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gerai IŠ LIETUVOS
ninkams. Bet Audimo Fab- riosios Nacionalės Audėjų

šis

riai padarė jiems spaudimo, viai fašistai padare didelį po-
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čių streikierių sargybą.
šiauliuo-

Vienas iš

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio -

mitinge
Velička

įrankius, 
Ūkinin-

yra R. B. Armstrong, Los 
Angeles Laivų Kompanijos 
vice-prezidentas.:

idant išreikštų užuojautą 
amerikiniam streikui.

Su laivu veikiausiai bus atsi
tikusi nelaime, bet streikieriai 
šaudomi apgalvotai, tiksliai, su
sitarus valdžiai ir tekstilės pra
monės baronams! Todėl laikraš
tija, ažuot smerkus tai, teisina

• šaudytojus!

ze- 
net

Baudžia Užpultuosius
Kaip jau buvo rašyta, liotu-

Buržuazinė spauda didžiausį 
skandalą kelia del žuvimo lai
vo “Morro Castle.” žinote, ko
dėl? Todėl, kad nelaimėje žuvo 
daug ponų ir ponių. Kodėl ji 
mažai ką sako del šaudomųjų 
pikietninkų-tekstiliečių streiko 
lauke?!

Draugas Vadapalas rašo d. 
Bimbai ir man iš Maskvos, kad 
jis dalyvauja Sovietų Sąjungos 
ršytojų suvažiavime, kaipo spe
cialia “Laisvės” korespondentas. 
Greitu laiku jis patieks gyvų 
žinių apie šį istorinį suvažiavi
mą. Draugai, tėmykit!

Seneca, S. C.—Streikieriai pikietuoja audyklą. Prieš juos pastatyta milicija su 
plikais durtuvais.

Dar kartą primenam mūsų 
bendradarbiams ir visiems vei
kėjams: “Laisvės” dubeltavas 
numeris išeis lapkričio 7-tą die
ną. Draugai, rašykite apie 
Kompartiją ir mūsų bendrus 
darbus, bendras kovas. Nesi- 
vėluokite su raštais.

Storio Ąžuolą
Ties Ariogalos miesteliu šią 

vasarą Dubysos upės vanduo iš- 
■ plovė 117 colių storio ąžuolą.
Ąžuolas ilgus metus gulėjęs 

i mėje, užsilikęs sveikas ir 
i jo paviršius nesupbvęs.

Seni žmonės kalba, kad

Pereitam Liet. Piliečių 
bo mėnesiniam 
Kreivėnas ir A. 
laikėsi klausimu siuntimo dele
gatų į prieš-karinį kongresą. 
Kreivėnas pasakė gerą kalbą. 
Tokis nusistatymas, draugai, 
veda į gerą pusę.

” “masiniai pi-

Mūsų piknikas Philadelphijoj 
šiemet buvo skaičiumi publikos 
nemažesnis už pernykštį, bet 
gal net didesnis. Už įvykusį 
Brooklyne pikniką (Ulmer par
ke), tai jis buvo didesms, bet 
mažesnis už įvykusį Maynarde, 
Mass. Vistiek, pasirodo, kad 
Mass, valstija šiemet pasirodė 
puikiausiai tuo atžvilgiu.

Vienas Kauno laikraštis ra
šo: “Vilkaviškyje, kaip apskr. 
mieste, nėra nė vienos kirpyk
los.” Ką tai parodo, ponai tie, 
kurie tiek daug gražių frazių 
apie pavyzdingą Lietuvos tvar
ką priplepate?!

Vanduo Išplovė 3-jų Metrų mažiau nukentėjo Veselkiškių, 
Girbutenių ir Pamuckų kaimai 
ir Impolės dvaras. Bendrai Lin
kuvos valsčiuj pukentėjo 801 
hak. pasėlių. Pakruojaus vals
čiuje nukentėjo Petrošiūnų, 
Rimšionių ir Balsių kaimai.

Imtasi priemonių nukentėju
sioms padėti. Iš savivaldybių 
ir visuomenės atstovų nuosto
liams apskaičiuoti ir pagalbai 
organizuoti sudaryti komitetai.
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KRISLAI
Tai miestas!
Emigracija.
Apie rašytojus.
Jubilėjinis “L.” numeris.

Rašo R. Mizara

Pirmuoju šių metų pusmečiu 
iš Lietuvos emigravo 713 žmo
nių. Iš jų 327 asmenys emi
gravo į Palestiną, 145—į Afri
ką, 82—į Jungtines Valstijas, 
79—į Braziliją, 46—į Argenti
ną. Vadinasi, Palestinon emi
gravo daugiausiai ir tai buvo 
be abejo žydų tautybės emig
rantai. ’’Verslas” del to šau
kia, girdi, “daugumas tų emi
grantų yra gana turtingų,” “tas 
nėra sveika.” Jei ko, Lietuvos 
fašistai bandys uždrausti emi
graciją į Palestiną. Bet tie pa
tys fašistai persekioja žydus 
Lietuvoj !

Kurie dar neperskaitėte d. V. 
Kapsuko straipsnio, tilpusio pe
reitam “L.” numeryj, tai būti
nai tą padarykite. Beje, jis tel
pa 7-tam numery “Priekalo,” 
kurį turėtumėt gauti.

Italai Bijo Japonų
Italija siunčia kariuomenę 

į savo Somaliland ir Erit
rea kolonijas Afrikoj; bijo 
Japonijos, kuri įsigalėjus 
kaimyniškoje italams Abi
sinijoje. Šiemet per 7 mė
nesius Japonai įvežė 31 mi- 
lionų dolerių vertes savo ta- 
vorų į Abyssiniją, tai yra 
9 mil. daugiau, kaip per 
tuos pat mėnesius pernai.

Gletsch. — 2,000 pėdų nuo 
Galenstock kalno nukrito ir 
užsimušė trys laipiotojai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vu.j Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimčaite 
Pasaulį!

Kas Kaltas del “Morro 
Castle” Laivo Gaisro J 
Asbury Park, N. J. —Pa

gal naujausias patikrintas 
žinias, per garlaivio “Morro 
Castle” gaisrą pereitą šeš
tadienį žuvo 156 žmonės, ta
me skaičiųjų 59 darbininkai 
bei tūrnautojai. 400 žmo
nių buvo išgelbėta. Laivas 
užsidegė grįžtant iš ekskur
sijos iš Kubos. Būsią daro
ma valdiški tyrinėjimai, kas 
kaltas del tos nelaimės.

Skleidžiama spėliojimai, 
būk darbininkai “tyčia” ar
ba per neatsargumą padegę 
laivą. Bet New Yorkan 
atvykę jo jūrininkai sako, 
kad darbininkai buvo ver
čiami po 12 valandų dirbti, 
todėl buvo perdaug nuvargi
nami ; kad negana buvo dar
bininkų samdoma; kad ne-1 
buvo tinkamų įrengimų gai- j 
srui gesinti, ir kad oficie- 
riai sudarė perprastą gelbė
jimą.

Anglų Unijistai Remia 
Audėjų Streiką

Weymouth. — Anglijąs: 
darbo unijų kongresas pri- i ___ _____ ___ ,
ėmė pritarimo rezoliuciją i storasis milžinas upėje paskan- 
streikuojantiems A m erikos [dintas nuo “patapo” laikų, 
budėjams. Anglų darbiniu-j 
kų senieji vadai yra pana
šaus plauko, kaip Greenai ir 
Germanai; bet eiliniai na-

Allentown, Pa., Šilkinės 
Užstreikuotos 92 Nuoš.

ALLENTOWN, Pa. — Iš 
25 šilko dirbtuvių čia yra 
užstreikuota ir uždaryta jau 
23. Tedirba tik dvi dirbtu
vės. Streikas eina 92 nuo
šimčiais. Per masinius pi- 
kietus žadama greit strei
kan ištraukt ir visus liku
sius darbininkus.

5,000 Demonstravo Prieš 
Londono Fašistų Govėdas

London. — Sekmadienį 
prieš juodmarškinių Sir Os
wald Mosley fašistų demon
straciją darbininkai suren
gė savo 5,000 demonstraciją. 
Fašistus nuo revoliucinių 
darbininkų saugojo 7,000 po-

gromą prieš žydus Šiauliuose. 
Dabar kai kurie už tai baudžia
mi, bet daugiausia patys žydai, 
kurie buvo užpulti tautiškų pa
daužų. žydus baudžia būk už 
tai, kad pas juos rado peilius 
bei kitus apsigynimo 
kaip paduoda “Liet, 
kas”:

Ryšium su įvykiais 
se, Šiaulių .karo komendantas 
nubaudė:

Už langų daužymą: Svirilį 
Juozą, Borkelį Nikodemą, Po
vilaitį Kostą, Kačmariną Anta
ną—po 150 litų arba po vieną 
mėnesį kalėjimo.

Už nešiojimą „“ginklų” be lei
dimų—Prašą Iciką, Reizą Iršą, 
Gencą Ruvimą, Nadelį Abrao
mą, Kaganą Jeniką, Municą Be- 
calelį, Blochą Abraomą, Kirkelį 
Jerachmilį—po 50 litų arba po 
10 parų arešto; Volbergą Ruvi- 
ną ir Blekerį Bbruchą-r-po 100 
litų arba po 15 parų arešto.

Audimų Fabrikantai Atmeta net NRA Pa 
siūlymą; Kariškai Ginkluoja Audyklas
Lawrence, Mass., Audyklos Užstreikuotos apart Dviejų; 

Dar 135 Tūkstančiai Prisideda prie Streiko; Fabrikantai 
Po Ginkluota Apsauga Bandys Atidaryt Dirbtuves.

Lenkai jau Sutinka, kad 
Sovietus Priimtų j Lygą.

Geneva. — Pagalinus, ir 
Lenkija pranešė, jog sutin
ka, kad Sovietų Sąjunga 
būtų priimta į Tautų Lygą 
ir turėtų joje pastovią vie
tą. Franci ja, Anglija ir Ita
lija jau nuo pirmiau tam 
pritaria. Laukiama atsaky
mo iš Sovietų pusės.

Vėl Baisios Audros ir Su
naikinti Pasėliai *

Rugpjūčio 12 dieną Linkuvos 
ir Pakruojaus valsčiuose iškrito 
dideli, kaip pupos ledai, ir dau
gelyje viętų visiškai sunaikino 
prinokusį vasarojų, o daržovėms 
nukapojo lapus, žiemken
čiai, rugiai ir kviečiai, šiose vie
tose buvo jau suvežti. Ypatin
gai nukentėjo Linkuvos vals
čiuj šie kaimai: Gedžiūnai, Rau- 
donpamūšis, Gailionys, Plunkiai, 
Lumbeliai, Titonys, Bučiūnai, ir 
Didž. Pamūšio dvaras. Kiek

10,000 Laidotuvėse 6 
Nužudyto Streikieriy
HONEA PATH, S. C. — 

Rugsėjo 8 d. 10,000 audyklų 
darbininkų iš North ir South 
Carolinų suėjo į laidotuves 
šešių nužudytų streikierių, 
kuriuos pereitą ketvirtadie
nį nušovė policija ir gengs- 
teriai, bepikie tuoj ant darbi
ninkams Chiquola dirbtuvę.

America First” Fašistų 
Šaika Washingtone

WASHINGTON. — šalies 
sostinėje atsidarė centras 
“America First”, arba “1934 
Metų Sargų” (vigilantes). 
Skelbiasi, kad turės bent mi- 
lioną narių. Organizacijos 
tikslas “apsaugoti šalies 
konstituciją”, einant išvien 
su prekybos rūmais ir pat
riotų draugijomis. Į savo

Negirdėto Smarkumo 
Liūtys Europoje

Rugpjūčio 16 d. Čechoslo- 
vakijoje ties Braila, prie 
Dunojaus, “pratrūko” debe
sys. Padaryta didelių nuo
stolių. Liūtys susprogdi
no 100 metų senumo pože
minius kanalus, kurie buvo 
pastatyti turkų ir kurie iš
vedžioti po keliolika miesto narius gaut tie fašistai tiki- 
kvartalų. Apie 100 namų si ir M. Wollą, Amerikos 
sugriuvo. Dar daugeliui na- Darbo Federacijos vice-pre- 
mų gręsia pavojus sugriūti, zidentą. Tai bus teroristų 
Kai kuriose gatvėse įgriuvo (šaika laužyt streikus ir 
žemė. Kai kur yra prasivė- kriušint revoliucinį darbi- 
rę 10 metrų gylio kiaury- ninku judėjimą, 
mių. Susisiekimas gatvėmis veikliausių jos darbuotojų 
visiškai nutrauktas. Debe
siui “pratrukus/’ kilo dide
lė panika. Šimtai žmonių 
išbėgo į gatves, bėgdami nuo 
griūvančių namų, bet atsi
dūrė prie gatvėse atsive
riančių bedugnių. Tuo tar
pu dar nepaaiškėjo, ar žmo
nių žuvo. Uoste vanduo 
įsibrovė į javų sandėlius ir 
padarė didelių nuostolių.

Kiek vėliau debesis “pra
trūko” ties Bukareštu. Bu
karešte irgi buvo padaryta 
didelių nuostolių.

Jugoslavijoj Šumeno sri
tyje rugpjūčio 16 d. siautė 
didelė audra su kruša. Vie
tomis iškritusių ledų sluogs-1 
nis pasiekė 50 centimetrų mus į miliciją, kad nekovo- 
storumo. Sofijoje kai ku- tų prieš streikuojančius ait
riose miesto dalyse buvo pa- j dėjus. Milicininkai lapelius 

", 'noriai ima.

Suėmė Priešfašistinio 
Str.eiko Vadus

Madrid. — Soc. ir sindika- 
listinės unijos paskelbė vi
suotiną 24.valandų streiką, 
protestui prieš fašistų de
monstraciją Asturijoj. Visi 
žymesni streiko vadai buvo 
areštuoti.

Lapeliai Milicijai

N. ir S. Carolinose komu
nistai skleidžia atsišauki-

tvinusios gatvės.

LAUKIAMA DAR SMARKESNIŲ KOVŲ
l WASHINGTON.
! Gorman, visuotino audėjų 
i streiko pirmininkas, pasiū- 
(lė per radio rugs. 9 d., kad 
fabrikantai ir streikieriai 
pasiduotų Roosevelto tarpi- 
ninkystės komitetui: ką ko
mitetas nuspręs, i 
verstina vieniems ir kitiems.I 
Komitetan gi. įeina New 
Hamps hire gubernatorius 
Winant; Brooklyno, N. Y., 
valdybos prezidentas R. V. 
Ingersoll, žinomas streiklau- 
žis, ir Marion Smith, Atlan
tos, Ga., apskričio NRA dar
bo komisijos narys. Toks

Fr.! aplinkiniuose privatiniuose 
namuose. Prieš streikierius 
sumobilizuota dar tūkstan
čiai ginkluotų gengsterių. 
Bet streikieriai pasiryžę dar 
daugiau dirbtuvių uždaryt, 
išvedant jų darbininkus 

i streikan. Jie piktinasi Gor-

bų ir yra nusistatę negrįžt 
darban, kol bus patenkinti 
audėjų reikalavimai.

