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KRISLAI
Pin,liausiąs Jų Darbas. 
“D. Workerio” Lenktynės. 
Varjotiškas Melas.

Kylant kalbai apie kokį 
didesnį streiką, pirmučiau
sias rūpesnis Darbo Fed. va
dams tai apsitvert nuo ko
munistų ir kovingų darbi
ninkų.

Kuomet dabar audimų fa- 
rikantai ginkluojasi prieš 
visus būsimus streikierius 
apskritai, Gorman ir kiti va
dai šarvuojasi prieš labiau
siai susipratusius ir pasi
šventusius kovotojus.

Dar negimusį streiką ka-1 
pitalistai slopina iš vienos 
pusės, o išgamos vadai, iš 
kitos. Ar jiems tas pavyks? 
Tai priklausys nuo pačių 
darbininkų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart ,
Sekmadienių

Darbininkai Vitj Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Till * 

Retežius, o (šlaimėsite , 

Pasauli!
%

Vienas miestas iššaukia į' 
varžytines kitą, vienas dis- i 
triktas antrą, — katrie gaus Į 
daugiau finansų į $60,000 i 
“Daily Workerio” ir Kom. I 
Partijos fondą.

Kodėl darbininkiškos lie
tuvių organizacijos negalė-
tų viena iššaukt kitų į to-1 fly NllOŠilIlČių 
kias lenktynes, arba kodėl; T
viena lietuvių kolonija nega-1 . ’ ’
lėtu leistis i lenktynes su ki- i nlekad n,uo 1933 m. kovo me- 

" • nėšio nebuvo taip žemai nu-
Tai būtų gražu ir tuom įpuolę darbai plieno ir gele- 

mes įrodytame, kad esame i 2>es ^brikuose šioj apygar- 
tarptautiniai žmonės ir su-! dc,J> kaiP dabar- Dar blrze’ 
prantame n e į k a i nuojamą ibo r mčn' slem^. Pra“ 
svarbą “Daily Workerio” dlrbo °,4 nuošimčiais, °.da- 
visu tautu darbininkams. Ibar nukrlto lkl 15 mioslm: 

I čiu išviso. Plienas skaitosi ■ v
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SENIEJI VADAI GRASINA PAŽABOTI h i 
VISUS KOVOTOJUS AUDĖJŲ STREIKE !

--------------------------
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Visuotino Audėjų Verpėjų Streiko Komitetas Maldauja, kad i i j i 
NRA Sutaikytų su Bosais; Kompanijos Ginkluojasi

i i i 
paisyti grūmojimų | j |

Ku Klūks Klano pamaldos Stone Mountain Georgijuj, toj pačioj vietoj, kur jie kadaise su
sisuko pirmą lizdą Jungtinėse Valstijose. Išsmaluoti ir padegti kryžiai yra tų juodašimčių 
grūmojimas žydams, negrams, komunistams ir visiems “neamerikoniškiems” darbininkams.

Plieno Gamyba Nupuolė IS LIETUVOS I Japonų Provokacija

Vienas iš varjotiškiausių svarbiausia sahes pramone, 
išmislų tai yra Japonijos Tad josios nukritimas pia- 
prasimanymas, būk bolševi- nasauJa didesnį daibų nu- 
kai ardo Rytinį Chinų Gelž-i smukimą ir kitose pramo- 
kelį Mandžurijoj. Jis pri-I n^se* 
klauso Sovietams: reiškia, 
Sovietai patys ardo savo 
nuosavybę!... Bet ir ta ne
sąmonė atrodo gera imperi
alistiniams d r a s k ū n ams, 
kaipo kariška priekabė.

išmislų tai yra Japonijos 
prasimanymas, 1

Tad josios nukritimas pra

{Hitleris Ginkluoja ir
Ispanijos Fašistus 

| MADRIDAS. — Ispanijos 
f hitlerininkai, vadinama “Is- 

/’, yra dau- 
Igiausia apsiginklavę šautu- 
|vais ir kitais pabūklais iš 
{Vokietijos. Ginklai pilnais 
trokais yra įvežami per sie
ną pro Irun stotį. “Demok
ratinė” valdžia į tai pro 
pirštus žiūri.

Japonai Šaukia Veikt iEiflS 
prieš Sovietų Sąjungą!
Japonijos imperialistų lai- • 

kraštis “Niči-Niči” rašo, 
kad jų “karo laivynas reika
lauja atmest Washingtono 
sutartį delei laivų apribavi- 
mo (Japonam), o armija 
reikalauja stipresnių žings
nių prieš Sovietų Sąjungą.” 
Šičia yra suprantama rei
kalavimai laivyno ir armijos 
komandierių.

Po protestuojančios Sovie
tų notos įteikimo Japonijai 
ir Manchukuo valdžiai, tapo 
Mandžurijoj areštuota dar. jei bus išrinktas, išnaujo 
10 Sovietų piliečių, Rytinio ’ atidaryt “žuvusius, fabrikus 
Chinų Gelžkelio tarnautojų. Į ir kitus biznius.” 
Į Sovietų protestą nieko dar 
neatsakoma.

