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nudėjo Austrijos darbininkų ne
vidoną Dollfussa. Dollfuss bu
vo didelis fanatikas, fašistas 
Mussolinio sėbras. 1

Austrija yra tarpe Italijos, 
Jugo-SIavijos, Vengrijos, če- 
choslovakijos, Vokietijos ir i 
Šveicarijos. Net kelios valsty- ‘ 
bes patraukė prie Austrijos šie- j 
nos armijas. Viduje eina ko- : 
va tarpe dviejų fašistų grupių.

Franci joje yra dideli karo or- 
laivyno manevrai, šimtai karo 
orlaiviu daro bandymus. Fran- 
cijos spauda tiksliai mažai apie 
tai rašo, nes ir taip daug para- 

‘ k u atsiduoda Europa.
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Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nięko 

N e p r a la j mesite, Tik 

Retežius, o /šlaimėsite 

Pasauli!

RUGPJŪČIO 1 D. I DEMONSTRACIJAS PRIES KARĄ!
ITALIJA JIEŠKO TIKTAI PRIEKABIO 

KARUI PRIEŠ JUGOSLAVIJĄ
•;i$

Ką tik pastatytas, naujausias Jungtinių Valstijų 
karo laivas-naikintojas “Alvin”, kurį pakrikštijo 
Better,Farley, šalies pašto ministerio duktė. “Al
vin” yra vienas iš ilgos naujų karo laivų eilės.

VISI j GATVES IR AIKŠTES KOVAI 
PRIEŠ VĖL GROSIANČIĄ SKERDYNĘ!

Austrija Skelbiasi, Kad Nuslopinus Hitleriečiy Maištą, bet 
Bijosi Panaujinto Sukilimo Sostinėje Vienoje

; VIENA. — Valdžia “ga
lutinai” sumušė hitlerinin
kus, kurie ilgiausiai atsilai
kė Carinthijos srityj. šim
tai hitlerininkų perbėgo per 
sieną į Jugoslaviją. O Ju
goslavijos sostinėje Belgra
de yra bijoma, kad Mussoli-

DEMONSTRUOKIME PRIEŠ GINKLAVIMOSI, 
PRIEŠ TERORĄ, PRIEŠ FAŠIZMĄ, UŽ 

SOCIALŲ BEDARBIŲ APDRAUDĄ!
i 

ministerių pirmininku ir 
saugumo' ministerių.

Bijosi Naujo Sukilimo
VIENA. — Sekmadienį 10 

vai. vakare vėl kilo alar- 
mas ir ūmai tapo apstatyta 
kulkasvaidžiais ir kanuolė- 
mis visi valdžios rūmai, 

l'nio artnijai dar gali būt įsa- Pranešama, kad gali sukilti 
■ kyta tuos nazius vytis ir tuo milicija. Ji nori daugiau 
__ i užimti jugoslavišką galios valdžioje.

Nusižudė vyriausias sos-

Anglijos imperialistai turi or- 
laivyno manevrus. Virš 400 ka
ro orlaivių manevravo ant Lon
dono. 200 orlaivių puolė, kad 
“subombardavus”, ir tiek pat 
gynė. “Užpuolikams” pavyko 
“subombarduoti” Londoną ir to 
sėkmėje užsakyta greitai būda
vot! dar 460 karo orlaivių, nes 
būk Anglija negana prisirengus !- 
“apsiginti”.

Adriatiko juros pakraštį.Iš Sovietų Sąjungos ateina ži
nios, 1 
javus Ukrainoje, Kaukazijoje ir į pageidauja, 
kitur. Vietomis Ukrainoje yra j 
geresnis derlius, negu buvo per
eitais metais, bet vietomis kiek 
mažesnis. Tikimasi suimti ne
mažiau grūdų, kaip buvo suim
ta pereitais metais.

kad sekasi gerai suvalyti j Italijos imperialistai labai jo • tines policijos inspektorius

Liepos 14 dieną Sovietų led
laužis “Litke” praplaukė tą vie
tą, kur žuvo “čeliuskinas”. 
“Litke” plaukia iš Vladivosto
ko liukui Archangelsko, tai yra 
iš kitos pusės aplinkui Sibirą.
Sovietų ledlaužiai “Jermak” ir 

“Malygin” išplaukė į šiaurių 
vandenynus. Jie atliks kelionę 
moksliniais tyrinėjimo tikslais.

Į Maskvą atskrido trys Lietu
vos kariniai orlaiviai. Jų tar
pe yra kapitonai Namikas ir 
Lepentas, leitenantai Mikėnas ir 
Marcinkus, technikas Rimkevi
čius ir pulkininkas Gustaitis.

Jie skrajojo po Europą, atlik
dami sekamą maršrutą: Kau
nas - Kopenhagenas - Amsterda- 
mas-Briuselis-Londonaš - Pary- 
žius-Marselė-Rymas-Viena- Pra- 
ga - Budapeštas - Bucharestas - 
Kijevas-Maskva. Kijeve juos 
pasitiko Sovietų Ukrainos karo 
orlaivyno komandierius d. In- 
?aunis. Maskvoje jie išbuvo tris 
dienas.

Jų maršrutas atliktas tikslu 
išgarsinti patriotizmą ir Lietu
vos fašistinę valdžią. Sovietų 
Sąjungoje atiduota jiems ata
tinkama pagarba, turint minty
je Lietuvos liaudį,, o ne dabarti
nę fašistinę valdžią.

Amerikoje kapitalistinė spau
da vis daugiau puola Komunistų 
Partiją. Tą daro todėl, kad ma
to nuolatinį komunistų įtakos 
stiprėjimą. Visų revoliucinių 
darbininkų pareiga’ dar’ tvir
čiau suglausti savo eiles aplin
kui Komunistų Partiją kovoje 
prieš reakciją.

Sovietų. Sąjungoje budavoja 
keturis švino gaminimo fabri
kus. Jų gamyba pirm 1937 me
tų pasieks 105,000 tonų. Pla
nuojama, kad 1937 metais nauji 
ir jau dabar esapti fabrikai su
teiktų 230,000 tonų švino, ir 
tuomet Sovietų Sąjunga užims 
pirmą vietą ^pasaulyje gamini
me to metalo.

Penčiai Lietus
Šiomis dienomis buvo kiek 

lietaus kai kur pietinėse val
stijose; bet laukai jau taip 
saulės nudeginti, kad lietus 
negali jų atgaivinti.

Austrijos pasienyje tebe
stovi virš 100,000 sumobili
zuotos Italu kariuomenės. 
Italijos laikraščiai įrodinėja, 
kaip Hitleris siuntė ginklus 
savo sėbrams Austrijoj; esą, 
jis ir po šiai dienai neatsisa
ko nuo prijungimo Austri
jos Vokietijai. !

Dobbler: iis buvo vienas iš 
naziu sukilimo vadu. t, c

Vo* Papenui Priešinasi 
Francija ir Italija

BERLYNAS. — Hitleris 
paskvrė vice-kancleri Franz 
von Papeną vvkti i Austriją 
ir būti specialiu ten Vokie
ti ips atstovu. Von Papenas 
išsiderėjo plačią galia pagal 
savo nuožiūrą taikyti Vo- j 

__ A________ Jis iš-1 
reikalavęs, kad Vokietijoj; 
būtu sustabdyta propagan
da, kuria hitlerininkai varė 
už AustrijosArijungimą Vo
kietijai. Žadama suvaldyt 
ir pirmiau Vokietijon per
bėgusius, Hitlerio ginkluo
tus Austrų legionierius. , 

Nežiūrint to, Italija ir 
Francija priešinasi Papenui. 
kaipo Vokietijos atstovui 
Vienoje. Papen. mat, iki 
šiol buvo vyriausias po Hit
lerio Vokiečių ministerijos 
nhrys.

Berlyne buvo užklausta, kietiią su Austrija, 
ar Vokietija mobilizuojasi 
karui. Hitlerio propagan
dos ministeris nieko neat
sakė. Tad reikia spėti, kad 
mobilizuojasi.
Naujas Austrijos Ministerių 

Kabinetas
VIENA.—Prezidentas Mi- 

klas sudarė naują ministe
rių kabinetą, kurią pirmi
ninkas dabar yra Kurt 
Schuschnig. Kunigaikštis 
Starhemberg pasilieka vice-

Nepasisekė A merikony į San Francisco Laiva-
Stratosferos Baliunui kroviai Laikosi

San Francisco, Cal. — Te- 
ibestreikūoja visi unijiniai 
!laivakroviai ir.unijistai lai-

Nepasivijo Sovietinio 
Rekordo

Holdberge, Neb. —- šešta-1 Vų darbininkai, kurių reika- 
dienį subliūško, nukrito ir'(1US Darbo Federacijos vadai' 
sudužo amerikonų baliūnas | perleido spręsti Roosevelto 
“Explorer,” kuris kilo i' komisijai. Areštuota dar 6 
on?t0-aerą- Px--ek6 C k 6?’’1 komunistai, Western Work- 
000 pėdų augscio. Sovietų 
gi baliūnistai šiemet pirmu 
atveju iškilo 62,000 pėdų, o 
antru—72,178 pėdas, i__ (
antrasis kilimas užsibaigė 
nelaimingai. Taigi ameri
konai, nežiūrint išgarbintos 
savo technikos, dar nepri- 

! lyge sovietiniams baliūnis- 
tams. Jų baliūnas buvo kur 
kas didesnis. Jį komandavo 
karininkas Wm. E. Kepner, 
su kuriuom buvo dar du ka
pitonai. Visi trys gyvi išli
ko. ■

------------ , T T Ji , , ak 

lerio redakcijos nariai.” Jie 
i buvo užklupti • privačiame 
i >. •: “r i ■ 4 . . Lnors'name. U

Pabėgo 5 Kaliniai
Michigan City, Ind. — Iš, 

kalėjimo pabėgo penki pa
vojingi plėšikai. Jie buvo 
apsimetę liga ir patalpinti į 
kalėjimo ligoninę, iš kurios- 
buvo lengviau pasprukt.

Nesiduokite kapitalistams 
apgauti šnekomis, būk Itali
ja, Jugoslavija ir kitos ša
lys tik “del pagąsdinimo” 
susiuntė armijas į Austrijos 
pasienį; netikėkim ir kitoms 
jų pasakoms, būk karas dar 
tiesioginiai negręsia. Tai 
yra tik dantų užkalbinėji- 
mas darbininkams, idant jie 
neprisiruoštų į revoliucinį

ir aikštes darbininkai savo klasės karą prieš im- 
skubotus perialistų karą.

Darbininkai New Yorke, 
Philadelphijęj,

Bostone, visuose didesniuose i. v .ir mažesniuose miestuose — 
visi rytoj į prieškarines ir 
priešfašistines demonstraci
jas. Minėkime, jog karą ir 
fašizmą tegali atmušti tik 
sujungta darbo milionų jė-

NUŽUDĖ DU STREIKIERIUS, ĮVEDE 
KARO STOVI PRIEŠ DARBININKUS

I Kohler, Wis., Sutraukta 600 Milicijos, Kuri Faktinai ir 
Valdo Miestelį; 29 Unijų Solidarumas su Streikieriais
Kohler, Wis. — Negana, 

kad' policija ir specialiai 
Kohler Plumbing Kompani
jos padaužos nužudė du 

ikierius pereitą penkta- 
į—Henry Engelmaną'ir 

Leo Wakefieldą ir virš 40 
darbininkų sužeidė, į šį 
kompaničną miestelį tapo 
atsiųsta dar 600 valstijos 
kareivių. Jų komandieriai 
dabar faktinai valdo Kohle- 
rį. Nors viešai nepaskelbta 
karo stovis jJrieš darbinin
kus, bet tikrumoj jis čia 
yra.x

Užpultieji streiko pikieti- 
ninkai gynėsi ir išdaužė fa
briko langus.

Streikas tęsiasi jau virš

dvi sakaites. Darbininkai 
priklauso Federal Darbo 
Unijai. Reikalavo pripa
žint savo organizaciją ir pa
gerint sąlygas. Dabar po 
žudynių dar pridėjo reika
lavimą—pavaryt iš darbo 
visus tuos, kurie nėjo strei
kam

29 Sheboygano unijos at
siuntė rezoliuciją miestelio 
tarybai, kad šiandien būtų 
čia uždaryta visos dirbtu
vės, raštinės ir krautuvės, 
nesį tai diena laidotuvių 
dviejų nekaltai užmuštų 
darbininkų.

----------J'J".!11 1 1 l1 1 1'.gEg- .!

Smetonos Santaika su Lenkija
V A RŠ A V A.—Numatoma, 

kad Lietuva neužilgo pada
rys sutartį su Lenkija. Apie 
Vilniaus atidavimą Lietuvai 
nėra nei kalbos; bet Lenki
ja veikiausia sutiks padėt 
Lietuvai apgint Klaipėdos 
kraštą, jeigu hitlerininkai 
ginklais bandytų atgriebt jį 
Vokietijai.

Nesenai Kaune lankėsi 
buvęs Lenkijos ministeris 
pirmįninkas Prystor, kuris 
kalbėjosi su Smetona. Da
bar pas Smetoną vieši Ana- 
tol zMuehlsteinas, 
Lenkijos diplomatas

nas iš susitarimo punktų 
yra greitu laiku atidaryti 
gelžkelių traukinių vaikščio
jimą tarp Lenkijos ir Lietu
-vos, : vienos šalies tavorų 
siuntinėjimą į kitą.

Sakoma, kad ir Latvija ir 
Estija daro artimą sutartį 
su Lietuva .tik todėl, kad 
greit Kaunas susiderės su 
Varšava. Duodama svarbos 
ir tam, jog Smetona pašali
no iš užsienio reikalų mini
sterijos , Vokietijai palankų

Dvi Dieni Beliko Sukėli
mui Hemdon Kaucijos

Į dvi dieni dar reikia sukel
ti $6,372.60 paskolomis, kad 
būtų galima užstatyti kauciją 
už Angelo Herndon, jaunuolį 
Gęorgia valstijos darbininkų 
organizatorių ir išgelbėti jį 
nuo pasiuntimo į žudingą 
“chain . gang” katorgą. Iki 
šiol yra sukelta $8,627.40. Pa
skolos bus sugrąžintos. Pa
skolas pinigais arba Liberty 
Bondsais siųskite kuo grei
čiausia sekamai: International 
Labor Defense, 80 East 
St., New York City.

llth

Cal.
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SANTA BARBARA, 
Mirė gabi judamųjų pa- 

Davidą Zaunių, o jo vieton veikslų aktorė Marie Dres- 
įstatė Lenkams pritariantį sler, 64 metų amžiaus. Sulig 

gimimo, ji buvo kanadietė, imta kareivių.’Stasį Lozoraitį.

p*#:

Milionai darbininkų vi
suose pasaulio kraštuose ry
toj, rugpjūčio 1 d., išeis į 
kovingas demonstracijas 

| prieš besikuriančią naują 
pasaulinę skerdynę, šiose 20 
metų sukaktuvėse nuo per
eito imperialistinio karo 
pradžios.

Amerikoj taipgi galingo
mis miniomis trauks į gat
ves
protestuot prieš 
čia besirengimus įstumti 
darbo mases i naują kraujo , Chicagoj, 
pirtį.

Demonstruodami darbi
ninkai šauks taip, kad su
drebėtų visi imperialistiniai 

j kraugeriai: 
i “Karas karui! Pries im- 

’ perialistinį karą—revoliuci
nis darbininku karas delei 
kapitalizmo nuvertimo ir 
Sovietų valdžios įsteigimo! 
Už Sovietų Sąjungos apgy
nima!”