Streikas Lawrence
LAWRENCE, Mass. — 

Masinis pikietas ištraukė 
| streikan darbininkus visų 

. . _ „ , . šio miesto audyklų, apart
komitetas padarytų fabri- Ariington ir Pacific Mills, 
kantams, palankų sprendi- j Amerįcan Woolen Mill pati 
mą, gal. tik menkus trupi-1 savo duris dviem ta
nius pripažindamas darbi- vaįtėm. Anna Burlak, kai- 
ninkams. Bet Audimo Fab- riosįos Nacionalės Audėjų 
nnkantų Instituto pirminiu- Unijos vadovė, šaukia “pla
kas Sloan atmetė ir tą pa- streika 
siūlymą. Samdytojai, mat, Rietuoti visas dirbyklas.
pasiryžę nedaryt streikie-j L0WELLY, Mass., čeve- 
riams nei mažiausios nuolai-. ry^ų -darbininkų unija šeš- 
dos’ , j tadienį nubalsavo visais ga-

Savo pasiūlyme, beje, Gor- ’ limais būdais remti audėjų 
man reikalavo, jog kol eis:streiką, 
komitete derybos, turi būt 
uždaros visos audyklos ver- 
pyklos, idant milicija, poli
cija ir kompanijų gengste- 
riai negalėtų tuo laiku šau-

Mezgėjų Streikas
Streikan šaukiama 85,000 

mezgėjų ir 50,000 rakandų 
apmušimo audeklų darbinin-

dyti streikierių. Apsaugot j kų.
dirbyklas Gorman tokiame i Kapitalistinė spauda pra- 
atsitikime žadėjo paskirt pa-; našauja, kad ši savaitė galės 
čių streikierių sargybą. būt kruviniausią. Bet krau-

Fabrikantams priimt tą geriaHšnaudotojai nepajėgs 
pasiūlymą jis davė laiko iki sulaužyt kovą, jeigu tik dar

bininkai parodys reikiamo 
! masinio pasirįžimo.

vakar vakaro.
Fabrikantai Bandys Neva 

Dirbti po Kariška 
Apsauga

Kapitalistų laikraščiai pil-

I Streikierių Reikalavimai
I

Streikuojantieji audyklų 
ni streikiaūžiš’kų gandų,’ būk i verpyklų darbininkai rei- 
įvairios užstreikuotos dirb-; kalauja:
tuvės, pav., Patersono “džia-1. butrumpint darbo laiką 
kardinęs” ir .kt., tuojaus at- 30 valandų per savaitę; 
sidarys ir turės gana darbi- Paprastiem darbininkamsPaprastiem darbininkams
ninku varyti darbą, po ka-I m°ket ne mažiau $13, pu-

• vi n. . . • i -i • i I eicni-lnvinfiama <518 iv* lotrin-riška policijos ir kitų gink
luotų spėkų apsauga. Dar
bininkai, nepasiduokite tiem 
paskalam!

Saylesville, R. L, apie di
džiąją, audyklą yra apvesta 
“mirties linija”. Jeigu strei
ko pikietai bandys per ją pe
reiti, tai policija ir kompa
nijos sargybiniai juos už
muštinai šaudysią. “Mirties 
linijomis” taip pat apvesta 
šimtai dirbyklų S. ir N. Ca
rolina valstijose. Kiekviena 
audykla ten, kaip rašo N. Y. 
“Times”, yra paversta į 
tvirtovę su fortais aplinkui. 
Pristatyta kulkasvaidžių net

siau-lavintiems $18 ir lavin
tiems $22.50; f

Sumažint mašinų skaičių 
kiekvienam darbininkui;

Pripažint darbininkų uni
ją ir priimt darban visus 
tuos, kurie buvo atleisti už 
unijinę veiklą.

Cholera Rumunijoj
Bucharest.— Mamaya ka

reivinėse prie Juodosios Jū
ros cholera apsirgo 50 ka
reivių. O Mamaya skaitėsi 
labai sveika vasarojimo vie
ta. Ponai vasarotojai, da- 
girdę apie cholerą, tuoj aus 
išsinešdino.
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!t^llV<SeydlįiįęiQnierįai,7mvlvykę į Sovietų 
Sąjmągą, pabuvę ten .kelis mėnesius, bė- 
go atgal, keikdami ir niekindami, tai ge
ri darbininkai, kaip Irwin, Jurgelionis, 
Kašiūba ir k t. savo geru darbu, discipli
nuotu užsilaikymu ir dalykų supratimu 
užsitarnavo sau didelę Sovietų Sąjungos 
visuomenės pagarbą. Suprasdami ir 
jausdami sunkumus ir skerspaines, sun
kinančias statymą naujos visuomenės, so
cializmo, šitie draugai, atsidavusiai dir
ba, kad nugalėjus jas.

Ir jie laimi!

kąlųs; ji siundą.policiją, mi
opiją mušti, šaudyti darbi
ninkus, kuomęt darbininkai, 
gyvenimo verčiami, eina , į 
streiką. Demokratų Partija 
—bosų partiją. Ką jie gero 
dąvė darbipinkąms ? Seni 
darbininkai, seni kliubo na
riai, pagalvokite, ką ta par-

.. ... ... —

Bosai, kapitalistai, pagelJBosai, kapitalistai, pagęl- demokratų vadina kitą kliką ’ Tie, kurie baįsjaVo prieš 
ba repųblikįoniĮ ir j Mfookra- vagimis.! j fMes žinopie, kad dalyvavimą kongrese, yra 
tų partijų, spaudžia, išnau- j^e visi lygūs.. J C. i rkrhimnk-ai vmnnSa- hnf nodarbininkąi žmonės; bet jietų partijų, spaudžia, išnau
doja darbininkus; me tik Jeigu jau,kliubas susiinte-!dar vis turi keistą suprati- 
jirbtuvėj, bet ir išėjęs iš1™0°' ™1 in 
dirbtuvės darbo žmogus ne-,
gali išsisukti nuo tų didžių- kandidatus tos partijos, ku- jtimas, jog jie turi būti išti- 
jų plėšikų—jie per savo par- n gina darbininkų reikalus.! kimi kapitalistų klasei, jog 
tijas, per savo atstovus kon-j Turėtų surengti prakalbas'jie turi be jokio pasiprieši- 

tija jums gero davė? Ta grėsė, valstijų legislatūro- Komunistų Partijos kandi-;nimo pasiduoti išnaudoji- 
partija, kaip ir republikonų se uždeda taksas ant darbo į datams. Taip, jeigu kliubas !mui.
partija, yra dalis kapitalisti- masių pečių, kad apsaugoti ! nori, kad visapusiai rinkimų į žinoma, tokie darbininkai 
nes sistemos, tos sistemos, | savo pelnus.
kuri šiandien padaro jums į . Tai kokią išmintį parodo

resavęs politika, tai turėtų : mą—jų galvose dar vis tebė- 
pirmoj vietoj pasikviesti ’ ra kapitalistų įkaltas supra

Kur Atsidūrė Trečiafrontininkai?
Lietuvoj kadaise buvo susibūrusi tam 

tikra grupė rašytojų ir poetų, kurie lei
do laikraštuką “Trečiasis Frontas” ir nu
sidavė labai kairiais revoliucionieriais. 
Vienu kartu tie žmonės net beveik komu
nistais likti užsimanė. Komunistinė spau
da, žinoma, tuos žmones pliekė kritikos 
rykšte. Buvo aišku: jei jie norės būti 
revoliuciniais rašytojais, tai taisysis, o 
jei ne—trauksis iš kelio ir liausis dangs- 
tęsi svetimom plunksnom.

Pasirodo, kad tie “revoliucionieriai 
kairesni ir už tikruosius revoliucionie
rius” pagaliaus nusimetė kaukę ir nuke
liavo pas fašistus. Apie tai jau buvo se
niau žinių. Dabar “Priekalas” pastara
jam savo numeryj rašo:

Jau “Priekale” buvo pastaba, kad vienas 
“kairiausių” trečiafrontininkų buvęs “mark
sistinis kritikas” ir “proletarinis poetas” B. 
Raila pastojo dirbti j žvalgybos spaudos 
skyrių. Pastaruoju laiku laikraščiai prane
ša, kad jis tą šlykštų darbą dirba kaip idė
jinis fašistų šulas. Jis tapo priimtas j fa
šistinę Lietuvių tautininkų sąjungos laik
raštininkų apylinkę, kuriai vadovauja “L. 
Aido” redaktorius Ig. šeinius. Br. Raila, 
pasivadinęs Algirdu Daumantu, ilgiausius 
straipsnius piškina “Lietuvos Aide,” fašis
tų “Vaire” ir kit., uoliai kovodamas už ofi
cialiąją smetonininkų fašistų ideologiją.

Railos-Daumanto pėdomis, eina ir.kiti “kąi-. 
riausieji” trečiafrontininkų šulai: A. Venc
lova pasidarė “L. žinių” bendradarbis, o K. 
Borutos “Duoną kasdieninęįį^įandie jau gar
bina veik visa fašistinė spauda.

Indi jonų Sukilimas 
Pietų Amerikoj

Argentinos lietuvių darbininkų 
rastis “Rytojus” rašo, kad ,

Ancash departmente, Perų valstybėj, įvy
ko indijonų sukilimas, ip^ijonai užgriebė 
žemes, kurios jiems priklaupė ir nuo jų jas 
išplėšė “civilizatoriai.” Policinės gvardijos 
žvėriškiausią puolė indijonus, šešis užmu
šant ir daugelį sužeidžiant.

Ankash sukilimas yra kovos pakilimas 
Lotynų Amerikoj, kas reiškia artėjimą ag
rarinės revoliucijos. Pietų komunistų parti
ja plečia didelę kampaniją tarp indijonų šio-, 
je šalyje, gindama jų teises ir organizuoda
ma kovon už tuojautinius jų reikalavimus 
kaipo prispaustosios tautos, gindama inSijo- 
nų laisvę. Didėjantis skurdas ir išnaudoji
mas iš žemvaldžių-imperialistų pusės pagili
na revoliucinį jausmą indijonų masėse, ku
rie sudaro didelę dalį Perų gyventojų, ir pa
stūmė juos į tiesioginę kovą už savo tuoj au
tinius reikalavimus.

Laikraštis pažymi, kad šis indijonų su
kilimas yra požymiu artėjančios 
ninku ir valstiečių revoliucijos 
Amerikoj.

laik

darbi-
Pietu u

Ir

Amerikiečiai Udarninkai
Sovietų Sąjungoj

t

“Priekalas” įtalpino atvaizdą d. J.
wino (Intapo), buvusio clevelandiečio, I
kuris šiuo tarpu (jau du metai) gyvena į 
Leninske, Sovietų Sąjungoj, ir dirba kai
po mašinistas. Drg. Irwin yra udarnin- 
kas, pasižymėjęs savo darbštumu ir su- į 
manumu, ir todėl jis yra darbininkų ger
biamas ir mylimas.

Udarninkyste Sovietų Sąjungoj pasižy- i 
mėjo ir eilė kitų lietuvių, buvusių ameri- [ 
kiečių—dd. Jurgelionis, buvęs akronietis, I

Morro Castle Nelaimė
Delei gaisro laive Morro Castle dabar 

Į eina buržuazinėj spaudoj daug diskusijų 
ir kalbų. Kaltininkus bandoma surasti 

j darbininkuos, sabotaže bei kokiam tai 
Į suokalbyj.

iTapiaus minėto laivo jūreivis,;rašyda
mas “Daily Workeriui” apie nelaimę, pa
liečia pačias Svarbiausias nelaimės prie
žastis. Tarpe kitų, jomis yra sekančios: 
per mažai darbininkų ir tie patys perdaug 
darbu apsunkinti; blogi gaisrb gesinimui 
įrankiai; laivo viršininkai nemokėjo ar 
nenorėjo suorganizuoti gelbėjimo į nelai
mę patekusiųjų darbą.

Sakoma, kad Ward kompanija, kuriai 
priklausė nelaimingas Morro Castle, yra 
viena iš bjauriausiai nusistačiusių lin
kui darbininkų organizuotumo. Išnau
dojimas visuose jos laivuos labai šiurkš
tus. Todėl, atsitikus nelaimei, p'anašiai 
kaip dabar Morro Castle, tenka nuken- 
tėtį pašalinei publikai—šiuo tarpu dide
liam skaičiuje buržuazijai.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliube 
Yra Navatnų Dalykų

Gyvenime yra keistų daly- ninko.”
kų: kartais būna daug keis-: Na, ir jeigu, iš tos trumpos 
tesnių, negu pasakose. padarytume ilgą pasaką, ir 

Ką jūs manysite, jeigu aš jums jpąsitaikytų skaityti, 
jums trumpai priminsiu ši-; tai, nežurint, jog tai pasaką, 
. ,. , . “Negali-

M 1 ! ' ■
tokią pasaką:, ., .,, J jūs sakytumėte:

Tūlas kriaučius, geras dar-' jnas

gyveniipą sunkesniu ir sun-! tie darbininkai, kurie remia 
! kesniu. Bedarbė, algų kapo-1 savo priešų, bosų plėšikų 
Ijimas, nežmoniškas skubini- j partijas, rengia jiems pra- 
mas prie darbo, kainų kili-’kalbas?

Bosas* jus išnaudoja, jus 
plėšia. ’ O tu, žemai nūsilen-

mas prie darbo, kainų kili
mas ant gyvenimo reikme
nų, bedarbių mėtymas, iš na? 
mų.

Ar tai už tuos dalykus 
jūs, kliubiečiai (žinoma, ne 
visi) turėtumėt remti kapi
talistų, bosų partiją?

tikimu, pasižėdi ^emti jo 
kandidatus. 1 ' ’ ' . ;

Ar gi tai Ine keistas daly
kas? Nei pasakose nerasi-

— Į
Jeigu aš jums patarčiau: 

laikytis bibliško Kristaus i 
pasakymo: “Kuomet tau!

