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k“ ! Kova prieš Karą ir Fašizmą; Apgynimas Sovietų nuo Impe- >
rialistų; Saar Socialisty-Komunisty Bendras Frontas

Brener,

Areštas už Korektoriaus 
Klaidą

Už korektūros klaidą, žo
dyje “pajūris”, pavertusią šį
žodį nevartotinu padorioj kal
boj, “Šiaulių žinių” redakto
rių karo komendantas nubau
dė 5 parom arešto. Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX’V< Dienraščio XVI

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai V1W Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimė^ite 
Pasauli!

(

Amerikos Cento Piešėjas — 
Lietuvis

Tokiu antgalviu “Lietuvos ži-' 
nios” priskaito lietuvių tautai į 
gabų žydą menirfinką, gimusį 
Lietuvoje; ir rašo:

“Vienam a m e r i k o n iškam
Amerikos laikraščiui 
skaitytojas prisiuntė 
klausimą:

—Ar Dr. Viktoras
Amerikos cento su Lincolno gal
va piešėjas, gimė Jungt. Valsty
bėse?

Laikraštis atsako:
—Jisai gimė Šiauliuose. Lie

tuvoje, liepos 12 dieną, 1871 vai prieš karą, už Sovietų 
metais ir buvo naturalizuotas Sąjungos apgynimą ir prieš 

fašizmą.

ITALIJOS SOCIALISTAI SUEISIĄ Į 
BENDRI FRONTĄ SU KOMUNISTAIS

P A R Y Ž IUS. — Italijos reikalus ir savo valdžios ■ 
Komunistų ir Socialistų formą. i
Partijų atstovai veda derv-1 “Remti tokią taikos politi-I v c '"J I c 1-

! bas del suvienyto fronto ko-1 ką, kokią veda Sovietų Są- 
' junga. |

“Apginti Sovietų Sąjun
ga.

“Reikalauti apsisprendi
mo prispaustoms tautoms.

“Nei vieno žmogaus, nei 
vieno cento karui. Visos 
karui skiriamos lėšos turi 

žvalgas Murmulaitis panašiai, kaip 1914 metais, būt pervestos šelpimui be
pateko į tirštus debesis, per ku- j Nurodo, kad Mussolinio ar- ;• darbių, paliegėlių ir vargin
guos skrendant, kažkokiu būduĮmijų pasiuntimas į Austri- įgų valstiečių.” 
iškrito iš lėktuvo Lapinskas.' 
Paskiau iššoko ir žvalgas Mur
mulaitis. Abu laimingai para
šiutais pasiekė žemę. Lėktuvas, 
kritęs iš 1,500 metr. augščio — 
sudužo.

Smulkios ir tikslios avarijos 
priežastys dar neišaiškintos.

Amerikos pilietis.

Lėktuvo Nelaimė Ties 
Kuršėnais

Rugpjūčio 6 d. apie 11 vai. 
ties Kuršėnais įvyko lėktuvo ne
laimė. Lakūnas mokinys La
pinskas ir :

šių Metų Derlius Dvigubai 
Mažesnis už Pernykštį

SUV. KALVARIJA. — Ūki
ninkai jau didelę dalį šių metų 
javų derliaus nuo laukų suvalė. 
Bet ūkininkai tvirtina,, kad šių 
metų javų derlius dvigubai ma
žesnis už praėjusių metų 
lių.

der-

Suėmė 140 Hitlerininką
Klaipėdoj, sulig United 

Press pranešimo, rugpj. 23 
d. Lietuvos vyriausybė 
ėmė 140 hitlerininkų 
priešvalstybinį veikimą.

su- 
už

Abidvi partijos 
'jau išleido bendrą pareiški- 
jmą, kur sako, jog ryšy
je su Austrijos hitlerininkų j 
sukilimu šiemet jau gręsė 
imperialistinis karas visai

jos pasieni buvo jo taiky- Saaro Komunistų.SocialistlJ 
masis pasigrobt Austriją, o, partij yienag Frontas 
ne apgint j’os nepriklauso-;
mybę. i Sulzbach'e, Saar srityje,

. rugp. 26 d. įvyko Socialistų
Socialistų ir Komunistų įr Komunistų Partijų di-

KOMPANIJŲ PELNUS NRA 6-TA TIEK 
AUGŠČIAU PAKELĖ NEKAIP IK M.
Gyvenimas Darbininkams Pabrango Daugiau Negu Pridėta 

i Buvo Algą; NRA Augina Kompanines Unijas

’tarnavo dideliems kapitali
stams; tą parodo skaitlinės 
' raporto, kurį rugpj. 26 d. iš-

t i 11

Partijos tame pareiškime i 
ragina darbo žmones kovo
ti lygiai prieš Mussolinio, 
Hitlerio ir klerikalų fašis
tus; be kitko, jau priimti 
bendri socialistų-komunistų 
obalsiai yra tokie:

“Už teisę Austrijos žmo
nėms patiems spręsti savo

džiulė vieninga demonstra
cija. Darbininkai demonst-; 
ravo prieš Hitlerio prisiruo-1 
Šimus sugrąžint tą kraštą | 
Vokietijai. :

Po karo Saar buvo ir dar | 
bus iki 1935 m. sausio mėn.! 
tiesioginėje Tautų Lygos į 
globoje.

Per 15 metų Jungtinės Valstijos su savo ma- 
rininkais turėjo pavergę Haiti salą, neva “tvar
ką prižiūrėjo.” Kuomet juos dabar Rooseveltas 
namo atšaukė, del to haitiečiai labai nudžiugo.

Japonai Siunčia Karo į Neva Šaukia Audėjus

HITLERIS RENČIASI PASIGROBT SAARį
Nazių Demonstracija del j Kompartijos Nusistatymas 

Saaro Srities Atgriebimo 
Vokietijai; K o m u n i štai 
šaukia Balsuot prieš Hit
lerį ir Franci ją..

< • * v n • . n. *■ j, —* i i COBLENZ.—Pereita sek-Laivus pnes Sovietus! Streikan Rugsėjo 1 d. madienį Hitleris paskyrė
170 specialių traukinių, ku-

į WASHINGTON.—“Nau- yra smarkiau ginkluojama-
;joji Dalyba” gausingai pa- si imperialistiniam karui.

Pasitarnavo Trustams
Richberg pažymi, kad tuo 

'davė Donald R? Richberg, tarpu į Amerikos Darbo Fe- . 
i NRA pildančiojo komiteto I derac. įstojo 2,000,000 dau- 
i sekretoriaus. Į£iau narių. Bet jis ypatin- •• ’

Per pirmuosius 1933 metukai džiaugiasi, jog “padau- i * 
šešis mėnesius 402 stambio-^čjo kompanines unijos ir : j 
sios kompanijos teturėjo !JU narių skaičius,” taip kad 
$47,380,000 pelno; o per' NRA turi daugiau su kuom f i 
1934 metų pirmąjį pusmetį derėtis.
jų pelnai buvo jau $335,870,1 jo raportą suglaudus 

1000. Taigi per vienus metus daiktan, pasirodo, jog Nau- 
I pakilo 6 bei 7 syk tiek. i joji Dalyba stambiesiems,

Tas Roosevelto advokatas' monopoliniams kapitalis- 
tvirtina, būk daugis visiems1 tams keleriopai . padidino 
darbininkams išmokamų al-,Penus’ ° daibininkams ir 
gų nuo $96,009,000 birželyj, smulkiems Emeriams būk-
1933 m., paaugo iki $132,-. pablogino.
000,000 birželio mėnesyj,! ~
1934 m. Tai, girdi, reiškia,1 A.,„iMq7ia; Vii
kad darbininkų klasės įplau- , IJUo HaZlal T vi _ . 
kos padidėjo 37 ir puse nuo-' Darysią Sukilimą? 
šimčio. Bet pasiklauskite, J v
bile darbininko, ar jam algai VIENA. — Associated J , 
taip ir pakilo virš trečdalio, Press’os atstovui tūlas augš- 
o pamatysite, kad ne.

Adv. Richberg sako, kad ka,d j!e tik laukia HitleJi0 
paliepimo daryt naują, dar 
smarkesnį ginkluotą sukili- 

v. v. m . i at mą prieš Austrų valdžią ir simcio. lai yra melas. Nes .... .. \ .. T.J luz salies prijungimą Vokie-
Tas Hitlerio sėbras 

prašė jo vardo neišduoti.

t

tas hitlerininkas pareiškė,
A

Saaro Komunistų Partija 
šaukia darbininkus susitelk
ti balsuoti taip, idant Saar 
negrįžtų Vokietijai ir nebū
tų prijungtas Francijai. Sa
ko, jog būnant Tautų Lygos 
komisijos valdyboje, vis dėl
to darbininkai turi daugiau 
laisves veikti, besiekdami 
galutino tikslo, visiško pasi- 
liuosavimo per proletarinę 
revoliuciją. Tik tuomet Sa- 
arui vertės prisidėt prie 
Vokietijos, kuomet joj bus 
padaryta darbininkų revo
liucija.

per tuos metus gyvenimas 
pabrango tik 9 ir puse nuo-

i-

dar tik kelios dienos atgal! .. . 
valdiškos statistikos biuras’„L*’ 
pranešė, jog valgiai, namui 
rakandai ir kt. bėgyje metų: 
pabrango 22 nuošimčiais.

Pramonės Stovis

PEIPING. — Japonija WASHINGTON. — Uni- . . v_ .
pasiuntė 30 karo laivų į Da- ted Textile Workers Unijos!riai? vez^ PukhM i Coblen- 
rieną ir 17 kariškų lėktuvų streiko komiteto pirminin- 
į Charbiną. Tai yra grumo- kas Francis J. Gorman sa- 
jimas Sovietų Sąjungai.

MASKVA.—Japonų Man- jokių nusileidimų audėjam

zą demonstruot, idant Saa
ro kraštas būtų atgal sugrą
žintas Vokietijai. Tas kraš
tas Vokietijai priklausė 
pirm pasaulinio karo. Pas
kui, sulig Versalės sutarties, 
Saar buvo paliktas valdybo
je Tautų Lygos komisijos 
iki 1935 m. sausio. Tuomet 
turės būt gyventojų balsa
vimai: ar jie nori grįžti prie 
Vokietijos, ar prisidėt prie 
Francijos, ar pasilikt Tautų 

j e. Saar yra 
labai turtingas kasyklomis, 
kurias iki 1935 m. sausio 

, e jmS ao leista išnaudot Francijai.
Naziai Nemokės Amen- darbininkų per metus įnirš-1 Saar plotas yra 738 ketvir- 

1 • Cl 1 AT v* v’ ta 36, lakūnų 28, garažų tainiškų mylių ir 1922 m. tu- kai uKOlŲ, INUOSimCiy 'darbininkų apie 7, chemiką- 
BERLYNAS. — Vokieti- lų.5; t,eisgjų irA . advok^tlJ 

. .. , . , jos ūkio ministeris Hjalmar aPie 8, kunigų 10 it kolegijų
Schacht pakartojo, kad Am-1 Profesorių apie 3. .Iki 45

Lietuviškas Išradėjas
KAUNAS. — Sulig Lietu- 

vos laikraščių pranešimų,
chukuo valdžia toliau areš
tuoja Sovietų piliečius, tar-

Kauno gyventojas Simonas ^autojus Rytimo Chinų ge - 
Dolgačius išrado ir užpaten- l^ebo, kuris yra Sovietų 
tavo kelioliką išradimų. Vie- i nu°savybe. Manchukuo lai-

• . • // t Vari aroctainas jų tai “slapto filmavimo 
kamera.” Šis. įtaisas savai
me nufotografuoja net nak
ties metu įsiveržėlį-plėšiką; 
todėl lengviau būtų jį su
gauti, kad ir po atliktam jo 
darbui.

Prie šio išradimo reikia 
pastebėt, jog Amerikoje jau 
pora metų, kaip tokios nak
tinės fotografiškos kameros 
yra pritaikomos.

kraščiai rašo, kad areštai 
nesiliaus, nepaisant, kaip 
Sovietai protestuotų.

Areštuojami!
čiai yra plakami ir visaip 
kankinami.

ką ravams kasti. Per valan
dą juom galima esą iškasti 
10 verstų ravą apie du mas
tu pločio ir apie tris mastus 
gylio. Bet Lietuvoj nėra 
kam šį išradimą finansuoti, I 
kad galima būtų, tokius tan-j 
kus išdirbti. Todėl išradė
jas žada savo patentą siūlyt 
pardavimui užsieniuose.

Europoj pirm čiepijimo 
įvedimo per metus nuo rau
plių mirdavo virš 1,000,000 
žmonių.

Pagedusių šunų apriėjami 
žmones tik vienas iš 25 te- 
suserga.

ko, kad fabrikantai nedaro

verpėjam; todėl rugs. 1 d. 
500,000 darbininkų turėsią 
eiti streikan. Bet kaip Gor
man, taip kiti unijos vadai 
ruošiasi per derybas su 
NRA agentais “sutaikyti”, 
arba parduoti streiką.

>Luotų. n 1 Francijos, ar p;
sovietų pilie- Mirtingumas Darbuose Lygos vaidyboj

NEW YORK. — Sąjunga 
Kovai prieš Džiovą suranda, 
jog iš tūkstančio arklydžių

. Iki 45
Įmetu nuo džiovos daugiau- 
I šia miršta paprastų darbi- 
! ninku. Po 45 metų nuo šir-

erikai nei jos piliečiams ne
bus atmokama skolos bei 
nuošimčiai pagal Dawes- ....
Youngo planus, kol Vokieti- ~iesp miršta ~ daugiau 
ja “gana sustiprės” ekono
miniai.

Jis persergėjo užsienio
biznierius, kad jeigu kurie
nori ką įvežti pardavimui

rėjo 713,100 gyventojų.
Maldos už Hitlerizmą

Pirm Hitlerio kalbos sek
madienį buvo atlaikyta ka
talikiškos mišios po plynu 
dangum; toliau buvo protes- 
tonų pamaldos,
Hitlerio politikos užgyri- 
mas ir palaiminimas.

Savo kalboj Hitleris šau
kė, kad viską reikės daryt, 
idant atgriebt Saarą; jis

profesionalų negu šiaip 
žmonių. Mažiausia del to 
miršta laukų darbininkų.

