
BADO REVOLIUCIJA
GRESIA HITLERIUI

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Viau Sabų, 
Vieny kites! Jūs Nieko

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
SekmadieniųBerlynas. — Sausra labai 

sumažino Vokietijoj derlių. 
Hitlerininkai per prievartą 
renka iš valstiečių ūkio pro
duktus; kas neduoda, tą į 
kalėjimą. Iki šiol, kuo ma
žiau būdavo kokių reikme-i 
nų, tuo augšČiau nazių vai-i 
džia kėlė kainas. Tonas 
kviečių Berlyne kaštuoja 
193 markes,. o Chicago j tik,1 
82 markes. Visi būtinieji i 
produktai Vokietijoj bran-! 
gesni, negu Amerikoj bei 
Anglijoj.

Hitlerio valdžia gyvenimą 
pabrangino dar tuom, kad! 
faktinai sustabdė ūkio pro- [ 
dūktų įvežimą iš užsienių.1 
Tuo,pačiu laiku vidutine užpuolė Darbininkus, Beini!

Retežius, o Hlaimeaite 
Pasaulį!
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VISUOTINAS SHEIKAS SAN PRANCIŠKOJEAUSTRU POLICIJA \ NUŠOVĖ 3 REVOL
SOCIALISTUS

lavinto darbininko alga nu- i 
puldyta iki 19 amerikoniškų [' 
centų už valandą, o darbi- ’ 
ninkė tegauna apie 12 cen-| 
tų valandai. 1__ 
Viešpataujant, uaiuininau; c i
būklė pablogėjo bent 12 iki!tantj darbininkų Kaltenio-! 
15 nuošimčiu. Jeigu darbi-■ utgeben miške, kur jie su-; 
ninkas uždirba bent $310!sirinko apvaikščiot 1927 he-1 
per metus, jis turi mokėti Pos ^5 d. padarytas žudy-;

- - --- - 1—, Policija miške ant vie-į
socialės apdraudos!tos nušovė tris revoliucinius į 

! socialistus. j
į Pereitą sekmadienį suka- 
| ko 7 metai nuo to laiko, kai 
policija prie Vienos teismo 
rūmo nušudė 95 darbinin
kus. Darbininku minios tą 
dieną 1927 m. susirinko de
monstruoti todėl, kad teis
mas išteisino du fašistus; o 
tie fašistai buvo nugalabinę 
du socialistus. Besiginant 
darbininkams 1927 m. de-

ninčius 1927 Metų ,
Žudynes [

VIENA. — Sekmadienį!
Hitleriui be- fašistine Dollfusso policija! 

darbininkų kariuomenė šaudė į tūks-!

valdžiai virš $30 taksų; sy-!nes- 
kiu su i 
mokesčiais, jis turi taksais 
sumokėti 18 nuošimčių iš sa
vo algos. Be to, naziai per 
prievartą lupa iš darbininkų 
neva “liuosnorius” mokes
čius.

Gręsia badas ne tik darbi
ninkams, bet ir valstie
čiams, kuriems reikia dasi- 
pirkti valgio produkų. Tak
sais gi apkrauta net kiek
vienas parduodamas kiauši
nis. N. Y. Times korespon-Įmonstracijoj bljvo nukauta
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Kairiosios, Industrinės Marininkų Unijos vadovaujama demonstracija 
New Yorke prieš atplaukusį iš San Francisco garlaivį “Virginia”. Jis 
S m Franciscoj buvo streiklaužių prikrautas. Industrinė Unija atsišaukė 
į “Virginijos” jūreivius, ir 75 iš jų tuojaus metė darbą.

DU BEDARBIAI NUŠAUTI; DAUG SUŽEISTA; POLICIJA ATSAKE ŠVINU 
Į BEDARBIU PROTESTĄ PRIEŠ ŠALPOS SUMAŽINIMĄ; BET TERORU 

NENUSLOPINS DARB. KOVOS

WI J;

(GUBERNATORIUS PAŠAUKĖ 6,000, j
MILICIJOSKRIUŠINTI STRĖi^lj Į j j

New Yorko Laivu Darbininkai Rengiasi Streikan, Jeiįjį 
Kompanijos Nepatenkins Unijinių Reikalavimų H i

STREIKIERIAI VADINAMI DIKTATORIAIS
San Francisco, Cal. — Į vokacijoms iš priešų pusės, 

[visuotiną streiką šiame mie-,Kom. Partija taip pat atsi- 
i ste liepos 16 d. išėjo 125,000 šaukė, kad streikieriai pri- 
i unijinių darbininkų. Dau-[ statytų maisto darbinin- 
[ gybė neorganizuotų darbi- kams ir kur ištikro jo būti- 
[ ninku taipgi metė darbus, nai reikia. Kapitalistai rė- 
' Streikas paliečia 1,300,000 kia, kad šičia darbininkai 
j gyventojų mieste ir priemie-! dedasi “diktatoriais,” 
sčiuose. Sankrovose

[ pritrūko valgio daiktų. Už- [ 
isidarė ir daugelis valgyklų. 
[Gatvėse beveik visiškai su- 
' stabdytas važiavimo judėji
mas. Sustreikavo gatveka-i 

■ rių darbininkai ir taxiu ve- [ 
žikai; jau nuo pirmiau strei- j v ,___
kan išėjo trokų vežikai. Į rju^ šaukia dar 4,000 mili-

iman- i * 1 5 !Sankrovose jau čiais į savo rankas maisto 
ir “piliečių gyvybės klausi
ma.” £

Mobilizuoja Tūkstančiui 
Ginkluotų Vyrų prieš 

Streiką
Californijos g u b ernato-

Streikuoja metalo darbiniu- į cininkų, apart jau buvusių 
kai; 6,000 valgyklų darbi- mįe^e valstijos ka* 

’ ’ —......   Milicininkams jsa-ninku, 2,000 mėsos krautu- MilicinmKams įsa-
’ įkyta apginti streiklaužius. H j

Policija sykiu mobilizuo
ja šimtus buvusių pasaulį- 
nio karo oficierių ir

vių ir sandėlių darbininkų, 
virš 3,000 ledo išvežiotojų ir 
įvairūs kiti darbininkai. Au
tomobiliams gazolino beveik 
niekur mieste negalima gau- ’ traukt 
ti- . [tūkstančius ex-kareivių.
v San Francisco priemies-j Miesto majoras Rossi sa- 
čio Oaklando darbininkai; vo atsišaukime į gubernato- 
rengiasi stot į visuotiną [ rjų Merriam keikia komu" 
streiką šiandien. Galimas' nistus, kad tai per jų veik? 
daiktas, kad eis į generalį i lą įvyko šis visuotinas streir 

kas ir “yra laužomi įstaty
mai.”

Bet nei gubernatorius 
nei majoras nesako laivų 

anrypipąlkompanijoms, kad paten- 
unįjųakintų teisingus laivakrovių 

* ; reikalavimus, del kurių ir 
V yra šis generalis streikas.

Laivakrovių ir jūrininkų 
[streiko ūpas sparčiai auga 
[ir New Yorke. Darbiriin- 
[kai spiria Darbo Federaei- 

San Franciscoj atstovai [ jos vadus šaukti streiką iš 
i 125,000 organizuotų darbi- [pritarimo Californijos 
ninku liepos 14 d. nubalsa- ‘ streikieriams, taip kad net 
vo skelbt generalį streiką, ĮWm. A. Maher, Jūrininkų 
tuomi paremiant streikuo- Tarybos prezidentas, gro
jančius laivakrovius. Už al°ja visuotinu streiku.^ Sa- 
streiką balsavo 89 prieš 3 iš
viso. Tą sumanymą pada
vė kovingas laivakrovių va
das Bridges. Darbo Fede- 
racijos vadai bandė priešin- u^y į kompanijos’iŪ‘šS' 
tis, bet nieko nepešė. Buvo . - - -
išrinktas visuotino streiko Jrų derybų^ 
pildantis komitetas iš 25 c __ L
žmonių.
ninkas E. D. Vanderleur su
kitais dviem sėbrais, C. W. i Į Austriją 
Deal ir Kidwell’iu pribruko 
į tą komitetą tokių kapitalo 
agentų, kaip ir jie patys. O į 
vis dėlto į komitetą įėjo ir 
kovotojas Bridges.

CLEVELAND, Ohio.—13 d. pat kartu, didžiausiu įnirtimu j Bosų, valdžios ir prostitutės 
spaudos yra vienas tikslas— 
pravedimas teroro prieš bedar
bius ir jų kovos vadą, Komunis
tų Partiją ir skleidimas hitle
riškos demagogijos melų. Bet 
bedarbių priešai labai apsirin
ka, manydami tokiu būdu alka
nų masių protestą užgniaužti ir 
mažai dirbantiems ir dalį laiko 
dirbantiems įkalbėti, jog bosų 
klasė su NRA yra jų “užtarė
ja”, drauge, o komunistai čion 
norį viską apversti augštyn ko
jomis.
Darbininkai Mobilizuojasi 
prieš Bosų-Policijos Terorą 

Keli desėtkai mitingų atlaiky-1 
ta tą patį vakarą prisirengimui j

(Tąsa 5-tam pusi.)

R C Lone- lipnos 16; ir 5 policininkai. . _ A v , , ,
- ’ , Pranpšimni iš An^tri inq kopos, Prospect pašalpos sky- Į puola tuos, kurie išdrįso protes-

• v • ♦ { • i -z yndo Ino- nprpitn ^pkmndip riuje’ nusau" tuoti prieš nukapojimą pašal-jog gręsia/darbinmkų ir kai- 10Ci0> j°S peieitą seKmaaie- ta du bedarbiai: Sam Arsentini
revoliucija nį daugelyj vietų buvo slap- ir v;™;Q Wiiiinmc pos 22/). Bosų spauda nebūtų

prieš fašizmą, bet veikiausia iškelta raudonos vėliavos, yra 4 . . . « . - . ! T o i »f r

d. pakartotinai pabrėžia, •

miečių bado

ir prieš patį kapitalizmą.

Prieglauda žydams Pabėgė
liams Guatemaloj

Guatemalos respublika lei-! 
džia keliems tūkstančiams 
žydų pabėgėlių apsigyventi 
toj šalyj. Tai bus daugiau
sia pabėgėliai nuo Hitlerio.

iFrancijos Socialistai 
Išvien su Komunistais

Kovoj prieš Fašizmą
PARYŽIUS. — Franci- 

jos Socialistų Partijos Vy
riausia Taryba liepos 15 d. 
priėmė komunistų pasiūly-

ir Vinnie Williams; pastaroji 
mažų kūdikių motina.

i Taipgi keli pašauti—jų tarpe ir 
policistas.

Pietų laike (13 d. liepos), be-j 
darbių komitetui atėjus sudėti! 
protestą prieš numažinimą pa- j 
šalpos, tos stoties valdininkai I 
vieton išklausyti Bedarbių Ta-| 
rybos reikalavimus, pašaukė po
liciją, kad pastaroji bedarbių 
komisiją išmestų lauk.

Tai buvo naujo išduoto “uka-i J

prostitutė tojo žodžio prasmėj, 
jei ji netarnautų bosų klasei. 
Visame tame įnirtime ant visų 
tų bedarbių kovų, kuriomis va- 

Įdovauja Komunistų Partija, 
i “Plain Dealer”, “Newsai” ir 
“Pressai” šaukia, kad kaltinin- 

i kais nušovime Arsentinio ir 
[Williams yra ne budeliška po
licija, bet “triukšmadariai” ko
munistai, kurie sukurstę bedar
bius “pulti” ’’nekaltą” polici- 

,v . v '.ją*. Bet nei žodeliu neprisime- 
I zo_ PŪjly11'1^8 *s (Pav/e\°. seTi- j na, kad čia bedarbių komitetai 

prieš numažinimąmą stoti į vieną frontą ko-į mo viršylų, kad: “bedarbių pro-1 protestavoTurkijos Vyriausybė Žada 
Gint Žydus nuo Fašistų

Istanbul. — Turkijos fa
šistai pradėjo daryti pogro
mus prieš žydus. 3,000 žy
dų buvo taip išvyta iš Dar- 
danellų srities ir Trakijos. 
Dauguma nubėgo į sostinę 
Istanbul.
vyriausybė žada bausti tuos Įtik Francijoj; jis paveiks ir'
žydų užpuolikus ir liepia pa-j į kitų šalių Socialistų Par-i Parkritusiam Arsentiniui šuva-i 
bėgėliams grįžti į savo na
mus; ketina juos ten apsau
goti nuo fašistinių piktada
rių. „

voj prieš fašizmą ir bendrai | testai neturi būt toleruojami” j'pašalpos Apie nukaposimą pa- 
kovoti už demokratines ir pašalpų stotyse. šaipos nei žodelio.

Policija pribuvus pradėjo

giasi po jų komanda su
trauki prieš streikierius

streiką ir San Pedro darbi
ninkai. Visuotino streiko 
klausimą pirmadienį balsa
vo Portland, Ore., darbinin
kų unijos.
Darbo Federacijos 
centro vadai dar atstūmė 
savo mieste visuotina strei
ką, žadėdami tik finansinę 
paramą San Francisco strei- 
kieriams.

r■ 'W' Ji,

darbininkų teises. Neatlai
kydami spaudimo eilinių dciLiY v Ijccld b i ii luomitctą i c | 

ip_ veiverių rankenomis. Sam Ar
sentini, gindamas bedarbes mo
teris, kurios buvo daužomos, 

i siekė pastoti kelią budeliui poli- 
L cistui Vąšely ’jui, kuris siekė 

smogti Vinnie Williams.
Kitas budelis polic. Gibons šo- j turbūt, yra stipriausias vy- 

.ve Arsentinui tiesiog į krūtinę. ras pasaulyj. Dirbdamas 
!jis nesunkiai nešioja daik
tus po 2,300 svarų, daugiau 
kaip po toną. Ale užtat ir 
valgo. Mėsos jis per mėne
sį suvartoja 150 svarų ir ki- 

Tr.^ v , tų valgių dar 400 svarų,
Kitose pašalpos stotyse buvo,kaip rašoma N. y. Mir- 

1 ror’e. Bet pats tesveria 
212 svarų ir yra normaliai 
nuaugęs. Veikiausia prieš 
jį neatsilaikytu nei Came
ra.

narių, reikalaujančių vie
ningo fronto su komunistais 
toj kovoj, soc. vadai buvo! 
priversti užgirt tų veiksmui 

i vienybę su komunistais. Tai 
Dabar Turkijos .yra didelės svarbos žygis ne,

Rusas Lengvai Nešioja
2,300 Svarų Nešimus

MASKVA. — Fabriko 
darbininkas A. V. Gilkin,

Amerikos Karininkai 
Pritaria Hitlerizmui

Camp Dix, N. J.—Pas 
Amerikos oficierius šioje 
kariško piliečių lavinimo 
stovykloje yra daug prita
rimo Hitleriui. Pereitą sek
madienį žydų rabinas Ju
lius Silberfeldt per pamal
das pasakė prakalbą prieš 
Hitlerį. Jis turėjo kelias 
rašytas prakalbos! kopijas; 
norėjo jas duoti laikraščių 
reporteriams; bet generolas 
Laubach ir kiti karininkai 
neleido ir atėmė dalinamas 
prakalbos kopijas. :

tljas. ‘ rė dar-penkis šūvius viršminėti
Pranešimais iš Pary-1 budeliai. Pasėkoj tokio įdūku- 

žiaus, kituose rinkimuose! šia šaudymo iš policijos pusės 
Socialistų Partijos nariai! tapo pašauta koja ir vienam 
gal taip pat privers vadus' policistui.
išvien, eiti su komunistais. Į Kitose pašalpos stotyse buvo! 
Iki Šiol socialistų vadai • padaryta panašus puolimas ant i 
remdavo buržuazinę taip ‘ bedarbių komitetų. Prie Miles 
vadinama “radikalių sočia- į Avė. stoties sumušta ir areš- 
listų” partiją prieš komu-į tuota 7; prie Franklin Avė. sio
nistus. j ties—4; ant Quincy Ave., prie

E. 59th St. krautuvės areštuo
ta 9. čia bedarbius areštavo 
už tai, kad jie susirinkę užpro- ■ 
testavo prieš krautuvninko ne
siskaitymą su bedarbiais, atėju

siais “orderių” atsiimti.