7,000 Vaisių Darbininkų 
Streikuoja Costa Ricoj

LIMON. — Vaisių darbi
ninkų streikas tęsiasi nuo ; Sustreikavo 
rugp. 9 d. Jis vedamas14arbų 1,700 kalinių. Perei- 
prieš Wall St ryto United šeštadienį jie sukėlė riau- 
Iruit Kompaniją. 7,000 xes, per kurias sudegino 
streikierių reikalauja pridė-. trįobesius, padarydami $40,- 
ti uždarbio, sutrumpinti 000 nuostolių. Kaliniai rei
dai bo valandas jr duoti kaiauja geresnio maisto ir 
daktariškos priežiūros. Ap- apSjėjimo su jais.
linkui oras labai nesveikas, i ’—: 

Blogina Būklę Seniams 
Prieglaudose

Kauno miesto savivaldybės 
prieglaudos tvarkomos. Per
žiūrėtas ir iš dalies pakeistas 
maisto davinys. Augščiausios 
rūšies miltai nebus naudoja
mi, kaip iki šiol, bet iš papras
tųjų rūšių geresnioji. Pieno 
davinys numatomas padidinti. 
Pienas bus duodamas nugrieb
tas visiems sveikiem, o nenu
griebtas tik ligoniams gydyto
jų receptais, taip jau ir py
ragas, bet ne po du kartu 
savaitę visiems, kaip iki 
praktikuota. Prieglaudų 
niams maisto davinys yra sui • 
statytas žiūrint kalorijų, rie
balų ir baltymų normų. Prie
glaudų seniai, kurie tik gali J 
dirbti, turės dirbti. Be to, jie 
negalės iš prieglaudų į mies
tą išeiti, kada tik užsimanys. 
Prieglaudas lankyti galima 
bus tik skirtomis dienomis ir 
valandomis.

per 
šiol
se-

Upton Sinclair Kaipo 
Demokratų Kandidatas 
SAN FRANCISCO, Cal.—

Tariamas “socialistas” rašy
tojas Upton Sinclair kandi
datuoja į gubernatorius kai
po demokratas. Jis žada,

Donki- 
chotauja. Kiek pirmiau jis 
šmeižė San Francisco strei- 
kierius.

Kalinių Streikas
GRATERFORD 

nuo
Pa. -- 
visokių

o pelkės pilnos nuodingų gy- ’ 3,000,000 Žydų Badauja 
vačių. . i VARŠAVA. — Anglijos

46 streiko darbuotojai bu- žydų komisija, atsilankiusi 
vo iš Costa Ricos deportuo
ti.
mą joj vietą užima komu- ir paskučiausią vargą bent 
nistai.

Lenkijoj, raportuoja, jog

WASHINGTON. — Pagal, Sako, •
* nutarimą, kurį padarė šuva- streikais tai reikštų pavojų į j 

žiavimas United Textile' pačiai NRAi.
(audėjų) Unijos, turėtų pra-1 Kompanijos gink luojasi 
sidėt šį šeštadienį, rugs. 1 d., | kulkasvaidžiais ir bombo- 
visuotinas medvilnės audy-!mis.
klų ir verpyklų streikas. Bet| Vadai Prisi Nusileisti 
streiko baisiai nenori Darbo i
Federacijos vadai, kurie vai-Į savo pusės, Gorman ir 
do šią uniją. Streiko komi- Į kiti streiko komiteto vadai 

— teto pirmin. Francis J. Gor- neva reikalauja pripažint 
man maldauja, kad Roose- j audėjų uniją ir sutrumpint 
veltas patarpininkautų, ir Į darbo savaitę iki 30 valam.

. Bet jie nuo to atsisa- 
mielu noru pasiduos valdiš- 'kys, jeigu tik bosai sutiks 
kos Darbo Komisijos spren-!e^i i NRA derybas. Kas 
dimams” apie darbo valan-1 liečia jų, tai šie vadai yra 
das, algas ir kt. Bet, sako,' pasirengę audėjus sumulkin- 
fabrikantai turi išanksto su- ti. ip parduoti taip, kaip 
tikt duoti darbininkams nu- Tighe ir Green padarė su 
sileidimų. • plieno. darbininkų visuotinu
Kova Sudėtom Rankom... {“"' medvilngs audgjų

Tas pats Gorman kelios streikas įvyktų, jis apimtų 
dienos pirmiau ragino audė- 500,000 darbininkų, 
jus eiti į ramią kovą, “ran-' 
kas susiėmus.”

Dabar rugpj. 27 d. jis pa
reiškė: “Mes stengiamės ne-’ 
prileisti prie streiko veiks-;: 
mų komunistus ir kitus pa
vojingus elementus.” Gelto
nieji vadai, reiškia, yra pa
sinešę pažabot bet kokius 
kovingus veiksmus iš darbi
ninkų pusės. O tas duoda 
drąsos fabrikantams. Todėl 
audimų fabrikantų kodekso 
pirmininkas G. A. Sloan at- ko, kad būsią šelpiami tie, 
kerta, kad nedarys jokių kurie užsitarnaus pašalpos 
nusileidimų streikieriams. Čia reikia suprast bosų pa-

Dries Komintema južtikrina, kad “darbininkai :dų. r <- „•v. ___  __ JJ__  _1TY ' Izxrc
d-jai pinigus grąžino).

