
KRISLAI
Japonijos Ežys.
Imperialistinis Kumštis.

Rašo D. M. šolomskas.

Japonijos imperialistinis ežys 
vis labiau pučiasi. Provokacija 
seka provokaciją prieš Sovietų 
Sąjungą. To negana, dabar Ja
ponijos imperialistai paskelbė, 
kad jie reikalaus tokio pat lai
vyno, kaip Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos, f tai jau atsakė Wa-
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shingtono ponai:
(1) Jungtinės Valstijos nesu

tiks, kad Japonija turėtų lygų 
laivyną siųJungt. Valstijomis ir 
Anglija. (2) Jeigu Japonija pa
naikins laivynų sutartį, tai pil
na atsakomybė gula ant jos. (3) 
Jeigu Japonija pradės laivyno 
budavojime lenktyniuoti, tai

Darbininkai Vib-4 šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o (šlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXW, Dienraščio XVt

“Morro Castle” LaivasAmerikos Ginkly Komp.j
VT — T'H IV o 1 ne « e w v e

įVežė Eksploduojančias,! Siūlėsi Apginkluoti Hit- 
Pavojingas Medžiagas'

NEW YORK. — Tyrinę- 
jime kaltininkų “Morro 
Castle” nelaimės, Wm. O’
Sullivan, laivo sandėlių pri
žiūrėtojas, pripažino, jog

Jungtinės Valstijos tam yra ge
riau prisirengę. Taip atsiliepė 
8 d. rugsėjo Washington© im
perialistai.

Kad Jungtinių Valstijų impe
rialistai gerai prisirengę lenkty
niavimui budavojime karo laivų, 
tai yra aišku. Pagal Roosevel
to planą, bus išbudavota 135 
nauji karo laivai. Iš to skai
čiaus 69 jau budavojama ir dau
gelis jų dar šiemet bus baigta.
Tuos baigs, kitus pradės. Wa-jbuvo naudojama šveičiamo- 
shingtono imperialistai* sako, Lų medžiaga, pagaminta SU 
kad jie į kiekvieną naują Japo-\v . m.. , . . .i benzinu. Jas sveitalasnijos karo laivą isbudavos du
savo tokius karo laivus. Nieko į greitai pagauna Ugnį ir ek- 
sau imperialistinis kumštis. ' sploduojančiai dega. Įstaty-

! mais tokie dalykai yra 
lo^a i draudžiami, bet kompanijaIš apsiginklavimo 1 

stambus kapitalistai Rugpjūčip j nepaįsė. Laive buvo veža- 
22 diena pradėta budavoti 24! x .
nauji karo laivai. Dalį iš jųįma lr neapsaugotas kerosi- 
budavoja laivyno fabrikuose, o j nas. 
kitus privatinės kompanijos.
Newport News Shipbuilding & liudijo, 
Drydock Co., Newport News, 
Va., budavoja 10,000 tonų šar-j 
vuotlaivį, už ką gaus $11,650,-.' 
000. Ta pati kompanija gauna) 
budavoti du didžiuliu laivus kai- kada buvo nuleistos ant 
po orlaivių vežikus, už kuriuos i vandens. Spilgis sakė, kad 
dauginus gaus. Kelis laivus 'jr visas laivo viršus buvo 
gauna budavoti Schwab© Beth-1 “rįebaluotas”, nevalomas, 
lehem Shipbuilding Corp., taip-! , . kį į d -
gi po kelis laivus kitos kompa-į oae ‘
nijos. Desėtkai milionų dolerių Kas liečia jūrininkus, jie at- 
suplauks į tų kompanijų kiše- liko savo pareigą, bet ofi- 
nius.

Californijos senatorius Hiram išsigelbėti 
Johnson mušė telegramą į Wa- 
shingtoną laivyno ponams, pro-j 
testuodamas, kad šiuom kartu ’ 
neduota nei vienas užsakymas i WnrrAcfpfVl AfPctlinfjl 
laivus budavoti Ramiojo vande-Į HlCdlUUlfl
nyno pakraščių kapitalistams, i 
Mat, šiuom kartu daugiausiai Į 
užsakymus gavo rytiečiai kapi
talistai.

Jūrininkas Joseph Spilgis 
kad išsigelbėjimo 1 

valtys (life boats) buvo taip 
i užleistos ir prarūdijusios, 
i jog daugelis jų nuskendo,

cieriai pirmieji bėgo patys 
ir nesirūpino 

tvarkyt kitų gelbėjimą.

lerinę Vokietiją
WASHINGTON. — Ame- 

rikos du Pontų ginklų ir 
amunicijos kompanija 1933 
metų vasaryj buvo padarius 
sutartį parduot Vokietijai 
didelį daugį kariškų sprogi
mų ir šiaip karo pabūklų. 
Sutarčiai tarpininkavo tū
las Jungo Geira, žinomas 
kaip tarptautinis šnipas. Du 
Pontai pasižadėjo ginkluoti 
Vokietiją, jeigu sutiks 
Jungtinių Valstijų valdžia. 
Jie, suprantama, siuntė Vo
kietijai ginklų ir slapta. Ty
rinėjanti senatinė komisija 
turi laiškus tos kompanijos 
agento pulkininko Wm. N. 
Taylorio, kuris rašė iš Pa
ryžiaus, jog iš Amerikos 
per Belgiją ir Holandiją yra 
šmugeliuojama Vokietijai 
Thompsono kompanijos dir
bami kulkasvaidžiai ir re
volveriai. Jais daugiausia 
yra ginkluoti naziai.

Irenee du Pont prisipaži
no, kad jo kompanija siun
tė įvairius ginklus Japoni
jai ir Argentinai.

Idant senatorių komisija, 
betyrinėdama ginklų biznį, 
“pertoli nenueitų”, pas ją 
atbėgo Roosevelto ministe
rial Hull ir Roper ir dau
giau kaip valandą slapta 
šnekėjosi.

Autonominės Totorių Sovietų Respublikos ūki
ninkai klausosi savo vyriausybės atsiųstų žinovų, 
kurie aiškina, kaip pagerinti gyvulių veislę ir lau
kų derlių.IŠ LIETUVOS

Milžiniškai Išaugo Kanapės į nas—Marijampolė ir kitur po 
Ir Linai I 200 lit. šoferiams ir 150 lit.

konduktoriams.
Taip pat bus duodama per 

metus po 12 dienų apmokamų 
atostogų,' savaitėje viena die
na laisva, per dieną su per
traukomis reikės dirbti tik 12 
vai., algos išmokamos per ben
drą kasą. Autobusų savinin
kai apskritai sutiko streikuo
jančius priimti atgal į tarnybą, 
tik griežtai atsisako imti tuos, 
kurie vedė tiesioginę fazišką 
kovą prieš streiklaužius. , 

Per streiką buvo areštuota 
8 darbin'inkai, bet dabar jie 
buvo jų pasėję.

EX-KAREMAI IR LEGIONIERIAI R.
I. ATSISAKO EITI PRIEŠ AUDĖJUS

Rhode Islande Areštuota virš Šimto Komunistų ir Kitų Pi- 
kietininkų; Streiko Pinnininkas Gorman Giria NRA 

Komisiją ir Reikalauja Terorizuot Komunistus

20 Streikieriii
(Pranešimas Telefonu)
WORCESTER, Mass. — 

j Pereitą penktadienį apie 5
I nvpcfnnwrini Kainn ivaL po pietų 300 policij°s tovesiomeciai naipo . i užpuolg mitingą 4(ooo audy- 
Fabrikantu Tarnautciaikl ir mezgyklų streikierių 

ir pritarėjų; penkioliką dar- 
PATERSON, N. J. — bininkų areštavo ir neleido 

“Skraidantieji” šilko strei- laikyt prakalbų miesto so- 
kierių būriai ir pikietai už- de> 
darė faktinai visas didžią
sias tos pramonės dirbtu
ves, tame skaičiuje ir Audi- 
ger-Meyer “ d ž i akardinę.” 
Masiniuose streikierių mi
tinguose lovestoniečiai su

Be to, dar penki tapo are
štuoti laike prakalbos, ku
rią sakė audėjų vadovė An
na Burlak, kalbėdama iš 
Komunistų Partijos vietinio 
centro.

Kelleriu priekyje leidžia, per policijos užpuolimus 
šnekėti socialistų vadams, sumušta šimtai darbininkų.

mažumų 
žydų, ukrainų, 

“Gazeta

Lekėčiai, šakių apskr. šie
met šioj apielinkėj nepapras
tai gerai išaugo pluoštiniai au
galai. ūkininkų saviems rei
kalams pasėtos kanapės vieto
mis yra milžiniško didumo ir 
siekia ligi 2,86 centimetrų il
gumo.

Linų pasėlių irgi yra rekor
diškai gerai užaugusių. Sirvy
dų km. ūkin. J. Lebedžinsko 
linai siekia ligi 100—130 cen
timetrų ilgumo. Vienas au
gantis diegas daugumoj turi 
po 20—28 atžalas (galvutes), 
o galvutėje vidutiniai po 8— 
12 grūdų. Linų sėkla buvo 
pirkta iš “Lietūkio”. Esant 
geram linų derliui ūkininkai 
labai apgailestauja, kad mažai 
buvo jų pasėje.

bet neduoda balso Kom. __ ;_________
Partijos atstovams. Keller Amerikos pinigais pirko 
streikan 20,000 dažytojų. Į “1S Vietoj KviCCiy 
Prieš dažytojus, kaip jau Washington. — Senatinė- 
pranešta, išduotas teismiš- je ginklų ir amunicijos Lyri
kas indžionkšinas, kuriuo nėjjmo komisijoje aikštėn 
uždraudžia streikuoti. todėl,; iškilo, kad Amerikos val- 
kad, girdi, pirmiau padary-! džios duota fašistiniam Chi- 

— i-x'nijos diktatoriui Chiang
Kai-shekui $10,000,000 pas
kola neva kviečiams pirkti 
buvo panaudota pirkimui 
ginklų (daugiausia prieš 
Chinijos Sov.). Chiang Kai- 
shek gavo ir $20,000,000 pa
skolos iš Amerikos neva bo-

First National velnai pirkti. Reikia su- 
Banko prezidentas A. Gar- prast, jog ir šie pinigai bu
rner del nesisekimo bizny- vo naudojami pirkimui gink
im :lų ir amunicijos.

ir sėbrai atidėlioja šaukimą

ta su bosais sutartis neiš
sibaigs iki spalio 24 d. Dar
bininkai, nepaisykite jokių 
indžionkšinų, jeigu norite 
laimėti pagerinimų!

Northport, L. I. — Gasu 
nusižudė r —1

Lenkų “Paliuosavimas” 
Nuo Tautų Lygos

VARŠAVA.—-30,000 Len
kijos patriotų maršavo gat
vėmis ir džiaugsmingai 
sveikino Pilsudskį, kad jis 
per savo užsienių reikalų 
ministerį Becką atmetė 
Tautų' Lygos kišimąsi į rei
kalus tautinių 
Lenkijoj:
lietuvių ir kitų. 
Polska” ir kiti pilsudskiniai 
'laikraščiai rašo, kad tuom 
Lenkija pasiliuosuoja nuo 
pažeminančios globos ir da
rosi tikrai nepriklausoma 
didžia valstybe.

Lenkijos žydų ir ukrai
niečių spauda bijo, kad len
kai toliau galės dar labiau 
juos persekioti. •

Anglijos, Francijos ir Ita
lijos atstovai Tautų Lygoj 
nupeikė Lenkiją už laužymą ( 

;Versalės sutarties punkto, 
pagal kurį Lyga turi būti 
globėja tautinių mažumų 
Lenkijoje.

Guayaquile, Ecuadore, su
degė trys darbininkai Iberia 
Kapoc bovelnos apdirbimo 
'fabrike. x

BURLINGTON, N. C.—į Kom. Partijos Telegrama 
Milicija bombomis ir dur-1 Gubernatoriui Greenui 
tuvais užpuolė 400 strei- į Amerikos Komunistų Par- 
kierių, kuomet jie susirinko tijos Centro Komiteto sek- 
uždaryti Holt Plaid audyk-' retorius E. Browder mušė 
lą. Penkis pikietininkus i B- I- valstijos gubernato- 
durtuvais subadė. Be to, ’ riui telegramą, kurioj rei- 
milicininkai pasivydami ' kalauja . ištraukti miliciją, 
durtuvais vąrstė iš užpaka-' pašalinti ginkluotus kompa- 
lio darbininkus, einančius 
gatve. Durtuvais sužeidė 
vieną penkių kūdikių mo
tiną, vieną merginą ir vie
ną senyvą darbininką. Ka
da žmogus nuo žaizdų par-į 
krito, dar jį gulintį badė. ru°š visoj šalyj darbinin- 

į Darbininkai besigindami kų protestus prieš fašistinę 
sužeidė vieną milicijos sar-' gubernatoriaus Greeno pro- 
džentą. Areštuota pikieto gramą, 
vadas A. Fortner. ‘ Streiklaužiškas Vadas

Vis daugiau partraukia-: Gorman
ma milicijos North Caroli-j WASHINGTON. — 
noj ir Georgijoj prieš strei- ' suotino audėjų streiko pir- 
kierius. O Darbo Federaci- mininkas Fr. J. Gorman iš-. 
jos audėjų unijos, viršinin
kai vėl išleido atsišaukimą, 
liepdami darbininkams ne- 
užpuldinėti skebų. Bet, 
kaip, praneša N. Y. Times 
korespondentas J. Shapelen, 
šią savaitę darbininkai vei
kiausia išeis į dar griežtes
nes kovas.

nijų gengsterius, sustabdy
ti užpuolimus ant komunis
tų ir sugrąžinti darbinin
kams paprastąsias teises. 
Sykiu drg. Browder pareiš
kia, jog Komunistų Partija

Fr,

Vi-

leido savo 9-tą patvarkymą 
streikieriams; kursto darbi
ninkus vyt laukan iš strei
ko veiklos komunistus. Tuo 
pradėjimu jis meluoja, būk 
komunistams “nerūpi” kas
dieniniai darbininkų reika
lai, o “tik revoliucija.” Bet 
tas streiklaužis giria Roo- 
sevelto paskirtą Winant ko
misiją, kuri darbuojasi su- 
ardyt streiką per siūlomas 
derybas su fabrikantais.

Gavęs žinią, kad streiko 
metu iš Anglijos daugiau 
įvežama audimų į Ameri
ką, Gorman atsiliepia į lai
vų kompanijas, kad jos to 
nedarytų; o jei ne, tai galė

tus. Bet ex-kareivių ir netis^ Jaivakroviai atsisakyt 
Amerikos Legionierių orga- i ^uos įvežimus iš laivų, iš- 
nizacijos atsisakė nuo tosl^rau^< Bet Gorman 
kruvinos tarnybos, pareikš- • nedaro, idant suorganizuot 
darni, kad jie laikysis “be-1 ' P1^ streiklaužiškus.
šališkai.” . i įvežimus.

Negrų-Baltųjų Vienybe
Vienas iš svarbiausių-, 

streiko reiškinių yra vieny-

Nauji Įsakymai Prieš 
Vokietijos Žydus

I BERLYN. — Pasitvirti-

Hitlerio antrininkas val
džioje, išleido tokius patvar
kymus prieš žydus:

Naziai advokatai nieka
dos neturi teismuose gint 
bei atstovaut žydus. Hitle- 
riškiai jokiame atsitikime 
negali duot rašytų reko
mendacijų bei liudijimų žy- 

Uždrausta viešai

Lenkijos - Vokietijos Sutar-1 na žinia, jog Rudolf Hess
tis prieš Lietuvą

Prancūzų laikraščio ‘.‘La Li
berte” korespondentas Varšu
voje praneša, kad jo iš patiki
mų šaltinių gautomis žiniomis, 
prie lenkų vokiečių nepuolimo 
pakto esąs sudarytas slaptas 
politinis susitarimas, kuriuo 
Vokietija pripažįstanti Lenkijai 
reikalą turėti išėjimą į Baltijos
jūrą. Taip pat tame susitari- dam. 
me Vokietija patarianti Len- draugauti su žydais; neva-

Rhode Islando Veteranai 
Neslopins Streiko

PROVIDENCE, R. L — 
Valstijos g u b e r na t orius 
Green buvo atsišaukęs į pa
saulinio karo ex-kareivius, 
kad ateitų kaipo specialiai 
sargybiniai į talką milici
ninkams prieš streiko pikie-

kijai jieškoti priemonių taikiu 
būdu įvykdyti politinę uniją su 
Lietuva. Tuo atveju Vokieti
ja galutinai atsisakytų nuo vi
sų savo pretenzijų į Klaipėdą. 
Jei kiltų kariškas konfliktas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, tai 
Vokietija nekeltų ypatingų 
įtaikai avimų. Pagalinus, įvyk
džius Lietuvos Lenkijos uniją, 
Lenkija atsisakytų Vokietijos 
naudai nuo koridoriaus ir Gdy
nės ir nesipriešintų Dancingo 
grąžinimui Vokietijai.

Auto^Busų Streikas 
Užbaigtas

Kauno auto-busų tarnautojai 
jau susitarė su samdytojais to
kiomis sąlygomis: linijoj Kau- 
nas-Zarasai šoferiams bus mo
kama po > 230; It.', kondukto
riams po-170-litųj ruožte Kau-

lia dirbantiems žydų įstai
gose' nešioti hitlerinių ženk
lelių laike-darbo.

Ispanų Vyriausybė Bijo 
Darbininkų Revoliucijos

MADRID. — Areštuota 
aštuoni kairiųjų socialistų 
vadai; ypač gaudoma komu- j 
nistiniai darbininkai; visur 
daroma kratos, jieškoma 
ginklų. Vidaus reikalų mi- 
nisteris telkia ginkluotas 
spėkas, idant slopint grę
siantį sukilimą, kurio tiks
las būsiąs nuverst buržua
zijos viešpatavimą ir įsteigt 
proletariato diktatūrą.