Išreikš darbininkai galin
gą pasiryžimą žūt-būtiniai 
kovot ir prieš auklėjamą 
Amerikoj fašizmą — prieš 
darbininkų unijų daužymą, 
prieš ablavas ant revoliuci
nių darbininkų, kaip kad 
San Francisco j ir kitur; 
prieš darbininkų žudymą, 
kaip kad Kohler, Wis., Cali- 
fornijoj, Minneapoly, Tole
do j ir t. t.; prieš streiklau- 
žišką NRA, už teises darbi
ninkams organizuotis ir 
streikuoti; už bedarbių pa
šalpos įvedimą valdžios ir 
kapitalistų kaštais;1 už 
tuojautinę užtenkamą pa
šalpą nuo sausros nukentė- 
jusiems farmeriams; už 
Scottsboro negrų jaunuolių, 
Herndvno, Thaelmanno ir 
kitų politinių kalinių paliuo- 
savimą.

Draugai, darbininkų tero
rizavimas ir fašistiniai žing
sniai prieš jų organizacijas 
yra taipgi rengimasis impe
rialistinei pjovynei, kurios 
gręsiančius ženklus matome 
ne tik Europoj, bet ir Jung
tinėse Valstijose. Šalia dar 
negirdėto ginklavimosi, juk 
dabar Amerika slapta ren
giasi daryti pačius kariš- 
kiausius manevrus iš visų, 
kokie kada buvo; tie manev
rai bus tokie, kad pilnai at
vaizduotų karą, kaip kad jis 
bus vedamas. O jam išank- 
sto visa pramonė sumobili
zuota ir taip gi paskirstyta, 
iš kur ir kiek turės būt pa-

EXTRA!
VIENA. — Liepos 30 d. 

keturios dešimtys hitlerinin
kų įsiveržė į miesto ligoni
nę; bandė pasigrobt savo 
vadą D r. Rinteleną, kuris 
pirmiau pasišovė, mėginda
mas nusižudyti. Įsiveržė
liams nepasisekė ir keletas 
jų areštuota.

ROMOJE bijoma, kad 
Rintelen išdavė naziams vi
sas paslaptis pirmesnių de
rybų tarp Mussolinio ir Hit
lerio.

VIENA. — Naujas Aust
rijos ministeris pirminin
kas Schuschnig yra aršus 
fašistas ir šalininkas sugrą
žinimo kaizerio valdžios toj „• * 
šalyj.

Naujame ministerių ka
binete jau pasireiškę daug 
nesutikimų.

VIENA. — Austrai ir 
vengrai šalininkai Hapsbur- 
go kaizerio valdžios abiejo
se šalyse atlaike slaptą po
sėdį, kuriame apdirbinejo 
tam planus.

I

I
Austrija dar nepriima Vo

kietijos paskirto ambasa 
doriaus von Papeno.

BEREA, Ky.—Eksploda- 
vus parako sandėliui prie 
Harrison kasyklos, sužeista 
10 darbininkų, du iš jų vei
kiausia mirtinai.

tote:
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Jeigu Franci jo j Galima, Tai 
Kodėl Amerikoje Ne?",'

> f M'

Francijos Socialistų ir Komunistų Par
tijos, pagalinus, pasirašė‘bendro fronto 
sutartį, kuri buvo padaryta prieš porą 
savaičių. Sutarties vyriausi punktai yra 
sekami:

“Kiekviena^ partija pasižada bendrai 
N organizuoti ir dalyvauti su visais savo 

resursais (organizaciniai, per spaudą, iš
rinktais delegatais, etc.) visos šalies kam
panijoj už:—

(a) mobilizavimą darbininkų klasės 
prieš fašistines organizacijas Francijoj 
ir už jų nuginklavimą ir paleidimą;

(b) prieš valdžios dekretus-įstatymus 
(panašius, kaip Roosevelto N RA, atsuk
tus prieš darbininkus—“L.” Red.).

(c) prieš Hitlerio terorą, už išlaisvini- 
^rhą Ernst Thaelmanpo, esančio Vokieti

jos kalėjime, ir Karl Seitz (austrų socia
listo), Austrijos kalėjime, ir visų kitų po
litinių anti-fašistinių kalinių.

Sudarytos tam tikros ir išlygos, kurio
mis bus vaduotasi šitam darbe, pav.:

• “Iki ši bendro fronto sutartis veikia, 
abi partijos susilaikys nuo puolimo, už- 
gavimo arba kritikavimo organizacijų ir 
narių, lojališkai dalyvaujančių bendram 
fronte; tačiaus, kiekviena partija palai
kys savo pilną nepriklausomybę, idant

* išvysčius savo propagandą ir vajų už na
rių gavimą.”

Toliau:
“Del labo bendro fronto, kiekviena par- 

■tija pasilaiko teisę pasmerkti tuos, kurie, 
pasižadėję pravesti augščiau paminėtus 
punktus, bandys nepildyti pažadų, taip
gi tuos, kurie bandytų pakenktu pasek
mingam pravedimui gyveniman bendro 
fronto dėsnių.”

Kaip jau buvo pas mus rašyta, šis ben
dro fronto sudarymas Francijoj paėjo 
myriausiaį iš to, kad socialistų partijos ei
liniai nariai privertė savo vadus už jį sto
ti. Pirm bendro fronto form alio suda
rymo, visoj eilėj miestų ir miestelių soci
alistai darbininkai su komunistais jau 
bendrai kovojo prieš fašistus.

Jeigu Francijos komunistai ir socialis
tai galėjo prie to prieiti, tai kodėl ne 
Amerikoje?

Ar čia padėtis nepanaši? Daugeliu da
lykų jinai aršesnė. Paimkim San Fran
cisco, Minneapolio ir kitų miestų chuli
ganus, kur, pasivadinę “vigilantais” 
šistų go vedos dčaskė darbininkų įstaigas. 
Paimkim visą eilę pastarųjų darbininkų 
streikų: visur valdžia naudojo žiauriau
sias priemones sukriušinimui jų.

Štai pavyzdys New Yorke. Miesto po
licijos komisionieriaus įsakymu, pradėta 
lavinti speciališki būriai policijos kovai 
su būsimais darbininkų streikais. Jie la
vinami, kaip naudoti kulkosvaidžius, kaip 
vartoti vėliausius ginklus prieš darbinin
kus.-
7 Štai ta pati policija .New Yorke įsakė 
suregistruoti visus'“darbo unijų vadus”, 
prie kurių pasų’turi būti jų paveikslai, 
ir t. t. Ką tai reiškia? Tai reiškia fa-- 
šizaciją visos padėties!

Darbininkai žudomi ir šaudomi strei
kuose ir demonstracijose už didesnį duo-. 

|nos šmotą.
Virš 500 asmenų, komunistų ir šiaip re

voliucinių darbininkų, dalyvavusių San 
Francisco visuotinam streike, tebesėdi 
kalėjimuose. \

Sveturgimiai darbininkai terorizuoja- 
■•'jni. *•

Tūli fašistgalviai siūlo įsteigti specia-

lišką salą radikalams darbininkų organi
zatoriams ir veikėjams, o taipgi.komuni
stams ir socialistams (jei tik pastarieji 
išdrįs kovoti) kur nors Alaskoje.

Tolydžio šalis ruošiama naujam impe
rialistiniam karui.

Taigi padėtis labai opi.
Ką daro Amerikos socialistų partija? 

Komunistų Partija, jau senokas laikas 
atgal, pasiuntė pasiūlymus jai del suda
rymo bendro fronto, bet iki šiol negautas 
jokis atsakymas!

Socialistai darbininkai! Sekite savo 
draugus Francijoje ir priverskite lyde
rius veikti. Pavojus rimtas! Pavojus di
delis! Jei praleisime šitą progą, nesuda
rysime bendros koyos prieš bendrą prie
šą, tai greit jau gali būti pervėlu! Tegul 
Vokietija ir Austrija bus gera pamoka!

Rugpjūčio 1 dieną, dieną kovai prieš 
karą ir fašizmą, socialistai darbininkai 
visur turėtų stoti petys-petin su kojnu- 
nistais.

Rugpjūčio 1 dieną bus ruošiami masi
niai mitingai ir demonstracijos prieš fa
šizmo ir karo pavojų.

Darbininkai! Suglauskite savo jėgas!
Šalin imperialistinis įkąrąs! •
Šalin kruvinas fašizmas!
Laisvė Vokietijos ir Austrijos anti-fa- 

.šistiniams kaliniams!
Laisvė Amerikos kalėjimuosna sukiš

tiems streikų vadams!
Tegyvuoja darbininkų solidarybė 

gyvuoja bendras frontas!

’ artimi konsului du dienraščiai, “Drau-
gas” ir “Naujienos”. Be abejojimo;; jų re
dakcijos apie tą skandalą žinojo mh kiek 
neprasčiau, kaip “Vilnis”, bet jie tylėjo! 
Slėpė, bandė kaip nors ųžmozoti tąfskan- 
dalą. Grigaičiams, Šimučiams ir pana-

šiems ponams juk ne faktų paskelbimas 
rūpi, bet prisilaižinėjimas prie fašistinių 
atstovų, “diplomatų”.

Taigi ir šis faktas sako, kad, jei darbi
ninkai nori gauti teisingų žinių, jie turi 
skaityti ir remti komunistinę spaudą.

Vienas is 6 orlaivių sėja javus.

lektyviečių masėse.
Redakcija perskaito, iš

atvežtų ne tik įdomų, sulig 
! savo turiniu, bet nors ir šiek 
tiek sulopytą kino paveiks
lą. Mes nežinom, kokius pa
veikslus mums rodo. Apart 
apdraskytų kino be pradžios 
ir be galo, mes nieko nema
tėme:” ”

“Pravda” gavusi šį laišką

Sovietų Spaudos Atsiekimai
Milžiniškai išaugo spauda kūmo likvidavimas, augan- 

per pastaruosius metus. S- tis kvalifikuotų kadrų skai- 
SRS laikraščių tiražas šian-, čius, kaip pramonėj, taip ir 
dien siekia apie 40 milionų- žemės ūkyj. 
egzempliorių, šis tiražas ne

Milžiniškai išaugo spauda

nagrinėja kiekvieną laišką 'patalpino ištisą straipsnį, 
ir atkreipia savo dėmesį į pašvęsta šiam klausimui, 
menkiausius nusiskundimus,! parody dama, kaip mūsų ki- 
nedateklius, partijos linijos ^no organizacijos mažai rū- 
iškraipymus ir tt. 'pinasi kino einančiu į kai-

Štai pora pavyzdžių, ro-' mą. Galima dar privesti iš- 
dąnčių, kaip darbininkai ir i tisą eilė laiškų, kurie parodo 
v a 1 s t i e čiai savo, rodos, Į tampriausi sovietų spaudos 
“menkais” asmeniško pobū-iryšį su plačiomis darbinin- 
džio nusiskundimais pakėlė , kų ir valstiečių masėmis, 
klausimus įgijančius valsty-' ,. . , . ,
binę reikšmę. 'Ypatingai dabar, kuomet

tz t i r vY. . ~ i i šturmo idėja bręsta masese, 
°tek*®leclal O^4esos ra- sovjetų spauda įgauna di- 

jono ( motyvas Kotovskio^jausjos farptautinės reikš- 
vardu) gd#il6 kilogramų mgs jj rodo plačioms dar. 

nonos uz ai bo dieną, su- masčms (ūžsienyj)
mane kultur&kai organi- <<kad toj šal • kul. budav0. 
zuoti savo gyvfemma: }sigi- jamas socialiZmas-svajonės 
jo patefonus. ■’

! Te

Tavo Draugas—Še 
Kakton Kulipka!
' Sukakus vieniems metams nuo to, kaip 
Hitleris pasigrobė galią Vokietijoj, jis, 
sausio mėn. 30 d., 1934, pasiuntė sekamo 
turinio laišką Roehmui, smogininkų va
dui :

Kai aš Tave, mano mielas štabo, šefe, Ta
vo dabartinei! vieton pašaukiau,' stpbginin- 
kai pergyveno gana sunku krizį. Pirmoj ei
lėj tai Tavo nuopelnas, kad po nedaugelio 
metu šis politinis instrumentas išvystė tokią 
nepaprastą jėgą, kuri malu padė,jo*\va\yn.QSQ 

‘nugalėti marksizmą ir paimti į rankas val
džią. Minint vienus metus nacionalsocialis- 
tiškos revoliucijos noriu primygtinai Tau 
mano mielas Hrnstai Roehmui padėkoti už 
tavo nepamirštamą darbą, kurį Tu atlikai ■ 
nacionalsocialistiniam judėjimui ir vokiečių 
tautai, ir užtikrinti Tau, kaip labai aš dė
kingas likimui, kad galiu 
kai]) Tave, savo sėbrais ir 
laikyti.

Širdingai 
gerbiąs!

tokius žmohes, 
kovos draugais

ir su dėkingumu

Tavo Adolfas Hitleris.

Na, o birželio men. 30 dieną, 1934, tas 
pats Hitleris tam pačiam “geriausiam 
savo draugui” Roehmui, be jokio teismo, 
be jokio net tyrinėjimo suvarė į kaktą 
keletą šūvių ir palaidojo! Tokis. yra 
fašistinis dėkingumas ir draugiškumas!

Kedena Savuosius!
, fa- . , Clevelando fašistlapis biskelį pakedena 
_ >. savo garbinamos Lietuvos valdžios atsto

vą—konsulą Kalvaitį Chicagoje. Girdi,
Įvykis- kokis atsitiko Lietuvos JConsulate 

Chicagoje Gegužės 24 d. atsiliepia pažemi
nančiai Lietuvai ir Amerikos Lietuviams. 
Tas atvaizduoja paties Konsulo A. Kalvai- 

’ čio netaktą: nežiūrėjimą savo įstaigos rei
kalų, pasitikėjimą kitu asmeniu, o kada iš
tiko bėda, bando užslėpti skandalą.

Konsului reikėjo pačiam būti savo įstai
gos gaspadorium ir žinoti ką jo pagelbinin- 
kai daro. Jeigu pasirodo trukumas vienuo
likos tūkstančių dolarių, tai tas trukumas 
nepasidarė kelių mėnesių bėgyje. Tokią 

. sumą galima buvo išaikvoti,— jeigu buvo 
išaikvota,4-tik kelių metų bėgyje. Tai argi 
gaspadoritis per kelis metus nepažiūrėjo į 
savo tarnautojų darbus? Pastebėjo tik tą- 
da, kada y pala, kuri už tai nešė atsako
mybę, pasišalino iš įstaigos ir nėra būdo nei 
ją surasti nei išaiškinimus gauti. Netoli du 
mėnesius laukta iki imtasi net j ieškoti, arba 
Viešai pranešta, kas konsulate atsitiko. . Z ♦
Pirmutinis laikraštis,^pranešusis apie 

šį skandalą, kaip žinia, buvo komunistų 
dienraštis “Vilnis”, kuriai visuomet rū
pėjo ir teberūpi paskelbti gyvenimo pa
bertus faktus. Ten pat pašonėje radosi

, , v ... apie geresnį gyvenimą virto“Patefonas—rašo ;jie, — tikr be_„ ' 1 1 ---------- -- į
. . Pas mus 5 pate-1

tik pilnai išplatinamas, bet kybmiam darbe, kurį uthe-|ponaį foet visi neveikia' nė-' 
■' 1 ‘ ' ka mūsų laikraščiai. Mū- 

sų spauda, Lenino ir Stali
nio vadovaujama, virto ga
lingu ginklu kovoj už sočia- j 
listinę statybą, už masių 
perauklėjimą, už socialisti
nius darbo metodus.

Masių auklėjimas ant gy
vų, konkrečių pavyzdžių— 
tame “svarbiausia spaudos 
rolė pereinamajam periode 
nuo kapitalizmo prie socia
lizmo.”

Konkretus vadovavimas, 
žinojimas apystovų įmonė
se, ryšiai su masėmis—štai 
mūsų spaudos* pamatiniai 
bruožai. Įpatingą rolę spau
dos augime sulošė drg. Sta
lino nurodymas apie savi- 
kritikos reikšmę mūsų spau-' 
doj.