Kauno apyg. teismas 
sienskį -pripažino kaltu, 
nusikaltimą kvalifikavo B. St.| 
579 str. 1 d. ir nubaudė 1 mė- . -
nėšiui arešto, bet nuo bausmės do traukinius ant Rytinio 
lygtinai atleido paskyrus dve-l Chinų Gelžkelio, kuris juk 
jus metus bandomojo laiko, yra Sovietų nuosavybė. Ja

ponai giriasi, būk išgavę 
prisipažinimų iš sovietinių

TOKIO. — Japonijos val- 
Ja" j džia vėl paskelbė provokato- 
beti rišką melą, būk “Komunistų 

i Internacionalo agentai” ar-

Kauno apyg. teismo proku
ratūra sprendimu nepatenkin
ta ir apel. rūmams padavė.
protestą (Jasienskis neskundė Į piliečių, kurie yra kankina- 
teismo nutarimo). Apel. rū-jmi kalėjimuose. Bet tie 
mai Jasienskio bylą spręsti pa- k™-™-™,.;” 

skyrė rugsėjo 22 d.
prisipažinimai” irgi 

Japonų provokacijos.
yra

Karo Reikmenų Smarki 
Gamyba Vokietijoj

BERLYNAS.' — Warne- i 
munde palei Baltijos jūrąl 
yra kasdien bandoma tuzi-Į 
nai naujai pastatytų kariš-! 
kų lėktuvų. Jie įrengti nau- 
joviškiausiais motorais. Lėk
tuvų mašinerija yra apsau-! 
gojama tam tikru tinklu, ku-; 
ris neprileidžia nematomų į 
pavojingų spindulių. To-!
kiais spinduliais, kaiP žino Philadelphijos “Laisvės” Pikniko Kelrodis

...    III-I—I I 
Į

i Ypač Domei Wilkes-Barr iečių ir Shenandoahriečių
shenandoah-i towną. Jei jūs įvažiuosit į 

000 dėžių sudėti orlaivinėms! riečiams ir wilkes-barrie- Germantown Ave., tai va- 
bomboms. Ginklų ii^ amuni- čiams pasiimti Pennsylvani- žinokit iki 4200. • Čia bus 
cijos fabrikai zvimbia dieną jos valstijos žemlapį iš gazo- Hunting Park Ave. Sukit

Kunigas Kaliniy Skriaudėjas

1 KAUNAS. — 1926 m. Kau
no kalėjimo kapelionas kun. 
Povilas Jasienskis buvo iš
rinktas Kalinių globos dr-jos ma, priešas gali sustabdyti 

j valdybos nariu. Kadangi jis lėktuvą ore ir priverst jį I 
’kalėjime tarnavo, tai jam bu- nu]<rjsį '' |
vo pavesta (ir jis sutiko) rū-; . i -n
pintis kalinių šelpimu. Kali- Kitas fabrikas dirba 40,-j Patarimas 
niams šelpti pinigus Jasienskis 
gaudavo iš d-jos iždininkės 
p-lės EI. Stankevičaitės.

Vieną syk Jasienskis iš iždi
ninkės paėmė 200 lt. avanso 
kalinių rankdarbių pamokoms, 
vėliau 250 lt. paleistiems iš 
kalėjimo asmenims sušelpti. I y Fkl/frA* CvipCJl 

; Kauno apskrities savivaldy- LilCMIUd OVlCdd
be Kalinių globos d-jai pasky- HAMILTON, Bermuda.— 
re 500 lt. pašalpos. Tą pa-> Mokslininkai Wm. Beebe ir 
šalpą paėmė Jasienskis. Ir(Ji Tee_Van nusileidę ,savo 
abu avansus ir pašalpą Ja-i .. . .. : . . r .
sienskis paėmė, pasisavino ir i planiniame skntu yj 1,500 
išaikvojo. ; \ jpedų gelmėn, matė “velnia-

D-jos pirm. p. Kubilius še-j žuvis,” išduodančias skais- 
šis raštus parašė vyskupui pra- ėią šviesą. Gal tie gyvūnai 

turŽ įgytas elektros dirby-
- ?° klas viduriuose; o gal švie- 

visuotinis cia ^am tikrais jų kūnuose 
' esamais chemikalais. Moks
lininkai pastebėjo ir dauge
lį kitų žuvų, kurios nusi
šviečia sau kelią tamsiose, 
gelmėse.

A.V1VVU VtV'.j^ZVzA vUV AUVlllkAJVJj A CArJJ V X V.L4. V J CA» j J^O ( 7 > ’ . • ’ • j

Bet kova tęsiasi, ir pįrr Pilsudškio šalyje kenčia alkį paČSutt;asfcJa1ltįnaįll\0J?

3,000,000 žydų.
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Popieriniai Manevrai
s Generolai ir kiti karinin- 
•kai daro ant popieros ma
nevrus, piešdami, kaip prie

das užpuolė tą bei tą vietą 
j New Jersey ir Delaware val
stijų pajūriuose; kaip ame
rikonai gynėsi, ir t. t. Bet 

i popieriniai manevrai irgi 
; tarnauja planams ateinan
čio imperialistinio karo.

Streikierių šelpimas
Gorman prašo, kad strei- 

kieriai būtų valdiškai šelpia
mi panašiai, kaip bedarbiai. 
Harry L. Hopkins, vyriau
sias šelpimo administrato
rius, į tai rugp. 27 d. atsilie
pė, kad jis niekad neturėjo 
mintyje “šelpti bile ką, kas 
tik išeis į gatvę dabar go
siančiame audėjų streike.” 
Kiti šelpimo valdininkai sa-

taikūnus.
Komunistai ragina darbi

ninkus organizuotis į eilinių 
narių streiko komitetus ir 
kovoti, idant federaciniai 
vadai negalėtų šį streiką iš
duoti.
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ir naktį, atlikdami greitus lino stoties, 
armijos užsakymus.

sienskį atsiskaityti, bet nieko 
iš to neišėjo'. Praėjo keletas 
metų. 1931 m. _______
d-jos susirinkimas nutarė kun. 
Jasienskiui duoti 2 savaites 
laiko atsiskaityti, o jei neat- 
siskaitys, kreiptis į teismą. Ja- 

jsienskiui susirinkimo nutari- 
! mas buvo praneštas, bet Ja
sienskis vis tiek nesijudino. 
Tada d-jos v-ba parašė pra
nešimą Kauno apyg. teismui.