Trys Nukauti Rinkimuose
REDBIRD, Ky. — Aps- 

kričio valdininkų rinkimuo
se per ginkluotą kovą už 
skirtingus kandidatus tapo 
nušauti1 trys piliečiai.

PHILADELPHIA, Pa.— 
Trokui užkliuvus už auto
mobilio, sekmadienį buvo 
užmušta keturi automobi
listai.

Dviejy Moterų Kūnai
Sukišti į Skrynias

„ .. .. ,. _ „ , ; Brighton®, Anglijoj, gelž-
KapHalistine Spauda Hitle- Į<eĮj0 stotyje vėl rado suka- 
risku Įdukimu šaukia, kad . , J
Komunistai Kalti Kurstyme Pot5 laV,Oną nezmomos mo-

Bedarbių
Vietos didlapiai su didžiau

siais antgalviais išėjo, užvirda
mi policijos budeliškus žygius 
prieš bedarbių protestą. Tuom

iteries, įdėtą į skrynią. Pa
našiai pirmiau, birželio 18 d. 
buvo toj stotyj atrastas 
skrynioj lavonas kitos 
teries.

mo-

Sausra, Bado Mirtis ir 
Cholera Chinijoj

HWAIKING.—Derlingiau- 
šioj Chinijos provincijoj 
karščiai 100 iki 115 laipsnių 
nudegino laukus, daržus ir 
pievas. Visur pilna lavonų 
žmonių, mirusių nuo bado 
arba nuo choleros ir kitų 
baisių ligų. Kas buvo likę 
nuo sausros, tą baigia są
rančiai nuėsti.

ko, jeigu kompanijos šičia 
nori išvengt tokio streiko, 
tai turi šią savaitę padaryt 
bendras derybas su atsto
vais 'septynių marininkų' ’ ’

L Jr

vis atsisakė nuo tokių ben-‘
>

Pašalpos Mėsa
WASHINGTON. — Ša- 

lies valdžia supirko bent 
10,000,000 karvių iš farme- 
rių, kurių laukus, ganyklas 
ir pievas sausra nudegino. 
Tai buvo badaujančios kar
vės. Dabar Washingtono 
valdžia žada jas išpjauti, o 
jų mėsą “sukenuoti” ir da
linti kaipo pašalpa bedar
biams. Ketina duoti pinigų 
valstijoms ir apskričiams
atidaryti dirbtuves, kur bus Komunistai įspėjo streikie- 
apdirbama ta mėsa. i rius, kad nepasiduotų pro-

deja, pnmi i Skverbiasi Atgal
i

VIENA.—Hitlerio Šali
ninkai, kurie pirmiau buvo 

J pabėgę į Vokietiją, dabar 
veržiasi atgal į Austriją. 
Hitleris riebiai apmoka už 

Kom. Partijos Atsišaukimas slaptą jų pervedimą per sie- 
Komunistų Partija išleido ną į Austriją. Tuom jis sten- 

į streikierius atsišaukimą, £*asi sustiprinti. savo sėb- 
kad išrinktų iš eilinių narių I rus,^kurie. Austrijoj kovoja 
didžiulį komitetą ir perimtų : Piaeš rymiško fašisto Doll- 
kovą tiesiog į savo rankas. ^usso valdžią.

wseseasHS

{Daugiau žinių 5 pusi)

■
v;



Hitlerio Pasiteisinimas

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

AKNĖ SU ROŽE

arės

s Generalis Streikas!

Canada and Brazil, six months

šviesos” Korteles

,kad streiką,pagįmjįč komūnjptai,,kad1 jie 
Rbformisti-

Hitleris 
Susirin- 
ir plojo

DARBININKU 
SVEIKATA &

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

Telephone: Humboldt 2-7964

kia permaina? Todėl, kad da
bar jeigu mes gauname narį ru
denį—spaliu ar lapkričio bei 
gruodžio mėnesį į organizaciją, 
tat jis pasimoka duokles ir štai 
po naujų metų jam ir vėl jau 
reikia mokėti išnaujo už kitus 
metus duokles. Del tos priežas
ties, kaip kurie nariai pasitrau
kia iš organizacijos. žinoma, 
jeigu kas norės gauti 1934 metų 
knygą ir “šviesas”, tai tas ga
lės užsimokėti ir už 1934 metus.

Prašoma apskričių ir kuopų, 
kad šiuom klausimu išsireikš
tų ir prisiųstų savo patarimus į 
centra.

darbininkus., Lenino rą& 
tuose būtų galima rasti nu
rodymus tuom klau$imi£ 
■Bet bus aiškiausias pavyzd 
•dis iš to, kad Leninas mo
kino bolševikus, Dūmos na
rius, atsistoti ir priešus vi
su smarkumu kritikuoti, iš
keliant darbininkų klasės 
reikalus.

visam organizmui gydymo, 
kad atpildžius. ko jam labiau
siai trūksta.

Gerai miegokite, dažniau 
pasilsėkite. Būkite ant saulės, 
ant gryno oro. Maistą var
tokite natūralinį, nesugadintą, 
kad ypač vitaminų ir mineralų 
gavus pakankamai, kad kalkių 

i: sūrio, varškės,

uždaro.
(2) Montrealo darbinin

kai pilnai teisingai pasielgė, 
kada jie neleido policijai 
areštuoti savo draugą. Taip 
visada darbininkai turi da
ryti, kur tik gali atimti are
štuojamus draugus.

(3) Kaip Marksas, taip ir 
Leninas netylėdavo priešų 
kalbėtojams, kada pastarie
ji bandydavo apgavinėti

Jungtinėse Valstijose dau
gelyje vietų -bolševikai ir 
sąmoningi darbininkai darė 
priešų kalbėtojams užmeti
mus, paimdavo susirinkimą 
į savo rankas ir sakydavo 
prakalbas. Revoliuciniai 
darbininkai negali . ramiai 
sėdėti ir tylėti, kada bur
žuazijos agentai apgavinėja 
darbininkus. Žinoma, jeigu 
jie sutiktų po prakalbų leis
ti darbininkams kalbėti, 
kaip kad daro komunistai 
savo prakalbose,!' tai tada 
nebūtų reikalo priešus ata
kuoti laike jų kalbos. Bet 
priešų kalbėtojai, jeigu, įr 
pažada, tai-- tik J apgavimo, 
tikslu, kada pasako prakal
ba, tai tada neleidžia darbi- 
ninkams tuos kalbėtojus 
kritikuoti nei klausimus sta-

rengiasi prie revoliucijos 
nių unijų vadai, kurie desperatiškai sten
gėsi neprileisti eilinių narių prie vįsuo- 
tino streiko, tačiaus nepajėgė, irgi dreba 
iš baimės ir grūmoja komunistams. Gir
di, “čia streikas, o ne revoliucija.” Tas 
tiesa, kad tai streikas, o ne revoliucija. 
Bet šis streikas yra vienas žingsnis link 
revoliucijos. Kaip tik šiame streike 
San Francisco darbininkai neišvengiamai 
dar aiškiau pamatys, kad buržuazija ir 
jos valdžia yra jų priešai. Iš jų patyri
mų pasimokins kitų miestų darbininkai.

Taip, Komunistų Partija ir komunisti
nė spauda karštai stojo už generalį strei
ką, kaipo įrankį laimėjimui laivakrovių 
streiko, atmušimui kruvino policijos te
roro, paklupdymui laivų kompanijų. Pa- 
galiaus šitą kelią San Francisco darbi
ninkai pasirinko! Tai didžiausias mora- 
lis Komunistų Partijos laimėjimas.

Visas Amerikos komunistinis judėji
mas nuoširdžiai remia San Francisco 
proletariato generalį streiką. »Mūsų Ca- 
lifornijos draugai bus pirmosiose streiko 
eilėse.

Kelios dienos atgal tapo palaidoti du 
darbininkai, kuriuos paskerdė San Fran
cisco budeliška policija. Palaidoti darbi
ninkai Howard S. Sperry ir Niek Coun- 
deorakis. Abu kovingi darbininkai. Co- 
undeorakis buvo Komunistų Partijos 
darbuotojas. Valdžia manė, kad žudymu 
kovingų darbininkų išgąsdins San Fran
cisco proletariatą. Apsiriko. Tik kelios 
dienos prabėgo, o šiandien jau generalis 
streikas tam pačim mieste! Toks atsa
kymas į policijos terorą.

Kovos audra plinta į kitus Amerikos 
kampus. Alabamos audėjai, Portlando 
laivų darbininkai, Minneapolio transpor- 
tacijos aptarnautojai balsuoja už streiką.

Taigi, Roosevelto valdžios užsimoji
mas atimti iš darbininkų teisę streikuoti 
neišdegė. Kongreso išleistas streiklau- 
žiškas įstatymas, įvedantis verstiną arbi
tral još sistemą, tik užgimęs laužomas 
visuose Amerikos kampuose. Mes sakė
me, kad taip bus. Mes nurodėme, kad 
Amerikos darbininkai nepasiduos naujai 
priespaudai be kovos.

? , LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BI
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Pereitą\penktadienį budelis 
kalbėjo fašistiniam reichstage, 
kę buvo keli šimtai jo agentų 
rankomis savo vadui. Jo kalba buvo gir
dėta ir kitose šalyse, nes buržuazinės ra
dio kompanijos leido jo prakalbą per ra- 
3io išplatinti.
s Hitleris teisinos. Sušilęs aiškino, ko
dėl jis birželio 30 d. surengė skerdynę 
savo buvusiems draugams, kurie, girdi, 
padarė suokalbį prieš jį. O pavojus jam 
buvęs, pavojus visai tautai, tuo būdu var
dan tautos jis turėjęs sušaudyti net 77 
savo-padėjėjus. Visa atsakomybė už su
šaudymą “sukilėlių” gulinti ant jo vieno 

>j>ečių.
.' Bet. Hitlerio prakalba buvo taip pat pa
skelbimas fašizmo bankrūto. Jis nenoro
mis pripažino, kad pačiam fašistų fronte 
krizis auga, kad fašizmas negalėjo išpil
dyt savo demagogiškus žadėjimus. O vė
liausi pranešimai parodo, kad beveik visoj 
'Vokietijoj jau jaučiama maisto stoka. 
Darbininkams, algos prie fašizmo suma
žėjo aštuoniolika nuošimčių. Vadinasi, 
dar sustiprėjo ekonominis pamatas ne
pasitenkinimo fašizmu.
' Jau. pradeda veikti naujai įsteigti bu
deliški “liaudies teismai”.A Pirmiausia 
ima komunistus. Visų pirma teis drau
gą Thaelmanną, Vokietijos Komunistų 
Partijos vadą. Teisiama bus tūkstančiai 

freyoliucinių darbininkų. Pasak praneši
mo, tie “liaudies teismai” įgalioti teisti 
.mirtim Jie neprisilaikys jokių įstatymų 
bei ceremonijų. Prieš jų nuosprendį jo
kios apeliacijos nebus.

A Tokia šiandien Vokietija! Fašizmo ir 
krizio nasruose. Hitleris bando teroro 
pagelba išgelbėti fašizmą.
. Hitlerio prakalba bei pasiteisinimas ne- 
išrišo nei vieno klausimo. Birželio 30 
"dienos skerdynė (kurioj žuvo ne 77, bet 
apie 500 žmonių) tik paaštrino tas socia- 
les ir politines spėkas, ant kurių paremta 
Hitlerio kruvina diktatūra. Pačioj fašis
tų kefnpė j skirtumai didės, o ne mažės. 
Milionai smogininkų, kūne susideda iš 

■ darbininkų, pereis prie komunizmo. Tą 
' sųprapta Hitleris, todėl juos nuginkluoja. 
. Bet, ląikui atėjus, jie suras ginklus. Jie 
zjišmokb juos vartoti!
A “Komunizmo šmėkla vėl pakėlė galvą”,

• nusigandusiai rašo “New York Timeso” 
korespondentas Tolišius. Taip, komuniz- 

Tno šmėkla grūmoja fašizmui.
“Darbo žmonės, susivienykite prieš fa- 

' šistinę skerdynę”, šaukia Vokietijos Ko
munistų Partija savo pareiškime del bįr- 

kželio 30 dienos įvykių. Komunistų Par-
• tija šįįųkia darbininkus fašistų partijoje 
. atkreipti ginklus prieš hitlerinius bude- 
k .liūs. įJi šaukia darbininkus smogininkų

eilėse S organizuoti ręvoliucines grupes 
/slaptai iT rengtis.ginkluotai revoliucijai 
prieš Rasizmą.

< SarvFrancisco darbininkai išėjo į gene- 
’ jtalį streiką. Kovos lauke randasi apie 
z 125,OQ0 proletarų. Tai svarbus įvykis. 

! San Ęrancisco proletariatas rašo istori- 
Ają. Generalis streikas paskelbtas tuo 
AliksluJ kad padėjus laivakroviams kovą 
^laimėti. Tai puikus pavyzdys klasinio 
•a solidarumo.

. Mes sveikiname San Francisco proleta- 
^patą„M Su džiaugsmu sveikina juos visos 
mfoėrikos darbo žmonės.
gjk Miesto valdininkai, laivų kompanijos, 
^buržuazinė spauda apsiputoję šaukia,

Esu “Laisvės” skaitytoja ir 
randu daug naudingų patari
mų, tai prašau ir man patarti. 
Esu moteris 28 metų. Turiu 
vieną vaiką, 5 metai kaip ve
dus.