“Šioj srityje musų spau-1 
dos, mūsų partinės sovieti-’ 
nes spaudos rolė neįkainuo-1 
jama.” Taip kalbėjo d. Sta- j 
linas dar 1928 m.; XVII su-i 
važiavime jis dar labiau pa-1 
brėžia mintis apie drąsios [apie savo motinos koją. Moti- 
savikritikos išvystymą neat- na braškių (°straw-
sižvelgiant į asmenis. . ..........

Bet'kiitika tuii būti lim-; —0 p^s daktara, ir šis jai pa
tą, gili, o ne plaukioti pavir-|sakė> kad tai \ra ,nuo braš-| 
šium. O kas svarbiausia, I kių. Ir tada iai nradėio vnačl 
“duot miltoninėm darbo ma-i labai niežėti koją, tai ji taip i 

smarkiai kasė, kad iš to jai at-j 
sivėrė didelė žaizda. Tai jai j 
ir tebėra ta didelė opa ant ko-i

J. .
Patarkite, kas jai geriau C1 linŲ 

vaitoti.
ATSAKYMAS

Nemažaį, yra tokių žmonių, 
kurie turi ypatingo jautrumo 
su tūlais valgiais. Nuo tam 
tikrų valgių vienus 
niežineiais jničkais—krupais 
(“hives”,- “urticaria’’), kitus J 
kitaip susargina. Kai dėl to
kios rūšies niežinčių išbėrimų, 
tai tapo susekta, jog jų pama
te yra stoka kaĮkių žmogaus' 
organizme. Dėl kalkių trū-| 
kūmo visokių pasidaro liguistų! 
apsireiškimų, kaip dusulys, j 
žolinė sloga, migrena, ypatin-į 

igOs nosų slogos, niežuliai iri 
patinimai tai šian tai ten, ne
tikę ir kraujingos mėnesinės, 
narių gedimas, kaulų bei dan
tų ligos ir tt.

dažnai neįstengia patenkint 
augančio skaitytojų skai
čiaus. Ypatingai tas liečia 
centralinį partijos organą 

1 “Pravda”, kurios tiražas 
Į dabar siekia 1 mil. 700 tūk- 
j stan. ekz.
5 Teoretinis organas “Bol- 
■ ševik,” kuris 10 metų atgal 
I pradėjo eiti su tiražu 5-7 
i tūkstančių egz., dabar turi 

450 tūkst. egz. Įvairios liau
dies ūkio šakos, kaip miesto 
pramonėj, taip ir žemės 
ūkyj, neapsieina be laikraš
čių. Dar nesenai pasirodė 
politskymi kaime, o, jau 

• mes turifee 3'tūkst. įvairių 
politskyrių laikraščių.

Nėra SSRS kampelio, kur 
nebūtų laikraščių. Sovietų 
spaudą rasime ir po žemė
mis- (anglies kasyklose, me
tro), ant vandens ir po van
deniu (laivuose). Greit ža
da išleisti po debesimis: ant 
lėktuvo “Maksim Gorkij.”

P r i e‘š karinėj caristinėj 
Rusijoj dauguma laikraščių 
(iš viso 1913 m. išėjo 859 
tūkstan.) išeidavo dides
niuose miestuose. Tolimes
nės nuo centro vietos daž
nai visai neturėjo laikraš
čių. Pavergtom tautom ca
ro valdžia uždrausdavo iš
leisti laikraščius savo gim
tąją kalba. Jų laikraščiai 
buvo persekiojami. SSRS 
dabar išeina įvairių 
laikraščiu iš viso 90 kalbo
mis.

Bet visa reikšme tam ko-
kolektyviečio šeimynoj ne 
retenybė I Štai kodėl kiekviena- dar- 

Ibininkų ir valstiečių kores- 
Ir jei kokių pondencija apie SSRS tikre- 
r_vwj nyb§ skamba kapitalistinių 

sovietinių plastinkų parduo- |šalių laikraščiuos, kaip šūkis 
da visokias šiukšles.
laiškai buvo patalpinti “Pra- 
vdoj.” L _ ____ , ______
visai turbūt netikėjo, kad 
blogos prekių kokybės kai- į išvystyt tarptautinę darbi- 
tininkai bus baudžiami so-Į ninku korespondenciją, kad 
vietų teismu. j tuo būdu pilnai parodyti

- K o 1 e t yviečiai kolektyvo I plačioms užsienio darbinin- 
1-ji gegužės (Nelidovskio :kų masėms tikrenybę apie 
rajono, Vakarų kraštas) ■ SSRS.
skundžiasi: “Nebuvo dar to-! L. Plienis.
kio atsitikimo, kad mums'Maskva.

ra plastinkų.” 
ir atsiranda, tai vietoj gerų,

” Tie P1’*6 kovos su fašizmu ir so-
- . cialfašizmu už proletariato

Šio laiško autoriai revoliuciją.
Mūsų uždavinys plačiau

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

som įsitraukt į darbą, pa
reikšti savo kūrybinę jėgą 
mūsų nedateklių ištaisyme Į 7ruputiS*‘*paHų
ir musų statybos pagerini-J 

tautų me”( Stalinas). ’ ?
Ištikima Stalino nurody-

Net tokios atsilikusios mams mūsų spauda išauklė- i 
tautos, kaip turkmėnai turi jo ir suspietė apie save 3 mi

lijonų korespondentų armiją 
iš darbininkų- ir valstiečių, 
Be to, dar ypatingą rolę 
spaudos augime turi mi- 
lionai darbininkų ir vals
tiečių laiškų plaukiančių į 
visus SSRS laikraščius. Fab
riko laikraštis “Za Soviets- 
kij Podšipnik” gauna kiek
vieną mėnesį daugiau 200 
laiškų, . Apskrities laikraš
tis “Krasnaja čuvašija” 
gauna į mėn. apie 400 laiš
kų. Centralinis partijos* or
ganas “Pravda” šių metų 
kovo mėn. gavo 8,500 laiš
kų (tas skaičius nekuriais^ 
menesiais siekia 30,000),; 
Šios skaitlinės patvirtina ir 
ryšių tvirtuma su plačiom 
masėm. Jos parodo ant 
kiek išaugo mūsų laikraščių 
(ypatingai “Pravdos”) au
toritetas darbininkų ir ko-

savo laikraščius.
Atskiros įmonės, cechai ir 

brigados turi savo lafkraš- 
čius. Toks milžiniškas laik
raščių augimas įmanomas 
tik Sovietų Sąjungoje, 
kur tūkstančiai tųSogra- 
fijų, spaudos namų, v žur
nalistikos institutai, techni
kumai, milžiniški popieros 
fabrikai, kliubai priklauso• 
darbo masėms, kur plačiau
sios darbininkų ir valstie
čių masės atktingai daly
vauja savo spaudoj.

Tas milžiniškas laikraščių 
augimas ir jų reikalavimas 
atspindi tą ^galingą1 procesą 
mūsų politiniam ir kultūri
niam gyvenime, kur socia
listinis ruožas viešpatauja 
visoj’ šalyj. Jis atspindi ne
matytus atsiekimus kultūri
nėj revoliucijoj: beraštiš-

OPA ATSIVĖRĖ ANT KOJOS j sugylą, tegul ji stengiasi var- 
Aš norėčiau ko paklausti j toti visai paprastą, natūralinį, 

Į neišdailintą, neišvogtą, nede
natūruotą maistą. Daugiau vi- 

. sai nevirtų, žaliu daiktų: vai-berries ), ir jai nuo to prade- . . v . v J..... siu. daržovių, žalėsių, po tru- jo mezeti kūnas, tai ji ir nu- \. .v, *’ , . v. . v. putj mesiskų, kiaušinių, žuvų, 
i Dažniau ir daugiau jai reikia 

T , . • • ~ ~ v'tokio maisto, kame vra nema-Ir tada jai pradėjo ypač ....... ’ •. .. — . . ižai kalkių: pieno, sūrio, varš
kės, kiaušinio trynių, kopūstų, 
morkvų, ropių, griežčių (gruč- 
kų, sietinių), burokų, špinato, 
žirnių, pupų, riešutų, apelsinų, 

finikų, ananasų ir tt.
Bus jai naudinga kalkių 

vartoti ir preparato pavidale 
—pieno kalkių: “Calcium lac
tate, grs. 10. tablets No. 100”. 
Tegul ji ima po dvi tabletes, 
sutrintas, su vandeniu, po vai

is jų išberia i «io’ tai 1,0 6 ki« dieIla Pe>' ke? 
‘lėtą mėnesių. Galima paskui > 
i apleisti koks mėnuo, o pas
kiau ir vėl vartoti po 6 kas 
diena, tai pasidaugins jai kal- 

j'kių organizme.
Kalkėms geriau pasilaikyti 

. organizme, taipgi daug pade-
• da žuvų aliejus, ‘cod liver oil,’ 
! po šaukštą ar daugiau kas •
• diena, žiemą po šaukštą po .
• valgio. Ant saulės reikia daž- 
niau pabūti, nuogu ar pusnuo-

- |giu kūnu. lodo, žinoma, rei- 
’’ kia po lašą dukart kas savaitė.

Pačią tą opą tegul motu
te kas dieną nuvalo borinės 

Tatai tik bent kiek parodo, ■ rtfkšties skiediniu ir, suvilgiusi 
s^kaip svarbus yra kiekvienam gerai drobulę bei medvilnę 

žmogui .atatinkamas, gamtinis žuvų aliejum, tegul prideda 
maistas, kad jame būtų visoj prie opos ir aptvarsto, aprai- 
ko, ko jam gamta skyrė—vita-j šioja. Taip tegul daro kas 
minų, mineralinių druskų, šar- diena. Koją tegul palaiko iš- 
mų, riebalų ur tt.

Kad Jūsų motutei nustotų kas dieną.
pasikartoję tokie niežuliai ir truputį užgys ir visa ji jausis 
kad greičiau jai. ta kojos opa geriau.

keltą. augštyn, keletą kartų 
Tai jai ta opa po

7W
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Darbininke ir Seimininke

Ade

kiti

Kaip Kenuoti Mėlynes

512

šalti Barščiai

Kunigužis prieš Gimdymo 
Kontrolę

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Toronto Darbininkės Siunčia Delegatę j 
Prieškarinį-Priešfašistinį Kongresą

daryti dvi pakaitas dienom ir 
ifaktim ir abu šiftus moterys

m. amž. parda 
žvalgybai išda

KAS REMIA MOTERŲ 
KONGRESĄ?

Kad būti 
tęsia toliau, 
, morališka- 

didžiaja- 
puolime prieš Kristaus ba- 

yra didžiulė gimdymo 
(griekas).

klasės gynėjais, 
reikia motinoms veikti darbinin
kiškose organizacijose, skaityti 
darbininkišką spaudą, taip pat 
pratinti savo kūdikius iš mažų 
dienų pažinti darbininkiškas 
pareigas.

Mrs. Morton iškeliauja iš Ka
nados 27 d. liepos. *

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus (amilijų, 
tuvių, kitokių

minutes. Nuimti nuo

(Antanas?), i: 
žval

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijoje
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

ŽIDONIS STEPAS (iš Pane- 
AGUNAUSKAS, vėžio). Kartą jau buvo mūsų 

spaudoj paskelbtas kaipo ple
pys ir išdavikas. Jis tebesis- 
tengia palaikyt ryšių su ko
munistais. Tuč tuojau tur būt 
nutraukti su juo ryšiai.

Waterbury, Conn. — Scovil- skriaudžia 
kompanijos darbai sumažėjo; 
dirba tik penkias valandas j 
diena, bet ne visi darbininkai, fe r
Kiti negauna nė penkių valan
dų išdirbti; darbo nėra, išsiun
čia darbininkus namo.

' Maskva.— Sovietų vy
riausybė deda pastangų, 
kad iš dabartinių sąjū
džių Austrijoj ‘nėužliepsnotų 
tarptautinis karas,—rašo N. 
Y. Times korespondentas 
W. Duranty.

TOMKEVIčlUS IGNAS, ki 
lęs iš 
valio 
Biržų 
tu otų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Kaip Kenuoti Burokų Lapus
Gerai numazgoti lapus ir su

pjaustyti, užpilti verdančiu van
deniu ir tegul biskį pabūna. Iš
imti iš to vandens ir sudėti tirš- 
taF*vėl į verdantį vandenį. Ant 
kvortos burokų įpilti porą 
šaukštų uksuso, 5 minutes pa
virinti ir karštus supilti į bu
telius ir gerai uždaryti.

Žinoma, tokių darbininkių 
nedaug yra. Aš pati mačiau 
toolseterį (įrankių’1 nustatyto
ją) išsinešant didžiausius or- 
delius iš tos darbininkės krau
tuvėlės. Ir kelius kartus teko 
pastebėti iš stubos išeinant na- 
minėlės prisitraukusį toolsete
rį. Na, tai už tai tokios man- 
druolės ir gauna darbą. Ko
dėl ta darbininkė negavo dar
bo kitam ruime? O tas tool- 
seteris kitam ruime dirba, ne 
tam, kur pirmiau, o ta smar
kuolė vistiek jį surado.

Draugės darbininkės neturė
tų taip daryti; Su visokiais 
kyšiais papratina tuos šune
lius, tai jie to ir nori. O katra 
darbininkė to nedaro, kyšių 
neduoda, tą didžiausiai. nu

darius padeda jiems kaip nors 
gyvybę palaikyti? Belgija yra 
viena mažųjų šalių, kurios už
laiko karalių ir visą eilę ka
rališkos šeimynos, parazitų. Bel
gijos valdžia su karalium prie
šakyj daugiau rūpinas pelno 
grobimu iš negrų vergijos Af
rikos Kongo. Aišku, nedaug bus 
kreipiama atydos į darbininkų 
būklę.

teko su viena darbi- 
Ji sako, kad 

baudžia žmones; la-

Kun. Henry F. Burns, kal
bėdamas šv. Onos bažnyčioje 
prie 12th St., New Yorke, pa
reiškė, kad “moderniškas pa
saulis siekia sunaikinti bažny 
čios panertus. . . 
tikslui,” nurns 1 

“didžiausia ataka 
me fronte šiandieną 
me 
žnyčią 
kontrolės nuodėmė

ko $2.
ALDLD 1 kp., Brooklyn, N. 

Y., ant blankos $1.50.
Viso iki šiol surinkom $19.50 

pietinių vaistij’ų' delegatės ke
lionės lėšoms. Turime skolos 
$5.50. Kas padės tą skolą išly
ginti ir užbaigti šią kvotą?

^Brooklyniečių daugelis pasi
darbavo pasiuntimui vietos de
legačių. Jų visų vardus pa
skelbsim vajui pasibaigus. Lau
kiam pranešimų ir iš kitur. De
legatės jau išvyko ir drau
gės bei draugai nevilkindami 
turėtų suvesti raportus ir 
mums pranešti, kad galėtume 
padaryti sutrauką ir paskelbti ; 
draugės ir draugai tuomi domi
si. S. Susna.

Vainekonių kaimo Pas- 
valsč., gyv. Pasvalyj, 
g-vėj. Būdamas areš- 

1933 m. balandžio 29 d. 
jis pasirašė tarnauti žvalgy- 

Iboj žvalgybinė jo slapyvardė 
i “Kėdė.”

Viena 
kad jai 
kuomet 
pirmiau 
vienuoliką dolerių, <o 
mažiau 
turiolika 
darbų, tai uždirbi tą $14.00. 
Man pasitaikė išsišnekėt su 
daug darbininkių. Jos su a- 
šaromis akyse pasakoja, kad 
dirba valandą ar dvi į dieną, 

kartais į savaitę kelias va
landas, 
tą $14.

