
KRISLAI
100 Milionų žemlapių.
$30,000,000 Karui.
Naujas Gelžkelis.
Atsakymas Fašistams.
Vargas Lenkijoje.

Rašo D. M. šolomskus

“Pravda” praneša, kad perei
tais metais Sovietų Sąjungoje 
buvo pagaminta 500 geografi
nių kartų (žemlapių), kurių at
spausdinta 100,000,000 kopijų. 
Kartu laikraštis atžymi, kad to 
kiekio neužteko. Caristinėje 
Rusijoje augščiausis kiekis bu- ' 
vo 200 skirtingų žemlapių, ku- Į 
rių buvo atspausta 21 milionas I 
kopijų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Darbininkai Vito 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėt te 
Pasauli!
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Soc. N. Thomas prieš i 
Bendrą Frontą del

' Darby Streikieriam
I CHARLOTTE, N. C. —jIš Washingtono praneša, kad

karo sekretorius Dern ruošiasiĮ Komunistų Partijos distrik- 
pareikalauti iš būsimo kongre- Į 
so $30,000,000 pinigų apginkla- j 
vimui Panamos Kanalo. Tie pi
nigai bus išleista daugiausiai 
priešorlaiviniam prisirengimui. 
Žinoma, kad kongresas neatsi
sakys duoti kalną pinigų karo 
reikalams.

Sovietų Sąjungoje padarytas 
planas pravesti naują gelžkelį 
Chingano-Burijos. Tas gelžkelis 
prasidės nuo Amūro gelžkelio 
stoties Birakan ir bus praves
tas linkui Ust-Naiman. Jis tu
rės 430 kilometrų ilgio. Bus 
baigtas 1937 metais. Jis su
jungs Amūro gelžkelį, kuris yra 
šiaurėje nuo Mandžūrijos, su 
naujai vedamu Baikalo-Ochots- 
kų jūrų prieplaukų gelžkeliu. 
Chingano kalnuose ir prie Bū
rėja upės yra daug geležies rū
dos ir anglies. Ten bus išvysty
ta galinga pramonė.

paleido 
Sąjungo-

to organizatorius Paul 
Crouch kreipėsi j stambųjį 
Socialistų Partijos vadą 
Norman* Thomasą, kad soči- i 
alistai veiktų išvien su ko
munistais kovoje už sugrą
žinimą į darbus visų strei
kavusių audimo pramonės 
darbininkų.

Norman Thomas atsakė 
laišku iš rugs. 22 d., kad to 
pasiūlymo negali priimti to
dėl, kad komunistai, girdi, 
“atvirai užsipuldinėjo Jung
tinę Audėjų Uniją, kuomet 
streikas buvo pasiekęs pa
čios augštumos.” Taigi 
Norman Thomas nepataria 
savo draugams North Ca- 
rolinoje eiti į vieną frontą 
su komunistais už papras
čiausias darbininkų teises, 
ir užbaigia tokiu šmeižtu, 
kad, esą, “jūsų partijos po
litika yra kenksminga.”

Paul Crouch atsako N.

FR. J. RORMAN UŽDRAUDŽIA KOVOTI
UŽ DARBĄ VISIEM STREIKIERIAM

—

: Audimų Fabrikantai Spėja, kad Roosevelto Komisija Neduos
Audėjams, Verpėjams Jokių Pagerinimų; Darbininkai Bruzda

WASHINGTON., — Dar-; mus. Taigi, jokių darbinin* ‘ l 
ibo Federacijos audėjų uni-’kams pagerinimų nebūsią C, j 
įjos vice-prezidentas, buvu-į daroma.
šio visuotino streiko pirmi-1 Iš to kiekvienam aišku, i i < 

| ninkas, atėjo į naują Darbo; kokią bjauriausią iš vigų . ;i 
I Santikių Komisiją Audimo1 pardavystę atliko Gorman, i i 
{ Pramonei ir įteikė skundą,1 McMahon, Green ir kiti 
j jog fabrikantai atsisako | Darbo Federacijos vadai, 
[ darban priimti 80,000 strei- atšaukdami visuotiną audė- 
I kavusių darbininkų. Bet jų streiką be mažiausio už- 
tikrumoje fabrikantai iš- tikrinimo milionui audėjų, 
meta iš darbo 150,000 veik-' verpėjų ir mezgėjų.
liausiu streikierių. j ------------

Vokietijos fašistai 
gerkles, būk Sovietų 
je yra badas. Didesniam dar
bininkų suvedžiojimui, jie net 
sudarė “Pagelbos Broliams” ko- Thomasui, kad Komunistų 
mitetus, kurie visokiais būdais Į Partija neužsipuldinėjo tos 

unijos narių ir su jais vi
suomet išvien kovojo pirmo
siose eilėse. Komunistų 
Partija smerkė tik pardavi- 
kišką Gormano ir jo sėbrų 
vadovybę. O kad tie vadai 
tikrai buvo pardavikai, tą 
parodė jų atšaukimas did
vyriško streiko, kur Germa
nai neužsitikrino, kad bent 
darban būtų priimti visi 
streikavusieji darbininkai.

išlupa pinigų iš Vokietijos dar
bininkų ir siunčia, žinoma, 
menką dalį, į Sovietų Sąjungą 
neva badaujantiems vokiečiams.

Bet kokis fašistų buvo nusi
minimas, kada jų pasiųstus pi
nigus vokiečiai darbininkai ir 
kolchozninkai pervedė Raudo
najai Pagelbai gelbėti Vokieti
jos darbininkus, nukentėjusius 
nuo fašistinio teroro!

Kaip matome, fašistų propa
gandos prieš Sovietų Sąjungą 
žygis neišdegė. Tiesa, jie ne 
kažin kiek pinigų pasiuntė, bet 
jie kitko laukė: jie manė, kad 
gaus padėką ir galės rėkti prieš 
komunistus, o dabar turi užsi- į 
čiaupti.

Kolektyvis ūkis “Leninfeld”, 
kurį sudaro vokiečiai, padarė 
pareiškimą prieš tą fašistų žy
gį. Mes jį išversime ir įtalpin
sime “Laisvėj”.

Lenkų valdžia pripažįsta, 
kad jų šalyj yra virš milionas 
darbininkų be darbo. Valsty
bės aukso kiekis labai mažta;
1930 metais dar buvo 1,111,-1 sudėtinis: į jį įeina po pen- 
900,000 aukso zlotų vertės, o > kis narius nuo - kiekvienos 
dabar jau tėra tik 531,000,000!
zlotų, kas dar daugiau apsunki
na šalies padėtį.

“Gazeta Polska” rašo: “že
mės ūkyje krizis griežtai* padi
dėjo. Sausra ir upių išsilieji
mai uždavė Lenkijai smūgį. 
Derlius yra daug prastesnis uz 
pereitų metų, šimtai tūkstan
čių valstiečių ūkių galutinai su
griuvo. Upių išsiliejimo rajo
nuose net vidutiniai valstiečiai 
taip yra nualinti, kad, kaip uba
gai, prašo išmaldų.”

Lenkijos darbininkų padėtis 
yra bloga. To sėkmėje smar
kiai plečiasi revoliucinis judė
jimas. Nepasitenkinimas smar
kiai auga ir tarpe sodžiaus dar
bininkų. Todėl Lenkijos bur
žuazija vis daugiau vartoja hit
lerines priemones prieš darbi
ninkų judėjimą. Bet nenugalėti 
jiems revoliucinį darbininkų 
bruzdėjimą, nes Lenkijos Ko-

“Mono Castle” Veže 
Kariškas Medžiagas

NEW YORK. — Valdiš- 
kos komisijos tyrinėjime, 
Ward laivų kompanijos pre
zidentas Fr. D. Mooney pri
sipažino, jog ekskursiniu 
“Morro Castle” laivu buvo 
į Kubą vežama parakas, 
ginklai ir kitokia amunici
ja. Kaip jau žinoma, to lai
vo gaisre sudegė apie 150 
žmonių iš priežasties kom
panijos ir jos oficierių ap
sileidimo.

Lėktuvas Vos Išvengė
Degančių Meteory

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Belekiant dideliam Unit
ed Air Lines lėktuvui iš 
New York į San Francis
co,’ Solano apskrity j jis 7,0- 
00 pėdų augštumoj įvažiavo 
į krintančių, liepsnojančių 
meteorų “lietų.” Meteorai 
yra nedideli erdvės kūnai. 1 
Vienas meteoras “apie dar
žinės dydžio” <' 
prieš pat lėktuvą, sako la
kūnas Anderson. Jis turė
jo skubiai pasukt į šalį,1 
idant meteorai neuždegtų I 
lėktuvą, kuriame buvo ke-|

Marininkai Organizuoja 
Pajėgas Savo Streikui 

NEW YORK. — Per 500 
laivakrovių ir marininkų 
susirinkimą Manhattan Ly
ceum svetainėje tapo iš
rinktas komitetas. ruošimui 
visuotino Atlantiko pakraš-!.. V1 . • v V. T liohka žmonių.tyj streiko, kurį saukia In-' v______
dustrinė Marininkų Unija1 .. ~ ~
spalio 8 d. Komitetas yra1 Panaujintas Streikas

Conn. Šilko Audėju
NEW LONDON, Conn.— 

Armstrong šilko kompanija 
atsisakė priimt darban 125 
iš 400 streikavusių, darbi
ninkų. Tuomet jie išnaujo 
išstojo streikam Prie Arm
strong šilko audėjų prisidė
jo Bloom šilko kompanijos 
darbininkai, nors šio ' visi 
buvo priimti darban. Tai 
pavyzdys, kaip kitų vietų 
audėjai verpėjai privalo ko
vot, kad priverst kompani
jas atgal priimti visus strei
kavusius darbininkus.

Mount Royal, N. J. — 
Nusižudė Harry Moll, kuris 
11 metų atgal būk tai nety
čia nušovė savo mylėtinę 
Viola Staley, su kuria buvo 
skirtingu vardu < -apsivedęs, 
nors dar turėjo pirmą pa- v • cią.

' laivų darbininkų unijos.
BALTIMORE, Md.—Virš 

300 laivakrovių ir jūrinin
kų, susirinkę po num. 720 
South Broadway, pasirašė 
korteles, kur jie pasižada 
sustreikuot spalio 8 d. Bus 
išrinkta visų unijų bendras 
streiko komitetas.

Kasdien ateina daugiau 
pasižadėjimų streikuot iš 
įvairių Atlantiko vandeny
no prieplaukų.

Little Rock, Ark. — Į far- 
mų kalėjimą nuteistas pa- 
šalpinis bedarbis Fred Har
dee todėl, kad jis reikalavo 
pašalpos vienai bedarbių 
šeimynai.

munistų Partija jau gerai pri
sitaikius prie slapto veikimo ir 
turi didelę įtaką darbo masėse.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Dovana Kruvinajam 

Smetonai
Fašistiniai Smetonos sėbrai 

visoj Lietuvoj ne tiktai prave
da verstinas iškilmes delei jo 
60 metų sukaktuvių minėjimo. 
Jie dar šalies turtą piešia ir 
aukoja tam kruvinam diktato
riui. Taip antai, “ūkininko 
Patarėjas” spausdina šitokią ži
nią :

“Kauno Miesto Taryba, minė
dama A. Smetonos 60 metų su
kaktį, iškilmingame savo posė
dyje, burmistrUi Merkiui pasiū
lius, nutarė Jubiliatui padova
noti 4061 ketvirtainių metrų 
ploto žemės sklypą Kaune, Mai
ronio ir Uosto 
kampe.

“Kadangi tas 
labai apleistas, 
vanojus, miesto
tvarkyti, pasiimti dovanojimo 
akto surašymo išlaidas ir dešim
čiai metų atleisti dovanojamąjį 
sklypą nuo bet kurių mokesčių 
miesto savivaldybėi.”

Tuo tarpu bedarbiam pašalpa 
mažinama, nusentisiems darbi
ninkams ir kaimo vargšams 

eKSploaavo prieglaudose bloginama ir 
■ sunkinama, nes girdi, “lėšų nė

ra.”

Naujas Didis Mašiny | Gorman pripažino, kad ■ Roosevelt Taiso NRA p L •> c • gavo nuo darbininkų iš ke- rabnkas sovietuose lių audimo centrų reikalavi-1
MASKVA. - Greitu lai- išn.aVjo. WAsmiNuiuiN. - rre-

ku atsidarys Kramatorske ? f .,1 ® rel .ai Prle® _ u®s zidentas Rooseveltas pasky- 
naujas milžiniškas mašinų !fabl'lk^tus, kurie atsisako rė penkių narių komisiją, u Q dnvhnvr 'nv’iimri vionc< _ i • > i -x t a • i •

Kapitalistų Naudai
mus, idant būtų išnaujo pa-f WASHINGTON. — Rre-

' X X1C4X A L4 X1VAliAU*J c!)

į darban priimti visus strei-' kuri tvarkys NRA, vietoj 
;kierius; bet jis tuoj pasigy- administratoriaus gen. 
re Roosevelto komisijai, johnsono, kuris atsistatydi- 
kad aš, girdi, paliepiau vie- na. į komisiją įeina S. C. 
tinėms^ unijoms grįžti _ dar-i winiamS) buvęs Reynolds 

Tabako Kompanijos prezi
dentas; A. D. Whiteside, 
Dun and Bradstreet Kor- 

iporacijos prezidentas; L. C.

fabrikas, tobuliau įrengtas,! 
negu kuris kitas tos rūšies j 
fabrikas pasaulyje. Jo lie
jyklos galės per metus ap
dirbt 60,000 tonų metalo, tai 
yra antra tiek daugiau, ne
gu gali padaryt didieji Kru- 
ppų fabrikai Vokietijoj, ir 
tris kartus daugiau, negu 
pajėgia padaryt Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
ja. Kramątorsko keliarho- 
sios svirtys (kremai) yra 
po 200 tonų. Tokio dydžio 
“kreinų” * neturi jokis kitas 
fabrikas pasaulyj. Apart 
geležies-plieno liejyklų, Kra- 
matorske bus dirbama įvai
riausios mašinos.

ban. Gorman, vadinasi, už
draudė darbininkams strei
kuoti už priėmimą darban 
geriausių jų kovotojų. Bet 
lf.Wellyū^ri1;.P.aLe’.': Marshall, ' ‘buvęš'Tole^još 

profesorius, tariamas “dar
bininkų klausimų žinovas”; 
W. H. Hamilton, Yale Uni
versiteto profesorius, ir so- 
cialistaujantis Amalgameitų 

j Siuvėjų Unijos prezidentas, 
Sloan Užsitikrino, kad Dar- j Sidney Hillman, pagarsėjęs

bininkams Nebus Duota | darbininku reikalu išdavi- 
Jokių Pagerinimų

Tą pačią diena, rugs., 27,!
pas Rooseveltą atsilankė G. Pe.nkili narilI taktikos ko- 
A. Sloan, audimų fabrikan- Lnitetą’’, į kurį įstatė “dar- 
tų instituto pirmininkas. ko” niini^sterę Perkins, te
išėjęs nuo Roosevelto, Sloan deralį pašalpų administrato- 
padarė pareiškimą tokio tu- Hopkinsą ir tris kitus 
rinio: augštus politikierius. Keti-

Darban bus atgal priimti jna su^ver^ dar skundų ^o- 
._ j (tiktai) tie, kurie nedarė.mislJa* 
^eciactleVaUgT-m°?T'Pritartos veiksmų laike1 Pertvarkytoje NRA val- 

. ciu. Smulkiems be! viduti- trejk0 Vadinasi, kas da-! <Wje Wall Strytas turi 
Kanskns Įrengimas “ „'S"' ............................................

kranto gatvių

sklypas 
pasiūlė, 
lėšomis

dabar 
apdo- 

jį su-

šone ir daugelyj kitų vietų 
darbininkai taip susijudinę, 
kad jų draugams atsakoma 
darbas, jog ten gali kilti iš- 
naujo didelių kovų prieš to
kius bosus.

j darbininkų reikalų išdavi- 
; kas.
1

Roosevelt, be to, sudarė

Japonai Tiria Lenkų

VARSA VA. — Lenkijos 
karo ministeris laikraštyje 
“Polska Obr.ona” praneša, 
kad Japonijos kariški dele
gatai tyrinėja . Lenkų karo 
orlaivius ir nuodingas du-, 
jas. ’ Čia galima pastebėti, 
jog Lenkijos kariškas orlai- 
vynas gerai įrengtas, ir 
Lenkai laimėjo lėktuvų ir 
baliūnų tarptautines lenkty
nes (kur, beje, nedalyvavo 
Sovietų Sąjunga).