Prokuratūra bylą perdavė’
tardytojui ir Jasięnskis buvęl Odai: pamėlynavus po šal- 
gal B. U 578‘str! 3 d. Ui yr/tos maudynės,. yra ženklas, 
už svetimų pinigų'- pasisavini-' kad tokia maudyne. ( nėra 
mą (Bylai iškilus Jasienskis tam žmogui sveika. <'■

Tinstančios kojos dažnai 
būna džiovos ženklas.

Pasižiūrėkit į 
šiaurę prie Delaware upės, 
netoli Philadelphijos. Ten 
pastebėsiu Longhorne mies
tuką; prie jo prieina kelias 
No. 113. Pasiekę šį kelią, 
važiuokit iki Lincoln High
way, kuris eina į New Yor- 
ką. Atvažiavę šį kelią, pa
sukit vieną blokutį po deši
nei ir, privažiavę Bellevue 
Ave., sukit po kairei, ir pa
skui laikykitės po dešinei, 
važiuodami apie 4 mylias, ir 
sukit po dešinei, patėmiję iš
kabą.

Wilkes-barrieciai, važiuo
dami šiuo keliu, labai daug 
sutaupys kelio. Važiuokit 
per Bethlehemą ar Allen- 
towną. Pasitarki! su buso 
draiveriu; ten aiškiai patir- 
sit, kaip eina keliai į Long
horne. *

Jei shenandoahriečiai va
žiuos per Philadelphia ą į 
pikniką, tai jūs, galit važiuo
ti per Readingą ar Allen-

po kairei ir važiuokit tiesiai 
iki South Longhorne apie 
virš 20 mylių. Nuo Hunt
ing Park Ave. prasideda 
Roosevelt Bulvaras—platus 
kelias. Jis toliau vadinasi 
Lincoln Highway—tas pats 
kelias. Ties Bellevue Ave. 
bus iškabos ant stulpo. Va
žiuojant iš Philadelphijos, 
reikia sukti po dešinei į Bel
levue Ave.

Longhorne miestukas yra;
labai mažas ir užtai nepra-.j g, - Komunistlf Kandidatą 
važiuokit. Visi kiti temy-; _________ __ ____ ;
kit kelrodį iš garsinimų. Ar-!
ti pikniko kelio num. yra 
513.

Chicago Apmoka . • •';? 
Mokytojam?

CHICAGO, Ill. — Prane- 
šama, jog jau pradeda at- 
mokėt algas 14 tūkstančių \ 
mokytojų. Jiems nuo 1931, ■
m. iki šiol buvo užvilkta. 
$26,300,000 algų. Miestas 
dabar gavęs tam pinigų iš
Washingtono. Bet ištikro ! 5
tai neatiaidi mokytojų kova 
privertė surast jiems pini-/ 
gų-

J 
ii

NEWPORT NEWS, Va. ' < 
Masiniame susirinkime ta
po areštuotas Komunistų

Bus lietaus ar ne, o pik- altlJ°s andidatas į šalies 
nikas įvyks. Linkime kolo- ! senatorius, A e x a n d e r / » 
nijų draugams sėkmingos j1 Wright. Kaltina, būk
kelionės.

P. S. Turiningą pikniko 
programą ir gausingus lai
mėjimus tėmykite iš skelbi
mų.

kurstęs sukilimą. Dvi sa
vaitės atgal jį buvo užpuo- - 
lę penki padaužos, nuo ku-’“ Xt: 
rių, tačiaus, drg. Wright ap«* ’T 
sigynė.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Dig. V. Kapsuko Knyga
“Vilnies” spaustuvė spaus

dina sekamą Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos veikalą, kuris 
jau bus 38-tas mūsų organi
zacijas leidinys, tai bus d. 
Vinco Kapsuko knyga apie 
Sovietų Valdžią Lietuvoje. 
Šią knygą gaus visi ALDLD 
tiariai už 1934 metus. Knyga

field, O., tik pereitais me
tais susitvėrė iš 8 narių, o 

i dabar jau turi 16. Tai mūsų 
1 pavyzdingi farmeriai.

371 Draugai, kuopų nariai, 
10 ■ kurių dar nėra mokėta 
2g i duoklės, tuojaųs pasimokė- 

’ ® j kite jas, kuopų valdybos pa- 
.11I siųskite jau sumokėtas 
-20 duokles. Apskričių komite
to tai, kurių kuopos nėra mo- 
7ikėję, arba nepakankamai 

’ g-dar sumokėję, privalo tuo- 
19' jaus atlankyti tas kuopas ir 
.281 sutvarkyti jas.
•14; Šiomis dienomis išsiunti-

Policijos Užpuolimai ant Be
darbiu Demonstracijos

Kaip visiems jau yra žino
ma, Scrantono apielinkėje, 
Lackawana paviete, bedarbiai

“Nužudymas Austrijos proletariato bu
delio Dollfusso pasitarnavo Italijos vaL 
džiai kaipo pretenzija sutraukti milita- 
rineš pajėgas Austrijos pasienyj.