I Juk jūs žinote, kad per meT keistesnių dalykų, 
metų metus bosų partijos, 
bosų politikieriai mulkino ir 

; mulkina darbininkus viso
kiais obalsiais. Jie nieko 
naujo nepasako, jie nieko 
naujo negali pasakyti; tas 
pats blofas, ką buvo metai 
atgal, ką buvo keli metai at-

, .. .. . . i Žinoma, tokie darbininkaikampanijos klausimai butų' didži’usia nelaimg visai 
diskusuojami, tai turėtų su- darbjnink klasei. Jie kliu. 
saukti masinj susirinkimą ir do darbinLku kjasei suda. 
pakviesti visų partijų kan- . ... .
didatus Lai mmirinkp dar- 1 piles Kapi
, r. . *. .v . . . |talistų atakas. Gyvenimasbinmkai išgirsta kalbas kaip j juog mokin gu 'laik - 
repubhkonų, demokratų, so- ,išmoks darbinink vie Jb 
cialistų taip ir komunistų b inti, ,darbininkų k/V0I
kandidatų ; . j budavoti. Bet‘kas ži-

, Be nusistatyti ir remti n kada tag bug? Gal jau 
bile kąpiUhstų partiją tai;bUs pervėlu ? Gal fašizmas reiškia e‘li pries savo dar- bug g. j . ? Gal jau bug 
bimnkiskus reikalus. gure‘g^ s£rdynč) kJada jie

diskusuojami, tai turėtų su
šaukti masinį susirinkimą ir 
pakviesti visų partijų kan
didatus. Lai susirinkę dar-

Dar Viena Kliubo Klaida
Kliubo susirinkime buvo 

i pakeltas klausimas išrinkti 
! delegatą į Prieškarinį ir

susipras, ir dejuos, kad didi 
nelaimė juos palietė; kad 
karo šmėkla jiems gręžia; 
kad jų vaikai imami karan

kerta per vieną veido pusę, i prježfasistini Koneresa ku-'ir gabenami j mūšio laukus 
fai afanlr Vii-a ” tai iOc mrj.1®1. ™! IVOngl esą, KU oi,,o9tai atsuk kitą, tai jus, gei-Įrįg įVyks Chicagoj šio mėne- 

.biamieji kliubo nariai, dar-i . * • •
bininkai taip, net ir kata-1 S,°Be\agOįaSirodė? Atsi
likau atkirstumete, kad tik Į rado ke]i nariai> kurie be j0. n gyvenimo tikrenybės ma- 
didziausias kvailys gali taip kiog ggdog visokias nesąnl0. tyti, apsišyies, susipras. Gy- 

Jus labai gerai žinote, kad elS’tlS; 'nes kalbėio. Pavyzdžiui, i venimas juos pamokins...

žūti už kapitalistų reikalus?
Taip, tie darbininkai, ku

rie turi akis, šiandien neno-

tęs kalbėjo. Pavyzdžiui, 
Na, o ką gi daro tūli mūsų ! vienas pilietis pasakojo, jog 

= jis matęs kur tai kapitalis
tiniam laikrašty, būk S.ovie-

venimas juos pamokins... 
Daug jau tamsiųjų darbi
ninkų šių dienų gyvenimas 
apšvietė, padarė klasiniai 
sąmoningais.

Bet ims laiko. O tuo pa
čiu sykiu tas darbininkų 
tamsumas sudaro didelę 
sunkenybę Amerikos darbi-

mokratų partijai svarbiau- kliubiečiai darbininkai?
šiai rūpi stambių kapitalistų ! Ką gi reiškia rėmimas ....._ ......v, _ .......
reikalai, jų pelnai. Jus la- priešų—demokratų bei re-1 tų valdžia davus įsakymą 
bai gerai žinote, kad tos publikonų partijos?
partijos stambieji kapitalis-1 Dar sykį: Ką jums gerą i laivyną ir rengtis prie karo, 
tai, ir ką jie įsako, tą jos j davė bile viena tų partijų?
daro. Ką gi Rooseveltas! r
daro—ar jūs^ gi nematote, i kalbose pereitą penktadienį, ginkluotis, tai nereikia dele- ninku klasei išsikovoti iš ka- 

jų kapitalistų, grubia di-

Amerikos valdžiai budavoti

!Na, ir jo išvada tokia: Kad 
Tie, kurie dalyvavote pra- jau Sovietai liepia Amerikai

kad trustai, klikos stambių- i ką jūs gero girdėjote? igato į kongresą;' Didelė ne- pitalistų klasės sau žmoniš- 
jų. kapitalistų, grubia di- Aš nieko gero negirdėjau; sąmonė. Neturėdami gėrės- kesnį gyvenimą, išsikovoti 
džiausius . pelnus,, kuomet nieko gero darbininkams.
jus ir milionąi Amerikos , Apart svetimtaučių, kai- sanionių pasakė ir keli kiti 
darbininkų, milionąi Ame- bėjo ponas Strumskis.' Ką pjliečiaf.
rikos biednųjų farmerių pri- jis gero palakė? Jis dejavo, Na, ir, atsirado tokių pi- 
versti’skurdžiai gyVėnti?; kad toj pačioj demokratų liečiu, kurie tas nesąmones

;Ar kliubiečiai tokie jau partijoj Susidarius klika, ku- palaikė. Tokiu' būdu keliais 
įonii, kaip Morganas, Rpc- ri vadina reguliarius demo- ’balsais didžiuma tapo attne- 
kefelleris, Fordas, Melionas kratus vagimis,’ grafteriais, stas įnešimas siųsti atstovą 
ir kiti multi-milionieriai, irižulikais. Jūs girdėjote, ku- į tą taip svarbų kongresą, 
jie turi remti demokratų bei j rie dalyvavote, kad po- 
republikonų partiją? Ne, nas Strumskis dejavb, jog 
jie nieko bendro su tais po- į tūlas “airišis”, “didelis airi-l 
nais neturi; kliubiečiai dar-i šis,” kaip jis sakė, įsigėręs! 
bininkai, kliubiečiai bedar- i neduoda jam ramumo — pa- ’ 
biai, kliubięčiąi išnaudoja- j skui jį sekioja ir vagimi va-į 
mi; daug kliubieęįų dejuoja, j dina. “Aš nieko nuo jo ne-! 
kad jie neturi kelių centų i pavogiau, o jis mane, vagi- 
užsimokėti duokles. Tai ko- Imi vadina,” sakė Strumskis, 
kius bendrus reikalus jie ga- (Tai veik visa jo prakalba iš; 
Ii turėti su tais ponais de- to susidėjo. į
mokratų bei republikonų i Na, o kas čia svarbu dar-1 
partiioj? bininkams, kad viena klika;

jus ir

versti' skurdžiai' gy Vfenti ?

, rili yra darbininkai. Taip, j 
! išnau d o j a m i darbininkai ; 
[kaip ir visi kiti Amerikos 
darbininkai. Iš tų darbinin- .■ 
kų yra nemažai ir bedarbių. | 
Girdėjau, kaip tūli nariai'x 
dejavo, jog del bedarbės jie 
negali duoklių užsimokėti ir 
prašė, kad kliubas palauktų.

Kliubą sudaro darbinin-1 
kai. Taigi, kliubas turėtų 
visais žvilgsniais būti darbi-

• | ninkiškas
j lai-; Jūs netikėtumėte, taip,, i ^aip nėra—bent taip 

-- Gale liet pąsakąi netiketų-męte. nebuvo pereitą penktadienį,' 
_ vSY’ " j Už tai .aš sakau, kad gy- ;rUgsėjo:7 d.
. , . , Kasgi ’ten buvo nedarbi- ■

kad jis negali gauti nei ceri- nešnių dalykų, negu paša- ninkiško? Labai daug.
fn ii1? ctivn rlnvhn Iznon rn ’ i ’ ' ’ t i* i_ ’ ■ 1Tą vakarą Kliubas buvo | 

,v< . . to plačiai išgąrsiųęs, kad ren- j
kuogreičiąusia nešdintis iš ; trumpo priminimo pereito gia prakalbas Demok. Par- ! 
dirbtuvės. O darbininkas, penktądienio vakare Įvykę įtijos politikieriams. Kliu- 
vietoj supykti už tokį bjau- i apsireiškimai Lietuvių Ame- bas ragino narius, ir kvietė 
rų paniekinimą ir išnaudo-, rikos Piliečių Kliube, Ęroo- vietos lietuvius eiti į prakal

bas. •! ■ ' i '
i Į prakalbas demokratų.

Ten buvo eilė visokių da-'Kas gi tie demokratai?.
Buvo organizacinių > Aš ir jūs žinome, jog De-

x 'mokratų Partiją yra parti-
Aš norių kąlbėtįi vien tik ja bosų kapitalistų; tąipgi 

apie pelkinius dalykus. j stambių kapitalistų, Wall 
Aš žinau ir jūs ^iųųte,: Stręeto kontrolėj’' Ji iar-

bininkas, išdirbo savaitę 
ko pas kontraHorių. ( 
savaitė bosas jam pareiškė, i . 
kad jis niekam nevertas, venime kartais bųną navat-

to už savo darbą. Spyrė koše.
jam į užpakalį ir liepė Kuo gi skiriasi jiųo

jimą, žemai nusilenkė prieš-klyne?
bosą, griebė jam bųčįot ran- Kas ten tokio buvo? 
ką, ir išeidamas prižadėjo ’ 
bosui bile kada ateitį į pa- lykų. 
gelbą, kada tik jam jo pa- ir politinių dalykų, 
gelba bus reikalinga.

Jus atsakysite:
“Niekur pasauly mes

nių argumentų, panašių ne didesnes koncesijas.
Už tai pareiga tų draugų 

darbininkų, kurie supranta 
dalykus, šviesti tamsesnius 
savo brolius; padaryti juos 
klasiniai sąmoningais.

Mtims nėra ko nusiminti, 
nes musu pusėj teisybė.

J. Siurba.

Kasgi ’ten buvo nedarbi-
■ i

_  ___ . _____ ____ I 
: 2 • -♦' * į • t ' ■ • i

Tą vąkarą kliubas buvo j

JNieKur pasauly mes me- As žinau ir jūs žįįpoĮte, \ Stręeto (kontrolėj. Ji tar- 
rasime tokio kVdilo dąTbiUkad 99 rtūbšįmčiai kliųbo-na-‘nauja bosams, ji gina jųr.ei-

Lorton, Va., kalėjimo viršininkai daro kratas, 
j ieškodami ginklų, kuomet jiems buvo pranešta 
apie ruošiamą kalinių sukilimą.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

, jaus, “Cod liver oil”, imkite po 
I šaukštą bent kartą kas dieną;
galima ir daugiau: po šaukštą 
po valgio, ypač žiemą. Būkite 
dažniau ant saulės, kuo pli
kiau, tuo geriau.

Neapleiskite, žinoma, ir io
do : vartokite iodo tinktūros po 

. lašą į vandenį, dukart kas sa
vaite.

Pieno kalkes ir žuvų aliejų 
galite vartoti nuolat, mėnesių 
mėnesiais. Perstoję kelias sa
vaites, imkite ir vėl. O iodą

■ vartokite visa gyvenimą. Visa 
ATSAKYMAS j tai yra kaip ir dapildomas 

žolinė slogą yra savo-rūšies maistas, o ne kokie nuodai, 
apsinuodijimasjūlų žolių sėk-i Tai tokis sisteminis, viso 
ladulkėmis:5 ’ Savįngąi jaut-' organizmo gydymas. Bet kar- 
riam žmogui tokios dulkės per-Į tais reikia da ir vietinio gydy- 
sisėda' per'lipsų plėšęs h? įeina! mo, kad bent tam tarpui pa- 
į kraują.!JSTėtili: iadą ‘rid^yse^ lengvinus nosų bei akių nėrą- 
esti negerai, bet ir vjsamė -or-į niurną. ) į akis gajite lašinti 
ganizme Į^ūČiasi nekaip. ■ j p0 la^ą “Eątivin, Šehieffelin”, 

Kalkių trūkumas įorganįąme! porą, trejetą ar dąygiąu kartų 
yra pamatinė priežastis. (Kadį į ‘dieną. Palengvina akių 
tai atpildžius, vartokite; pa- griąužimą, niežėjimą bei aša- 
prastą gamtinį maistą, ypač rojimą.
kame kalkių daug: pieno, ,sū-j f nosis galite labinti “po 
rio, kiaušiniu, kopūstų, mprk-i keletą lašų “Ephedrin Inhalant 
vų, ropių, ridikų, gručkų, apel-^66, Swąn Meyer.” Palepgvįna 
sinų, citrinų (limoną.do pavi-inosų išpurtimą ir duoda leng- 
dale), žirnių, pupų ir t.t. i viąu kvėpuoti.

Ęe to būtinai vartokite da ir Jeigu da ir šitos prįemonės 
pieno kalkių “Calcium lactate, nepalengvintų liguistumo pa- 
grs. 10, tablets No. 100,” po kankamai, tai keletą dienų ga- 
2 tabletes po valgio, sutrintas, Įima vartoti ir atropinos: “At- 

' vandeniu užgerdami—-po gerą ,ropine sulphate, gr. 1-100 or 
stn<lh. j ;kgr. 1-120, tablets v of pillets

Kalkęjns organizme pašilai-; No. 100,” po vieną tabletęlę 
kyti tąįpgi padeda saulės švie- du ar tris, kartus dienoje, prįeš 
sa ir žuvų aliejus, žuvų alie- valgymą.

ŽOLINĖ SLOGA
Drauge gydytojau; aš skai-i 

tau laikraštį “Laisvę” ir randu 
jūsų patarimus apie darbinin
kų sveikatą, apie visokias li
gas. Tai ii4 aš prašytau pata
rimo apie mano ligą.

' daktarai sako, aš turiu “hay 
'fever”. Man akys labai niež-l 
| ti, dažnai čiaudu ir kartais! 
; koštu, ir kaulus man suka ir 
j taip toliau. Aš tėmysiu dien- 
raštyj “Laisvėj” jūsų patari-, 
m a.

Kaip

Jeigu da ir šitos priemonės
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Ar Yra Skirtumas Tarpe Fizinio ir Protinio Darbo?
D r. D. Snežko

Paprastai jie visada ski-.ja tame darbe. Kadangi ne-’tumo tarpe fizinio ir proti
na fizinį darbą nuo protinio 
darbo. Net tankiai tokias 
profesijas kaip tai spaustu
vių darbininkus, knygrišius, 
siuvėjus, jie priskaito prie 
amatų fizinio darbo, bet 
amatus, kaip tai paštinin
kų, telegrafistų, telegraf- 
mechanik i skaito prie pro
tinių darbų. Kokia riba 
skiria šias dvi < 
ir ar faktinai 
skirtumas tarpe 
protinio darbo ?

gali egzistuoti bile koks fi- j nio darbo, bet net charakte- 
zinis darbas, kuriame įvai- Tingiausiose rūšyse pirmojo 
riuose laipsniuose nedaly- ir antrojo pagal žinomą ter- 
vautų protas—nervų centri- minologiją, mes matom tuos 
nė, sistema—garsus psicho- pačius elementus fizinio ir 
logas Mejmon savam veika- protinio darbo visai lygius 
le “Protas ir Darbas” pa-1 
reiškė: “Neegzistuoja joks 
grynai fizinis darbas. Bile 
koks fizinis darbas rišas 

larbo rūšis Į krūvon su didesniu ar ma- 
egzistuojai žesniu protiniu darbu. Spor-'______ o----- d------------
fizinio ir tininkas, akrobatas, šokikas žodžius, bet apie pačią pras- 

privalo nuolatos laikyti

profesinės higienos taškare- 
giui. Dėlto, kaipo natūra
linio skirtumo tarpe proti
nio ir fizinio darbo mes ne
matom, bet matom dirbtiną. 
Čion mes ginčijamės ne apie

mę. rusų fiziologas Seče-

Trečias Puslapis '

rijoje, industriniuos santi-’cijų.
kilios, principai yra visai panaikins skirtumą 
kiti, negu kapitalistinėje sis
temoje. Socialistinėje siste- bo. 
moję darbas nėra daugiau'"1 
šaltinis pardavimo darbinin
kiškų jėgų; iš “sunkios naš
tos, koks jis buvo pirmiau, 
jis pasidarė dalyku dorumo, 
garbės, drąsos ir narsumo” 
(Stalin). Senosios darbo 
padalinimo formos, vedan
čios į nuolatinius padalini
mus profesijų, su nesusitai
kančiais p r i e š t a ravimais 
tarpe fizinio ir protinio dar
bo, tarpe miesto ir kaimo, 
Sovietų Sąjungoje yra galu
tinai mirę ir jos turės mir
ti visur, kur tik perims į sa
vo rankas valstybės vairą 
darbo klasė. Ten yra .tve
riamos naujos formos indus
trinio organizavimo, nauji 

•'darbo santykiai. Juo tvir-

Ir tas laiks po laiko’ I ll/l 1 I teina lajkLawrence, mass. Ivanov?
“fizinio” ir “protinio” dar-.