Kovotojų Areštai
Pagal R. I. gubernato

riaus Greeno įsakymą, vai- bė ir lygybinis draugišku-
stijoj areštuota virš 100 ko- mas tarp baltųjų ir negrų 
munistų ir kitų kovingų darbininkų pietinėse valsti- 
streikierių; valstijinė poli-,jose.
cija visur užgrobia “Dai- j # e
ly Workerį” ir šiaip darbi- j Sovietų Spėkos Sibire 
nmkiską literatūrą. į pasak R y Times koreg.
Pas gubernatorių atvyko iš pondento W. Duranty, So- 

New Yorko Politinių Kali-j vietų Sąjunga Sibire turi 
nių Apgynimo Komiteto at
stovai, reikalaudami paliuo- 
suot suimtuosius. Beargu- 
mentuojant, gubernatorius 
pagrąsino juos laukan iš
mesti.

200,000 kareivių, 150,000 at
sarginių ir apie 1,000 lėktu
vų. Tai būtų pirmi apsi
gynimo būriai, jeigu Japo
nija pradėtų karą prieš So
vietus.

g
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Geras Žingsnis!
Rhode Island valstijos Amerikos Le-. 

gionas ir Užrubežinių Karų Veteranų 
organizacija' atsisakė eiti laužyti teksti- 
liečių 1 streiką. Kaip žinia, gubernato
rius Green buvo oficialiai nutarę?“ pa
šaukt iš minėtų organizacijų tūlus na
rius, juos apginkluoti ir išstatyti po
draug su nacionale gvardija mušti ir šau
dyti- streikierius.

Abi organizacijos pareiškė, kad jos ne
matančios reikalo kištis į darbininkų ko
vas..,, Žinoma, viršininkus prie to priver
tė tas .faktas, kad daugelis jų organizaci- 

. jų narių yra darbininkai, taip jau baisiai 
išnaudojami ir spaudžiami, kaip ir kiti 
tekstiliečiai darbininkai.

Tai sveikintinas žingsnis! Panašiai 
turi daryti kiekvienas darbo žmogus!

n ’ a *" lit, i i ■ > s į.1
tumei. f Tuomet Sovietą S^urigbj htivo 
Nepas, Huombt jtpn bųųžęg dalo, buožęs 
lobo, o socialistinis ūkio sektorius, paly
ginti, buvo silpnas. Tuomet, vadinasi, 
Lepinas manė, kad frakcinės kovos par
tijoj tarpe Stalino ir Trockio gali pri
vesti partiją prie nepageidaujamų pasė
kų. Stalinas buvo net įteikęs rezignaci
ją iš sekretorystės, bet ją draugai atme
tė ir paliko jį partijps sekretorium, o ne 
Trockį, dabartinį Prūseikos herojų, 
kontr-revoliucionierių!

Šiuo tarpu, vadovaujant d. Stalinui, 
Sovietų Są|pngps Kompartijos eilės yra 
suvienytos plienine vienybe ir partija, su 
d. Stalinu priešakyje, nepaprastais tem
pais veda šalį į socializmą. Prūseika, 
žinoma, porėtų matyti Trockį stovintį 
priešakyje,( kuris bųtų nuvedęs Sovietų 
Sąjungą į pražūtį. ;

Ne, Prūsejką to nesulauks!

Dar Delei To Nešvaraus
Grigaičio Skymo

■ Net ir kunigų “Draugas”, kuris smar
kiai rėmė Grigaičio ^ugąlyoįą “antrąjį 
lėkimą”, netiki tiem plepalam, būk skri
dimas atidedamas del įė, kad “Europo
je oras darosi nepalankus”, kaip skelbė 
Smetonos oro biuras Kaune.

Rašydamas apie tai, kunigų laikraštis 
nurodo:

Vienas Lietuvos laikraš- 
tįs praneša, kąd j930 me
tais Lietuvoj gūpff 4,282 
^pavainikiai” kūdikiai, o 
1931 metais—4,477. “Pavai-| 
nikiais” kūdikiais skaitomi! 
tie, ką gimė iš nevedusių! 
merginų—labai dažnai buo-‘ <lbV,nu 
žiu sūnų prigautų merginų. Į tušti ir pora trokų 
Minėta “pramonė” ___
voj, pasirodo, krizio nema-i kus^ veža dirbti į New Have- 

' ną. Taigi baisu net pamislyti, 
kad darbininkai eina • prieš 
darbininkus. Tad kaipgi mes

Tūlas laikas atgal 
būrio audinyčios visas 
įšvpžė į New Haveną.
gi dabar New Haveno audi- 
nyčių darbininkai išėjo. į streir 
ką, tai bosai gabena darbinin- 

i kus iš Waterburio. Nesusi
pratę darbininkai eina prie jų. 
Rytais atvažiuoja keli trokai 

_ j polici-
Lietu-j Jdš ir paskui juds (darbinin-

I ; B. R. pasidarbavo jaunuolių 
mokykloj, Kuri įvyko Neįv, Ple
venę. Reikia jai padėka votį už 
tokį stengimąsi suprasti Leni
no ir Markso mokslą. Linkiu 
jai iš širdies, kad ir tęliau dar
buotis dainų ir sporto srityse.

N. H.

ŠYPSENOS

Svarbu Visiems

LDS. .Centro Valdybos 
Suvažiavimas

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Valdybos šuvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 22 ir 23 dd. Tai bus pir
mas pilnas CV suvažiavimas po LDS 
Antro Seimo. Be abejo, suvažiavę drau-, 
gai turės išspręsti visą eilę svarbių rei
kalų, liečiančių organizaciją ir visą jū- į 
dėjimą. . ’ ; ‘ •

Kuriuo Tikslu?
Prūseika savo lape paskelbė Lenino 

testamentą, rašytą 1922-1923 metais. 
Prie*"jo pridėjo sieksninę trockistinę 
įžangą, niekinančią Staliną ir kitus So
vietų ’Sąjungos Kompartijos žymiuosius 
vadū$. Skelbdamas šį Lenino rašinį, 
Prūseika mano “nunakinti” dabartinę 
SSSR Kompartijos vadovybę ir, žinoma, 
primesti mums “norėjimą užslėpti” Le
nino raštus, kaip jis kadaise bandė pri
mesti^ būk mes biją Lenino knygos 
“ ‘Kairumo’ Liga”.

Bet Čia Prūseika ir visa Lovestono šai- 
ka ttžšiduoda sau per valgomąją. Love- 
stonas, dabartinis Prūseikos dvasios va
das^, kadaise buvo Kompartijos prieša
kyje Amerikoje ir jis turėjo pilną galią 
skelbti ar neskelbti kurį nors Lenino ra
štą. Jis šito testamento neskelbė. Prū
seika, kuris buvo redaktorium “Darbo”, 
“Laisvės” ir “Vilnies”, niekuomet neprL 
simihe apie tai. Atpenč, Prūseika kadai
se Įabai smarkiai atakavo Trockį, kųo- 
metfjisjauyo iškęstas iš Kompartijos už 

, skafidM^f Prūseika užgyrė, smerkda
mas jį,, Troękio jšrųetimą iš Komparti
jos. \ j • * ' i.

Ppts patapęs renegatu,- tačiaus, dabar 
Prūįeika daro viską, kad pakelti kontr- 
revjUųcionieivų .Trockį ir pulti leninis- 
tą itąliną! , Tokia ,jąu renegatų politi
ka h Visų jų tokis pats ir likimas.,

Lettthas savo testamente aiškiai pa
žymėjo: “Žinoma, šitas pastabas ą£ da- 
raiil turėdamas omenyje tik dabartį-. 
Vadinasi, tiktai 1922-1923 metus. Visi j 
labą|’gerai žino, kad, k^sĮbuvo. 1922r ,
192$;metais ir dabar—du milžiniški skir

Toji kablegrama prisiųsta (gal įprašytą 
prisiųsti) tam, kad pateisinti “Naujienų“ 
nesugebėjimą vadovauti tokiam darbui, kaip 
transatlantinis skridimas. Yra faktas, kad 
skridimas atidedamas ne dėl blogų orų Eu
ropoje, bet dėl to, kad lėktuvas—Lituanica 
II dar neprirengtas tolimai kelionei. Aiš
ku, jei “Lituanica II“ negalėjo atskristi iš 
Wisconsin© į Chicagą, kur jai buvo sureng
tos išleistuvės, ji negali skristi per Atlanti- 
ką. Tada suvilta tūkstančiai, žmonių, atvy
kusių pamatyti Lituanikos IT ir už tai užsi
mokėjusių, dabar gi užvilta visa Amerikos 
ir Lietuvos visuomenė.

1 Toliau: ’ 1 , ' ?
| . 1 ' i i

Visą k^ltę dėl neįvykstančio skridimo vi
suomenė mes ąnt Grigaičio, “Naujienų'; re
daktoriaus, kuris nesiskaitė su visuomene 
sudarydamas ALTASS komitetą, skridimo 
organizavimo darbą parėmė išimtinai biz
nio pagrindais, lakūnai (Janušauskas ir 
Vaitkus) buvo paprasti samdiniai, kurie 
buvo pasamdyti nė tam, kad transatlantinį 
skridimą populiarizuoti, bet kad garsinti 
socialistų dienraštį ir jo redaktorių. Gri
gaitis su nieku nesiskaitė. Jis susirinki
mams vadovavo, jis lėktuvui reikalingas da
lis ir instrumentus pirko, jis kontraktus su 
firmomis darė, jis mokėjo algas visuomenės 
sudėtais pinigais lakūnams ir “Naujienų” 
redakcijos nariui Vaivadai ir tūkstančiais 
mokėjo “Naujienoms” už visokius spaudos 
darbus.
“Draugas” aimanuoja, kad, girdi,

Socialistų šulai ne tik visuomenę apvylė, 
bet apvylė ir ALTASS. komiteto narius, ku
rie daug darbo yra įdėję. Jie nuolat kal
bėjo ir rašė, kad lėktuvas puikiausias, sau
giausias, geriausias (kito tokio pasaulyj 
nėr), kad jis jau baigiamas taisyti ir kad, 
štai, netrukus skridimas įvyks. Pasielgta 
tikrai socialistiškai. Jei jie matė, kad lėk
tuvo šiemet negalima bus prirengti, reikėjo 
taip ir skelbti, bet neklaidinti visuomenės.

Taip, bet Grigaitis žinojo, kad neme
lavęs, jįs išgales gauti pinigų. Grigai
tis supranta, haip pasigauti biznio, šis 

; i skymasr—jam jiepirmiena!
Bet ar kunigų laikraštis del to turi 

morales teisės dabar už tai kaltinti gri- 
gaitiniųs? Ne! Todėl, kad ir “Drau
gas” buvo įkišęs nagus į tą patį pajų. 
Ir jis akstino savo pasekėjus nešti pini
gus, ’remti Grigaičio skymą! Ne tik 
“Draugas”, bet ir vįgi kiti fašistiniai ir 
sandarietiški laikraščiai darė tą patį. 
Prieš šį nešvąrų jr prigavikišką skyiųą 
griežtai kovojo tiktai komunistinė spąp- 
da: “Laisvė” ir “Vilnis”.

.. -n-' *——------------------------------—-
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Trumjpesmy Valandų Reikala- 
vim| Apšaukė ‘Komunistiniu’

CHICAGO. — Suvažiavi
mui* ^Tarptautinės Spaustu
vių Darbininkų Unijos buvo 
įteiktas New Yorko delegąr 
tų sumanymas įvest 4 dienų,

1 I Į 11 ' 30 valandų darbo savaitę, nurėktas, ir toliau pasiliko 
Unijos prezidentas C. P. pati S dienų darbo savai- 
Hoxyard apšaukė tą reikalą- *e. 
vimą kaipo ■ “komunistinį”.

Naudojasi Proga 
A >

. . Pas kunigą atėjo pora dėl 
apsivedimo. Bet kunigas pa- 

ALP. įgebėjo, kad jaunikis turi
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros • Draugijos 20 
kuopa nusamdė nuo __ _ ,, ,
kliubo kambarius vienam va-Jau perdaug, tai sakp jau- 

....... ........ — — ..—ro-   karui į savaitę. Tai buq ke-|najai:^—Aš patariu judviem 
Vienas draugas iš San p galime: streikus išlaimėti, kadai tviftadienio vakarai^ šiais va-jdabar eiti namo ir sugrįž- 

Perl 1 ' ™es taip i.elgidmė^i ? ‘ , karais , manome ; turėti paskai- Lį L-ndn iia iądhlnivvq
iVąterburiefiai .(Jarbininkai,1 tas, diskusijas, plėsime ap-J1S lsslblalvYs; S?s

2;-’- ---- - ■ — - ‘ vyras yra perdaug girtas ir
i ninkams streiką laimėti, tąi irjjusi klausimus ‘darbininkiškam j tokiame padėjime visai ne- 

■ ■ ■ ■ ■ “’* J Nuo daba'r tėmyki- tinka apsivedimui.
r ; Laisvėje” pranešimus, kas Jaunoji, net ašarodama:

nių žmonių siuntė savo rei- laimės, tai ir mes pralaimėsi- ’ įuš veikiama, 
kalavimus, kad jį leistų at
sisveikinti su savo senute 
motina-kovotoja. T u o m et 
laido to jai vistiek nusitarė 
senutės Mooney kūną nu
gabenti prie San Quentin 
kalėjimo, idant jame užda
rytas sūnus galėtų matyti. 
Tiesa, ginkluoti kalėjimo 
sargai neprileido senutės 
kūno arti kalėjimo, tačiaus, 
rašytojas pastebi, Tarnas | 
vis vien gavo progos pama
tyti, bent iš tolo, jojo moti
nos grabą!

to.

Francisco praneša, kad lai- mes taip mlgidm^i ? ; 
dojant Tarno Moonęy moti
ną, Tarnas iš» kalėjiįno į šer-į 

jmenis nebuvo išleistas, nors;meg waterburie«ai' laimei 
daug organizacijų ir pavie-jG newhaVemečiai '

t Las, gailine a p- nprdaufr ai Haq ir
padėkite New Haveno darbi-1 kalbėti visus iškylančius naū- ” as J a poiaaug gil tas ir

■ j. - - . ' - I f lt f .’ 4- 1 M-'V'i /A va /v /-v i v m t -v-v

1 ‘ r ; i J T‘įmes waterburiečiai laimėsime, j judėjime.
pra>;te “f

a

Garsinsime ir
Paduokime vienas kitam ant vietos.

Pirmas tokis vakaras įvyks 
Palaikyki- rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 

7 :30 vai. vakare^ kliubo kam
bariuose, 315. Clinton St. šiam 
vakarui yrą užkviestas dakta
ras Jonas Breivis su prelekci- 
ja apie sveikatą.

Dabar, kada oras daros šal-

me.
pagelbos ranką. Nebūkime 
priešai vieni kitų.
me darbininkišką vienybę ir
eikime visi išvien prieš 
rus priešus-kapitalistus, 
per vienybę priversime 
šus skaitytis su mumis.

bend- 
Tik 

prie-

Amerika virsta baudžiavos! t®8"1’8’ daugelį vygma slogos, 
kraštu, atsirado tikra Sibiro i Daktaras Bre.Vis pamokins, 
katorga. Senus singelius be-l^'P apsisaugota nuo slogų ir 
darbius surenka ir išveža kur kl ok!’i aps'r?,us’ kąlp

I tai į farma, kad niekas negali “kminga! gydytis. Bukite pri- 
v. . . .v v n • v sirengę su klausimais, o Dr.žinoti, kur juos išveža. Pries 

išvežimą, darbininkai turi pa- 
i sirašyti, kad daugiau negrįž iri 
! negali sugrįžti. Tai tau ir lai- 
I sva šalis, žmonėmis pradės | 
arti, jeigu žmonės nesusipras 
ir nesusiorganizųos. Kiek< aš f 
žinau, iš čia jau yra išvežę 

numirus! apie porą šimtų singelių bei 
j. 

bedarbiams l< 
j tai duoda biskį padirbėti už 

d , mizerną almu^ną, kurią vadiT 
' na pašalpa. .Almužnoę duoda 
I supuvusios mėsos kenus. Ka-1

Kokia bestijiškčt ši siste-i 
ma! 18-ką metų išlaikei 
Tarną kalėjime be jokios’.gj 
kaltės ir štai 
jo motinai 86 metų am- ■ pavienių bedarbių, 
žiaus senutei — jie nusi-! °. žen°tiems 
tarė neprileisti jam net pa 
matyti josios kūną!

sekmingai gydytis. Būkite pri
sirengę su klausimais, o Dr. 
Breivis atsakys kiekvienam ir 
kiekvienai. Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti.

Komisija.

Spauda praneša, kad Hit-!da žmogus tą mėsą * už^algo, ’
* « * ' . . - rv 4- v i X rs i • f

leris, paliuosavęs visą eilę 
socialdemokratų, iš kalėji
mo (sulyg amnestija), ban- 
do iš jų padaryti savo pase
kėjus. Ar jūs manote, kad 
jo darbas bus veltus?

tai tuojau suserga ir turi šauk
tis pas gydytoją.

štai prie ko privarė žmones.
O dą galo nesimato. Iš dirb-

871

» r '

i.............

( DR. J. J. KASKtAUčIUS
Lake St., ; Newark, N. L ♦

Telephone; fiumboldt 2-7964 , <
--------- r“!---  ...................................

—Bet, kunigėli! Kada jis 
blaivus, tai visai nesvajoja 
apie apsivedimą ir tada jo 
pas kunigėlį nei su lenciū
gu neatveši.

Sutinka
Tėvas: — Eik čia, tu, iš

dykėli! Tavo motina ir ąš 
pilnai sutinkame, kad tu 
užsipelnai gero nuplakimo.

Vaikas:—Ant mano ne
laimės, juo-du tik tame vie
ninteliam klausime ir sutin
kate.

A. M. Bedievis.
________________ i

DARBININKU 
SVEIKATA

i žinoti.
Iš Jūsų aprašymo ir iš Jū-

Sirgusi Vaikų Paralyžium

Drauge, daktare, gal ir mani . VJ£. . . , , T .. 1-4. n -z;- sų rankraščio matyt, kad Jumstuvių kasdien darbininkus at- k? nors gal>te pagelbėta per 
leidžia. Nežinia, ’ 
nes turės gyventi šią 
Atrodo tamsi ateitis i 
sunkiausia žiema iš 
žmonės (dagininkai) vis ken
čia ir kenčia, nesiorganizuoja 
prieš bado šmėklą.

Bedarbis.

