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Worcester! Telkiasi 
“Laisves,” “V.” Vajui

Worcester, Mass.

Gerb. Draugai ir Drau
gės, visi “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai, visi darbi
ninkų judėjimo rėmėjai, vi
si mūsų organizacijų dar
buotojai, malonėkite susi
rinkti šį penktadienį spalio 
(October) 5 d., kaip 8 vai. 
vakare, į Lietuvių Svetainę, 
29 Endicott St. į

“Laisvės” ir “Vilnies” va-! 
jai jau čia pat. Reikia iš
rinkti komisiją tam darbui, 
kad šis mūsų vajus būtų 
pasekmingesnis už visus ki
tus, buvusius praeityje.

Šiame susirinkime turėsi
me patikrinti ir .mūsų ko
respondentus, kad netilptų

Iš Antrojo Jungtinių Valstijų Kongreso
Kovai Prieš Kary ir Fašizmų

CHICAGO, Ill. — Antras 
I Jungtinių Valstijų Prieškarinis 
ir Priešfašistinis Kongresas ko
vingu entuziazmu užsibaigė 

! sekmadienį, 10:30 vai. vakare, 
rugsėjo 30 d.

Buvo milžiniškas, puikus, 
Buvo ti- 

Ikras bendras frontas kovotojų 
prieš karą ir fašizmą. Visas 
kongresas ir jo eiga aiškiai pa

tai mūsų draugijų) rodė, kaip klysta tie žmonės, 
Į kurie pasakojo, jog kongresas 
bus niekas daugiau, kaip tik 
Komunistų Partijos kontroliuo
jamas ir diktuojamas suvažia
vimas.

Kad suprasti kongreso reikš
mę ir matyti aiškų paveikslą 
tikro ir plataus bendro fronto, 
reikalinga pažvelgti į kongreso 
sudėtį. Štai kas kongresą 
darė:

Pasak mandatų komisijos 
pilno raporto, kongrese viso 

[legatų dalyvavo 3,332. Jie 
?so atstovavo narių 1,670,201.

Jaunuolių kongrese dalyvavo 
749.

Nepriskaitant jaunuolių, kon
grese delegatai buvo nuo seka
mų organizacijų: nuo darbo 
unijų 343 delegatai, iš kurių 
buvo 120 nuo Amerikos Darbo 
Federacijos unijų; 41 delegatas 
nuo veteranų organizacijų; 44 
delegatai nuo profesionalų or
ganizacijų bei grupių; 251 dele
gatas nuo kultūrinių dm apšvie-

spaudoje neteisingų žinių iš j isPūdin£as kongresas.
, ! Izvog hnn rl v n c« ■TvAvrl-nci

mūsų kolonijos.
Dar vienas svarbus klau

simas, 
valdybos rinkimai.

Visi, draugai, turėtumėm 
padirbėti, kiek kuris išga- 
lim, o ne suversti visą dar
bą ant kelių draugų.

Drg. R. Mizara irgi tu
rėtų dalyvauti šiame susi
rinkime.

Sueikite visi ir visos, kaip 
suaugę, taip ir jaunuoliai.

Užkviečia visus
Priešfašistinis Komitetas.

Org. J. J. Bakšys.

SU

ne- 
de- 
vi-

tos organizacijų; 434 nuo fra- 
ternalių organizacijų; 115 ofi
cialiai nuo politinių partijų; 25 
delegatai nuo bažnyčių bei baž
nytinių organizacijų.; 22 delega
tai išrinkta nuo darbininkų 
dirbtuvėse; 154 nuo bedarbių 
organizacijų; 189 ųuo darbinin
kų kliubų; 55 nuo farmerių or
ganizacijų (20 iš jų nuo farme
rių kooperatyvų).; 119 nuo 
prieškarinių ir taikos organiza
cijų; 247 nuo apsigynimo (de
fense), ir civilių teisių (civil 
rights) organizacijų; 121 nuo 
moterų organizacijų; 149 nuo 
įvairių organizacijų.

Delegatų buvo iš 35 valsti
jų. Trys iš 
iš Kubos ir 
jos.

Komunistų 
buvo 105.

Viso Socialistų Partijos narių 
kongrese delegatais buvo 49. 
Vienuolika iš jų atstovavo So
cialistų Partijos lokalus, o kiti 
—darbo unijas ir įvairias kitas 
organizacijas.

šeši delegatai nuo geležinke
liečių unijų.

Tai tokia buvo kongreso at
stovybe.

Tai parodo, jog šį kongresą 
sudarė platūs sluogšniai Ame
rikos darbo masių. Tai buvo 
tikras bendras frontas Ameri
kos kovingesnių darbo jėgų.

(Pabaiga rytoj)

Kanados, 
vienas iš

Partijos

*•>

NEW YORK.—Streikuojančius del rendų nupi
ginamo įnamius savininkai išmeta ant gatves, bet 
streikas tęsiasi.

S
MfU |J

vienas
Brazili-

atstovų

DARBO FEDERACIJOS VADAI LIEPIA
VENGTI STREIKU, 0 EITI SU NRA i■

Amerikos Darbo Fed. Suvažiavime Wm. i Green Užgjte;, 
Roosevelto Peršamas Paliaubas, Vienybę su Kapitalistais į

SAN FRANCISCO, Cal., sudėt į tokiąš komisijas.;; f j 
Todėl visame Greenų ra- (!—Atidarydamas 54-tą me-j. '

Itinį suvažiavimą Amerikos; porte nei žodžio apie kįvį ; 
' Darbo Federacijos, josios!del darbininkų teisės orgą^ f 

"prezidentas Wm. Green pa-’nizuotis ir streikuoti;; vį^ai : 
• sveikino ir užgyrė Roose-' nįeko apie milicijos ir poli- ■ 
i velto pasiūlymą, kad darbi-1 cijos terorą ir apie masinį 
ninkai padarytų paliaubas streikierių žudymą.1 

;su samdytojais, kad neitų į Prie t(/ viso greeniŠkas 
ikovas del būkles pagerini- j rapOr^as dar smerkia be-; 
j mo. Green liepė laukti, kol darbių darbininkų apdrau- 
Į Roosevelto perorganizuota dog bjH vigai §aliai sak 
i NRA komisųa “užtikrins ko s «neturi teisgs 
i unijoms pripažinimą ir teisę išleigt tokį įstat
iNRA komisija “užtikrins

Prie to viso1 greeniŠkas

darbių darbininkų apdrąu-

Anglų Darbo Partija 
Patarnauja Fašizmui
SOUTHPORT. — -Anglį- 

jos Darbo Partijos suvažia
vimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje neva smerkia Sir 
Oswald Mosley. fašistus, bet 
tuo pradėjimu pasmerkia ir 
komunistus. Rezoliucijapsa
ko, kad jeigu kuris Darbo 
Partijos narys pritaria vei
kimui išvien su komunistais, 
tai jis negali liktis toj par
tijoj.

Darbo Partijos komitetą 
suvažiavimas įgaliojo išmest 
iš partijos Marley, seimo 
lordų rūmo atstovą, ir įbu- 
vusią seimo narę Ellen Wil
kinson už tai, kad jie prisi
dėjo prie komiteto šelpti 
darbininkus, nukentėjusius 
nuo fašizmo Vokietijoj ir 
Austrijoj.

Social istuojanti Anglų 
Darbo Partijos vadovybė 
tik porą žodžių numeta 
prieš fašizmą, bet skelbia 
karą prieš komūnistus, 
prieš bendrą frontą ir prieš 
tuos, kurie bent kiek kovo
ja prieš fašizmą.

Bostono ir Apielinkės | Sustreikavo Mainieriai 
Lietuvis; Dark. Mokykla[ Virginijos Valstijoje

SO. BOSTON, Mass

i vest bendras derybas su bo- 
I sais.

Lygiai taip, kaip streik- 
i . laužis Green, kalba šimtai 

kapitalistinių laikraščių ir 
Visos Šalies Fabrikantų Su
sivienijimas. Savo išleista- 

ROANOKE, Va. — Piet-ime pareiškime tie fabrikam

To
dėl Greeno valdyba perša 
skebiškus, fabrikantų kont
roliuojamus sumanymas 
būk del bedarbių “apdrau- 
dos” atskirose valstijose.’- •

T . A . J 1 . • 1 11 it U ANŪKE, va. — riet-1 me pareiškime ue įaumaii-
Lietuvių darbininkų mokyk- vakaringje valstijos dalyje tai garbina Roosevelto skel-. 
la piasideda su spalio (Oe- gtreikan išgj0 700 mainie. biamas paliaubas ir sako, 
° e! . al ll?m. ,al j rių, dirbusių kietosiose ang- kad jis tik dar turėtų pa-

yra kviečiami į šią mokyklą,.... .. a • ♦ v • u- tvarkyt. io£ darbininkai tu-

Kiek Naują Bumašką?
WASHINGTON. — 

sevelto valdžia turi 40 biu
rų, per kuriuos skleidžia 
NRA “žinias,” ' b r u k d a- 
mi jas laikraščiams. Bet 
niekam nepraneša, i apart 
stambių bankierių, kiek bi-‘ 
lionų naiijų popierinių pini
gų valdžia išspausdina? O 
tai būtų svarbi žinia, ir pa
rodytų, kaip naujais popie
riais muša dolerio vertę vis 
žemyn ir žemyn.

Dažai Kaipo Vaistas
BERKELEY, Cal. — Mė- 

lini methyleno dažai, ište
pus jais votis bei kitus pa
viršutinius skaudulius, gy
do tąsias opas; prileidžia į 
jas daugiau oro deguonies 
(oxygeno) ir padeda svei-t 
koms mėsoms suaugti tose 
vietose. Šie dažai taipgi 
yra vaistas kai kuriuose ap- 
sinuojimuose. Apie tokį 
methyleno dažų veikimą pa
tyrė Matilda M. Brooks, Ca- 
lifornijos Universiteto bio
logijos profesorė, per savo 
ilgus bandymus ant žiurkių.

Streiklaužys Kaltina Jūrei
vius už Laivo Gaisrą

SAN FRANCISCO, Cal. 
Andrew Furuseth, streik
laužys pirmininkas Tarp
tautinės Jūrininkų Unijos, 
priklausančios Darbę Fede
racijai, dabar gerinasif galią į savo rankas. Klerk- 
Ward laivų kompanijai. Tos kalų vadas Gil Robles peikia 
kompanijos “Morro Castle”, valdžią už perminkštą poli- 
laivo gaisrą ir žuvimą 135jtiką, kas liečia kairiuosius, 
žmonių Furuseth suverčia -------------------
ant “prastų darbininkų.” o Gertuvių Skaičius Mažėja ■ 
M laivu važiavusieji kuni- ALBANY, N. Y.—Šiemet 
gai liudija, jog; darbininkai vjSu penktadaliu mažiau te-

Karo Stovis Kuboj
Kubos prezidentas Men

dieta įvedė vienam mėnesiui 
karo stovį Havanoj, Orien- 
te ir dviejose kitose provin
cijose kovai prieš automobi
lių vairuotojų visuotiną 
streiką ir prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą.

Valdžios Krizis Ispanijoj
MADRID. — Atsistatydi

no R. de Samper ministerių 
kabinetas. Bijomasi “kai
riųjų revoliucijos,” ypač sa
vi valdiško j Catalonijos pro
vincijoj. Spėjama, kad pre
zidentas Zamora uždarys 
šalies seimą, gal paskelbda
mas naujus rinkimus. So
cialistai sako, kad jie neda
lyvausią rinkimuose. To
kiose socialistų darbininkų 
kalbose valdžia 'įžiūri, kad 
jie rengiasi' sukilti ir imti

; . , . % 1 , . . . ’ 1 hakasyklose. Savininkai bi-kuri bus du vakarus i saVai-Į . , ,. . ,. . j. . . • i x . io, kad streikas gali apimttę, pirmadieniais ir ketvir- . ’ , . i i. o™? i ir kitas kasyklas; todėltaqieniais, po num. 3761 J ’
Broadway, So. Bostone. Mo
kyklai vadovaus drg. R. Mi
zara. * , .<■,

Kurie lankysite mokyklą, 
turite įsigyti knygeles “Ko-* 
munistų Manifestas” - 
“Kodėl Turės Įvykti Komu
nizmas.’’ Jeigu kurie jų ne-1 
turite, kreipkitės į mokyk
los komisiją, kuri jums pa-' 
rūpins tas knygutes. Komi-j 
siją rasite mokyklos kamba-; 
iriuose.

Kviečia Komisija, 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

ir,

Roo

o Gertuvių Skaičius Mažėja
' ALBANY, N. Y.—Šiemet

Norėję Papirkt Kekšę 
ScottsboriečiiĮ Byloj?

Huntsville, Ala. — Are
štavo newyorkietj advokatą 
Daniel Swifta ir tūlą Sole 
Kone. Kaltina, būk jiedu 
norėję papirkt kekšę Victo
ria Price, kad jinai ateinan
čio j panaujinto j byloj neliū- 
dytų prieš devynis negrus 
Scottsboro jaunuolius. Bet 
ją senai jau papirko kuklu- 
ksinė valdžia ir kapitalistai,- 
idant pagal jos melagingą 
liudijimą • galėtų mumariint 
elektros kedėje tuos nekal
tus darbininkus.

’ Tiedu. areštai liudija, jog 
kapitalistai nori sustiprinti 
savo bylą delei Scottsboro 
■jaunuolių nužudymo.;

vVarkyt, jog darbininkai tu
ri pasilikt dirbti tokiomis 
sąlygomis, kaip dabar. Tai
gi tarp vadinamo darbinin
kų “vado” Greeno ir di
džiulių .išnaudotojų viešpa
tauja 'pilna j. vienybe -prieš 
kovojančius darbininkus.

.Darbo Federacijos valdy
ba savo 157 puslapių rap.or- 

įte nei vienu žodžiu nepa
drąsina darbininkus į kovą; 
dargi netiesioginiai pasmer
kia streikus, kaipo “prievar
tos naudpjimą”, o bruka 
“gražų” susitarimą tarp 
darbininkų ir išnaudotojų.

Green ir kiti Federacijos 
(burmistrai), svarstyti be-!va(Ja^’ tiesa, negalėjo visai 

'užtylėti apie NRA nešamus 
blogumus darbininkams; ir 
štai ką jie pripažino:

NRA kodeksai “daugelyj 
pramonių ištikro sumažino 
darbininkams algas ir už
darbį ... Daugelis tų kodek
sų faktinai įvedė ilgesnes 
darbo valandas, negu kad 
buvo pirm krizio.” 
(daugiau priaugino kompa
ninių unijų.

kreipiasi į Roosevelto Dar
bo Santikiij Komisiją, kad 
tuojauš sustabdytų prasidė
jusią mMįmerių kovą.

ŽINIOS 1S LIETUVOS

Bedarbė Lietuvoje Vis 
Didėja

KAUNAS. — Vidaus rei
kalų ministerijoj rugs. 17 
d. susirinko Kauno ir kitų 
žymesnių miestų majorai

Dolerio Nupuolimas
Europoj Amerikos doleris 

tėra skaitomas tik 60 centų, 
lyginant su buvusiais jo 100 
centų pirm • Rooseveltui. at
ėjus į’ valdžią'»Jungtinėse* 
Valstijose. ■ ■ ;'

ir jūrininkai gabiai ir sąži- reikalauja “laisnių” valgy- 
niškai gesino ugnį ir gelbė- klos, viešbučiai ir kliubai 
jo keleivius.

Nenaudėlis Furuseth pra- dideli mokesčiai valdžiai da- 
žiūri apsileidimą kompanL' 
jos ir laivo komandierių, 
gabenimą ginklų ir amunici
jos, ir kitus tokius “mažmo
žius.” '

reikalauja “laisnių” valgy-

pardavinėti alkoholį. Per-

ro šį biznį nelabai pelningą.

Kaunasi , —* Labai daug 
žmonių i sueina į čia rodomą 
garsinį I judamąjį paveikslą, 
“Audrai gamintą Sovietų 
Sąjungoje

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
ŽUVO SEPTYNI

Nukrito Londono-Pary- 
žiaus lėktuvas į Anglų Ka
nalą (jūrų pertaką). žuvo 
vairuotojas ir visi šeši kel
eiviai. Manoma, kad nelai
mės. priežastis buvo lėktuvo 
ėksplozija.

Influenzos Siautimas
PORTO RICOJ nuo fug- 

pjūčio pradžios iki dabar 
influenza apsirgo 200,000 
žmonių: nuo jos mirė apie 
200.

_______ ft.___
Naziai. Suvaržo Studentus

BERLYNAS; Poniškų 
Vokietijos studentų Koėsen 
Sąjunga protestuoja Hitle
riui. prieš tokius studentų 
varžymus, lyg jie būtų kar
eiviai kazermėse. •

darbių klausimą. Inžinie
rius Rimkus padarė prane
šimą, kad Lietuvoj bedar
bių skaičius iš sezono į se
zoną vis auga.

Kauno miesto galva Mer
kys, beje, įtarė, būk esą 
daug visai “nenorinčių” 
dirbti. Bet tas ponas ban
dė tik akis nukreipti nuo 
augančių bedarbės vargų, 

i

Apart kitų sumanymų, 
buvo pasiūlyta miestų be
darbius siųsti prie plentų 
statybos; bet pasirodė, kad 
nubiednėję ūkininkai patys 
daugįau negu užima tuos 
darbūs ir sutinka dirbti už- 
pusę kainos.

Iš to majorų susirinkimo 
taip nieko gero ir neišėjo be
darbiams. Viskas užsibaigė 
šnekomis.

Kunigo Olšausko Nužudy
toj ui Sumažino Bausmę
KRETINGA. — Apygardos 

teismas buvo nuteisęs J. žilių 
10 metų kalėjimo, kaipo užmu
šėją latro ir žomgžudžio praloto 
kun. Olšausko. Dabar žilius 
kreipėsi į apeliacijos teismą, iš
dėstydamas, kaip jį erzino nud- 
latinės piktadarystės iš Olšaus
ko pusės. Apeliacijos teismas“ 
sumažino žiliui bausmę i}d 8i 
metų išviso. ■ •

Po $1,000 Dovani; Už 
Gyvus Arba Negyvus 
RICHMOND, Va.—Pąbė- 

go du myriop nuteisti kali
niai, Mais ir Legenza, sužei- 
sdami- tris kalėjimo virši
ninkus. Kada jiedu buvo iš 
kameros vedami j . bęųdr^,, 
kalėjimo , kambarį pąsikal-, 
bet, sų. savo advokatų, Mkis 
ir Legenza išsitraukė revoL . 
veriųs, pašovė du vedėjus ir 
trečią perdėtinį, kuris pasi
painiojo po kojų. Išbėgę, iš 
kalėjimo piktadariai priver
tė pašto troko vežėjus to
liau juos pavežti; paskui . 
pasigrobė svetimą privatinį 
automobilį ir nežinia kurt 
nupleškėjo. ‘ . - •

Miesto valdžia paskelbė 
po tūkstantį dolerių dova
nų už sugavimą bei prišta- 
tymą tų dviejų žmogžudžių 
gyvų ar negyvų.