Du metai, kaip mano veidas 
nuspuogėjo, daugiausia ant 
kairės pusės. Tai aš buvau 
keliose ligoninėse ir šiaip pas 
daktarus. Duodavo visokių 
vaistų, bet nieko nepadėjo. O 
pastaruoju laiku pradėjo kilti 
tokie dideli spuogai, ir pri
sukdavo, kaip šunvotės, ir la
bai skauda ir niežti. Raudo
nas visas žandas. Kurios su- 
gyja, tai ten raudoni ženklai 
pasilieka. Dabar daktaras lei
džia vaistų po oda. Sakė, kad 
man yra aknė su rože.

“Šviesos” No. 2 yra išsiunti
nėtas visoms kuopoms, šiuom 
kartu ir Kanadoje mūsų drau
gai “šviesą” gavo laiku. Da
bar spausdiname “šviesos” No. 
3. Kitą mėnesį ji bus gatava 
ir bus išsiuntinėta visoms kuo
poms ir nariams.

Centro Komitetas vis daugiau 
gauna atsiliepimų iš kuopų, 
draugai džiaugiasi “Šviesa”. 
Nariai myli skaityti, nes “švie
sa” nušviečia visus svarbesnius 
bėgamus klausimus ir suteikia 
teisingą ir revoliucinę liniją 
darbininkų veikimui.

Reikia žiūrėti, kad “šviesą” 
greitai nariai gautų, kaip tik ji 
yra prisiųsta į kuopas. Jeigu 
kurie nariai į kuopos susirinki
mą neateina, tai kuopos susirin
kime reikia užklausti atėjusių 
narių, kam jie gali perduoti 
“Šviesą”.- . Kada nuneša jam 
žurnalą, jeigu tas narys nėra 
mokėjęs, duokles; tai reikia jo 
paprašyti, kad jis ant vietos 
užsimokėtų.

Nariai, kurie negali vienu 
kartu pilnai duokles sumokėti, 
tai jie gali dalimis mokėtų nes 
tą galima atžymėti nario kny
gutėje.

Po kovo revoliucijos, kada 
Kerenskis viešpatavo, tai 
bolševikai Sov. posėdžiuose, 
visuose susirinkimuose, ku
riuos rengė menševikai, ese- 

irai arba buržuazija, kur 
tiktai buvo darbininkų,* im-. 
davo balsą ir griežtai dar
bininkų priešus kritikųoda-? 
vo. Jie nelaukdavo, kada 

j tie kalbėtojai baigs apdai- 
| lintas savo prakalbas, bet' iš 
'vietų rėždavo jiems teisybę 
jį akis. Labai tankiai.užka- 
|yiaudavo platformą ir dar- 
j bininkams sakydavo pra- 
j kalbas. Žinoma, tai buvo 
Bolševikų Partijos taktika, 
kuria nusakė Leninas.

i kiaušinio trynių, kopūstų, mor- 
i kvų, ropių, špinato, žirnių, pu- 
| pu, apelsinų, žuvų, kiautvar- 
i lių; po truputį mėsos, rupes- 
; nes duonos.

Vartokite pieno kalkių, 
“Calcium lactate, grs. 10, tab
lets No. 100.” Po dvi po val- 

i gio, sutrintas, su vandeniu, per 
j keletą mėnesių. Žuvų aliejaus, 
“cod liver oil,” po šaukštą kas 
diena; arba “Haliver oil 2^0 
D,” po 10 lašų arba po 3 kap
sules kas diena. .

Kas vakaras nusimazgok^, 
karštu vandeniu ir žaliuoju 
muilu. Nusišluostykite, apsi- 
vilgykite trinamuoju alkoho-, 
liu. Didesnius spuogus išspau- 
dinėkite tam tyčia spaustuku 
(“comedone extractor”). Pa
skui palaikykite karštą rank- 

Išluostį ant veido, 10 minučių. 
■ Apsimazgokite labai šaltu van- 
l deniu arba net su ledais apsi- 

Tokiam, kaip Jūsų atsitiki- įpainiokite. Nuosišluostę vil
nie, reikia vietinio—odai gy- gykite veidą šiuo skiediniu: 
dymo, bet reikia ir abelno—'“solution of sulphurated lime, 

N. F. (Vlcminkx’s),4 ozs.” Bet 
negrynu, o atmiežtu su 9 dali
mis vandens (viena dalis vais
to ir 9 dalys vandens).

Taip parykite kas vakaras. 
Jei oda pasidarė persausa, tai 
tuos vilgymus apstabdykite 
per kelis vakarus; o paskui ir 
vėl-, kol veidas pasidarys gry
nas, plynas, gludus.

SUBSCRIPTION RATES t
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn^ N. Y.. six months ........... - $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 

$3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the Act 

' of March 3. 1879

ganizuokite ^>»tis ir atvykite 
masiniai.

Piknikas bus vienas iš geriau
sių, nes turėsime gerą progra
mą, kurioje dalyvaus keli dar
bininkų chorai ir eilė sporti
ninkų.

Mūsų Vajaus Reikalu
ALDLD vajus būdavo rudenį 

kartu su “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajais. Bet jau nuo senai pa
stebėta, kad mes neturime gerų 
pasekmių, nes tuom metų mūsų 
draugai ir draugės metasi dar
ban už dienraščius.

Centro Komitetas nutarė, kad 
šiemet vajų nukelti po naujų 
metų. Mūsų vajus už naujus 
ALDLD narius prasidės su 1 
diena sausio ir tęsis iki 15 d. 
kovo.

Kodėl mes perkeliame vajų 
už naujus narius? Todėl, kad 
naujų narių sunku gauti prakal
bose, geriausiai naujus narius 
galima gauti nuėjus pas darbi
ninkus į stubą. Mes žinome, 
kad ALDLD vajaus metu labai 
daug prakalbų maršrutų neturė
sime, bet už tai mūsų organiza
cijos nariai galės daugiau ener
gijos įdėti atlankydami darbi
ninkus.

Kas del laiko, laike “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajaus, tai vis tik 
bus neužmiršta ALDLD organi
zacija. Jeigu dienraščių vajaus 
metu tūli darbininkai sutiks 
stoti į ALDLD, tai mes juos 
priimsime ir jie duokles pasi
mokęs už 1935 metus. Kodėl to-; 46 Ten Eyck St.; Brooklyn, N.Y

Pagelbėkite Jaunuoliams
ALDLD organizacijoje yra 

apie 300 jaunuolių, kuriems mes 
duodame angių kalboje knygas. 
Bet tikras lietuvių jaunuolių or
ganizavimas yra plečiamas prie 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Ten jaunuolius skyrium 
organizuoja ir lavina. Jie ren
giasi pasiųsti delegatą j Sovie
tų Sąjungą, kad susipažintų su 
SSSR jaunuolių gyvenimu.

Delegatas veikiausiai bus pa
siųstas rudenį, proletarinės re
voliucijos sukaktuvių paminėji
mo metu. Centro Komitetas 
tam tikslui paaukojo $25.00 ir 
prašo visas kuopas ir narius pa
remti jaunuolių organizavimo 
darbą.

Vietomis yra organizuojamos 
jaunuolių klasinės mokyklėlės. 
Mūsų apskričių ir kuopų parei
ga prisidėti prie auklėjimo 
naujų revoliucinių kadrų.

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK Sekr.

Atsakymas:
(1) Darbininkai gali klau- 

į sti arba ir daryti užmeti
mus, pastabas, laike priešų 

■ kalbėtojų prakalbų, nes tan- 
I kiaušiai priešai neleidžia

Gerb. Redakcija!
Malonėkite atsakyt į šiuos 

klausimus, bet del aiškumo 
paaiškinu priežastį jų. Mon
treal katalikų kunigas bu
vo surengęs parengimą su 
prakalbomis. Tūlas Radis 
garbino Lietuvos fašistus. 
Vienas darbininkas laike jo 
kalbos atsiliepė: “Kažin, ar 
ir mano tėvas dainavo, kada 

na- jo paskutinę karvę Lietuvos 
pildė i valdžia iš varžytinių parda- 

ve? Kunigo Bubimo šni
pai nurodė tą žmogų ir poli
cija areštavo. Tada publi
ka sukilo su šauksmais: 
“Protestas! šalin fašistinė 
diktatūra! Neduokime are
štuoti draugą!”

Policija greitai smuko su 
areštuotu pro duris, o Bubi- 
nio agentai uždarė jas ir ne
leido žmones išeiti. Bet pu
blika sargus nuvijo, duris iš
laužė ir draugą paliuosavo. 
Dabar pas mus eina ginčai: 
vieni sako, kad darbininkai 
gerai padarė, kiti, kad nega
lima viešuose susirinkimuo
se trukšmauti. Prašau at
sakyti į šiuos klausimus:

(1) Ar galima duoti klau
simai arba daryti kalbėtojui 
užmetimai laike jo kalbos?

I

(2) Ar gerai pasielgė dar
bininkai, neleisdami 
tuoti savo draugą?

(3) Ar yra Markso
Lenino nurodymai, 
darbininkai privalo užsilai 
kyti tokiuose susirinkimuo 
se. M. K.

Kodėl Socialistų Partija Tyli?
Virš trys savaitės prabėgo nuo to lai- 

ko, kai Komunistų Partija pasiūlė Socia
listų Partijai bendrą frontą prieš valdan
čią klasę. Bet Socialistų Partijos yadai 
tyli. O čia kovos visur verda. Čia tero
ras prieš darbininkus didėja.

Kodėl Norman Thomas ir kompanija 
neatsako į Komunistų Partijos pasiūly
mą? Ko tie vadai bijo?

Kiekvienas socialistas darbininkas pri
valo apie tai pagalvoti. Komunistai. už 
susivienijimą visos darbininkų klasės 
prieš karo pavojų, prieš fašizmą, prieš 
policijos terorą, prieš Roosevelto val
džios alkio programą. Bet socialistų va
dai tyli ir tuomi jie tęsia darbininkų eilių 
padalinimą, tuomi jie palengvina Roose
velto valdžiai pravesti savo programą.

Žmogžudžiai!
. Rytoj, liepos 18 d., Clevelande bus lai

dojami trys bedarbiai darbininkai. Juos 
policija nušovė pašalpos stotyje. Tai bu
vo delegatai Clevelando bedarbių. Jie 
nuėjo priduoti bedarbių reikalavimus ir 
krito stotyje nuo policijos kulkų.

Šitaip Clevelando valdančioji klasė pa
sitiko alkanus bedarbius. Kulkomis mai
tina tuos, kurie reikalauja duonos.

Visi trys bedarbių atstovai nušauti iš 
užpakalio. Tai Roosevelto valdžia darbe. 
Tai Roosevelto valdžios programa gyve
nime ! N v

Clevelando lietuviai darbininkai! Lai 
šitas kruvinas policijos žygis tik tamp
riau suglaus jūsų eiles aplinkui Komu
nistų Partiją, aplinkui Bedarbių Tary
bas. Geriausias atsakymas žmogžu
džiams bus vieninga masinė kova už pa
šalpą ir apdraudą bedarbiams.

Nekaltas kraujas mūsų žuvusių drau
gų darbininkų tegul paakstins mus į di
desnį pasiryžimą ginti savo klasės inte
resus.

Su “šviesos” No. 2 buvo iš
siuntinėtos visoms kuopoms

I kortelės, kurių vieną privalo iš- 
! pildyti kiekvienas narys 
re. Daugelis kuopų jau 
tas korteles ir prisiuntė į cent
rą. Bet dar labai daug kuopų 
yra, kurios neprisiuntė tas kor
teles. Subruskite, draugai ir 
draugės, nes jos yra reikalingos, 
kad galėtume gauti pašto antrą 
klasę “šviesos” siuntinėjimui. 
Atlikite savo organizacines na
rių pareigas!

Dig. Kapsuko Knyga
Centro Komitetas susitarė su 

“Vilnies” administracija, ir drg. 
Kapsuko knygą, apie Sovietų 
Valdžią Lietuvoje atidavė spau
sdinti dienraščiui “Vilniai”.I 
Taigi dabar abiejų mūsų dien
raščių spaustuvės dirba .del A- 
LDLD. “Laisvės” spaustuvėje 
yra spausdinama “šviesa”, o 
“Vilnies” spaustuvėj stato mūsų 
knygą. Taigi tikimės, kad kny
ga bus išleista apie vidurį spa
lio mėnesio. ?

Reikia, kad draugai rūpintųsi 
j sumokėti duokles, kad mes ga
lėtume darbą varyti, pirmyn. 
Jeigu nebus pinigų,, tai darbas 

! negalės sparčiai eiti pirmyn, nes 
Į nei “Vilnis”, nei “Laisvė” nega
li už savo pinigus pirkti mums 
popierą ir kitas, reikmenis. Dar 

'kartą prašome mokėti, duokles 
ir siųsti į centrą. ,

Mūsų Piknikas
ALDLD Centro Komitetas 

pirmu kartu savo istorijoje ren
gia pikniką. Piknikas įvyks 
šeštadienį, 18 d. rugpjūčio, 
Clinton Parke, Maspethe. šis 

j piknikas yra rengiamas “švie- 
j sos” palaikymui.

■ New Yorko ir New Jersey 
i valstijų kuopos kviečiamos ma
siniai rengtis prie šio pikniko.
Taipgi užkviečiamos ir artimes-1 klausimus statyti. Jie pa 

nes Conn, valstijos kuopos. Or-kalba ir tuojaus susirinkimą! daugiau gavus

Duoklių Mokėjimas
Jau kelinti metai viešpatauja 

baisus ekonominis krizis, kuris 
vargina visus darbininkus. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Centro 
Komitetas laikytame posėdyje, 
liepos 1 d., nutarė, kad duoklių 
mokėjimų pratęsti iki naujtį 
metų.—1 d. sausio, 1935 m.

Pagal mūsų organizacijos tai
sykles, duoklės privalo būti su
mokėtos iki 1 d. liepos. Bet del 
minėtos priežasties labai daug 
narių laiku negalėjo užsimokėti.

Centro 'Komitetas prašo, kad 
draugai mokėtųsi duokles, taip
gi kuopų susirinkimai privalo 
išrinkti speciales komisijas ku
rios1 išrinks duokles iš tų narių, 
kurie neateina į susirinkimus.

“šviesa” No. 3
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Darbininke ir Seimininke
Paraše Rob Hall

Nesenai Purdue Universite

VEGETERIONIŠKI PIETŪS

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

įje Ida puikiai pasirodė perei- 
l tame automobilių darbininkų 
; streike.

Seaver Woods, buržua.