. ot . ,, i > . v . ., , įvairių vietų raumenys yra li-kain žmo-' Laisvę , kuna as skaitau kasi* v . .. . , . , ..Kaip zmo , ; gos pažeisti, kad juos kohtro-
A.‘ . o., , . l liuojanti nervai yra pažeisti,As esu mergina 21 metų ir , ; ,

... , tt • v . i bent dalinai,labai nervuotą. Kai as buvau/ T,. ... , . . ., . . v . or j? i Visas keblumas su tokiaistrejų metų, as sirgau Infan-i . v ... . .■ . .. P nervų pažeidimais yra tame,

žiemą, 
ir bus 
visų., O

Vienas kunigų laikraštis 
skelbia, kad South Carolina 
gubernatorius, tekstiliečių 
streiką “pavadino komunis
tiniu,” ir ten pat laikraštis 
prideda: “Gubernatorius 
gavo grąsinantį laišką, kad 
jo namai bus susprogdinti 
|ir jis pats būsiąs nužudy
tas... ” Kunigai, žinoma, 
neatmuša nei vieno guber-|gerų tarimų padarė, kaip tai, j kOs man dreba, ir vis išlieju 
natoriaus melų. Jiems tas 
juk naudinga. Jie padeda 
kapitalistams streiką su
laužyti.

labai nervuotą. Jeigu aš ką 
dirbu ir kas mane vaktuoja, 

i tai aš pasidarau labai nervuo- 
: ta, ir viskas man iš -rankų 
Į krinta. O kai aš vaikščioju 
I ir kas mane vaktuoja, tai man 
: per kelienius pasidaro slobna, 

Amerikos Lietuvių Darbiniu-1 ir negaliu suvaldyt kojų. Jeigu 
kų Literatūros Draugijos 68-ta' reikia nunešti stiklą vandens 
kuopa laikė susirinkimą ir daug' arba kavos prie stalo, tai ran-

Hartford, Conn

tile Paralysis”, ir mane .paliko],, ,* .»■», , . , T . v . i kad nervai niekad nebesugy-I 41 L~v i /A m r 1 i t- <a I a i z~w« ii n a Ir a v

Parodykit man bent vie
ną darbininkų streiką, kurį

ja, neatauga. Nervų narve
liai, celės taip ir pasilieka su
vytę, nudžiūvę. Ir, jeigu pa
ralyžius kiek atsitaiso, tai at
sitaiso tik todėl, kad tebesą 
sveikos nervų, nugarkaulio 
smegenų celės išmoksta eiti 
bent dalį savo nuvytusių drau- 

i gių darbo. Tatai pasiekiama 
laipsniško lavinimo keliu.

Kad Jums, Drauge, bent 
kiek atsigavus, daugiausia pa
dėtų bendra hįgijena: geras 
maistas, ' poilsis, oras, saulė, 
šiaip( malonios, jaukios apy- 
stovos. Deja, viso to Jūsų gy
venime netaip lengva gauti, 
kai visa šeimyna be darbo taip 

j ilgą laiką.
Be abejo, už vis geriausia 

Jums būtų kiek pabūti nervų 
ligų sanatorijoj; kokiam ku
rorte. ’ . . ■

Šalip gero maisto, da ir to
nikai ir liauką estraktai galėtų 
Jums ų4ūAos teikti. Puskvpr- 
tėj virinto vandens ištarpinki- 
te “Iron ammonium citrate % 
lb.”, o paskui taip gi “Copper 
sulphate 1 gr.” Imkite po 
šaukštuką, su pienu, po valgio, 
per mėnesių mėnesius, linkite 
jodo, ČMvą aliejaus įr, gal būt, 
skydinės liaukos, “Thyroid 
Tablets, P. D., gr. i/4, No. 100” 
—po vieną prieš .valgį.

Panašiai reikėtų daryti ir 
Jūsų tėvui, kad sumažinus tą 
galvos svaigimą.

Beje, nervų arzumui mažin
ti, manau, bus gerai keletą sa-

f

del diskusijų, mokyklos klausi-; nors pusę. O kai noriu rašy
mu ir tt. Nors narių ne dau-.ti, tai aš nesuvaldau pirštų, ir 
giausia atsilankė, bet susirin- raštas eina sukreivuotas. Bet 

rimtas, kai aš vieną kambaryj, tąi aš 
Kalbėta apie streikus ir nutar-Į galiu dirbti ir nebūnu tokia 
ta kreiptis prie Komunistų Par-' nervuotą ir galiu ką nors atlik-

' Tokiu, būdu man labai sun
ku darbą gauti, ba išpradžios 

Taipgi nutarta iš kuopos vaktuoja, kąip aš dirbu. Na- 
Worke- vet stuboj kai dirbu, aš nega-

i liu pilno stiklo vandens nuneš- 
Kitas dalykas. LDS jaunuo-1 ti pįrie stalo. Angliškai visi 

lių kuopa laikė suširinkimą iri sako, kad aš .labai “self cons- 
svarstė savo reikalus organi 
zacijos ir sporto. Diskūsuota ’• Ir meldžiu kąjrtu pabartų ir 
apie šiūntimą delegato į prieš
karinį kongresą. Ale kuopa, pa
siųsti delegato. negalėjo, <tuo bų- 

!.d,u iš iždo paaukojo $2, pasiun- 
čiąnt kongresui su pasveikini
mu- Mūsų jaunuoliai prade
dą daugiau organizuotis.

Diskusuota apie rugsėjo 16 d. 
“baseball” geimį, kad subytinti 
kitus tymus sporto srityje, 
įnešta atsišaukti į kitų tautų 
organizacijas muzikos, dainų, 
teatro ir tt. Taipgi nutarta 
rengti visokių pasilinksminimų 
ir diskusijų apie ^feodalizmą, 
kapitalizmą, Markso mokslą ir 
tt. Nutarta pasiųsti protesto 
rezoliuciją gubernatoriui Cross 
už siuntimą milicijos prieš 
streikuojančius audėjus. Tai 
mūsų jaunuoliai atliko pulkų 
žygį. Bravo, jaunuoliai!

kimas buvo gyvas ir
W V W VV JKy R, J»* . • .» w«.w

ta kreiptis prie Komunistų Par-' 
tijos (su kokiu tikslu?—Red.) ■ ti. 
ir išrinkta komisija šitam dar-’ 
bui.

lietuviški jagamasčiai būtų iždo paaukoti “Daily 
parėmę! Laužyti tai beveikp-iui” du doleriu.
visi ir visur jie laužė!

R. M
C10US .
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Fabrikantai Nepaisys 
Jokio NRA Taisykko?
New Yorję—šdlies Fabri

kantų Sąjuųga išsiuntinėjo 
patvąrkymus visiems fabri
kantams, nepaisytų, ką 
nutaria ROoševelto Įlarbo 
Santikių Komisija apie dar
bininkų unijų teises dirbtu
vėse. Fabrikantai kreipsis į 
teismus, kad> gąųt iindžionk-

Per pirmuo- kiųta ir tos dviveidiškų^ N-
šinųs, taip kad būtų panai-

Su juom -.stojo kiti vadai ir j sius Šįų .metų aštuonis mėne- 7ą įunkto taisyklės", kur 
didėjo ąnt 49.4 nuošimčių yiršl^^ piipą-ŽĮsta Oigani- 
Į^reitų metą to .pe.rįodp gą-1 zųotiems - darbininkams ko- 
mybos. 1 kias teises.

MĄ$KVA. -

vadukąi tokio plauko, kaip g^mxba ^a"
t-c.v v. A-, v* .v•' ' <’-»%■ didėjo ant 49.4 nuošimčiu virslįarbo Federacijos prėziien 
tas Green. Įnešimas buvo mybos?

dėl mūsų; iėvo,;kas gali būti-ąu 
jo galva. . Jam5‘galva, yisWa 
svaigsta.! Jau 4 metai, kAi nie
kas iš šeimynos nedirbą, (Visi 
bedarbiai, tai tokis mūsų gy
venimas. •

Atsakymas

Vaikų paralyžius yra apkre
čiama, ba'kterinė liga, kuria 
dažniausia serga kūdikiai ir 
vaikai. Kartais suserga ir su
augę. Bakterijos ir • jų nuo- 
pagadina nugarkaulio smege
nų tūlas dalis, ir iš to pasidaro 
paralyžius. Kai kurios rau
menų grupės nebeveįkia gerąi,; vaičių vartoti bromo—“Triple 
nebeturi ant savęs proto kon- Į bromides, grs. 15, .tablets No. 
frolės, ir tbdęl tą^a .negąlnha 100”. Po vieną, į stiklą van- 
tokių raumenų sa*vo' valią su- dens, du ar tris kartus per die- 
valdytiįrjję bent- dalinai at-^ną. ę Paskiau—-po .vieną vaka- 

| skirti nuo smegenų, ęuparaly-[rais.

Al
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Pirmoji Rugpjūčio Lietuvoj
Rugpjūčio 1 d. Kaune | įtaką, liūdiįa ir tas faktas, 

ž v a 1 g y bos komunikate ■kad vien “Tiesa” num- 8 ten 
apie Rugpjūčio 1 d. šventę Ibuvo išplatinta 30 egz. Daug 
Kaune pripažįstama, kad ’ mitinST ivYko ir kitur: At
šventei artėjant komunistų ’ kmazi fabrike dalyvavo 25 
v e i k i m as pagyvėjo. Bet' darbininkės, “Dianoj” — 25 
žvalgyba nebūtu pati sau iš-! darb. (skrajojantis mitin- 
tikima, jei nesistengtų me-1gas), Ožinskio lentpjūvėj— 
luot ir nuneigt faktus. Tai,į3 žmonių, Soloveičiko—12 
ji padarė ir šį kartą.

Žvalgyba pranese,
nežiūrint pagynėjusio yei-: Marviankoj—60 darb 

kimo, Kaune buvo išplatinta.tyboj Maironio _
mažiau literatūros.^ O isjdarb., Keistučio g-vė —• 25, 
tiesų senai nebuvo išplatinta; Aleksote—23, prie Drobes 
literatūra, kaip per š. m. he-;^abr^0 su atėjusiais jieško- 
pos mėnesį. Vien Kaune; darbo—30 žm., darbo bir- 
?VzVr° ;STę atmta apie ; 3,000: žoj su bedarbiais-13 žm. 
JK ats.Vsa. in}^. art* iBe to dar įvyko eilė smulkes- 
1,500 egzempliorių “Tiesa inbl mitincni 
(num. 6, 7, 8), “Revoliuci-1 
nis Darbininkas”—400 egz., 
200 egzempliorių “Šluota”

jžm. Kamberio lentpjūvėj 14 
į—žm. (Buvo pravesti 2 mi- 

kad tingai). Prie viešųjų darbų 
►., sta- 

g-vėj—23

. Pravesta išvi
so apie 20 mitingų, kurie ap
ėmė nemažiau 350 žmonių. 
Apart to įvyko viena masov-

num. 2, o liepos men pasku- ka (sįuvėjų( mezgėjų, triko-
tinėmis dienomis dar 500 
Kauno Raikomo atsišauki
mu. Vien komunistu me-, 
nininkų meniškai iliustruo; 
tų plakatų buvo Kaune iš
platinta arti 300, o kur de- 
sėtkai kitų kompartijos na
rių pagamintų plakatų ? 
Jei į žvalgybos rankas pa
kliūva tik keletą atsišauki
mų ir brošiūrų, tai tas tik 
rodo, kad komunistai geriau 
pramoko platint savo litera
tūrą ir ji pakliūna pas tuos, 
kam ji skirta: darbinin
kams, darbo valstiečiams ir 
tt. Gana gausiai buvo iš
platinta ir Komjaunimo li
teratūra. Liepos viduryj 
pasirodė “Komjaunuolis” ir 
LK JS CK atsišauk imas 
(Kaune išplatinta 500 egz.). 
Be to du numeriai “Šturmi- 
nė kampanija,” kuri skirta 
Komjaunimo organizacijos 
reikalams. Plakatus Ttom-i 
jaunuoliai iškabino 70 (tiek itučio g-’ves statyboj visi

tažninkų), kurioj dalyvavo 
60 žm. Praėjo labai gerai ir

SUMOBILIZUOTI PIENO VARTOJIMį ANT TUK-’ Seattle Wash 
STANCIŲ FRONTU, SAKO MR. C. WHEELER^ J J-J... J 

i i '’Rugpj. 20 d. numirę; Petras
------ • i ;Gaučąst Iš Lietuvos paėjo Ba^

J daukių • km., Tryškių parapi-
- j jos, Kauno rėdybos. Velionio

i tikrą vardą mažai kas žinojo;
j nes jis vadindavosi “Petras :- 

aš suradau,' Kauniškis.” Dirbdavo miškuo-
.v. vinių. Per

A ir G užtenkamai; vita-1pel;eitus 5 ar 6 metus nedirb°' '■ 

.mmų C ir D, iki tam tik-1 pytų j (<bread ]ine„ ne). 
ram laipsniui, piotejinųj davo. Gal tas jam ir sutrum- 
mineralinių druskų ir kele-1 pino gyvenimą, nes žmogus, del 
ta kitų žinomų ir svarbių stokos pinigų, kaip kada ir 
elementų. ; Taipjau, pasiro-t>rastą maistą pavartojo.

į Velionis buvo 47 metų am- 
. Buvo pirmei

vis, visuomet pritirdavo: darbi- 
įninku šaliai—Sovietų Sąjungai. 

‘ j Dirbdamas' miškuose prigulėjo I 
į prie L W. W. unijos. O šiaip? <
ii prie jokių organizacijų neppri-g »«, 
,'gulėjo. Pinigų del palaidojimo

d nepaliko. Todėl kurie rūpino-
, ėjo per visus ' ’ 

. Kiek '7“ 
sukolektavo, neteko sužinoti. *?* ’ 
Turbūt nedaug, kad palaidojo , *• 
be bažnyčios ceremonijų. Mat, ’•> 
pas mus lietuvius yra mada, 
kad žmogus numiršta, tai nėrą 
žiūrėta, ar jis tikėjo į bažny-

Veža į bažnyčią ir ',x 
‘ > vandenais.-

Čia buvo keli atsitikimai, kur ■ y; 
keli geri pirmeiviai mirė, buvo , 
nematę bažnyčios per 30 ar, 40. j • 
metų, tačiaus tapo nugabenti 
bažnyčion, žinoma, kunigėliui 
nėra skirtumo. Jam pinigai vi- 
sų vienodi. O jeigu penkinę ar 
dešimtinę išmeta daugiau, - tai 
dar ir gerą pamokslą kunigas 
pasako. . L

Toks elgęsis žemina bedie
vius. Katalikai sako, kad būna . 
bolševikai pakol numiršta, o . t 
.kaip numiršta, tai į bažnyčią 
nešasi. O numirėliui nėra skir- "• 
tumo, kur jį neša ir kavoja. ,f- 
Bet likusieji ‘ turėtų - pasielgti 
taip, kąip numirėlis norėjo.

i Dauguma lietuvių labai prie-, , .
! šingi sudeginimui kūno. Sakę,; 
“kaip .šunį sudegino.” Bet , 
mums rodosi, kad sudeginimas 
kūno yra čysčiausias pąlaį(įojirų £ 
mas. ;

' i Klaipėdos kraštor $u't’onomi-: 
; jos naikihihiį/ !p$eš i Lietu- 
> vos fašizmą ir hitlerizmą, dž 
SSRS gynimą. Visi plaka
tai buvo, vokiečių ir lietuvių 
kalboje išpaišyti ir pakabin
ti darbininkų miesto dalyse. 
Šmelce vėliava buvo polici
jos nuimta tik. ant rytojaus 
11 vai., buvo susirinkę daug

Petrikas, Cvikas, 
Markovas ir kt.

