
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos į Palestiną Veš 

Galvijus

KAUNAS. — Palestinos im
porto firmos baigė su “Mais
tu” derybas del galvijų eks
porto iš Lietuvos į Palestiną. 
Susitarta kas mėnuo iš Lietu
vos Palestinon gabenti viduti
niškai po 300 galvijų. Pirma 
galvijų partija bus vežama 
rugs. mėn. pabaigoj Dancigo 
laivu. Laivas iš Klaipėdos 
plauks į Haifos uostą Palesti
noje. Ta proga Lietūkis Pa
lestinon siusiąs apie 200 tonų 
bulvių.

Išlygina Janulio Nuodėmes

Galutinai apskaičiuota, kad 
bu v. Kauno centr. pašto kasi
ninkas Janulis iš taup. kasų 
skyriaus pasisavinęs 198,000 
litų. Kauno centralinis paštas 
su indėlininkais dabar atsis
kaito.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

dąrbininkai Vit-4 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la s mesite, Tik. 

Retežius, o Išlaimė^ite 
Pasaulį!
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“Mediniai” Drabužiai j Austrijos Socialisty- 
Vokietijos Moterims

BERLYNAS. — Užvakar 
Hitlerio propagandos minis- 

Įteris Goebbels pradėjo .agi
tuot, kad vokiečiai būtų pri
sirengę pabadant, be dauge
lio reikmenų apsieit ir tuom 
parodyt tautišką didvyriš
kumą.

Rugpj. 28 d. Richard Dill- 
enz, hitlerininkų direktorius 
moteriškų madų, pareiškė, 

I kad daugelis moterų turės 
! rėdytis iš medžio pagamin
tais drabužiais. Sako, yra 
I • V . 1 • 1*1 *1

Komuhis^ Frontas
AUDĖJA!, j GENERALĮ SUVIENYTO 

FRONTO STREIKĄ ŠĮ ŠEŠTADIENĮ!

Palangos Tiltas Padegtas?

Iš Palangos mums praneša, 
kad jūros tiltas buvęs tyčią į 
aplaistytas greit užsidegančiu ( 
skystymu, todėl teigiama, kad!išrasta, kaip medį chemika- 
tai yra padaryta pikta valia. iaįs ištirpdo ir iš jo išverpia, 

išaudžia “vilnonus,” kuriuos 
vadina “Woolstra.” Pana
šiais būdais dirbama “dro- 

3_ bės” ir “šilkai.”
Hitlerininkams baigtinai 

Vokietija krikdant šalies ūkį, Vokieti
ja neturi pinigų pasipirkt 

i reikiamų medžiagų iš užsie
nių.

VOGiTaKLO centus
WATERTOWN, N. Y. — 

Sugautas Daniel Catalina, 
16 metų berniukas. Jis bu
vo New Yorke nuteistas ka- 
lėjiman už vogimą centų iš

Vokietija Neatsiteisia

Kaunas.—Paskutiniuoju laiku 
Vokiečių valdžia visai neduo
da leidimų savo firmoms už
mokėti už įvežtus 
tavoms iš Lietuvos.

Už Nėščios Žmonos 
ma 2 Metai Sunk.

Kalėjimo

Pilietė Ona Koncevičienė U- 
tenos ir Eigulių g-vių kampe 
pardavinėjo ledus. Gegužės 
21 d. vežiku atvažiavo jos vy
ras Kazys Koncevičius, su ku
riuo Koncevičienė jau i 
atsiskyrusi, ir prašė duoti 5 lt. 
Koncevičienė atsisakė duoti. 
Koncevičius puolė b. savo 
žmoną ir taburete pradėjo ją 
mušti. Mušė, kol žmona ne
teko sąmonės. Kadangi Kon
cevičienė jau buvo 8 mėn. neš-

Sumuši- 
Darbų

Kovai už Sov. Sąjungą, 
prieš Fašizmą, už Darbiniu- j 

kų Revoliuciją
VIENA. — Revoliucinis 

Austrijos socialistų Centro 
Komitetas, Komunistų Par-1 
tija ir socialistinių gvardie- 

, čių (respublikos sargų) 
Bendro Veikimo Komitetas 
jau rugpjūčio 1 d. suėjo į 
vieną frontą kovai prieš ka
rą, prieš fašizmą, už Sovietų 
Sąjungos apgynimą ir už 
proletarinę revoliuciją, kai
po atsakymą į imperialistinį 
karh. Visos trys organiza
cijos sykiu išleido bendrą 

.pareiškimą. Jame, be kitko, 
saiko, jog į vieningą frontą 
dedasi visi socialistai, apart 

I nereikšmingų šipulių.
Špsvarbų pareiškimą išti

sai skaitykite antrame pus-! 
lapyjeK.. i

Fašistų Atakos prieš T. i 
Darbininkų Apsigynimą

NIAGARA FALLS, N. Y.

į Kiekvienoj Audykloj, Verpykloj Išrinkite iš Savo Tarpo 
Streiko Komitetus; Nesileiskite Vadams Jus Parduoti!
WASHINGTON. — Au

dėjų streiko komiteto pirmi
ninkas Frank Gorman lai
žosi prie Roosevelto darbo 
ministerijos; prašosi, kad 
streiklaužė ministerė Fran
cis Perkins užgirtų šį strei
ką kaipo teisėtą. Maldauja, 
kad darbo ministerija pa
veiktų fabrikantus, idant jie 
ateitų pasiderėti su Federa
cijos Audėjų Unijos vadais, 
McMahonu, Gormanu ir ki
tais. Vadai jieško bet ko-į 
kio kabliuko, kad tik nerei
kėtų paskelbti visuotiną
streiką šį šeštadienį, rugs. 1 j į]£ 
d., kaip nutarė paskutinis! 
unijos suvažiavimas.

Fabrikantų komitetas su 
[Sloanu priekyje gal susi
rinksiąs tarp savęs pasitar
ti šiandien. Bet, kaip ra
šo New Yorko Times kores
pondentas Louis Stark, fab- 

I rikantai nežada daryt darbi-

NAUJAS ERMYDERIS ™siS

l

kite eilinių darbininkų vie
tines ir apskričių konferen
cijas. Imkite streiką į saVo 
rankas; kovokite, kad tik , į 
jūsų pačių išrinkti atstovai H 
galėtų derėtis su bosais del; ; į 
sąlygų. Streikan eikite ne .' 
tik medvilnės, bet ir šilkų iri i i 
vilnonų audėjai verpėjai.

Tik šitaip eiliniai darbi
ninkai išvien veikdami galės 
laimėti streiką, nepaisant 
pardavikiškų vadų.

Teroras del Parašų -<40 VIVI a UJI (4O^|

Komunistų Partijų .

Lygiomis “teisėmis” negrai bedarbiai nakvoja su 
baltaisiais ant Manhattan Tilto laiptų New Yorke. 
Pašalpos punktuose ir benamių prieglaudose jie 
skirstomi pagal spalvas.

kuvo aklo laikraščių pardavinėto- —Fašistų šaika rugp. 27 d.! DIDŽIULE STATYBA
jo; bet jam .buvo iš kalėji 
mo pavykę pabėgt.

• užpuolė,. Tąr^tąutinio Darbi- j 
ninku Apsigynimo sušauktą 
baltųjų ir negrų susirinki-

EINAMASKVOJE AUSTRU ARMIJOJE

ASTORIA, Oregon,—Lai
kraštis “Budget”, apskrities 
valdžios advokatas ir bedar
bių šelpimo viršininkai pra^ 
dėjo bataliją prieš visus pi
liečius darbininkus, kuriė! 
tik pasirašė, jog jie sutinka, 
kad Komunistų Partija iš- j'

M! f4". f-t.
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KaraS DUSIAS Greitas mą. Jis buvo sušauktas ,ko-
PA RYŽIUS. — Prasidėjo 'vai už paliuosavima negro 

Alfonso Daviso. Pastarasistumo, tai po 3 dienu pagimdė! dideli Francijos armijos ma-
negyvą kūdikį. Koncevičius!nėvrai. Daugiausia domės yra suimtas pagal melagm- 
buvo areštuotas ir patrauktas'kreipia į greitumą motori- kaltinimą, buk jis uzpuo- 

zuotos, mechanizuotos armi- lęs^žaginti baltą mergšę, 
jos, į tankus, šarvuotus au
tomobilius ir lėktuvus.

Po tik padarytų manevrų, - 
Italijoj, Mussolinio kariški' ranc^as^ ligoninėje.

negyvą kūdikį. Koncevičius! nėvrai.

kaltinamuoju.
Kauno apyg. teismas Kon

cevičių nubaudė dvejais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

Fašistai bjauriai sumušė 
i du darbininku. Vienas jų- 
! dviejų, negras Wm. Fischer 

. Jis vei- 
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| žinovai pareiškė, jog būsi-1 kiausia, bus dar teisman pa-, 
apielinkės ^teismas m ame kare apkasai beveik! trauktas, 

neturės vertės prieš smar-į 
į kų judėjimą tankų, šarvuo-j 

getą už tai, kad ji koliodavo tų automobilių ir lėktuvų.

Baudžia už Elgetavimą

Kauno <
šią savaitę nubaudė 12 asme
nų už elgetavimą. Nubausti 
po 3 paras arešto, o viena ei-i

Mat, darbinin- 
ikams besiginant, liko pavo
jingai sužeistas vienas už
puolikas.

Paryžiuje manoma, kad Rugpj. 28 d. masinė bal- 
bausta 2 savaites papr. kalė- vis tiek dar bus naudingos tųjų įr negrų delegacija nu- 

požeminės tvirtovės, kurių'ėjo pas miesto majorą rei-

neduodančius išmaldos, nu-

jimo.
x Z V J I ------ C -----

įrengimas Franci j ai prieš! kalaudama, kad sustabdytų

Į statytų savo kandidatus į 
valdvietes šiuose rinkimup-; į H j 
se. “Budget” viešai paskel; ' 
bė visų pasirašiusių vardus, ■ 
Pasirašiusiems bedarbiams 
neduoda jokios pašalpos; 
reikalauja pavaryt iš darbų 
visus, kurie davė savo para
šą komunistams. Turintie
ji gi pašalpinius darbus yra 

komunistams ir kitiems ko-1 spiriami eit pas notarą ir 
vingiems d a r b i n i n kams.1 paciaryt prisiektą paliudiji-, . 
Germanai, McMahonai visai; ka(j jje ngra komunistai 
nesikreipia į Darbo Federa-^. nepritaria Kom. Partijai 
cijos narius, idant paremtų Kitaip, bus išmesti iš darbo, 
audėjus. Jie pila šaltą van- į Komunistai rengia plačias 
denį ant audėjų ūpo, verkš-; darbininkų demonstracijas

pamatys, kad audėjai ver
pėjai ištikrųjų pasiryžę ko
von.

Darbo Federacijos vadai, 
iš savo pusės, nieko nedaro, 
kad sumobilizuot kovą. Jie 
tik bažijasi kapitalistams, 
kad streike neduos giliuoti

i Riaušės tarp Priešingų 
Sriovių Karininkų del 

Vadovybes
VIENA. — Rugp. 28 d. 

kilo nepaprastas lermas Au
strijos armijos kareivinėse 
Florisdorfe. S u s i v a i dijo 
krašto saugumo komisaro 
Emil Fey‘aus šalininkai ofi- 
cieriai su jo priešininkais iš 
pietinės Austrijos. Pasta
rieji vos nepriėjo prie gink
lų naudojimo del to, kad bu
vo paskirta nepatinkamas 
jiems naujas oficierius. Val
džia skubiai atsiuntė polici
ją ir būrį sau ištikimų kari- 

v . . .. ninku. Kareivinės dar
požeminio ge z e 10 p0ųcįj0S sargyboje.

Nieko Panašaus. Niekad 
Nebuvo ’Jokioj Kapitalisti

nėj šalyj
New Yorko “Times” ir ki

tų kapitalistų laikraščių 
specialis rašytojas Will Ro
gers, dabar nuvykęs į Mas
kvą, praneša rugpj. 29 d. 
apie milžinišką namų staty
bą Sovietinėje sostinėje:

“Ką ir kalbėt apie kokio 
ten miesto (svetur) kilimą! 
Šičia tai kilimas. Aš nieka
da savo gyvenime dar nesu 
matęs tiek naujų statomų 
namų, kaip šičia.”

Sykiu jis rašo apie Mas
kvos

lendami, kad unija “neturi 
pinigų” duoti streikieriams 
paspirties, ir prašo, kad 
juos šelptų valdiški bedarbių 
biurai.

Mi.

fiETy

'■*4'uv

te-

Komunistai rengia plačias

protestui prieš tokį fašistų 
pasimojimą ant paprasčiau
sios piliečių teisės.

Užpuldinėja ir Žaloja

Vokietiją pasienyj lėšavo | siautima fašistinių padaužų, statymą, kur dirba ir mote-!
$100,000,000.

Valdžia Daug Uždirbus
WASHINGTON. — Šalies

Apielinkės iždo ministeris Morgenthau

rys. Pirmiau Will Rogers I
Žarėnų valsčiuj policija, be- 

gaudydama plėšikus Balsį su 
Kazlausku, užtiko miške cuk-' 
rinės bravorėlį.
gyventojai manę, kad ten gy*! giriasi būk valdžia Uždirbo 
veną plėšikai, nes dažnai ma- °
tę rūkstant dūmus.

Vaikai Kaltinami Apsivogę
Brooklyn, N. Y. Sovietinio^ Sibiro gamta,

Trys vaikai tapo areštuoti 
.pereitą antradienio vakarą. 

maa aaa v. Jie kaltinami apvogę 15 na-
$2,800,000,000, sumažindama | pajūrj0 vasarnamių, pa- 
aukso pagrindą popieriniam j staromis keliomiš savaitėmis, 
doleriui. Bet ir doleris ata- j Slaptos- policijos agentas Ha- 

l tinkamai nupuolė, praskydo, j r°ld Fląy, kuris juos areštavo, 
PARYŽIUS. VIII. 11. Havas'del to ir gyvenimo reikme-jsa^0’ išvogta apie $1,000 

- užsienių^ juo labiau pabrang0. j

Kaunan Atvyksiąs Litvinovas

praneša, kad SSSR i 
reikalų komisaras Litvinovas,! 
grįždamas iš Vakarų Europos,! 
apsilankys Kaune, Rygoj ir j 
Taline.

vertes brangakmenių rasta pas 
juos darant kratą.Philadelphia, Pa

j --------------------- ' I Areštuotieji yra Edward
Šį vakarą įvyksta svarbus Sheehy, 16 metų, 381 Beach

_____ • • 1 • . ... ___ __ _________________ -susirinkimas “Laisves” pik- 
Susirinkime 

dalyvaus ir drg. D. M. šo- 
Ilomskas iš Brooklyn©. Visi 
revoliucinio judėjimo simpa- 
tikai, kurie tik jaučiasi ga
linčiais kuomi nors prisidė
ti prie šio pikniko, yra kvie
čiami dalyvauti šiame susi
rinkime. Susirinkimas bus 
995 N. * 5th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

Nauji Algebros Vadovėliąi
! niko reikalu.

KAUNAS. — Prof. Vikto-į 
ras Biržiška, įžymusis mate-j 
matikas Lietuvoje, suredaga
vo A. Busilo ir Z. Balučio pa
ruoštus “ALGEBROS” I, II ir 
III d. vadovėlius. I-ji dalis 
baigiama spausdint ir šiomiš 
dienomis pasirodys knygų rin
koje. II-ji dalis išeis šio mė
nesio pabaigoje.

šis vadovėlis bus bene ge 
riausias Lietuvoje. ' ’ ' •

44th St.; William Scheuster, 
14 metų, 432 Beach 38 St., ir 
Anthony Porcella, 15 
36-06 Far Rockaway 
vard, Edgemere.

Suareštuotas ir Jack 
'berg, 31 metų, 63-50 Rocka
way Beach- Boulevard, Edge- 
mere, kaltinamas , priėmime 
vogtų daiktų. Sakoma, Greęn- 
bergas nupirkęs nuo vaikų, 
$125 laikrodi uz $3, bet sakė- i • * ’ v • . • T : 4 ' « • « .« — .

metų, 
Boule-

pūikia jo žeme ir kolektyvių 
ūkių darbais. Priminė ir 
gausą valgių Sovietuose.

