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Sovietai jau Oficialiai , Policija T«r' Sumažini
f

sidomėjo

imta į Tautų Lygos narius policininkams suplonint sau Ely antradienį atvyko dide- I Milicijai užpuolus stieiko

i dar mėgino pašmeižti So- i Vokietija Ginkluojama
I .. ___  _ -__ -

už Užsienių Pinigus

Greenville, S. C.—Milicija šovė į ramų audėjų streiko pikietą prie Dun
gan dirbtuvės ir užmušė vieną streikierį, kelis sužeidė.

GENEVA. — 39 balsais Policijos komisionierius i
prieš 3 Sovietų Sąjunga pri- Flanagan įsakė riebiesiems šios valstijos gubernatorių

rugs. 18 d. Delegatai septy- ’pilvus, suliesėti; o jei ne, tai le delegacija, susidaranti iš 
nių trečiaeilių šalių sušilai-.jie bus išmesti iš tarnybos, i audėjų streiko darbuotojų, 
kė nuo balsavimo. Airijos ■ 
delegatas de Valera pirm to '

Dabar 
padaryt i 
rūšies, kuriuose b 
keliauninkai. T 
sklandžiotojas turi 
nėm įtalpą.

salose, ku-
Kurilu salų t <

pranešama, kad tapo I 
sklandžiotojai naujos j 

vežama ir I i 
Kiekvienas naujas j 
" i šešiem žiną- >

(ir kelis nedidelius automo- 
• bilius važiuoti pikietinin- 
kams į Passaicą. Tatai jis 

j tyčia darė, idant nenuvyk- 
“perdidelis” pikietas į

Japonijos imperialistai, parodė i 
kumštį Jungtiniu Valstijų impe- Į 
rialistams. Japoną laikraštis 
“Dzi-Dzi” sako, kad negali būti 
nei kalbos, kad Japonija nusileis j 
Amerikai karo laivynu klausi
me. Laikraštis toliau sako, kad 
Japonijos imperialistai jau bu- 
davoja karo laivynui prieplaukas 
Šizova ir Kokkaido 
rios priklauso prie

KRISLAI
Orlaiviniai Traukiniai. 
Kumštis prieš Kumštį. 
SSSR, ir Daktarai.

Rašo ; Valstiečio Sūnus.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio AVI

,Bendro Fronto Delega- A' ginkluotų gengsterių, — 
tai na<t f.iihprn p|v tačiaus per paskutines tris lafi JMb uUUcin. Luj1 dienas streikan išėjo dar 
BOSTON, Mass. — Pas 20>°00 darbininkų.

CHARLOTTE, N. C. —

Sovietą Sąjungoje; sėkmingai 
skrajoja “oriniai traukiniai’’. 
\ ienas motorinis orlaivis paskui 
save velka po du-tris sklandžio- 
tojus, kurie neturi motoro. Ypa
tingai tas naudojama pašto per
vežime. Atvykus prie miesto, at
kabina vieną sklandžiotoją, ku
ris, vieno žmogaus valdomas, pa- i 
daro ratą ir mieste nusileidžia su ’ 
reikalingais pašto siuntiniais, o 
orlaivis skrenda toliau. Orlaivis 
grįždamas pasiima tą sklandžio- I

*>ąjungoje valdžia su- 
padidinimu daktarą 
Medicinos lavinimosi 

įstaigas 1928 metais lankė 26,100 
studentą, o dabar jau 48,000. Bet 
daktarą kiekis dar yra nepakan
kamas. Sulig valdžios tarimo, 
1934 metais privalo baigti moks
lą 16,610 daktarą, 1935—23,000, 
1936—30,000 ir 1937 metais 33,- 
500 daktarą. Taip iki 1937 metą 
privalo būti išlavinta 103,610 
daktarą.

i MAKLIORIAI VADAI JIEŠKO GREITŲ DERYBŲ I Įer užsakė tik vieną troką 
DELEI STREIKO IŠKRIKDYMO kp ” "“didohns antnmo.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vuų Šalių, j 
Vienykitės! Jūą Nieko 
N e p r a lai mesite, Tik 

j i Retežius, 6 išlaimėsite 
Pasauli!

Telephone STagg 2-3878

Priimti i Tauly Lygą S‘"StonK Pil,lls1 ¥ J5^. GREENWICH, Conn.

vietus, būk jie “persekioją”! 
žmones už religiją.

Į Lygos posėdį atėjo So- 
reikia rūpintis savo bizniu, kada vįeįu užsienio reikalų komi- 

. sąrąs M. Litvinovas su VIa-j 
i^Jdimiru Potiomkinu ir Bori-

I su Šteinu. Juos karštai pa- 
! sveikino svečiai, 
galerijose.

daktarams ne-

jie jau baigę mokslą. Mokslą ei- ' 
t i padeda valdžia, o kada jie, baj- . 
gia mokslą, tai jie gauna vi 
reikmenis ir jiems mokama re
guliaru alga, nepaisant ar dau
giau ar mažiau buvo pas kurį li
gonių. Daktarai dykai tarnauja 
visiems darbo žmonėms ir už tai 
daktarams apmoka algą darbi
ninku valdžia. 4

Philadelphia, Pa.

Amerikos Fabrikantų, 
Pelnai iš Dujų prieš 

Streikierius
susirinkę . WASHINGTON. — Sena- 

torių komisija patyrė, kad 
” Savo kalboj Litvinovas po priedanga atsiskaitymų 

! atžymėjo, kaip Sovietų Są- už tavorų išvežimus bei įve- 
Į junga visuomet neatlaidžiai jžimus Hitlerio valdžia Vo- 
darbavosi už taikos palaiky-j kietijoj gauna pinigų delei 
mą. Įstojus į Lygą, jinai 'ginklų ir amunicijos. Spėja-

I profesorių, kunigų, aktorių 
ir šiaip inteligentų. Delega- 

j tai reikalavo nesiųsti milicL 
[jos prieš streikierius ir.pa- 
i šalinti ginkluotus sargybi
nius nuo audyklų verpyklų. 
Savo pareiškime delegacija; 
aštriai i pasmerkė’ urminį ve
žimą ginkluotų -gengsterių 
iš New Yorko ir i kitur prieš 
streikuojančius Mass, darbi
ninkus.' Reikalavo, kad gu
bernatorius tatai uždraus-

I

tų. Gubernatoriui buvo nu
rodyta į policijos ir gengste
rių terorą Lawrence, Wor- 

, cesteryj ir kitur prieš ra-
irgi dės visas ■ pastangas, ma, kad prie to prisideda ir jyjus pikietuotojus. 

i idant užkirst kelią imperia- Japonija.
c. • -i • - t - x • Cistiniams karams.Svarbi Prieškarine Lietuvių į — - -

Konferencija Ineta, dalis Tautų Lygos na-j 
rių tikrai nori santaikos; 
kiti gi bijo, kad jeigu išsi- 
veržtų pasaulinis karas, tai 
galėtų jis pereiti į darbinin
kų revoliuciją, per kurią 
būtų šalin nušluota eilė bur- 
žuazinių valdžių. Nežiūrint j pa'nijafb;z‘nis1pakilo5 ik{ 
to, imperialistinio karo pa-L.^x^x.-..

. v_. . , JlUOblHlCių.vojus ne mažėja, bet dide- j 
ja. ' i —

Ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 23 d., 928 E. Moya- 
mensing Avė., 2-rą vai. po 
pietų, įvyksta visų Philadel- 
phijos lietuvių organizacijų 
išrinktų delegatų konferen
cija, iš kurios bus išrinkta 
delegatai vykimui į Chica- 
goj šaukiamą kongresą 
prieš Karą ir Fašizmą.Visų 
organizacijų delegatai ir fi
nansų rinkėjai' taip' pat1 vi-, 
si rėmėjai prieškarinio vei4 
kimo, susirinkit.* ,.

Prieš Karą • ir Fašizmą 
Komitetas

Washington. — Kai 
daro spaudimo į šalies 
džią, kad nepriimtų įveži
mų iš Vokietijos. Ministeris 
Hull pasisakė prieš tokį boi- 
kotavimą Hitlerio. .

kas 
val-

Asbury Park, N. J.—Fe
derate komisija, neva tyri
nėjanti laivo “Morro Cast
le” gaisrą, šneka,' būk jo 
priežastis nežinoma...

Sofijoj, Bulgarijoj, sude
gė centralinė gelžkelio sto
tis; pasidarė $500,000 nuos
tolių. . ; i . j

Gubernatorius, tačiaus, už-
yr . . <<T i Senatorius Nye užklausė reiške, kad jeigu kur dau-
Kaip ?.aum LalsyeJe ml‘ i Federal Laboratorijų kor-' guma darbininkų “norės 

poracijoS- žmogų Youngą,.! dirbti”, o pikietininkai ne
ar padidėjo biznis jo kom- j iejs, įaį jjs įrėsiąs siųsti mi
panijai iš. nuodingų dujų 
bombų, kurios naudojamos 
prieš streikuojančius audė
jus. Young atsakė, kad 
nuo streiko pradžios kom-
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DAR DU STREIKIERIAI SUBADYTI 
MILICIJOS DURTUVAIS; STREIKAS

NUO PIRMADIENIO PAAUGO 20,000

Policija ir Gengsteriai 
Užpuolė N. J. Pikietą

PATERSON, N. J. — Is 
Patersono buvo pasiųsta ke
li šimtai pikietininkų į Pas* 

. . . . . sa^c> N. J., idant streikan iš-
Šią Savaitę prie Audėjų Streiko Galėsią, dar Prisidėti! trauktų Botany Worsted 
110,000 Dažytoji, Karpetų Darbininkų ir Kt.; Pašalpos i I darbininkus. Darbo 
Reikalaujantieji Streikieriai Varomi Dirbti i kų' K!

WASHINGTON. — Nors 
nuo pirmadienio fabrikan
tai daro desperatiškus ban
dymus atidaryt užstreikuo- 
tas audyklas verpyklas ir 
stato prieš streikierius vis 
daugiau milicijos, policijos

BEDFORD, Mass. — Po
licija užpuolė streikuojan
čių audėjų demonstraciją, 
per kuria jie stengėsi strei-J .... .
kan ištraukt dar tebedir- Pra,s!de^s . Pietavimui 
bančius siuvėjus. | uz1kokni10 ml"uc1^.bent 50

i pohemanų su būriais geng- 
Rezoliucija prieš Johnsoną !sterių užpuolė pikietuoto- 

PAWTUCKET, R. L — Į jys, daugelį jų apdaužė ir 
Vietinis audėjų streiko ko- i išvaikė. Trejetas pikieto 
mitetas priėmė rezoliuciją'dalyvių buvo areštuota.
prieš NRA administratorių 
gen. Johnsoną; reikalauja
ma, kad jis atsistatydintų 
iš tos valdiškos vietos. 
Johnson, mat, viešai pa
smerkė streiką, kaipo “ne
teisėtą” ir “maištišką.”

Protective Unijos Gengste- 
riai prieš Darbininkus

Lowellyj
LOWELL, Mass. — Pro-

Ipikietą prie Knit Products 
mezgyklos, durtuvais tapo 
subadyti du pikietuotojai, 
J. T. Brown ir Ernst Riley. 
Abudu nuvežti į ligoninę.
Streikieriai Atsilaiko, Ne

paisant Teroro.
ATLANTA, Ga. — Ne

žiūrint bosų pasigyrimų 
apie dirbtuvių atsidarinėji-|į-ectiVe Unijos vadų suda- 
mus, “streikieriai beveik vi-!tyta šaika išmetė du komu. 
suose punktuose drūčiai at- njstus streikierių mitin- 
silaiko , kaip rašo N. Y. |g0 į§vįj0 juos miesto. 
Times korespondentas J. j Kapitalistų laikraščiai me- 
Shaplen. Jis kartu atžymi, į]uoja> kdk įaį padarę “pa- 
kad dar niekad nebuvo tiek.^ys streikierįak” Samdytų 
daug valstijos kareivių su- padaužų žygiams prieš ko

vingus darbininkus tiesio-mobilizuota ir taip apgink
luota prieš, streikiei ius kaip gįniaį vadovauja Leo Mc
dabar.

BELMONT, N. C.—

Pranešama, kad šiandien 
ar rytoj apie 4,000 Amalga- 
meitų ir I. L. Garment 
Workers Unijų siuvėjų Pa- 
ssaice bus iššaukta strei
kan; tikimasi, kad jie prisi
dės prie masinių pikietų, 
kad išvestų streikan Bota
ny Worsted fabriko darbi
ninkus.

Kaip visuotino streiko 
pirmininkas Gorman, taip 
vietiniai vadukai vis tebe- ■ 
trukdo Patersono šilko da-; 
žytojus nuo ėjimo streikan. ’”

»T1>

Italijoj 8 Mėty Vaikai
Bus Mokinami Karo

ROMA. — Italijos minis- 
terių kabinetas išleido rūgs., 
18 d. įsakymą, kad visi b’er-

Hugh, vienas iš tos unijos niukai būtų mokinami karo 
-btrei- viršininkų, kurio pati yra 

kieriai užklupo šerifą Clyde Lowellio miesto majoro pu- 
Robinsoną, kuris automobi- sseserė. Ta šaika išvien su
liu atvažiavo apžiūrėti pi- 
kietų linijas ir kiek gink
luotų spėkų reikės joms su
ardyti. Pikietininkai išplė-

amato nuo 8 metų , iki 14 
metų. Paskui kariška mo- 
kyba bus tęsiama jaunųjų y 
fašistų organizacijoj iki 18 
metų. Tuomet juos ims į 
verstiną armijos tarnybą. 
Užbaigus tarnybą, dar per 
10 metų ‘turės tęsti karinį 
lavinimąsi fašistinėj milici
joj. Taip bus vykdomas 
diktat oriaus Mussolinio 
“idealas”—kiekvieną pilietį 
padaryti kariautoju.

policija grobia ir drasko 
“Daily Workerį”, kur tik jį 
pamato. Sekioti “Daily 
Workerio” korespondentą 
Carl Reeve buvo pasiųsta 
net trys policijos vežimai.
Gorman Painioja Streiką 
Derybomis ir Rinkimais
WASHINGTON. — Au

dėjų streiko pirmininkas 
skrajojančių pikietų auto- Gorman, ažuot stiprinti ko- 
'i < areštuojamų, Vą, vis prašosi greitų dery- 

atiminėja įstojimo į' liniją pų Su fabrikantais per Roo- 
aplikacijos korteles^ ■ - ■, ‘ 
: ‘ . i J į

Streįkijerės Motinos Kon
centracijos Stovykloje

liciją; o apie ginkluotų žu-
deikų gabenimą į Mass, val-

šė automobilio duris ir bū
tų davę šerifui į kailį; bet

m • v n • Į Anglija Pardavinėja 'XR‘ Naujos Karo Dujos per

stiją jis “nieko nežinąs.”
“Daily Workerio” repor-į

teriui, Carlui Reeve, delega-! greit atskubėjo, milicija su 
cijoj atstovaujančiam Kom.' plikais durtuvais ir nuvijo 
Partiją, gubernatorius vi- darbininkus.
sai uždraudė kalbėti, bet 
drg. Reeve vis tiek savo pa-

DANVILLE, Va.—Polici
ja užgrobia ir pasilaiko net

8 Dienas Nuodingos
PARYŽIUS

mobilius: .iš

< LONDON.—Anglijos* už* 
Prancūzų šienio reikalų , ministeris 

laikraštis “Le Jour” rugs., John Simon yya pripažinę^, 
18 d. išspausdino žinią apie kad Vokietiją užsisakė An- 
naujas Vokietijoj išrastas glijoj 80 lėktuvų motorų, 
karo dujas. Jos yra sumai-. Jie gali būt pritaikyti' ka
somos su tam tikru, į dul- rjškiems orlaiviams. Fran
kes sumaltu moliu. Molis iš-j ei j a buvo pareikalavus, kad 
laiko dujų veikimą per 8 į Anglija tą dalyką paaiškin- _  r/__  _ „ • l . -dienas. Karo atsitikime ją
sias sėtų iš orlaivių. Per 
vietas apibertas tokiais 
nuodingų . dujų “miltais”, 
sakoma,. niekas negalėtų 
pereiti bėgyje ištisų aštuo- 
nių parų. Taip galima bū
tų ir miestą aplinkui “apsė
ti,” idant niękas iš , jo neiš
eitų. Tokios dujos gamina
mos Oster Riederer fabrike 
Bavarijoj. ,,