V “Kas

Paimti puoduką yirtų burokė
lių su lapais, porą cibulių laiš
kų ir vieną agurką, ir viską 
smulkiai supjaustyti. Pridėti 
biskį pipirų ir druskos ir pusę 
puoduko grietinės 1 (smetonos) 
taipogi virinto atšaldyto van
dens apie kvortą ar daugiau.

B. N.—Uniondale, Pa.

Liepos 20 .M. įvyko masinis dingais savo 
mitingas, kuriame išrinkta de
legatė į tą taip svarbų kongresą, 
kuris įvyks Paryžiuj rugpjūčio 
4-5-6. Likosi išrinkta Mrs. Mor
ton, Kanados Socialistų Parti
jos generale sekretorė, kuri ta
po išmesta iš CCF už savo kai
rumą, arba teisingiau pasakius 
už tai, kad ji yra gera komu
nistų simpatikė.

Kuomet darbininkiškos orga
nizacijos šaukė bendrą frontą 
prieš 98 sekciją, tai jinai pasi
sakė jį remti, nes ji matė, kad 
CCF nėra ta organizacija, kuri 
kovoja už darbininkų reikalus. 
CCF nekovoja prieš karą ir fa
šizmą. Nors CCF ir naudoja 
kairias frazes, bet tik pritrau
kimui darbininkų, nes be darbi- 

(ninku paramos nesilaikytuoju 
i ta organizacija. Bet vėliau dar
bininkai pamato jų demagogiją, 
ir meta juos, ką ir Mrs. Morton

I padarė.
Mrs. Morton netiki, kad par- 

; lamentariniais būdais 
įvykdyti socializmą, kaip kad 
socialistai sako.’ Ji sako, kad 
“kova prieš karą ir fašizmą, tai 
žingsnis prie proletarinės revo
liucijos.” 

j , Mrs. Morton daug atydos 
kreipia į moteris darbininkes, 
kurios svarbią rolę lošia kovoje 
prieš karą ir fašizmą. Negali 
būti kova laimėta, jei darbiniu-1 

į kė neužims taip svarbios rolės į 
klasių kovoj. Kiekviena darbi
ninkė motina, kuri auklėja sū
nūs ir dukteris, turi atsidėjusiai į 
žiūrėti, kad jos sūnus neliktų Į 
darbininkų klasės priešas, kad Į 
jį kapitalistai nepanaudotų sa- j 

j vo grobikiškiems tikslams.
I Kad išauklėti jaunuolius nau- i

Grupė darbo smarkuolių (udarnink&ų) Sovietų Sąjun
goj. žemdirbės moterys kolektyviame ūkyje, Komuna, 
Alta-Arykski distrikte, Uzbekistane, srpagįai šypsosi per
pildė savo programą, kaipo savo užduotį Antrajam Pen
kių Metų Planui. Nors vartojimas traktorių yra plačiai 
paplitęs Sovietų Sąjungoj, bet vidurinėj Azijoj dar daug 
vartojama senoviškų įrankių, vis dar nespėjama prida
ryti užtenkamai mašinų ir pralavint joms valdytojų. Ta- 
čiaus šios moterys žino, kad Antrasis Penktų Metų Pla
nas prašalins tuos nedateklius ir dėlto perpildymas savo 
užsibrėžtos programos joms reiškia didelę šventę.

MARTINūNAS SIMAS, tar
nauja civiliu tarnautoju Ryšių 
batalione, gyv. Šančiuose, II 
Kranto g-vė 19 Nr. Gavęs ko
munistinį atsišaukimą iš savo 
seserės Adelės, kuri jam sakė, 
esą tą atsišaukimą jai davusi 
Vostokaitė, jis tą atsišaukimą 
pristatė dalies švietimo vadui, 
o iš čia į žvalgybą.

MARTINĖNAITĖ ADELĖ. 
(Martinėno Simo sesuo), dirba 
“Šilkolev” fabrike, gyv. Šan
čiuose, II Kranto g-vė 19 Nr. 
(žiūr. apie Martinėną Simą).

ČERNAUSKAS KifcZYS (iš 
Pilviškio), 2*1 
vinėja ledus, 
vė Kairiūkštį

RAMELIS
Utenos, kalėjimo sargas 
gybos agentas, meilinasi prie 
kairiųjų ir komunistų, ir, ką 
sužino praneša žvalgybai.

Aš dirbau 7 mėnesius be 
perstojimo'ir mes tik dvh dar
bininkės dirbdavom iki vie- 

negaunanti, kaip ke- • nuoliktai valandai nakties ir 
. Na, gerai, jeigu yra turėdavom būti atsakomybėj, 

uždirbi tą $14.00. - ^a(j viską palikt tvarkoj ei
nant namo: sustabdyti pajėgą 
(power) ir užgesyt šviesas. 
Kartais mudviem reikėdavo 
dirbti labai toli Viena nuo ki
tos. Galėdavai x šaukti, kiek 

tai bandyk gauti. Sp§kos turi ir tai negirdėtum 
viena kitos, žinoma, tokioj 
padėtyje ima baimė, labai ne
jauku. Jeigu atsitiktų kokia 
nelaimė, tai niekas nepagel- 
bėtų. Peržiūrėtojas eina vie
ną kartą į valandą ir tai tik 
viduriu ruimo, tik atlieka sa
vo užduotį. Vieną kartą ma
no draugė susirgo ir išėjo na
mo, o aš viena pasilikau di
džiausiame ruime. Tačiaus 
peržiūrėtojas nematė, kad aš 
viena dirbu.

Didžiausias Darbininkių Iš
naudojimas

Mudvi su ta drauge nedirb- 
davom vieną darbą visada, bet 
visokius. Mudvi .laikydavo 
naktimis dirbti tik del specia
lių darbų; katrų labai reikia, 
tai tuos dirbdavo dieną ir nak
tį ir kuogreičiausia išsiunčia. 
Ateina kokis darbas, tai šalę 
tave irs stovi, ir ragina, kad 
dirbt. Kartais negalima net

1 Lietuvos Kompartija Ragina Saugotis Se 
kamy Judošiy-Šnipy ir Provokatorių

“Laisvėj,” birželio 18 d. til
pusiam rašiny kalbėjau apie 
mašinų ardymą ir vežimą į ki
tus ruimus. Tada sakė, jog 
visa bėda, kad nėra darbų, 
sakė, pąbaigę visus ordelius 
(užsakymus). “Kaip sutaisys 
mašinas, tai kad dirbsim, tai 
dirbsim.” O taip kalbėjo bile 
tik mulkint tuos vargšus dar
bininkus. žada visko, o nieko 
neištesa.

dirba.
šeši metai atgal būtų pama

tyta moteris naktį einant iš 
, dirbtuvės, tai būtų buvę ste- 

Kuomet lėtina, o šiandien visai ne. 
šimtai moterų dirba iki de
simtai ir vienuoliktai valandai 

dirbti,, nakties.
Sakėsi

dešimt- 
dabar

negali būt
Įvestas baisiausias 

skubinimas, su naujau- 
įtaisymais. Daugybę 
vielnas darbininkas pa- 

dieną. Įtaiso naujas

Piety Delegatės Pasiuntimui
{ Kongresą Aukos

Į mūsų paskelbtą vajų sukeli-, na 25 bandukės 
mui $25 pietinių valstijų dele- turtingi 
gates keliones lėšoms atsiliepė dukės yr 
sekami: . \ •

Lietuvių Organizacijų Prieš-; 
fašistinis Susivienijimas su $10. į

ALDLD Antras Apskritys
Brooklyn, N. Y., su $5.

Marytė VaicekaUskiūtė, Broo
klyn, N. Y., su $1.

Veronika šibeikienė, Brook
lyn. N. Y., ant blankos surin-

nuo kėdės atsikelti, sustingsti,! 
nė paeit negali atsikėlus.

Aš nežinau, kodėl kitos dar 
bininkės bei darbininkai neiš 
reiškia savo, minčių ir nepasa 
ko, kaip kituos ruimuos iš
naudoja. žėdnam ruime yra šias) 
skirtinga'sistema; dirba šimtai taus balsą šaukiantį 
darbininkų abiejų lyčių.

, Scovil Darbininke

Belgijoj Moters Darbinin
kes Prašalinamos iš Darbo

Fašistine teorija, kad moters 
I vieta tik virtuvėj, bažnyčioj ir 
. prie lopšio, plečiasi Europos ka- 
■ pitalistinėse šalyse. Belgijoj 
tapo patiekta .bilius, sulyg kurio 
J00,000 dirbančių 
teks savo darbų.

i trys krikščioniški 
I jų tarpe kunigas 
i ten. Palikta bus i 

galima Į

Mano supratimu 
darbtį 
darbo 
siais 
darbo 
daro 
mašinas, kad kelių rūšių dar
bus (apereišinus) padaro kar
tu. Tą visą fabrikantai daro 

visokius 
atliktų

nors verta, 
buvo, kuomet ji nusinešė LD 
SA 132 kuopos iždą ir atida
vė į savo vyro kromelį. Kuo
pos narės jos to pasielgimo i 

! nekėlė aikštėn dėlto, kad susi-1 
rinkimo, verkšlendama, sakėsi i 
rėmusi darbininkų reikalus ir 
remsianti, tad jos pasitikėjo, 
kad prie progos ji atsįteis'or-■ 
ganizacijai, manė, kad ji turi 

j-nors kiek idealizmo. Į tą But-' 
į kienė atsikirto:

“Jūs, bimbinia'i, išniekinot,1 
| išbjauriojot, ir tt., ir tt., mano 
įvyrą. Mano vyras, ir aš, ir1 
j mergaitė—vienas kraujas ir aš 
į kovoju už savo vyrą.”

Daugelis nusišypsojo, pa-: 
i skui vienas iš girdėjusių tąjį 
i pareiškimą sako: “Nuo kada 
i gi moterys' pradėjo kovoti už 
i kraują ir asmeniškus atsižy- 
įmėjimus?” Atsakėm jam, kad 
■ toks nusistatymas galimas tik 
į pas ‘renegato pačią, ar šiaip 
lengvo būdo moteriškę. Di-, 

; džiuma moterų, ne vien tik re
miančių Kom. Partiją,/bet taip 
pat ir remiančių skloką, turi 

'savo įsitikinimus ir juos gina,, 
už juos kovoja.

moterų ne- 
Biliu inešė C fe

demokratai, 
“tėvas” Rut- 
tiktai tarnai

tės, taipogi privatinės sekreto
rės. Be jų gi buržuazija ne
apsieis.

Kažin ar Belgijos valdžia da
rys žingsnius, kad aprūpinus 
šeimynas tų moterų, kurių už-

Vicnas Buržujus Suryja 
Maisto už $50 Ant Syk
Sulyg pranešimo “Easton Ex

press” moterų skyriaus, tūla 
panelė, turčiaus duktė, turėjo 
bankietą. Vakarienė susidėjo iš 
įvairių valgių ir stalas buvo pa
puoštas bėgančiu upeliu, kuria
me plaukė žuvytės. Tos žuvytės 
buvo jau išvirtos ir ponai jas 
gaude ir valgė. Kiekvieno mais
tas tą vakarą kainavo po $50. 
Kadangi-svečių buvo 40 tai vien 
tik valgis panelei atsiėjo $2,000! 
O kur gėlės, orkestrą ir 
“reikmenys”?

Kaip kam tikras “rojus” 
da tūkstančiai darbininkų 
dauja ir eina kruvinos kovos už 
duoną ir druską. Netekimas to 
“rojaus” buržuaziją varo į pa
siutimą, todėl ir vartoja visas 
priemones terorizavimui ir slo
pinimui vis daugiau ir plačiau 
kylančia darbininkų klasę.

' B. E. S.

del savo gero, įtaiso 
pagerinimus, kad tik 
daugiau pelno.
Sako, “Geriau Dirbti,

Įvedė NRA”

darbininkė man sakė 
dabar geriau 
įvedė NRA. 
uždirbdavus

visuomet prasčiau- 
I sius darbus įduoda. O jeigu 
i pasiskundi bosui, tai tave dar 
į labiau nekenčia ir daro ką tik 
| nori. O žinoma, bosas toolse- 
terių geriau, klauso, negu pa
prasto darbininko.
Moterys Daugiau Išnaudoja

mos, Negu Vyrai , Kovoja už Kraują Ir.
Septyni metai atgal moterys - ---------

dirbom dienomis, o vyrai nak-i Vienam Brooklyno 
timis, tą patį darbą. Moterys moterys rinko aukas Tarpt.au-. pildo- 
darbininkės dirbdavom nuo tinfo Moterų Kongreso >reika- 
šmotų. Uždirbdavom po ke- lams. Pasitiko ir sklokos va- 
turius dolerius į dieną. Vyrai do žmonelę, Butkienę, ir pa
dirbdavo naktim, nuo valandų, prašė aukų, nes ji vis kalba, 
tai vyram mokėdavo keturius į būk jai darbininkų reikalai‘rū- 
ir pusę už naktį, už tiek palypėję ir teberūpi. 
valandų. O mes, moterys, du i Butkienė visu balseliu užrb- 
kartu daugiau darbo padary-Jko, kad aukų 'duoti neverta.
(lavom, negu vyrai Mes tu-'lr pasiteisinimui sayęs ėmė, Amerlkos Lietuvių Darbinin- 
yedavom labai skubmt, nes kaltinti visą svietą, būk ją iš- ku Litei.atūros Draugijos centre 
kiek uždirbdavai, tiek ir gau-1 niekinę ir tt. Jai buvo primin- ap|aikyta auku del Mote 
davai. Kuomet pamate, kad, ta, kad bent ji neturi kuo. P1.ioškarinio . Priešfašistinio 
moterys daugiau darbo pada- skustis, nes apie ją visai nieko KnrHyrP<?n niikn« ąn_
ro, negu vyrai, tai sumanė pa-1 nebuvo pasakyta, nors verta, ,.inko drauggs ir ^-auĮ^i ant

tam tikrų blankučių. Aukos ir 
aukavusių vardai perduota, kam 
jos skirtos.

• Iš Grand Rapids, Mich., nuo 
ALDLD 66 kuopos, per d. O. 
Daukšienę aplaikyta $3.25.

Iš Kenosha, Wis., nuo ALDL 
D 94 kuopos draugų ir draugių 
per d. M. Verpauską gauta

Saugokitės Judošių

JUOZAS AGUNAUSKAS, 
kepėjas, gyv. Kaune, Vilijam
polėje, Pikuonio g-vė. Buvo 
prisišliejęs prie komjaunimo. 
Pastojo tarnaut žvalgyboj, iš 
kur jis vieną kartą gavo 30 lt. 
vėliau dar 10 lt. Jo reikia sau
gotis kaip pasiutusio šunies.

JONAS
,įuozo Agunausko pusbrolis; 
šaltkalvis, dirba pas tėvą, gyv. 
Kaune, Utenos g., Nr. 7 Juozą 
Agunauską jis užverbavo žval
gybos agentu.

BALTRUKĖNIENĖ VERO- 
puoduką komi- NIKĄ, dirba “šilkolev” fabri

ke, gyv. Kaune, Ringuvoš g-vė 
4 12 Nr. Pristatė žvalgybai ko

munistinį atsišaukimą ir paro
dė, kad tą atsišaukimą jai da
vusi to paties fabriko darbi
ninkė Vostokaitė, už ka Vos- 
tokaitė'buvo nuteista 6 me
tams kalėti.

Iš Rochester, N. Y., nuo ALD 
LD 50 kuopos, d. P. žirgulis 
prisiuntė $2.00.

Iš New Kensington ir Sring- 
dale, Pa., nuo ALDLD 74 kp., 
per d. J. Chepulis gavome $2.89.

Iš Binghamton, N. Y., nuo 
ALDLD 20 kuopos, d. O. Girnie- 
nė prisiuntė $2.00.