Lygoj, 
unijistė 
kų Unijoj, 
ir kovinga

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

KADA VIENOS KOVOTOJAI PRIBUVO 
MASKVON

Ha Jonikaitė Išrinkta Delegate Į Tarpia 
tinj Motery Kongresą

šalinti vyriškąją lytį esą paste
bimas ir pas žmones. Savo teo
riją jis riša su, jo manymu, ne- 
išvengtinu reikalu išvystyti

Devyni Tūkstančiai Soviety 
Kūdikių Į Dieną”

Nazių Teroras prieš 
Moteris

Kada 
valgyklose, priklausė 
Darbininkų Industrinėj 

Dabar jinai irgi yra 
Automobiliu Darbinin- 

Nenaujiena Idai 
pikieto linija. Jo-

kad
my-

Atsiųskite penkloliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja- 

), už šių Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa* 
žymėkite dydį. *

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New York City,

Pastaruoju laiku mes siun- Ida Jonikaitė gimus birželio 
tėm porą delegatų į pasauli-, 23 d., 1913 metais, Rockford, 
nius kongresus atstovauti lie- III. Jos tėvai abu dirbo fa- 
tuvius darbininkus 
delegatais buvo draugė Karo 
sienė, kuri dalyvavo Pasauli

šiandien Ida didžiuojasi jau 
nuo 1930 metų esanti Jaunų 
Komunistų Lygos nare 
dirbo

sviesto, da- 
miltų ir ge- 
Įpilkite 1 
nuolat mai- 

kad padažas 
Dadėkite 1 puodu-

“Tuomet ir 
fronto linijas, 
bijau. Tos bombos griaudžia ir švilpia, ir že 
mė dreba. Mes matome vyrus grąžinamus at 
gal ligonvežimiuose 
apskretę krauju ir purvu 
nebeturi veidų, 
sprogsta, mane 
bandau paslėpti 
būti drąsiu. O, 
lute, 
v vi o

šie pietūs yra maistingi ir 
sveiki. Mėsos juose nėra, bet 
užtektinai vitaminų, druskų, 
kalkių, nes susideda iš daržo
vių, pieno, kiaušinių, sviesto, 
Smetonos ir abelnai visko, kas 
reikalinga žmogaus organiz- 
rųui. Jų įvairi spalva traukia 
akį ir galima juos paduoti, 
kad ir “brangiausiam” sve
čiui.

įkalinimą. [ kūdikiams.
nerūpi

ar bus pieno alkaną kūdikį pa
penėti ? Kur paliksiu vaikutį

Šis didžiulis inžinas, pasidabinęs kaip madinga nuotaka, 
atvežė Maskvon traukinį su 230 Viennos kovotojų, didvy
riškai ten kovojusių prieš fašizmą. Tai ne inžinas taip pa
sipuošęs—ten Stalino ir besiveržiančių iš kalėjimo darbi
ninkų paveikslai parėdyti gėlėmis—bet garbė ir'jam. Jis su 
savo laiminga našta girdėjo sveikinimus tūkstančių Mask
vos darbininkų, kuomet antroji Viennos kovotojų grupė 
pribuvo į Sovietų centrą. Jie visi pasiliks Sovietų Sąjun
goj ir visi bus aprūpinti darbais.

Sekamą dieną, kaip Morange buvo nugir
dęs, 63 pėstininkų pulko tuščios ryjančios li
nijos buvo atpildytos “vaikais” ir nuėjo į ka
ro frontą. Devyniolika motų vėliau, majoras 
Dubost apibūdino tą mūšio lauką sekamais žo
džiais :

“Tai buvo tikra skerdykla. Kūnai užmuš
tųjų pirmesnių dienų mūšiuose gulėjo taip 
tankiai, kad lietė viens kitą. Niekas negalėjo 
pereiti be užmynimo ant pajuodusiais veidais 
jau pūvančių kūnų.” Toks liūdymas duotas 
augščiausiame militariškame teisme, Paryžiu
je, birželio 1 d., 1934 m.

ant neštuvų. Jie yra 
, ir kai kurie iš jų 

Baisu. Kada didelė bomba 
ypatingai sudrebina, nors aš 
savo baimę. Aš stengsiuosi 
kaip aš pasiilgau tavęs, mei- 

savo motinos, ir mažyčio broliuko Po-

Suknelės forma numeris 1913 yra 
gaunama 6, 8, 10, 12, ir 14 dydžio. 
Aštuntam dydžiui reikia dviejų ir 
vieno ketvirtadalio (2J) 36 colių plo
čio audimo ir trijų ir vieno aštun
tadalio (3$) siauros karbatkos 
(edging). Sykiu rasite paveiksluotą 
siuvėjai pamokinimą (anglų kalboj).

Toliau, daktaras Woods, 
I nors prisipažįsta, kad nesutin- 

komunistinėmis idėjo
mis ir Sovietų tvarka, bet apie 
Sovietų kūdikių ir jų motinų 
priežiūrą rašo su > didžiausiu 

aikštėn I entuziazmu. Jis tiesiog atsi- 
Labai, gerėti negali kūdikių namais, 

I darželiais, jų užlaikymu. Vis-

“Jie mums sako, kad vokiečiai yra barbarai, 
kurie kankina moteris ir kūdikius. Bet va
kar mes matėm vokiečius paimtus nelaisvėn, 
kurie buvo tokie pat vaikinukai, kaip ir mes. 
Vienas iš jų verkė, kuomet saržentas skau
džiai įspyrė sėdynę. Tas privertė mane galvo
ti, ko mes čia esame. Aš pradedu manyti, kad 
karas yra ne del mūs, paprastų žmonių, gero. 
Bet jie mums taip sako. Ką mes. galime ži
noti?”

Saulėtam pietų Francijos kaimely, veik 20 
metų atgal, didis sujudimas. Jaunuolis Mo
range, dar be ženklo dygstančios barzdos ant 
kūdikiško veido, suteikė paskutinį atsisveikini
mo liūdną bučkį savo jaunutei nuotakai ir iš
ėjo į karą. Tai buvo skaudus dalykas, žmo
nės kalbėjo, jog baisu, kada vaikąi, kurie tebe
turėtų iš mokyklos sugrįžę kiaulaitę varinėti 
arba taškyti viens kitą upelyje, verčiami imti 
sunkią šaudyklę ant savo pečių ir eiti žudyti 
kitų motinų sūnus.

Bet atėjo įsakymas ir jaunuoliams nebuvo 
pasirinkimo, bent jie taip manė, kaip tik .sek
ti vyresnius brolius, dėdes ir tėvus į vakarinio 
fronto pragarą. Morange mylėjosi. Jis šakė, 
kad apsiveuimas dabar, prieš išvyksiant ka- 
ran, -jam laimę atneštų, kad jį saugiai sugrą
žintų prie jos. Tad jiedu ir apsivedė. Jiedu 
buvo taip jaunučiai, jog jų motinos, stovėda
mos kaimelio bažnyčioje ir žiūrėdamos šliū- 
binių apeigų, ašarojo, o jų krūtinėse jautėsi 
sunkus, sloginantis skausmas.

Morange atsidūrė kompanijoj vaikinėlių ne 
senesnių, kaip jis pats. Jų uniformos, kaipo 
darytos suaugusiems vyrams, išsipūtę kyšo
jo tokioj juokingoj formoj, kad net saržentas 
barėsi ir keikėsi ant jų. Vargiai spėjo jau
nuoliai apsiprasti su savo sunkiais įrankiais, 
kaip atėjo įsakymas perkelti juos į frontą.

Morange parašė paskutinį laišką savo my
limai kaimo mergelei. “Brangioji žmonele,” 
adresavo jisai, jausdamasis, būk turėjimas 
žmonos darė jį kiek suaugesnių ir teikė jam 
daugiau ištvermės pergyventi to prakeikto gy
venimo sunkenybes. “Šiandieną mus prijungs 
prie 63-čio pėstininkų pulko. Per dienas ir 
naktis jie kovėsi prie St. Mihiel ir tiek daug

Jisai slės palaikymui. Vargiai jo te 
orija ras sau pritarimo iš mo

Nelengva buvo gauti darbą 
su žmonišku atlyginimu to
kiame krizyje, tad Ida bandė 
visokių darbų: valgių pada
vėjos, tarnaitės, fabrikuos. 
Dabartiniu laiku Ida dirba 
viename iš didžiųjų General 
Motors Corporation automobi
lių fabrikų Detroite, kur 
ba šimtai moterų. Jinai 
produkcijos darbininkė ir 
ba vyrų darbą.

Kas liečia klasių kovą 
Ida, sakosi, atėjus į darbinin
kų judėjimą ne del savo tėvų 
ilgo veikimo revoliucinių dar
bininkų eilėse, bet sąlygos, ku

ku rių reik-

ses
Kongrese.

Be abejo, mums visiems rū
pi, kas do viena ta jaunuolė, 
kuriai teko ši didelė garbė at
stovauti automobilių industri
jos darbininkus, tūkstančius 
Fordo išnaudojamų vargdie
nių. Kas ją vertė susiinteresuo- 
ti darbininkų kovomis? Ką ji 
veikia? Kuom įgijo darbinin
kų pasitikėjimą, be kurio ne
būtų jai pavesta svarbi misi
ja? Pagaliaus, mes žinome, 
kad jo's gyvenimo sąlygos at
vaizduoja, kaip veidrodyje, 
gyvenimą tų, kurie ją siunčia.

Tenka iš anksto priminti 
dar vieną labai svarbų dėsnį, 
kuriuomi vaduojantis rinktos 
delegatės į Tarptautinį Mote
rų Kongresą. Pirm visko at
sižvelgta, kad delegacija bū
tų atstovinga, kad į ją įeitų 
didžiuma darbininkių iš pama
tinių ir karo industrijų, nes tų 
industrijų darbininkėms pri
sieis sulošti labai svarbią rolę 
klasių kovoje abelnai ir prieš
kariniame - priešfašistiniame 
veikime ypatingai. Svarbiausia 
rolė teks jaunuolėms.

Fordo viešpatystės darbinin_ 
kai, Detroite, matomai pilnai 
įvertino jaunuolių rolę atei
nančiame žudingame kare ir 
kovoje prieš jį. Jie išrinko Idą 
Jonikaitę, 21 metų merginą, 
kuri padedama kongrese įgy
tomis žiniomis ir panaujintu 
entuziazmu galės daug pagel
bėti įtraukimui moterų, ypa
tingai jaunuolių, į kovą prieš 
karą ir fašizmą.

žymus francūzų biologas, Dr. 
Claude Vandel, aiškina, kad į 
trejetą-septynetą t ū k s t an č ių dirbtinas priemones žmonių vei 
metų išnyksią visi vyrai 
sako, kad palinkimas kai ku 
rių augmenų bei gyvūnų pra- terų pusės

Mažyt
REDAKCIJOS ŽODIS

Tokiais: brikuose : motina, pančiakinėj, 
o tėvas, rakandų fabrike. Ida 
nuo 3 iki 10 metų amžiaus ali

niame Prieškariniame Kongre- go Springfielde, Ilk, kur josios 
se, 1932 metais, ir Klemensas! patėvis buvo mainieriu. Jinai, 

atstovavo1 žinoma, tuomet lankė moky- 
Prieškari- klą. Detroitan jie persikėlė 
Kongrese. ( 1923 metais. Jos patėvis gavo 

darba automobiliu fabrike,

Nei sapne mes nesusapnuo
jame, kokių baisenybių tenka 
pergyventi Vokietijos mote
rims nazių naguose. Jos yra 
bejėgės kankinės po Hitlerio 
teroru, kuris vėl darbininkų 
krauju pasriuvo. Taip pareiš
kė Nacionalis Vokietijos Fa
šizmo Aukų Gelbėjimo Komi
tetas, esantis 870 Broadway, 
New York City. Paliuosavimo 
tų priešfašistinių. moterų dar
bas privalo tapti dalimi judė
jimo už paliuosavimą d. Ernst 
Thaelmanno, sako pareiški
mas. Raporte toliau sakoma:

“Laike savo liūdymo nese
nai įvykusiame Amerikos Ty
rinėjimo Komisijos posėdyje, 
žymi Anglų viešnia, Mrs. Ana- 
bel Williams Ellis, rašytoja, 
pasakojo, kaip ji su savo drau
gų pagalba iškėlė aikštėn ir 
privedė prie paliuosavimo iš 
Cachati koncentracijos kem
pės Frau Seeger, žmonos pa
bėgusio iš nazių nagų social
demokratinio Reichstago ats
tovo ir jos 19 mėnesių am
žiaus kūdikio. Ji ten buvo lai
koma įkaitui už savo vyrą.

“Daugelis amerikonų išgir
do pirmu kartu apie šią bylą i 
ir buvo giliai sujudinti. Bet 
tenai tęsiasi kitos bylos, daug, 
baisesnės, negu įkalinimas i 
Frau Seeger, kurį Mrs. Ellis I 
pagelbėjo užbaigti

“Moterys buvę mušamos. kas 
plieninėmis paikomis ir bota 
gaiš, kaip parodo gautos žl 
nios ir paveikslai.”

Komitetas iškelia 
pasibaisėtinų dalykų 
įdomių faktų praneša apie mo 
teriškės, vardu Baimler, ketu-, kas kas geriausia šalyje tenka 
riolikos mėnesių , įkalinimą. [ kūdikiams. Motinoms rytojus 
Apie ją rasite sekamame “D; ten nerūpi. Ar bus duonos, 
ir Š” skyriuje

Strauss, jaunuolis, 
mus Pasauliniame 
niame Jaunuolių 
Tačiaus nesitikėjom, kad tek 
tų garbė atstovauti plačias kur išdirbo keletą metų. Bet'riose ji gyveno ir 
įvairių tautų darbininkų ma-,' atėjus bedarbei ir jis, taip šmė ir išvada rodė reikalą or 

Tarptautiniame Moterų kaip tūkstančiai kitų darbiniu-1 ganizuotis ir kovoti prieš iš 
kų, atsidūrė už dirbtuves var-1 naudotojus kaipo būtiną są 
tų. I lygą pagerinimui savo gyveni

Jaunos Idos gyvenimas, ne- mo ir galutinam rpasiliuosavi 
tekus patėviui darbo, pasidarė mui—padarė ją dalimi revo 
sunkus ir ji priversta buvo liucinio judėjimo, 
dirbti kol dar neužbaigus mo 
kyklą. Tačiaus ji norėjo mo
kintis, tad dirbo įvairius stu- 
bos darbus ir sykiu mokinosi 
Taip pajėgė davesti mokslą Maisto 
iki 12A klasės. Bet vos su
laukus 16 metų turėjo visai 
mesti mokyklą, nes reikėjo 
maitint šeimyną.

ilgas 
liam 
ziniame žurnale “Pictorial Re-1 
view.” Tai antras iš eilės | 
straipsnis kūdikių ir motinų 
mirtingumo klausime. Pirmas 
jų, parašytas daktaro Pvoss Mc
Pherson, iškėlė tragišką faktą,! 
kad nei vienoj šalyje mirtingu
mas jaunų kūdikių ir motinų 
Jaike gimdymo nėra taip aug- 
štai pakilęs, kaip kad Jungti
nėse Valstijose. Aplamai i- 
mant, 63 motinos iš 10,000 
miršta laike gimdymo ir 58 
kūdikiai iš 1,000 miršta nesu
laukę vienų metų ! šimtai ir 
tūkstančiai jaunų motinų lieka 
ligoniais, nesveikomis visam 
amžiui, nuo gimdymo pasek
mių. Tai pasibaisėtinos skait
linės! Ir tas šalyje, kuri skai
tosi turtingiausia visame pa
saulyje, šalyje, kur medicinos' 
mokslas gana augštai išvysty-| 
tas, kur pilna ligoninių, dakta-j 
rų ir slaugių, kur nauji moder-1 
niški išradimai ir įrankiai var-j 
tojami ir kur visko yra pakan-i 
karnai, kad tinkamai aprūpi
nus tuogimusius kūdikius ir jų j 
motinas.