Įkalino Augštą Austrų; 
nra Valdininką Kaipo Nazf

Darbininkams . VIENA. — Tapo arestup- ' 
buvo grasinančiai liepiama karo ministerijos ąųgš- , 
atsimesti nuo savo unijų, o įas valdininkas ‘Sonnleitner,
prisidėti prie kompaninių 
unijų,” o 'kad ne, tai jie ne
teks darbo.

Bet nežiūrint viso NRA 
tarnavimo kapitalui ir būk
lės bloginimo darbininkams, 
Darbo Federacijos prezi- 
tas išnaujo ir dar storiau 
liepia pasitikėti Roosevelto 
NRA Nacionalei. . Darbo 
Santikių komisijai, ir • už
miršti apie kovas: už savo 
reikalus.

Green ir kiti Darbo Fede
racijos vadai puikiai žino, 
kaip Roosevelto komisijos 
išvien su jais pačiais sulau
žė automobilių, plieno dar- vandenin įmetė savo mylę- 
bininkų, laivakroviu ir au- tinę Fredą McKechnie. Ra
dėjų streikus. Jie žino, kad vo išpažintyj jis prisipaži- 
Roosevelto komisijos; ir at- nęs, kad nužudė Fredą, ma- 
eityje gins tik kapitalo rei- nydamas apsivesi su moky-. 
kalus, bet tie pardavikai- toja M. Crainaite. Edward- ’ 
nesidrovėdami-vėl įkalbinę- sor likimą dalpąr sprendžia 
ja darbininkams vįsą viltį grand džiūrė.

kuris turėjo slaptus susiži: 
nojimus-šu Hitlerio Saldžia į 1 
tarėsi apie įvykdymu nąųjo 
hitlerięęių ,sukilimą AusĮbp-, 
joj prieš dabartinius pęjaie-, 
žiaus fašistus. . . , / z

, >_ 7 . ——■ į j.,.

Mirtis Jaunuoliui už Mer-‘ 
ginos Nužudymą Ežere . ..

Wilkes-Barre, Pa. Val
džios advokatas pareikalavo 
mirčia nubaust jaunuolį R. 
Allen Edwardsą, kašyklų ■ 
matininką, už tai, kad jis 
ant Harvey ežero užmušė ir
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Antro Prieškarinio Kongreso 
Istorinė Reikšmė 11 ■ 

. i i i '< j • -! : : i ! 1 ;
Virš trys' tūkstančiai delegatų dalyva- 

vo Antram Kongrese Prieš Karų ir Fa
šizmų. ( Reikia pripažinti kongresas pil
nai pavykusiu, nors, tiesa,, dar ir šiame 
kongrese buvo tas didelis trūkumas, kad 
jame nepakankamai skaitlinga buvo de
legacija nuo darbo unijų ir iš dirbtuvių- 
kasyklų; Bet svarbu tas, kad Antram 
Kongrese unijų atstovų buvo daug dau
giau, negu pirmam.

Antras Kongresas buvo pilnai bendro 
fronto kongresas, nes jame buvo atsto
vaujamos organizacijos įvairiausių pa
žiūrų ir įsitikinimų. Kurie tik sųžiniš- 
kai nusistatę prieš karų ir fašizmų, kon
grese turėjo pilnų balsų.

Socialistų Partijos Nacionalis Pildo- 
masai Komitetas buvo atsiuntęs tik “tė- 
mytojus”. Vėliau, pasiremiant “tėmy-. 
tojų”4, raportu, komitetas svarstysiąs, Į 
kaip jis atsineš linkui to 'galingo judėji
mo. Bet be galo svarbu, kad, pagal va- ’ 
kar dienos “Laisvėje” tilpusių telegramų, 
eiliniui socialistai, kurie buvo kongrese 
atstovais įvairių organizacijų :bei socia
listų kuopų, nutarė remti šitų bendro 
fronto judėjimų if'jame aktyviai daly
vauti !

Koų 
mai b

.. v ,.ų- h ireso manifestas ir svarbieji tari- 
is prie pilamos progos 'paskelbti 

“LaisMeje”. čionai norėjoje'1 atžymėti 
tik istorinę reikšmę šio kongreso. O ta 
reikšnje yrą be galo didelė. Tartum 
sniege gniuštas,i paleistas nuo augšto 
kainoj prieškarinis ir priešfašistinis ■ ju
dėjimas auga, didėja, plečiasi į visas pu
ses. 0 jo priešakyje stovi Amerikos Ko
munistų Partija, komunistai. Mes tuo- 
mi didžiuojamės, bet tuo pačiu tarpu ant 
mūsų^-revoliucinio judėjimo pečių gula 
be galč svarbi atsakomybė. Pagaliaus 
juk dųr tik pradžia. Nuo mūsų lankstu
mo, veiklumo ir atsidavimo priklausys to 
judėjimo vystymasis į tokių spėkų, prieš 
kuriui drebės iš baimės Jungtinių Valsti
jų iniperialistai ir tos juodosios gaujos, 
kurios jau kelia galvų fašizmo formoje.

Šiaftie kongrese dalyvavo graži grupė 
lietukų atstovų nuo lietuviškų organi- 
zacijit Vadinasi, mūsų judėjimas yra 
daliim tarptautinio prieškarinio ir prieš- 
fašisŲnio judėjimo. Mes esame su juo 
organiniai susirišę.

Dafcar kongreso tarimus tūrime pra
vesti lietuvių tarpe. Tai didelis ir reikš
mingus darbas. Kongreso'idėjos ir tari
mai turi pasiekti kiekvienų .lietuvių or
ganizacijų, kurioj tik priklauso darbo 
žmon®L?;: •„ : • * *. J: . < ' *

Pasupi, mes jau turime pradėti reng- 
Lijatuvįų ,Darbinipkų gusivieni-tis p® Lietuvių Darbinipkų {Susivieni

jimo ^įmanyto Visuotino Amerikos Lie-
' tuviiįjKongreso. Tai bus konkretizavi

mas tirimų Anįro Kongreso; pmyijs' įtik 
.jvykor^hicagoje. ■ . ' • »

ruh
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Rasai Menševikai, Grigaitis ir 
Bendras Frontas ''; f

Neįąbai šėpai , trys rusai.• menševikai 
(Gurėvię, Ježov ir Zacharova) pasiuntė 
Francjjos Socialistų Partijai ir Komuni- . 
stų Partijai pasveikinimų už sudarymų 
bendyęį' fronto, Jų telegrama buvo at
spausdinta kobiunistų’ organe “HūmanV 1 
te” iii socialistų organe “Populaįre”.,

Žinia pasiekė Amerikų. Neaplenkė, ir 
Ch’cago&> O ten. sėdi visdp labo:. Pijųsč' 
Grigaitis, “Lituanica II” didvyris. Jis 
nustebo! Kaip tai menševikai galėjo už- j

fy , • - - « - —*---

TT"

—r—

trečiadienis, ■. Spalio .3,: 1934: t

VO
. p--*...... . V-=ai

sito'r^ųnizuotas . kardąs . igirti bendrų frontų? - Kas kaltus? ■■ Sot: ' 
yįetų valdžia, žinoma. Grigaitis juk ne
gali apversti- liežuvio neužkliudęs Sovie
tų valdžios ir bolševikų. Ir štai, savo 

’šlamšte “Naujienose” ant viso svieto ųž- 
‘bliauja, kad tie menševikai sėdi “Kaza
nės kalėjime” ir, veikiausia, kankinami 
nupiškino šitų pasveikinimo telegrama! 
Tai, žinoma, Grigaičio liguistos galvos 
išmislas. > ’ ’ : '

Jo nelaimei, jį muša jo paties kolegos. 
Štai Socialistų Partijos organas “The 
New Leader’* (rugsėjo 29 d.) visai kitaip 
gieda. Visai, neįkalba apie Kazanės ka
lėjimų. Tik šitaip sako: '“Net ir- šian1 
dien jie tebėra G. P. U. priversti pasilikti 
apribotoj teritorijoj palei Volgą.0 .0 po
nas Grigaitis juos patupdė į Kų?^nė^ 'ka
lėjimų! ' • > ' . : I . , ; . • . i i ; ; , '

\ Kitų sykį, rašydamas) melų, ponas ;Gri- 
, gaįtis turėtų prųnešti “The New; Lead- 

erio” ;
pastarasis taip > besarmątiškbi jo' nesū- 
komįromituos. . j ‘ f

Ką Dūds Am. Darbo 
Federacijos Kon

vencija?
'San Francišcb miešte pirma

dienį prasidėjo i*netinė ' kon
vencija Amėrikds Darbo Fede- 
racij'os. Daug girdėjome apie 

i San Franęisco. Ten1 nesenai 
' plakė širdis jūreivių stfreįko. 
Ten griausmingai.1 b'u'vo iškilęs 
'visuotinas strėikas,' kuris į ke-[ 
lias dienas supurtė visos Cdli- 
fbrnijos Jmržiųaziją ir būtų bii- 
vęs! laimėtas, ‘jeigu tos pačios 
Ameįrikos Darbo FedeMcijoš 1 
viėtihiai.vAdai nebūtų štreikd 1 
išdavę. ■ 1 ; • ' 1 • '' f

ne’ taika” buvo paskelbta su 
tuo žinojimu, kad Federacijos 
konvencija ją užgirs! '

redaktoriui Jdm'es Oheal, tai 'gal -' _ ^tail 1 įa^ar' tep»/.ąųąirenka
r

Trockistų Keliai ;,, (
Renegatas Trockis sušilę^ organizuo

ja “Ketvirtų Internaęipnalų”, kurio tiks
las būsiųs plėšyti Komunistų Internacio
nalų. Kiek tas jam pasiseks, tai kitas 
klausimas. ■ ’ ' *

Franci] os trockistai oficialiai nutarė 
likviduoti savo grupę ir prisidėti prie 
Francijos Socialistų Partijos. Bąndysių 
trockistai jų “revoliucionizuoti” iš vi
daus! . z

Amerikoje trockistų grupė susivienija 
su taip vadinama “Amerikos Darbininkų 
Partija,” kurios vadu yra centristas 
Mušte, Amerikos Darbo Federacijos, biu
rokratijos uodega. j

Sovietų Sųjungos Komunistų Partija,' 
pasak “The Militant”, irgi esanti ‘^supu
vus”. Sovietai reikia apvalyti. nuo ko
munistų! Bet, girdi, dabar To darbo dar >, 
negalima pradėti; Pifųia/^ šakotu 
kia‘ suorganizuoti tvirtas naujas parti
jas kapitalistinėse,šalyse.--, 
partiją^ per “Ketvirtų Internacionalų” 
jie suvarysiu į ožio ragų visįis Sovietų 
Sųjungos komunistus ir išgelbėsią Sovie
tus nuo stalinizmo! ; , ( .

Šitokia tų kontr-revoliucionierių filo- 
zofija. Hitleris, Mussolini ir Roosevel- 
tas turėtų Trockį apdovanoti garbės me
daliu, nes jis ir jo pasekėjai tikrai ištiki
mai darbuojasi del reakcijos ir fašizmo.

Pįarbo Federaciją, - ajtstovąu- 
jaąti apie jtris milionuą orgą- 
nizuotųi, darbininkių j Tųį; labui 

| 1 didelė i masėj : didelė tpajėga. 
j Jeigu, šita pajėga būtų reyolių-; 

einės vadovybės rankose Į. Vi- 
. įsai kitaip dalykai atrodytų vi

soj Amerikoje. Jgtikrųjų su* 
darbininkais: rimtai . turėtu 
skaitytis Roosevelt© valdžia ir 
viša buržuazija. Bet dabar tai 
spėkai vadovauja. . . >.Greenai, 
Wollai .ir Hillmanai, buržuazi
jos agentai darbininkų eilėse!

Bet konvencijoj šį sykį bus 
eilinių narių opozicija Federa
cijos sužievėjusiems biurokra
tams. Kžtip. tvirta ta opozicija 
bus, šiuos žodžius rašant žinių 
dar neturime. Tačiaus jos bal
sas Suskambės konvencijos ei
goje1. Opozicija rėikalauš nau
jos linijos 
naujų būdų koVėje su' bosais. 
Opozicija reikalaus atliuosavi- -r-,1 ,.i > . \ » j ; . i

SLA Vadai Pešasi
Naujas vaidų koncertas SLA., gal at

sidurs valdiškam teisme. Susiėmė iš 
naujo už čiuprynų SLA viršylos, “patrio
tai”, lietuviški didvyriai, tikra pekla už
virė. Gegužis ir jo gvardija grūmoja 
valdišku teismu. Bagočius, kaipo didelis 
čyfas, anuos išvadina visokiais vardais 
ir pinigų eikvotojais.

Šita audra iškilo del Detroito seimo . 
nutarimo iškelti SLA centrų ų Pittsbur- 
ghų. 291 kuopa jau net paaukojus $10 
jšėmimui indžionkšino prieš kėlimų cent- ■ 
ro. Pagal Gegužio komųndų, rugsėjo 26 
d. įvyko Wilkes-Barre apięlinkės ^.tb Ąp- , 
skričio konferencija.. ^Dalyvavę 45 dėlę-, 
gatai'nųo 14 kuopų. Skaityta laiškai nuo ? 
Gegužių ir Bagočiaus. Gegužis,- * taip ! 
pbt Lopatto pataria kuopoms sukilti ir' 
neleisti centrų iškelti iš New Yorko. Po- 

?n^š Bagočius giĮsjavo, laiške valšįiįa ^avo, 
buvusius kolega^ .. šitokiais • pyragais: 

rįųkšmadariai”,į “intrigantai”, ; “sald
os”, “grašiagąūdžiai”; ‘ Visai bagočiš^

kai! - - . J i ‘j ■ :.
• ■ ■ , • • t ■ • ■

Bet nežiūrint; šito Bagočiaus Vejama- ‘ 
lūniško šturmavimb, “intrigantai” ir 

• » * »

“šaldros” priėmė, sekamų ultimatjimiškų, 
rezoliucijų:- L - ; ? r

Toliaus nutarta persergėti SLA. Pildomą
ją Tarybą, kad centro raštinė palikti kaip 

| iki šiol yra New Yorke, ir toliau jei SLA 
„ Pildomoji Tarybą nenorės į tai atsižvelgti 

ir nepaklausys šito pdrsįėjimo: šis suVažią- 
- ■ <vimas nutaria, įgąlioja speoialę šiam reika* . 

lui komisiją už įdvidešimts (20) dienų- nuo 
pasiuntimo šios įjjezoliųęijos Pi|Uomajai Tą,? 

•rybai imtis leghpękų žingsnių minėjo r®ik^- 
• ■’1q! sustabdymui-1F pertraukti r ŠLA. centro 

raštinę į Wilkes Barre, Luzerne County, 
Pa.

♦
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jiiiti “Laisvės” . V
todėl prisiunčiu jums money or- gesinti. gųisrų, kuomet jis 
derį $3 50 tai bus $3.00 už ^is žodžiais, Mo-

. Laisvę ’ ir 50c preso .fondui. T * ’
Draugiškai, J. Mataciūnas, Pa-

• terson, N. J.”
-----J-kų.

“Gerb. ‘L.’ Red. y Su atsinau
jinimu prenumeratos pavėli
nau. Prašau atleisti. Kad ne- 
sustabdėt siuntinėjimą, ačįu. r 
Su šiuomi laišku prisiunčiu mo-

I riuos malonėkite padalinti' tdip: 
(už atnaujinimą ‘Laisvės’* prenu- 

Jmeratos $5.50, delei naujo pre- 
j.so- $2.50, Daily Workeriui $1, 
$1 aukoju ten, kur jums; nuro
do yra svarbiausia. Turiu viltį, 
kad ‘Laisvė’ rems komunizmą' ir 
ant' toliaus ir užduos ‘smūgį 
skldkininkams. ’ Sūi pagarba, S.- 
Maecenas, Tacoma, Wash.”, j , 

i Kadangi tuo tarpu .‘‘Laisvės’! 
iždas bijivo , smarkiai .išsisėmęs 

■•ir už presą reikėjo mokėti mė-

rro Castle tragedija yra su
ruošta pačių laivo savinin-

Akyregyj. to;; minėti 1 
kriminalistai ‘ bandė savo • 
kriminalybes primesti prie 
komunistų durų!

J Argentinoje krizis pašie- 
kė to laipsnio, kad šiemet 1 ! 
toji šilis turės' 66,000,000 
pesų deficito. Kuo Argen- '1 
tihos bikržuazija bandys mi
nėtų deficito skylį' ųžlopinJ ’ 
ti ?* D^Hrininkiį ■ iškAsčiais I 
Bus pasunkintas gyvenimas - 1 
pakėlimu.' taksų (ant ’liūtih^ų' ‘ 

’ pragyveWimo reikmenų>bus}' 
bandoma išsunkti daugiau 
šyVį išt jau ir, taip skurdaus ; . 
ir’sunkaus. jdąrbo žmonių ■ . 
gyvenimo.' Tas, .viskas. — 
nori kas ar ne-r-rvers darbi- j 
ninkus dar labiau, bruzdėti, >. 
kovoti prieš tųjį pasunkini^. ■ 
mU jų gyvenimo, ir prieš pa- ■ ; 
Čių sistema. : . ,

* i ’ ’ ,
New Yorko katalikų kar

dinolas Hays turi paskyręs 
speciališkų “literatinę ko
misijų,” kuri rekomenduoja 
katalikams skaityti knygas. 
Šį rudenį minėta komisija 
išrinko 108 “baltas knygas” t ( 
ir jas. kiša savo pasekėjams ' 
šviesti. . Peržiūrėjau visų 
minėtų knygų sųrašų ir ja
me neradau nei vienos, kuri 
istikrųjų būtų naudinga r 
darbininkų apšvietai Tai : 1 

(vis knygos;1 temdančios ' • 
i žmonių pso tų, atsuktoš prieš 1 n šiuo kart aukų gavohte $31; - ■» •

!50c. iš ąnskčiau aukų : buvo; ^evoljucinį darbininkų jude-1 
--- - H Pirmeilinėmis knygo-;

.V1 . m .yi . iney orderį ant 10 dolėrių, ku Ką tas reiškia ? Tas reiškia;; - ■ 
kad reformistinių; unijų biuro-1 
kratai sutiks : triuškinti visus | 
ir kiekvieną streiką. Jie tokįus | 

pprižadęjimus buvo davę karo 
metu ir tuoj auš po kai4o ir ‘iš
tikimai’ pravedė gyvenimam 
Istorija tik pasikartoja. , ‘ i 

’ ;Bet ‘ką į tai :atsąkys dąrbi7 
1 liihkai,] tai- jųu kitas kjausimasj 
Pasaliausias daug priklausys 
hub komunistų ir. visų klasiniai1 
sąmoningų, darbininkų pašiL’^ 
darbavinio senosiose daibo U- nesįng mokestis, tai Viši trys1 if 
nijose, organizuojant bpozici- pusė dolįrių! buvo pervesta į 
jas prieš-biurokratiją, pri^š, ši- pres0 fondą, 
tą n’aują. tos biurokratijos šuo- '

. • • • i . < > 1 ’' > - i ix ‘ t' 1 i
“Gerb. Administracija: Pri- 

“ i siunčiu $5.50, už prenumeratą 
nn ATLPTI r&IfttTO ir dolerį Aukoju išmokėjimui DRAUGU ŽINIAI :P^o. Mdlonekite ii- ant to- 

‘ ’ liaus siuntinėti “Lajsvę’; už ką
Jau gerokas laikąs, kaip biivo būsiu labai dėkingas. Su pa

kalbėta “Laisvėš” preso reikalu. £’arba> A- ‘ Balciauskas, Niaga- 
Šiandien turime džiaugsmo pri- ra Falls, N. Y. _ , (y
mint, kad ir bitininkas Kon- _ \
eius, 57 Battery St, N. Abing-1 Drau8s Valentukeinene 1S 
ton, Mass., prisidėjo prie para- Cleveland, Ohio prisiuntė pre- 
mos preso. “Laisvės” piknike numerati» uz draugą -T. M-, 
Maynard, Mass., jis paaukojo' Youn8' $5-5° tr aukli 50 centų 
galioną medaus ir taip pat Draugas ■ Rųdminas is ew 
“Laisvės” piknike Phila. paau-'Haven. Conn,, užsimokėjo pre- 
kojp 2-rą galioną medaus. Do-inumerat® ?6-50 ‘r Pa?Tu,koJ° 50 i 
vanos jau parduotos ir gautu'cent'Į- O draugas C. U. avis. 