. Tas procesas užsibaigsi 
Įtiktai komunistinėje drau-Į 
gijoje. Panaikinimas tų yy00]en q0> paskelbė vakaci- 
skirtumų yra vienas iš svar- - _ ■ : ' ~

bių ir vyriausių priežasčių ant dviejų savaičių. Tatai pa- 
perėjimo nuo socializmo į' darė tikslu išvengti 
komunizmą.

Vertė Petras.

fvairios Žinios
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jas ir savo dirbtuves uždarė

:u, o kiti, tai daug pa
baigi vieniems jau 

atsibosta belaukti kitų, paskui 
ir susirinkimą nori jie jau 
greičiau baigti. Draugai ir 
draugės, turėtute savo priva- 
tiškus reikalus padėti į šalį; 
kada yra susirinkimas, tat a- 
teiti laiku, nes taip bus gali
ma sėkmingiau aptarti organi
zacijos ir abelnus darbininkų 
klasės reikalus.

Mes viską tą bandykime | įtemptą domę, kad nepame- nov taip rašė apie panaiki- 
samoningai apgalvoti. Laike j tus kontrolės savo atlieka- nimą bile kokių specialių 
taip vadinamo fizinio darbo, I darbo. Jie privalo nuo- ‘švarių”, “psichinių” veiks- 
žmogaus or°anizme įvyksta latos kontroliuoti savo kūno mų kaipo rezultatą protiš-
procesas, karakterizuojantis judesius; jie privalo visada ko” darbo: “Visas beribis
išsisėmimą energijos—laike turėti įtempę savo domę ir skirtumas .išlaukinių simp- i ^nT bTs" išvvstvtn-qopiflVliq-
proceso sudega ir išsisemia valią reguliavimui muskulų, tomų protinio veikimo galu- < tiška technika ir socialisti-
organiškos medžiagos, ku- kurie atlieka vienokį ar ki-j tinai sumažėja tik prie vie- 
rių vietą po to pavaduoja į tokį darbą. O viskas tas I no muskulinio veikimo. Ar1 UI VIUlli CA V C4 Vi. Lt k/J CV I ,

tam tikri elementai, kurie jau yra protinis darbas.” | juokias vaikas, matydamas 
susirinkdami muskuluose’ Laike taip vadinamo pro- žaislą, ar juokės Garibaldi, 
silpnina žmogaus darbo en-ltinio darbo, įvyksta proce- kad jie jį persekiojo_ delei 
ergiją, iššaukdami tą padėtį sas, panašus anksčiau mine-' 
žmoguje, kurią mes vadi- tam — procesas išeikvoji- 
nam “nuovargis”, o elemen-! m° nervines energijos ; ap
tils, kurie jį iššaukia, vadi- art to, bile koks protiškas 
nam “nuovargio elemen-' darbas, duoda po savęs re
tais”. Kad šie nuovargio zultatus drauge judėjimo 
elementai susirenka laike1 reakcijos.
darbo muskuluose, įrodo pas mūrininką ir pas -ma- 
faktas, kad kuomet mes pa-jtematiką laike darbo įvyks- 
darom ekstraktą iš nuvar-, vienodi organizmų proce- 
gusių muskulų ir įleidžiam; sap pas pirmąjį dau- 
į kraują tvirciausio gyvulio,, gįau djrba muskulai, o pas 
tai po nekurio laiko pasiro-' antrąjį nervų centras. Nera
do pas jį nuovargio žymės. |Vų energija yra šaltinis, ku-

Apart šio objektyviško; ris maitina kaip vieną taip 
nuovargio, mes turim sub-1 kitą darbo rūšį. Mes paim- 

_ ' ženk-; kim—rašo savo knygoj apiejektyvius nuovargio ženk- i kim—rašo savo knygoj apie 
lūs, tai yra asmeniškus per-i profesinę higieną Ljatin ir 
gyvenimus nuvargusio žmo-|_“ 
gaus, kuriuos dar nėra ga-, paštininko ir palyginkim jį 
Įima matuoti, bet kurie lo- su darbu audėjo- 1

Uvarov, pavyzdžiui, darbą

neapykantos prieš tėvynę, 
ar dreba mergina laike pir
mosios minties apie meilę, 
ar Newtonas rado 
įstatymus ir juos 
ant popieros—visur galuti
nas faktas yra muskuliškas 
judėjimas.”

Šiame mechaniškai su
prastintame supratime apie 
dahbą mes matom tik bis- 
kelį teisybės, tame, kad vi
soks žmoniškas darbas yra 
kombinacija fizinio ir pro
tinio darbo. Ir veiksmas 
vienas be kito visiškai nėra 
galimas. Tankiai srityje 
taip vadinamo fizinio darbo, 
kaip tai šaltkalvio arba ki
to panašaus specialisto, yra

visatos 
surašė

nis perorganizavimas darbo, 
tuo labiau ir greičiau pra
nyks galutinai skirtumas 
tarpe taip vadinamo fizinio 
ir protinio darbo.

Darbininkas pasidarė ne 
tik tas, kuris gamina, bet 
taip pat, kuris organizuoja 
gamybą. Jis galvoja ir rū
pinas apie kiekvieną smulk
meną ir įdeda savo mintis į 
srovę darbininkų proponaci- 
jų, kuriuos mes matom So
vietų fabrikuose ir įmonėse. 
Mašinos vedimas ir jos re
guliavimas yra tuo labiau 
taip vadinamas protinis dar
bas, negu fizinis.

Visa sistema sovietinės 
statybos padeda darbininkui 
po darbo dienos dalyvauti 
darbe socialinių organiza-

Jevdokimovas, žymus 
Sov. Sąj. orlaivininkas, 
nesenai nusileidęs že
myn su parašiutu iš 
26,800 pėdų augščio.

i streiko. 
Kompanijos pasišaukė United 
Textile Workers unijos orga
nizatorių Thomas IL Kelley ir 
padarė su jom sutartį, kad ne- 
daleistų darbininkų iš kitų 
miestų pikietuoti dirbtuves. 
Taigi darbdaviai veikia, kad 
neprileidus darbininkus prie 
streiko. Bet ten, kur dar dirb- tūkstančio, o dabar 
tuvės dirba, tai tarpe darbi- $39.60. Reiškia, 
ninku eina organizavimosi, ninkai jau turi $4 mokėti dau- 

j darbas prie streiko. Taigi ro- giau ant kiekvieno tūkstančio 
i dosi nors ir lėtai, bot ir Law- jų namo apkainavimo. Tai ir 
! rence darbininkai išsijudins įi verskis dabartinio krizio ir 
’streiką. | vargo laiku. Bus daug tokių

namų savininkų, kurie negalės 
sumokėti taksus ir turės ap- 

i leisti savo namelį, kurį už sun- . 
| kiai uždirbtus centus buvo ap- 
sipirkę. Mat, kaip ponai val
dininkai rūpinasi, kad sudary
ti sau didesnes įplaukas ir dar 
daugiau prispausti biednus 
žmones. Maistas brangsta, ant 
drabužių kainos neišpasakytai 
greitai auga ir dar taksai pa7 
didinami. Turėtų namų savi
ninkai, kaip ir kiti darbininkai, 
tvirtai organizuotis ir protes
tuoti, o ne lenkti galvas prieš 
ponus. Tik per kovą galima 
pagerinti savo būvį, kitaip nie
ko nuo buržuazijos valdininkų 
nesulauksime, nes jiems rūpi 
tik savo kišenius prisikimšti 
pinigais.

Lawrence Koresp. Biuras*

Lawrence miesto valdžia ir 
vėl pakėlė didesnius taksus ant 
nuosavybių. Pereitais metais 
taksų buvo po $35.60 nuo : 

jau po
namų savi-

Rugsėjo 6 d. ALDLD 37 
kp. turėjo susirinkimą. Šiuomj 
kartu geras būris 
draugų ir draugių, 
rinkimas pasisakė 
Lietuvių Darbininkų 
nijimo sumanymą šaukti visų 
lietuvių organizacijų kongre
są prieš karą ir fašizmą. Bet 
šiame susirinkime buvo daug 
laiko praleista ir nereikalin
goms diskusijoms. Man rodo
si, kad draugai turėtų daugiau 
sekti kitų miestų koresponden
cijas, darbininkų veikimą ir 
tatai pritaikinti pas mus. 
Dabartiniu laiku yra labai 
svarbus unijų klausimas. Pas
kui, dabar artinasi mūsų dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai, o paskui ir ALDLD. va
jus. Tais reikalais jau būtinai 
reikia daryti planus. Reikia 
plėsti ALDLD veikimą ir rū
pintis gauti naujų narių į or
ganizaciją. Dar vienas blogas 
paprotys, tai vėlai i 
susirinkimą. Vieni draugai a-i 5,672 žmones nuo prigėrimo.

dalyvavo1 
Šis susi- 
užgiriant 

Susivie-

rinktis į j pajūrių

Washington. — Nuo 1933 
m. birželio iki šių metų bir
želio Jungtinėse Valstijose 

sargai išgelbėjo

_____________ „j—ką mes (reikalaujama daug sudėtin-1 
V°lę, matom ? Paštininkas sėdi ar gesnio protinio darbo ir ner- 
uors stovi išskirstydamas laiš- viško įtempimo, negu 

ir kus, pagal antrašus, sūdė- chaniško kopijavimo 
t. t.). Nuvargęs žmogus yra damas į grupes, įrašydamas popieros arba darbo 

rašomosios mašinėlės, 
kas rodo, kld neegzistuoja 
joks skirtumas tarpe fizi
nio ir protinio darbo. Bet 
kodėl iki šio laiko tas skir
tumas egzistavo ir net da
bar egzistuoja? Tą egzistuo
jantį skirtumą mes galim ir 
privalom išaiškinti ne per 
technišką, biologinį ar pro
fesinį darbo skirtumą, bet 
tik socialinį skirtumą tarpe 
įvairių darbo rūšių. Proleta
rų darbą—dažnai reikalau
jantį didžiausio psichikinių 
nervų įtempimo—jie vadina 
fiziniu, manydami, *kad tos 
rūšies darbas yra sociališ- 
kai mažiau svarbus ir ver
tas, bet darbą administraci
nį jie įkainuoja kaipo dar
bą “protinį”, “augštesnį”, 
“prakilnesnį”, “vertingesnį” 
ir “garbingesnį.” Principe 
vežėjas skiriasi nuo filozofo 
tik, kiek prastas naminis 

i šuo nuo gončiaus. Tik dar- 
I bo padalinimas iškasė tą 
i bedugnę tarpe jų.

Gamtoje neegzistuoja vien į 
tik muskuliškas judėjimas, i 
kaipo funkcija' darbo, nesu
rišta su liečiamaisiais pro-! 
cesais nerviškos sistemos ir 
iš kitos pusės, neegzistuoja 

į gamtoje reakcija, įvykstanti 
Įtik nervų psichiškoje sfero
je ir neliesdama muskulų 
(taip vadinamo “galvojimo” 
ir “sąmonės”). Šis procesas 
neduoda išlaukinio reališko 
darbo ir dėlto negalima pa
vadinti darbu.

Todėl—muskuliški ir ner
vų psichiniai veiksmai nėra 
atskiriami vieni nuo kitų 
darbo procese, bet jie veikia, 
sutartinai. 'Socialistiškoj val
stybėj, socialistiškoj indust-

šia savo biologinę 
(skaudėjimą, kokius 
sunkumus, konvulsijas,

labai lengvai ir daug grei-Į juos į knygą ir tt. Ar tas 
čiau įžeidžiamas, sugriaudė-i yra fizinis ar protinis dar- 
namas, įpykinamas. “Nu- bas? Jei tas yra protinis 
vargę žmonės yra nėra- darbas, kuom tad jis ski- 
mūs” pasakė garsus seno- riasi nuo audėjo darbo, ku- 
vinis filozofas Seneka. Ir tai | ris rūpinasi audimu, sustab- 
yra teisingas išvedimas. į d0 stakles, kada reikalas, su-

Muskulų darbas (taip va-i riša nutrūkusius siūlus, pri- 
dinamas fizinis darbas) nie- žiūri mašinos veikimą, ir 
kuomet neįvyksta įzoliuo-■ t.t. ? Kuom tie darbai skiria- 
tas, bet jis įvyksta geriau-Į si? Reikalinga pastebėti, 
šiam sąryšyj su darbu kitų kad darbas audėjo nėra vie- 
žmogaus sistemų, o visųpir-' nintėlis; visuose darbuose 
miausiai, su darbu centri-’mes rasim protinio darbo 
nes nervų sistemos. Įtempi-Malį: muskuliniai įtempimai 
mas ir veikmė muskuliškos daugiau ar mažiau įtempti 
energijos yra lydimas nėr-, faktiškai tampa tik mecha- 
viškų centrų, kurie (1) be nizmo pildytojai. Tokiu bū- 
paliovos siunčia paakstini- du, iš taškaregio profesinės 
mus dirbantiems musku- higienos, mes netik, kad ne- 
lams, ir (2) patys dalyvau- galim padaryti jokio skir-

me
nuo 
prie 
Vis- PIENAS nėra

visko gyduolė
BET JIS YRA

DIDŽIAUSIAS Iš VISŲ BET KADA

SURASTŲ APSAUGOJANČIŲ
VALGIŲ

y^TSIMENATE trukšmingą pa
gyrą vaistų skaliko—-kaip 

dolerinė jo bonka esanti gera 
nuo beveik kiekvienos ligos? 
Leiskime, kad ažuot klausytis 
vaistų skaliko jūs atsiklausiate 
augščiausių maisto mokslininkų 
Amerikoje. Ką jie pasakytų, 
būtų tikrai įtikinantis žodis, ar 
ne? Jie jums pasakytų, kad JŪ- 

x sy GERIAMAS PIENAS sutei
kia daugiau nau’dos kovoj prieš 
nuovargį ir užkerta kelia ligai 
geriau, negu bile kas, ką jūs ga
lėtumėte nusipirkti.

Faktinai kiekvienas gydytojas 
pasakys jums, jog pienas sutei-

kia beveik visus elementus, rei
kalingus kūnui, kad jis būtų 
sveikas. Pieno pajėga TAISYTI 
yra taip visuotinai pripažinta, 
kad jis sudaro valgių dalį maž
ne kiekvienoje ligoje. Del tos 
priežasties gal daugelis pražiū
rėjo didžiokiŠką jo svarba, kai
po APSAUGOTOJO.