Dideli Miškų Gaisrai
WASHINGTON. — Nuo 

sausio 1 d. iki šiol Jungtinė
se Valstijose buvo 7,785 miš
kų gaisrai. Per juos (išdegė 
311,954 akrai medžių. Vien 
tik ugnies gesinimas 
džiai lėšavo $1,088,900.

vai-

NAZIŲ PINIGAI 
AUSTRIJOJ

VIENA.—Tapo areštuo
tas Fr. Bachinger, buožių- 
ūkinįnkų partijos vadas, bu
vęs Dollfusso ministeris. Be 
kitko, jis ’ yra kaltinamas, 
kad važiavo į Vokietiją ir 
dalyvavo slaptuose hitleri
ninkų susirinkimuose, kur 
buvo planuojama sukilimas 
prieš rymiškai-fašistinę Au
strijos valdžią. Grafas Ra- 
ertera liūdi ja,kad hitlerinin
kai davė bent $70,000 Bach- 
ingerio , organizacijai delei

TA^ll

GINKLŲ LĖŠOS.
GENEVA. — Tautų 

gos išleistoj apie ginkluotę 
knygoj apskaitoma, jog 1933 
metais buvo ginklavimuisi 
visose šalyse išeikvota tarp 

$125"*iaikrodj“ul $3,“bet šaS $3,471,000,000 ir $4,399,000/ 
■si, nežinojęs, kad laikrodis 000, skaitant tuos pinigus- 

auksu. . - ■buvęs vogtas.

Green- Ly-į

kovos prieš Austrijos Doll- 
fusso vyriausybę.

Juodašimčių Grūmojimas
• SAN DIEGO, Gal. — Ko

kie tai juodašimčiai rašinė
ja mirčia grūmojančius laiš
kus jaunųjų komunistų or- 
gapizątoriui Pąuliui Shapi
ro.

Darbininkai Veržiasi j Tik-,. Kom partjjos KandidatUS i 
» rą Kovą 

z 
Iš pietinių valstijų ir 

Naujosios Anglijos plaukia 
vadams žinios, jog audėjai 
verpėjai yra nusistatę neat- 
laidžiai koyoti už 34 valan
dų darbo savaitę su 40 va
landų alga ir ųž savo unijos 
pilną pripažinimą.

Šiandien W a s h i n gtone 
įvyksta revoliucinės Nacio- 
nalės. Audėjų Unijos Pildan
čiosios Tarybos susirinki
mas. Jos sekretorė Anna 
Burlak praneša, jog mobi
lizuojama visi šios unijos 
nariai veikliai išvien kovoti 
su federacinės unijos darbi
ninkais.

Sykiu yra atsišaukiama į 
visus federacinės unijos na
rius ir audyklų darbininkus 
apskritai:

Organizuokitės iš apa
čios; kiekvienoj dirbykloj 
išrinkite suvienytus streiko 
komitetus, nepaisant kokiai 
unijai, kas priklausytų ar 
nepriklausytų. Tuojau šau-

STAUNTON, III.—Iš dar
bininkų susirinkimo gengs- 
teriai pasigrobė drg. KaroĄ 
Locknerį, Kom. Partijos 
kandidatą į šalies kongres- 
manus.- Sumušė daugelį, 
darbininkų, kurie bandė jį. * 
apginti. Primušė Locknerį • • 
įsimetė jį į automobilį; pa- 
vežė kiek už miestelio ir iš
metė. Be kitų žaizdų, jam 4 
yra pusiau nukirsta nosis. į

Žibalo Eksplozija Suardė * 
Argentinos Miestelį

Campana miestely, 
gentinoj, eksplodavo ir su
degė 30 milionų gorčių žP 
balo. 5 darbininkai užmuš
ti, daugiau kaip 50 sužeis
ta. Daugelis namų oran 18^r 
nešta, dar daugiau sutirpo 
gaisre. Miestelis faktinfti 
sunaikintas. .

• ■■■■■■ ■ ■     ■ — ——   > »♦ • i '’’

Lediniai šaltas vandub:i • 
gerti, yra įrodinėjama, keivį^'^j^ 
kia regėjimui, blogai veikia 
į matymo nervą.

i V
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Giliai pakvė- •

Ketvirtad./’Rugpj. 30, 1934

įžęm^į “ūkio
'skyrius '

i daugiausia buvo paimti

Kokis Darbas Dabar Stovi 
Prieš Mus Pirmoj Vietoj ?.

Pirmučiausias darbas, prie

Į ^litinius ’•Idnimd 'būdas višū intensy- Literatūros Draugijos susi 
13,000 ' patarėjų j'vūmu ir visu smarkumu rinkimu nebuvo ./jau visą va 

bus j vystomas ir tobulina- sąrą. Tiesa, buvo tokiu nė
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

Neatlėkė!

Pavyzdžiui,' rosime.

Iš Vienos atėję žinios skelbia, kad

Lowell, Mass

ję kyla neraipumas, j tokį aiškinimą niekas*' parodė’spartu kėlimą žemės: >

i pasaulyj, nuo ko žymiai nu- |
■ kentėjo javų derlius ir eilėj ,!vĮšką judėjimą.
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pirmininkai ir brigadiriai. nikines žinias, kad sugrįžus dargi iki 40 pėdų gylio ka-1 Į1 ai suslPratusiems 
Tlobnv’ •nvlalraitnYnn Wm«- nln-nl rvAlTU-i. wnlni OnCi'nlkrvw Ir/xloVlAryil nnoma, m

lietuvišką tvoja vienoj vietoj.

netiki. Visi yra ildomOnės, kad toks'-aišku 
nimas yra Melas, kad “Lituanica’” visai ne
buvo pakelta iš Kohler, Wis., ir kad ši atsi
sveikinimo diena yra rengta prigauti publi-

every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW FORK

Jie udarninkų į įvairias mokyk- darbas, panaudojant tam kios rūšies

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Esu “Laisves” skaitytoja ir

Viduriai Nedirba. Baltosios

pasižmonėjimų”, ' suot vaistų,
Tai

. tatiįrą!

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50

, Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months ......... $3.00 
Brooklyn. N. Y„ six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 
Canada and Brazil, six months ........ $3.00
» __________

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

of March 3. 1879
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—__________ 7 automo-, tų žemės ūkio 1933 metais žiavimo partija buvo • pa-i ir orlaiviais lieti laukus, kas . . , .............
bilWs. O ką prieš revoliu- buvo išląvinta 267,210. Di- siuntūs į kolektyvūs 23,000!davė geras pasekmes. ' Buvo 1<ios naud°s, tai pamatysime, semti,,ir iš to Jums galva su- lin 5% solution
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Taip, šis Austrijos revoliucinių darbi
ninkų žygis yra pavyzdžiu viso pasaulio 
darbininkams! Amerikoje, kur šiuo tar
pu fašizmas kelia galvą, revoliuciniai 
darbininkai privalo juo labiau susirūpin
ti sudarymu bendro fronto kovai prieš 
tai!

Austrijoj Taipgi Einama 
Prie Bendro Frorito

Iš Vienos atėję žinios skelbia, kad ir 
Austrijoje einama prie sudarymo bend
ro fronto kovai prieš karą ir fašizmą. 
Austrijos revoliuciniai socialistai, Šuc- 
bundo (socialistų kovotojų būriai, kurie 
■dabar paskelbti nelegališkais) Bendras 
Veikimo -Komitetas ir Austrijos Komu
nistų Partija turėjo susirinkimą, svars
tė sudarymą bendro fronto ir jau išlei
do bendrą pareiškimą į Austrijos darbo 
žmofiės.

Pareiškimo pradžioj kalbama apie da
bartinę padėtį Austrijoj, apie kruvinuo
sius fašistinės valdžios žygius, persekio
jimu? darbininkų ir t. t. Toliau sako
ma:

“Kad pašalinus vidujinius kapitalizmo 
keblumus, imperialistinės valstybės ruo
šiasi prie nąujo karo. Austrijos valdžios 
vedama politika yra tokia, kuri remia 
kiekvieną avantūrą, 
Austriją militarine 
baze.

“Sovietų Sąjunga drūčiai nusistatė už 
taiką,’kovodama už ją. Vidujiniai silp
numai * kapitalistinių kraštų neleidžia 
jierfis užpulti su ginklu ant Sovietų Są- 
jun£(te šiuo tarpu, bet visų kraštų fašis
tai žr reakcininkai tos vilties dar vis ne
išsižadėjo. A

“įMes, •klasiniai sąmoninga darbininkai, 
gerai žinome, kad tėra tiktai vienas bū
das,’’kuriuo galima neprileisti naujas im
perialistinis karas: proletarinė revolių- 
cijap J'

Hurodęs, kad šis bendras visų trijų or- 
garfižacijų centrų padarytas žingsnis su- 

. pučia su 20-tinėm sukaktuvėm nuo pra- 
sidįjimo pasaulinio karo, pareiškimas to- 
liartš sako:

“Mes šaukiame visus Austrijos darbo 
žmones kovoti rugpjūčio 1 d.

galinčia padarytį 
kitiems kraštams.

Grigaitis su savo barabanščikais skel
bė, būk’“antrasis skridimas pęr Ątlanti- 
ką” jau priruoštas, orlaivis ■ “Lituanicą 
II”, jąu gatavas, dabar tiktai reikalinga, 
kad orlaivio vairuotojas p; Vaitkus, atsi
sveikintų žmones ir jąu būš viskas'gėiMi*.

Suruošia atsisveikinimo kermošių' (pe-' 
rėitą sekmadienį, Chicągoj). , Sueina 
žmonių, kad pamatyti, kaip išrodo tasai < 
orlaivis, kuriam tiek daug, jie pinigų dė
jo, aukas aukojo, ir kitokiais būdais rė
mė. Bet... štai mūsų draugai dienraštis 
“Vilnis” praneša:

1 ’I

Oficialiai buvo garsinta, kad atskrys iš 
Kohler, Wis., į Ford-Lansing airportą 2 vai. 
po pietų, gi “ceremonijų” pirmininkas Kl. 
Jurgelionis, ten ant vietoš pranešė,: kad at-■ 
skrys 3 vai. po pietų. Vėliaus pranešė, kad 
Vaitkus jau pakilo iš Kohlėrio, Wis., ir ata
tinkamu laiku pribus; 4:30 po pietų padarė 
pranešimą, kad “Lituanica” pakilus iš Koh
ler, Wis., ir kelyje inžinas “sušilo”, tai tu
rėjo nusileisti Kenosha, Wis. Gi jau čia yra . 
atvažiavęs F. Vaitkus ir jis “viską pasa

[augstų universitetų, akade-|inas del ateities. Turkme-, dėidiemų, kad kokia nors kita, 
imijų raudonieji profesoriai i nijos Respublikoj nuo 1930 i or^anizacija užėmė tą laiką ir 
1 • i I _ . - I nA/rnlnnn Tni'Sfi cncirin.'
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, kimas, nes ten turėjome daly- mjestų kuopų bendro pikniko, 
vauti, bet daug laiko, pralei- prįe kurio ir mūsų kuopa pri- 

• nerūpestingai, kada gilėjo.

Visomis pastangomis turime 
' darbuotis, kad iš Lowellio kuo 
daugiausia žmonių dalyvautų 
tame piknike. Transportacija 
į tą pikniką bus priruošta pa
ranki ir pigi. Piknikas ren
giamas nedėlioję rugsėjo 9 
dieną Maple Parke, Methuen, 
Mass., tai draugų lavvrenciš- 
kių parke. Piknikas bus is
toriniai didelis ir geras, nes 
prie jo rengiamasi keturių 
miestų visomis spėkomis. Jis 
bus daug kuomi skirtingesnis 
nuo paprastų piknikų. Visi Lo- . 
w'ellio, Lawrenceaus, Haver- 
hill’io ir Nashua’s lietuviai 
yra kviečiami suvažiuoti į tą 
milžinišką iškilmę. Be šių ke
turių kaimyninių miestų, mes 
kviečiame ir tikimės, kad bus 

• daug lietuvių svečių iš toli- 
šiuos'mesn^ kolonijų. Todėl mes 

ir sakome, kad šis piknikas 
bus daugiau panašus į visos 
Naujos Anglijos lietuvių dar
bininkų suvažiavimą. Gera

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

kurio mes visi turime mestis
________T._ v x______ „ ____ ____ _ , visomis spėkomis, tai prisiren- 

pagelbai kolekty.viečiams, I metų įsteigtas institutas del'-nega^ma 6uvo tui ėti susiiin gimas prie aldld keturių 
kad atstačius žemės > ūkį. (dirbtino lietaus' dirbimo ir

, Drg. Stalinas sakoį kad da- šiais metais minėtas institu- dome ir
'bar svarbiausias klausimas tas davė daug pasekmių.
yra tas, kad teisingai vyk- Ne isant saulgs kaiu
dyti gyvenime partijos nu- tačiaus> Soviętų Są.

jungoje derlius priskaito-
mas vidutinis, o kaip kurio-

pasiliko arba 
arba atlikta 

be energijos, 
darbų neminė- 

praeities neaša- 
. Tačiaus, draugai ir

draugės, griežtai pasisakyki
me už didesnį aktyvą, už at
naujintą veikimą tarpe lietu
vių darbininkų. štai( prisiarti
na mūsų laikraščių: “Laisvės” 
;ir “Yiluiep” vajai.. šiemet 
daugiausia, kaip bįle kada, 
turėtume pasidarbuoti, pakėli
mui prenumeratų cirkuliaci
jos. Apgailėtinai per mažai 

! “Laisvės” skaitytojų turime

būtų galima atlaikyti ALDLD, 
kuopos susirinkimas.

Daug darbų 
visai neatlikta, 
labai silpnai, 
žinoma, čia tų

statytą liniją. Jei mes mo
kėsim gerai vadovauti kol
chozų judėj’imūi, tik tuomet • vįeĮ0Se derlius skaitomas sime ir del 
jie augs ir bu'jos. Ir kurie jų i ir labai geras.

vakarų Sibire, Tatarijoj, da- 
V1<%± pavIwicu ; vmovicuaj, ŲJęrajnQj įr JJaltarUSl-
tie jau gyvenaipasiturmciai. ,. 1
Šiandien 'kolchozai! turi ga-; 
JimybSš statyt nauj^ socia
listinį gyvenimą, tik reika
linga noro ir pasirįžimd, o 
pasekmės yra didelės.

Šių metų pavasario sėja 
parodė ndujus laimėjimus 
Sovietų žemes ūkyje. 1934 
hletais Sovietų Sąjungos pa

vasario-sėja parodė, kad iš- 
i tiesų kolchozinis žemės ūkis 
j įstojo į naują augimo kelią. 
! 1933 metų sėja buvo Viena 
; iš geriausių pravestą, o šiais 
'metais dar sėkmingiau, pla- 
.ningiau ii laiku pi avesta sė- govįeįų Sąjunga vedė nenu- 
ja. 1934 m. iki 1-mai dienai | į]Sįan^ia Lovą su gamtos 
gegužes buvo užsėta Javais stichįja> kad išgelbėjus javų 

sėją. Tas tik galima ir yra 
daroma valdant šalį darbi- 
______ >, vadovaujant Ko
munistu Partijai.

J. K.

tinkamai dirba, k'olektyviė- 
čiai ir pavieniai: valstiečiai,

goj,—tose vietose derlius 
skaitomas labai geras. Šį
met visam kapitalistiniam 
pasaulyj saulės kaitra išde
gino žemės ųkio sėją. Dau
giausia nukentėjo nuo saus
ros biednieji ir vidutiniai 
valstiečiai. Jiems valdžios I mūsų kolonijoj. Be to, manau, 
jokios pagelbos nesuteikė; j rastųs žmonių, kurie norėtų 
prisieis iš ju daugeliui ba-’ pasipirk*į La^sv^ pa^lelll‘xis. v. . numeriais kasdiena. Reikėtų i
dauti, o Sovietų Sąjungos -r pasidarbuoti, i____
valdžia užėjus sausrai dėjo I klausimus, draugai, diskusuo- 
visas pastangas, kad pagel- i kime ir bandykime įgyvendin- 
bėjus kolektyvams ir pavie-1 ti. Niekas kitas mums tiek 
niams valstiečiams, ir vals- j nepadės veikime, kaip padi- 
.. v. . . i i- , i dinta laikraščiu cirkuliacija,tieciai turės puikų derlių, i

visoj Sovietų Sąjungoj 36,- 
290 tūkstančiu hektaru, kai 

i ‘' v. uaiuiiidpereitais metais tuo p&ciu nįni<ams
Žmonės žino, kad tarp Kohler, Wis., ir 

Chicagos yra tik apie 150 mylių, o per kam
pą Michigan ežero dar arčiau. Taigi toks 
naujas orlaivis tą trumpą kelionę galėjo 
lengvai pasiekti. ‘ ’

Vėliaus p. Kl. Jurgelionis duoda kalbėti1 p. | 
F. Vaitkui, kuris pasakė tą patį ir tik pri- ;
dėjo, kad jis nusileidęs Kenosha, Wis., air- J
drome ir iš .ten'ėmė kitą orlaivį, d pasiekęs ’'čiais', tai’ : šiai? ‘ metais 'iki' ___ . „i;... k., i.__ \ .... : I 7 < i

*■’ *’ ' I ~ *leisti, nes ir kitas jo valdomas orlaivis1 nega
lėjo toliaus skristi.