Veikiausiai, kad visa eilė ki
tų kolonijų draugių ir draugų 
pasiuntė aukas tiesiai į tarptau
tinį centrą, nes mes išsiuntinė- 
dami aukų blankutes rašėme, 
kad gali siųsti arba tiesiai, ar
ba per mūsų centrą. Būtų pa
geidaujama, kad draugai, ku
rie tiesiai siunčia aukas į tarp
tautinį komitetą, apie tai pra
neštų ir mums į ALDLD cent
rą, kad mes žinotume, kiek tam 
tikslui sukelta aukų.
\ D. M. š.

I Numazgoti ir perrinkai mėly- 
1 nes ir supilti į karštus butelius 
1 (arba stiklinius indus “jars”) 
ir įpilti anti kvortinio butelio 1 
puoduką cuĘ^aus. Dėti į karštą 

[vandenį, uždėjus viršelius ir vi- 
i rinti I 
i pečiaus ir laikyti karštame van 
deny, pakol atauš. Uždėti gu 
minius ritinukus ir kietai už
sukti.

Korny ^Pyragaičiai
i Paimkite 
įnių miltų (yellow corn meal) 
į 1 puoduką kvietinių miltų 
| šaukštukus baking powder, 
(šaukštuką druskos, 2 šaukštuku 
! cukraus, 1 kiaušinį, 1 puoduką 
i pieno ir 1 šaukštą tarpyto 
[sviesto. Viską gerai išplakite 
j ir kepkite ‘mažose išsviestuoto- 
' se blėkutės(?? “muffin” blėkutės. 
■ Kepti reikia;. 25 minutes. Išei- 

>. Komai yra 
itąminais, todėl ban- 
labai maistingos.
O. J.—Scranton, Pa.

Man 
ninke ginčytis 
‘“dievas 
bai daug žmonių neina į baž-' 
nyčią ir netiki į ‘dievą,’ užtai 
‘dievas’ ir koroja. 'Mes visi 
einam į bažnyčią ir visi dir
bam.” Teisybė, šeima iš pen-! 
kių ypatų ir visi dirba . Jie į 

dar tebėra tamsūs žmoneliai ir Į 
mano, kad jiems “dievas” atei
na į,pagelbą. Aš prirodžiau 
faktais, kad ne ‘dievo’ pagel- 
ba daug žmonių dirba. Nuro
džiau daug tikinčių žmonių,, 
ką nedirba; eina, meldžiasi, 
‘dievo’ prašo, o tas ‘dievas’ už
sikimšęs ausis ir negirdi tų 
skurdžių prašymo, nors jie ir 
plyštų nuo šauksmo.

“Tik Tinginiai Nedirba”

Viena katalikė darbininkė1 
man pasakojo! “Kas nenori, 
tas nedirba.” Sako, “-kodėl aš 
dirbau Scovil dirbtuvėj. Nu
važiavau į New Yorką; ten 
kokį šimtą visokių darbų perė
jau. Sugrįžau į Waterbury ir 
vėl gavau atgal Scovil dirbtu-

Jisai sakė, kad šv. tėvas 
j specialiai įsteigė tą Onos šven- 
j tykią, “kaipo kilnią ir prak
tiškiausiu priemonę pergalėji- 

| mui baisaus mokslo, kuris iš
plėšia nuo dievo vėles (dū- 

kuris sunaikina Kris- 
kančiose 

mažutėliai ateisite pas ma
ne’.” Norėtųsi, mat, -už vėles 
dolerių.

Ir neišgelbėsi, kunigėli, nė 
su šv. Ona, nė su ta mergele, 
kurią turi klebonijoj ir kuri 

piknike* pati tavo “švento mokslo” ner 
šių dienų moteris nuo 

protavimo ir tvarkymo savo 
kūno ir savo gyvenimo, taip, 
kaip to aplinkybės reikalauja.

ves- 
grnpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
amerikoniškais, 

Reikalui esant 
M ir padidinu to
li kio dydžio, ko- 
Hv kio pageidauja*- 
W ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191
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ST. JASILIONIS

Visi Keliai Vedė Detroitan

Elizabethiečiams Svarbi

m o

DIDESNIS

raUBEMJOS ŽINIOS

ŠTAI KĄ VIENAS CENTAS NUVEIKIA

PAGRUZDINA duoną 3-jų šeimynos pusryčiams (22 riekutes) 
IŠSKALBIA 2 cėberius baltinių " 
VĖDINA jus 3 valandas ir 20 minučių
IŠLAIKO maistą šviežią ir daro ledo plyteles 3 valandas 
SUPROSIJA 20 stalinių skepetaičių
VACUUM IŠVALO 4-rių kafnbarių dydžio divonus
DUODA 25 watt’u šviesą nuo gultjes iki išauštant
SUPLAKA 360 kiaušinių baltymus
SUMAZGOJA visus indus (Pšią ’pavalgymų
IŠSPAUDŽIA 40.Q „orindžlų A • - •
ATNĘŠA 3-jų pusvalkndžių radio programas

Aš norėčiau nuo savęs, kad 
draugai laivų krovėjai ir laivų 
darbininkai laimėtų, ko jįe 
reikalauja. Jeigu šitie darbi
ninkai pralaimės, tai bus pra
laimėjimas visų darbininkų.

Senas Grinorius.

miescius
malins atsikvėp-ti Glassport, Pa 
kome namon

nis 6 pek.—12(5 tikietus. Kiti 
draugai turi po mažiau par
davę. Apie ąųos teks vėliau 
pakalbėti.

Kaip visi keliai vedė į Detroitą, taip iš 
Detroito—visi keliai namon. Mes atgal 
važiuojant paėmėm kitą kelią—pro kal
nuotą ir aprūkusį Pittsburgh^ ir jo prie- 

Staptelėjome pas draugus Za- 
Parvy- 

jUdarę 1515 mylių kelio-

Drg. J. Pranaitis pranešė iš 
Camden, kad jau 8 pekečiukai 

pasirengę j vra parduota,- tfai * y rai 168 ti- 
kietai. Ji$ rūpinasi kelius bu- 
sus suorganizuoti j “Laisvės” 
pikniką, į Tai gerai darbuota

is Laivų Krovėjų Streiko 
' Stovio

Liepos 21 d. buvo didelis su- 
streikierių su poli- 

Streikieriai norėjo sulai- 
Jie turi. ]<yt traukinį, kuris vežė tavo- 

Aišku, I rus prie- doku užkraut' laiva 
Tik'

Suvažiavimai, seimai, be kito ko, duo
da progos sueit pažintin su naujais drau
gais, arčiau susidimigaut su pirmiau ma
tytais. Nutrauktas prie seimo svetainės 
mažas paveikslėlis, reprezentuojantis de
šimtį valstijų—nuo Atlantiko iki Pacifi- 
kui—su V. E. Oksu iš tolimo Los^ Ange
les, primena tą jaukų draugingą susitiki
mą. Paveikslėlio1 centre—Centro sekre
torė, E. N. Jeskevičiūtė; aplink ją—de
šimties valstijų (po vieną) delegatai. 
Graži kombinacija.

Kitas LD^į seimas—Rochesteryj. Mū
sų kuopa galės pasiųsti pilną atstovybę į 
jį. Jaunuoliai turės būti pirmoj eilėj!

Draugai iš Dalier, ypatingai sirėmimas 
drg. Šamui ionis, ir kiti nenorės ei ja 
apsileįsti Caipdenui.

315 tikietukų

ALDLD, LDS suaugusių ir 
jaunuolių kuopoms, Bangos 
Choro ir Liet. Progresyvio 
Kliubo nariams!

LDS -Nacionalis komitetas, 
pasitaręs su virš minėtų kuo
pų nariais, šaukia platų bend
ra susirinkimą visų Elizabetho 
organizacijų šiandie, liepos 31 
d., 8 vai. vakare, L. P. Kliubo 
svetainėj, 408 Court 
zabeth, N J.

Šiame susirinkime 
kusuojama jaunuolių

perkančioj! cento jėga didžiai 
iš.tikro pasidaro didelis, stiprus 

Štai kodėl elektra yra taip pigi. Žiūrėkite:

“American Mail Liner Presi
dent Grant.”

Streikierių buvo susirinkę 
apie 8 šimtai. Policijos buvo 
apstatyta apie 300. ir “special 
deputes” gal koks šimtas. Pra
dėjo lazdomis mušt raiti polic- 
monai, o kiti šaudė gazinėm 
bombom. 7 sįreikieriai sužeisti 
ir 3 policmoiiai nuvežti į ligo
ninę nuo gazų užnuodijimo. 
Ne tik streikieriai gavo gazų, 
bet kliuvo gerai ir policijai, 
kur bombas nesprogsta me
tamos ar šaunamos, tai strei
kieriai pagriebia bombas ir 
meta atgal į policiją.

Policijos viršininkas atsisa
kė, .iš vietos, nes jis nenorėjo 

3.52 darbiiiinkams galvas skaldyti. 
Baranauskienė—8 pe-*Bet majoras Smith pareiškė, 
i—168 tikietus; IVJįasio'kad jis vadovaus policiją, kad

Apie LDS seimo tarimus kalbėti'šioje 
vietoje nepritiks, čia pritiks paminėti 
“kankinį” Prūseiką. Jis seime tvirtino, 
kad Susivienijimo nariuose yra labai di- 
,$elis nuošimtis jo sekėjų, bet jie yra “su
spausti.”

Kadangi seime neteko pasakyti to ma
žo faktelio apie “skaitlingą” Prūseikos 
sekėjų būrį, tai pasakau čia. Einant no
minacijoms j LDS Centro Valdybą, Prū- 
seika visame Susivienijime gavo vieną 
baisą į pirmininką ir du balsu j vice-pir- 
mininką. Ar gali būti tokio ricieriaųs 
mizernesnis priepuolis? Gal, sakysite, 
kas draudė paduoti nominacijoj balsus 
už Prūseiką? Kur? Įrodykite! Neįro- 
džius, išvada bus aiški, kad*ir menami 
Prūseikos sekėjai nepasitiki Prūseiką.

bus dis 
mokyk 

didelę la. Jaunuolių Komitetas at
siųs draugę, kuri dalyvaus ta 
me susirinkime. Draugai eli 
zabethiečiai, malonėkite susi 
rinkti kuo skaitlingiausiai.

paem 
kad jie visus išparduos 
draugai tūrėtų raportuoti ko
mitetui, hwp, ,kad mes galėtum 
paskelbti spaudoje.

Baltimoriečiai patys skelbia 
spaudoje, kad pas juos darbas 
eina. Apie juos netenka daug 
kalbėti. Drg. Jesaltis ir kiti 
davė /žodį, kad bus daug dau
giau busų “Laisvės” plnike, 
negu praeitais metais.
’ Eastonas ir Readingas kol 
kas nepraneša, kaip pas juos 
dalykai i|ovi. Eastonas turėtų 
daug* daugiau pasižymėti, nes 
praeitais metais išsivežė pir
mą doyaną. a

Phila. draugai turi pardavę 
tikietukų sekamai: Smitai turi 
pardavę 12 pekečiukų 
tikietu; i 
kečiukiis-

pinasi padaryti “Laisvės” pik
niką pasekmingu ir jų Lyros 
Choras ne juokais rengiasi 
atvykti į Phila., Pa. . šie drg. 
pardavė įžangos tikietus: drg. 
S. Kuzmickas 63 tiĮcietus; II. 
Yudzentavičiutė 21; O. Vie- 
nienė 21; P. Kuzanauskas 21; 
B. Yudzentavičiutė 21; .A. 
žemaitis 21. Tai tik dalis 
draugų, kurie raportavo, kad 
jie jau pal’davė tikietus. O ki
ti draugai turi irgi pardavę. 
Tas rodo, ka’d neblogai dar
buojasi Shenandoah draugai. 
Nei mažiausios abejonės nė
ra, kad visi draugai ir drau
gės parduos tikietus, kurie tik 
turi paėmę po vieną bunčiu-

išdaužytų streikierius. Bet ir 
majoras gavo paragaut gazų.

Po ilgai kovai beginkliai 
darbininkai tapo išvaikyti ir 
traukinys įvežė freitkarius 
prie dokų del užliodavimo to 
laivo. Laivą užkrovė streik
laužiai ir paėmė 95 pasižie- 
rius. Bet kaip reikėjo išplauk
ti, tai Suvienytų Valstijų ins
pektorius nepavelijęs, kad lai- 

i vas neturi patyrusių inžinie- 
I rių, ko reikalauja laisnis.

Tai pirmutinis laivas su pa- 
sažieriais, , kuris turėjo iš
plaukt, nuo prasidėjimo strei
ko 9 d. gegužės. Per tą laiką 
buvo ir daugiau susirėmimų. 
Vieną dieną kovoje žuvo de
puty Steve Watson. Tapo per
šautas, bet kaltininkų nesura
do. Gal ir patys nušovė, kad 
padarius provokaciją prieš 
streikierius. Ant rytojaus vi
sos popieros paskelbė, kad čia 
komunistų darbai. Sako, rei
kia “iščystyt” miestą, išgau- 
dyt raudonuosius, tai bus pa
baiga streikų. Tuojaus pasiun
tė policiją, iškrėtė K. P. ofisą 
ir suareštavo apie 79 y patas.

Apie seimo jaunuolius rašiau “Laisvė
je”. Įspūdį iš jų supratimo klases rei
kalų, iš jų pasiryžimo dirbti organiza
cinį darbą, gavau gęrą ne aš vienas. Va
lio jaunuoliai! Jūsų ateitis,, o ,mes su 
jumis!-

ENTAS—vienas centas—mažas varinis centas—ką jūs 
Gumos plokštukę? Mažytį šo-galite už jį nusipirkti? 

kolado kąsniuką?
Bet išleidžiant jį elektrai, 

paauga. Vienas centas tada 
pinigas

E. N. Jeskevičiūtė—vėl CDS sekretore, 
nors einant nominacijai ji pasiskęlbe ne
kandidatuosianti į šią vietą. Laike šėli
mo, draugų būrio prašoma ir tiesiog lie
piama ir reikalaujama, dar sutiko tas 
sunkias pareigas eiti ant toliau.

LDS seime nutartas įvesti su taupų 
(endowment) planas, įsiregistravimo rei
kalas Mass, valstijoj—tai du dideli ir 
tuo jautimai nepavaduotini darbai, ku
riuos naujas, nepatyręs sekretorius ne
galėtų aprėpti, neįstengtų ūmai reikia- 
mon darbo sparturpon įgusti. Pareigos 
sunkios ir svarbios, o Jeskevičiūtė pa
vargusį. Jai reikia poilsio. Liūdnu- 
mas^ipgaubė jos veidą, o akys prisipildė 
ašaromis, kuomet reikėjo tarti sutikimo 
žodį. Bet ar daugelis draugų-draugių 
jaute jos jausmą? ‘

Ar užuojauta reikš ką nbrš? Nedaug, 
bet reikš. Jei visi delegatai atjautė sun
kias centro sekretorės pareigas, tai jie, 
truę atjautimu vaduodamies, gali savo 
kubpose pasirūpinti, kad visi reikalai, tu
rimi su -organizacijos centiju, būtų sklan
džiau tvarkomi, vedami. įKad apsileidi
mas, nepaisymas, nerangumas būtų ša
linama. Jeskevičiūtė kuopų kooperavi- 
mo trūkumus su centru pažymėjo savo 
raporte. Pasiskaitykim, įšitėmykim, at- 
jauskim ir kooperuokime,. I

Jeskėvičiūtės pasiimtas kelių savaičių 
poseiminis poilsis, tebūna\ jos išeikvotų 
jėgų atgaiva! 7 . .

Visi kaltinami už streikų kėli
mą arba vadovavimą. Išdras
kė komunistų laikraštuku “The 
VoiČe of Action”. Dabar visa 
bėda metama ant komunistų.

i Išrodo, kad streikas gali 
būt pralaimėtas.