CHARLESTON, Mo.-Ne-1...  .. . - . I

kaipo

Kiek Yra Bedarbių
WASHINGTON. — Nuo 

1933 m. birželio iki 1934 m. 
birželio, 15,387,508 bedar
biai kreipėsi į NRA bei val
diškus biurus, j ieškodami 
darbų. NRA advokatas 
Richberg skelbiasi, kad 6 
milionams surasta darbai. 
Bet kur dar 9 milionai? O 
juk anaip tol ne visi bedar
biai eina jiėškot užsiėmimo 
per valdiškus biurus;' ten, 
mat, su jais peršiurkščiai el
giasi Roosevelto ponaičiai. 
Dar turintieji dolerį kitą, 
todėl, dažniausia kreipiasi į 
privatines darbų agentūras.

aBarabanščikas” Hitler
PARYŽIUS. — Iš Vokie-

•Richberg garsinasi, kad'^J0S tapo išvyta^ Dorothy 
NRA augštyn pakėlė pra
monės darbus nuo 47 nuo
šimčių išviso 1933 m. kovo 
mėn. iki 85 nuoš. šiemet lie
pos mėnesį. Bet dar perei
tą savaitę stambiųjų kapita
listų organas N. Y. “Jour
nal of Commerce” padavė, 
skaitlines, jog, pav., plieno j katūra. — veidas perdaug 
pramonė dabar teina tik t augštai iškilusio barabanščį- 
apie 22 nuošimčiais; vadina- ko.” Ji, būdama Vokieti- 
si, nusmuko atgal ton vie- J°j, taipgi nepritarė žydų 
ton, kur buvo pernai kovo 
mėnesį.

Ginkluojasi iš Pašalpos
Tas NRA sekretorius sa

ko, kad per valdiškus darbų 
biurus ir pašalpines įstaigas 
duota darbai 6,951,523 dar-' PEIPING. — Japonijos

Thompson, amerikone laik
raštininke, žmona garsaus 
rašytojo Sinclair Lewiso. 
Didžiausia jos kaičia, tai 
kad savo knygoje “Aš Ma
čiau Hitlerį”, jinai rašė: 
“Jis yra menkas žmogelis*; 
jo veidas atrodo kaip kafi-

persekiojimui ir kitiems hit
lerininkų veiksmams.

60 Nuošimčių Japonų 
Iždo del Ginkluotės

'h'

į Vokietiją, tai turi pirma zinia kas nušovė du baltus j vėl paleido pagalį prieš žy- 
gaut Hitlerio valdžios leidi- me‘dvilnės laukų boselius, | dus, kad jie boikotuoja Vo- 

kurie buvo atėję į negrų šo- Į kietijos tavorus ir puldo ša
kius ir niekino , šokikus. iies gyvenimą.
Baltųjų govėda dabar gau-j Hitlerio valdžia nuo pat 
do nulynčiuot du brolius1 pradžios yra išpylus dideles 
negrus darbininkus vardu pinigų sumas Saaro nar 
Hurley. Keturi negrai arės- ziams> kad jie prirengtų to 
tuoti kaipo svarbūs liūdyto-. krašto pervedimą į kruviną 

Į Hitlerio globą.

mą. Kitaip, už įvežtus ta- 
vbrus nebus jokio apmokėji
mo.

Vabzdžiai Kaipo Savižu- 
dystes Įrankiai

TAMPA, Fla. — Bedarbis 
L. Perez norėjo nusižudyt, 
šokdamas nuogas į bjaurių1 
vapsvų spiečių. Tapo pavo
jingai sugiltas ir dabar ran
dasi ligoninėj.

bininkams, daugiausia prie 
viešųjų darbų. Per tas įstai
gas esą surasta užsiėmimai 
1,305,873 darbininkams ir 
privatiniuose darbuose. Bet (virš 4 šimtų mil. dolerių), 
jis užtyli, jog bedarbė išnau-[Tiek būtinai reikėsią kariš- 
jo sparčiai didėja, ir pagalbiems dalykams per sekan- 
darbo ministerės Fr. Perk-1 čius 12 mėnesių. Minima pi- 
ins pranešimą vien šių me-!nigų suma sudaro 60 nuo- J 1 • • 1 /A Z\ Z\ • . . _ _ - - — „ a

laivyno ministerija reika
lauja, kad būtų iš šalies iž
do paskirta ginklavimosi 
reikalams 714,000,000 yenų

tų liepos mėnesį dar 390,000 Į šimčių visų metinių valdžios 
darbininkų neteko užsiėmi- įplaukų. Japonija, kaip jau 
mo. (žinoma, ginkluojasi vyriau-

' šiai prieš Sovietus. į

Nesveikos pūslės akmenys 
kartais būna 14 ’uncijų iki 
svaro sunkumo. jai.

Kūnai mirusių nuo džipr 
vos netaip greit supūva kaip 
kitų.

Sulig šio raporto, kariško 
laivyno ministerijai yra 
duota $277,098,924 iš viešų 
pašalpinių darbų fondo. Po 
pašalpos skraiste, vadinasi,

------------- u;-S
Neduodant žmogui 18 iki 

20 parų visai miegot, jis del 
to miršta.

*

(

H
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Nekaip Dalykai Toj “Garbingij” 
Organizacijoj i I ■ !

Chicagos “Sandara” rašo:
Pereitas SLA seimhs pdlieka labai blo- 

Graftai, papirkimai, sukta 
vardą ir pažemino jį 
Kuo daugiau tyrinė- 

randam įvairių prasi- 
kurie buvo seimo šei-

■n-

Blagojevo 10 Mėty Mirties Sukaktuvių Wilkes Barre, Pa.
Minėjimas

Kas Daroma Delei Anti-Karinio 
Kongreso?..

Iki Prieškariniam* ir Priešfašistiniam 
Kongresui (kuris įvyks rugsėjo 28-29 
dd.) pasiliko tiktai mėnuo laiko. Apie jo 

’-svarbą ir reikšmę čia neprisieina kalbėti, 
nes apie tai jau ne kartą pas mus buvo 
rašyta.

Svarbu tiktai pabrėžti, kad ne visuose 
miestuos mūsų draugai kreipia į tai už
tenkamos domės. Reikalinga pasmarkin
ti darbas, draugai!

Rugsėjo mėnesį įvykstantieji organiza
cijų ir draugijų susirinkimai turi būti 
pašvęsti tam, kad išrinkus į minėtą kon
gresą delegatus.

Ypatingai mūsų jaunimo organizacijos 
privalo būti atstovaujamos minėtam kon
grese. Tik aišku, kad iš rytinių valstijų 
mūsų organizacijos nebegalės kiekviena 
pasiųsti atstovų. Todėl reikalinga susi- 

■" tarti ir bendrai delegatus rinkti ir juos 
snįsti, kad tuo būdu lengviau apėjus pa- 
siunimo.lėšų klausimą. Reikia, beje, tar
tis ir su kitataučių darbininkų organiza
cijomis.

Svarbiausia: turime žiūrėti, kad toli
mesnės nuo mūs įvairios masinės organi
zacijos ir kliubai būtų aprūpinti atsišau
kimais, laiškais ir net atstovais, išaiški
nančiais šito kongreso svarbą.

Tai, kas dabar darosi ypačiai Tolimuo- > 
se Rytuos, privalo išbudinti kiekvieną są
moningą darbininką prie darbo už pada
rymą šito kongreso pasekmingiausiu!

Lenkijoj Padėtis Keičiasi
Iš Varšavos ateinančios žinios skelbia, , 

kad ten šiuo tarpu eina aštri kova delei 
tarptautinės Lenkijos fašistų valdžios po
litikos. Tradiciniai geri ryšiai su Fran- 

\ cija, sakoma, įra. Tam tikra grupė bur
žuazijos bando pasukti šalies dišelį dau
giau į Vokietiją. Jai nepatinka Franci- 
jos politika delei Rytų Lokarno pakto, 
kurį Franci j a padeda Sovietams sudary
ti, įtraukiant Pabaltį, Vokietiją ir pačią 
Lenkiją.

Iš Francijos išemigravo visa eilė lenkų 
mainierių, o kitus Francijos valdžia iš
varė. Tolydžio, iš Lenkijos išprašyta vi
sa eilė Francijos technikų. Tūli įtakingi 
laikraščiai paskelbė, būk Francijos. amba
sadorius Lenkijoj varo slaptą politiką, 
kuria trokštama “pasėti suirutė pačioj 
Lenkijoj.” j

Japonijos imperialistams dūkstant To
limuose Rytuose, agresingoji Lenkijos 
fašistų dalis, matomai, planuoja pulti, Sb-, 
vietus iš vakarų, jei Sovietų Sąjungai 
prisieitų gintis Rytuose nuo užpuolikų. 
Tie ponai, todel, regimai, trokšta šjuo 
tarpu sudaryti glaudesnius ryšius su Vo
kietijos fašistais, nepaisydami tų tradici
nių ryšių, kurie ilgai Lenkiją rišo su 
Francija.

Todėl tai rodomas tasai šaltumas lin
kui projektuojamo Rytų Lokarho, kurio 
sudarymui deda daug pastangų Sovietų 
Sąjunga, idant užtikrinti ilgesniam laikui 
taiką.

gą atmintį.
politika aptepė jo 
visuomenės akyse, 
jam, tuo daugiau 
kaitimų tarpe tų, 
mininkais.

Iš Detroito gavome žinių, jog ten kuo
pos sukėlė tikrą maištą prieš to nelabojo 
seimo rengėjus. Mat atsiųsti iŠ Chicagos ’ 1 i ’ : , • r ;
Bagočiąus organizatoriai dirbo, kad į sei
mo rengimo komisiją įeitų visi pažangieji. 
Įvairiomis priemonėmis, tas- pasisekė įvy
kinti. Vadai džiaugėsi, kad viską tvarkys 
jų žmonės ir pagelbės laimėti pažahgie- 
siems. ’ '

Laike seimo buvo įvairių praiųogų, nuo 
kurių liko virš 300 dol. pelno. Nuo pat 
organizacijos susitvėrimo šis pelnas eida
vo arba SLA. arba jo kuopų iždan. Da- 

- bar pažangieji nusprendė, jog taip nege
rai—pelnas turi liktis rengimo koiųisijos 
nariams. Ir tuos pinigus draugiškai pasi
dalino, neapmokėdami net daugelio sąs
kaitų—“bilų.”

Palyginkit šitą “garbingos organizaci
jos” veikėjų elgesį su “negarbingos” Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo seimo 
rengimo komisijos elgesiu. Mūsų drau
gai ir draugės, kaip jau. “Laisvėje” bu
vo nurodyta, suruošė puikių pramogų 
seimavotojams, pavalgydino juos, bedar
biams delegatams suteikė viską veltui, o 
likusį pelną išdalino įvairiom įstaigom ar
ba organizacijom. “Patriotų” kontro
liuojamam SLA matome ką kitą. Be to, 
kad paties SLA seimo laiku delegatai bu
vo išnaudojami, po seimo, rengėjai, pasi
rodo, užsimanė pasipinigauti! Jeigu kiti 
ima, tai kodėl jie begali! Jeigu SLA vir
šininkai “tipams” išleidžia po $15 ir tai 
įdeda į sąskaitas, tai kodėl seimo rengė
jai, kurie tūli daugiau dirbo, negu virši- 

! ninkai, negali pasinaudoti!
,£itos nuomonės .vedami, j.fe bįsiųalirib 

minėtu pelnu. * . ? * 1 Į t '
“Sandara” skelbia, kad SLA 352 kuo- 

pa trauksianti minėtus darbuotojus “at
sakomybėn už pasisavinimą organizacijos 
pinigų.” 4 v

limin' fi.u...y__ ■

Fašistų ir Sandariečių Seimas
Clevelando tautininkai jau išsiuntinėjo 

paskelbimą, šaukiantį “visus tautininkų 
veikėjus” į “vidurinės sriovės” seimą, 
kuris įvyksiąs spalių mėn. 6-7 dd., Cle- 
velande. Ten fašistai su sandariečiais 
bandys sukonsoliduoti savo pajėgas ir at
kariauti nuo bagočinių SLA.

Pastaruoju laiku, pasirodo, tautinin
kuose bandoma švelninti kalbų tonas. 
Tarpe jų principinio skirtumo juk nebuvo 
ir nebėra. Jeigu iki šiol ėjo ėdynės, tai 
vyriausiai delei vietų. Kokis esminis 
skirtumas tarpe Valaičio ir Tysliavos, ar
ba Strumskio ir Strimaičio? Jokio!

Bėda “vidursrioviečiams” tik tame, kad 
jie, kaip jau mes ne kartą nurodėme, turi 
daug “vadų”, o mažai armijos. Tai di
džiumoje reakcingesni biznieriai. “Ger
būvio” metu, kuomet biznis ėjo geriau, 
tautininkams{ ir sandariečiams buvo leng
viau pasilaikyti,, nes jie gabdayp nema
žai paramos is- biznierių.« Krizis, betgi,1 ■ 
daugelį šmulk'ėšhių bižniėrių .prislėgė ’ne- 
lengviatų .kaip ir darbininkus. Nemaža 

f jų išvarė iš ' biznio. / Kiti, spaudžiami 
“naujosios dalybos”^ kaįręja’ pasisukda
mi linkui- darbininkiško,” judėjimo, arba

- pasidarydami nepartiniais.
Viskas rodo, kad šis “vidurinės srio

vės” “seimas” bus, kaip anglai sako, vie- 
i nas didelis “flop”!

