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Karo Provokatoriai.
Sovietų Ledlaužiai.
Parodė, Kas Galima. 
Brangenybes žiema. 
Rašo D. M. šolomskas

Jpaonijos imperialistų ka
ro provokacijas prieš Sovietų 
Sąjungą pasmerkė veik visame 
pasaulyje net kapitalistinė
spauda. Net Vokietijoje dalis 
laikraščių akivaizdoje faktų 
pripažino, kad už karo pavo
jų atsakomybė gula ant Japo
nijos imperialistų. Apie tai bus; 
“Laisvėje” straipsnis.
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Darbininkai Vifr-v Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

Metai XX1 V, Dienraščio XV!

Sovietų Sąjungos ledlaužis 
“Litke,” plaukiantis iš Vladi-j 
vostoko aplinkui Sibirą į- 
Archangelską, jau įplaukė į i 
Kara jūras. Jis jau būtų at-j 
likęs tą kelionę, bet kelyje j 
gelbėjo Sovietų laivams. Trys; 
laivai—“Pravdą,” “Volodar- 
ski” ir “Stalin” buvo įšalę į 
ledus Laptevič jūroje. “Litke” Į 
juos paliuosavo iš ledų ne-1 
laisvės.

ano Slavs pk nūs s urounoj■A
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,4VALDŽIŲ DALYVAVIMAS GINKLŲ IR AMUNICIJOS SKANDALUOS AIŠKĖJA

Jungtinių Valstijų Ir Anglijos Vyriausybės Išdavinėjo Savo 
Ginklų Sekretus, Keldamos Jų Fabrikantų Biznį

, WASHINGTON.— Ame- 1929 m. Turkijon pasiųsta 
kiti'rikos karo laivynas 1932 m. Amerikos karo laivas “Ra-

! “paskolino” Columbijai ko- leigh,” įrengtas Driggs pa- i
■ongą;jis traukomis, ypač šaudyti į i
1. J. .i  A — 1 . • n • •

Ledlaužiai “Jarmak,” “Ma-į 
lygin,” “Krasin,” “Sadko,” į 
“Sedov,” “Rusanov” ir I‘‘ 
kriušina šiaurių ledus. Taigi 
buvo manyta, kad gal nepa
vyks Sovietams atidaryti ; 
plinkui Sibirą vandens kelias, 
bet dabar jau kiekvienas, kas;
Uj seku.irnato kad ledynai ,1“-^ ku).juos Columbia užsi. 

iš JungtinilL Valstijų, 
kurias bolševikai negalėtu pa-j1™ lalku atrodė, kad bllS 

’ ikaras Columbijos su Peru. 
 Iš antros pusės, Jungtinių 

Sausra Jungtinėse Valstijose Valstijų karo laivynas or- 
baisiai atsiliepė ant derliaus, j 
Tik maži sklypeliai šiaur-vaka- 
ruose ir piet-rytuose nepaliesti 
jos. Centralinėse valstijose 
labiausiai sunaikinta pasėliai, 
žinoma, del to džiaugiasi spe
kuliantai, kurie nuo pirmiau 
turėjo grūdų. Jie mano prisi
lupti už senus grūdus pinigų.

jly A11VJvJlLlllA* 
! mandierių J. P. Str 
I . — • J • v • — —

a-1turėjo ten prižiūrėt tvirtu- lėktuvus; ir Turkijos van- 
‘"'R statymą ir neva patik- denyse. jis padarė tokią pa-

I rint $1,800,000 vertes gink- rodą, begarsindamas Driggs

į ganizavo Peru laivyną ir or- 
laivyną prieš L-1-— 
Darbavosi vieniems

kompanijos ginklus.
Kada 1932 m. viena New. 

Yorko kompanija norėjo 
Lenkijai parduot įvairių 
ginklų, pats Anglijos kara- i 
liūs per Pilsudskio ambasa-1 
dorių Londone padarė spau-

Columbia. | dimo, kad Lenkai pirktų 
..j ir ki- ginklų iš angliškos Vickers 

tiems, idant sukurstyt karą kompanijos.
ir duot daugiau pelnų Ame
rikos ginklų ir amunicijos 
kompanijoms.

1928 metais Amerikos ka-

aikštėn
Valstijų

lupu U Z* 0VUUO UUUO puil£ v*’ • • •• • V A T-X •

Bet už tat viskas jau brangsta,1™ ministerija išdavė Dnggs
ir kaip galės išgyventi šią žie
mą milionai bedarbių ?

ginklų kompanijai iki tol 
buvusius slaptus planus, 
kaip dirbt šauniausias pa-

Niier-vp RpikVfanii trankąs, iš kurių šaudomai HUSUVe neadKlOIlŲ priešo Wuvus. Tik pa
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Du vyrai automobilium pri-
tvarkė, kad turi būt dideli 
užsakymai tų ginklų iš uz-

važiavo prie laikraštininko sienio, nes del dviejų-trijų 
Howard’ Guilfordo automo- 
biliaus; nušovė Guilfordą ir

patrankų neverta sekretą 
išduot. Toms patrankoms

pabėgo. Velionis savo reda- ištobujint šalies valdžia iš
guotuose s a v a i t raščiuose 
“Saturday Press” ir kituo
se vedė smarkią kovą prieš 
gemblerius, p r o s t i t ucijos 
biznierius ir Į 
kriminalistais išvien 
kianti politikieriai norėjo 
keli metai atgal uždaryt jo 
laikraščius pagal naujai iš
leistą valstijos įstatymą. 
Guilfordas tol vedė kovą per 
teismus, kol šalies Augščiau- 
sias Teismas panaikino 
įstatymą.

eikvojo $2,000,000.

Šitokie dalykai 
iškelti Jungtinių 
senatvėje tyrinėjimo komi
sijoje rugs. 7 d. Sakoma, 
kad Anglijos seimas taipgi 
darys ginklu ‘biznio tyrinė
jimą. Ten, be kitko, paaiš
kėjo, jog valdžia išdavė nau
jausių Anglijos submarinų 
planus Japonijai.

Tarptautiniai amunicijos 
ir ginklų fabrikantai viską 
daro, kad sukurstyti karus, 
o jų valdžios stipriai remia 
savo fabrikantus tame biz
nyje.

Laivynų Kivirčiai Tarp leidžiant Vitamino C,
kt i^vins vS Amerikos ir Japonijos Pagydo Sunkias Ligas

✓ IO V IvXl V V/A

Aberdeen’e Škotijoj, suva
žiavime Anglijos Mokslo Pa-

tą

Laivo Gaisras
NEW YORK. — šeštadie

nį užsidegė “Morro Castle” 
laivas, 20 mylių nuo N. J. 
valstijos pakraščio. Gręsė 
pavojus 650 žmonių gyvybei. 
Kiti laivai suskubo pagal
bon. Pasekmės dar nežino
mos.

“Dievo Misija” Hitleriui
NUREMBERG. — Laike 

fašistų partijos suvažiavi
mo buvo 180,000 josios va
dukų paradas. Savo prakal
boj Hitleris pasigyrė, kad jo 
partijai: “Dievas skyrė ypa
tinga misija”—saugoti “kul
tūrą”, ypač prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą ir ko
munizmo pavojų. Vokieti
joj Hitleris turi 700,000 vie
tinių politinių vadukų—šni
pų ir gengsterių prieš skir
tingai manančius gyvento
jus.

TOKIO.—Japonijos minis
te rių kabinetas reikalauja 
šavo šaliai lygybės- turėti. žangos Draugijos, vengrų 
tiek ir tokių karo laivų, kaip'profesorius A. Szent Gyor- 
Amerika bei Anglija. Jeigu gyi pranešė apie stebėtiną 
Japonams nebus pripažinta savo atradimą, kad įšmirkš- 
ta teisė, jie grąsina atsimes- 'čiant žmogui į kraują prieš- 
ti nuo visų tarptautinių su- škorbutinės rūgšties, arba 
tarčių, kas liečia laivynus. | vitamino C, yra išgydoma

Amerikos valdžia pareis- dantų pūliavimas, iki šiol 
kia, kad niekad nesutiks su nesulaikomas tūlose ligose' 
tuom Japonijos reikalavimu, krauji 
a •! i •• a ■ • ' R'huas ir įvairios

Balsavimuose dėlei Hitlerio užtvirtinimo Vo
kietijos prezidentu buvo verčiami už jį balsuot 

net ligoninių įnamiai ir pusgalviai.

RHODE ISLAND VALST. POLICIJA SUŽEIDĖ 35 STREIKO P1KIETUS
Idant Laimėti Streiką, Veikite Skrajojančiais Būriais Ir Nuo

lat Pikietuokit; Darykit Masinius Žygiavimus

IŠ LIETUVOS
į “Forum” stovintį moto- 

! ciklą sėdo ant jo ir norėjo iš- 
I sprukti, bet policijos buvo su- 
I laikytas. Kaltinamasis aiški- 
- naši, kad norėjęs patelkti į ka- 
1 Įėjimą, nes sergąs tam tikra 
, liga. Jis kilęs iš Kupiškio 
miestelio.

Mirė Kunigaikštis Ant. Ber- j prie 
žanskis—Klausutis ■

Vakar ryto 7 vai. Kauno, 
valst. ligoninėje po padarytos' 
skilvio operacijos mirė kuni-’ 
gaikštis Antanas Gediminas 
Beržanskis-Klausutis.

Jis buvo Kretingos m. burm.l 
kunigaikščio Ign. Gedimino-! 
Beržanskio - Klausučio sūnus. į 
Prieš karą ilgą laiką tarnavo' 
pas grafą Al. Tiškevičių Kre-. 
tingoje, kur ėjo jo rūmų ūkio me, perkūnas užmušė 28 metų 
vedėjo pareigas.

COLUMBIA,S. C.—South Apie ką jis šnekėjosi su val- 
Carolinos g u b e r n a torius diškais streiklaužiais, * Gor- 
Blackwood rugs. 8 d. paskel- man nepasako. Tuo tarpu į 
bė karo stovį prieš audėjų svarbesnius streiko centrus 
streiką. Griežtai uždrau- yra siuntinėjama Roosevelto 
džia bet kokius pikietavi- agentai, kurie tiesioginiai ir 
mus. North Caroline j taip- per kapitalistų ‘ laikraščius 
gi faktinai įvesta kariška I mulkina darbininkus, būk 
padėtis prieš streikierius. 
Apart milicijos ir policijos, 
apginkluota tūkstančiai pa
daužų.

SAYLESVILLE, R. L — 
Valstijos policija ir kompa
nijos sargybiniai rugs. 8 d.

i užpuolė 4,000 audėjų streiko 
1 pikietuotojų prie Sayles 
dirbtuvės. Sargybiniai kul- 
kasvaidžiais, lyg didžiuliais 

! vėzdais, trankė pikietinin- 
kus ir 20 jų taip primušė, 
kad žmonės liko be žado. 15 
pikietuotojų buvo sužeista 
ankstyvesniame s u s i k irti- 
me. Masinis pikietas sten- 

’ gėsi ištraukt streikan dar 
tebedirbančius darbininkus.

Vadai prieš Masinius 
Pikietavi mus

valdžia rūpinasi audėjų rei
kalais.

Užpuolė Philadelphijos 
Pikietininkus ,

PHILADELPHIA, Pa. — 
Rugs. 7 d. buvo atsiųsta 
“riaušinis” policijos būrys 
prieš streiko pikietą ties Su
llivan dirbtuve. To nežiū
rint, darbininkai išpikieta- 
vo savo paprastą laiką. Da-< 
bar Philadelphijoj skaitoma 
8,000 audimo pramonės 
streikierių.

CLEVELAND, Ohio. — 
Komunistų Partija sušaukė 
du masinius mitingus, šeš
tadienį ir sekmadienį prote- 

i stuot prieš žudymus strei
kuojančių audėjų. Komuni
stai primena, jog Darbo Fe-

Pranešimais iš Bostono, deracijos vadai šiame mies- 
vadai Darbo Federacijos au- te nieko nedaro, kad iššauktte nieko nedaro, kad iššaukt

Perkūnas Nutrenkė
Ūkininką

Biržų valse., Semeniškių kai-

vedėjo pareigas. ' gyv., Adolfą čigą. žaibas
Nuo 1919 m. tarnavo Prek’.; įlindo pro virtuvės langą, prie 

ir Pram, ir Finansų Ministe-, kurio užmuštasis tuo metu sto
ruose, eidamas įvairias parei-'vėjo. Tačiau nei jo motinos, 
gas ūkio srityje. Nuo 1920 ( nei sesers, kurios tuo metu bu
rn. rugpj. 15 d. iki pat mirties, vo virtuvėj, žaibas nepalietė,! 
dirbo Am. Liet. Akc. - . _ .
Bendrovėje, Kaune. nudaužė kelias nuo

Tai yra vienatinė lietuviška ( plytas, 
kunigaikščių veislė. Pirmiau 
“Laisvės
J. Undžius buvo Beržanskų-
Klausučių artimas giminė.

Prek.įtaip pat neuždegė namų, tik!s^ie^^n išvest Lawienceo 
kamino I audėjus verpėjus. Streiko

dėjų unijos veikliai sklei- streikan audėjus bei verpė- 
džia tarp streikierių monus, 
idant jie pasitikėtų prez. 
Roosevelto taikymo komisi
jomis.

Pirmiau buvo nutarta pa
siųsti milžinišką masinį 
streikierių pikietą iš kitų 
miestų į Lawrence, idant

o bėgimas, inkstų įde-jKas Sudaro Vardų^Atlietu-
* n * . gimus¥r įvairios kitos ligos. vinimo Komisiją
Amerikos Armija Aprengia Daugiausia tos rūgšties turi
Bolivijos Kariuomene

WASHINGTON. “ — Pa-’ 
raguay respublika proestuo-! 
ja, kad Bolivijos kareiviai: 
yra aprengiami Amerikos i

augalas paprika.

MAISTU APNUODYTA 
350 EX-KAREIVIU

- .. * , v. . . _ i LOS ANGELES, Cal. —armijos drabužiais ir apru-,pali si bei gužeist ex.
Y\ i va o i I r i T fx wa a n v» za a I r va a i n i v v-pinami kitomis reikmenimis. 
Paraguay, kaip žinoma, ka
riauja su Bolivija. Anglija 
remia Paraguayų, o Ameri
kos imperialistai — Boliviją.

Pasirodo, kad Amerikos 
armija padovanojo 20,000 
uniformų Bolivijos armijai.

NEW YORK. — Gaisre laivo 
“Morro Castle” žuvo 200 žmonių 
ant jūros. Manoma, kad laivą 
perkūnas padegė.

kareivių valdiškoje prie
glaudoje 350 jų pavojingai 
apsinuodijo sugedusiu mais
tu. Gydoma nuo to ir 2,000

PENNA BEDARBIAI
HARRISBURG, Pa. — 

i Valdžios a p s k a itliavimais 
! šioj valstijoj yra 935,649 vi
siški bedarbiai, arba po vie
ną iš kiekvienų keturių dar
bininkų.

Grenlandijos kalnuose žu 
vo 5 italai tyrinėtojai.

spaustuvėje dirbęs! Sura(]0 Paskendusį Skautą
KAUNAS. — Buvo rastas 

prieš tris savaites paskendęs 
skautas Ožekauskas. Jis dir
bo skautų ir šaulių organizaci
jose ir seniau tarnavo “Ryto” 
ekspedicijoj.KAUNAS.—Į sudarytą prie 

vidaus reikalų ministerijos 
pavardžių ir vietovardžių at- 
lietuvinimo komisiją įeina: 
prof. J. Balčikonis, dr. A. Sa
lys, “L. A.” vyr. red. J. šei
nius, J. Talmantas, kun. Veb- 
laitis ir V. R. min., admin, d-to 
direkt. A. Survila.

Vietų vardai bus taip “at
lietuvinti,” kad Lietuvos išei
viai užsienyj skaitydami 
atspės daugelio miestelių 
kaimų, iš kur jie kilę.

ne- 
ir

Nusišovė Eltos Kurjeris
KAUNAS.—Eltos (Lietuvos 

žinių Agentūros) 19 metų tar
nautojas Radzevičius nusišovė 
ąžuolyne. ' šovimosi priežas
tis aiškinama.

Provokatoriškas Manchukuo 
Nuosprendis Prieš Sovietus

CHARBIN. — Augštes- 
nysis Manchukuo teismas 
pripažino Sovietus “kaltais” 
už sprogdinimus traukinių 
ant Sovietams priklausančio 
Rytinio Chinų Gelžkelio. 
Priteisė $5,000 nukentėju- 
siems. Pinigai būsią išskai
tyti iš gelžkelio pelnų. Pa
tys Japonijos ir Manchukuo 
politikieriai su savo bandi
tais sprogdina gelžkelio til
tus ir traukinius, ir patys 
dar mėgina provokatoriškai 
bausti Sovietus.

Vogė Motociklą, kad Patek
tų į Kalėjimą

KAUNAS.—A. ž., pamatęs

V

Washington. — Valdžią 
užsisakė 3,236 naujus kariš
kus trokus už $2,671,687.

komiteto pirmininkas Gor
man betgi liepė sustabdyt 
tokio pikieto žygiavimą į 
Lawrence ir “laukt tolesnio 
patvarkymo.” Vadai turė
jo slaptas derybas su Law
rence policijos komisionie- 
rium.
Skrajojantieji Būriai, Tęski

te Savo Veiklą!
Kairioji Nacionalė Audė

jų Unija šaukia streikierius 
neatlaidžiai masiniai pikie- 
tuoti dirbyklas ir siuntinėti 
smarkius skrajojančius bū
rius į tas dirbtuves, kur dar
bininkai dar neišėjo strei
kam Komunistai sako, kad 
tik šitaip veikdami audėjai 
verpėjai tegalės laimėt 
streiką.

Gormanas Kuždasi su 
Komisija

WASHINGTON. — Au
dėjų streiko komiteto pirmi
ninkas Fr. J. Gorman rugs. 
7 d. atsilankė pas preziden
to Roosevelto paskirtą tyri
nėjimo komisiją su N. H. 

gubernatorium p r ie k y j e.

jus.
Vadai Reikalauja Armijos

Federacinės audėjų unijos 
vadai rugs. 7 d. pareikalavo, 
kad šalies valdžia duotų ar
miją “apgint” streikierius 
nuo milicijos, policijos ir pa
daužų. Bet juk armija bu
vo panaudota 1919 metų 
plieno streiko laužymui ir 
kituose atvejuose, visuomet 
prieš streikierius. Geltonie
ji vadai, matyt, ir dabar 
prašosi tokios pagelbos, 
idant greičiau sulaužyt 
streiką.