Žvalgyba giriasi, 
šventės dieną Automatinės 
stoties statyboj darbininkai 
dirbo, bet ji nepasakoja, kad v . .
jau liepos mėn. 31 d. ji ten zmonnL 
įvedė apgulos stovį. Šven-Į 29-VII. vėl buvo iškabin
tos išvakarėse ir. šventės me-' ta daugiau 20 plakatų, bet 
tu nuo pat ryto visa Ožeš- ir šįkart žvalgybai nepasi-1 
kienės g-vė buvo perpildy- sekė ką nors sučiupt. ! 
ta žvalgybininkų ir polici- Dirbtuvėse buvo platina-;1 
JOS. 
buvo pasislėpę po 10-15 po
licininkų. Darbininkams 
buvo grąsinama kalėjimu ir

Joselis,

kad
Birželio 22 d., 1934, New 

Yorko valstijoj pradėta 
kampanija už kuoplačiausį 
naudojimą pieno, kaipo ge-

reikalingumą naudoti pieną;
ir pienišką maistą. '

“Paskaitęs kelias kny- į
gas,” rašo jis, “

pačiu būdu, kaipo pakelinio 
.žmonių sveikatos ir padėji-! 

i mo pieną gaminantiems far- 
Imeriams. ■ ' 1
I Mr. Willard C. Wheeler iš 

Nekurtuose kiemuose'mi antikariniai atsišauki-1N- Ayer and Son, Ine.,

ro maisto ir podraug,; tuo kad piene randasi vitaminų,se Prie medžių kirtimo.

mai ir LKP CK organas 
“Tiesa.” “Uosto valdyboje” 
pietų metu valgykloje dar- 

atstatymu nuo darbo, jei jie bininkas rado padėtą ant! 
streikuos. Pas1 praeivius stalo “Tiesą”, nustebęs iš' 
Ožeškienės g-Vėj. buvo tik- kur čia atsirado komunisti- 
rinami pasai, o jei kas ne- nįs laikraštis, pradėjo skai- 
pritikdavo kuo nors žvalgy- tytj garsiai. Apie jį susirin- 
bai, tai areštuodavo. Šito-1 ko 20-25 darbininkai ir su 
kiu budu buvo areštuoti’ dideliu atydurnu klausėsi. 
Kostas Vinokuras, Ceslery- Į XTTT v . _ _
te, Krisniauskytė ir kit. Pa- 28-VII. žvalgyba padare
našiai buvo ir kitose žymes-’kra^ Pas ^.zydų darbinm- 
nėse darbo vietose. Virš20i kus’ hskraciusi po visus 

I kampus ir kiemus, bet nie- 
“ ‘ i pasi- 

•' traukt su tuščiomis ranko-
: mis.

streikuos. Pas 1 praeivius stalo “Tiesą”, nustebęs

Willard C. Wheeler
i New Yorko, pastatytas ve

do, vitamhfaš A yra ypačiai i 
svarbus, kadangi jis sudaro, žįaus». singe[is; 
žmogaus kūn'e; atspirtį prieš, 
užsikrečiamąsias ligas. Pie- ■ 
nas palaiko žmogaus svei-'j

Mokslininkai įrodo, 
pienas; yra būtinas žmogui,4 si laidotuvėmis, \ 
nprįnčįam pąsil^ikyti geroj lietuvius kolektuodami.

pasibaigė r e v o 1 i u cinėmis ,darbininkų atėjo pasitikt , . _.
dainomis. Dviejose geguži-; U n i v e r s alio darbininkus,!ko neradusią turėjo 
nėse įvyko pasitarimai, vie-. kad kartu demonstratyviai 
name dalyvavo 35 darbinin.: pareikšt savo protestą prieš ) 
kitam—11 darb., daugumoj. ruošiamą imperialistinį ka-1 
kaliošų fabriko darbininkės. | rą. Ir čia buvo pilna žval-1 
Išviso masovka ir pasitari-'gybininkų ir policininkų. Vi-Į 
mai apėmė apie 230 zm. si takai į kalną, visa Joną-1, dirhn
Apie 200 darb. apėmė mitin-. vos gatvė buvo jų apgulta I į’. . 
gaiš ir pasitarimais Kom- ir visgi darbininkas Vladas; aaromin ų.
jaunimas. Taigi išviso mi-i Baronas, sušukęs kelius o-■ 
tinguose ir pasitarimuose.balsius, iškėlė raudoną ve-,- v. - , , . . . . 
dalyvavo nemažiau 800 žm. ’ liavą. O kai žvalgyba puolė i darbininkai sus-
Visi šie davimai dar nega- Baroną, tai jis ir kiti ten bu-' - . -
lutini, nes iš pirmos para- 'vę darbininkai smarkiai pa-! bas/;^m nunutems buvo 
jonės trūksta davinių dar’sipriešino. Universal™ dar- sustabdytas. antiukar . šį 
nuo 8 kuopelių. Iš to aiškė-' bininkus neišleido iš fabri- kartą jau visi darbininkai 
ja žvalgybos tvirtinimų me- ko. O gatvėj esančius pą-fm^te darbą. ___
lagystė, būk mitingų niekur ’ sisekė areštuoti tik po tojv Savaite pries_ 1 rugpjūčio 
neįvykJ. . kai buvo paleista 8-10 šūvių žvalgyba padare virs lOkra- .... a „ v .

ty ' -ir dideliam ndlicininku ir Areštavo 7 darbinin- Atsakymas Menševikų Lai-
Tam tikras skaičius dar- v . ,.. . . \ ,vUs 3 iš iu paleido o kitus' rastl° Korespondentui Jur-bininkų tą dieną streikavo;^Igybininkų bumu juosias, jų paleido, „:.J; , _ ..

Visą dieną streikavo Keis-, uzPuolus’ ...........
Taigi tik smurto pagalba

svėikat6j), būti ’tinkamu at- 
sąkomingame darbe ir įvai
riuose užsiėmimuose.

Mr. Wheeler, mano, kad 
kuo I daugiau žmonės pieno 
naudos, tuo labiau jie ūžti- čią, ar ne. 
krins sveikatingumą ir pa- šventina visokiais
dės farmeriams, auginan
tiems karves ir darantiems

Rokiškis.
| 5-kiom minutėms sustab-' sti šitą vajų, prisiųstam sa-!
dėm darbą. Geležies fabri- '

apie del reikėtų daugiau užsiim-| 
Rugpjūčio ti pieno naudojimu.

,11 d. prieš piet, protestuojant mano> kad spauda ir' įvai- j sur kovoti, kad kiekvienas 
, ’prieš imperialistinio karo rįos organizacijos turėtų darbininkas galėtų jo gauti 

t. . n dėti kuodidžiausių; pastan- užtenkamai sau ir visai šei- 
jtabdė darbą. Po piet dai- idant įrodžius žmonėms mai. :

O O A vU/ V CV I LA • [JI vv 1 • v* j •, . . v . v.' , iis to pragyvenimą,vo straipsnyj, nušviečia, ko-1 1
Pienas šiuo tarpu yra

Jis'gan pigus, bet reikia vi-

Ateina, sa'vb mylintis žmo
gus, nieko bendro neturi 1 su 
Komunistų Partija. Aš labai 
gerai žinau, 'kurie yra i bolševi
kai. Gi’ Jurgis nieko; .nežino, 
kas yra Korpųnistų Partijos na
riais. Tik jeigu kokia ypata 
ne jo plauko' tai jis ant visos 
Komunistų Partijos bėdą ver- 
ciA.! 1 ° ■ !

Pabaigoje isavo koresponden
cijos, apibjaurojęs komųniątus, 
paaiškina, kad gal jau partija 
esanti nekalta. Mes, sąmoningi 
bolševikai štai ką sakome: Mes 
griežtai basm'er.kiame 1L Saka
vičiaus žiaurų darbą. Tai yra 
nieko vertas žmogus, kuris ne
gali savęs susikontroliuoti.

J. Urbonas.

giui, kuris Rašė “Naujieno
se” (num. 211) apie A. S.

Gyvulišką Darbą
Tas korespondentas “Jurgis” 

yra: Bakanas. Kur teisybę ra- 
šo/ tai pasiduoda Bakanas, o 

|kur meluoja, tai Jurgis. Tas'

;dar tebelaiko.
Panevėžys. Laike 1 rūg- 

nat iškabino ir Raud Pa- i štukaturai—25 žm., dalis fašistų valdžiai pasisekė su-i Pjučio kampanijos praves-
p-alba) Raudonu vėliavų i darbininkų Maironio g-vės laikyt darbininkus nuo di-| ^as ,SY Montvilo fabriko
iškabinta ne 8 kaip žvalgy- ’statyboj, “Kadev”—12 darb. dėsnių išstojimų. 1Į darbininkais mažas pasita-
įSKdomta ne o, Kaip zvaigy . j. ........................... Irimas, kuriame dalyvavo 7 kui

Sovietų Lietuvos salimn-Į darbininkai. Taipgi buvo'pats Žmogus melavo Tapie dė
kų skaičius diena js dienus, išplatinta šiame fabrike Ii-; monstracija rugpjūčio 1' d. 
auga ir Kompartijos įtaka I teratūra ir plakatai, nes jie; Pittsburghe, kad būk tik Gasiu- 
didėja. Jei visgi LKP Kati- įneše gyvumo darbininkuo- nas su savo familija ir keli

Panevėžio mieste buvo “nigeriai

Senas Grinorius.

ba melagingai pranešė, bet ir eile . smulkesnių įmonių. 
23. Ir tai dar negalutini da- i Dalinai (valandų, pusę die- 
viniai. Vien komjaunuoliai I nos) streikavo nemažiau ne
iškabino 13 vėliavų (RP iš- j gu 50 avalininkų ir batsiu- 
kabino 3). Be to rugpjū- vių ir nemažesnis skaiči”- 
čio 1 d. Aleksote buvo pa- siuvėjų, metalistų ir kit. Be 
leisti 2 karveliai su ilgais j to 26 darbininkai dirbą Mar- 
raudonais kaspinais ir užra- viankoj prie viešųjų darbų 
šais, kurie pritraukė praei- vieną valandą anksčiau me- 
vių dėmesį. Į policijos “ko- te darbą ir su Šukiais “Ša-

no organizacijai nepasisekė;ge. 
išvest masiniai darbininkus | iškabintos 2 vėliavos.
į demonstraciją, tai tas vien j Utena Per 1 rugpj buvo monstracija, ant parko buvo 
Kauno organizacijos kaltė, i iškabintos 2 vėliavos ir pra-
Reik pasakyt, kad paruošia-! vesįas pasitarimas su rava- . .
masis darbas buvo nepaten-; kasiais. Jame daiyvaVo 20^Ija P’t^urghe hek darbimn- 
kinantis. Galėjo pravest i darbininkų. Darbininkai nu- "°"....  ■

[lengvai ne 20, bet mažiau- isiskundįj savo sunkia padė- 
_ šiai 50 mitingų ir apimt ne ; gja> nes pa§alina tuos rava-

Kad komunistų propagan- 600-800, bet nemažiau 2,000 | kasius> kurie be šeimų, o 
da randa didžiausio prita- darbininkų. Policija nevel- šeimininiams sumažino dar- 
rimo daibininkų masese, hu- tui buvo aleimo stovyj. Ji užmokestį ir šiaip taip 
uija žvalgybos ir policijos į puikiai supranta, kad tokia ,pgp dieną vos'užkala 3 litus, 
alerminis stovis šventei ar- skaitlinga organizacija gali' Kitose vietose taipogi bu- 
tėjan ir ypač rugpjūčio 1 d. pajėgt išvest plačias darbi-’ ...........................-
Jau lį savaičių prieš pirmą ninku mases į kovą prieš iš- 
žvalgyba padarė visą eilę naudotojų ir karo ruošėjų 
kratų ir areštų. Tapo arės- valdžią. Jei ji to dar nepa-

lin imperialistinis karas,” 
“Šalin karas prieš SSRS” iš-| 
siskirstė.

vą” su karveliais susirinko 
žiūrėt arti 100 žmonių. Tarp 
jų išsimaišę žvalgybininkai, 
tur būt, išgirdo nevieną 
“malonų” žodelį savo ir po
licijos adresu.

Mitinguose kalbėtojai bu
vo gerai priimti ir kai kur 
darbininkai kalbėtojus pa
dėkojo, pav., Automatinės 
stoties statyboj, kur dalyva
vo mitinge 25 žmonės. Kad.___ __________c. _____ ________ v-
komunistai ten turi didelę i tuoti darbininkai Šimonis, darė, tai, pirmon eilėn, ko

munistų neužtektino veiki
mo dėka. Kauno part, or
ganizacija turi tai įsidėmėt 
ir padaryt atatinkamas išva- 

idas. Reik išraut su šakni- 
!mis sektantizmą ir pasyvu
mą. Kauno part, organiza
cija turi trumpiausiu laiku 
virst tikrai masine organi
zacija. Tik nugalėjus sek- 

jtantizmą, pasyvumą ir su
stiprinus discipliną Komu
nistų Partija galės atlikt 
.'■avo uždavinius.

šiai 50 mitingų ir apimt ne ; £įa, nes pašalina tuos rava-
, o

tui buvo alermo stovyj. Ji bo užmokestį ir šiaip taip

vo išplatinta literatūra ir 
■iškelta vėliava, bet dar ge-

FREEHOLD, N. J. FREEHOLD, N. J

PIKNIKAS
Rengia A.L.D.L.D. 235 Kuopa

Nedėlioję 23 d. Rugsėjo (Sept), 1934
ANT JASKOS FARMOS

Englishtown Rd., Freehold, N. J'.
ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

Visi apielinkės draugai ir draugės esate kviečiami 
dalyvauti šiame piknike, nes pusė pelno skiriama po
litiniams kaliniams, kurie kankinami kalėjimuose už 
darbininkų reikalus.

KALBĖS P. BUKNYS, IŠ BROOKLYNO
A. Gorskio Orkestrą iš Elizabeth gries šokiams.

Prasidės 11 vai. ryte ir tesis iki vėlumos

Rugpj. 6 d.

Klaipėdoje
Naktį iš 19 į 20-tą liepos 1 • » 1 • 1 _

i Klaipėdos mieste buvo iška- tūnos, Šateikiai, Kepurėnai, 
bintą 3 vėliavos ir 2 plaka- Nevarėnai. Buvo persis- 
tai su komunistiniais obal- pausdinta ant savosios tech- 
siais prieš naujo imperialis- nikos LKP CK atsišaukimas 

; tinio karo rengimą, prieš 1-ai Rugpjūčio? vifš 400 egz.

demonstravę. Tai
tikras melas. Buvo didelė de-

apie 25,000 darbininkų. Apart 
komunistų, jokia kita organiza-

kų nesutraukia į demonstraci
ją.

Dabar jo melagystė apie “A.

Plymouth, Pa
>

■ Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 97-ta

New York. — Carnegie T 
Hali kalbėdamas pereitą, 
penktadienį, NRA genero
las Johnson pasmerkė audėt 
jų streiką kaipo “neteisė- 
i.- f) . . 4

rai nežinom kaip kur buvo. | gius nebuvo bolševikas ir jo- 
Apie tai vėliau. , ; kios vietos jokiam komitete ne-

j Mažeikių rajone buvo iš- užėmė, niekur nesidarbavo ir 
kelta vėliavų, išplatinta Ii- nębuvo jokis “Bimbos, parapijo- 
teratūra ir pravesta kalkių!nas.” Drg. Bimba jo visai ne- 
dirbtuvėj mitingas, bet apie; pažįsta. Tai Jurgio neteisingi 
tai mažeikiečiai neparašė.1 plepalai. ( .
Gėda mažeikiečiams. | H- Sakavičius tik buvo ALp

Įg Plungės. Per 1 rugpj. LD 33 kuopos narys, labai skū- 
Salantuos platinta literatu-1PŲS. žnwus\ m’ažai, ^ur daly"' 
ra ir iškelta 4 vėliavos. Mo-]vauja’ lsskiriant’ ką ant mi m- 
sėdyj išplatinta literatūra ir I 
iškelta 5 vėliavos. Kartūnų 
apielinkėj—3 vėliavos, Ša- ■ 
teikiu apielinkėj—3 vėliavos, j tvėje buvo sulaikyti du-jau- 
Plungės mieste išplatinta Ii- ni darbininkai.’ Abu bro- 
teratūrą, ar buvo iškelta ve- liai buvo nugabenti žvalgy- 
liavų dar nežinia. jbon, kur jie išbuvo daugiau

Literatūros prieš 1 rugp.15 vai., žvėriškai kankinami 
gavo: Plungė, Salantai, Mo-! ir mušami. Žvalgyba reika- 
sėdis, Telšiai, Varniai, Aisė-' 
džiai ir kit. Negavo: Kar-

S.” Menševikų laikraščio korės- į kuopa rengia didelį pikniką, 
pondentas jo vardo nepaduoda, j rngsejo 30 d.^ Lyndwoode ant 
O tai yra Henry Sakavičius, 
kuris gyvena ant Kirtpatrick 
St., Soho dalyje. Korespon
dentas meluoja, kuomet sako, 
kad “A. S.” buvo bolševikas ir 
didelis bolševikas. H. Sakavi-

Susquehanna River krašto tar
pe abiejų Plymoutho tiltų. Pik
nikas prasidės anksti ir tęsis 
iki vėlai vakare. Bus geri mu
zikantai del šokių. Valgiai ir 
gėrimai bus kuogeriausi. Visi 
draugai ir draugės, visi .lietu
viai ir ' lietuvės, yra kviečiami 
dalyvauti šiame piknike. Vieta 
graži ir užtikrinta visiem^ at
silankiusiems geras ir smagus 
laiko praleidimas. Taipgi sy
kiu patemsite darbininkų ap- 
šyietoš draugiją. ? ‘ ; ,

A.; , Zdaniutė, . org. j

Lietuvis Batų Siuvėjas ■
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą , 

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

mane ir bėdai bus galas. 4

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.....

CLEMENT VOKETAITIS.;
LIETUVIS ADVOKATAS

Salantuose liepos mėnesio 
gale, bevaikščiodami ga-

SKAITYK LAISVE
IR K1TIĘMS UŽRAŠYK

113 WEST 42ND ST.
* . • * J f s

' NEW YORK, N. Y. .

Phone Bryant t-7761 ' 
Valandos: nuo 1—6 po piet<

*<.
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<♦>
lavo, kad jie išduotų iš kur 
jie gauna literatūrą. Bet 
nieko iš jų neišgavus turėjo 
juos paleist. Vienas brolis 
guli visai sergantis, negalė
damas nei pasijudint.

(Iš “Tiesos”) '

<i>

<♦>

<♦>

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
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Ketvirtas Poslapis

D. M. ŠOLOMSKAS

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

listai ir Kitos Šalys.