' $.5-00. Los Akeles, Cahf:, prisjųn-
. naujos taktikos, j Nelabai senai aplanke mus tė - $11.00-,ųž du metus prenu-, 

draugas Butėnas šu žmona iš meratą įr?.pąaukojo, $1.50 pie-
T-.1 v ‘ 1 - v r. aJ X CfLawreilce, Mass. • ■ Pasižiūrėję SU1- < •mo Federacijos huo RoošeVel-f c. _ , . . .r i jvt- • -'c-u 11 š, , ‘ i.i inasmerijoš, davė du - dolerių to va džios ir pdskęlbimo kb^ .cmok^-imui DrpR0 . ■ ,

vo<? vUai NTIA'Sistemai kuri 1,Srn ' PLOSO. , , , . ( [1'7., , v??! u i -uj/ ’a ' > ■ draugę Nąvaliųskienę iš 
Vlaiko šiandien prislggiis Ame- „ t■ pty> pa„’aplaikgme du $1,119.08; l. Pridėjus augštįiąus; m 

dolerius, kuriuos sų^iiltojO : paminėtas $3K50p viso aukų yj'a j Jlįis EmySO koimsijsi. rėKCr-- 
“Laukinis” dolerį ir A. •'J. K.' $1,150,.53. nSkųloę ^už, pyesą. dar 

į : 3 |. turime $731.71. n \ .
Dabar <faūgx 4iiti^s; dedame 

ant sekančio “Laisvės” vajaus, 
kuris prasidės- isu 15-ta dięną 
spalio, todėl. prašome drąugų iš 
anksto apsirūpinti,- iš anksto 
prisirengt darbui ir stengtis, 
kad surinktume !•,000 naujų! 
skaitytojų šiame vajuje.

“Laisvės” koncertas Brook- 
lyne įvykti d. lapkričio, La
bor Lyceuin svetainėje.' ‘ ‘

11L y Administracija.

rikos' darbo žm^’ji'ėk. Ji1 reika
laus, kovos pfries* kompkniškas’ 
unijas^ne<žodšisis,: , bjef ■ ,daT-; 
bais..Reikalaųqbąmalgąmacijos 

1 matinių upijų į. industrines li
nijas. , Siūlys Federacijai pasi£ 

' šakyti, prieš karą ir fašizmą.
• \ ‘ s

Ar opozicija■ laimės?. Nehp- 
sigaudinėkime-' savęs iliuzijo
mis. Greęno mašina laimes ir 
atmes-opozicijos pasiūlymus

Raibį.

\ Draugai; J.,-ir L,/Chel u s, < pū
kuodami ųž gerą atsinešimą lin
kui mirusios tetos, paaukoja 
dienraščiui penkis dolerius.'

’ Nuo. brooklyniečių dovanų 
gavome: K. Tamošiūnas —’ 50 
centų: J. žigaitis irgi 50c ir T. 

„ , v.j , •• v t - J! Vašikoniūtė—$1.00. ' •Bet šita konvencija gali būti '
pradžia tikrai plataus eilinių 
narių judėjimo prieš Federaci
jos biurokratiją, kuris ilgainiui 
turės laimėti! Susikristalizuos 
tikrai revoliucinė opozicijos 
vadovybė ir' priduos naujos 
energijos kairiajam frontui vi
same darbo unijų judėjime.

Federacijos Pildomosios Ta- kys iš Nashua, N. H.,—50c. 
rybos raporte jau užginamas -—------
visas NR.A. BiuroRrątai išreika
lauja, kad NRĄ būtų pra
plėstas ir prailgintas! Green 
jau užgyrė prezidento Roose- 
velto sekmadienį pasakytą 
prakalbą, kurioje jis. pareiškė, 
kad jis pasišauks Federacijos išmokėjimui naujo preso. Drau- 
Vadūs ir pasiūlys jiems priimti giškai, P. Bapersty, Brower, 
“industrinę taikĄ”. Tam tikrą'Ont., Canada.” •’ ■
laiką, pąsUkė jis, neturės būti' l ' *--------
jbkio streiko! Aiškus'dalykas, ' “Brangūs Draugai: Atsipr.a- 
kad šita Robseveltd(“industri- š:aū, kad' aš'pavėlavau- atsinau-

• ■' 4 . . • . X I r . I •, ; • .

Daugiau aukųJ. Markevi
čius iš Metuchen, N. J.,—$1.00; 
Karolis Morkevičius iš Metu
chen, N. J.,—$1; John Charles 
iš Cataract, N. J.,—$1; J. Ege- 
ris iš Nashua, N. H.,—$1.; An- i 
ton Litvaitis, 'East New York, i 
N. Y.,—$1; Petras Janukenas 
iš Brooklyn©—$1; ir d. Vech-

‘ ' Prašome pasiskaityti sekamus 
laiškus:

“Gėrb. “L.” Adm.: šiame 
laiške rasite penkis dolerius, ku
riuos skiriu sekamai: $3.50 da- 
moku už prenumeratą, o $1.50

■J...
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dKooperatyviai apartmentiniai naujai pabudavoti • 
darbininkų namai Sovietų Maskvoje, Jie įtaisyti 
pa'gal moderniškiausių madai' O pi?ie caro tie dąi-j 
bininkai gyvęndavo bąišiošc lūšnose, kaip kad da
bar gyvena Kauno proletarai-vargdieniai.

Trunipmenos
Pasak J. V. Darbo De

partment© paskelbtų davi
nių, įvairių pragyvenimo 
daiktų kainos (skaitant san-. 
dėline plotme) • 8į nuoš. 
augštesnės, negu buvo me
tai laiko atgal:7 O palygi
nus jas su 1932 metais, šie
met 18į nuoš. augštesnės.

mendųoja dhrbo sekretorėsf ' 
: fe^kirnsiūtęS “Statūs 1 '
j tor”" ir■ C'JlūmbijoS’ uūivėr^ i i 
siteto prezidento • Butlefio ;! 
—“Between Two 'Worlds”. 
Kišama if tokia “pažiba”,. > ; 
kaip “Escape from the So-1 ' 
viets”’ (parašyta kažin ko- I 
kios baltagvardetėš). >

Kuomet katalikų dvasiš-; •’ 
kija šitokiu būdu bando ve
sti propagandų už kontr-re- ■ 
voliucinę literatūrų, tai mū- ; 
sų.pareiga juo labiau susi- < 
rūpinti platinimu tos lite
ratūros, kuri stoja prieš se
nų pasaulį, skindama kelių 
naujam. . ? <

I 4

i
R. M.

ŠYPSENOS
Prarado

—Ar sveikas matai tų •
_ . e . - . . bažnyčių? ! Tai ten aš pra-

Labiausiai kainos kyla ant|racjau savo mylimųjų. '
•f—Kaip tas įvyko? -'Būttj

įdomu žinoti. '
Niekb čia tokio tįdo- 1

maus L aš jų apsivedžiau:
i ?*: , . _■!* . > '.rit i M i : " . I

maisto' ir tekstilės produk
tų. Vadinasi/ant tų pro
duktų, kurie labiausiai rei
kalingi darbo, žmonėms. 7 
( .Ęe abejo, sankrovose naiL 
Jojamųjų daiktų ; įkainos 
aukščiau pakilo, ‘ neįgu isan-< 
dėliuose. . Ir'jos (vis kyla, 
tuo būdu sunkindambs jau1 
ir taip labai sunkiį. darbF, 
ninku gyvenimų. . Tai ‘kų 
reiškia nauja Roose velto 
dalyba! <• }

----------- j. ; j
Taigi, taigi!' DabAr jau 

aišku, kas kaltas dęj Morro 
Castle nelaimės; • Paths’ lai-- 
vo savininkai ■ tprisiįazįsta); 
kad jame buvo gabenama 
amunicija Kubos > valdžiai. 
Jame buvo gabenama, rbe to, 
kiti eksplioįhbjų’ 
'daiktųi, ni'leisth 1 i ! į^aben t i 
p. $ s ų ž i erinU’'■ - -se, 

iMorro Castle neturėjo įtai
sų gaisro gesinimui ir nebu-

’ Zjiip:vrT&ek'. mąp,ąš' kęi- 
įiąu tų dienų,-’.kųinoj; aš.gi- 
miąu^ ' _
i Ji:—Tai lųbai nepaprasta. 
Aš tik tųorpet . pradėjau 
keikti, kaip'išmokau kalbėt.

. Vis Nepaprasta
Jis:—Aš'- noriu mano su

tarties- žiedo atgal. < . •
Ji :-t-O, tu, idiote! Aš ta- 

vt*s visai nepažįstu ir su ta-/» 
vim jokių sutarčių neesu da
rius! . j r; jo! s j j.,.

Jis:—Aš tų iviskų žin'am ; 
Bet vienas -mąpo . kostume- 
ris, kuris padarę su tamis- . j 
tų sutartį, paėmė pas mane . 
ziėdų ant i§ųwl$ęsčiof ir >ųe- { ; 
moka.

A. M. Bedievis. ,

V
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Rodos nereikėtų ir klaus- liucija.

Kodėl .Mes Nenorime1 St--St .S 
<1 j tokia pat blogybė. Nėra rei-

v jkalo jiems įrodinėti, kad
J proletarinė revoliucija yra 
ne blogybė, o vienintelis 

Mes tikim, kad ka- darbininkų klasės, o tuo pa
ti, kodėl darbininkas, vals- pitalistinės valstybės pradė-i^iu ir visos žmonijos iš ka- 
tietis arba tarnautojas ne- jusios karą su SSRS pralai-! pitalistinės eksploatacijos, 
nori karo. Nes karas jam mėtų, nes joms reikėtų ka- Į iš dabartinio krizio išsilais- 
neša mirtį, badą, vargą, o riauti dviem frontais: sužymimo kelias. Dabar kilęs 
išnaudotojams pelną. Dėlto ‘ tvirta, gerai apginkluota (imperialistinis, kad ir ma- 
šiandien ginčo negali būti ir;Raudonąja Armija ir sąvokiausias karas, pareikalau- 
nėra. Bet yra kitas klau- (šalies darbininkų klase, ku-1 tų daug daugiau aukų, 
simas nė kiek nemenkesnis ri tikra neabejodama, revo-i daug 
už pirmąjį. Dažnai mes iš- liucinių organizacijų vado- 
girstam darbininkų tarpe vaujama stotų Raudonosios 
kalbant: “Karas! Didelis Armijos pusėn. Nors tikim, 
čia daiktas, tegul prasideda,, kad kilusiam kare laimėto- 
jis padės darbininkų klasei ju išeitų proletariatas, mes 
laimėti, jis virs revoliuci- vis dėlto karo nenorim ir 
ja!” j stengiamės visomis priemo-

Šitoks subjektyvus karo‘ngmis trukdyti, kad tik jis 
likimas vra šiandien pana. UGįVyl<tŲ. Kodėl?laukimas yra šiandien gana 

plačiai paplitęs. Kasdien

daugiau išžudytų 
I gyvybių, sunaikintų tur
tų, mokslo ir technikos lai
mėjimų, negu didžiausia 
revoliucija. O, antra ver
tus, juk karas savaime bur
žuazijai galo nepadarytų, 
jis turėtų virsti revoliucija, 
pilietiniu karų. Todėl kiek
vieno susipratusio darbinin- 

Todel, kad dabar kilęs ka- ko, valstiečio ar inteligen- 
kaddidėjanti fašistinė reakcija ras būtų daug baisesnis, ne- to pareiga stengtis,

kovoj neužgrūdintus, silp
nesnius varo į nusiminimą.

gu buvo 1914-18 m. Nors proletarinė revoliucija už- 
ir trumpai tęsdamasis, jis kirstų kelią imperialisti-

jau niekas rfetikL Taigi viski 
save statyt ant juoko jau ne
begalima, nes jau ir vaikai im
tų juoktis.

Vienas Grigaičio kolega pa
sakojo, kad dabar jau Grigai- 
tik pakeitęs savo apetitą link 
bolševikų. Jis dabar jau ne- 
beturįs vilties sulaukti bolše7 
vikų išnykimo, bet dabar jis 
lauksiąs bolševikų atšalime ir 
tik kuomet bolševikai atšalsią, 
Grigaitis stosiąs su bolševikais 
į bendrą frontą prieš kąrą ir 
fašizmą. O kitaip, tai ne. 
Vargšas tas Grigaitis, belauk-, 
damas bolševikų atšalimo, 
pats greičiau amžinai atšals.

Visos progresyvės organiza
cijos stojo į bendrą frontą 
prieš didėjantį karo ir fašiz
mo pavojų ir siuntė delegatus 
į Prieškarinį Kongresą, kuris 
atsibuvo. Chicagoj rugsėjo 28, 
29 30 d. Bet negi Grigaičiui 
apeina karo ir fašizmo pavo
jus. Jis nekovoja už visuo
menės gyvasties ir laisvės iš
laikymą, jeigu iš to jam nėra 
ypatiškos naudos. Kas kita 
Grigaičiui su antro skridimo
bizniu, čia, kaip jis sakosi,; nariij pomirtinės. Reiškia, 
darbuojasi neva del lietuviš-j mėn. vistiek palieka nemokė- 
kos visuomenės labo, bet išei-jta. Tai kokis čia būtų pasigai- 
na taip, kad Grigaitis darbuo- Įėjimas, jei paimsi nuo draugo 
jasi iškolektavimui centų iš paskutinį turtą, o jam susirgus 
lietuviškos visuomenės kišenių pašalpos vistiek negalima mo
savo naudai.

Kas gali laukti, kad Gri; d. F. M., kaipo visuomet save 
gaitis stotų į bile kovą prieš 
karą ir fašizmą, kuomet jis 
tokiuos pat fašistus “lietuvių 
dienoj” pasaulinėj parodoj 
garbino ir rengė neva Antrą 
Skridimą į Lietuvą, kad nune
šus nuo Grigaičio geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus Lie
tuvos fašistams, kurie smau
gia per 8 metus Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius, r i 

Surdžiaus Sūnus-

Grybienė ne tik simpatizuoja, 
bet ir aktyviškai darbuojasi 
komunizmo srityje, bet, jai pa
šalpos reikalajant, nebuvo dr- 
tėj del to jokių komentarų.

Ir kokiais politiniais sumeti
mais nesivaduotų Keistučio 
dr-tės komitetas, bet pašalpų 
išmokėjimo klausimais neskir
sto narius į kategorijas. Nema
nau, kad ir kitos organizacijos 
kitaip elgtųsi.

O kaslink drg. F. Mačeno 
pasigailėjimo, tai irgi drg. S. 
N., nepataikė į tašką. Juk ta
sai narys jau senokai yra iš- 
•brauktas iš Kompartijos ir net 
iš Literatūros Dr-jos. Tai kodėl 
ten nebuvo pasigailėjimo ir 
palaukime? Visi žino, kad or
ganizacijas palaikyti reikalin
gos duoklės. O juo labiaus tas 
nustatyta pašalpinėse. O drg. 
F. M. duoklių nesimoką. Ko
dėl, tai jo dalykas, veikiausiai, 
kad centų neturi.

Beje, drg. S. N. rašo, kad 
drg. F. M. pasiskolino ir norė
jo Keistutinėj pasimokėti. 
Taip, norėjo, bet kiek, ugi tik
tai 2 dol., kas nepadengia nė

6

Finleyville, Pa.
Trečias Puslapis

------------ ------------—"-rr'-rT?... , 
man teko rinkti parašus dėl 
Komunistų Partijos kandidatų ’ -‘£

i Washington paviete. Pavaįkš- 
rpa Į čiojęs keletą valandų, aplan- 

! kiau apie 200 stubų ir surin- 
kiau 97 parašus iš visokių tau
tų žmonių. Mažai 
sakė duoti parašą.

čionai yra apie 
šeimynos lietuvių
singelių. Besikalbant su jais, 
visi žingeidauja, kas bus to
liau. Vis laukia kažin ko.

Ten kasykla nedirba jau ke
letas metų. Pernai buvo pra
dėjus dirbti, bet paėjus kelis 
mėnesius, vėl suštojo. Daugu
ma mainierių važinėja kitur 
dirbti, kurie gauna darbą.

Stubų pusė tuščių ir prie
NRA.

bei
katras atsi-

dvi ar trys 
ir keletas ;

Rugsėjo 23 d. Bedarbių 
ryba turėjo suvažiavimą 
suvienyto fronto konferenciją 
Washington, Pa. Susirinko de
legatai angliakasiai iš apielin- 
kės kaimelių. Delegatai, kuijie 
buvo pasiųsti į Harrisburg, iš
davė raportą, ką jie girdėjo 
nuo gubernatoriaus Pinchot ir 
nuo legislatures.