Pasimokinę, kas galima, 
iš Lenkijos 'karo pabūklų, 
Japonų delegatai važiuos 
Vokietijon študijuot Hitle
rio karo mašiną. Paskuti
niais laikais gyvuoja ypač 
draugiški ryšiai tarp šių tri
jų imperialistinių kraštų, 
kaipo talkininkų prieš So
vietų Sąjungą.

Boston, Mass. — 5, gink
luoti vyrai išpiešė $2,000 iš 
“eleveiterio” stoties^ i

•V

Didina Buožių Mokesčius 
Sovietų Sąjungoje

Maskva. — Apart papras
tų niokesčių, stambiems pri
vatiniams ūkininkams 
(buožėms) uždedama dar

C1U.

. . v. . , ,. įlyvavo skrajojančiuose pi-
kams mokesčiai pakeliama^ būriuose> kas kovojo 
tik 15 iki 50 rublių. Kas ne-1 - dįrbtuvių uždarymą ir 
nori prisidėt prie socialist!-L. 
nių, kolektyvių ūkių, visai' 
žmoniškai’ juose gyvent ir 
dirbt bendrą darbą, bet ti
kisi, kad privatiškuose 
ūkiuose daugiau pasipelnys, 
tai tegul bent didesniais 
taksais apsimoka už tą 
prieš-socialistinę viltį.

prieš skebus, tokiems fabri-, 
kantai jau nežada darbo. 
Kadangi Sloan taip užgiedo
jo tuoj po pasimatymo su 
Rooseveltu, reikia suprast, 
kad ‘ ir Rooseveltas sutiko 
su diskriminacija prieš vei
kliuosius streikierius.

Toliau, fabrikantų insti
tuto pirmininkas Sloan 
džiaugiasi, jog pirmoji Roo
sevelto paskirta “tyrinėji
mo” komisija su gubernato
rium Winant priekyje atra
do, kad dabartinėse sąlygo-1 

Jaunų ją Komunistų Lygos 'se “negalima” pridėti audi- 
organizatorės, buvo areš-jmų pramonės darbininkams 
tuotos Gastonijoj už tai, kad, algų nei sutrumpinti darbo 
skleidė lapelius tarp audėjų j valandų nei daryti bendrą 
verpėjų, aiškinančius, kaip (kolektyvę) sutartį su visais 
darbininkai, turi tęsti ’kovą. 
Magistrato teisme jos buvo 
pripažintos kaltomis; bet 
teisėjas suspendavo bausmę, 
bijodamas dęmonstracijų iš 
audėjų pusės.

Nuteisė Dvi už Lapelių 
Dalinimą Audėjams

CONCORD, N. C.—Syl- 
via Crouch ir Belle Weaver,

tais darbininkais.
Sloan neabejoja, kad ir 

naujoji Roosevelto sudaryta 
komisija Darbo Santikių 
Audimų Pramonėje užgirs 
Winanto komisijos atradi-

i daugiau tiesioginių savo at
stovų negu pirmiau ir tikisi, 
jog NRA toliau dar geriau 
darbuosis naudai stambiau- • 
šių kapitalistų.

STREIKO UŽBAIGIMUI 
PRAKALBOS PATERSONE

Patersone, N. J., šį nedeldie- 
nį, rugsėjo 30 d., sakys prakal
bas drg. D. M. Šolomskas, A. 
L.D.L.D. centro sekretorius, 
Lietuvių Svetainėje, 62 Lafa
yette St., pradedant nuo 6 vai. 
Įžanga visiems veltui.

Drg. Šolomskas aiškins, ko
dėl šis visuotinas šilko pramo
nės darbininkų streikas buvo 

! taip negarbingai pralaimėtas 
ir kaip ateityje išvengti tokių 
pralaimėjimų.

Be to, kalbėtojas duos pla
čią peržvalgą iš darbininkų 
gyvenimo ir jų kovų.

Į prakalbas kviečia jas ren
gianti ALDLD 84 kuopa, 

h

Washington. — Ateinantį 
trečiadienį Sovietų ambasa
dorius Trojanovski išva
žiuoja į Maskvą pasitart; dė
lei Rusijos skolų Amerikai.

r
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Prūseika ir Lovestonas Prisidėjo 
Prie Audėjų Streiko Pardavimo
Kokia gi yra renegatų-oportunistų pozicija 

darbo unijų ir streikų klausimu? Ar ji turi 
ką nors bendro su darbininkų reikalų gyni
mu, su kovų laimėjimais? Ar ji sutinka su 
leninizmu?

Nieko panašaus. Kiekvienas jų žygis nu
kreiptas prieš tikruosius proletariato intere
sus. Visa jų veikla tarnauja bosams. Jų kar
tais barstomos kairios frazės yra tik meškerė 
žvejojimui pasekėjų darbininkų eilėse.

Išbandymas Klasių Kovos žaizdre
Parduotas, sulaužytas audėjų streikas buvo 

geriausias įrodytojas oportunistų pasitarnavi- 
mo bosams. Leninas, būdamas gyvas, atveju 
atvejais nurodinėjo, kad oportunizmo tikrasai 
veidas ir tikroji rolė pasirodo tiktai darbinin
kų kovose, tiktai galingose klasių kovos aud
rose. Kuomet ramu, kuomet nėra audrų, tai 
ir jie kalba “revoliucioniškai”. Bet kuomet 
darbininkai susikerta su bosais, oportunistai 
pakyla ir pasirodo atvirai, kaipo bosų agentai.

Tokią rolę lošė šiame audėjų streike ameri
koniški Lovestonai ir lietuviški Prūseikos. 
“Laisvėje” jau buvo trumpai rašyta, kaip Pa- 
tersone Lovestono agentas tūlas Keller, bu

ndamas streiko priešakyje, mulkino darbinin
kus, sabotažavo streiko vystymą, agentavo po
nui Germanui ir visai United Textile Workers 
unijos pardavikų šaikai. Nė žingsnio nežen
gė be prisakymo iš Washingtono, kur sėdėjo 
pardavikas Gorman ir ruošė audėjų streiko 
pardavimą.

Taip pat buvo rašyta, kad Patersono tūli 
audėjai, Prūseikos pasekėjai, baisiai pyko ant 
mūsų, kam mes laike streiko; kritikuojame 
Germanus ir Kellerius. Vadinasi, jie pyko, 
kam mes kritikuojame pardavikus, kam mes 
persergstime audėjus, kam mes keliame vir
šun pardavystes! Tie draugai darbininkai yra 
aukos oportunizmo, kuriame Prūseika, Kelle- 
ris, Lovestonas juos nuskandino. Dabar, vei
kiausia, tie darbininkai, bent kai kurie jų, at
sipeikėjo ir supranta, kad komunistų atsine- 
šimas linkui pardavikų Gormanų ir Kellerių 
buvo teisingas.

Prūseika Bernauja Gormanui
Bet eikime prie pačios lietuviško oportuniz

mo galvos—Prūseikos ir Butkaus. Kokią rolę 
amerikoniškoje dirvoj lošė Lovestonas ir Kel- 
leris, tokią lietuviškoj dirvoj lošė Prūseika ir 
Butkus su savo spyčiais ir “Nauja Gadyne”. 
O ta rolė buvo bernavimas Gormanui ir visai ♦ 
pardavikų šaikai. Bernavo sušilę ir dideliu iš
tikimumu. Sužiniai, tiksliai, slėpė Germano 
ir jo “streiko komiteto” pardavikiską politi
ką, padėjo priruošti streiko pardavimą.

Peržiūrėjau visus “Naujosios Gadynės” nu
merius, kurie išėjo laike audėjų streiko. Į 
tai noriu atkreipti atydą ypatingai tų darbi
ninkų, kurie skaito tą oportunizmo organą.

Rugsėjo 6 d. laidoje, kuomet streikas buvo 
jau savaitės senumo, pirmam puslapyj Prūsei
ka patalpino visai nekaltą žinutę “Nacionalis 
streikas Amerikos audinyčiose eina gerai.” 
Girdi, “streiką veda United Textile Workers 
unija... Streiko komiteto pirmininkas F. 
Gorman pranešė laikraštininkams, kad pirmo
je streiko dienoje kovon išėjo 600,000 bovelnos 
ir vilnų audėjų”.

O tos unijos prezidentas, kitas bjaurus par
davikas, šitokį gauna pagarbinimą nuo: Prūsei
kos : “MdMahon išvyko į Fa'll River; kur nepri- 
gulmingoji unija nusitarė nestreikuoti.' Jis 
mano perkalbėti neprigulmingos :unijos na
rius” Matote, koks jis geras kovotojas!

Įsivaizdinkite, virš pusė miliono darbininkų 
išėjo į visuotiną kovą, o apart tos mažos ži
nios, visuose kituose septyniuose Prūseikos or
gano puslapiuose, nė žodelio apie tą kovą. Nė 
žodelio padrąsinimo darbininkams kovoti, lai
kytis vienybės. Nė žodelio prieš pardavikus 
vadus, kurie, sėdėdami Washingtone, visokias 
machinacijas vedė prieš darbininkus. Viskas, 
girdi, eina “gerai”. Gorman duoda praneši
mus, McMahon nuvažiavo stačiai kovos lau
kan ! '

“įaisve” Kele Vadų Pardavystes
Tuo į tarpu pažvelgkime į “Laisvę” tos pa

čios skaitės. Dar rugsėjo 3 d., pirmam pusią*- 
pyj “Eaisvė” šaukė: “Darbo Federacija skel
bia neatlaidą karą prieš kairiuosius”, “darbi- 
£!

minkai, eiliniai idjrįąi, visi į dručvditsią kovin
gą vieną frontą! Nesileiskite, kad1 Gormanąį 
ir kiti išdavikai suardytą jūsą vienybę ir iŠ- 
krikdytą šį istorinį streiką.”

Rugsėjo 4 d. laidoje “Laisvė” iškelia pąrda- 
vikiškus darbus United Textile Workers uni
jos prezidento McMąhon, kuomet jis pareiš
kė, kad “mes (jis ir jo kolegos) norime pagel
bėti bosams gauti pelnų”. Toliau sako: “Gor
man ir kiti jo sėbrai taip pat daugiau susirū
pinę ‘vargais’ bosų, negu darbininkų.” Edi- 
toriale “Laisvė” išverčia viršun pardaviko 
Gormano niekšystę, kuomet jis paskelbė karą 
komunistams ir šaukia darbininkus tęsti kovą, 
laikytis vienybės. Sako: “Laikykitės kuostan- 
džiausios solidarybės, draugai streikiėriai! 
Tenepalaužia jūsą vienybės nei joki ponai, nei 
joki nenaudėliai, nei joki kompaniją agentai, 
nepaisant, kokiais vardais jie save dainysty- 
tąsi!” ’

Rugsėjo 5 d. pirmam puslapyj “Laisvė” šau
kė: “Audėju vadai stengiasi derybomis suar
dyti didžiausią šalyje streiką.” šaukia1 darbi
ninkus nepasiduoti Gormano ir McMahon ap
gavystėms. Editoriale nurodoma svarba dar
bininkų vienybės Patersohe.

Rugsėjo 6 d. “Laisvėje” aptgąlvis per visą 1 
pirmą puslapį skamba: “Kulkosvaidžiai; prįeŠ 
streikuojančius audėjus”. Nurojo, kad vaddi 
veda machinacijas Washingtone, šaukia audė
jus nepasiduoti. Sako: “Darbininkai, žinokite, 
jog tik per kovą tegalite priversti bosus pa
tenkinti jūsą reikalavimus; todėl nepasiduoki
te prigaudinėjancioms deryboms, tęskite ko
vą, masiniai pikietuokite, kol patys laimėsite 
pergalę.”

Ir taip kasdien “Laisvė” demaskavo Gor
mano ir kompanijos bjaurias machinacijas ir 
pardavystes ir šaukė audėjus laikytis vieny
bėj, kovoti, nepasiduoti nei bosams, nei bosų

Pirmiau pradėdaVp' ‘Bimbos ji varydavo .į 2 
viršų. Dabar gi pradeda nuo Komunistų In
ternacionalo ir suranda, kad jis grięšijo ir . 
griešijo nuo pradžios iki pabaigoj. Bet Prū- 
sėika užuodęs, khj ę|abar Komunistų Interna
cionalas jau prišdeciąs gailėtis už griekus ir 
grįžtąs prie dvasios šventos—ar žinote prie 
ko? Ugi prie škldkos—opozįcijps! Girdi,
“Komunistų Internacionalas griežtai maino sa
vo taktiką”, “faktipąi priima Komunistų Opo
zicijos pažiūras!” Ar girdėjote stebuklus!

Visa bėda tik tame, kad Prūseika pats iš
galvoja tuos griekus, užkrečia ant Komunistų 
Internacionalo įr paskui bando įkalbėti svie
tui, kad Kominternas ištikrųjų griešijo. Pa
vyzdžiui, per metų eiles Komunistų Internacio
nalas stojo už bčndrą frontą visų darbininkų, 
bet Prūseika savo šlamšte sapalioja, būk Ko- 
mihternas’ buvęs priešingąs bendram frontui 
su “bepartyviais darbininkais”, sii “socialis- 
taiš” ir kitdis. . ’ ’ ) 1 1 ; ; ■

Pradėjęs ' nuo Komunistų“ Internacionalo, ‘ 
baigid su’A, Bimba? Nesijuokite, vyrai ir mo
terys, Prūseika tikrai šužinbjįs, kad dablar' 
Bimba'jau ii j^m’ n'ebėbaisūs, nes; jis, girdi,

1 j/ra “tyliai elifninudjamąs iš vadovybės.’* Jis 
ėmęs' ir prakišęs Lietusių Darbininkų? Susivie
nijime., Ten* JeškeyiČiūtė laihiėjūs. O kituo
se štraipsniudše tjni ' pačiam “Gadynės’ ’ nu- 
męryjė ' PrCisėiką 1 įrisimygęš tvirtina, kad 
Bimbos jau kaip ir nebėra, o Mizara viską už
grobęs! Nesijuokit^, draugai, nesijuokite, iš
tiktųjų ' PrŪšeika tą sako. Ve jo žodžiai: 
“Bimba, dėka tam1 tikrų priežasčių, nespėjo 
įžiūrėti ir pasekti visus naujus ‘pasisukimus’ 
komunistų partijoje ir del to tapo pastatytas 
Mizaros tik pamočniku.”

Matomai, Prūseika buvo perdaug paėmęs, 
kuomet šitokias nesąmones rietė, tauškė. Tu
rime jam tiek pasakyti: Pas mus nėra jokių

pąmučnikų, nęi jękių diktatorių. Tie visi did-* 
* 'Vyriai' buvo ir yra jūsų girto proto išgalvoti.* 

Pas mus!buvo ir yrą kolektyvŠ komunistinė 
vadovybė. Niekas nuo niekur nebuvo nuvers
tas ir ant nieko neuždėtas. Visi 'draugai te
bėra savo senose vietose ir eina savo bolševi
kiškas pareigas.

. < : ’ ' . • A. Bimba. .

“Siuvėjas”
Lietuvių Siuvėjų Darbo Unijų Vienybės Ly

ga išleido “Siuvėją”, kaipo organizatorių ir 
švietėją kairiojo sparno Amalgameitų rubsiu- 
vių unijoje. Daugiausia Brooklyn© revoliuci
niai siuvėjai rūpinosi ir rūpinasi išleidimu šio 
žurnalo, žurnalas žada pasirodyti taip tan
kiai, kaip medžiaginės sąlygos leis. O tas pri
klausys nuo rūbsiuvių ir abelnai darbininkų 

, paramos. Mes sveikiname kovingus rūbsiu- 
v^us jųjų šiuose pirmuose svarbiuose žings-.' 
niuo.se, Mes tikime, kad šimtai lietuvių kriau
čių,' kurie kenčia ne tik bosų, bet! ir Hillmano 
mašinos kųrką, prielankiai atsilieps į lygie- 
čių pąkviefimą medžiaginiai ir dvasiniai pa
imti “Siuvėją”.., , . . ' i

“Siuvėjo” technika labai gražiai išėjus. Taip 
pat labai didelis pliušas yrk" angliškas, skyrius, 
kurib tikslas pasiekti čiaįimį jaunimą.