Unijų Parama Audėjam
New York Journal rugs. 

8 d. pranešė, jog 108 Darbo 
Federacijos unijos nutarė 
duot piniginės paramos 
streikieriams. Tuo būdu au
dėjai gausią bent $5,000,000 
paspirties savo kovoje. -

New Jersey Valstija 
Nešelps Streikierių

TRENTON, N. J.—Vai?- 
tijinė šelpimo taryba nu
sprendė nešelpti streikuo
jančius audėjus, kaipo to
kius. Sako, būsią kaip ir 
pirmiau tyrinėjama, kas už
sitarnauja pašalpos.

&

Boston. — Gubernatorius 
Ely šaukia audyklų streikie- 
rius “taikytis,” kas reiškia 
pasiduoti.
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Delsi Komunistą Partijos 
15-kametinių Sukaktuvių

Atžymėjimui 15-kametinių sukaktuvių 
nuo įsikūrimo Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos, “Vilnis” pereitą penkta
dienio laidą išleido padidintą. Telpa vi
sa eilė straipsnių, dėstančių Kompartijos 
istoriją ir rolę, kaipo vado Amerikos dar
bininkų klasės kovose.

“Laisvės” padidintas numeris (bus dvi
gubai didesnis puslapių skaičiumi ir iliu
struotas) išeis lapkričio 7-tą dieną. Tai 
bus atžymėjimas Komunistų Partijos 15- 
kametinių sukaktuvių ir podraug 17-ka- 
metinių sukaktuvių Rusijos revoliucijos.

Kviečiame draugus bendradarbius ir 
visus, kurie tiktai gali vartoti kiek tiek 
plunksną, parašyti minėtai laidai po 
straipsnelį (jei netilptų jubilėjinėj laidoj, 
tai, žinoma, įtalpinsim pirmesniuose nu
meriuose). Rašyti prašome:

(1) Savo atsiminimus apie Komparti
jos,, steigimąsi ir jos kovas toje apielin- 
kėje, kur gyvenate.

(2) Apie save: kodėl patapote komu
nistu? kokios aplinkybės ir kaip jus prie 
to privedė?

(3) Apie mūsų komunistinę spaudą, jos 
rolę, jos gerąsias ir silpnąsias puses.

(4) Bendrai apie mūsų organizacijas,
jų veiklą, jų trūkumus, jų nuveiktus 
darbus. H 1 ’

Mums svarbu gauti raštų ypačiai iš tų 
draugų, kurie dalyvavo kovose socialistų 
partijos kairiajam sparne ir paskui kū
rime Kompartijos.

Visi raštai turi būti redakcijoj ne vė
liau, kaip spalių mėnesio 15-tą dieną.

Kviečiame rašyti ne tik partijinius 
draugus, bet ir bepartijinius, veiklius da
lyvius mūsų judėjimo.

Padarykime mūsų jubilėjinį “Laisvės” 
numerį turiningu ir stengkimės prapla
tinti jį tarpe darbininkų masių.

Mūsų dailiosios literatūros rašėjai-me- 
nininkai, taipgi kviečiami su savo kūri
niais į mūsų padidintą jubilėjinį “Lais
vės” numerį.

Negražu

I

So. Bostono kunigų laikraštis “Darbi
ninkas” savo laidoj už rugsėjo mėnesį 7 
dieną išspausdino pirmam puslapyj gar
saus rusų bolševikų poeto Demjan Bied- 
nyj alegorišką eilėraštį “žąsų Gaudy
mas.” Neturėdami po ranka kalbamo ei
lėrašti^ ,originalo, nežinome, ant kiek ge
ras tasai vertimas. Bet čia dalykas, ži
noma, ne tame. Svarbu tai, kad kunigai, 
keikdami ir niekindami bolševikus, toly
džio net pirmuose puslapiuose savo laik
raščių spausdinasi jų geriausių poetų ra
štus! <

NegrąŽu/ pro,basčiai, negražu !

“Priekalo” N p, 7-tas
r

Gavome “Priekalo” num. 7-tą, kuris 
yra labai turiningas, įdomus. Šios- die
nos “Laisvės” laidoj perspausdiname iš

«š

Medžiotoje Stampos Cau 
namos Pašte

••

&
Keliaujančių paukščių 

džiotojai dabar gali gauti nau
jas medžiotojų štampas * Qe- 
neraliame Pašto Ofise ir jo

me-

CS ,1

jo įįabąi įdomų M* svarbų d- ¥• Kapsuko .: 
Straipsnį apie Lįetuvos purčius. “Prie
kale” įtelpa masteriška Maksimo Gorkio 
apyskaitė, o taipgi jo patarimai jauniems 
rašytojams. Telpa straipsnių iš socialis
tinės kūrybos Sovietų Sąjungoj jr geros 
paštų kritikos.

“Priekalo” platinimas kai kur pas mus 
yra gan apleistas. Reikėtų dėti pastangų 
jį kiek galint plačiau paskleisti.

Kauno Komendanto 
įsakymas Spaudai

Lietuvos spauda talpina Kauno komen
danto įsakymą, reguliuojantį tai, ką 
spauda turi skelbti ir ko neskelbti. Tar
pe kitų minėto įsakymo punktų randa
me: (Draudžiama spausdinti) “rašinius 
ar paveikslus, kurie gali pakenkti kariš
kiems reikalams, arba kuriais įžeidžiami 
ar niekinami patriotiški 'jausmai arba 
kuriais žeminamas valdžios autoritetas... 
Žinias ar kalbas, kurios gali pakenkti 
valstybės interesui.”

Šitie dalykai yra tokio apėmio, kad su- 
lyg jais galima išaiškinti kiekvieną žinią, 
kaipo “žeminančią valdžios autoritetą”, 
įžeidžiančią patriotiškus jausmus arba 
kenkiančią valstybės interesui.

Toliau reikalaujama, kad “periodinių 
leidinių redaktoriai turi savo leidinių tin
kamoje vietoje dėti vyriausybės ariu pa
sakytas viešąsias kalbas”, ir t. t.

Iki šiol buvo pastebėta, kad tūli laik
raščiai ne visuomet išspausdindavo “tau
tos vado” (Smetonos Kruvinojo) pasaky
tas kalbas, tad, ot, dabar ir jie bus pri
versti tai padaryti, nori ar ne.

Žinoma,, kiek tai liečia darbininkų 
spaudą, tai jokie fašistų įstatymai jos ne
palies, kadangi ji spausdinama palėpyj, 
prieš jų norą. Bet svarbu tai, kad fa-, 
šistai iki šiol nebuvo pasitenkinę net ■ 
jiems pritariančios spaudos nusistatymu 
ir matė reikalo “papildyti” seniau išleis
tuosius įsakymus spaudos varžymo klau
simu.

Japonija Pasako Savo 
Nusistatymą

Iki šiol buvo daug rašyta buržuazinėj 
spaudoj apie tai, ką darys Japonija reika
le sutarties del laivų budavojimo. Kaip 
žinia, tarpe Anglijos, Amerikos ir Japo
nijos yra padaryta taip vadinamoji “lai- 
vyninė sutartis”, kuria einant, laivų bu- 
davojimo reguliavimas nustatytas: 5-5-3. 
Tai reiškia, kad Japonijai buvo suteikta 
teisė statytis tik po 3 . laivus, kuomet 
Amerika ir Anglija gali statytis po 5, ir 
sulyg šita proporcija budavoti visą lai
vyną. *

Ši sutartis baigiasi sekančiais metais, 
bet apie su ja nesutikimą reikia praneš
ti pirm šių metų pabaigos. Sekančiais 
metais bus bandoma daryti nauja sutar
tis ir buvo spėjimų, kad Japonija dabar 
nesutiks ant tos propocijos (5-5-3), bet 
reikalaus, kad būtų 5-5-5, tai yra, kad ji 
galėtų statytis po lygų skaičių laivų, kaip 
Anglija ir Amerika. .

Dabar dalykas jau išaiškėjo. Šiomis • 
dienomis, kaip praneša žinios iš Tokio, ( 
ministerių kabinetas ir imperatorius nu- 
tarė griežtai reikalauti “lygybės jūroj.” 
O jei Anglija su Ąmerik’a nesutinka—v 
Japonija statys laivų tiek, kiek tik ji no
rės.

Tas viskas rodo, žinomą, nieką daugiau, 
kaip didesnį imperialistinio karo pavojų.

Todėl prieš-karinis ir prieš-fąšistmi^ • 
kongresas, kuris įvyks rugsėjo mėnesio 
28-29 dd., reikalinga padaryti juo ryškes
nis ir didesnis, kad galėjus įtraukti juo 
platesnes darbo mases kovai prieš tą bai-. 
sųjį pavojų.

IMIGRANTU PROBLEMOS
Industriališkų 1 Naminių-Darbi- . inžinierystę, elektrišką inžinie- 

ninkų Certifikatai
1 KLAUSIMAS: Suprantu, jog 
naminis darbas yėl pavėlintas 
po NRA kodeksu, bet reikalau
jama koki nors ten certifikatai. 
Kur aš galiu gauti tokį certifi
katą, nes aš tik namie galiu pa
dirbti šiokį tokį darbelį.

ATSAKYMAS; Visų pirmiau
sia Tamsta turi kreiptis prie 

j išdirbėjo arba darbdavio, kuris 
išduoda naminius darbus, nes 
po aplikacija į kodekso virši
ninką, privalo pasirašyti darbi-i 
ninkas ir darbdavio atstovas.I j 
tekantieji gali ■ ą*aūti naminių 
darbininkų certifikatus:

1) tip, kurie turi pasilikti na
mie prižiūrėti asmenį,

2) tie, kurie kenčia kukiu fi
zinių trūkumų,

3) ' tie, kurie pripratę prie 
naminio darbo ir kurie yra per 
seni priprasti prie fabrikinio 
darbo.

|rystę, mechanišką inžinierystę, 
yaistihinkystę, ligonių daboji
mą, jūrininkystę ir pan. Apart 
mokslo kursus, laipsnius, iškaš- 
čius, valstijų reikalavimus, dar 
praneša, kįe)< yra tų profesijų 
žmonių, jų algas, ir apie darbo 
progas kolegiją užbaigusiems. 
Tos knygutės parduodamos po 
5 centus už kopiją ir galima jas 
gauti nuo U. S. Government 
Printing Office, Division of 
Public Documents, Washington, 
D. C.

WOkes Barre, Pa
Pirmad., Rugsėjo 10, 1934
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Kveder 50c., M. Yūodišjdęnė 
35c., Skeistaitienė 30c.’, J. įStoč- 
kus, Al. Miliavičia, A. Tumas,

Kelionė į “Laisvė^' Pikniką i X’ ^“daris, K žukauskienS, 
v .M. Staniuliene, G. A. Jamison, 

Aido Choras dalyvavo (G. Žukauskas, L. D. ir M. Vit- 
“Laisvės” pikniko programoje,'kus po 25 centus. Viso su- 
kuris įvyko 2 d. rugsėjo, Phila-Į rinkta $7.00. Didelis ačiū 
delphijoje. Ryto 6 :30 valandą, ■ priklauso visiems aukotojams 
draugai choriečiai jau rinkosi ir linkiu draugams Skeistai- 
prie paskirtos vietos. i čiams ilgai gyventi ir energin-

Kelionė buvo smagi, oras ge-! gai darbuotis darbininkų ju
ras, o aplinkui matėsi gražių dėjime.
ūkių—farmų. Choro nariai 
yra labai patenkinti kelione, o 
dar daugiau, milžinišku “Lai-,1 
svės” pikniku, kokių retai bū-1 
na. Draugai philadelphiečiai' 
verti pagyrimo už surengimą 
tokio masinio pikniko. Daug 
buvo svietelio iš plačios apie- 
linkės.

Programa buvo ilga, įvairi, 
iš dainų, prakalbų ir sporto. 
Piknike buvo ir trūkumų,1 kaip 
tai, permaža vieta prie baro— 
gėrimų ir maisto. Reikėjo kaip 
nors padaryti, kad praplėtusj 
tą aptarnavimo vietą, nes ne- i - 
buvo galima patenkinti tokias į

G. Albinas.

Lawrence, Mass
Duolikatas Pamestų Pilietybės

. i ' ' Popierų
KLAUSIMAS: Aš išsiėmiau 

savo pirmas popieras pęreitais 
metais, bet. per gaisrą jos din
go. Kur aš galiu gauti dupli- 
katą, arba kopiją, tų popierų ir 
kiek man kaštuos?

ATSAKYMAS: Po nauju įs
tatymu, einant galion nuo ba- mases. Prie baro buvo perdi- 
landžio 21 d., 1934 m., kaina už delis susikimšilnas.
duplikatą pamestų arba sunai-! Choriečiai labai gerame ūpe

■ grįžo atgal į Wilkes-Barre, 
nors buvo ir gaila palikti to
kį gražų pikniką dar nesibai
gusį.

i Amerikos Piliečių Teisės Ąp- 
i lankyti Svetimas šalis ' i
i KLAUSIMAS: Sąryšy su ne
kurtomis politiškomis aplinky
bėmis įvairiose svetimose šaly
se, klausimas pakilo, ar natu- 

jralizuotas pilietis bus įleistas į 
savo’gimtinę šalį, jeigu jis tu-' 

j ri Amerikos pasportą ? Ar Vals
tybės Departmentas rems tokį 

1 Amerikos pilietį, jeigu keblu
mai stovi jo kelyje, kuomet jis 

1 bando gauti vizą ant savo 
rikoniško pasporto?

j ATSAKYMAS: Beveįk 
■valdžios reikalauja, kad 
i tautų žmonės, kurie tik atvyks
ta į jų šalį, turėtų tos šalies 
vizą ant pasporto. Tas vizas 
galima gauti nuo tų šalių diplo
matinių ir konsulinių ąficierių 
ir tokias vizas ; reikia išgauti 
pirm, negu '• apleidžiant Suv. 
Valstijas. Tarptautiški įstaty
mai pripažįsta teisę visų tautų

I drausti įleidimą svetimtaučių | kos pilietystės aplikantai turi par^e fouv0 
j arba juos įleisti tik . po nekuriu l sulaukti 18 metų, amžiaus, pirm' 32 0()() 35 000 mainierių

Veisie jiškis.

‘kintų pirmų popierų arba natū
ralizacijos certifikato yra $1.00 
(vieton $10.00 kiek 
reikalavo). “Pirmų 
duplikato aplikacijos turi būti 
pasiųstos į District Director of 
Naturalization tavo distrikte, 
and formos 2600; kurią galima 
gauti bile natūralizacijos ofise.

praeityj 
popierų’ ’

Audėjų Streikas ir Kitos 
Žinios

Rugsėjo 3 dieną, 2 valan
dą po pietų, kalbėjo United 
Textile Workers (A.D.F. da
lies) vadai. Publikos buvo 
daug. Visi audėjai ir tos ša
kos darbininkai norėjo šį, bei 

'.tą išgirsti apie generalį strei- 
Tie vadai pradėjo pra- 

| kalbas, tartum nuoširdūs dar- 
! bininkų vadai. Jie visus ra
gino prie streiko, kuris buvo 
paskirtas ant 4 d. rugsėjo. 
Bet tuom pat kartu jie kai- , 
bėjo ir už NRA. Kaip tą su
derinti, juk Roose veltas ir 
N.R.A. vadai griežtai priešin
gi audėjų streikui?

Tą pat dieną, vakare, Cen-Rugsėjo 3 dieną čionai bu- Tą pat dieną, vakare, Cen- 
vo paradas naujos mainierių tral Labor unija taipgi glo- 
unijos. Jis buvo didelis ir mar- boję Amerikos Darbo Federa- 
šuota svarbiausiomis gatvėmis cijos rengė prakalbas.šuota svarbiausiomis gatvėmis cijos rengė prakalbas, čionai 
į Kirby Parką, kur buvo sa- kalbėjo William P. Connery 
komos prakalbos. Maloney bu J kongręsmanas iš Essex distrik- 

| vo pasikvietęs keletą kunigų 
Man labai | už kalbėtojus, bet nębuvo nei 

visos i sun^u gaut’ pilietystę ir mano 
kiįu'^u va^ab sūnus ir mergaitė, 

"'kurie gimė Europoje, nori at
skirai prašyti pilietystės popie
rų. Kiek metų privalo turėti 
pirm, negu gali išsiimti “pir
mas popieras.” • • \

ATSAKYMAS; Tavo sūnus 
ir duktė gali išsiimti “pirmas 
popieras”, jeigu sulaukę 18 me
tų. arba daugiaus. Visi Ameri-

ame- i
Minimumo Metai Pirmų. Popierų. 

Prašytojams
KLAUSIMAS:

i cll ŲCV J UVO *.v 

Į aplinkybių, 
mentas aiškiai nusistatęs, jog pierų. 
negali tarpininkauti tarpe sve-Į 
timų šalin kas link išdavimo vi
zų.

Valstybės Depart- į negu gali prašyti “pirmų po

to. Jis labai gyrė save, kad 
esąs geriausias darbininkų 
draugas. Paskui išgyrė Ame
rikos Darbo Federacijos pre- 

- (zidentą W. Greeną ir Jung- 
GreenĮtinių Valstijų prezidentą Roo- 

už- seveltą. Jis sakė, kad tik su 
draudęs dalyvauti šiame para- dievo pagelba streikai yra ge- 
de benams. Tokiu būdu tikrų ri, 0 kiti, tai negalima laimėti, 
benų buvo nedaug, daugiausiai Jis kalbėjo vardan dievo, kad 
buvo mokyklų benai ir taip,apgavus darbininkus. Jam ne- 
muzikantai su įvairiais instru-l apeina darbininkai, bet rūpi 
mentais. Maršuotojai visu ke-Į tik gerą algą pasiimti. Dau- 
liu griežė, dainavo ir šaukė.; gjausiai< ragino darbininkus 

susirinkę tarpe laukti nuo dievo malonių.
I Kiekvienas supras, kad tai 
yra niekas kitas, kaip tik dar
bininkų apgavimas.

vieno kalbėtojo iš revoliucinių 
^darbininkų. *

Amerik. Darbo Federacijos 
galva, ponas William 
buvo sustabdęs arba

Livingston, N. J
Valstijos Civiliškos Tarnystės 

į Įstatymas
I KLAUSIMAS; Kokios valsti
jos laiko civiliškos tarnystės 
kvotimus kas link išrinkimo 
kandidatų del įvairių darbų 
valstijos valdžioje?