“Mes smerkiame tą naudojamą hypo- 
kritizmą apgavimui masių delei motyvų 
ir tikslų Italijos mobilizacijos. Juk tai 
nėra apgynimui Austrijos nepriklauso
mybės žingsnis, kaip hipokritiskai skel
bia fašistinė spauda, bet žygis karui už 
užvaldymą Austrijos ir už priespaudą 
Austrijos darbininkų, kurie kovoja prieš 
Hitlerį, Starhembergų ir Schuschinggų 
govėdas. . , < . . ;
“Vienatinė kova už Austrijos nepriklau-
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Plačiausios Laisvės—Sovietų 
Sąjungoj, Sako Baldwinas

Amerikos Civilinių Laisvių direktorius, 
advokatas * Roger N. Baldwin, savo 
straipsnyj (žurnale Soviet Russia Today, 
už rugsėjo mėnesį) apie civilines laisves 
Amerikoj ir Sovietų Sąjungoj, be kitko, 
nurodo:

• e

“Sovietų Sąjunga jau sukūrė laisves 
kur kas didesnes, negu kurioj nors kitoj 
pasaulio šalyj... Darbininkų demokrati
ja tai nėra prievartos išdavas. Tai tik
ra, ir jinai yra artimiausias priėjimas 
prie laisvės, kokią kada darbininkai yra 
pasiekę.

Teisingai adv. Baldwinas nurodo, kad 
šiandien nebegalima kalbėti apie civilines 
laisves išlaukyj klasių kovos. “Visi ma
no bičiuliai, kovoją už civilines laisves, 
užima klasinę poziciją, nors daugelis jų 
to nežino... Klasių kova yra centrali- 
nis pasaulio susirėmimas; visi kiti yra 
tiktai priepuolingi.”

Jisai smerkia tuos pacifistus, kurie ne
pritaria prievartos metodoms. Jie taip 
darydami, aišku, sako rašytojas, toleruo
ja tą žiaurią prievartą, kurią uždeda esa
moji sistema, ažuot parėmus darbininkų 
klasės, prievartą nuvertimui šitos siste
mos.

I ♦ v

Labai teisingai adv. B'aldWin pastebi. 
Jis pats, kaip žinia, nėra komunistas, ta- 
čiaus tas dar nereiškia, kad jis nesupras
tų dalykų padėties.

Ištikrųjų, kaip galima būtų šiandien 
kovoti už laisvę, nekovojus prieš išnau
dotojų klasę, prieš kapitalizmo sistemą, 
kuri civilines žmonių (aišku, pirmiausiai 
darbininkų) laisves smaugte smaugia?

Ypačiai šiuo tarpu, keliant galvą fašiz
mui,* mes matome, kad beveik kiekviena
me darbininkų kovos už duoną žingsnyj 
buržuazija bando pirmiausiai pulti, ži
noma, komunistus ir visus revoliucinius 
darbininkus. Apsidirbus su jais, jinai tuo
met smaugtų kiekvieną unijistą ir šiaip 
laisvesnės krypties darbo žmogų.

Todėl kiekvienas reakcijos žingsnis 
prieš komunistus turi būti atremtas ben
dru frontu visų tų žmonių, kuriems rū
pi civilinių laisvių palaikymas. Žinoma, 
tuomet jiems prisieina kovoti prieš kapi
talizmą, kaip teisingai nurodo adv. Bald
win. "!

Dabar kova už Scottsboro berniukų 
laisvę, kova už Herndono išteisinimą, ko
va Californijoj už laisvę suimtųjų per
eitam streike darbuotojų ir prieš reak
cijos puolimus ant visų darbininkiškų 
jstaigų, yra, tolydžio, kova už civilines 
laisves visų darbo žmonių! .

somybę gali būti tai kova visų Austrijos 
darbo žmonių, su proletariatų, gal viny j, 
prieš Hitlerį, Mussolini, k ik^įilikų Tah 
šistines govėdas. Todėl' musų obaHijajį 
yra: . ; '• i h ‘ - * • • į į1

“Prieš siuntimą ginklų ii‘ kariuomenės 
į pasienį. N ' . ; ■ I

“Už ištraukimą kariuomenės nuo pa
sienio. N i ;

“Už teisę Austrijos žmonėms nusj- 
spręsti savo reikalus ir sudaryti tokią 
valdžią, kokios jie trokšta.” •

Atsišaukimas užsibaigia sekančiai:
“Italijos Socialistų Partija ir Italijos 

Komunistų Partija nusitarė remti tokią 
taikos politiką, kokią patiekė Sovietų Są
junga, ir skaito savo svarbiausiais užda
viniais:

“Ginti Sovietų Sąjungą.
“Reikalauti pavergtoms tautoms apsi

sprendimo teisės.
“Nei vieno žmogaus, nei vieno cento 

karui. Visi pinigai, naudojami militari- 
niams tikslams, fašistinei milicijai, ir po
licijai, turi būti skiriami bedarbiams, ser
gantiems, ir smulkiesiems valstiečiams.”

Atsišaukimas kreipiasi ir į kareivius, 
fašistų pasiųstus į Austrijos pasienį, se
kančiai žodžiais:

“Broliaukitės su Austrijos darbinin
kais, remkit jųjų kovas prieš fašistų go
vėdas, broliaukitės su visų kitų; kraštų 
kareiviais; būkite ištikimi tiktai vienai 
vėliavai, vėliavai socialistinės revoliuci
jos!”