Aišku, kad labai 
skaitlius turtuolių . 
miršta, žūna vargšės 

kelionei ? motinos, krinta kaip
Women’s mus®s JU vaikučiai. Nes ne

War and J°ms pilnai naudotis naujais 
mokslo išradimais, ne del jų, Būt Meilužiams Rūpesčio 

■ brangūs daktarų patarnavi 
I mai; čia viskas daroma pelną 
I grobio išrokavimais. Turi pi
nigų gerai, neturi—mirk kur tas, Indiana valstijoj, paskelbė, 
be žmoniškos priežiūros. Jei-1 kad išrastas “riešinis laikrodis, 

j gu ir būna teikiama kokia me- kuris palaikys kūno temperatū- 
dikalė pagalba, tai daugiau-j ra šalta net didžiausiuose karš- 

i šiai paviršutiniai, be jokio gi-, čiuose. Išvaizda to naujo išradi- 
lesnio padėties analizo. ! mo visai atrodo kaip laikrodis, 

Visai ‘skirtingi dalykai So-'tik vieton laikrodžio aparato ja- 
vietų Sąjungoje. Ir štai dakta-'me įdėta plokštelė sauso ledo 
ras Woods, minėtame žurnale,' arba kieto carbon dioxide, ku- 
praneša, kad Sovietuose į 24 rio temperatūra siekia 109 laip- 
valandas gema suvirs 9,000 snius žemiau zero.
kūdikių, arba 3,500,000 
(pusketvirto miliono) į metus!
O, sako Dr. Woods, visos Eu
ropos akys yra atkreiptos į 
Sovietų Sąjungą su didžiausia 
baime delei kylančio gimimų 
skatliaus. Ten du kart dau
giau kūdikių gema, negu vi-

I sose Europos šalyse, sudėjus 
i jas krūvon. Ir kokie tai kū
dikiai! Sveiki, stiprūs, iš ku
rių išaugs naujoji gentkartė su 
“plieno nervais ir geležies mu
skulais,” daktaras Woods ci
tuoja Leniną. Atrodo, kad ne 
tik Europai, bet ir šiai šaliai 
baisūs Sovietų kūdikiai. Pus
ketvirto miliono jų kas me
tai ! Ir vis skaitlius auga, o 
kūdikių mirtingumas sumažin
tas ant 30 nuoš. ’ Tuo tarpu 
čia, Amerikoje, gimimų skait
lius nuolat puola, o kūdikių

I mirtingumas smarkiai kyla. 
Sovietų Sąjunga, vienas tų 
svarbiųjų faktorių, kuris ver
čia ir šios šalies valdonus rim
tai susirūpinti šia tragiška pa
dėtimi.

buvo užmuštų, jog tik ofieieriai beišliko gyvi 
sudarymui naujo regimento. Bet naujas re- 
gimentas bus sudarytas iš mūs, ‘iš vaikų’, 
kaip jie mus’čia vadina.

mes, jie sako, turėsime eiti į 
Tau galiu prisipažinti, kad aš 

Tos bombos griaudžia ir švilpia

Perpjaukite didelias, svei
kas. toma^tes išilgai pfer pusę. 
Sudėkite bliūdah, < perpjauta 
puse viršun, ir uždėkite ant. 
kiekvienos po biskutį sviesto. 
Pabarstykite kapotu žaliu pi
piru ir petruškomis ir biskį ci
bulio. Kepkite pečiuje, kad 
pasidarytų minkšti ir viršus 
parustų. Kepti galima tuo 
pat kartu, kada kepama pri
kimšti žali pipirai.

3. Daržovių Salotai
Turėkite ant rankų kiek vir- 

' tų burokėlių, morkų, gručkų jr 
| šebelbonų. Burokus, morkas 
1 ir gručkas supjaustykite ma- 
Į žais keturkampiais Šmoteliais 
; ir viską sumaišykite su pupo
mis. Vieton šebelbonų galima 
vartoti žali žirniai. Padaryki- 

Į te padažą iš 2 šaukštų tarpy- 
(to sviesto, 1 šaukšto citrirtos 
sunkos, 1 šaukšto kapotų pe- 
truškų ir druskos ir pipirų su- 
lyg skonio. Viską gerAi per- 
maišykite ir sudėkite ant ba
lotų lapų.

4. Bulvių Kremas
Nulupkite ir sutarkuokite ,4 

; bulves ir sumaišykite su 1 
• kvorta pieno. Suplakite 4 
i kiaušinius su U2 puoduko cu
kraus, dadėkite V2 šaukštuko 
druskos, cinamonų, ir biskutį 
tarkuotos citrinos žievės.\ Dar 

i gerai suplakus sumaišykite su 
Į pienu ir bulvėmis. Supilkite 

į išsviestuotą kepamą bliūdą 
bei “custard” puodelius, įsta- 

j tykite juos į kitą didesnį bliū— 
dą, kuriame įpilta ant dugno 
šilto vandens ir kepkite leng
vame pečiuje. Kremas buę 
gatavas, jeigu peilis įsmeigtas 
į vidurį išeina sausas. AtŠal- 
dykite ir paduokite su plakta 
Smetona.

tokiu antgalviu telpa einant darban? O gal jis ne- 
straipsnis daktaro Wil-! begyvas, gal užmuštas auto- 

mobiliaus kur ant gatvės guli? 
Gal akis sau išsibadė paliktas 
kur be priežiūros? Sovietų 
Sąjungos motinų tokios juodos 
mintys nekankina. Jos liuo- 
sos nuo rūpesčio, džiaugiasi sa 
vo linksmais, sveikutėliais vai
kučiais. Todėl ten gimdymų 
skaitlius sparčiai auga.

Užbaigdamas Dr. Woods 
sako, “Mes matome Rusiją 
naudojant visą savo energiją 
išgelbėjimui kūdikių, kad išau
ginus juos ‘su plieno nervais 
ir geležies muskulais’ per
merktus komunizmu (tas ka
pitalistams baisiausia 
S.). Mes matome Ameriką su 
vis krintančiu skaitliumi gimi
mų ir vis didesniu mirtingumu 
motinų laike gimdymo. Ati
traukite uždangą ateities, jei
gu galite, ir sakykite, ką tas 
atneš. Tegul pranašai sako, 
ką jie mano. O tuo tarpu 
imkime lekcijas nuo to “atsi
likusio” Slavo ir darykime ką 
nors, kad išgelbėjus tuos ma- į 
žyčius, kurie ateina pas mus 
taip stebuklingai ir bejė
giai ...”

Tiesą sako Dr. Woods, viso 
pasaulio proletariatui reikia 

mažas pasimokinti nuo “atsilikusio” 
kūdikių Slavo, bet netik vien kūdikių 

darbi- auginimo klausime.
B. E. Senkevičienė.

Šiame skyriuje iš eilės tilps 
visų delegačių gyvenimo ir 
darbų istorija. Tūlų iš jų gy
venimas iki šiol ne taip jau 
žymus, vienok palyginus sū jų 
amžiumi ir jautimu atsakomy
bės už šią joms uždėtą didelę 
pareigą, matosi, kad jos daug 
žada ateičiai. “Ši gentkartė 
turės nuversti Amerikos kapi
talizmą ir įsteigti Sovietų A- 
meriką,” pareiškė Gil Green, 
Jaunų Komunistų Lygos nacio
nalis sekretorius, nesenai įvy
kusioj komjaunuolių konvenci
joj. Šių dienų jaunuolės—ryt 
dienos moterys ir motinos už
ims vadovybę toje istoriškoje 
misijoj.

Pasiųskim Pietinių Valstijų
Delegatę

Pietinėse valstijose taipgi iš
rinkta delegatė, bet ten negali 
sukelti ganėtinai pinigų jos 
pasiuntimui. Ten judėjimas 
palyginamai dar silpnas, dar
bininkai labai biedni. Atsi
šaukia į visos Amerikos darbi
ninkus padėti jiems. Kas pir
mutinis iš draugijų ar pavie
nių. pasirodys su auka pietinių 
valstijų delegatės 
Aukas siųskit: Int.
Congress Against
Fascism, 112 E. 19th St., Room 
605, New York City.

Įtaka to aparato veiks lygiai 
kaip ir pylimas riešelio šaltu 
vandeniu arba leidimas sriovės 
šalto vandens per visą kūną. 
Plokštelės būsią galima kas va
landą pakeisti.

“Gerbūvio” laikais vaikinams 
būtų rimto rūpesčio, katrą iš tų 
laikrodžių pirkti, katros ypaty- 
laikrodžių pirkti, katros ypaty
bės pas jo mylimąją labiausia 
veikia, punktuališkumo ar vė
sumo, tačiaus prie dabartinio 
krizio, tiesa, vaikinai paliuosuo- 
ti nuo tos rūšies rūpesčio. 
Jiems už vis labiau rūpi, 
nieko negali nupirkti savo 
limosioms.

1. Prikimšti Žali Pipirai
Numazgokite 2 didelius ža

lius pipirus, ir perpjovus biskį 
viršų, išimkite sėklas. Ištar- 
pinkite 2 šaukštu 
dėkite 3 šaukštus 
rai išmaišykite, 
puoduką pieno, ir 
šant virinkite 
sutirštėtų 
ką virtų ryžių, vieną trečdalį 
puoduko tarkuoto geltono sū
rio, druskos, ir pipirų sulyg 
skonio ir 1 šaukštą kapoto ci
bulio. Viską sumaišius kimš- 
kite pipirus. Sudėkite į ne
didelį bliudą, and dugno įpil
kite biskį vandens ir biskelį 
sviesto, lengvai pridengkite ir 
kepkite pusę valandos nekar-)Jna Pinįsais) 
štame pečiuje. Pakanka deU 
2 ypatų. Didesnei šeimynai 
imkite visko po antrą tiek.

2. Keptos Tomaites
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Šeštas Laiškas iš Kauno
Sunkių Darbq Kalėjimo Jį?

nnlif kaliniui ir Praleisti linksmai dieną ir tuomi 
poni. KcUlIllLU paremti organizaciją.

i

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MONTELLO, MASS.
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- , Ypatingai tai daroma įve-j liniai dar jo reikalavo grą- dę vėl pasodino kameroj).! 
dus kalėjime progresyvinę | žinti, nurodydami, kad iš- Į kamerą duoda vaistus la- j

rinktiesiems.
Bet kaip

Rengėjai.
(167-169)
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stalo po stiklą pieno kiekvienam 
valgytojui. Naudokite j j prie 
valgių gaminimo. Jis kaštuoja 
taip mažai, atsižiūrint, kiek jis 
atsilygina geresne sveikata ir 
linksmesnėmis dienomis.

tykiV laikraštį ir grąžinkit, 
o nedarykit jokių išrašinė- 
jimų. Jei dar užtiksiu ra
šant, atimsiu visą rašomąją 

. ir dar karcerio

ir svarbiai valstijos pramonei, tai šį žingsnį remia 
Gubernatorius ir Seimas.. Tatai yra vadovybėje Lauko 
Ūkio ir Rinkų Departmento, ir visas šio vajaus lėšas 
padengia pienė pramonė. Pieno kaina ne bus del 
to pabranginta žmonėms.

į IX sk. 7 ir IX forte apie 30. 'kiodamas trečiame skyriuje na tris kartus per savaitę, j
■KJA/J ___ n __ ______ i.:„ j.:i, !

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

jau visiškai buvo nustojęs ■ 
Ka- regėjimo ir šiek tiek apgy- į

Į “užblakuoja”: jiems paveda i kad nespėja gerai susišla- tuvėse ir šiaip dirbančius j 
Greta didėjančio;po kamerą šnipinėti tai, ką/pint, kaip jau šaukia “Baig- darbininkus, ir tik paskuti-' 

!” nėj vietoj politkalinius. Per j

*

S M ’

Žemiau telpąs laiškas yra 
gautas iš Kauno sunkiųjų

- darbų kalėjimo. Jis specia
liai rašytas “Laisvei,” bet; 
smarkiai suvėluotas. Suvė
lavimo priežastis, be abejoji
mo, paeina iš to, kad labai 
sunku tokius dalykus iš .ka
lėjimo išsiųsti ir priduoti 
ten, kur reikia. Tačiaus del 
to, t laiško turinys savo ver-:

, 4ės nenustoja. Kiekvienas' 
“L.” skaitytojas privalo skai
tyti ir raginti kitus darbinin
kus daryti tą patį.

—“L.” Red.
šeštas Laiškas iš Kauno 
Sunkiųjų Darbų Kalėjimo į

Brangus Vienminti!
Parašysiu tau apie mūsų i 

dabartines gyvenimo saly- toj. 
^gas ir kalėjimo administra-

r

Antradienis,st

tų duotų, gauna pasityčio-j tas, o vis tikrojo “panedel- keletą metų ir galų gale, ne 
jantį atsakomą: “ko dati-1niko” nesulauki; pas gįrdy- tik tą dantį ištraukia, bet 

. Kreipiesi pas sale jo ir kitus. Pradėjus 
Jeigu kalinys'felčerį, rašais* iš eilės vie- dantį skaudėti, daugelis ka- 

gydytoją dar ną, kitą savaitę, sakai val-pinių prašo ištraukti (nes 
. _iJ t,. Žin0) kad ne tik tą neišgy

dys, bet ir kitus sugadins), 
jei prašo ištraukti, gydyto
ja irgi be pasityčiojimo ne
apsieina: “Čto nenoriu gy
dytu, čto vi bolševik?” Ir 
šypsodama, vietoj skaudan
čio ištraukia sveiką. Taip 
padarė rev. ■ 
Paukščiui ir kt. Nekuriem 
pataria nuo cingos daugiau! 
valgyti daržovių, kurių ad
ministracija neleidžia kalė-

giau nori?... čia ne lais-! to ją neveda.
vė...” ir tt. / į
ateina pas ų
pirmą kart, tai klausia: kiek ‘ dininkui. Ir galų gale nebe
turi sėdėt. Jeigu atsako tu-1 pakęsdamas skausmo ir pu- 
rįs 3-6 ir daugiau metų, tai|vančios vatos smarvės, krei- 
pasityčioja,—“Per tiek iaiko pieši pas skyriaus sargą, 
galėsi išsigydyt.” Jei kali- kad pašauktų felčerį ir nu- 
nys turi vienus metus arba vestų pas gydytoją. Nesu- 
mažiau sėdėt, tokį visiškai! laukdamas baladoji duris, 
nepriima. jis koridoriaus sargo balsas:

Kalėjime yra viena dantų i “Nedaužyk durų! Ko nori?” 
gydytoja, kuri per savaitę (Felčeriaus — dantis skauda. 
3-4 dienas dirba po 4 vai. ir i “Pranešiau, jei neateina— 
aptarnauja virš 1000 jame neatnešiu.” Pagaliau atei- 
sėdinčiu kaliniu ir dar ad- na niurnėdamas felčeris: C- U
ministracijos personalą, ku- “Ko trankais,—šimtui skau-ijiman įnešti, 
rį sudaro virš 200 žmonių, da, visus negaliu nuvesti.” | 
Aišku, kad ir “laisvėj” tu- Išveda, gydytoja randa su-!

j vvnunr irėdama tokį skaičių pači- puvusią vatą ir sako: “Poče- 
, ywlcAxxvlcAo oucv-j ui. nei ci ventilia-J jentų ir tiek laiko dirbada-(mu vpieriot neprišol, vota!
veidu į sienaicijos, o nuo dažnų kratų, išjma, nors prie geriausių no-jzgnila, zubi portetse i drugi 

■ čiužinių ir iš kiemo, iš dirb-j rų, vienas gydytojas nepa-jzubi portetse, o bože moj!
.tuvių prieina daug dulkių, jėgs tvarkingai gydyt, o’Jafelčeru raport napišu, j 

Rev. kaliniai jaunuoliai ir! kameroj net tamsu nuo jų ypač kalėjime, kai kalinių ' počemu on neprivodit.” '

Į kalėjimą fašistai įlei- 
I leidžiamus 

kriminalis- ^ikraščius ir iš jų dar svar- 
kame- besnias žinias iškerpa. Gau

tą laikraštį kameroj galima 
laikyti neilgiau vienos paros 
ir iš jų nieko nežymėt. Tuo 

! fašistai nori rev. kaliniams 
užkirsti kelią; kad negalėtų 
parašyti į savąją spaudą ir 
mažiau orientuotųsi, kas 
darosi “laisvėj”.