Delegacijoj, be kitų, daly
vavo Harvardo h Universite
to profesorius G. W.. lAU-s 
pobt;'" socialistas; poetas 
John Wheelwright; Tarpt., 
Darb. Apsigynimo (atstovas 
Donald ^Burk’e;. Allen Taub, 
Politinių Kalinių Gynimo 
Sąjungos darbuoto jas; • 
gregacionalistų kunigas Al. streiko pabaigai 
E. 'Bliss ir kt.

sevelto paskirtą “tyrinėto
jų”! komisiją. Nors aišku, 
kad didžioji dauguma audė-

Philadelphijoje Uždaryta 
Penki Desėtkai Mezgyklų

PHILADELPHIA, Pa. — 
Streikuoja 5,000 mezgėjų1'; 
gerai pikietuoja. Meste’ jau 
uždaryta 51 mezgykla.North Carolines guber- verpėjų streikuoja uz 

hatorius ketina laikyti kon- reikalavimus, išdirbtus pas- 
....... eentracijos stovykloj i26!kutinJa™ umJ0S suvaziayi- 
kon-1 įkalintus pikietininkus iki ^e; bą Gorman maldauja, pašaukta dar 110,000 darbi- 

... .Jie ap. idant Rooseyelto Darbo Ko-■ njnkų, dirbančių karpetuš,
tverti spygliuotomis vielo- jmlslJa paskirtų^ rinkimus , divonukus ir rayon produk-

savaitę galės būt streikan' < ■*.

tų. Bet anglų vyriausybė 
slepia išvežamus užsienin 
orlaivius bei jų dalis. Ta
čiaus yra žinoma, jog šie
met per 8 pirmuosius mene- < Nervegijoj, ties r Vardo, 
sius iš Anglijos yra į užsie- 500 briedžių banda nusirito 
nius išvežta ir parduota lėk- nuo ledinio; kalno . į gilią . BIDDEFORD, Maine, valdžios agentai. V

Užsimušė 500 Briedžių

mis kaip kokie karo imti-lper kuriuos būt^ “ta 
niai. Tarp kalinių yra ke-

Įlios motinos su kūdikiais.
Auga Streikas Naujojoj

Anglijoj

atstovai į bendras derybas 
su kapitalistais. Jis reika
lauja, kad pačius rinkimus 
prižiūrėtų s t r e i k laužiški

tuvų ir baliūnų už $6,000,- skardžią tarpkalnę. Daugu- i streikieriai uždarė Peppe- Kadangi šilko fabrikantų
OAO rlnrrn-im, nomr 1:1 — I H J« 1. i • -rx . s . n • •• x • i000 daugiau, negu pernai.
per tuos pačius mėnesius, siųs gyvus žadama iššaudy* R. I4 dvi dirbtuves.

ma jų užsimušė: Dar liku-

Nieks neabejoja, jog tai oro 
pabūklai karui. ' ■

ti,ikad užbaigti jiems kan-^ 
kynės.

rell dirbtuvę ir Pawtucket, 
Per 

šias tris dirbtuves streikan 
išėjo dar 4,000 darbininkų.

komisija atsisako eiti į 
kokias viešas derybas 
darbininkų atstovais, 
Gorman grąsina, kad

bet 
su 
tai 
šią

tus.
Pašalpos Reikalaujančius 

Varo Skebaut
Įvairiose vietose, ypač 

pietinėse valstijose, kur 
streikieriai pareikalauja pa- 
šalpos kaipo bedarbiai; val
dininkai juos siunčia streikr t 
laužiant arba verstinai i po 
kelias dienas 'per savaitę* 
dirbt viešuose darbuose.

.i
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Kas Jų Paiso!
Giuseppe Motta, Šveicarijos atstovas 

Tautų Sąjungoj, išstojo su pikta, reak
cinga kalba prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
surado,; kad Sovietų Sąjungoj kovojama 
su tikybomis. Girdi, Maskvoj buvę 500 
bažnyčių, o dabar pasilikę tiktai 40. Le
ninas, girdi, religiją pavadinęs žmonių 
opiumu (Čia tas ponas pasirodė tokiu ig- 
norantu, kad nežino ir to, jog tą pavadi
nimą davė ne Leninas, bet Marksas). 
Komunizmas, esą “ardo šeimynas”; ko
munizmas patrempia asmeninę iniciaty
vą; komunizmas naikina privatinę nuo
savybę. Rusija, girdi, badaujanti. Ru
sijos- komunizmas trokštąs proletarinės 
revoliucijos visam pasaulyj. Sovietų Są
junga niekinanti Tautų Sąjungą.

Šituos ir kitus dalykus, kurių vieni tei
singi, kiti griežtai melagingi, ponas Mot
ta išpylė Tautų Sąjungoj*. Keletos ne- 
dičkių šalelių atstovai tam pritarė ir ka
tutes paplojo. Bet ką tai reiškia! 39 
valstybių, atstovai balsavo- už priėmimą 
SSSR į Tautų Sąjungą, o tik trys—Švei
carija, Portugalija ir Holandija susilai
kė, kuomet septynios kitos nežymios — 
Argentina, Kuba, Luxemburg, Belgija, 
Panama, Peru ir Venezuela—niekaip ne
balsavo. 

t ■

Ktfdel <39 Šalys balsavo ^už priėmimą 
SSSR- į Tautų Sąjungą? Ar todėl, kad 
jomkpatijftią prb|etąjįų valdoiya šalis, jo
sios ifBpcialififtinė šist|bĮ4^^M toiJel, kad 
jos besutiktų su Šveicarijoj Atstovo kal
ba? ^..Nieko panašaus!

Sovietų Sąjunga pakviesta ir priimta į 
Tautų Sąjungą todėl, kad ji išaugo į mil
žiną; kad pasidarė galinga, kad ji sustip- 
rėjonir josios įtaka jaučiama, taip plačiai, 
jog i'ilgiau nebegalima Josios ignoruoti, 
be jos nebegalima išspręsti jokis pasauli
nis—^ypačiai europinis klausimas! Ilgai . 
laukę ir darę viską, kad Sovietų Sąjun
gą sunaikinus intervencijomis ir kito- 
kiaiį sumokslais, kapitalistinės šalys, pa
galimus tapo priverstos i a pakviesti j 
Tautų Sąjungą! " !

Butų didžiausia klaida, tačiaus, ma
nyti,; kad dabar kapitalistinės šalys jau 
nuleįš rankas ir nebandys Sovietų Sąjun
gą sunaikint; kad jos pakeis savo plėši
kišką charakterį; kad jos išsižadės ruo
šimo prieš Sovietų Sąjungą karo! Nie
ko panašaus! Kaip Amerika, pripažinusi 
Sovietus, nesiliauja rėmusi Japonijos — 
Sovietų šiuo tarpu didžiausio priešo— 
amunicija, — taip lyginai ir Europos 
valstybės darys tą patį. >

Bet Sovietų .Sąjungą, įėjusi į Tautų 
Sąjungą, turėdama ten nuolatinį savb 
atstovą Tautų Sąjungos taryboje, turės 
daugiau ptpgbs pasakyti viso pasaulio 
darbo žmęnetris savo balsą prieš tuos plė- 
šiki^kus dtfmokslus. Jinai mokės pareik
šti javo taisą ir sugebės organizuoti 4 
vierlą grupę mažąsias šaleles ir visas tas, 
kurios šiuo tarpu nenori, karo,7į vieną 
blol^ą kovai ūž palaikymą taikos!

Sovietų į Sąjungai padėti; ypačiai šiuo 
tarpų, privalo • kiekvienas darbo žmogus, 
kiekvienas, kuris priešingas imperialisti
niam karui. Kiekvienoj šalyj reikalinga 
organizuoti darbo žmonės ’į priešfašisti- 
nesųr prieškarines organizacijas; skelb
ti yįsur revoliucinius obalsius prieš fa
šistinius ir šovinistinius obalsius. Tas 
viskas didžiai padės Sovietams kovoti už

Kas Sveikina Smetoną?
Brooklyno fašistų lapas džiaugiasi: ’

Leidžiamas New Yorke lenkų įtakingiausias 
dienraštis Nowy Swiat šio mėnesio 14 d. įdėjo 
Antano Smetonos gražų -paveikslų ir \V1. 
Przemienieckio eilėraštį, kuriuo išgiriamas ir 
sveikinamas Lietuvos prezidentas del jo'šešias- 
dešimties metu amžiaus sukaktuvių.

1 ■ *

Dienraštis “Nowy Swiat” yra pilsuds- 
kininkų laikraštis, jų organas. Kaip tuo
met ta sveikinimą tenka išaiškinti? Ogi 
tuomi, kad Lenkų ponai saviškius pažįs
tą; Smetona yra jų žmogus!

Kaip Tą Išaiškinti?
Po to, kada Kauno Aero Kliubas pra

nešė Grigaičiui, kad Europoj oras da
rosi nepalankus skridimui, Lenkijos or- 
laivininkai lekiojo po Europą, padaryda
mi apie 5,900 mylių!

Šis faktas parodo vieną iš dviejų: (1) 
Arba Smetonos oro biuras Kaune nieko 
nenusimano apie orą, (2) arba minėta 
kablegrama buvo išsiųsta “ant užsaky
mo”. Mes sprendžiame, kad pastaroji 
yra tikroji priežastis.

Tiesa, dabar jau aiškiai paties Grigai
čio lūpomis pripažįstama, kad “Lituani- 
ca H” dar negatava, neįruošta. Bet katu 
tuomet tie ponai tiek daug melavo, ka
daise skelbdami, kad jau viskas gatava? !

Ivan Vladimir Mičurin

Šio mėnesio pradžioje pra
sidėjo generalis tekstilės 
darbininkų- streikas. Jo 
priešakyje stovi Nacionalė 
Audėjų Darbininkų, Suvie
nyta Tekstilės Darbininkų ’ 
unijos ir eilė kitų mažesnių 
įvairių darbo šakų unijų.

Šis streikas Turėjo apimti

ką darbininkų jau nužudyk 
ta! ’ i Į

Pigus, labai pigus pasida
rė Amerikoje 1 darbininkų 
kraujas! ' Nacionalė gvardU1 
ja nesiliauja veikus prieš: 
darbininkus.1 Tik ’prisimin
kime Toledo, Minneapolis,

kenkia sveikatai — ausims,, ten kaip tik ateivių veik vi- 
akims, plaučiams ir nema- ’sai nėra.
žai būna sužeidimų. Audėjų | Vyriausi darbininkų rei- 
darbas reikalauja ilgo mo- įdavimai yra sekami: 30 
kinimpsi, praktikos, įprati- valandų darbo savaitė; pa- 
mo, yra vienas iš mažiau- prastiem. darbininkam mo- San Francisco ir kitų mies- 
šiai apmokamų darbų. Dar- i^ti bent $13 algos; pusiau tų darbininkų šių metų ko- 
bas nuo. šmotų, kas kiek- lavintiems $18: išlavintiems ivas* vienur nespėjo baig-lavintiems $18; išlavintiems ivas* Vienur nespėjo baigj

| apie 1,000,000 darbininkų, ^ienii Priverčia neišpasaky- $22.50; ir augštai lavin- d _šaud« i darbininkus,- ne- 
tai skubėti ir : įneša darbi- tiems $3Q už 30 valandų sPėJ° nudžiūti darbininkų 
ninku tarpan. lenktyniavi- darbo savaitę. Prie to rei-1 ’jaujas ant gatvių, kaip tie 
mus,;kas neišvengiamai at- kalaujama sumažinti maši-1žudYmai jau pasikartoje ki- •

ir augštai lavin- ti šaudę į darbininkus,- ne-

.Vakar Sovietų Sąjungoj buvo minima 
Ivano Vladimiro Mičurino 80 metų am- ; 
žiaus sukaktuvės. So.vietų mokslininkai 
ir švietėjai pasiuntė savo delegacijas ap
lankyti senelį, kuris Sovietų Sąjungai 
reiškia tįįk, 'kiek Amerikai kadąišė i’eiš- 
kė Luther Burbank. Mokslininkas Miču- I 
rin gyvena jo vardu pavadintam mies
te, kuris kadaise buvo žinomas, kaipo 
Kozlov, apie 300 mylių atstume nuo Mas
kvos.

Šis žmogus yra vienas žymiausiųjų So
vietų Sąjungos mokslininkų. Jis yra di
delis gamtininkas, hortikultūristas-dar- 
žininkas, priveisęs daugybę naujų vaisių, 
pritaikytų ovietų Sąjungos klimatui. Net 
Amerika ir Anglija pasinaudojo Mičuri
no išradimais. • . \

Tolydžio, Mičurinas mini savo 60 metų 
darbo minėtoj srityj. Jis turi 20,000 ak
rų daržą, kuriame daro bandymus savo 
išradimų; turi puikią laboratoriją, So
vietų valdžios įruoštą, sakoma, moder
niškiausią tos rūšies laboratoriją pašau- 
'yj- v

Mičurinas yra savamokslis. Caro lai
kais jis buvo paneigtas, į jo darbus ma- j 
žai kas kreipė domesio. Tiktai darbi
ninkų valdžia įvertino jį kaipo moksli
ninką ir aprūpina visais patogumais ir 
įrankiais, kokių/•mokslininkas tiktai pa
geidauja. • ' p

Mičurinas yrą apdovanotas Lenino 
Raudona} Vėliavą?;* jb fcįįįkaktuvių proga 
spauda plačiai {i?asd,f {Sovietų vyriausybė 
ir; mokslininkai;senelį gerbia taip, kaip I 

? Niekur kitur* ;Tofel4 pašydamas, d. Sta- 
* linui laišką, mokslininkas Mičurinas la- < 

bai dėkavoja Kompartijai ir Sovietų val- 
. džiaiį įkurtos- jį "iš užgujto-a^leis'tb žino- 
gaus” padare vadu sodininkystėje. įy

Šis—da r į vienas} pa rody mas, kaip ' So
vietų vyriausy lie—proletariato diktatūra 
—rūpinasi mokslu ' i? tais, jkūnę jį plečia

I naudai socializmo, naudai visų dirban
čiųjų.

Y

O kaip čia senai bolševikų prie
šui ambrijo, būk, girdi, Sovietuos moks
lininkai šaudomi, neigiami, persekioja
mi?! Kiti skelbė, būk ten mokslininkai 

? jau esą išnaikinti. ’ f .