Pienas padeda jums BOTI 
sveiku, padidindamas jūsų atsi
spyrimą prieš ligas. Jis subuda- 
voja jūsų apgintuves prieš 
bakterijas ir ligą. Pienas ištik- 
rųjų padeda pailginti amžių. Jo
kio stipresnio įrodymo negalima

būtų privesti, kaip tą faktą, jog 
pieną geriančios tautos ilgiau
siai gyvena.

Taip yra lengva gauti tuos 
gerumus iš pieno. Tik išsidirbkit 
paproti išgert po du stiklu kas
dien. Pienas netrukdo--jo kalori
jų turinys palyginti yra žemas. 
Duokite pienui išbandymą per 
kokį mėnesį. Žiūrėkite, ar jūs 
nepastebėsite didelį skirtumą ta
me, kaip jaučiatės. Ir mes netu
rėtume jums nei priminti, jog 
kiekvienas jūsų vaikas privalo 
išgerti po pilną kvortą kasdien. 
Pradėkite rytoj—

Gerkite Daugiau Pieno: naudinga

ŠIS SKELBIMAS YRA PARUOŠTAS IR TLPINAMAS PATVARKYMU

Leningrado jūreivių grupė irkluojasi poilsio 
dieną.
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D. M. ŠOLOMSKAS

PINIGAI
Aukso, Popieriniai ir Bankų Pinigai. 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri
zis ir Bankų Bankrūtai. Infliacija Popie- I 
rinių Pinigų ir To Reikšmė. Infliacija ir ! 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperia

listai ir Kitos šalys.

(Tąsa)
Vokietijoje, kur ant tokio baisaus laip

snio buvo krizis, kur pinigų kiekis bai
siai didelis, jau nebuvo galima nei mąs
tyti apie bent kokį jų stabilizavimą, čio
nai buvo įsteigta specialis bankas, kuris 
leido “rent markes”, kurias gyventojai 
turėjo išpirkti, mokant po 1 miliardą 
(1,000,000,000) senų markių už vieną nau
ją, kuri buvo prilygta prieškarinei auksi
nei markei.

Iš stambiųjų kapitalistinių valstybių 
finansinį krizį vėliausiai likvidavo Fran- 
cija 1928 metais. Čionai buvo pravesta 
devaliuacijos sistema, kada numušė regu- 
liarę franko vertę penkis kartus, palygi
nus su prieškarine verte.

Panašiais būdais ir kitur buvo likvi
duota piniginiai kriziai.

Infliacija (arba priplukdymas popieri
nių pinigų) iškyla arba karo metu arba 
krizio. Štai dabar Jungtinėse Valstijo
se infliacija yra pagimdyta bedarbės. 
Kas dabar atsitiktų, jeigu Jungtinės Val
stijos įsiveltų į karą? Nauji desėtkai 
miliardų popierinių dolerių būtų paga
minta ir tas stumtų šalį į buvusią Vokie
tijos padėtį. Nauji miliardai dolerių bus 
pagaminti ir kriziui viešpataujant.

Iš Infliacijos padėties kapitalizmui yra 
tik trys keliai išėjimui:

(1) Nulifikacija arba Anuliacija, tai 
reiškia, kada seni visi pinigai paskelbia
mi netinkamais, likviduotais.

(2) Devaliucija, kada jau daugiau po
pierinių pinigų neleidžia, bet išleistus pa
skelbia turinčius mažiau aukso, nes jie 
ir turi jo mažiau, nustato jų žemą kursą, 
kaip kad Francija padarė penkis kartus 
numušdama franko prieškarinę vertę.

(3) Defliacija, kada netik neleidžia dau
giau popierinių pinigų, bet valdžia ban
do dar dalį jų sulaikyti nuo cirkuliacijos, 
vis mažinant jų kiekį. Bet visi šie būdai 
finansinę, naštą suverčia ant darbi ninku 
pečių, kurį iš jų nepavartos, vistiek ken
tės darbininkai.

Ekonominis Krizis
Kapitalistinį pasaulį jau penki metai 

purto dar negirdėtas istorijoje ekonomi
nis krizis. Kapitalistiniame pasaulyje 
yra apie 50,000,000 bedarbių, veik kita 
tiek dalinai dirbančių. Net “Financial 
Commercial Chronicle” savo editoriale, 
4 d. kovo, 1933 m., rašė: “Per pastaruo
sius' keturis metus vis labiau ir labiau 
plėtėsi ekonominis krizis Jungtinėse Val
stijose. Šiandien šalies gamybos apara
tas yra paralyžiuotas su 15-16,000,000 be
darbių armija; visa liaudis netekusi bent 
kokios vilties ir faktiškai esanti absoliu
čiame nusiminime.” Jeigu jau taip ka
pitalistų organas apibūdina šalies reika
lus, tai aišku, kokio laipsnio pasiekė kri
zis.

•Jeigu bendra šalyje skolė- (pramonin
kų, farmerių, pirklių ir t.t.) 1913 metais 
sudarė 37 miliardus skolų, tai pradžioje 
1932 metų pasiekė jau 175,000,000,000 do-

1929 metais šalyje buvo išleista už 
6,000,000,000 dolerių naujų Šerų, gi 1932 
metais jau tik už $20,000,000. Budavoji- 
mas naujų namų ir fabrikų, palyginus 
1932 metus su 1931 metais, nupuolė ant 
55%. Pamatiniai Šerai, kurie 1929 me
tais buvo verti $8,102,000,000, pabaigoj 
1932 metų nupuolė iki $325,000,000. Ak
cijų savininkai, kurie 1929 metais turėjo 
92% pelnų, 1932 metais jau turėjo 15 mi- 
lionų dolerių nuostolių. Gelžkeliai, kurie 
1929 metais pareikalavo 7,000,000 tonū 
kočiotos geležies, 1932 metais sunaudojo 
tik 860,000 tonų. Darbininkų algos, pa
lyginus su 1929 metais, 1933 metais buvo 
jau tik 33.4%, kurias jie gaudavo 1929

metais. Visuomenės pirkimo jėga per Į .popierinių pinigų ir tik ant 91 dienos ne- 
tą pat laiką nupuolė ant 53.7%. Jeigu nūpuldžius abelnai dolerio vertę. Valsty- 
1929 metais Jungtinės Valstijos į užsie
nį kas mėnuo išveždavo prekių už $435,- 
000,000, tai 1933 metais vasario -mėnesį 
išvežimas nupuolė iki $100,000,000 ver
tės. Nacionalės įplaukos, kurios 1920 
metais sudarė 74 miliardus dolerių, 1932 
metais jau buvo tik 40 miliardų. Vals
tybės skolės nuo 16 miliardų dolerių, 1930 
metais, pakilo iki 22 miliardų 1932 me
tais.

1929 metais bankrutavo 22,900 įvairių 
įmonių, kurių kapitalas siekė $482,300į- 
000. 1930 metais 26,400 įmonių su $668,- 
300,000 kapitalu; 1931 metais 28,300 įmo
nių su $736,500,000 verte ir 1932 metais 
jau 31,800 įvairių. įstaigų su $928,400,000 
kapitalu. Taigi matome, kad su kiekvie
nais metais vis daugįau bankrutavo įmo
nių ir su didesniu bendru kapitalu.

Bankai, toji širdis kapitalizmo, kurių 
1925 metais buvo 28,257, 1932 metais jau 
liko tik 18,794. Bankų bankrūtavimas 
augo sekamais laipsniais: 1929 metais su
bankrutavo 642 bankai su $234,500,000 
kapitalu; 1930 metais 1,345 bankai su 
$864,800,000; 1931 metais 2,290 bankų su 
$1,759,400,000 kapitalo ir 1932 metais 
1,453 bankai su $730,400,000 kapitalo. 
1932 metais Hooverio valdžia per Fin
ance Reconstruction Corporation sutei
kė bankams paskolą ant $1,800,000,000, ir 
tokiu būdu išgelbėjo 5,600 bankų nuo 
bankrūto. Jeigu 1929 metais valdžios 
bankams paskolų buvo 4,728, tai 1932 mo
tais jų jau buvo 8,456, bet nepaisant to 
visko bankai griuvo vienas po kitam.

Žemės <ikio gamyba 1929 metais siekė 
$11,950,000,000 vertės, 1931 metais ji nu
puolė iki $5,240,000,000. 1929 metais už 
skolas išparduota 45,000 farmerių ūkiai, 
o 1931 metais jau 150,000 ūkių.

Ekonominis krizis kas metai vis augo 
ir plėtėsi. Tas buvo kitose kapitalo ša
lyse, tas buvo ir Jungtinėse Valstijose. 
Mažuosius kapitalistukus ir bankus šla
vė vieną po kitam. ‘ Pirmininkas “Chase 
National Bank” ponas Aldrich savo pra
nešime “Priežastys dabartinės' depresi
jos ir būdai gydymo” sakė; “Reconstruc
tion Finance Corporation neturi būti pa
kinkyta tam, kad šelpti tuos bankus, ku
rie negali išvystyti savo veikimą, net ta
da, jeigu ir prasidėtų krizio mažėjimas. 
Sveika kredito politika yra tik tame, kad 
palaikyti sveikas įstaigas, veiklumas ku
rių viršija pasyvumą, bet bloga būtų po
litika palaikyti tas įstaigas, kurios fak
tiškai jau yra bankrutavusios.”

Infliacija ir Jos Reikšmė
Taigi stambūs kapitalistai gelbėdamie

si iš krizio suleido savo nagus į valstybės 
iždą. Kapitalistinė valstybė yra kontro
liuojama finansinių oligarchų (didelių 
bankierių). Tie stambūs bankieriai pa
sikinkė savo reikalams valstybę. 1932 
metais iš dar buvusių 18,794 bankų 374 
stambūs bankai turėjo savo ižduose $18,- 
091,000 aukso investicijų, arba 35% visų 
investicijų. Morganai, Rockefelleriai, 
Aldrichai ir kiti padiktavo Rooseveltui' 
savo politiką.

Roosevelto valdžia jau galėjo nesiskai
tyti su mažesniais bankais ir milionais 
depozitorių, kurie laikė, padėję į tuos 
bankus pinigus ir neišvengiamai turėjo 
nuken.tėt, bet ji pildė finansinių oligar- < 
chų patvarkymus.

Rooseveltas,. 9 d. kovo, 1933 metais,

bės vertės dokumentai greitai pradėjo 
pulti žemyn.

Krizis visada naikina turtą, bet šiame 
atsitikime Jungtinėse Valstijose pinigų 
oligarchai, turėdami savo rankose Wash- 
ingtono valdžią, jie besigelbėdami nuo

New Britain, Conn

j. uždarė visus bankus, o kada jiem?,buvo 
leista atidaryti duris, tai virš 6,000 ban
kų pasiliko “užšalusiais”, jiem nepave- 
linta atidaryti savo duris. Taigi Aldri- 
cho planas priimtas—kad . jau • ųeverta 
juos palaikyti, nes jie vistiek bankrūtuos.

Valstybės paskola bankams nuo 1927 
metų iki vasario mėnesio, 1933 metų, la
bai išaugo. Bankai gavo į savo rankas 
40% visų valdžios vertės dokumentų. Pa
gal Glass-Stigal pasiūlymą buvo leistą 
emisiniams bankams (leidžiantiems po
pierinius “pinigus”) išleisti'bankų notas 
ant 60% gvarantuotas valdžios turtu.. 
Tokiu būdu išleistos bankų notos (bankų 
popieriniai “pinigai”) pakirto valstybės 
aukso fondą, kad jau kovo mėnesį val
džia galėjo išleisti tik $75,000,000 savo

Antradien., Rugsėjo 11,1934 į

Red.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
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Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

A ryto

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

-NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

Sekr. O. Girnienė.
(214-215)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

<|> 
<f> 
<į>

>

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis
iki 7:30

bankrutb suleido savo Pankas1 į valdžios 
iždų. Kapitalistinė' valdžia davė jiems 
vieną po kitai paskolą, gvarantavo jų 
išleistus popierinius pinigus, tartum su
augus su bankieriais pasiėmė ant šalies 
pečių krizio naštą, kad išgelbėjus ban- 
kierius nuo bankrūto.

(Daugiau bus)

• bėjo, bet jei būtų buvę visi vie-Į 
tos darbininkai ir būtų iškalno 
gerai prisirengę, tai ir pelno bū
tų palikę kur kas daugiau. Da
bar visi daugiausiai žiūrėjo į 
vieną ypatą, kaip ji paliepė, taip 
visi darė. Reikia atminti, kad 
vienam prisieina padaryti daug 
daugiau klaidų negu keletui sy
kiu.

Prieg tam visų vietinių kaltė; 
kad nelabai lankėsi ant komisi
jos pasitarimų ir kurie juose ir 
buvo mažai kalbėjo, mažai pla
nų padaryta. Ateityje reikia į 
prisiminti, kad turės būt daro
ma kooperatyviškai, nes vienas 
kitam gelbėjimas prie darbo iš
važiavimuose sudaro didesnį na
šumą iš finansinio atžvilgio.

Kadangi pradėjo lietus grū
moti išvažiavimui, tai programa 
pradėta anksčiau negu tartasi 
ją laikyti. Apie pusė po pen
kių pavakarėj Vilijos Choras, 
vietinis, po vadovyste F. Remei- 
čio sudainavo kėlės dainas. Jau
nuolė Mureikiūtė iš Bridgepor-

Laukėme su ,nekantrumu iš
važiavimo. Komisija garsino 
jį visais būdais, net ir prie 
bažnytėlės durų. Vieni neėmė 
iš dalintojų lapelių, kiti buvo 
toki, kad jie tartum būtų ži
noję, kad ateis dalinti lape
lių prie bažnyčios. Jie vakta- 
vo ir dalintojus varė šalin nuo 
bažnyčios.

Po išvažiavimui, besikalbant 
su vienu kataliku darbininku, 
jis sakė: “Kad jie surūgtų, tie 
bolševikai. Jiem pavyksta su
trauki visokios pakraipos daug 
žmonių į savus parengimus.” 
Taip tai tiesa, kad darbininkų 
organizacijos daug svieto su
traukia į savus išvažiavimus. 
Į juos sueina ne vien tik darb. 
organizacijų nariai, simpatikai, 
bet ir šiaip visokių pakraipų 
žmonių: katalikų, tautininkų, 
socialistų, bepartyvių ir kitokių. 
Bent tokius šiame išvažiavime 
teko pastebėti. Jie visi pra-| 
deda suprast reikšmę darbinin
kiškos spaudos ypatingai šiuo rinkimais į kongresą iš 
laiku? Tad, nereikia dyvytis, Haven kalbėjo. Po tam sekė 
kodėl visi darbininkai pradeda Laisvės Choras, kuris sudaina- batos, namie gamintų pyragaičių' ir 
remti darbininkiškus parengi- vo vieną dainą su pritaikytais kitokil’ “žkąn<1ži'į-. 

■rr •» i • • c 1 v nrnvna nrlrncrrnc I*

laiku.' Tad, nereikia dyvytis, Haven kalbėjo.

mus. Kuo labiau išnaudotojų 
klase vergs darbininkus, tuo la
biau ir daugiau darbininkų 
glausis prie darbininkų organi- 
.zacijų ir jas rems, kaipo savo 
įstaigas kovai prieš išnaudoto
jus.