ATSAKYMAS: Civiliškos tar
nystės įstatymai buvo priimti 
Californijoj, Coloradoj, Illinois, 

j Kansas, Maryland, Massachus
etts, New Jersey, New York, 
I Ohio ir Wisconsin. I

Pasportai Nereikalingi Keliau- 
j j ant į Kanadą ir Meksiką

KLAUSIMAS.: Ar naturali- 
zuotas pilietis privalo išgauti 
paspOrtą, kuomet aplanko Ka
nada arba Meksika? ! v

ATSAKYMAS: Pasportas nė- 
,ra reikalingas, bet svarbu su 
savim . turėti natūralizacijos 
certifįkatą.

Laiko Užbaigimas Kaslink Kom
pensacijos Prašymo

KLAUSIMAS: Ar galima pa- j ■ pavyzdinga Parė 
duoti kompensacijos prašymai
New Yorko valstijoje, jeigu su-Į Rūgsėjo 3 dieną čionai buvo 
žeidimas prie darbo įvyko daug Į surengta per draugus ir gimi- 
mėnesių atgal? 

ATSAKYMAS: Po
New Yorko valstijos įstatymu,; 

(sužeistas darbininkas arba kiti,j 
jo naudai, turi pristatyti para-! 
šytą dokumentą apie jo nelaimę, 
darbdaviui ir Industriališkam1 
komisionieriui į trisdešimts die
nų po sužeidimo. Bet neprista- 
tymas tokio pranešimo nesulai
ko aplikantą nuo padavimo pra
šymo į vienus metus. Ir jeigu 
darbininkas turi gerą priežas-) _ ~ _ _____ ___ _
tį, tai Industrial Board pailgi- 3 yra~ vYetinė7 ALDLD 5 J Pįkn.ik^^ Chor1as, 
na prašymo padavimo laiką iki Į<UOpOS finansų sekretorius,' Prjšmė. P—
dviejų metų.

Rugsėjo 4 dieną vakare, 
“Laisvės” Choras turėjo susi
rinkimą. Aptarus kitus reika
lus, nutarė skelbti vajų, kad 

i gavus daugiau narių į chorą, 
■nes graži sueiga paminėjimui,.Nutarta, kad vyrai ir moterys 

. <20 metų sukaktuvių nuo drg. Į dirbs bendrai, o vai inai ir 
nauju1 si<eįstaičių šeimyninio gyveni-. mer^nos kaipgi bendrai, e 
*T.n’!mo. Draugams Skeistaičiams ^avim0 aau^ nan^ _Kune 

į nebuvo apie tai pranešta gaus mažiau, tai tie tuiės su- 
! jiems buvo surengta tatai neti-įren^ parę del naujų ir senų 

Pranešus jiem tą, jie(ck^0 ”a^\; •
veik su ašaromis akyse dėka-i Vienbalsiai uzgyrė pasiū y- 
vojo draugams, draugėms irma Lie^uvių Darbininkų Susi- 
giminėms už tokį, draugišku- vienijimo šaukt visų lietuvių 
mą. Draugai Skeistaičiai per i organizacijų prieškarini ir 
ilgus metus dalyvauja mūsų' 
darbininkiškame judėjime.
Draugas Skeistaitis per eilę Haverhillio draugų uzkvieciant

• ------- ----------------------------}

. Buvo diskusijų tuom 
reikalu, kad Haverhillio drau
gai permažai veikia dailės sri
tyje. Haverhilliečiai turėtų 
daugiau subrusti ir veikti tuom 
klausimu.

Lawrence Koresp. Biuras.' < 
_____________ i .

kuris labai sugabiai veda or
ganizacijos reikalus. Jis veikia

Naujų. Piliečių Balsavimas , jotose organizacijose. Drg.
KLAUSIMAS: Ką tik tapauSkeistaitienė Sietyno choro na- 

Amerikos piliečiu. Ar aš gale- r® Jau aPle metų. Ji labai 
siu balsuoti ateinančiuose rin- dau£ nudirbo choro naudai,

priešfašistinį kongresą.
Buvo skaitytas laiškas nuo

skyriuose. Taip pat gali gau
ti apskričių centruose ir vi
suose miestuose turinčiuose ne
mažiau 2,500 gyventojų, taip
gi artimose vandens paukščių 
mędžiojimui vietose.

Vėliausias Kongreso tari
mas reikalauja, kąd kiekvienas 
vandens paukščių medžiotojas 
privalo turėti vieną iŠ tų stam-

pu prilipinęs prie savo valsti
jos leidimo. Kur valstijų lei
dimai nereikalingi, ten turi 
prisilipinti prie valstybės iš
duoto liūdymo. Stampa, betgi, 
nepaliuosuoja nuo valstijos bei' 
valstybės patvarkymų. Netu
rintieji tų štampų, būsią bau
džiami iki $500, arba 6 mene 
šių kalėjimu, arba abiem.

R&nkaųt Užsiėmimą
‘KLAUSIMAS: 'Mano sūnus 

kaip tik dabar ketina stoti ko* 
Jegijon, ir aš noriu ■ žinoti, ar 
k&ip nors galiu gąiiti informa
cijų apie įvairius užsiėmimus, 
kad aš jam galėčiau pagelbėti 
vieną pasirinkti. Kaip girdi
me, tai įvairūs užsi,ėmimai yra 
prisigrūdę ir labai sunkų šio
mis dienomis juos sekti. Kokio
je dirvoje jis gaji rasti dau
giausia progų?

ATSAKYMAS: - Vidaus De- 
partmentas, Washingtone, pėr 
savo apšvietos ofisą išleidžia 
“Guidance Leaflets/’ Tai Tam
stai yra svarbiausios' knygutės. 
Tos knygutės aprašo apie tiesa* 
žiųystę, mediciną, dantininkys-

daug nudirbo choro naudai, 
kiniuose arba ar aš vistiek ture- ‘ .vpntmgai daug darbuojasi, pa- 
siu išlaikyti kokį nors kitą eg-Draugai Skeis-

• n’ f ’ » • lininiai inruiLl ai o"iviii \A/zaminą? • j
ATSAKYMAS: < ______  '

setts valstijoj, kur Tamsta gy-i j
vehi, ir daugybėje kitų valsti-1 geraį veikia bei sporte, 
jų, mokslumo kvotimai del visų 
naujų, balsuotojų įvesti. 7

. j taičiai išauklėjo sūnų Walte- 
: rį, kuris taipgi priklauso prie 

^Massachu-j cjloro jr yra vjenas iš gabiųjų
■ tenorų, jis ir jaunuolių tarpe

Cleveland, Ohio
Angelo Herndon Mitingas
Sėkmingai darbininkai su

kėlė $15,000 kaucijos įr pa- 
liuosavo kovingą negrą darbi
ninką Angelo Herndon iš ka
lėjimo. Dabar Herndon važi
nėja po visą šalį ir sako pra
kalbas apie tai, kaip jis buvo 
areštuotas ir teisiamas.

Į Clevelandą atvyksta, ir 
jam yra rengiamos prakalbos 
14 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, 
Metropolitan Teatre, 5012 
Euclid Ave. Yra raginami vi
si darbininkai masiniai daly
vauti šiame susirinkime, nes 
jis bus pašvęstas ( Herndono, 
scottsboriečių , ir Thaelmanno 
paliuosavimo ręikalamas.

Rengėjai.

J šioje sueigoje daug siety- 
Bet mečių dalyvavo, tat buvo ir 

tavo valstijoje reikalavimas sto- programėlė iš dainų. Geriausį 
yi, kad ‘aplikantas turi mokėti | įspūdį padąrė dd. Skeistaičių 
paskaityti Konstituciją ir pasi- j sūnus 'Walteris, Vitkus ir Stoč- 
rašyti savo vardą.” Kitose vai- kienė sudainuodami 
stijose nauji balsuotojai turi Bėruti” ii’ “Mr. Morgan.” Drg. 
mokėti skaityti ir rašyti. Nau- Žukauskas sumanė, kad čia ga
jas balsuotojas tose valstijose, įima atsiminti ir darbininkų 
kurios ..turį tokius reikalavimus, kovas ir parinkti aukų. Drg. 
turi .pristatyti mokslumo certi- Vitkauskienė, kuri buvo suma- 

nytoja sueigos ir tvarkytoja, 
paprašė politiniams kaliniams 
aukų, kurie yra kankinami ka- 
pitąjijsįtų bąstilijose už darbi
ninkų reiklus. . Aukavo se
kami draugaį: W0er Skeįs- 
tąitis $2, Liaudanskįenė $1, S.

fikatą, pirm negu' pavėlintas 
užsiregistruoti del ateinančių 
rinkimų. Kitas svarbus reika
lavimas yra, kad balsuotojas tu
ri gyventi paskirtą laiką toje

žurnalistiką, muziką, knygų j valstijoje, apskrityje iir mieste.
‘ vedimą, architektūrą, civilišką | F.L.I.S.

“Trauk
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Trumpa Lietuvos Putču Istorija ir Jų Reikšmė
Trečias Puslapis 
....................................

V. Kapsukas.

Mes da neturime smulkesnių kompanijos ryšys su Lenkijos jau 1927 m. Daukantas turėjo 
žinių apie paskutinį Voldema- žvalgyba, kuomet visiškai su-, išvažiuot į užsienį, 
ro putčą. Vienok ir iš tų da-, sikompromitavo darbo 
vinių, kuriuos paduoda Lietu-'akyse pilsudskiniai 
vos fašistiniai laikraščiai, jau [s.-d., tik tada neva atsirube- 
matyt, kad ‘tai buvo didelis’žiavo nuo Plečkaičio (bet ne 
putčas. Kad geriau suprast jo [ nuo jo bendradarbių) Lietu- 
reikšmę, reikia duot bent, vos s.-d. partija, 
trumpą visų putčų apžvalgą,] _ . . .įvykusių po -fašistinės pervar-l ,Ta*s alkais- ^27 m: rudenl- 
tos Lietuvoj. | Pilsudskis, rengdamasis pra-

l ryt Lietuvą, anot jo paties pa- 
Putčai fašistinėj Lietuvoj ne sisakymo, naktis nemiegojęs ir

naujiena, 
pat fašistinės pervartos. Fa- būtų padaryt, 
šistinis sąmokslas 1926 m., ku-' 
riame aktyviai dalyvavo tik kariaut prieš SSRS; o 
nedidelė karininkų dalis, ture-;
jusi savo rankose aviaciją, šar-' nustatyta—1928 metais, 
vuočius, dragūnų pulką ir da' tat Pilsudskis ir ] ‘ ‘‘
kai-ką, lengvai įvykdė pervar-' lietuvių socialdemokratus 
tą,« nesutikęs nė mažiausio pa-1 “kairiuosius” liaudininkus 
sipriešinimo. Tai paskatino eserus, tvėrė Lydoj 
vėliau, jau 1927 m. vasario m., armiją 
griebtis putčo kademųs su 
kun. Krupavičium f 
priešakyj, kurie jautėsi nus
kriausti tautininkų, nots kar
tu su jais darė gruodžio per
vartą ir kartu su jais buvo 
valdžioj. To putčo oganizato- 
riai buvo žinomi žvalgybinin
kai - provokatoriai, atsargos 
karininkai Tomkus ir Klimai- 
tis, tuomet karšti kademai, vė
liau tapusieji da karštesniais 
tautininkais. Interesinga pažy- 
mėt, kad už to putčo nuga
ros stovėjo vokiečiai, kurie bu
vo suinteresuoti tuomet sulai
kyt fašistinę Lietuvą nuo su
siartinimo su Lenkija. Tom
kus ir Klimaitis buvo areštuo
ti, bet greitai paleisti. Kun. 
Krupavičius net per spaudą

kad iš- 
masių' vengt lašinių skutimo bylos, 

lietuvių į prie kurių jis buvo taip-pat 
pridėjęs savo pirštus. Ant ga
lo, sujungtomis Smetonos, Sme
tonienės, Plechavičiaus ir Vol
demaro jėgomis jis buvo pra
šalintas iš valdžios ir išsidan
gino Į Braziliją.

1929 m. sausio m. Plecha
vičius kartu su 30 karininkų.

vyriausy- Sliesoraitį ištrėmė Į Ežerėnus’. bes lovio, kad tik daugiau pri- mų ir smetoniniiikų kelias ve^ 
’ ......................... ..... ‘ siplėšt sau iš kruvino darbo da’ prie da didesnės

masintų prakaito. Ir juo silp- "^krnvimn ant T.
nesnė jų bazė, juo gruobikiš- 
kesni jų tikslai, tuo daugiau 
jie šaukia apie tautiškumą, 
tėvynę ir t. p. Voldemaras juk , ir Prieš vienus ir kitus, įtrauk- 
“didžiausias patriotas”, did-' dama i kov3 kuoplačiausias 
žiausias tautininkas, tautos.mases- 
galva — ne taip senai juk! 
da jį taip garbino visa Lietu
vos fašistinė spauda. O dabar 
smetonininkų spauda jau at-i 
virai rašo apie jį, kaip apie: 
parsidavėlį vokiečių hitleri-l 
ninkams.

Tikrai, tie begaliniai Lietu- S1- 
nė vyriausybė būtų pakeista vos putčai negalėtų būt tokie 
ir prie valstybės vairo stotų jų skailingi ir dideli, jei už jų 
grupės žmonės (voldemarinin- nugaros nestovėtų viena ar ki- 
kai). šitą spaudimą jie darė^3, didžioji valstybė. Pirmiau, 
panaudodami kariuomenės ga-. kaip mes matėme, dažniausia ........ ....... ............
lią ir bandydami jėga paimti, stovėjo už jų nugaros lenkų | RoosevcI£o Jaukiate aukso o" 
laikinosios sostinės valdymą” imperialistai, kurie visą_ laiką | b0]j 7 ^r iūs manote kad iis 
(L. A. 8. VII).

Tikrai, kaip iš to paties “L. 
Aido” paaiškėja, Į gatvę buvo 
išvestas voldemarininkų gusa- Lietuvoj7 ir''vi"sam Pa-
rų pulkas-, kuris tuojau apsu
po saugumo departmentą. Bu- 
yo išvestas tankų būrys. Tan- 

ir; kas įsilaužė net Duonelaičio

sudaryti Voldemaro
bę;.i. Jį ĮVykdint I); liepos mė- 'Buvo atstatytas ir tankų vir- 
nesį'Voldemaras sukilimo pla-1 šininkas; be to perkelta visa 
no paruošimo reikalu tarėsi su eilė policijos vadų ir apskri- 
kitais ir davė sutikimą jo var- ties viršininkų”.
du pasiūlyt atsargos genero-' 
lui Plechavičiui vadovaujanti1 
perversmui (Plechavičius pri-j 
pažino,, kad jam toks siūlymas 
buvo padarytas, bet jis prane
šęs apie tai valdžiai), 2) ka
pitonas Mačiuika liepos mėn. 
to pat plano paruošimo reika
lu taip-pat tarėsi su kitais, 3) 
kapitonas Gineitis, darydamas 
su kitais pasitarimus sukilimo 
plano paruošimo reikalu, rug
pjūčio 15 d. nuvyko į Palan
gą dalyvauti prezidento suė
mime ir privertime sudaryti 
Voldemaro vyriausybę, rug
pjūčio 12 d. parašė laišką, 
kad iš Platelių butų Voldema
ras atgabentas į Šiaulius, tą 
pačią diėną parašė šifruotą 
laišką, pavesdamas nužudyti 
kriminalinės policijos direkto
rių pulkininką Rusteiką, kad 
būtų pašalintas asmuo, galįs 
pakenkti rengiamam pervers
mui, 4) kapitonas Virbickas,' 
nuvykdamas į Palangą daly-,1 
vauti prezidento suėmime f“ 
privertime sudaryt naują vy-į gatvėj į policijos nuovados 
riausybę, teiravosi, kaip Vol-j kiemą, 
demaras saugojamas Plateliuo-; vartus.
se .. . j jos šarvuotas

Rugpjūčio 19 d. tikrai įvyko! Tankas atidengė

Bet voldemarininkai ir to- 
> liau veikė. Ir štai naktį iš 
[ birželio 6 į 7 d. vėl Įvyko Kau
ne naujas putčas, ŠĮ kartą di
desnis už kitus panašius put- 

“L. Aidas” pripa-. 
“grupė karininkų 
kaikuriais civiliais 
suklaidinę karei-

čus. Pats 
žįstaj kad 
susidėję su 
asmenimis,
vius ir pasinaudodami kažku
riomis aplinkybėmis norėjo pa
daryt spaudimą, kad dabartį-i

Jie prasidėjo nuo vis galvojęs, kaip tai geriau' buvo padaręs sąmokslą prieš 
Praryt Lietu- Voldemarą, bet Smetona ko

vą reikėjo, kad ji nekliudytų kiais tai sumetimais pranešė 
karo Į apie tai Voldemarui. Kada 

pradžia prieš SSRS jau buvo; Plechavičius su karininkais at- 
Už-|Vyko pas Voldemarą ūr pasta- 

papirkinėjo! te jam ultimatumą, Voldema- 
ir.rąs jau buvo suspėjęs mobili- 
ir zuot savo jėgas, atstatyt Ple- 

lietuvių chavičių ir jo vieton paskirt ki
tą generalinio štabo viršininką. 
Plechavičiui nieko daugiau ne
beliko, kaip pasitraukt. Jis, 
kaip ir generolas Žukauskas, 
gavo didelę pensiją (1000 litų 
mėn. iki gyvos galvos), porą 

kartu su kitais karininkais ei-i šimtų tūkstančių kaštuojantį 
na pas Smetoną ir reikalauja, 
kad į valdžią būtų įleista ir sidangino į Žemaitiją 
opozicija. Kademai ir liaudi
ninkai irgi panašius reikalavi-; 
mus stato, taip-pat universite-Į 
to profesoriai, 
randa pas save pakankamai; 
jėgų, kad išlaikyti valdžią sa-’ 
vo rankose.