Tarilaite Reikalauja $75,000 Long Beach’ Nassau.’ patrauk5|kad Manbwitz ją
Mifif. BMfsthet, buvusi 

naitth’paą turUjigą nejudomos ką, reikalaudama apmokėti i 
nuosavybės ver&igą Manovvitz, $75,000 rAiostolių.' JiriSi sako, dikio. ♦

teisman savo buvusį šeiminin- 
apmokėti

tar- 
naitePpaą .turtųigą nejudomos ką, reikalaudama

. ----------------- _

! dirbančių prie verpimo, bu
dimo ir kitų darbo šakų, su
rištų'su audimu. Jis turėjo1

Į nes valstijas.
1 biuro apskaitliavimą, po ser 
! karną1 kiekį tekstilės darbi- 
I ninku yra atskirose valsti-: 

jose: Maine 22,400 darbinin
ku, Vermont—3,000, New 
Hamshire—15,000,- Massa
chusetts — 116,000, New 
York — 9,000, Connecticut! 
32,000, Rhode Island—50,-1kas nesuteikdavo darbiniu- 
000,. New Jersey—43,000, j kams progos vienu ir. tuom 
Pennsylvania—80,000, v n-p-.............. ..— .-.1-=.—;-, ? masian<,i be kuriu iš-'“”-------- -----------------------
trinto 20 000 North Cnro- savo reikalus—vieni strei-1 m4z'U iniazudusi, ue auiiu m rius Ponas generolas gima—ZU,UUU, JAOltn UcUO 'niMvmn dnrhininkni npcrnli 1 . .

ve-, 
liausiame išstojime pareiškė 
del tekstilės streiko: “Da
bartinis streikas yra afyso- 
liutis laužymas teisių ir su
tarčių.” Jeigu darbininkai, 
nepakeldami išnaudojimo ir 

, .... " vargo, išstojo kovon, tad
I darbininkai stoja kovon | generolo akyse jie yra nie- 

- c -■ ! industrijoje buvo priskaito- duonos kąsnį sau, savo kas kitas, kaip tik prasikal- 
7Y."’T"-lma anie pusantro miliono1 seimynoms‘ir uz Iresnes tėliai! -

muvenuu. Atskiri miestai iraa aPie PUbantl° minono. , salvcas Bot
klasių kovos laukan itrauk-’dorbimnkų ir.: darbininkių,! . - I ' — *Klasių kovos laukan iiiauk , v> . , ____ .._ įjuos organizuotai stoja is-1atkreipti tam

kzvkv, v v,.. 100,000,! išnaudotojai, kad dar dau- į daugiau duonos ir kitų reik-' 
22,000 “darbi-itai maža dalisjiIr šis stltei'ikus' Z^hihkJ''" " " 

ą„ kas pasidėjo tada, kada i -
fabrikų ir 23,00(h 'darbiniu-j Pa£’al ■ davinius J. MAssačhur į > 'kovoti ir einti savo 
kų, Nęw Becjforcj,, Mass, su.! ^^8, reikalus. '1" * ’ ’

| kapitalistams .
26,000 darbininku ir .darbi- i ^a SU P°dcija,,

šnipais, kazokais, nacionalė
ko išvakarėse bųVd iri kito- 8’vmidija ir net armija. Į krauias' ^žuvusios cvva^- 
se valstijose. apsimaskavę nuo gazų bojn- ^8. sužalojimai, vadų kan-

Šilko industrijoje ypatin- bu kareiviai, apsiginklavę kinimal> mušimai ir laiky- 
gai pravesta išnaudotojų durtuvais ir šautuvais, pa-' "la® . . kaleJime nesutures 
didele algų kapojimo kam- siruošę su kulkasvaidžiaię.: darbininkus nuo kovų, 
panija, kadangi jie pernešė j par VQS streikas .prasidėjo, | Draugai, laikykitės kietai 
didelius finansinius kąpita- 0 ja Į<ep desėtkai darbiniu-, kovos lauke, jungkite savo 
lūs į Indiją, kur yra šilko darbininkių yra su- spėkas, kas daugiau užtik- 
žaliadaikčiai, ir ten pastate narstyti kulku ir durtuvu,! rins jūsų laimėjimą, 
jo gaminimui apie 7,000,000 Llžnuodinti gazais ir dvyli-1 
in dusų, kuri veik dykai1 
dirba. Turėdami tą progą 
išnaudotojai pradėjo pašė
lusį puolimą ant darbinin
kų uždarbių ir šioje šalyje.

Darbininkų Reikalavimai
Nepaisant to, kad milži

niška didžiuma tekstilės 
darbininkų nebuvo organi- 

. zuoti, bet. visur energingai 
mokamas, kiir daugiausiai atsiliepta į šaukimą; genera-: 
dirba moterys, merginos ir ii0 streiko, nes žiaurus iš- 
jauni vaikėžąj, o ? tankiai Į naudojimas buvo nepakelia- 
tiesiog net , vaikai. įVerpyk-į mas. Patėčson, Providėįtoe; 
lų dirbąs teko gęrai patii+ Greenville, .^, C., Bulling-įdu ^Įavisii:nu Ar yp kenks- nesugadinto 
tl pgl eilę iųi|tų ir ri&ąki p<L; toji,, N. C», Chąrlo.tte,. N. C., 'įminga daug trepąis j • • • *• -.............
vergėjų, Hšhaifdojimo 7sky-j Philadelphia, ; New .York,! 
mai rašančiam ; 'ąi&Ml eiles! L \ ... .
yra labai gerai* žinomi iri tūkstančiais darbininkų sto- !.v^duJ> pilye, taip skauda, kaip 
pafirti ant ;savo kauto. " I 
:į• Audimo ihrlustrijoje dar- _ r ..... 
;baswyinausiąi<dalita^ijį k!a- darbininkų tarpe vienybe iri tropais laipiojimas 
/'tinįniūs ir ^įlhtMita' >.:įaudi~ i apsijungė Amerikos Darbo ■ Ačiū. 
; inūs iF šilko, įaudiniūSi) Piįie' Federacijos nariai su Na-' moterėlė.
to, yra atskiros darbo šh-’cionales Audimo Darbiniu-j 
kos, kaip šeivų trynėjų, voT- i kų unijos nariais 
pų (velanų) šukė jų,, vėrė?- kovai. __ 7
jų J skietus.,ir.nytis, magi- siausiai stojo; kovon pietų tas visas skaitlingas Jūsų ope-

Prie to rei-1 kraujas ant gatvių, kaip tie
XlkIVlA ULI VIVI V4111A U IkJ VLllVjV l . — * “■ j * *■ *. v a * 1 • • rl • ’

apimti rytines ir ryt-pieti- ^liepia- ir į pačių; darbiniu- nų skaičių kiekvienam dar- mieste, kitoje kovojo
darbininkų del duonos ir' 
geresnių; darbo sąlygų. Šei
niau1 : caristiriėjei Rusijoje.'- 
šaudė . stredkierius; beG tai 
buvo retesni ! įvykiai. “De- ; 
mokratineje’’ ! Amerikoje 
viešpataujanti klasė * nori . 
pralenkti ir carizmo laikus. 
Ir su didžiausiu .šaltumu, su

Pagal, .darbų ^ų vienybę > ir organizavimo bininkui, nes pastaraisiais 
Į keliais’metais privertė dirb- 

■ ti audėjūs, kur pirmiau bu
vo dvi mašinos, tai dabar 
turi 4, 6 Urba net 8: maši
nas’. ; Pripažinti* darbininkų 
Uniją1 ir grąžinti darban vi
sus tuos’ darbininkus, kurie | 
bu^o pavaryti1-iš darbo ūži - y •.

unijinį veikimą. begėdiškiausiu/ veidmainin-

darbų; Prie : to, Atoerikos j 
Darbo i Federacijos . i dalis—r. 
United Textile} < Workers) 
unija oyganižavo, (darbiniu,-, 
kus atskirų šakų ir į atski-i 
rūs lokalus — vorperius, 
mašinų taisytojus, vėrėjusy 
audėjus, šeivų sukėjus ir-tt., :

gurnu kalba ponai apie žu-
Vir-! Pat kartu išstoti ir apginti1 Taigi .šie reikalavimai yrą | domus ir šaudomus streikie-

—  1 streL I mažų - m.ažiąusi, be kurių iš- ■ r|us. Ponas g___
Hna 92 000 * South Caroli- i kuoja, o kiti ne. Tik Natio- i pildymo darbininkai negali johnSon, NRA galva
lma-92,000, Workers unija; dirbti ir pragyventi. Aplin-

._G0 000 Tai * organizavo darbininkus jr ; kui juos susijungė desėtkai
i darbininkes industriniai, su-j šimtai tūkstančių teksti-

! lės darbininkų šio generalio 
I streiko metu. 

S i
, i bet ii nesuspėjo organizuoti-^. . TZ
■plačias darbininkų mases., ;

Pagal valstijas pirmą vie-■ ;
tą užima Massachusetts ■ 1 me^ai atgal tekstiles |
valstija su Lawrence atidi- į11 
in o centru.

na—62,000 , .
000 ir Georgia——,, . .. .
tokis kiekiu tekstilės alginiu i darbininkes industi iniai, su 
vergų ryt-pietų valstijose“ į teikdama jiems daugiau pro- 
kur yra išsiplėtus ta indus-!8'1 kovot už_savo reikalus

ta Gaston, N. C., kur, vie- i Račiaus į kelias unijas oiga- 
name apskrityje yra 1041 vizuotų^uvo VOS u 
dirbtuvės su !
ninku, .Philadelphia

! “Prasikaltėliai”, to
pines ■ dėl, kad jų reikalavimai yra 

t, kad gavus

i giau pavergus, kad sutres-. menų, o tas mažina išnau- 
, . ;, J streiką, dotojų pelnus.
i kad išmušus darbininkams

■' Lawrence, Mdšs.-.su.12 fab
rikų ir 12,500 ' darbirjinkų, 
Fall River, Mass, su 21 dirb
tuve ir 18,000 darb., Lowell, 
Mass, su 14 ^fabrikų ir 12,- 
000 darb., jBatersoh, N. J. 
šilko centras su- apie 19,000 
darbininkų audimo šakoje 
ir 15,000 dažytojų, Green
ville County, pietų Caroli
ne je su 30 fabrikų ir 30,000 
darbininkų . ir tt. Streikas 

į išsiplėtė po visą šalį ir sū- 
i drebino viešpataujančią kla
sę. / ?
Darbininkų Išnaudojimas ir 

; Organizacija
Tekstilės darbininkų ir 

darbininkių išnaudojimas 
pasiekė tą laipsnį, kad jokiu 
būdu nebuvo galima pragy
venti. Verpyklose "t darbas 
nesveikas ir labai mažai ap-

j'setts valstijoje iš f ' 
(larbin'inkų į/įvairias Unijas, 
buvo organizuotų daili t-.. 
26,000. darbininkų ir . darbi-1 
niūkių. Panaši padėtis strei

se valstijose.

I Audėjai darbininkai - (lai:
reilplus. Kaip ir visada? ^si.t ^ovos l?ukfi

'' '' 'atėj0 j pagef.I Jie ^;siq«sti^iko,gaus,daug, 
ba ju valdžia' su policija/’Pamok«' t61 savo^i^anį?ą- 

cimo darbo, ir darbininkų 
jėgų apjungimo. Darbiniu-'',

D. M. šolomskas.

•* t?

...wto;

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Turėjo 6 Operacijas
; ‘ t" i ■ • • .., !

Draugiškas1 daktare, būčiauo? tankiai j naudojimas buvo nepakelia-.
• "rT 1 ; . _ , . , | labai dėkinga, kad man atsd

’ | kytumet per dienraštį “Laisvę’

tas. žinoto a, eikite išvalios, 
į pamažu; kad neapsunkinus 
perdaug savo širdukės. »

Svarbu—žiūrėkite m a i s to. 
Jei tik turįte, germ. paprasto;

laipioti, lokite dėl to laiptai^pląipįtfji^ 
hkad ,esp tur.ę.jusi, 6'Operacijas?.jmo.

ir' daugelyje kitlf miestų pr kas* gali būti,, kad viduriai
»

. i • i i j 'kad būtų su nagais išdrasky-io kovos laukan. Paterson . n /, .. _ ,; t . ; . )■ ta? Paskutine operacija buvo
ir eilėje kitų miestų .įyylcoj 2i/2 metų atgal. Ar. gal tas

- kenkia ?
Esu vidutinio amžiaus

Atsąkymas.
bendrai i _TZ. v.' ... i , i Negaliu daug ko tikro Jums

Kiečiausia! ir drą-; pasakyti) nežinodamas apic

nu taisytojų, ir tt. Audimo į valstijų darbininkai. Iki racijas. Galiu bent paviršium 
šakoje yra dar daugiau rei-'šiolei išnaudotojai Versdavo Jums pareikšti, jog paprastai

__j kalingas prasiląvinimas, į- už streikus bėdą ant atei-' f!zinis darbas, gimnastika ne- 
ctaį pratimas, taip, kad be keliu vių, bet iš tikro pietų vals-rlk b.logo nedaro,. bet stačiai

• - metų darbo flraktijips nesi-j tuose darbininkų lęovingu-; Sptend«iu, kad ir dabar. Jūsų 
skaito darbininkas dar gė- (mas į dulkes sumušė išnau-' nuotiky tas ( laiptais laipioji-

‘‘ . prievartai pratimas, taip, kad be keliu. vių, bet iš tikro pietų vals-l tlk 7°^° nedaro». bet stačiai 
panaudojęs savęs patenkamai -.^etų darbo $rakti&os nesi->tijose darbininkų kovingu- Į Sprendžiu> 1<ad ,ir dabar< Jūsų 
ir to sekmeje ji susilaukus kū- skaito darbininkas dar geimas į dulkes sumušė išnau-'nuotiky tas t laiptais laipioji- 

, J.v ru audėju, r Audėjų' daxbafe; dotojų tuos tvirtinimus, nes mas Jums nėra,-žalingas, daik-

Kas Jums. Draugė, dabar vi
duj, pilve, dedasi,••nelengva-bū
tų žinoti, kai tiek Operacijų 
perėjot. Kai Jums viduj užei
na skaudėt. tai gal tai kartais' 
turi kokiu <ryšių $u operacijo
mis. O gal tai paeina dėl ko
kių maisto trūkumų. Kaip ten 
nebuvę, apsižiūrėkit su maistu. 
Daržovių ir vaisių daugiau 
vartokit, bet neapleiskit ir gy
vulinio maisto^ taip gi pieniš
kų ir kiaušinių. Viso ko pro
porcijoj.

Jeigu šitie patarimai Jums 
būklės nepakeistų, tai pasitar
kite su vietos gydytoju. Tik 
jau, susimildama, bent jau ne
siskubinkite su septinta opera
cija. Kasi, perdaug, tai per
daug. | <r,3 ( ,

P

F*
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MASKVA SENIAU IR ŠIANDIEN
Monarchistinės Rusijos žeme kasa tunelį. Busjštyn. 

laikuose Maskva buvo žino- įvestas m e t r o p o 1 itenas 
ma Rusijos istorijoj turtin- “subway”. Tai bus 
giausiu miestu cerkvėmis. į mas metropolitenas So- 
Miestas vaizdavo seną dide-' vietų Sąjungoj, apie kurį 
lį kaimą. Maskva didžiu- j nežinojo sena Rusijos isto- 
moje buvo pirklių miestas, |rUa- Rudenį pradės vaikš- 
pabudavotas iš atskirų kie-^ioti požeminiai traukiniai, 
mų. Kožnas pirklys turėjo .Metropoliteno pastatymas 
neliečiamą sodybą, aptvertą žymiai pagerins miesto 
tvora. Transportas (mies- į transportą. Palengvins Ma
to) susidėjo didžiumoje iš skvos gyventojams važinė- 
arklių. Šiokie tokie tram- jimą. 
vajai (gatvekariai) vaikš-' 
čiojo. 7’* 
išgręstas apvalais akme- 
nais, kas darė bjaurią įžiū- įjku> < 
ra miesto. Izvoščikai die- Tramvajai vaikščioja po 3 
nomis ir naktimis 
gatvėmis.

|štyn. Tūkstančius namų 
taiso, maliavoja, nuvalo se
nas sienas. Fabrikai-dirb- 
tuvės žymiai padidėjo. 
“Amo” automobilių dirbtu
vės, kuriose dirbau, pažint 
negalima—išaugo į milžiniš
ką dirbtuvę. O kiek per tą 
laiką pastatyta įvairių mok
slo, apšvietos ir naujos so
cialistinės technikos įstaigų.

Apie mūsų technikos ge
rumą nėra reikalo daug ra
šyt nei kalbėt. Šiandien ji 

1^28-29 m. tramvajai vai-jpatį kalba už save. Mūsų 
Miestas visas buvo kočiojo po viena, o vietomis Orlekių skraidymas šiaurės 

.akme‘ po du. Daug buvo ir voš- poliuje, per Alpu kalnus,
Šiandien visai kita, stratostato pakilimas augš- tos kvotos.

pir-

gus. Kalbėtojai areštuoti.
Demonstracija išskirstyta.
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas tuojaus išėmė juos 
po kaucija. Teismas artina
si. Mes turime reikalauti, kad 
tie nieko nekalti kalbėtojai bū
tų paliuosuoti, o nubausti tie,

Waterbury, Conn.

kurie atsisakė duoti leidimą de- kieta naudai
monstracijai. Siųskime protes
tus McKeesporto majorui Lys- 
lie.

Demonstrantas.