Liepos 22 d. Teamster unija 
“nuvotavo,’’ kad išvežios vi- 

!sus daiktus, nežiūrint, ar uni
jos, ar skebų iškrauti iš botų 
daiktai. Iki šiolei išvežiptojai 
vežiojo tik unijos darbininkų 

i iškrautus produktus, o skebų 
i iškrautus visai atsisakė vežiot. 
! Tas buvo didelė pagalba laivų 
darbininkam ir . laivų krovė
jam. Taip išrodo, kaip San 
Francisco simpatijos streikas 
tapo sulaužytas Darbo Fede
racijos carų, tai ant viso Pa- 
cifiko pakraščio pasidarė slab- 
riesni darbininkai. Pradėjo 
nesutikt, yięųi kitus; persekiot.

K.’ nariii norėjo pagelbėt 
laivų krovėjams šitą 
kovą varyt į priešakį, bet, reak
cionieriai pradėjo šnairuot ir 
išdayinėt, kad tas raudonas, o 
tas geltonas.4 Tokiu būdu vie
nybė pradėjo svyruot.

THE NEW YORK EDISON COMPANY • THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. • NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY

Kaip Kolonijos Rengiasi prie 
“Laisvės” Pikniko

Nesenai -gavau ^pranešimą 
nuo drg. žemaičio^ iš Shenan
doah, kaip ten mainieriai rū-

pitalistinė spauda paduoda, 
kad virš -1000 užmušta ir šim
tai sužeista susikirtime tarpe 
nazių ir Austrijos kariuome
nės. Italija pastatė'savo ka
riuomenę ant Austrios r.ube- 
žiaus. Jugoslavija, Čechoslo- 
vakija, Francija, Anglija, vi
sos mobilizuoja kariuomenę 
neva apginti Austrijos nepri- 
gulmybę. I£et ne tame daly
kas. Svarbiausias tikslas, tai 
baimė revoliucinio sukilimo 
Austrijos darbininkų. Kitas 
dalykas, tai nazių įsigalėjimas 
Austrijoj gręsia pavojum Ita
lijos, Čechoslovakijos, Jugo
slavijos ir Francijos intere
sams. Jos geriau 
sujnėsinėti Austriją visos, o 
hitlerizmo nenore užleisti, čia 
aiškiai ir rodo karo siaubūnas 
savo dantis.

Amerikoj fašizmas auga 
milžiniškais šuoliais. Kur tik 
darbininkai paskelbė streiką, 
ten darbininkus triuškina mi- 
litarė spėka, kariuomenė, poli
cija. ir ADF vadai. Miestas po 
miestui yra paskelbiama karo 
stovis. Darbininkai yra plug- 
domi kraujuose., ar tai streike, 
ar kovoj už pašalpą, šie keli 
pavyzdžiai mums rodyte rodo, 
kokiais šuoliais auga fašizmas 
Amerikoj ir kaip reikalinga vi
siems darbininkams daugiau 
kovoti, daugiau organizuotįs. 
Tad dar kartą, visi dalyvauki
te rugpjūčio pirmą, Reuburn 
Plaza, 4 vai. po' pietų.

Reporterių.

Pirma Rugpjūčio
Demonstracija prieš karą ir 

fašizmą bus rugpjūčio 1 die
ną 4 vai. po pietų, Reuburn 
Plaza, 'čia susirinks" tūkstan
čiai darbininkų iš visų miesto 
dalių pareikšti savo protestą 
prieš naują imperialistinį karą 
ir fašizmą. Tad lietuviai dar
bininkai dalyvaukite kuo 
skaitlingiausia minėtoj demon
stracijoj.

Naujo imperialistinio karo 
pavojus jau visai čia pat. Vi
sos kapitalistinės šalys apsi
ginklavę nuo galvos iki kojų, 
žvangina ginklus ir prisirengę 
bile minutę vėl skersti milio- 
nus jaunų vyrų už reikalus 
turčių, išnaudotojų. Ar mes 
darbininkų klasė pasiduosime 
tai žudynei, tam beprotiškam 
naikinimui turto ir gyvybės? 
Aiškus atsakymas, kad dar
bininkų klasė nepasiduos iš
naudotojam. Jie skelbs karą 
karui. Tad rugpjūčio pirma 
diena ir yra tarptautinė diena. 
Viso pasaulio darbininkai or
ganizuos savo-spėkas ir de
monstruos kovai prieš fašizmą 
jr naują imperialistinį kąrą. 
Jie pareikš išnaudotojams, 
kad mes neisime kariauti už 
kapitalistų reikalus, bet mes 
imsime ginklą ir* atsuksime jį 
prieš supuvusią kapitalistinę 
sistemą ir kovosime už galu
tiną darbininkų galę, už so
vietų formos valdžias. O ypa
tingai neleisime kapitalMam 
pulti ant Sovietų Sąjungos.

Šių dienų įvykiai Austrijoj 
aiškiai parod,o, kad naujo im
perialistinio karo liepsna jau 
pradeda liepsnoti tarpe Aus
trijos fašistų ir Vokietijos na
zių. Šiuos žodžius rašant, ka-

į Iš A.L.D.L.D. 39 Kuopos Susi- 
, rinkimo, Kuris Jvyko

Liepos 17 Dieną
I ; I

Perskaičius protokolą, kurio 
i vienas paragrafas tapo patai- 
i sytas ii’ išdavus komitetui ra- 
i portą, kuris tapo priimtas, eita 
' prie raporto B. K., kurį išdavė 
I B. K. pirmininkas P: Šlekaitis 
j iš pikniko parengimo. Rapor- 
i tas buvo smulkmeniškai pri
rengtas iš visų įeigų ir išeigų, 
bet draugai nesutiko jį priim
ti, nes buvo skundų, būk at
skaitos darytos tik vieno pir
mininko ir šiaip viskas nesutar- 
tinai veikta. Komisijos pirmi
ninkas paaiškino, kad skundai 

j yra nepamatuoti ir pasiūlė iš
rinkti specialę komisiją per-' 
žiūrėti raportą ir patikrinti 
bilas. Komisija tapo išrinkta] 
iš sekapių draugų: Geo. 
nionis, P. Pabalys ir D. 
leikaitė^

Susirinkimas apkalbėjo 
terų prieškarinį kongresą 
ris Įvyks Paryžiuje. Kuopa, 
negalėdama pasiųsti delegačių 
i tam tikras konferencijas bei 
komitetų susirinkimus, nutarė 
paaukoti $2, kaipo prisidėjimą 
prie pasiuntimo delegačių į 
Paryžiaus kongresą.

Gavimui antros klasės pas
tos teisių “šviesai”, visi nariai 
su mielu noru išpildė reikalin
gas korteles.

Draugė Adelė Praleikiutą 
kreipęsi į kuopą, kad jai pa
velytų surengti pikniką del jos 
brolio naudos, kuris jau senai 
kankinamas ligos, o nėri\ iš
tekliaus gydymui. Draugai su
tiko jai duoti parką veltui. Ji 
pasirinko liepos 2Ž d. del pik
niko’.

Drg. P. Šlekaitis pranešė, 
kad jam grįžtant nuo Runo 
farmos! birželio 14 d., kur jis 
ir kiti draugai dirbo prie pa
gerinimo parko del piknikų, 
staiga į jo karą atsimušė mo
teris ir truputį užsigavo. Jam 
padaryta keletas dolerių išlai
dų, veikiausiai dar reikės atsi
durti į “courtą” prieš “grand 
jury”. Kadangi d. Šlekaitis jau 
veik pora metų yra bedarbis, 
tai draugija ir jam leido su
sirengti pikniką, kad galėtų 
padengti padarytas išlaidas. 
Jis pasirinko rugpjūčio 5 d. 
del pikniko.

Į XII apskričio konferenci
ją išrinkta šie draugai: P. Pa
balys, P. Šlekaitis ir D. Pra- 
leika. Į alternatus: D. .šlekai- 
tienė ir J. Klikunas.

Trys draugai užsimokėjo 
metinę mokestį į draugiją ir 
tuomi susirinkindas užsibaigė.

/ Koresp.

(Šeiminių Įspūdžių Nuotrupos)
(Pabaiga) ’ • J 

veikalų, daugiau reikia lengvesnių dainų,• 
daugiau į veikalus sultingumo,—tai buvot 

.^pageidavimas. Centro biuras: turimeį 
įvirs dešimties veikalų—nėr pinigų juos; 
išleisti ; veikalai nėra pilnai tinkami, rei
kia taisymo; bandykite parašyti, drau
gai ir draugės, geresnių veikalų; ideo
logija gali būti rišama ir su meilės ro
mansais, tai būtų netaip sausas vaizdas; 
operetę išleisti žadame, kaip žadėjome ir 
Clevelando suvažiavime. Rašytojų, tų 
gerų veikalų kūrėjų, gerų poetų, ir kom
pozitorių, dar trūksta, labai trūksta. 
Laukiama bandymų nuo jaunuolių.

IDZIAUSIA JUSU CENTO VERI

X
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Pacific.

Tuojau tarp savęs ! apie 300 mylių nuo Newarko.

de-k 
Bet 
čio-

giją.
duota.
seimo.
atvažiavimui, o

Bet kunigų tik 
Misi i nu sau. 

kontroliuoja ku- 
seime visai ma-

nigus. j Bet kas 
sau,

pomirtinės, kuri siekia 
Motina prieš mirtį bu- 

kurie sustoję prie baro!vus suspenduota ir jai pasal-

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio ' 

bitininko

Lazarus ir 
protes-

: areštuota aktyviškų į si, San Fr&įcisco, 
draugų iŠ ILD 13 distrikto ir į bernatoriui įFrank 
agrikultūros centrų. Draugai j Sacramento, Calif. 
Black, Wilson, Todd, Sharry,! M

; geras skaitlius patys iš £<wo kišeniaus 
i kostumerių, bet paskui dele-'aukoti.

pasiskubin-Agatai apsižiūrėjo, kad tik ant -Tuojau atsišaukė kitas 
nes laikas'kampo yra karčiama ir jie teni legatas, irgi pinigui prašo.

Yonkers Hotel
Ant 23 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parauk ūmais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

A. MISEVIČIUS
CAIRO, N. Y.

SUNKIAUSIAI
NENUSTOKIT VILTIES’

dykai Z< (J 1 1 ų

KONČIAUS BITININKYSTĖ ^^5= 
57 Battery St. 

N. Abingtdn, Mass.
Kartu su užsakymu prašome i 

prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiame jums į namus ir
kad ir-7 didesnė sumą
Tai tair ir artimo me-i-

teko.^ Vėliau pradedi’,ir kuni-
riįitis.

ipradeįk sveikintis, šnekučiu©- ■ Tai pėsčia ėjo.
'-tis ir Jūokautis, kad palei sa-1 70 mylių, kiti

Beje,

CLEMENT VOKETAITIS
Lietuvis advokatas

113 WEST 42ND ST.

riaušes.

!1

■»

čia

o

o

< >

« >

i

NEW YORK, N. Y.

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

dienomis 
vakarais 
iki

nuo begeria, kaip pabaigs, tai at- 
nu-

mes apmokame persiuntimo 
. t lėšas

Kainos yra sekamos: 
5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptjeka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Užsisakykite vieną kvortą 
DAUGIAU rytoj. Duokite po sti
klą pieno daugiau kiekvienam 
šeimynos nariui. Naudokite jį 
valgių gaminime. Išsidirbkite šį 
naudingą paprotį—jis daugerio
pai jums atsimokės, teikdamas 
jums sveiką, smagų gyvenimą.

yra, 
vie- 
da-

sus-

nuo
nuo

Sekin adieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

ir . kad tokia prasta 
būtų.
pabaigos, turiu pri- 

kad baigiantis seimui,

eis. Iš šalies klausant, juokas 
i ima. BetYurbūt parapijonai 

yra juos (kunigus) gerai žino, 
būk katras kuo užsiima, nes beveik 

Prisaikinti teisė- kožnam kunigui komplimentiĮ

i

per diena, ir d ’l^.P0 kvor^

-Tdephonc: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų j. 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklšs
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

jeigu’ /jinui darbo ne- 
Ta pati istori ja: lauk 

O tokiai senai 
tokioj bedarbėj i 

i darbas gauti hera vilties. Bu-

1

z Draugai! Padėkite Viską į Šalį ir Padėkite a,'°’įbuvo matyt
r Mitas Atmušti Terorą, Rengkite Protesto!... . t..,: j gi eitai bėga, o arestuotiem j gauna daug didesnį stiklą, jau čia kitoks vaizdas

BinnilC i ^aug nukentėti. Ka-i alaus už tuos pačius pinigus. I nai jau ne biedna moteriškė, o.
1111^113 11 kJilJotiiilz I IviCoiv l\v£UIiUUlJud - Įėjime lovų yra tik del 175, o ■ Dauguma delegatų apleido | savas, koks tai “rašėjas”, tū- 

, kalėjime įkalintų randasi 400. vietinio kunigo biznį ir nuėjo Jas Šeimis. . Reikalavo moti-i 
Bus' Galima suprasti, kojts susikim- pas privatišką karčiamįninką. nos

stovai reikalauja, kad būtų r--;.. .... ..................
leista palikt darbe bent da- įLlfitllVyS KniUSlytOJSS 
lį skebų, kurie dirbo laike 
laivakrovių streiko. Strei- 
kieriai žada kovot, kol bus 
išvytas paskutinis skebas. !

 (Moving)
Už .labai prieinamą kainą 
per k rausto namų rakandus. 

.Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
PETER BANES

449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel.’ STagg 2-3152

SAN FRANCISCO.
liepos 24 dieną.—T

apsiginti nuo šio teroro, 
vt^oro, kuris terorizuoja visus į 
darbininkus be perstojimo per-i 
dėm visam Pacifiko pakraštyj. 
Daugiausia teroras siaučia San , au^ 
Francisco, Oakland ir? jų prie
miesčiuose. Visur darbiniu-į

- kai yra rankiojami iš butiĮ ir:

Calif., jai 11 prieš 1 nesutiko.
Padėkite> teisiamas, liepos 30 d. > ., _1 „ i pribuna. ; j

August Zueria, atestuotas. Protestus siųskite tiesiai į 
■komunistų svetainėj, surastas j Hall of Justice, > Judge Steiger, 
svetimšalis, bus isdeportuotas. | Judge Lazarus/Mayor A. Ros- 

Calif., gu- 
Merriam,

•rž” i įspūdžiai iš Atsibuvusio Lietimų Rymo
majoras Rossi jūsų 
to telegramas gavo ir gauna, 
bet negan/I Turi visos Ameri
kos kampai sukrusti ir sukrus- 

feti greitai su didžiausiais pro
testais iš visti Amerikos kam- 
p,ų. kad užbėgti šitam tero
rui už akių ir reikalaut, kad 
jie atsiimtų savo kruvinas ran
kas nuo mūsų ! Teisėjas Laza
rus 8 1 paįiuosavo. šie paliuo- 
suoti yra daugumoje seni ir 
areštuoti Mission gatvės lote. 
Ten susirinkimų vieta buvo 
per metus.

Vienuolika paskirta ištyri
nėjimui imigracijos skyriui; 
šeši ii teismas atsibus po pri- 
saikintais teisėjais (“Jury”).;

Teisėjas G. Steiger, septy-;

Katalikų Susivienijimo Seimo, Kuris 
Įvyko Birželio 25-29 ddį Newarke, N, 1

liūs, kurie sustoję prie baro.vus suspenduota ir jai pasal- 
geria ir kleboną kritikuoja už, pa buvo sustabdyta. .,Ji mirusį 
mažą stiklą alaus.