Vienok tuo metu jau pra-j 
sideda didesni skirtumai ir pa-|tuvos žvalgybai 
čių tautininkų eilėse. S 
na ir buvusieji lenkų karinės vjenas pasikėsinimo vykdy-l^,, , • — 
organizacijos (P0W) nariai,'tojų> kuris įvyko ties valsty-( pupaį™[u 

priverstas buvo aiškintis del| įskdu®iej\ P7)_ fas^nės bės teatru> ne^uvo pasikėsini" neužmuša. Iš bylos davimų [ne< put 
Teisin-l aigkįaį matyt, kad tikrai buvo kaikurjos 

giausias bus pasakymas, jog organjzuotas liepos-rugpjūčio' d.,iv„ 
/-----,J(men. putčas Kaune ir Palan--

■ goj, matyt, kas. buvo jo vy-l
Smetonos rjausį organizatoriai ir kas or

ganizavo pasikėsinimą ant 
kairiųjų eserų lan-j j>usįeikos vienok liko sunkiau

ir naktimis negalėjo 
miegot. Sujudo tuomet ir Lie-

ir Bistru tuvoj kademų ir liaudininkų..x=~: __ i . .. —opozicija. Vienas žymus gruo
džio mėn. pervartos dalyvis, 
kademas puikiniu. Petru itis,

jesnės naštos 
užkrovimo ant llietuvos darbo I » ' Imasių pečių ir prie Lietuvos 
Įtraukimo Į karą prieš SSRS. 
Komunistų partija turi kovoti

Hartford, Conn
perDraugai ir draugės, 

į “Laisvę” buvo du kartus gar
sinta, kad reikia ateiti Į susi- 

, rinkimus, bet kada ateina susi
rinkimų dieną, tai ateina tik 

i dalis valdybos ir keli nariai. 
Stebėtina kodėl draugai nęt 

[lanko susirinkimus? Ar nuo

tykojo Lietuvą praryt; Dabar, 
be abejonės, už voldemarinin- 
kų nugaros stovi vokiečiai hit- 

i lerįninkai, kurie stengiasi Įsi-

išlauždamas kiemo 
JĮ pasitiko ten polici- 

. automobilis. 
, -v, v........ .  lčiiikčis auuenge ten Ugnį.
Kaune pasikėsinimas ant žval-j Kitas tankas bandė prasivež- 
gybos viršininko Rusteikos.; pro vartus iš Gedemino 
Jį organizuoja voldemarinin-1 gatvės> bet ir ten tanką su- 
kai-vilkai Gineitis, Steikunas tjko policijos šarvuotis. Pilnai 
ir Sliesoraitis ir paveda tai at-( pajaike putčistus ir aviacija, 
likt Voldemaro adjutantui, Voldemaras buvo atgabentas 

iš Ežerėnų į Kauną.

I bolĮ ? Ar jūs manote, kad jis 
jūsų būvį pagerins? Ne, drau
gai. Iš viešpataujančios klasėš 
nieko nesulauksime, patys tu- >.

| rime stoti Į kovą kumštį su
gniaužę. Organizacija turi 
veik 40 narių, bet kada atei
na susirinkimas, tai nei visa 
valdyba nesusirenka. Kada 
eina darbai gerai, tai tada sa- • 
ko, kad pavargę, dirba ilgas 
valandas, o dbar daugelis visai 
nedirba, kiti dirba trumpas va-

| landas ir tai nenori ateiti Į su-
1 sirinkimą, kad organizacijos 
reikalams pašvęsti porą valan
dų.

Antras dalykas buvo garsin-

baltyj, kad juo lengviau būtų 
pulti SSRS. Mes matėme, kad 
Voldemaro straipsnius be jo
kių komentarų jau talpina sa
vo laikraščiuose vokiečių hit
lerininkai ir tai dargi straips
nius, kurie liečia dabartinius 
Lietuvos santikius su 
ja. Voldemarininkai 
tai (neolituanai) ir 
stengiasi panašūs būt
rininkus. Hitlerininkai — jų 
idealas. Tai suteikia pasku-! 
tiniam voldemarininkų putčui ta per dienraštį, kad visi cho- 
juo didesnės reikšmės. Aaiškus, rai išpildys programą pikni- 
daiktas, kad komunistai su to-jke, kuris atsibuvo per “Labor

.” Bet programos išpildy
mą laiai suvėlavo. Tokis su-

4
Skuodo valdišką malūną, ir iš

vietes 
gyventojus išnaudoti.

1929 m. kovo mėnesį buvo 
7 bet" tautininkai! s u 0 Jonizuotas pasikėsinimas 

ant Voldemaro, bet jis išliko 
gyvas, tik jo adjutantas buvo 
užmuštas. Dabar nebėr jokios 
abejonės, kad to pasikėsinimo žvalgybininkui-vilkui Vaitkevi-i lėktuvu iš°Ežerėnų f Kauna, 
organizavime dalyvavo ir Lie- Čiui ir žvalgybininkui-vilkui, Jo paimt buv0 nuvykę penki 

n X ' Kitaip nega-, pUpa]eigiui. Vaitkevičius iŠ- karininkai- kntiiri nnfnmnbi-
Smeto- Įima išaiškint to fakto, kad nė gaukia Rusteika i “Kontinen-i i- • 1-14. m

» viešbutį ir ten kartu su maras buvo atvežtas Kau- 
sužeidžia jį, bet( nan jr sustojo aviacijos rajo-. 

Iš bylos davinių nfi Putčistų pusėj buvo iri 
kitos kariuomenės

Susisiekimas telfonu 
! buvo pertrauktas. Karininkų 
j grupė su generalinio štabo 
i viršininku Kubiliunų buvo nu
vykę pas prezidentą Smetoną 
ir darė į jį spaudimą, kad jis: 
pakeistų valdžią ir jos priša- 
kyj pastatytų Voledmarą; 
Prezidento ir esamos valdžios 

i sargyboj stovėjo tik policija. 
Gineitis, Sliesorai-, j- apSUp0 prezidento rūmus 

. ir neleido putčistams prie jų 
1 prieiti. Tam vartojo ji aša-l 

gavo po 1 metus paprasto ka- rįneg bombas. Ištikimos pre-J

1 į vadovaujamas vietas m0 vietoj areštuotas.
(Plechavičius, Žukauskas,!,1 
Daukantas, Skorupskis), stovi 
už sutartį su Lenkija, Volde- 

vykdini-l maras—prieš; jis laikosi savo 
’senosios orientacijos — Į Vo
kietiją. Kademai ir liaudinin- 

vo konkurentus kademUs lauk v*s griežčiau reikalauja 
iš valdžios, kaip tik tautinin- sutarties su Lenkija ir kartu; 
kai labiau sustiprėjo. , bjauriausia pjudo SSRS. Vol-;

I demaras vis labiau ima grieb-
Kovo mėn. pamėgino putčą įjs j0 sutvertų 1927 m. “vilkų” 

padaryt ir liaudininkai su; pagalbos. Kaikuriems kade- 
Pajauju priešakyj. Ištikrųjų,, vadams jie kailį peria; 
šį putčą organizavo ne tiek Tšįstrui ir Ambrozaičiuj sugir- vadTvTiTinml 'nnVor'
“kairieji” liaudininkai, kiek do D iitra ricinos. vienam sė-' •^•us^elk10 vadovaujami, nuVe - 

at- žvale-vba kadI j P. 1 • .riCvln.°S’Viena™ ( čia jį. Prieš Voldemarą įske-pati fašistine žvalgyba, kad|da vlęr sakutem subado. kaltinimas kad iis su-sugniaužus jį suteikt skaudų Kun - ------- liamas Kaitinimas, xaa jis su
smūgį opozicijai ir gauti pro
gos da griežčiau vykdint fa
šistinę diktatūrą. Sąmokslas 
buvo likviduotas, Pajaujis ir •bjj-jijykLis. 
kompanija areštuoti ir nuteis
ti, bet už kiek laiko preziden
to malone paliuosuoti. Pajau
jis dabar dirba Klaipėdos fa
šistiniam “Lietuvos Keleivyj,” 
tautininkų valdžios leidžia
mam organe, t

Rugsėjo t mėn. socialdemo
kratų ir “kairiųjų” liaudininkų 
ir eserų putčas Tauragėj ir 
Alytuj su Plečkaičiu ir kitais 
priešakyj. Kad už to putčo nu
garos stovėjo lenkų imperialis
tai ir dirigavo jam, del to da- lint iš generalinio štabo virši-1 
bar nieks neabejoja. r~ 
tvirtino nuoširdus Plečkaičio,! rupskį,'kilusį *iš lenkų 'dvari- 
Paplausko ir kitų putčistų pri-Į ninkų jr vaidinusį 
ėmimas Lenkijoj, jų pasimaty-! pervartos organizavime vado- 
mai su dešiniąją Pilsudskio, vaujamą rolę,—j6 vietą užėmė 
ranka Goluvka ir net Su pačiu žinomas Žemaitijos budelis 
Pilsudskiu ir jų planai Lietu- Plechavičius, bet ir jis palaiko 
vai užgrobti, jų sušauktas už Smetonos pusę. 1928 m. buvo 
Pilsudskio pinigus Rygoj Lie-, paliuosuotas su didele pensija 
tuvos emigrantų (s.-d., liaudi-Į jr kitom malonėm (dvaru, pa- 
ninkų ir eserų) kongresas, ku- liuosuotu nuo bent kokių mo-| 
riame dalyvavo ir ištikimieji kesčių) žinomas Lenkijos šali- 
Pilsudskio žmonės (Poliake-( ninkas, vyriausias kariuome- 
vič, Čiž), jų rengtoji už Pil-j nės vadas generolas žukaųs- 
sudskio pinigus Lydoj “lietuvių kas> 1920 m. kariavusis prieš 
armija,” į kurią visokiais bū-( ssrs Lenkijos armijoj. Sun- 
dais buvo viliojami eiliniai Lie-1 kjau .buvo apsidirbt su Plecha- 
tuvos s.-d. ir liaudininkai ir tt. vičium ir Daukantu, buvusiu 
Interesinga pažymėt, kad šią krašto 
pilsudskinių lietuvių s.-d. ir( Tas niekam nežinomas seniau 
lenkų imperialistų-fašistų kam-[ caro oficieris, kaip ir Plecha- 
paniją, nukreiptą prieš Lietu- vičius, pats stengėsi užimt Lie

tuvos diktatoriaus vietą, nuvest 
ją į Lenkijos glėbį ir įtraukt 
į karą prieš SSRS. Tuo tikslu 
jis labai stengėsi patraukt į 
savo pusę jaunus Lietuvos ka
rininkus. Tai nepatiko ir Sme
tonai, ir Voldemarui. Užtat

to putčo ir prisiekdinėti, kaditos 
jis nieko bendro su juo netu- 
rėjo ir stovįs už šventą Vieny
bę su tautininkais ir bendrą 
fašistinės diktatūros ' _ 
mą. Vienok tai visai nepa- 
kliudė tautininkams išspirt sa-

pasikėsinimą ant Voldemaro 
organizavo vidaus reikalų mi-; 
nisterio Musteikio, 
šalininko žvalgyba plečkaiti- 
ninkų ir 
komis.

Voldemaras su savo šalinin-
nuteisti tik du,^iešmininkai.
Vaitkevičius ir Pupaleigis—

• kais savo keliu ruošė putčą vienas jų gavo 15 metų sun-1
prieš Smetoną. Bet Smetonos j ■ . ..
šalininkai, pasinaudoję Volde- 12 metų. <
maro išvykimu 1929 m. vasa- tis> Steikunas, P. Požėla, tik-’ 
rą į Tautų Sąjungos posėdį, rjejį putčo organizatoriai, te-'

kiųjų darbų kalėjimo, kitas—(

e Įėjimo ir buvo įskaitytas jiems zįdenįui kariumenės dalys, pa- •</ - 1-1 • v 1 ♦ *1 V J £
1 Kun. Krupavičius išsigandęs *7;*^nvn L ,.. _ .. . įkėlęs pries Lietuvą užsienio: Voldemaras

I jų išbėga j Prancūziją, likusie-! ] t l • orientuoia-u- 1 • -1 • iz- ii anrirnsta bpt nekaniluliuo-1 1 ’ R J icntuoją . bickas visiškai išteisinti. Kuoji apiirnsta bet ekap tu u ■ . -r Volcietiją ir Sovietų Są- išaišldnti toki teismo sprendi- ja. Tik dalis pereina pas tau-; . kad jis4 ved Lietuvą a įia tuTkad Vo -
kus. Voldemaras veda.? 4 ‘ x - r--- ___ . ___  .

demaras ir tuomet, matyt, dajr^yti buržuazijos kuri kol-j 
Voldemarui tai'buvo did ei 1S( turėjo didelės įtakos tarp ka- j<as jaį)iau pritiki da Sme-' 

rininkų, ir Smetona bijosi jį ir. tonos_Tubelio diktatūra, negu 4 X n 11 Iru n vr 11 L n 11 nfi __ _ _ . j i
areštuoti.;

. . -v ., i į prapultį,griežtesnę kovą ir pries pil- < . . - - ... ........
sudskinius s.-d., kurie pradeda i _ . XT ,v _ T. J 
organizuoti įvairius teroristi-‘ smu^^ 
nius pasikėsinimus. Jis kovoja! vos. P°lltlka nepasikeite ir j0 šalininkus nubausti.

. .. • -i . ei i. * i prašalinus ii iš valdžios, bet,ir su tautininkais, Smetonos sa- ” . . v ,. . , . ._. i.. . i . T. . .... . „ : iis ir jo salininkai negalėjo suliniukais. Jis nori būti visa- J x u
galinčiu Lietuvos diktatorių,;tu° ,sutlkt Voldemarininkai 
bet jam kliudo Smetona ir jo7‘Ikai susprogdino naujojo vil- 
šalininkai. Jis stengias paša-1 kU stabo butų Jie^nutarė nu- 
.. , . .v . v. . , galabint ir pati vidaus reika-lint juos is jų užimamų vietų F t
įpatingai vadovaujamose 
riuomenės įstaigose.

Voldemarui pasiseka praša- likviduota.

Vokieti- 
studen- 

išvaizda 
į hitle-

kiais ir -panašiais putčais nie-'Day. 
ko bendro negali turėti, bet 
juo labiau turi išnaudot kovą1 vėliąvimas yra neatleistinas, 
fašistų liogeryj ir jų nusilpi- Jeigu chorai visi yra užkviesti, 

Imą del tos kovos, kad suteikt tat visi ir turi gauti laiku pro- , 
smūgį visai fašistinei sistemai.' gą savo dalį atlikti. Nei jokis 
Reikia kovot kaip prieš hit-! komisaras neišlaikytų iki ve- , 
lerininkus, taip ir prieš sme-j lomos visus narius. . . Kiekvie- 
tonininkus, kurie nesenai taip-! nas užkviestas choras lavinasi 
pat iš visų jėgų garbino Hit- ir turi gauti progą laiku savo 

I lerio tvarką ir stengėsi ją pa--dalį atlikti. Labai yra negrą- 
mėgdžioti, dabar vis labiau žu, kad atvažiuoji ir negauni' 
puola į Lenkijos imperialistų dainuoti, tai kam tada kviesti 
glėbį. Nepripuolamai ir ne jeigu nereigalingi ? Kam gar- f 
asmeniniais reikalais lankėsi sinti, kam žmones prigaudinė- 
nesenai Lietuvoj žinomas pil-'ti, o paskui nepildyti? Jeigu 
sudskininkas, buvusis Lenkijos I kartą taip padarai, tai jau ari- 
valdžios pirmininkas Pristor. tru kartu yra sunku gauti, nes 
Ir hitlerininkų voldemarininkų daugelis pasako, kad mes me-

1 kelias, ir pilsudskininkų so- luojame.
1 cialfašistų, liaudininkų, kade-

išsėdėtas prieš teismą laikas; Vyzdžiui, karininkų mokykla,;
, Mačiuika, Vir-. buvo putčistų izoliuota. Bet ir j 

. šitas putčas pasibaigė pana- , 
šiai, kaip kiti putčai, nepalai-[ 

, kyti plačių masių ir net nepa-[

| Voldemaro avianturom.
Voldemaras neva susitaikė organizatoriai buvo 

[tuomet su Smetona, bet mes Yra žinių, kad buvo areštuota j 
del jo susitaikymo rašėme apie 50 karininkų. 
1932 m. “Priekale” No. 3: !

“Voldemaras priverstas pa-1 kariuomenės teismui ir šį kar- 
sitenkint kolkas kad ir ne-! tą nuteistas 12 metų katorgos, 
dideliu jo prileidimu prie vai-1 Daugelis kitų voldemarininkų 

Bet tai nereiškia,' taip-pat nuteisti.
Bet ką gi reiškia tie visi put

čai, kurių tik dalį (svarbes
niųjų) aš čia paminėjau? Aiš-

Areštuo-i
Į tas ir Voldemaras, atiduotas,1

Įų ministerį Mugteikį. Pasikė
sinimas buvo paruoštas, bet at
sirado išdavikų, ir viskas buvo s y es 0V10’ _ r . -

Vistik, voldemari- kadJls’ geresnėm aplinkybėm; 
‘ ‘ Musteikis 'susid®jus, nemėgins vėl arčiaum is generalinio staoo virsi- ninkams spiriant, Musteikis

?ai ..pa'i „inkų jauną pulkininką Sko- buv0 paiiuosuotas ir pastaty-| P.rl® /° Pamušti. ____  ___  ...
ckaicio, rupskį, kilusį iš lenkų dvari- tas Lietuvo banko direktoriuj si “kova” tarP smetonininkų kus daiktas, kad jie negali pa
istų pn-( ninku ir vaidinusį fašistinės Voia^avac i Pin- Jam padės.” 1 ......