Konferencijoje apkalbėta 
apie Komunistų Partijos kan
didatų rėmimą ir kaip organi
zuoti bedarbius kituose mies
tukuose, katruose dar nėra, be
darbių tarybų. Taipgi diskusa-
vo, kaip sulaikyti gyvenimo i 
vietų pardavinėjimą už taksų į kožno lango prilipinta 
nemokėjimą ir kaip pastoti ke-jvarna- reikalinga .agitaci- 
lią mėtymams iš stubų už ne-iJa> literatūra. Bet šią koloniją 
pajėgimą užsimokėti randos. I pasiekti labai sunku, nes neit j

Konferencijoj dalyvavo 75 na nei busai, nei traukiniai, 
delegatai, lietuvių1 buvo 10. Nuo Pittsbūrgho apie 38 my-

Šios apielinkės kasyklos .ii°s-
Montura 10 dirbo po 5 dienas* Panašių miestukų Pennsyl- 
į savaitę per du mėnesiu, bet'vaniJos anglies srityse yra la-

Nuo Pittsbūrgho apie 38 my-

L I
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Fašizmo laimėjimai Vokieti- suspėtų išžudyti šimtus mi-,niam karui, kad būtų iš- 
joj, Austrijoj, Bulgarijoj, lionų valstiečių ir darbinin- vengta ta žala, tos kančios, 
Latvijoj ir kitose šalyse su sunaikintų gausybę tur- kurias neša ruošiamas ka- 
kelia jų tarpe nepasitikėji- tų, sutrukdytų Sovietų Są- ras, kad sudarytų ji sąlygas 
mą savo jėgomis, žadina at-Jung°j sėkmingai vedamą socialistiniam ūkiui, 
sidavimą likimui. Šitokiose socialistinę statybą ir, gali-

joj, Austrijoj

keti. O pagaliaus ir patsai

Revoliucija gali ir turi 
sąlygose ir gimsta be galo imas daiktas, sužlugdytų da- į įvykti pirma karo, tas pri

klauso nuo darbininkų kla
sės pajėgumo, nuo jos or
ganizuotumo ir pasirįžimo. 
Po 1914 ir 18 metų karo 
Europoj ir Amerikoj taikos 
metu įvyko eilė sukilimų ir 
revoliucijų. Tik prisiminkim 
1923 metų sukilimą Vokieti
joj, 1924 m.—Estijoj, 1927 
metų—Vienoj, šių metų pi
lietinį karą Austrijoj ir 
mums bus aišku, kad tvirti
nimas, jog be karo revoliu
cija neįmanoma, yra gry
niausia netiesa.

Todėl mes nenorim karo,' > 
mes norim taikos, kurią lai- 
mėti galima tik proletarinės •' mingas.

žalingas manymas, kad ka- ’ bartinės kultūros ir techni- 
ras atneš buržuazijai galą kos laimėjimus.
ir laimėjimą darbo žmo- Buržuazija, pradedama 
nėms, gimsta teorija, kad karą, visų pirma pasisteng- 
be karo revoliucija neįma-įtų sumušti priešą savo ša- 
noma. i lyj, žiauriausiai slopintų bet

Į kokį darbininkų judėjimo 
pasireiškimą, žudytų vadus 
ir šiaip jau revoliucinius ko- 

ivotojus. Didėjanti fašisti
ne reakcija jau dabar tą

Ši teorija nėra nauja, 
prieš keletą metų ją yra gy
nęs N. Bucharinas. Istori
jos duomenimis pasirem
damas įrodinėjo, kad revo-■ , , v _v.
liucijos beveik išimtinai darb^ atheka’ Vle™ Įodziu 
įvykdavo po karo ir būtent karas. būtVe gal° balS,US; 
po nepasisekusio karo, kada Bet JIS, nevengiamas kol 
valstybės pamatai ;esti gi-, ^bėra kapitalizmas, k°! val- 
liausiai sukrėsti, kada vai-'džla tebšra burzuazųo? lan
džios ginkluota pajėga esti'H?3.6- . ^uo karo gai isge- 
disorganizuota. Tiesa, kądib®B ^lk. revoliuc1^. 
Paryžiaus Komuna buvo po į .Sufasisteję libera ai da - 
1870 metais pradėto ir į 
Franci jos pralaimėto karo;!” ’ 
tiesa, kad 1904 metų rusų— 
japonų karas padėjo Rusi
jos 1905 metų revoliucijai, 
tiesa, kad 1917-18 metų re
voliucijos Europoj buvo 
drauge ir didžiojo karo vai
siai, bet netiesa, kad be ka
ro negali būt laimėjimą ne
šančios revoliucijos.

Revoliucijos dažniausiai* 
įvykdavo po karo, bet iš
skiriant 1917 metų revoliu
ciją Rusijoj jos niekur nėra didžiąjam Coliseume. o____ T ___ -c,
galutinai laimėjusios. Ir vi- nebūtų lietus lijęs, tai žmonės j maišus pinigų ir pasigrobė 5,- 
sai nesunku suprast, kodėl i ‘“‘T . v ” . . . --- ____
taip atsitikdavo, kodėl kilu- ,vakarą, ^bet žmonių^ prisi-|ir nuvažiavo 
sios revoliucijos nelaimėda
vo. Nes darbininkų klasė 
vis dar* būdavo silpna, ne
turėdavo tikrai revoliucinės 
partijos, kuri visokiais at
vejais vadovautų, nebūdavo 
tinkamai pasiruošusi. Jau 
pats faktas, kad darbo ma
sės nepajėgdavo užkirsti

Dienraščio “Vilnies” Namo 
Bendrovės Piknike Dalyva
vo apie 2,00 žmonių. '“Vil
nies” Namas Aprūpintas, 
Morgičiąi Atnaujinti ant 5 
Nuošimčio ir 5 Metų.

persistatąs dideliu revoliucio
nierium, į pasigailėjimus neti
ki. O pagaliaus ir visi galime 
būt bendros nuomonės, kad 
netvarkingą žmonių gyveni
mą mylistomis nepataisysi. 
Taigi, man išrodo, kad tie už
metimai Keistučio dr-tės Ko
mitetui nepritaikomi. Aš ti
kras, kad ir drg. S. N. sutiks 
su virš minėtais išdėstymais, 
nes juk ir jisai brangina teisy
bę, bet tiktai truputį kiek skir- 
tingiau dalykus vaizduojasi.

Gynėjas.

Waterbury, Conn

j ;Šufašistėję‘ liberalai daž
nai sako, kad revoliucija

revoliucijos keliu.

Chicagos Žinios
ir kostumerius 

i ir grąsindami visus privertė 
sugulti ant floro. Tuo syk ten 
radosi penki žmonės, trys pa- 

; tarnautojai ir du kostumeriai. 
t Kadangi pinigai tik ką buvo 

4.) i atvežti, tai visi maišuose tebe- 
įvyko Prieškarinio Kongreso buvo, bet užrakinti kasierio 

i mitingas klėtkoj. Vienas plėšikas, per- 
Jeigu !jipęS geležinę tvorą, išmetė

nebūtų tilpę jame. Nors ir lijo! 500 dolerių^ sėdo į automobilį 
> savais keliais, 

“narsioji policija”, 
visuomet, pribūna, 

senai būna

Kongreso Atidarymo Masinis » • , •
i , n » i • lir čn’nsindarniMitingas Buvo Labai Di
delis ir Entuziastiškas

' , šitas piknikas buvo antras..* 
i “Vilnies” namo naudai ir sek--

Įvyko rugsėjo 23 d. j 
Oaks darže, susirinko visai ne-,* 
tikėtai daug žmonių, galėjo 
būti apie 2,000. Kaipo rudeni
niam piknike, gana gerai. Pel
no liko keletas šimtų dolerių. 
Labai ačiuojame visiems pik
niko dalyviams. ■ .

Šiais metais buvo išsibaigęs 
laikas morgečiui ant “Vil
nies” namo’ Buvo manyta,- 
kad bus sunku gauti paskolą.. 
Bet pasirodė kas kita; morgi- 
čininkas sutiko ir ant mažes
nio nuošimčio.

Penktad. vak. (rugs. 28

atidarymo masinis

rinkb pilnutėlė svetainė. Aš Chicagos 
daug sykių esu buvęs Coliseu- kaip ir 
me, bet pirmą sykį mačiau ja- kuomet plėšikai 
me tiek daug svietelio. Kaip nuvažiavę, 
girdėjau, Coliseume tilpsta j 
apie 16,000 žmonių.

Pas visus dalyvius buvo ma
tyt didelis entuziazmas ir. pa- 
sirįžifnas kovai prieš karą ir 
fašizmą. Ypatingai, 
Komunistų Partijos 

kelio imperialistiniam ka- prius drg. Browder • i t • > i "i 1 ' Ikrui, rodydavo ir teberodo tų 
masių silpnumą. Vadinas, 
imperialistiniai karai įvyks
ta todėl, kad darbininkų 
klasė nepajėgia jų sutruk
dyti. Tad laukti karo, kaip' 
išgelbėjimo, reiškia tikėtis 
laimėt savo silpnumu. O tai 
yra tas pats, ką sąmoningai 
save apgaudinėti.

Tiesa, kad dabartinis bur
žuazijos ruošiamas karas 
buržuazijos reikalų neišgel
bės, kilęs jis baigtųsi gink
luotu kareivių ir darbinin
kų sukilimu, baigtųsi revo-

kuomet 
Sekreto- 
atsistojo 

įkalbėti, buvo užreikštas visų 
didžiausis pasitikėjimas Ko
munistų Partija ir jam buvo 
sukeltos milžniškos ovacijos.

Aš manau, kad draugai lai-į 
šviečia! plačiaus parašys apie 
tai į “Laisvę”.

Skurdžiaus Sūnus.
1

Pora savaičių 
buvo padarytas 
ant Lenkų Spulkos, bet tada 
plėšikai mažai pinigų tepasi- 
grobė, tik apie porą šimtų do
lerių, manydami, kad tai vis
kas. Bet tie plėšikai tuoj bu
vo sugauti, besidalinant pini
gus automobilyje.

Reporteris.

atgal taipgi 
užpuolimas

Ant Lenkų Spulkos Plėšikai 
Padarė Antrą Užpuolimą

32 
ve-

Pereitą penktadienį ant 
ir Morgan gatvės kaip tik 
žimas atvežė pinigus į Lenkų 
Spulką išin oje ėjimui, netrukus 
įėjo trys plėšikai ir atstatė 
kulkasvaidžius į ten buvusius

darbo negalima gauti jokiu 
būdu. O kitos kasyklos tedirba 
po vieną dieną ar dvi į savai
tę.

Mainieriai labai bėdavoja, 
įdeda naujas mašinas, turi la- 
b^ai skubint dirbti ir sunkiai- 
dirbti. Taip ilgai negalės dirb
ti, nepajėgs.
Įspūdžiai iš Kitos Angliakasių 

Kolonijos

Cokbury, Pa., Bethlehem 
Steel korporacijos, 
kontroliuojamam

bai daug. Kitas tokio pat di
dumo miestukas yra Sudan. 
Ten yra apie 8 šeimynos lietu
vių. Bet neturime užtektinai- 
agitatorių, kad juos pasiekti ir 
įtraukti į judėjimą.

D. P. Lekavičius.

Ecuadoro respublikoj su
streikavo 600 audėjų, reika
laudami sutrumpint darbo 
valandas nuo 12 iki 8. Grę- 

Schwabo šia visuotinas audyklų strei- 
miestelyje, kas.

TĖVAMS IR VAIKAMS

Vagystes, Apiplėšimai \ (
iįUT'i'A ' ' | <

Tūlas laikau atgal štai kasi 
atsitiko: Juozas Jokubauskas,Į 1 

J kuris gyvena ant Rieveade[{ 
!(?)• St. parėjo namo apie 11 
vai. naktį ir prądėjo rakinti « 
duris. Bet tuojaus iš užpakalio < 
jį griebė trys užpuolikai, atė- <
rilė $70 ir laikrodėlį. O polici- J 
jh ir po šiai dienai nesuranda! į 
tų vagilių. i £

Antra vagystė. Rugsėjo 261 J

Draugai:—
žiema ateina. Daugiau bus laiko skaityti ir la

vintis, Tėvai nori, kad jų vaikai išmoktų lietuviškai 
skaityti. Jaunuoliams, kurie išsimokys, tai tas ateity
je bus labai reikalinga.

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių

“Jaunuolių Švyturėlis’’
Patsai gali išmokti skaityti. Knygą sutaisė drg. R. Mi- 
zara. Ji yra didelė ir labai nauįUnga. Knyga didelio 

formato, turi 160 puslapių, daug eilių, 
apysakimėlių, patarimų.

Jos kaina buvo 50 centų. Dabar kas pirks nemažiau 
5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti 

vieną, tai bus 20 centų.
Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite 

tuojaus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant 
prisiųskit ir pinigus.

( D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Congręss Avė., vagiliai įsibro-Į 
vė per langą į saliūną ir išne- 
šė $36. Policija atvažiavo, ap-, 
žiūrėjo ir vėl sau miega, nie-' 
kam nieko nesako. Tai biskį 
policija! Apie aštuoni metai, 
tam atgal kažin kas užmušė: 
tūlą gruziną. Ir po šiai die-i 
nai niekas nežino, kas tą dar-: 
bą atliko. Bet jeigu kas nors 
atsitinka kokiam nors 
čiui, tai policija sušilus 

Todėl darbininkai 
pagalvoti ir žinoti, už 
partiją balsuoti 

du tolydžio nepamatingus už- jeigu bagočių kraujas 
metimus Keistučio dr-tės ko- brangus 1 ‘ ‘ '
mitetui. Vienas, tai kad Vai- darbininkų kraujas turi 
iii: pagelba advokato toks pigus?
privertė komitetą išmokėti jai klasės partiją, būtent 
pašalpos dalį. O kitas, tai ko- njstų Ęartiją. 
/*7 n A zvn i'1 t'zx i-x ♦ 1 • 1 - •

Rep.

Polemika ir Kritika
NORW&OD, MASS. • *

Nepamatingi Užmetimai

Dienraštyj “Laisvėj” iš rug
sėjo 18 d., drg. Senas Narys 
savo korespondencijoj padaro

mienė su pagelba advokato

bago- 
dirba. ;
turėtų 
kokią. 

rinkimuose.
yra 

tai kodėl šiandieni
1 ' i būti

toks pigus ? Remkime savo
Komu-

del komitetas nepasigailėjo 6‘ Paimkime kad ir kitą pa- 
mėn. nepasimokėjusio j------  nario VyZdį. štai Darius ir Girėnas 
drg. F. Mačeno, kas reiškia, į tapo nužudyti per vokiečius 
kad nepalaukta 7 men. ar &al, fašistus. Jie buvo Amerikos pi- 
da daugiaus. Kas link Val-ngsįiiežiai, bet Amerikos valdžia 
incidento, tai drg S. N. neaiš-1tyli, kaip muilą prarijus. Bet- 

v . jeigu koksai bagočius būtų bu- 
nAV 1£ L.tlrS \taČiaUS Jei .paJ?. ^tylėjo, tai|Vęs taip nužudytas, tai Ameri-;rer 10 metų LngcUtlS Inuke kam man išsižioti? Lai jau į kos valdžia tuojaus būtų pa- 
IŠnvkstailt Bolševiku. Bet Ne-!tas pa^e^a patiem narikm pa-^ skelbus karą prieš Vokietijos 
sulaukė, Dabar Lauksiąs * • Ne’j * b"v°*kraugerį HitIerL Taigi ir šia'
Ją Atšalimo

Grigaitis per 16 metų diena 
iš dienos kalbėjo per savo ga- 
zietą lietuviškam svietui, kad 
bolševikai visame, sviete nyks
ta ir į trumpą laiką neliksią 
jų (žinoma, jis to labai lau
kė). Bet “vargšas” nesulaukė. 
Nors pradžioje kai kas tom 
jo pasakom tikėjo, bet dabar

kiai nušvietė dalykų įvykį. Ale!jeįgU koksai bagočius būtų bu-

aus būtų pa-

j kiek pažeistas konstitucijos dalyke Amerikos piliečiai; 
punktas, tai del to juk žemė1 turėtų susidomėti ir iškelti I
nesudrebėjo. Panašių Val-nės 
nesusipratimų juk neišvengia
mai pasitaiko visose susišelpi- 
mo organizacijose.

Kiek skaudesnis britų drg.
S. N. užmetimas valdybai, jei
gu būtį faktas, kad minimai1 
V-nei nebuvo išmokėta pašal-

protestą prieš Amerikos val
džią.

Bedarbis.

New York. — Religinės 
kveikerių sektos vadai sa- 

^Ot4i. ko, kad Amerika kasdien iš-Į 
pos dalis tiktai del to? ka<Tji eikvoja po $2,000,000 kariš- 
pritaria komunistam. O juk kiems reikalams.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas
* visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

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.
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Ketvirtas Puslapis

Sparnuotas Gelbėji 
mas Šiauriuose

Binghamton, N. Y.

(Pabaiga)
Visa, kas likosi Molokovui padaryti, tai 

laimingai pasikelti nuo plaukiančio ledo 
su perdaug perkrauta orlaiviu. “Aš 
tuom tarpu nelabai smagiai jaučiausi”, 
aiškino jis. “O dar būčiau blogiau jau
tęsis, jeigu — išsigelbėjusius ant ledo nuo 
laivo skendimo—būčiau pagriebęs ir su- 
trėškęs juos mirtinai.

“Oras buvo bjaurus! Mano orlaivis 
turėjo tik vieną inžiną pasikėlimui ir lė
kimui su tokia hašta ir buvo vandeniu 
šildomas. Vandens, žinoma, buvo už
tektinai, bet buvo 35-40 laipsnių žemiau 
nolio ir temperatūra, jūs žinot, sušaldė 
vandenį. Pirma mes užvirinom vande
nį—sušildyti radiatorių; tada užvirinom 
vėl sušildyti inžiną. Paskiau užvirinom 
alyvą irgi, kad pagelbėtų sušildyti inži
ną—ir buvom gatavi pasikelti.”

Plaukiojanti aikštelė buvo 120 jardų 
ilgumo. Normaliai tokiam orlaiviui pa
sikelti reikalinga 600 jardų—taip, kad 
jie turėjo tik vieną penktadalį normalio 
įsibėgimo ir keturis kartus daugiau pap
rasto svorio. “Tai buvo vienas iš mo
mentų, kada žmogus negali leisti savim 
nepasitikėti”, ramiai sako orlaivininkas. 
“Vienas iš tų laikų, kada tavo inžinas 
turi daryti, ką tu prisakai. Pradėjom. 
Padarėm pusratį ant ledo lyties, taip, 
kad 
jos. 
kėm 
vę.

išnaudojus kiekvieną colį distanci- 
Inžinas kiek suklydo ir mes prilė- 
briaunas; aš maniau, kad mes žu- 
Bet paskutinėj sekundoj orlaivis 

įveikė—tik paskutinėj sekundoj! Mes
įlėkėm tiesiog į sniego debesis; šliaužėm 
labai, labai lėtai ir, laimei, įšliaužėm į 
saulėtą vietą. Trys valandos vėliau mes 
nusileidom Vankareme.”

Taip daug del šešių pirmųjų. Bet ten 
buvo dar 37 žmonės, apart tų, ką išgel
bėjo Levanevskis. Sekančią dieną, anks
ti, 8 kovo, Molokovaš vėl rengėsi lėkti. 
Bet tą dieną susilaikė.

“Viskas tą dieną sukvailiojo,” sako jis.- 
“Kompasas sukvailiojo. Visados taip 
būna toje šalyje, nes, perdaug arti mag
netinio poliaus randiesi. Vėjas sukvailio
jo ir visa atmosfera sukvailiojo.”

Sekamą dieną oras truputį buvo ge
resnis ir anksti rytą, po atsargaus atsky
rimo vandens nuo petroliaus, jis išlėkė 
vėl į poliaus klaikumas.

“Tai buvo kovo 9,” sako jis. “Ir buvo 
laiminga diena. Mes, suradę lytį, nusi
leidom ir paėmėm kitus šešis pasažierius 
ir išnešėm į Vankaremą. Mes padarėm 
keturis žygius tą dieną ir išnešėm 24 
žmones.” Tai yra, jis padarė 1,000 my
lių poliariniam ore ir kiekvieną kartą 
buvo blogesnės sąlygos nusileisti ir pa
sikelti. Bet jis tą atliko sėkmingai.