Kas liečia žurnalo turinį, tai jo teigiama 
pusė yra tame, kad jis, visas užpildytas raš
tais apie fabrikų darbininkų judėjimą ir ko
vas. Trūkumai yra šie: straipsniai nudriekti 
ir ilgi, mažai medžiagos apie lietuvių rubsiu- 
vių judėjimą ir kovas (pavyzdžiui, iš Brookly- 
no lokalo 54 nieko nerašoma) ir, pagaliaus, 
tylėjimas apie politines darbininkų partijas. 
Bet mes manome, kad šitie ir kiti trūkumai 
bus išvengti kituose “Siuvėjo” numeriuose.

Daug demonstracijų buvo su
trukdyta, bet Komunistų 'Parti
ją njenufetųdąma veikia, nepai- 
1 sydama reakcijos ir brutali^ 
, kūmo. Dabar Pittsburghę jau 
; gąlima demonstruoti, šiemet 
Į pirmu sykiu Pittsburghę įvyko 
’dijęlės demonstracijos Gegužės 
j Pirmą ir Rugpjūčio Pirmą.

Kuo bedarbė didėja, tuo Ko
munistų Partija gauna dau
giau spėkų, užtat, kad ji yra 
vienintelė partija, kuri teisin
gai gųia Jarbininkų reikalus.

Taigi, man, veikiant per 15 
metų Komunistų Partijoje, ma

itosi, jog yra didelė pažanga 
pirmyn. Ale draugai, lietuviai 
darbininkai, jūsų visų yra pa
reiga prigulėti toj partijoj ir 
veikti. Po 15-kos metų sukak
tuvių reikėtų visiems, pirmiau 
buvusiems nariais, grįžti ir 
veikti ir kovoti solidariai iki 
pergalėsime kapitalizmą.

Velijantis Korųunistų parti
jai tvirtos armijos,

J. Urbonas.
‘ * * I

ŠYPSENOS
Geras Komplimentas

Jis:—Mano brangi, kada 
aš esu su tavim, tai man 
rodosi, kad laikas stovi ant 
vietos.

Ji:—Aš iš to visai nesi-
agentams, kurie buvo pasičiupę streiko vado
vybę.
Begėdiškai Atvirai Garbina Gormaną 

Ir Jo Sėbrus
Rugsėjo 13 d. Prūseika su Butkum per savo 

“Gadynę” visai begėdiškai atvirai garbina 
pardavikus. Pirmam puslapyj tik dviejų treč- 1 
dalių špaltukės žinutė apie šitą istorinę audė
jų kovą. O editoriale ve kas užgiedama: 
“Tuoj po to, kaip prasidėjo bovelnos ir vilnų 
audėjų streikas, United Textile Workers uni
jos prezidentas McMahon pasakė smarkią pra
kalbą Providence, R. I.” Gi toliau : “Nations 
lis streiko komitetas, kuriam vadovauja Fran
cis J. Gorman,1 darbuojasi gana energingai...” 
Tik Greenas esąs netikęs, bet šitie du pardavi- 
kai, kurie kaip tik tiesioginiai .stovėjo streiko 
priešakyje ir pardavė streiką, Prūseikai ge- ’ 
riausi didvyriai! Bet už tai tam pačiam nu
meryje Prūseika išdergė drg. Staliną.

Juo toliau, juo kova ėjo aštryn, juo darbi
ninkai kovingėjo ir teroras prieš juos žiaurė- 
jo, Gorman ir kompanijos pardavikiški darbai 
vis darėsi aiškesni. ‘‘Laisvė”, “Daily* Worke- 
ris”, Komunistų Partija, kasdien nurodė, tas 
vadų pardavystes ir šaukė darbiniųkus budėti. 
Betgi Prūseikos “Gadynė”, net' rugsėjo 20. d., 
padavus tik mažą žinutę apie streiką, kurioj 
dar garbinama streiko vadovybė, raminami au
dėjai, kad viskas gerai. Klausykite: “Nacio
nalis streiko komitetas atsišaukia į streikįnin- 
kus, kad jie nei per nago juodymą nesitrauk
tą iŠ savo poziciją ir sustiprintą pikietavimą.” 
O tas “streiko komitetas”, kaip jau pats Prū
seika pripažino, buvo Gormano kišenių je. Va
dinasi, Prūseika net rugsėjo 20 d. kelia į pa
danges tą Gormano vadovybę. Girdi, ji sako, 
“nė per nago juodymą nesitraukite iš savo po
zicijų.”
Bet Kuomet Kruviną Pardavyste ĮvyJko...

Bet streikas buvo parduotas, parduotas be
gėdiškai, kruvinai. Prie tos pardavystes pri
sidėjo visi oportunistai, kurie visoj streiko ei
goje garbino Gormaną, reikalavo audėjų jo 
vadovybei pasitikėjimo, ištikimybės. Bet da
bar tos baisios, pardavystes nebegali paslėpti 
nei Prūseika. Vi$i ją matp. Renegatui pei
kia užsidėti maską, mainyti veidą,? apsiversti 
augštyn kojom. Streiką pardavė kaip tik tas 
Gormanas, kaip tik tas ją vadovaujamas strei
ko komitetas, kuris pagal “Naują Gadynę” 
“darbuojas gana energingai”. į * f

Ir Štai rugsėjo 27 J/“Naujosios Gadynės” 
editoriale ponas Prūseika; u^itšęšjk^ jis ra
šė apię tuos vajus anuose trijuose numeriuo
se, jau sako: ‘'Gerai ik. prasi
dėjęs Amerikos audėjų streikas1, po 'trijų sa
vaičių eigos, pasibaigė begėd.iška yądą išda
vyste. ” • - "

Ot tai tau. Gorman jau pardavikas. Bet 
kas jūs, kurie per visą streiką jį garbinote? 
Kas jūs, kurie jam ištikimai tarnavote, jį! pįr- 
šote darbininkams, sakėte, kad viskas’eina ge
rai? Ar gi tie vadai būtų galėję parduoti 
streiką bosams ir Roosevelto valdžiai, jeigu jūs 
ir kiti darbininkų neprieteliai nebūtumėte 
jiems tarnavę, nebūtumėte jiems padėję pri
rengti dirvą tai išdavystei?

Bet Kad Užrėkti Say© Išdavystę...
i 10.* ' <■< - . ... ..M .. .T .• !'■

Bet kad užrėkti ir paslėpti sąvo išdavikiš
kus iiaAūs,. Prūseika tam pačiam" “Gady
nės” numeryje visus kampus pfiputwpaviC)- irie- 
lAiš, išfnišlaiš, koliojimais prieš komunistuš.

stebiu, nes tu turi tokią vei-

ATSIMINIMAI IŠ SOCIALISTŲ VEIKIMO 
PITTSBURGHĘ

Šiais trumpais bruožais norių 
paduoti istoriją' Pittsburgh© 
lietuvių dalyvavimo socialistų, o 
paskiaus ’ koftAmištų veikime 
nuo 1914 metiį, laikotarpiu tvėx 
rimosi ir vystymosi darbinim 
kų revolįucinju grupių į dabar
tinę rev'oliucinę 1 Komunistų 
Partiją. . j jU j ;;! h 
’ .Nuo 1934 metų tik vieni lie
tuviai Veikė afsfškyi'ę nuo1 kitų 
tautų darbininkų.1 Tais laikais 
J. Baltrušaičiai veikė Socialistų 
Sąjungoj,’ bet mažai. Jie* tais 
laikais Pittsburghę išleido “Dil
gėles”. ' '

Vėliaus, 1914 hietais, užsiko
rus karui Europoj, po trejėtos 
metų, ir Amerika įsitraukė į 
karą. Tuo ląiku Socialistų Par
tijos didieji vadai pasidavė
Amerikos kapitalistų valiai ir 
nekovojo bendrai su kitais, eili
niais nariais prieš karą. Įvy
ko skilimas tarp Socialfašistų ir 
kairiųjų socialistų. Kairiųjų 
socialistų organizacija turėjo 
eiti po žeme ir paėmė sau var
dą komunistų.

Tuo laiku Pittsburghę buvo 
veikiama neblogąį, bet tarptau
tiniai dar buvo mažai veikia
ma. Taip pat ir Baltrušaičiai 
dar veikė su komunistais. Tais 
laikai^ d. A. V.ęstąrtąs veikė 
tarptautiniai ir buvo sugabus 
draugas. Drg. J, Urbpnąs ir 
kiti atliko tarp lietuvių grupes 
slaptąjį darbą. Drg. K. Juodis 
gerai darbavosi. '*

ištyrimo (parole). Ir jis pasi- do išžiūrą, kuri gali bile 
liko nuošaliai. Tai minkšto bū- laikrodį sustabdyti.
do žmogus. Po jo buvo par
trauktas 5-to distrikto organi
zatorium Blankinstein, po jo 
Jakira, po Jakirai Swaback ir 

’dar dii. Dabar yra Jack John- 
'. ‘šori.

apleido; j Teismas užsibaigė ir nebuvo
kurį išleido Clevelande.

Drg. ■ A. Vestartas
Pittsburgh^, išvažiuodamas ne7‘v‘ien'as"draug'as'.
Ziegler, Ill. Jo vietą_ tarptauti- Qyngjp biivo Rudy Marshal.

Nuo 1925-6 metų 5-tas dis- 
triktąs gerai darbuojasi. Pra- 

_ -------- ------------- Drg. ]augg Pittsburghę daugelio re-
J. Ųibonas dirbo tarptautiniai akcįnių majorų brutališkumą.

niame veikime užėmė J. Uįrbo- ■ 
nas ir tapo išrinktas 5 Distrik-' 
to Pild.f Komiteto nariu. <

ir parnešdavo raportus j lietu- ( 
vių brandboliuši Distrikto ko-' 
mitete jisai ašbuvo 7 metus. T

Balandžio 27, 1923 metais, 
prieš Gegužės Pirmą, Komunis
tų Partija vi^ dar veikė slaptai 
ir rengėsi prie apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės. Su sykiu, 27 
d; balandžio, 1923 m., įvyko di
deli areštai. Vienu vakaru su*- 
areštavo 28 draugus. Vienus ; 
paėmė iš namų, kitus iš dirbtu
vių. Tai buvo šnipų darbas:
Vienu buvo anglas Hill, kuris 
išdavė valdžiai. Antrasis buvo 
Smith. Po areštų tie abudu 
šnipai dingo, kaip į ugnį. Hill 
buvo subdistrikto org.

Tuose areštuose ir J. Balt
rušaitis buvo vienu iš areštuo
tų, bet J. Baltrušaitį palaikė 
3 dienas kalėjime ir išvarė iš 
kalėjimo be kaucijos. Jis ne
buvo pavojingas valdžiai.

Gynimui areštuotų ant grei
tųjų tapo suorganizuotas Labor 
Defense. Buvo partraukta d. 
M. Undžienė (Cowl) iš Brook- 
klyno del sukėlimo kaucijos. 
Per 10 ar 12 dienų tapo sukel
ta Pittsburghę 25,000 dolerių 
kaucijų ir visi draugai, po dvy-

Geraširdė
Ona:—Aš vakar jaučiau

si gerai, turėjau gerą širdį, 
tai vienam bomui daviau vi
są dolerį. «

Marė:—Na, ir ką tau ta
vo vyras už tai sakė?

Ona:—Jis sakė, “daug 
ačiū.” i

A. M. Bedievis
••'.'I’: ____________ ___________________________________________
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WL J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 3-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Baltos Dėmės.

Drauge gydytojau, meldžiu 
duoti man patarimą apie ma
no ligą. Aš esu moteris 38 
metų amžiaus, sveriu 218 sv. 
Man galvą dažnai skauda ir 
burnoj būna labai kartu. Esu 
labai nervuota, naktimis ne
miegu. Ir aš turiu baltas plėt- 
mas ant rankų ir kūno, ir pra
dėjo eiti vis daugyn ir dau
gyn. Jau 6 metai, kaip turiu. 
Ar jūs negalėtumėt rekomen
duoti kokių vaistų, kad tas 
plėtmas išgydžius. Jeigu gali
ma, tai meldžiu paskelbti 
“Laisvėj,” kokiu būdu. Būčiau 
jums labai dėkinga.

Tais laikais; ‘11)17*1919 me
tais;' Pittsburghė '< buvo j apie 
100 lietuvių”*kdhiurti'stų 'ir sėk
mingai veikė, bet -daugiausiai 
tarp ; lietuvių,' ’mažai- tarptauti
niai. Tuėynet Veikė ik draugai: 
Sliekai,^ kurie dabar yra pasi
traukę iš veikim#.' 1' ; ' •

Pergyventa keletas skilimų.
Tdoretihiai silpnesni < draugai 

nesugebėjo suprasti’ ir pdrgy- 
venti tų laikų visokių kivir- 
čių partijoje. Vienistojo’’už . .....
didžiumą, kiti už mažumą. Bp-jViai neveikė ir nelabai pritarė 
vo Išleistas opozicijos naujas partijai, bet tarp lietuvių šiek 
laikraštis “Tiesa”, ir draugai, tiek darbavosi. Dabar nieko 
daug energijos dėjo palaikymui neveikia.
opozicijos. Bet .1922 m. buvo Praslinkus metams ir pusei 
sutverta vieša Darbininkų-Ko- įvyko teismas areštuotų drau- 
munisfcų Partija ir ęjta prie vie- jgų. Draugas Fred Merrick bii- 
nybęs. Tuomet irgi , atskilo da- vo 5-to distrikto organizatorius 
lis gerų draugų, kurie jiesupra- ir gabus darbuotojas'. Bet tie 

to tikros r1 ’ * ’
Baltrušaitis susisuko tani tikrą^bėjimą.
lizdą iš keletos šimtų pasekėjų j vaitę. Fred Merrick pakėlė ran-

kimą pęr( ;porą ar trejetą mę- daugiau nebus komunistu. Mer? j o kartais kiek pąsiskleidžią. 
tų, kol visai susmuko'laikraštis, 1 nieką paleidd ant dviejų meti) * Jūs ėsatd pušetihai syari,

arės

likos dienų, buvo paliuosuoti iš 
kalėjimo ir ėjo komunistų pa
reigas., j .

Draugai Sliekai pebu 
tūpti,, bpt ,Hąip< paliuoąąvo\reš-i
tuotus .difąugus, buvo- sušauktas 
mitingas; South , -^įdėj. Tamę 
hiitinge J. IX, Sliekas buvo pa
sisekęs, . kad jis nesutinką būti 
Komunistų partijos nariu. Mat, 
viešai reikia daugiau veikti. 
Drg. Slieį<ięųė( stovėjo gerai, tai 
ir Sliekas' pasiliko, bet akty-

’ Atsakymas.
: . i ■ ■ ' ' ! ’/

Juips, Drauge, tos baltos 
dėmęs yra veikiausiai tam tik- 
pra keista odos ligai, vadinama* 
rpedicindje, leu^odėrma arba 
vitiligo. . Išnyksta, dėl kokios 
tai Ja tikrai nežinomos: prie
žasties, pigmentas 1 arba dažo-, 
moji medžiaga, kurios papras
tai esti apatiniuose odos sluog- 
sniupse. Nuo pigmento kiekio 
priklAusiJ odbs spalvos laipsnis. 
Pigmento kiekį nustato dau
giausia viršinkitinės arba ’ ad
renalines liaukos.

Šita liga nėra pavojinga ir 
kitam nelimpa. Spėliojama, 
kad kokis maisto trūkumas, 
kokis mitybinis organizmo trū
kumas turi ką bendra su leu
koderma. Netik kad vietomis

to tikros darbipiąkų linijos, areštai ir jam įvare kinkų dre- pati oda pasidaro be spalvos, 
. Teismas tęsėsi visą sa- bet ir plaukai tokiose vietose 

1- esti balti, lyg žili, be spalvos, 
ir demoralizavo 'kdni-umstų: vm- !kas ir prižadėję teisėjui, kad į Liga kartąįs savaime išnyksta,

esti balti, lyg žili, be spalvos.

tų, kol visai susmuko'laikraštis, j nieką paleidd ant dviejų metij *

jei sveriate net 218 sv. Nors 
tikro gydymo da nėra nustaty
ta, tačiau kartais esti teigia
mų pasėkų, šitaip darant. Gau
kite vaistinėje skydinės liau
kos—tiroidinės. Sulyg Jūsų 
svoriu, manau, galėtų tikti di
dėlesnės dozės: “Thyroid Tab
lets, P. D., gr. 1, No. 100.” Im
kite po vieną prieš valgį, tai 
po tris kas diena, per kelis mė
nesius. Per mėnesines keletą 
dienų galite apleisti, nevartoti.