Ir v.a, jis baigęs kelionę kitaip; ' Dubliko-

'laiku buvo užsėta tik 25,320 
i tūkstančiu hektaru žemės.
i • _-. Ą v :

! Sėjos' įplaiias pereitais nie
kais lig ljmai gegužės buvo i 

Į išpildytas tik 26.0 nuošim- 

Waukegana (Ui mylių tolumo) turėjęs-misi- ’djenai y^elio planas!
leisti, nes ir kitas jo valdomas orlaivis1 nega- ! . .< -u , • • rP Ivisas išpildytas, . Jas svar-

gag

.ydll

DARBININKU 
SVEIKATA &

Jums reikia paprasto, neišdai
linto, neišsunkto perdaug, na
tūralinio maisto, viso ko. kas 
auga: visokių daržovių, vai
sių, pieniškų, kiaušinių, žuvų, 
šviežios mėsos, po truputį ru- 
pesnės duonos, saldžių daik
tų. žinau, Jums daug ką už
gynė valgyt. O aš Jums pasa
kysiu, kad Jūs galite visa ką 
valgyt, kas tik yra nesugadin
ta, gamtiška, ■ kas turi savyje 
pakankami vitaminų ir mine
ralų, tų taip labai visame ka
me esmingų dėsnių. Su
prantamas dalykas, kramty
kite gerai. Kas nesusikramto 
nerykite, palikite kur ant lėkš
tės, o tik syvus, sunką nury
kite. Matot, rūpiena, plušai, 
ašakos bei šiaudai, lukštai, 
grūdai dreskia vidurius, erzi
na, gadina. Tai nerykite ru- 
. ______ .. ____ ... Taip gi

ištinsta, ir labai skauda po , nevartokite perdaug rūkščių ir 
krūtine. i perdaug saldžių daiktų, per-

Pas daug daktaių buvau daug karštų ir perdaug šaltų, 
į nieko nemačija. Išpjovė apen-, perdaug aštrių, deginančių ir 

, drau- dicitą, tai dar labiau sugadino ja^aj riebiai sutaisytų daiktų. 
Nemanykite, vidurius. Jau 7 metai, kaip

‘r- Rimčiau Susirūpinkime A.L.D. randu dau« pudingų patari- 
biausia Sovietų i Sąjungoje , L,d.. Reikalais ir Abelnu

1 : Veikimu
ūkio. Šiais fnėįais Sovietų Keikia prisipažinti, kad pa- 
Sąjunga sėją užbaigė laiku staruoju laiku pas mus veiki- 
ir planas birželio pradžioj mas neina, kaip turėtų eiti, 
jau išpildytas pilnumoj. Bet į Ypatingai labai apleistas vei- 
svarbu ir tai, kad sėja buvo ' kimas tarpe -hetuyių darbinin- 

|kų. Tiesą pasakius, mes lie- 
i tuviai daugiau surišti su tarp- 
; tautiniu judėjimu. Partijos 
! darbas ir kitų organizacijų vi
sas veikimas ant lietuvių dar
bininkų rankų. Iš kitų tautų, 
pas mus, Lowellyj, veiklesnių 
darbininkų yra dar nedaug.

i Todėl mums lietuviams tenka 
didesnė dalis darbo. O stoka 
anglų kalbos, tą patį darbą 
dvigubai pasunkina. Bet visgi,1 
mes galėtumėm susirasti kiek 
laiko ir lietuviškam veikimui, 
jeigu mes tikrai tuomi susirū- 
pintumėm.

Nesupraskite mane, 
gai, klaidingai.
kad aš save išskiriu į geres- 

: čiais ir sausra veik visam nius. Visai ne. Mes visi sy- 
j pasaulyj, nuo ko žymiai nu-i kiu perdaug apleidome lietu-

■ kentėjo javu derlius ir eilėj; višką judėjimą. Juk dides- 
vsHnnn FiUi rninnn niam veikimui tarpe lietuvių 

> . ... v. \ _. darbininkų mums pilnai užrašėliai dikciai nukentejo nuo , . . ■ , -i
į1 | tenka sąmoningumo ir savoj;
: sausros. Toms vietoms, kur ; kalboj visais atžvilgiais prįei^ 
i pasėliai nudegė, Sovietų vai-j dama 

beže- džia greitai davė naujų kul- laiko.
' ‘■ 1 tūrų sėklas, .tbkįa.s, kurios ' 

miausio laipsnio niekinami' Sovietų Sąjungos valdžia buvo tinkamos ' sėti ir ,vė 
ii- išnaudojami.; Naujoj 'So-'deda visas ^pastangas,' kądf liaus.. Sovietų Sąjungos Ko-. ma> jeigu mes nenorime visa 
vietinėj Rusijoj yąlstiėtis, kolektyvieęius aprūpinus munistų Partija mobilizavo ■ apleisti piktžolėmis mūsų dir-'vertęs ir žarnas kliudo, užtat1 ammonium citrate Vt.

J '. Duoda vaistų, “Copper sulphate 1 gr 
ir’ pavieniams i pinsime, jeigu sumažinsime'bet nieko nemačija. -pinkite puskvortėj virinto van-

Irnv-ii ivrioš žuva.vimus, kuomet reikia lai-. 1 dens ir imkite po gera šauks-Buvo oSniEi ^ sūvartoti veikimui; dla:i ' Atsakyma8- i telj PO valgio, su pienu.
• - ! i žiau “parių , be kurių visai į Taip, Drauge, Jums duoda Dėl baltųjų, gaukite "‘Po-

bet nieko nema- ir “Boric acid 1 lb.” Į kvortą 
žinokit gerai.1 karšto vandens ištarpinkite 3 

vietų veikėjai, kolektyvų nį išsilavinimą, pakelt tech-!nį. Vietomis buvo kasama I patiems.ir £gda, kaipo klasi- Drauge: nėr tokių vaistų, kad ar 4 šaukštus borinės rūkš- 
....... ^..„4. , darbiniu-( vidurių užkietėjimą pataisy- ties ir ant galo peilio užkabinę

Dabar priskaitoma vyrės- atgal kolckozan galetū tin- nalai. Pagelbon ’.kolehdzi- i 'iU° dM^U visak!!''trulju« i’ata?iaus) Permanga-
6 1 • | mis paiemis užsiima, bet liuosuojamųjų vaistų vartoji, no. Plaukites rytais ir vaka-

- yra tokių. Jeigu mes visas Jai-! tuo labiau erzini, draskai ir rais, o ant nakties įsidėkite
• . makštin medvilnės (vatos),

s; nustosime tas tuš~! Nuo vidurių netvarkos, ma-‘įmerktos į tą patį skiedinį.
čias valandas barstyti be jo- tyt. Jums ir nervai gerokai iš-j Pažąstę vilgykite “Forma- 
Irina ntitirlnc 4-ori vv-i n I i.. :x 4-^ i'., c <>/_ kas 2 3 die

Lcijį*biednieji valstiečiai tu- džiumajų kilę iš , kaimų, augštai išsilavinusių 'parti- jungiami įvairūs cheniikalai silpna jaučiasi ir prakai- nos. Gulėkite dažniau kniupš--
rejo? Jie dirbo pas buožes,!ypač daug jų buvę biedmo-1jos draugų del sustiprinimo ir leidžiami i orą. Šis drė-Jveikimą. . , Ireikia taisyti maistu. 'Maisto puokite. •’ '

“Už gynimą Sovietų Sąjungos!
“Už paliuosavimą proletarinių kalinių!
“Už nuvertimą budelių valdžios!
“Ųž darbininkų klasės revoliucinę dile-

“Uraugai! Mes sudarėme kovojančią 
Su tuo mes pa-I - sąjungą prieš fašizmą.

-r”

Reporteris kalbėjęs su kai kuriais AL- 
TASS komiteto nariais; jie sakė, ’’Lituani
ka” nėra prirengta skridimui ir visai nebu
vo pakilus iš Kohler.

“Naujienos” priverstos pripažinti tą 
patį. Girdi, “Lituanicos II” motoras 
pradėjęs labai šilti. Sutinka Grigaitis, 
kad publika buvo suvilta, bet, girdi, di
deliam žygiui ruošiantis, kaip kada ten
ka ir nusivilti.

Bet tai juk vistik daroma didelis “mon
key biznis”: skelbiama, kad orlaivis jau 
prirengtas skridimui į Europą, o čia, va, 
negalėjo atskristi nei 150 mylių!

Žinoma, iš tos rūšies biznierių geresnio 
ir negali tikėtis!

pravesta laiku, ižemė puikiai1 
apdirbta su atydžia agrono
mų priežiūra. Tie visi lai
mėjimai parodė, kad prasi
dėjo augšto pakilimo perio
das žemės ūky j, o tam spar- 

; čiam ūkio kilimui sąlygos 
buvo rengiamos laike viso 

' žemės ūkio pertvarkymo pe- 
!riodo. Sovietų Sąjungos 
I kolektyviečiai, kėlimo metu, 
I kolchozų gyvenimo prakti- 
Įka įtikino valstiečius kol
chozų ūkio naudingume.

Šių metų pavasaris pasi- 
— įžymėjo nepaprastais karš-

mų, tai prašau—malonėkit ir 
man pątaiji. Esu moteris 28 

'metų, 6 mėnesiai, kaip vedus.
Sveriu 120 s v.

Man galva dažnai sukas, ir, 
kai pasilenkiu, tai iš akių ki
birkštys eina, ir labai dažnai 
smilkinius galvoj duria, kaip 
su peiliu. Labai man silpna 
jaučias. Iš dešinės pažastės 
prakaito labai daug išbėga. 
Kairė pažastis tik biskutį pra
kaituoja ir nevisada, o iš de
šines tai žėdna diena bėga 
prakaitas; jau 6 metai, kaip 
taip prakaituoja, ir širdį tan
kiai skauda. Ir viduriai labai 
man nedirba, visuomet ištinę/ 
ir labai sunku vaikščiot. Kai 
pavaikščioju, tai dai daugiau pjy šiurkščių daiktu, 
ištinsta, ir labai skauda

Nauji Sovietų Sąjungos Laimėjimai 
Žemes Ūkyje

Po kiekvieno valgio, per iš
tisus mėnesius, imkite kreidos 
miltelių, “Prepared chalk, 1 
lb.”, po trečdalį Šaukštelio, 
užgerdama vandeniu: tatai 
mažina viduriuose rūgimą ir 
gazus. Gerkite iš ryto ir per

J
Sovietų Sąjungos žemės

ūki<tpęrtvarkymo periodas
užsibaigė. Drg. Stalinas
17djam partijos suvažiavi-
me J pabrėžė, kad dabar ko-

į lektyvai tvirtai stovi ant
kojų. Nes iš smulkių pa-
vienių.valstiečiui žemės ūkio,
jie ,t<aP0 stambaus mechani-
zuojtp, žemės ūkio dalim.

D&bar bile kuris valstie-
■' tis,Uolektyvietis ar pavie- šiandien kolektyvų ir selso- las, kad padėt pakelt politi- tikslui ežeru ir upių vande- kurie tiesiog blėdę neša jums čija.” 
;Anis{valstietis, turi galimybės........ .................................. 1 • < 1 • —’ •’--------

gyventi žmoniškai, jeigu jis
tiktai noriai atsineš link ko
lekcijų. Dabar didžiumoj niųjų traktoristų ir kombai- karnai vadovauti kolekty- ninkams ėjo subotriinkais ir
kolektyvai aprūpinti trak
toriais, kombainais,
mows mašinomis,

T

dvarininkus; mergoj bernai,kai, vidutiniokai ii 
buvo buožių vergai ir iki že- miai.
miausio laipsnio niękįnafni!’

sergu viduriais. Labai rau
giu po valgio, valgis atgal ei
na. Išgeriu vandenio: kaip 
kada ir vanduo atgal išeina. 
Po valgio ištinsta viduriai ir 
po krūtine skauda.

. Ir baltųjų labai daug yra,1 dieną daug limonado: citrinos 
ir tada labai nugarą skauda sunkos į vandenį, gerai užsal- 

Nuo baltųjų' dytą medum, ruduoju cuk- 
iššunta rum arba nesieruotu siropu. 

Didelį vargą turiu su Galima imti, dar gi. ir sėmenų, 
po trejetą šaukš- 

Varto- 
“Iron 

lb.” ir 
’■ ištar-

Dabaj- klausimas tik: ir strėnas žemai.
.Draugai, į tokią pade-!,negerai atsiduoda ir 

, i tį, kokia mes šiandien turim1 visur.
į Lowelly lietuviškam judėji-'baltosiomis ir su viduriais.; “flax seed,” i

;įme, taip žiūrėti ilgiau negali-1 Buvau dabar pas daktarą, tai fų su šiltu vandeniu.
-1--' jeigu mes nenorime visai sako, ’ kad man gumbas apsi- kite geležies toniką:

vietinėj Rusijoj valstietis, kolektyvieęius
biednioka^, bežemis, buožių ekonominiai ir pakelt politi- ;visas spėkas pagelbai kolek-' vonus! Laiką veikimui šutau-'viduriai tinsta, 
bernai, mergos tapo pilnais miai. 1934 metų' pradžioje, i tyvieciams ir' pavieniams i Pinsime, jeigu 
politiniais žmonėmis, šalies 'Komunistų Partijai' vado- valstiečiams 
šeimininkais. Jie dabar pa- .vaujant, iš kolektyvų taposausrą. ^-- 
tys tvai ko savo naūją kolek- pasiųsta 10,000 geriausių žemės laistymo Ji drėkinimo > apseit galima ir mažiau viso-jdaug visokių viduriams lino- tassium permanganate % lb. 
tyvinį socialistinį ūkį. T’ ’ ................... ’ ’ - 1 1 ' ■ * ............

nistų 1,900,000, knygvedžių-i vams. 'Nuo 16-to partijos miestų darbininkai laistyti j ko nuotrupas tinkamai suran-'gadini vidurius, 
kulia- 1,600,000; įvairių specialis-' suvažiavimo iki 17-to šuva-i laukus; Buvo bandoma net įkiosim'e



Per 
kados 
maistą, kaip šis: GERKITE DAU< 

' GIAU PIENO—TATAI JUMS NAU 
DINGĄ!

viršenybę ant tų vaikų, ku- , 
tėvai neduoda užtenkamai ‘

• . ' «

(visą savo gyvenimą jie nie*
negaus geresnio patarimo apie

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

CLEMENT VOKETAITIS j
LIETUVIS ADVOKATAS I

113 WEST 42ND ST. ’
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų I

P. UŽKALNIS su didžiausiu Žinios apie Čeveryky Dirbtuves Chicagojeu ima

MASKVOS METROPOLITENAS
Darbininkų Išnaudojimui 

Sistema

Revoliucija” temoje. Norintfejt 
dalyvauti mokykloje — užsi
registruokite tuojaus.

Mokyklos Sekretorius,
B. Silver.

kiškai

Waterbury, Conn
su-

gaišimas.
ninku guminės avalinės metro i už padarymą dalies poros če- . Conveyor—lenciūgo sistema

Rodos, sulig šiais lai- priverčia darbininkus bepro-

galima

156

kas! Pus£ mažesnes.
Florsheim Shoe Co.

kuri i vėJ evie

ni.

Elizabeth, N. J

Worcester, Mass
Dobilas.

Lowell, Mass
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

gus Maskva bus išraižyta 10

| iš viršaus bus galima nusileist

traukiniai 28 kilometrus į val.pa^ai atsinešta linkui moky ta, sulig NRA įstatymo, 40 v
klos.

Studentas F. Vaitkus.

vietoj 
įvesta

sigrūdusin tramvajun—jie me
tro lengvai paklius į požeminį 
traukinį, kuris kelis kart grei
čiau atveš į nuskirtą vietą.