Tai nepaprastos svarbos dokumentas! 
Italijos darbininkai seka Franci jos ko
munistus ir socialistus, kurie nelabai se
nai sudarė bendrą frontą.

Iš Saa°r srities pranešama, kad ten taip
gi einama prie sudarymo bendro fronto 
tarpe komunistų ir socialistų. Vienu 
bendru socialistų-komųnistų pasimojimu 
pereitą sekmadienį ten buvo sutraukta 
80,000 žmonių į priešfašistinį mitingą.

Amerikos socialistai darbininkai pri
valo versti savo lyderius ir čionai daryti 
tą patį!

Kodėl socialistų partijos lyderiai ne
duoda* konkretaus atsakymo Komunistų 
Partijos pasiūlymams, kurie jau senai 
yra įteikti?

bus: labai svarbi. Draugas 
Ąfilįeris, “Vilnies” gaspado- 
rius, rašo, kad 120 puslapių

216, Brooklyn, Conn.
221, Bloomfield, N. J.
223, Oregon City, Ore.
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Italijos Socialistų ir Komunistų
Bendras Frontas

Per Paryžių atėjo iš Italijos žinių, kad 
tos šalies socialistų ir komunistų parti
jos šiuo tarpu veda derybas delei sudary- 

; mo bendro fronto kovai prieš karą ir fa- 
šizmą. Vesdamos pasitarimus, tačiaus, 
abi partijos matė reikalo išleisti tuč-tuo
jau bendrą atsišaukimą į Italijos darbo 

MĮdSmones. 

■

Ąįsišaukimo dalys skamba:
“Po. dvidešimties metų nuo prasidėji-. 

xno masinės skerdynės, pasikartoja pana-, 
Ši padėtis, kaip buvo 1914 metais, pasta
tydama Europą ant karo kranto.

“Nėra Ko Bijoti Komunizmo”
1

Šitokiu dideliu antgalviu Chicagos ku- | 
nigų “Draugas” ramina save ir savo vier- 
nuosius. Ten pat žemiau minėtas laik- 
'raštis rašo:

Chicagos policijos, taip vadinamo, pramo
ninio būrio (skvado) viršininkas Įeit. Mills 
liudijo kongresmonui Węidemdnui, kad Chi
cagos metropolijoj komunistų nedaug, juos 
visus galima sutalpinti į paprastą skrybėlę. 
Ir jie visi yra policijos priežiūroje taip, kad 
jiems nėra progos kelti triukšmus. • !

Juokingas tas kunigų laikraštis! Tik J 
prieš kelias savaites jis rašė, aląrmuo- 
damas, kad komunistai kelia galvą, ko
munistai daro tą ir kitą, o dabar, ap- 
sigrįžęs, jau tiešijasi, kad “juos visus 
galima sutalpinti į paprastą skrybė
lę^..” '

Kiekvienas protaująs jo skaitytojas su
pras, kad čia kunigų laikraštis niekus 
plepa. Jeigu taip lengvai būtų galinga 
komunistus “sudėti į paprastą skryb.ėlę,” 
tai kunigai nešūkalotų prieš juos.tiek per 
“pamokslus” ir savo-spaudą. . , . ■ .

Matysim, už kelių savaičių Marijonų 
gazieta bliaus kitu balsu.

' Į nėta visoms kuopoms laiš- kiai organizuotis, kas miesto 
° kai su pranešimu, kaip jos administracijai atrodo jau ne 

r .. , _ _ _ # # stovi centre, taipgi išsiunti- juokai. T_/_: 1.
jau! atspausdinta, ir knyga Taigi, kaip matome, virš;nęta laiškai jr apskričiu majoras Stanley
bus užbaigta iki 15 d. spa- pusė šimto kuopų jau gra-, komitetams. > viešai su tauriu policijos pul

ku daužyti galvas savo tik
riems piliečiams. Ir už tai, 
___ jie prašo duonos arba 

Demonstracija buvo 
verčiasi prie neišpasa-1 surengta trimis mieriais-: 1) 

Kad sugrąžintų du pavieniu 
vyru į salaveišių armiją, ku
rie buvo pavaryti iš šios įstai
gos, kaipo geriausia susipratę 
ir veiklūs darbuotojai. State 
Emergency Relief Board sek
retorius ponas Byer buvo įsa
kęs juos pavaryti. 2) Reikala
vimas, kad bedarbių skundai 
būtų priimami ir kartu su jais 
bedarbių išrinkti atstovai. 3) 
Reikalavimas, kad Byeris atsi
sakytų iš tos vietos, kaip ne
tinkamas būti pašalpos sky
riaus vedėjas, nes nesupranta 
žmonių reikalų.

Šiais reikalais rugpjūčio 21 
d. Lackawana pavieto bedar
bių tarybos sušaukė masinį 
mitingą Scrantone prie court- 

i auzės. Ceremonijos prasidė

lių. Ši 'knyga turės apie 
3000, gal ir daugiau pusla
pių. kiekvienas darbinin
kas jau senai laukė tokios 
knygos. Joje rasite apie 
Lietuvos padėtį 1919 metų 
pabaigoje ir 1920 metų 
pradžioje. Ten rasite apie

Todėl tasai “gerasis”
Davis išėjo

i žiai pasidarbavo duoklių pa-;
simokėjime. Geriausiai ^atsi-1 įas spausdina knygą, jau kad^ji 

l išleido tris numerius “Švie-; darbo, n .....
kytai sunkių aplinkybių, ir 
todėl atsikreipia į jus, kad 
vikriau sumokėtute duokles, 
kad pasistengtumėte gauti 
naujų narių. Be jūsų pa- 
gelbos, be jūsų atsiliepimo 
centras negalės sėkmingai 
darbus atlikti.