Conn, valstijos darbininkiš
kos organizacijos nepadarė klai
dos parinkę naują vietą del 
spaudos išvažiavimo. Todėl, kad

Klaidos Atitaisymas
“Laisves” 211 numeryje ko

respondencijoje iš Scranton, 
aprašyme drg.
mirties, yra pasakyta: “Tiesa, 
mes pranešėm drg. Valinčiui, 
kad rūpintųsi laidotuvėmis...” 
O turi būti: “Tiesa, mes pra
nešėm “Vilnies” < 
taiįj toliau.”

Smalčians farmos; 8 <val. po pietų, 
įžanga veltui. Kviečiam visus atsi
lankyti ir paremt darbininkišką ot- y 
ganizaciją. Turėsim gardžių valgių 
gėrimų ir šokiai prie geros orkestros. ' 

KELRODIS: važiuokite Schaffer 
Highway, ir tarpe 9 ir 10 mylių ra
site farmą.

Kviečia Komisija.
(215-216)

DETROIT, MICH.
TDA. Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks 12 d. rugsėjo-Sept. 
7 vai. vakare, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St.

Draugai nariai ir simpatikai kvie
čiam visus dalyvaut šiame mitinge. 
Turime atgaivint ir sustiprint kuo
pos veikimą, nes per vasarą biskį

K. Kubiliaus sužlugom.
J. Ginaitis. 

(214-215)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas įvyks 

draugams ir ke‘’irta^eni’, 13 Ad; „ru^°-Sc?h 7:30 vai. vakare, ALP Khube, 315 
j Clinton St. *
i Draugai, šis mitingas yra labai 
svarbus, todėl visi nariai dalyvauki
te laiku ir skaitlingai, metai jau bai
giasi ir nevisi pasimokėje duokles. 
Malonėkite dalyvaut ir pasimokėt. 
Taipgi galėsite “šviesa” No. 3 atsi
imt. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivest.ELIZABETH, N. J.

L.D.S. 33 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį 12 rugsė
jo LDS. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare.

Draugai ir draugės, būtinai turite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Taipgi nepamirški
te ir atsiveskite naujų narių.

Sekr. V. K. Sherelis.
(215-216)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia “Tea Party”, 

kuri įvyks penktadienio vakare, 14 ' 
, 7:30 vai. i

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

to ir R. S. Kling Komunistų (į. rUgsėjo (September), 
Partijos kandidatas .sekančiais j vakare, Lietuvių svetainėje, 180. New i

; New i York Avė...............  j
' Choriečiai kviečia visus atsilan- i

judėjimais. A. Bimba negalėjo 
ilgai kalbėti, nes lietus pradėjo 
vaikyti žmones iš vietos. Ant 
užbaigos visi keturi chorai Vili
jos iš Waterbury, Daina iš New i x- *, , v -
Haven, Laisvės iš Hartford ir jo (Sept.), Harley Spring
Vilijos vietinis po vadovyste B. Rus Jokiai, prie geros orkestros ir j 
Ramoškiutės sudainavo kėlės i įaivjmuš. 
dainas ir užbaigė su Internacio- ; gių ir gėrimų, 
nalu. Štai, .pasibaigus progra-jj 7 
mai nustojo ir lietus, kūno,-. W I Jlcį.

Bus šokiai prie 
geros orkestros. Įžąnga 35c.

' Kviečia Rengėjai.
(215-216)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia dar vieną 

pikniką, kuris įvyks 16 dieną rugsė- 
' . - - J pušyne, į

trumpa prakalba apie darbininkų rei- 
Taipgi bus gardžių val- 

i . Kviečiam visus atsi-
' lankyti, paremt darbininkų organi- 

kuris ' zacb^ *r karpi praleisti linksmai die-

Ren gėjai.
< ' ’ > ‘ > (215-^16)| 1

DETROIT, MIC#

pats išvažiavimas buvo puse- smulkiais lašais buvo bepradė- ■ 
tinai geras, nors gąlejo būti ge- jęS vąikyt žmones. Bet vis tiek ! 
regnis. 44-'f ^au^JbUyo susidėję i daugelis nelaukė., ilgiau . apleido j 
ke]etas|kliūčįų,<kūri6s kenkė iš-1 par]ę^įe laiko.
važiavimui. Tą pačią dieną, bu
vo žydų karo veteranų paradas, 
keleto benų parke grojimas už 
pryzą, Lietuvių svetainėj dide
lės vestuvės ir arčiau vakaro 
grūmojimas lietaus, tiem kurie 
rengės atavykti vėliau. Tie 
dalykėliai daugiausiai mūs 
važiavimui kenkė.

Vieno dalyko mum trūko 
važiavime, tai darbininkų. Tie
sa, Hartfordo draugai prigel-

tai
iš-

iš-

>

i- <?:
/.i*"'

t

Fašistukas, vienas iš 
200 vaikų, < lųokinamų 
(Griggstown^ N. J.) bū
ti naziais.

*

J,

L.D.S. Ž1 kp.‘ rengia pikniką, kuris
Pirmininkas nepaminėjo, ko- įvyks 15 dieną rugsėjo (Sept.), ant i 

del Mainierįų Kvartetas nepri
buvo. šiuo kart spaudoje gali
me pažymėt, kad neturim jokių Į 
žinių del jo nebuvimo. Komi-1 
sijai buvo pasižadėjęs pribūti.' 
Gal ilgos kelionės pabijojo? Tai-1 
po pat su Bridgeporto choru ne 1 
kaip išėjo. Jis buvo sykiu su 
visais kitais chorais pakviestas, 
bet matomai, niekas chorui pa- i 
kvietimo nepridavė. Kada kiek į 

I vėliau užkvietėme antru kartu, j 
[jau buvo pervėlu gusitaikyti už ■

Telcfonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

; šaukite dieną ar naktį 
123 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« 'Y.

kelio lėšas. Nors komisija te- i 
legramu pasiūlė jų chorui dvi-; 
dešimts penkis dol. kelionės lė- • 
šom, bet vis vien jie negalėjo 
atvykti, nes jau negalėjo tinka
mus busus gauti. Ateityje vie
tos draugai turi priduoti pakvie
timus, tai nebus keblumų.

■ Daug naujų draugų atvykę 
iš mažųjų miestelių gėrėjosi į 
išvažiavimu ir juo labiau, kad i 

I sutiko naujų draugų ir net ka- 
ida tai matytų. Prieg tam jie 
'.mūs prašė, kad praneštume 
'spaudoje išvažiavimo pasekmes. 
I Duodame žodį, kad tą išpildy- 
sime, taip greit, kaip viską su
tvarkysime. Paskelbsime po 

i kiek kuriam laikraščiui duosime I 
[likusio pelno.
I Beje, buvo atvykę ir iš gana 
toli svečių į išvažiavimą.y Iš . 
Lawrence, Mass., iš New York, i 
iš ūkių ir mažųjų kaimelių, ku
riem pirmiau nebuvo progų da
lyvauti tokiuose išvažiavimose, 
kaip ši?.

Prie užbaigos reikia varde ko- 
! misijos ištarti didelį ačiū tiem 
draugam ir draugėm, kurie per 
visą dieną sunkiai be atsikvė
pimo dirbo prie išdavimo valgių 
ir gėrimų. Sunku buvo dirbti 
dėlto, kad neturėjome pakanka
mai pagalbininkų. i

Vienius iš Komisijos.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Phone, EVergreen 7-4785

vai. vakarais.
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avęnue J
Kampas E. 23rd St.

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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“STEBOKLAS" MONTREAL
Tūkstančiai Qarbininku Eina gėlių bukietus, sveikinasi, šne- 

Pažiųrėti Sovietų Sąjungos ! kasi, juokauja.
Ląjvo “Kiip”

Rugsėjo 3. Popietis. Saulės] 
spinduliai, lyg atsisveikindami: 
su vasaros sezonu, be pasigai-j 
Įėjimo kepina, žmonių minos! 
braukdamos nuo kaktų pra-[ 
kaitą traukia prie laivo, o ten 
susikimšę: veržiasi ant 
tiltelio, kad įsprukus į vidų, i

Minioje spaudžiamos mote
rys ir vaikai klykia. Du po- 
licmonai brutalįškai tvarkyda-i 
mi minią prakaituoja, keikia-] 
si, minią stumia atgal, bet] 
veltui. Prieplaukos betoninia
me krante įmūrytais laipteliais 
vyrai lipa, o poliemonai šau
kia sugrįžt, bet kas tau. . .

Mat, išorinė laivo išvaizda 
negi gali pasitenkinti: kiek
vienas nori vidų apžiūrėti.

Minioje stumdomas pirmyn, 
atgal, į vieną, į kitą šoną, 
nekantraudamas laukiu savo 
eilės bet. . . Vietos įvairių 
laikraščių reporteriai policijai 
pasirodę tam tikrus ženklus, 
įleidžiami be eilės. Organiza
cijų delegatai, taip pat.

O čia didelė, prakaituota 
minia kepa ant saulės ir lau
kia savo eilės.

Minios apgultas tiltelis 
tiesiai veda į kapitono kamba
rį. Iš minios per rankas eina 
laiškai užadresuoti: Laivo i 
“Kim” kapitonui ir įgulai.

Policmoh'as, braukdamas] 
nuo kaktos prakaitą, 
neša kapitonui ir 
“Too much, too much letters 
Kapitonas dėkuoja. Vokus ati-, leiskite mane į vidų, nes labai! pilnas 
darinėja. Laiškus skaito ir j senai laukiu ir negaliu įeiti.“ 
krauna ant stalelio, žmonės! Kapitonas atsako: “Aš.neda- tais žurnalais, 
veržiasi vieni iš laivo laukan, i rau išimties—man visi žmonės' kitokia literatūra, 
kiti į vidų. Vyriškiai ir mo-! lygūs. Įeinančius į vidų pra-, liai išdekoruotų sienų 
terys įsiveržę į vidų daugelis ’ šau, kad jie greičiau apžiurę-i darbininkų 
iš jų kapitonui įteikia gyvų tų ir leistų naujus, bet kad jie! vadų paveikslai,

! kasi, juokauja. Kapitonas 
I (vardo neteko sužinoti) šiek 
tiek moka angliškai.

Išeinančius iš laivo ir jei: 
kuris ką popieriuj susivyniojęs! 
nešasi, valdžios inspektorius | 
tikrina. Manau, kad bijo) 
“Maskvos aukso.”

Minioje pakilo augštas, gy-Į 
vas, politinis entuziazmas, ap-i 
lodismeptai ir revoliuciniai šū-j 
kiai. Klausiu pats savęs: nagi! 
kas čia dabar?

Ant kojų pirštų pasistojęs; 
ir iškišęs galvą virš minios; 
žvalgausi. .. ____  ....
relis vyrų ir moterų, ant laz- 
džiukės, iškeltos ir kietai lai
komos moteriškės rankose, ' 
plevėsuoja raudona skepetaitė.. 
Tai . frąncūzų darbininkiškų j 
organizacijų dvylika delegatų. |

Iš laivo vidaus civiliuose i 
drabužiuose išsiskubino jaunas! 
vyrukas (kam jis priklauso—1 
nežinau), ir paprašė, kad de-j 
legatai vėluką pasikavotų.

Netoli stovinčių: Olandijos,j 
Anglijos ir Kanados laivų jū
reiviai, taip pat veržiasi į lai
vą “Kim”. Policija dirba, pra
kaituoja, buožėmis į krūtines! 
stumia minią atgal, iš minios! 
kyla pasipriešinimas policijai,! 
o kapitonas žiūrėdamas į poli-j 
cijos brutališkumą, kraipo j 
galvą. Mat, jis jau pamiršęs 
brutališkumą.

Ant prieplaukos kranto nuo 
laiškus minios atsiskyręs jaunas vy- 

kartoja:; rūkas kreipiasi prie kapitono 
išakydamas: “Ponas kapitone,

laivo

| nesiskubina, ką aš padarysiu.’’ Thaelmantao. Kampe pianas, 
Ant prieplaukos kranto mi- radio.; Daugelis iš publikos 

! nia susidėjo iš įvairiausių tau-1 apie stalus apsėdę, skaito, var- 
i tų ir įvairiausių įsitikinimų, to,’žiūrinėja. x* 
l darbininkų.

Buvo girdėti visokių kalbų: siaplaukis, rankoves pasiraitęs, 
j vieni išmetinėja, kad jūreiviai 
į prastai apsirengę, o pats lai- 
) vas senai maliavotas, apleistas.

Gi kiti sako, kad juk jūreiviai 
ne į balių atvyko, bet svarbiais 
proletariato tėvynės reikalais.

Virš' minėtą pastebėjau
nioje
landi

Jūreivis jaunas, žvalus, švie-

stumdomas per dvi
mi-
va-

Laukdamas savo eilės sten
giaus prisilaikyti mandagumo. 

Štai artinasi bū- i patyriau, kad su manda
gumu lauksiu ir lauksiu, o į 
vidų įeiti vistiek negalėsiu. 
Mandagumą pasidėjęs į kiše
nę ir pasiėmęs “kiauliškumą”, 
pradėjau per minią, irtis pir
myn. Pagal iaus
kiau saw o tikslą: 
per laivo denį.

Kadangi laivo
i dauguma dirba, tad jokių va- 
dpvų čia nėra: įėję žmonės 
patys “bosauja,” vaikštinėja, 
žiūrinėja, kambarių duris vars
to, o kuriame randa besiilsin
tį jūreivį—apiberia įvairiais 
klausimais. Aš taipgi vaikš
tinėju, žiūrinėju. Viskas atro
do švaru, puiku. Jūreivių 
kambariukai ardvūs, kiekvie
name po dvi ąžuolo medžio 
švariai paklotas lovas, po dvi 
kėdės, stalelis, drapanoms ka- 
modėlė ir kampe knygoms šė- 
putė. Koridorių žingsniuoju, 
žvalgaus, rodos, jaučiuos kaip 
namie.

štai

ir aš atsie- 
žingsniuoju

darbininkų

kampe sėdi kedėje žmonių ap
gultas ir apibertas įvairiais 
klausimais, į kuriuos su šypsą 
atsakinėja. Pirmieji klausi
mai: Badas, religija, diktatūra 
ir t.t. Į visus klausimus atsa
kinėja aiškiausiai, galų gale 
pridurdamas: “draugai-gės,
netikėkite buržuazijos me
lams !”

Šis didelis kambarys — tai 
skaitykla. Einu toliau, visur 
susidurdamas su žmonėmis, j 
Daugelis nešasi, laive gautos, i 
baltos duonos po gabalą. Da-j 
linasi, ragauja. ,

Rodosi, kad šis laivas su sa-, 
vo įgula iškritęs iš beribės erd
vės.” žingeiduoliai, kurie iš-1 
landžiojo visus kampus, sako, 
kad laive randasi būrys kar
vių iš kuriu 
netik šviežio 
sos. Laivas 
1 d., vakare 
mas apie 18

Atgal grįšiąs rugsėjo 7 d.
Nesmagu Miesto Ponams

Čia va, netoli stovi Anglijos 
vėliausios mados visas žvil
gantis, kaip žaltys, karo lai
vas. Gal tam ir atplaukė, kad 
parodyti miesto gyventojams, j 
Bet jo pažiūrėti gražiais auto
mobiliais ir šilkais pasirėdę at
važiuoja tik stambioji buržu
azija bei aristokratija.