Basam Atimta Mėlynasis

NRAI
vyriausybė atėmė mėlynąjį
arą iš Motor Coach (busų) 
Kompanijos, ]5riėš kurią da
bar streikuoja unijiniai dar- 
ininkai. Vyriausias jų

skundas, tai kad samdytojai Naziai Mato Raudoną Pavo 
atleidinėja darbininkus už 
unijinį veikimą. Būk “pa- 
bausdami” samdytojus, vai-
dininkai atėmė iš jų NRA ninkl! laikraščiai įspėja Am-
paukštį. Bet šiaip visame erikos .kapitalistus, kad n,e- 
kame eina su jais išvien duotų komunistam įsivyrau- 
prieš streikierius. įti darbininkų Judėjime.

jų Amerikai
BERLYNAS. — Hitleri-

bet bent

sau vėl

Imkite
250 D,

' Tai jįau čia yrą nepajteisi- 
| namas dalykas. Tiesa, kiek- 
■ vienas atsako, “bedarbė”, bet 

Piknikai ir Kit Kas 'kada tenka patirti, kas kur 
Nuo pradžios pavasario'lig'buv0 laike pikniko’ tai Pasir°- 
. ‘ . -- -'do, kad daug tų darbininkų

piknikų skirtingų organizaci-, būna kur nors iš namų išvy- 
i Jų. Pirmutiniai piknikai turėjo kę, bet ne Į mūsų rengiamus I __ _ ’ 1__ 1 A- I .1 m . 1 _

šių metu birželio mėnesį, ohalas, kurio atstovu yra d.; J , 
senųjų bolševikų kliube, i Dimitrovas.” Drg. Dimit- dabar buvo rengiama nemažai
dpaugų bulgarų " politinių I rovo sveikinimai tęsėsi apie r '1 
emigrantų grupė buvo su- 30 minučių. ! . - . . 1
rengus vakarą Blagojevo 10 Drg. Dimitrovas vidutinio !.gerų pasekmių, kaip kad Ai-, piknikus. Tai negali but pras- 

0 ... c ... • _ .11 • z-1 1 . i dn Chnyn ir Knmiinist.il Pnrti- v- ..ūgio, juodbruvis. Galvos do ch°r? ir' .K?nJunlstų1 _Partl'.či 
plaukai garbiniuoti ir pra- . ,
deda žibėt, it sidabras. Iš- laikynw Darbininkų Centro 
vaizda rimta ir tuo pačiu ' 
.kartu simpatiška. Drg. Di
mitrovas, pradėdamas kal
bėti, sako: — Draugai, sūpr 
ku man buvo atvykt į šį taip j 
svarbų susirinkimą, nes mą; j 
no sveikata ir vėl žymiai pa- 
blogėjo. Gydytojai laikinai’ 
uždraudė bent kur kalbėti. 
Šį vakarą aš f atvažiavau, 
trumpam laikui, dėlto, nes 
jaučiu būtiną pareigą daly
vauti su senais Rusijos bol
ševikais šiame susirinkime ' 
ir pasakyt, savo nuomonę 
apie d. Blagojevą.—Drg. Di
mitrovas sako: — Aš buvau 
d. Blagojevo artimas drau
gas ir jo mokinys per ilgus 
metus. Blagojevas (atvažia
vęs į Bulgariją įstojo į Tes
niakų Partiją (socialdemo
kratų partija). Blagojevas 
Tesniakų Partijoj skyrėsi 
nuo visų kitų, esančių tes
niakų narių. Jis aštrią kovą 
vedė prieš menševikus, or
ganizavo kairįjį sparną Tes
niakų Partijoj ir ačiū tik 
Blagojevui, su kurio pagel- 
ba mes pirmutiniai Bulgari
joje idėjiniai sumušėm men
ševikus. Blagojevo linija 

Išanksto buvo garsinta,jTesniakų Partijoje 'buvo 
kad kalbės d. Dimitrovas d. {klasė prieš klasę, tai Tėshia-i 
Blagojevo 10 metų mirties ,kų linija buvo kairiųjų. Bla- 
minėjimui. Visi buvome su-'gojevas turėjo didelį pašiti- 
sirūpinę, kaip patekti į va- kė'įimą darbihinkų masėse, 
karą. Ir j vakarą leido tik ir 'jis mokėjo priešą numas- 
tam tikrais bilietais, kuriuos kuoti. Tesniakų Partijoj 
buvo sunku gauti, nes jie ■ mes buvom nevisai komunisr 
jbų’vo ‘duodami parinktiems • tais dar ir tada,: kada bu- 
draųgaips. Nepaisant sūrį- {vom artimi rėmėjai Komu- 
kumų, patekau?/ į vakarą; ■ nistu Internacionalo. Todėl . a. .* ■ k- _<••.! . . c . •• I _ •

tu laiku; paskyrė' prezidiu- 'deles klaidas 1918 -1919 - ■V • 1 • • — • • * — —. • T~v • • I

metų mirties minėjimui.
Draugas Blagojevas buvo 

žymus Rusijos darbininkų 
ir valstiečių darbuotojas, 
Draugas “ Blagojevas aštrią 
kovą vedė su buvusiais Ru
sijos" ekonomistais ir narod
nikais. ,Drg. Blagojevas or
ganizavo darbininkus į re
voliucines marksistines gru
pes. 1880 m. Petrograde 
(Leningrh.de) B 1 a g o jevas 
suorganizavo taip vadinamą 
Blagojevo grupę • darbinin
kų, kuri tų laikų pirmutinė 
darbininkų kuopelė buvo 
marksistinė ir toji kubpelė 
laikraštį leido — “Darbinin
ką” — kuris buvo paskleis^ 
tas tarp plačiųjų darbinin
kų masių. Blagojevo darbi
ninkų/ grupės buvo organi
zuojamos plačiai ir jos. buvo 
nelegalės. Rusijos žiaurioji 
caristinė reakcija Blagojeyą 
suareštavo ir jis tapo iš
tremtas į Bulgariją. Blago
jevas ir Bulgarijoj rankų 
nenuleidžia; jis organizavo 
Bulgarijos Tesniakų Parti
ją ir ten nenuilstančiai dir-‘ 
bo tarp Bulgarijos darbinin
kų. Drg. Blagojevas visą 
savo gyvenimą buvo pašven
tęs darbininkų ir vargingų
jų valstiečių reikalams. >

___________________ -r-., 
kad kalbės d. Dimitrovas d. {klasė prieš klasę, tai Tėshia-i

ciau.
jos. Taipogi del naudos pa-į
- - - - - - - ~ i Antras dalykas, nekurie

I pirmas piknikas davė pelno. į piknikai buvo prastai garsin- 
> Ir pašaipinės draugijos suren-jJa- Mūsų tarpe yra daug tin- 
gę piknikus turėjo pasekmių. {gėjimo. Yra tokių draugų, 
Bet paskutiniu laiku buvo kurie nenori nei kokį lapelį 
rengta antras piknikas del kitam paduot. Viskas pasilie- 
palaikymo Darbininkų Centro J ka atlikt tik keliems drau- 
Labad prastai išėjo. Kiek or~'£arns-
ganizacijų priguli prie palai- Draugai, mes turim pasimo- 
kymo Darbininkų Centro, (bet kinti iš savo klaidų, kad ąnt 
sb tuom visai nesirūpina.., Ne t toliaus taip nebūtų. Mūsų tar- 
tik kad organizacijos skaitliu-j Pe reikia daugiau susiklausy- 
gai nedalyvavo tokiam svar-įnio.
biam piknike, bet buvo daugį ---------

komitetų,! Darbai šiuom laiku labai 
jie Yra, prasta,i eina. Tarpe mainierių 

pa ai <ymu! didelis nepasitenkinimas 
ir tas viskas atves prie kito 
streiko, kuris gali būt visam 
šiam distrikte.

j tokių organizacijų 
kurie nepasirodė, 
išrinkti rūpintis 
Centro. Tai didelis papeiki
mas visoms organizacijoms už 
neįvertinimą tokio svarbaus 
darbo.

Vienas iš prasčiausia pavy
kusių piknikų, tai 19 dieną 
rugpjūčio rengtas Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo, 
kad sukėlus kiek nors finansų, 
kurie labai reikalingi viso
kiems reikalams. Organizaci
jos į rengiamą pikniką nekrei
pė jokios atydos, neatsilankė, 
ir pasibaigus piknikui prie iš
mokėjimo visų bilų da reikėjo 
pridėti.

Draugai, mes turim pasimo-

NEDARBAS KAUNE
KAUNAS. — Liepos mė

nesį mieste įsiregistravo dar 
161 vyras ir 205 moterys, 
bejieškodami darbų. Bet tik 
38 vyrai ir 110 moterų buvo 
aprūpinta šiokiais bei to
kiais darbais.

l

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Kūmų, pawKau^i vaKąrą, ; mstų Internacionalo, lodei K 
Susirihkima atiįdare pafekir-! aš ir visa partija darėm di- De Nutul“^no Menesmes

mą. Į prezidiumą įėjo Di-; 1923 metais.—Drg. Dimitro-I Drauge gydytojau, perį 
mitrovo senutėj motina ir į vas sako: “Draugai, aš savo' “Laisvę” matau, kad jūs duo-į 
Blagojevo duktė. Pirminin- 35 metų revoliuciniam darbe i d at daug patarimų. Malonė-, 
kas preneše, kad kalbės apie įr politiniam gyvenime pa- ' 1 • 
10 kalbėtojų, Visi seni bol- j dariau nemažai klaidų, bet 
ševikai, kurie dirbo su Bla- k0 a§ niekaip negaliu už- 
gojevu, o Dimitrovas var- miršti ir niekaip negaliu at- 
giai atvyks, nes rimtai ser- ieįSįį paįs sau> įaį dvį klai- 
ga ir randasi, gydytojų , ^ag kurias kartu su parti- 
ziūroje. _ Susirinkimas labai; jos Qen^ro Komitetu daT 
nusunme, publika lauke su rįau: g pepos 1923 metais, 

kuomet įvyko fašistinis per
versmas, nes mes užėmėm 

’ neitralinę liniją . partijoj, 
stovėjom nuošaliai. Ir an- 

’’ tra klaida,—ne tik aš, bet ir nežinia, a. vimitrovas ai- h tija 1918-1919 metų 
vyks ar ne ? Pn-mininkas įvyki‘ų , <ku nesupratom.
ir vėl praneša., kad gavom revoliucinė Bul-
zmią, jog d. Dimitrovas, jau 'p.ari^os Tesniakų Partiia 
atvyksta į mūsų susirinki-Aa ^os .J ! dar nevisai bolševikiška burna. Susirinkusi■ publika pa-. įmoimn x 1 • -r 
sidarė linksma išvaizda ir Y0,. į918-1919 metų laimėtą 
salėj didelis neramuinas-ūži^,S<?vl?W val/lzlj'todel lr Pe
nias pasigirdo, lyg bitės avi- llmmejom, kad mes^buvom 
jvie j nevisai bolševikai. Bet Tęs-

ir tik staigiai pasigirdo l^akt}. Partijos nariai hero- 
jiskai kovojo ir jų žuvo šim
tai, tūkstančiai sąryšyje su

dideliu nekantrumu d. Dimi- 
trovo, kuris herojiškai Leip- 
zigo procese fašistų teisme 
kovojo. Salėje girdėt balsai 
viens kito klausiant: “Ot 
nežinia, d. Dimitrovas at 
vyks, ar ne?” _________

balsai: “Ura, ura, drg. Di
mitrovas!” < Publika sustojo 
ir ;anie 20 min ploio Užėies zlue™u Bulgarijos Sovietų apie M mm.plojo..-uze^s | valdži()s„ Jie neatsisakė
ant scenos, Dimitrovas pir-,nuo komunizmo 
rmatisią, sayo senutę mylimų ^ovoje
motiną J apkabinęs i. karštai 
bučiuoja; Vėliau pasveikina 
su sayo artimais draugais. 
Drg. Dimitrpyu'i ątsisėdus, 
pakvietė kalbėt . Blagojevo 
dukterį. Jinai ■ sako, kad 

įmano tėvas Blagojevas ko
voj su priešais jokitj kom
promisų nedarė, taipgi ir re
voliuciniam darbe kiekvieną 
draugą įkainavo pagal jo 
darbus ir užsitarnavimą .re
voliuciniam darbe. . Blago
jevas ir šeimynoj vaikams 
jokių nusileidimų nedarė ir 
pagal jų užsitarnavimą re
voliuciniam darbe įkainavo. 
Jai užbaigus, drg. Dimitro
vas atsistoja. Salėj sustojo 
publika, “Ura, tegyvuoja Di-

, jie žuvo 
, jie žuvo už So

vietų valdžią. > BęLi draugai, 
aš Leipzigo fašrstir teisme 
kovojau ne kaipo, tesniakas, 
o kaipo bolševikas. Maho 
kova išjudino viso pasaulio 
proletariatą. Rubmet aš iš-1 
stojau Leipzige - Berlyne 
prieš fašistų teismą, kairio
je rankoje laikiau' fašistų 
teisių kodeksą, o antroj ran
koj laikiau. Komunistų In
ternacionalo programą,' ir 
dariau palyginimuš dviejų 
įstatymų. Aš išnaudojau 
kovoj prieš fašistų teismą 
Lenino mokslą. Draugai, 

tiktai bolševikiškais kovos 
j metodais, bolševikiškas he
roizmas gali laimėti, tik 
Markso-LeniUo-StaJino mok-

mitrovas, Bulgarijos Komu- siu apsiginklavus galima 
nistų Partijos vadas! Tegy- kovoti *ir*-kovą laimėti.”
vuoja Komunistų Ihternaci- J. Klevaitė.

žiai susitvarko vien tik nuo 
| atatinkamo suliesėjimo, be jo- 
1 kio specijalaus gydymo.

Vadinas, Jūs, Drauge, turi- 
į rite numesti geroką savo svo- 
; rio dalį. Neperstaigiai, ne 
■ kokiais pavojingais sveikatai 
i būdais, ne kokiomis druskomis 
ar kokiais patentuotais miši
niais. Ne. Laipsniškai, pama
žėl, po porą svarų kas savaitė 
—tai bus gerai.

Valgykite mažiau bendrai 
, bile ko. Bet ir nebadaukite. 
To visai nereikalinga. Galite 
pusėtinai sočiai vartoti daržo
vių, žalėsių, vaisių—vis dau
giausia šviežių, žalių, bet gali
ma kartais ir*virtų, konservuo
tų bei džiovintų. Vidutiniai 
galite vartoti pieniškų, mėsiš- 

; kų, kiaušinių.

kite ir man patarti.
Aš esu vedusi moteris, 28 

metų amžiaus, 
svėriau 170 svarų, 
metų, kaip vedusi 
230 sv. Turiu tris vaikus. Po 
antram vaikui mėnesinės labai 
sumažėjo, o dabar beveik vi
sai nėra.

Buvau pas tris gydytojus, 
ir jie sakė, kad nuo to 
nutukau — ir per kokius me
tus visai nebus. Davė vaistų, 
tokių pilių. Jau trys mėne
siai, kaip vartoju, bet nieko 
negelbsti. ■ ky, kiaušinių. Bet visai ma-

Malonėkite greičiau atsaky- žai riebalų ir da mažiau krak- 
ti per mūsų dienraštį “Lais- molų, skrobylų, miltinių val- 
vę,” nes aš ją kasdien skaitau,’gių ir saldžių daiktų: nuo jų 
ir esu labai susirūpinus dėl tų ypač žmogus tunka, žinoma, 
mėnesinių.

Atsakymas

Suprantu, Drauge, Jūsų rū
pestį. Mėnesinės kiekvienai 
moteriai yra kaip ta vinis gal
voj. Manau- kad Jums mė
nesinės sumažėjo ir laikinai vu, apie 100 kartų kas diena, 
dingo dėl nutukimo;. Bet, ži
noma, gali 'ir kitaip būti. Nu
eikite, Drauge, dar kartą pas 
gydytoją: tegul jis Jus išti
ria, ar Jūs tikrai nesate pas
tojusi nėščia. Matot, nėštu
mas dažnai iškerta šposą. Tau 
regis, kad ;tai; tokia ir tokia 
priežastis, o čia1 paskui išeina 
aikštėn, kad nėštumas yra 
priežastis. Tai būtinai persi
tikrinkite.

Daleiskime, kad Jums iiie- 
Į ko tokio, kad Jūs neneščia. 
Visų pirma, Drauge, privalote 
ištarpinti gerą dalį savo gra
žaus-kūno.- 230 svarų jaunu
tei mbtėriai yra perdid.elė sun
kenybė—ir širdžiai ir orga
nams ir liaukoms. Yra grynas 
faktas, kad nutukimas nustel
bia ir pakrįkdo dvarirfes liau
kas ir sutrukdo, mėnesines. Ir 
labai dažnai mėnesinės gra

Kai tekėjau, 
Dabar 10 
ir sveriu

ypač žmogus tunka, 
nereikia vartoti jokių alkoho
linių gėralų, nes ir nuo jų 
jų žmogui taukų priauga.