Prieškarinis Kongresas
Chicagoje 28-29-30 dieno

mis rugsėjo įvyksta Antras 
Amerikos Prieškarinis ir 
Priešfašistinis Kongresas. 
Jis turi būti masinis. Rei
kia dėti pastangų, kad kiek
viena ALDLD kuopa būtų 
atstovauta. Ypatingai Illį-; auzės. 
nois, Michigan, Wisconsin ir i jo 12 vai. dieną ir tęsėsi iki’ 
kitų arčiau Chicagos valsti-: po trijų. Demonstracijos ve
jų kuopos privalo dalyvauti, i dejų buvo Joe Daugher ir 
Centro Komitetas išsiimti-1 4-tam puslp.)

Draugai, Centro Komite-

žymėjo Bostono, Montello,! - 
Auburn, New Haven, Mid- soS 
diefield, Gardnerio, Bridge
water, Fitchburg, Cicero, 
Hudson, 146 Chicagos, Se- 

x __ x attle ir Hamtramcko kps.
Lietuvos darbininkų vadus'Aišku, kad virš suminėtų 
reikalingas žinias ir apie sa- į kuopų draugai ir draugės 
vo gimtinio krašto darbiniu-' dar pasidarbuos ir gaus 

biednųjų valstiečių daugiau naujų narių.
i Kuopos Blogai Stovinčios

Iki 20 d. rugpjūčio centre
nuo

ku ir 
veikimą.

“šviesos” No. 3
Mūsų žurnalas “Šviesa” dar negauta duoklių

No. 3 greitai bus išsiuntinė- sekamų kuopų: 
tas visoms kuopoms. “Švie-!No- Miestas ir Valstija 
sa” labai svarbią rolę vaidi- __
na mūsų organizacijos na
rių ir abelnai darbininkų 
švietime. “Šviesa” yra di- ^ Mahanoy City, Pa. 
džiausiąs lietuvių revoliuci-155, Brooklyn, N. Y. 
niu darbininku žurnalas. ■ 58, St. Louis, Mo. “ - I,  , ...
“Šviesoje” telpa pamatinių ’ o 
raštų proletariato reikalais, I 
straipsnių bėgamais Ameri-jg-

4, Portland, Oregon.
8, Cambridge, Mass.

42, Nashua, N. H.

67, Readviile, Mass.
^3, Sumerville, W. Va. 

iciouiį piuiLicuraiu Manchester, Conn,
straipsnių bėgamais Amen- ;81> Torrington> Conn. 
kos ir kitų kraštų dąrbinin-'ss, e. Chicago, Ill. 
kų reikalais, geriausių, ąpy-!98, Frackville, Pa. 
sakų, vaizdelių, eilių, moks- 101, Steubenville, Ohio. ■ 
lo ir bedievybės .klausimu.107’ Utica, N. Y. 
raštu ir . tt. Visi ALDLD V“’ pittsbul«h; _ 
nariai, kurie moka ne ma-;119 Lynn Mass, 
žiau $1 į metus, gauna 120, McAdoo, Pa. 
“Šviesą”, kaip ir kitus 
A.L.D.L.D. raštus.

Pavyzdingos Kuopos
Iki 20 d. rugpjūčio mūsų 

organizacijos 54 kuopos ar
ba buvo artimai narių kiek- 
kiu prie 1933 metų, lygio
mis, arba jau pralenkusios 
19Š3 metus nariais. Štai 
kaip stovėjo tos mūsų kuo
pos:

Auburn, Ill.
Johnson City, Ill.
Inkerman, Pa.
Providence, R. I.

DARBININKU 
SVEIKATA &

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Narių Skaičius
No. Miestas Met. 1933-1934
2, So. Boston, Mass. 32—33
6, Montello, Mass 48—58
7, Springfield, Ill. 28—32

12, Pittston, Pa. 18—29
14, Minersville, Pa. 26—26
19, Chicago, Ill. 42—41
23, New York, N. Y. 14—12
24, Brooklyn, N. Y. 27—25
25, Baltimore, Md. 40—41
28, Waterbury, Conn. 50—48
29, Rockford, Ill. 30—31
31, Auburn, Me. '22—30
32, New Haven, Conn. 14—26
33, Pittsburgh, Pa. 20—21
37, Lawrence, Mass. 31—30
39, Scranton, Pa. 30—30
46, De Kalb, Ill. 11—11

450, Rochester, N. Y. 41—41
51, Middlefield, Ohio. 8—16
52, Detroit, Mich. 85—86
53, Gardner, Mass. 7—22
56, Milwaukee, Wis. 18—19
62, Stoughton, Mass. 11—17
65, Racine, Wįs. 14—13
71, Bridgewater, Mass. 18—27
76, St. Clair, Pa. ; 6— 7
7S, Fitchburg, ■ Mass. • 8—17*
87, Pittsburgh, įPa. J 29—29
92, Cicero, HE; ?" 22—65
93, Bethleherp, Fa. 7— 9
94, Kenosha, Wis. 30—33
99, Marlboro, Mass. 3— 3
103, Hudson, Mass. 24—4F
134, Royalton, Ill. 4— 4
135, Nanticoke, Pa. 17—16
T41, Philadelphia^ Pa. < > 19—21
145, Los Angeles, Cal. 49—45

ne-

123, Gary, Ind. 
131, Saginaw, Mich. 
133, Camden, N. J.
137, Montreal, Canada
138, Maspeth, N. Y.
148, W. Frankford, Ill.
149, Philadelphia, Pa. 
167, Sheboygan, Wis. 
180, Wilmerding, Pa. 
194, 
199, 
203, 
210,
212, Bayonne, N. J. 
217, Winnipeg, Man. 
225 Southbury, Conn.