Jiems smagu žiūrėti į mo
dernišką darbininkų klasės žū-

' nesmagu, 
kad darbininkų labai mažai 
eina žiūrėti.

Čia lankytojų mažai, ypač 
darbininkų, už tat ir policijos! 
nėra tvarkos palaikymui, kuo
met prie Sovietų Sąjungos pa- 

prilio-

jūreiviai gauna( 
pieno, bet ir me-j 
pribuvo rugsėjo' 

kelionėje išbūda-i 
parų.

i kompaniją ir 
pagerinimą darbuose, 
paroda buvo labai didelė, bet į?.w Rt 
po tai parodai kompanija visai j KingsKtA<,p^^uR^ * 
neišsigando, kaip Maloney I 
kad sakė, pradėjo da žiaures-'. 
nę ataką prieš darbininkus. 
Tai mainieriai, dirbanti Lance 
Colliery Glen Alden Coal Co., 

]jau vakar buvo sustreikavę i 
nesileido po žeme. Bet da bu
vo perkalbėta, kad šiandien 
reikia dirbti. Bet šiandien, 

j 8 dieną rugsėjo, jau apšaukė 
j streiką. Manoma, kad strei-

Generalis Streikas ant Šimto; kas apima visą (Jistriktą. • I
Šiandien bus “General Bo-| 

dy” viso distriktp susirinkimas j 
ir matoma, kad bus šaukiamasi 
visas distrikta į streiką.

Susquehanna Collieries Nan-į
ticoke jau streikuoja pora sa-i tAo’6S’i & •
vaičių abudu numeriai, šeštas1 Fjat^’M^^^ 
ir septintas. j

Wilkes Barre šilko darbiniu-j 
kai labai nesutartinai veikia.; 
Vieni dirba, kiti streikuoja, i 
Pakol kas susikirtimų dar ne
buvo. Dirbamos vietos yra 
pikietuojama.

d(ųoto daug tūkstančių tonų ( sim 
potjašiaus, minios veržiasi. Tas 
parodo, kad darbininkai labai' 
susiįdomavę Sovietų Sąjunga, j

Taigi, Mąntrealo miesto is-j 
torijoj, pirmą sykį proletaria-j 
to tėvynės laivas atplaukė su i 
skaisčiai raudona, kūjo 
pjautuvo emblema, vėliava.

J. Eglaitis.

NOTICE Ib hereby given that License* No*. 
A-9878 and A-1049? has been issued to the 

TlPSa I undersigned to sell beer at retail, under 
’ . Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 

I .«>%■» «*♦ * mid 6219 Bfty
jiklyn,- county of 

. premises.
KAPLAN BROS. CHAIN STORES 

(PAUL KAPLAN)
Church Ave., and 6219 Bay P'kway 

Brooklyn, N. Y.

krauti

didelis kambarys, bet|dymui įrankį, bet 
žmonių. Stalai ap-j1 
knygomis, paveiksiu©-;

laikraščiais ir j
Ant d ai- j

kabo j
klasės žymesnių i

tarpe jų ir prasto darbinio laivo

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Bendrai Kompartijos Frakcija--A.LD.LD.--T. D.A.-L.D.S.-Liet. Siiny ir D.D. ir Laisvės Choras

* <

Nedėlioję, 16 d. Rugsėjo (September), Pradžia 10 vai. ryto
CHARTER OAK PARKE HARTFOi«», CONN.

Laisvės Choras iš Hartford dainuos šiame piknike

Gerbiami draugai ir draugės, šis piknikas bus vienas.iš geriausiu ir puikiausių; kadangi dar. pir
mą kartą tokis piknikas buvo rengtas, kad visos darbininkų organizacijos bendrai rengtų, i Pikniko, 
programa susidės iš dainų, prakalbu, sporto žaislų ir kitų daiktų. Dainuos Laisvės Choras ir pra
kalbą sakys D. M. ŠOLOMSJKAS. taipgi bus įvairių laimėjimų, gardžių valgių, gėrimų ir kitų prie
skonių. Kviečia Komisija.

KELRODIS: Nuo Park St. važiuokite New Park Ave. iki pamatysite iškabas ir parką. . ..

Lowell, Mass
Procentų Pasekmingas |

Rugsėjo 3 d. šio miesto dar
bininkai pradėjo istorišką ko
vą. Sukilo medvilnės vergai, 
kurių čia randasi, apimanti 
Lowellio priemiestį, iki 10,000. | 
Streikas plėtėsi visu greitumu, j 
kaip koks gaisras, taip, kad į 
savaitę laiko apėmė visas tris 
industrijas—medvilnės, šilko j 
ir vilnų. Neišpasakytai didelis 
entuziazmas pas streikierius. 
Iš pirmos dienos metėsi į pikie-l 
tavimą tūkstantinės minios ir! 
policija buvo bejėgė ką nors; 
daryti. Streikierių pusėj buvo] 
pergalė. Į trumpą laiką užsi-j 
darė visos dirbtuvės. O bur-į 
žųazija tik dreba iš baimės,l 
matydama darbininkų galybę.;

šis streikas daug kuo skir- 
tingesnis nuo buvusių streikų. 
Mat, šiame streike pirmutinėse 
eilėse grumiasi amerikonai 
darbininkai ir streikas veda
mas tik angliškoj kalboj. Tuo 
būdu bosai ir valdžia negali 
sakyti, kad čia atėjūnai daro 
triubelį. šiam streikui vado-i 
vau ja sutartinai dvi unijos— 
progresyviška ir konservaty- 
viška.

Tarpe darbininkų puiki vie
nybė viešpatauja. Visi pilni 
energijos. Jau buvo susirėmi
mų su skobais ir ne vienas jau 
ligonbutin atsigulė. Keli strei- 
kieriąi areštuoti.

Lowellio darbininkai tikisi 
laimėti kovą į trumpą laiką.

Griaustinis.
NUO RED. — Prašome] 

draugą tankiau rašinėti žinias] 
iš kovos lauko. Bet kartu su J 
korespondencija prisiųskite re
dakcijai savo .tikrą vardą, pa
vardę ir adresą.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6487 has been issued to 'the undersigned 
t<F sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 135 
Grand St.. Borough of Brooklyn, county of 
Kings to be consumed on the premises.

WALTER MIKOL
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 

! the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
county of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD BRANDT
j 282 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
A-10268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 287 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed off the premises,

J. SCHNELLER
237 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

NOTICE is hereby given that License 
B-6488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Bevdrage Control Law at 32 
Ten Eyck St. Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6521 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

A. INGENITO
331 Smith St. . Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. Į 
A 7737 has been issued to the undersigned to ; 
sell beer at retail, under Section 75 of (he 
Alcoholic Beverage Control Law at 226 
Meeker Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ELSIE TONISSEN
226 Meeker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcholoc Beverage Control Law at 901 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD M1NNEMANN
901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

• — ,...------ -----------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4486 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2557 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County

I of Kings, to be consumed on the premises. 
ADOLPH WEISS and 
GERTRUDE LEHLER

No.

331
of

Wheeling, W. Va.
Rugsėjo 2-rą d. LDS 84 kuo

pos susirinkime išduota rapor- 
itas iš pikniko, kuris įvyko 26 d. 
i rugpj. Po to drg. Palutis pa- 
I kėlė klausimą, kad kiek paau
kojus darbininkų klasiniams rei- 

ikalams iš kuopos iždo. Kiti na- 
iriai tam pritarė. Jš kuopos iž- 
]do paaukota $4 ir susirinkę 
j draugai dar suaukojo nuo savęs 
I $1.25. Pinigai paskirstyti se- 
i karnai: LDS bedarbių fondui 
| $1.50, “Daily Workeriui” $2.25 
ir LDS jaunuoliu mokyklos fon- 
dui $1.50. Taipgi buvo surink- 

, ta $2.50 aukų ant Lietuvių Na- 
jcionalio Jaunuolių Komiteto 
'blankos delegato pąsiuntimo rei
kalams.

i Ant blankos darbininkų rei-; 
,'kalams aukojo sekami draugai: 
'A. Kurtulis, J. Simo ir J. Trin
ko po 50c.

; Višniauskas, A. Palutis ir 
Tamošiūnas po 25c.
siųsta per LDS centrą 

i Varde LDS kuopos tariu visiems 
| aukotojams širdingą ačiū!
i A. Krutulis.

A. Petrauskas, J.

of Kings, to be consumed off the premises. 
ALBERT SPECKMANN

1470' Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
A-8832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 203 
Engert Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN STENI )ER
203 Engert Ave.-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of * 
the Alcoholic Beverage Control Law at 56' 
New York Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No. 
i B-2628 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 511 
Hamilton Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO TADESCO
511 Hamilton Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that beer 
salers License No. C-1104 has been _____
to the undersigned to sell beer, at whole 
sale under the Alcoholic Beverage Control 
Law, in the premises located at 1105 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings.
EXCELLENT BEER DISTRIBUTORS INC.. 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

whole- 
issued

CLEMENT V0KETAIT1S j
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6041 has been issued to the undersigneed 
to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6618 1 
Bay P’kway, Borough of 
of Kings, to be consumed 

HARRY JULIUS 
6G18 Bay P’kway

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-6217 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of Į 
the Alcoholic Beverage Control Law at 471A I 
5th Ave.-, Borough of Brooklyn, county 
Kings, to be consumed on the premises.

ANDREW FARRELL 
NEW DEAL TAVERN

471A_ 5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6207 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at the 
West End B.M.T. Terminal. Borough of 
Brooklyn, county of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS PROTENTIS 
West End B.M.T. Terminal, Coney 

Brooklyn, N. Y.

Sect ion r. 6 of j

Brooklyn, county i 
on (he premises, j 
MILLER
Brooklyn, N. Y. I

of

Island,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3239 
Fulton St., Borough of Brooklyn, county of 
Kings, to be consumed on the premises.

AUGUST RECHNER
3239 Fulton St.» Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 373 
9th St., Borough of Brooklyn, countV of 
Kings, to bo consumed on the premises.

373- 9th

NOTICE 
A-10534

| to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7123 
Ft. Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
county of Kings, to be consumed off the 
premises.

.MARK ORENSTEIN AND 
IRVING RICHARDS

7123 FT. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

St., Borough of Brooklyn,

BROOKLYN 60 CLUB. INC.
St., Brooklyn, N. Y. I

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

Section 75 of

Viso pa-1
$7.75.!

i Plymouth, Pa.
I

| Žinios iš Mainierių Judėjimo

šiuom laikotarpiu mainie
riai, kurie kiek dirba, yra tiek 
visaip 'persekiojami, kaip nie
kad pirmiau ir jau mainierių 
kantrybė baigiasi. Jie jau 

| nuo senai rengiasi streikuot, 
bet vis Maloney trukdė. Sako, 
palaukite, tai lig pirmo, tai 
lig penkiolikto. Paskui sako, 
palaukit po Labor Day, po mū
sų parodai. Jis sakė, mes su 

! savo galinga paroda nugąsdin-:

KRAUJO SPECIALISTAS
.Grdaoj.aMlaa Ir chronlikM ryr« ir moterų light kraujo ir odos

Padarau iityrimua kraujo ir ilapaaM

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

Naw York, N. Y.
Valandos PriSmiaioi

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

Telephonas MEdallion 3*1328

156

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystpne—Main 1417
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abelną klasinį supratimą. Abi: bėtojas Clarence 
mergaitės davė'savo raportą “Daily Wofkerio1

R.

CvD’- B*6433 has been issued to the undersigned
VrVctL- se|] beer at retail, under Seclion 76 of

Irnvnip to sell beer nt retail, under
Ihp Alrnhnlir. Rnvornirp Cnntr

• u • ■ ■ X d Cl“ j

automobilių Itas apartmente, 355
Kt.iko now. Ave., žinomoje, kaų

Ligos Gydomos
pas

zo-

TelepHonė, EVergreen 8-9770R

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Ir

kuri sto- 
kovų už

96
O f

dienomis 
vakarais 
iki 1

kuomet 
susi- 
va1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinšjimamp

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Berry St., 
Kings, to

i bėjo Piliečių Kliubo 
i bose.

Vienintelė partija,

Išteisino 31 Pikietininką
Rugsėjo 1 d. areštuota 81 

judomų teatrų pikietų, Judzių

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

streikierių 96 ncrry St- 
konstituciniu ir žmogaus teisiu Jf?TįoCE,

FRANK KRESSE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
bben issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control Law at 
Gates Ave., I3orough of Brooklyn, 

to be consumed <?n the

STILLMAN 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Komitetas pasižadėjo mobi
lizuoti New Yorko moteris 
parodymui solidarumo savo 
karžygiškoms draugėms audi- 

. mo industrijoj.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

šeštas Puslapis Antradien., Rugsėjo 11,1934

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
Demokratai Akėja Nugaras Kitiem Demokratam; 
Fašistas Strumskis Kviečia Lietuvius j Kovą 

Prieš Paliokus
Amerikos Lietuvių Piliečių perėjęs apie 500 stubų ir su- 

Kliubas turėjo pakalbas, penk- radęs, kad paliokai neina už 
tadienio vakare, 7 d. rugsėjo, reguliarius demokratų kandi- 
savo salėje 80 Union Avė. datus, bet remia opoziciją.! 
Prakalbų tikslas buvo, kad iš-' Girdi, jei paliokai su opozicija, 
aiškint lietuviams piliečiams, tai mes lietuviai prieš palio- 
už kuriuos demokratus jie tu- j kus, remdami reguliarius kan- 
ri atiduoti savo balsus. Į šias | didatus. ' 1
prakalbas buvo kviečiami pi-• Kalbant apie reguliarius de- 
liečiai, gyvenanti 13-tame ir;mokratus, reikia ' nepamiršti, 
14-tame distrikte. Apie pusė j kad Rooseveltas ir visa admi- 
po aštuonių, kliubo lyderis,! nistracija susideda iš šimtą-' 
J. A. Draugelis, atidaro vaka-1 procentinių demokratų, o kuo
rą, paaiškindamas tikslą šių’met darbininkai išeina į strei- 
prakalbų ir nurodo, kad Pi-! ką, tai visų pirma į juos pa
liečių Kliubas visuomet ėjo su į siunčia paliciją, miliciją ir ka- 
demokratais, tad ir šiais rin-1 riuomenę su šautuvais. Ra- 
kimais eisime ranka rankon su! šant šiuos žodžius eina laido- 
demokratais. Perstato demo-ltuvės 10 audėjų streikierių, 
kratus vieną po kitam ir visi Į nušautų per tokius pat demo- 

nereguliariš-1 kratus, kaip tie visi, kurie kal- 
prakal-

čiuje 127, maršuojame į Red 
Square (Raudonąją Aikštę). 
Sugrįžę pavalgome pusryčius 
ir turime valandą poilsio, skąi-» 
tydami “Daily Worker” bei 
“Pioneer”. Vėliaus mus mo
kino apie Leniną ir abelno kla
sinio supratimo. Paskui einam 
maudytis; po to turime sporto j 
ir įvairių žaislų. Aš savo ži
nojimą, ką išmokau per tas 
dvi savaites, norėčiau perduoti! 
ir kitiems,- tai yra reikia tuo-!