Prasidėju-

apsaugos ministeriu

vos darbo mases, karštai rė
mė visas II Internacionalas, 
kuriam rūpėjo sudaryt bendrą 
viso Pabalčio frontą prieš 
SSRS, vadovaujant Lenkijai. 
Tik tuomet, kuomet visiškai 
išaiškintas buvo Plečkaičio ir

keisti fašistinės valdžios. Tuo- 
Ir tikrai jau šių metų pra-. se pu.tguose didžiusią rolę val

džioj, kada ypatingai pasun-| dįna karin.inkai, kuriais ypa- 
kėjo vidujinėj Lietuvos pade- jungai remiasi fašistinė dikta- 
tis ir labai užaugo nepasiten-; įdra. geį vįsį įje putčai ir 
kinimas Smetonos valdžia dar
gi tarp didelės pačių tauti
ninkų dalies, kuomet, iš kitos' ūžiamos rolės, jei jie nesire- 
pusės, pradėjo labai smarkią mja įvirta klasine baze, jei jų 
kampaniją vest visam Pabaltyjį nepaturi stiprūs buržuazijos 
Vokietijos hitlerininkai, kad. siUOgsnjai. Dabar Lietuvoj 
paimt jį į savo globą, vokiečių sprendžiamieji buržuazijos 
senas draugas Voldemaras ir sjuogsniai (bankininkai, mesi
jo šalininkai vėl ėmė organi-' njnkaj, sviestininkai ir kiti) 
zuot putčą. Jau šių metų I paįUri Smteoą-Tubelį ir jų val- 
Priekalo ’ No. 4 mes rašėme:džią, o darbo masės, komunis- 
“Gautomis mūsų žiniomis,'^ PartiJos vadovaujamos, da 

voldemarininkai paskutiniu' ngra tiek Pribrendusios, kad 
laiku griebėsi vėl ruošti put- £aIgtll sukilti prieš ją ir nu- 
čą... Voldemaras rinko net versti užtat jie gali ją iš- 
ginkluotas jėgas. Mūsų žinio-[laikyt-

, .,. ... .. (mis, Voldemaras savo pusėj Tie begaliniai putčai rodo
kilimo planai: vienas—liepos i turėjęs ir tankų būrį, ir kai kaip pūsta fašistinė viršūnė, 
“r ”L- KaUnev-‘n’’ • parem*ant k« aviacijoj, ir šiaip kailją po- kaip ji sunkių krizio metų 
Geležiniam Vilkui, o antras hcijos ir administracijos apa-1 spaudžiama, blaškosi ir grie- 

—rugpjūčio 1 o d. Palangoj rate. Tai patvirtina tas, kad biasi įvairių avantiūrų, kad

Voldemaras ištremiamas į Pla
telius. Vienok, voldemarinin- 
kai n e n u r i m s ta. Pradeda 
rengt naują putčą. Kariuome
nės teismo skelbime, paskelb
tame 1931 m. rugsėjo 30 d., 
mes randame to pilną patvir- 

i tinimą. 18 žmonių su Volde- 
i maru ir žymiu gruodžio per
vartos organizatorių aviacijos 
kapitonu Mačiuika priešakyj, 
buvo kaltinami, kad “būdami 
slaptos organizacijos nariais 
ir bendrai veikdami, 1930 m. 
liepos-rugpjūčio mėn. Lietuvo
je.. . rengėsi sukilti prieš esa
mą vyriausybę ir -ginklo jėga 
'priverst respublikos preziden
tą Smetoną paleist ministeriu 
kabinetą ir paskirt Voldema
rą ministeriu pirmininku. Tam 
tikslui.. . buvo paruošta du šu

Bet visi tie putčai ir 
jų rezultatai rodo, kad kari
ninkai negali vaidinti spren-’

. ’ ‘ ~ k dip publcl ___________

«r ,?arem!ant k? aviac‘j°j, ir šiaip kailją po- kaip ji sunkių krizio metų
Geležiniam Vilkui, o antras licijos ir administracijos apa-[ spaudžiama, blaškosi i

—rugpjūčio 1 o d. Palangoj rate. Tai patvirtina tas, kad biasi įvairių avantiūrų, kad 
suimti prezidentų Smetonų ir Voldemarų ir jo adjutantų: tik arčiau prieiti prie valsty-

mėn. Kaune

A. Kondrotas.

LIONĄ BASALY 
Lyriškas Sopranas

BSte '< 'i , :■•< ■ W

®i/’.

Ji dainuos K. Menkeliuniutės koncerte, kuris Įvyks 
nedėlioj, 30 d. Sept., Labor Lyceum, 949—959 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. Apart jos programoje daly
vaus sekamos ypatos: Rosa Steffanelli, kolaratura sop
ranas ; S Kazameika, lyriškas tenoras; V. Tamkiutč, 
kontralto; Candido Canfora, žymus tenoras; A. Viš- 
niauskas, baritonas; Rosa Parronchi, dramatiškas sop
ranas; Aido Choro Merginų Sekstetas; Enzo Pasacarella 
smuikininkas. Taipgi dainuos solus ir duetus pati Men- 
keliuniutė.

Po programai bus šokiai, griežiant Beniulio orkestrai. 
Koncertas prasidės 4-tą vai.; šokiai bus tuojau po kon
certui.

įžanga $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams 40.
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D. M., SOrOMSKĄS

PI NIG AI
Aųfcsę, Popieriniai ir Bankų Pinigai. 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri- 
zis ir Bankų Bankrotai. Infliacija Popie
rinių Pinigų ir To Reikšme. Infliacija ir 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperia

listai ir Kitos Šalys.

(Tąsa)
juos darban, už juos perkama žalioji me
džiaga, mašinos, apmokama dart nin- 
kams algos, bet iš darbo rato paleisti pi
nigai grįžta su priedu. Jie, pavirsdami į 
tavorus ir vėl iš tavorų atgal į pinigus, 
padaugėja—P—T=P-j- P.

Bankai savo tarpe yra apjungti, ypa
tingai stambios kompanijos pristeigia jų 
net po kelis desėtkus. Tokis bankas pla
čiai išskėtęs savo nagus,. Jis tartum 
kokis aštuonkojis sučiulpia taupinimus 
iš plačios teritorijos gyventojų. Toki ga
lingi bankai finansuoja ne vien savo 
kompanijas, bet ii’ kitoms kompanijoms 
skolina pinigų. Bankai centralizuoja 
gamybą ir prašalina tarpe atskirų kapi
talistų konkurenciją. Sakysime, bankas 
skolina vienai apsiavų gaminimo dirbtu
vei pinigų, jis skolina ir kitai tos indust
rijos dirbtuvei. Tų dirbtuvių kapitalistai 
lenktynuoja rinkoje, kovoja už rinkas. 
Bankui tas netinka, nesveika, nes jo pi
nigai yra paskolinti ir vienai ir kitai 
kompanijai. Jis nori, kad jų pelnai aug
tų, kad tas atneštų jam daugiau pelno. 
Bankas tokiame atsitikime įsikiša į tų 
kompanijų reikalą ir tankiausiai jas ap
jungia į vieną. Tada jos sutartinai iš
naudoja ir darbininkus ir yisuomenę. Bet 
tada prasideda kova tarpe didelių ban
kų ir kompanijų. . •

Normaliu laiku bankas verčiasi iš ju
dančių pinigų, tai yra tų, kuriuos į Jį 
įdeda vis nauji depozitoriai. Jis jais at
moka tiems, kurie reikalauja iš senųjų 
depozitorių jiems atmokėti. Priaugusį 
pinigų kiekį ir vėl leidžia apyvarton.

Bankai atpirkinėja įvairius, turinčius 
vertę vekselius, popierus, apdraudos pa
ilsus ir t.t. Suprantama, tokiu apskait- 
liavimu, kad jiems atlieka pelno.

Bankai išduoda morgičius 5 arba na
mo vertės, o kartais tik į, ir kada skolin
tojas negali atsimokėti, tai jo namą pa
ima, parduoda ir sau atsiskaito visą pa
skolą su nuošimčiais.

Bankai tai kapitalizmo širdis; jie nuo-

latos juda, plaka. Ir kada bankas apsi
stoja, tai dalis kapitalistinęs tvarkos ap
miršta. .

Finansinis Susmukimas po Karo
Jau mes pirma minėjome, kad popieri

nius pinigus leidžia pati valdžia padengi
mui savo ižde deficito, karo reikalams ir 
t.t. Popierinių pinigų leidimas muša jų 
vertę. Kuo daugiau yra pagaminama po
pierinių pinigų, tuo jie darosi pigesni, 
tuo daugiau jų reikia už tuos pat tavo- 
rus, nes kaip tik jų atsiranda daugiau, 
tad jie nustoja pasitikėjimo kaipo geras 
ir saugus taupinimas ir kiekvienas kiša 
juos į rinką, kad iškeltus ant drabužio 
arba kito daikto, nes popieriniai pinigai 
patys vertės neturi.

Tą popierinių pinigų smukimą geriau
siai vaizduoja pereitas imperialistinis 
1914-1918 metų karas. Kiekviena ka
riaujanti valstybė jų leido vis daugiau ir 
daugiau. Caristinė Rusija iki kovo mė
nesio, 1917 m., 7 kartus tiek turėjo po
pierinių pinigų, kaip prieš karą. Kerens
kio valdžia per 8-nis mėnesius laiko iš
leido 2į kartus tiek popierinių pinigų, 
kaip caro valdžia per 2-į metus karo. Vo
kietijoje karo metu popierinių pinigų 
kiekis paaugo 4 kartus; Francijoje 5 ir 
Anglijoje 13 kartų, lyginant su prieška
riniu jų kiekiu.

Karo užbaigimas akyvaizdoje susida
riusio krizio nesumažino infliaciją (už- 
plukdymą) popierinių pinigų, bet dar 
daugiau padidino. Ypatingai didelis kri- 
zis susidarė nugalėtose šalyse. Vokieti
joje ik spalio mėnesio, 1923 metų, buvo 
išleista už 2į kvintilionų markių (2,504,- 
955,718 miliardų markių). 99% visų val
džios išlaidų buvo apmokama popieriniais 
pinigais. Už vieną dolerį mokėjo 4 mi- 
liardus markių.

Pergalėtojų imperialistų šalyse inflia
cija tokio laipsnio nepasiekė, bet ir čia 
ji buvo didelė. Anglijos pinigai iki 1921 
metų nupuolė veik 3 kartus žemiau jų 
kurso. Francijoje frankas nupuolė net , 
iki 13 nuošimčių jo reguliares vertės. 1

Vėliau, pradėjus kapitalistiniam pašau- I 
liui išbristi iš krizio, pradėjo taisytis ir | 
jų finansai. 1921 metais Anglija pagel- 
ba defliacijos—sulaikymu tolimesnio po
pierinių pinigų leidimo ir dalinu ištrau
kimu iš apyvartos jau išleistų,—pajėgė j 
finansinio krizio naštą užkrauti ant dar- ; 
bininkų klasės pečių, dar labiau pablogi- ; 
nant jų padėtį.

(Daugiau bus)

kaip nariais, taip turtu, ir vi
sada ir visur didžiuodavon^ė^ 

. kad APLA. 2-ra kuopą moką 
budavoti savo organiząęįją, 
na, o dabar, kodėl mes negalim 
prieiti prie tikros taikos ir bū
ti visi kariu, o neskaldytis ir 
turtu dalytis.”

Kaip Centro P. Ęom. sękr. 
J. Gasiūnąs, taip ir kiti rašy
tojai, būtų gerai, kad rašytų 
viską teisingai, arba visai ne
rašytų. Neteisingas aprašymas 
naudos mums neneša.

Neišvengiamai, taikytis pasi
dalinant turtą, irgi gąliųią rast 
tinkamesnę propoziciją, kųvią 
APLA. 2-ra kuopa pasiūlė. 
APLA. 2-ros kp. pirmininkas,

J. Mažeika.
APLA. 2-ros kp. užr. sek;r.

J. Miliauskas.

ATSIŠAUKIMAS I A. P. L- A. ‘
VEIKĖJUS IR DARBOTOJUS jaus “^ąisyės”

PITTSBVHGHE IR ‘
' APIELINKĖJE

Draugai, APLA 1 apskritys 
šaukia ląb.ąi svarbų suyąžiavi- 
mą. Jis įvyks 23 dieną rugsė
jo, 2 vai, po‘ pietų, LMD. na
me, 142 Ors St., Pittsburgh.

Visi kuopų sekretoriai, pa
matę šį pranešimą organe 

1 “Laisvėje”, pasižymėkite . su
važiavimo dieną ir būtinai pa
tys dalyvaukite ir visus kitus 
veiklesnius narius paraginkite, 
kad ir jie dalyvautų taip 
svarbiame suvažiavime. Taipgi 
užkviečiami ir APLA Centro 
Komiteto nariai dalyvauti.

. Geo Urbonas.
APLA 1 Apsk. Org.

Californi joje Žiaurus Teroras >
1 Darbininkai Stoja į S.ųvieytą silankė tik 25 delegatai, 
į Frontą prieš Reakciją, kad Ąp- nas delegatas nuo A.D.F. 
j ginti Iškovotas Sąyo Teisės nugirdau kokios unijos),

San Francisco, Calif.—RugpJ delegatai nu0 tik7billi« 
26 d. atsibuvo konferencija! 
Darbininkų Civilių Teisų, tai 
jau antra konferencija iš eilės ...
nuo prasidėjimo terorizavimo I?5y]’a Priešingi ir 
darbininkiško veiki— : tinka su tom metodomis, kokias I 
pirmos konferenc.

j turėjo keturis susirinkimus, ka-j 
me išdirbo planus ctiUL.'., 
Komitetas per tą laiką suben-

I drino savo tikslą į artimus ry- 
• sius su ūmios pagelbos komi
tetu (“Emergency 1______ ,
j Committee”) ir su Amerik. Ci-Į 
i vilės Liuosybės Unija (“Ame
rican Civil Liberties Union”), 
šios organizacijos vedėjas, 
Chester Williams, priėmė atsa
komybę, kaip finansiniai, taip 
ir aktyviai veikti išvien su mi-!a 
nėtom organizacijom areštuo
tų darbininkų teismuose. Teis- 

•muose kovoti už teises. r 
kurias da mes turime ii

Vie
no

du 
sek- 

i tų, kiti visi buvo nua darb. 
revoliucijinių organizacijų. 

! Pagal pirmininko pareiškimą,
• . j 95% yra priešingi ir nesu-teronząvimo Į,. , v

veikimo. Nuo i , .
komitetas" naudo?,a Chamber of Com- 

! merce su policijos depart- 
ateičiai ! men^u- Wilson raportavo 

nuo Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, pabriežė, kad iš 
543 areštuotų, yrą 14 paskirta 

Defense1 dePor^avimui, arĮ>a kitaip są- 
I kant, 15% svetimšalių tarpe 
! areštuotų. Pereito j konferen- 
į cijoj surinko aukų $31.75 pi- 
! nigais, ir buvo $72 prižadų, 
šioj konferencijoj srinko $43 

! pinigais ir $50 prižadais, kad 1 
i atmušti reakciją. Konferencija 
Į nutarė reikalauti ir gauti. Civic 
Auditorium svetainę masiniam | 
mitingui ir jei bus reikalas, tai; 

j neužilgo šaukti trečią 1— 
Taipgi komitetas

‘ 5. Prisirengimas prie va- 
ir “Vilnies”

7 vai. vakare, Draugijų svetainei, 
4097 Porter St. :

Draugai nariai ir simpa|ikąi kvie
čiam visus dalyvaut Šiame mitinge. 
Turime atgaivint ir sustiprint kuo
pos veikimą, nes per vasarą biskį 
sužlugom.

J. Ginaitis.
(214-215)

BIl^G.pĄMTON, N. Y.
ALDLD. 20. kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį» 13 4. rugsėjo-Sept., 
7:30 vai. vakare, ALP Kliube, 315 
Clinton Št.

Draugai, šis mitingas yra labai 
svarbus, todėl visi nąriai dalyvauki
te laiku ir skaitlingai, metai jau bai
giasi ir nevisi pasimokėje duokles. 
Malonėkite dalyvaut ir pasimokyt. 
Taipgi galėsite “šviesa” No. 3 atsi
imt. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivest.

Sekr. O. Girnienė.
(214-215)

PATĘRSON, N. J.
Komunistų Partijos Lietuvių Dis- 

triktas rengia svarbias prakalbas, ku
rios įvyks panedėlį, 10 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, 62 Lafayette St.

būti pa-! Prakalbų tema bus Dabartinis 
I Audėjų Streikas, ir Kodėl NTWU. 
į Likvidavo ir Prisidėjo prie ATWU. jr

Visi matote, kad prakalbų 
tema yra svarbi, tad kviečiam visus

I darbininkus atsilankyt ir išklausyt 
j svarbių prakalbų. Taipgi bus vienas 
; kalbėtojas iš Laisvės redakcijos.

Krečia KPLD.
* (214-215)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. rugsėjo-Sept., 8 vai. vakare, 
LD. svetainėje, 920 E. 79th St.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug'svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr.

platinimui.
; 6: Pravedimas tinkamos
j kampanijos už Komunistų 
Partijos kandidatus.

7. Visuotino Amerikos Lietu
vių Kongreso prieš Karą ir Fa
šizmą šaukimo apdiskusavi- 
mas.

8. Mįąrsrutų-prakalbų tvar
kymas.

9. Komunistų Pąriįjos 
“Daily Workerio” vajus 
sukėlimą $60,000.

10. Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo reikalas.

11. Prisirengimas prie ALD
LD ateinančio vajaus.

12. Rinkimas ALDLD 7-to 
•Apskričio veikiančio komiteto.

13. Įvairūs nauji 
mai.

14. Konferencijos 
mas.

Dienotvarkis galės
keistas ir nauji klausimai įdė-’

1 ti, tai priklausys nuo delega- Komunistų Partijos Rinkimų Plat- 
tų, suvažiavusių į konferenci- formą.
ją.

ALDLD 7-to Aps. Sekr.,
E. Beniulienė

16 Bunker Ave.,
Montello, Mass.!

ir 
už

sumany-

uždary-

Worcester, Mass.
Iš ALDLD. 11 Kp. Susirinkimo

Rugpjūčio 26 d., įvyko susi
rinkimas ALDLD 11 kuopos

: m
is

'a
w

J SO, BOSjTQN, MASS-
’ TDĄ. 21 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. rugsėjo-Sept. 7:30 vai. vakare, 
Narių atsilankė į Šį susirinkimą Liet. Piliečių Kliube, 376 Broadway, 
nedaug, tai labai nepagirtina. I Visi nariai malonėkite dalyvaut ir 
Draugai, reikia daugiau susi-j ?au« nari« at^ , Bia<!iuna8. 
rūpinti, nes už mus niekas ant (213-214)
susirinkimo neateis, todėl visi! ----------------
būkim ateinančiame susirinki-’ WORCESTER, MASS.

I Moterų ALDLD. 155 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks 11 d. rugsėjo- 
Sept., 8 valandą vakare, ant 29 En
dicott St.

' Visos narės dalyvaukite ant su
sirinkimo nes yra svarbių reikalų ap
tarti.

me, kuris įvyks 23 d. rugsėjo 
(Sept.), 29, Endicott St., kaip 

j 10:30 v. iš ryto. ALDLD. 11 
• ; kuopa visada stovi su darbi- 

ko^n-l nlhkų judėjimu ir šis susirinki- 
------- — ---- —..... - — .. ... . , 1 mas padarė keletą tarimų, 
jas apginti, kurias bankieriai i ferencW- »P8J 101111,O11S Nutarta dalyvauti aukų rfnki- 

kaip................... . atsakomybę me stubos Lo stubai iš stu-
Fin. sek. D. Lukienė.

EASTOJN, PĄ.
ALDLD. 13 kp. susirinkimas atsi

bus nedėlioję, 9> d. rugsėjo-Sept.,-
, 36 N.