Eikite kas diena gerai pa
sivaikščiot, pamarširuot, po va
landą, po kitą. Būtinai prak
tikuokite gilų kvėpavimą pil—

ne yienu pradėjimu, 
iš kelių kartų.

Vartokite skydinę 
“Thyroid tablets, gr. 
No. 100.” Po vieną prieš val
gį, tai po tris kas diena, per 
3-4 mėnesius. Tai padės ir 
svoriui numesti ir mėnesinėms 
padaugėti. Paskiau galės už
tekti imti po vieną tabletę 
kas diena. Ir minėti nereikia: 
imkite iodo tinktūros, po lašą 
dukart kas savaitė, 
taip gi “Haliver oil 
capsules,” po vieną kapsulę 
po valgio.

Jeigu tik šitaip darysite ke
letą mėnesių, tai vėl pasieksite 
savo normos—kokių 150-16’0 
svarų, sulyg savo ūgiu ir rė
mais, ir mėnesinės susitvarkys. 
Būsite sveikesnė ir smagesnė. 
Ir paskui neleiskite 
kada nutukti.

Knmiinist.il
Leningrh.de


Kokia Tai Gyvenimo Keistenybė!
vai-Aš čionai noriu pakalbėti žuaziją. Tegul kitų 

vien tik apie komunistus ir kams policija skaldo galvas, 
artimus komunistams prita- tegul kitų vaikai eina į ka
rėjus. Per daugelį metų 
kartu veikiant, kalbantis, 
ginčijantis ir tėmijant 
draugų išsireiškimus, prisi
žiūri tiesiog keistų, saumy- 
liškų apsireiškimų. Aš čia 
sužymėsiu keletą labai blo
gų, ne visiems patėmijamų, 
buržuazinių tendencijų. Že-

Įėjimą, bet ne mano. Mano 
vaikai perdaug poniški; 
jiems labiau skaudės, negu 
kitu vaikams.

Štai ko aš esu girdėjęs:
Pakalbinus nekurtuos tė

vus, kad leistų vaikus prie 
Pionierių prisirašyti, atsa
ko: “Neturi laiko, turi mu-

miau sužymėti draugų elgė-|zikos lesinus (pamokas) da- 
siai ir išsireiškimai yra at- į ryti,” ir tt. Kartą pakalbi- 
vaizdu arba minčia dauge- j nau gerus simpatikus, kad 
lio mūs komunistų ir arti-j leistų vaikus į Pionierių 
mų pritarėjų elgesių ir min-;kempes, tai štai ką atsakė: 
eių. j “Gal mano vaikus ten lai-

Didele didžiuma mūs kys nedavalgiusiūs. Gal 
į draugų tėvų mano, jog rei

kia daryti viską, kad jų vai
kai nebūtų darbininkai. Lei
džia vaikus į mokslus ne su

paustas silpniau begali pro- 1776 Mėty Tradicijos Prašalinta iš Val
dančios Klases Tarpo, Kovojanti už tas 
Tradic. Baudžiami Kalėjimu kaip Valkatos

ras Pats.
Red. žodis. — Pastangos 

prilygti buržuazijai; gyni
mas vaikų nuo revoliucinio 
judėjimo; jautimasis švel
nesniais, augštesniais revo
liucinių darbininkų; nesis- 
tengimas įtraukti artimiau
sių asmenų į revoliucinį ju-1 apsakomus turtus valdančiai: mai per visą Californiją. San 
dėjimą; nepaisantis atsine-' klasei, tuomet valdanti klasė Francisco miesto kalėjime 26, 

■ ,‘ir jų prostitutė spauda išdi-'pavieto kalėjime 22 nuo 30
1 džiai be gėdos pumpuoja pra-1 dienų iki 6 mėnesių.
i eities tradicijas, ypatingai, pagelbos komitetas tegalėjo 
augančiai gentkartei mokyk-’ 14 išimti iš San Francisco ka- 

' lose ir ateiviam darbininkam. Įėjimų ant parankos, kadangi 
paranka yra neapsakomai auk
šta. Komitetas fonde turėjo 
$22,000 ir padalino sekančiai:

FRANCISCO.—Kada klausančias, kaipo šių 
pusbadžiai revoliucionieriam. Tų 

tojų šiandie yra pilni

• SAN 
darbininkų klasė
be pasipriešinimo krauna ne-;

nedavalgiusiūs. Gal 
guolis nebus toks geras, 
kaip namie, arba uodas gali 
įkąsti.” Arba paklausi ki
tų draugų vaikų: “Gal eisi- j 

įsitikinimu, kad jų vaikas ar Ž komunistų parengi- 
mokslą, mą?”, Atsako: “'T ’mergaitė, išėjęs 

tarnautų darbininkų klasei, 
bet kad turėtų gerą gyveni
mą. O turėjimui gero gy
venimo, jų manymu, reikia 
kaip nors prisiplakti arčiau 
prie buržuazijos.

Buržuazija paniekino 
darbininkų klasę del savo
tiškų (išnaudojimo) išro- 
kavimų. Buržuaziniame pa
saulyje būti darbininku, tai 
didžiausias p a n i e kinimas. 
Jūs nerasite kapitalistinia
me pasaulyje pastatytų dar
bininkams stovylų, parašy
tų dainų, poezijų arba apy
sakų, garbinančių darbinin
kus. Buržuazija nedaleido 
darbininkus dalyvauti spor
te, dailėje, moksle ir poli
tikoje. Tik Soviet Sąjungo
je, kur darbininkai patys 

^valdo, ten darbininkai pasta- 
tyti pirmoj vietoj.

Įsigyvenus šitokiai bur
žuazinei darbininkų niekini
mo ideologijai, daugelis ir 
mūsų draugų ja persiėmė. 
Jeigu jie patys negalėjo pa
bėgti iš darbininkų, tai jie 
mano pagelbėsią savo vai
kams tokiam pabėgime. Štai 
keletas iš daugelio pavyz-

: “Ne, ko mes 
ten eisime, įsipurvinti?”

Iki šių blogų laikų uždar
biai mūsų mieste buvo ne

šimas į rasių klausimą—ro
do, kad tie žmones nesu
pranta revoliucinio judėji
mo, arba tas judėjimas prie
šinasi jų išimtinai gerai Darbininkam, kurie 
ekonominei padėčiai. Pasi-1 patapti šios šalies 
vadinimas komunistu ar 
simpatiku dar nepadaro, 
juomi. 
siau žodžių.

Revoliucinis judėjimas nė
ra saldus šposavimas. Tik 
visapusiškai jį supratę ir 
ekonominių sąlygų spiriami 
žmonės jį pamyli, kaipo vie
nintelę išeitį iš skurdo ir 
išnaudojimo padėties. Jūsų 
minėtieji “komunistai” ir 
simpatikai, matomai, dar

Man teko matyti, kaip 
vieno draugo duktė drauga
vo su buržujaus sūnum. 
Duktė iš anksto pranešda
vo tėvams, kad tada ir tada 
parves buržujuką pas tėvus 
ir kad tėvai viską prirengtų 
kuo geriausiai. Net būdavo 
gaila, kad mūs draugas lie
ka ištižusio buržujuko ver
gu. Rengdavo dukterį pui
kiai. Pirkdavo brangias 
dovanas. Duktė jau vedusi, 
su buržujum; turi tarnus, o 
tėvams prisieina gana sun
kiai kastis užėjus kriziui.

Man rodos, nėra prakil
nesnio dalyko, kaip būti dar
bininku, kuris sutvėrė ir iš- 
budavojo civilizaciją. Nors 
buržuazija pasisavino mūsų 
triūso vaisius, bet mes turi
me spiestis į krūvą, tverti 
savo organizacijas, savo 
dailę, savo sportą, statyti 
savo stovylas, rašyti raštus, 
apysakas ir eiti nuversti šį 
kapitalistinį surėdymą.

Didelė didžiuma mūsų 
draugų tėvų pradžioj ir pa
baigoj savo kalbos išsireiš- 
kia už darbininkų sukilimą 
ir nuvertimą kapitalistinio 
surėdymo. O patys rengia 
savo vaikam pabėgimą pas 
buržuaziją. Vadinasi, te
gul kitų vaikai verčia bur-

Mokyklų Statymas
Iš švietimo ministerijos ne- | 

paprastųjų išlaidų pradžios mo
kykloms statyti paskirta 358,- 
500 litų, valdžios gimnazijoms 
statyti—1,000,000 litų. Palan
gos vidurines mokyklos rūmams 
pirkti—10,000 litų ir Kybartų 
valdžios gimnazijos rūmams re
montuoti — 39,000 litų. Be to, 
kūno kultūros rūmams statyti 
paskirta 379,000 litų, D.L.K. 
Vytauto Didžiojo muziejui sta
tyti pašalpos — 300,000 litų ir 
valstybės teatro rūmų remon
tui užbaigti—4,000 litų. Iš tų 
pat išlaidų 13,000 litų paskir
ta poeto Maironio kapui sutvar
kyti.

. I zatorius, L L. D., nesant pinigų 
patys vedė ir apgynė save teis
me. Ypatingai d. Wilson kiek
vieną prisaikintą teisėją klau-

I sė, ar jis tiki Amerikos kon
stitucijai ir ar supranta ir žino, 
kad konstitucija garantuoja 
laisvę žodžio, spaudos, tikėjimo 
ir susirinkimų. Visi be išim
ties sutiko su konstitucijos 
kalba mais principais—laisve. 
Visoj teismo procedūroj, nebu
vo įrodymų Black ir Wilson 
kaltybės, o vienok valandai at
ėjus, džiūrė nusprendė ir pri- ui vy u \j |

Unijos'Pažino abudu kaltais, kaip ir 
kitus.

Šiame kapitalistiniame surė
dyme darbininkas neturi nė per 
plauką tiesos, kur jis eitų. 
Hearsto geltonlapiai kelia di
džiausių džiaugsmo orgijų - iš 
darbo kankinių. Ot, sako,

dienų 
kovo

ju ai ė j i-

rengiasi
piliečiais,

mokyklose ausys apkursta be
klausant apie praeities tradi- S. F.—14 politkalinių $10,000,

n h ’ V lh ciJ’as, Abraham Lincoln, Tho- Oakland 3 politkaliniai—$4,000,! džiūrė stovi užpakalyj policijos
Darbai a a gar’:mas Jefferson, George Wash-Sacramento 2 politkaliniai i pečių, kad policija turi pilną 
"b ; ington ir tt. Mes turėjome —$8,000. Ant apkaltinimų už | įstatymišką teisę persekioti ir

' nuo ausies rėžti deklamacijas 
kas savaitė apie tas Amerikos 
tradicijas, kol patekom pilie
čiais. šiandien ne tradicijos, 
bet ištikimybė kapitalistui yra 
pumpuojama daug smarkes
niu tempu. Darbininkai visur 
yra prisiekdinami ištikimai 
tarnauti kapitalui. Mokyklose,

Uždraudė Įvežti šieną ir 
Malkas

Vokietija uždraudė įvežti iš 
Lietuvos šieną ir malkas. Kal-

Ant apkaltinimų už j įstatymišką teisę persekioti ir 
valkatystę kaucija $1,000 pini- naikinti radikalizmą iš Ameri- 
gais, už kriminalį sindikalizmą kos. Hearsto siundantis pasa-,bama> kad šienas ir malkos vėl 

į ekonominę bus ]ei^gjama įvežti, tik bus pa- 
Jis tą gerai ke]tas muitfts

Pacific.

—$4,000 pinigais. Sacramento, |kymas neatsako
Calif., yra 17 apkaltintų kri-. šios šalies padėtį.
minaliam sindikalizme ir 78! žino.
valkatystėj. Kad visus politka- Į 
linius paliuosuoti iš kalėjimų, 
tai reikia $9®,000 del kaucijų.

mokytojai, kur tik yra samdo-' Pi išalkinti Teisėjai 11 Jų į
lBuv. Lietuvos Atstovo Ber

lyne V. Sidzikausko Byla
Teismo atsakomybėn patrauk- nama p0 12 vagonų kiaulių. Ma

tas buv. Lietuvos atstovas Vo-! - - - - - — - -
Del ko tokia greita permai- yra iškošiami nuo gimimo die- • kietijoj V. .Sidzikauskas. Jis 

na? Nuo tradicijų už ištiki- nos. Reikalui esant, kada pa- Į kaltinamas tuo, kad, būdamas 
mybę! Darbininkas, prispir- šaukia į teismą, prosekutorius' atstovu Berlyne, pasisavino iš 
tas ekonominio ir politinio kri-'su dviem slaptos policijos pa- j Lietuvos konsulų Vokietijoje 
zio savo gyvenime, pradėjo dėjėjais perleidžia per savo j gautus pinigus, kurių suma sie- 
smarkiau kovoti, ypatingai “saikologiją,” taip, kad gynėjui kia 88 tūkst. markių. Sidzi- 
pastarųjų dviejų metų perio-'nėra progos rinkti prisaikintų;kauskas kaltinimus neigia, sa- 
de prieš valdančią klasę. Ko- teisėjų ir jų pagalba apginti i kydamas, kad minimų pinigų iš 
voti- fundamentaliais praeities kaltinamąjį. Iš 7 teisiamų su! konsulų nėra gavęs. B. St.

Komu- prisaikintais teisėjais, tik 2 mo- straipsnis, kuriuo V. Sidzikau- 
nistai ne kartą pakartojo sto- teris pripažintos nekaltos. Įskas kaltinamas, numato bausmę 
ti į kovą, į kovą bęndro fron-Į Elaine Black, sekretorius i iki 8 metų sunkiųjų darbų Ra
to už 1776 tradicijas, jiem pri- I. L. D. ir Joe Wilson, organi-Į Įėjimo.

ma jėga atlikimui darbo kapi- 
pumpuojama 

i val-
taip blogi, musų draugai te- igi Drie tos i0£riškos iš- ma |ega atllkimui darbo 
vai auklėjo savo vaikus, "X " H vra talui’ Šiandien ,pum?u
kain kokius aristokratus i • °?’ “ t kaP.ltallzmas yla P° prievarta ištikimybė kaip kokius ansto ratus. sag_ Jel tatai butų dančiaj klasei 

m 1 Ini rxn o v\v»n x r t*1 . _Būdavo šilkuos aprėdyti, pamaįę, jįe butų įsitikinę, 
pasipūtę buržuazine puiky- kad reikia ieš - kovoti ir 
be; ir tėvai tuomi didžiuo
davos.

Štai kitas atsitikimas iš 
kitos draugų šeimynos:

Atvežė vaikai savo tėvus 
į komunistų pikniką. Tėvai 
nuėjo į parką, o vaikai pa
siliko mašinoje, skaityti bur
žuazinius šlamštus. Ir dar 
prisakė tėvams, kad ilgp 
nebūtų, ba jiems nusibosią 
laukti.

kad ton kovon reikia įtrauk
ti visą šeimyną, visus esan- 
sančius aplink.