Be to, manau, būtų naudos, 
jei vartotumėt ir geležies. Į 
puskvortę virusio vandens iš- 
tarpinkite pirma “Iron Ammo
nium citrate 1b.”, o paskui 
da ir “Copper sulphate 1 gr.” 
Imkite to skystimo po šaukštu
ką, su pienu ar limonadu', po 
valgio, per keletą mėnesių.

Maistą vartokite gamtinį, 
nesugadintą: daugiau daržo
vių ir vaisių, greta gyvulinio 
maisto.

Būtų gerai, kad nuo maisto 
ir nuo vaistų Jums sVorio su
mažėtų. Neperstaigiai, bet 
pamažėl: po svarą ar du kas 
savaitė. Būtų tada ir nar
vams ir širdžiai geriau, geriau 
miegotumėt, ir skonis burnoje 
būtų geresnis.

Kol kas, tas baltas dėmes, 
kad jos nebūtų taip ryškios, 
nutepliokite šitokiuo mišiniu:

“Glycerine 3 teaspoons, 
Zinc oxide 1^ oz-, 
Calamine 1% QZ-, 
Ichthyol 1/2 teaspoon, 
Water Į pint.”

Suplakite gerai mišinį ir, pa
dažę medvilnės kuokštėlę ap
link šakaliuką, tepliokite 'tas 
demes, kad jų spalva prilygtų’ 
paprastai sveikos odos spal^Ai.

niuo.se
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Besiruošiant Prie Meno Sąjungos 
Apskričių Konferencijų

Artinasi ruduo—artinasi veikimo sezonas. 
Ruošiamasi prie konferencijų ir mitingų. Se- j 
kantį mėnesį Meno Sąjungos du apskričiai lai
kys konferencijas, būtent—Connecticut ir I 
Massachusetts valstijų, šios konferencijos tu- j 
retų būti sėkmingomis ir turtingomis darbais, 
nes draugai Conn, ir Mass, valstijų jau susi
domėjo savo konferencijų reikalais. Organi
zatorius Mass, valstijos mūsų chorų, d. T. Va- j 
saris, tiesiai rašo Meno Sąjungos centrui ir į 
klausia, kas veikiama šiame sezone. Domisi j 
savais reikalais ir Conn, valstijos menininkai.

Tad galime tarti savo žodį bendrais klau
simais, paliesdami būtinus mūsų klausimus. 
Belaukiant minėtų konferencijų, klasių kova 
yra dar aštresnė, negu kada pirmiaus. Todėl 
ir meno veikimas turi būti dar geriau organi
zuotas. Klasių kovos duoda daugiau vaizdų 
mūsų dramai—politiniam ir meniniam judė
jimui. Proletarinis menas turi daugiau dir
vos veikimui, negu kuris kitas.

Tačiaus reikia pasižiūrėti, kiek mes nuvei
kėme, kiek mes išpildėme pirmesnius tarimus 
ir konferencijų priimtas rezoliucijas. O rei
kia žinoti, kad tarimų padaryta gerų. Mass, 
valstijoj, rodos, tik viename Worcesteryj bu- | 
vo pradėta perorganizavimo darbas. Choras ( 
išrinko tam tikras komisijas veikimui, klasi
niam narių švietimui ir lavinimui, supažin
dinimui su proletariniu menu ir tt. Vienok 
mes girdėjome tik padarytus planus, o apie 
veikimą—nutylėta. Veikiausia tarimai neįvyko.

Tokia padėtis ir kituose miestuose. Brook
lyn© Aido Choras, kaip man žinoma, turėjo 
tik vienas diskusijas meno klausimu. Pas- 
kiaus vėl nutilo, o meno klausimais nariai, 
rodos, gana susidomėjo. Kodėl neruošiama 
daugiau tokių prelekcijų ir diskusijų?

Apie Chicagos menininkus mes tik labai 
retai kada nugirstame. Veikiausia ir jie nie
ko neveikia, kas liečia savo narių švietimą. 
Kas liečia korespondencijas iš chorų veiki
mo, taip pat jų labai mažai yra.' Kai kurie ! 
chorai išrinko savo korespondentus. Tai buvo j 
gera pradžia. Bet reikia prižiūrėti, kad tie Į 
korespondentai veiktų, rašytų.

Kame Mūsų Chorų Neveiklumo Priežastys?
Be kitų priežasčių, kurios dažnai įvyksta 

delei apsileidimo, del stokos sumanumo, pama
tinės priežastys yra pačioje mūsų chorų orga
nizacijoj. Iki šiol dar mūsų chorai, nepriėjo 
prie tos stadijos, kad choras taptų pilna jau
nimo ir suaugusių organizacija. Choras ir 
dramos grupės mūsų judėjime yra tik kaipo 
kitų organizacijų skyriai. Užsiima tik tam 
tikru specialiu darbu. Jei yra choras, tai ma
noma, kad chorui nėra kito darbo, kaip tik 
dainuoti. O kuomet ateina vasara, kuomet dai
navimai susimažina, tai kai kurie chorai pa
krinka, pasileidžia, nelaiko pamokų nei susi
rinkimų. Mat, choras neturi kitų darbų, kaip 
tik dainuoti!

Tokia padėtis ir su dramos grupėmis. Va
saros metu jos neveikia’, nes nereikia vaidin
ti. O jei nevaidina, tai ir visas veikimas pa
sibaigia.

Tad, kas reikia daryti, kad pataisius tą pa
dėtį? Pirmiausia mes turime pataisyti pačias 
organizacijas. Reikia priimti supratimas, kad 
choras nėra tik dainavimui. Choras turi būti 
pilna, savystovė organizacija proletarinio me
no plėtimo ir švietimo. Jei dramos grupė 
veikia savystoviai, tai ir ji turi veikti pilnai, 
kaipo organizacija. ;

Kokia ^choro struktūra turėtų būfti? Dau
giausia mūsų chorai turi valdybą—pirminin
ką, sekretorių ir iždininką. Paskiaus gaidų 
komisiją. Jei ruošia veikalą, tai tam reikalui 
renka komisiją.

žinoma, čia mes nedarome konstitucinį pa
tvarkymą, bei organizacinę formą mūsų cho
rams. Tai turi išsidirbti patys chorai. Bet 
bendra sugestija galima pasiūlyti tokia: Ren
kame valdybą taip, kaip iki šiol. Paskiaus 
prie valdybos galima išrinkti (1) švietimo ko
misija, (2) repertuaro (parengimų) komisi
ja, (3) sporto komisija. Choro susirinkime 
visos komisijos turi duoti raportus iš savo 
veikimo. Reikia diskusuoti veikimas.

Turėdami tokią organizacijos formą, reikia 
ir veikimas kitaip tvarkyti. Būtinai reikia 
surasti vieta ir laikas apšvietai, diskusijom. 
Jei naujus narius nesupažindinsime su mūsų 
menu, jei neparodysime, kad mūsų proletari
nė kultūra ir menas stovi augščiaus buržuaziz 
nio, tai negalime tikėtis, kad tie nariai pasi
liks su mumis visuomet. Jie nematys skirtu
mo tarpe mūsų meno ir buržuazinio meno. 
To pasekmės: Vieną dieną jie su mumis, o 

kitą—su priešais.
Ne prievarta ir ne viliojimas palaikys mūsų 

narius su mumis, bet supratimas mūsų siekių. 
Todėl švietimo darbas turi būt pastatytas šio
se konferencijose pirmoj vietoj, i

Konkrečiai Konferencijų Uždaviniai
Eidami prie konkrečių sumanymų galime 

patarti svarstyti sekamus punktus : . .
1. Į Meno Sąjungos apskričių konferencijas 

reikia kviesti ir kitų organizacijų- delegatai. 
Pereitas Meno Sąjungos suvažiavimas nutarė 
kviesti prisidėti prie Meno Sąjungos ALDLD 
ir LDS kuopas. Apskričiai gali pradėti vy
kinti šį tarimą, kviesdami dalyvauti minėtų 
organizacijų delegatus Meno Sąjungos Aps
kričių konferencijose. Juk vaidinimai ir chorų 
dainavimai būna ne tik del pačių chorų, bet 
dar daugiau minėtiį organizacijzį parengi
muose.

2. Prieš konferenciją veiklesni draugai turi 
kelis kartus sueiti, kurie ruošia konferencijas 
ir pasitarti, apkalbėti bėgamus reikalavimus, 
padaryti planus ateities veikimui ir patiesti 
pagrindą konferencijų diskusijoms.

3. Konferencijos turėtų priimti kelių mė
nesių veikimo planą. Būtent:!) Pagerinti 
parengimai—koncertai, vaidinimai, finansai. 
2) Kiek gauti naujų narių į chorus; 3-) Kiek 
surengti švietimo vakarų, diskusijų, prelekcf- 
jų. 4) Kiek išplatinti literatūros, “New The
atre” ir kitos. 5) Kiek sukelti finansų Meno 
Sąjungai veikalų leidimui. 6) Kiek susimo- 
kinti agitacinių veikalėlių, kurie tiktų vaidinti 
prakalbose ir kituose parengimuose.

4. Pačiose konferencijose bent vienas drau
gas turėtų duoti prelekciją bei paskaitą apie 
meną ir literatūrą. (Reikia pažymėti, kad 
darbininkų teatro lygos konferencijoj buvo net 
trys prelekcijos. Kodėl tai nepraktikuoti ir 
mūsų konferencijose?)

5. Tokiuose Meno Sąjungos Apskričiuose, 
kaip kad Conn, ir Mass, valstijose, būtinai įtu- 
ri būti nemažiau, kaip po vieną grupę vaidi-i 
nimui agitacinių veikalėlių, anglų arba lietu
vių kalba. Toki agitaciniai veikalėliai' 'turi 
būti tokio pobūdžio, kaip kad veikalėlis i “Free 
Thaelmann” -ir~ kiti. Toki veikalėliai galima 
vaidinti prakalbose ir kituose parengimuose;

6. Tokios grupės reikia sudaryti ir iš dai
nininkų, sudarant kvartetus, sekstetus ir tt.

7. Būtinai reikia nutarti ir pravesti gyve- 
niman chorų narių švietimas, prelekcijų ir 
diskusijų sistema.

8. Jei tik aplinkybės leidžia, Apskričiai turi 
ruošti kontestus tarpe chorų ir grupių. Gali
ma suruošti taip vadinamos spartakijados. 
Man rodos, kad toki suruošimai labai galima 
Mass, valstijoj. Laimėjusiems reikia skirti 
atsižymėjimo dovanos.

9. Kiekvienas choras konferencijai turi pa
ruošti pilnus raportus. Tokius raportus ge
rai išanalizavus, galima daryti nauji veikimui 
planai. ■ Silpniems chorams Apskritys turi pa
gelbėti veikti.

Be minėtų klausimų, kurie čia šiek tiek pa
liesti, yra eilės kitų klausimų. Juos reikia ge
rai išnagrinėti, išdiskusuoti ir daryti naujus 
planus veikimui.

Taip pat reikia persergėti švietimo vakarų 
rengėjus. Kartais būna nusiskundimų, kad 
diskusijos įneša disorganizaciją, nariai susi
pyksta, atsiranda frakcijos, švietimo disku
sijos turi būt rengėjų kontrolėj. Būtinai rei
kia išlaikyti tam tikrą lygsvarą. Nieku būdu 
negalima diskusijas padaryti asmeninių kovų 
priemone. Niekuomet nereikia vartoti griež
tumas prieš priešingą nuomonę.

Kas delei temų—jų yra labai daug. Pir
miausia galima pradėti nuo pačių dainų bei 
veikalų. Kiekviena daina galima diskusuoti, 
analizuoti jos turinys. Ypatingai galima pa
imti senesnes dainas. Išskirkite jas, kurios 
darbininkiškos, o kurios buržuazinės, tautinės. 
Kodėl 'mes jas tokiais vardais vadiname? Tai 
bus pradžia diskusijų. Pažinsime savo meną.

V. B-nas.

Iš Darbininkų Teatro Lygos 
Konferencijos

Rugsėjo 21, 22 ir 23 dienomis įvyko Darbi
ninkų Teatro Lygos konferencija New Yorke. 
Ši konferencija galima pavadinti visos šalies 
konferencija, nes joje dalyvavo delegatai net 
iš taip toli, kaip Chicaga, Clevelandas, Det
roitas ir kitos tolimesnės kolonijos. »

Ši teatro judėjimo konferencija parodė au
gimą ir brendimą darbininkų teatro. Tos žy
mės galima skaityti sekamai: 1) išsiplėtimas 
teatro grupių visoje šalyje, jų padaugėjimas; 
2) organizacinis sustiprėjimas; 3) pakilimas 

meninių kvalifikacijų; 4) įtraukimas profe-

sionalų ir inteligentijos,. į darbininkų teatrą,; 1 
, 4) steigipąs pastovaus teatro; 5) pagerinimas J 

ir praplėtimas žurnalo “New Theatre” ir tt. .j
Kuomet pradėta leisti mimiografu laikraš- ! 

tukas, tai pirmo numerio, kaip buvo rapor- ; 
tuota, išėjo tik 100 kopijų. Dabar leidžiama 
gražus žurnalas ir spausdinama virš 8,000. 
Jame duodama gerų raštų organizaciniais 
klausimais darbininkų teatrui. Be to, gvildė- ! 
narna judžiai ir profesionali© teatro klausi
mai. Prie to, žurnale vedama skyrius, pa
švęstas šokiams, baletui.

Ne tik teatriniai, bet ir patariamieji, teatro 
technikos ir kiti klausimai gvildenami. Laik
raštis- yra geras įdėlis darbininkų teatro me
nui. Tarpe lietuvių darbininkų šis laikraštis 
dar labai mažai parsiplatinęs. Tačiaus mes 
veikiame nemažai dramos vaidinimų srityje. 
Todėl reikalinga šis laikraštis ,ląbiau platinti 
tarpe lietuvių jaunimo.

Kitas darbininkų teatro vystymosi svarbiau- . 
siasĮ punktas, tai pastovaus teatro kūrimas. 
Iki šiol veikė tik taip vadinamas “veikiantis 
teatras”. , Grupėj vaidino prakalbose, pikni
kuose, demonstracijose ir gatvėse. Tačiaus 
pastovaus teatro nebuvo tarpe angliškai kal
bančių darbininkų. Tokį teatrą turėjo kai 
kuriais sezonais žydų tautos organizacija 

' “Artef”. Amerikoniška darbininkų visuomenė 
neturėjo darbininkiško teatro. Masiniai ji 
lankė judžius.

Dabar tokis teatras jau veikia New Yorke. 
Pereitame sezone turėjo gero pasisekimo su 
veikalais “Peace On Earth” ir “Stevedore”. 
Pastarasis veikalas bus rodomas dar ir šiame 
sezone. Taip pat toki pastovūs teatrai stei- 

i giama Chicagoj,' Philadelphijoj, Newarke ir 
| kituose miestuose., Šie pastovūs teatrai veikia 
Į profesionaliais pamatais.

Pagerinta labai daug ir vaidinimas trum
pų, agitacinių veikalų. Ypatingai gerai pa
sirodė grupės su veikalėliais “News Boy” ir 
“Free Thaelmann”. Be to, vaidinama saty
rinių veikalų. Visuose pagerinta teatro tech
nika, vaidinimas. Kartais ir agitacinis vei
kalėlis, bet kuomet gerai suvaidintas, per
statomas ant scenos, tai padaro geresnio, įspū
džio, negu kad gera prakalba. Lietuviai dar 
negali išsijudinti šios formos .teatrui. ,0 to-, 
kiai teatro formai, ir pas lietuvius yra vietos 
ir jėgų.

Taip pat ši konferencija žengė dar toliau 
atmetimui sektantizmo. . Duota iš dalyvių ge

Šis Tas Iš Meno
*4 / Ui . f .

Raštines
Turime pranešti visierps tai susidaro dideles išlaido^, 

draugams bei draugėms, į kad» Tų veikalų autoriai veikiau- 
kai ,kurie dainų siuntiniai- bei šia sutiktų leisti vaidinti jų 
atsakymai susivėlavo šiuo tar- veikalus, jei kuris choras sutik- 
pu. • Dabar daroma pertvarky- (tų pats pasidaryti muziką, 
mas mūsų “inventoriaus”. Tai- Į
some naujus sandėlius ir per-' 
tvarkome visą tai, ką mes tu-| 
rime. , '

Taip pat • pasirodo^ kad kai j 
kurių jau neturime. Reikės jas į 
vėl padaryti. Delei to ir nega- i 
Įėjome išpildyti kai kuriuos už
sakymus (Aušros Chorui Bing- 
hamtone ii’ kitur). Bet dalykas 
bus greitai sutvarkytas ir bus ' 
išsiuntinėta dainų katalogas vi-! 
siems chorams.