(Pabaiga iš No. 217)
Amerika ir Kitos šalys

Netekus Jungtinių Valstijų doleriui 
aukso pagrindo, kapitalistinis pasaulis 
įstumtas dar į didesnį finansinį krizį, 
kaip kad buvo po karo. Po karo kapi
talistinės mažesnės šalys savo pinigus 
stabilizavo ant dolerio. Tų šalių pinigų 
vertybė buvo gvarantuota Jungtinių Val
stijų dolerio pastovumu. Ir štai tas pat
sai doleris nusirito nuo aukso pagrindo. 
Suprantama, paskui jį pasekė finansinis 
krizis ir ten, kur doleris stabiliza
vo šalies pinigus. Berlyne pinigų biuras 
apskaitliavo, kad 29 balandžio, 1933 me
tais jau 50 kapitalistinių šalių buvo at
ėmę savo pinigams aukso pagrindą. Kaip 
kuriose šalyse aukso veik visai neliko. 
Štai Brazilija 1928 metais turėjo 1,242,- 
000,000 milereisus auksu; 1930 metais jau 
tik 129,000,000 milereisus, o 1931 metais 
ir visai neteko aukso. O Brazilija yra 
viena iš stambių kapitalo šalių. Iš kapi
talistinių šalių su aukso pagrindo pini
gais pasiliko Francija, Belgija, Holandi- 
ja ir Šveicarija. Ar ilgam? Francija la
bai susirūpino del dolerio netekimo auk
so pagrindo, ir, rodosi, del ko tas? Juk 
Francija yra daug miliardų dolerių sko
linga Jungtinėms Valstijoms ir kuo dole
ris pigesnis, tuo skolintojui geriau atsi
teisti. Bet, matyti, Francija nelabai mą
sto apie tuos miliardus skolų. Ji susi
rūpino del to, kad pigus doleris pasidarė 
didelis priešas jai pasaulinėje rinkoje. Ji 
susirūpino del tos pat priežasties, kaip 
ir Anglija. Kol Anglija pagelba nupi
ginto svaro sterlingų ant 30% galėjo mu- į 
šti dolerį pasaulinėje rinkoje, tol ji nei 
klausyti nenorėjo apie pinigų stabiliza
ciją, bet kada doleris nusirito žemyn, lik
damas tik 50% savo pirmesnės vertės, i 
tada Anglija labai sujudo. Japonijos gi 
jenas dar pirm Anglijos neteko aukso pa- ' 
grindo. Vedimas kovos pasaulinėje rin- J 
koje pagelba infliacijos yra naudingas 
imperialistinei valstybei, kada ji viena 
tą daro, bet kada ir kitos pavartoja tą 
patį įrankį, tai tas veda daT prie dides
nio pinigų vertės puolimo ir gilesnio kri- į 
zio. ' -■ i

Kodėl dar daugiau didina krizį nepa- j 
stovumas pinigų? Todėl, kad tas įneša I 
dar daugiau suirutės į pasaulinę preky- į

bą. » Kiekvienos imperialistines šalies po
nai nori labiau numušti savo pinigus, 
kad galėtų pigiomis kainomis mušti prie
šą, tuom gi kartu visiškai išnyksta bent 
kokis saikas ir sutrukdo užsakymus, ku
rie reikalauja laiko jų išpildymui. Kas 
gi norės priimti 5,000 dolerių, už tavorą, 
kuomet už mėnesio, kito, del jų kurso nu
puolimo, tie $5,000 bus verti gal būti jau 
tik $500? Tada vienatiniu saikuotoju pa
silieka tik auksas,, bet vienos šalys, kaip 
ve Brazilija, jo jau visai neturi, o kitos 
nenori išleisti iš savo šalies. Prekių pa
sikeitimas ant prekių veda prie to, kad 
gal būti Anglijai reikalinga duoną, ji ga
lėtų už duoną duoti mainais anglių, bet 
ta šalis, kuri turi atliekamos duonos, ne
reikalauja anglių. Dar Antrame Komu
nistų Internacionalo Kongrese, 1920 me
tais, drg. Leninas kalbėjo: “Mechanika 
pasaulinio kapitalistinio ūkio pąlsrinka 
visai infliacijos metų. Tų prekybos sąn- 
tikių, ant kurių laikosi prie kapitalizmo 
gavimas žaliadaikęių, pardavimas tavo- 
rų, negalima ant tolinus prisilaikyt; nėra 
galimybės juos tęsti ypatingai kebų kra
štų pasidavimu vienai šaliai—del persi
keitimo pinigų kurso. Nei viena turtin
gesnė šalis negali gyvuoti ir neturi pro
gos prekiauti, todėl kad ji negali parda
vinėti savo produktus, negali gauti žalia- 
daikčių.”

Neveltui Anglijos imperialistai nusi
gando, kada doleriui rengtasi atimti auk
so pagrindas ir jų žurnalas “Statist”, 18 
d. vasario, 1933 metais, rašė: Jeigu atsi
naujinęs slėpimas pinigų paakstins Jung
tines Valstijas sulaikyti mokėjimą auk
su, tai pasaulinė prekyba atsidurs di- . 
džiausioje katastrofoje, kuri tuom pat 
laiku atims iš mūsų tas pirmesnybes, ku
rių mes atsiekėme numažinę svarų ster
lingų kainą.” Gi pasauliniame plote 
reguliuoti pinigus ant infliacijos pamato 
jokiu būdu negalima.

Tiek galima trumpai pasakyti apie in
fliaciją ir jos pasekmes, kurių visa krizio 
našta suverčiama ant darbininkų .klasčą , 
ir abelnai biednesnių visuomenes sluogs- 
niu. 1

Jungtinių Valstijų imperialistai prie
šakyje su Rooseveltu bando 'stabilizuoti 
dolerį ant 50% kurso, bet ta stabilizacija 
nieko nereiškia, kol bus gaminama dau
giau popierinių pinigų. Negalima tuom.,, 
pat kartu stabilizuoti dolerį ir palaikyti 
infliaciją, o kad bus daugiau popierinių 
pinigų gaminama, tą liudija nuolatinės 
vis platesnės karo prisirengimo progra
mos ir viešpataujantis krizis.

Darbininkų klasei belieka vienas kelias: 
dar su didesne energija, po vadovyste 
Komunistų Partijos, kovoti prieš kapita
listinę sistemą, prieš išnaudojimą, už jos 
prašalinimą ir įsteigimą darbininkų ir 
farmerių valdžios.
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"Darbo Diena”, $5 ir Demonstracija
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kelių desėtkų, buvo tik 11 
jaunuolių, pasišventusių savo 
klasės įdėklams. Klausimas, 
kur buvo jaunuoliai Paterono, 
Lindeno, Cliffsidės, ir paga
linus Brooklyno su jo apielin- 
kę? Juk virš minėtuose mies
tuose yra LDS kuopos ir spor
to skyriai. Dar daugiau, kur 
gi buvo pats Jaunuolių Nacįo-!

Tą patį vakarą surengė jie ir nalis Komitetas, kuris didžitf- 
užbaigos vakarėlį su trumpa moję gyvena Brooklyne, čia 
programa ir šokiais. Jaunuo-j pat pašonėj? Ką veikė mo
liai patys pirmininkavo, patys 
sulošė veikalėlį, sakė trumpas 
prakalbėles, susiorganizavo

• chorelį, padainavo ir net spor
to gimhastikos sesiją atliko ga
biai ir vikriai, žiūrint į jų 
veikimą, klausant prakalbėlių, 
ištikrųjų reikia net stebėtis, 
iš kur pas juos atsirado tiek 
gabumų, energijos ir abelno 
supratimo šių dienų draugiji
nės padėties.

Jaunuolių Mokyklai 
Užsibaigus

ELIZABETH, N. J. — Rug
pjūčio 31 dieną Elizabetho, 
Newarko ir Great Necko jau
nuoliai skaičiuje 11 užbąigė 
savo dviejų savaičių mokyklą.

"■HW III III ml m >mh.i mm mum "m. i jįii . .. į i

Velionis buvo ■ 
“Vilnies” skaitytojas, ale ne
priklausė prie jokios .darbinin
kiškos organizacijos. Bet dar
bininkų susirinkimus draugas 
niekuomet peapleisdavo, visuo
met juose dalyvaudavo ir pini
giniai visuomet darbininkų ju
dėjimą paremdavo. Lai drau
gas ilsis juodoje žemėje, o mes 
pasilikę vesime kovą'toliaus be 
jokio sustojimo.
’ ' Jaunuolis.

nęatsąkė ir Jar pradėjo juo£ 
visaip puldiriėti. Tdčiaus tiemš 
I. L. A. nariams pavyko šiaip 
taip išsprukti iš skebų rankų 
laukan. Lauke jie rado dau
giau I. L. Ą. narių draugų, 
kuriems papasakojo, kas atsiti
ko svetainėje. Tada darbinin
kai, būdami įniršę ant skebų, 
pasigriebė tai, kas kam papuo
lė ir pradėjo Colųmbija unijos 
svetainės langus daužyti. Iš 
vidaus svetaines prasidėjo šau- 

[ dymas, pradėjo kulkos švilpti 
pro I. L. A. narių galvas. Ma
tydami, kad jie negalės atsilai
kyti prieš ginkluotus skebus, 
darbininkai metė viską, bėgo 
į savo karus ir nuvažiavo sau. 
O anie pasiliko besišaudydami 
tarpe savęs ir vienas iš* jų, tū
las jaunas studentas, ant vie-^ 
tos buvo nušautas, o .kitas ;lęngT 
vai sužeistas. $is jaunas stu- į 
dentas prigulėjo prie Columbi-' 

t- kova lja uniJ?s lr laik.e laivakrovių i 
L ova’i streiko skebavo, . norėjo pasipi-, 

i n įgauti, šis viskas atsitiko vi
duje. svetainės.

I . Po šito jauno studento nu- 
j Šovinio, tuojaus pribuvo polici- ' 
I ja, kurios viršininkas klausi- \ i _. . v. ...

Demonstracijos dalyviai kova; Dabar vgf22 kalinių pa-'nej0 apĮG Sltą atsitlkirm* ir ■ 
( . Kurių unijų nuosavo. Tokiu būdu, dabar I
j nariai buvo priversti mokėti pa-• randasi s> K kaIėjime tik du 
baudas tie demonstravo, o ku- draugu 
rių unijų nariai atmušė reak-'japorių 
cijos pasikėsinimą, ] 
mokėjimą, mažai kas demons
tracijose dalyvavo.

iI Delko “Central Labor Coun- 
‘cil” šiemet taip susirūpino >iunt§ SerU protesto re-;ii(? 
'“darbo diena” ir unijas vertė zoliueijų—Tom Mooney, visiem tgje - -- . . i
i demonstruoti? Darbininkai šie- :įal,nla™ J kalėjimus, į'ub. > ninkai tebesėdi kaĮ8jime įr ne. 
!met turėjo ilgų ir aštrių, kovų,: F^nk F. Merriam, ir preziden- j žinia> kaS|gali jajs atsjtik. 
ikovų, kurios greitai nebus pa-Ųul Rooseveltui. į įj

--------  •. šiuQs darbininkųs gina Ame- 
Kada tai buvo pagarsėjus j rikos Darbo Federacijos advo-( 

Central California gamtos gražumu, i katas ponas Green. Iš pradžios 
kuriam vado- j Daug kam iš darbininkų akys i ponas Green smarkiai užstojo 

Vande- buv0 nukreiptos į California, i už tuos draugus, bet dabar jis j 
leur, D. Haggerty, M. Casey, Ta proga dideli augintojai dar-i jau suklupo ir liepia jiems sė- 
A. Furuseth, Kidwell ir kiti, jžovių pasinaudojo. Jų agentai dėti kalėjime ir nieko nęsąkyti. 
Šitie elementai visą dieną bi- filipinus traukė į plantacijas ir Ir rokuoja, kad, vot, “ap jums 
čiuliavosi su senatorium Hirąm; siūlė gerovę; kol filipinai dirbo išimsiu,, jei ne ^į metą, taiki-! 
Johnson ir majoru A. Rossi. įjgas valandas už pusdykį algą,•'jtą metą.” .Ęeišįua, tie, drjau-( 

gai darbininkai, nekalti būda-' 
mi, turi pūti kapitalistų kalėji-! 
me. Darbininkai pamatė, kad. 
ponas Green ir kiti Federaci- j 
jos vadai yra sudarę suokalbį i 
juos nekaltus pūdyti kalėjime. 
Tuo būdu 18 iš jų jau pasirašė 
po prašymu, kad juos darbiniu-' 
kai gelbėtų ir kad Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas su 
kitomis darbininkų prganizaci-1 
jomis kovotų už jų laisvę. Da
bar eina masiniai susirinkimai, - 
rengiami Tarptautinio Darbi- j 
ninku Apsigynimo, už nekaltų, 
darbininkų paliuosavimą iš ka-. 
Įėjimo. TDA advokatai I. Good-! 
man ir H. Gross apsiėmė ginti j 
tuos 28 darbininkus, !

Jokio prirodymo valdžia ne-, 
gali paduoti, nors policija ir 
detektyvai kelis kartus pas juos 
kratas darė, kad tie darbinin
kai būt ką nors turėję su rug
pjūčio 20 dienos įvykiais. Jie 
yra įkalinti todėl, kad jie dar-, 
bininkai ir kovoja už geresnes 
sąlygas, šis atsitikimas pana
šus į suokalbį prieš Tom Moo- 

pirmiau ra- uey, kuris nekaltas būdamas 
apie ląivakro- j kalėjime sėdi per 18 metų. Taip 

tiems draugams laivakroviams 
grūmoja mirtis arba amžinas 
kalėjimas. Jų neįšg^Įbės re- 
formistinių Unijų vadai. Juos 
ir kitus politinius kalinius iš
gelbės tiktai darbininkai, vado- , 
vau j ant < Tarptautiniam Darbi- 

taipgi turi savo patalpą (sve-[ ninku Apsigynimui ir > Komu-: 
tainę), iš kurios išduoda darbą, inistų Partijai.
I.L.A. nariai sužinojo, kad iš Į --------
tokios streiklaužių unijos žmo-! Dar turiu pridurti, kad rųg- 
nės dirba kartu su unijistais • pjūčio 28 d. Portlande laikė su- 
ir pareikalavo, kad tie “Colum-: važiavimą Oregono valstijos 
biją Unijos” nariai 
laukan, 
no išeiti nuo laivo ir < 
Laivų bosai pamatė, kad gali niesiems, 
kas nors būti blogai ir pasišau- j unijų. Nieko kito jie nedisku- 
kė policiją. Pribuvo policija, savo, kaip tik prieš Komunis- 
I. L. Ą: darbininkai užpyko ir' tų Partiją ir visą revoliucinį 
visi metė darbą į šalį, sėdo į I judėjimą. Mes, darbininkai tu- 
karus ir nuvažiavo prie tos rime kovoti prieš tuos fašistuo- 
skebų unijos svetaines. Iš jųjjančius unijų vadus, 
tarpo pora draugų įėjo į vidų 
ir davė įnešimą, kad ši svetainė 
tuojaus būtų uždaryta. Bet į1 Jonas Lipskis, sulaukęs 50 me

Mum atėjus kalėjiman, tos pri
vilegijos tapo panaikintos ir 
prie 122 (4 C. laipsnio karščio, 
esą, žmogus turi šusti, kaip 
pirtyje. Į dizenfekciją irgi ma
žai kreipiama atydos, nuo ko 
atsiranda “microb bacilli” — 
perų ligom.

Llloyd Stroud yra narys, U .J 
W. I. U. ir Elaine Black, T.D. 
A. sekr., abu dėstė klausytojam 
S. F. kalėjimo aplinkybes, .ko
kiose jie pergyveno bajo strei
ką ir ką jie tuo bado streiku

Visi kalbėtojai pareiš-

SAN FRANCISCO.—Devyni 
metai praėjo, kaip čia buvo ap
vaikščiojama “darbo dieną.” 

i Tame periode darbininkai tu
rėjo gerovės ląi.kų, 'tai galėjo 
ir demonstruoti. Bet gerovės 
metu į “darbo dienos” šventę 
niekas nekreipė jokios atydos, 
buvo visiem pamiršta — ne
reikalinga, kadangi tuomet dar- 
bįninkai nestatė jokių reikalavi
mų, buvo ramūs. Krizio pie
tų ekonominės aplinkybės dar
bininkus verčia jieškoti išeities 
per kovą, per streikus. Kapi- ’ atsiekė.

j talistam ir darbininkų pardavi- kė, kad darbininkas būdamas 
kam parūpo “darbo dieną,” ant laisvės jokiu būdu negali 
kaipo būtų didžiausia šventė. | sau persistątyti kalėjirno gyve- 
Kąpitalistų spauda per savaitės i nimą ir suprasti, kokią naudą 

; bubnino apie demonstracijas, | neša kaliniam Tarptautinis 
j garbino S. Gompers ir W. Į Darbininkų Apsigynimas. Ka- 
Green, jų paveikslais ir Ame
rikos Darbo Fedėracijos em- 

! blemom dabino Civic Audito- 
Į rium. Central Labor Council 
šiemet, kiekvienos unijos reak
cinės grupės ant susirinkimų 
dėjo pastangų nubalsuoti pa
baudą nuo $1 iki $5 tiems, ku- paliuosuota iš kalėjimo po

1 no r.odemonotruos “darbo die- dįenų be teismo per neatlaidžią

ant laisves jokiu būdu negali

Įėjime sutartina kova yra labai 
pageidaujama, kaip iš vidaus, i 
taip ir iš lauko, esą, per __
abipusiai kovojant, mes daug • 
ką laimėjome. Bado streiku 
iškovojome geresnį valgį. |

Savaitė atgal 17 kalinių tapo !

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS. 

t
Prieš-fašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 18 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai., vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut,' nes 
turim labai daug svarbių, reikalų ap-

; Org. J. J. Bakšys.
; (219-220)

i kalbėti.

l rie nedemonstruos
Inoj.” r
i aiškiai parodė. į kios kratos nedarė Columbija 

'unijos svetainėje. Nieko ne-j 
Tr. „ , TT j laukdama, policija tuojaus nu-; Vieną, Karl Hama, L.,. • T T A + • +... .v. , . x . leke i I. L. A. svetainę, tenailaikraščio redaktorių,; ' , _ , , , . , . v ,nabaudu *•' ’ x • • i- i , I padare kratą, ale jokio sauna-!pcioauuų siame pat susirinkime, slapto-' , .. , ,.. .. _ _ . v .1 mo daikto nerado.i ]i policija suėmė ir nuveze į i , , . ,U . .. TTv , , v. i nerado, bet tuojaus suareštavo: kalėjimą Uz ką, da nesužino-1 5Q nari j L A. unjj 

Ijau. Mitingas pneme ir pa i kurjų 28 jka|jno įr apkalti.

mirštoą. Darbininkai neturi 
i pasitikėjimo miesto adminis- 
i tracija ir tuo pačiu
| Labor Council, 
:vauja pardavikai E.