Lowell, Mass.
tradici j ų—padavimais.

Labai Svarbus ALDLD 
Kuopos Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos _ 

susirinkimas yraji 1 — T • • _ _ ■— *

44

Kaip mes šitą dalyką ga-1 44 kuopos ! _ 
lime sau‘išsiaiškinti? Ir kas j šaukiamas nedėlioję; lugsėjo 
. ,, , • o‘2 dieną, 1 valanda po pietųkaltas tuose atsitikimuose? LD C -Kliubo svetehlSje> 338 
Visai nesuklysime pasakę, Central street 
kad tėvai kalti. Drg. Lėni- i Kadangi mūsų kuopa jau 
nas yra pasakęs, kad tas nė- ilgą laiką neturėjo susirinkimo, 
ra komunistas, kuris neturi o turime gerai prisiruošti prie 
apie save darbininku, komu- rengiamo pikniko rugsėjo 9

i d., kuris įvyks Lawrence, 
Mass., Maple Parke, tai ma
nau draugai nebeturės nie-j 
ko prieš tai, jeigu be pasitari
mo su kitais šaukiu šį susirin
kimą. Mat, nėra laiko laukti,, 
kol įvyks kokis pasitarimas.

Taigi, draugai nariai ir ku
rie manote būti nariais, pri
būkite į paskirtą laiką ir vie-1 
tą, kad galėtumėm atlaikyti 
gerą susirinkimą ir kad ga
lėtum gerai sustiprinti kuopos, 
veikimą.

J. M. Karsonas.

nizmui pritariančių. Jeigu 
klasiniai susipratę draugai, 
per metų metus gyvendami 
kartu su savo šeimyna, ne
galėjo pertikrinti savo šei
mynos, tai ką jau bekalbėti 
apie kitus darbinipkus, su 
kuriais turi susidurti.

Aš negaliu sau išsiaiškin
ti delko daugelis draugų 
kalba revoliuciniai, dirba re
voliucijai, o jo namai veda
mi visai ant buržuazinių pa
matų. -Įeik į daugelio drau
gų namus ir tuojau jausi 
buržuazinę atmosferą. Te
ko matyti, kaip draugo vai
kai juokus daro iš jo įsitiki
nimų, o tėvai nė nedarė pa
stangų vaikus pertikrinti 
savo pusėn.

Komunistų tėvų vaikai 
užvesdavo kitų rasių nieki
nimo pasikalbėjimus, o ko
munistai tėvai. paimdavo 
visai negatyvę pusę praša- 
linimui baltojo šovinizmo. 
Paklausus tokių tėvų, ko
dėl negina, neaiškina daly
ko komunistiniai, gauni at
sakymą: “Kaip vargą pama
tys, tai patys išmoks.” Yra 
klaidinga manyti, kad var
gas visko išmokins. Var
gas nusilpnina žmogų abel- 
nai, tad nualina ir proto 
spėkas. Žmogus vargo sus-

Prisakymų Kopijavimas
Buffalo, N. Y. — Teisėjas 

Woltz nesenai nuteisė vieną 
jauną nusikaltėlį 700 sykių 
nurašyt du “dievo prisaky
mus.” Gaus- persitikrint, 
kiek tas “pamačija.”

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

• I
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVBL, ' DETROIT, MICH.

čia

IŠ LIETUVOS

Rinkimai į Džiūrę
Miesto rotušėj yra tam tik

ra raštinė, kur užsiregistruoja 
prisaikinti teisėjai, čia jie visi

Kiaulių Eksportas iš Klaipė
dos Krašto į SSSR

Įsikūrus Klaipėdoj Sovietų 
1 prekybos atstovybei kiaulių su-> 
(pirkimas ir eksportavimas eina 
i sparčiai. Per savaitę išgabe- 

_ —. «• « • ar

i noma, kad klaipėdiškiai galės' 
i parduoti visas eksportui skiria*- 
mas kiaules.

Arkliai į Daniją
Danų garlaivis “Douro” aną

dien iš Klaipėdos uosto išvežė 
į Kopenhageną 256 visokių rū
šių arklius.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

GRAŽUMAS tai yra

Du stiklai pieno kasdien padės jums .n
turėti grožį, paeinančią iš sveikatos

VEIDO gražylai yra puikūs pa- 
gelbininkai gražumui—ir jokia 
moteris be jų nenorėtų būti. Net 
svarbiau už tuos paviršutinius 
pagelbininUus yra turėti gerų 
sveikatų. Nes buini sveikata yra 
žėrinčių akių pamatas; švelnaus, 
malonaus veido pagrindas.

Kaip jūs atrodote ir kaip jau
čiatės, daugiausia priklauso nuo 
to, kų valgote. Baisiai yra svar
bu, kad jūsų valgiuose būtų lyg
svara. Pienas jums suteikia pa
prastų, saugių ir malonių tam 
priemonę. Jis pateikia jūsų kū-

nui beveik visas žinomas maisto 
rūšis, reikiamas,. kad jis būtą 
sveikas ir gražus.

Ir priešingai nelemtam many
mui, pienas—savaime—ne tuki
na. Pienas, po teisybes, duoda 
jums taip daugeriopai įvairaus 
maisto, kad. jūs ištikrųją galite 
pamažinti sunkesnių valgių. Jis 
turėtų būt naudojamas kiekvie
noj dietoj del suliesėjimo!

, Išgerkite po puskvortę kas
dien. Saugokite gražumą prie 
valgių stalo, kaip ir prie puoši
mos! stalo. Pasistengkite, kad

SVEIKATOS ŽYDĖJIMAS
PIENAS

PAGELBĖS JUMS

JI IŠLAIKYTI

jūsų vaikai gautų po kvortą. Se
kite šiuo smagiu “pieno keliu” 
į geresnę sveikatą ir didesnę 
grožę.

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

Gerkite Daugiau Dieno: naudinga
Šis garsinimas yra pagamintas ir skelbiamas pagal patvarkymą New Yorko Valstijos Vyriausybės

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

Pieno kaina ne bus del
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LEDAh PRALAUŽTA ■r Paraše ;
VALSTIEČIO SŪNUS

ris gyvena iš darbininkų prakaito, dabar 
šaukia, <lįad pet prieš :Nacionalę Gvardi
ją kova yra smertėlnas griek’as, kad už 
tai reikės degti pragare, o kad Nacionalė

Gvardija gazais nuodija darbininkus, jų 
moteris ir> vaikus, tai tas jo akyse viskas 
dieviška ir gerai. Fu, bjaurybė!

(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Tąsa)
—Mes nebūsime Judos savo brolių! 

Mes neparsiduosime už 10 nuošimčių, 
kad neprisidėti prie generalio streiko!— 
šaukė sausas, ilgas darbininkas.

Tada Myers, kuris savo laiku pagarsė
jo Socialistų Partijoje kairiomis frazė
mis, kalba net tris kartus pasikeisdamas 
su Bennetu ir reikalauja atidėtį streiką 
dar ant 24 valandų. Šiuom kartu jie lai
mi 175 balsais prieš 135 balsus—elektros 
darbininkų streikas atidėtas.

17.
Vėl ta pati svetainė ir tie patys elek

tros pajėgos gaminimo darbininkai. Nuo 
jų streiko priklauso generalis streikas 
Toledo mieste, kurio taip bijosi išnaudo
tojai ir socialistai vadai. Prieš pat pri
sirengimą prie demonstracijų sociali tai 
vadai Bennet ir My<?rs pareiškė Toledo 
Edison Co. elektros gamintojams, kad 
kompanija prideda jiems 20 nuošimčių 
algos, pagerina darbo sąlygas ii’ žada 
dar daugiau pagerinti ateityje, kad tik 
jie nesidėtų prie trukšmadarių ruošiamo 
generalio streiko.
- Prasidėjo didelės diskusijos. Komu
nistai ir revoliuciniai darbininkai įrodi
nėjo, kad jeigu elektros gamintojai neis 
į streiką, tai tas užduos smūgį Auto-Lite 
streikuojantiems darbininkams, kad tas 
sudemoralizuos generalį streiką. Bet eko
nominės sąlygos, daugelis elektros darbi
ninkų manė apie tai, ant kiek jie daugiau 
galės gauti duonos ir kitų reikmenų gau
dami 20 nuoš. pridėti prie esamos algos. 
Jie pasviro ant šio tikslaus kapitalistų 
papirkimo ir didžiuma nubalsavo už tas 
sąlygas. Vos buvo padarytas tas tari
mas, kaip Toledo kapitalistinių laikraš
čių išėjo specialės laidos su dideliais ant- 
galviais šaukiant: “Nebus Generalio 
Streiko!” “Elektros Darbininkai Atsisa
ko Streikuoti!”

18.
Toledo mieste yra daugybė lenkų dar

bininkų. Auto-Lite fabrike buvo daug 
lenkų proletarų, kurie energingai kovėsi 
už duoną. Subruzdo prieš darbininkus 
kapitalistinė valdžia, socialistai unijų va
dai pardavikai, demoralizatoriai, mustie- 
čiai, sujudo ir kunigai. Katalikų vyskū-' 
pas Karl J. Alter kalbėjo prieš streiką 
Prekybos biure, Rotary kliube ir kitur. 
Vietos lenkų ir anglų kapitalistiniai laik
raščiai išspausdino jo atsišaukimą į dar
bininkus, kuris sekamai skambėjo:

“Nesvarbu, ką jūs manytute apie pa
šauktą armiją, bet ji čionai ir jos buvimas 
tiesotinas, įstatymiškas ir autoritetingas. 
Nepaisymas jos, neapkentimas arba ata- 
kavimas bent kokiu būdu Nacionalės 
Gvardijos yra laužymas dievo ir šalies 
įstatymų. Lai nei vienas tikintis katali
kas nepadaro tą prasižengimą... Į ma
no žmones, esančius globoje šventos baž
nyčios, aš atsikreipiu ir pareiškiu, kad 
toki žingsniai bus smertelnas griekas, ku
rį dievas neatleis. Kuo greičiau Reikalin
ga įvesti tvarka ir padaryti galas suiru
tei. Todėl, lai visi katalikai ir man pri
tarianti piliečiai laikosi ištolo nuo Nacio
nalės Gvardijos atžymėtos ‘pavojaus vie
tos’.”

—Tfu, tu gaidžio koja,—piktai spjau
dė skaitydamas tą žinią Gražusis Jonas. 
—Štai antras Antanavičius! Tas, laike 
1905 metų revoliucijos, įsakė Lietuvos 
bernams viernai tarnauti ponams, nepa
vydėti bagotiems, nestreikuoti ir caro 
valdžios klausyti, nes “kiekviena valdžia 
yra nuo dievo pastatyta.” Tą daro ir šis 
vyskupas. Fu, bjaurybė! Kunigai, vys
kupai, rabinai ir kiti religiniai apuokai ! 
visada prieš darbininkus. Ar kapitalis
tai paskelbs karą, jie bus už karą ir gin
klus šventins, ar darbininkai išeina į 
streiką, ir čia kunigai prieš darbininkus, 
už kapitalistus. Štai tas nevidonas, ku- ;
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St

sekami

vajaus

NEWARK, N. J.
Sako iš Brooklyno i Philadelphią 

buso tikietas į abi pušį $1.75, o iš 
Newark tik vienas doleris, todėl 
mes, newarkiečiai sudarykime ko
kius tris busus, nepasiduokime brook- 
lyniečiams. Sietynas yra pasiren
gęs visus kitus chorus j dulkes su- 
mušt. Turime paėmę du dideliu 
DeLuxe busu ir katrie norite va- 

užsi registruokite 
pas bile katrą Sietyno Choro narį.

I 
York Avė., 9:30 vai. ryte.

D. Paukštaitis.
(203-204)

DETROIT, MICH.
Aido Choro repeticijos įvyks penk- 

Vičino tadieniais 7:30 vai. vakare, šeštadie
niais—10:30 vai., ryte, 4097 Scotten 
St. Kviečiam visus senus narius at-

I ŽlUOt, tdl glitai
• . .. pan unc aavic^ uicvynu vuuiu na> (.

Aukas galima Busaj i§ejs nuo Lietuvių Svet. 180 
laiškas, siųsti Centran, kuris perduos New

Daily Workeriui”. Kuri kuo-

Skaitytas LDS Centro Pir- pakolektuoti.
mininko R. Mizaros
kviečiantis prisidėti prie šau
kimo lietuvių organizacijų vi- pa pirmutinė pasirodys su au- 
suotino suvažiavimo kovai komis?
prieš karą ir fašizmą. Taipgi | Skaitytas 7 kp. sekr. J. D. 
kviečiama ir SLA ir. SLRKA; SIieko ]aiškas delei _____
Nutarta užgirti tasai pakvieti- pomirtinės paliudijimo. Nutar-
mas ir "prisirengimui prie su- ta jam duoti veltui paliudiji- silankyti ir atsiveskite naujų narių.