* * * Į
Tokia. pat padėtis ir su vei

kalais. Ir čia revizija. O mes 
galime tvarkyti savus reikalus 
tik /vakarais, atliekamu laiku. 
To$el kartais negalime taip 
ūmai savus reikalus sutvarkyti.

Darome veikalų katalogą taip 
pat. Jį gaus mūsų organiza- 
cijos--chorai, dramos grupės.

* * *
Per pereita^ 2-3 savaite^ šiek 

tiek įplaukė ir į j mūsų iždą. 
Brooklyn© Aido, Choras užsimo
kėjo už du metu, ($10.00).

• r Laisvės Choras . (iš So. Bos- ■ 
tono, i per d. Jankų) prisiuntė' 
duokles už du metu. Taipgi. 10 . 
dol. Bet visus viršijo, tai drau- j 
gų iš Conn, valstijos auka. Drg. | 
Bokas prisiuntė net 15 dol. į 
nuo “Dainų Dienos.”

* * *
WORCESTERIECIAMS

Draugai worcesterieciai Įieš
ko operetės šiam sezonui. Jie 
klausia apie “Pepitą”. Bet vei
kalas “Pepita” ne Meno Sąjun
gos išleista ir pas mus nesiran
da.

Rodos, kad Mass, valstijoj 
minėtas veikalas išleistas, tai 
tenais galite pas senuosius 
draugus pasiklausti. Veikiausia j 
apie tai žino d. J. Grybas Nor-į 
woode. i

* • * *
Meno Sąjungos kontestas 

ra kritika veikalėliams ir organizaciniam sek- 
tantizmui. Atidaryta plačiau durys sujungi
mui profesionalių ir ne profesionalių teatro 
jėgų. Traukiama visos jėgos iš profesionaliu 
teatro budavojimui darbininkų teatro.

Kad ir šioje konferencijoje su prelekcijomis 
ir patarimais labai daug prisidėjo toki profe
sionalai, kaip George Sklar, autorius veikalo 
“Peace On Earth”, veikalų direktorius Lee 
Strasberg (iš Group Teatro) ir M. Gorelik 
(taip pat iš Group Teatro) ... Jie davė šioje 
konferencijoje prelekcijas, padengdami veikalų 
rašymą, dramaturgiją tarpe darbininkų, vei

'■ sime. Visų draugų prašome at
siteisti už veikalus, kurie dar 
nėat^iteiąėte. Chorų prašome 
užsimokėti duokles už pereitus 
ir šiuos metus.

* * *
Iš patikimų šaltinių patyrę- 

'me, kad jau ruošiasi pradėti 
Įveikti ir Rochesterio choras, ku- 
i ris taip daug ilsėjosi. Tai geras- 
ženklas su pradžia sezono.

V. Bovinas, Sekretorius.

Trečias Puslapis . f -

kalų režišieriavimą ir scenos meną—scenos 
planavimą, padarymą.

Lee Strasberg dar nesenai lankėsi Sovietų 
Sąjungoje. Jisai gerai studijavo Sovietų te
atrą, o ypatingai Stanislavskio ir Meyerholdo 
vedamus teatrus. Gabiai išdėstė, kaip gali 
pasinaudoti darbininkų teatras iš Sovietų te
atro turinio ir technikos. ’ į • •

Išsemiamai nurodė ir pirmieji du apie vei
kalų rašymą ir vaidinimą. Jų patarimai ii* 
patyrimai labai, daug .gali prisidėti prie darbi
ninkų teatro,, kuris dar tik pirmame vystymosi 
laipsnyje. ;

Lietuviams gali būt didelė pamoka, jei jie 
susidomės šios konferencijos tarimais, tai tas, 
kad daugelis grupių steigė ir dar labiau po 
konferencijai steigs aktorių ir direktorių la
vinimo klesas, mokyklas. Ne be reikalo taip 
puikiai vaidina žydų grupės. Juos negalima 
atskirti nuo profesionalų. O kodėl? Tik todėl, 
kad jie lavinasi vaidinti. Jie išleidžia net de- 
sėtkus dolerių tokiems tikslams. Sakysime, ar 
tai verta? žinoma, kad verta. Jei reikia la
vintis kitose veikimo srityse darbininkams, 
tai kodėl nesilavinti dramos srityje? Veikimui 
čia dirva plati. Geriau lavinti mėgėjai—ge
riau gali vaidinti, geriau gali perduoti veikalo 
turinį. Tucynet aktorius geriau myli publika, 
daugiau būna patraukiantis visas veikalas.

Reikia pagalvoti apie tai ir lietuviams bent 
didesniuose centruose. Ką apie tai mano 
Brooklynas, Chicaga, Worcesteris, Philadel
phia ir kiti miestai? Pagerindami teatro vei
kimą, pagerinsime visą mūsų judėjimą.

Veikime šiame sezone, kad pagerinus ir lie
tuvių darbininkų teatro veikimą. Padalin
kime savo jėgas taip, kad mūsų meno mašina 
veiktų gerai. y.J i-fi itawm.-1

V. B.

Elizabetho Žinios
Komunistų Partijos Jubiliejus

Šiais metais Elizabetho įvai
rių tautų darbininkai švęs Ko
munistų Partijos 15-kos metų 
gyvavimo sukaktuves, šis ma
sinis mitingas įvyks ateinantį 
sekmadienį (nedėlioję), 30 
dieną rugsėjo (Sept.), 1934 
m., 2 vai. po pietų, Hungarian 

i Hali, kampas Magnolia AVe. 
1 ir New Point Road. Įžanga 

15 centų ypatai.
Be abejonės, visiems yra 

svarbu padaryti 15 metų per
žvalgą iš Amerikos revoliuci
nių darbininkų veikimo. Per tą 
15 metų Komunistų Partija 
yra nuveikus didžiausius dar
bus darbo klasės naudai, yra 
paaukojus geriausius savo va
dus kovodama už pagerinimą 
darbininkų būklės. Tad mes 
visi, ypač lietuviai darbininkai, 
privalome neatsilikti nuo kitų 
tautų darbininkų ir bendrai 
dalyvauti šiame parengime.

Šiame masiniame parengi
me dalyvaus įvairių tautų kon
certinės spėkos, apart gerų 
kalbėtojų. Tad visi ir visos 
žengkite į šį parepgimą. Rem- 
kite savo darbo partiją visais 
būdais. Kviečia visus Eliza
betho lietuvius darbininkus,

Elizabetho Lietkomfrakcija.
davė du mlizikališku veikalėliu. 
Išleidimui veikalai silpnoki. 
Ypač kada, reikia daryti muzix

Iš senesnių muzi.kališkų vei
kalų Meno Sąjungos Centre 
randasi šie: “Kova Už Idėjas”, 
“Alkis”, “Spartakas”, “Inkvizi
cija”, “Nebaigta Kova.”

h * ♦

Visiems draugams, kurie dar 
negavote dainas, greitai pasių-

Darbo departmentas nori, 
būtinai užbaigti Macaulay. 
spaustuvės darbininkų streiką. 
Darbininkai gerai laikosi <ko- 
vos lauke, tat ponai valdžios 
pagelba nori sulaužyti jų strei
ką, v
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Reporteris'.

Kliube Įvyksta ALDLD 87 kp. APBA Apskričio brg. Urbonas pPo Miestą Pasidairius

bereikalingų

Dalyvis.

Kas Girdėt Pittsburghe?

Centro
Balsa- 

abejonės 
APLA skyriuj,

Rugsėjo 29, Liet.

išrinkti. O Į tokią konferenci- 
Vil- ją labai svai'bu delegatus rink

ti.

• peržiūrėti.
j Kalbėta apie “Laisvė”,
’ nies” ir “Daily Workerio" va-
! jus. Visi žadėjo darbuotis, 

Darb kad vajai būtų sėkmingi.

Ketvirtas Puslapis

r

šeštadien., Rugsėjo 29, 1934

Daugiau Grietinės—štai kodėl jis toks geras!
Svarbiausi Susirinkimai 
ir Parengimai

susirinkimas. Pradžia 7:30 išsireiškė jau turįs kiek para-' 
vai. vakare. Visi nariai kvie-'mos . Daily WorkeiiUi. 17 
Čiami dalyvauti ir pasidarbuo-' Tin. sekr. Senulis taipgi sa- 
ti gavimui naujų narių. Šita, kė, kad jis jau turįs sukėlęs, 
kuopa yra didžiausia Pitts-1 Išsirodo, kad kur kas nois pą- 
burgho apielinkėj, bet 33 kp.' dirbėja, esti ir geresnių pasek- 
vejasi už kulnų. Jeigu 87 kp. mlU-
nariai nesukrus dirbti, tai gal Kalbėta apie audinyčių ir ki- 
prarasti didžiausios kuopos tus streikus. Tuo klausimu 
varda. priimta atatinkamos rezoliuci-

______ ; jos. Priimta taipgi rezoliūci-
■ jos prieš fašizmą ir karą.
I Apkalbėta APLA 
Komiteto nominacijos.

i vimo pasekmės be 
bus paskelbta 
kitoj vietoj.

Buvo taipgi 
pasiginčijimų.

Rugsėjo 30 Komunistų Par
tijos Penktas Distriktas rengia1 
15 metų partijos gyvavimo su
kaktuves Internacional Soc.! 
Lyceum auditorijoj, 805 James 
St., N. S. Pittsburgh. Turėsime Į 
gerą svečią iš New Yorko, d/ 
Wicksa, kandidatą Į Jungtinių. 
Valstijų senatorius. Įžanga 
vakarienei 25 centai, masiniam 
mitingui 10 centų. Vakarienė 
prasidės 7 vai. vakare, o ma
sinis mitingas 8 vai. vakare. 
Kviečiami visi dalyvauti ir 
bendrai minėti Komunistų Par
tijos Įsikūrimo sukaktuves.

Susitinku vieną pažįstamą j 
tautietį ir klausiu, “kur dabar 
lapshoji?” Atsako: “Buv&ū 
ant šermenų.” Paklausiau, 
“ant kokių šermenų ?” “Ant 
socialistų,” atsakė mano frėn-1 
tas.

Man neaišku, klausiu toliau, 
“kame dalykas?” Jis man aiš
kino sekamai :

“Ogi ten palei krautuvę ko
munistai laikė prakalbas. Pub
likos buvo keli tūkstančiai. 
Kuomet komunistai užbaigė, 
tai pradėjo socialistai. Ale

ir j jiems tik pradėjus sakyti pra- į
I kalbas, publika Į visas puses iš- ! 
| siskirstė. Tai dabar matome, 
I kaip Grigaičio socializmas au-
I ga ir bujoja, kaip Grigo bi- 
|tės.”

Tą pačią dieną kaip 8 
landą vakare bus rodomi 
darni ir 
“Broken Shoes,
vietų Sąjungoj.
Hipodrome Teatre, 
Avė. ir Juniata St., 
burgh. Svarbu tie 
matyti.

Visa Baltrušaitienės šeimyna 
jau sėdi menševiko Grigaičio 
skverne ir kolektuoja darbi- 

' ninku pinigus nuvežimui or
laiviu Lietuvos kruvinajam 
Smetonai pasveikinimo.

O kiek čia senai tie patys 
Baltrušaičiai niekino Komunis-

va-
jiš

kalbami paveikslai
gaminti So- 
Bus rodomi

ant Beaver tų Partija, kad jiems esanti
N. S. Pitts-
paveikslai

Įvyksta 
atstovų 
svetai-

per dešini. Todėl gali būti ge
ra čia pamoka ir tiems, kurie 
dabar kalba, kad Komunistų 
Partija nėra jiems užtektinai 
tinkama. Jie taip pat kalba, 
kaip pirma kalbėjo Baltrušai-; 
čiai, o dabar bliauna Pruseikos! 
ir Butkai.

Rugsėjo 30 taipgi 
svarbi visų draugijų 
konferencija Slavokų 
nėj, 516 Court Pl., Pittsburgh. 
Pyadžia 10 vai. ryte. Konfe
rencijos tikslas—rėmimas be
darbių ir socialčs apdraudos “Naujienos” rašo, kad “Jsi- 
biliaus H. R. 7598. ,k0>’« Pittsburgho Lietuvių Ta-

______ rybos Laikinas Komitetas.” Ar
Spalio 2, Liet. Darb. Kliube, žinot®> koks tikslas to komite- 

įvyksta APLA. 50 kp. susi
rinkimas, 
vakare.

Pittsburgh© nortsaidės daly
je gerai gyvuoja Komunistų 
Partija. Kas sykis rašos j on 
visų tautų darbininkai, o la-1 
blausia svarbu, kad pradėjo 
rašytis italai. Ir jie pasižymi 
veikimu. Kur tik jie stoja į 
komitetą, jie supranta ir mo
ka apginti darbininkų reika
lus. Mes lietuviai darbininkai 
lengvai apsieisime be Leono 
Pruseikos, Butkaus ir kitų pa
našių galvočių. Pereitą susi
rinkimą keturi lietuviai darbi
ninkai prisirašė prie Komu
nistų Partijos ir ateinančiam 
susirinkime žadėjo prisirašyti 
daugiau.

t Golden Crest

Pradžia 7:30 vai. nilL

6, Sūnų DraugijosSpalio 
svetainėj, 818 Belmont St., N.
S., įvyk'st^ “card party.” Ren
gia ALbLD 37 kp. ir APLA

Tūli lietuviško Pittsburgho j 
lietuviai biznieriai įsitaisė 
“country” kliubą ir surengia 
pikniką, suvežą, visokio ,.ętofo 
ir smagiai sau laikus leidžia, 

to? Doleriukais “vaduoti Vii-, 
O kas daugiausia figų-; . Penkis metus būnaht be dai- 

ruoja tame komitete ? J. Bal-j^0 jr vįsas miesto rastines ap- 
trušaitis, Dr. Baltrušaitienė i*’ lankius be jokių pasekmių, šie- 
jų sūnus E. Baltrušaitis. ( me|. nutariau niekur po rašti- 

Dar nebaigė tie patys žmo
nės kolektuoti pinigus, delei 
“iiėtūvii) k^mbūtid” i\ielloho

50 kp. Rengkitės visi dalyvaūt. ' v eJ s * e^e* Suprantama,
Naudai darbininkų spaudos.

APIA Pirmas Apskritys 
Smarkiai Darbuojasi

Rugsėjo 22 buvo sušauktas 
platus Pittsburgho ir apielin- 
kės APLA narių susirinkimas 
aptarimui organizacijos ir 
abelnąjų darbininkų reikalų.

Apskričio org. Geo. Urbo
nas raportavo, jogei prakalbų 
maršrutas visoj apielinkėj ren
giamas su lapkričio pradžią ir 
jau užkviesti kalbėtojai. Buvo 
pastebėta, kad dar prie už
kviestų reikia pridėti dau
giau vietinių kalbėtojų.

IŠ raportų pasirodė, kad A 
PLA per pastaruosius krizio 
metus pusėtinai nariais nu
puolė, todėl reikia daug dau
giau darbuotis dapildymui tų 
eilių. Lo ilgų diskusijų visi 
pasižadėjo smarkiai darbuotis 
gavimui naujų narių—kviesti 
visas kuopas, kad rinktų vaji- 
ninkhs, taipgi visi susirinkimo 
dalyviai pasižadėjo eiti per 
stubas ir rekrutuoti naujus na
rius.

Nutarta taipgi visiems raši-
7 nėti Į organą “Laisvę.” J. 

Sliekas ir J. Gataveckas skun
dėsi, kad jo raštų “Laisvė” he- 
talpina ir delei to esąs kaltas 
J. Gasiunas, kuris Įsakąs ke- 
no raštus netalpinti. Gasiunas 
pasiaiškino, kad jis delei Slie
ko raštų netalpinimo pieko 
nežino ir jbkio Įsakymo “Lais
vei” nėra davęs ir negalĮs duo
ti. Nutarta, kad tie raštai, ku
rie bus “Laisvėj” del kokios 
priežasties hetdlĮpiriti; tūri bht 
pridd'dti Apskričio komiVettii

jiems iš to buvo naudos, bet 
;ti'e, kurie aukavo; turėjo nu
kentėti. Tai dabar vėl naują 
škyrtlą jie sitranda iš lengvati- 

! kių pasinaudoti. I
Atrodo, jie ima geras lek

cijas iš tautininkų ir menševi
kų šulų.

nes nesivalkioti. Ale gavau 
keturis pakvietimus.. Iš pirmo 
nudžiugau, bet veliuj. Visų 
pirma klausia, kilt gimei, kiek 
metų turi, koks aųgštis, kiek į 
Sveri,.kur dirbai ir kiek uždir
bai, kiek laiko esi be darbo, 
ar imtum, darbą, ar nebuvai!