Reikalinga ūmi Parama , 
“Daily Workeriui”

“Daily Vv'orkeris” šaukiasi fi
nansinės paramos. Visame Pit
tsburgh© distrikte turime su
kelti $1200. Lietuviams tenka 
sukelti šimtas dolerių. Kviečia
mos visos darbininkų organi

ni zacijos prisidėti prie sukėlimo

“Daily Workerio” Naudai 
Parengimas

Komunistų Partijos Brookly- 
no dalies vienetas rengia ban- 

i “Daily Worke
rio,” kad pagelbėjus sukelti 
pageidaujamą dalį dienraščio į rūpintis vien tik apie 
užlaikymo fondo. Bankietas 
įvyks sekantį šeštadienį, rug
sėjo 22 d., vakare, Lietuvių 
Parke už Lake wood ežero, 
įžanga labai pigi, tik 50 centų 
ypatai. Kiekvieno darbininko 
pareiga dalyvauti šiame paren
gime ii1 paremti savo 
spaudą. Mes ir tikime, 
visi lietuviai simpatikai daly
vaus ir parems šį svarbų rei- mokinas veikalą 
kalą.

gi viena iš mūsų mieliausių Los vinėt “Daily Workerio” kiupo- 
Angelcs dainininkių, dr-gė A. nūs $5 vertės, kuriuos mums 
Levanienė sudainavo tris gra- paskyrė 7 Apskritys. Iš iždo 
žias daineles. Po vakarienei ir, tapo paaukota $2 Scottsboro 
programai, visi linksmai šoko. . jaunuolių bylos vedimui ir 50c 

Daugiau tokių draugiškų t del Tom Mooney.
vakarienių. Tik reikia žiūrėt, j Turiu pasakyti, kad šiuo 
kad daugiau pelno padarius, i tarpu mūsų draugai ir draugės 
daugiau pinigų sukėlus del į visi sutartinai ir gerai darbuo- 
darbininkiško judėjimo, o ne I jasE

pilvo' ______
pri pildymą.

Orui pradėjus atvėsti ir 
veikimas pradeda eiti geresne 
linija. Draugai, katrie buvo iš-

Komisija.

. v v čiau už visus kilusius, kal
iausėj o .(sukabinti), daug tankiau })a

i vaikščioja. Daugybė auto-įjr mokslo vystymosi.
Šiandie Maskva turi vi-į busų ir traili autobusų, tek-' C ’’’ 

sai kitą įžiūrą ir transpor- si ir automobilių. Gatvės ir a]kanų vilkų balsais staugė, 'Aukų ge____ F. ::
tą negalima lygint su prieš aikštės taip ir mirga nuo kad darbininkai be buržujų kp., Washington, Pa. ir 4 kp. 
revoliucine Rusija. Mas- judėjimo. Skersai gatvės j galį tvarkyt nesugebės. Jie'vieną dolerį, 
kvoj teko gyvent 1928-29 
m. ir kada nuvykau š. m. 
rugpjūčio mėnesyj ir pabu
vau 8 dienas, radau didelį 
skirtumą. Vietomis pažint 
negalėjau. Miestas visai ne 
tas. Judėjimą palygint ne
galima.

Visos didžiosios gatvės 
asfaltuotos, vietose buvusių 
cerkvių soborų stovi dideli 
gražūs namai. Vietoje di
džiausio soboro “ch rista 
spasytelia,” stato Palociij 
Sovietų, kuris bus vienas iš 
augščiausių ir gražiausių 
namų pasaulyj. 376 pėdo
mis bus augštesnis už Em
pire State budinką New 
Yorkė, kuris turi 102 augš-

Mas- judėjimo, i 
nelengva pereiti. Trafiką 
reguliuoja šviesos arba tam 
tikros rodyklės. 1928 m. 
automobilius buvo retenybė, 
o šiandien jie vienas palei 
kitą zvimbia. Priemiestyj

Pirmiausia atsiliepė ALDLD. 
pasiskir-< augštumą technikos Ketvirtas Apskritys pasiskir-

- - • ” - 'damas sukelti $25. Taipgi pasi-Į
„ , . . , . v_ . 'žadėjo ir APLA. Pirmas aps-.O kiek pleperių rase ir k].itys prie to darbo prisidėti.'

avome $4 iš APLA 55

laukė Sovietų Sąjungoj pro-1 Vlsi darbuokimės, kad šukė- 
letariato diktatūros puoli-!lus mums Pairtą kvotą

1 Liet. Biuro Sekr.mo. . Į --------------
Jeigu mes šiandien rimtai Draugijos Renka Delegatus 

pažvelgsime į SSRS socia
listines statybos vaisius—

Los Angeles, Calif.

Rugsėjo 14 d. atsibuvo mė
nesinis susirinkimas L. P. Kliu- 
bo. čia turiu pastebėt vietos 

v. , , .... T i ir apielinkės draugams ir drau-vaziavę, pradeda sugrįžti. Jau-! _ . , . , . ._ j. , ..'gems, kad, vietoj vakarais po nuohai nutarė pradėt laikyti ... . . . . ,, , . . . _ kitas pasilinksminimo vietaschoro pamokas ir mano ture-'. ... . . . . .. _t. , .. .. ,, lankytis, geriau lankykitės pasti gera chorą šia žiema. Mes: . .. . . ...- i mus kliuban ir remkite savo
f darbininkišką sportinę. Mes
• dabar pėtnyčiom ir subatom 
■ turėsime “steam clams” tarpe 
|8 ir 10 valandos vakarais^ o
• subatomis visada bus vakaruš- 
' kos su smagia muzika, taip pat
įvairių gėrimų, 
draugai, užeiga, 

i vienas atsilankęs 
ganėdintas.

Rugsėjo 9 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros I V c 1 freiDraugijos 145 kuopa turėjo į 
surengus vakarienę del sukė
limo kiek nors finansų paremi-1 
mui Tarptautinio Darbininkų Į 
Apsigynimo, nes dabar randasi j 
labai daug politinių kalinių,! 
katruos būtinai reikia remti, 
žmonių prisirinko vidutiniai,

klasės'
kad seni turime jiems pagelbėti.

Taipgi ALDLD. 145 kuopa;
Moteris Ga

tvėje.” Mano sulošt už poros 
mėnesių.

šiuo tarpu Čalifornija turj. 
būt viena iš sunkiausių vietų J 
su darbais. Bedarbė ir badas 
daugeliui žiūri į akis. Valdan
čioji klasė vis žiauriau ir žiau-: 
riau elgiasi su darbininkais. 
Areštavimai, visoki bjaurūs su- 
__ imavimai nepasibaigia.

Kp. Koresp. R—ka.

Tai smagi, 
kurioj kiek- 
gali būti už-

Streikas

Hudson, Mass i

Ir pas mus, kaip ir kitur, ne- 
pakęsdami išnaudojimo, sus
treikavo apie 50 darbininkų 
Hill Brothers čeverykų dirb
tuvėje. Streikuoja jau suvirš 
mėnuo ir taikos dar nesima-

Rugsėjo 11 d. atsibuvo Ame-1to. Dirbtuvė uždaryta, pikie- 
rikos Lietuvių Darbininkų Lite-j tas nors slabnas, bet kasdien 

bet duodant tokią gerą vaka- Į ratūros Draugijos 103 kuopos' pikietuoja.
1 " susirinkimas. Na-

padaryti pelno. Reikia, ar va- rių atsilankė didžiuma. Taip 
karienę mažinti, ar kainą kel- ir reikia, draugai ir draugės, 
ti. žinoma, mes turime gabias! ~ 
gaspadines ir aš manau, kad Į užgirta 
jos padarys pelno, nes visuo
met padarydavo. Taipgi buvo j kad būtų sušauktas visuotinas 
ir programa. Kalbėjo . 
gynimo sekretorius-organizato- 
rius Perry, taipgi drg. M. Pū
kis. Abudu gerai aiškino sun
kų darbininkų gyvenimą. Taip-

Užgyrimui Diliaus H. R. 7598
! Daugelis draugijų jau išrin-

; į labai svarbią Į rienę už 35 centus sunku bus mėnesinis 
yra nuveikta per tą trum- konferenciją užgyrimui bedar-

ant Leningradsko . plento, pasaięysime) ka<j labai daug, ko delegatus 
žingeidumo delei, apie 7 vai. .
v akai e skaičiau, kiek auto pa periodą Istorija žmoni- bių ir sociales apdraudos bi-
žingeidumo delei, apie 7 vai.

mašinų prabėga į 1 minutą. 
Suskaičiau 53 automobilius. 
Per 8 dienas mačiau 2 iz- 
voščikus. Kaip greit pade- 
tis keičiasi. rpas vjs^as atsiekta dėka

Gatvės užverstos statybos gerai ir teisingai vadovybei 
medžiagomis. Vienur met- Kompartijos bolševikų ir jos 
ropoliteną rausia, kitur 
naujus didelius namus sta
to. Ant Teatralės aikštės 2 
didelius namus (viešbučius) 

tų, ir iki šiol buvusį augš-! stato. Suskaičiau po 12-13 
čiausį namą pasaulyj. Po į augštų, O dar vis stato aug-'

jos nežino tokios didelės ir 
greitos statybos, kokia eina 
pirmoj proletarinėj valsty-

išauklėto didelio vado d-go 
Stalino, kuris nenuilstan
čiai dirba viso proletariato 
išliuosavimo naudai.

P. V. žalpis.
22-VIII-34

liaus IT. R. 7598. Kitos dar 
dabar renka.

Konferencija įvyks rugsėjo 
30, nedėlioj, Slovakų svetainėj, 
516 Court Place, Pittsburgh, 
Pa. Prasidės 10 vai. ryte.

Kurios draugijos dar neišrin
ko, kviečiamos išrinkti.

Delegatas.

DU VU i

Apsi-'

Be kitų tarimų, nutarta ir 
- . „.v Lietuvių Darbininkų
-Susivienijimo seimo tarimas, 

Irnrl nnnnlilrlnn 1 71 n 11/-xii n <1 n
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas. Taipgi išrinktas draugas 
K. Urbonas darbininkiškos 
spaudos agentu, “Laisvei” 
rinkti prenumeratas ir parda-

Rug. 14 d. vilnonės sorteriai 
sustreikavo. Tai ir visa dirbtu
vė užsidarė, čionai kitų rui
mų darbininkai neorganizuoti, 
apart sorterių ir labai baisiai 
išnaudojami, bet tyli. Nei or
ganizuojąs, nei bosams prieši
nasi. Aš nesuprantu, kas jie 
do žmonės, žinoma, dauguma 
yra nesusipratę darbininkai. 
Tai apgailėtinas dalykas.

M. P.

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
jščiausia Prieglauda Lietuvių kelta ir priduota tiktai $20. Rei- 
Amerikoje jau turi paskyrus Į kia todėl daugiau pasidarbuoti, 
vieną delegatą. Kitos organi- kad pabaigus sukelti tą kvotą, 

■zacijos taipgi turėtų rūpintis ALDLD Ketvirtas Apskritys 
pasižadėjo sukelti $10, taipgi 

parsi- APLA Pirmas Apskritys žadė- 
bus LDS jaunuolių susirinki- įtraukia po 25 kopijas Lygos or- Į jo sukelti $5. Lauksime gerų į 
mas. Jaunuoliai kviečiami da-įgano “Fight” ir išparduoda, pasekmių. j
lyvauti. v | Kitos organizacijos taipgi turė-

--------  j tų parsitraukti. Turime <’
Sekmadienį, rugsėjo 23, 142igiau veikti prieš karą ir fašiz- 

Orr St., bus visuotinas Pitts-J mą. Kuomet kiekviename strei- 
burgho ir apielinkės APLA na- ke dabar naudojama fašistinės 
rių susirinkimas pasitarimui i priemonės 
delei vajaus ir kitais APLA rei
kalais. Prasidės 2 vai. po pie
tų.

Svarbūs Susirinkimai 
ir Parengimai

Penktadienį, rugsėjo 21, Liet.'pasiųsti deelgatus.
Darb. Kliube, 1335 Medley St., į Lietuvių Komitetas

šeštadienį, spalio 13, ALDLD veikti. 
Ketvirtas Apskritys rengia va-,ban. 
karienę ir šokius i 
spaudos naudai, 818 
St. Visi kviečiami JSį 
girną paremti.

darbininkų 
Belmont 

paren-

Būtų gerai, kad visos mūsų ■ 
dau- organizacijos užsisakytų įvairių į 

knygučių iš šio knygyno delei | 
platinimo. Lietuvių biuras jau Į 

dolerius ir • 
smul-.

užsisakė už šešis 
baigia parduoti. Lengva 
kios knygutės išparduoti.

Darbininkų Knygyno 
Avė.,

prieš streikierius, 
kuomet net iš Pittsburgh© ve
žama bombos streikierių eiles i 
laužyti, tai mes negalime taip sas: 1638 Fifth 
sau ramiai sėdėti ir nieko ne-, burgh, Pa.

Visi turime stoti dar-į

J. Urbonas.

S
adre- ■
Pitts- I

E
Biuro Sekr. R

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas

Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept, 1934
Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietoje

UŽ LAKEWOOD 
WATERBURY,

EŽERO, 
CONN.

C

V

Ukrainiečiu Darbininku Choras iš New Haven, ConA.

H
i

i Prisirakinę prie Stulpą
• Sakė Prakalbas»
j Šiomis dienomis įvyko labai
; vaizdingas ir tragingas nuoti-

įsi- .kis McKeesporte. Jaunųjų Ko-

Darbininkų Knygynas 
jau Atidarytas 

Teko aplankyti 
kūrusį tarptautinį 

į Knygyną. Puikiai
l vieta ant dviejų didelių gatvių demonstraciją prieš karą ir fa-Į 

didelis kampo, iš lauko daro gražų ir 
masinis mitingas, sušauktas Ly- patraukiantį įspūdį. Įėjus vi- 
gos prieš Karą ir Fašizmą. De- dun metasi į akis tinkama šva- 

Paryžiaus ra ir pavyzdinga tvarka. Len
tynos pilnos visokių darbinin
kiškų knygų. ; 
daug lankosi.

Veikimas prieš Karą 
ir Fašizmą

Rugsėjo 14 d. įvyko

legatė sugrįžus iš 
Kongreso išdavė raportą. Taip
gi buvo ir kitų gerų įvairių pa.- 
kraipų kalbėtojų.

Rugsėjo 16 įvyko šios orga
nizacijos konferencija gana 
sėkminga. • Daug delegatų nuo 
įvairių organizacijų dalyvavo. 
Lietuvių buvo 13. Išrinkta du 
delegatai į Chicagos Kongresą. 
Nusitarta daugiau veikti prieš 
karą ir fašizmą. Priimta dau
gelis rezoliucijų.

Lietuvių Komitetas Prieš Ka
rą ir Fašizmą taipgi šaukia sa
vo susirinkimą rugsėjo 20, ku
riame svarstys siuntimą dele
gatų į Chicagos Kongresą. Aug-

R
H H

tik ką įsi-.kis McKeesporte. Jaunųjų Ko-į 
Darbininkų ' munistų Lyga, bendrai su ki- j 

atrodo. Pati tomis organizacijomis rengė'

jšizmą. Leidimas buvo bandytai 
įgauti iš vietos valdžios, bet tie j 
ponai vilkino ir vilkino ir pas
kutinėj dienoj atsisakę suteik
ti leidimą. Kadangi demons- 

žmonių taipgi tracija buvo išgarsinta, tai ko
mitetas nutarė vistiek ir be lei- j 

Įėju^ į vidų tuojaus tenka su- dimo laikyti demonstraciją.
sitikti su jauna ir sugabia mer I Tūkstančiai darbininkų susirin- 
gina, knygyno prižiūrėtoja. Ji-į ko. Policijos taipgi gana daug, i 
nai draugiškai užklausia, kuomi .. .......... ‘ ‘
gali patarnauti. Išrodo visas 
knygas ir gelbsti pasirinkti. O 
pasirinkimo pusėtinai daug yra.
Daug labai pigių ir naudingi1 
nuo vieno peno iki penkių. 
Taipgi yra gana brangių.