Nors patys kaliniai kiek 
yra sodinamas galėdami stengiasi palaikyti 

karcerin ar per keletą die- švarą, bet sunku įgyvendin- 
nų jį po kelias valandas sta- ;ti. Kamerose nėra ' 
to “ramiai” ' 
koridoriui ar išeinamoj vie-

Nepilnamečiai rev. kali
niai jaunuoliai sodinami su tik vietoj 

' nepilnamečiais 1__
tais, jų “auklėtoju” 
roj yra paskirtas seniūnas 
—žvalgybininkas, kuris rev. M 
kalinius jaunuolius tardo, j1 
provokuoja ir jų maistą va- i 
gia, jei jam pasipriešina, 
tai tas parašo skyriaus val
dininkui raportą, kuris pa
veda bausmės vykdymą sky
riaus sargui. Seniūnui “pra
sižengėlis” ;

nes yra gera base-ball vieta. ' Pra- . 
džia 1.0 v. ryte, šokiai prie geptyi or
kestro s iki vėlai nakties;-įžanga tik 
15 centų. Važiuokite Broadview iki 
Meadow Brook Rd. ir rasite pikniko 
vietą.

(167-169)

WORCESTER, MASS.
TDA distrikto piknikas įvyks nedė

lioję, 22 d. liepos (July), Olympia 
Parke. Piknikas prasidės anksti ryto 
ir tęsis iki vėlumos. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų apart geros pro
gramos, kurią išpildys dramos gru
pė sulošdama veikalėlį, Richard 
Moore iš New Yorko kalbės, bus 'vi
sokių žaislų ir gera orkestrą šo
kiams. Kviečiame visus atsilankyti

CLEVELAND, OHIO
Lyros choras rengia milžinišką

• naktinį pikniką, kuris įvyks sUbatoj, 
28 dieną liepos, ant Mičiuto farmos, 
ant Green Road. Piknikas prasidės 
8 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos ar
ba geriau sakant anksti ryto. Šo
kiams gries labai gera orkestrą,

I Rythm Kings. Taipgi bus gardžių 
: valgių ir gėrimų, bus programa, ir 
' kitokių žaislų. Įžanga tik 20 centų.
• KELRODIS: Imkite Euclid—Gręen 

; Rd. karą, ir važiuokite iki pabaigai 
j karo linijos, eikite į pietus apiė mai-

Tarp. Darbininkų Apsigynimo lie-1 lę ir rasite pikniko vietą po kairei.
i tuvių skyriaus susirinkimas įvyks: Komisija.

' i (165-167)cijos puolimus bei provoka-1 doresnieji kriminalistai, ne- darosi ir sunku yra kvėpuo- dantys, nuo blogo ir vieno-! (“Kodėl neatėjau pirmiau,: ke/irtadiepi; i? d-JieP°^ vaI-! , h , \ .. . i , t ,. , i vakare, Lietuvių Tautiško Namo:ciilga, ! Vata supuvo, dantis genda kambariuose, šiame susirinkime vi-j 
valdiškas dantys nusilpę, kliba; sme- ir kiti dantys genda, o die-A’ nariai dalyvaukite, nes yra labai; ’ 1 v p ; daug svarbiu dalyku aptarimui. ŠisPacijen-! ve mano ! As felčeriui para- , susirinkimas šaukiamas kaipo “eks- !

om gru-! Žysiu raportą, kodėl jis ne- ,tra’’ susmnkimas, nes jau labai se-
i i*-? j i nni tnrpinmp siiqi rinkim p,

(167-168)

ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kuopos susirinkimas' 
• i įvyks trečiadienį, 18 d. liepos (July), ( 

,8 vai. | 
iižrsČvl^ vakare* Drau^s ir draugai, būtinai j ( nuimai UZiasyK atsdankykite ant šio svarbaus susi-1 

Bus apkalbama išvažiavi- | 
1 mas į Long Branch 29 d. liepos ir;

• "O yra kitų svarbių dalykų aptarimui. 1 

' | sos” ateikite pasiimti.
gy- i

vintą. 'bepakęsdami smurto, sumu- ti. Atėmė visą nuosavą ap- dp maisto įvaroma
Fašistų valdžia revoliu-jšė ir iš kameros išmetė se- ava, paliko tik

cionierius kiša kalėjiman ne'niuną šalčiuną (buvusį Jo-!klumpes, su kuriomis reikia genys kraujuoja, 
tik tam, kad juos izoliuotų navos policininką), už ką /r atlikt ruošą ir pasivaikš- tus skirsto tam tikrom gru 
nuo darbo masių ir pasta- > vieni buvo nubausti karce-! čiojimą
ruosius teroru atbaidyt nuo Tin, kiti “stovėt ramiai.” i Pirtin per mėnesį leidžia du gydo administracijos perso-j 
revoliucinio judėjimo, bet ir A d m i nistracija nekuriuos! kart, retai kada tris, o pir- nalą; antroj ■

i t i Inai turėjome susirinkimą,
ir kameroj būti. ipem. Būtent, pirmoj eilėj Į atvedė. ’).

j Išvalo, pagręžia, prikem-'
— kriminalius I ša vatos, kitus patepa vais-i 

tam, kad juos sunaikinti f i-! nepilnamečius kriminalistus' tyj tiek trumpai duoda būti/inteligentus; trečioj — dirb- tais ir raštininkui pasako:' 
ziškai ir sužlugdyti mora 
liŠkai. < 
puolimo ant darbo masių!rev. kaliniai jaunuoliai da-'ta, išeit lauk!

Kaliniui maisto davinys i didžiausį vargą nuveda pas : 
(dienai toks: duonos 600 gra- ‘gydytoja, “ dantį išgręžia, 
mų; jautienos mėsos 100 prikemša vatos ir savo raš- 
gr. ar kiaulienos 40 gr.; rie- 

gr., bulvių 400 gr.;

/‘laisvėj/’ aštrėja puolimas ro ir kalbą. Vienas nepil- j 
ir ant rev. politkalinių. nametis Jonavos žmogžudis!

Bet buržuazija bijo, kad Pečeliūnas, administracijos! 
darbo masėse nekiltų pasi- šnipukas, pavogė rev. kali- 
piktinimo ir protesto balsai nio P. rašomą sąsiuvinį ir 20

kopūstų ar burokų 200 gr.; ; 
j kruopų 200 gr. ar miltų 100:

Rev. kalinys studentas Sa- !gr. ir dar porą gramų pries-! 
balevičius laikomas vadina-i konių. Toks davinys yra ! 
mų inteligentų kameroj, tik kalėjimo knygose ir len- i 
kaip tai: stambūs aferistai, Į toj įrašytas, bet kol tas da-| 
apsivogę valdininkai, Mar-įvinys pereina per visą eilę’ 
čiulionis, žmogžudis Šileika,'“dvikojų žiurkių,” kaliniui, 
federantas p r o v okatorius • tenka tik vandenėlis, labai! / 
Bernotas, žvalgybos valdi- gerai, jei kada į bliūdelį pa-J 
ninkas Stasiūnas ir kt.

Rev kaliniai Gregeris ir

prieš terorizavimą rev. po- perdavė valdininkui, kuris' 
litkalinių. Darbo mases fa- tą pasiuntė tardytojui^ 
šistai stengiasi nuramint 
įvairiomis mulkinimo prie
monėmis: per spaudą ir ki
tur kur tik gali, jie meluo
ja, kad kalėjime geriausia 
medicinos pagalba, labai ge
ras maistas, didelė švara, 
mandagi admnistr. ir dar 
tam, kad įtikint esančius1 
“laisvėj,” jog fašistai kali
niais rūpinasi, administraci
jos dalies vedėjas sadistas Januševičius laikomi šnipų 
Korsakevičius (Korkas) yra į ir žva1 gybininkų kameroj, 
kalėjime sudaręs dūdų ir: kurioj pilna—lenkų šnipų, 
.stygų orkestrus, ir netik “p r a s i k altusių” Lietuvos 
l<ad kalėjimo mokykloj grie-!žvalgybininkų, policininkų, 
žia, bet šventadieniais ir^ maldauninkų ir įvairių už-i 

stogo (veran-* puolikų, kurie visaip
iš- vokuoja sėdinčius ten rev. kaliniai serga įvairiomis a- 

kalinius, kuriuos adrninis- kių ligomis. Tie, kurie ser-;
yra tracija dažnai krato ir bau-'ga trachoma, sėdi atskiroj ' 

parodysiu atskirais f aktais:; džia, o savuosius už gerą kameroj. Kai kas mano,! 
štai dabar Kauno sunkiųjų i patarnavimą perkelia į ant- kad kalinius izoliuoja tam/ 
darbų kalėjime yra apie 160 rają / grupę, teikia jiems kad galėtų geriau gydyt.! 
rev. politkalinių. Rev. ka- įvairias lengvatas, ir dar t Bet ištikrųjų tas izoliavimai i 
liniai laikomi pačiose blo-j skatina, kad ištikimiau tar-! pasilieka tik izoliavimu. Ne- 
giausiose kamerose ir po vi- nautų. ( i žiūrint to, kad trachomą ga- i
są kalėjimą vieni nuo kitų Kai kalėjime griežia or-'limą pagydyt per trumpą! 
izoliuoti, štai: I skyriuje 20 kestras, tai “Korka” slan-(laiką ir nereikalinga bran- ; . 

'kalinių (pirmą skyrių už- kioja po skyrius, žiūrinėda-1 gių vaistų, kameroj kai kū
rimą vien moterys), III sk. mas pro durų “vilkiukus’/rie kaliniai sėdi jau dau-

40, IV sk. 32, V sk. 18, VL kameron. Šių metų apie 1 giau 4 metai. Nors gydy- 
\sk. 8, VII sk. 10, VIII sk. 9,'rugpjūčio mėn. 15 d. slan-stojas (Landsbergienė) atei-

“Abizatelno zapišite na čet- ■ p° numeriu 4o_8 court st., 
verg.”
ant ketvirtadienio). Bet vėl j į?kil?°;
per tokį skandalą tik į
“četvergą” nuveda, ir
tos pačios ceremonijos: Org. P. K mes apmokame persiuntimo

tininkui pasako: “Zapišite dytoja ant felčeriaus, fel- (167-168) lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
; prisiųsti ir pinigus

evo na panedelnik” (“užra
šyk jį pirmadieniui”)’. Bet 
praeina vienas “panedelni- 
kas”, kitas, trečias, ketvir-

cerius atėjęs kameron ant 
gydytojos. Ir kaltininku lie
ka kalinys, kad jam skauda 
dantys. Vieną dantį gydo

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kuopa rengia didelį 

pikniką nedėlioję, 22 d. liepos, Wilk’s 
Grove Darže, Seven Hill’s Village. 
Tai bus paranki vieta jaunuoliams,

Vaikams reikia
tenka koks žarnagalis ir ke-! 
lėtas gabalėlių bulvių. A iš-' 
ku, juk reikia kalėjimo vir-! 
šininkui, ūkio vedėjui, ad-' 
ministracijos dalies vedėjui, • 
“ąrtelčikui,” ir dar daugiau 
atsiranda ilganagių, kurie ; 
tykoja kalinius apvogti.

pro-! Gydymas. Kai kurie rev.'

ėlėms reikia lietaus

® Daktarai ragina jus neužmiršt 
kasdien duot savo kūdikiui šio 

’ sveiko, nebrangaus maisto.

Ad m inistracija, norėdama po “vilkiukus,”—staiga įbė- 'bet kalinius iššaukia tik vie- i 
kai kuriuos rev. kalinius la-’go rev. kalinių kameron, iną kartą per 1-2 mėn., ka-! 
biau moraliai ir fiziniai pa-. puolė prie stalo, stvėrė ant! linys per ilgą laiką negydo-1 

Į kankintų juos sodina su stalo gulėjusius sąsiuvinius ■ mas pradeda nustoti regėji-1 
įvairiais šnipais, žvalgybi- ir išsinešė. Nors kaliniai i mo arba gauna karštį, tada j 

^.Įlinkais, maldauninkais, ad- keletą sykių po to reikalavo, I priimamas ligoninėn (pav.' 
mini stracijos pataikūnais,, kad grąžintų, bet veltui. Tik i rev. politkalinys Kolas, Ii- • 
bei šiaip moraliai nupuolu- pranešė: “Kam jums tų są-igoninėn jį priėmė tada, kai i 

*.siais kriminalistais kali-'siuvinių reikia, kad tenai vi- jau visiškai buvo nustojęs | 
Fhiais. Tokie niekai surašyti.”

W kankinimo bausmę rev. ka
ltiniams ir doresniem kri- 
Sįinalistams. Ta bausmes 

’/ sistema paremta kalinių 
/ .skirstymu grupėmis, provo

kavimu, šnipavimu ir jo pa- 
baus-

g®#I Bėko.i drakoniškomis 
:Bm<Smis.

i ■

nešė daug švaraus popierio, bai prastus, galima sakyt, i 
o prirašytuose lapuose iš 
įleidžiamų laikraščių ištrau
kos. Bet “Korka” pasity
čiodamas atsakė: “Už tat 
negrąžinsiu ir švaraus po
pierio, kam iš laikraščių 
darote ištraukas; pasiskai-

destiliuotą vandenį. Būti
niausią vūistą (Cupr Suf.) į 
neleidžia pirkt ir už savo ' 
pinigus—sako, nemok ėsit • 
naudot. Kada kalinys ’’pa
reikalauja, kad dažniau ap
žiūrėtu arba geresnių vais-

JŪSŲ kūdikio didžiausias reika
las yra AUGIMAS. Valgyt ir 
bėgiot ir valgyt. ' Dešimties metlų 
vaikui reikia beveik tiek maisto, 
kaip suaugusiam žmogui!