Bet kaip; greitYpatingai E. Vandeleur, - A.i tai buvo gerai. F ’ % ‘
Rossi, M-. Casey po generalio filipinai organizuotai išėjo į 
streiko yra trys asabos vienoj t streiką ir pareikalavo geresnių 
ypątoj—“šventa traicė.” Jie darbo sąlygų, kas jiem pilnai 
mato, kaip darbininkai jų ko- priguli, taip greit armija gink- 
legiją neremia, jie stovėdami luotu 
prie vairo mato padangę

vigilantes” užpuolė ant 
Je-į penkių šimtų filipinų, veja juos 

besuotą ir žino gerai, kokia at-; laukan iš gyvenamų namų bei
eitis jų laukia. Darbininkai 
gatavojasi prie didesnių kovų, 
kurios turės ateityje įvykti, o 
čia kaip tik ta proga “darbo 
dienoj” patirti tvirtumą, kiek

kempių. Valdžia į tai per pirš
tus žiūri ir “vigilantėm” duo
da pilną valią savaip elgtis. 
D. L. Marcuelo, pirmininkas 

i Filipinų Unijos, pasiuntė pro-
da randasi ištikimų vergų, to-, testo telegramas gubernatoriui 
del jie rengė darbo dieną taip Frank f. Merriam, karo sekre- 
rūpestingai, Demonstracijose toriui Dern 
unijos pasižymėjo ir skyrėsi Commissioner 
viena nuo kitos. Reformistinės Californijos “vigilantės 
unijos nešė vėliavas—vėlukus | dūksta> 0 darbininkai kol kas 
ir kitokius bizniaus apgarsini-[ miega (ne visi) ir duoda save 
mus, darbininkiškos unijos, lai- terorizuoti.
vakroviai, jūreiviai ir kiti laivų 
darbininkai, nešė I.L.A. vėlia-' 
vą su Amerikos vėliava be jo
kių pridėčkų. šiem darbinin
kam marguojant, publika juosi 
gausiai sveikino delnų pįoji-l 
mais, publika parodė “šventai [ 

kam jie prijaučia.
, _ . Roosevelto paskirta arbitra-
neraginot savo sūnų ir duktė- cjjos taryba kol kas da nieko 
rų eiti j šią mokyklą ir patys nesutvėrė del laivakrovių, Mar- 

. 1 ket gatvėkarių taryba susideda 
skaitlių - pa^jos kompnijos, Samuel 

Ų.Kahn (prezidentas), Bekerių 
j Unijos George Kidwell (biz
niaus agentas) ir Rear Admi- 

Dar man ypatiškai neteko ral W. C. Cole, atitarnavęs ant 
Ar gali darbininkas

klausime? Kodėl jūs, tėvai, 
neatlikot savo darbininkiškas 
kus, juk jūs nenorėsite matyt 
savo vaikus, apsišarvojusius 
nuo viršaus galvos iki kojų 
padų ir šaudančius ir troški
nančius nuodingais gazais dar
bininkus streikuose?

Ąr turite kokį pasiaiškini- traicei, 
i mą, pasiteisinimą už “tai, kad i

jos nerėmėt, nesidarbavot, kad

ir “Philippines 
į Washington.

>” tikrai

Pacific.

Portland, Ore

Minersville, pa,
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 23 d. rugsėjo. 7 vai. 
vakare. Darbininkų svetainėj. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim labai daug užsilikusių senų dar
bų, kuriuos turim apkalbėti, taipgi 
reikės rinkti delegatai j apskričio 
konferenciją, kuri įvyks Girardville, 
Pa.

Scr. K. Rušinskienė.
(219-220)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9-to apskričio kuopų aty- 

Nors nieko ' dai. ALDLD 9-to apskr. konferen- 
' cija įvyks 30 d. rugsėjo, 11 vai. ryte, 

Levulio svetainėje, 2nd Street, Gi
rardville, Pa. j

Visi draugai ir draugės suruoški- 
no pirmo laipsnię žmogžudys- I te savo m^ingu.s n- išrinkite savo 

. Ir šiandien tie 28 dai įn- Į tams gerų įnešimų, kurie būtų nau-
dingi apskričiui ir visam darbinin
kiškam judėjimui. Todėl nepamirš
kite draugai visi dalyvaut susirinki
muose, ir atstovaut šioje svarbioj 
konferencijoj.

Sekr. E. Motuzienė.
(218-220)

‘aįš jums

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
j ADVOKATAS 

Kalba Lietuvlžkai

, BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ir chroniikaa ryr^ Ir

moterų ligai kraują ir odos
Padarau iityrimui kraujo ir ilacumi

DR. MEER
W. 44th St. Room 3Q2

New York, N. Y.
Vatendoi Priėmimo i

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

Telephones M Edai lion 3-1328

156

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
4Ž3 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

APIE DARBININKŲ 
JUDĖJIMĄ

Jau buvo pirmiau 
syta “Laisvėje” ; 
vių susišaudymą, kuris įvyko 
rugpjūčio 20 d. Tą dieną įvyko 
susirėmimas tąrpe I.L.A., (In
ternational Longshormen’s As
sociation) narių ir narių , Co- 
lumbijos “unijos”, šį pastaroji 
unija yra skebų unija ir ji

Jaunuo-j pat pašonėj. ------ 2 ,....................... .
n ' kyklos klausimu J. N. K.? Ari?asiun^s c 1vc!ziaus^ .! . ‘

jis organizavo jaunuolius į ,'Jaunu°hų į šią ar kitą taip 
mokyklą? Ar jis nuvyko bent! brangią, taip svarbią vietą 
i vieną virš minėtą miestelį ir klasinio žinojimo,
sušaukė jaunuolių susirinkimą 
apkalbėt ir organizuot jaunuo- kalbėtis nei su vienu tų apie- pensijos, 
liūs į mokyklą ? Ak, tiesa, drg. linkių jaunuoliu, nei su vienu laukti ką gero nuo tokios ko7 
A. Jeskevičiutė atsilankė ant i tėvu ar motina, ką jie mano'misijos? 
ALDLD II Apskr. posėdžio 2 j šiame apsileidime. Aš tėmy-' . t 

siu atydžiai mūsų spaudą, ar, 1-^1,as 
atsiras bent vienas drąsuolis ‘ 
save pateisinti, bei priežastis' Pirm 
parodyti. f' 
liams 
džiausiąs kreditas, nes veik šiai Tom Mooney motinai. Šio 
vieni be suaugusių pagelbos mitingo 'kalbėtojais buvo Em- 
susiorganizavo, susirinko lėšų ma Cųlter T. D. A. organizato- 
virš 20 dol. ir pasiuntė į mo-'rė iš' Irnperial Valley. Būdama 
kyklą 5 jaunuolius, kurie savo t politkalinė, ji nurodė, kaip 

J pareigas atliko labai puikiai, i Imperial Valley kalėjimo ad- 
. labai pagirtinai. |ministracija elgėsi su politka-

Manau, prie šio klausimo j liniais. Ji sako, kpl mes ne- 
Draugės ir draugai, ką gi' dar reikės sugrįžti. ! buvome, tai kaliniai gaudavo

šiamej v G. Albinas, [ledo ir šiokį tokį prižiūrėjimą.

ar 3 savaitės prieš mokyklai 
įvyksiant ir prašė moralės ir 

Smagu ir links- materialės paramos del virš 
ma tėmyti savo jaunąją kartą, minėto reikalo. Tačiaus nei pa- 
kad ji taip energingai darbuo-i ti dar nežinojo, kur ta mokyk-

• la įvyks, Elizabethe ar Lin- 
prisi- dene. II Apskritys parėmė su 
buvo 10 dolerių auka ir pasižadėjo 

rengiama ne vien Elizabetho, remti moraliai, tačiaus, kaip 
Newarko ir Great Necko jau- minėjau, laikas buvo labai 
nimui, bet visai apielinkei N. trumpas ir nebuvo galimybės' 
Y. ir N. Jersey, darosi skaudu | atsišaukti į kuopas, raginant; 
ir liūdna, kad, vietoj dešimties remti šį prakilnų darbą, 
miestų, lankė mokyklą tik tri-J 
jų miestų jaunuoliai. Vietoj jūs turit pasiaiškinti

jasi labui darbo klases.
Tačiaus draugės-gai, 

minus, kad ši mokykla

Absoliutiškai nieko!
T. D. A. Mitingas 
Po Teroro
pradėsiant mitingą, 

Nęvyarko jaunuo- darbininkai > susirinkę ant vą- 
priklauso pirmas di- landėlės suteikė pagarbą mirų- • i 1 • • m /r j • • y •

išsineštų Amerikos Darbo Federacija. 
Bet skebai nesiskubi-; Reakciniai vada; suvažiavime 

dirbo, j skelbė karą visiems “raudo- 
kad juos iššluoti iš

Portlande pasimirė lietuvis

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

16 senų padarau 
naujus paveitas- 

, lūs ir krajavus
sudarau 
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
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Taigi, apie šitą visą žiaiuru-'kai nežino nė .kokios * ten iši nudūmė
lygos buvo už kontraktinį dar- pirkikas pateko Jįgonbutin.

sau. Nepatenkintas

Iš žemutinės Peunsylvanijos, kur kasyklos dirba ?! 
kietosios anglies industrijos, i 
nematyt 
“Laisvėj” žinių, kaip*šiandien 
darbininkai angHąkasiai sto
vi darbo sąlygose. Išrodo, kad 
čia viskas labai gerai, kad 
taip tyku ir ramu, nesimato 
jokio sunkumo iš bosų pusės,; 
uždėto ant darb. sprando. 
Todėl iš šalies žiūrint, galimą 
manyti, kad darbininkai šia
me ruožte labai laimingi dar
bo sąlygose. Bet gyvendamas 
tose sąlygose, matai visai ką1 k». j.„t darbininkų reikalus ginti. Tas

» priklauso nuo mūsų pačių dar
bininkų, kaip mes savo raštais 
jį tinkamai užpildysim. Tuo
met redakcija galės padaryti

mūsų dienraštyje
žinoma, rasis tokių darbi

ninkų, kurie pasakys, nėra ką 
pranešti apie darbus, arba kąd 
nieko nereiškia per laikraštį 
garsint blogą padėtį darbinin
kų. Kurie darbininkai taip 
mano, labai klysta. Nes dien- 

i rastis “Laisvė” yra pačiu dar
bininkų leidžiamas. Jis ir gina 

i vien darbininkų reikalus, tai 
yra darbininkų klasinio susi
pratimo mokykla. Daryt jį, 

i kad būtų pilnai atsakantis
kitą. Bedarbė, skurdas, dir
bančiųjų darbininkų darbo są
lygose didelis apsunkinimas,1 
sulyginant su pirmesnių laikų 
sąlygomis. Bet tas viskas pra- pilnai atsakančiu savo klasės 
leidžiama tylėjimu, išskyrus,] ” ' 
jeigu kur išgirsti darbipinkų; 
fimtus aimanavimus tarpu sa
vęs. Ar ilgai taip bus? Ne
kelia klausimo, kas turi patai- 

,/f-syt tą visą blogumą. Ar tas
mūsų rimtas dejavimas, ar visą šalį, darbininkai, nepa- 
bendras visų darbininkų su- keldami to skurdo, reikalauja 
siorganizavimas į bedarbių pagerinimo streikų keliu. O 
tarybas? Taip tik organizuo- kaiP atsiliepė į tuos darbinin- 
tomis spėkomis galima pasta-!reikalavimus valdžia 
tyt rimtus reikalavimus, tą vi- sa buržuazija? Kruvinu 
są negerumą prašalint, žino- ru ’ žudymu darbininkų 
ma, kad tik bendrai reikalau- \r PRčiU darbininkų, 
jant tas galima atsiekti. 1__
kodėl mes darbininkai taip ne
darome? Kodėl męs neinam
prie subendrinimo savo klasės :kaiP° negeistinus kapitaliz-

9 Į mui, nes jie reikalauja duonos
’ ! ir geresnių išlygų darbe; už-

“Laisvė”, birželio 9 d. lai-1 puola susirinkimus, išdrasko j 
doj, vietoj pastebi korės-' svetaines ir darbininkų laik-! 
pondentų apsileidimą, kad iš rąščius, kurie drįsta rašyti tie- ] 
kietosios anglies industrijos są 
nesuteikia žinių 
kuris tarnauja tik pačiu dar
bininkų reikalams. Bet ne
gaudamas žinių iš pačių dar
bininkų dienraštis negali at
likti pilnai savo užduotį. O 
kas už tai atsakomingąs ? 
Mes patys darbininkai, jeigu 
savais reikalais nesirupinam.

( Lietuviai bedarbių armijoj.

Šitoj apielinkėj didžiausias 
nuošimtis lietuvių darbininkų 
dirbą anglies industrijoj, ir 
jeigu teisingai apskaitliavus, 
tai pusė arba didesnė pusė iš
mesti iš darbo, randasi bedar
bių eilėse. Bet apie jų padėtį, 
bedarbių ir dirbančiųjų, labai 
miglotos žinios. Patys darbi
ninkai apie save neatsiliepią, 
ar jiem dabartinė padėtis tin
kama? Ar apverktina? Ar 
jie laukia gerų laikų praėjus 
kriziui, tikėdami nurodymams 
visokių mulkintojų ?

Šitaip manydami ir tikėda
mi visokiems pardavikams, 
darbininkai dideliai apsirinką.

reikalams.
Jeigu mes paimsime 

bėti šiandieninę padėtį 
ninku per visas Jungtines Val
stijas Amerikos, matysime ką 
kitą,—streikų banga eina per

apkal 
darbi

ir vi- 
tero- 
vadų 
kurie 

g daugiau protauja ir stoja gin- 
; ti savo reikalus. Grūda į ka- 
| Įėjimus ateivius deportuoja 

negeistinus

Ar Viskas Gerai, Kur Kasy
klos Dirba?

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

BROOKLYN 60 CLUB, INC.
373- 9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6487 has been issued to the undersigned 
t<> sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 135 
Grand St., Borough of Brooklyn, county of 
Kings to be consumed on the premises.

WALTER M1KOL
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 
Die Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
county of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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 237 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, county 
of Kings, to be consumed off the premises.

J. SCHNELLER
i 237 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given that License No. 
i A-6340 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 75 of 
[ the Alcoholic Beverage Control Law at 1470 
• Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, county 
j of Kings, to be consumed off the premises.

ALBERT SPECKMANN
I 1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
| A-8832 has been issued to the undersigned 
. to, sell beer at retail, under Section -75 of

...... _....
Borough of Brooklyn, county 

JOHN STENDER
1 203 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given that License No. 

A-1O075 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. 
NOTICE is hereby given that License No. i P’262?, įns befn i,8s.l!ed thS u"dcrs,'fnod 
n.c.917 has Iwan issued the I k0 seJ beer at retail, under Section 76 of

mą per visą šalį teisingas ži
nias mums darbininkams pa- bą, kiek moka, tiek užtenka, | . 
duoda tik mūsų pačių leidžia- bile darbą turi ir su tuom di- 
mi dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis”. Todėl reikia remti 
pačių darbininkų palaikomus 
dienraščius, reikia iš dirbtuvių 
ir kasyklų suteikti pilnas ži
nias apie visas skriaudas iš bo
sų pusės. Tokias žinia skai- i 
tydami, darbininkai galės imti 
pamokas visoj industrijoj. To
kiu būdu palaikomas darbi
ninkų dienraštis liekasi mo
kykla, iš kurio mes tik galim 
išmokti patys save apsiginti 
nuo visokio išnaudojimo.

Jeigu kapitalistinė kląsė yra 
susiorganizavus aplink visą 
mūsų žemę be skirtumo tau
tybės, tikybos ir rasių, vieno
dai mums kailį lupa, tai mums 
darbininkams nuo to žvėriš
kumo ir nėra kitos išeities ap-( 
sigynimui, kaip tik visiems 
bendrai susiorganizavus save 
apsiginti.
Kokioj Padėtyj Randasi Ang- J 

liakasiai Mūsų Apielinkėj

Ekonominiam kriziuj didė
jant, tas sukrėtimas palietė ir 
angliakasyklas. Ypatingai di
džiųjų kompanijų.

Minersvillės apielinkėj ir į 
vakarų pusę beveik visos Rea
ding Co. kasyklos užsidarė, iš
skyrus vienas kasyklas, kurios 
dirba apie Plymouthą.

Jau virš trys metai, kaip 
mainieriai išstumti į bedarbių 
eiles, tarp kurių ir aš randuo
si. Shenandoah, ir Girardvil
le apielinkėj, kur didelės 
nys (sluogsniai) anglies, 
pigiau pareina išėmimas, 
kasyklos dirba net trimis 
kaitomis, bet ar tų kasyklų 
darbininkai turi visi darbus, 
kurie jose pirmiau dirbo? ži
noma, kad ne. Beveik pusė 
arba daugiau pusė senųjų dar
bininkų paleista iš darbo 
sai nepriima, nors nuo 
metų jie buvo ištikimi ir 
petentiški darbininkai.

Kodėl Taip Yra?

Užėjus krizini, pradėjus 
darinėt kasyklas, daug bosų 
atstatė nuo darbo, 
tas naujus priėmė 

j instrukcijom ir iš 
I kur darbininkams
i Tie nauji bosai vietinius dar
bininkus paleido iš darbo, o 
užkvietė savo pažįstamus dar
bininkus iš tų vietų, kur ka
syklos sustabdytos, už kelių 
desėtkų mylių vežioja į dar
bą. Bet toki nauji darbinin-

didžiuojasi.
Vietiniai darbininkai, kurie 

žino, kokis buvo atlyginimas 
už kokį dąrtyą, kada nauji bo
sai ėmė kapot užmokestį, iš
ėjo į streiką. Bet ar gali strei
ką laimėti suskaldyti darbiniu-

Du nežinomu asmeniu palei
do šuvius į Tony Betaglia, ktt- 
da pastarasis lipo laiptais į sa-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

kai, kuomet, vietoj solidari^- 'prižastis šovimo kol kas ne- 
kūmo, išeina vieni prieš kitus? išaiškinta.

na pastai dblb lipo I notice u hereby given that License No.
vo apartmentą, 354 E. 12htSt.,■
New Yorke Batairlia narerriu-' the Alcoholic Beverage Control Law at 32 new lUIftt. jjctvctfeuci . Ten Eyck st Borou*h of Brook|yn( County
VO SU kulkomis krūtinėj ir nu-į of Kings, tOpbeTCon8UmedT onAthe premises, 

garo j ir tapo nugabentas Ii- į32 Ten Eyck st.. 

gonbutin.

ve- 
kur 
tos 
pa-

Taip buvo ir praeitą pavasarį. 
Kada Shenandoah apięlinkėje 
sustreikavo vietiniai darbinin
kai, tai tie, kurie iš toliau at
važiuoja dirbti, vietoj padėt

.. Į _ _ peter kapiskas 
, Brooklyn, N. Y.

nflhpfro NOTICE ia hereby ’given that License No. ovvincvi pcvwvfew. | B 6G21 hnsj been ,ssued to th(j under6iKned 
. to sell beer at retail, under section 76 of

i the Alcoholic Beverage Control Law at 331 
I Smith St., Borough of Brooklyn, County of 
I Kinge, to be consumed on the premises.
I A. iNtSENITO

------------ I 331 Smith St. Brooklyn, N. Y.