7th St., 3. vai. po pietų.
Viši draugai ir draugės malonėki

te dalyvadt nes turime labai daug 
svarbių reikalų apkalbėt. Taipgi ku
rie dar nepasimokėjote duokles, atei
kite ir pasimokėkite, nepamirškite ir 
naujų narių atsivest.

Sekretorė Tarvydaite.

šio miesto laužo 
! Crocker, Flaischecker, “Cham- 
’• ber of Commerce” (prekybos 
'ir pramonės associacija), pir- 
! kliu ir išdirbysčiu associa- 
I ja, taip,pat ir teisėjai. Konfe
rencijoj.' paaiškėjo, kad teisė
jas Steiger areštuoto darbinin
ko klausė 'tik tris klausimus:

! Kur esi gimęs?' Kaip ilgai 
i San Francisco, ir ar esi Komu
nistas? Jeigu pasitaiko, kad 
! areštuotas nėra čiagimis ir tik 
! ką Įvažiavęs, tai be jokių cere- 
i monijų į kalėjimą. San

" i Calif., darbininką, Jesse Ten- 
nėr, tėvą keturių vaikų, 
žė į Los Angeles ir uždraudė 
sugrįžti atgal į savo namus, 01 ? 
jo keturis vaikus atidavė į pa-| 
taisos namus. Kitas įvykis bu-[

Į ! vo San Francisco mieste, vadi- 
įj; narnoj North Beach, italų ap- 

Kuomet gavo-, kp. rezoliucija, stojanti prieš gyventoj dalyje, j
6 ! Stephen Malestą, galvą pilie-

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
Tbo Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

Reikale Atskilėlių Teismo Sųliais, akoma
AĘLA. 2-ra Kuopą | ma į§ skundikų pusės advoka- j taikymąsi. Dalyvavo ir 2 kp.1 

Kaip jau žinoma, 
teismu susidomėję iš 
pusės APLA. nariai ir jų sim-

minėtu! tQ Stoner pasiūlymą taikytis/draugai. Po ilgų < 
vienos1 tai pirmiausia APLA. 2-ra' Centro Komitetas nutarė

trinti tuos kuriu civilės teisės me stubos nu0 stubai iš stu’. ginti tuos kurių ęiviles teisęs rugsėjo. Liuosnoriai
yra sulaužytos, patraukti teis-, _ ...> ./ , . uus «•.mnn 117 nadarvtas škadas darJ apisemc ejtl Šie draugai: F. Eąston Baking Svetainėje, man uz padalytas skadas4,a^!Maz A Narusevi^ius ir‘- ------ --
bimnkams. Taipgi paskleisti ’ . .. • . v. i r.., i V. Račkauskas. Rinkėjai susi-kuo plačiau pubjikoje tą su-! . _. • . .
pratimų reikale apsisaugojimo]™11“ d!en^’
savęs ir kitų. Komitetas ] darbininkų centre Dalyvauk.- 
sišaukė į visus lygiai, kam ap-1te skaltllbgf Š,ą. rlnkhaJ5 

įeina žmonių teisės ir teisybė 'rengla T'D’A' ?ynlmu' ares- eina žmonių teises, n teisyo.e darbininkų-kovotojų. šis
stoti 1 kooperaciją. Iki šiam . . , . .
laikui San Francisco lietuviai,' fuslSlnk*m^tam. 
kol kas, laikosi nuošaliai, ma-' /’T Nuarta dalyvaut. 
nau kad iau' laikas sukrusti k°bferenclJ0J 14 d' ru«seJ0’ nau, kad jau laikas suklusti išrinkta delegatai
ir mum lietuviam! ! . . TZ -yPacific ! ~ Chicągos Kongresą pries Ka--

 r_____C1 IC* rą Fašizmą. Išrinkta atsto- 
. irvnin 1 T DI n rr i vauti ALDLD. 11 kuopą dig.1 VldAb A.L.D.L.R 7-to J J Bakšys ir V. Paaesa.

i į| r iriT/\Tk 1 n nviir a i Priimtas ir skaitytas laiškas APSK. KUOPAS SU¥A- nuo Lietuvių Jaunuolių Komi-, i a irvnim ixniiz a i n lteto su prašymu aukų pasiun-Į 
"Į Z1ĄV1M0 KElKALh [rimui vieno jaunuolio į Sovietų 

” •” 1 Sąjungą, kuris sugrįžęs galėtų
kur pats Gerbiami draugai ir draugės:1 apvažiuoti lietuvių kolonijas. 

’ *• Amerikos Lietuvių Darbinin-! Paaukuotą $5. Čia b.uvo iš-j
_ * čių komiteto gyvena, ten geng- Rų Literatūros Draugijos, 7-to! duotas raportas iš Spaudos

is usijų steriai įsilaužė į namus pas Apskričio, metinė konferenci-! Pikniko, kuris įvyko 4 d. lie-j
! tai- George Goeffrin, Kompartijos ja yra šaukiama 7 d. spalio, pos, Maynard, Mass

------  - , ... ... , . ; į L» '
taisant trečią paragrafą.” Tai- teriai, neradę Goeffrin namie,Į So. Boston, Mass. Konferen^ bo. Pelno 

.„v .. | dvidešimts
šimtai dolerių.

ALDLD. 11 Kuopos Koresp.
J. M. Lukas.

Jose,

išve-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

BEN GEBSOVITZ
NOTARAS

20 St. James Št. East
Tel. HArboujr 3424

kuopa apsvarstė ir surado, kad. kintis ant patiektų sąlygų, pa- sekcijos organizatorių. Gęngs-į 1934 m 
patikai, iš antros pusės, atski- tasai pasiūlymas dar nėra pa-j1 
lėliai nuo APLĄ. 2-ros kp. ir kankamai priimtinas ir todėl -gi čion du pranešimai, tilpę 
kiti blogo velijanti mūsų orga-!duota ke^tas pataisymų.” To-; mūsų organe “Laisvėj” ir vie- 
nizacijai ir visam darbininkų liaus rašo: “Centro Komitetas nas su k^u nesutinka, vienam 
judėjimui. [liepos 15 taipgi svarstė tą pa-! sako, kad kuopa svarstė tai-

. ... . .siūlymą ir priėjo prie sekamo kos klausimą ir surado, kadMinėto teismo reikale jaui,A . ’ \ , 1, . 1 ,. , j tarimo: Centro Komitetas nu- tasai pasiūlymas dar nėra pa-daug buvo rašyta įvairiuose 
lietuviškuose
Priešų laikra^^Ui prirašė įvai
rių nesąmonių*minėtam klausi-’ 
me; jie rašė, kad būk tai Cen
tras norįs užgrobti APLĄ 2-ros 
kp. turtą ir tam panašiai. Mi-' 
nėto teismo priežastis, eiga ir! 
t.t., irgi buvo visada aiškinama 
iš atbulos pusės. Patį APLA.' 
2-ra kp. delei tam tikrų prie
žasčių nesikreipė į savą-darbi- 
ninkišką spaudą, ir nieko ne
rašė. Tiesa, Centro sekreto
rius, ir APLA. 2-ros Kuopos 
Narys parašydavo į organą 
“Laisvę” minėtu klausimu, bet 
kuopa ne pilnai sutinka ir su 
minėtais raštais. • Neatbūtinai

1., prie kų-j
376 W. Broadway, rio ši kuopa prisidėjo ir dir- 

liko darbininkų 
keturi

į ■k^Všč'1U0Se Itar® taikytis an^ patiektų są-' kankarųai priimtinas ir todėl 
1 pataisant trečią para-j duota keletas pataisymų. Ki- 
. grafą. Pagal tą tarimį, 2-ra tam 
( kuopa gautų morgičius vertės sakoma.' Perskaityta 2 

zoliucija, stojanti prieš 
mąsi.

Ar ištikrųjų minėta 
rezoliucija yra prieš taiką? Į 
tai galima atsakyti, kad ne. 
Rezoliucijos klausime ' sekre- j 
torius parašė melagingai. 2-ra 
kuopa niekada nebuvo ir nėra 
priešinga taikai, bet tik ne .to
kiai. Mes suprantame, kad kol pareiškė, kad komitetas yrą 
APLA. 2-ros kuopos nariai, su išsiuntinėjęs apie penkis šim- 
atskilėliais, nesusitaikins tarp tus ųžkyietimų, įvairiom orga- 
savęs, tol naudosis APLA. 2- ni^aciįjęm į,\.,šją konferenciją, 
ros kuopos turtu įvairus advo- kaip tai, darbiiinkiškoni uni-; 
katai ir patarėjai. Vot, mes ir jom, ^Amerikos Darbo Federa- 
sakome, kad galima susitaiky- cijai ir ne^ikiąuįomųms socia- 
ti. Jei mes visi kartu išbuvom, lėm draligijomį politiškom or- 
APLA 2-roj kuopoj per dąuge-j ganizącijom ir tikybinei^ grU- 
lį metų, išbudayojom kuopą/pėm, bet į konferenciją at-

I $5,500.00x o atskilėliai gautų 
t kitą dalį turto vertės $10,655.- 
; 75, ir jie apmokėtų visus teis
mo kaštus.” Taigi, matot, AP
LA 2-ros kp. narys žino visus 
Centro P. Kom. • tarimus ir 

įjuos pastebi; jis žino ir 2-ros 
(kp. tarimus, bet kodėl bijosi 
; parašyti, koki tie pataisymai 
1 prie taikos propozicijos buvo 
2-ros kuopos susirinkime?

Centro sekretorius, J. Ga
šlūnas, išsiuntinėdamas kuo- 
poms ir spaudon patalpindą- 

reik paliesti paskutinį APLA.; mas nuorašą APLA. Centro 
2-ros kp. nario raštą, kuris j P. Kom. posėdžio protokolą už 
tilpo Laisvės No. 175, už liepos; liepos 15, 1934, sako: “Svar- 
26, šių metų. Minėtam rašte, styia APLA. 2-ros kp. teismo 
kalbant apie taiką su atskilę- klausimas. Perskaityta 2-ros

pranešime (protokole) 
kp. re

ta ik i-

2 kp

pavogė jo rašomą mašinėlę, j ęija prasidės 11-tą vai. dieną. 'spaudai 
eilę drabužių, $70 ąl^os, ku
riuos buvo susitaupęs, ir parti- saVo susirinkimus, išrinkti de
jos pinigus. Negana to, jo degatus, padaryti gerus suma- 
kambaryj sukūrė ugnį, kad nymus del mūsų organizacijos 
namas užsidektų, kur. gyvena; veikimo ir prirengti raportus 
apie pusė tuzino šeimynų. Bet,; į§ vįSy metų veikimo savo ko- 
ant J^imęs, ugnis užgęso, o ant Jonijos, 
durių raudonaiužrašė,, “čia - • - - •
vyras gyvena, jis yra komu
nistas, geriau būt, kad jis ap
leistų šią šalį.” Fatmų darbi- 

| ninkus gengsteriąi vaikė ir mu
šė, pavietas nuo pavieto, per 

j kelis pavietus, didžiuodąmėsi
dideliais laimėjimais, kad rau
donuosius išnaikins ir šimtą 
nuošimčių amerįkonizmą įvyk- 
dins.

Pirmininkas F. J. MęConnęl,

Visos kuopos turi sušaukti

Taipgi reikia žiūrėti, kad 
kuopa pasimokėtų metines 
duokles į apskritį, po 5c nuo 
nario. Mokesčius reikia siųs
ti fin. sekr. T. Bartkui, 20 
Cleveland Ave., Montello, 
Mass, čekius ar money ordę-į 
rius, išrašykit ant d. J. Katilis,! 
P. O. Box 114, Bridgewater, 
Mass. - •

Taipgi mokestis galės ir pa
čioj konferencijoj pasimokėti.

Konferencijos pi<enotvarkis:
1. Veikiančio komiteto prą- 

nešimąi, raportai ir jų apkąl- 
bėjimas. /

2. Komisijų raportai.
3. Kuopų delegatų iš ko

lonijų, raportai.
4. Apkalbėjįmąs trūkųrpų 

mųsų apskričio veikįmę ir 
kaip jį pąger.int?

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETRQIT,
TDA. Karolio Poželps kumpos su- 

sirinkimąs įvyks 12 d. rugšejo-Sept. Į

Telefonas*: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

• * • *»' •’> » * • v • 9 < •. >
Ser.p; dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsąma- 
vimu ir palaidpjimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim, 
Parsąmdp ąųtomol^iljug šej;- 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šąukite dieną ar naktį 
423 MeUopoJįtąn Aye.

Broo^lyn, bĮ- Y.

Phonę, E Yer g re e n 7-4785 Ignition Speęiali^

WEF AUTO REPAIRS
TRUCKS, AND PLEĄSŲRĘ CARS REBASED,

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. S$.eęi$yšk$i gerąį 9WM sekamuą darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

j All Work Guąranteed. Towing Day and Night

2^^ LEQIJiAW StT^Efei; X-
į Kw Avwi®

i'., ijĄjAinh



MBMBHHHHHHBHMMMNHBIMMMHBHHHMI
' A!

••7’WWW'IW??Ww

• s*
PirmacL, Rugsėjo 10, 19.34
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pr^ep^ųkųJ J^oų£er(ęp,cija b.ti-' 
yo ganą gyva ir .entuziastiška.! 
Devyni delegatai buvo nuo ra-J 
dio ir telegrafistų sąjungos, 

; dvylika nuo laivų iškrovėjų.' 
Kaip jau visiems yra žino- šis suvažiavimas pirmas tos' 

tna, kad su 1 diena rugsėjo,! rūšies. 
Jungtinėse 'Valstijose prasi
dėjo genera lis streikas audimo 
industrijoje. Maynarde randa
si viena iš didžiausių American! 
Woolen Co. dirbtuvių. Rugsė
jo 4 d. prasidėjo pikietavimas kandidatai. „
šios dirbtuvės, nors iš karto jisjma visps .spėkos rinkimų agi--Kereilių 
nebuvo pakankamai stiprus.ii tacijai.’ 7 ‘ 1 * ’---------

* Maynard, Masi,
Audėjų Streikai ir Įeitos Žinios

Binghamton, N. Y. Sovietu Šalies Kova
... „F.....

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL ’

Prieš Sausros Pavoju
MASKVA.—Sulig Antro

sios Penkmet.ės Plano, turi 
bos. Nutiesta geri planai vei-' surengė jiems bankietą, kaip 'būt iki 1935 metų pravesta 
kimui ir kovoms prieš algų ka- paminėjimui jųjų 15 metų šei-; kanalai ir įtaisyta kiti rei" 
pojimą, fašizmą ir karą. i myninio gyvenimo. i kalingi įrengimai^ kad gali-

Marylando valstijoje uždėta^ Baigiant vakarieniauti drg.ima būtų drėkinti, laistyti 
ani balotų Komunistų Partijos! J. Vaicikauskas ir P. Mikala-j 300,000 akrų laukų. Tuo 

trumpai paaiškino drg. I tikslu. Sovietų vyriausybė 
į dalyvavimą darbi- ,skolin'a įki 4 milionų rublių 

.... . x • • • kolektyvams, v a r a n t i emsletarinis banketas atidarymŲijo jiems ir. ateityj enęrgingRi drgkinimo- darb ir neima 
rinkimų kampanijos. Banketas, darbuotis darbininkų klases' - v i T
įvyks Komunistų Partijos na-! labui. O drg. Kereihs paa-1nu°SimciO UZ paSKOlą. Jąu 
me. Dalyvaukite kuo skąitlin- čiavęs draugams už surengtą; Šiemet užbaigta Cliuell pa- 
iziausiai. nes rinkimu kamnani-! jiems bankietą paaukavo $5.00 stovus drėkinimo įiengimai, 

palei vidurinę Volgą ir ki
tur. . Visa tai yra Sovietų 
apsisaugojimas nuo sausros; 
pavojų’, t ' H i'»‘

Aukos “Daily Workeriui”
30 d. rugpj. Onos ir Juozo1 

Jis turi didelės svar-! Kereilių artimi draugai-ges

NOTICE is hereby given that License Nq. 
B 6047 has beer, issued to. the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 48 
Nassau St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

* LOUIS VAN DER LAGENBERGH 
48 Nassau* St. Brooklyn, N. Y.

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

. NOTICE is
B 6105 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 26a 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

WHITEHOUSE DELICATESSEN, INC.
26a Sutter Ave. ^Brooklyn, N. Y.

Dabar verbuoja-! jūnas

Streiką iššaukė Unjted Textile 
Workers unija, dalis Amerikos 
Darbo Federacijos, ir kaip ži
noma, ji nenori didelio aštru
mo ba gali bosus užrūstinti.

Pirmiausiai paskelbė streiką 
verpėjai, o kada jie sustreika
vo, tai ir kiti negalėjo dirbti, ir 
viena po kitai darbo šakos išė
jo į streiką. Rugsėjo 6 dieną,! yra nuskirta 
12 valandą, visai dirbtuvę už-l $200 aukų.

___  _____ v t dalyvavimą darbi-1
14 d, T.ugsėjo bus pro-į ninkiškame veikime ir palinkę-1.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6087 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail, under Section 76 of | 
the Alcohojic Beverage Control Law at 210 ] 
Lewis Ave., Iforough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANNA SCOTT
210 Lewis Ave. Jįlrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 44 87 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 449 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed on the premises. 
IRVING SCHWARTZ and H. ALTSCHULER 
449 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Llhv at 142

: NOTICE is hereby given that License No.
B 6176 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, undor Section 76 of __  ________ ____ ___ ___________ ___
the Alcoholic Beverage Control Law at 343 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
Broadway, Borough of Brooklyn, County . of Kings, to be*consumed on the premises, 
of Kings, to be consumed on the premises. .

MIKE LOYTCH
343 Broadway Brooklyn, N. Y. '

giausiai, nes rinkimų kampani-| jiems bankietą paaukavo $5.00 
jai reikia sukelti. $300. ' “Daily Workeriui.” Draugai

Komunistų Partijos 15 metų j pritardami tam svarbiam dar- 
sukaktuvių ir “Daily Worke-i bui aukavo sekamai: J., Ke- 
rio” vajaus reikalų, Baltimore!, reilis $5.00. Po ,$!-*-J., Vaici- 

Rugsėjo 6 dieną,! yra nuskirta kvota sukelti kauskas, I. Vėžis ir ' Juozas 
v..*^vv..Y Tam tikslui su- Strolis. Po 50c Jonas Strolis,

įJarė. įsakant ir paskutiniems planuotas gana platus Veiki-j V. Katilius, L. Tvarijonas, S. 
apleisti darbą. Dabar dirbtu- mas ne tik Baltimorėje, bet vi-į Vaineikis, t

vė stovi uždaryta. j-.-k...- *.•—u-----
Sklokinjnkų Pikniką

ir ' Juozas
Po 50c Jonas Strolis,

BENJAMIN PIOTROWSKI
142 Driggs Ąve. Brooklyn, N. Y.