Ir užtat maskviečiai šiandie

pratiesimui paimta visa 
yra geriausio pasaulio 
miesčių požeminių kelių 
nikoj.

did- 
tech-

rų kaliošų ir tt.
darbininkai taiso metro darbų 
įrankius ir tt

į vasarį,

Maskvos darbininkai 
kaip caro

Iš čia—keleivis pa
kas 

1,5 minutės vaikščios elektros

greitumu (tramvajai dabar 
gali važiuot ne greičiau kaip 
14 km. per vai.). Maskvie
čiams nebereiks gaišti dešim
timis minučių ir pusvalan-

80,3 kilometro ilgio.
Ir čia jau matyt, koki mil- 

tenka atlikti

tuneliai, kuriuos' 
dundės požeminiai 

nešiodami šimtus 
Maskvos gyventojų

Rytinėse valstijose daugelis 
“Laisvės” skaitytojų dirba če
verykų industrijoj. Be abejo 
daugelis iš jų žingeidauja apie 
čeverykų dirbtuves ir jose dir
bančiųjų darbininkų padėtį 
Chicagoje. Todėl apie tai 
čia nors trumpai ir pakalbė
sime.

teuždirba daugiau;
Ta-1

Štai komjaunuoliai. 
Kurilkin, Koreiša— 
galima būt išvar
po kelių mėnesių

t y I

dirba geros rūšies čeverykus | galba tos mašinos bus
iuo L ut. Šių metų pa- <1^1 to reikalauja gero dar-) darbininkams algas nukapoti, 
į kada buvo pastebėtas; 0 gęras darbas atima dau-

Tai Didysis 
Atbudavotojas ■

čeverykų. Visus čeverykus ši 
kompanija išdirba geros rū
šies ir pardavinėja krautuvė
se augštomis kainomis. <__
laikyje pardavinėdavo po

ibiais klausimais. O kas šian- go Max Lernerio, “Valstybė ir 
i dien nenorėtų pasiklausyti ge- __________ . . __________
( ro kalbėtojaus, idant sužinoti 
I daugiau, kas dėdasi pasauly- ' - .... . 1

už Dnieprostrojų elektros sto- vajų vagonų, veikusių 1913 m. XVII metų spalių 
paleistas darban! Maskvoj, kurie per metus per- vėms dovana.

Kad išpildyt tai,

tolimam, prisidėjo troleibusų susisieki- moji metro linija,—12 km. il-^ 
......  ' Užtenka privesti tokį gio, turi būt paleista darban 

sušvis kelis kart didesnė faktą, kad vietoj 1256 tram- šių metų lapkričio 7 d. tai| 
sukaktu-

Visa eilė pirmojo penkme- skaičius reikalauja smarkaus 
čio bėgyj iškilusių naujų fabri-, susisiekimo plėtimo. Prie šio 
kų ir statybų vardų šiandie į- gyventojų skaičiaus augimo 
gavo ne tik sąjunginės, o ir prisideda smarkus ekonominio 
pasaulinės reikšmės ir garso, ir kultūrinio masių būvio au
stai jie : D ni e p r o s t r o jus, girnas. ------ - —
Magnitogorskas, milžiniški šiandie nebenori, 
traktorių fabrikai Stalingrade, J laikais, plumpti pėsčiomis iš 
Charkove, čeliabinske, Gorkio Į vieno miesto galo į kitą—jie 
miesto automobilių fabrikas ir!šiandie pakankamai turi ištek- 
eilė kitų.

Bet yra eilė statybų, apie, 
kurias arba nieko nežinoma,' 
arba nepakankamai žinoma.' 
Štai tokių tarpe ne taip senai 
skaitės didžiausias pasaulyje i 
Baltijos—Baltųjų jūrų van-,' 
dens kanalas, šis vardas, ro-p 
dytųs, kaip ir susyk po kojo-Į Kas

tas centas bus sunaudotas kla
sių kovai; kiekvienas centas 
pagelbės išsivaduoti darbo 
žmonijai iš šios pragariškos 
bedarbių, skurdo ir bado sis
temos ir. greičiau priartinti 
geresnį ir gyvenimui tinka- ( 
mesnį rytojų.

Kokia užduotis lowelliečių ?;
Kad susilaukti gerų pasek

mių iš rengiamo pikniko, mes, 
lowellieciai, turime stengtis 
pasirodyti su pilnu darbštumu. 
Turime, nepasilikti nuo kitų. JŪS, suprantama, norite, kad jūsij 
miestų, su kuriais pasiėmėm • vaikai pasinaudotų iš visko, ką jūs 
bendrą darbą dirbti. Negražu! žinote apie užsilaikymą sveikais ir 
bus, jeigu mūsų prisiruošimo dr“ta,’s; ....... ... ., .y . _ Todėl visaip kaip tik galite stengaraportas isduos musų neveik- ........ . . . . , ' *, kites, kad jie gertų daugiau pieno!lumą — apsileidimą. Turime Nes p.en(J yra faktinaj vW c|<;nleI|. • 
pasidarę septynius šimtus !ai-ltai, k„rie ^kalingi kūnui. Jis su- , 
mėjimo tikietukų. Jie išdalin-1 teikia kūrą veikliems vaikams. t 
ti į keturias kolonijas. Dabar| pagelbsti berniukams ir mergaitėms' , 
pasiklauskime save: kiek mes tapti drūtais ir stipriais. Jis duoda** 
jų pardavėm, kuomet, kaip jiems 
girdėtis Lawrence draugai ir riems 
Nashua draugai jau po daug pieno.

buvo! knygučių išpardavė? Mes tu- 
ceve-, rime' 15 knygučių ir neturė

si už metro statybos. Tik 
pradėjus statybą, buvo mobili
zuota 10,000 Maskvos kom
jaunuolių šiam darbui. Tūks
tančiai kvalifikuotų darbinin
kų savo noru ėjo darbui į me
tro statybą. Daugelis jų ne
buvo požemiuos ir pats dar
bas pasirodė visai naujas. Jie 
ėmėsi naujos technikos išmo
kimo, organizavo kursus, mo
kinosi naujo darbo ir tūkstan-

■ Kiek Yra Čeverykų Dirbtuvių 
Chicagoje?

Imant atydon visas dirbtu
ves galima priskaityti net iki 
20-ties apavalų dirbtuvių. Di
džiuma iš' to skaičiaus yra 
taip mažos dirbtuvėlės, kurio
se dirba nuo 25 iki 50 darbi
ninkų. šalę tų . mažų dirbtu-} 

Spe- vėlių čion randasi dviejų kom
panijų didelės čeverykų dirb
tuvės apie kurias kiek pla
čiau aprašysiu.

J. P. Smith Shoe Co.

\ •••• f

Fjhv V*•

| liaus, kad naudotis visais kul- 
: turingo, socialistinio miesto 
; patogumais ne tik važinėti į 
, darbą, o ir į teatrą, kino, su
sirinkimus ir tt. Visai neste
bėtina, kad šiandieninės susi- 

j siekimo priemonės jau nebe- 
patenkina Maskvos gyventojų.

; nepastebėjo, būdamas 
mis nupuolė. Tokių milžiniškų i Maskvoj, tramvajuos susikim- 
statybų SSRS šiandie dešimtis Šimo? Ir tą susikimšimą turim 
neskaitant šimtų ir šimtų įvai- nežiūrint to, kad Maskvoj pra- 
rių kitokių didžiulių statybų, tiesta paskutiniu laiku dešim- 
Ir visai nieko stebėtino nebus,jtis naujų tramvajų kelių, šim-

čiai jų davė puikiausius pa
vyzdžius.

Alešin, 
jų šimtus 
dint. Jie 
darbo prie metro netik išmoko 
naują techniką, bet ir savo už
davinius išpildė su žymiu 
“kaupu”—apie 150 nuoš; • •

Dirbanti prie metro darbi
ninkai pilnai aprūpinti 
covkomis” —darbiniais drabu
žiais. Jų uždarbis ne žemes
nis už fabrikų darbininkų už
darbį—jis siekia nuo 150-200 
iki 300 ir daugiau rublių į-> . Viena iš didesnių čeverykų

jie už poros-trejetos metų iš-jtais padidinta linijose tramva- menesi. 'industrijoj randas J P. Smith
rrivcimn nnio rmloifHmn darban! iu skaičius, keliarionai nadi- Bet ne vien nuolatiniai met-jjr, rv- joje dirba apie 700 

stato metro.1 ? , . . ’ \T .. -- - — 'darbininkų. Nors jie nepn-
. klauso prie unijos, bet moka 
j organizuotu būdu kovoti ir 

------ J dėlto turi išsikovoję neblogas 
darbo sąlygas ir geriau ap
mokami už darbą, negu bile 
kurioj čeverykų dirbtuvėj Chi
cagoje.

girsime apie paleidimą darban' jų skaičius, keliariopai padi- 
tokių milžiniškų statybų, kaipldinta autobusų, taksi skai- ro darbininkai 
Maskvos-Volgos upių kanalas * skaičius, paskutiniu laiku dar Metro stato visa Maskva. Pir
su Maskvos uostu, f 
skaitomam seniau “užkam-'mas. 
pyj

Čeverykų industrijoj beveik 
visi darbininkai dirba nuo štu- 
kų (piece work) ir kad pasi
darius kiek didesnę algą visi 
nesvietiškai skubiai dirba. Vie
nok pelnagrobiai-kapitalistai 
mano, kad su pagalba mašine
rijos būtų galima dar labiau 
prispausti darbininką prie dar
bo ir iš prakaito išsunkti dau
giau pelno.

Tam tikslui yra išrasta ma
šinerija vadinama Conveyor, 
kuri neša čeverykus lehciūgu, 
tas lenciūgas nustatoma taip 
greit nešti (čeverykus, kaip 
greit galima greičiausiam dar
bininkui, ^uspėti juos padary
ti; o kuris lėtesnis nesuspėja, 
tą atleidžia nuo darbo. Con
veyor— diržo sistema, 
praktikuota Florsheim 
rykų dirbtuvėse ir man pa-j tumėm vežti į pikniką jas ne- 
čiam prisiėjo dirbti prie tos^ parduotas. Lowellis užtekti- 
beprotiško skubinimo sistemos,; nai didelis, kad 150 tikietukų 
todėl iš patyrimo galiu drąsiai; po 10c parduoti. Sukruskime 

Visi prie šturmingo 
Ištižimui neturi būt1 
kuomet reikia bolševi- 
darbą atlikti.

J. M. Karsonas.
tis ir pan., ] 
milžiniškas Ufoj (Baškirija) į vežė 257,000 keleivių,—1933 
automobilių fabrikas ir 1

Prie mažiau žinomų statybų 1^574 (padvigubėjo) su_ arti 
šiandie priklauso ir Maskvos dešimčia kartų padidėjusiu 
metropoliteno (požeminis keleivių skaičium — 2,100,000. 
gelžkelis, subvė.—“L.” Red.)l Maskvos metropoliteno sta- 
statyba. O juk šis statybos dy- tybos paruošimo darbai pra- 
dis, įdedamį kapitalai, sunku-, cJėta ikii 31 m. ir jau 1933 m. 
mai ir sudėtingumas neužsi- 
leidžia Dnieprostrojaus staty
bai. i

Kas tai yra tas metro ? Tai 
kasami giliai po žemėmis, be
tonuojami 
užbaigus, 
traukiniai 
tūkstančių 
į darbą, į poilsį, į susirinki
mus, teatrą, kino—kur kam 
tinka.

Požeminių kelių—metro tie- ^a standžiai suleistų, 
simo idėja Maskvoj-—ne nau- 1 - -
ja. Tuo klausimu rūpintasi uzras°i 
dar prieš revoliuciją: statyta KTzx 9Q 
planai, imtasi apskaičiuot iš
laidos, kapitalai, ir svarbiau
sia,—pelnas. Dar 1902 
buvo sustatyta “planas.”

Kas liečia metro reikalin
gumą, tai projekto autoriai 
surado tokius argumentus:

“Maskvos miesto centre ran
das senybinės šventyklos ir, 
paminklai, rūmai, valdžios irj 
teismų įstaigos, biržos, bankai į 
ir bankininkų kontoros, durna, 
viešbučiai, restoranai”.. . •— 
žodžiu—išvardinta tikras tų| 
laikų kupčių, fabrikantų, po-' 
pų, archirejų ir bankininkų! 
miesto centro vaizdas ir pra-į 
banga. Del šitos tai publikos' 
turėjo būt statomas metro. Gil 
kas liečia užmiesčių, kur gy
veno darbininkai, susisiekimo 
palengvinimą su centru, tai 
projekto autoriai apie tai ra
šė, kad, esą, nėra reikalo žiū
rėti, kad ten gyvena “neju- 
drios fabrikų masės,” kurios' dvigubų linijų požeminių trau- 
nevažinėsią metro—bet užtat tinklu, kurie sudarys
centras judrus.

Ir iš tiesų—caro Rusijos 
darbininkas netik nesvajojo1 kiniški darbai 
apie požeminį traukinį — vis-' metro statejams, 
tiek ne sulig jo kišenės juom' Pats metro bus vienu pavyz- 
važiuoti—jis negalėjo tankiai dingiausių pasaulio didmies- 
trąmvajum naudotis ir, į dar-^iuos. Požemiuos bus įtaisy- 
bą pėsčias žingsniavo čialą'tos erdvios, elektros šviesa ap- 
valandą ir daugiau iš vieno šviestos švarios stotys, į kurias 
miesto galo į kitą.

Metro carinė Rusija neišsta-! m e c h a n i z uotais judančiais 
tė—tam reikalinga buvo mil- laiptais. TX — —
žiniški kapitalai, o kapitalis- klius į platformas, kur
tai rado pelningesnes vietas 
savo kapitalams išnaudoti.

Kam prireikė šiandien Mas
kvai požeminių kelių—metro? 
Šį reikalą iššaukė nematytai 
spartus Maskvos miesto gy
ventojų, jo pramonės ir kul
tūrinio masių stovio augimas, džiais kol pakliūsi žmonių pri-

Dabar Maskvoj randas iki 
3.5 milionų gyventojų—vien 
tik per 32-33 m. Maskvos gy
ventojų skaičius išaugo 900,- 
000 žm. Augantis gyventojų

pasakyti, kad ir katorgoj prie dabar! 
sunkiųjų darbų kaliniai sun~! darbo! 
kiau nedirba. Šioji sistema; vįetos 
darbininkus paverčia tiesiog į 
automatiškas mašinas. Laike 
darbymetės darbininkas netu~; 
ri laiko atsikvėpti nei vienos 

I minutės. Tiesa, 5 minutes lai-’ 
Pavyzdžiui: Lasting depart- duoda prieš pietus ir po 

mente dirbantiems ant taip pietų savo reikalui atlikti. Tai 
dar*- vadinamos No. 7 mašinos ope- jau neišvengiamas laiko

Maskvos 
t.t.; m. tramvajų skaičius pasiekė gyventojai organizuoja socia

listinę pagalbą metro staty
tojams — subotnikais. Pav., 
fabriko “Krasni Bogatir” <—. 
bininkės suruošė eilę subot-' storiams moka nuo 5c iki 6c 

statytojams paruošipui — jos verykų. _
davė 14365 porų batų, 350'po~! kais Seras atlygimmas uz dar-j tiškai skubinti dirbti, del to 

Eilės fabrikų bet... Smith Shoe Co. iš-, kompanijos mano, kad su pa-
■' daeita ligi tunelių ir šachtų 
' kasimo. Per šį laiką jau sus- 
; pėta sujungti eilė šachtų tune
liais. Dabar Maskvos pože
miuos darbas virte verda.

Šiandie eidamas Maskvos' vėlavimasis metro* ■ 
gatvėmis, važiuodamas tram-' mobilizavosi visa • 
vajum negali nepastebėti so-įYpač laisvomis dienomis 
duose, bulvaruose, aikštėse, šimtis tūkstančių i-----
kiemuose besistiebiančių aukš- ėjo subotninkais metrd 
tų, iš lentų sukaltų, nudažytų' bams, 
kiaupurų. Jie aptverti aūgš-'dalyvavo 80,000 maskviečių.

gražiai ’Taip raudonosios •

Lietuvis Batų 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 ŠU1PIS
100 UNION AVENUE •

Brooklyn, N. Y.

Atsakymas Drg. Geo Kuraičiui
Drg. Geo Kuraitis neteisin

gai aprašė waterburiecius sa
vo rašte apie Connecticut val
stijos jaunuolių mokyklą. Kaip 
matyti, tai drg. Kuraitis, nieko 
nežino, kaip toji mokykla už
sibaigė. Jis eina, kaip ir toji 
Baltruvienė, kuri sakydavo, 
kad jai taip sakė kiti. Jis re
miasi kitų posakiais. Kuraitis 
neturi supratimo apie New 
Haven šių metų mbkyklą ir 
veltui šmeižia waterburiecius.

Draugas Kuraiti, pasižiūrėk 
atgal, į savo nuveiktus darbus, 
kaip patsai gyvenai Waterbu- 
ryje ir kiek gerų darbų nu
dirbai? Mano supratimu nie
ko! Jūsų tilpęs raštas “Lais- 

‘ i” yra tik tam, kad water- 
tarpe pačių dar-jburiečius. Peiktj-. 0 newhave- 

bininkų skubinimo kompetici- n*e^ias tai *r viskas. Jūs

bet apsirinka. Praktika pa
rodė, kad darbininkas bepro
tiškai skubindamas, negali pa
daryti gero darbo, daug dar
bo visai sugadina, o kitą pra
stai išleidžia ir dėlto padaro 

! dar vietoj pelno nuostolius, 
čiaus sšįo . ekonominio krizių ( Conveyor-lenciūgo sistema pa-!