Tuo tarpu žiūriu, 
na moteris atsisėdus 
verkia, Ir štai kas 
ko ji verkia. Ji prigulėjo prie j 
LUKŠA per daug, metų, ap 
sidraudus ant $2,000. Jos vy 
ras miręs apie dešimts metų 
Ji liko su mažu vaiku. Ir vai
kas prigulėjo, bet moteriške 
su virš du metai nedirba ir' 
neturi kuo užsimokėti i drau-: z I

Tuo būdu likosi suspen- 
Ji nutarė kreiptis prie! 
Bet pinigų neturėjo 

gyvena už

Paėjus kokią 
delegatai, kū

lės dui'is. jokiu būdu, nieko ne- ■ rie važiavo mašinomis, paėmė 
galima|girdėti, ką delegatai | ir atvežė. Seimas nutarė už 
kalba, pžiūriu į pirųiininką, ją užmokėti duokles iki naujų 
ką tas šakys, gal sustabdys ku- metų. O kas. bus po naujii 

aū. Misi i nu metų, 
gal jiems nusibos zurzėti, | gaus ?

Man įėjus į salę jau buvo 
pradėta trečia seimo sesija. 
Delegatui su svečiais susidarė 
apie šimtas, 
pora tebuvo, 
“šią draugiją 
nigai, be£ jų 
žai.”

Pirmininkas bara delegatus, 
kad .pereitas dvi sesijas neuž
silaikė gerai, kad per sesijas ar gal seimo eiga/susidomės ir j iš draugijos', 
prie baro geria ir pareiškė, ’ "
kad šiandien jis to neleis.

Pašaukė sekretoriui perskai- 
nius nuteisė po 60 dienų ka- tyti vardošaukį padaryti. Pra- 
lėjiman, 35 paskyrė imigraci- dėjus‘ vardus šaukti, pasirodo, 
jos skyriui, 27 paįiuosavo; kas kita. Iššaukia apie pen- 
penkių teismas bus po prisai-' kiolika kunigų, bet jų svetai- 
kintais teisėjais (“Jury”) ; vie- neje nėra. Ir kaip tik iššau- 
nuolikai atėmė tiesą gauti nuo kia katrą kunigą, tuoj delega- 
miesto pašalpą, sakydamas, tai ir pastebi, katro nėra, kad 
“kas priklauso prie komunis- gal kazyriuoja arba da te
tų, neturi gauti maisto 
valdžios, kurią mano jie 

i versti.” ~
Teisėjo Alden-. Ames, 

teisiamas Peter Macharin, 
už

I keli ar keliolika metli tam at-' i |
viena se-■ Sūnus kreipėsi į pirmes-i 
kampe ir ni ūet seimas nutarė;

i jam nemokėti motinos pomir-
■ tinęs. Buvo kreiptasi į valdiš- 

_ i ką teismą ir ten nieko, nelai- 
_ i mėta. Tai jis atsikreipė į šį 
'seimą, kad jam atmokėtų 
: motinos pomirtinę, nes jis ge
ras katalikiškas “veikėjas” ir 

!“rašėjas.” Tuoj vienas,iš va
idų duoda įnešimą, kad išmo- 
' keti visą pomirtinę $150. Ir 
j be jokių diskusijų nutaria iš- 
1 mokėti iš iždo $75, pažymint, ' 
kad išmoka už jo raštus, taip, 
kad nesu laužyt seimo tarimo 
jam neatmokėt motinos pomir
tinės. Mat, koks skirtumas. 
Tai biednai našlei nėra pinigų 
ižde, kad ją sušelpti, o šiam 
neva rašytojui, su kuriuo net 
po teismus prisiėjo tąsytis, tžvi, 
jau yra 
pinigų, 
lė!

Areštuotas Bosam “Nedrau-
1 giškas” Direktorius
BERLYNAS. — Elexiba- 

do geležies fabriko direkto-, 
rių naziai areštavo, kad jis f 
buvo negana draugiškas sa- ■ 
vininkams. Tuęm jis davęs1 
blogą pavyzdį darbininkam.

Atsilsime Medy 
Jums I Namus

nustos betvarkę kėlę. Bet ma- ■ moteriškei 
no apsirikta.

Ant vėlesnių šesįjų kunigų j vo duotas Įnešimas, kad tai 
susirinkdavo apie pora desėt-' moteriškei iš iždo paskirti $50, 
kų. Bęt rimtai sesijų klausėsi; kaipo sušelpiiną. 
tiktai apie penki. O kiti visą 
laiką praleido tik baikom ir 
pasikalbėjimais.

Kožna sesija turi pertrau-į 
ką ant penkitĮ minučių. Tai I 
tuoj vietinis klebonas už baro 
ir davai pilti alų ir, supranta
ma, ne už dyką, bet už dešim
tukus.* Kartais iš ryto net su 
bažnytinėmis drapanomis ap
sirengęs būdavo, kad tik dau
giau biznio padaryti. Iš karto ! moteriškei,

Kas tau, 
tuojau dvasiški ir svietiški va
dai tam pasipriešino. Girdi, 
parinkime aukų, kas nori, te
gul duoda. Na, ir parinko, 
suniuko apie $30. Mat, viso
kiems! katalikiškiems vadams 
liū I politikieriams, tai ižde pi
nigų''yrą- imti net po dešimt 
dolerių į'dieną už sugaištis ir 
p'o du ar Hris dolerius už ko
telius nakvynėms, o biednai 

, našlei, delegatai

per visą seimą vadaį! 
vengė nors ką prisiminti api$ __

Lietuvių Darbininkų Susivienį^ 
jirr.o seimą, arba kad yra tą- į 
kia organizacija. Nors apie 
SLA tankiai kalbėjo sekreto
rius ir kiti vadai. Bet kada 
atėjo klausimas gavimo čarte- 
rio Massachusetts valstijoje, 
kada delegatai pradėjo valdy
bą kritikuoti už apsileidimą, 
tai tada sekretorius išsitraukė 
“Laisvę.” Pirmiau paaiškino, 
kad dalis narių atskilo nuo 
SLA ir susitvėrė naują susivie
nijimą — Lietuvių Darbininkų

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 DYK AI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L. 
62 Beacon Št., Newark, N. J.

SAULES SVIESA
ir beveik lygiai

- nansiniai stovi drūčiausia už I 
visus kitus susivienijimus. Sa
ko, LDS finansų stovis dabar 

j yra 177 tvirtumo, bet ir jis, 
girdi, dai-neturi Mass, valsti-1 

(joj čarterio. Ir tik tada per-j 
skaitė iš “Laisvės” apie LDS 
seimo tarimus apie Mass, val-

. stijos čarterio gavimą. Ir aiš-. 
j kino, kodėl LDS finansiniai ge-| 
irai stovi. Jis sako, kad LDS;
tik nesenai susitvėrė ir jo pi-1 
nigai dar niekur nežuvę. O už j 
tai niekur nežuvę, kad, girdi, j 
jis susitverė laike krizio, tai j 
jam daug lengviau apsisaugoti! 
ir tt.

1 Bet sekretorius ne.pasakė ■ 
apie taupumą, koks yra LDS iri 
koks yra LRKSA, kokias ai-< 
gas ima centro valdybos ir 
kiek už sugaištis. Tą viską su
prantama,7 nutylėjo.

Turiu pasakyti, kad LRKSA 
seimas m:An davė labai prastą 
Įspūdį. Aš netikėjau, kad pas

Į katalikus'būtų skirstomas! Į 
I grupes 
Į tvarka

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

8701

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.: Foxcrdft 9-6901

TAIP YRA svarbu, kad jūsų vai
kai gautų gerą gyvenime pra
džią! Stiprus, sveikas kūnas yra 
pamatas visos jų laimės ateityje.

Pienas yra puikiausias mai
stas. kokį tik kūdikis galętų gau
ti. Jis padaro gražias pilnas ran
kutes ir kojeles. Jis sudrūtina 
augančius kaulus ir budavoja 
sveikus, žvilgančius dantis. Jis 
padeda atgaivinti energiją, kurią

kūdikiai taip gau
siai eikvoja. Jis 

suteikia apsaugo- 

jančius s v e i k ei
tą vitaminus ir svarbias minera
lines druskas. Maitinimo žinovai 
.ragina, kad daugumai vaikų su
penėtumėte po kvortą per dieną.

, Ir pienas yra lygiai maistingas 
, JUMS patiems. Jis patiekia be

veik visas maisto dalis, kurių 
reikalauja žmogaus kūnas. Pus- 
kvortė per dieną priduos jums 
energijos ir gyvumo ir pagelbės 
apsaugot jūsų kūną nuo ligų.

1 STENGKITĖS DUOTI PIENO.. ?su šo
koladu, koko.. .suplaktais kiaušiniais ir 
taip pat ‘malted.’ Gardu su vaisiais, 
šviežiais arba iš blekinių. Grūdiniai 
valgiai kiaušinienė... pudingai ir pries- 
konai taipgi suteikia patogius būdus, 
kuriais jūs galite įvesti daugiau pieno 
į jūsų kūdikio penėjimų... Rašykite 
State Department of Agriculture and 
Markets, Albany, N. Y., reikalaudami 
receptų delei 20 labai skanių" pieniškų 
gėrimų.

c

TATAI Ju4s 
NAUDINGA

patvarkymų New Yorko Valstijos Vyriausybės

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 pieno praiųonė. Pieno kaina ne bus del 
to pabranginta žmonėms.

Gerkite Daugiau Pieno
šis ■garsinimas yra pagamintas ir skelbiamas pagal

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 phtarnaus visuomenes sveikatai

I Prie 
minti, 
atsilankė į salę du, ir labai ne 
mandagūs svečiai, . tai 
slaptoji policija. Užtikę 
tinį kunigą už baro biznį 
rant be leidimo, tuojaus
tabdė, pareikšdami, kad jam 
nevalia pardavinėti. Man be- 

j stovint, už kiek laiko, atsilan
ko dar trys ir pradeda kuni
go užbarėje “tvarkyti.” Iš
varto alaus bačkutes, pripila 
vandenio, išvarto bonkas, iš- 
egzaminuoja jas, sukrauna 
kunigui Į glėbį cigarus ir ci- 
garetus, žodžiu sakant, iškly- 
nija visą užbarę ir ji patį (ku
nigą) išsivaro laukan, visą ap
krautą štofu. Su tuo užsibai
gė seimas ir vietinio klebono 
nelaimė.

M. D.
i ---------------------------------- -

Laivų Kompanijos Nori 
Pasilaikyti Skebus

San Francisco, Cal.—Ei- 
' darni į derybas su Roosevel- 
! to komisija, kompanijų at-

Notary Public Te!. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinama kainą.



tešlas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
S

NOTICE is hereby given that License .'No. 
A-5987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2487 65th St.. City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS
2487—65th St., • Brooklyn, N.

Antradien., Liepos 31,

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite:

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1360 has been issued 
to sell beer, at. retail 
the Alcoholic Beverage 
4920 New Utrecht Ave., 
County of Kings, to he 
premises.

ISADORE 
4920 New Utrecht Ave.,

to the undersigned 
under section 76 of

Control Law at 
City of Brooklyn, 
consumed on the

Prista- 
Prašome 

ir telefoną.
Evergreen 7-1661

Brooklyn® Lietuviams 
DarbininkamsAmerikos Jungtinės Valstijos Ruošiasi IRT Darbininkai prieš 

Kompanijos Planus'
V • | v 101 11

IRT požeminių traukinių' susirjnkite 
kapitalistinė spauda priversta darbininkai pasipriešino kom

panijos algų kapojimo suokal
biui, kuris norėta pravesti, ne- 

.1 bininkų akyse, po to, kaip Į va ivec^mu pensijos. 1 *■ i ■“ — 1 j_ -i * — ••__ i - - - i -
i “Daily Workeris” iškėlė karo j 
manevrus prieš darbininkų a-.i 
kis. i

Draugai ir draugės darbi
ninkai! Mes matome vis didės- ....... ........ ........ x________ r
nį ginklavimąsi ir didesnį pa-'nas P° kitam atmetė kompa-1 mojlstracija draugus darbinin-

Milžiniškiems Karo Manevrams
“Daily Workeris” savo spe- 

cialėj prieškarinėj laidoj, per- buvo rašyti ir bandyti nubal- 
eitą šeštadienį, iškėlė aikštėn ]tinti valflžios karo žygius dar- 
Karo Departmento rengimąsi' 
milžiniškiems karo manev- 1 
rams. "DW” patalpino slap-' 
tą Karo Ministerio Woodrin-| 
go laišką, kuris buvo išsiimti-* 
nėtas atsargiai parinktiems: 
kapitalistinės spaudos redak-; 
toriams, kad pastarieji ' 
siųstų savo atstovus į “didi- 
džiausius taikos laiko oficie- 
rių manevrus New Jersey, nuo 
rugsėjo 2 iki 8,” sakoma virš 
minėtam laiške.

“Šitais manevrais Karo Dė

Visi lietuviai darbininkai 
____ ..j “Laisvės” i

, nėn trečiadienį, 3:30 vai. . 
pietų. Iš čionai, visi vienam 
būryje vyksim į prieškarinę 

Pereitą demonstraciją. Demonstraci- 
i penktadienį įvykęs tos kompa- ja prasi.dės i :30.

svetai- 
ral. po ■

nijos darbininkų susirinkimas y- organizuoti darbininkai 
Andeison Avė. ir 167th St.,, prįį,aĮo smarkiai pasidarbuoti 
New Yorke, kompanijos pla- bg^u ši dviejų dienų ir atsi- 

■ nūs atmetė. Darbininkai vie-|vestį gu savim . pl.ieškarinę de.

rodavimą tuo ginklavimosi, 
Pf!" i kad sukelti masėse karo ūpą.

Štai nesenai New Yorke buvo 
suplaukęs visas karo laivynas 
ir dvi ištisas savaites mus pe-

i nėjo karo propaganda. Da- 
! bar vėl manevrai ir tas slaptas1
i prie jų rengimasis rodo, kad “mimos!.

partmentas pageidauja paaks- karas nebetoli ir kad A>J-V.i 
tinti tiesiogines karo sąlygas va|džia tik jicvko progos mes. 
ant kiek tik galima, sako ti Amerjkos darbo mascs 
Woodlingo aiš as. ■ naują ir daug baisesnę sker-j

Karo Departmentas tačiaus dynę. 
norėjo paslėpti tuos manevrus 
nuo darbininkų akių kol visa 
Karo Departmento mašina ir 
spauda bus užsukta taip, kad 
manevrai išeitų propaganda 
už karą. Laiške sakoma: 
“Reikalaujama, kad nieko ne-j atiduoti karo fondus bedarbių 
būtų rašoma apie šiuos 
nevrus iki neišeis pirmas 
cialis Karo Departmento 
reiškimas, kuris bus 
siųsta apie vidurį 
mėnesio“’

“Daily Workeris,” 
vuoja tam, kad ginti 
kų reikalus, gavo ir ištisai pa-! kuri įvyks šį trečiadienį 
talpino to laiško kopiją. Ir I po pietų, Union Square.

Rugpjūčio Pirma yra diena 
kovos prieš imperialistinį karą. 
Lai kiekvienas karo priešas tą 
dieną išeina į gatves ir pareiš
kia savo protestą prieš impe
rialistinį karą. Reikalaukime

MASS
Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai], under Section 75 
the Alcoholic 1 Beverage Control Law 
1819 Ave. U, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

DOMENICK C. CARISTE 
1819 Ave. U, Brooklyn, N.

of 
at 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
8614—18th Ave.. City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

EMANUEL PAPAGEORGE• 
8614—18th Ave.. Brooklyn, N.

of 
at 
of

pasikalbėti į ofisąarba užeikite
Kampas Union Ave. ir Grand St. 

1

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

nijos atstovų Callahan ir Con
ley pasiūlymus ir pareikalavd, 
kad Paul Green,
Darbininkų Un i j os o rgan i z ato- i 
riui, būtų leista kalbėti ir jie. 
laimėjo; Green kalbėjo, nežiū
rint kompanijos agentų prie-

kus iš dirbtuvių, iš susiedijos, 
i savo šeimynas, gimines, drau- 

. Tianspoi to į (tus^ Sudarykim skaitlingiau- 
sį būrį lietuvių darbininkų 
šioj demonstracijoj.