“Mūsų nusileidimo laukas darėsi ma
žesnis su kiekviena valanda,” tęsė Molo- 
kovas, “taipgi ir grubesnis. Jeigu ne 
smarkus vėjas, jokiu būdu negalima bū
tų buvę pasikelti. Ledo lytys slinko irgi 
ir sunku buvo juos surasti. Bet kada jie 
išgirsdavo orlaivio ūžimą, jie suguldavo 
ant ledo, padarydami didelę raidę T, ir 
kada nebūdavo taip daug miglų, neturė
davau daug sunkumo juos rasti.”

Jis perbraukė rankomis per veidą ir 
pakratė galva. Gal vargiai tikėjo, kad 
jis sėdi ambasados name. “Taip”, jis tę
sė, “jau išgelbėta 30, bet dar liko 13. Se
kančią dieną, kovo 10, mano mechani
kas ir aš išlėkėm atgal bjauriausioj vėt
roj, kiek kada aš lekiojau. Padarėm 
vieną žygį ir išnešėm dar šešis. į Vanka- 
remą. Dar liko septyni. Bet tą dieną 
visiškai negalėjom daugiau lėkti. Oras 
neišpasakytai buvo blogas ii’ mes buvom 
labai pavargę.

“Atėjo rytas ir mes vėl išlėkėm. Tą 
dieną aš būčiau atidavęs visa ką pasau
ly j®, jeigu mes būtume galėję išnešti vi

sus septynis ant syk, kad būtų nereikėję 
dar sykį grįžti atgal. Ledo aikštė dabar 
buvo jau tik apie 100 jardų ilgumo ir 
tiek siaura, kad mes negalėjom nei kiek 
pasukt pusračiu, kad išvengt atsimuši
mų. Tai mes paėmėm tik penkis. Tą 
pačią dieną sugrįžom atgal ir paėmėm 
paskutįnius du. Aš manau, jūs galit įsi
vaizduoti mūsų jausmus, kada mes sau
giai išgelbėjom paskutinius mokslinin
kus.”

Įtemptas klausymas orlaiviniriko pasa
kojimo pamažu atslūgo ir prasidėjo pasi
kalbėjimai. Mes vienas antram sakėm, 
kad šitas pokylis tai yra nepaprastas vi
sam šimtmetyj. Ir mes persitikrinom, 
kad dar nepasakė viso pavojaus ir sun
kumų, ką Molokovaš pergyveno, nei pilno 
išreiškimo jo karžygiškumo.

• Karžygiška Kantrybė
Molokovaš ir jo mechanikas išgelbėjo 

43 gyvybes nuo sutriuškinto laivo. Bet 
kaip apie kitas 49 gyvybes?

Tą istoriją irgi girdėjau Sovietų amba
sadoj. Tai pasakojo pilotas Levanevskis. 
Levanevskis yra ainys senos aristokra
tijos, o Molokovaš, kaip žinome, valstie
tis, bet jų istorijos lygiagretės karžygiš
koj ištvermėj. Tik Sov. ambasadoj bu
vo tame skirtingi: Levanevskis atrodė 
daugiau suvargęs negu Molokovaš. Jis 
pasakė savo istoriją tik keliais žodžiais. 
Štai ji:

“Aš sužinojau apie. “Čeliuskino” nu
skendimą, kada rengiausi išvažiuoti iš 
Ukrainos. Kaipo truputį patyręs lekio- 
jime, tuojaus daviau telegramą į valdžios 
komitetą kas link gelbėjimo ir pasisiū
liau pats save.

“Mano pasisiūlymas gelbėti buvo pri
imtas ir aš su draugu Ušakovu nuvykom 
į Ameriką nusipirkti geriausios rūšies 
orlaivį del pasekmingesnio gelbėjimo. 
Jūs galite suprasti, delko reikalinga bu- 

. vo gauti gero tipo inžinais, kada jūs gir
dėjote, ką Molokovaš sakė apie šiaurės 
oro sąlygas.

“Kada mes nusipirkom orlaivį, tai iš 
Alaskos į Sibirą grįžom perskrisdami 
Beringovo sąsiaurį. Leiskit man jums 
pasakyti, kad Nome oro biuras buvo klai
dingas apie orą, kurį mes radom Sibire. 
Veik kaip tik pasiekėm Sibiro kraštus, 
tai ir įlėkėm į apakinančias miglas ir 
sniego sūkurius. Su 10 minučių orlaivis 
buvo apdengtas ledu ir pamažėli pradė
jo leistis žemyn. Kaip kurie įrankiai iš 
priežasties ledo nustojo veikti. Po kiek 
laiko ledo buvo tiek daug, kad vienas 
‘kristalas’ savaime nulūžo ir mes pra
dėjom pulti šonu. Langą su kumščia iš- 
mušiau, nes pradėjau nieko nematyti. 
Tuom laiku buvom tiek žemai, veik prie 
pat ledo, kuris aštriais iškišuliais kyšojo 
į viršų. Aš nusprendžiau, kad vieninte
lis kelias išsigelbėjimui, tai kaip nors le
kiant nukirsti ir antras ‘kristalas4, o jei 
ne—mes žuvę. Tą aš padariau lekiant 
arti pro ledo kalnelį ir likusis ledo ‘kri-

1 stalas’ pasisekė laimingai numušti be su
daužymo orlaivio. Ir mes su Ušakovu 
galėjom tęsti gelbėjimo darbą. Mes mo- 
bilizavom visas priemones apielinkėje— 
šunes, roges, .vyrus ir maistą.”

Aš paskutinį žodį turėjau su Moloko- 
vu. Jis lėtai kraipė galvą į šalis ir aš 
paklausiau, kas jam yra. “Aš dar mąs
tau apie paskutinį žygį šiaurėse,” jis 
šypsojosi. “Aš tada paėmiau kapitoną; 
radiologą ir 8 šunes. Ir kaip būtų buvę 
gaila, jeigu mes būtume negalėję išgelbė
ti paskutiniųjų. Dabar dar svajoju apie 
tą. Ir aš niekad neužmiršiu šio laimingo
pasisekimo ir, pažiūrėjęs atgal į šiaurius, ! 
visados matysiu Raudoną Vėliavą plevė
suojant ant apleistų palapinių.”

i Vertė Toronto Dzūkas.

rengiasi prie koncerto, kuris į-, 
vyks 1 d. gruodžio. Šiame kon
certe Aido Choras duos labai* 
gerą programą, kokią darbi
ninkui netankiai tenka girdėt.

Dabar Aido Choras atsišau
kia į visas darbininkiškas or-’ 
ganizacijas, kad minėtą diena 

3KynuS. rarengu..^ r/- *"*" i nerengtumSt savo parengimų: 
minėjimui ir 15 metų sukaktu-lTas 
vių Komunistų Partijos. Pel-__ x_._. ...
nas nuo parengimo yra skiria-1 
mas del 
nansinės paramos, šiame 
rengime bus svečių ir iš kitų j 
kolonijų. Drg. Robert Frank j 
iŠ Ithaca, N. Y., dalyvaus pir-i

j Vakariene
i 6 d. spalio, Liettfvių Svetai-j 
'nėję įvyks vakariene ir šokiai. 
'Rengia Kompartijos vietinis 
' skyrius. Parengimas įvyks pa-' 
| minėjimui ir 15 metų sukaktu-1

Inizacijas, taip pittstoniečių ir 
_ , . ,, _. i sykiu scrantoniečių. Mums jauDai'y Workeno f>Jyra žjnoma, kaįp bflna du ar. 

Pa~įba keli parengimai tą pačią 
dieną, tai nebūna pasekmių.

Draugės ir draugai, vietos 
jinu sykiu šioje apylinkėje ir'ir apielinkės, kurie tik mylite 
jyra pasižadėjęs pasakyti dainas ir veikalus, jūsų visų 
! trumpą prakalbą apie Kom- pareiga būt Aido Chore, čia 
Į partijos veikimą per 15 metų. į vieta visiems, kaip jaunimui, 
i Taipgi d. Janųšaitis iš Scran-i taip augusiems. Gražiosios Va- 
;ton, Pa., paėmė dešimts tikie-'saros dienos jau praėjo ir lau- 
i tų del platinimo ir prižadėjo (kinėt negalima. O 'būnant cho- 
) būtinai surasti draugų scran- re, visada galima smagiai lai- 
toniečių, kurie prisirengs atva- kas praleist. Todėl pasinaudo- 
žiuo.ti į šį parengimą. Lauksi- 

jme!
I O kaip su d. rochesterie- 
j’čiais? d.d. černauskai jau se- 
Į nai yra prižadėję atsilankyti 
pas mus šį rudenį. Tai jau bus 
gera proga šį sykį, ar 
draugai Černauskai?- 

Vakarienės parengimas pra
sidės nuo 7 vai. vakare. Įžan
ga tiktai 50 c. Tai labai pigiai. 
Į panašius parengimus čionai 
yra imama po 75c. ir net po 
dolerį. Taigi visų pareiga yra 
būtinai atsilankyti ir paremti 
“Daily Workerį”. O taipgi 
praleisite linksmai laiką 
draugais ir draugėmis.

Kalbės d. I. Amter
7 d. spalio, Lietuvių svetai

nėje, kalbės d. Amter. Prakal
bos prasidės puo 7 vai. vaka
re, o nuo 2 vai. po pietų d. 
Amter kalbės Endicott, N. Y., 
Pipicks Hall, Squires Ave. 

v < . iPrakalbos yra rengiamos į 
per Kompartijos rinkimų kam
panijos komitetą. Visi žino d. 
Amterio gabumą kalbėjime ir 
jo darbštų veikimą darbininkų 
kovose, taigi nėra reikalo agi
tuoti į šias prakalbas, lies 
kiekvieiio ddrbininko yba prie
dermė dalyvauti darbininkiš
kuose parengimuose. Įžanga • į 
prakalbas už dyką. 

Kompartijos Reporteris

kite proga! > \
Dabar, keletas žodžių tiems 

draugams ir draugėms tėvams, 
kurie save skaito susipratu-

ne,

su

Trečiadienis, Spalio 3, 1934
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Atfcnūe t 

Kampas E. 2Srd 81.

k

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai.''ii
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--------------------------------------- -—.—W-*—,------.-------- — ,
• ■ _______ . _ . .t! L 1 ■

———t ....

Dr. HERMAN MENDLOMTZ
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.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftaiiaa ir ehreniikM vym ir 

mot«rq ligai kraujo ir odoi 
Padarau iitytimua kraujo ir ilaguaM

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

Now York, N. Y-.
Valandoa Priiadmoi 

Ryta nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
Iki 8 valandai vakaro

Telephonas MEdallion 3-1328

DABAR PARSIDUODA BERTAININIS

NEW MASSES
48 Puslapi#— liustra o t as

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies ir 
užsienio rašytojų.

Šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą
\ METAMS $3.50—PUSEI METŲ $2.00

- . . . Tuojaus užsirašykite

NEW MASSES, 31 East 27th St, NEW YORK CITY

PRANEŠIMAI IS KITUR
I ' J ’ ? *

• SCHENECTADY, N. Y.
LDS. 18 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieni, 5 d. spalio (Oct), 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, Visi 
nariai privalo dalyvaut nes turim la
bai daug svarbių reikalų apkalbėt, 
taipgi mažai liko laiko del prisiren
gimo prie baliaus, tad visi dalyvau
kite, kad galėtum gerus ir užtekti
nai

. kio
lankyt pamokas. Reikėtų tė
vams tuom susirūpint ir įvy
kusias klaidas ‘pataisyt/ No
rintieji stot į chorą, prašomi 

i tą padaryt ant greitųjų. Tai 
’sykiu galėsite išmokt dainas ir 
geriau visi prisirengšim 
koncerto.

Choro pamokos būna kas 
pėtnyčią Darbininkų Centre, 
325 E. Market St. ‘

Aido Choro Koncerto Kom.

Wilkes Barre ir Apielinkės 
Darbininkų Žiniai

Ą. K. Partija rengia labai 
didelį ir smagų bankietą, ku
ris įvyks šeštą dieną1 spalių. 
Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Bus labai įvairi 
programa. Aido Choras jau 
yra geimai prisirengęs prie to. 
Taipogi bus gera orkestrą 
šokiams. Bus ir gerų kalbė
tojų. Įžanga bus visiems pri
einama, todėl kaip vietos, taip 
ir apielinkės darbininkai turi
me skaitlingai dalyvauti tam 
taip svarbiam parengime. Sa
vo atsilankymu paremsime 
finansiniai darbininkų parti
ją, kuriai dabar yra labai rei-j 
kalinga finansinė parama ve-' 
dimui rinkimų kampanijos.! 
Jeigu mes norim, kad A. K. Į 
P. nariai būtų išrinkti į vald- 
vietes, tai čia mūsų visų parei
ga pasidarbuoti, kad jie būtų 
išrinkti. Bankieto pradžia bus

darbininkų išrinkt.
Komitetas.

(234-235)

PATERSON, N. J.
Visi darbininkai išgirskite draugę 

Anna Burlak ir Manning Johnson. 
Šia nepaprasta proga Įvyks 5 d. spa
lio (Oct), Carpenter’s Hall, 56 Van 
Houten St., 8 vai. vakare. Tai bus 
kompartijos 15 metų sukaktuvės fl
part kalbėtojų bus muzikalė progra
ma, ir raudopi šokikai.

Įžanga iš anksto perkant 15c, prie 
durų 25c. ,

Kviečia Kompartija. ' 
* (284-235)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių kliubas rengia 

didelį bankietą kuris įvyks 7 d; spa
lio (Oct.) Kliubo svetainėje, 376 

   -- --------  ----- r  Broadway, 7:30 vai. vakare. Įžanga 
siais darbinihkiais ir darbiniu- 40 centų. Bus įvairi programa, bus 
kėmis ir turi tinkamu jaunuo-,gerų dainininkų, d- R: Mizara, kuris 
.. .-----.------- ... j, , , lyra čia laikinai apsistojęs, kalbėslių, kurie galėtų dalyvaut cho- ( bankiete. Kviečiam visus atsilankyt 
re, ir dalyvavo, bet del ko- , skaitlingai,' praleist linksmai laiką, 

tai išrokavimo nustojo išgirst gerą programą ir kartu pa. 
remt darbininkišką organizaciją.

Rengėjai. 
(234-235)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darb, Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks 7 d. spalio (Oct), 
u 110:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, 

prie 29 Endicott St. Visi nariai malonėki- 
I te dalyvaut nes turim daug labai 
svarbių reikalų apkalbėt, taipgi rei
kia apkalbėt apie ateinančius paren
gimus.

(234-235)

NEWARK, N. J. 
šaukiamas labai svarbus susirinki

mas penktadienį, 5 d. spalio (Oct), 8 
vai. vakare, 180 New York Avė. 

Visi “Laisvės” r skaitytojai ir 
darbininkų organizacijų nariai būti
nai turi dalyvaut, ne tik iš Newarko 
bet ir iš apielinkės, mes turime la
bai daug svarbių dalykų apkalbėt. 

Sekr. M. Dobinis.
• (284-235)

28 d., rugsėjo įvyko ALDLD 
20 kuopos rengti judžiai, ku
riuos rodė A. Klimas. Pūblikbs 
buvo Vidutiniai. - , ■

Ateinantį ketvirtadienį, 4 d. 
spalio įvyks tos pačios kuopos 
rengiamos diskusijos, temoje: 
“Robševeltinč ‘Naujoji Daly
ba’ ir NRA.” Kviečiami kaip 
diskusantai, taip ir klausyto-! 
jai. Diskusijos įvyks ALP Kliu- j
be. ..7 valandą vakare ir trauksis

6 d. spalio; Kom. Partija j jįg vėlumai nakties, 
rengia Lietuvių Svetainėje va- • .. ..............
karienę ir šokius, pelnas ski- *• 
riamas “Daily Workerio” pa- i 
ramai. Įžanga tik 50c. SKAITYKIT IR PLATIN- 

i Kit “LAISVĘ”

Wilkes Barre, Pa.
Šis Bei Tas iš Aido Choro 

Veikimo
Su pradžia rudenio ir prie 

: naujos mokytojos, draugės O. 
, Zdaniutes, choras pradėjo ge- j 
rai tvarkytis ir sū laiktf Aido 1 

; Choras ir vėl bus, kaįp pir
miau kad buvo. Dabar moki- 

• narnės naujų dainų, taipogi 
yra jieškoma tinkamo veikalo 
ir pradėsim mokintis, kad žie- 

1 mos laike gal ėtufri su vaidint 
iie tik savo mieste,, bet ir apie
linkėj. Taipogi Aido Choras

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graboryštės profesi
joje ir Brdoklyno apielinkėj pla
čiai žinomas/ , Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimą mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsanido automobiliui1 šer
menims, vestuveriiš, krikšt*- 
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, Y.

Kas Pirks Falšyvus Čekius? į apgavingus čekius, kuriuos ant čekių padėtus vardus.
---------  tūli išrašo, neturėdami ban- Vengdami gėdos, tokių če- 

Kirkland Lake miestelyj, ke pinigų. Tuos čekius siū- kių davėjai, .todėl, greit at- 
Kattadoj, viena valgykla pri- lo žmonėms pirkti. Sustoję eina ir atsiteisia valgyklai, 
lipdo prie lango gaunamus prie lango ir skaito žmonės j pataisydami savo “klaidą.”

'

BAYONNE, N. J.
Kompartijos vifetinė kuopa ren^ii. 

puikų koncertą ir'balių 15 metų su
kaktuvių, paminėjimui Komunistų 
Partijos gyvavimą. Bus gerų kalbė
tojų, dainuos A. Višniauskas, ir bus 
įvairi muzikališka programa. Prie 
įžangos tikieto . bus ( galima gaut 

I gardžių valgių, gėrimų, ir visokių 
užkandžių.
' Todėl visi atsilankykite 7 d. spa
lio (Oct.), Capital Hali, 10 W. 22nd 
St., Bay mne, N. J. Įžanga 50c., vien 
tik šokiams 25c.

(234-235)

FOREST CITY, PA.
ALDLD. 219 kp. ir LDS. 27 kp. 

susirinkimai įvyks 7 dieną spalio, 
(Oct.) 1 vai. popietų.

Visi nariai malonėkite dalyvaut 
nes turim labai daug svarbių reikalų 
apkalbėt.

Sekr. A. Kandrotas.
\ (233-234)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. rengia paskaitą te

moje Rbosevelto “New Deal”—Nau
joji Dalyba, ir NRA. Po paskaita bus 
diskusijos. Šios nepaprastos paskai
tos įvyks 4 d. spalio (Oct.) 7:30 vai. 
vakare, ALP. kliube, 315 Clinton St. 
Kviečiam visus dalyvaut. Įžanga vel
tui.

Komisija.
, (233-234)

GRAND RAPIDS, MICH.
L.D. choras rengia linksmą balių 

kuris įvyks 5 d. spalio, (Oct.) 7:30 
vai. vakare, L.S.D. svetainėje, 1057 
Hamilton Ave.