. _____  Taipgi nutarta suteikti Mes turime visą eilę naujų ir gerų
. . . parengimu.paliudijimai visiems,!

kurie dar nėra jų gavę iš Cen-1
Laikas duota 60 dienų.,' 

Karą ir, Neturintieji pomirtinės paliū-J 
i ..-i išpildyti

Svarbiausi Centro Komiteto 
^Tarimai

APLA. Centro Komitetas 
turėjo speciali posėdį rugp.
19, 1934. Peržiūrėjus visus do
kumentus, padaryti 
svarbiausi tarimai:

Raportuota, kad
prakalbų maršrutas pilnai su
tvarkytas vidurvakarinėse val
stijose. APLA. Pirmas Aps
kritys taipgi šaukia visuotiną 
narių susirinkimą 
prisirengimui prie 
prakalbų maršruto 
gho apielinkėj. Perskaityta; tų į Nacionalį Kongresą rug- tam tikras Centro suteiktas, 'rengia 'nepaprastą  ....... .
4-tos kuopos laiškas, kviečiam: sėjo 28, 2$ ir 30. Nutarta įga-1 blankas ir veltui gaus palių-’ prašome visus, kad tą dieną nieko 
tis rengti prakalbų maršrutą boti vienas APLA. 52 kp. na-1 (rijimus. ’ innrpnp+n w d«iv-
kietosios anglies teritorijoj, rys
Nutarta rengti prakalbų marš- Taipgi raginama visos APLA. mokėti pagal konstituciją,—50 ' choras rengia Tea Party, Liet. Svet. 
rūtą sekamose 
nose: Spalio 4 
Pa. (35 kp.); 
rardville, Pa.
lio 6—Shenandoah, 
kp.); sp. 7 (2 vai. po pietų) 
Minersville, Pa. (48) ; sp. 7 
(vakare) Tamaqua, Pa. (53 
kp.); sp. 8 McAdoo, Pa., (5 
kp.); sp. 9 Easton, Pa. (32 
kp.) ; sp. 10 Brooklyn, N. Y. 
(22 kp.) ; sp. 11-12 New 
York, N. Y. (49 kp.) ; sp. 13 
Wilkes Barre, Pa. (51) ; sp.
14 (2 vai. po pietų) Nantico
ke, Pa. (16 kp.); spl. 14 (va
kare) Scranton Pa., (57 kp.) ; 
sp. 15 Buffalo, N. Y. Kalbėto- 
jum bus Centro Sekr. J. Ga
siunas. Kalbės temoj: karas 
ir fašizmas, streikai, bedarbių 
apdrauda ir rolė pašalpinių 
draugijų. Visos viršminėtos 
kuopos kviečiamos smarkiai 
prie prakalbų rengtis.

geresniam
vajaus ir
Pittsbur-

vietose ir die- 
d.—Shamokin, 
spalio 5—:Gi- 

(26 kp.) ; spa- 
Pa. (4

važiavimo APLA atstovais pa-.mas.
skirta P. Buknys ir J. Urmo- veltui 
n as. I

Skaitytas atsišaukimas Am-'tro.
erikos Lygos Prieš
Fašizmą pasiuntimui delega-! dijimų tuojaus turi

E. Butkus. 
(203-204)

NEWARK, N. J.
Draugai, rimtai pranešame, kad 

spalio (October) 6 Sietyno Choras 
i koncertą. Todėl

>
Kurie nepadarys tai! nere"Kty. be{. Padėtute chorui daly- 

, a a ii j. 1 • . J ' vaudami su juo.būti AI LA. delegatu. .i 60 dienų, tai vėliaus reikės i Taipgi 14 rugsėjo (Sept.) Sietyno

j 180 N;*’ York Avė. Bus gardžių 
i užkand:., ą ir šokiai prie geros or- 

Aptarta pikniko klausimas. į kestros.
'Kadangi K. Stasevičius negrą-1 iv.. , _ ... .. s_;

Karą ii’(ną pavesdamas kitiems, tokiu!

kuopos siųsti delegatus ir rem-'centų už paliudijimą.
ti Amerikos Lygą Prieš Karą;
ir Fašizmą.

Skaityta atsišaukimas Pitts- 'žiai padarė mums paskirtą die-Į 
burgho Lygos Prieš
Fašizmą, kviečiantis siųsti de- būdu nutarta šiame sezone pik- >
legatus i konferenciją rugsėjo J nikas neberengti, bet žiemą su-j 
16. Užgirta atsišaukimas ir:rengti koncęrtą ir vakarienę.! 
išrinkta delegatu J. Yesadavi-'Nuskirta .komisija—J. Urbonas,! 
čius.
Pittsburgho apielinkės kuopos! 
siųsti ton konferencijon dele- j 
gatus.
Svarstyta atsišaukimas “Dai

ly Workerio,” kviečiantis vi
sus prie finansinės paramos,' 
kad sukėlus $60,000. Nutarta 
kviesti visas kuopas ir visus 
narius kiek galima pasidar-! 
buoti dėlei paramos “Daily 
Workeriui”, kaipo t---------
šiam darbininkų dienraščiui. 
Kuopose reikėtų iškelti t----- (
klausimas. Iš kuopų išdų kiek' APLA. Centro Sekr., 
nors paaukoti ir tarp nariui J. Gasiunas.
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Komisija

ir vakarienę. I

Taipgi kviečiama visos j. Gataveckas ir J. Gasiunas.

Raportuota apie šaukimą 
i Pittsburgh© ir apielinkės kon
ferencijos užgyrimui Bedar
bių ir Socialės Apdraudos Bi- 
liaus II R 7598. Konferencija 

; ,vyks rugs_jo 30> slavokų sve. 
* tainėj, 516 Court 

naci d ar-! burgh, Pa. Visos 
“Daily aPielllIkes kuopos 

svarbiau- si«sti delegatus.

PL, Pitts- 
Pittsburgho 
kviečiamos 
Toms kuo- 

........ poms pasiunčiama sykiu ir at- 
tasai sišaukimai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IS senų padarau 
_ naujus paveiks-

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

— Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 

naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui j šiuos piknikus.

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

QUARTETTE CLUB PARK
Barnesdale, New Britain, Conn.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

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

VYTAUTO PARKE
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.

G—.........-.............       —........ ........... .....................

Dainuos Vilijos Choras iš New Britain, Choras 
Daina iš New Haven, Vilijos Choras iš Water-

• bury ir Laisvės Choras iš Hartford. Drg. A Bim
ba sakys prakalbą. Programa bus gana įvairi ir 

puiki, skaitlingai susirinkite jos išklausyti.

Programo išpildyme dalyvauja gariausiai vintas MA1N1ER1Ų KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa., s u naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Kelrodis: Iš New Britain centro karais reikia'važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalneli ir tuojau rasis parkas. Nuo Plainville atvykus 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei
kia imti Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti apie 4 minutes ir vieta.
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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 ąnd
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.

Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie- 
’ tuvių Muzikai ės 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.
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Bus sekanti programa: Aido Choras iš Wilkes-
Barre, Pa.; Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; Šie-

• \ j ■> , ; : / »

tyrio Choras iš Newark, N. J.; Aido Choras iš 
Brooklyn, N Y. ir Lyros Choras iš Philadelphia, 

Pa. Drg. R. Mizara sakys prakalbą.
----------------------- ...................................................................... .............................. ....— ■ u
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Plymouth, Pa
the

St
Ave

No.

at retail, under Section 75 of

N,

isNo.

115 New

NOTICE

lityrlmui kraujo Ir ilarum*4

32 w.156
is hereby given that License No.

Ryte nuo

44 GrahamN.

Y.

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST
YORK, N. Y.NEWAve.

Phone Bryant 9-7763
SKAITYKIT IR PLATINnuo 1—6 po pietųValandos:

1531 Bergen

186 Sumner

397 DeKalb

689 Bedford

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Ave. Brooklyn, N.

o

o

o

205 NormanY.
o

o

0

256 Franklin
318—2nd St.

o

o
1428 DeKalb

o

o

85 Underhill

5anisiiiGiiiEmemsiiiomBiiieiiisiueiiisiiisniemsmQ»iDiiiDiiiBHiūiiisiiiEiiieiiiEiiisiii5i|

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

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

hereby giveh that License Nd. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

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

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

No.
the

691
196

BURKE 
Brooklyn, N. Y.

Y, i
No. |

BAR 
Brooklyn, N. Y.

MOON BAR and GRILL
Ave. Brooklyn, N. Y.

ARTHUR RAY •
103 Stuyvesant Ave. Brooklyn. N.

hereby given that License No. I 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of

Borough of Brooklyn, County

GROCERY and DAIRY CO. INC.
Ave. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No.

HERMANN KORTMANN
BERNHARD KORTMANN

79 Saratoga

126 Ralph Ave.,
231 Howard

NOTICE is 
A 8032 has 
to sell beer m ,uuui. uuuer oucuuii id oi , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8023 1

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Amias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau

hereby given that License No. | 
been issued to the undersigned I 
at retail, under Section 75 of

to be consumed on the premises. 
REUBEN SERZON ;

Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

STRICK and ORGLER,
Knickerbocker Ave.,
Knickerbocker Ave.

JOSEPH FALLEN
419 Manhattan Ave. Brooklyn, N.

JOHN F. GRENNAN
Ave. . Brooklyn, N. Y.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of

5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHAS. F. LOHMANN
8023—5th Ave. Brooklyn, N. Y. o

• t

Penktas Puslapi!

g-elba vi&aip darbininkus pį LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL

Plymouth Bedarbių Taryba- 
juo toliau, tuo daugiau atlieka! 
naudingo darbo del bedarbių. 
Draugas M. Valentukonis su 
savo sūnum yra nenuilstanti- 
kovotojai už bedarbių reika-j 
lūs Plymouthe. Valentukonio 
pasidarbavimu bedarbiai gau-( 
na pašalpą, kaip tai, maisto,1 
drabužių, apsiavimo ir .taip, 
toliaus. Valentukonis vis įtrau-: 
kia daugiau bedarbių į orga-! 
nizaciją ir jiems nurodo, kaip] 
yra svarbu palaikyti bedarbių | 
organizaciją ir būt bedar-; 
biams organizuotais. Jis taipo
gi rūpinasi palaikymu Darbi
ninkų Centro Wilkes Barrėj.j 
Pats pardavinėja laimėjimo ti-j 
kietus ir kitus prie to ragina, j 
kad sukelti finansų del Dar-; 
įhininkų Centro palaikymo.

gauna, sudemoraliuoja jų vie-] 
nybę. O jeigu dar jie turi ga-Į 
lios, tai streiką paskelbia ne-l 
legaliu ir tokiu būdu nelei-j 
džia kitiems darbininkams ei
ti į pagelbą savo draugams, 
paskelbiant užuojautos strei
ką. |

NOTICE is hereby given that License No 
B '>527 has been issued to thę undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 635 
Lorimer St.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY DeMARTINO 
635 Lorimer

Šiuom laiku mūsų apielin-;
Aėj darbai, galima sakyti 
sai sustojo. Kaip kada jei ku-j Saip 
rie ir gauna kokią dieną iš-J giau 
dirbti, vis tiek yra didžiau-] nius 
šio nepasitenkinimo iš darbi
ninkų pusės. Kompanija juo 
toliau, tuo daugiau pradeda 
nesiskaityti su mainieriais, 
nepaiso padarytos sutarties. 
Mainierių didžiumos yra nuo-1 
monė, kad šaukt streiką grei-j 
toj ateityj ir priversti kompa
niją skaitytis su mainierių rei
kalavimais. Naujai unijai iš
šaukus streiką gal dabar pa
laikytojai senos unijos, kiek 
čia jųjų randasi, neturėtų drą
sos eiti į darbą, ba jie gavo; 
gerą pamoką iš pereito strei
ko. Jiems buvo pusėtinai ati
traukta mokesties. O kada bu
vo paklausta del ko, tai atsa
kymą gavo: Jūsų valstijos po
licija nesaugojo einančius į

Esti tokių atsitikimų, kadi 
vadai nebegali darbininkų su-! 
laikyti nuo kovos. Pavydžiui,] 
San Francisco generalis strei-] 
kas, kuris išsiveržė per jų va
dų galvas ir prieš vadų norą.' 
Tą syk sujudo visi ponai, neV 
Washingtonas sudrebėjo nuo 
galingo darbininkų kumščio. 
O ką tas parodo? štai ką? Jei
gu ir šiem ponam būtų 
vykę atšaukti generalį 
ką, tai San Francisco 
būtumėme matę tikrą 
lauką, nors ir dabar 
darbininkų kraujo ir du strei- ’ 
kieriai tapo nušauti. I

Drg. Bimba prirodė, kaip 
vi- Francijos socialistų vadai vi- 

rangėsi, kad kaip nors il- 
palaikius prie savęs eili-i 
socialistus darbininkus ir! 
juos atitraukus nuo ben- 
fronto su komunistais

llcija nesaugojo 
darbą ir pareinančius iš dar
bo uždyką.

Rugpjūčio 18 d. apie vidur
dienį susiginčijus dviem dar- 
fcfninkam apie 

ykestį mainose, 
kad nutarė eit 
lį ant lygumos 
katro teisybė.
po trumpo kumščių apsidalini- 
mo, vienas krito negyvas.

Buvo lenkų kilmės.

unijas ir mo- 
priėjo prie to, 
skersai gelžke- 
išrišt klausimai 
Pasekmėje to,

GERA PAMOKA DAR 
B1N1NKAMS

“Laisvėje” rugpjūčio 14 d.' 
tilpo straipsnelis, parašytas 
draugo A. Bimbos po antgaly 
viu “Kodėl Komunistų Takti-1 
ka yra Teisinga?” Tai neil-' 
gas straipsnelis, bet pasako' 
labai daug, kaip į veidrodį 
žiūri ir matai tuos išdavikus.' 
O visgi dar jie stovi prieša
kyje darbininkų organizacijų' 
po visą kapitalistinį pasaulį,1 
išskiriant Sovietų Sąjungą. Pa 
sivadinę socialdemokratais vi 
šokiais būdais padeda valdan 
čiai klasei mulkinti ir apgau 
dinėti nesusipratusius darbi 
ninkus. O kur darbininkai ne 

j tenka kantrybės ir išsiveržia; 
į streiką, prieš vadų norą, ta-'

i nepa-
] strei-
mieste 1 

karo'
matėm

NOTICE is 1 .7. ...... .. ....................
B 5648 has been issued to the undersignet! 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 190 
Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BRONISLAW JAWORSKI 
BEDFORD GRILL and REST.

190 Bedford Ave. Brooklyn,

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 9414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine arid liquor a't retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 372—18th St., Bo
rough of Brooklyn, County of fcings. to be 
consumed on the premises.
JOHN CROSBY and WILLIAM 

372—18 St.

NOTICE is 
B 5219 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 32 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kiirgs, to be consumed on the premises.

LORENZO GUISTOLISI 
(TRIANGLE BAR and "GRILL) 

Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 99031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 74 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 

i of Kings, to be consumed off the premises. 
, A. GOTTFRID ERICSON
| 74 Ralph Ave. Brooklyn,

kad 
dro 
prieš karą ir fašizmą. Bet pa
matė, kad jiems tas nevyksta. 
Tai šen, tai ten eiliniai socia
listai sudaro bendra frontą su!. . . ikomunistais. Vadinasi, jų 
saldžių žodelių darbininkai Į 
nebeklauso. ’ Apsižiūrėjo, pa-1 
matė, kad paliks generolais bei 
armijos. Tai paskelbė, kad ir; 
jie jau stoja už bendrą fron
tą su komunistais.

Bet nemanykite, kad jie su-l 
darę bendrą frontą jau nuo
širdžiai ir dirbs. O. ne/jie 
visokiais būdais stengsis kaip 
nors ir kur nors jam pakenkti, 
jį trukdyt. Mat, pas ponus 
tokia jau taktika. t

Šis straipsnelis “Kodėl Ko
munistų Taktika yra Teisiu-1 
ga?” yra naudingas visiemsl 
darbininkams perskaityti, ypa
tingai tiems, kurie yra oportu-] 
nistų įtakoje, taip pat sočia-] 
listams ir katalikams. Maty-; 
site, kaip reikia prispirt savo 
biurokratus vadus, kad su na
riais skaitytųsi. O jeigu nesi
skaito, tai laukan iš darbinin
kų tarpo.

