikštėn tą 
kriminalistą, darban negrąži
no.

į kailį iki pribuvo daugiau po 
.licijos.

Pavogė Blekės už $1,600 •
Vagiai atvažiavo su troku 

prie Fritz, Dana & Brown fa-
Likusieji kiti formanėliai, briko, 445 Pearl St., ir pavogė' 

taip pat elgiasi su kitais dar-’aštuonis pundus blekės,-kuri
Prašąįinimas vieno' buvo* verta apie $1,600. Kaip biliu.

Keturi plėšikai sulaikė Ja
cob Felner, Royal Ice Cream 
Korporacijos kasininką, 
Brooklyne, vežant $1,600 į 
banką. Du iš jų įlipę jo au- 
tomobilin ir nuvažiavę nuo tos 
vietos 10 blokų—paliepę iš
lipti, patys pabėgę jo automo-

SUSIRINKIMAI i
NEW YORK CITY

ALDLD. 23 kp. susirinkimas įvyks ' 
penktadienį, 17 d. rugpjūčio (Aug.) I 
7 vai. vakare, Chas. Mathews na- j 
muose. 410 W. 33rd St., Apt. 4, New j 
York City. Valdyba. Į

(192-193)

ALDLD 185 KP. NARIAM
Šį ketvirtadienį, Aug. 16 d.,1 

įvyks mėnesinis susirinkimas' 
pas drg. Mockų, 411 Autumn; 
Ave., Brooklyn, N. Y.

M. Misevičienė, Seki*

PAJIEŠKOJIMAI i
Pajieškau partnerio į restauranto . 

ir saliuno biznj. Turi but geras vi- ' 
rėjas, su mažu kapitalu. Atsišau- j 
kite vakare, telefonu arba kreipkitės . 
antrašu: Flushing — 9-4485, F. 
Norris, 59-25 — 155th St., Flushing. I 
N. Y. (192-198) I

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS

Draugai ir draugės, kurie turite1 
nusipirkę ALDLD. 24 kp. laimėjimo ; 
tikietukų, būkite ant pikniko šešta-! 
dienį rugpjūčio 18, nes ant šio pik-1 
niko bus laimėjimai.

(192-193)

PARDAVIMAI
Pigumas: 3-jų šeimynų mūrinis 

namas, 13 kambarių, maudynės ir 
elektra. A-l gerame stovyje; arti 
lenkų Maldyklos ir mokyklos, krau
tuvių ir subway. 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.

(191-197)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą. /

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
• Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomik 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 4l>

bininkais;
sukčiaus nepakeičia padėties matyti, Amerikoje visokių va
to], kol viešpatauja ta pati gių atsiranda.* vagia pinigus, 
išnaudojimo sistęipa, tad, ko-rdrabužius, apsiavus, auksus, 
vodamj,prieš -atskiriu 1 .
sykiu ! privalome? ko 
prieš’šią sistemą.* • $41

Penkiolika St. John ligon- 
bučio, Long Island City, dan-i ‘ 7 į I ' 7 o v 7

vodamj,prieš atskiriu sukčius,! Žmones ir ant galo jau, ir ble- tistų pametė djarbą, protestuo-
byoti }įr kės. *Vis tai vaisiai; kapitalis- darni

| tines tvarkos. ■ ■ .John Cavanagh, iš Elmhursti prieš pravaryjną Dr
1

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 
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.

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo! Nesveikumai, 

Ligos, 
' Chroniški Skau- 

d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų (Įde
gimai ir Croniš- 
k i ' Nesveikavi- 

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

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, S*> 
rūmų ir čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving PL 

New York

Į I V.’-*’I ‘J. > **" •

O sekmadieniais 9 iki 4 P.' M.