Kviečiam visus dalyvaut ir paremt 
darbininkišką chorą. Turėsim gar
džių valgių ir gėrimų. Taipgi bus šo
kiai prie geros orkestros. Įžanga tik 
10c. Pelnas bus skiriamas del jau
nuolio kuris važiuos į Sovietų Są
jungą ir sugrįžęs mums papasakos 
kaip jaunimas ten organizuojasi ir 
dirba.

Sekr. S. Wilkunas.
(233-234)
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LABOR DEFENDER MASKARADU BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

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

66 E. 4th Street, New York City
PHIL* BARD, PROGRAMOS VEDĖJAS • z 

“FREE THAELMANN”—velialą suloš Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius, t

Mordecai Bauman—dainuos revoliucinas dainas „
PARADE OF THE RED. SQUARE—Raudonosios Aikštės •Paroda 
su Baumberg ir Baumberger. Dovanos liūs duodamos tiems su 

geriausiais Defense kostiumais—-žynius teisėjai. , -
Įžanga 50 centų—tikietai parsiduoda: L L. D. ofise, 80 E. llth St., 

870 Broadway; Workers Bookshop, 50 E. 13th St.
------- ------------------------------------ Lu,----...1----- - ------- LU------------- --------»'------------------------------

.lliri i' •'lį|s'Kbw‘ ' Atviri kojų skauduliai, Gafankš-
I ■ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

I matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių 'Įdegim'aš, ‘Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos bė operacijų. Ištyrimai Veltui. A
Valandos: kasdien 2 iki 6' vak. Pirmad., sekmad; 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti.) Central Park West, New York City

dr:R,a.behla
- .’•.-'rVokiefyš Kojų Ligų 'Sp’eciėlirtas

... - ■ ________ , - • ... ■ .



Trečiadienis, Spalio 3, 1934 '"^Penktas Puslapis :

tl. M. W. of A. Pirmo Distrikto Pastogėj
I • V* r . įl”.i ■» t ;■ t C D n ;t-r ,s<l» r. ^.*

• i | ITldlAlU YUK.V Kčtliyj, VAllJ
UNITED ANTHRACITE OF PENNA. VADAI IŠDAVIKAI (darbai tankiai pasirodo.

------------ ' , • • ’ jdangi tų ’ ’
Buvusio Streiko Pasekmes. C ’ ’ _ _____” ’
Sunki Angliakasių Padėtis Įvotojų linijos; sunkioji baronų Į kęsti, nes astuoni
Kaip jau “Laisvės” skaity-i 

tojams yra žinoma, šioj 
apielinkėj įvykęs streikas ir 
vestas U.A.M. of P. vadų su . . .v .
Cappellini ir Maloney galvi- tam ?rie.zta,T, pas“'.e^ę. "Į ; mylimo vado, Alex-Cambellis- 
nyj. paskelbtas sausio 15 d., 
formaliai baigėsi vasario 9 d 
1934 m.

kami ir laikui bėgant-“pasiro
dys”. Leitenantų, Maloney ir 
Maižio vilko kailyj, Curran’o, 

. Ka
bus-----  ♦■ , . ■ ’ jdangi tų laimėjimų 

tas viskas nedemoralizavo ko-į “daug”, tai angį, turime pa- 
i mėn.

nėra
„ ____ i tiems dalykams,

Angliakasiai gale-* kurie yra palaidoti. Ar jau 
užmiršote savo

; artilerija, kad ir tokia galin-' streiko atšaukimo 
ga, nepajėgė kovotojų linijos, gas laikas 
perlaužti.-
jo kovą tęsti ilgai, nes jie buvo angliakasiai

nuo
’ il-

tai jums 
duota žaislas, “kon^ilei- 
bordas, kuriame jūs ke-

-----------:------------------ ! ‘ ... .—. , ; ’t---------TT------------------ ;------------------------ 1---------------

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby, given that License No. NOTICE is hereby given that Licenate No. 
RL 763 haS been issued to the undersigned B-6899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer at retail, under Section 76 of 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- the Alcoholic Beverage Control Law at 1139 
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough . Manhattan'. Ave., Borough of Brooklyn, Coun- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- ty of Kings, to be consumed on (’ 
Burned on tho premisos. premises.

JOSEPH KOENIG I___  _
685 Knickerbocker Ave., L_______ _..

of Kings, to be consumed <

JOSEPH NORCZYK
Brooklyn, N. Y. * 1139 Manhattun Ave., Brooklyn,

the

NOTICE is hereby given that License No. 
B‘6498 has been issued to the undersigned 
ta sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contrdl Law at 924 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the' 
premises.

E. LUBANKO
924 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
Bartlett St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH POVLONIS ,
(JOE’S BEER GARDEN & RESTAURANT) 
78 Bartlett St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9404 
3rd. Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN PETERSON & 
MATTHEW SCHAEFER

3rd. Ave., Brooklyn, N.Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that Licėnso No. 1 NOTICE is hereby gyven that License No. , 
RL 435 has been issued to the undersigned ' B-6837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under , 1° se'* beer at retail, under Section 76 of 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- : the Alcoholic Beverage Control Law at 313 
trol Law at 1063 Belmont Avo., Borough of I 36th St., Borough of Brooklyn, County 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 °f Kings to be consumed on the premises, 
on the premisea. I „ JOSEPH B. BUTLER

BARNEY De CARLO . | 313- 36th St., Brooklyn, N. Y.
1063 Belmbnt Ave., Prooklyn, N. Y. Į .. -------------- ---------------

-------------------------- --------- NOTICE is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. B-6710 has been issued to the undersigned 
■ow n u «----- .i xi._ —j—i---- .1 to sell beer at retail, under Section 76 of

the Alcoholic Beverage Control Law at 1630 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. 

ANTONETTE PACIELLO
1630 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of i 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 1110 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County!

i the premises. 
JOHN FERRARA

1110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y. Į
NOTICE is hereby given that License No. : 

, . . . ‘ .1’
to sell beer at retail, under Section 76 of I _______ . . . .
the Alcoholic Beverage Control Law at 894 ! NOTICE is hereby given that License No. 
Myrtle Av6., Borough of Brooklyn, County 
•of Kings to be consumed on the premises.

NICAR RESTAURANT INC.
894 Myrtle Ave., . Brooklyn, N. <Y.

I
NOTICE is hereby given thgt License No. 
B-6904 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail,' under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5724 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

HERMAN KREMER
5724- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
__  I A-10669 has been issued to the undersigned 
Brooklyn, N. Y. 10 8°ri J*061- at retail, under Section 75 of

, the Alcoholic Beverage Control Law at 8612 
Ave., Borodgh of Brooklyn, County

JOHN NATOLI
8612- 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

• NOTICE is hereby given that License No. 
! A-8881 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, under Section 75 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 1586 

Borough of Brooklyn, County
MAX MILLMAN

Broadway., Brooklyn, N. Y.

konstitucija ir Yadais, kurie 
padarė jums kontraktą pen
kiems metams su baronais, ir 
be jokių išsišokimų neškit.tą 
jungą; kad jungas nebūtų len
gvai suprantamas, 
yra 
šin’
liate savo skundus, o aš, kaipo 
to žaislo dirigudtojas, būda
mas baronų reikalų' gynėju, 
kitaip negaliu pasielgt, kaip 
pasiremdamas apystovomis iš
klausyti jūsų skundus ir, pagal 
seną paprotį, palaidoti pagal 
jūsų norų,'nes jūsų kaip vieni, 
taip ir antri vadai sutinka su 
tuo ir parduoda jumis, kaip 
Judas Kristų.

Teismas, skundų išklausy
mas, užsitęsė tris mėnesius su 
pertrauka. Darbas 
mėnesiai užbaigtas.
zultatų nei balso 
Skundai jau 
Bet gal aš
pu ? O galimas daiktas.

tiesa, žino,
tą

. Bet štai vadų iš-1 sireiškimą, kad mainierių “tai- 
pasirodė galingesnė kymo bordas” yra jų reikalų 

už viską, štai atsistoja prieš (kapinynas ? 
angliakasius kun. Curran pa-‘

išvesti iš! šlame atvęjyJe ka‘P V.k. ir 
; “namų nevalios”, išgelbėti iš yra mūsų reikalai pasiųsti ten 
(streiko sunkenybių. Nors iš ir duobės jiems jau prirengta, 
i “profesijos” žulikas, bet pasi-’ kas dal nenugąstau- 
sakė būsiąs Maižium. Anglia- kim’ ’ mūsų vadai veikia ga- 
kasiai sutiko ant jojo propozi- ™°dami; az’
cijos. Bet kokia 
Vietoje lošt Maižio 
nigas atsidūrė vilko 
visu savo greitumu 
Washingtonan ir atgal ir vėl 
ten, kol susirado kitą tokį vii-, 
ką Kristuje, kun. Haas prie! . . .
■valdžios “darbo boardo”, ku- iskelbti, kol kitas 
ris gelbėjo visa savo “jėga” Įbl. kitiJ Gorman turi turėti, neatbūti-j 
kun. Curran’ui išdėstyti savo- / 0 t0„ J i J J' Inai tris mėn laiko surendi-1 reikalus senatoriui Wajrneriui menesi “poilsiui’, nes buvo jau tns men. laiko spiendi 

Ka j „ .J ?U. , ’i labai “nuvargęs” ir negalėjo min to skundo ir išaiškinimui“boardo” virsylai. Kada ku- Ia°a nuvargęs n legaiejo. T • fnisvklės “tai-
n i eras atsisakP nuo rpikalavi-! stotl l sunkų” darbą, kiaušy-į.1° vertes. lai taisykles tai nigas atsisakė nuo e ti skundu Vienok iis’ “drau- kymo bordo”. Taigi šiame at-
mo galios naujai unijai 1-me. Ma]Onev’U patarė tuo'vejyj yra išklausyta apie* 900tiistr., tai Wagneris sutiko ir ■ SlsKai Maioney m para! e, tuo, 

taiVvmn hnardn” tarpu, grupuoti skundus. Tai skundų. Kiekvienam skundui taikymo ooaiao ; . , , , . .. __ imant po šešis mėnesius, ims „ ...... . ....  ...... .......
v , ii „ i j.' • ' to se11 l)eer ftt retail, under Section 76 ofdraugiškas” pa- 450 metų, kol paskutinis Į the Alcoholic Beverage Control Law at 427 

skundas pamatys saulte 5vle-j3'^A^^2^ 
są. Gal kas iš mūs bandys tą wii««n GA?caGE VAI\A1>A 
metų skaitlinę ištesėti lauki- ------------- --------------- ---------
mu ? Ne, neverta. Pats mūsų vienval Cappellinio ir Ma- 
vadas Cappellini atsiuntė laiš- ]0ney’o išdavystes
ką iš už grotų Maloney iui i ų. vįs Boylan’o hitleriškai dik-> ___  Ot? J i.. M.. IzA i. . _ . .. . _ i

d a vystė

ši unija yra padaru savo sižadėdamas angį, 
laiku šturmavusio F. McGar- 
rio, kuris privertė rezignuoti 
iš 1-mo distrikto prezidentys
tės Cappellinį, o po to, nega
vęs jo vietos, karčiamose pra- 
sišpicavo ir nuėjo šuns takais. 
Šis McGarry’o išperėtas viš
čiukas, aiškus dalykas, po ilgo 
poilsio, stengiasi atsistoti ant 
Itojų ir imtis vadovystės ang
liakasiams.

nelaimė. baigos’ Pirmutinis žygis bu- 
rolę, ku- 
rolėj. Jis 
pasileido

vo surasti J. A. Gormaną. 
Po vieno mėnesio “sunkaus” 
darbo buvo atrastas Florido
je besikepinantis saulės 
spinduliuose (gerai, kad nesu-

jau trys 
Bet re- 

negirdėti. 
amžinai 

niekus
ilsisi. 

ple- 
Juk 
kad

įstaigą
įdegė, o būtų reikėję kitą strei- 1 mainieriai, 

būtų skundui pasiekti 
ima tris mėn. Po išklausymui,,

RW 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wino at retail under Sec
tion 182 A of tho Alcoholic Beyerago Con
trol Law at 1274 St. John’s Pl. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises. 

’ JAMES MALONEY
1274 St. John’s Place., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1787 has been issued to tho undersigned 
to soil boor, wino and liquor at retail under x^..,
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- of Kings, to ^be consuftned on 
trol Law at 43 So. * 10th St., Borough of . . .............................
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho promises.

BRUNO MINĖT --------  - -------- ------ , - - ---------- -
43 So. 10th St., Brooklyn, N. Y. i B-5532 has been issued to the undersigned

9404-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4202 8th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

PAUL VORWERK ' 
4202—8th Ave. Brooklyn, N. Y.

Angliakasiai visu širdingu
mu ir energija stoja jam gel
bėti atsistoti. Bet niekas ne
išeina, nes jį graužia tokie 
parazitai, kaip Cappellini, Ma
loney, Malesky ir kiti pana
šūs. Kiek tai energijos reikė
jo išnaudoti ir kiek gyvasti
mis bei kalėjimais reikėjo už
simokėti, kol Cappellini, Ma- Paskyrė ----; j him du Himpiimni •

J,(conciliation) viršylą J. A.'Jau ous du įaįmcJlnJai-
vadovybės o■ ' Gorman išklausyti tik anglia-'dimas j° 
vaaovyoes, o. ękundus ir būti vienin- tarimas. Skaitykime laimeji- 

nenaudeliai i .. . Kunigas Cur-Imus G’eigu tokius nerokuosi-
■ Jme laimėjimais, tai nejaugi 

skubinosi kauksim jautį keptą?). Trečias 
, tai paskelbimas,

■ kad balandžio 1 d. bus pra
džia skundų išklausymo. Tuo 
tarpu, belaukiant “aukščiau
siojo teisėjo”

Savo skirtą dieną, Maloney su savo 
kad Pasekėjais grupavo ;--

skundus. _
yra ' nuskriausti, tai skundų i kas ir pasiduoti Boylan ui ir

lesky ir kiti buvo prašalinti iš 
1-mo 
dabar 
mūsų

distrikto 
tie patys ------------- . .

___ eilėse ir vėl skverbiasi!^® lu teisėju, 
mums vadovauti, užimti vieta, !ran» aPla^ęs telegramą su to- 
būtent “valstiios prezidento ” Ikiu “Almėjimu”, L.:",:“:- . ...DULtni, valstijos prezidento. Malonev ir ant rvtoiaus laimeJimas,Štai tas Cap., buvęs kon-;pas Maioney ir,, ant rytojaus, i, , , , 
traktorių nužemintas tarnas,'an£k konvencija atsidarė. Ku-| 
anglių baronų reikalų gynėjas suklupdęs konf. daly-
ir angliakasių kraujo siurbi-1 ^us’ _Perskaitė telegramą zir 
kas, susiuostęs su Maloney ir t rivk^eJ®į?: ,^ai daugiau negu 
vėl bando iš naujo sugrįžti į tikėjausi laimėtu 
savo sena poziciją, angliakasių ' Prakalboje kun. išdėstė, 
reikalus išdavinėtu. Inors angliM baronai ir netei-

. v singi, bet angliakasiai turi at- štai, pasiėmęs Maloney uz; ® ’ 6, x x • x- 4. įsiminti ir prisakymus, kur leitenantą, suruošia streiką,- .... UTZ ..x 77 •; -j, • i • i skelbiama: “Kas dievo dievui,jau trecią I3 . odes, ir kaipbaronams.? 
anuos du, taip ir si begėdis-į -
kai išduoda. Nors jąpi nebu
vo lemta užbaigt stFeikį/ nds 
j^s sulaužė “parolę” už savp 

^namo padegimą ir buvo grą-* 
žintas katorgon, vienok reko-j 
mendavo savo leitenantui Ma- 
loųpyui pasiimti “didžiausią” 
angliakasių kovų “draugk”, 
kuris save tituluoja kunigu 
monsignoru, J. J. Curraną, ir angliakasiai mato, kad L—---—, ________ >
■pagal Capellini’o planą kuo- sužaloti negali būti laimėto-. kykim tik kepures gatavai, 
greičiausiai > išduoti streiką, jais. Angliakasių reikalai taip j ~ J ’ ’• 
Streikas buvo skelbtas už U. jr ]iko parduotiryklėms baro-'tės, pribuvo laukiamas 
A.M. of P. galią 1-me distrik-; nams. , Ijas”, kuris tiktai kiaušy

• k (Maloney išgyrė kunigo žygius1 _
ors n u- , išgarbinp,. kaipo ąngL kovų i Jį® draugiškai patai-

“tėvą”. Thipgi užtikrino, kad idamas Maloney ui, . kad būtų 
kovia? laimite, <ne8 federal t,kraa’ kad sužymėtų visus 
valdžia pati rūpinasi savo įsi-,skundus, nes esą laiko, kad 
■kišimu šiame streike. i P° tam nereikėtų gailėtis po

„ . x , . , Y. j . ! i laikui.Tai tokia buvo šių vadų tak-i
tika šiame streike i š| Įvyk> lrgl relkla prl'Įskaityti prie laimėjimo: tokia

Nors jie mano laimėję, betypata, kada taip užverčia uo- 
Į šitaip į degą, žinoma, mainieriai, lai-

ką iš už | 
rugp. 26 d. ir patarė Malo
ney pasiduoti. Maloney, neva 

atvykstant pa- netikėdamas, nuvažiavo asihe- 
- ■ ( niškai su savo delegacija pas

grupavo angliak. Cap. patirti tikrovę jo laiško. 
Kadangi veik visij'I'nip- Cap. patfiria iškelti ran- 

tai skundų i kas ir pasiduoti Boylan’ui ir 
prirašyta buvo visa jaučio skū- ’ kompanijoms su tuę( suprati- 
ra—575 skundai. Tai didelė mu, kad kun. Curran ir J. A. 
krūva nuoskriaudų. Magary-: Gorman veiks angliakasių la- v* -j . • Į km* ... Inilrocioms, Gormanas dar prisiun-

greičiausiai » išduoti

te. Anglių baronų nualinti 
angliakasiai visi stojo kovon 
už naujos unijos galią ir strei- į 
ką pavertė karo lauku. Vals- 

, tijos kazokai ir miestų polici
ja stovėjo ant kojų dieną ir 
naktį; “indžionkšinus” pasi
skubino išduoti Lackawana ir 
Luzerne pavietų teisėjai. Bet

NOTICE la hereby given. that License No. 
B-5328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2405 
86th St., Borough of Brooklyn,- County 
Kings to' be consumed on the premises.

MAX MARRON
2405- 86th St.. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
B-6890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 169 
Avenue U., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, > to be consumed on the premises.

MARCO ROCCO
169 Avenue U., 1_____ ...
NOTICE is hereby given that License No. ! -
B-5123 has been issued to the undersigned o*- Kings, to be consumed ^oH^ the premises, 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic' Beverage Control Law at 129 
Fifth Ave., Borough of Brooklyn, County 

, of Kings to be consumed on the premises.
PATRICK J. MISKEL

129- Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 1 Broadway., _ . .
B-6705 has been issued to the undersigned 1 of Kings, to be consumed ^off^the premises.