Aš rekomenduoju, kad iš
traukas iš to straipsnio at
spausdint ir išleisti lapelio

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 429 
Prospect jĄve., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES M. DEVANEY
429 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 14 
Carlton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NICHOLAS FRANGIOSA
14 Carlton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N' 
B 5658 has been issued to the undersigned 
t<5 sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Kent Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MRS. KATERYNA ZANKO
119 Kent Ave. Brooklyn, N. Y\

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9774 and A 9291 has been issued to the 
undersigned to sell beer at retail, under Sec
tion 75 of the Alcoholic Beverage Control 
496 Knickerbocker Ave., and 691 Knicker
bocker Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

INC. • 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.

fęrmoje, kad ir keletą tūks
tančių ir paskleisti tarpe dar
bininkų. Ypatingai ten, kur 
būna socialistų susirinkimai, 
piknikai, ar konferencijos. Pa
skleidimas tokių lapelių būtų 
didelė 
kams, 
prasti 
ir kol

pamoka tiems darbinin- 
kurie vis da negali su- 
savo vadų pardavysčių 
kas dar seka juos.

Susnikų Jurgis

Berlynas. — Vokietijos! 
pramonininkai spiria savo 
valdžią daryti prekybos - 
pramonės naują sutartį su j 
Sovietais. Nori pataisyt nu-| 
puolusį savo biznį.

o

Iš Brooklyno į Philadelphi jos 
Pikniką $1.75 į Abi Pusi

Tuojaus užsisakykite busuose vie- 
tas, nes išanksto norime žinoti, 

kiek yra norinčių važiuoti.
Trys Bušai Išeis nuo “Laisves” Svetainės ir Vienas 

Busas iš Central Brooklyno, 85 Hudson Ave.
Jei bus daugiau norinčių važiuoti, tai im
sime daugiau busų, todėl labai reikalinga 

tai žinoti iš anksto

Busy Tikietus Galite Gauti “Laisvės” Ofise ir pas.
J. Jušką, 75 Hudson Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 686A 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Adelaide fornaRo
686A Washington Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A 9347 has been issued to the undersigned 
to sell beer ' ~ '7 77
the Alcoholic Beverage Control Law at 1218 
Cortelyou Rd. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MEYER 
1218 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License ___
RW 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1194 Liberty Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN 
ELDERTS LANE BAR and GRILL

1194 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N” 
B 5718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 419 
Manhattan Ave., Borough 6f Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

NOTICE is 1 ereby given that License No. 
RL 9461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der section 132 A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 1042 Manhattan 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

TONY SEMON
1042 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thjit License No. 
A 9864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 103 | 
Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, Coun-' 
ty of Kings, to be consumed off the pre-1 
mises.

NOTICE is hereby given that License 
A 9870 and A 9869 has been issued to 
undersigned to sell beei- at retail, under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 231 Howard Ave., and 126 Ralph 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

AUGUST UPPERS
Brooklyn, N. Y. 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9886 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Bergen ""'St., 
of Kings,

hereby given that License No. | 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of I
Beverage Control Law at 1531 | 
Borough of Brooklyn, County . 

to be consumed off the premises.
HARRY BABETSKY

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
A 10162 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
DeKalb Ave., 
of .Kings, to

— __ _ .that License No.
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control 'Law at 397 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises. 
SALVATORE CATANIA

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9529 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7011 
18th Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of . Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CARUANA ,
7011—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii^s hereby given that License No.' 
B 5303 has been issūed to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 858 
Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DANIEL G. HEALEY, 
GUSSIE’S RESTAURANT and

358 Classon

NOTICE is 
A 8083 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5824 
17th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
ORGATE ---------------
5824—17

NOTICE 
B 4488 has 
to sell beer ______  ..
the Alcoholic Beverage Control Law at 115 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,

is hereby given that License No.
B 2470 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail, under Section 76 of i 
the Alcohol!^ Beverage Control Law at 7901 ' 
3rd Ave., ./ 7 7 \ , 7____
of Kings, to be consumed on the premises.

TAUM T.’ PDVXTXtAM

7901—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
B4414 has been issued to the undersigned < 
to sell beer at retail, under Section 76 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 44 i 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK BRECHER 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 5503 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 836 
Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed o’)! the premises.

HERMANN MESSINGER, 
DAVID MESSINGER

836 Classon Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2657 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1805-9 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK CALLAHAN 
1805-9 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undeV Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5614 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to .be consumed on the premises.

RAFFAELE MACCARONE
5614 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 186 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LILLIAN BRESSLER
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 5331 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 827 
Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO TRATTA 
827 Clarkson Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
B 5475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at'1379 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be .consumed on the premises. 
JOHN A. O'BRIEN, JOHN J. DOYLE 
1379 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 689 

; i Bedford Ave., Borough of -Brooklyn, County,
I NOTICE Is Hereby given that License No. I of King?, to be consumed on the premises.

A '..... " !------ 1 ■’ ’ ■ ■ MARGARET SULLIVAN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5799 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail, under Section 76 of, 
the Alcoholic Beverage Cbriti!01 Law at 110 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HALF------------------- ’ ------
110 Norman

A 6193 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7915 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, tp be consumed off the premises.

: GAETANO CARUANA
7915-«-13th Ave. Brooklyn. N. Y.,
NOTICE is hereby given that License No. I 
A 9219 has been issued to the undersigned [ 
to sell beer at retail, under Section 75 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 79 
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, Coun- ' 
ty of Kings, to be consumed off the pre- i 
mises.

NOTICE is 
A 5988 and 
undersigned 
tion 76 of __  ________  ______ _ ___
Law at 2313 Tilden Ave., and 5013 Ave. 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed off the premises.
5013 Avenue N. Brooklyn, N.

JOHN BROMMER
2313 Tilden Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License 1.
A 9147 has been issued to the i 

to sell beer at retail, under Sec- i 
the Alcoholic Beverage Control

N, I 
to

NOTICE is 
B 5676 has 
to sell beer ____  ______
the Alcoholic Beverage Control Law at 820 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN JOSEPH MOORE 
820 Franklin Ave. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na. 
B 5736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 205 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the • premises.

WILLIAM EDGAR PERRY 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4494 has been issued to the undersigned 
to sell bder at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 311 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY PLUSCHAU
311 Nostrand Ave. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5272 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 277 i 
Grand St., Borough of Brooklvn, County • 
of Kings, to be consumed on the premises. !

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 33 
Bogart St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDOR LEDERMAN
33 Bogart St. Brooklvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAM SPATZ
889 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Yl

NOTICE iš hereby given that License No. 
B 5248 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail, undėr Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Cpntrol Law nt 45 
Snyder Ave.j Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. FITZGERALD
45 Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6713 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY MONTECALVO 
6713—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS

Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y

DR. MEER
44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priimimo: 
10:30 iki t. Po pietų ntto 4 

iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

KIT “LAISVĘ

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

Phbne, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

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

NOTICE is hereby given that Beer, 
Wholesalers .License No. C 1161 has been j 
issued to the undersigned to sell beer, at! 
wholesale under the Alcoholic Beverage; 
Control Law, in the premises located at i 
318—2nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings. j

L. FATATO, INC. i
Brooklyn, N. Y. :

NOTICE is 
B 5627 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Franklin St., 
of Kings, to

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 256 
Borough of Brooklyn, Count? 

be consumed on the premises. 
ANTONI KOSKI
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
B 5775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholič Beverage Control Law at 1428 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
Of Kings, to be consumed on the premises. 

RICHARD KAELBER
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
B 3806 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1942 I 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. j

JOHN MURTHA, JOSEPH DOLAN j 
1942 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 4469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 794 Į 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
EDWARD SHANLEY, THOMAS GIBBONS^ ,r„r . , . .
794 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y. bereby. K'ven

puikus PIKNIKAS
Rengia Wilkes Barrip Darbininkiškos Organizacijos “Laisves” Naudai

BUS PUIKI PROGRAMA IR GRAŽIŲ ŽAISLŲ

Nedėlioj, 9 Rugsejo-September, 1934
VALLEY VIEW PARK, INKERMAN, PA

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos

Ištisa programa susideda sekamai: Binghamtono dubeltavas kvartetas; Shenandoah Lyros Choras 
Wilkes Barre Aido Choras. Prakalbą sakys Drg. D. M. ŠOLOMSKAS iš Brooklyno

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

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
NOTICE is 
B 5729 has 
to sell beer . ____  ______
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 756 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARCY BAR and GRILL INC.
756 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y. ;

. . | that License No. I
B 2674 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 85 
Underhill Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES MURTHA
Ave. Brooklyn,’’ N. Y. ,

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

NOTICE is 
B 5461 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8702 
18th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

JOHN OLIVER 
8702—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5558 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 126 
West. St., I Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MATTHEW PRZECHOCKI
126 West St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8045 has been issued ■ to • the undersigned1 
to sell beer nt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed off the premises.

WILLIAM KRINSKY
Ave. Brooklyn, N. Y.210 Patchen

NOTICE is 
B 5441 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 440 
Humboldt St., Borotigh of Brooklyn, County 
of Rings, to be consumed on the premises.

DONATO GIORDANO
440 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1675 
E. 12 Street, Boro'ugh of Bi'odklyn, ’Cortnty' 
of Kings, to be consumed on the premises.

FLORENCE M. RUSSELL
1675 E. 12 St. Brooklyn, N. Y.

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUlaski 5-0727

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:



•ežias Puslapis EAISVfi

I

nų dolerių netikrų pinigų. 
Tam5 pačiam kaltinime Įvardy
ti kiti 8 asmenys.

šešiolika ašmenų išbuvo va
landą Įkalinti keltuve, kuris 
sugedo esant tarp dešimto ir

Bedarbių Konferencijos Planai
Pereitą sekmadienį įvyko j didįjį “biznį,” kuris planas už

dėtų taksus ant visų parduo
dami) daiktų, ant važiuotos, 
ant darbininkų Įplauki) ir ant 
lioterijų-laimėjimų, tikslu su
versti šalpos naštą tiesiog ant 
dirbančiųjų masių pečių.

Visos dalyvausiančios orga- tinę propaganda negali 
nizacijos raginamos išrinkti perdėta.

.^du delegatu, kurie su bendra paradai kiekvienoje miesto 
delegacija neš pas LaGuardią sekcijoje yra vienu iš geriau- 
reikalavimus. Kiekviena or
ganizacija raginama užgirti 
konferencijos priimtus reika
lavimus, vieton gaminus savo 
atskirus reikalavimus. Taip 
pat ragina' siųsti LaGuardijai 
laiškus, kad jis būtų raštinėj 
priėmimui delegacijos.

Miesto organizacijos ir 
skričiai turi pasiskirti po 
na kalbėtoją, kalbėjimui 
siniame mitinge prie

Įvairių organizacijų atstovų 
konferencija išdirbimui plant) 
kaip aprūpinti bedarbius, ku
riems ši žiema žada būti itin 
skaudi ir žiauri, kadangi dar
bai dar vis mažėja, algos ka
pojamos, o pragyvenimo reik
menys šuoliais kyla augštyn. 
Pravedimui konferencijos iš
keltų bedarbiams rekalavimų 
konferencija nutarė rengti 
milžinišką dirbančiųjų ir be
darbių darbininkų mąršavimą 
prie miesto rotušės 22 d. rug
sėjo, šeštadienį.

Svarbiausi iš reikalavimų 
yra šie: tuojaus pravesti Įsta
tymu Darbininkų Bedarbių 
Apdraudos Bilių; padidinti 
piniginę šalpą; duoti unijos 
algas ir sąįygas prie visų šal
pos darbų;į prieš LaGuardijosj

WilliamcInirniApiaif imiteto ; Ben Davis, Negro Li-ivienuolikto augšto 16-kos wiiuamsDiirgieciai. 'berator redaktorius ir vienas! name- 80 Fifth Ave-!
Niekam iš jūsų šiuo tarpu *s blėrndono advokatų; A. L.j '

nėra paslaptis, kad karas ir Wirin, nuo. Amerikos Civilių! 
fašizmas grūmoja daugiau Laisvių Unijos; ii C. Hatha-| 
negu kada nors nuo pasauli- way* Pastarasis buvo vyriau- 
nio karo laikų. Svarba dar
bininkams mobilizuotis ir 

i skleisti prieškarinę-priešfašis- 
būti 

Demonstracijos ir'

John Shevlin, 70 metų se-
Pastarasis buvo vyriau-1 nu^as» &yvenęs 130-15 226th, 

siu vakaro kalbėtoju. Dalyje Laurelton, tapo- užmuštas 
jo kajbo& feakoma“Męš svei-'Long Island traukinio. Sako-| 
.kinani^ £lernd6ną. Mes *pasi- ma’ \ad senukas stovėjęs ša-: 
žadame tęsti kovą už jo galu-i £elžkelių bėgių ii piisiaiti-l 
tiną paliuosavimą, tęsti sykiu į nus traukiniui užstojęs ant bė- i
su juomi kovą už .paliuosavi- 
mą ■ Scottsboro jaunuolių.” _ e
Draugo Hathaway, ( pareiški- į Mėsininkai Darbininkai

ap-
vie-
ma-

m i esto
šalpos taksų planą ir reikalau- rotušės, taipgi išsirinkti mar- 
ja, kad taksai būtų augština- šalkas ir dalyvauti organizuo- lįamsburgo 
mi ant turčių įplaukų. i tai. 1

Konferencija pasisakė prieš saikų reikia siųsti šiuo antra-! 
taksavimo planus, pasiūlytus 
per Grover Whaleno vadovau
jamą grupę ir atstovaujančią

sii) būdų pasiekimui tūkstan- , . , _
eių darbininkų klasine apšvie-: W kad Komunistų Partija 
įa ! 5 ' ' ; 1 ’ J planuoja vajų .sukėlimui kas

' 1 x , • i I savaitę $500 pąsiųsti 50 An- Williamsburge tokia demon- Herndonų 50 komunistų
stracija-paradas Įvyks rytoj, j Ketuė ,sUtiko
29 d. šio mėnesio (Aug.). Pra- iausmi s sveikinimas. 
sidės 7:30 vai. vakaro, prie, D

' Graham Ave. ir Varet St.; ki
tas mitingas bus prie Boerum, 
ir Leonard Sts.; paradas už
sibaigs prie Grand St. Extern, 
sion ir Hevemeyer St.

: dą rengia
Para- 

bendrai visos Wil- 
darbininkų organi-* I 1 Alvl v t A

i tai. Vardus kalbėtojų ir mar--zacįj0St
Lietuviai 

tume taip 
dyti šiame 
sykį, kada čia buvo panašus

šu: United Action Committee, 
11 W. 18th St., New York 
City.

Du Svarbūs Dalykai
Prasideda kongresinių 

vietos rinkimų kampanija. Ko
munistų Partija išstatė savo 
kandidatus Į visas įstaigas, į 
kurias tik bus rinkimai. Rin-

ir

Laimėjo Kovą

Antradienis, Rugpj. 28,1934

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

0
•y5“

Kr-

-d 'J .•'•'M*;;

IŠ Delegačių Raporto ■ SpeciaUs Traukinys 
Milingo iChicaso" 

. — . I Amerikos Prieškarinės- 
! Priešfašistinės Lygos New 

Yorke Įvyko | yorko Miesto Komitetas pra
neša, kad jau paėmė specialĮ 
traukinį nuvežimui New Yor
ko delegatų Į Antrą Prieška- 
rinį-Priešfašistinį Kongresą, 
kuris Įvyks 28, 29 ir 30 d. 
rugsėjo (Sept.), Chicagoj.