Draugijų Sąryšio Valdyba.

i Green pasmerkė IRT pen- 
_ sijos planą ir pareikalavo, kad 
j darbininkų parašai del pensi- 

; jos, išgauti darbininkų baugi- 
,'nimu, būtų sugrąžinti.
' ninkai
Green
mą :

Darbi- 
jam karštai pritarė, 
išdėstė sekamą progra-

Visi darbininkai turi 
pensijas, lyginai pusei 
po ištarnavimo 25 me-

Stiprėja Kova už Thaelmanno
Paliuosavimą i

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Farragut Rd., City of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off Die pre
mises.

HENRY FITSCHEN
4209 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

šelpimui. Reikalaukime žmo
niškesnių darbo sąlygų ir algų 
dirbantiem darbininkam. Rei
kalaukim teisės organizuotis į 

j savo kovingas unijas ir teises 
I streikuoti ir pikietuoti. Dirb- 

kuris gy-jkime visi už milžinišką Rug- 
darbinin-! pjūčio Pirmos demonstraciją,

ma- 
ofi- 
pa- 
pa-jums 

rugpjūčio i

LaGuardijos 1,200 Šaulių Vakar Pradė jo 
Teroro Treiniruotę

Tęsdamas LaGuardijos nu
sistatymą militarizubti t New 
Yorko policiją, policijos komi- 
sionierius O’Ryan įsteigė spe
ciali būrį policijos iš 1,200 as
menų, apginkluotų su mašini
nėmis kanuolėmis, šautuvais ir 
šarvuotais automobiliais.

Šis patvarkymas ateina ly
giai tuo laiku, kada policija

gauti 
algos, 
tus, neatsižvelgiant į tuolaiki
nį amžių.

2) Pensiją pilnai padengia 
pati kompanija.

3) Tuojau privalo sugrąžin
ti 10 nuošimčių, nukapotą 
1932 metais.

4) Išrinkti Eilinių Narių, 
kontrolės komitetus šapose ir 
stotyse.

5) Pripažinti Transporto 
Darbininkų Upiją.

Darbininkai vienbalsiai pri
ėmė programą ir užtikrino ssa- 

i vo pasiryžimą stoti kartu su 
kitais savo broliais kitose IRT 
ir BMT linijose į tą uniją, kuri 
tarp didžiausio kompanijos 

1 teroro drąsiai numaskavo vi
sas kompanijos žiuurkes ir vir
šininkus ir tęsia kasdieninę ko-

Pasklydus pranešimui, kad į 
naziai nužudę d. Ernst Torgleri 
ir didėjantį pavojų d. Thael
manno gyvybei, smarkiai pa-' 
didėjo priešfašistinis veikimas 
New, Yorke ir kitur. Reikia 
dar daugiau dirbti, nes Tha-' 
elmannas ir kiti kovotojai dar 
nelaisvi. / i

NOTICE is hereby given that License No. 
B .2224 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 

| the Alcoholic Beverage Control Law at. ■ 
886'7-69- :25th Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pieniises, 

ALBERT GUNDERSONS OLD SPOT
CAFE AND RESTAURANT

. 8867-69- -25th Ave., Brooklyn, N. Y.
___________ _____________i

| NOTICE is hereby given that License No. 
A-1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, t&ider Section 75 of 
the Alcoholic Beverage.' Control Law at 
1728 Nostrand Ave., City of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SAMUEL LINDER
1728 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
A-7062 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Luw at 
176 Woodruff Ave., City of Brooklyn,,- 
County of Kings, to be consumed off the^ 
premises. *

J. MARGOLIS BROS., Inc.
176 Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that
A-7051 lias been 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Ąlcohblic Beverage Control Law 
5.37—Ąth Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

.- TUOS GĘRNDT 
537—5th Ave., Brooklyn, N.

License No. 
issued to the undersigned 

of 
at 
of

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE, is hereby given 
RL8024 has been issued to the 
to sell beer, wine and lipuor 
dor section 132L of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Foot of 
Cnnarsie 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY
Foot of E. 9Glh St.. Canarsie Shore

No.that License
undersigned 

at retail un-
132L

Law at Foot of E. 96th St..
Shore. City of Brooklyn, County of

THOMAS A. KERBY

Brooklyn, N.

' NOTICE is hereby given that License No.
I A-6191 has been issued to the undersigned
| to sell beer at retail, under Section 75
' the Alcoholic Beverage Control Law
I 2.33-—5th Ave., City of Brooklyn, County 
j Kings, to be consumed off the premises.
- FRED SCHAPER

233—5th Ave., Brooklyn, N.

of

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
638 Carrol) St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MICHELLE TALLARICO
638 Carroll St., • Brooklyn, N.Y.

of

of

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

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.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

paskelbė tvarkymą unijų at-1 pakartoti čia šaudymą ir te
sto vų. O’Ryan pareiškimas! rorą, kokį įvykdė San Fran- 
rodo pradžią planingos polici-'ciskoj, Toledo, Minneapolyje 
jos teroro kampanijos prieš ir New Orleans.
New Yorko darbininkų judėji-Į Pamatą teroro kampanijai 
mą. Tai yra ženklas praplė-! prieš kovingus darbininkus, 
timo Pacifiko Pajūrio teroriz- ypač prieš kom., La Guardi- 
mo po visą šalį. | j’os administracija jau patiesė

Naujas policijos būrys turės ‘ savo organizuota ataka spau- 
specialį stovį bile “nepapras-1 doj, kurioj vedama propagan- 
toj padėtyje,” ir bus parink-' da diskreditavimui bedarbių 
tas iš policistų, turinčių milita-! judėjimo 
rišką mokslą. įjuos

Vakar prasidėjo to būrio 
įreihiruotė.. Yra "gerai žino
ma, kad La Guardia ir jo po
licijos komisionierius didino“ v ■ . . , , . . .

t •• u_ ___ !va uz pagenmma darbininkupolicijos spėkas permatyda-; - t b .
mi darbininkų neramumą.”

Su šalpos nukaposimu iki 
kaulo ir su vis didėjančiu šal
pų ir algų kapojimu, La Guar- 
dijos administracija rengiasi’

sąlygų. t

Taiso Laivus, Bet Ne 
Sužeistus Jūreivius i
Pereitą penktadienį karo I 

laivas Colorado sustojo Navy 
Yard prieplaukoj. Iškeliant 
laivą, jo pirmhgalio virvė, ku
ri turi apie 10 colių storio, pra- 
slido ir krisdama skersai doką 
perkirto dviem jūreiviam ko- 

ant vi- 
vienam 
abi ko-

bedarbių 
vadų, perstatant 

geltonomis žiurkėmis.”

jas. Kraujas pasipylė 
so doko. Išrodo, kad 
iš jų prisieis nupjauti 
ji.

“Well,” karo laivą

New Yorko Policija Puola Darbo Unijas, 
Ateina Carizmo Laikai )

Colora
do pataisys ir pasiųs apie Ku
bą ir sykiu su laivynu į Vaka
rų Pajūrį, bet bekojus jūrinin
kus išmes į eilę kitų tokių ne
laimingų jų draugų tvankiuo
se

i se
ir purvinuose skersgatvi 
paišelių pardavinėti.

Atviras fašistų puolimas ant 
darbo unijų pasirodė vėliau
siame LaGuardijos policijos 
užsimojime sutriuškinti darbo 
unijas. LaGuardijos policijos 
inspektorius Valentine išsiun
tinėjo darbo unijoms reikala
vimus, kad “atsakomingi” dar
bo unijų atstovai turi užsire
gistruoti policijos departmen- 
te, priduodant paveikslus ir 
gaunant tokios registracijos 
liūdymą iš policijos.

Tai yra sekimas juodžiausi’; 
Rusijos caro dienų. Tuomi 
siekiama sufašizuoti .darbo 
unijas ir įsteigti fašistines Hit
lerio ir Mussolinio tipo uni
jas. Jei neatmušime to bjau
raus puolimo, šis purvinas rei
kalavimas sunaikins darbo 
unijų galią. Įsivaizdinkite 
sau, niekas niekur negalės 
kalbėti darbo unijų vardu be 
registracijos liūdymo. Ką gi 
tas reiškia ? Ogi tą, kad visi 
veiklieji unijos nariai turės mu apginti savo teisę organi-|ly Worker,” 35 East 12th St., 
būti policijos žinioje ir ]t>ile zuotis ,į savo darbo unijas.

NOTICE is hereby given that License No. 
A5848 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at'retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7116 Fort Hamilton Parkway. City of 
Brooklyn, County of4 Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY BURFEIND
7116 Fort Hamilton Parkway. Brookly, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A6364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
■'74 Lewis Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

H. PETERS and SON 
374 Lewis Ave., Brooklyn, N.

of 
at 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1188 Neck Road, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the Premises.

ROCCO SANTORO 
1188 Neck Road, , Brooklyn, N.

NOTICE isj hereby given thstt- License No. 
B-2677 lias been issued 
to sell beer, at retail 
the Alcoholic Beverage ______ ___  ...
Evergreen Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

DENNIS F. FINNEGAN.
716 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

of
Įlt
Of

to- the undersigned 
under section 76 of 
Control Law at 716 

of

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
9318 Ave K, City of Brooklyn, County 
Kings, to be, consumed off the premises.

ELIZABETH GROSS 
9318 Ave. K, Brooklyn, N.

of 
at 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6138 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic. Beverage Control Law 
4716—7th Avp., City of Brooklyn, County 
Kings, to bo^consumed ol f I^e premises.

MARTIN RASCHER AND 
HERMAN DETHLEFF

4716—7th Ave., Brooklyn, N.Y.

of 
at 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2615 lies been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
83 Ave. O, . City of Brooklyn,' County 
Kings, to be consumed on the premises.

SALLY BATZAR
83 Ave., O, Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
314 Rogers Ave., City of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTONIO MANERI
314 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti. Grand Street

Telefonas Evergreen 8-J0494
. Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 -Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

-NOTICE is hereby given that License 
A-7180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1606 Ave H, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

I. P. BERTOLACCI 
1606 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that] License No. 
-B-2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
316—13th St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SGT. HARRY WM. SYENECK POST 
NO. 601 V. F, W.

316—13th St., Brooklyn, N Y.

of
at
Of

of 
at 
of

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A-5907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Rogers AVe., City of Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under section 76 
tlie Alcoholic Beverage Control Law 
250 Navy St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MARIE CARDONE 
250 Navy. St., Brooklyn, N.

of
at
of

KRAUJO SPECIALISTAS
' Gydau Oaiias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir šlapumą

. 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 MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborins (Undertaker)

NOTICE is hereby given that License No. 
A-616G has been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
G59 Franklin Ave., City of Brooklyn,. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX CHOSACK
659 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

kovai kilus galės būti suglemž
ti į kalėjimus, o visiems ki
tiems unijistams užrišta bur
na, kaipo neteisėtiems, netu
rintiems registracijos liūdymu.i . J ■ 1Prieš tą caristinį bjaurų 
antpuolį darbininkai skelbia, 
greitą ir stiprų protestą. Vie
na pirmųjų unijų pareiškusių 
protestą yra Laikr. Darb. Gil
dija, kurie nesenai buvusiame togomis nedirbančius jaunuo-^ 
Long Island streike patyrė pa-'lius> kurie imtų pardavinėti 
tys ant savo galvos LaGuardi-. ” pavienes kopijas ant 
jos fašistinės policijos meto-' gatvių, kur praeina daug dar- i 
das. Protestus jau pareiškė bininkų.
Plieno ir Metalo Darbininkų

UO- [ Kings, to be consumed off the premises.
f WM. RADEMACHER

107 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

vis

Reikia Raudonųjų 
Budavotojų

“Daily Workeris” dar 
neužtektinai turi raudonųjų1
budavotojų, kurie nuolat už-, 
siimtų “Daily Workerio” pla-' 
tinimu. Atsišaukia į visus be-! 
darbius, o ypač į vasaros atos-.

J Pirmas dvi savaiti duoda!
Industrine Unija. Maisto Dar- laikraštį veltui, v 
bininkų Industrinė Unija ir kt. da tam tikrą nuošimtį

PA JIEŠKOJIMAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
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.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

Vyry ir Motery
Ligos Gydomos

Sergančių 
Chroniškos

PAJIEŠKAU apsivedimui moters 1 
arba merginos tarpe 40 ir 50 metų 

amžiaus, be vaikų. Nereikalauju iš 
tik iš anglinių distriktų ar- ;

Esu vyras be . šei- i 
'• . K. ROSH,!

NOTICE is hereby given that License No. 
undersigned 

of miestų, I 
of ba nuo farmų. ]

' Į mynos, 50 metų amžiaus.
Y ■ P. O. Box 503, Elmora, Pa.

A-614 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1116- 8th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

INGWERT C. BRAREN 
1116—8th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
A-7547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 252' 

of .Fulton St.. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
40 Moore St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLPER 
40 Moore St.,Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
A-6872 has been issued to the undersigned 

. | to sell beer at retail, under Section 75 ofO paskiau duo- the Alcoholic Beverage 
i 887 Hart r"‘- ~r ' 

I nuo . Kings, to

. „t Control Law 
St., City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

JACOB LEIBOWITZ
, Brooklyn, N.

(179-181)

PARDAVIMAI

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

of 
at 
of

at 
of

PARSIDUODA farma, kuri yra apie 
' 12 mylių nuo Seaside Oregon. Že
mė yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame' randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Vi^ką sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak- 

■ rų arba daugiau gero miško, ir kitas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7’1516

” - UIAJ.H Vilkiu AlUVOllUUį | 4^414*0, W

Darbo Unijų. Vienybės Lyga parduotų kopijų, iš ko parda-^ 887 Hart su____________________

šaukia visas darbo unijas ir^inėtojas gali pragyventi. Ki- ■ NOTICE is hereby given that License No. . " , . " — . , ' _ »
I A-5924 has been issued to the undersigned KBS, tai yra gCPOS ir prastesnes ze- 

to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage 
6206—5th ' 
Kings, to 

6206—5th

visas darbininkų organizacijas, jtuose miestuose, kur mažiau
visus darbininkus pareikšti (tegalima išplatinti, pradedam j 
greitą ir stiprų protestą prieš,tiems platinti duoda laikraštį'
tą fašistinį užsimojimą ant | veltui ilgesnį \laikąJ Norlntie-! ....... . ............... ...... r ___ r.
darbo unijų, 'Darbininkai turi .ji pasidarbuoti kreipkimės as-! teen^u^ duosiu ^visus laukus, stubą, už^2,oob.
būti pasirengę masiniu veiki-į meniškai arba rašykite: "Dai-' {S.MX)X'ii’,B?SJI;wu"<c»5S*to£.” m KreiPWt?s sekamu antrašu;

Control Law 
Ave., City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.
LOUIS HOLZSCHLAG 

Ave., Brooklyn, N.

mes, bet labai gera del ganyklos, 
of nes ten yra upelis. Aš esu jau se- 

į nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- 
Y. kios didelės farmos, todėl noriu par

duoti greit ir už žemą kainą. Par-

New Yorke.
409—86th St., City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

• BORIS POLSKY
409—86th St., Brooklyn, N.

Qf KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH).

Seaside, Oregon.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu kermenis ir ualaidojn 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. -

t > Gydoma Odos 
į Išbėrimai, Krau- 
I jo Nesveikumai, 
I Nervų Ligos, 
I Chroniški Skau- 
I d'u 1 iai, Skilvi o, 
Į Žarnų ir Mėšla- 
| žames Ligos, A- 

belnas Nusilpi- 
mag, Nervų Įde- 
girnai ir Croniš- 

MSS^. 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, Sc< 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai,

Prieinhmos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 rast 16 ST. N. Y

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

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