, 1586
r

| NOTICE is hereby given that License No. 
, ’ | A-7670 has been issued to the undersigned
Brooklyn, N. Y. , t0 se" beer at retail, under Section 75 of

’ Į the Alcoholic Beverage Control Law at 702 
j Grand St., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed off the premises.I MARGARET' KOSTER

702 Grand St., Brooklyn, N. Y.
toleruosimi i

of

Y.
No.

tatūrai pasiduosim?
Angliakasiai, sunkiojo dar

bo vargai! Mes turim jieškoti 
išeities. Mes turim atsisakyti 
nuo kovos del Cappellini’o ir 
Maloney’o galios 1-mam distr., Į 
nes jie, pasirodė dešimtimis 
sykių nevertais to savo išda-1 
vjukiškumu ir parsidavimais. 
Mes, taip lygiai, turim atsikra-' 
tyti ir nuo Lewis’o ir Boylan’o ’ 

(senos biurokratinės mašinos, į 
i kuri tuo pačiu: išdavikišku rau-

bui ir fuomi : taika “žydės”
tarpe ąpglių .baronų, anglia
kasių ir U. M., Wį .^f A,

žinomas i dalykas ir jau aiš- gU dvokia ir mūšų sunkią bu
kus, kad visa kova už anglia
kasių reikalus jau po veleną.

Tai va kokios pasekmės iš 
mūsų streiko.

, Kas žingsnis, tai 
mas.”

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 ' '____LI___
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

VINCENT LAZAK 
KINGSLAND TAVERN REST 

Kingsland Ave.,

Ave., Borough df Brooklyn.

253

VINCENT LAZAK --- ------- 3
Brooklyn, ‘ N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba 'Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko-

*kid pageidauja
ma. Taipgi at- 
nąaliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prjeina-

. . mos. ' •
' *•’' JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Palaikyki! 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 praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14

Telefonas; TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

klę naikina.
Nuo šiandie tegul bus mūsų 

uždaviniu organizuoti klasinę 
uniją po komunizmo vėliava, 
kurioje vadovaus klasiniai su
sipratę mūsų vadai už mūsų 

I reikalus, o ne ambicijas vari- 
Būklė ( ngs keiį asmenys saviems tiks- 
užbaigos iJams mūsų iškaščiais.

Šis tegul bus mūsų tikslas, 
šventė kun. Currano garbei ir* kuris yra tik vienintelis ir ne
vėliau jam bankietą kėlė ir klaidingas, 
prezentus teikė už jo nuopel
nus ; kad Darbo ’Dienoj ir j 
angliakasių paradas buvo su-i 
ruošta, Cap. paveikslas augs-j 
tai neštas ir kalbėtojai parade 
daug ašarų išliejo beverkdami 
John Mitchell prisikėlimo, vie
nok angliakasių būklė, kaip | 
ritosi dutnblynan, taip ritasi, j

laimėji-

MIU4IVIM MIU>fUt M MM M

Sunki Angliakasių
Nors po streiko 

daugelis lokalų dar dieną

Phone, EV^rgreen 7-4785 Ignition Specialist
Paskirtoj dienoj, ant minu- 

> “teisė- 
, kuris tiktai klausys skun- 

; dus ir tuoj juos ant vietos iš
spręs, pagal mainierių įsivaiz- 
j dinimą. Tačiaus angliakasių 

pasigyrė lai- (buvo apsivilta. Teisėjas, koks 
mėjęs daugiau negu tikėjosi.; jis nebūtų, jis 
Maloney antspaudą uždėjo, j “pagal įstatymus”. 
Taigi, kokie gi tie laimėjimai? vo ir čia.
O, tai da tiktai klausimas te-; pribuvęs hotelin, pasikvietė U. 
bestovi. Vienok jie yra ren-,M. W. of A. 1-mo distrikto 
---------- --------------------------- i viršininkus, nes — pagal įsta- 
----------------:  I tymus—UMW of A ir kompa- 

' nijų sudarytus “kontraktus” 
su ta unija tiktai šis grabo- 
rius-teisėjas tegali -elgtis. Ma- 

i loney, su savo nauja “dualine” 
unija, negalėjo pasirodyti arba 
būti kompanijų skundėju. Jis 

'tiktai elgėsi kaipo liudininkas 
'prieš didelę grupę anglių ba- prješ a*jgų 
ronų, bosų, ir UMW of A iš- Boylano, taip Maloney lokalų 
davikų, kaip ir jis pat yra. susirinkimuose negalima žo-

• Teismui prasidėjus ir teisėjui džio ištarti prieš kontraktorių, 
aplaikius tiek sundų, pasirodė, nes tuoj' gausi žandinių nuo 

(be ąbejonės, kad darbas užsi-jkontraktorikus 4<pušerio”;j 
Tęs ilgą laiką.- Bet delei man-jęajp Boylano, taip Maloney’o. 
,’dagumo teisėjas pareiškė: )§aį|<os viršininkai rūpinasi tik 
p'GaJite ir daugiau-jų priruoš-|savo draugams darbus, o strei- 
|ti bėgamu teismo laiku, nes vi-jįžymesniems, kurie del to! 
•sus išklausysiu sykiu taip, kad beteko darbų, tai špyga; apie 
^ei, vieno neliks Imt ilgo lai- darbų sulyginimą, niekam, iš 
fk°A abiejų grupių vadų, neateina
, ;Gorman užklausė Maloney: neį į galvą.
i “Kokiais sumetimais, „tu skel- Į Nors'darbų ir taip mažai 
beį šį streiką?” Maloney greit Randasi, bet kaip-kada, kaip 
atsakė: “Aš pasitikėjau jūsųikur koks kontraktorius pasi

jo, taip”, 'randavoja kokią “šuns skylę” 
jeigu viskas|ir ten angliakasiai kenčia ne

žmoniškas sąlygas, veik už dy
ką dirba. Yra dvi unijos—nei 
katra akies nekreipia ant to.

Akyregyj šių nuogiu faktų, 
klausimai net saVaimi išstoja:

Kokios gi Šio Streiko 
Pasekmės?

Kun. Curran
tvarko” viską 

. Taip bu- 
J. A. Germanas,

Požeminis.

Kompartijos Vajus Už 
Naujus Narius

t
Amerikos Komunistų 

Partija spalio 1 d. atidarė

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

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

PRAKALBOS! DISKUSIJOS!
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 36 kuopa

Šeštadieni, 6 d. Spalių (October), 1934
LA U. KL1UBO SVETAINE JE

10 WEST 22nd STR. *’ " • ' ' BAYONNE, N. J.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

Kalbės A. BIMBA ir JOHNNIE ORMAN
(jaunuolis'kalbės angliškai)

Bus ir muzikalė programa; dainuos A. Višniauskas ir 
skambins Rusų jaunuolių stygų orkestrą

Po prakaltu bus klausimai ir diskusijos
Kas yra Lietuvių Darbininkų Susivienijimas; ”<
Kodėl audėjai ir kiti darbininkai sukilo prieš Roosevelto 

“New Deal”? , . „ ... ,
Kodėl subliūško Antras Skridimas Lietuvon ir kas taip 

bjauriai apgavo lietuvių mases?

Visais šiais klausimais ir kitais, draugas A. Bimba 
duos- plačiu, teiingus ir suprantamus išaiškinimus. Taip 
pat kiekvienas ir visi galėsite ir turėsite progą, statyti 
klausimus, kritikuoti kalbėtoją, arba diskusuoti pakeltais 
klausimais. ... ‘

Todėl nepraleiskite šios puikios progos. Atsilankykite 
visi ir visos, uaugę ir jauni, vyrai ir moterys—visi Bayon- 
nės ir apielinkės lietuviai. ’ ‘ , ■

*___ f __ . 5 ‘ *.

ĮŽANGA DYKAI UŽKViąęi^RE^GJEJAI

Kasyklose, kaip prie Boyla- 1 x
no, taip ir prie Malonės, kon-’vajų UŽ naujų narių gavi- 
traktoriai angliakasius spran- !mą. Vajus tęsis iki lapkri- 
dais jodinėja; kąip zBoyląnas,i čio 7 d., tai yra iki 17-kos 
taip 7" ‘ 
daro su bosais ir kontrakto- 
riais; kaip Boy.lanas, tdip ir 
Maloney atsisako, nuo kovos' 

i kapojimą; kaip

Maloney < kompromisus! me£ų sukakties nuo bolševi- 
i kiškos revoliucijos Rusijoj.

Lietuviai komunistai viso-• ' 7 t ■
se kolonijose, pasispauskite 
ir padirbėkite, kad įtraukt 
daugiausia darbininkų į 
Kom. Partiją. Draugai, mi
nėkite, jog nuo partįjinių 
jėgų stiprumo unijose ir vi
sam judęjime daugiausia 
priklauso’ laimėjimas kovų 
už būklės pagerinimą, už be
darbių apdraudą ir kitus 
kasdieninius reikalus.

nes tuoj' gausi žandinių nuo

is
abiejų grupių vadų, neateina

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

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

iAi IN WW1A4 lAiMM IA4 tAI VW MM W WW W MW Irti W W W VW W W W ■

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

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

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

Te!.: Foxcroft 9-6901

' atsakė: 
genai nuotaikai.” 
atsakė Gorman, 1 
priklausytų nuo manęs, tai šis 
streikas visai būtų neįvykęs, 
pabar aš turiu veikti pagal 

lesamas aplinkybes.” Diploma
tiškas atsakymas. Išvertus^ j

Kur Sloniąi Daugėja
* Indijoj, Ugandos provin
cijoj,‘per paskutinius 25 me
tus, antra tiek daugiau pri
siveisė dramblių (slonių). 
Bet apskritai jų skaičįu§ 
mažėja visuose šiltuose kra-

gryną mainierių kalbą, reiškia Ar jau mes, angliakasiai, taip i ątuose. 1 JUOS paprastai me-
va>. kds: Jūs,’mainieriai, turit 
savo uniją' UMW of ’A.' ru 'jos

esame užkerėti, kad .amžinai džioja del brangaus jų ilčių 
nešim anglių baronų "jungą? kaulo.

JUOZAS 
OVAIMUSOS 
Laisniuotas Oratorius 
Pennsylvania ir. New 

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

manęs sekančių antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
, . Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Spalio 3, 1934

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
• ‘ ‘ • i t • ih’j •/. . * 1 • j t

LEGAL NOTICES, LICENSE: BEER'WINE, LIQUOR; WHOLESALE-RETAIL
Į '■ i i T . ' x . • * - . 1 ■ - *
■ NOTICE is hereby, si ven tjiat License No.

A-8110 has been issued to the rundersijfned 
. I to, sell beer at retail, under Section 75 of

' the Alcoholic Beverage Control Law at 890 
; Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed off the premises.
JACOB MACHATOVITZ 

I 890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby grven that License No. 
I B-6900 has been issued to the undersigned 
Į to sell beer, at retail under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 464
I Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, County 

, j of Kings, to be consumed on the promises.
, „ I, CLARK-BROOK LUNCHEONETTE INC.

q . ]. Ijanti 2,500 {Brooklyno vakari- j 464 Clarkson Ave.,________ Brooklyn, N. Y.
e ma icni, . spa 10, v<; nįų kursų Studentų, r pasisakė 1 notice is hereby given that License n0. 

i 1 v 7 j B-7028 has been issued to the undersigned,T UŽ bedarbių darbininkų xreika- I to sell beer, at retail under Section 76 of New , • r-c £ •• < t ; i t the Alcoholic Beverage Control Law at 1913lūs. Studentai reikalauja, kad I 86th St., Borough of Brooklyn, County of : .. V. i Kings to be consumed on the premises,kongresas priimtų H. R. 7598 parkway recreation corp.
, . .■ 1 • \ • 1913 86th St., Brooklyn, N. Y.o i • i. - i i tt xi bilių, kuns yra įneštas bedar-] --------- ---------- i8 puslapių. Kalbės dd. Hatha- . . . , . . . , . . , . I NOTICE is hereby given that License No.

1 T I bių ir abelnai darbininkų rei- I B-7003 has, been issued to the undersignedFord? ,D. ■. . . I to sell beer, at retail under Section 76 of
tt •’ • zr tx i • t, • i kalais. ■ i the Alcoholic Beverage Control Law at 5920Heiman ir C. Krumbein. Bus ir ' , ; \ , ! 20th Ave., Borough of Brooklyn, County of

' Kings fto be consumed on the premise*, 
i ALFRED CROCE

5920- 20th Ave., <■ Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby giyen that License No. 
B-6991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control. Ląw at 155 
Wythę (AVe.,. jBorougji of ; Brooklyn,. County 
ff Kings, to be consumed on the premises.

VERONICA ZABLOCKI
155 Wythe Ave., ’ , Brooklyn, N. Y. i -Į ’ !-----------------------------

1 is hereby given that License No. 
___ vha^ .^een issued to . the, undersigned

| to sell j beer 1 retail,: tinlleir Section 76 of 
i the Alkoholie '-BlVefage' Control Law at 133
I Conover St., Borough of Brooklyn, County 
' bf Kings to be- consumed on the premises.

5 ANTHONY V. LOMBARDI
133 Conqver St., .Brooklyn, N. Y.

■ -4f t ' ! ■ ■ ■ ■

KAS YRA V. MICHELSONAS, SOCIALISTU (Masinis Susirinkimas “Daily Studentų Sąmoningumas i 
IR PRūSEIKINiy MYLETIN1S .,Wwke™; R'H" . ! jaž“SŽ feS,,:\

• . | / j I t n in vi i •J z-J n I n w t r 17 ' ’♦ 47

Nors jau buvo rašyta iš AC- jeigu tokis Michelsonas būtų vakare, Central Opera House, 
W 54 lokalo s'pecialio susirin- buvęs išrinktas į lokalo dėle- 66th St. ir Third Ave., 
kimo, bet šis tas dar’tenka pri-į gatą, tai aiškus dalykas, kad Yorke, bus masinės prakalbos 
dėti. Ištikro, pilnoj šviesumoj -ibosafe darytų ką nori ir dar iš pasitikimui “Daily Workerio”j 
pasirodė kas jie-yra: V. Mich- unijos išmestų. u akchmvo

elsonas, P. Vaitukaitis ir Tiš-į VėliAu, kada atėjo algų ka- way,. J. Casey, J. 
kits. Pildomoji Taryba atžy-! pojimai, tai V. Michelsonas ir 
rhėjo, kad ihūfeų; lokalas- tūri (vėl stojo už bosą. Jis pasako- 1 
turėti tris m J. ŽL..Z__
Couricilyje. Minėti asmenys iš | pat kontraktorius kaip 
visų jėgų priešinosi, kad neiš-; kad jis darbininkams nehumu-r 
rinkus atstovus? Taipgi, kadaiginėjo algos, tai dabar gali nu-į darbininkės yra kviečiami da- 
iškeltas ’klausimas, ^ad mūsų įmušti.‘ Tuo kartu pavyko V. gyvauti., ■ '
lokalas pasiustų / delegatą; į Michelsoniii apgauti didžiumą | , — ... ■ , gamintas labai gražus ir'pa-' Įjotoe

pneškanni ir prieSfašistUii ėapos darbininkų ir' jis su boiu | Lajvakroviai Dafb. Smarkiai1 mokinantis veikataš \ vardu i' ' ’ 
kongresą, tat tie patys žmonės. laimėjo, jis manė, kad bosas! n-; p- c.;. i“Road to Life.”’Veikalas yra!
vėl priešinosi; jie $25 kelionės jam duo§ karvelį, bet ir pa-, KUOSiaSl Ffie OtreiKO . i | vienas geriausių ir pamoki-i'1’
išlaidų pastatė aųgščiau viso čiam prisiėjo kelias savaites! T ... T,-v,toina tiktai 2n,13?
darbininkų judėjimo’. Jie taip dirbti už numuštą mokestį, 
daug šumijo, kad pirmininkas 
negalėjo juos sutvarkyti, tar-' 
turn kokius laukinius. V. Mich
elsonas šaukė, kad komunistai 
šaukia tą kongresą ir tik del 
komunistų naudos, tas “galvo
čius” veikiausiai mano, kad 
karo metu kulka neims kitą 
žmogų,, kaip tik komunistą. 
Tada nariai užklausė Michel- 
sono, ar jis nebūtų priešingas, 
kad tokį kongresą būtų šaukią, 
socialistai. Jis tylėjo, kaip ko-; 
kis “klemsas,” mat, nei to ne
žino, kad prie prieškarinio ir 
priešfašistinio kongreso 
dėjo daug ir socialistų. Girti
na dalykas, kad kriaučiai, ne
paisant socialistų ir kitų ratel- ninkai, kokis yra tas Prusei- 
ninkų, išrinko delegatą į tą: kos-Butkaus išgarbintas socia- 
kongresą, gi gaila, kad dar.listų lyderis V. Michelsonas. 
kaip kurie kriaučiai vis ne-'jis kaip kada lokalo susirinki- 
permato, kur link juos nori J me kalba prieš New Yorko 
vesti Michelsonai. ' ‘. ■ ACW virširiinkus, bet tame są-

Man teko su Michelsbnu žiniškumo nėra, tik taip nori 
dirbti pas Šimėną apie keturis kriaučiams pasirodyti, būk ir 
metus ir teko jį gerai'pažinti; I jam apeina darbininkų ręika- 
kas yra tas Michelsoųąjk Ten lįi, pea d’aVbdavietėle jis visą- 
dirbant, vieną kartą; 'KLemW1' da su bosu 'išstoja prieš darbi- 
sas Naujokas atėjo į dirbtuvę.! nih. Jau vargiai rasi kitą žmo-j 
Bosas Šimėnas prieih& prie’jd(gųj khris’ tiek turėtų drąsos 
ir liepia eiti namo, Mada'Nau-'meluoti'ir krihučiiig apgavinė- 
jokas nepaklausė, tai Šimėnas ;ti,’ kaip Michelsonas.- • 
parstūmė jį augštelninką, par
sivertė ant grindų ir paskui iš
varė, išgrūdo laukan. P:' Vai
tukaitis į Naujoko vietą pasi-;^ 
skubino atsiųsti kitą darbinin
ką. Kada Vaitukaitis į antrą' 
savaitę- atėjo į dirbtuvę, tai 
darbininkai pareikalavo pasi
aiškinti, kodėl jis prisiuntė ki
tą darbininką, tai jis teisinosi, 
kad dirbtuvės čermanas—Mi
chelsonas jam nieko nesakė a- 
pie Naujoką, tada darbininkai 
pareikalavo dirbtuvės darb. 
susirinkimo. Delegatas P. Vai
tukaitis sušaukė ■ slisirinkimą. 
Kada paimtas K. Naujoko 
klausimas apie tai, kad bosas 
buvo jį parsiritęs ant grindų ir 
dar ‘iš darbo išvarė, tai atsi
stojo V. Michelsonas .ir ’kadiYorko distriktas išleido anglų 
jau' pradėjo įrodinėt visokias kalboje pūsiamų rinkimų klau- 
K. Naujoko klaidas, kad jis simu Kom. Partijos platformą 
girtuoklis, boso! neklauso, už

atstovus ’ Trade i jo, kad J. Šimėnas nėra tokis
> kiti,

MR* Uhi ta? Veikai,
veikaliukus. Įžanga tik 25 cęn- “Road to Lite 
tai ypatai. Visi darbininkai ir . . šfeštadiėnL tt a; st)illi0; vaka.šėštadiėnį, 6 d.' špiilio, vaka

rę, '‘Laisvės” svetainėje, bus 
rodomas Sovietų Sąjungoje

Laivakroviai ir laivų darbi- nančių. Tikieto kaina tiktai 20
ninkai smarkiai rengiasi # prie centų ypatai. Ateikite visi ir. b-6848 h™

i Pas Šimėną dirba V. Kunic- streiko, kuris turi prasidėti 8 visos. Tikietus galite gauti pas the Alcoholic Beverte Control Law at 945
* • s ^iiHiiKiiiinvci, ijuru vi 11 tri di k. i y ji , > u 11 vy

kas, kuris kėlės dienas neatėjo i dieną spalio. Vien New Yorke

NOTICE is herfeby /ivėn that License Ni>. 
RL-79 has been (issued . to the undersigned 
to sell beer, wine and 'ifauo/ ’at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 39 Ralph Ave., Boroutdi 
of Brooklyn, County of. Kings, ;to be con
sumed on the premises. 1

IDA MULLER
39 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nl>. 
B-6903 has been issued to; the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 722 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. s

VICTOR LAZARO' 1 ( ,
722 Coney Island Ave., i Brooklyn,' N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6805 has been issued tą the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 319 
Oakland St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

KATHERINE GERSKI, 
WHITE ROSE LUNCH & BAR

319 Oakland St., , t _ Ųroęklyn^ N. ,Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail, binder Section 76 wI 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2586 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises? 