Traukinis išeis 27
jo, 10 vai. ryto, iš Erie sto-

Pereitą penktadienį, Webs-, 
ter Hall, New 
pirmas Pasaulinio Moterų) 
Prieškarinio - Priešfašistinio 
Kongreso delegačių raportas. 
Tai nebuvo dar vienas taip 
sau mitingas, bet naujas, įspū
dingas, istoriškas įvykis. Dari 
niekad man neteko būti to
kiam susirinkime, kur vienu 
kartu būt buvę susikaupta ftes> 
tiek naujos energijos, Hail j o 
pasiryžimo už vieną bendrą 
tikslą, kaip kad matėsi šiose į 
delegatėse, 1__
kova prieš karą ir fašizmą,!traukinyje. Asmenys, norintie- 
dar nesenai, buvo negirdėtas, IP dalyvauti kongrese, nors ir 
nežinomas dalykas. Visos jos! ne delegntni, ga,li važiuoti tuo 
parsivežė ugningos energijos. Į P^čiu traukiniu užsimokėdami 
Mūsų pareiga padėti joms iš-1 $20 į abi pusi ir gaus teisę 
naudoti tą energiją būdavo-1 būti Chicagoj 10 dienų. Pi- 
jimui plataus prieškarinio-' ginusia normališka kelionės 
priešfašistinio judėjimo. I kaina Chicagon yra $26.60.

Kalbėjo devynios delegatės, 
tame skaičiuje pietinių valsti
jų delegatė kampininkė, Ka
nados delegatė ir Motina 
Bloor. Nuo Komunistų Par
tijos Centro Komiteto sveiki- 

jno delegates ir susirinkimą d. 
Robert Minor. Jisai pabrėžė, 
kad Amerikos Prieškarinė- 
Priešfašistinė Lyga, ypač jos 
moterų skyrius, atliko didelį 
darbą pasiuntimu skaitlingos 
J. V. delegacijos, kad dabar 
inūsų užduotis budavoti juo 
energingiau prieškarinį-prieš- 
fašistinį judėjimą ir kad pri-

d. rugsė-

pasiekti 
pervažą 

pusę.
kainuos

kurių didžiumai • $18.75, Įskaitant ii du valgiu

imant 23rd Street 
(ferry) Į New Jersey 
Kelonė Į abi pusi

darbininkai turė-
pat geriau pasiro- kimil kampanijos pravedimui 

Pereita reikia pinigų, reikia darbo.
” g Šiais abiem turėtų susirūpin- 

paradas, Ukrainai darbininkai Li ir lietuvių darbininkų orga- 
turėjo apie 200 maršuotojų, o

parade.

New Yorko ir Brooklyno 
mėsinyčių darbininkams pa
vyko suorganizuoti 145 šapas. 
Šiame vajuje kovingai pasiro
dė vadai Finkelstein ir Shine, 
kurie, nepaisant gengsterių ir 
kalėjimo teroro, vadovavo 32 
streikam. Brooklyne, 802 
Avenue U, bėgiu dviejų sa
vaičių streiko buvo vedamas 
žiaurus teroras ir gengsteriai 
buvo Įsakę Finkelsteinui Į dvi 
dieni prasišalinti, bet pikietas 
tapo dar labiau sustiprintas ir 
darbininkai laimėjo.

Areštuoti streike buvo Fin
kelstein, Shine, Goldberg, 
Berk, Weitzman, Kerman, 
Sterting, Kahn, Amar ir Res
nick.

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

nizacijos ir visi klasiniai są- 
............. , neatsi

žvelgiant, kuriai organizaci-
mūs buvo tik keletą, išsimėtę moningi darbininkai,
po visą paradą. Juk mums
taip pat gręsia- karas ir fa- Ja^ De priklauso, ar jokiai ne-
šizmas, tad ir mes neturėtume 
atsilikti nuo kitų darbininkų.

Tarptautinė Jaunuolių Diena
Ateinantį šeštadienį, rugsė

jo 1 d.-,' yra Tarptautinė Jau7 
nuolių Diena. Jaunų Komu
nistų Lyga atsišaukė į visas 
darbininkų organizacija^ ap
vaikščioti šią TJD. Atsišau
kimą užgyrė KP New Yorko 
Distriktas: ir eilė kitų darbi
ninkų organizacijų bei kliupų. 
Tad šios apielinkės jaunuoliai 
rengiasi milžiniškai demons
tracijai, kurioje jaunuoliai 
ypatingai pareikš savo pro
testą prieš rengiamą naują 
skerdynę.

Visų jaunų ir suaugusių 
pareiga smarkiai rengtis prie

prikląuso.
Jau išėjo iš spaudos Komu

nistų Partijos rinkimų platfor
ma, kaip anglų, taip ir lietu
vių kalba. Lietuviškoji yra 
keturių puslapių lapelio for
moje, užsivadina: “Už Dar
ba ir Duona Visiems.” Visos 
organizacijos turėtų tuojau 
užsisakyti ir plačiai’ paskleis
ti tarp lietuvių darbininkų. 
Gaunama “Laisvėj.”

Šib mėnesio 25 d. prasidėjo- 
rinkliavos ft ag days) po visą! 
NėW Yorką’ ir ' priemiesčius) 
sukėlimui aukų vedimui 'rin
kimų kampanijos. 'Dėžutes ir 
visą reikiamą rinkliavoms me
džiagą ’ gklima gauti 799 
Broadway, 'Room 541, New 
Yorke. Rinkliava pasibaigs 4 
d. rugsėjo. Pasiskubinkite.

lY Cl 1 Alei lllVClftvU J 1 V Kž Cl 0111CV1 lllCVl 1 Vllį, U1U F1 •

Norintiems važiuoti gera pro-) šios demonstracijos. Plačiau! Pavykęs Jurginės Piknikas 
apie tai bus pranešta vėliau.

J. D.
ga.

R.

Williamsburgieciam Žinotina
Pradėjimui Komunistų Par

tijos rinkimų kampanijos šeš
toj sekcijoj, Williamsburge, 
visos darbininkų organizacijos 
rengia bankietą, kuris įvyks 
penktadienį, 14 d. rugsėjo. 
Visos 
ei jos 
visus 
o kur 

i aukų! 
nimui 
maisto pas KPi pritariančius! 
krautuvininkus bei šiaip išsi- 
galinčius asmenius. Organiza
cijų valdybos turėtų turėti tą 
mintyje. • . 1

I Bankiete jau pasižadėjo 
i kalbėti d. Clarence Hatha
way, “Daily Workerio” re
daktorius ir lietuvių myli
miausias iš kitataučių kalbėto-1 
jų. Pfašome visų rengtis en-[ 
ergingai prie šio bankieto.' 
Įvyks Crystal Palace, 143! 
McKibben St., Brooklyne.

tos apielinkės organiza- 
raginamos mobilizuoti 
savo narius, parinkti, 
galima, paskirti iš iždo 
išrinkti komisijas plati-1 
tikiėtiį ir parinkimui |

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Entuziastiškas Herndono Pasitikimas
Keturiolikos tūkstančių dar-paliuosavimą, už įsteigimą So- 

bininkų minia, susirinkusiu' vietų Amerikos. Pietų linči- 
paminėti kritusius 
Sacco ir Vanzetti ir reikalau
ti •paliuosavimo Angelo Hern-

susirinkusių! vietų Amerikos.
karžygius ninkai pamatė, kad negrų ma

sės jau nebėra atskirtos, kad 
Angelo Herndon nėra vienas,

dono ir Scottsboro jaunuolių, su mjiiOnais negrų ir baltų
audringu delnų plojimu ir 
sveikinimo šūkiais pasitiko 

valome turėti skaitlingą mo-'Jaun^ negrą organizatorių 
terų atstovybę Antram J. V. Angelo Herndon, Amerikos 
Prieškariniam Kongrese, nes Dimitrovą, kuomet jisai pasi- 
be moterų dalyvavimo nebus r°dė svetainėj. Vos tik spėjo 
sėkmingos kovos prieš karą ir pasirodyti, negrai ir balti dar- 
faŠizmą. ' j bininkai ir-jų vadai.apsupo jį

i ir iškėlę ant savo pečių nune- 
” 'še ant estrados. Visa svetainėj

K Aido ir Fact Naw Ynrhn lyg miškas’ audros ŲŽtiktas-su 1». /UUU ir EdSl new ,1OFKO ūž6 ir sujudo, visi žmonės pa- 
Isvažiavimo kilo, daugelis ant suolų sušo-
' 5 j ko, norėdami pažvelgti į jauno
”• Aido Choro ir East New, kovotojo veidą. • 
Yorko ALDLD ir LDS kuopų! .
bendras išvažiavimas, pereitą! ^eJe» labai entuziastišką 
sekmadienį, visapusiai pavy-1 ąavo ir tūkstantinė,
ko. Publikos susirinko daug! “j?.“ P*!®8-,
ir tarp susirinkusių matėsi 
gera nuotaika. Daug gyvu
mo pridavė buvimas choro ir! 
jo dainos. Publika jas įverti- 

Dar pirmu sykiu šį me
tą buvo išvažiavimas Forest 
Parke su dainomis. Likusių
jų išvažiavimų rengėjai turė
tų pasistengti turėti dainų bei 
sporto» ir žaislų, nes tas pada
ro iŠcvažį|vimuš 
IŠ to tik nauda ir 
gėjams. ■ *

no.

smapesniais. 
patiems ren-

N. I.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKĄS)

LaISNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Pereitą šeštadienį įvyko' 
Jurginės Draugijos piknikas, 
Clinton Parke, Maspethe. Svie-

I tėlio turėjo gražaus; pilnas 
parkas linksmų žmonių, pilna 
svetainė šokėjų, kad net smar-' 
kiau apsisukti šokikai negalė-' 
jo. Publika susidėjo iš viso
kių pažvalgų žmonių. Matėsi 
daug ir “Laisvės” skaitytojų. 
Tai pasekmė draugingo Jur
ginės atsinešimo į revoliuci
niai nusistačiusius darbinin-' 
kus. Blogėjant darbininkų REIKALINGAS vienam vyrui apšil- 
padėčiai, be kabėjo, tie ryšiai ¥mbar>'s visais_ pataisy- 
darysis stipresni naudai ben- Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
drų darbininkų reikalų

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys, forni- 

šiuotas ir apšildomas, del jauno 
vaikino; esu švarus ir nei jokio truk
umo nedarau. Rašykite sekamai: 
J. B. 46 Ten Eyck Str. Brooklyn, 
N. Y.

darbinin-1
(202-204)

darbininkų prieš fašistinę re
akciją,

“Bet,” sako Herndonas, 
“net šį vakarą, ' kalbėdamas 
jums, aš dar nesu laisvas. Tik 
jūsų pas i ryži p as plėsti kovą, 
surąsti naujus ^kovotojų rezer- 
yus darbininkų ir intelektua
li) eilėse, gali išgelbėti Angelo 
Herndon,” t Jisai nurodė baišų 
pietinių’valstijų terorą ir kad 
vergijbš retežių katorga yra 
mirties spąstai kovingiems 
darbininkam^. Kovos jausmu 
pripildė klausytojus jo kalbk 
ir ugningas atsišaukimas gel
bėti Scottsboro jaunuolius,! 
Mooney, Ernst Thaelmann ir, 

prasidėsiant mitingui parada-Į kitus klasių kovos kalinius. ' 
vo gatvėmis Bronx e ir su vi
somis iškabomis ir vėliavomis, energingai dalyvauti rinkimų

i visa minia sykin, atmaršavo į kampanijoje, 
Bronx Cęliseum,

Herndonas savo kalboj pa
reiškė : “Komunistai pasiliks 
Pietuose. Jie suorganizuos ir 
suvienys negrus ir baldus dar
bininkus bendroj kovoj prieš 
abiejų bendrus pavergėjus,-už 
nuvertimą brutališkos kapita- Harry Hąywoodf, Lygos Kovai rugsėjo. Kaltinamas vadoya-

Jis taip pat ragino visus

sakydamas: 
“Komunistų , Partija ; yrą vie- 

i nintėlė’ partija, kuri ' išdrįso 
| įžengti Pietuosna, kuri drą
siai iškėlė kovą už laisvę neg
rams ,ir paliuosavimą visos 
darbinįnkų klasės.’* į Į ’ 

: >'0' ' t ■ 'Apart Herndonb, skalbėjo,
* » • t ' X. s \

• dytaš kambarys su visais pataisy
mais. Rašykife sekamai: P. L., 46

(202-204)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-UU72

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomia 
vakarais 
iki 1

■c

Radio Darbininkai Streikuoja IŠRANDA VOJIMAI
‘ 1 ; •' i • ’ ' ■ \: y ■ < i • t ; ■. * j . • ■
Pereitą. .trečiadienį sustrei-) pašIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 

kavo .i)e Wald Rądįo, 510 $th1 kambariai, su visais vėliausiais 
Avė., darbininkai ir visi kaįp ’ įta?W?3.’ stm-heated. Randa $25 
Y ’ j v t> •! 11 menesį ir daugiau. Kreipkitės šiuovi,enąs aplejdo darbą. K,e,ika- arąrašu:Į » 436 jSouth 5th Str., šalę 
lauja pahįėlijpę algų, . ,trum-į Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus- 
pesnių valandų ir prjp^įnimd 
unijos. ; . , . • .

kite Superintendant.
(201-208)

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Įermenis ir palaidoji tin

kamai Ir už prieinamą kainą
^Parsamdau automobilius vesti- 

vem, parėm, krikitynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti, Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Trys nuteisti metams kalė

jimo už skleidirpą netikrų 
banknotų. Nuteistieji yra j 
Morris Dioyatto, 20 metų, 3211 
E., 12th St., New Yorkę; Ge-' 
orge Kronos, 43 metų, 1,128. 
Lafayette St.,-Brooklyne; Da-1 
niel Lanzo, 21 metų, 2,814 j 
Fulton St., Brooklyne.- )Sam
Dė Santi .'sulaikytas pot $lj0,- 

<>000 kauc$| ? ikitėism’o' l|0 d.

už Negrui Teises, r sekretorius; vime grupėse kuri i i paleiduslistų ir turtingųjų, dvarponių: už Negrų; Teisei •; sekretorius, vime grupės; !- .kuris i paleidus 
valdžios, už klasės ir tautos Robert Minor, nuo KP C Ko- apyvarton virš dviejų milio-!

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

< i : . :

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

šaukite dieną ar naktį 
f 4Ž3 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

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 didele dėžute už $1, gali 
ištesėti visam menesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Inc., Dep. L.
62 Beacota St., Newark, N. J.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligds, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamėfi 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, Se
rumų ir depų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—* A. M. Iki B P. M.
O sekmadieniais 0 iki 4 P. M.