Knygyno suorganizavimas, 
suprantama kainavo nemažai 
pinigų. Lietuviams buvo pa
skirta kvota $35, bet kol kas su-

Kaip tiktai vienas kalbėtojas 
atsistojo padaryti pranešimą, 
tuoj aus jis likosi areštuotas. 
Tada kitas kalbėtojas prisira- 
kino prie telegrafo stulpo ir sa
kė prakalbą. Policija tuoj aus 
prie jo puolėsi. Tuo pačiu sy
kiu kitoj pusėj gatvės mergina 
prisirakino prie stulpo ir vėl 
sakė prakalbą. Policijai buvo 
daug darbo, iki nukirto lenciū-

E 
E

E 
E

I
E
Ei
E
E

E Apart ukrainiečių choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas I. WOLSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus; J. MILTON, rinkimą kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 
Waterburyje perstatys puikią dramą. Bus visokią valgią ir gėrimą pakankamai visiem.
MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ * Kviečia Rengėjai.
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K. Pallon Verte D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
įspūdžiai iš Didžiosios Mūsp Dienraščio Iškilmės,! 6$ĮSSi 

arba k? aš Patyriau “Laisvės” Pikoike Į pikniko pelno liko $21.05, kas 
! ir buvo perduota apskričiui.

Bus visokių gardžių gėrimų, valgių,

vai. ryto ir tęsis iki vėlumos. Įžan
ga veltui. Kviečiam visus atsilan-

i Tenka ištarti didelis ačiū drg. W ir Praleist 1 inksmai laik«-

Laike imperialistų intervencijos prieš 
Sovietų Sąjungą, 1919 metais, Raudona
sis Laivynas Baltiko jūroje turėjo 11 ko
vos susirėmimų su priešais. Prieš Rau
doną Laivyną veikė Anglijos laivynas, su
sidedantis iš 72-jų karo laivų.

1931 metais po Raudonojo Karo Jūrų 
laivyno manevrų, garbingai į jo eiles'buvo 
perduotas submarinas “L-55”, vienas iš 
72-jų Anglijos karo laivų.

! ^velnienei ir kitiems Akrono * 
Vakare, atsisveikinę su! draugams ir draugėms už gerą. 

darbdavimąsi ir tikimasi, kad

kartus nu- 
Paskui su- 
keno veja- 
Po to išsi- 
tylomis se-

(Tąsa)

Komisaras kalbėjo ilgai. Greta jo sto
vėjo diktokas minininko komandierius; 
gana ramus.

Jūreivių degė akys. Jie net prisilen
kę klausėsi komisaro kalbos. Kada jis 
baigs savo kalbą, jie išsireikš. Išsireikš 
atvirai ir kietai, kaip ir pridera kovoto
jams už Sovietus—revoliuciniams jūrei
viams*

Anglijos karo laivai. Gražioje e’Iėje 
jūreiviai. Kraštais stovi oficieriai. Ko
mandierius—jaunas, sausas, labai išdi
dus. Jis nori būti ramus, bet biskį yra 
sujudęs.

Admirolas Pritten daro apžvalgą sub- 
marinams, pereidinėja nuo vieno subma- 
rino ant kito. Eilėje jūreiviai nejudan- 

kad
nu-

čiai stovi. Visi apmirę. Atrodė, 
tartum net vėliavos ant submarinų 
sigando admirolo ir nejudėjo. Štai ko
kis jis yra, tas admirolas Pritten.

Admirolo pasitikimo ceremonijos. Prit
ten eina išilgai jūreivių eilę. Paskui, ne
lauktai, sustoja ties eilės viduriu ir pa
daro ranka ženklą. Po to pradėjo:

—Jūreiviai! Prieš mus stovi labai gar
bingos pareigos. Anglija visada buvo 
užtarėja silpnųjų ir dabar mes esame pa
kviesti gelbėti milionus žūvančių rusų, 
apginti nuo banditų, prispaudėjų ir kul
tūros priešų, kurie save vadina dirban
čiųjų atstovais. — Admirolas susilaikė 
ir atydžiai pervedė akimis per jūreivių 
eilę. — Tai jų melas. Jūreiviai, tie žmo
nės—paprasčiausi žulikai. Jie gyvena 
plėšimais ir dabar ruošia naują karą. 
Žiūrėkite, ant viso žemės kamuolio jau 
užviešpatavo taika ir tik nelaimingoje 
Rusijoje tęsiasi skerdynė. Nįes turime

padaryti tai skerdynei galą, kol ji dar 
neišsiplatino plačiau. Pirmyn, jūreiviai, 
už garbingą žmonijos ir kultūros gelbė
jimą! Pirmyn, jūreiviai, lai gyvuoją ka
ralius! Ura!

Tvarkiai, bet sausai tris 
skambėjo “Ura” už karalių, 
simaišė jūreiviai ir, tartum 
mi, greitai sulindo į laivą, 
skirstė ir oficieriai. Pritten
kė jūreivius, paskui atsisuko į submari
ne komandierių ir tarė:

—Sąstatas jūreivių, rodosi, yra pilnai 
patenkintas.

Komandierius nieko nužiūrimo nema
tė, bet nutylėjo.

—Ir taip, ponas komandieriau, mes iš
plaukiame pirmą valandą, — tęsė admi
rolas. — Tolimesnius nurodymus gausi
te ant jūrų.

—Taip, pons admirole,—atsakė ko
mandierius.

—Drauge, rytoj anksti mes išplaukia
me į jūras. — Ramiai tarė Sovietų mi
nininko “Azard” komandierius, draugas 
Nezvicki, paprastai šaltai, kiek stores
niu balsu.—Ar viskas prirengta?

Laivo komisaras, draugas Vinnikas, 
žmogus neišpasakytai rūpestingas ir ge
ras, kraipydamas galvą, atsakė:

—Atrodo, kad viskas tvarkoje. Tik 
maisto reikmenų prižiūrėtojas užtruko 
kur tai ant krašto.

—O kaip jūreiviai?
—Visi susirinko. Minų išplukdytoj as 

dar Petrograde, bet jis šiandien bus ant 
laivo.

—Finlandijos užlajoje galime priešą 
sutikti, — pridėjo laivo komandierius, 
kiek patylėjęs.

—Ant mūsų jūreivių galima pilnai pa
sitikėti, — atsiliepė Vinnikas.

—Taip, jūreiviai' geri, bet išlavinimas 
jų nepakankamas...
prantate, 
pildymas 
ant jūrų 
viską.

Silpnas... Su- 
drauge, greitas ir akuratnas iš- 
visų komandieriaus paliepimų 
išsprendžia mūšį. Išsprendžia

(Daugiau bus)

MMMMMMMMMM

Forest City, Pa.'— Philadel- sunkiai dirbti, 
phijos piknikas “Laisvės” nau
dai buvo labai puikus. Čia pa-i draugais ir draugėmis, išvažia-’ 

1 vome į Camdeną, N. J., pas 
draugus W. Plasčiauskus, ku
rie kadaise gyveno Forest City 
ir buvo geri komunistų judėji-! 
mo rėmėjai ir “Laisvės” skai-’ 
tytojai. Mes jų nebuvome ma
tę jau penki metai. Apsidžiau
gėme vieni kitus pamatę. To-! 
liau išsikalbėjus, patyrėme,' 
kad mūsų draugai Plasčiaus-, 
kai jau nebėra “Laisvės” pre
numeratoriai. Tai labai gaila. 
Bet sako, kad jie gauna 
svę” nuo < 
pasiskaityti. Nusiskundė, kad 
del bedarbės jie nustojo dien
raštį prenumeravę. Bet jie; 
man prižadėjo, kad užsirašys 
“Laisvę” per d. Lastauską.i 
Būtų gerai, kad draugai duotą Į 

Žodį išpildytų. Kaip atvažiuosiu niką ir vakarienę, kuri įvyks 23 d. ir 211th Štr., Bayside, L. I. šis ba-
į “Laisves” pikniką ateinan-. ru.Ks6j'° (Sept.), Olympia Parke Pik- liūs yra rengiamas naudai Kampan-
t. . _ v. J nikas prasidės 12 vai. ryto, vakarie-' tijos nominacijų fondo šelpimo, iš 9
CiaiS metais, norėčiau rasti 6 vai. vakare. Taipgi bus gera' sekcijos. Kviečiam visus atsilankyt,
draugus skaitant “Laisvę” ir programa ir šokiai prie geros orkes- nes bus gera muzikališka programa,

l Kviečiam kaip vietinius taip ir šokiai prie geros orestros. Taipgi 
ir iš toliaus draugus ir drauges da- bus ir gardžių valgių. Įžanga tik 
lyvaut. Pelnas bus skiriamas “Dai-! 
ly Workeriui” ir prieškarinio kongre- 
so delegatų kelionės lėšų padengi-; 
mui.

Kviečia Komisija, j

briešiu saavo įspūdžius.
Draugė J. žukienė iš Bing

hamton, M. Pašvenškutis iš 
Forest City ir mudu su A. Na
valinsku susitarėme važiuoti į 
“Laisvės” pikniką, šeštadienio 
ryte, apie 3 vai., pradėjome 
kelionę. Sekėsi visur neblo
giausia. Apie pusė po 7 ryte 
jau buvom pas draugus Švėg
ždos Eastone, Pa. Tai bus apie 
100 mylių nuo Forest City.

Papusryčiavę pas dd. Švėg
ždas, tuojau pradėjome reng
tis j tą' didelę iškilmę sykiu su 
draugais eastoniečiais. Sykiu 
važiavo 5 mašinos. Kitos ma
šinos buvo pirmiau išvažiavę, 
dar kitos vėliau važiavo. Drau
gai Sinkevičiai ir Švėgždai bu
vo mūsų “vadai” į didžiojo 
pikniko vietą.

Apie 12 valandą pasiekėme 
pikniko vietą.
lio, tūkstantinės minios! Net bininkų 
gražu žiūrėti. O jau to jauni-^ikos 
mo, visur pilna. Jaunuolis, ku-iLiterat. 
ris su mumis važiavo, šako, aš į pos. 
toįdo pikniko kaip gyvas nesu 
matęs. Mes jam paaiškinome,

FREEHOLD, N. J.
.. . .... • -i j i ALDLD 235 kp. rengia paskutinjJie ir ateityje gerai veiks dai- pikniką. Užbaigimui sezono, įvyks 23 
bininkų kovose ir parengimų ' d. rugsėjo ant Jaskaus farmos, viena 
srity j.

A. Jakaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

j mailė nuo Freehold, ant Englishtown 
j Rd. Įžanga veltui. Bus gera progra- 
i ma, ir bus geras kalbėtojas, drg. 
] Buknys iš Brooklyno. Taipgi bus 
gera orkestrą šokiams. Kviečiam vi
sus atsilankyt ir linksmai dieną pra-

Kviečia Komisija.
(223-224)

leist.

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-i 

mo kuopos mėnesinis susirinkimas

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. komisijos susirin- 

. v v kimas įvyks 20 d. rugsėjo (Sept.),
. įvyks šeštadienį, 22 d. rugsėjo, 2 v.!7;30 val vakare> 995 N. 5th Str. Vi- 

„ „ Lai- po pietų, po antrašu 185 Jersey A v. I sj malonėkite dalyvaut, turim daug
draugo Lastausko ?’s.us. nar’us būtinai atei- svarbių reikalų apkalbėt, taipgi bus

ti l šį susirinkimą.
Komitetas.

(223-224)

WORCESTER, MASS-
ALDLD moterų kuopa rengia

išduotas raportas iš pikniko pasek
mių.

(222-223)

GREAT NECK, N. Y-
Darbininkų organizacijos

I didelį balių šeštadienį 22 d. rugsė- 
pik- jo (Sept.), Vernon Hall, 45 Drive

rengia

O jau to sviete- priklausant prie Lietuvių Dar-i 
Susivienijimo ir Ame- 
Lietuvių Darbininkų 
Draugijos vietinės kuo-

40 centų.
(222-223)

Drg. Edvardas Levėnas
kad tai yra bolševikų laikraš- skundėsi, kad Seno Vinco ir 
'čio piknikas, už tai toks dide- kitų jo kolegų diktatorišku pa-.

• -w • -I — — . . , Z'l 4 n VA vm X n 1 : v\ 1 Ilis. Jis sakė, norėtų ir kitą me- j 
tą čia atvažiuoti. Mes taipgi 

| patys manome važiuoti j a- 
■ teinančių metų pikniką.

Į mus padarė neapsakomą 
Įspūdį chorų dainavimas, pra
kalbos ir ristynės, taipgi pasi
matymas ir susipažinimas su 
naujais draugais. Teko susipa
žinti su Eastono, Philadelphi- 
jos ir Camdeno draugais bei 
draugėmis, žmogus jauti ne
apsakomą smagumą tarpe to
kios minios draugų ir draugių. 
Visi linksmus, juokauja,

|' kasi, sveikinasi. Kurie

PHILADELPHIA, PA.
/99o99.v AT.P\D 141 kp. susirinkimas įvyks 
(223-224) sekrnafjįenį, 23 rugsėjo, 10 vai. ryte,

--------------------- ] 928 E. Moyamensing Avė. Visi drau- 
ri FVFI ANn OMin : gai nialon6kitc atsilankyt ant šio su-LLfc.VE.LANU, (JfciiU j sirinkiino, nės turim labai daug svar-

. T-t • biu reikalu apkalbėt. Ateikit laiku,ALDLD 190 kp rengia paskut.n, nes ų pat (|ieni}i p0 pietų> jvyksĮ sielgimu jis buvęs prašalintas
.iš Literatūros Draugijos vieti- išvažiavimą, sekmadienį 23 d. rugsė- prfešfašis^Tnė-prieškarinė ‘ konferenci- 
nes kuopos už kokį tai mažą 
dalyką. Bet dabar žadėjo pri
sirašyti į kuopą. Draugas sako- : linksmiausias, 
si esąs “Laisvės” skaitytojas I i V 1 OU0 CK I 
ir draugauja su d. Lastausku. Į praleist.
Taipgi sakė drauge su d. L. | 
organizavo busą važiavimui į i  
“L” pikniką. Sakė sunkiai dir
bę delei pikniko. Mat, jų vie
tinės bažnyčios kunigas ponas;
Virbickas net per pamokslą UŽ- pikniką, kuris įvyks sekmadie- konferenciją rinkt, kuri įvyks Bosto- 

. .. " nį, 23 d. rugsėjo (Sept.) ant Grange ne, 7 d. spalio (Oct.).draudė savo parapijonams va- Park_ South str) BrMgewatcr> Maį. 
žiuoti į pikniką. Net grąsinęs.

jo (Sept.), Mačiutos darže, Green 
i Rd., 11 vai. ryto. Malonėkite visi 
1 dalyvaut, nes tai bus paskutinis ir, 
,___________  Bus gera programa ir.
Į gera orkestrą šokiams, tad kviečiam I 
■visus atsilankyt ir linksmai laiką j

ja šioj svetainėje, nepamirškite ir 
nauju narių atsivest.

(222-223)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 23 d. rugsėjo (Sept.), 
! 10:30 vai. ryte, Lietuvių svet., 29 
Endicott St. Visi malonėkite daly- 
vaut, nes turim labai daug svarbių 
reikalų apkalbėt, taipgi kurie dar ne- 

1 pasimokėjote duoklių, ateikite ir pa- 
Penkių miestų ALDLD kp. rengia simokėkite. Reikės ii' delegatai į

Kviečia Komisija.
(223-224)

BRIDGEWATER, MASS.

Fin. Sekr. J. Bakšys.
v c * t I “■
sne-i Girdi, jeigu atsitiktų kokia ne-

• i buvoj iaimė, kaip tai, susižeidimas u 
nesimatę per daug metų, čiaj arba mirtis važiuojant busu ar! » 
turėjo! progą susieiti ir pasima-] karu | “Laisvės” pikniką, tai' < 
tyti. O jau pikniko darbiniu- neįsiąs nei spaviedoti, nei lai- < 
kams tai jau buvo didžiausia ^oti numirėlio. Mat, kaip jis'< 
darbymetė tūkstantines minias i norgjo pakellkti žmonių važia-' J 
aptarnauti... Draugai vertiivįmui į mūsų pikniką. Bet, < 
didelės pagarbos. Mes turėjo- • (jraUgaį sak0, niekas jo tų grą-! < 
me good time, o jie turėjo j sįnjmų neklausė, išskyrus ak-1 < 

į las davatkas. O šiaip daug ka- j 
i talikų darbininkų važiavo į < 
i pikniką ir visiems, labai pati- j 
i ko. i j
' Bet dar Camdene fanatiz- j 
i mas tarpe darbininkų turi t < 
1 daug įtakos, nors jie gana sun-i < 
; kiose sąlygose gyvena. Drau-: < 
gai ir draugės, jau laikas būtų ■ < 
atsikratyti nuo tų kapitalistų < 

i agentų. Skaitykite darbininkiš-! < 
j kus laikraščius ir knygas ir1 <į 
! organizuokitės prieš visus dar- ] 5 
; bininkų išnaudotojus. !|ę

! Mes suėjome daug mūsų - 
draugų pažįstamų ir, pasikal- 

i bėję apie įvairius reikalus, ant; 
i rytojaus važiavome namo su 1 
' geriausiais įspūdžiais iš “Lai
svės” pikniko. Ačiuojame vi
siems draugams ir draugėms | 
už vaišes ir draugiškumą. Su
grįžtant, turėjome prastą ke
lionę, nes labai smarkiai lijo.