, NOTICE is hereby given that License No. 
NOTICE is hereby given that License No. B 6195 has been issued to the undersigned 
B 6089 has been issued to the undersigned to sell beer at retail, under ~ 
to sell beer at retail, under Section 76 of “
the Alcoholic Beverage Control Law at 3449 
FuiĮon St., Borough of Brooklyn,

Section 76 of i 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 1025 

Manhattan ‘ “___ \______________
_ County County of Kings, to be consumed on the

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

so j e valstijoje. Tam darbui 
reikia daug spėkų. Visi lietu
viai darbininkai yra kviečiami 

Rugsėjo 3 dieną čionai ren-’ visokiais būdais pagelbėti, kad 
gė sklokos suklaidinti žmonės ši kampanija būtų skmingai 
Pruseikai-Butkui pikniką. Die-' pravesta. Bus išleista Kom. 
na pasitaikė gerą, kaip tik Partijos rinkimų platmorma 
tinkama- del pikniko. Jie la-' mažoje brošiūrėlėje po centą 
bai smarkiai rengėsi prie šio ir kalbinami darbininkai, kad 
pikniko išanksto pardavinėda- atėjus balsavimams, atiduotų 
mi tikietus, garsino per radio savo balsus už Komunistų Par- 
ir net “Keleivį,” bubnino apie tijos kandidatus.
ristiką Komarą ir kitus, 
pirmininkas gyrėsi, kad 
4,000 žmonių 
nuo to skaičiaus.

Jų; Baltimorėje yra didelė ka- 
buvo vinių pabūklų pramonė. Karui 

bet toli gražu prasidėjus, Baltimorės darbi- 
Jeigu jau ninkai turės sulošti svarbią ro- 

šiam piknikui duoti 4,000, tai ]ę. Tas daug priguli nuo pri-
tada “Laisvės” piknikui, įvy-' sirengimo dabar. Curtis Bay 
kušiam 4 d. liepos, ’ reikėtų įstaigoje gaminami nuodingi 
duoti 16,000. Sklokos rengta- gazai, Bethlehem Steel Co., 
me piknike buvo 4 busai ir per Sparrows Point — gaminami 
pus tiek mašinų, kaip buvo spygliuoti dratai, Glen Martin 
“L.” piknike. Buvo kvartetas,'fabrikai gamina karo orlaivius, 
du chorai ir ristynės, 
nebuvo galima matyti, 
ma, Komaras liko pergalėtoju.’mui. 
Butkus kalbėjo, kaip ir papra
stai, rodydamas savo gabumus 
Komunistų Partijos niekinime. 
Bet jis nerado reikalo prisi- 
njjhiti nei vienu žodeliu apie 
generalį tekstilės darbininkų 

"streiką, nors jis gerai žinojo, 
kad streikas prasideda, bet 
mat tas tai nėra Butkaus rei
kalas. Jiems darbininkų kovos 
yra svetimas dalykas, jiems 
reikia tik darbininkų centų, 
kad palaikyt kontr-revoliuci- 
nį savo laikraštį ir niekinti 
darbininkų revoliucinį judėji
mą.

kurias Pati prieplauka bus naudoja- 
žino- ma karo reikmenų pergabeni- 

Baltimorė yra kariniai 
strateginė imperialistų vieta. 
Taigi darbininkai turi su visa 
energija mestis darbah, kovai! 
prieš karą, o geriausiai tą at- i

, O. Girnienė ir L. 
Šimoliunas. P. Pagiegąla — 
30 centų, A. Klimas—26 cen
tus; S. Jasilionis, J. Slesoraitis, 
M. žvirblienė, N. Barzdevičie 
nė, P. Jasilionienė, M. Bikerie- 
nė, E. Vitartienė, P. Mikalajū
nas, ir F. žyburis po 25c. H. 
Vežienė 15 centų. Viso $13.96. 
Aukautojams tariu ačiū!

O. Girnienė.

NOTICE is hereby given thpt License No. 
B 6172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ^at 743 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises. 1

ST. JOHN’S LUNCH BAR
743 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4486 has been issued to tfee undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2567 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
ADOLPH WEISS & GERTRUDE LELRER 
2557 Pitkin

NOTICE is
B 425 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 85 
Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM GOLDEN
85 Johnson St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5533 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1.9Q6 
Avenue M. Borough of Brooklyn, Čounty 
of Kings, to be consumed on the premises. 
MARX DELICATESSEN and LUNCH. INC. 
1906 Ave. M Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4228 
10th Ave., Borough of Brooklyn, Čounty. 
of Rings, to be consumed on Die premises. 
DAVID SHEINMAN and DAVID GEDULU 
4228—10th Ave. * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
B 5749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 473 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consum j-—--------- ---------

Brooklyn, N. Y. ' 473 Bergen

NOTICE is 
B 6091 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Johnson St., Borough of Brooklyn, County’ 
of Kings, to be consumed on the pi’cniscs.

ANTOINETTE BARBARUILO
118 Johnson

NOTICE is 
B 6054 has 
to •sell beer ___ r
the Alcoholic Beverage Control Law at 110 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on . the premises.

MARTIN RYAN
119 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Johnson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the piemises.

HELEN NAEGER 
GEORGE’S LUNCH

Johnson Ave. Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough of Brooklyn,

WALTER GARŠVA i MICHAEL
3449 Fulton St. Brooklyn, N. Y. Į 1025 Manhattan Ave.

Latvija Sumonopolino '
_ ■ t - _ _. _ I to sell beer at retail, under Section 75 of

' K.... ~ Alcoholic Beverage Control Law at 35Duonos Javij rrekybą r

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

YAK1EL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ! NOTICE is hereby given that License No. 
B 6049has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 134 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County ’ 
of Kings, to be consumed on the premises. .

BEN LIEBERMAN
134 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y. ■
NOTICE is hereby given that License No. Į 

A 10161 has been issued to the undersigned

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

ELIZABETH LITTER
35 Cranberry St. • Brooklyn, N. Y.

Pašaipi) Mažinimas

B 6053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7C of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6502 
14 th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EUGENIO RUOCCO
6502—14th Ave. Brooklyn, N. Y.*

NOTICE is hereby given that License No. ! 
B 2361 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 236 I 

I Bond St., Borough of Brooklyn, County 1 
I of Kings, to be consumed on the premises. I 
I B. OHRBACH I

236 Bond St.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5085 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail, under Section 76 of 
. the Alcoholic Beverage Control Law at 60 
I Van Dyke St., Borough of Brooklyn, County 
i of Kings, to be consumed on tne premises. : 

EDWARD GALVIN
Van Dyke St. Brooklyn, N. Y. i

gs. to be conBumąd on the premises. 
BERGEN PURE FOOD INC.

St. Brooklyn, N. Y.

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

WASHINGTON. — Vy-' 
riausias pašalpų administ
ratorius H. L. Hopkins sa
ko, kad toliau būsią griež
čiau tyrinėjama, kam iš be
darbių būtinai reikia pašal
pos. Yra leidžiama suprast, j 
kad bus pašalpa atimta ir iš Į 
daugelio tų, kurie ją iki j 
šiol gavo.

Hopkins praneša, kad da

co st.

RYGA. — Latvių vyriau
sybė išleido naują įstatymą, 
kuris sako, kad išvežti duo
ninius javus turės teisę tik
tai žemės ūkio ministerija. 
Krašto viduje javų prekyba 
gali verstis tik tos firmos ir 
asmenys, kurie turi žemės 
ūkio ministerijos leidimą.

Austrija Priklauso Nuo i Vidaus rugiai ir kviečiai 
; bus supirkinėjami žemės 
Į ūkio ministerijos tokiomis 
kainomis, kurias kasmet nu
statys ministerių kabinetas. ___ _____ r __
Vyriausybė taip pat nusta-į bar valdiškais kaštais yra 
tys duoniniams javams kai
nas, kuriomis žemės ūkio 
ministerija pardavinės vi
daus suvartojimui. ' Javų 
įvežimas priklausys nuo mi
nisterių kabineto sutikimo.

Prancūzu Vyriausybės žemes ūkio ministerija taip
' T i i •• • Pat gauna teisę nustatyti ja- Protestas Lenkijai ' vų kainas mažmenų preky- 

. Y Ibai, malūnams, kepykloms
....... >

Italijos Fašistų
Belgrado laikraštis “Politi

ka” paskelbė savo korespon
dento Vienoje pranešimą apie 
Schuschniggo - Mussolini pasi
matymą, kuriame pareiškiama, 
kad Austrijos vidaus režimas 
priklausys vien tik nuo Itali
jos.

NOTICE is 
B 6187 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 43 
Tillary .

Kings, to be consumed on the premises. : 
SALVATORE LIUMANO !

Tillary St. Brooklyn, N. Y. I
_____________ _ ___ i
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

Beverage Control Law at 
Between W. 8th St. and W. 1 
Borough of Brooklyn, County i 

to be consumed on the premises. I 
SAMUEL KOTTLER

between W. 8th St. and W 10 St. j 
Brooklyn, N. Y. i

of

43

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

Bcveiiikc Control Law at 43 1
St., Borough of Brooklyn, County j

SALVATORE LIUMANO

Brooklyn, N. Y.

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

pries karą, o geriausiai tą ai- PARYŽIUS. Frahcūzų vy-' - 1 f 
liksime pravesdami sėkmingai ■ rįąUSybė pareiškė lenkų'vyriau-'
šias taip labai svarbias Ko-1 
munistų Partijos kampanijas

Tas Pats.

Clevelando Žinios
Paaiškinimas Apie Apsk.

Pikniką

'šelpiama 3,830,000 šeimynų 
ir 725,000 pavienių.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

NOTICE is 
B 6277 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Boardwalk 
10th St., 
of Kings,

Boardwalk 253

I NOTICE is hereby given that License No. |
A 10392 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 1610 i 
Avenue H, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BARNETT SIEGEL
1610 Ave. H Brooklyn, N. Y.

Isybei protestą prieš lenkų fran- 
! cūzų žyrardovo bendrovės ge- 
ineralinio sekretdriaus ir direk- . . . . . Ijtoriaus suėmimą. Francįja rei-. 
ikalauja, kad jos piliečiai būtų 
■tučtuojau paleisti.

Brangenybė Vokietijoj

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

NOTICE is hereby given that Licepse No. 
A 10132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8507 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LENA NETT and PETER NET!' 
8507—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1432 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICŪAEL WILKOV
1432 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimia* ir chroniikaa tr 

motery ilgas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir' ilaruau

DR. MEER
W. 44th St. Room S02

New York, N. Y.
Valandos Priimimoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po piety nuo <
iki 8 valandai vakar*

Telephonas MEdalIjon 3'1328 ;

156

'Net 30 Procentą Balsy 
Paduota Prieš Hitlerį

1
I NOTICE is hereby given that License No.

I A 1647 has been issued to the undersigned
I to sell beer at retail, under Section 75 of i 

the Alcoholic Beverage Control Law at 795 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, ! 
County of Kings, to be consumed off the I 
premises.

MAX MINKOFF
795 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES *

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiųPARYŽIUS. —.Pagal ge- 

, patikrintus statistinius da- 
ivinius, sviesto kaina šiemet 
'pakilo 36 procentais, lašinių 
—58 proc., margarino—182 

i proc., kokoso riebalų—121 
proc.., augalų riebalai — 138ALDLD. 15 apskritys duo

da atsakymą draugams ALD
LD 51 kuopos į jų pareikalavi- mis iš Berlyno, balsuotojų nuo-! įonservuoto’s daržovės — 
mą. Ačiū, draugai, už pasta- šimtis rugpjūčio 19 d., kurie!nu0 jg įRį 29 proc., sūris_
bą. Čia buvo biskį mūsų apsi- balsavo prieš Hitlerį, buvo pa-Įoo dpšrn __ 33 nroc
leidimo. Ateityje turėsime ge-įstebėta AcheYe, kad 28 proc. į *’
riau veįkti. Nuo apskričio pik- balsavo prieš Hitlerį. Jei prie j Z * ‘
niko pelno liko $22.67 
dingai ačiuojame <

Rugpjūčio 26 dieną, Electric Rūbams už vietą, kurią dykai <
Greenwood parke, įvyko Ko- davė del apskričio ir labai' kyti “taip.

Nėpasiveluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalų

“PRIEKALAS”
Am. W. Darbininkas.

Baltimore, Md
Kas Baltimorėje Veikiama

Paryžius (R. inf.).— žinio- proc., kiaušiniai 39 proc.

mą. Ačiū, draugai, už pasta- šimtis

. d ei prie i
:.G7. šir- jų pridėti dar 2 proc. netinka-' e, e _
draugams mų balsų, tai bus 30 proc. bal-; Vokietijoj M1SK0 PirkllŲ

kUyti°"teipk”rie nesutik0 pasa i įšalo Labai Daug Pinigų 
munistų Partijos piknikas.^ Jis; daug dirbo piknike. Taip ir į-—J Lietuvos miško pirkliai
galima sakyti visomis pusėmis kitiems ūkininkams dėkavoja- mpdziao’aq------k„„A ____ ■ • iHTh at.attt ant nemažą mioKO meuziagosnusisekęs, žmonių buvo apie me, kurie prisidėjo prie pikni- Į REIKALAUJANT ŠALPOS 
200 visokių spalvų ir tautų ko sėkmingumo savo atsilan- 
ir darbininkai linksminosi. Pel-'kymu ir darbu.
no liks apie $80. Policija no- Labai gaila, kad drg. Ru- cija užpuolė kelis Šimtus be- 
rėjo suardyti pikniką, bet jai bienę ir Valinavičienę patiko darbių, kurie, susirinkę prie 
nepavyko. I n.elaimė. Linkime greitai pa- valdiškos pašalpos punkto

Rugsėjo 1 dieną, jaunuoliai sveikti ir vėl veikti tarpe dar- 
>apvaikščiojo jaunųjų darbiniu- bininkų.

kų dieną. Ant kampo Broad-; Smulkų raportą apie pikni-Į 
&ay ir Bank gatvių buvo po ko įplaukas ir išeigas’išsiuntė1 
atviru dangum prakalbos, nėšiu kiekvienai kuopai, taip,! 
Jaunų kalbėtojų klausėsi apie( |<ad jau turėsite sekame, su- 
200 žmonių. Parduota dąųg sirinkime. Visi dalyvaukite ir 
darbininkų literatūros. j jį išgirskite. Prašau visų narių 

Rugsėjo 1 ir 2 dieųjQXjąis darbuotis del gavimo naujų 
vyko Marine Workers lų^-'ųarių. 
unijos konvencija. Dalyvavę' 
75 delegatai iš visos Amerikos

(reikalavo geriau bedarbius 
i šelpti ir paliuosuoti nuo ver- 
• stinųjų darbų. Darbininkai 
įnirtusiai gynėsi. Laike mū
šio buvo paleistas į .minią 
valdiškas pašalpos trokas, 
kuris ir- užųiušė vieųą be
darbį.. Bet jo lavoną valdiš- i

kiekį prieš kiek laiko parda
vė Vokietijoj, foet iš vokiečių 
suvaržymo, negali išgauti 
pinigų. Kai kurių pirklių 
tuo būdu įšalo apie Į mil. li
tu.

Siūlė tuo reikalu vokie
čiams pradėti derybas, bet 
tie vistiek nesidera, tad da
bar pirkliai nežino, kaip 
įšalusius pipigūs'beišgauti.

ji ' I i • ‘ 1 1 1 * * 1 1 ' ( 1

TaraniD. — Italijos dikta-

. . A. Jakaitis.
ALDLD 15 Apsk. Sekr.

_l_'£—J..U

Telephone: FOxcroft 9-6901

BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

’ Pristatau Parengimams Gerą Muzi
ką Už Prieinamą Kajną

321 Chauncey Street 18 Stągg Street
WWW

ki niekšai kažin kur nudėjo torius' Mussolipi pąsigyrė, 
paslėpė. Per kovą dau- kad įvykus karui, jis pirmas Iir

gelis darbininkų sužeista.

Japonų Gatvekarių Streikas
TOKIO. — Japonijos sos

tinėje streikai! išėjo 11,000 
gatvekarių ir busų darbi
ninkų, protestuodami prieš 
ajgų mažinimus ir darbinin
kų paleidinėjimus.

Įvyko eilė streikų metalo 
pramonėje.

Geneva. — Pranešama, 
kad Francįja darys politinę 
sųtąrtį su Italija prieš pavo
jų iš Hitlerio pusės.

, i

maršuotų priekyje kariuo- ;
menės. > ' . ■ :

; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
' SSRS socialistinės statybos, kapi- 
! talistinių šalių gyvenimo ir re- 
! voliucinės darbininkų ir darbo 
; valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
; tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko-‘ 
voje už šio mokslo išlaikymą lie- ! 
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj; 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, | 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce-1 
nos aprūpinimui duos savo sjcil-i 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina! 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse! metams tiktai 1 doleris, i 
pusei >(netų — 50 ęSutų.,
Išsir&šyti “Priekalą”'galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N, 7. Izd-vo 
InostronĮich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per; 

“Laisvę” ;

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

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

Valandos: nuo 1—6 po Įlietų

gr»pių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
, i Tel.: Foxcroft 9-6901

321

.III..

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatiųkamiausias ir už 
prieinamą «kaįną. ' Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 Sontl> 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai; Bell—Oregon 5136

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jpg jis atsidaro savo ofisą 

Willjamsburghe:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo *1
nuo 6

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avejtue J 

Kampas E. 23rd Si.



—-r- ■'o 'i.Ų'• T?, p
mįmjįį

šeštas Puslapis Pirmad., Rugsėjo /10, 1934

SKfl

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
NOTICE is hereby given that License No. ’ 
B 6714J has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, tinder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

F. KELLY
J. TIERNEY
& TIERNEY)

Brooklyn, N. Y.