‘ darbuos g*au laiko nuo štukų dirban-
• Maskva" tiems darbininkams ir sumaži- 

j de-|na uždarbį, Geri, amatnin-
maskviečiu ‘ kai pilną, laiką dirbdami1

__........  J dar- vargiai 1 ' ‘’
, kovo 24 d. šubotninke kaip $30 savaitėj algos.

Iečių. u,v , v -——j | vuuvey ui-lenciūgu bislciuči p<*-
. Taip raudonosios sostinės ( metu dirbtuvę ;dirba tik pusę j sirodė nepraktiška geros rū- 

gyventojai stato metro, kurio ] laikP, natūralu, ir algos per' ^es čeverykų išdirbystei
... . .. . . > niica m avocnžc l j .U._________ T7<1 ___ ___Unuteptų lentų tvora. Ir tik iš 

; “Šachta No 1, No. 12,
• No.38” ir .tt. įspėsi, kad čia 
randas Maskvos požemių var
tai, eina požemių darbai. Prie 
metropoliteno šiandie dirba 
apie 50,000 darbininkų, inži
nierių ir įvairių specialistų. 
Pats darbas ištisai mechani-

' zuotas—pradedant tunelių ka
simu ir baigiant mechanizuo
tais diržais, traukiančiais į vir-

• šų iškastas žemes, kurias pila 
i sunkiausius automobilius, 
specialiai pristatytus tramva- 
jus ir veža už miesto. Vien 
tik vienos linijos—Sokolnikai 
—Krimo aikštė — Smolensko 

| aikštė iškasimui reikia iškelt 
j iš požemių gilumos 1 mil. 200 
I tūkšt. kubo metrų žemių, su- 
i krauti 800 tūkst. kub. metrų
betono—1,5 kart daugiau,
kaip Dniepro statyboj.

Bendrai gi visų 10 linijų 
metropoliteno statyba užsitęs ....... ........ ---------
dar 2-3 metus; statybą užbai-j judėjimą Amerikoje. Jaunuo-'$10 ir $11 porą čeverykų, o 

lis ir mokyklėlės studentas Į dabar kuomet
Charles Warren veda sporto1 algos 30 nuoš. numušė, 
skyrių.

Kodėl yra tik 11 mokinių? 
Kur yra studentai Lindeno, 
Cliffsidės, Patersono ir Brook
lyn©? Juk ši mokykla buvo 
organizuojama New Jersey ir 
New Yorko valstijos, New 
Yorko apielinkėje. Jaunuolių 
ir net susipratusių tėvų vaikų 
yra bent 6 kartus tiek, šiuose 
miestuose yra jaunuolių orga
nizacijos, bet neprisiuntė stu
dentus. Suaugusių organiza
cijos nekreipė pakankamai 
domės. Tai blogai, kad taip

Florsheim Shoe Co. yra 
na iš didžiausių išdirbysčių ne 
tik Chicagoj, bet ir šios šalies 
čeverykų industrijoj. “Pros
perity” laikais ši kompanija 
užlaikė net 4 čeverykų dirbtu
ves: 3—vyriškų ir vieną—mo
teriškų.

Jose dirbo (gerlaikiu) apie 
1,700 darbininkų—900 vyrų ir 
800 moterų ir nepilnamečių 

jį^.l jaunuolių.

i ir 
dęlto ponas Florsheim išmetė 
tą mašineriją. Dabar, 
lenciūgo sistemos, 
‘Team work” sistema, 
iššaukia tarpe

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fiaiiaa ir ehroniikaa ryni ir '* 

notarų ligaa kraujo ir odoa
Padarau ištyrimu* kraujo .ir ŠlacuuM.

DR. MEER
W. 44th St. Room 802

Naw York, N. Y.
Valandos Priiaalmot

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

•i1 Tėlėphonas MEdallion 3-1323 ♦ f f

Klasinė jaunuolių mokykla 
prasidėjo pirmadienį, 20 d. 
rugpjūčio, Elizabethe, daly-! 
vau j ant 11 jaunuolių. ----- .
niai yra 4 vietiniai, 2 iš Great į Toji didžiulė darbo armija 
Necko ir 5 iš Newiarko. Iki! su pagalba moderninės maši- 
dabar tik du mokytojai buvo; nerijos ir nesvietiško skubumo 
kiekvieną dieną, drg. Hilstein, sistemos išdirbdavo per 8 vai. 
—politikos ir ekonomijos mo- dienos darbo apie 14,000 porų 
kytojas ir drg. J. Orman, mo
kytojas masinių organizacijų 
reikalais. Į pabaigą savaitės 
drg. A. Bimba davė prelek- 
cijas apie abelną darbininkų

ją.
Florsheim Shoe Co. darbi

ninkai priklauso prie Boot and 
Shoe (kompaninės) unijos. 
Chicagoje nekurios mažesnės' 
dirbtuvėlės yra užkariautos 
Shoe and Leather Industrial 
(revoliucinės) unijos, bet di-‘ 
džiuma darbininkų tebėra ne
organizuota.

neturite jokio patyrimo, tikrų 
žinių, bet užsipuolate ant Wa
terbury draugų ir tiek. Jūs sa-( 
vo rašte su teisybe visai ap- 
silenkėt ir tas tik žalą neša 
darbininkų judėjimui.

Tofilius Latvėnas.

Sudarytas planas įsteigti Į 
pastovią klasinę darbininkų; 
mokyklą. Ji atsidarys su 5; 
d. rugsėjo ir bus laikoma kiek- 

i vieną trečiadienį vakarais. 
į Pradžia 7:30 vai., Darbininkų

Ger-' Pr°£rarna, muzika, šokiai, vir-1 Centre, 3 Harrison St.
I vės traukimas ir kitoki įvai-! Mokinimosi bus vartojama 
rūs žaislai sudarys didelį įvai- nauja sistema—uždavimas mo- 

darbininkams Bet svarbiausia, tai kiniams prisiruošti
, tai at-1 

pigino kainas ir čeverykų—; kalbėtoją. 
$9.75 už porą... • ^a> “Tiesos

„ New Yorko kalbės labai svar-
Kompanijos pelnas 1929. - -

metais buvo, (ki®k liudija at-( dien nenorėtu pasiklausyti ge- 
skaitos) $4,633,610.00. Toji 
milžiniško pelno skaitlinė liū- 
dija ant kiek daug šios kom-j .^“kd“r; ’ i7kokios“k“ovos'! 
panijos darbininkai buvo iš-, ve(jamos už duoną? Kokis ry-' 
naudojami prosperity lai-tojus prisiartina darbinin
kais. Suprantama, dabar di-;kams, Ar valdančioJ'j k]asg 
presijos laikais yra darbiniu-1 p Roosevelto ypatoje su savo 
kai daugiau išnaudojami, nes au]{siniais prižadais pagerins1 
30 nuoš. algos nukapotos ir darbininkų būvį ? Ką turės da- 
sutrumpintoš darbo valandos, y mįbonaj bedarbių? Kokia 
vietoj 48 valandų dabar ivas- dabar pad6tis Europoj? Nau- 
ta, su ig R js a ymo, 40 v- j0 ]<aro prisiartinimas ir fa- 
darbo savaitė ir tai anaiptol -izmo dūkimas. šie ir kiti 
nepilnas laikas išdirbama. k]ausimai yra visiems darbi-;

___ _______ _________  .... ______  r_______ vienu ar
į tas, kad turėsime labai gerą kitu klausimu,, kas užtikrina,!

Draugas J. Siur- kad visi dalyviai ims dalyvu-!
” reda*ktorius iš mą lavinimesi.

Pirmoji lekcija įvyks drau-!

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA j 
Graborius (Undertaker) j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. J

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH. ,

Daug Ūkių Parduoda iš 
Varžytynių

KAUNAS. — Rudenį pra
sideda varžytynių sezonas. 
Paskutiniame “Vyr. žinių” 
nr. paskelbta apie šimtą ūkių 
ir trobesių varžytynių už sko
las.

nepilnas laikas išdirbama.
Darbas per pastaruosius du ninkams lygiai svarbūs. Drau- 

mėnesiu, kiek ėjo geriau, bet gas Siurba, kaipo gabus kai-; 
toji darbymetė jau perėjo. I bėtojas ir giliai dalykus per-! 
Dabar dirbama tik pusė laiko; matantis, aiškiai šiuos klau-’ 
netik pas Florsheim, bet ir vi- simuš išgvildens ir daug nau-' 
sose kitose čeverykų dirbtuvė-, jo žinojimo publikai priduos, 
se Chicagoje. Iš kitur atvy-’ štai kodėl verta dalyvauti šia- 
kusiam, nors ir (geram amat-i me dideliame piknike, 
ninkui, darbas gaut sunku. ’ Kiekvienas piknike praleis-
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Birželio pirma. Diena generalinių de
monstracijų reikalavimui atšaukti Naci- 
onalę Gvardiją iš Toledo ir šaukimas 
darbininkų prie generalio streiko. Socia
listai vadai Ramsey, Myers ir Bennet 
jau gerai apsidirbo. Jiems pavyko sulai
kyti elektros pajėgos gaminimo darbinin
kus nuo streiko, ir tokiu būdu sulaužyti 
generaliam streikui nugarkaulį. Jie iš’ji- 
do 10,000 lapelių išgarbinimui prezidento 
Roosevelto ir jo pasiuntinio Tafto. Jie 
nutarė laike demonstracijų prašalinti iš 
eilių visus komunistus ir radikalus ir nei 
vienam iš jų neduoti kalbėti. Prisirengė.

Demonstracija prasidėjo 12,000 darbi
ninkų. Atmaršavus prie Atminties sve
tainės, armija jau buvo 18,000. Jau pra
džioje demonstracijos pasirodė, kad so
cialistams vadams nepavyko komunistus 
atskirti nuo darbininkų, nes darbininkai 
jau suprato, kad komunistai yra jų drau
gai, kad tik jie stovi pirmose kovos eilė
se, kad komunistų obalsiai yra obalsiai 
visos darbininkų klasės. Jau pradžioje 
demonstracijų pasigirdo komunistų obal
siai, pasirodė komunistiniai plakatai ir 
raudonosios vėliavos.

Prie Atminties (Memorial) svetainės 
įvyko susirinkimas. Pirmininkavo vie
nas iš generalio streiko priešų ponas L. 
Aubrey. Jis pakvietė pardaviko Greeno 
pasiuntinį Taylor kalbėti. Paskui, Kohl, 
Ramsey, Gunthrop ir kitus. Jie visi kal
bėjo už lojališkumą, už streiko baigimą.

—Šalin pardavikus! — šaukė darbinin-

kai.
—Gerai kalba!
—Mes reikalaujame generalio streiko!
—Nereikia generalio streiko!
—Mes reikalaujame pakelti algas!
—Mes atsisakome badauti!
—Lai gyvuoja generalis streikas!
Pakviečia iš Detroito jauną darbinin

ką Parkerį, kuris yra Hudson fabriko 
darbininkų atstovas. Parker jaunas ir 
stoja už jauną pasaulį. Jis kalba už dar
bininkų kovas, už generalį streiką, už ko
munistus. Aubrey ir socialistai didžiau
siame nusiminime. Apie dvylika geng- 
sterių puolasi prie kalbėtojo ir traukia jį 
žemyn.

—Liaukitės, budeliai!—šaukia darbi
ninkai.

—Šalin gengsterius!.... Lai kalba!
—Šalin, nes sunaikinsime!
—Lai kalba, jūs prakeikti!
—Mes reikalaujame generalio streiko!
—Lai gyvuoja generalis streikas!
Dvidešimts tūkstančių minia ūžia. Jau

nas detroitietis darbininkas Parker nu
trauktas nuo pagrindų. Bet vadai di
džiausiame nusiminime.

—Ką darysime?—klausė nusigandęs 
pirmininkas.

—Prisieis duoti ir jiems kalbėti, kitaip 
bus blogai, — atsakė socialistų vadas.

—Lai kalba visi, — pridėjo mustietis 
Budenz.

O darbininkų minia vis reikalauja:
—Mes reikalaujame tą jauną kalbėto

ją!—šaukia darbininkai.
(Daugiau bus)

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA UETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

{kaip kuopose rengiamasi 
;prie vajaus ir kaip jis pra- 
Į dedamas varyti.

APLA Centro Sekret.
1335 Medley St.,

APLA Vajaus Prakalbų 
Maršrutas Kiel. Anglių ir 
New Yorko Apielinkėj

Į smarkiai prie prakalbų 
j rengtis. Pranešimai visom 
I pasiųsta, informacijos su- 
l teikta. Kuopos turi daryti 

AugšČiausios Prieglaudos | viską, kad ir finansiniai ga-
Lietuvių Amerikoj Centro '^tų išsiversti, taipgi prisi- 
Komitetas, kviečiant ket-1 dėti bent biskį prie paden- 
virtai kuopai, nutarė rengtiI gimo kalbėtojaus kelionės 
prakalbų maršrutą kietosios, išlaidų (kitokių išlaidų kal- 
anglies ir New Yorko apie- įbėtojas nedarys). Svarbiau- 
linkėj, kur tiktai randasi iSia garantija pasekmingu- 
APLA kuopos. Su prakal- Į ™ prakalbų, tai geras prie 
bomis važinės Centro sekre- DU prisirengimas, daug pub

likos sutraukimaę. O tai 
reikia visiems padirbėti.

Šis prakalbų maršrutas 
yra, suprantama, dalis AP 
LA vajaus, kuris prasidės 
rugsėjo 1, 1934. Visos kuo-

torius J. Gasiunas. Sutvar
kytas maršrutas sekamai:1 
Spalio 4—Shamokin, Pa. 
Spalio 5—Girardville, Pa. 

I Spalio 6—Shenandoah, Pa. 
j Spalio 7—Minersville, Pa.

(2 vai. po pietų)
Spalio 7—Tamaqua, Pa.

(vakare)
Spalio 8—McAdoo, Pa. 
Spalio 9—Easton, Pa.
Spalio 10—Brooklyn, N. Y.

. , . _. i Vieni is aštriausių skaus-
ius tęsis per rugsėjo, spa-! v . u .i i .v. . A. -mų yra skausmai nuo ak-110, lapkričio ir gruodžio i meųnį tulži ūslgje ( u 
menesius. Jeigu tiktai bus .! f® 
imtasi tuojaus už darbo, jS ones^’ 
aišku, pasekmes turėtume i 
geriausias.

Pittsburgho apielinkėj ir- | 
gi rengiamasi prie vajaus, i 
Rugpjūčio 22 buvo sušauk-i 
tas APLA veikėjų susirin- : Hartfordo ir apielinkės Lietuviams 
kimas. Sušaukė APLA Pir-1 r .. ^fbininkams žinotina 

« I i/rtl UlIlllim&iftUS bjlilUtlUS pu
mas Apskritys. Nusitarta įvyks 3ji. rugsėjo, 1934, tai 
taipgi rengti prakalbų mar
šrutas visur, kur tiktai kuo- Choro svetainę,^57^ Park St.,, 12 va- 
pos randasi Pittsburgho ! Į7kn?k 
apielinkėj.' Vajaus laiku; J}™; 
nusitarta turėti didelis pa- j 
rengimas., Taipgi nusitarta i 
eiti per stubas ir rekrutuo-

i PRANEŠIMAI 1$ KITUR
HARTFORD, CONN.

Darbininkams Žinotina
Darbininkiškos spaudos piknikas

Ipos sekančiuose susirinki- ti naujus narius.
I a. . • V 1 • 1 I • 1muose turėtų išdirbti pla
nus, kaip geriau gavus nau- jrgi norėjo rengti ’tuojaus 

•jų narių. Reikėtų paskirti prakalbų maršrutą ir kvietė 
Įvajininkus iš g e ri a u s i ų 1 Centro sekretorių už kalbė- 
• draugų ir draugių. Vaji- toją. Bet kadangi šiuo lai-

Pietinio Illinois Apskritys

Spalio-ll ir 12_ New York, Skarns, apart Centro do- ku kitose vietose rengiama

Spalio 13—Wilkes Barre,

Spalio 14—Nanticoke, Pa.

i yra 
Day. Kurie draugai važiuo- 
pikniką—'ateikite j Laisves

Iš ten išeis busas į 
, ' ąina Jtik 40 centų į abi 
Kviečiame visus skaitlingai 

dalyvaut Šiame piknike.
Komitetas.