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
gyvuojantis S. S. Rittsburghė; 
gerai gyvuoja. Jis susideda 
didelėj didžiumoj iš darbihin- 
kų, bet su darbininkų veikimu 
tasai kliubas nėra susirišus.

Buvo pasiųsta atsišaūkinias 
delei išrinkimo delegatų į be
darbių ir soc. apdraiidbs tiž- 
gyrimo konferenciją, bet tašai 
laiškas nebuvo susirinkime 
skaitomas. Valdyba, vadina- • 
si, nekreipė į tai atydos, o nie
kas iš Barių nepastebėjo, kad! 
reikia Į konferenciją delega
tai. išrinkti.

Panašiai, rodosi, atsitiko ir, 
Liet. Sūnų bkaugijoj, N. S. 
Laiškas bUVo pasiųstas,
nesigirdėt, kad delegatai būtų

JUMS patiks grietinės gausingumas Bor
den’s Golden Crest Piene. Jūs pama
tysite, kad jis jums taipgi yra geresnis— 

nes didesnis daugis grietinės, kuris duo
da Golden Crest tokį gerą skoni, padaro 
jį turtingesnį vitaminais ir kitais bran
giais maisto elementais. Ir jūs išgalite 
duoti šio speciali© pieno kiekvienam sa
vo šeimynos nariui. Jis kaštuoja ne bran
giau, negu paprastas Grade A pienas!

Štai kame dalykas, kas liečia Borden’s 
Golden Crest. Jis yra turtingesnis pie
nas todėl, kad tūkstančiai naujų “grieti- 
nę-gaminančių ” karvių tapo pridėta , prie 
specialių Golden Crest bandų. Ir todėl,

BORDEN’S FARMŲ PRODUKTŲ KOMPANIJA, INC.
110 Hudson St., N. Y. Telefonuokite WAlker 5-7300 arba į vietinį jos skyrių.

GERKITE DAUGIAU PIENO TATAI JUMS NAUDINGA!

kad Borden’s veterinoriai nuolat darbuo
jasi pas pieną pristatančius ūkininkus, 
idant pagerinti jų pieno kokybę.

Tai yra puikesnis pienas todėl, kad 
Golden Crest banda yra ištirta, idant ne
turėtų 
didino 
tų juo

Tie
Crest yra toks nepaprastai didelis pieho 
pagerinimas. Bet jūs patys turėsite jo 
paragauti, kad pamatyt, kokį stebėtinai 
dideli skirtumą skonyje ištikrųjų padaro 
didesnis daugis grietinės. Patelefonuo
kite Borden’s šiandien.

džiovos ir todėl, kad Borden’s pa
savo veterinorių štabą, idant galė- 
dažniau. ištirti tas karves.
faktai išaiškina, kodėl Golden

iH
gili

Pardavinėjama* 
tik apcci&lEse bon- 
kosc hu auksine 
ir raudona karū
nėle ir apsaugo- 
tas Htandardiniu 
Gaubtuvėliu ir su- 
nituotas vielos 
antspaudu.

...............t n -i- ■

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BAYONNE. N. J.
LDS 26 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 3 d. spalio (Oct.), 7:30 
vai. vakare, 26 E. 21st Str. Visi na- 

mal.onėkite skaitlingai atsilan- 
ir naujų narių atsbvest.

Sekr., A. Lukaitis.
(231-232)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 1 d. spalio (Oct.), 7:30 vai. 
vakare, Darbininkų Kliube, 108 
Steamboat Rd. Visi nariai malonėki
te dalyvaut, nes yya daug svarbių 
dalykų aptarti.

Sekr., A. A. L.

riai 
kyt

LDS
LINDEN, N. J.

135 kp. susirinkimas įvyks
sužeistas, AL dabai- esi Veikas I
ir taip toliau. Na, ir po tokio' ir Wooci Avė., 7:30 vai. 
egzamino keliauk sveikas ten, 
iš Įęur atkeliavai.

Ve kąip miesto Valdininkai 
Užrašo, kiek darbininkų gavo 
darbą : siipiainėšie, įiakrantėse, 
palikėse, ar kur kitiir, kur tik 
randa negyvus, tuojau knygoj

(Pabaida 5 piišl.)

16th St. 
vakare. 

Draugai visi malonėkite dalyvaut, 
nes turim labai daug svarbių reika
lų apkalbėt, o laiko visai mažai tu
rime.

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp. rengia pirmutinį “Card 

Party” su užkandžiais, gėrimais ir 
šokiais, nedėlioję, 30 d. rugsėjo! 
(Sept.), Lietuvių Darbininkų Sve-Į 
nėję, 920 E. 79th Str., pradžia 3:30! 
vai. po pietų ir tęsis iki 12 vai. va-; 
kare. Įžanga 25 centai; vaikams, 
virš 10 metų—15 centų. Kviečiam vi
sus atsilankyt ir praleist linksmai 
vakarą. Laike šio parengimo įstoji
mas į LDS bus veltui.

Kviečia Komisija. 
(230-231) !

i
frft. hotter toi

ML JOHN Mbs

bet;,

LifctUviŠ GYbftbjAS 

,27Š harvard St., 

arti Skvero,
. CAMBRIDGE, KlAŠS. 

bHsb VĄLANljbį: 
2-4 ir 7-9 vatale 

eniąiš:

*

)

<!>

>

bABAfe hARSiiitrbDĄ

AW
, 48 Puslapių—Iliisttuotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies 
užsienio rašytoju.

šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą 
$3.50—Muštai M&V $2.do

Tiiojaus užsirašykite

MASM 31 East 27tb St, NEW tO tlTY
■ H *P.UĮ! n ltT«“ * T
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Sekr., C. Andriukas,
(231-232)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia didelį pikni

ką 30 d. rugsėjo (Sept.), prie Sus
quehanna upės (Lyndwood) tarpe 
abiejų Plymouth tiltų. Piknikas bus 
vienas iš didžiausių šioje apielinkėje,

> sezono.

HARTFORD, CONN.
TDĄ kuopos susirinkimas įvyks 1 

[d. spalio (Oct.), 57 Park St., 7:30 
vai. vakai’e.

| dalyvaut, nes turim labai daug svar- bus gardžių valgių ir gėrimų, taipgi 
i bių reikalų apkalbėt. -Taipgi atsives- bus gera orkestrą šokiams.
, kite ir naujų narių prirašyt.

Org., A. Kondratas.

'• ' VlbllUd lo vi Aki fjktA. C* oi LA Dlvjv Cl

Visi nariai malonėkite jr bus užbaigimas vasaros

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 malihvojam namus 
iŠ lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuoj

Charles Alex &
s

rkus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 

randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

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

Jeigu lytų, tai piknikas atsibus 
Darbininkų Centre, 325 E. Market St., 

(231-232) i Wilkes Barre, Pą. 
' Kviečia Rengėjai.

(229-230;

WORCESTER, MASS. i
PrięŠfasistinis komitetas rengia ■ 

pia Parke. Bus. visplcių^ gardžių vai-1 . 
glv, gėrimų xir visokių žaislų. Kvie-1 
čiam visus atsilankyt ir praleist links- ■ 
mai diėri'ą. >

Kviečia Komisija. 
(229-230) '

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp., susirinkimas . įvyks ;
d. spalio (Oct j į 7:30; vai. Pakarte, j

r.5 N. bih Str. visi nariai mhlohiįkj- x ,
te dalyvaut, turini labai' da# pikniką 30 d. rugsėjo (Sept.), Olym-i

1 < .. . , .
995 N. feth Str. '

svarbių reikalų įkalbėt, taipgi' ku
rie dar nepasiniokėjote duoklių atei
kite ir pasimokėkite—kartu galėsite 
ir “šviesą” atsiimt.

> v Valdyba.
, > ; (231-232)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia trečią didelį 

balių, šeštadienį, 30 d. rugsėjo, Lin- 
[ den Hali, kampas 16th St. ir Wood 
i Ave. šokiai prasidės 7:30 vai. vak. i 
1 Įžanga suaugusiems 30c., vaikams į 
I 15c. Kviečiam visus skaitlingai at- I 
silankyt, nes tai bus vienas iš links- j 
miausių parengimų, kokio dar Lin-, 
denas nematęs. Šokiams grieš A. I

! Gurskio orkestrą.
Komisija.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp.; mėnesinis susirinki

mas įvyks 1 d. spąlio (Oct.), Liet. 
Tautiškam Name. Visi nariai ma
lonėkite pribūti laiku, nes turim 
daug svarbių reikalų, kuriuos reikia 

i greit apsvarstyt. Taipgi kurie dar 
nepasiėmė! “šviesą,” galėsite atsi
imti.

Fin. Ra.Št., 0. Shimaitis. Į 
' ' , j l t i (230-231) l

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabai’ 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. ,

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Stretet Brooklyn, N. Y
- Telefonas? ĖVėrgreeri 7-1661 .

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis,* geriausios 

■ rūšies jr pilnas svoris—-2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prišta- 
torhe greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

• Telėfbnuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite- pasikalbėti I ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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OPERET1ŠKAS KONCERTAS 
DUODA DAINININKĖ MENKELIUNIUTE 

Nedėlioję, Sept 30 Rugs., 1934 
BROOKLYN LABOR LYCEUM 

949 Willoughby Ave.

K. Menkeliuniutė, dramatiškas mezzo-sopranas,

MIESTĄ PASIDAIRIUS apie rinkimą delegato j kon-j 
! gresą, kuris įvyks 
■ rugsėjo 28-30 dienomis. I 

! pažymi, kad tie jau gavo dar-' 
i bą.

Sustreikavo Šimtai ,
Studentų ! ; LICENSES

(Tąsa nuo 4 pusi.)

CLĘMEM VOKĘTAITIS
* > ;

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale RetailChicago j e | 

Trim ' Brockton-Montello, Mass.— 

balsais prieš, du nutarta siųsti j 
viena delegatą. Delegatu ta-i, " .. ....
no išrinktas d > J Martinkus i kad •jiemS PailSino viemJ va" 

• i . . 1 landa mokintis ir pakele sand- nesiranda pini-1 .v. ‘ . . , .- vicių kainą, vietoj 5 c., ima 
O iš namu nevalia heš- 

--------- , .v 14- • i • i us. Pereita penktadieni, pa- rpjikriini R, o vėliau atsišaukti į draugi- . . . \ \luciKcijai, I roduodami studentai, mete su-Moc bpi; ja ir sukelti ta suma atmo- . x ,, ,Ken y.................. . .. puvusias tomaites ant Head
Masterio, Millerio, namo. Sa
koma, būk išgąsdinę jo šeimy
ną ir išmušę kelius langus.

Rugsėjo 24' d., studentai su- 
; sirinko 8 vak ryto ir pradėjo, 
i parodaoti. Atėjo būriai < poliv 
cijos ir juos išvaikė. Nekuria 
grįžo mokintis, bet kiti nuėjo 
namo. ,Už šitą studentų strei
ką kaltina komunistus, būk tai. 

, esąs raudonųjų darbas..
Šalna.

15 metų atgal čia gyvavo 55 Kadangi ižde
lietuvių socialistų kuopa ir ge-^ padengimui delegato kelio-} 

[rai veikė. Buvo 35 nariai. Bet ^šų, tai mitarta pasiskolin-j ’ 
! užėjus Palmerio 
i daug narių pabėgo.
; pasilikę kiek dar laikėmės ir kėjjmui skolos.
(duokles mokėjom, bet nežino-
! jom, kur tos mūsų duoklės nu
ėjo. Tik Baltrušaitis težino.

, Dabar matome, kur Baltru 
šaitis nuėjo, su fašistais 
eks-kunigais.

i vosi su Vipartu, <
; prabaščium Žukausku.'

Luksnėniškis

, j -------------------- --------------------- ,

• Rugsėjo 21 d. čion sustreikavo Ijp'Ųc.F',is kivw that License no. !
1 ■ . RL 7(>3 has been issued to the undersigned I

! High School studentai UŽ tai, U’0*’- w»«w »■><! li'iuor at retail under! 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con-| 
trol Law at 685 Knickerbocker Ave.. Borough ! 
of Brooklyn, County of- Kings, to be con- j 
sumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
(>85 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL 435 has Keen issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 1063 Belmont Ave., Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

BARNEY De CARLO •!
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y,

--------------- | --------------------------
NOTICE is hereby, given that License No. ' 
IlW 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wino at retail under Sec- I 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- r 
tpol Law at J274 St. John’s PI. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed . 
on the premises.

1271. St.

NOTICE
RL 1787 ____ _____ _ „ .... ______ ,

Ito sell beer, wine land liqubr at retail under;.)
Section 132 A of the Ąlcoholic Beverage Con- . ’’ 
trol Law al 43 So. : IC'th Oi -r
Brooklyn, County of Kings, 

k on the premises^ ■

43 S'»- 10th St

NOT1CI
B-6498 has been issued to the undersigned

■ to sell beer, 
the Alcoholic 
Manhattan 
County of 
premises.

924 Manhattan

NOTICE is hereby given that License
B-5328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2105 
86th St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings to be consumed on the premises.

2405-

NOTICE is 
B-7020 has 
to sell beer, at 
the Alcoholic Beverage 
Bartlett 1 
of Kings, 

JOSEPH I’OVLONIS 
(JOE’S BEER GARDEN & RESTAURANT) 
78, Bartlett

NOTICE is 
B-6890 has 
to sell beer at

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

, Lėšų turi būti 
nedaugiau'kaip $10.

Nutarta sušaukti kitą mitin- i 
' gą, kada delegatas sugrįš, bū-j 
i tent, spalių 5 d., Lietuvių Dar-1 

su fašistais ir binihkų. Kliube, 1335 Medley j 
Pirmiau brolia- ‘ St. Vėliau delegatas turės 

o dabar ’ su ’ pervažiuoti per kolonijas su 
■-1"- ’ ’ ' j į rnm'šruth. -it Įi&duoti raportą iš 

j to svarbiaūš kongreso. Apie 
i maršrutą bus pranešta vėliaus.

Drg. J. Gasilinas pranešė,; 
j kad žurnalo “Fight” parsiduo- j 
j da po 25 kopijas Northsidėj ir j 
j kalbėta, kad galėtų daug dau- 

Rhode giau išplatinti. Draugai kolo
nijose galėtų išplatinti, jeigu 
pasidarbuotų. O žurnalas yra^ 
labai svarbus, ’nes jis aiškiai} 
nurodo, kaip imperialistai ren-j 
giasi prie naujo karo.

Toliaus buvo pakeltas klau-' 
simas, ar reikia prisidėti prie 

i , _ ____ _ _ _______ > Lietuvių
tuvė, kuri gamina naujosios( Suvažiavimo Prieš Karą ir Fa-, 

} mados nuodingas bombas. Ta|šizmą> į<urjs žadama 
I vieta randasi po num. 85—' — ” ’ ■
| 40th St. Na, žinoma, ir prilio-; važiavimą remti.
davo pilną orlaivį, net apie! Pittsburgho ir _______
390 svarų visokios rūšies bom-! Lietuvių ^Lygos Prieš Karą iri 
bų ir išskrido į Rhode Island. I Fašizmą Kom.

JAMES MALONEY
John’s Place., ' Brooklyn, N. Y.

------------ - ------------------------------..------- ----- ---- i 

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

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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

Jau ir “Dievas Gelbsti 
Darbininkams

10th St., Bordugh of 
- _ . to be consumed

BRUNO MINĖT 
Brooklyn, N. Y.’

is hereby given that License No.