Forestiete*

Wl IU* VUl M M M M M RR M

CERTAS
RENGIA L. L. R. CHORAS

Sekmadienį, 30 d. Rugsėjo, 1334,7 vai. vakare
FINŲ SVETAINĖJE 37 “iŠ“

Programe dalyvaus visų mylimi radio artistai, žymiausi 
Naujosios Anglijos Lietuvių ir kitų tautų menininkai:

3 Ig. Kubiliūnas, Baritonas ir garsus radio komikas.
| Adele Mickevičiūtė, Soprano.
T. T. Bayrack ir A. Marti loff, Duetas—žvn,ns Rusai Dainininkai 

A. Martinoff, Baritonas, A. Grigunas, Armonistas 
A Mickevičiūtė ir I. Kubiliūnas, Duetas.

- Finų Mišrus Choras, L. L. R. Choras
i L. L R. Merginų Choras, L. L. R. Vyrų Oktetas,
] L. L R. Vaikinų Šokis
: I. Yarmolavičiutė, piano akomponistė, visai programai. ,

BUS MINKŠTŲ GĖRIMŲ IR VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ.
A. Mickevičiūte

Cleveland, Ohio

Notary Public Tcl. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SN UOTAS 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.
OOOOOOOQO<XXXX)OOOOOOOdO

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

/V. BALČIŪNAS ,
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Gerbiama Lietuvių visuomenė! Koncertas bus tikrai žavėjantis ir kiekvienas 
klausytojas bus pilnai patenkintas. Kviečiam visus atsilankyti!

Lietuvių Lavinimosi Ratelių Choras.
w mi mm tm tm tm tm iai w w mi w w vw mi mi iai mm w mm mi

i Rugpjūčio 26 dieną atsibu- 
I vo • bendras , išvažiavimas 
Cleveland© ir Akrono. Jį renge i 
Amerikos Lietuvių Darbininkų I 
Literatūros Draugijos kuopos.1 
Buvo ir vidutinė programa iš i 
dainų ir kitokių žaislų. Gerai | 
sudainavo akronietė E. Sida-j 
riutė. Paskui puikiai padaina-1 
vo T. Ralušaičiutė ir seserys 
Januškaičiutės r— clevelandie- 
tės. Svečių į pikniką buvo at-; 
silankę skaitlingai iš abiejų | 
miestų, bet taipgi girdėjosi,] 
kad iš Cleveland©, kaipo dide- f 
lio miesto, galėjo būti ir dau
giau. Taigi, gal už tai akron- 

i iečiai liko laimėtojais ir virvės 
traukime ir kitais klausimais.

šiame piknike daug pasidar-

Phone,’EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

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
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Ketvirtad., Rugsėjo 20,1934 Penktas, Puslapis

Dk’l J I k* ’f* * apstatė dirbtuvę policija' ir nušvies šių dienų Amerikos be- jose iškelia obalsį, kad “mus'rniiaaemnia zsmos I streikierių nebeprileidžia arti darbių padėtį. Taipgi kalbės ir visus negales sutalpint nei į
I dirbtuvės. ; kitais klausimais. ---- * • - - * 1

Hoosac audinyčia buvo už-| ALDLD ir Lietuvių Darbi- 
Į daryta per du metu, tik pra- ninku Susivienijimas rengia
eitą rudenį pradėjo dirbti. | bendrai puikią vakarienę spalių |

Phila. streikuoja apie 25 tūk- Daugelis darbininkų gyvena'21 d. Kviečiame ksrip Hillsides, 
stančiai audėjų. Tame streike kompanijos stubose, o kiti turi [taip visos apielinkės lietuvius
yra labai daug lietuvių, kurie pasipirkę pereitais metais ant Į atsilankyti, nes bus puik? vaka-
dirba audinyčiose. Kaip žino- varž 
me, streiką iššaukė ADF unijos ir iš kompanijos turi užtraukę ksto. 
UTWU vadai. Ir tą streiką jie i moj’gičius. 
šaukė ne dėlto, kad jie nori lai- ;
mėti bent ką darbininkams, bet panijai prasiskolinę. Todėl jie j 
tik dėlto, kad juos privertė ei
liniai nariai darbinirikai šaukti' 
streiką. ' 
laidas, išdrikęs. To streiko or-! 40 valandų, 
ganizuotumas priklausys i 
revoliucinių darbininkų dalyva-!

Pagelbėkime Audėjams 
Streikieriams

kalėjiriiūs nei į koncentraci
jos stovyklas.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS LICENSES

ytinių supuvusias stubeles | rienė. Pasipirkite tikietus išan-

Tai šie darbininkai 
pirmi darbus gavo, nes kom-

Berželis.

prisibijo streikuoti?
Uždarbis labai mažas. Au- i 

Tad streikas yra pa-1 dikai neuždirba nei iki $14 į1 
, Tai ką bekalbėti j 

nuo į apie kitų skyrių darbininkus, i 
Kaip streikas prasidėjo, ši,

i Youngstown, Ohio
Svarbi Konferencija

Rugsėjo 24 d., pirmadienį, 
Į Kaip streikas prasidėjo, ši I yra šaukiama svarbi, masinė 

vimo streike ir nuo pagelbėji-^dirbtuvė pradėjo geriau dirbti, konferencija visų darbininkiš- 
mo suorganizuoti masinį pikie-f Priklauso stambiam audinyčių organizacijų ir draugijų 

turi paliuosavimui Scottsboro jaū- 
audinyčias New Bedford, Fall nuolių ir Angelo Hėrndono. 

Konferencija įvyks po numeriu 
310 West Federal St. ir pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Visos Youngstown© lietuvių 
organizacijos būtinai prisiųski- 

I te savo delegatus. Prisidėkite 
j prie paliuosavimo nekaltų 

ir 1 Scottsboro jaunuolių ir jauno 
d.'kovotojo Angelo Hėrndono, 

nuteistas dvidešimčiai

tą. Tame darbe jau dirba ga- ’ fabrikantui Butler, kuris 
na nemaža grupė revoliucinių 
darbininkų. Jie 
masinius pikietus, kiti platina 
“Daily Worker” ir kitokią lite-

v raturą. Kadangi prie to darbo 
dirba dauguma Jaunuolių Ko
munistų Lygos narių bedarbių, I 
tad tankiai jiems prisieina per

* dienas būti ant pikieto neval
gius. Vienok jie dėlto nenusi- 
skundžia.

Tad mes revoliucinių organi
zacijų darbininkai ir

organizuoja River ir kitur.

NOTICE Is hereby given that License No. - 
B-67.32 has been issued to the undersigned 
to sell bepr at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 286 
—16 St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES C. VIVELO 
Jackson Bar & Grill

286—16 St. Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.‘- 
B-6735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 288 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County • 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALEXANDER BULAY 
New Starlight Cafeteria

Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

NOTICE is hereby, Riven that License 
B-6820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Pearl St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to J>c consumed on the premises.

CORNELL CAFE INC.
281 Pearl St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given lhat License No. 
B-6823 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
tile Alcoholic Beverage Control Law at 7704 
—18 Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS HALPERN
7704—18 Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby uiven that License No. 
B-6728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 676 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MAURO DI PINTO
676 Wythe Ave. Brooklyn, N.

NOTICE :s hereby given that License No. 
B-6730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 159 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

BOLESLAW RUDZKY
159 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 211 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

211 Smith St

j NOTICE is hereby given that.

tiek 
gatvės

Pereitą pirmadienį 
daug lijo, kad tūlos 
paplūdo vandeniu ir priliejo 

i apatinius kambarius. Brigh- 
„ . v. . ! ton St., Brooklyne, taip buvo
R U.g 1 apjllte Šįmet Puvo ' apsemta, kad tūlos šeimininkės 
Dviem Savaitėm Anksčiau į braidžiojo iki riešelių vande-

Kaip Kitais Metais
Pietų Lietuvoje ji prasidėjo i buvo iškeltos 

liepos m. 12-14 dieną, o į šiau-! 
rę 18-20 d. Rugiapjūtės pra-1 
džioje oras buvo geras, vėliau' vandeniu.

IŠ LIETUVOS No.

of

ALDLD 14 kuopa garsino 
buvo surengus pikniką 16 
rugsėjo, bet dėl lietaus neįvy-j kuris 
ko. Tai piknikas įvyks sekantį Įmetu kalėjimo.

zacijų darbininkai ir “Laisvės” . sekmadienį, 23 rugsėjo, toj pa- į 
skaitytojai turime greitai ateiti, čioj vietoj: Harley Spring pu-į ---- -----
jiems į pagelbą, kad pagelbėjus šyne. Todėl ir vėl kviečiam, 
laimėti audėjų streiką. Lietu- visus ir visas, kaip vietos, taip Į 
vių Komunistų frakcija atsišau- iš toliau, atvykti ir jame da-Į 
kia į visus “Laisvės” skaityto- lyvauti.
jus ir organizacijų narius pa-: Del šios permainos, ALDLD 
remti kas kuo gali šį streiką, kuopos mėn. susirinkimas bus ...
Kurie galite paaukaukite mais- • laikoma, vieton 23, 26 rugsėjo.^nį susiiinkimą Ameiikos Lie
to, ar pinigų ir priduokite 2760 Draugai, šiame susirinkime j tuvių Darbininkų Literatūros j ( 
Kensington Ave., Phila., Pa.! daug ir labai svarbių reikalų i Draugijos 172 kuopa. Apkal-i ] 
Taip pat padarome atsišauki-, turim aptarti, todėl visi ateiki-! bėjus bėgamus klausimus, 
mą ir j kitų kolonijų draugus, 
kaip Eastone, Bethlehem, Allen
town, Reading ir mainų srityje. 
Paremkime streiką ant vietos.
Organizatoriai, nuvykę iš Phila- 
delphijos, turi nepakenčiamai 
badauti ir kartu kovoti už visų 
mūsų reikalus. Tad greitai or
ganizuokite komitetus remti 
streiką visais galimais būdais: 
maistu, pinigais. Dalyvaukite 
ant pikieto. Tas streikas yra 
mūsų streikas ir mes jį turi- 

’ me laimėti.
Phila. Komunistų Frakcija.

Komitetas-

Yonkers, N. Y.
Ir Mes Veikiame

Rugsėjo 13 d. laike mėnesi-

Įnyje, savo virtuvėj. Lovos 
....... > ant dėžių ir 

! smulkesni rakandai į jas su
krauti. Jamaicoj taipgi že
mesnės gatvės tapo apsemtos 

Pastaruoju laiku 
darbą trukdė lietus. Dar dau-, šioj apielinkėj buvo labai daug 
giau buvo trukdomas vežimas, j lietaus.
bet kad protarpiais galima bu-; 
vo dirbti, tai apdygusių retai i 
kur pasitaikė. l

1,309,850 Avių ir 1,288,440 jie 
Kiaulių Lietuvoje

šiemet birželio mėnesį Lie-! Anderson, 20 metų, 337 State 
' tuvoje iš viso buvo 1,309,850 St.; Angelo Martene, 21 metų, 

avių: 763,470 ėriuk,ų ir 546,380 
vienerių metų ir senesnių avių.
Tuo laiku buvo 1,288,440 kiau- J°bn Santore, 20 metų, 
lės; 761,620 paršų ir 526,820BaY 16th StG ‘
šešių mėnesių ir senesni, šie-’ no> metų, 122 Bay 49th St 
met Lietuvoje yra 11,769 avims. Didėjant masių skurdui,
ir 17,384 kiaulėms mažiau, ne- £ėja vaikų ir jaunuolių pikta- 
<>•11 nprnni '* Į darių skaičius.I L.4 1 11 či 1 • 1

Lietuvoje Yra 2,860,770 j 
Vištų ir 1,008,840 žąsų i 
Birželio mėnesį Lietuvoje bu- j 

vo iš viso 2,860,770 vištų 
viščiukų) ir 1,008,840 žąsų, 
skaitant žąsiukų. Tuo būdu 
sų skaičius padidėjo, o vištų 
mažėjo.
Lietuvoje Iš Viso 1,315,340 Troko

Penki jaunuoliai sugaudyti 
i pereitą šeštadienį Brooklyne ir 
i sulaikyti po $350,000 kaucija.

i kaltinami' trysdešiihtyje 
. apiplėšimų. Jais yra Peter . • _ ~ ~ .

123 Bay 29th St.; James Gu- 
ercio, 22, 106 Bay 49th St.; I

286 ;

of

of

Y.

of
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NOTICE is hereby given that License No. 
B-11.3 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Carroll St.. Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SAM SPATZ
889 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6826 has been issued to the undersigned 
to sell* beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 286 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THERESA DAMBERGER
286 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 117 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to consumed on the premises.

MARTIN LATORRE 
Kane Tavern

Columbia St. Brooklyn, N. Y.> 117

PATRICK HENNESSY 
Brooklyn, N. Y.

. -... , -p.. | i^vjuv/r. i» neiw given limi. License No. I
lt* V mCent Uia- . A-6265 has been issued to the undersigned

75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4017 . 

of ;

to sell beer at retail under section

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

, nu- 
| tarta pasiųsti delegatą į 
i prieškarinę konferenciją, kuri 
j įvyks White Plains, N. Y. Nu- 
į tarta darbuotis vajaus mėnesį 
i gavime naujų prenumeratų.

Kuopa nutarė surengti balių 
I su programa. Taipgi bus duo- 

hill- damos trys dovanos pinigais 
saidiečiai praleidžia laiką kitų prie įžangos tikietų. Balius į- 
įiarengimuose. Bet sulaukę ru- vyks lapkričio mėnesį, 
dens patys pradeda šiek tiek, Kuopos Korės,
krutėti. Nors ši yra* ir maža I-------- ;------------
kolonija bet yra nemažai ’ ^ Pastaba Drg. J. Gasiunui iŠ 
veikti, kaip bedarbių reikalais, . - mJv. j „ . m .
taip kitais klausimais. Bedar- JO {SpUdZlŲ Laike Ar LA

Ibių klausimas kiekvienam svar- 
ibu, nes kiekvienas stovi ant tos 
j pačios bedugnės kranto. Ir 
I bedarbės galo nesimato, o kas
dieną dar vis didinasi. Pašalpa, I 
kurią gauna, ant tiek susitrau- i 
kė, kad ir pusbadžiai sunku iš-

Rugsėjo 4 d. Adams, Mass.,isiversti (išsimaitinti). Bet į su- 
Berkshire audinyčios darbiniu-'sirinkimus darbininkai mažai 
kai išėjo į streiką. Tai buvo. lankosi. Tai didelis pačių be- 
pirmutinė dirbtuvė, kuri su-1 darbių apsileidimas, 
streikavo šioje apielinkėje. | Taipgi ir draugijos 
Darbininkai priklauso prjejtuomi susirūpinti ir pradėti!^ 
United Textile Workers unijos, daugiau veikti, o nesakyti, kad Į . 
Stengiasi išvesti į streiką ne-'čia ne mūsų dalykas, tegul jie! - 
organizuotus darbininkus No.!patys rūpinasi. Nors Amerikos 1 
Adams. P------------TI
ti šios dirbtuvės: 
Mill, Williamstown 
Briggsvills vilnonė.