JULIA F. ZIMMERMAN 
(CORTELYOU CLUB RESTAURANT)

2585 Bedford Ave., Brooklyn, N. Yj.
NOTICE is hereby given that License Net. 
A-10690 has been issue4 to, the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 qf, 
the Alcoholic Beverage'Control Law at 1834 ‘ 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County' 
of Kings, to be consumed off the premises. ’ 

MARY CINCOTTA & ,
THOMAS LAZZARO . ,L

1834 Flatbush Ave., Brbokiyn, N. p.
NOTICE ' is hereby given that License No. 
B-7011 has been issued to the undersigned 
to sell, beor, at retail under Section 76 6f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 325 

NOTICE, is . hereby given, that License No. Smith St., Borough of Brooklyn, County 
1 Kings, to be consumed on the premises.

of

NOTICE is hereby jriven that License No. 
B-7000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section >76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Front St., Borough of Brooklyn, County 
Kings to be consumed on the premises.

MORRIS POGODA • ' •
64 Front St., Brooklyn, ,N.
NOTICE is .hereby given that License L._. 
B-6926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 166 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be< consumed on the premises.

JOSEPH MAGUIRE
166 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, _ - r ‘ T'
the Alcoholic JJeverage Control Law at- 51 
Ashland Pl., 
of Kings, to

FRANK 
SILVER MOON BAR GRILL 

51 Ashland Place., . . C _ ,
------ -  .a.

NOTICE is hereby given that License (No. 
B-6827 has been issued to the undersigned 
to sell beer,;• at retail under Section 76 of 
the Alcoholic; BeVerage Control Law at 6001 
3rd. Ave., LBorotlgh of Brooklyn, Bounty of 
Kings to be consumed on the premises.

. v I JOSEPH FLADGER 
, COZY Ct)RNER BAR & GRILL 
6001- 3rd. Ave.t Brooklyn,. -N. Y.
NQ’llCEHs hęrfe^Į given thatT License. No. 
B45S28 4haai been ijsued to the undersigned 
to’ Sell beer, at rdLail under Section 7fl. of 
the (Alcoholic Bevemge, Control Law, atį 366 
Fįighjng Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kfn&s, ,tq b« Ipdnsumfed ori the prėmiries.

1 BLASI' <
JOHN’S BAR & GRILL 

365 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
ktjnCE is -Hereby Sdven that; Lifeehte- No. 
B-6980 has been issued to the undersigned 
to seį) beer, at retail under Sectjop ^6 of 
the - Alcoholid Tlevefaga JControl Law at 1317 
Ovington Ave., ’Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NINTH ASSEMBLY* ^STRICT R^PPB- 
317 Ovington Ave.,- Brooklyn, N. Y»

64 
of

at retail under Section 76 of 
______.. ?____ _ ___ -1 
Borough of Brooklyn, County 
be , consumed cn the premises.
------- BENACASE____ ,

Brooklyn, N. Y. .

KRISTIAN SKAFLESTAD 
“TIVOLI TAVERN”

Smith St., Brooklyn, N.325
--------------- 7-------- . I NOTICE is hereby givęn that License No. 

NOTICE is hereby given that License Nq. I RW 16 has been issued to the undersigned
B-7029 has been issued to the undersigned to sell beer,, and wine at retail urfderl Se<*
to sell beer, at retail under Section 76 of tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con*
the Alcoholic Beverage Control Law at 331 | trol Law at 173 Greenpoint Ave., Borough
ir i v i a-.-. n v » i.i.._ Brooklyn, County of Kings, to be con

sumed on the premises.
JAMES CANAVAN

“PALM GARDĘN BAR & GRILL”
173 Greenpoint Ave.. Brbokiyn, N. Y» 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 762 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

uivA/uA, , CHARLES WLOCK
Brooklyn, N. Y. i 752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

laisviečius, arba “Laisvės
štinėje. Veikalą stato Komu-j 945 Franklin Avė.,

1 " IF VI- 1 NOTICE is hereby given that License No. 
] B-6808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
thq Alcoholic Beverage Control Law at 105 
Avenue U., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed on the preinises.

ROSE FUMETTA
105 Ave. U., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retąjį, .under. Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 189 
Parkside Ave., Borough' of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

PETER G. PAPAS
189 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y. 

I NOTICE is hereby given that License No. 
I B-6896 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 76 of 
J~ | Hit? XLIWIIUUU \,UI1LIUI JL,aW at zoo

.. , .... tt* I Kent Ave., Bvivugii ui urw^iyu, vourity __DOS regUliai’is susirinkimas. Vl- Kings, to be consumed on the premises.
. ... . . v . JA1'“’ Tsi nariai ir nares yra kviečiami 235 Kent Ave., 

dalyvauti, nes yra daug svar-
žinoma, kad iš tokio kongre- bių reikalų. Prasideda, žiemos, 7-77-
so darbininkai nieko gero ne-j 
gaus, kaip tik dar didesnį iš- į 
naudojimą, nes kapitalistams j , - .
rūpi kaip daugiau pasidaryti ateiti ir sumokėti savo 
pelnų. Tam tikslui jie panau
doja ir technikų žinojimą.

į darfyą. Turėjome dirbtuvės I virš 3,000 darbininkų pasisakė
ra- of Kinks to be consumed on the premises. 

HERMAN EYRICH
, Brooklyn, N. Y.

darbiiiinkų mitingą, nes bosas už streiką. Prie streiko rengia- nistų Partijos 4 kuopelė 
atsisakė jį priimti. Bet ir vėl si Baltimorės, Philadelphija ir sas pelnas bus skiriamas 
Michelsonas drožė spyčių, kad kitų prieplaukų darbininkai, ly Workeriui.” Ateikite, 
V. Kunicką negalima priimti, Išnaudotojai iš 
kad jis būk girtuoklis ir taip U-^o- ------------- / — inc i iz c • •
visaip paškudijo. Ir visada savo jėgas prieš darbininkus. LOS. 1 KllOpOS SuSinnklIliaS 
taip, kaip tik kuris darbinin- ------------------—
kas nepatinka bosui, tai v. Metalo Reikalu Kongresas j Michelsonas pirmas puolasi 

'bosui Į pagelbą, darbininką

.................... j savo pusės j niai! 
taipgi nesnaudžia, bet ruošia

“Dai- 
masi-

Ketvirtadienį, 4 d. spalio, 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai-

to sell beer, 
t .
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, , 
County ,of Kings, to be consumed on the 
premises’.

. CHARLEY’S SELF SERVICE INC.
331 Knickerbocker 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 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 29 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK MESSINEO 
“PREMIER BAR & GRILL’’

29 Wilson Ave., 1~

New Yorke prasidėjo meta- nėj, kampas Lorimer ir JTen 
'niekina ir bosą teisina. Kunic-j 1° industrijos bosų, išradėjų ir,

prisi- I ko klausime Michelsonas ir Ši-Įtt. kongresas. Svarstoma, kaip 
menas liko laimėtojais.

Tai matote kriaučiai; darbi-
pagerinti metalas, kaip pakel
ti metalo industrijos gamybą ir 
tt. Dalyvauja visokį technikai.

Eyck Sts., įvyks Lietuvių. Dar-1
bininku Susivienijimo 1 kuo-: the “Alcoholic Beverage controi^Law1 at° 285 

, .... tt* ! Kęnt Ave., Borough of Brooklyn, County ofPOS regUliai’is susirinkimas. Vl- Kings, to be consumed on the premises.
......................... JAMES J. COYLE

, Brooklyn, N. Y.

Mano nu.ęmone, visi dąrbi- 
■ minkai,- ar tai komunistai, soci- 
i ąlistai, katalikai-, 3 tadtininkai, 
turi iš vien kovoti- prieš bosus, 

į nes mes iš savo darbo darom 
gyvenimą, visus mus lygiai 
darbdaviai išnaudoja. Bet ku
rie, kaip V. Michelsonas, užsi
ima tokiais darbeliais, tai rei
kia mums gerai žinoti kas jie 
yra, ko verti jų “darbeliai,” 
reikia nepasiduoti jų pasa
koms, nes Michelsonams dar
bininkų reikalai neapeina.

Kriaučius.

Policija Pagelboj Fašistams
j. , - ' ♦ . > , • • , A « f t « ■ • »

j f . Academy df Musfc- svetainė- 
įje, 14th St., fašistinis benas 
griežė koncerte. Prieš svetai
nę susirinko darbininkų masės 
tikslu užprotestuoti prieš fašis., 
tinį-žiaurumą, bet- 120 polici
ninkų neleido darbiniu, pi- 
kietuoti. Policija sako, kad ji 
būk buvo ir prieš fašistus, ku
rie grūmojo pikietų eilėms, bet 
tikrumoje visada New Yorko 
policija tarnauja fašistams 
prieš darbininkus.

Tik 1 Centas Brošiuraitė
■ • f . . "

Komunistų Partijos New

sezono parengimai ir mūsų 
kuopa turės aptaAi, ką rengsi
me. Taipgi visi nariai prašomi 

1 duo
kles, kurių tjąu yra laikas mo
kėti. Bus ir delegatas d. J. 
Siurba iš. prieškarinio* kongre
so, kuris išduos raportą.

LDS. 1 Kp. Sek. P- Š.
I D2 - r » ->? L- .

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

SUSIRINKIMAI
, BROOKLYN, N. Y.
, šv... Jprgio,, Draugijos kvartalinis 

susirinkinias. įvyks sėredoj, § <1. spa
lio, (Oct.) 7:30 vai.'vakare, 80 Union 
Aye., Brooklyn, ų ••

Visi nariai, malonėkit^., dalyvauti 
nes turim labai daug svarbių reika
lų apkalbėti. • ' ' ‘ ‘ ■ '

• Sekr. J. A. Draugelis.

MASPETH, N. Y.
LDS. 14 ir ALDLD 138 kuopų mė

nesinis susirinkimas jvyks ketvirta
dienį 4 d. spalio-October, 7:30 vai. 
vakare po numeriu 64-45 Perry Ave., 
Maspethe.

Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, užsimokėti duokles ir atsiimti 
trečią numerį “šviesos.” Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

' Sekr. ' 
'(234-235)

NEW YORK CITY
APLA 49 kuopos susirinkimas Į- 

I vyks 7 dieną spalio, (Oct.) 2 vai.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 
fė girdėję Dr. Kaškįaučiaus 
patdriih’us kaip naudihga svei
katai yra Valgyti bičių medų. 
Tad1 viėtbj cukraus naudokite 
medų. ’ ‘

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana .žemos:

Kvorta >75c ir ; galionas ,$2.50
Tųojaųs kreipkitės į “Lais

vės” ofI&4’ ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
1

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų i 
’tęnas, tai’ legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evėrgreen 7-1661
4 . • ' ‘I

arba užeikite pasikalbėti į x ofisų ‘ 
Kampas Union Avė. ir Gfanil Št. .

485 Grand Št., Brooklyn? N; Y.

1TRU-EMEER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ) L

485 Grand'Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661 * »■ ■/. i

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdaū automobilius kiekvie- 
- nam reikale. «Kainos žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stėičius su naujau
siais {taisymais. Keturios bo- 
lių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tęl., Stagg 3847

Darbininky Delegatas į SSRS
Sovietų Sąjungos Draugų 

komitetas praneša, kad Chica- 
gos mėsinyčių darbininkai iš
rinko negrą darbininką dele
gatu į Sovietų Sąjungą. Išrink
tas John Paris, kuris su kitais: 
delegatais vyks į Sovietų Są-J 
jungą dalyvauti 7 d. lapkri- dieną, Astoria Hall, 62 E. 4th St.. 
Čio 17-kos metų paminėjime Nuo. spalio mėnesio iki gegužės mė- 

; nėšio 1935 ąusirinkimaibus laikomi 
Į 2 vai. dieną. Tie kurių mokestys esą 
J užsivilkę ir norinti prisirašyti, kvie- 
j čiame j susirinkimą. ' ' • : r
l • , Valdyba.

(233-234) '

nuo revoliucijos laimėjimo.

, nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomib 
vakarais 
iki 1

“New Masses” Magazinas
Išėjo naujas numeris^ “New Į 

Masseš” žurnalo. Šis žurnalo 
numeris yra 1 ypatingai; j ląbąi; 
svarbus. , Spivak, autorius vei-' 
kalo ..“.Georgia Nigger,” rašo 
straipsnį, kuriame iškelia aik- 

AiMhtf Bt„ ir k’ad ten Naujo-, skleiste 50 000 kopijų Kiek-;^- paganei į jJngti7.
kas 2 dienas neatėjo-| ■ darbą, Vifenas darbininkas turėtų įsi^.^ valstijose KiekvięnAs 

darbininkas, mokantis ‘ anglų 
kalboje skaityti, turėtų įšįg^ti 
šį numerį. Tai yra spalių 2 d. 
numeris. . . .

^'Platform of Struggle for 
tai j f būk'ir turėjo parsiristi Urgent Needs <’of Toilers.” 
bosas ant grihdy? Michelsonas'Brošiuraitė yra net 24 pusld- 
dejo‘visas pastangas, kad is- pit/,' su kai kūriį kandidatų 
tėisfrius Šimėną ir a'pkaltinus’ paveikslais. Jojė'išdėstoma, už 
darbininką 'Kr 'NaūjOkąj Jis ką komunistai' štdja dabartį-' 
net tą 'pašakojo^ kaip pirmiau hiais* rinkimais. New Yorko) 
ŠiMSrias laikė1 < dirbtuvę) 1258 distriktas 'yra užsibriežęs 1 pa- į

del girtumo, tat pbnhs Micheh'gyti ir padėti Komunistų Pat 
sdnas mano, kad bosdš het po'tijas narianhs ją paskleišti ta^ri 
dviejų mėtį vfe dar gali ž irto- P e prdlfetarinių masių. ' 
gų mušti ir unijos narius mesti I Draugai, kurie turite liuosų 
laukan: kada tik nori. Reikia1 vakarų, tat galite ateiti į Kom- 
žinoti, kad Michelsonas yra so-! partijos raštinės, pasiimti lape- 
cialistas ir dar jų lyderis ir di-'H'ų' i'r kitos medžiagos ir aplan- 
delis komunistų pludikas. Tai-'kyti - balsuotojus. Williams- 
gi jis šiemet ir runino į dele-iburgo lietuviai gali kreiptis į 
gato vietą, bet kriaučiai, ne-j 6 sekciją, 61 Graham Ave. 
paisant Pruseikos-Butkau's ' ir 
kitų gražaus čiulbėjimo apie 
Michėlsono “nuopelnus”, * žino 
kas jis yra Ir nedavė progos 
jam būti delegatu: Taigi ir 'ta
da Michelsonui nepavyko, ša- 
pos dartHhinkaį nubjalsrfvcĮ, 2,0įDWu<ihdijonų.
kad bosasf turi* pĮįimti Ę. Nau-jlrtwood HH1 Parke tą savo dĮe- 
joką f jds^b^ jkųris ir’ po feįai ’įąf- ’;vaaąi atliko senovines 
dienai dirba pas šimėHą. Bet'ceremonijas.

h • < i m , . iHfi’tiHi’ri'U'iSi 11 f

v Pasirodė Indijonai
New Yorke kas metai indi- 

jortai'apvaikščioja savo tatiti- 
nę šventę. Sekmadienį virš 

. apvaikščiojo 
Parke tą savo dfe-

t ' ! >.

Milton Rayfield Išimtas Po 
Užstatu $100

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai •’g’ražuš* 8 šmo

tų '‘dining room” setas. Parduo
siu už ląbaį žemą, kainą., (Yra vienas 
didelis stalas (susėst gari • 10 žmo
nių) 5:k'rČslai, vienas didelis ”buffet” 
ir “china closet,” su vjąu. setu eina 
ir skurinis ‘ųžklodas del ^tAlp. Greitai 
kreipkitės,: . w , ( ♦ '•

i j 1 1 ‘ Mi Buivydas, ’• 'b
741 McDonough Str.,

< ! Brooklyn, N. Y.
(231-236)

: i '

CLEMENT VOKETAITIS
, <■ 1 ■ !■ ■- ‘ . - 1 '

, LIETUVIS ADVOKATAS *
\ . • . • . i '

113 WEST 42ND ST.
' NEW YORK, N. Y.

. 1. X . . ’ 1 • • '

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

■ : ».' i : • - . ‘ ; <. .. j ( • : 1 •

M. Rayfieldo teismas atsibus 
šiądien. Tas draugas buvo kalti
namas užrašyme ant šąlygat- 
vio “Balsuokite už Komunis
tų Kandidatus.” Rayfield, phtš 
kandidatuoja į Assembly, 20th 
Assembly Distrikte.

Buvo reikalaujama tūkstan
tio dolerių užstato, bet bįvo 
paleistas už šimtą dolerių u*ž- štakr 4. tv

Reporteris.
, ' y v • ‘ j • /< • M

A’

1 Telephone: FOxcroft 9-6901

OXY BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

321 Chįii

»Pristatau parengimams Gerą Muziką Už
v ■, • ’ ' (Prieinamą Kainą
Streep, ■ 18 Stagg Street

Brooklyn, N. Y, 
i ’

«r

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABOiRIUS .

X Undertaker)
Vedu šermenis, ir palaidųjų ■) 
tinkamai ir už prienamą kainą >

Parsamdaū automobilius ve-* 
stuvėm, parėm, krikštynom ir ✓ 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.1

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y ‘

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
’ Išbėrimai, Krau

jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
d u 1 i ai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
£arnS,s Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

Telephone, EVergreen 8-9770 <

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au

tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenuei BROOKLYN, N. Y. ,
i1 ' Iliv. I U !. ’ L

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

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York »
Valandę^Tr^ A., H jki 8 p-
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