Birminghame Uždraus 
Komunistę Literatūrą?
BIRMINGHAM, Ala. — 

Komisionierius W. Downs 
reikalauja, kad miesto 
valdyba išleistų tokį įstaty
mą, pagal kurį galima būtų 

v 'areštuoti ir bausti kiekvie-l 
l saukti..

i Padiskusavus, nutartą tokį su- žmogų, pas kurį bus dau-J 
1 giau, kaip vienas egzem- 

Apielinkės pliorius komunistinio laik- i Avcnuecolu“c 
.. , . , ,,, , , , , - l raščio bei knygos. Tą suma- j Kin*8’

koncer- nas; Rosa Steffanelli, kalora-! lr išskrido į Rhode Island. Fašizmą Kom. šaukia kon-' nodiktnvo Tpnnpcsp • 169 Avcnuc uTos bombos, aiškus dalykas,! ferenciją lapknČio 25 d., pa61^V?. 1«lnessei
tarėjo būti del audėjų streikie-i yp pt Name, 142 Orr St., 1 vai. Anglies ir Geležies Kompa-j 

rių žudymo. Orlaivis, matyt, I dieną. Komitetas turi ’ paga- i nija.. Mat, tarp još darbi-'
’labai skubiai nešdinos, kad tik. mįnti atsišaukimus ir rezoliu-' ninku sparčiai auga pritari-1
greičiau pasiekti Rhode Island.: cįjas su paaiškinimū apie Vi- mas Kojmunistų Partijai. 
Ale netoli už Pittsburgh© išti-1 ,<;Uotiną Amerikos Lietuvių Su-' 
ko netikėta nelaimė, žuvo, važiavimą Prieš Karą ir' Fa-į 
orlaivis su visomis bombomis šizma. 
ir nuodingais gazais, taip pat > . \ Seki*. J. Urbonas.
užsimušė orlaivininkas. i 

Apie tai . kapitalistų 
raščiai nieko nerašė, 
bijojo, kad žmonės gali suži-1 
noti visas jų valdžios suktybes' 
ir melagystes.

Už tai viską užtylėjo. D a-į 
bar visaip žmonės kalba. Vie-: 
ni sako, kad žaibas su perku- Į 
nija nutrenkė orlaivį žemėn,: 
kiti dar kitaip aiškina, bet nie-; 
kas iki šiol tikrai nežino. O | 
tikintieji rugoja ant dievo, 
būk “dievas einą sykiu su dar
bininkais.” '

Rugsėjo 12 d. iš ]
i Island tula tekstilės kapitalis
te fabrikante atsiuntė čionai į 
Pittsburghą savo orlaivi, kad 
prilioduotų pilną visokios spro
gstančios medžiagos, kaip tai, 
plyštančių bombų, nuodingų 

tt. Matote, čionai

at retail under Section 76 of 
• Beverage Control Law at 924 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

E. VU BANKO 
AVe.. Brooklyn, N. Y.

No,
been issued to the 

at retail under

Borough of Brooklyn.

76 of

of

gazų ir
Pitfsburghe išdygo viena dirb- į Visuotino Amerikos

MAX MARRON
86th St., Brooklyn. N. Y.

hereby given that license No, 
been issued to the undersigned 

retail under Section 76 of 
Control Law at 78 

Borough of Brooklyn. County

K. Menkeliuniutės
tas įvyks 30-tą dieną rugsėjo turą soprano; Candido Can- 
(September), Labor Lyceum fora, žymus tenoras; A. Viš- 
salėje, 949 W i 1 1 o u g h b y niauskas, baritonas; Rosa Par- 
Ave., Brooklyn, N. Y. Ji turi ronchi, dramatiškas sopranas; 
sudariusi gražią ir turiningą 
programą, kurią verta išgirsti 
kiekvienam. Apart pačios 
Menkeliuniutės dainuos: Ka- 
zemeika, lyriškas tenoras; V.
Tamkiutė, kontralto; Viktoria 
Valukiutė duos piano solo ir 
skambins piano duetus su savo 

t mokytoja L. B. Š a 1 i n a 11 e;
Lioną Baseyly, lyriškas sopra-

Aido Choro Merginų Sekste
tas; Enzo Pasc»rella smuiki
ninkas ir kiti.

Koncertas prasidės 4-tą vai. 
dieną, šokiai bus tuojau po 
koncertui. Įžanga 50c., 75c. ir 
$1. Bilietus galite gauti 
“Laisvės” raštinėje, pas Aido 
Choro narius ir pas pačią Men- 
keliuniutę.

Koncertas prasidės paskirtu laiku, prašome nesivėluoti.

LABOR DEFENDER MASKARADŲ BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

Subatoje, 6 d. Spalio (October), 1934
MANHATTAN LYCEUM

66 E. 4th Street, New York City

PHIL BARD, PROGRAMOS VEDĖJAS 
“FREE THAELMANN”—veikalą sulos Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius. 

Mordecai Bauman—dainuos revoliucines dainas
Raudonosios Aikštės Paroda

Dovanos bus duodamos tiems su 
geriausiais Defense kostiumais—žymūs teisėjai.

įžanga 50 centų—tikietai parsiduoda: I.L.D. ofise, 80 E. 11th St., 
870 Broadway; Workers Bookshop, 50 E. 13th St.

PARADE OF THE RED SQUARE 
su Baumberg ir Baumberger.

RENGIA N. Y. DISTRIKTAS I. L. D.

Užsiprenumeruokite Labor Defender, Amer, vienatinį iliust. žurnalą

die n- r
Mat,1

Šeduvietis.

Protokolas Lietuvių Lygos 
į Prieš Karų ir Fašizmų

Komiteto posėdis įvyko rug
sėjo 20 d. po num. 1335 Med
ley St. Dalyvavo visi komite
to nariai. Skaityta protokolas 
iš liepos 3 d. susirinkimo ir 
priimtas. Komiteto raportai iš 
veikimo priimti.

Iš kasieriaus raporto paaiš
kėjo, kad ižde pinigų yra 
$2.62. Toliaus ėjo diskusijos

SKAITYK LAISVE
] IR KITIEMS UŽRAŠYK

gWfllW /■ 
GERIAUSIA DUONA 

y^BSCHOLES BAKING 1#^ 
168 Manhattan Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS .

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsųMes
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
jTel.: Evergreen 8-9538 Sav. v. LUKOŠEVIČIUS.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas 1

Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept., 1934
Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietoje:LIETUVIŲ PARKE UŽ LAKEWOOD EŽERO, 

WATERBURY, CONN

Apart ukrainiečiu choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas 1. WOLSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus; J. MILTON, rinkimų kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 
Waterburyje perstatys puikių dramų. Bus visokių valgių ir gėrimų pakankamai visiem.

. MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ Kviečia Rengėjai.
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Cleveland© Žinios
Kova už Bedarbių Apdraudos 

Biliy H. R. 7598 .
1 . i ■

Tarptautinis Darbininkų Or- 
denai (International Workers 
Order), pašalpinė organizaci
ja, pradėjo kampaniją už pa
siuntimą plačios delegacijos 
pas miesto tarybą, kuriai bus 

’priduotas reikalavimas, kad ji 
užgirtų Bedarbės ir Socialės 

i Apdraudos Bilių IT. R. 7598. 
Į Delegacija vyks pas miesto ta- 
■ rybą spalių 1 d., 6:30 vai. po 
i pietų.

Ordepas atsišaukia j visų 
tautų darbininkus paremti jo
jo delegaciją. Visi ateikite į 

: miesto svetainę ir užpildykite 
i ją sausakimšai. Tegul; ponai 
I pamato, kad Cleveland^ dar- 
į bininkai yra nusistatę kovoti 
; ir laimėti bedarbių apdraudos 
i įvedimą.

Rep.

st., 
, to be consumed on the premises.

JOSEPH I’OVLONIS
.- ........)
St., Brooklyn, N. Y. ■

hereby Riven that License No. * 
been issued to the undersigned > 

retail, under Section 76 of j ' 
Beverage Control Law at 169 !

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

MARCO ROCCO
L, Brooklyn, N. Y. j

----------------------------------- — I
NOTICE is hereby given that License No. 
B- 7030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Kingsland Ave,, Borough of Brooklyn, ■

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

VINCENT LAZAK 
KINGSLAND TAVERN REST 

4202- -Sth Ave. 1 Brooklyn, N. Y. !

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydcu Unias Ir chroniškai Tyrų ir 

moterų ligas kraujo ir cdoi
Padarau ištyrimus kraujo ir i

DR. MEER
,156 _W. i4.4th St.- Room 302

New York, N. Y.
• . < >: i

Valandų* Priėmimo:
Rytu nuo |kI L Pojpictu nuo <

iki 8 valandai vakaro
Telephonas MEdallion 3-1328

ilaruma

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų i>raktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOtnpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 po pietų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr”pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais, 

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

- JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

i Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist I

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

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuptas Graborius

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

J 
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Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Bruno Hauptmann Gabus “Dailyde ’

nešant apie vaiko padėtį.
Kiti specialistai tvirtina, 

kad jo apsiavai pilnai atatin- 
ka tiems apsiavams, kurių liko

mo ir ant kapų, kur buvo 
perduota vagiams pinigai.

Surasta pas Hauptmanną 
skiepe bačka vinių; Specia-

Rytoj Svarbios Komunistų 
Partijos Prakalbos

Sekmadienį, 30 d. rugsė
jo, 2 vai. po pietų, Bronx 
Coliseum svetainėje, ant 177 
St., Bronx, įvyks Komunistų 
Partijos , rinkimų klausimu 
labai ąvarbios prakalbos. 
Kalbės drg. ,1. Amter, kuris 
yra kandidatas į gubernato
rius, drg. Olginas,' kuriįs tik 
dabar parvyko iš Sovietų 
Sąjungos ir visa eilė kitų la
bai gerų kalbėtojų. Darbi
ninkų pareiga masiniai da
lyvauti šiose prakalbose.

šeštadien., Rugsėjo 29, 1934

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

nimis padarytos kopėčios, ku
rios buvo palikta prie Lind- 
berghų namo. Žinoma, tai la
bai menkas įrodymas apkalti
nimo, bet kada jų susidaro 
daug, tai ir tas imama domėn, 
nors tokių pat vinių yra labai

Matykite Judį “Road to Life” 
—Vaidins “Laisvėj”

Komunistų Partijos 4 kuo
pelė rengia rodyti labai gra-

Visų ALDLD, LDS, TD'A ir 
Aido Choro valdybų nariai ar
ba paskirti draugai yra būti- 

i nai kviečiami, šeštadienį, 29 
* d., rugsėjo, 10:30 vai. ryto, at- 
' eiti į “Laisvės” svetainę. ’ Čio
nai pasitarsime ir siusime sa
vo delegaciją į .Komunistų 
Partijos New Yorko -Valstijos 

i konferenciją, kuri įvyks’ šeštą- 
j dienį., New Star Casino ;svetai- 
- p,ėję, nuo J2 iki 6: valandos, 
i Būkite laiku, hės turime laiku 
j pasiekti konferenciją.

Kom. Part, ii! Dist., Lie
tuvių Frakcijos Biuras.

BEER WINE LIQUOR 
VĮ/holesale Retails

NOTICE is hereby given that License 1. 
A-8110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, Under Section 75 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control LaXv at 890 I 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings', to' be consumed off the premises. I 

JACOB MACHATOVITZ I
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. i
NOTICE-, is hereby given that License No.! 
A-10690 has been Issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section, 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1834 1 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARY CINCOTTA &
• . THOMAS LAZZARO

1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. Į 
B-7011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of | 
thd Alcoholic Beverage Control Law at 29 ■ 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County | 
of

No. |

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.

Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
(/—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787
Kings, to be consumed on the premises. ■ 

FRANK MESSINEO
‘■PREMIER BAH & GRILL”

29 Wilson Ave., ♦. Brooklyn, N. Y.
<• • 4 ; į , '• ,

NOTJČBj is. hereby , given , that t License . No. I 
RJ69O6 ’hair been issued to the •’undersigned ( 
to.. įiell. beerK aį retail pndęr Section. 76 of. 
thį Alkoholie .Beverage. Control; Law at 464 1 
Clarkšoh - Ave.,1 Borough of Brooklyn, County i 
of Kings, to be consumed on the premises, j 

CLARK-BROOK LUNCHEONETTE INC. I
464 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y. >

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-7011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 oL 
the^ Alcoholic Beverage Control Law at 325 j 
Smith St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

KRISTIAN SKAFLESTAD
| ' “TIVOLI TAVERN”
, 325 Smith St., Brooklyn, N. Y.
i - ------------------------------- ...---------------------------

___ th   NOTICE is hereby given that License No. ISridge 1 laza teismąOULyj6, B-7028 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 76 of 

’ . the Alcoholic Beverage Control Law at 1913 
rlorhininlrn knrin hnvn nv-PC ' 86th St” Bo,ouKh of Brooklyn, County ofUarDimnKU, Kune OUVO ares- Kings to be consumed on the premises. } 

PARKWAY RECREATION CORP. |
1913 86th St., Brooklyn, N. Y. j

< -----------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 331 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the•

CHARLEY’S SELF SERVICE INC.
331 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Žinios iš Darbininkų Kovų

žų sovietinį judį “The Road to Brooklyne, išteisinta 60 šilko
Life.” Rodymas atsibus “Lais
vės 
mer ir Ten Eyck gatvės/ šeš-. silk MiHs laike šį0 streiko 
tadienį, 6 d. spalių, 8 vai. va-’  
kare. Tikietų kaina tik 20 
centų ypatai, tai labai pigiai. 
Galite jau dabar i 
tikietus “Laisvės” raštinėje.

Judis “The Road to Life” j Ii daugiau būti pikiete darbi-1 B-7OO3' has bten issued to the undersigned 

yra labai gražus, ilgas ir įdo- ninku, kaip tik vienas prie 1 the Alcoholic Beverage Control Law at 5920 

mus. Nei vienas nepraleiskite. San Souci Hair Dressing Stu-1 įoth 
progą jį pamatyti.

Bruno Hauptmann, kuris lištai, tvirtina, kad Hauptman- 
areštuotas už Lindberghų vai-1 no rankraštis pilnai atatinka 
ko pavogimą ir išgavimą $50,-rtiems rankraščiams, kurie buvo 
000 išpirkimo pinigų, buvo! įteikti Lindberghams reikalau- 
gabus “dailydė”. Štai polici-|jant išmokėti $50,000 ir pra- 
jai pavyko jo garadžiuje dar 
surasti $840 Lindberghų pini
gų. Pinigai buvo sukišta į 
medžio šmote padarytas sky
les ir labai gerai .užtaikyti, pėdsakai prie Lindberghų na- 
Ten pat surado ir vokiškos iš- 
dirbystės “Kai. 4.25” braunin
gą ant 25 šūvių. Brauningas 
taipgi buvo įdėtas į specialiai
pagamintą tame medžio špw- listai sako, kad tokiais pat Vi
te įtalpą. Taigi viso jau su- 

* rasta pas Hauptmanną $14,- 
590 Lindberghų pinigų. Jis 
pirmiau sakė, kad. būk- ,- jam 
Isidor Fisch davė $14,000 tų 
pinigų, dabargi pas jį daugiau 
surasta, nepaisant, kad jis ne
mažai jų jau išleido. Policija ■ daug ir pas kiekvieną karpen- 
ir detektyvai griauna jo ga- terį galima jų rasti, 
radžiu ir kiekvieną daiktelį Į New1 Jersey valstijos auto- 
gurina į mažus šmotelius, nes ritėtai jau yra pagaminę va- 
jie tikisi dar daugiau rasti pi- rantą Hauptmannui, kaipo 
nigų. Tuom pat kartu kiti ka-! žmogžudžiui ir reikalauja jį 
sinėja žemę aplinkui. žmo-, išduoti jiems teisti, nes Lind- 
nės didžiausiais būriais renka- berghai gyvena toje valstijoje 
si, kad pamatyti, kaip ten dir-' ir ten vagystė atlikta, 
ba jieškotojai pinigų. i Jau yra klausinėjama pa-

Tuom pat kartu iškeliama, į nelė Anita Lutzenberg, su ku- 
kad Hauptmann tuojaus po'ria Hauptmannas draugavo, 
Lindberghų vaiko pavogimo, j maudėsi, važinėjosi, 1932 me- 
nusipirko už $118 laivelį va-j tais, kada jo pati buvo išvykus 
žinėtis. Jis jau keli metai į Europą, 
kaip nieko nedirbo, turėjo gra-' Dr. John F. Condęn (“Jaf- 
žų automobilių, laivelį, gra-1 šie”) pranešė raporteriams, 
žiai rėdėsi. Tiesa, jis pir-' kad greitai dar bus areštuotas 
miau buvęs biznyje, bet auto
ritetai ištyrė jo biznį ir sako, 
kad labai mažos buvę jo įplau
kos ir labai mažai jis pirkda
vo stako. Valdžios autorite- • yra nekaltas. Jam paskirta 
tai visai neabejoja, kad! $100,000 bėla. , Advokatas 
Hauptmann bus išgavęs tuos1 Joseph Cowan tvirtiną, kad 
pinigus nuo Dr. J. F. Č8Hd6nJ negali būti jokių abejonių, kad 
kuriuos Lindberghai per Con- Hauptmannas būtų nekaltas, 
doną išdavė vaiko vagims.
Taipgi jie tvirtina, kad jis bu-(toje byloje, 
vo ir vaiką pavogęs. Dabar: Lindberghų vaiko pavogimas ir 
stoja prieš juos dar klausimai:1; ________________
ar jis buvo vienas, ar turėjo! pitalistinė spauda, kuri gina į Prieškarinį ir Priešfąšistinį pAŠIRANDAypJA 6 dideli kamba- notice is hereby given that License No.