I jaus pradėti vaikų mokyklą 
čionai Brooklyne,” sako Mary 
Brauniutė. Jos raportą dapil- 
do kita mergaitė, Molly Be-, 
d'armaniutė. Ji nurodo, kaip 
jas mokino apie Leniną, Tom 
Mooney, Scottsboro vaikinus ir

T.D.A. Susirinkimas 
Trečiadienį

'Į'arptautinio Darbininkų; 
Apsigynimo 17 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį. 12 d. 
rugsėjo, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje. Draugai ir 
draugės, visi būkite susirinki
me, nes yra svarbus. Taipgi 
dar beveik pusė narių yra ne- j 
mokėję už šiuos metus. Drau-Į 
gai, ateikite ir užsimokėkite. į 

TDA vietinis distriktas krei
pias prie visų narių, kad už
simokėtų pilnai kiekvienas na
rys. Tokiu būdu pagelbėtume 

j permaža. Todėl paimta dides-! sukelti tam tikrą sumą pini- 
i nė vieta, Royal Palace, 16-18 Igų. Dabar yra ką tik išim- 
Manhattan Avė., “ “

Paimta Didesnė Svetai 
nė Bankietui

Buvo pranešta, kad Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos bankietas įvyks Crystal 
Palace. Tačiaus pradėjus or- 

i ganizacijoms užsisakyti vietas, 
! pasirodė, kad tą vieta bus

žodžiu, kas visiems buvo žin- 
geidu pasiklausyti.

Kuopa nutarė tuojau prade-; 
ti vaikų mokyklėlę.

Kadangi LDS 1 kuopa, apart 
mokėjimo pašalpų ir pomirti-l 
nių, turi gana platų veikimą,! 
todėl visam \tam darbui reika-' 
lingi finansai. Sukėlimui do
lerio, kito, yra rengiamas kuo-

akėja nugaras 
kiems demokratams.

Dalykas, mat, tame, kad 
dabar eina kova už nomina-| 
cijas, tad įvairių grupių šar-lja priešakyje visokių 
latanai nori prisiplakti prie ’ darbininkų klasės reikalus yra 
valdžios finansinio lovio ir tu-Į Komunistų Partija. Prieš Ko- pos vakaras, kuris įvyks sek- 
rėti šiltas vietas, jodinėjant 
darbininkams ant sprando, o 
išėjus į streiką šaudyti juos, 
kaip šunis. Apart visų demo
kratinių šarlatanų, perstato
mas kalbėti lietuvis fašistas 
Strumskis, šis nurodo, kad

munistų Partiją jungiasi visos 
kapitalistinės partijos, nes ji 
rengia galą pačiam kapitalisti
niam surėdymui ir kovoja už 
įsteigimą darbininkų valdžios 
Amerikoje.
— E. Bensonas.

Sėkmingas Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Susirinkimas

Susirinkimas įvyko 6 d. rug
sėjo, “Laisvės” svetainėje. Fin. 
raštininkas, P. Šolomskas, iš
davė • raportą už du mėnesiu. 
Liepos mėnesį įplaukų buvo 
$190.40, išlaidų $164.27, ba
lansas $26.15. Rugpjūčio mė
nesio įplaukos $236.36 (čionai 
įeina ir liepos mėnesio balan
sas), išlaidų $221.30, balan
sas su 1 d. rugsėjo yra $15.06. 
Itaportas priimtas vienbalsiai.

J. L. Kavaliauskaitė, kuopos 
sekretorė, išdalino naujiems 
nariams narystės paliudijimus 
(policies).

Skaitoma atsišaukimas nuo 
Didžiojo New Yorko Draugijų 
Sąryšio, kuris šaukia plačią 
konferenciją 20 d. rugsėjo, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėje. Konferencija rinks 
delegatus į Prieškarinį Kon
gresą, kuris įvyks 28, 29 ir 30 
d. rugsėjo, Chicagoj. Delega
tu į minėtą konferenciją išrin
ktas M. Plepys.

Kadangi LDS 1 kuopa yra 
viena iš didžiausių darbinin
kiškų organizacijų, todėl nuta
rė, apart dalyvavimo Sąryšio; 
konferencijoj, tiesioginiai siųst 
savo delegatą į Prieškarinį. 
Kongresą, Chicagoj. Delegatu 
išrinktas d. J. Siurba, o alter- 
natu — P. Buknys. Kuopoje' 
būnant mažai finansų, sukeli- Į 
mui pinigų kelionės lėšoms M. 
Vaicekauskiutė paaukavo ge
rą laikrodėlį, kuris bus išleis
tas laimėjimui kuopos paren
gime, 25 d. lapkričio.

LDS 3-čias Apskritys šaukia 
savo' konferenciją, kuri įvyks 
23 d. rugsėjo, 10 Vai. ryto, 
Ukrainian Home, 158-160 
Mercer St., Jersey City, N. J.

madienį, 25 d. lapkričio, 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje. 
Tam darbui išrinkta komisija 
iš trijų, kurion įeina V. Pranai
tienė, T. Vasikoniutė ir G. Ku
raitis. šiame vakare manoma 
turėti trumpą veikalą, jo su- 
vaidinimui užkviečiant Aido 
Choro dramos grupę, bet, at
sitikime, jei nebus galima gau
ti dramos grupę su veikalu, tai 
turėti judžius iš įvairių darbi
ninkų kovų. Komisija susi
deda iš darbe patyrusių narių, 
tad parengimo programa bus 
gera. Kitų organizacijų pra
šome nieko nerengti 25 d. lap
kričio.

P. A rla uskui, kuris serga 
antru kartu laike pastarųjų 
kelių mėnesių, pašalpą nutar
ta išmokėti. Ligonių lankyto
ji] raportai priimti vienbalsiai.

Šis kuopos šūsirinkimas bu
vo gana skaitlingas, tvarkus

Konferencija išdirbs planus 
žieminio sezono veikimui ir 
bus renkama nauja valdyba. 
Delegatais į konferenciją išrin
kti sekami: J. Siurba, T. Vasi
koniutė, A. Visockienė, K. Bal
čiūnas, P. Bieliauskas, V. Bo- I vinas, V. Pranaitienė, M. Ple
pys, P. Taras, G. Warrison. 
Patartina visiems delegatams 
susirinkti “Laisvės” rastinėje 
augščiau paminėtą dieną, ne
vėliau 9 vai. ryto, iš kur visi f ir konstruktyvis. Kitas susirin- 

’ v. , kimas įvyks'4 d. spalio, “Lais
vės” svetainėj, 8 vai. vakaro. 
Tėvai, kurie turite vaikus, pri
rašykite juos sekamam kuopos 
susirinkime. Suaugusieji atei
kite prisirašyti.

E. Bensonas.

sykiu galėsim važiuoti į kon
ferenciją.

Buvo renkamos aukos Tom 
Mooney gynimui, kiek surinko, 
neteko patirti.

LDS pirma kuopa buvo pa
siuntus porą vaikučių į vasa
rinę vaikų kempę. Tam dar
bui buvo išrinkta komisija iš 
šių draugių: S. Sasna, J. I4. 
Kavaliauskaitė ir Tamošiūnie
nė. Vardu komisijos rapor
tuoja S. Sasna, kad buvo su
kelta finansų $20.4(1, renkant 
aukas ir atsišaukus į kitas or
ganizacijas, bet trūksta kelių 
dolerių, kad padengti visas iš
laidas. Prie to darbo daug 
prisidėjo Vera Bubliutė, nese- tojus, taipgi žuvo ir jaunas 
nai atvykus iš Bostono, kuri lietuvis vyras, Jonas Matuse- 
čionai apsigyveno Brooklyne.! vičius, 26 metų amžiaus, gy- 
Iš vaikų . skyriaus pasiųstą į 
kempę dvi jaunos mergaitės, 
būtent Mary Brauniutė ir 
Molly Bedarmanfutė. >

Užbaigus Sasnai savo rapor
tą, raportuoja pačios mergai
tės. Pirmiausiai duoda rapor
tą M. Brauniutė (angliškai) : 
“Kempėje mes gavome daug 
klasinio supratimo, apie kurį 
mes pirma nieko nežinojome. 
Pirmas darbas iš ryto, tai ap
siprausimas, o vėliau visi, skai-

Jonas Matusevičius Už
muštas Automobilio

Nelaimėje
ELIZABETH, N. J.—Perei

to sekmadienio ;
nelaimėse, kurios ištiko new- 
yorkiečius ir apielinkės gyvėji

venęs Elizabethe. Nelaimė iš
tiko jam važiuojant su John 
Muržinski, 28 metų, kuris taip 
pat tapo užmuštas, 
juodviejų automobiliūs ; 
daužė su ntaxi”, kuriame 
žiavo -keturi ašmenys. 
Murzihski yra lietuvis šių 
d žiu rašytojai tiežinoftia.

Visi ‘važiavusieji "‘taki” nu
gabenti ligonbutin. New Yorke 
if apielinkės miesteliuose per
eitu ‘sekmadienį užmušta trys 
ir sužeista 13 automobilių ne- 
laiih'ėse.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Paskutinis Išvažiavimas
1 • J

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17 kp. rengia pasku
tinį šiame sezone išvažiavimą, 
kuris įvyks 16 d. rugsėjo 
(September), Forest Parke. ’

Dar galima pasitikėti gra-

Dabar yra ką tik išim- 
netoli Bro- tas po kaucija 20 metų jau- 

adway, Brooklyne. Williams- nuolis, Angelo Herndon. TDA 
burgho apielinkės darbininkai 
ir jų organizacijos turėtų sma- 
kiai rengtis. .

Bankiete .kalbės gerai lietu
viams žinomas ir mylimas kai

li ath away, ( 
redaktorius j 

ir Komunistų Partijos kandida-i 
tas į Kongresą. Iš lietuvių j 
organizacijų Aido Choras jau i 
yra pasižadėjęs. Kitoms rei-j 
ketų subrusti. Taip pat visi I 
neorganizuoti darbininkai ir! 
darbininkų draugai turėtų} 

! rengtis dalyvauti, nes, apart 
puikios programos, prakalbų ir notice is hereby given 

užkandžių, paremsite savo at
silankymu agitaciją už darbi
ninkų kandidatus.

už jį užstatė $15,000 taipgi yra 
daug kitų bylų, f . Yra daug 
streikierių .suareštuojama kas 
dieną. Tad, draugai ir drau
gės, nepamirškite būti mitin-j 
ge ir pasimokėti užvilktas mo
kestis. Į

17 Kuopos Organizatorius.

LIQUOR 
Retails

BEER WINE
Wholesale

i that License No. 
B-6463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2028 

' Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed on the premises. 

BOULEVARD DINING ROOM INC.
2028 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6442 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail, under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 158 
I Hall St., Borough of Brooklyn, County of 
I Kings, to be consumed on the premises. 
: JOHN D. O’ CONNOR
! O’CONNORS BAR AND GRILL

158 Hall St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Protestuoja Terorizavi
mą Streikierių

*_ t*.." i B-6464, has been issued to the undersignedAmerikos I Iieškarinės-Plieš-| to sell .beer at _retail, under Section 76 of 

fašistinės Lygos Moterų Ko- j 1289-91 

mitetas, pereitą penktadienį į nre^ses°f Kings’ 

laikytam susirinkime, priėmė į 1289-91 c.atesAA?eB, 

rezoliucijas, pasmerkiančias į notice 
naudojimą Nacionales 
dijos prieš streikuojančius au
dėjus, taipgi brutališką spė
ka panaikinimą

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

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

ramiai, pikietuoti 
geresnes | i gyvenimo ‘ i sąlygas. 
Kopijos tų rezoliucijų pasiųs
tos prezidentui Rooseveltui ir 
North ir South Carolina gu
bernatoriams.

Gražuolių Gaudytojams 
Apsižiūrėti

Pereitą sekmadienį, Brook- 
lyne, tapo areštuota trys vyrai 
ir trys moterys, kurie, mano
ma, užsiimdinėjo viliojimu 
meilužių ir apkraustinėjimu jų 
kišenių, vieton tikėtų “meilės 
saldumynų.” Areštas padary-

• Lefferts 
žinomoje, kaipo vienoje 

iš geriausių sekcijų.
Areštas padarytas po to, 

kada Hary Mitchell, 22 metų, 
jaunaš raštininkas, kurio bro- 
lis(už jo paliuosavimą sumokė
jo $375, apsiskundė policijai. 
Mitchells ten buvęs išlaikytas 
net 10 valandų.

Merginos , viliokės padavė 
savo vardus, kaipo . Connje 
Pastalok, 22 metų; mėlynakė, 
šviesiaplaukė, ir Mary Miller, 
31 metų. Jos eidavę pasivaik
ščioti 4r, suradę merginų jieš- 
kančiuš vyrus meiliai sutikda
vusios “patarnauti”, nusives
damos į savo puikų apartmen- 
tą. Kadangi tai buvo puikioj 
vietoj ir pačios mergos ne 
prastos, tai pavykdavo pasi
gaut pusėtinai piniguotų žu
velių. Sykiu areštuota ir 'jų 
tarnaitė.

Borough of Brooklyn, county 
be consumed on the premises.

FABIAN CZERNIEC 
Brooklyn, N.

_ ______1 is hereby given that License No.
B-6439 has been issued to the undersigned

• Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 623 
Wilson Ave.,' Borough of- Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed^ on_tne premises.

623 Wilson

NOTICE is 
B-6467 has 
jo 9£ uotjoog aapun ‘ijujo.t aaoq pas o; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1701 
jo Xjunoa ‘uX|>ioo.tQ jo i(Xno.iofl ••jg 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL De BENEDETTO 
(Homewood Beer Garden)

1701-78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1205 
86th St.. Borough of Brooklyn, county of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD A. MOECK AND 
FRANK GERONIMO 

(Dyker. Park Restaurant)
1205-86th St., Brooklyn, N. Y.

—------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAURICE CLEARY
98 Rogers Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10510 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed off the premises.

NATHAN LODERMAN
98 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠU1P1S
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Žąus oro ir dar„ kartą galėsime Operatorių 306 lokalo narių, 
praleisti linksmai laiką girioj, 

;o kartu paremsim taip svarbią, 
organizaciją. ■ ? f

V l^yiečiam visus Rengėjai. į paleido.
J i ' »■.-'7 - i į \ ’t .■

už pikietavimą prieš kelius 
Times Square esančius teatrus. 
Teisėjas Brodsky 

1 • 1 * • i visus i juos
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS ™
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Veda, šermenis ir palaidoj* tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vest*- 

vSm, paržm, krikžtynom ir kito
kiem reikalam. j j '
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos

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

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

mai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li- 
gosj o jeigu turite kokį negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitiksimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—• A. M. iki I 
O sekmadieniais 9 iki 4
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