Pastarojoj Doncaster St., 
Lėger, Anglijoj, arklių lenkty-

______  ,____ niM loterijoj 109 New Yorko 
streiką laimėt, tik lauk’s, kad ir aPielin.kSs J gyventojai būk

1 n n irti nr m i H i n 'l'rtziirtliri t n za n

NOTICE ia hereby given that License No. 
A 7797 has been issued to the undersigned to 
sell beer at. retail, under Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage .Control Law at 226 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ELSIE TONISSEN
I 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 
prenqises. ;

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

» ^-4., 4- ' f -*-. » ■ ...a ■
NOTICE is hereby given that License No. ovll UI1UV, ovcuvn 10 01

________  ________ 10 neduoda iki j F t1?.6 lbas be,en„ (iSi?ed °? .th£ ^der8’?ned ' ,h« Alcoho,ic Beverage Control’ Law at 203• • , . . , , I? 8a Vec.‘ an ,etad- Hnd?1 Section 76 of jjnKert Ave., Borough of Brooklyn, county
„ ■ stambius taksus. S’TLkSr. Co“" Iof

Tad mažiukui laimėtojui ten-1Qf Kin«s- « thc,”remi8C8-
ka dideli pinigai iš kišeniausj gertrude lehler

už tikietus, didelės išlaidos 
atlikimui formalumų, didelis 
laimėtojo džiaugsmas ir labai 
maži laimikio likučiai į kiše
nių. £

esą laimėtojais. Tačiaus tuos 
laimėjimus mokama apkarpy
ti. Be tam tikrų formalumų 

.v Anglijoj tų dovanų neišduoda, 
Na, ir streikas liko pralai- ° išPildžius visus tuos forma- 

Jumus Amerikos valdžia par- 
! sivežti laimikio 
neatima gana l.

greičiau sulaužytų streiką pąr- 
davikai unijos vadai, kurie ne 
darbininkams tarnauja, bet 
kasyklų savininkams.

mėtas, vietiniai darbininkai lį- 
kos da labiau apsunkinti dar-1 
bo sąlygose, kitur visai iš dar-1 
bo atstatė, o bosų užkviesti i 
darbininkai vėl kaip dirbo, i 
taip ir dirba, nieko neatjaus-1 
darni nuskriaustiems vieti-1 
niams darbininkams.

Dabar aišku, kad toks su
skaldymas darbininkų 
naudą tik išnaudotojams, 
čius darbininkus stumia 
dėsnį skurdą. Todėl

nesa 
o pa- ' 
į di- Panelė Alice Bloom, viešo- 

patys si°s mokyklos No. 188 rašti- 
darbininkai iš tokių nuotikių ninkė, Bronxe, pasiliko po mo-

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6041 has been issued to the undersigneed 
to sell beer at retail, under Section 7 6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6618 
Bay P’kway, Borough of Brooklyn, county , 
of Kings, to be consumed on the premises. ;

HARRY JULIUS MILLER I
6618 Bay. P’kway Brooklyn, N. Y.

B-6217 has been issued to the undersigned T beJ! „ aį S' rV'on r?{to sell beer at retail, under Section 76 of I?® Bt 61
the Alcoholic Beverage Control Law at 471A Ban?) F " Av'™h°T ^'ooMyn. county
5th Ave.. Rnrontrh of Rrnnklvn rnnnlv nf °f Kfn«8’ to premises.5th Ave., Borough of Brooklyn, county 
Kings, to be consumed on the premises.

ANDREW FARRELL 
NEW DEAL TAVERN 

5th Ave., Brooklyn,471A N.

of VITO TADESCO
511 Hamilton Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that beer 
i salers License No. C-1104 has been _____
I 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 BIBER DISTRIBUTORS INC., 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

whole- 
issued

kyklos valandų užbaigti dar-
i m.v.__ v.__ . __ . i B-6207 han been issued to the undersignedbą. 1 aciaus užbaigus pasi- to sell beer at retail, under Section 76 of 
juto esanti užrakinta. Pasida- westAlEJdl,CB.MVT.' 
re nejauku. Be to, ji apsi- on the premises'. ( 
svarstė, kad neapsimoka pas- west EndTB.M^rASTe^h™coney 
nikauti ir su alkanomis pe-! Brooklyn, n. y.

lėmis kovoti per naktį tuč- 
čioj mokykloj, tad pasišaukė 
telefonu policiją, kuri nupjo
vė užraktą ir merginą išleido.

NOTICE is hereby given that License No. 'turėtų paduoti žinių savo 
spaudai, kad galėtų imti pa
mokas, kaip iš tų negeistinų 
pasireiškimų galėtų išeiti.

Draugai darbininkai! Laikas 
mums bendrai visiems savais 
reikalais rūpintis. Matote, kas 
dieną darbo išlygos sunkina- 

tiek 
dir-

■ the AlcdholiC-Beverage Control Law at the
. __ 2 Terminal, Borough of ;

1 Brooklyn, county of Kings, to be consumed ;
An

Island, I

I
I Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA •
I

I Graborius (Undertaker)
i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

r Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
J ant visokių kapinių; parsamdo au-, 
| tomobilius ir karietas veselijoms,
I krikštynoms ir pasivažinėjimams
Į . . ,
| 231 Bedford Avenue

į BROOKLYN, N. Y.

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 1 
Fulton St., Borough of Brooklyn, county 
Kings, to be consumed on the premises.

AUGUST RECHNER
3239 Fulton St., Brooklyn, N.

I ■ — ■ - - — - —— ■■ ■■
1 NOTICE is hereby given that License No. 

A-10534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7123 j 
Ft. Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
county of Kings, to be consumed off the Į 
premises.

of •
ma. Pragyvenimas ant 
sunkinamas, kad jau ir 
bantieji negali žmoniškai pra
gyventi iš savo uždarbio. Al
gos kapojamos, o ką jau kal
bėti apie bedarbius, kuriems ir 
tą pačią mizerną pašalpą nori 
atimti ?
i < Matote, šiandien' darbinin
kai veda kovą už duoną su iš
naudotojais, ir tik per kovą 
gali laimėti. O mes anglia- 

1 kasiai ar toli nuo to stovime ? 
už" Jeigu norėsime gyvybę palai

kyti, tai kova neišvengiama. 
Laikas visiems pagalvoti apie 
savo klasės reikalus. Jeigu 
mes visi darbininkai nesuben- 
drinsim savo spėkas kovoj, tai 
suklupsim. Budėkite, imdami 
pamokas iš visuotino streiko 
San Francisco ir kitų miestų, 
taip pat iš šiandieninio audė
jų streiko. Tas pats ir mūs 
laukia.

J. Ramanauskas.

už darbininkus prieš kru- 
dienraščiui, i vinąjį terorą veldžios ir bosų.

j Paimkim pavyzdį iš San Fran- 
I cisco visuotino streiko, kuris Į 
I buvo vienas iš svarbiausių 
! d a r b i n inkų pasipriešinimų ‘ 
| prieš išnaudotojus, prieš ne-'
■ pakeliamą ^kurdą, už iškovo- i
■ jimą geresnių sąlygų darbe, 
, kad dirbančiųjų darbininkų
šeimoms' nereikėtų badauti. : 
Rodos, toki reikalavimai dar- 
bininkų yra tiesoti ir niekas 
neturėtų teisės užstot kelią 
atsitraukt darbininkams nuo 
neapmokamo darbo. Bet taip 
nėra.

Prieš streikuojančius darbi
ninkus sukilo visos juodosios 
spėko fašizmo, visokių valka-: 
tų-gengsterių, mušeikų ir tt.,1 
kad sulaužyt streiką. Buržua-' 
zinės valstybės apartas sutrau- i 
kė visas militarines spėkas, J 
miesto majoras visą policiją irt 
specialiai suorganizuotus vai-' 
katas apginklavo ir pastatė j 
prieš beginklius darbininkus,; 
dusyt nuodijančiom dujų bom
bom, skaldyt galvas buožėm ir 
šaudyt. Tas visas teroras pa
naudotas prieš darbininkus ap
gynimui kapitalo dvesiančios 
sistemos, o visas sunkumas da
bartinio krizio kraujamas ant 
darbininkų sprando, atimant 

jų paskutines teises.
Spaudos Rolė Streikuose

Argi darbininkai nepermato ; y’dirbHnų‘ 
to, kad visi buržuazijos lei
džiami geltonlapiai anglų kal
ba visai užtylėjo apie krūvi-' 
hąjį terorą laike visuotino' 
streiko'San Francisco? Visi 
varė agitaciją už sulaužymą 
streiko, už pralaimėjimą dar-’ 

• bininkų. Nė vienas nepasmerkė 
kruviną terorą, naudojamą 
prieš darbininkus, sulaužymui 
streiko.

Na, o dabar paimkime savą
ją lietuvių buržuazinę spaudą,! 
kurią mes darbininkai palai
kom—klerikalų, 1
fašistų, socialistų, ir sklokinin-j 
kų laikrascius. «.* nvro v.t-, mu naiupciiujus veuejais, Včii’i 
nas tų geltonlapių pranešė ar-! Brodsky, praneša, kad nomi- 
ba praneša teisingas žinias iš, nacijų balsavimuose pereitą1 
klasių kovos lauko? Sakau, | ketvirtadienį jis gavo telefonu 
kad ne! Visa toji geltonoji 30 skundų nuo balsuotojų, ku-

tirštai lietuviais 
Ar tose vietose 
gerai darbinin- 
spaudoje nieko 
tų vietų pra-

Paimkime pirmiausia, Gi
rardville, Shenandoah, Maha- 
noy City, Gilberton ir jų visas 
apielinkes, 
apgyventas, 
jau tikrai 
kams, kad 
nematyt iš

4nešta ? Taip nėra, jie gyveną, 
skurdą ir nepatenkinimą nbša 
ant savo sprando ir su kan
trybe tyli. Tiesa, toge vįetpse 
Reading Coal & I. Co. kasy
klos dirba net trimi jpąkai- 
toms, bet kokios sąlygos darbo 
vietiniams darbininkaips, tai 
net liūdna ir pamislyt! Bet 
nematyt, kad patys darbinin
kai iškeltų į viešumą tas visas 
skriaudas. Nežinia, del ko. 
Ar del baimėš “pragaro,” ku- 
riuom baugina dvasiniai “va
dai” už nepaklusnumą valdan
čiai klasei? Ar bijodami įsi
žeisti pardavikams vadams 
unijos?
taip žemai stovi

iš

ir vi- 
daug 
kom-

O į jų vie
šu naujom 
kitų vietų, 

nežinomi.

Požeminiu ‘traukiniu tapo 
užmuštas Joseph M. O’Shea, 
St. John Universiteto profeso
rius ir Brooklyn© banko virši
ninkas. Nelaimė įvyko 8th Av. 
požeminyj, prie 155th St. ir 
St. Nicholas Ave. Banko vir
šininkai negalėjo išaiškinti 
priežasties delko jis būt turė
jęs žudytis. Manoma, kad jis 
nugriuvo ant bėgių suimtas', 
svaigulio, kuris jam atsikarto-j 
davęs nuo apsinuodijimo ga- 
sais pereitame kare.

MARK ORENŠTEIN AND
IRVING RICHARDS

Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that Licenses Nos.

at retail, under

7123 I'T.

NOTICE
A-9873 and A-10497 has been issued to the 
undersigned to sell beer _____ ____
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 203 Church Ave., and 6219 Bay 
P’kway, Borough of Brooklyn, county of 
Kings to be consumed off the premises.

KAPLAN BROS. CHAIN STORES 
(PAUL KAPLAN)

Church Ave., and 6219 Bay P’kway 
Brooklyn, N. Y.

203

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist '

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Banditai ir Vėl Pasipinigavo Pravarė 18 Čigonų iš Namų

Kiek čia senai banditai nu-| 
sinešė virš 4 šimtų tūkstančių 
iš šarvuotvežimio ir buvo už
kinkyta viso miesto policija jų 
gaudymui, bet nesugavo. Da
bar trys ginkluoti vyrai pase- į 
kė šarvuoti, kada jisai atvežė 

į $9,641.38 algų Kaplan Bro- 
: thers, 45 W. 18th St., New 

i dirbė
jams, sulaikė raštinės darbi
ninkus, atėmė algų pinigus ir 
pabėgo. Nei laputė nesulojo

John P. Garley, namų agen- 
I tūros atstovas, pridavė teisė
jui Eilperin reikalavimą iš- 

.1 kraustyti čigonų šeimyną iš 
krautuvės, 8318 5th Avė., 
Brooklyne, sakydamas, kad iš- 
randavodamas krautuvę čigo
nas sakėsi gyvensiąs penkiuo
se, o dabar esą 18. Užklaustas, 
ką jie veikia toj krautuvėj, 
čigonas atsakė, jog buria atei- 

; tį. Bet teisėjas mano, kad čia 
Kas kita, mat, pagauti' ko-' ate,tls vls‘ems ^tikrinta (zi- 
anistus ir kitus kovingus ‘ ,1,oma’ neatsižvelgiant kokia).munistus ir kitus 

darbininkus, kada jie būriais 
sueina į pikietus, į demonstra- i 
ci j as, į mitingus. Jie begink
liai, o čia dar didelis būrys, 
net užrištomis akimis galėtum 
juos sučiupti. O garbės pas
kui, garbės!

tad vargšui čigonui paliepė 
kraustytis į tyrus augmenims 

i ir vabzdžiams ateitį burti.
Tačiaus toks teisėjo patvar

kymas neišriša čigonų proble
mos. Sovietuose čigonai ne
benori būriniu užsiimti, nes 
jiems duoda darbus ir ūkius.

tautininkų,! Komunistams Kliudė Balsuoti
Komunistų Partijos rinki-

Ar nors vie-'mų kampanijos vedėjas, Carl

Nejaugi darbininkai1 spauda stovėjo už darbininkų 1 riem neduota Komunistų Par- 
i stovi klasiniam pralaimėjimą, ir visus parda-' tijos balotų, aiškinantis netu- 

susipratime, kad neatsiranda vikus vadus pagyrė, Hutįe pą- rėjimu, kitur jų —‘ J 
nė po vieną iš minėtų vietų dėjo sųląužytį streiką. O tei- buvusi pakeista »"X i. X . 1 , r, 4 ' VA e. *» ». — — . - .1 — ... I • 1 1 - L. A. J .. J —   1  J 1 f 0 nušviesti per spaudą nors 
trumpomis žinutėmis visą da
bartinę padėti angliakasių,

registracija 
Mvjvr ~ — „ccK,. arba visai
singus vadus, kurie Veda idar-1 jiems atsakyta teisė balsuoti, 
bininkus išeit iš to skurdo, pa-! Dar negauta pilna komunistų 
smerkia. • balsų skaitlinė.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
I

Hany Sohn, 31 metų, bedar
bis apdraudos agentas sakėsi 
pasipirkęs siūtą iš tūlo as
mens, kurį jis žinojo tik po 
vardu Fats. Už poros savai
čių jis jį susitikęs ir pradėjęs? 
išmetinėti medžiagos prastu
mą. Siūto pardavėjas atsikir
to ir kaip bematant paleido 
kulkas į pirkiko pilvą, o pats

Sulaikytas tūlas John Kelly,; 
23 metų, jūrininkas ir kalti
namas daugelyje apiplėšimų ir 
žmogžudystėje. Mrs. Dorothea' 
Becher, gyvenanti 96-16 35th 
Ave., Corona, Queens, pripaži
nus jį tuom pačiu, kuris ją v 
apiplėšė ir laike apiplėšimo nu
šovė jos vyrą ir šovęs į ją. Plė
šimas įvyko gegužės 11 d., šių 
metų, o plėšikas tapo sugautas . 
4 d. rugpjūčio. i

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai 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

103-25 1
Hill,!

Vincent G. Farley, 
121st St., Richmond 
Queens, tapo suareštuotas už į 
pasilaikymą teismo iždo pini-' 
gų $50, kuriuos jisai gavęs iš, 
užsimokančių bausmes ir ne
padėjęs bankan.

Delko Svarbu Lankyti 
Darbininku Mokyklą
Jau buvo nekartą pranešta, 

kad dabar eina registracija 
darbininkų mokyklon, rudens 
sezonui. New Yorko mokyk
la ypač yra turtinga įvairumu ? 
visokių kursų, geriausiais in-, 
strukto.riąis ir patogumu mo-'j 
kyklos įrengimų bei prieina-j 
mumu visokių knygų, reikalin-|' 
gų tuose kursuose. Kiekvienas 
kas nori lavintis turėtų susi
domėti. - ;

Katalogas, smulkmeningai 
išdėstantis įvairius kursus ir 
sąlygas, gaunamas mokyklos 
raštinėj, Room 301, 35 E. 12th 
St., New Yorke, nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Gyve
nantieji augštutinėse Brookly- 
ųo dalyse, kaip Brownsvillėj, 
East New Yor^e, gali užsire
gistruoti Brownsvilles dąrhi- j 
ninku mokyklon, 1^55 Pįtkin 
Aye., Brooklyne. Ten taip pat 
yra 
sy.

visa eilė svarbiausių Kur-(

MM VM MM IAI tfW (At ¥¥ IAI MM

Dr. BERMAN MENDLOWITZ
Praneša yisuomejiei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street >
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 513G 

Keystone—Main 1417
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šeštas Puslapis Pirmad., Rugsėjo 17, 1934

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Komunistų Partijos 15 Mėty Sukaktuvės
Viso didžiojo New Yorko daus revoliucinio veikimo, 15 

organizacijos energingai ruo- metų Komunistų Partijos augi-j 
šiasi apvaikščiojimui Komunis-mo ir vystymosi, 15 metų ren
tų Partijos penkiolikos metų gimosi prie Sovietų Ameri- 
sukaktuvių. Ta proga yra ren- kos.” •
giamas milžiniškas masinis mi- Mitinge bus rodomi pa-; 
tingas ateinantį penktadienį,. veį|<siai į§ k. P. augimo ir ko- 
rugsėjo 21 d., 8 vai. vakaro,’v^ Kalbės geriausi kalbėto- 
Bronx Coliseum, 177th St. j jaj jr ^us meno programa. Tū- 
®ronx- i las draugas sako: “Aš jau i

Tai nepaparastos svarbos , kralistysiuos į tą mitingą nuo Į 
darbininkų klasei turi šis ju- šeštos valandos, kad neprisiei-1 
bilėjus. Komunistų Partijos | tų liktis už durų.
Antro Distrikto atsišaukime į; svarbaus gimtadienio nenorė- 
darbininkų organizacijas sako-' čiau .apleisti.” Imant atydon 
ma: “Ši diena turi didelę po- į dabartinį augimą partijos įta-, 
litinę reikšmę visam revoliu- kos masėse, nebūtų stebėtina,, 
ciųiam judėjimui. Jinai atžy- jei didžiulė Bronx 
mi penkiolika metų neatlai-jbus permaža.

i ALDLD Pirma Kuopa
Gerai Dirba

PAJIEŠKOJIMAI

v

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANČLIŲ KOMPANIJA)

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

geriausiosPirmos klasės anglis,

Prašome
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

PAJIEŠKAU draugės del apsivedimo, 
nesenesnės kaip 30 metų ir nedau

giau sveriančios kaip 130 svarų. Aš 
esu 35 metų; turiu gerą darbą ir. 
gerai uždirbu ant pragyvenimo. Ne
naudoju svaiginančių gėrimų ir ne
rūkau. Myliu linksmą gyvenimą. Su 
pirmu laišku malonėkite ir' paveikslą 
prisiųsti.