No. Adams centre 
trys dirbtuvės, kurios 
ba. Hoosac Mill ir kitas dirb-j 
tuves šturmavo 1................
per kelias dienas, bandė išves- • svetainėje, 10 White St. Prasi- 
ti į streiką, bet negalėjo. Kaip'dės 7:30 vai. vakare.

N. Adams, Mass
Ir pas mus audėjai eina j 

streiką

Komisija.

Hillside, N. J.
Vasaros laiku paprastai

Prakalbų Maršruto
Drg. J. Gasiunas, aprašyda

mas/savo Įspūdžius iš prakalbų 
! maršruto, “Laisvėje”, rugsėjo 

14 d., 1934 (No. 218.) kalbė
damas apie Detroitą, tarp kit
ko, pažymi: “Jaunuolių choras 
gražiai sudainavo.” Tokio cho- 

I ro Detroite nesiranda. Minėto- 
turėtu I Se Pra^a^ose sudainavo ,mū- 

( I su darbininkiškas didžiulis 
po vadovyste 

ir energingo drg. W.

darbininkiškas 
Aido Choras, 
jauno

j Gugo.
Iki šiol pavyko išves-[Lietuvių Darbininkų Literatu-• ^2^’ 

Greenlack ros Draugija ir veikia tame. 
Mill ir klausime, bet kur pašalpinė j 

draugija, kur Susivienijimas į 
yra dar Lietuvių Amerikoje? Matomai,! 
tebedir-1 joms apie tai nesvarbu.

ALDLD kuopa rengia prakal-
streikieriai (bas rugsėjo 27 d. įvyks Vengrų

J. Gasiunas galėjo su- 
kad Aido Chore ma

tėsi 90 nuošimtis jaunimo. Ta-1 
j čiaus kalbant apie kokią or- 
! ganizaciją, ar chorą, visuomet 
reikia paminėti tikrąjį vardą, 

šią pastabą darau todėl, 
kad pas mus Detroite daugelis 
žmonių, paskaitę drg. J. Ga- 

, siuno įspūdžius, diskusuoja 
, 1 , . . , vienas su kitu, (žinoma, tie, ku-!

bosai sužinojo, kad darbinin-; vienas iš geriausių kalbėtojų,; rje nfebuvo toge prakalbose.) j
kai organizuojami į streiką, tai draugas D. M. šolomskas, kuris | vienj ginfiya> kad LajsVSs 
_ -i Choras dainavo, o kiti, kad

Aido. Mat, kaip vienam chore, 
taip ir kitam, didžiumoje daly
vauja jaunimas. Dar treti, ku
rie netaip mūsų rašybą grama
tiškai supranta, sako, kad dai
navęs visai naujai susitveręs 
choras, po vardu “Jaunuolių 
Choras.” Ir delei to iškyla ne
geistinų ginčų, bei diskusijų.

J. J. Butkus. '

FREEHOLD, N. J. FREEHOLD, N. J.

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

Nedelioj, 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 grieš šakiams.

Prasidės 11 vai. ryte ir tesis iki vėlumos

Protestony Bruzdėjimas 
Prieš Hitlerininkus

I

MUNICH. — Bavarijoj ir 
kitose Vokietijos dalyse į 
kartojasi tūkstantinės liu- ■ 
terionų d e m o ų s t r a ei jos i 
prieš Hitlerio paskirtą vy-i 
riaušių jų bažnyčiai galvų 
Mueller į. Prieš jį išstojanti 
kunigai areštuojami. Para-! 
pijiečiai savo demonstraci-!

d; Ave. J. Borough of Brooklyn, County 
rtU- | Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLF ENDERS 
i 4017 Ave. J.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-6784 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under section 76 of , Ant Lexington Ave., tarp'the Alcoholic Beverage Control Law at 326 

. .. -Roebling St., Borough of Brooklyn, Countyi 96th ir 97th St.. Bronx, trokas' of Kings, to be consumed on the premises. | 
j v v_ „ , ’ ■, ' ISIDORE ZIMMERMAN |1 uzmuse 6 metų vaiką George j 326 Roebling st., Brooklyn, n. y. |

(be i McCarthy ir sunkiai sužeidė jo' notice 
ne- ! broliuką, Arthur, dešimties me-: a sen beer 

žą- tų, kada vaikai pereidinėjo; Fuitonlcstu 

su- gatvę grįždami iš mokyklos. Jų 
i tėvas, pereito karo veteranas, 
1 taipgi randasi ligonbutyje. ■ 
,_ > kėravotojas, Nathan

Galvijų Specter, du syk nualpo iš susi-'
Centralinio statistikos biuro jaudinimo įvykusia nelaime. • 

išskaičiavimu, birželio mėnesį i 
Lietuvoje iš viso buvo 1,315,- j 
340 galvijų: 
824,420 melžiamų karvių ir 
267,160 vienerių metų ir senes
nių.

Penki asmenys, tame skai-' 
; 223,76?veršukų,! čiu-’e trys brooklyniečiai, vos' 

'išliko gyvi, kuomet jų automo-, 
bilius, pasiekęs gatvės galą, į 

'nubėgo žemyn stačiais laip-j 
tais ant kalniuko virš North 
Broadway, Yonkers, N. Y.' 
Mat, esama ir gatvių su galu, 
kurios apgauna motoristus. i

Reumatizmas Laikomas 
i Mirtinga Liga
i NEW HAVEN,- Conn.—1 
I Connecticut valstijos Gydy-: 
i tojų Draugijos suvažiavime 
; daktarai R. S. Osgood ir 
, R. L. Cecil, 
specialistai, įrodinėjo, 
iš 
m o 
žio liga, džiova ir širdies 

į liga. O reumatizmas vis 
plačiau skleidžiasi ir, pav., 
Mass, valstijoj, nuo jo ken
čia daugiau žmonių, negu 
nuo bile vienos iš kitų tri
jų mirtingiaųsių ligų.

Osgood ir 
reumatizmo 

jog 
užsendinto reumatiz- 
dažnai išsivysto vė-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
A DVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 3424

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau finišą ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odoa
Padarau iityrimua kraujo ir Marumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

Telephonas MEdallion 3*1328
1 1 I . C. 1 1 ' 1 ■■■.■.■.'■..■[.I II. ,.| . ■ , ' > I i, ■■■■■■■ .

___ „J is hereby given that License No. , 
1 B 6642 lias been issued to the undersigned I 

____ '___ • at retail, under section 76 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 515

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

515 FULTON ST.. INC.
515 Fulton St. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. J 
B 6743 has been issued to the undersigned J 
to sell beer at retail, under section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 I 
Cropsey Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

ELEANOR METZGER
292 Cropsey Ave. Brooklyn, N. Y. I--------------- I
NOTICE is hereby given that License No. | 
B 2440 has been issued to the undersigned , 
to sell beer 
the Alcoholic 
3041 >/2 W. 
County of 
premises.

3041’/2 W.
NOTICE is hereby given that License No. j 
B 6309 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail, under section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 594 ! 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

P. and J. COFFEE SHOPPE, INC. 
594—4th Ave. , Brooklyn, N.

♦ ' NOTICE is hereby given that License No. j 
__ i B 4486 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under section 76 of 
=• the Alcoholic Beverage Control Law at 2557 I

Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County j 
of Kings, to be consumed on the premises.
ADOLPH WEISS & GERTRUDE LEHRER , 
2557 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y. •

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.'

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

3701 JOS CAMPAU AVE„ u DETROIT, MICH.

Čia

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
- ■ 4 .r....., ■■ t --------------------------

of

Y.

at retail, under section 76 of i
Beverage Control Law at I 

27 St., Borough of Brooklyn, I 
Kings, to be consumed on the !

MICHAEL EARLEY
27 St. Brooklyn, N. Y. |

sinned i
76 of

of I

Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA
I

Graborius (Undertaker)
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

I krikštynoms ir pasivažinėjimam*.
I .
I 231 Bedford Avenue

į BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Lietuvis Baly Siuvėjas į
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
I

Jei čeverykai maži, spaudžia koją» 
nekentčkite skausmo, ateikite 

mane ir. bėdai bus galas.

! PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

pas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpjų ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., |camp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

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

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

• arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo
nuo

1
6

NEDĖLlOMIS f 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampa? E. 23rd St.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi-

• mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą? Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA. »
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



šeštas Puslapis Ketvirtad., Rugsėjo 20, 1934 •

I

t

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Jsigykit Atmintinę Programą

penktadienį įvyksian-šį
Čiam Komunistų Partijos Pen
kiolikos Metų Sukaktuvių ap- 
Vaikščiojime kiekvienas daly
vis gaus puikų atmintinį sąsiu- 
vinį-programą. Po obalsiu 
“Pirmyn Į Kovą Už Sovietų 
A.J.V.” buš atspaušdintas ir 
išdalintas visiems apvaikščioji- 
rnę dalyviams 15-kos metų ap- 
vąikšęiojimo programos sąsiu- 
vinys, kuriame bus ištraukos 
iš Karolio Markso, Engelso, 
Lenino. Taipgi bus ištraukos: 
iš Juozo Stalino prakalbos) 
ąpie Amerikos Partiją.

Sąsiuvinyje bus svarbios iš
traukos pareiškimų Amerikos' 
Komunistų Partijos vadų su jų Į 
paveikslais. ' ■ j

Earl Browder, Komunistų! 
Partijos nacionalis sekretorius,- 
nurodys partijos augimą nuo 
išleidimo Atviro Laiško iki šių 
dienų. Apart jo kalbės C. 
Hathaway, C. Krumbein, Alex 
Bittelman, L Amter ir J. W. 
Ford.

Tos puikios 
įvyks rytoj, 21 
({Sept.), 8 vai., vakaro, Bronx j1 lyvauti.

Šiandien Maršavimas
■ Prie Šaipos Biuro

Rugsėjo 20 d., 10 vai. ryto, 
I visi Williamsburgo bedarbiai 
j ir dirbantieji, kuriems tik ga
lima, susirinkite prie; So. 4th 
ir Hooper Sts. Čia prasidės 
maršavimas ir baigsis masiniu 
mitingu prie Grand St. Ex
tension ir Havemeyer St. Mar-

šavime dalyvaus ir eks-karei- 
viai su savo benu. Maršavi- 
mą vadovaus draugė Martha 
Stone, Komunistų Partijos Šeš
tos Sekcijos organizatorė ir 
kandidatė j asemblymanus 14 
rinkimų distrikte. Maršuoto- 
jai reikalaus daugiau pašalpos, 
drabužių ir medicinos pagal
bos bedarbiams. • "<

Bedarbių Tarybos Org.,
Nat LeRoy. ,

■-------------------- ------- i----------- -------- ---------------

Puikiansis Kriaučių Lygos Vakarėlis
“Kriaučiau, kur būsi šešta

dienį, rugsėjo (September) 2$ 
dieną?” ■ ; ■
. “Tai ar tu nežinai, kad 
kriaučiai lygiečiai rengia vaka
rėlį,* “Laisvės” name, pasitiki- 
mui savo naujo laikraščio 
‘Siuvėjo’ ir jo naudai.”

“Argi ?”
“Suprantama, kad kriaučiai 

nesnaudžia. Nors dabar pras
ti laikai, bet jie dirba kiek 
drūti, kad vakarėlis būtų kuo 

(puikiausis! Antra, jiems, mat,
| Coliseum, E. 177th St., Bronx, norisi padaryti kelius dolerius 

sukaktuvėsl Visi organizuoti ir neorgani- 
d. rugsėjo | zuoti darbininkai raginami da- Turi žinoti,

Clarence Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius, bus 
vienu iš kalbėtojų K. P. 15 
metų sukaktuvėse, Bronx 
Coliseum.

Streikieriy Šelpimo Reikalais

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
& SrCsXSrtj Rr .“Fw •fhn AU L ’ r■ ? yection 76 of to sell beer at retail, under Section 76 of to sell beer , at retail, under Section 76 of

the Alcoholic Be\eiage Control Law at 382 the Alcoholic Beverage Control Law at 807 I the Alcoholicį Beverage Control law at 609
of K?nRSA\oCje°lX\1^ County Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, I Gates Ave., Borough of Rronklvn. Countv
oi Kings, to be consumed on the premises.

GIOVANNI AMATO &
DOMINICK DELLO

(OLD ARMORY BAR & GRILL)
Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.382

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 344 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD
344 Marcy Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6614 has been issued to the undersigned 
tg sell beer at retail, under Section 76 of .... -- r-_ _ ..„i t................ < . 1the Alcoholic Beverage Control Law at 8024 

Brooklyn, 
on

. ------ — Brooklyn,
Kings, to be consumed on

MAURICE
Island Ave.,

coney
County of 

' premises.

807 Coney

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is heiehy given that License No 
B-5174 has been issued to the undersigned , A-10385 has been issued to the undersigned 
to sei beer at retail, under Section 76 of ; to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 234 ; the Alcoholic Beverage Control Law at 87 
Troy Ave., Borough of Brooklyn, County of Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County 

' of Kings, to be consumed off the premises.
XI . : SOPHIA BOGDANOFF
N. W. 87 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

: is hereby given that License No. į NOTICE is hereby given that License No.

Gates Ave., Borough of Brooklyn. County 
the I of Kings, to be consumed on the premises.

ROSE JORDAN
TEAHEN Į (LITTLE RED TAVERN)

Brooklyn, N. Y. • 609 Gates Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heiehy given that License No.

Kings, to be consumed on the premises. 
ALBERT De SENA 

234 Troy Ave., Brooklyn,

.------ -- --------- --------.-------; i is nercuy xivvil >.n«v uivviibv ixo.
B-5432 has been issued to the undersigned Į A-10620 has been issued to the undersigned
" ’’etai), under Section 76 of to sell beer at retail, under Section 75 of

the Alcoholic Beverage Control Law at 222 the Alcoholici Beverage Oontfrol Lhw at 780
22nd. St., Borough of Brooklyn, County of Washington
Kings, to be consumed on the '■ premises. ' “

PASQUALE VOLPE 
222-22nd. St., ' - ' Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
B-6337 has been issued to the Undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 559 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, ■ to be consumed on the premises. 

MAX HOFFMAN & 
'ROSE LEVINE 

Flatbush Ave.; Brooklyn,

ucer

Ave., Bprougrh of Brooklyn, 
: County of Kings, to be consumed off the 
j premises.

JOHN H. REINSDORF
780 Washington Ave., Brooklyn,- N. Y.

NOTICE is hpreljy given (hat License No. 
A-9932 has, been, issued 'to the undersigned 

, to sell beer at retail. Under Sectk>n 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 111 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MOLLIE LIFSCHITZ
j 711 Fulton St., Brooklyn* .N-.Y.

NOTICE . is hei*^y*'given that Licence No. 
, A-ltal has bi&en * issued . to the undersigned 
' to* sell beer' at retail, under Section S5. of

New Utrecht Avc., Borough of 1 
County Kings, . to be consumed 
premises.

NATALIE PIRONE 
(BLUE EAGLE INN.)

8024 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTIQE is hereby given that License No. 
B-6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 134 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County I 559 
of Kings, to be consumed on the premises.

134 Sumner Ave., 
f

NOTICE ' is
A-8046 has been 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law s 
Bath Ave., Borough of Brooklyn, _____
of Kings, to be consumed off the premises.

MOSES JONES
Brooklyn, N. Y.

J is hereby given that License No. 
_____ _ has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 176 
Prospect Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL BERNARD
176 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 430 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LYDIA HARTMAN-- 
MABLE BAR & GRILL

430 Central Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under section 132 A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 5424—7 Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JIACOMO MALASPINO
5424—-7th Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6828 has been issued to the undersigned 

'to sell beer at retail, under section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 120 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FERDINAND ROMANO 
SALVATORE MA RESC A

120 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-G769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL McBRIDE, 
CHARLES COYLE

1274 Bedford Ave., Brooklyr), N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-67G3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 46 
Underhill Ave.,' Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

. PATRICK J. HOGAN.
46 Underhill Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICĖ is hereby given that License No. 
B-6752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises.

ANTHONY MARANO 
1G1 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

1 that License No. 
issued to the undersigned

the

No.