Kvorta pieno per dieną suteikia 
visą TREČDALI tos energijos, 
kuri reikalinga augančiam kū
dikiui. Pienas duoda medžia
gas, reikalingas bu^avoti jo ma
žus raumenėlius ir pagelbsti už- 
gyt susižeidimams ir užsigavi- 
mams. Jis budavoja stiprius 
kaulus ir sveikus dantis, ir taip 
pat suteikia svarbius vitaminus.

Jokis kitas pavienis valgis ne-

Gerkite Daugiau Pieno: ĮYJmNOA
Šis garsinimas yra pagamintas ir skelbiamas pagal patvarkymą New Yorko Valstijos Vyriausybes

Kad išbudavot geresnius kūnus savo piliečiams visokio 
amžiaus ir visų klasių; kad pašalint ir pataisyt mai
tinimo trūkumus, kurie taip plačiai paliečia vaikučius, 
tai New Yorko Valstija ragina daugiau vartoti šviežio 
pieno. Kadangi tas patarnaus visuomenes sveikatai

gali padaryt jūsų kūdikiui tiek 
gero, kaip kad pienas. Jis su
teikia faktihai visas maisto dalis, 
reikalingas žmogaus kūnui- 
kiuose daugiuose, iš kokių susi
daro pats .žmogaus kūnas! Pri
pažintas leaijpo mažne pilniau
sias maistas, jis yra taip pat vie
nas iš nebrangiausių.

Gerkite jį patys! (Jums rei
kia bent puskvortės per dieną.) 
Jo lygsvariškds teikiamas maiš
tas priduos jums energijos ir gy
vumo, ir padės jums išlaikyt 
sveikatą augščiausiame laipsny
je. Rytoj užsisakykite vieną 
kvortą daugiau. Padėkite ant

VAIKAM PATINKA PIENAS... su šo
koladu, koko, suplaktais kiaušiniais ir 
ir taip pat ‘malted/ Gardu su vaisiais, 
šviežiais arba iš dėžių. Grūdiniai val
giai., .kiaušinienė... pudingai ir pries
koniai taipgi suteikia patogius būdus, 
kuriais jūs galite įvesti daugiau pieno 
į jūsų kūdikio maitinimą... Rašykite 
State Department of Agriculture and 
Markets, Albany, N. Y., reikalaudami 
receptų delei 20 labai skanių pieniškų 
gėrimų. .



CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATASKaip Gauti

113 WEST 42ND ST

JUtOl RUPPERT'S NEW YORK

BROOKLYN LABOR LYCEUM

NESAKYKITE, ALUS—SAKYKITE, RUPPERT’S

DIDELIS PIKNIKAS

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SN UOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Aido Choras Worcester Mass

Šokiams Grieš Bert Orris and His Musical Reviewers

Rengėjai

dienomis 
vakarais

Con 11

ATLANTIC CITY, N. J 
apylinkėj, pereitą sekma- 

sulig nusikaltimo, dieni žuvo trys žmonės au-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

YutM’‘■■■■r 11 i 1 -s.L ■ . 1

Du Bedarbiai Nušauti; Daug Sužeista; Policija 
Atsakė Švinu j Bedarbių Protestą prieš Šalpos Su- 

»mažinimą; bet Teroru Nenuslcpins Darb. Kovos

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

tas ir už prieinamą kainą.

BOTTLE BEER
KNICKERBOCKER (light)—RUPP INER (dark)

Avenue
Viso miesto darbininkai su 

didžiausiu pasipiktinimu prieš

$ Užsisakykite iš arčiausio val
gią prekėjo

Jeigu del kokios priežasties jis 
negali jums pristatyti, telefo- 
nuokite arba raštu reikalaukite 
tiesiog iš mūsų, o mes pasirūpin
sime greitai pristatyt jums į 
namus.

jri pabrangint kviečių kai
mas; o nauda iš to vien ka- 
: pitalistams, ūkio produktų 
i mekleriams.

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

protestuojant evikcijos 
Tuomet 20,000 abiejų 

darbininkų pareiškė, 
teroras darbininkų 

prieš badų nesustabdys. 
Nuo to laiko policija vengė dau
giau šaltakraujų žudynių. .

Darbininkai, seredoje, 18 d.

BRAZILIJOS nauja kon 
stitucija įveda taip pa' 
“smegenų trustą” prie vai 
džios. Seka prezidento Roo 
sevelto pavyzdį, besiren 
giant įvesti atvirą fašizmą.

BUENOS AIRES.—Karo 
mūšiai tarp Bolivijos ir Pa- 
raguajaus tęsiasi 90 mylių 
fronte. Nei vieni nei kiti 
dar neima viršaus.

Įvyks Sukatoje ir Nedėlioję, 21 ir 22 dienas Liepos (July), 1934
NATIONAL PARK, OFF WINTER STREET, MONTELLO, MASS

(Tąsa iš 1-mo pusi.) miesto budelius rengiasi palai- 
prie masinio protesto, kuris bus cl°d draugus, kritusius klasių 
pareikštas laidotuvėse tų d vie 
jų kritusių draugų.

T.D.A. tą patį vakarą sušau 
kė protesto demonstraciją. De 
monstracijos komitetas jtei 
kė miesto valdžiai reikala
vimą tuojaus areštuoti bude
lius policistus ir nubausti mir- 
čia žmogžudžius Arsentinio ir kovos 
Williamsienes.
Masinės Laidotuvės Įvyks 
Trečiadienį, 18 d. Liepos, 12
Vai. Dieną iŠ 3631 Central liepos, padauginkime kelis syk 

Avenue Įią skaitlinę, laidodami savo kla
sės kritusius draugus.

Sovietai Reikalauja Užtik- 
rint Lietuvos ir Kt Sienas

Maskva.—Sovietų' laikraš
čiai rašo, kaip yra reikalin
ga padaryt nekariavimo ir 
esamų rubežių apsaugojimo 
savitarpinę sutartį tarp Vo
kietijos, Lenkijos, Lietuvos 
ir kitų Pabalti jos valstybių 
ir Sovietų šalies. Hitleri
ninkai, kaip žinoma, prieši
nasi tokiai sutarčiai. Jie, 
mat, neatsisako nuo savo 
plano pasiglemžt Lietuvą, 
Latviją ir Estoniją, iš kur 
naziai juo labiau galėtų gra
sinti Sovietų Respublikai.

kovos lauke.
Keturi metai atgal palaidojo

me dd. Rayfordą ir Jacksoną 
kuriuos Clevelando policija nu
šovė, 
laike, 
spalvų 
kad bosų

BUFFALO, N. Y.—Erie 
ežere, užėjus bangai “iš a- 
pačios,” pereitą sekmadienį 

neužsėjimus keturi besimaudanti žmo- 
naikinimus. nės buvo į gelmes nublokšti

$97,000,000 UŽ JAVU 
NAIKINIMĄ

Washington. — Šalies val
džia jau išmokėjo f armė
nams $60,000,000 už tai, kad 
jie tyčia paliko kviečiais ne
užsėtus laukus. Trumpu 
laiku išmokės dar 30 milio- 
nu doleriu už 
arba pasėlių 
Tuom naikinimu valdžia no- ir prigirdyti

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

JACOB RUPPERT RREUIERV 
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
ATwater 9-1000

Puiki dainų ir sporto programa. Dainuos sekanti chorai: Aidas iš Worcester, Liaudies—iš Lawrence, Laisves—iš Haverhill, Jaunuome
nės—iš Gardner, Lyros—iš Stoughton, Liuosybės D. Ratelis iš Montello, LLR—iš Norwood ir Laisvės—iš South Boston. Sporte loš sekanti 

miestai: Worcester su Gardner; Lawrence su Mo ntello; Stoughton su Haverhill. Sporte pasižymėjusiems bus duodamos dovanos.

21 d. liepos-July, šokiai prasidės 8-tą vai. vakare. Bus ir mažų paįvairinimų
22 d. liepos-July, dainos, sportas, prakalbos ir šokiai.

Maloniai kviečiame kaip jaunuomenę, taip ir suaugusius atsilankyti. Bus visokių valgių ir gėrimų

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

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

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

Lietuvys Kraustytojas 
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau 'kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

Telephone: Ęvergreęn 7-0072

DR. /. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

S U NKIA U SI AI S ERG A N TIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI

Waziai Austrijoj Tęsia ,
Savo Piktadarystes Austrijos ivice-kancleris, 

L tj. . .vv. y. kunigaikštis Starhemberg ir
tai dinamitu išsprogdino di-( Dollfusso pati nuvažiavo 
dėlę elektros stotį; del to' l)as Mussolinį į Italiją. Ku- 
sostinėje turėjo apsistoti. nĮgaikštis atsiklaus Mussoli- 
daugelio gatvekarių vaikš-'na)> kaip sėkmingiau slopint 

’čiojimas ir nutrūko elektros i \evo^ucmį daibininkų judė- 
šviesa. Ty rolių je naziai iš-^lma- 

m sprogdino vieną bažnyčią.
Policija suėmė 35 hitleri 

ninkus, bet jie nebus bau 
džiami 
Dollfussiniai fašistai šaudo tomobilių nelaimėse

Sovietą Mokslininko | 
Atrastas Naujovinis 
Stebėtinas Gydymas

Maskva. — Daktaras I. N. 
Kazakovas išrado, kaip ga
lima įvairias ligas išgydyti, 
kada įčirškia žmogui į kūną 
vandens. Bet kad gydymas 
būtų pasekmingas, reikia 
dirbtinai padaryt kelis iki 
dešimts sykių didesnį oi‘o 
spaudimą. Šitaip išgydo vė
žį ir kitas ligas. Ypač krei
pia domės į liaukas (gland- 
sus). Mat, nuo perdidelio 
arba permažo įvairių liaukų 
veikimo paeina dauguma li
gų. Tų liaukų sultys būna 
šitaip iš pradžios “sugeria
mos”, liaukos apvalomos; 
paskui jos pradeda išnaujo 
ir sveikiau veikti. Gydymas 
vadinasi “lizatho terapija.” i

Sovietų valdžia išspausdi- i 
no 35,000 knygų apie tokį' 
gydymą. Jąsias skleidžia po; 
visą šalį. Neužilgo galima 
būsią jų gaut ir Jungtinėse 
Valstijose.

: i
... • ■ , Įf; i
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus*ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

e ♦e ■6*3^**



BeBaa Paslaph Antradienis, Liepos IT,

^.IIUMIUIMIII ....... BĮ || *

NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS
Thaelmanno Diena New Yorke

New Yorko darbininkai ren_, sisakyti tikietų platinimui, 
gia milžinišką bankietą pager-.1 
bimui-išleistuvėms Willi M u- *

Kas ištiesų darosi Vokieti- 
, joj ? Kokia yra padėtis po Hit- 

enzenberg, tarptautiniai gar-1. . , ,. .. .L!__  ! leno antros revoliucijos sker
dynių ? Ką

I keistos prakalbos 
d Ernšt • Reichsta£e ? Tie 
Wallisch I kausimai bus 

Muenzenbergo li
kai žymiii asmenų, 
žiaus, Londono, J.

Willi

saus darbininkų orgdnizato-! 
riaus ir laikraštininko, sujun-Į 
giant šią progą su masine mo- ( 
bilizacija gynimui 
Thaelmanno, Frau 
ir kitų priešfašistinii] kalinių. 
Ši dvigubai svarbi Ernst Tha
elmanno diena bus apvaikščio
ta New Yorke penktadienį, 
liepos 27 d., Bronx Coliseum, per 10 metui Vokietijos Reichs-

Bankjetas ir masinis mitin- tago nariu, geriausias budavo- 
$as bus laikoma atvirame ore, Mojas darbininkij pagalbos ir 
tačiaus yra susitarta del pa- > vieningumo veiksmų po 
ątogės atsitikime lietaus. šį! pasauli, yra 
bankietą rengia bendrai Anti- prastai gerą 
Nazi Federacija ir Nac. Ko- pagandistas, 
mitetas Gelbėjimui Fašizmo ganizatorius. 
Aukų. Bankietui tikietai par- labai svarbu 
siduos tik iš anksto. Ji) kaina nizuoti ir neorganizuoti dar- 
60 centų, šiaip įžangos tikie- bininkai privalo pasižymėti tą 
tai yra 25 centai iš anksto ir j dieną savo kalendoriuje ir ge. 
35 centai prie durų. Organi- rai pasidarbuoti del jos sek- 
zacijos raginamos tuojaus už- mingumo.

reiškia Hitlerio 
pasakymas 

ir panašūs 
nagrinėjami 
kitų politiš- 

iš Pary- 
Valstijų.

Muenzenberg buvo

visą 
atsiekęs hepa- 
vardą kaip p ro
kai b etoj as ir or- 
Tad visiems bus 

jį išgirsti. Orga-

Kur Praleisti Smagiai Dieną?
Kaip sveikatos žvilgsniu, jau jaunuoliai apsiėmę 

taip ekonomišku, geriausia j tis ir drąsiai galima
praleisti sekantį nedėldienį iš
važiavus New Jersey, P. Vai
čionio farmoje. Vieta nepa
prastai graži—aplinkui graži 
giria, pikniko vietoj graži salė 
šokiams. Stipresni vyrai čia 
gaus dalyvauti gražioj sporto 
dalyje,—tai bus traukimas
virvės; nugalėjusiąja! 
komisija nutarė gausiai 
dyt gero gėrimo.

Tik pamąstyt reikia, 
čia būs jaunimo tik 
čių. 
stpvi. kaip siena pasiruošęs su 
dideliu busu dalyvauti šiame 
nepaprastam parengime;
Sietyno Chorą iš Newarko nė-|ižanga labai maža, tik 25 cen- 
ra nei kalbos, kad jie žinos Ua^ 
kaip padaryt, jame skaitliu-. . ,
gas pulkas jaunimo, o Newar- kantį nedėldienį, 22 d. liepos, j 
ko publika paprastai be choro' praleisti LDS III Apskr. pikni- 
nepasilieka namie, jie !
ruoš su choru. I ford, N. J. Kelrodis bus vėles-

Elizabethiečiams, kad ir ne- niuose “Laisvės” numeriuose. 
J

toli, bet jų kelione į piknikai Valdybos Narys.

Organizacijų Atydai
Visos organizacijos ir : 

kiri asmenys, turintieji Emil 
Gardos peticijų blankas, ragi
nami tuojau jas surinkti ir su- ■ 
grąžinti sykiu su surinktomis j 
aukomis Ateivių Gynimo Ko
mitetui, 80 East llth ! , 
Room 430, New York City. | 
Aukos yra būtinai reikalingos, 
vedimui bylos ir masinio gyni
mo.