(205-206)

HARTFORD, CONN.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo mitingas pripuola pirmadienį, 3 
rugsėjo, tai yra Labor Day, todėl 
susirinkimas perkeltas į 4 d. rug
sėjo, Vieta—57 Park St.
Draugai, dalyvaukite visi ir naujų 
narių atsiveskite.

A. Kondrotas.
, , (205-206)

PITTSTON&WYOMING, PA.
Pittstono ir Wyomingo piknikas 

i įvyks, 2 d. rugsėjo (Sept.), nedėlio-

ūkės. Bus. gardžių valgių ir gėrimų* 
, taipgi bus gražį programa, dainuos 

, taipgi galėsite 
'■ pasišokt.
i Piknikas prasidės 10 vai. ryto, ir 

kad tęsis iki vėlumęs. Gal bus jau pa- 
I skutinis šią vasarą, todėl paskutiniu 
, kartu visi dalyvaukite skaitlingai ir

Komisija.
(205-106)

Labor 
site į

į landą dieną.

vanų, dar ir kuopos turėtų!; prakalbos, tai tokiu būdu 
iškirti. Apart mokėjimą po’sykiu ten nebus galima. Ta-i
j 50 centų už kiekvieną naują 'čiaus pietinio Illinois drau- JĮ5KpsriešfLawTDay^ant’Vaiinčiauš 
Inarį, Centro Komitetas va-|gaį nenuleis rankų—nors

vėliau, jie vistiek turėsią1 merginų sekstetas, 
prakalbų maršrutą.

Būtų labai gerai, 
draugai ir draugės iš kuo
pų tuojaus pradėtų praneš- linksmai praleiskite dieną, 
dinėti Centrui ir spaudai, j

;jau laiku dar duoda seka
mas dovanas:

$10.00 už 25 narius
I $5.00 už 15 narių

$2.00 už 10 narių

Spalio 14—Scranton, Pa.
(vakare)

Spalio 15—Buffalo, N. Y.
Visos tuose miestuose gy

v u o j a n č i o s kuopos turi i Tai geros dovanos.
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Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
; ; A ’r; > į ; U ' . ' . . - z™, .

Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės ir ‘Vilnies’
h, i • . ' r ? ■. ’ ■ ■ i ■■ ......... «

naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.
; .• ' . . i 1 ; J ' '
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New Britam, Conn., Labor Day September 3 dieną
Rengia IDS., ALDLD. ir Lietuviu Jaunuolių, Viso Trys ApskričiaiQUARTETTE CLUB PARK

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

' J

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.

DAINUOS:

Vilijos Choras 
iš New Britaino

Daina Choras
iš New Haveno

Vilijos Choras 
iš Waterbury 

ir
Laisvės Choras 

iš Hartfordo
A. BIMBA

DRG. A. Bimba iš New M
Yorko sakys prakalbą apie 
šių dienų nuotikius darbi
ninkų kovose su išnaudoto
jais. žodžiu sakant šio iš- i 
važiavimo programa bus 
viena iš turtingiausių dailės 
ir apšvietos atžvilgiais. Tai- 
po pat bus masinis dainavi
mas keturių chorų kartu iš 
apie netoli 200 daininkų. 
Taį naujiena, kurios New 
Britaine dar nėra buvę.

Kviečia Komitetas.
i__________ i________ ____ :_____

ROJUS MIZARA

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

pasaulyje.

Bus dvi poros ristikų ir po
ra baksorių. J. BAGOČIUS 
risis su drutuole motena— 
Latvių tautos. Taipgi bus 
ir daugiau dalyvių progra

moj.
R. Mizara

PROGRAMA:

Dalyvaus 6 chorai; Wilkes- 
Barre Aido Choras, Shenan
doah Lyros Choras; Brook
lyn, N. Y. Aido Choras; Sie
tyno Choras, Newark, N. J. 
ir Phila. Lyros' Choras i> 

Merginų Sekstetas iš 
Brooklyn.

Pradžia 10 Valandą Ryte

Programo išpildyme dalyvauja geriausiai lavintas MA1N1ERIŲ KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa. su 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 kalnelį 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.

hniiintWwiiWi tnt mftini ww tni ww Ww Wy

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

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 ąnd a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and;watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and, go 4 miles Nd. 513 road.

1 wy yyyyyyyyyuyuyyyvsyuyyyyyyyyyu  yyyy

to South Langhorne and

try vy yy vy mi vy im iry vy t/y t/y yy vy mu t/y yy vy wjMtfyy yy yy yy
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Chicagos Žinios
Mainieriai Rengiasi prie 

Streiko

lušimą ipokesčio, 
augelį kitų komj 

panijos išnaudojimo būdų. Po 
ilgų diskusijų mainieriai 
tarė stoti į streiką, jeigu kom
panija atsisakys darbininkų 
reikalavimus patenkinti, ku-

Statymą, n 
! už anglį ir

DU

ma Glen Alden kompanijos 17
• M. Choras vadovaujamas d. .....u.—v ____ v
• Kvedaro. Sudainavo Interna-j kelbti išnaudotojams generalį 
cionalą ir dar tris <'

Artėjant rudeniniu! sezonui Choras dainavo gerai ir 
L. K. M. Choras turi pilnas įsiems patiko jo dainos, 
rankas darbo. Choras kas 
pamoka gauna po kelius už- 
kvietimus. Pereitą pamokai 
choras turėjo tris užkvietimus, 
du užkvietimai likosi priimti, 
choras apsiėmė toms organiza
cijoms išpildyt muzikalę pro
gramą, o trečią užkvietimą tu
rėjo atmest dėlto, kad choras

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given tiijit License No. 
BB 250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 801 
Surf Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES A. GERLACH
801 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 197 
Havemeyer St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings,’to be consumed on the premises.

HAVEMEYER LIGHT LUNCH INC. 
RAUL WOLICKI

197 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A 8112 has been ' 
to sell beer ____ ____  _____
the Alcoholic Beverage Control Law 
16th’ Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be connumed off the premises.

ISAAC LETO ESKY 
5113—16th Ave. Brooklyn. N. 1

issued to the undersigned 
retail, under Section' 75 of 

it 5113 
County

Didelė Darbymeti NOTICE is hereby given that License No. 
A 10236 has been issued to the undersignednereby given that License No. 

been issued to the undersigned
NOTICE is 
B 5731 has NOTICE hereby given that Licensevance Committee, kuris yra 

įgaliotas tartis su kompanija.' 
Darbininkai pasirengę ' pas-1 
kelbti streiką į 48 valandas' 
laiko. J

to sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5500 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed on the premises. !

SAMUEL ADLER 
5500—13th Ave. Brooklyn, N. Y. 1

, ------------------------ ;------------------ i
| NOTICE is hereby given that License No. ‘ 
)' B 5999 has been issued to the undersigned 1 
j to sell beer at retail, under Section 76 of • 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 49 
i Ten Eyck St., Borough of Brooklyn. County ’ 

of Kings, lo be consumed on the premises.
STEPHEN TUBA '

49 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. ' 
I B 5824 has been issued to the undersigned 
I 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

gerovės komisionięrius Wm. 167I3-1SI" ■__ LL_5™>kly’'' N" \
TT n . i , . v NOTICE is hereby given that Liccilse No.Hodson raportuoja, kad is: B cose has been issued to the undersigned 

x , to sell beer at retail, under Section 76 of

dainas. Į streiką, jeigu pateikti reikala- 
vi“ivimai nebus išpildyti iki 15 d. 

| rugsėjo. (
Rugpjūčio 22 dieną delega- 

Kastėnas tai nuo Maxwell, Nottingham, 
Trusdale, Loomis, 

Avondale, Dodge ir Baker, 
Buttonwood, Auchincloss, Lan-

iš jo bus ?Va"a,n,lie’ r, Wo°NTWaoo’i Žmoniy Gyvena iš Šalpos I
, Blis, So. Wilkes Barre, No. 20, T J r
j Tumei ir Archbald lokalų | NEW YORK.—Viešosios!

1 1 r rv . w. • • • -r -v ▼ I

turės savo parengimą tą pa- bą jaunimo organizavimo ir'del patiektos sutarties pasira- 
lavinimo, nurodė, kiek jau mes'šymo Qien Alden Co., kuri ; 

nepaširašė sutarties, į

Po to kalbėjo “Vilnies” re-1 
! dakeijos narys d. ] __ .
i jaunuolis čiagimis, bet kalbė-j■ HMstead, 
jo lietuviškai. Jis kalbą var
toja gražią lietuvišką ir jam 
sekasi gerai kalbėt, 
geras kalbėtojas.

Jis daugiausiai aiškino svar-’ svarstė per tris valandas kas

v čia dieną. ]
L. K. M. Choras stropiai atsiekėm ir kiek siekiame, ra-i ne tįfc 

• • • 1 p 1 • • 1---- - ---
niką. Apart kankliečių, įj mokyklą, kuri ant 

v rockfordiečių pikniką , ________
Vienas geriausių “beisbolės” Į jannuoliai net iš tolimų mies- rjus išnaudoja. Buvo įrodyta, 
jauktų ir, žinoma, rengia- Į tų. > kad 46 angliakasiai, kurie
si “išpUt” rockfordiečiamsi Sekantis buvo perstatytas Į-«joįgauti j dieną už 8 
kailį. Kaip pat, į Kock-į kalbėt svetys Anglijos parla- 
fordą vyks ir Vilnies Boost-j menį0 narys, Aneurin Bevan, 
ers” merginų “1 
jauktas ir dar daug kitų chi-j 
cagiečių. Galima drąsiai sa
kyt, kad rugsėjo 2 d. į rock
fordiečių rengiamą “Vilnies” 
naudai pikniką vyks kokie 200 
chicagiečių.

x Kiek teko girdėti, rockfor
diečių rengiamas piknikas bus 
toj pačioj vietoj, kur ir perei
tą metą buvo, tai yra puiki 
vieta del piknikų. Ant upės 
kranto iš abiejų pusių augšti 
kalnai, apaugę ąžuolais. Ga
lima upėje maudytis, o ant 
kalnų riešutaut. Pereitą me
tą kai kurie draugai bepik- 
nikaudami prisirinko riešutų 
po bušelį. Šiemet tuomi bus 
geriaus, kad draugai rockfor- 
diečiai paėmė tą vietą ne tik 
ant dienos, bet ir ant visos j jų miestų lošė, netik vaikinai,, 
nakties, kurie norės, galės bū- dargi ir merginos. Abelnai

Taigi visi jaunimo čia yra geras trečda- 
iškilmingą | lis ir tai ne palaido jaunimo,

at ri

, Borough ______  . .
to be consumed on the premises. !

SAMUEL ADLER

iivv zboi nas oeen issued to the undersigned 
to sell be°r and wine at retail, under Sec
tion 132 of the • Alcoholic Beverage Con
trol Law at 711 Flfttbush Ave.! Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- I 
sumed on the premises.

PANAGIOTIS XANTHAKIS
711 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Brastietis.

Beveik Ketvirtadalis N. Y

rengiasi į rockfordiečių pik-1 gino remti jaunųjų darbininkų ■ bet visiškai nesiskaito su pa- Į Didžiajam New Yorke gy-.i 
.... ............................... algas vena 400,000 šeimynų, apie; 

vyksi prasideda ir į kurią suvažiavo nUmušinėja ir bjauriai mainie- 1 600,000 asmenų, tai vra 23
rytojaus} tiektais reikalavimais, v •

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
RW 2668 has been issued to thte undersigned ' 
to sell beer and wine at retail, under Sec 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1809 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

! sumed on the premises.
' GEORGE STRIMENOS

1809 Emmons Ave. Brooklyn, N. Y. 'N.

m icipn, unuui oevviun < •) <n » 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5102 
12th Ave., Borough of Brooklyn, County u 
of Kings, to be consumed off the premises.

| MAX MOSHITSKY
| 5102—12th Ave. Brooklyn, N. Y.
.------------------—.....--

NOTICE is hereby given that License No. • 
i A 9941 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, under Section 75 of 
‘ the Alcoholic Beverage Control Law at 907

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

ISAAC LIPSITZ
907 Gerritsen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SOPHIE S. SPRINGER
271 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 41 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,' to be consumed off the premises,

SARAH KOVNAR
41 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y. . <

NOTICE is hereby given that License No. , 
A 5913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 1349 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. ,,

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 131 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County' ’ 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9667 has beęn issued to the undersigned . 
to sell beer at retail, under. Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 582 
Evergreen Av.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY E. NICKELSON
582 Evergreen Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
B 5844 has-been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4505 
New Utreęht Ave., 
County of 
promises.

4505 New

NOTICE is hereby given that License No. i 
BB 224 has been issubd to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

! Boardwalk and West 12 St.. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

JACOB BERNSTEIN
Boardwalk and West 12 St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 201 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7 
Dean St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consume_d_on the premises.

7 Dean St.

NOTICE is 
B 5458 has 
to sell frer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 299 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License
A 10032 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail, under Section 75 of

> the Alcoholic Beverage Control Law at 2923 
Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL HABER
2923 Ave. J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2923 
Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, County į 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOACHIM BENEKE
2923 Glenwood Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4708 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BORIS TROPP
4708 ’ Clarendon Rd. Brooklyn, N. Y.

'•-------1_— --------
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 

h the Alcoholic Beverage Control Law at 2955 
license , iNo. , Cropsey Ave., Borough of Brooklyn, County 
undersigned ’of Kings, to be consumed off .the premises.

nr • ROSA MARTORELLI
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JOHN VISCO
Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y. Į

nnčfllnnc! iy* ■ntačali^inill rlfivhll ; tl>e Alcoholic Beverage Control Law at 148. pclbdjpUb II Udi UU H(?yt St Borough of Brooklyn, County
• ' -kt -cr i 'of Kings, to be consumed on the premises'.

MARTIN HEISSENBUTTEL I
118 Hoyt St. Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,, under Section 76- of 

K) 11YY1 Q1 QI1 the Alcoholic Beveiage Cbntiol Law at 4718llUOSllllCldl ZIllOllHl, di Ud di“ 4th Ave., Borough of Brooklyn, County
• •’ - -- • • 1 of Kings, to be consumed on the promises.

J 4718 -4th
J NOTICE . ...
i B 5468 has been issued to the undersigned .
I to sell beer at retail, under Section 76 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
I Court St., Borough of Brooklyn. County t 

of Kings, to be consumed on the premises. : 
MICHAEL F. KEOUGH 1

427 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
11, 5876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ;' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 802 
Caton Ave., Borough of Brooklyn. County i 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT ANDERSON I
802 Caton Ave. Brooklyn, N. Y. ' ■

NOTICE is hereby given that License No. | 
B 6055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rethil, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Smith St.. Borough of Brooklyn, County j 

; of Kings, to be consumed on the premises.
JOHN P. HUNT 

282 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 521 ■ 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises. !

L. M. G. REST. INC.
521 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5164 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2080 
East 18 St., Borough of Brooklyn. County ; 
of Kings, to be consumed on the premises, i 

ANTHONY CARFORA
St. Brooklyn, N. Y. '
'—---------------------- -------- --------
hereby given that License No.

Borough of Brooklyn.

va’*ti ketvirtadalis visų njiesto 
ga- gyventojų. Reikia pridurti, 

mokėti~tik nuo $1.12 iki j jog dar šimtai tūkstančių 
Po diskusijų nutarta' negauna jokios pašalpos.

skelbti generalį streiką, jeigu Į 
Glen Alden Co. nesiskaitys su’ 
patiektais darbininkų reikala
vimais.

Streiką skelbti įgaliotas vie
tos mainierių unijos distrikto 
prezidentas Thomas Maloney, i

Brastietis.

landas darbo po $5.82, tai 
vo J

SALVATORE PfcRSICO ’
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License No.

beisbolės 1 jįs sveikino lietuvius darbiniu- $3.20.
| kus, čia susirinkusius ir aiški- 
i no reikalingumą kovos prieš 
Į fašizmą 
kovai.

ir vienijimo spėkų tai

prieš fašistus Vokieti- 
visų šalių darbininkų 

Fašistų valdžios nuver-

ti per visą naktį, 
rengiamės į tą 
“Vilnies” pikniką.
> Senas K. a nk lietis.

Jaunuolių Organizacinė 
Mokykla Eina Sėkmingai

Kova 
joj yra 
kova, 
timas reikštų pergalę ne tik 
Vokietijos darbo žmonėms, 
bet ir kitose šalyse, tai būt 
mirtinas smūgis fašizmui.

Jam baigus kalbėt suteikta 
gausių aplodismentų. Kalbė
tojas geras.