D,

Šiandien Labai Svarbi Konferencija 
Streiko Klausimu

1 Is L. Mundet and Son 
Streiko

Pirmadienį, 10 d. 
8 vai. vakaro^ visos 
cijos ir visi atskiri

rugsėjo.j Padėtis streiko paliestose 
organiza-; vietose yra sunki. Tie darbi- 
asmenys,: ninkai badavo kol dirbdami, 

susiinteresavę p a g e 1 bėjimcC taupmenų neturėjo ir ištisos 
streikieriams laimėti kovą,į šeimynos neturi duonos kąsnio, 
privalo susirinkti į Irving Pla-, Tarp jų siaučia visokios ligos, 
za, kampas Irving PI. ir 15th Dabar, kada jie pakilo reika- 
St., New Yorke, kur įvyks visų! lauti teisių gyventi—-bosai ir 
organizacijų atstovų ir 
asmenų konferencija, apsvar-j karžygius, 
stymui kaip pravesti 
rių šelpimo darbą ir 
jiems laimėti streiką.
rencija bus pradžia to darbo. i to, profesionalo.

Organizacijos, neatidėliokite 
šio svarbaus dftlyko, bet val
dybos privalo pasirūpinti pa
čios dalyvauti arba ką nors 
pasiusti; kad kieviena organi
zacija būtų atstovauta.

šiaip'jų valdžia šaudo tuos drąsiuS| 
. Mes turime jiems j 

streikie- padėti laimėti streiką, tai yra j 
padėti pareiga kiekvieno klasiniai są-‘ 

Konfe- moningo darbininko, inteligen- 
‘ . Tad yisi tu

rėtų dalyvauti šioje konferen
cijoj ir pradėti tą svarbų dar
bą tuojau.

Konferenciją šaukia Tarp
tautinė Darbininkų Pagalba.

S. D.

Jaunimas Planuoja Rudeninį Veikimą
LDS. Brooklyn© Jaunuoliai, 
Rengiasi Gauti Šimtą Naujų1 
Narių; Planuoja Veikimą Iki, 

Naujų Metų.

Brook lyno LDS. Jaunuolių 
kuopa, No. 200, laikė savo su
sirinkimą pereitą trečiadienį ir 
nusitarė pasmarkinti prašinė
jimą naujų narių kuopon, iš
dirbo keturių mėnesių veikimo 
planą ir rengia Basketball 
sporto tournamentą.

Nors nariais nelabai skait
lingas buvo pereitas LDS Jau
nuolių susirinkimas, bet nuta
rimais labai naudingas. Vieto
mis reikalinga ir suaugusių 
pagalbos, ypatingai gavime 
naujų narių. Yra daugelis 
draugų, “Laisvės” skaitytojų, 
kurie per keletą metų darbuo-j 
jas mūs organizacijose, bet sa
vo jaunuolius neprirašo prie 
darbininkiškos organizacijos. 
Tokie tėvai nepilnai supranta 
reikšmę darbininkiško jaunimo 
organizacijos. Jų vaikai, sū
nūs ir dukterys, tankiausiai 
patenka įvairiosna įstaigosna, 
kaip “pool rooms,” ant gatvių : 
kampų, o ne vadovauti kultū
ringai darbininkų organizaci
jai bei dalyvauti veikime. Ge
riausia vieta prasilavinti jau
niems darbininkams bei stU- 1 
dentams apie darbininkišką ; 
veikimą, tai LDS Jaunuolių 
kuopose. ]

FRANK
FRANK
(KELLY 

4911 Avenue D

NOTICE is hereby given that License No. I 
B <>079 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 229 | 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BAYLIS, INC 
APPOLO RESTAURANT

Ave. Brooklyn, N. Y.
---------------------------- i 
hereby given that License No. | 
been issued to the undersigned ’ 
at retail, under Section 76 of .

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

5 /k
’ JiVeikimo Programa

Rugsėjo (September) 19 d. 
bus jaunuolių pare (Social) su 
veikaliuku, “Laisvės” svetainė
je. Įžanga dykai. Kviečiami

i jauni ir suaugusieji. . ,
Rugsėjo (September) 29 d.

—Hike. Pėsčių ėjimas ikį
Hempstead Lake, Long Island.

Spalio (October) 3 d. — 
i Jaunuolių kuopos susirinkimas
“Laisvės” svetainėj.

Spalio (Oct.) 17 d. — Pra
kalbos. Kalbėtojas kviečia
mas nuo Workers Film and 
Photo League, kalbės apie 
“movies.” Po prakalbų pare.

Spalio (Oct.) 27 d. — Vy-
1 čiai kviečiami į debatus.

Spalio (Oct.) 28 d- — Jau
nuolių balius “Laisvės” sve-, Tuo pat laiku, kada darbi- 
tainėje. . | ninkai jau ilgokai streikuoja ir

Lapkr. (November) 7 d. —,’kada bosai išnaudoja visokiau- 
Jaunuolių kuopos mitingas. ; sius būdus sulaužymui streiko,

Lapkr. (November) 17 d.— United National Cork Work- 
Jaunuoliai eis žuvauti. Šers unija, kuri yra AF of L

Lapkr. (November) 21 d.— unija, nieko nedaro, kad pa- 
Prakalbos apie sportą. Sakys1 dėti darbininkams laimėti 
atstovas nuo Labor Sports streiką, čia dirba labai daug 
Union. Po prakalbų pare. J ir lietuvių darbininkų ir dabar

Lapkr. (Nov.) 25 d. — Ba-Įrandasi streikeirių eilėse, 
liūs. ~

Gruodžio (December) 5 d. bosams
1 —Jaunuolių kuopos

Gruodžio (Dec.)
Social Party.

Gruodžio (Dec.)
Perstatymas veikalo 
“Laisvės” svet.

Taipgi prie šio programo 
prisidės ir sporto parengimai, 
kuriuos suruošti paskirta komi-

Jaunuoliai tapgi nusitarė
ar

229 DeKalb

NOTICE is 
B 5998 has 
to sell beerL. Mundet and Son korkų the Alcoholic Beverage Control Law at 724

dirbtuvės, esančios 65 S. llth nfe<1į°.rd Ave. Borough of Brooklyn, County;. > L of Kings, to be consumed on the premises.
St., Brooklyne, darbininkai jau ,24 Bedt0,.d =*M UFSCHU£x>klyn. N. Y. i
stieikuoja nuo 22 d. rugpjūčio, W0TICE i8 hv.cby givc)1 lhat Lįccnse No> I
ir apie1 tai jau rašėm seniau J ? 61P vhaS b(len i“’ t(? th-£ .1 u | to sell beer at retail, under Section 7o ofStreikas dar tebesitęsia. Kom-. tbc Alcoholic Beverage Control Law at 621 

T . / Chester St.. Borough of Brooklyn, County
nil <stfi n o'fi c:! of Kings, to be consumed on the premises. I pastangas, james b. Connors

Pereita tre-' Chester St. Brooklyn, N. Y. |
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned !

panija deda visas 
sulaužyti streiką.
čiadieni paskleidė tarp strei-1 notice is 

€ ' D 5980 has ucvn iw vnc uiiucli.^huu |
kierju laiška, kuriame bauginai V 8eJĮ beer at retail, under Section 76 of ; • 

*• ° 1 the Alcoholic Beverage Control Law at 1926 !
“ • • , r ‘ r . 7__  1

I of Kings, to be consumed on the premises
------------- . faRRELL

1926 Bath Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License ___
B 6149 has been issued to the undersigned ! 
to sell beer at retail, under, O ne del bio-; the Alcoholic L------- - --------- - „V ,

I Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County . 
, of Kings, to' be consumed on the premises, i 
1 MICHAEL CAPASSO

921 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y. |•-------------- t
NOTICE is hereby given that License No.
B 4413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 44 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of King,s, to be consumed on tiie premises.

FRANK BRECHER
44 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1082 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK He NICCOLA 
FOSTER BAR and GRILL

Island Ave. Brooklyn, N. Y.

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

the Alcohol!
darbininkus uždaryti dirbtuvę, I Bath Ave., Borough of Brooklyn, County j 

jei darbininkai negrįšią tuojau I "joseph l.
darban, taipgi bando įkalbėti
da'rbininkams, būk tai del ko
kių agitatorių
gų sąlygų streikas įvykęs.

! No. I

it retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 921 1

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ji

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

1 ■ ...    ................—■  ............. ............................................. ——

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

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame
į visokius medžio darbus, kokius tik norite
i ir kokių tik reikia
1 Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kain.ą, darbas 
' visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306 ,

1082 Coney

NOTICE is 
B 6219 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 269 
Washington St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

HERMAN BUSE
269 Washington St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7315 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE FOPPIANO
7315—3 Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 772 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINICK TABAKA
772—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heręby given that License No. 
B 6264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,, under Section 76 of 
the Alcoholic peverage Control Law at 983 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County

Darbininkai neturėtų duotis 
; apgauti. Minėkite, 

Laikykitės 
d« —įbendrai, masiniai dalyvąukim 

j pikiete, kviesdami į pikieto 
i linijas ne tik visus streikierius, 
Į bet ir savo šeimynas, draugus, 
susiedus. Tą matydami bosai 
turės pasiduoti.

Streikierys.

mitingas, j vienybėje galybė.
19 c’ 1...................................

25
ir

d. —
šokiai

Jaunuolių kuopa įgaliavo 
valdybą atsišaukti į suaugu
sius draugus, kurie nori pa
dėti organizuoti jaunimą. Jau
nuoliai turi išdirbę planą, sulig 
kurio galima gauti šimtą nau
jų narių kuopai, ir tie draugai, 
kurie turite laiko ir norite pa
sidarbuoti ir pagelbėti jau
nuoliams, daugiaus informaci
jų galite gauti bile dieną LDS
ofise, kuris dabar randasi j sija. 
“Laisvės” name. Taipgi kurie surengti mokyklėlę sykį 
turite jaunuolius dar nepri- du į savaitę, mokytis apie dar- 
klausančius prie LDS, atsiųski- bininkišką judėjimą, 
te juos į LDS ofisą. ’

1 
Kultūriniame darbe, jaunuo-l 

lių kuopa nutarė suruošti vei-l 
kaliukus, rengti prakalbas, 
prelekcijas ir tt. Taipgi nuta- 

: rė iššaukti vietinę Lietuvos 
Vyčių kuopą į debatus apie 
bendrą frontą ir veikimą prieš 
karą ir fašizmą. Tie debatai 
turės įvykti spalio mėnesį. Ta-i 
po priimta čia paduodamoji 
programa.

LDS. jaunuoliai kviečia vi
sus jaunuolius ir suaugusius 
dalyvauti kartu su jais ir rem
ti jaunuolių judėjimą Brookly- 

Raginkite visus jaunuo- 
dalyvauti šiose pramogo-j 

Taipgi kitos organizacijos' 
prašomos įsitėmyti dienas Clarence Hathaway, 

parengimų ir nerengti nieko, Workerio
| tuvių mylimiausias 
| kalbėtojas.
bėtojų ir puiki programa, A bet 
apie tai vėliau pakalbėsim.

Moky
klėlė bus laikoma vakarais.

Reporteris-

LICENSES Notary Public Tel. STagg 2-5043
BEER WINE LIQUOR

Wholesale Retails
No.NOTICE is hereby given that License 

B 6095 haų been issued to the undersigned 
to sell beer , at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 607 
5th Ave., .Borough of Brooklyn, County Y/’’rxz.<l ♦ ’ ann

belka’ 
PROSPECT TAVERN

_ .. . _ , ... i 607—5th Ave. . Brooklyn, N.Jau nepilna savaite beliko 1___ ------------------------------------- 77—

Raudonąją Rinkimą Bankie- 
tas Williamsburge >

jdii nepilna scivaim ijcinvo ------------------- -
, —. .' • i . > T,. . . I NOTICE is hereby (riven that License No.iki didžiojo Raudonųjų Rinki- B 6147 has been issued to the undersigned |

’ . . . to sell beer‘at <rMall, under Section 76 of

ne. 
liūs
se.
yra

kad jaunimui nepakenktų.

Pamatyti! Naują Sovietų Kalbinį Judį

Scena iš judžio “Peterburgo Naktis,” kuris dabar 
rodomas pirmu kartu Amerikoj, Cameo Teatre, 42nd 
St. ir Broadway, New Yorke. Teatras dabar yra naujoj 
vadovybėj.

“Peterburgo Naktis” yra naujas Sovietinis Judis. Ju- 
dyje kalbama rusiškai, bet kalbos turinys yra paduotas 
angliškai. Veikalą judžiui pagamino artistai Roshal ir 
Strojeva, remiantis garsaus rašytojo Dostojevskio pa- 
skilbusia apysaka “Baltos Naktys,” kur perstatoma ar
tisto kova Už pasiliuosavimą iš vergijos, už laisvą kūry
bą. Judyje dalyvauja žymios Sov. meno spėkos. “Peter
burgo Naktis” tapo pripažinta vienų iš dviejų geriausių 
judžių meno kūrinių pasaulinėje parodoje Venicijoj,

MATTHEW P. BALLAS 
/ 

(BIELIAUSKAS)

Avė., 
of Kings, to be consumer] on the premises, i

983—3rd

of Kings, to be consumed on the premises. ! NOTICE
' 1 I RW 2629 _____ _____ _.._ _______ _

I to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2668 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY STRUGALA 
ATLANTIC BAR and GRILL 

Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

DANIEL NELSON
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

LA1SNUOTAS graborius
... ell beer‘at U’htail, . __ _____ .
the Alcoholic Beverage Control Law st 485 
Union .St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,' to be Consumed on the premises. 

JAMES V. WHITE
485 Union St. Brooklyn, N. Y.

. ■ . .■■■■ y.--- ------------
NOTICE js hereby’ given that License No. 
B 4775 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 2281 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

CARMELA BOTTEGA
2281 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ----- ---- -------- ----------------------------- ---- ...
B 6135 has been issued to the undersigned of Kings,, to be consumed off_the premises, 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 585 
Washington Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the | 
premises.

JAMES P. FONTANO 
585 Washington Ave. Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 5961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at, retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 5501 
2nd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDWARU R. CASEY 
CASEY’S TAVERN

5501—2nd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . hereby given that License No. 
B 6015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, ■ under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 8407 
20th Ave., Borough . of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed^ on the nrcmises.

COHEN’S DELICATESSEN, INC. 
8407—20th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9868 has been issued > to tba undersigned 
tq.sell beer at retail, under Section 7b or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 358 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off. the pr

JOHN DANKOS , v
358 Myrtle Avb. ■ , . Brooklyn, N. Y. | nHUJUS CeVd’ykUS. Dai’DQ

dvylikos metų dukters, ’ “- —............. 1 SUSIRINKIMAI

mų Bankieto, kuris rengiamas 
Crystal Palace, 143 McKibben 

i St., Brooklyne. Kadangi šis 
bankietas įvyks skaitlingai lie
tuviais apgyventoj sekcijoj, 
tad jau laikas visiems rimtai 
pagalvoti apie dalyvavimą, ir 
pasidarbavimą, kad kiti daly
vautų ir savo dalyvavimu pa
remtų darbininkų rinkimų 
kampaniją. Vyriausiu* kalbė
toju šiame bankiete bus d.

Daily 
redaktorius ir lie- 

kitatautis 
Bus daugiau kal-

Kiek Lėšuoja 12 Metą Mer
gaitės Pragyvenimas?

Paklaukite ponios Frederic 
N. Watriss, gyvenančios 7 E. 

j 75th St., New YOrkė, ir , ji 
jums atsakys, kad $82il0 vos 
užtenka pragyvenimui į dieną.’, 
Bent tiek priteisė užlaikymui t

■J0S ' ■
Diana Duff Frazier, teisėjas' 
James A. Folley. Į metus’to-! 
ji jauna panaitė gaus po $30,-j 
000. Ji, bėję, yra savininkė

at retail, under Section 76 of

C. BROOKLYN, N. Y.
1 ALDLD; 24 kp. mėnesinis i susi

rinkimas įvyks 10 d. rugsėjo-Sept.. , .• i • # xuiniiuan jyynb J.v u. x į

penkių miliohų dolerių ir turi 7:30 vai. vakare, pas draugą K. 
metini^1 įplaukų šimtą tūkstan- Dender, 98 "kaiman St., Brooklyn, 
čių dolerių, kuriuos jai paliko įN-)D;augai il.':(lraugSs ma,on5kite vi. 
JOS tėvas. Darbininkai, kiek si dalyvaut ries turim daug svarbių 
gi jūs išleidžiate į dieną už-iklausytrių apkalbėt, taipgi po mitin- 

: . ... _ > hii« nraksilhrtsf t.ni ntaiveskitp irlaikympi savo dukterų ?

Bedarbių Tarybos Šaukia 
Svarbą Mitingą

Didžiojo New Yorko Bedar
bių Tarybos šaukia bedarbius 

I ir dirbančius darbininkus susi
rinkti masėmis prie Miesto Ro- 
tužės ateinantį pehktadienį, 14 
d. rugsėjo, kur Tarybą -dele
gacija įteiks Aldermanų Tary
bai savo šalpos progratną, 
kaip galima finansūotj šelpimą 
bedarbių ateinančią žiemą. 
Plačiau apie tai rasite seka
muose “Laisves” numeruose/

2668

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7519 
20th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

• IRVING M. GOODMAN
7519—20th Ave. Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 559 ' 
17th St., Borough of Brooklyn, County I

FRANK MANNINO
559—17th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under* Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 890 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, ' County , 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB MACHATOVITZ
890 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

------- - ' j 
NOTICE is hereby given that License No. I 
B 6009 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law1 at 6324 
5th Ave.,---------------------------------------- .
of Kings, to be consumed on the premises.

at retail, under Section 76 oi | 
. ~____ 7 ’ :z:i
Borough of Brooklyn, County

DOMENICK FIORINO 
PETER ZOUZOULAS 
PARKWAY TAVERN 

6324—5th Ave. Brooklyn, N. Y

į Lietuvis Batų Siuvėjas
i,' County . m r • i
jircmiHeH. j Taisau senus ir padarau

j H. » W W W“", V — . ■ ■

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

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

pas

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0U72

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

go bus prakalbos, tai atsiveskite ir 
savo draugus į prakalbas.

Sekr. M. Renkevičiutė.
(212-213) Telephone, EVergreen 8-9770

SVARBUS, POSĖDIS J. GARŠVA
posėdis įvyks 10 dieną rugsėjo 
(September),, panedčlyj, “Lai
svas” ‘raštinėj;J7:30 vai. vaka
re.

Šis posėdis bus nepaprastai 
svarbus, nes bus paskutinis

rioje bus 'renkama nauja val- 
dyba ir t’L . Todėl'būtinai val
dybos nariai dalyvaukite. , j 

Seki*. P. Baranauskas.

Graborius (Undertaker)
laidotuvių direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir nalaidoja tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, Jrrikltynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

sunkiausiai sergantieji
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Sc* 
rūmų ir čiepy Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—! A. M. iki « P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M..