Meno Sąjungos Centro Biuro
ats- Posėdis Trečiadienį

po vadovybe Margaritos Bars-j 
kos, kuri yra Maskvos vaikų 
teatro direktorė. Judis yra 
puikus meno tvarinys. Net 
New York Times savo apžval
goje pareiškė, kad “Puikes
nis už garsųjį “Kelias Į Gy-( 
venima’.”

REIKALAVIMAIMeno Sąjungos Centro Biu
ro naujo ir senų narių posėdis 
įvyks trečiadienį, liepos f " 
diena, “Laisvės” svetainėj. vaik^> prižiūrėt namų.

. . , _ - ir neturiu vaiku. 'TVisi draugai ir drauges būti- 1 -
liai turite dalyvauti, nes šis kites greitai sekamu antrašu:

REIKALINGA apysenė moteris, ne- i 
18 vedus, arba jei vedus, tai be vyro ir 

. Esu našlys,' 
ir neturiu vaiki]. Noriu, kad namus I 
prižiūrėtų, kaip išeinu dirbti. Kreip-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Telefonnokite: Evergreen 7-1661 

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

Brooklyn, N. Y.485 Grand St

pirmas 
Sąjun-

reikės

JOHN ŽILINSKAS
266 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. 

166-167)

ALDLD 1-mos Kp. Nariams
Draugai ir draugės! Pereitą 

ketvirtadienio vakarą įvyko; 
kuopos eilinis susirinkimas, 
kuriame atlikta daug tarimui 
ir kitų kp. reikalų; bet kaip 
visuose, tai taip ir šiame susi
rinkime nei pusės esamų narių 
neatsilankė, o privalėtų atei
ti į mėnesį vįeną kartą susi
rinkimai! pasidalyti mintimis 
ir kartu atsiimti jums priklau
somą naudingą žurnalą “švie
są.” šiame susirinkime apta
rė kp. savo išvažiavimą, ku
ris įvyks 5 rugpj. (August),; 
Forest Parke, taigi, visi na- 

' ; riai įsitėmykite ir būkite savo
: kp. parengime.
I rinkta komisija 

rūpm- —busais važiuoti I •
sakyt, I pikniką, rengiamą 25 d. rug-!^

susirinkimas bus dar 
susirinkimas po Meno 
gos suvažiavimui.

Šiame susirinkime
rinkti Centro Biuro valdybą ir 
komisijas. Taip pat bus ra
portas iš suvažiavimo. Visi 
draugai ir draugės būtinai tu
rite dalyvauti. Kviečiami ir 
kiti draugai dalyvauti, kurie 
domisi mūsti veikimu.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Nevėluokite.

V. Bovinas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RESTAURANTAS.

Vieta gera, ir galima gerą pragyve
nimą padaryti. Biznis per ilgus me- j 
tus gerai išdirbtas. Priežastis par- | 
davimo—išvažiuoju j Lietuvą. Grei- j 
tai kreipkitės sekamu antrašu: 735—| 
3rd Ave., So. Brooklyn, N. Y.

(167—170)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

PARSIDUODA farma, kuri yra apie
12 mylių nuo Seaside Oregon. Že- 

i mė yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemes, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
bele, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai' 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- I 
side Oregon, farma turi 160 akrų, I 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak-; 
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnes že- j

, bet labai gera del ganyklos, 
I nes ten yra upelis. Aš esu jau se- ' 
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- i 
kios didelės farmos, todėl noriu par-| 
duoti greit ir už žemą kainą. Par- ■ 
duosiu visus laukus, stubą, už .$2,000.; 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon.
(163-175)

Išleis Delegates su 
Demonstracija

Amerikos darbininkių 
gacija išvyks į Tarptautinį

i Moterii Kongresą prieš Karą 
i ir Fašizmą 28 d. liepos, šeš- 

v 'tadienio rytą. Palydėjimui 
aip pa is-įdeje^čiu įVy]<s įspūdinga de- 

oi ganizuo ai. mons^racij^ prjepiau_! mės,
j spaud°sjkos, West 15th St., New Yor- 

__ Visi karo ir fašizmo prie
šai privalo pasižymėti šį pra
nešimą ir santikiuose su darbi
ninkais dirbtuvėse ir masinė
se organizacijose aiškinti šios 
demonstracijos svarbą ir rei
kalą joj dalyvauti.

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

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

i arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDALIOMISkad jų busaį jau užsakyti;: pjūčio (August), N. J. valsti- 
taipgi pasikalbėjus su keliais (joj. Be to, draugai nariai pra- 

išomi užsimokėti duokles kuo- 
j pai, nes jau laikas perduoti 
į centrui, nes jau pusė metų ir 
sulig įstatų reikėtų atsiskaity
ti pinigiškai. Duokles siųski
te kuopai, “Laisvės” adresu, o 

, geriausiai, tai ateikite susirin- 
kiman sekantį kartą, 9 d. rug
pjūčio (August) ir, užsimokė- 

! kite.
Dar, beje, pamiršau, 18 d. 

rugpjūčio rengiama didelis 
| piknikas žurnalo “Šviesos” 
(naudai, kurį taipjau turime 
• paremti, nariai ir nenariai. 
Piknikas bus Klasčiaus darže.

m j . . . ...... Nepamirškit!lodei visi pasiskirkite se-j Koresp

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
jaunuoliais, jie pasižadėjo pa
dirbėti tuo reikalu ir pasiro
dyti geriau, negu kad eliza- 
bethiečiai pasirodo. *

Na, o kodėl čia nedalyvauti? 
Bus graži programa: visos 
apielinkės (^horai dainuoja vė
liausias dainas; stipruolių vy
rui būrys susikimba traukti 
virvę—čia juoko bus iki ausų ; j 

j geriausia Elizabetho orkestrą 
! griežia įvairius šokius per visą i 
' dieną; gero ir sveiko gėrimo' 

; apie1*1* užkandžių bus iki valiai. O į

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist
pusei 

užfun-

kiek 
chorie- 

Brooklyno Aido Ch.oras

Draugėms Brooklynietėms
Draugė S. Bederman dabar 

randasi St. Catherine ligonbu- 
tyj, Bushwick Ave., tarp Ten 
Eyck ir Maujęr Sts. Lankymo 
valandos yra sekmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadie

niais nuo 2 iki 4 vai. po pietų 
ir nuo 7 iki 8 vai. vakare, 

(Ward C, ant penkto augšto. 
(Tačiaus nokintieji aplankyti 
turi gauti nuo jos vaikų korte

są 
bedarbė, o biedniems tame 
jupdaploščių panelių name 
lankytoji) skaičius labai apru- 
bežiuotas.

! cnoro. picnvioLi laiSKj 111 zipotu. pin.ni- - p. i . . i • I • 6 '
koope-' ke, P. Vaičionio farmoj, Cran-'JerSey Lily 1131*01111110! Lai" lę. Mat, d. Bedermanienė yi

mėjo Teisę Pikieto
Pasėkoj kovingo ir gerai 

organizuoto masitj protesto, 
įveikiantis Jersey City majo-į 

. rui ir fašizmui yra raginami, - - ■ • :
(dalyvauti. Praleisdami kele-(

Šaukiamas didelis protesto;^ valandų savo susiedijos; nuįar§ keisti savo taisykles1
masinis mitingas prieš fašisti-.- gatvėse, pagelbėsite sekmin-. j<as ]jegįa industrinės Rakan- į ^StCVCdore” Turėjo Šimtą 
nį terorą Pabaltės šalyse, ku-!^a^ Pavesti šias kampanijas! Unijos ir kitu organizacijų n

ir abelnam prieškariniam-1 pikietus dabartiniuose strei-! reTStatyilUJ 
priešfašistiniam darbui. kuose

Gavimui reikiamų informa-- Iki šiol tos taisyklės buvo

NEWARK, N. J hT I TEATRAS-DAINOS-MUZIKA Į

TIKRAS BIČIŲ MEDUS I
“Laisvės” įstaigoje galite i 

gauti tikro bičiti medaus. Esą-i 
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės i “Lais-
*■ I

vės” ofisą ir gausite medaus' 
tiek, kiek tik norėsite.

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

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

AH Work Guaranteed. Towing Day and Hight

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

ris dabar siaučia prieš darbi
ninkų klasę su baisesniu įnir
timu. Ten yra sukimšti į ka- į 
Ujimus geriausi < 
klasės kovotojai, kuriuos žiau-1 visą New Yorką ir priemies- 
riausia kankina ir žudo, 
del rengiamas šis masinis mi-' 
tingas, kad užprotestuot prieš 
kankinimą ir žudymą mūs ge
riausių kovotojų. Bus keli ge
ri kalbėtojai, kurie nušvies da-i 
lykus. Nuo lietuvių kalbės d.
S. Sasna. ,

Protesto mitingas įvyks se- 
redoje, 18 d liepos, 8 vai. va
kare, 57 Beacon St., Newark, 
l^ew Jersey.

Pagarsėjusi New Orleans i 
drama apvaikščiojo savo šim-l

darbininkų ( cijų ir medžiagos bus stotys po j begailestingas areštas pikietų 11 -- perstatymą pereitą savai-1 
iriuos žiau-l visą New Yorką ir priemies- ir kitų darbininkų bile kokiu; U • nao:iQ:v™ v/nq I v i rn ' v. r t • j v. , i i-! -v j • • • >• Į Lę H pclbll ell ivy o Ucll vrcilcį oelžudo. To-jčius. Viena tokių stočių bus, nors budu isdiųsusių ginti sa-Įvait Q galimas daiktas, kad

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrintus kraujo ir Slapumo

DR. MEER
VV. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Telephonas MEdailion 3-1328■ - ' i 1

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimamsTel. Stagg 2-0783 NOTARY 

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja- 

. ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

I 231 Bedford Avenue 
j BROOKLYN, N. Y.raštinėj, kurią pri-1 vo darbo sąlygas ir teisę orga- įr yisą yasarą> kaip praneša 

v. užginčijo Teatro Unija. Buvo žadėta ją| 
policijos teroią, tarnaus neno~ j u^baigti pereita šeštadienį, j 
romis pripažino, kad valdžios | tačiaus at-jo labai daug rei_ 
mintį pakeitė pundai atviiu-( kalavimų ja tęsti, tad vaidins 
čių, gautii iš visos New Jersey; ir toliau.
valstijos. Jas išleido N. J. vai-’ Teatro Unija praneša, kad 
stijos kornitetas jineš ; teJ°P' perkantieji tikietus grupėmis, 

?| nemažiau 20 tikietų, gaus apie 
i 40 nuošimčių nųpiginimą, kas 

01"! padarys įžangos kainą lygia 
i paprastų judžių kainai. Or- 
( ganizacijos tuo būdu galėtų 
I padėti savo nariams pamatyti

“Laisvės
žiūrės ALDLD 1 kuopos pas-; nizuotis.
kirta komisija. Draugės ir
draugai privalo čia ateiti ir 
prisidėti prie šio didelio dar
bo.

ALDLD 1 K p. Komisija.

Majoras

512

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Bubnija apie Naują Skridimą
Sąryšyje su Dariaus ir Gi

rėno mirties sukaktuvėmis, 
Am. Lietuvių Legionas turėjo 
masinį mitingą Floyd Bennet 

Ne tiek pra
leista laiko minėjimui Dariaus 
ir Girėno, kiek gyrimui Sme
tonos fašistinės valdžios ir 
agitacijai už sekamą skridi- 

} mą, kaipo priemonę stiprini- 
rų sekcija veda kampaniją pa-| mui fašistinio režimo Lietu- 

’ voj.
Kalbėjo Lietuvos konsulas 

P. žadeikis, kuris sakė, kad 
Vaitkus skrisiąs rugpjūčio mė
nesį. Tačiaus tas didelio en
tuziazmo nesukėlė, nes darbi
ninkai girdėję daug tų paža
dų, bet mažai matę išsipil
dant, 1

Komisija.

Dvi Svarbios Kampanijos
Amerikos Lygos prieš Karą | orlaivit] lauke, 

ir Fašizmą Miesto Komitetas 
veda plačią kampaniją už sėk
mingą viso miesto demonstra
ciją prieš karą ir fašizmą rug
pjūčio 4 d. To komiteto mote-

siuntimui delegačių į priešfa- 
$ i s t i nį-prieškarinį kongresą, 
Kuris įvyks 4 d. rugpjūčio, Pa
ryžiuje.

Padengimūi abiejų kampa
nijų išlaidų centralis miesto 
komitetas organizuoja rinklia
vos dieną ateinantį šeštadie
nį, liepos

ir už teisę organizuotis ir Tarp, 
tautinis Darbininkų Apsigyni-; 
mas bei kitos darbininkų 
ganiacijos.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Odos 
Jrau- 
Imai,

»<au- 
Skilvio,

Susižeidė Porą Lietuvių
Pereitą sekmadienj automo-J^ puikų veikalą, nes bile or- 

bilių nelaimėj skaudžiai su- ganiz^cij°j rasis 20 žmonių, 
žeista Valasaitienė, gyvenanti riorinčių pamatyti tą istorinę 
6,247 60th St., Brooklyne. Ji dramą. Kreiptis reikia į The- 
tapo suraižyta ir sudaužyta atre Uniją 104 fifth Avenue, 
keletoj vietų, taipgi sukrėsti New York City, 
smegenys. Jonas Jankus, ku-|
ris sykiu su jais važiavo, ma- ----------------------- ;
žiau sužeistas valasaitienė “Suplyšę Batai” Acme Teatre 
nuvesta Kings County ligon-; * j

butin.
Nelaimė įvyko prie 

Bennet orlaivių stoties, 
Flatbush Ave., kuomet 
nas Valasaitis, norėdamas iš- mas tik labai aprubežiuotą lai-!

197 HAVEMEYER STREET

T. M.

šiandien Acme teatre, prie1 
Floyd Union Sq., New Yorke, prade-j 

gale da rodyti Sovietų judį “Suply-' 
Anta- šę Batai.” Judis būsiąs rodę-i

taip pat nemato sau, (vengti susidūrimo su kitu au- ką, tad norintieji jį pamatyti i 
(tag day) bus visą diepą. Vi-Į kaipo darbininkams, naudos, tomobiliumi, staigiai ;
sj darbininkai, studentai, pro- Nuo Amerikos lakūnų kalbėjo mašiną į šalį ir
fęsionalai ir visi priešingi ka- Viola Gentry.

21 d. Rinkliava

elektros stulpą.

pasuko privalo pasiskubinti.- Tą judįI 
atsimušė įjvaidino Sovietų Sąjungos vai-j 

i kai nuo 3 iki 12 metų amžiaus,

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7-1516

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir ualaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma 
Išbėrimai, 
jo Nofcvei 
N e r vų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir MėŠla- 
žamės Ligoą A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

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

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

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

New York
Valandos—9 A.
O sekmadieniais