Po jo kalbėjo d. Andrulis. 
Jis pažymėjo, kad šis pikni
kas keliais atžvilgiais žymes
nis už kitus mūsų piknikus. 
Mūsų sportininkai net iš tri-

Keno reikalus gina naujos 
unijos prezidentas Maloney? 
Kuomet angliakasiai, nepakęs- 
dami ilgiaus anglių kompani
jos šunybių, reikalauja pas
kelbti streiką už pagerinimą 
savo būvio, tai tas “darbinin
kų vadas” išsisukinėja, lyg vi-' 
jūnas, kad tik toliaus pratęs
ti laikotarpį iki streikui, šiuo-; 
mi laiku yra daug skundų, į 
kuriuos Glen Alden Co. .visai 
nekreipia atydos. Dauguma 
darbininkų uždirba tik virš 
dolerio į dieną. Pasiskusti nė- 

bet jau daugelis jų organizuo-'ra kam, nes tuoj tau liep^ ųž- 
ti jaunuoliai. ! daryti burną ir pavarys iš‘ to 1

“Vilnies” piknikai išaugo į į paties darbo. Darbininkai 
taip didelius ir svarbius, kai-1 dabartiniu laiku visais būdais 
po politinė darbininkų sueiga.! reikalauja teismo, bet kompa- 

Paskui kalbėtojas pabrėžė! nijos pašmeruotas pakalikas, 
reikalingumą padėti Komunis-I visa tai bando nutęsti ant to
tų Partijai surinkti užtenka-! liaus. Anglių kasyklų 
mą skaičių piliečių parašui ant. bininkai, žiūrėkime, kur 
peticijų padėjimui kandidatų! mūsų “vadas” 
ant baloto ir kitus i 
remtinus dalykus. Jo kalbą pa-1 

į lydėjo griausmingas delnų 
plojimas.

Piknike buvo net penki i 
“beisbolės” jauktai, bet kaip; 
aš nesportininkas, tai nieko; 
nenusimanau apie “beisbolės”' 
žaidimą. Tik žinau tiek, kad' 
detroitiečių “beisbolės 
ginų jauktas “išpylė’ 
nies” Boosterkoms kailį, 
“Vilnies” Boosteriai už tai at-, 

;silygindami “išpylė” detroi-!

Į daryti burną ir pavarys iš‘ to

Ar Yra Sutartis tarp 
j Anglijos ir Japonijos?

MASKVA. — Iš Londono, 
Paryžiaus ir Tokio ateina 
pranešimų apie Anglijos, po
litinę sutartį su Japonija. 
Sovietų Sąjungoje, tačiaus, 
manoma, jog pačiai Anglų 
imperijai nebūtų naudos iš 
tokios sutarties, nebent kiek 
pademonstruot prieš Jung
tines Valstijas. Walter Du- 
ranty, N. Y. “Times” kores
pondentas rašo, kad Sovie
tai jaučiasi drūti ir nekrūp- 
čioja nei, prieš Japoniją nei 
ka kita, i :: j 0 ‘i

dar-\ 
link

___ € ” eina. Jis, ma- 
svarbius! tomai, nori eiti tokiais keliais, 

čyfas” Lewis.

Rugpjūčio 20 d. prasidėjo 
dviejų savaičių organizacinė! 
jaunuolių mokykla, kuri lai-; 
koma Roselande, darbininkų, 
svetainėje. Geras skaičius1 
jaunuolių lanko tą mokyklą ir| 
studijuoja svarbias problemas} 
darbininkų judėjime, kad iš-i 
ėję iš mokyklos galėtų užim-. 
ti vadovaujančias vietas dar
bininkiškose jaunuolių organi
zacijose.

Į tą mokyklą pribuvo jau
nuolių iš įvairių miestų: Iš 
Detroito, Rockfordo, Keno- 
shos, Milwaukee, E. St. Louis, 
St. Louis, Mo.. Collinsville,! t- .. , ...
Clarendon Hills, Ill., ir iš ki-l ‘ b
tur.

Mokytojais yra draugai 
Bechtold, Early, Cose, Kling, 
Andrulis ir keli kiti. Jaunuo- 
lių mokinimo darbas yraJa-|nas ,aim6jo sekančios ypatos: 
bai svarbus ir reikahngas. Mes, pjrma dovana |aįm8jo _ 
gerai žinome, kad ta isnaudo-1 Ch Mitchellt‘chicagietis, ku- siskubinkite tą padaryti,

kaip ir patsai

Waterbury, Conn
Conn. Mokyklos Reikalu

Borough of Brooklyn,

MARY MORGAN
Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

been issued to the undersigned 
at retail, tinder Section 76 of ;

mer-l
“Vii-!i o

jau- 
užsi- 
Bet 

kolo-

Connecticut valstijos 
nuolių klasinė mokykla 
baigė su 18 d. rugpjūčio, 
dar daugelis draugų iš 
nijų negrąžino blankas, kurios
buvo išsiuntinėta del rinkimo 
aukų.

Draugai, po šio 
per “Laisvę,
kite tas blankas, tuščias 

' su surinktomis aukomis,
$200 J0S v^sos yra reikalingos. Pa-

Prie išanksto pirktų įžan
gos tikietų į “Vilnies” pikniką* 
buvo išduota nemažai dova
nų. Sulig ant tikietų užrašy
tais vardais ir antrašais, dova-

pranešimo 
greitai grąžin- 

arba 
nes

> į Ojh jyiitcriell cfiicn^iGvis ku- ^v*v*v*x j .y**-^*^
* jimo sistema turės būt pakeis- ris’daų dovanos tuoj išaukavo reikia padaryti atskaita ir pa

ta ir mes žingsnis po žingsnio 
Žygiuojame prie to. Nepai
sant ar kas to norės., ar neno-

Uždraudžia jauniem Dėtis 
J Politinės Grupės’
; MADRID. —: Ispanijos 
valdžia išleido patvarkymą, 
kad jaunuoliam tarp 16 ir 23 
metu amžiaus yra uždraus- 
ta be tėvų sutikimo dėtis į 
bet kokias politines grupes. 
Vyriausybė bijo jaunuolių 
revoliucingumo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sifonas Sužeidė Darbininką

Traukiu paveikslus famiHjų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

. , mos.
JONAS STOKES l 

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

Tel: Glenmore 5-6191

2080 E.
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B 2361 has bden issued to>'tl)e undersigned 
to sell beer at retail, under ^Section’ 76 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 236 
Bond St.. Borough of Brooklyn, , County | 
of Kings, to be consumed on the premises.

B. ORBACH
236 Bond St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herpby i giveh that License į No 
B 5667 has been issued to the 1 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 135 2955 Cropsey Ave. 
Franklin St., Borough ■ of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. I 

LIEB FERBER - ;
135 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
B 5924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, unde! Section '76 of 
the Alcoholic Beverage ■ Control Law at 573 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bp cOitsumed on the premises.

ALBERT NAPOLITANO
573 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 723 
Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LENA WALLERSTEIN
723 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 170 
Moore St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY LEFFEL
170 Moore St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
B 5925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Marcy Aye., Borough of Brooklyn, County 

. of Kings, to be consumed on- tne premises.
GINO TURATTI

' 407 Marcy Ave.- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
...I

I to sell beer at retail, under- Section 76 of 
' Ihe Alcoholic Beverage Control Law at 849 
; Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
' of Kings, to be consumed oh the premises.
’ DANIEL QUATTROCCHI

849 Fulton St. Brooklyn, N, Y.

ŠIAULIAI. — Rugpj. 8 d.; 
“Vėrvytės” vaisvandenių dirb- : 
tuvėj sprogo sifonas ir į pil
vą sunkiai sužeidė darbininką 
Mendelį Kriugerį.

Sužeistasis paguldytas ligo
ninėn iv oinrvhm o-rė«in nnvn- NOTICE is hereby given that License No. mnen ll gyvyoei gręsia pavo 6000 has been issued to the undersigned 

jus.

Maldaute Maldauja 
Lašinius

Priimti :

Bekonus 
j užsie-

Phone, EVdrgreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS I
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, storam s “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

PANEVĖŽYS. -
(lašinius, išvežimui
nius) priimant, dažnai tenka' 

>nesj matyti ūkininkus pro ašaras' 
prašančius priimti atvežtus 
bekonus, su pasiaiškinimais,1 
kad nepriėmus bekonų netu-l 
rėsią pinigų ir gali būti, išvar
dyti už nesumokėtus mokes
čius.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUIaski 5-0727

skelbti spaudoje, kas ir kiek 
aukavo tam tikslui, kiek viso 
buvo Įplaukų ir išeigų.

Drg. Sekretorius,
P. Bokas.

116 Sunnyside Avė., 
Waterbury, Conn.

d a r b ininkiškiems reikalams. 
$25 aukavo • “Vilniai,” $25 
dženitorių eilinių unijos ndrių 
____________7 $10 L.i 
K. M. Chorui ir $25 kitokiems;

lės, bet tas neišpasakytas dai-L Qva| su raketierįaįs>
bininkų skurdas ir busirhas
karas prie to kapitalistini pa- darbininkiškiems reikalams.
šaulį prives. r.

Darbininkų klasė * turi tu-, Antrą dovaną $75 laimėjo}
... . -i*:. Elzbieta Žukauskiene—chica-,reti sąmoningu veikėjų , savo • _ . ;. • -4. i -La gietė. Trečia dovana $50 lai-;tarno w lalaviniii vaail t

mėjo K. Šeštokienė taipgi} 
chieagietė.

“Vilnį” “Laisvę” ir “Daily ( 
Workerį” laimėjo sekamos y-; 
patos: Ona Mockus, G. Kairis, i 
J. Gegužis, P. Subacis, 
Tamkevich, 
Elen Janulis—visi chichgiečiai, 
ir Anna Rayonis, Cicero, Ilk, 
F. Beržanskas, Cudahy, Wis.; 
F. Mesukas, Melrose Park, Ill. 
Programai pirmininkavo “Vil
nies” L 
Piknike nuotaika visut 
gera. J

tarpe ir išlavintų vadų, kuo
met prisiartins sprendžianiasis 
momentas, kad sėkmingai lai
mėjus pergalės kovą.

Reporteris.

Nanticoke, Pa.
Angliakasių Kovos

Per Pusmetį Supirko 343,000 
i Kiaušinių

Per pirijną š. m. pusmetį Pa-' 
nevėžio apskr. kooperatyvai' 
supirko ir pristatė išvežt už-j 
sienin 343,000 štukų kiaušinių.

BEN GERSOVITZ
. , , i NOTARAS

20 St. James. St. East
. , Teh H Arbour 3424

"Vilnies” Piknikas Buvo 
Labai Sėkmingas

“Vilnies” piknike rugpjūčio 
19 d., Birutės Darže, tūkstan
čiai žmonių dalyvavo.

Buvo tiek daug svečių iš ki
tų miestų ir valstijų,, kad sun
ku ir apskaitliuot.

Apie 6 v. prasidėjo progra-

Du tūkstančiai ir 500 :in nnAAinvii i inAn i vnmTwa 
?. Subacis, A.gliakasių nutarė paskelbti BROOKLYN LABOR LYCEUM 
Lucy Washkis, streiką buten| Susquehanna!

Collieries No. 5 ir No. .7 ir, 
United Mine 
las. No. 211, 
mainierių. • 

Nanticoke

Workers Loka- 
kur yra 1,200

Hall svetainėje 
gaspadorįus d. Mileris, buvo mainierių susirinkimas/ 

buvo( kur ilgai buvo diskUSUofaVapie ;
'mainierių išnaudojimą^ kai’į>' 

Reporteris. 1 tai,, nemokėjimą uz piliorių

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų,, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Pūikuš steičiu.s su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

įel.;, Stagg 3Š47

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.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

' < Brooklyn,. N- Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

* " ” •.y v > ■ i >.
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•ežtaa Puslapis

NEW YORKO IR APIFJJNKES ŽINIOS

Visi Keliai Veda į Philadelphia

suma

(204-206)

Ž.

smūgio. njn]<aj pridavė

Eilinių Narių Kampanijoj
ir

Gaunama “Laisvėj-.
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BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

Rochester Ave., Borough of Brooklyn. County 
1 on the premises.

Dr a u gems brooklynietems 
kitoms šioje apielinkėje įsi- 

tėmytina, kad buržujės mote-j

PAJIEŠKOJIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Martos Rice (Ražaitie- 
nės) Vinco Rico (Ražaičio) moteries.

Mes, darbininkės, turime

prie L.' 
Hudson 
rugsėjo

368 Rochester Ave. Brooklyn, N. Y.

Bo- ■ lyne, dabar, girdėjau, kad gyvena 
apie Elizabethport, N. J. ir turi dvi 

’ mergaites: vienos vardas Alenutė,
Į kitos—nežinome. Jai turime gerą j 
naujieną tik tegul atsišaukia kuo- 
greičiausiai, yra svarbus reikalas. 
Jeigu kas žinote apie ją, malonėkite 
man pranešti arba pati gali atsi
šaukti. Aš esu tai moteriai pažįs
tamas ir turiu gerą naujieną. Kreip
kitės sekamu antrašu: Matthew P. 
Ballas (Bielauskas), 660 Grand St., i 
Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 

kambariai, su visais vėliausiais 
įtaisymais, steam-heated. Randa $25 
į mėnesį ir daugiau. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 436 South 5th Str., šalę 
Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus
kite Superintendant.

(201-208)

i ?' U • i • ’* u > i .j- JI ' ir į i

Iš Btooklyno įPhiladelphijos

NOTICE in hereby Riven that License No. 
A 9843 has been issued to the undersigned 
to sell beor at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 112 
North Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kihfifs,. to be consutned off the

- . .. f BERNARD McMAHON ,
| Tdd -Šios apielinkes jaunuoliai;112 N- Rcnry st- Brooklyn, n. y. 

_ demons- NOTICE is hereby given that License No.
T r •; A 9932 has been issued to the UndersignedRunoje jaUIlUOliai to sell bter at retail, under .'Section 75 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 711 pro-, JiYiltSn St., Borough Of Brooklyn, County
' . 1 of Kings, to be consumed off the premises.

FULTON DELICATESSEN. ING.
; 711 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
„ ;__  ‘___ i issued to the undersigned

", under Section 76 of 
, the Alcoholic Beverage Control Law at 1408

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

RALPH RETEY
THE NEW IDEA RESTAURANT 

1408 Bergen St. Brooklyn, N. Y. I

j NOTICE Is hereby given that License No. 
B 5531 has been issued to the undersigned

! to sell beer at retail, under Section 76 of 
. the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
1 Throop Ave., Borough of Brooklyn, County ir of Kings, to be consumed on the premises, i 

SAM FOGEL
. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D - 5926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 512 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES PERROTTI 
SALVATORE PERROTTI

512 Park Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

; Du Svarbūs Dalykai
i Prasideda kongresinių
'vietos rinkimų kampanija. Ko-;ys Throop av<?.

’ munistų Partija išstatė savo 
kandidatus į visas įstaigas, į 
kurias tik bus rinkimai. Rih- 
kimų kampanijos pravedimuij

I reikia pinigų, reikia darbo.! 
Šiais abiem turėtų susirūpin-j 
ti ir lietuvių darbininkų orga-' .į Khas ^?cn ^e<1~ t 1 ... ° I ^>eer Rt- retail, under Section 76 of

........................ ' the Alcoholic Beverage Control Law at 
' Andy’H Rest. 3 Oriental Point, Borough 

of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW AST 
ANDY’S REST.

3 Oriental Point Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby -given, that License No. 
B 3974 has been issued to the undersigned

PRANEŠIMAS
CENTRAL BROOKLYNIEČIŲ 

ATYDAI I
Visi rengiasi važiuoti į “Laisvės”, 

pikniką, Philadelphijon, tai noriu 
primint, kad ir iš Central Brooklyno ; 
išeis busas, kuris sustos 
Aleksiejaus svetainės, 33 
Avė. Busas išeis 2 d.
(Sept.), 9 vai. ryte. Taigi draugai, 
kurie -turite nusipirkę tikietus arba j 
dar pirksite, tai būkite laiku, nes 
busas nelauks. Tikietus galima gauti 
pas J. Jušką, 79 Hudson Ave., Cent
ral Brooklyn, N. Y.

(204-206) į

vieno iš negyvų vyrų kišenių-
’ . J

Tuojau Užsiregistruokite Važiavimui Husais Į Philadelphijos Pikniką. Kelionė 
$1.75 Į Abi Pusi. Atsiminkite, kad ant Rytojaus Šventė-Labor Day. Piknikas Bus

Nedėlioję, 2 Dieną September

Ateinantį sekmadienį Phila- 
delphijoj būsianti didelė die
na, metinis “Laisvės” pikni
kas, tad nestebėtina, kad visų 
akys žiūri į tą pusę ir visi sa
ko, kad visi keliai ves į Phi
ladelphia sekmadienį, 2 d. 
rugsėjo (Sept.).