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit j jūsų namus.

Prista-

J. MEKL
37 Graham Ave. Brookyn, N. Y. 

(220-222)

Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
ALDLD 1 kuopos susirinkimas 
buvo gana skaitlingas, ypač 
draugės moterys gerai pasiro
dė, sukirto vyrus savo skait- 
lingumu. Taip ir reikia.

Nariai atsiėmė “šviesos” nu
merį trečią. Bėgiu mėnesio 
pasimokėjo apie 12 riarių. Tas 
įrodo, kad nariai nenori liktis ( 
už organizacijos sienų. Eilė! 
narių darbavosi ' ir pasiliko I 
darbuotis toliau išrinkimui už
silikusių mokesčių.

Buvo eilė raportų ir pakvie- 
.. • timų. Daugiausia kalbėta Ant-

g • ro J. V. Prieškarinio Kongre- 
! so klausimu. Kuopa nutarė 
! siųsti delegatą į tą kongresą 
ir juomi išrinko d. S. Sasną. 
Taipgi paskyrė kuopos atsto
vus į Sąryšio šaukiamą kon-

Pereito penktadienio vaka- į laiką iš Passaic, kur jis anks- ferenciją to kongreso reika-i
Pasirodė, kad kuopa la- sa Steffanelli, kolaratura sop-

•.ranas; S. Kazameika, lyriškas

tokio

PUIKIAI PAVYKO RINKIMU BANKIETAS

rą, Royal Palace, 16-18 Man-^ 
hattan Avė., Brooklyne, įvy-| 
ko Komunistų Partijos šeštos 
Sekcijos rinkimų bankietas

A. VISNIAUSKAS 
Puikus Baritonas

Vėlesniu laiku Višniauskas 
pasirįžusiai lavina savo balsą mą. 
ir Brooklyno apielinkė jį gir
dės Menkeliuniutės koncerte.

Kiti dainininkai bus: Lioną 
Basaly, lyriškas sopranas, Ro-

PAJIEŠKAU
I Pajieškau gyvenimui draugės, link
smos išvaizdos, mylinčios skaityt 
darbininkiškus laikraščius, nors bis- 
kį prasilavinusios, ir mylinčios tikrą 
draugišką šeimynišką gyvenimą. Tu- 

1 ri būt nejaunesnė kaip 35 metų ir 
; ne senesnė kaip 45 metų. Be skir
tumo ar našlė be valkų, ar mergina, 
turinti kelioliką dolerių finansų. My- 

I linti švarų gyvenimą ir užsilaikymą 
i be skirtumo namie arba išėjus, turi 
: būt fiziškai ir protiškai sveika. Ma- 
j lonėkite su pirmu laišku ir fotogra- 
i fiją prisiųsti, ant pareikalavimo su- 
• grąžinsiu. Atsakymą duosiu visoms. 
I Aš esu našlys, 39 metų senumo, 
į užsilaikau kuono geriausiai, svaigi- 
1 nančių gėrimų nevartoju, tik • kaip 
kada 
žai. 
kai.

1 mot 
tikrą

alaus išgeriu, ir tai visai ma- 
Esu sveikas fiziškai ir protiš- 
Turiu pastovų darbą ir visuo- 
dirbu be pertraukos. Mylintis , 
draugišką šeimynišką gyveni-

F. VENSKUNAS
312 Shonk Str., Plymouth, Pa. 

(218-224) 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

PARENGIMAI■ čiau kalbėjo streikierių mitin-]ajs. __ L.
I bai gerai pasidarbavo Tarp- .. .... ______________ t
tautiniam Moterų Kongresui. | tenoras ;V. Tamkiutė, kontral-1 
Pasiuntimui jaunuolio į Sovie- to; Candido Canfora, 
tų Sąjungą paaukota $2. Nu- tenoras; A. Višniauskas, bari-' 
tarta užsisakyti stalą K. P. tonas; Rosa Parronchi, drama- 
rinkimų bankiete. Taipgi nu- tiškas sopranas;
tarta surengti vakarėlį-. Buvo Merginų Sekstetas; Enzo Paša-( Taipgi yra jau g 
kilęs ir dienraščių “Laisvės” ir carella ' "

klausimas, bet suži- dainuos solus ir 
Menkeliuniutė.

Po programai bus 
griežiant Beniulio 
Koncertas prasidės 4-tą vai 
šokiai bus tuojau po koncertui. I

Įžanga $1.00. 75c., 50c.!
Vien tik šokiams 40.

Tai bus 30 rugsėjo, (Sept.), 
Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y.

ge.
Išmokėjimui sekcijos garsia- 

•'kalbio, kurį specialiai pirko 
Tai buvo lyg ir atidarymas! rinkimų kampanijos mitin- 
rinkimų kampanijos. Publikos. gams atvirame ore, ir abelnai 
atsilankė daugiau, rfegu buvo, ]<arnpanijos reikalams aukų 

su virš $92 
Veikiausia 

paties bau
bu vo viduti-

tikėtasi ir daugiau, negu sve- j surinkta pinigais 
tainė galėjo talpinti. Vėliaus[ir pažadais $12. 
atėjusiems prisiėjo stovėti.! ij]<s pelno ir nuo 
Dėlto dikčiai užsitęsė aptarna-j kieto, nors įžanga 
vimas maistu ir pati programa1 nė.
ir daugelis anksti atėjusių ap-j Lietuviai šiuo
leido susirinkimą neišgirdę, ne-’ skaitlingai dalyvavo. ALDLD 
matę pačios geriausios dalies 1 kuopa turėjo užsisakius sta- 
programos.

Programos išpildyme daly-'pos vardu dalyvavusieji drau- 
vavo Aido Choras ir Jaunuolių! gai ir draugės pridavė auką 
Kliubo Choras, taipgi buvo, $1.50. G" 
smuikininkas. Smagiai ]
juokino publiką “Kreidos Kai- draugai 
ba”, nesigailėjo jos laukusie- Reiškia, pasirodėm 
ji. Buvo visa eilė kalbėtojų; organizuotai.
tai vis kandidatai, jų skąįčiu-l Pereitą metą rinkimų ban- 
je ir d. J. Siurba, “Tiesos” re-' kietas buvo “Laisvės” svetai- 
daktorius, kandidatas į asem-'nėj. šiemet turėta daug di- 
blymanus nuo 13-to rinkimų desnė svetainė, bet pasirodė 

permaža. Pasirodo, kad ko
munistų ir jų draugų skaičius 
smarkiai auga. Dabar turime 

tuos

sykiu irgi

“Vilnies 
nojus, kad tam tikslui bus su
šauktas visų vietos organizaci
jų susirinkimas—palikta 
išdirbti vajaus planus.

Parsiduoda vasarnamis, kuriame 
, yra labai gerai išdirbtas biznis, čia 

Žymus . yra geras darbas ir pragyvenimas, 
1 del vienos didelės šeimynos arba 
dviejų. Yra visi įtaisymai, lovos, už- 
klodės, stalai, ir virtuvės įrankiai 

Aido Choro del 45 žmonių, yra elektra, gazas. 
; žemės,—10 akrų 

• • i „ m • • derlingos žemės, didelis upelis mau-smuikimnkas. Taipgi: (lytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
duetus pati. bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, i 

! nrklvs. dano’ vičtn 90 Vrnlilrn iv

jam

j lą ir dalyvavo bendrai. Kuo- 
' nnc’ vrnvrin n n Itttto vriicii mi /'Iv’nn

Choristai pridavė $1. 
pri-'TDA 17-tos kuopos vardu 

taipgi pridavė $1. 
bankiete

Kriaučiy Lyga Rengia 
Linksmą Vakarėlį

distrikto. Paskiausia kalbėjo 
d. Clarence Hathaway. Nepai
sydama vėlybos valandos, pu
blika su įdomumu išklausė jo gerai pasidarbuoti per 
kalbos, kurią turėjo labai j du mėnesiu, kad ir balsų skai-
trumpinti del vėliaus laiko. ’ čius už komunistus pakiltų ke- 
Atrodė pavargęs, nes su dide- leriopai daugiau, 
le paskuba vos spėjo sugrįžti

Šios Savaitės Kalendorius
Ketvirtadienį, 10 vai. ryto, 

visi Williamsburgo bedarbiai 
susirinks. Bedarbių Tarybos 
centre, 413 S. 4th St. čia tu
rės pasitarimą ir susirikiavę 
eis į šalpos Biurą, kur priduos 
bedarbių reikalavimus. Dir
bantieji, kuriem galima, taip 
pat turėtų dalyvauti ir paremti 
bedarbių reikalus.

Ketvirtadienį Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Darbininkiškų 
Organizacijų Sąryšio konfe
rencija prieškarinio veikimo 
klausimu. Konferencija rinks 
delegatus į Prieškarinį Kon
gresą, 'kuris įvyks 28, 29 ir 30 
d. Šio mėnesio, Chicagoj.

Penktadienį Komunistų Par
tijos Penkiolikos Metų Sukak
tuvių apvaikščiojimas, Bronx 
Coliseume.

šeštadienį visų didžiojo 
New Yorko bedarbių ir dir
bančiųjų darbininkų ir drau
gų maršavimas prie miesto ro
tušės, reikalauti tuojautinės 
piniginės šalpos bedarbiams ir 
priėmimo Darbininkų Bedar
bės Apdraudos Biliaus HR 
7598.

R.

Trokas Maisto Streikieriams

I arklys, daug vištų, 20 kralikų ir j 
v ... I daugybė angančių daržovių. Yra visi 
šokiai, 1 farmos įrankiai, ii’ geram stovyje, 

orkestrai. I Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma- 
. lonėkite atsišaukti del platesnių ži

nių: Avanta Farm, Ulster Park, N.Y. 
(218-230)

Įdomus, gražus ir naudingas 
žada būti kriaučių 54 skyriaus 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
vakarėlis, kuris bus !
rugsėjo (Sept.), “Laisvės” sve-1 mond Hill, N. Y., mirė rugsė- 
tainėj, 46 Ten Eyck St., kam- , jo 14 d. Laidos rugsėjo 17 d'.,

Pereitą penktadienį įvykus scenos, 
darbininkų organizacijų kon-, kalbėsime, 
ferencija, tikslu išdirbti strei-j 
kierių šelpimo programą, nu- nius 
tarė šiandien pasiųsti streikie-, apie vakarėlį, 
riams troką maisto. Ten daly-i 
vavus*ios organizacijos tuojau, 
ėmėsi darbo ir reikia tikėtis, 
kad tarimas bus išpildytas. 
Tačiaus tas pirmutinis trokas j 
nebus paskutinis ir maisto su-1 
rinkimui reik visų organizaci-l 
jų ir atskiriu asmenų paramos.

Organizacijos privalo pa-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale RetailMIRTYS—LAIDOTUVĖS

Izabelė Stankevičiūtė, 29 ! N0TICE i8 hcl.eby given that License No.
99_v»a d mphl 111-23 12Gth St Rich- 1 B-6463 has been issued to the undersigned14 U. , metų, 111 ZO IzLOLIl k,L., nun {o BelI bceI. at retaili un(ier Section 76 of

pas Lorimer St., Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vakaro.

Vakarėlyje .bus įdomi p’ro- 
grama, kuri sužavės visus at
silankiusius j vakarėlį. Nors 
visuomet praeityj kriaučių Ly
ga surengė gražius parengimus 
ir davė puikią programą, bet 
šis vakarėlis bus kur kas pui
kesnis už pirmesnius, todėl, 
kad turime užkvietę progra
mos dalyvius, kurių lietuviška 
publika dar nėra mačius ant

Dabar apie juos ne- 
Kriaučiai ir kriau- 

čiams pritarėjai sekite vėles- 
Laisvėje” aprašymus

• Įžanga 30 centų ypatai. Ti- 
kietus galite gauti pas lygie- 
čius.

Komisija.

Lankėsi Lawrencieciai
Draugai Butėnai

Šiomis dienomis Brooklyne

šv. Jono kapinėse. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Pasirodo, kad brooklyniečiai 
nemažai bylinėjasi. Dabar 
Brooklyne laukia džiūrės teis
mo 66 tūkstančiai bylų, kurios 
paliečia 330 tūkstančių asme
nų, kas reiškia vieną septintą 
dali visų Brooklyno gyventojų.
(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina arba mote
ris dirbti prie abelno darbo mažam 

viešbutyje. Prašom rašyti angliškai. 
Hillcrest Lodge, Plainfield, N.

(219-221)
J.

the Alcoholic Beverage Control Law at 2028 . 
Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, county 1 
of Kings, to be consumed on the premises. • 

BOULEVARD DINING ROOM INC. j 
2028 Mermaid Atie., Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby - given that License No. | 
B-6442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 158 
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. 1
NOTICE is hereby given that license No. j 
B-6464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1289-91 Gates Ave., Borough of Brooklyn, : 
county of Kings, to be consumed on the; 
premises.

JACOB STILLMAN 
1289-91 Gates Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-6433 has been issued to the undersigned 

” ’ .................................... ...... 76 of
96 ; 
of i

n. y. ;

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) •

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

to Hell beer at retail, under Seclion 76 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
i Berry St., Borough of Brooklyn, county 
Kings, to

96 Berry

NOTICE
B-6439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under 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 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1701 j 
78th St., Borough of Brooklyn, county of : 
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 

i the Alcoholic Beverage Control Law at 1205 ' 
1 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 e given that License No. 
B-6472 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undci- 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.

be consumed on the premises.
FABIAN CZERNIEC

St., Brooklyn, N. Y. 1

is hereby given that License No.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. 1. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

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.

KRANK KRESSE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. i 
been issued to the undersigned

under Section 76 of j
GERA PROGA

Gera proga del dviejų neženotų 
vyrų arba ženotiems be vaikų, nes 
turiu 4 didelius grūs kambarius, su 
visais rakandais, reikaingais gyveni- j 
mui. Priežastis, kad aš išvažiuoju į 
Lietuvą, paliksiu viską veltui. Del 
pasitarimų kreipkitės šiuo . antrašu:

A. HINTZ
135 Thames St., Brooklyn, N. Y.

(220-222)

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

i

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą < 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

Sergančių 
Chroniškos

skirti tam darbui veiklias ko-'lankėsi lawrencieciai draugai 
misijas ir jų vardus ir antra-, Butėnai. Užėjo į “Laisvės” 
šus tuojau pranešti laikinam; redakciją, apžiūrėjo spaustuvę 
streikierių šelpimo komitetui,! ir pasikalbėjo su draugais. 
870 Broadway, New York Prie progos d. A. Butėnas pa- 
City. Draugės. ir draugai, aukojo $2 Išmokėjimui “Lais- 
ūmai imkimės šio darbo, nes vės” automatiško preso.
badas nelaukia. Badas yra ■ ------■■—
galingesnis bosų Įrankis uz po7 g MisioiiierfliS ApkraUS- 
11 p 11 n ir a rm 11 n. , c r

1 tė Namus
Andrew E. Olsen,

* kaltinamas išnešime 
TEATRAS-DAINOS-NUZIKA namų, Great Necke, $300 ver- 

tčs drabužių, sakėsi buvęs,
• dvyliką metų misionierium.

Acme Teatre, Union Square, “Well”, kada nebesiseka krau- 
šiandien pradedama rodyti ir- styti biedniokų centus iš kiše- 
gi naujas Sovietinis judis “Ma
sių Kova”. Pagaminta Pirmoj 
O.dessos Komjaunuolių Studi
joj.

liciją ir armiją.
S. D.

su draugais.

46 metų, 
iš vienų

IŠRANDAVOJIMAI
; PASIRANDAVOJA .

Pasirandavoja foi*nišiuo'tis kamba
rys, didelis ir šviesus; “stęam heat
ed”, labai žema kaina. Savininkus 
galima matyt kaip 7 vaį. vakare. 
Apsišaukite ^sekamai: < \
436 South 5th ,St. Apt. 9. Brooklyn, 
N, Y.

parėm, krikitynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

niaus gražuoju ✓ir prisieina 
prie jo taikytis vogčiom, tai 
prisitaikė, žmogelis, prie to
kios vietos, kur išsykio gavo 
trijų šimtų vertės. Tačiaus, 
kada kraustė darbininkų kiše- 
nius, tada tie patys įstatymai 

o wii( uiuauway, ųseyv xorae, vadino didvyriu, bet kad’a ap-
čio konferencija Jersey ĄCUy, .tebėrodoma “PetirHurgo Nak- sisuko į storesnį kišenių, tada 
N. J. i ;\tys.” 1 . -‘ jau atsidūrė kalėjime.

šeštadienj vakare kriaučių 
Lygos vakarėlis, “Laisvės” sve
tainėje .

Sekmadienj LDS 3 Apskri-
Cameo Teatre, '42nd‘ St., ne

toli, Broadway, New Yorlp

f. i * ■ , i

(219-221)

Telephone: FOxcroft 9-6901

BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

Pristatau Parengimaifts Gerą Muziką Už 
Prieinamą Kainą

321 Chąuncęy Street '18 Stagg Street
' » Brooklyn, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žp"^ 
MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tjek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

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

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Inc., Dep. L. 
62 Be&co'n St., Newark, N.J.

Gydoma Odoa 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos.' A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo. Tyrimai, 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimą* Veltui

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

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

New York 
Valandos—! A. M. iki i P. M. 
t> sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

1