kokių f rentų ? Taipgi klausi- Šia išnaudojimo sistemą, viską Kongresą, kuris įvyksta Chi- riai su _yisaiš patogumais, šiltas to 8ėn beęr> at retaH under- section 76 of 

mas, kas padarė Lindberghų tą nori panaudoti kurstymui cagoje. Delegatais yra drgg 
vaikui mirtį? Spėjama, kad prieš ateivius. Kiekvienas svei_ P , v . ■.
kada jie sužinojo, kad išpirki- kai protaujantis žmogus su- J. Orman ir A. Lideikienė. 
mo $5, $10 ir $20 bumaškos pras, kad ateiviai darbininkai J- Orman išvyko nuo Jaunuo- 

iai ■ neatsako už Hauptmanno žy- lių Komiteto, A.

svetainėje, kampas Lori- fuofi prid Harry " Schwartz

Teisėjas May išdavė
nusipirkti džionkšiną prieš Beauty Cul-. ,,ier£^-]

turiste unijos lokalą, kad nega-

« LU UU VAŠI

dio, 41919—13th St. žinoma,. 9nn Alfred croce 
’ 'I 5920- 20th Ave., Brooklyn, N. Y.

kad vienas darbininkas nega-| . —--—:-----—; T. XT! NOTICE is hereby given that License No. 
lės streiklaužius sulaikyti. ' B-6991 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 76 of 
  i the Alcoholic Beverage Control Law at 155 

| Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
, ,---- * . 1 of Kings, to be consumed oh the premises.Darbininkai nuo sudegusio veronica zablocki

__ , , ,, .v, t 155 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.Morro Castle iškelia . ------- ---------------

Mezgėjai Paskelbė Streiką 
‘ Leonard. Knitting Mills, 427 ■ 
Broadway ir Culver Knitting1 
Mills, 127 W. 17th St., darbi- ‘“'"j'' 7 NOTICE is hereby given Jhat License No.
ninkai ir dnrbininkps naskpl- aikštėn, kad ant laivo apart B-7000 has been issued to the undersigned IllHKcU II udiuinuines paaivci ’ . . to sell beer, at retail undier Section 76 of
be streiką prieš savo išnaudo- 200 galionų pento, dar buvo 20 the Alcoholic Beverage control Law at 64 

| ,. j .. j - v. .. .v. ' front St., Borough of Brooklyn, County of
tojus. Darbininkai reikalauja 1 didelių dėžių pilnų medžiagos, j Kings to be 

35 valandų į savaitę darbo ir kurjt naudojama bombų gan^i- j 64 Front St., 

pakelti’algas. Kovai vadovan- j rrt"‘ ~1"J*
‘ . ,v., I ]aivo nelaimės priežastis. To-

užd rausta 
.žiedinių, laiyų, 

- -A sieįįląmi pel-
Mūšy Delegatai j Prieškarinį nų, viską ima. •, (, . 

ir Priešfąšistinį Kongresą! _ _ _ _ _ —į—-----—_

I fcetvirtadieni anksti iš Brook"'I^iiANDAVOnMAIHauptmanno areštavimas. Ka-pyn° išvažiavo 5 delegatai į, .\ m < \ < ■

priešfąšistinį PAŠIRANDAVOJA 6 dideli kamba- 
. • • k . I . . . d • . . . ■ . . i.... f

asmuo, kas visus nustebins. 
Sako, kad tai bus' Hauptmanno 
artimas draugas.

Hauptmann sakosi, kad jis

Tai taip dalykai dabar stovi 
kurią pagimdė

yra sunumeriuotos, o vagiai 
reikalavo, kad Lindbergai ne
bandytų juos sugauti, tai bene 
tada ir buvo vaikas užmuštas. : Komunistų Partijos Prakal-

Autoritetai, kurie tyrinėjo 
Hauptmanno biznį, sako, kad 
kartą jis turėjo $10,000 pini
gų, bet vėliau biznyje neteko 
$7,000, o dabar vis tiek pas jį 
rasta $16,000 pinigų. Rašto 
pažinimo specialistas Charles 
A. Appel, kaip ir kiti specia-

BROOKLYN CIVIC OPERA ASSOCIATION 
perstatys per dvi savaites, pradedant 

šeStadienj, 29 rugsėjo

Grand opera ...
Brooklyn Acadkmy of Music 

šeit. vak. 29 rugsėjo; 
Sekmad. vak. 1 spalio: 
Pirm, vak.’ 1 
Antrad. vak.
Treč. vak. 3 spalio 
Ketv. vak. 4 
Penkt. vak G spalio:

Prieinamo* kainos 
REZERVUOTOS SĖDYNĖS

AIDA 
RIGOLETTO 

spalio: Cavaleria & Pagliacci 
2 spalio:

spalio:

FAUST 
' CARMEN 

LA TRAVIATA 
Samson & DelUlah

5Oc
ir augičiau

Visi kas tik gyvas būkime

Lietuvių Amerikos Piliečių
Kliubo baliuje, 

kuris įvyks ateinantį šeštadien

SEPT. 29 RUGS.
• J

Pradžia 5 vai. vakare

Savoje Salėje,
80 UNION AVENUE ; 

n Brooklyn; n.Jy. . I .
Įžanga 35 ęentai.

gi u s.

Dr. A. PETRIKĄ t
(DANTV GYDYTOJA^

221 SO. 4th ST. i

VAJLANDOS^
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

; ? t -VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS ^Vakare

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040

499 GRAND ST. Penktadieniais’" uždaryta

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

Williamsburghe;
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFtSAS 
2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd St.

Ja kairioji • dąrbipihkų •? unija
Kn^ttgoods, Workers Industrial , kią medžiagą, yra 
Ūnion. ' > -t • | -----

• ---------------— ibęLkapįta

1 on the premises.
MORRIS POGODA

Brooklyn, N. Y. 

Tai matote, kur gludi notice is hereby given that License No. 
1 B-6926 1 has been issued to the undersigned 
i to' sell beer, at retail under Section 76 of 
• the 'Alcoholic Beverage Control Law at 166 

’ Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
į of Kings, to be ’consumed ori the premises.

JOSEPH MAGUIRE
166 Fllishing Ave., Brooklyn, N. Y.

------------------------ -_L-jU----------- -------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6994 haft been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under 'Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
Ashland' Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kinįęs, to be consumed cn the premises. 

, FRANK BENACASE
• SILVER MOON BAR & GRILL

51 Ashland Place.; ' Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is - hereby given that License No.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 

... kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 
tas ir už prieinamą kainą.

vanduo. Randa-—$35 į mėnesį, arti 1 the Alcoholic Beverage Control Law at 6001
- ’ r>vin Citv T inp qpkpiinq reikia vs-: 3rd' Ave- Borough of Brooklyn, County ofa Cncvin' T Qinv'ko T NToliiroi P1 ,e Lity Line. Se C JOS, re Kia va Kings to be consumed on the premises.S. Sasna, J. Siuiba, J. JNalivai- gjuot Fulton St. linija, išlipus zę- Joseph fladger

ka, J. Orman ir A. Lidėikiėnė. myri reiks eit, paskui dar du bloku 6001_ SZYAJ°RNI?R 0ARB^ookb^N. Y.
paeit iki Drew ; Ave. Kreipkitės: J. -------- ------- —------
rr„.iri A99 T)row Avp Brnnklvn N Y NOTICE is hereby given that License No.Uzup, 43Z inew Ave., urooKiyn, ply. B_6928 Has becn i88Ued t0 tho undersijrne<|

(231-233) to sell beer, at retail under Section 76 of
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 365

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

1 JOHN BLASI
į JOHN'S BAR & GRILL
I 365 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

I B-6980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of

• ^e Alcoholic Beverage Control Law at 317 
. Ovington' Ave., Borough of Brooklyn, Visi nariai rnalonekite dalyvaut ir Countj* of Kings, to be consumed on the

DISTRICT REPUB- 
CLUB

Brooklyn, N. Y.

Lideikienė 
nuo .ALDLD II Apskričio, J. 
Nalivaika nuo didžiulio ACW 
54 lietuvių lokalo, Siūrba ir 
Sasna nuo kitų darbininkiškų 
organizacijų.

Tegul parodo Pruseika ir

SUSIRINKIMAI
•APLA 22 kp. susirinkimas įvyks ' NOTICE is hereby given that License No. 

pirmadieni, 1 d.( spalio (Oct.), 8 vai 
vakare, “Laisvės” raštinėje.

. t» • v, • • . • xj! v. x- • naujų narių atsiveskite. ,į Prieškarini ir Pnesfasistmi ■ A> Baltaitis. į
Kongresą? Tie ponai tik lie- (230-231)
žuvį moka rodyti darbinin
kams ir pirmoje vietoje komu-1 
nistams, gi kur yra darbininkų 
kovos ir kovų reikalai aptaria- 

____ mi, tai jų nematysit^. Leonui 
Tą pat vakarą, 7:45 vai., I geriau patinka barą laikyti al- 

bus prakalbos, ant Hooper ir kūne parėmus, o ne. darbiniu-.

bos Rinkimų Klausimu
Komunistų Partijos prakal

bos po atviru dangum Brook-' Butkus, kur ir ką jie pasiuntė 
lyne yra rengiamos sekamose 
vietose:

šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
bus prakalbos ant Bushwick ir 
Varet gatvių. Kalbės W. 
Borroughts, N. Leroy, T. HoL 
mes.

So. 3rd St. Kalbėtojai M. 
Rayfield ir kiti.'

šeštadienį, 8 ;30 vai. vakare, 
bus ‘ prakalbos Himrod' ir 
Knickerbocker. Kalbėtojai D. 
Flaiani, N; Leroyzir kiti.. ;

Pirmadienį, 8 vai., vakare, 
bus prakalbos Roebling ir S. 
3rd St. Kalbės M.,Stone,'H. Į 
Center ir kiti, i Lietuviai dar
bininkai privalo lankytis į $ias 
prakalbas. Kalbėtojai kalbės 
per garsiakalbius.

Žydų Darbininkų Kliubai Re, 
mia Komunistų Partiją

žydų darbininkų kliubai 
energingai remia Komunistų. 
Partiją šiuose rinkimuose. 45 
kliubai, kurie turi virš 4,000 
narių, pasisakė, kad jie pilnai 
rems Komunistų Partijos kan
didatus. Ką gi daro, lietuvių

kų kovas remti.

NINTH ASSEMBLY 
LICAN

317 Ovington Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wino at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 173 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES CANAVAN 
‘■PALM GARDEN BAR & GRILL”

173 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
• »•.-.• į:

PARSIDUODA 4abai gražus 8 šmo
tų “dining room” setas. Parduo

siu už labai žemą kainą. Yra vienas __ _ ___________
didelis stalas (susėst gali 10 zmo- I NOTICE is hereby given that License No. 
nių) 5'krčslaiį vienas’didelis“buffet” ! 606 has been issued to the undersigned
• • A i • i ‘ . to Sell beer, wine and liquor at retail underir “china clošet,” su’ visu setu eina • 
ir skurinis užklodas del stalo. Greitai 
kreipkitės: ,

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

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Paraamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Spėcialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

11 iki 1 dienomis 
vakarais 
iki 1

• M.1‘Buivyde,“' •
< i.-.j 74iT McDęnęugh Stjrj,. 

Brooklyn, N. Y.
• , (231-236)

Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES WLOCK
752 Flushing Ave., ' Brooklyn, N. Y.

, Trumpos Žinutės
Septynis- bedarbius darbi

ninkus‘policija sūmušė ir į ka- 
lėjirrią uždarė, kada jie ’įteikė;
bedarbių - rėikalavirhtis C h18th PARSIDUODA ' Restaurants jąrba 
Preeinčt' pašalpos' biurui', i { Į . Rdąd House,.jt^ipgi Jąijspmą .ąlųs.

< ■. : ■ į . { 4 {~ } Vieta arti Ga^tj fabriko, kuris visada
* ‘ ‘ gerai dirbo/ 6 ^ šiiid' laiku’ dar gavo

didelį . valduos4 darbą.' > Pęr pietus 
ir vakąrais .pilna žmonių, <ųep fabric 
kas dirba tris šiitus (Shifts). Taipgi 
pi*ie Philadėlphijos-Easto'no 
kur autpmobiliąi eina- Vienas po ki
tam. Biznis labai puikus, galima 
gražiai pragyvęntl ir dąr susitaupyti

ninku senatvė. * Norimu Važiuoti į

Šiandien, 2> vai., > po ( piety, 
įvyksta audėjų jsusirinkįrpąs 
Irving, Plaza svetainėje, Irving 
PI. ir 15th. St. Visi tekstilės 
darbininkai yra kviečiami..

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS. . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

vfim, par<m, krikitynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Aveiiųe 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 
jo Nesveikumai, ,^K , 1 Nervų Ligos
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, vlv | žarnų ir Mėšla-VK . JBK m žąmčs Ligos, A-

/ b e 1 n as Nusilpi- 
mas» Nervų Įde- 
girnai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

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

rumų ir čiepų IšmirkŠtimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

TIKRAS BlCiy MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tąd vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

į Kvortą 75c ir galionas $2.50

į “Lais 
įves” ofisą ir gausite medaus 

Taipgi ira garadžius dviem' tiek, kiek\tik norėsite.

kelio,

T, , , .. ; , gražiai pragyvęnu ir uąr susitaupyti
Italų konsulis Giovani ap-< grašio. Pardavimo priežastis—-savi- 

krikštino orlaivį “John fcobot” ninku senatvė, ji-- Norime važiuoti į 
vardu, vieno iŠ italų tyrinėto- Lietuvą arba čia,pat Amerikoje leng- 
' Tas orlaivis skris iš New v“u ta,gfflme *’nžn''jy.
Yorko į Romą, 6,000 mylių
apsistojimo. ■•■■->

ATSUKITE “LAIKRODI 
ATGAL

Šeštadienį, einant gulti a tau

be

pašalpos organizacijos, kurių kite Uikrodj viena valanda at- 
Brooklyne y«a nemažai? par- gal> kaip papra5tai BU pa. 
bininkai, ar jūs remsite ir ant šautiniu ^sekmadieniu 'rtigsėjo 
toliau ^kapitalistų ^partijas, ku- k___ * 4 - -
rios liieko nėdavŠ it neduos 'titane" prie 
darbininkams ?<-. / , . , sistemos. ;

pereinama (nito (“Daylightj 
altLin4 u&U “Standard time’*

-• ’ a 7 ; v v

---- baigsime amžių. ’
Namas parsiduoda sti cementuotu 

skiepu, dviejų ;augštų. Restauraci
jai yra du diaęli kambariai, vienas 
bar-room ir gfėlt^s darbininkams pa- • j- 
tarnavimas; < aitras—įtaisytas sve-|*'‘* 
čiams, kur galima ir šokti, erdvi j m . < . .
kuknė ir dar kambarys šalę kuknės.j ^reipkltes į
Ant antrų Įubų-$-6 kambariai.ir mau-j vės” < 
dynė. Taipgi įrra garadžius dviem į tiek, kiek , tij< norėsite, 
karam, vietininkas ir geras plotas : 
žemės. Kainažema, atsišaukite ., Į kitus miestus nesiunčiame. 
greit, nes P>r^Sime už ,-Todel nesiųskite pinigų ir ne-

jad ■sęRainas! Frank • reikalaukite prisiųsti.

KAina^ žema, atsišaukite 
parduosime už gana žr“*- ' 

kainą. Ęeiįįalųį esan^ pa£s ....
mortgag^ Antiašag ’sęRalnas! Frank Teikai aukite prisiųsti. 
Laur, 17' Clymer Ave., Sellersville, 
Pa. ’ S • ■ I

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ifibalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažįnėjimarnu.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
I'aaii WBgiWWMQf ■>WRifirininiUirMirKOi-im

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

New York J *
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