ROSE SILVER
Brooklyn. N, Y.

hereby' givon that License' No. 
issued to the undersignedsrsigncu

i 75 of 
at 2304
County I

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6747 has been issued to the undersigned 
to sell beer ' at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 100 u, sell „w, BV u„u«r ovtuun <o. o.

| 7th Ave.. Borough of Brooklyn, County of , the: Alcoholic Beverage Control Law at 1928
i Kings, to be Consumed on the premises. ' *— »» •>-------->- -<• »--->.i—- v’-.V-i..

PURITY OPEN KITCHEN
I 100-7th Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License __________
A-8855 has -been issued to the undersigned NOTICE is hereby vive'n tnat ijoense No. 
to sell bedr at retail, under Section 75 of A-7531 1‘ ' ’ ’ * '‘1 •
the Alcoholic Beverago Control Law at 293 J.,; , ...

Ave., Borough of Brooklyn, County . tfoe Alcoholic Beverage , Control Law at 99 
of Kings, to be consumed off the premises. " - —

CHARLES FREDERICK LEUTEMANN
293 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave. M., Borough of Brooklyn, County 
•emixes.

Brooklyn, N. Y.

of King.s, to be ednsumed off ■ the pr<
Y- ! BERTRAM S. JESSEN

No.
1928 Ave. M

dainuos L. Kavaliauskiutė ir 
Aido Choro Vyrų Oktetas. Na, 
apart to, sakai, jau bus jų laik
raštis gatavas, tai žingeidi! jį
gauti ir pamatyti,, kokį jau ten 2304 Bath Avc- 
tie kriaučiai ta laikraštį išlei- notice 
do.”

“O, brolau, nesigailėsi at
ėjęs. Bus dainų, bus prakalbų, 
bus užkandžių ir gėrimų, o 
apart to nusipirksi ir ‘Siuvėją’, 
kuris pilnas visokių nurodymų, 
kaip reikia organizuoti refor- 
mistinėse unijose opoziciją.”

“Gerai tu sakai, vien del to 
‘Siuvėjo’ verta ateiti.”

“Taip, tai kalbi vyriškai! 
Ne tik pats ateik, bet pakal
binki ir kitus, kad vakarėlis 
būtų kupinas žmonėmis, nes 
uždirbti centai eis kaip tik 

Jeigu taip, tai reiks ir manį naudingam apšvietus darbui,

del antro ‘Siuvėjo’ numerio, 
kad pirmą ‘Siu

vėjo’ numerį, jau galėsime gau- 
! ti vakarėlyj, nes ką tik išėjo iš- 

, kad;I spaudos, o tūli tvirtina, 
[ puikus laikraštis.”

masės darbininkų yra pasiryžę j ateiti. Tiesa, aš primenu kriau- 
‘ žudo-įčių vakarėlius, jie visuomet 

Bet klasiniai j duoda gerą programą. Girdė- 
parengime

N.

1 Laikinas Streikierių šelpi- i 
mo komitete praneša, kad yra remti terorizuojamus ir 
šaukiama visų didžiojo New mus streikierius.
Yorko organizacijų konferen- sąmoningų darbininkų pareiga į jau> Rad įr šiame 
cija tikslu pastatyti streikuo- yra suorganizuoti platų, veik-j 
jančių audėjų šelpimo darbą! lų komitetą ir įtraukti į strei-! 
ant tvirtų pamatų ir užtikrinti 
kovingiems audėjams New 
Yorko darbininkų paramą. 
Konferencija įvyks trečiadienį, 
26 d. šio mėnesio. Visų orga
nizacijų pareiga yra pasiųsti į pasiųsti atstovus į konferenci
ją savo atstovus. i ją, bet reiktų tūojau pradėti)

Tub pat sykiū pranešama,j aukų ir maisto rinkimo darbą.! 
kad darbininkų atsiliepimas Ir i Streikierių eilėse, ypač Naujo-) 
simpatija streikieriams yra di
delė. Tik vienas bedarbis 
Charles King, Bedarbių Tary
bos narys, New Yorke, surinko 
$9 ant blankų viena diena, 
sekmadienį. Tas parodo, kad

kierių šelpimo darbų visas ma-j
sines organizacijas. . i ... ,v. n/| . _

Lietuvių darbininkų organi- i niJlfflO 111 ApSKHCIO Metine 
zacijos taip pat privalo rimtai į 
pastatyti tą klausimą. Negana

supranti ?”
“Jau man nereikią aiškinti, 

aš žinau, kad mūsų kriaučiai 
dirba naudingą darbą Amal- 
gameitų Unijoje ir abelnai or
ganizacijose. Jeigu mes Brook- 

kriauČių, tai 
žinotų apie

_ Mas been issued to the ' undersigned 
to sell beer at retail, under SbctioYi 75 of

Cooper St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be ebnsumed off thė i-rernises.

OTTO RUETHER
! 99 Cooi»er St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
‘ l ...... -i -

to sell beer at retail, under .Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contrbl Law at 69 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN K. LAIER 
BENZ RESTAURANT

Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
1 B-6738 has been isued to the undersigned ________ _____, _____ ___  _______ ___

to sell beer, at retail, under Section 76 of I B-6725 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 25T 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises', 

MARIANO FAVARA & 
SAM FIORENZA

Ave. U., Brooklyn,257 N. Y.
69

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
49-51 Neck Road. Borough of 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
49-51 Neck Road.,

76 of 
Law at 

Brooklyn, 
be consumed on the

BLUM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
A-C08 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 153 
Joralemon St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed bff the premises.

HARRY HAGOPIAN
153 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

Brooklyn, N. Y.

i Lietuvių Darbininkų Susivie-įlyne. n.et.l"'6t“me
1 ' vargiai kas ką

j Brooklyną.”
“Na,, jau tu, 

įsisiūbavai, tai net
1 kriauciams kredito atiduodi. 
! Tiesa, jie dirba, bet dirba ir 
kiti' hemažraji už juos. ’. O pa- 
ga'lio’s', ’ nebloga,' kad ' turi gerą 
nuomonę, tai padirbėk'ir pats, 
kad'ateitai ne tik pats’ vienas, 
bet kokį tuziną atsivestai į va
karėlį.”

“Gerai, aš taip ir padary
siu. . . ”

Konferencija Sekantį 
Nedėldienį

#au veikiausiai tos kuopos, 
kupos įeina į LD$ III Apskri
tį, yra išrinkusios delegatus da-

brolau, kaip
perdaug 485 Grand St.,

Si
joj Anglijoj, randasi mases lie t „ ...
tuvių darbininkų ir jie laukia1 |yvautl metlnSJ konfereneųoj,; 
mūs ateinant į pagalbą. Ne-i įuri įvyks .sekanti sekmadmnĮ,; 
apvilkime jų toje kritiškoje! Jetsey City, . J._  i
valandoje. Draugės ir<draųgai, stengki-i 

mes šią konferenciją padaryti 
skaitlingesnę kaip praeityj -bu-( 
vo, kadangi Lietuvių Darbiniu-1 
kų Susivienijimas abelnai au
ga ir stiprėja, taip lygiai i 
Apskritys kaip kuopom, taip! 
ir nariais kas metai auga. Ir; 
sulig narių prieaugliaus turim 
ruošti skaitlingesnes konferen
cijas bei šiaip įvairius parengi
mus.

Kuopų delegatai turi pri
ruošti raportus iš savo kuopos 
veikimo. Taipgi draugai galė
site patiekti naujuš sumany
mus bei kokius pagerinimus 
del Lietuvių Darbininkų -Susi
vienijimo labo.

Apart kitų dalykų šioje kon
ferencijoje bus renkama nauja | 
LDS III Apskričio valdyba.) 

Jisl Šioje konferencijoje bus pa- 
1 tiekta planai tolimesniam vei- 
! kimui, kaip tai organizavimui 

ir kitas: niekšystes, kuomet jie'naujų kuopų, rengimui prakal- 
! pardavinėjant savo dukteris 
įvaro apgavingą biznį;, išveja 
. savo 
Į seno

.Šeštadienį atidarys kitą dalį! Tj’amylos aktoriai yrd rįnk- 
” J tarp tiniai ir, lėmijaitt jų visas pas-

Broad tangas laike: pamokų, tas vei- 
Keliu gali kalas bus suloštas tinkamai.

Tamylos Tėvas.

Šį Vakarą Bus Sąryšio 
Konferencija

Visi tie, kurie esate išrinkti 
iš savo organizacijų bei kuopų 
į Sąryšio konferenciją,, tai bū
tinai ateikite šį’vakarą, 20* d. 
rugsėjo, 8:30 vai. vakare,1 
“Laisvės” ... svetainėn. Kurios j 
organizacijos neišrinko dele- į 
gatus, tas turi atstovauti vai- J 
dybos.

S. D.
Lygietis.

greta viens kito. Rytinė to ke
lio dalis tapo atidaryta keletą 
savaičių atgal.

Pranešimas
Laisvės” koncertas įvyks 

sekmadienį, 11 dieną lapkričio, 
Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyn, N. Y. Programa bus 
gera ir įvairi. Tuoja'us prasi
dės garsinimai.

Aido Choras vaidins melo
dramą “Tamylą,” sekmadienį, 

kami delegatai į prieškarinį-į 9 dieną gruodžio, Labor Ly- 
priešfašistinį kongresą. Taip ceum svetainėj. Tamyla (ka- 
pat bus išneštas protestas prieš bulų mergelė) yra gražiausias 
terorizavimą s t r e i kuojančių veikalas, kokis kada buvo loš- 
audėjų ir svarstoma, kokiu bū-'tas ant BrooJHyno scenos, 
du lietuvių organizacijos ga- apima meilę, moterų teises, re- 
lėtų geriau prisidėti prie pa- ligiją, kabulų vyrų žiaurumus1 
gelbėjimo streikieriams. 
.. . / Sekretorius, S, J

Automobilistų Žiniai

B.

piot^ris; laykąn,' kad pa
ir perkasi’ sau jauiiąs.
t — J’ i. ’ . i . v : L • -

Cross Bay Boulevard, 
Sunrise Highway . ir 
Channel, Queens.
važiuoti dešimts automobilių

T

THAELMANNO PALIUOSAVlMUI KOMITETAS

PERSTATYS PAVEIKSLĄ

. “Emst Thaelmann”
Kovotojas prieš fašizmą

Tai filmą,s kuri slaptai išgabenta iš Nacių Vokietijos
} RODYS 28th ST. TEATRE

Broad way ir 28th St., , New York City

, 20, 21, 22 dd. Rugsėjo (September)
f Rodoma nuo 9:30 ryto iki 11 -vai. vakaro. '

* t , ; į . ■>
_ ‘ _ k i ’ >■ • | _

m Lankėsi “Laisvės” Redakcijoj
Pereitą trečiadienį lankėsi 

“Laisvės” redakcijoje draugė 
Liudmila Bitkauskaitė, atvyku
si iš Corbin, British Columbia, 
Kanados, kur gyvena josios tė
veliai, “Laisvės” . skaitytojai. 
Draugė Bitkauskaitė pabaigoj 
šio mėnesio išvyks į Lietuvą. I

Būdama “Laisvėj,” viešnia, i 
beje atnaujino savo tėvelio' 
prenumeratą už “Laisvę.” Su j 
ja lankėsi josios teta, brookly-' 
nietė Ramanauskaitė.

bų bei paskaitų ir šiaip kokių 
parengimų. : , .

Taip pat yra raginamos ir 
jaunuolių kuopos skaitlingai 
prisiųsti delegatus į šią konfe
renciją. Taip pat jaunuolių 
kuopoms(buyq išsiuntinėta Jąiš7 
kai, užkviečianti dalyvauti 
konferencijoj ir todėl apskri
čio; valdyba tikisi,, jogei •jau
nuoliai supras svarbą šio dar
bo»ir dalyvaus ■ skaitlingai, su j 
suaugusiais konferencijoje. - ; .

Suvažiavimas įvyks nędėlipj, 
rugsėjo 23 dieną, Ukrainian 
Home, 160-158 Mercer f St., 
Jersey City, N. J. Prasidės 
10:30 vai. ryte. Neyvyorkie- 
čiams važiuojant reiki’a paimti' 
Hudson Tube ir .išlipti ant 
Grovė Station, Jersey (fit

Aido Choro Dramos Grupės 
Nariams

Visi Dramos Grupės nariai 
būtinai dalyvaukite susirinki
me, kuris įvyks ketvirtadienio 
vakare (rugsėjo 20), 8:00 vai. 
vakare, “Laisvės” svet.

Ateina teatrų'sezonas, turi
nę© [nutarti kokius veikalus su
lošti.- • Jau' gavome i vieną. pa
kvietimą. Todėl, kiekvienas 
.narys:neturi praleisti,šį svarbų 
’susirinkimą ‘ 'U *

J* L. Kavaliauskaitė*
, (222-223)

PARDAVIMAI

NOTICE is hereby given 
B-6309 has been i -----1
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 'Law at 
594—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, (o be consumed on the premises. ' 

P. ‘ " -- '
594—4th 

NOTICE 
B-G778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Columbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to ho consumed on the premises.

ROCCO RUGGIERO
317 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control -Law

to be consumed
& J. COFFEE SHOP, Inc.

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli kamba

riai, šildomi, yra karštas vanduo, 
ir visi moderniški įtaisymai. Kreip
kitės sekamai del tolimesnių infor
macijų: 436 South 5th Str., Brooklyn, 
N. Y. 4

(222-228) Į

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į Bar ir 

Restaurant biznį. Gali būt vyras 
arba moteris, bet turi būt geras vi
rėjas. Priimsiu su mažu, kapitalu, 
arba visą parduosiu. Greitai atsi
šaukite: Morgan Baę and Restaurant, 
191' Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-228)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės, link

smos išvaizdos, mylinčios skaityt 
darbininkiškus laikraščius, nors bis- 
kį. prasilavinusios, ir mylinčios tikrą 
draugišką šeimynišką gyvenimą. Tu
ri būt nejaunesnė kaip 35 metų ii' 
ne senesnė kaip 45 metų. Be skir
tumo ar našlė be valkų, ar mergina, 
turinti kelioliką dolerių finansų. My
linti švarų gyvenimą ir užsilaikymąParsiduoda vasarnamis, kuriame

yra .labai gerai 'išdirbtas; biznis, čia be skirtumo namie arba išėjus, turi 
yra geras darbas ir prągyvenimas, būt fiziškai ir protiškai sveika. Ma- 
del vienos ' didelės šeimynos arba lonėkite su pirmu laišku ir fotogra- 
dviejų. Yra visi ‘įtaisymai, lovos, už- j fiją prisiųsti, ant pareikalavimo su- 
klodės, stalai, ir Virtuvės įrankiai grąžinsiu, 
del 45 žmonių, yra .elektra, gazas.

Atsakymą duosiu visoms. 
Aš esu našlys, 39 metų senumo,* *■ r v « • j V r C '

Taipgi yra daug žemės,—10 akrų užsilaikau kuono geriausiai, svaigi- _ ~ _____ U 1 1* 1*' i Y» — • . • . i •'derlingos žemes, didelis, upelis mau• . UUJLlingVO 4JU1UCO) U1UCI4O, upelio lllttU IldllCJ

ity, ten (lytis; medžių malkom. Dvylika trio- kada
| MVJ, V*V* naiYUO, UUlluS) ZR1.

Į arklys,; daug Vištų, 20 f kfalikų ir kai. 
daugybė augančių daržovių. Yra visi met 

j; [ tikrą 
Kas tokiu'bizniii interesuojamų ma- mą.

lonėkite atsišaukti del platesnių fei- j

išlipus reikia eiti po tiesiai iki i dvi geros karvės, telyčia, bulius. 
Mercer St. Tada sukit vėl po'

. . , v-.. .| Uaugyuc augančių uarz-uvių. na v.
tiesiai; ir uz dviejų blokų ir farmos jankiai, ir geram stovyje, 
pusės bus svetaine.

LDS III Apskr. Sekr.,
P. Baranauskas.

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

mų: Avantą Farrti, Ulster Pdrk, N.]Y, 
/ • * ' ' (218-230)'* [j

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

(218-224)

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

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-U072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Sunkiausiai sergantieji
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

Gydomos Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikūniai, 
Nėr v j Ligos, 
Chroniški Skau
du Ii ai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o j'eigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York ,
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekrtlJnĮi^iaie 9 iki M.

• t

J 
J