Brooklyniečiams ypatingai 
gera proga, nes pasamdyti | 
keturi busai, kurie nuveš 
parveš už $1.75. Visi norin
tieji važiuoti prašomi tuojau | nų, kurių 
užsisakyti vietas, kad turėtu-'$25 iki 175; trys iš jų grynais 
mėt užtikrintą važiavimą 
paskutinę minutą nereiktų lik- paėmus visus 
tis namie. Trys busai išeis atydon, visi keliai ves Phila- 
nuo “Laisvės,” kampas Lori-Į delphijon šį sekmadienį.
mer ir Ten Eyck Sts., 9.valan-| Dar kartą primenam vi
etą ryto. Vienas busas išeisfsiems tuojau užsisakyti buse 
nuo L. Aleksiejaus svetainės, vietą, nelaukti paskutinės die- 
33 Hudson Ave., 8:30 vai. 
ryto. Bušų tikietai gaunami 
“Laisvės” raštinėj 
Jušką, 75 Hudson 
irr Kodėl visi taip 
rengiasi važiuoti ? 
daug priežasčių.
priežastimi bus ta, kad 
“Laisvės” piknikas, 
yra 
priežasčių.

ingtono ir visų kitų vietų to
je apielinkėje, išaiškina dau
gelio pageidavimą važiuoti.

Kas gi negirdėjo apie tą 
puikią programą, apie Jono 
Bagočiaus ritimąsi su drūtuole 
moterim. O kur kiti ristikai. 
Prie to dar šeši chorai, didžiu
moje susidedanti iš jaunimo, 
ir sekstetas. Ogi kam nema- 

irj lonu gauti vieną prie įžangos 
! tikieto duodamų penkių dova- 

siekia nuo

kės, negalėtume ką nors išras-' 
i ti ir pasidarbuoti šiai kampa-1 
i nijai,' kaipo j moterys? Man 
rodos, kad galėtume, Pagal
vokime "ir sugalvojusios ką 
gero nelaikykime saU. vienai, 
bęt pasakykime ir kitoms.-

Rinkimais Susirūpinus.

Išėjo Streikan 
Kailiasiuviai

Pereitą antradienį sustreika
vo šimto ii* aštuonių šapų kai
liasiuviai,- trimerių sekcija. 
Streikas beveik visai sustabdė 
tą industriją. Jį iššaukė Kai-

Korku Fabriko Streikas
L. Mundit & Son korkų fa

brike, South llth ir Berry Sts., 
Brobklyne, jau nuo panedėlio 
eina streikas ir: nesimato galo. 
Darbininkai išėjo 'streikan1100 
nuošimčių. : AF of L unija jo
kios pagalbos neduoda. Dau
gybė lietuvių moterų ir vyrų 
čia dirba. Mokestis labai ma
ža. Kovo mėnesį čia darbi
ninkai streikavo, reikalaudami

Ketvirtad., Rugpt 30, 1934

New Yorką' ir priemiesčius 
sukėlimui aukų vedimui rin
kimų kampanijos. Dėžutes ir, 
visą reikiamą rinkliavoms me-j 
džiagą galima gauti 799 
Broadway, Room 541, New • 
Yorke. Rinkliava pasibaigs 4 
d. rugsėjo. Pasiskubinkite.

K.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirnpos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL' COMPANY
I (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

daugiau mokesties, bet ii iki į ]<eietas metų atgal, gyveno Brook- 
šiol visi dar nesusitaikė.' ’ 
sai tik derybų laiką ilgina, 
atidėlioja ir nieko gero nepa
daro.

Streikierys A. G. H.

“Daily Workerio” Kampanija
žydų darbininkų kliubai 

pasižada sukelti $2,000 šioje 
“Daily Workerio” kampanijo
je už sukėlimą $60,000 ir ra
gina.; visus kliubus, Moterų Ta- 
bas ir kitas organizacijas svar
styti šį klausimą šią savaitę 
įvykstančiuose susirinkimuose. 
Kiek ’ mes, lietuviai^ sukelsim 
ir. kada svarstysim šį klausi
mą ?

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ir pinigais. Tad nestebėtina, kad, , . . , , , , . _ TT .
tuos dalykus ho Darbininkų Industrine Uni

ja.
Streikuojančių šapų pirmi

ninkų mitinge, unijos raštinėj, 
131 W. 28 St., d. Ben Gold, 
generalis unijos finansų se
kretorius, pareiškė, kad, prisi
laikant kailiasiuvių pildančios 
tarybos ir pild. komiteto tari
mų, streikas bus plečiamas iš 
trimerių sekcijos į kiekvieną 
sekciją tos industrijos New 
Yorke.

“Tie streikai yra pasekmė 
samdytojų ir NRA adminis- 

i tracijos nepaisymo darbininkų 
reikalavimų, kuriuos darbi- 

i administrato
riui Colonel '•Berry, 24 d. šio 
mėnesio, Washingtone,” pa
reiškė d. Gold.

Tą pat dieną po pietų įvyko 
pdsitarimas tArp unijoj it Fa
brikantų Susivienijimo atsto
vų, Apielinkėš Darbo Tarybos 
raštinėj, 45 Broad why, 
Yorke. ! 

- ----- - -----I.  ■;-- h

Mirę, Bet Kaltinami 
Padegime 1

Rasti užtroškę gasais. jaunį, testą prieš 
>, i 56-18 ; skerdynę.

Visų jaunų ir suaugusių ’ 
pareiga smarkiai rengtis prie ^‘co& aUeCS«ė 
šios demonstracijom. Plačiau 
apie tai bus pranešta vėliau.

nos. Iš 'anksto žinodama va
žiuojančių skaičių, komisija 
galės paimti daugiau busų, ko 
negalės padaryti paskutinę 
minutę. Beje, noriu dar pasa
kyti jums paslaptį. Mūsų su- 
siedai newarkieciai nusprendė 
mus sukirsti, jie sakosi sumo-l 
bilizuosią vienu busu daugiau.1 
O aš sakau, kad tai negalima! 

. K __  „ dasileisti prie tokio i
tūkstančiais naujų draugų irjBrooklyne daugiau lietuvių, 
senų pažįstamų, gyvenančių; tad turim geriau ir pasirodyti, 
Philadelphijoj, atvažiavusių iš; neduoti newarkieciartis iš mū-i 
Wilkes Barre, Shenandoah,; sų juokus krėsti. , . 
Baltimore St, gal būt, iš Wash- ’ ’ ’ ' VažMosiu.

. Ofisd valandos nuo 1 
nuo 6

ir pas J. 
Avė.
rūpestingai 
Tam yra 
Vyriausia 

tai
Tačiaus 

devynios galybės kitų 
Pasimatymas su

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Zausneris Šposauja iš Moterys Rinkimų

;Be jokio atsiklausimo eili
nį narių, Philip Zausner, ne- 
legalis Maliorių Brolijos Dist-
rikto Dėvinto Tarybos finansų! rys, pasislėpusios už demokra- žmonės namo skiepe 

tų ir republikonų partijų, la- 46th St., Long Island City.1 
bai rūpestingai veikia rėmimui Policija spėja, kad tai buvęs 
savo partijos kandidačių. Jos padarytas suokalbis padegti 
įtraukia į tą kampaniją ir dar-' namą, tikslu išgauti gaisro( 
bininkes visokiais apgavingais apdraudą ir tie du jaunu vy- 
pažadais ir saldliežuviavimu | ru buvę pasamdyti padegimui, 
laike rinkimų. " -

Pranešama, kad Queens 
apskrityje paskirtas komite
tas iš trijų šimtų moterų, už-

Tarptautinė Jaunuolių Diena
Ateinantį šeštadienį, rugsė

jo 1 d., yra Tarptautinė Jau
nuolių Diena. Jaunų Komu
nistų L^ga atsišaukė į visas 
darbininkių organizacijas ’ap
vaikščioti’ 'šią 'l^JD.t' 'Atsišau
kimą tižgyrė1 KP New'Yorko

New Distfiktaš ir eilė' kitų darbi- 
j ninku organizacijų bei kliubų J premises. I j i ' vt* "C i.! i L (ji   1J i

J rengiasi milžiniškai1
! tracijai,
; ypatingai, pareikš savo
1 rengiamą naują*

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

sekretorius, pereitą pirmadienį 
atšaukė streiką.

Tasai užbaigimas streiko 
grąžina maliorius į darbą to
mis pačiomis sąlygomis, kaip 
ir pirm streiko, būtent: septy
nių valandų darbo diena ir 9 
dolerių algomis. Tačiaus Zau
sneris ir ponas Ben Golden, 
Ąpielinkės Darbo Tarybos se
kretorius, garbina šią sutartį, siregistravusių balsuotojų, ku- 
kaipo didelį laimėjimą. irios ves kampaniją už ponią

“Mes turėjome tokią sutar-! Finch, kandidatuojančią į 
tį su samdytojais prieš strei- valstijos komitetą, 

’ką,” sako Louis Weinstock. , _________
vadas eilinių narių judėjimo dvi žymias moteris, kandida- j vYrU kišeniuose rasta po 
toje unijoje. “Tačiaus ta sumuojančias į svarbias valdvie-'ius $2^ dolerius. Savi 
tartis niekad nebuvo išpildy-' tęs, tai Williamą J. Burroughs negalėjo išaiškinti, kaip atsi- 
ta. Darbininkai dirbau že-jir Rose Wortis. Brooklyne, Jado raktas nuo šoninių durųta. Darbininkai dirbau že-įir Rose Wortis.
miau skalės ir po didžiausia; Williamsburg© sekcijoj kandi 
paskuba. Ir į tą laužymą su-l datuoja puiki organizatorė,j Je- 
tarties ponas Zausneris ir jo 
pakalikai Distrikto Taryboje 
tik šaipėsi. Bėgiu pastarojo 
streiko, samdytojai kartkartė
mis pripažino, kad sutartis ne
buvo pildoma.

Suareštuoti to namo savinin
kė, Mrs. Mary Paterek,. ir 
Louis Bona, jos švogeris, ku-| 
riuodu, sugrįžę >iš Kenilworth, 
N. J., ir, negalėdamu įeiti, pa
sišaukė policiją. Policija iš
laužė duris ir surado negyvus 
tuos du vyru. Visas namas 
buvęs išlaistytas gasolina ir1.

> nau-i
Savininkė............................  ...nizacijos ir visi - klasiniai są

moningi darbininkai, neatsi
žvelgiant, kuriai organizaci
jai jie priklauso, ar jokiai ne- . , - j v .

Martha Stone. , Yrą ir dąų- Namas buvęs. apdraustas' 
giau moterų, kurios' kandida- ant $lO,O0Oį,-krautuvės rakan- 
tuoja į įvairias valdvietes ii* d ai ant $1,500 ir apartment© 
įstatymdavystės įstaigas ant įrengimas t ant $1,50.0, .., , 
darbininkų tikieto. i > , Mrs. Pąterek sak^,, kad jos

Ar .mes, lietuvės darbinio-' vyrąs ir. 4 metų> vaikąs buvo 
' ■'_ _ I pas Boną jau keletą (lienų ir

'“ClllC>llGUIGIIICIIIOIIIG!HGIIIGIIIGI!IGIIIGIIIG»IG!IIGIIIGIIIG!IIGIIIGIIIOIIIGtllGIIIGIIiemDltlJ

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. *
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. ,

Telephone: Evergreen 7-0072 ■

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN: N. Y.' •

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos. Ligos Gydomos

GydoTna Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
dulial, ■ Skilvio, 
Žarnų Ir Mėšla- 
žamės Ligos; A- 
belnas 
mas, 
girnai 
ki

I priklauso.
' rr>. i ■ -i _ • • ,. . b 3974 has been issued to the undersignedTinkamam pradėjimui rin-i to Keil beer at retail, -under Section 76, of

i . . , ......... i . -i’ __ the Alcoholic Beverage Control Law at Š211 ikimU kampanijos ir SUKelimUlį Columbia St., Borough of Brooklyn, County i 
of Kings, to be consumed on the premises.

MIKE KOSTE, JOHN MELINOS 
I LUNA CONFECTIONERY and 
, u LUNCHEONETTE SHOP 
>211 Columbia St. ' Brooklyn, N. T.

1 ; i b------ --------—’—■ i
[NOTICE is hereby given that License No. 
B '4461 hfiH befen issued to the undersigned 

,-to, jSell beer at retail, under Section 76 of 
■the Alcoholic Bevdragp Control Law at 42 
Union St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTOINETTE LORIA
42 Union St.' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under, Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6426 
New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

ANTONIO .SALERNO
6426 New Utrecht Ave.' Brooklyn, N. Y.

■ • I ----------X—

NOTICE ' is hereby given that License Ne. Į 
B 4004 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Bevėrage Control La-w at 124 
Montague St., Borough' of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PIONEER COFFEE SHOP 
124 Montague St. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
I B 5412 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 nt 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RICHARD JOHNSON 
98 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

. , . . ¥ . .. NOTICE is hereby given that License No.
itl tarn llPtirvill J darhttlinkll B 585() ha9 be€n iB8ued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Sectipn 76 of Gaunama “T.niqvpi- M. k the Alcohblic' Beverage Control Law at 368uaunaiiitt Xjdisvef. Rochester Ave., Borough of Brooklyn, County
’ 'ŠiS* mėnešid 25* d-rtprasidėjo. of/Klnt?H- toM^REDumM1YLERthe prem,8e8‘ 

rinkliavos • (tae- davšY bo visa * -Lincoln tavern .bar and grill iiuannvuc V VUg pu VK5<|I 368 Av„ Brooklyn. N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

; (Undertaker) s ,
Vedu iertnehfe ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. * < ».
402 Metropolitan Avenue 

'(Arti Marcy Avenue) J 
< BROOKLYN, N. Y.

reikalingos sumos-! pinigų pra
džiai rinkiminio darbo, Komu- 
nistiį Partijob 2 Distriktas rein 
gih Raudonųjų1 Rinkimų Kam
panijos pikniką', rugsėjo 3 die
ną, pirmadienį1, North Beach 
Picnic Parke, Astoria, L. I; Ka
ri ąngi tai yra, nędir^aipa- die
na, tai visiems bus gera pro
ga atsilankyti, pasilinksminti, 
pamatyti, išgirsti gerą progra
mą ir paremti Komunistų Par
tijos rinkimų kampaniją. '"

Jau. |šėjo li$‘spaudos Koipu- 
histų Partijos rinkimų platfor
ma, kaip ąnglų, taip ię lietu
vių kalba- "Lietuviškoji ’ yra 
keturių puslapių lapelio for
moje, užsivadina: }‘Už Dar-I 
bą ir Duoną Visiems.” Visos 
organizacijos! .turėtų ^tuojau 
užsisakyti ’ irliplačiai jjasĮdeis-

1 dar ten tebėra, o jį pati, užr 
dariusi krautuvę pirmadienio 
vakarą ir nuvykusi į Kenil
worth, iš kur sugrįžusi, antra
dienio rytą.

Bloga. Žinia Degtingeriams '
I Teisėjas James T. Hallinan, 
Jamąiciai", sulaikė ‘ Louis '/P0t;er 
Moeller paliuosavimą pq kau
ciją iki teismui, jįareikądamas, 
kad “girtas .ąutomobhid » kė-i 
ravotojas- priklauso tai pačiai 
klasei, ♦ kaip ir tas, ‘kuris ne- 

, šiojasi revolverį. Tiek pat 
i žmonių 'yFa jnžmiišama1 tos rū
šies vežikų,, kiek A ' įšautu-r 
Vaib.’* MoejUer/ lą&on^as ka
lėjime nuo 19 d. šio mėnesio; 
kuomet' jiš >buvo sulaikytas ► iš* 
tikus automobilių nelaimei.

NttSilpi- 
rvų '.Įde- 
CroniŠ- 

Nesveikavi- 
mai, Gerkles, 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, So 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę I 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Pikniką $1.75 j Abi Pusi
' f

Tuojaus .užsisakykite busuose vie-. , 
tas, nes IŠanksto norime žinoti, i ‘. 

kiek yra norinčių važiuoti.
busai išeis nuo “Laisvės” Svetainės 9-tą valandą

1 busas išeis nuo L. Aleksiejaus svetaines, 33 
Hudson A ve,, 8:30 vająndą ryte.

Jei bus daugiau norinčių važiuoti, tai im
sime daugiau busų, todėl labai reikalinga * < 

tai žinoti iš anksto . i ‘
Busy Tikietu^ Galite^ Gauti’'“Laisvės” Ofise irt pas 

J. Jušką, 75 Hudson Ave.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
. NENUSTOKIT VILTIES!

dykai L'tt; 

MILLERTONE 
Norime kub labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

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

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

o

l

I

DR. ZINS ;
110 East 16 ST. N. I.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th, Avė. ir Irving RU 

♦ New York P*’”

Valandos—-• A. ML iki t P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