Didžiumoje tai mūsų 
skaitlingos kuopos. Bet jų
tarpe negarbingai yra ir 
137 kuopa Montrealo. Šios 
kuopos draugams ir drau
gėms gėda! Kuopa, kuri tu
ri apie 100 narių, kuopa, 
kuri 1932 metais gavo 81 
naują narį ir laimėj Raudo
ną Vėliavą, o dabar dar nė
ra duokles mokėjus. Kaip gi 
centras galės leisti knygas 
ir “šviesą”, , jeigu jūs taip 
miegosite?"

Taipgi peiktinos ir kitos 
kuopos, kurios duokles ne
sumokė j oį Yra kuopų, daug 
mažesnių; kūrins ne tik su
mokėjo duokles už senus na
rius, bet gavo ir naujų, štai 

’Gardnerio kuopa turėjo 7 
narius, o dabar turi 22; 92 
kuopa Cicero paaugo nuo^ 22 
narių iki 65, Hudsono nuo 
24 iki 45 narių ir daugelis 
kitų. Tiesa, vietomis mū
sų kuopos daug pasididino 
prišidėjus LDSA narėms, 
bet daugelyje vietų draugės 
ir draugai gąvp naujų na
rių. Štai 51 kuopa Middle-

Bronchitas. moms valytis ir bronchinėms
Kaip pataria^ kitiems, gal dQde'6m« Slogos, kata- 

patarsit ir man per “Laisvę.”. ra* taiP dažnai neuzeidines 
Esu moteris 42 metų, turiu] T Suprantamas dalykas, ypač 
ketvertą vaiku. Po trečiu vai-] J.ums relkla?mt‘ ,lr ,od,° t,nk‘ 
ku pagavau 'bronchitą. Gy-j tur°s’ »° ,ašf duka* kas Žu
dytojas sakė, kad silpna šir.j y«>te, su vandeniu Tuo patim 
dis, davė gyduolių, ale nieko ,odu, te?klte krl*tinf ir '!uga- 
negelbėjo, tai buvau pas kitąjį’. bent/° \arU kas dl®na’ 
Tas sakė, kad bronchitas, ir; Jei nepatogu, ta. galėtute tep- 
nuo jo gyduolių buvo kiek ge-]llotls '“do.m,osc‘a , ?dex’ b(et 
riau, ale paskiau vis tas pats? paprasta lodo tlnktura teptls 
Jis sakė, kad ims kokie 6 me-!yra £eiiau-
tai, pakol liga išeis. Tai jau j Ne nuolat, bet kai kosulys 

j ketvirti metai—ir man vis labiau kamuoja, tai keletą 
taip pat. Pagaunu greit šaltį j dienų galite vartoti šito siro- 
ir tad kiek kosu, ir pusėtinai po :
dusina, kad ir nakčia negaliu “Syrup Thiocol (Roche),” 
miegoti. Pirmiau sverdavau po pusę šaukšto, galima ir po 
135 sv., o dabar tik 104 ir da'šaukštą, po valgio, su pienu 
mažiau.

Syrup Thiocol (Roche),

arba vandeniu. Kai kosulys
Atsakymas palengvėjo, apstokite vartoję

I šitą siropą, nes jis sunkiau at- 
Įsisenėjęs, chroniškas bron-išeina viduriams. Bet visas 

chitas yra’ pusėtinai atspari Ii-,kitas priemones vartokite toly- 
ga ir nesiduoda gerai išgydyt.; džio.
Jums reikės netik tam tikrų i Flegmoms pasiliuosuoti ge- 
vaistų, bet ir gero maisto ir rai da ir įkvėpavimai daryti, 
geros higijenos. > Parsineškite iš vaistinės šio

Maistą, kiek galima, pasi-mišinio: 
rinkite gamtinį, kad ypač kai-! 
kių ir kitų mineralų ir vitami
nų būtų . pakankamai. Viso
kių daržovių, žalėsių, vaisių, 
pieno ir pieniškų produktų,! 
kiaušinių, žuvų, mėsiškų

“Creosote, 1 oz.;
chloroform, 1 oz.;
alcohol, 1 oz.;
tinct. benzoin, comp., 1 oz.” 
Arbatinį šaukštuką šio mi- 

kiaušinių, žuvų, mėsiškų, po • šinio įmaišykite į puoduką ver- 
truputį rupesnės duobos, sal-!dančio vandens ir įkvėpuokite 
dymų. i garus, užmovę kokią popie-

Rnf.inni vartnlrifp žuvn alip- rinn Hfido anf tn nundnVn n
dymų.

Būtinai vartokite žuvų alie-jrinę dūdą ant to puoduko o 
jaus, paprasto “Cod liver oil,”! kitą galą laikydami ant nosų 
po gerą šaukštą ir po du po į ir burnos. Pakvėpavę po 15- 
valgio. ’ Vartokite nuolat, išti- 20 minučių, nustokite.
sus mėnesius. Jeigu kartais te ir vėl pakartoti, po keletą 
jo negalėtumėt imti, tai gau-’kartų per dieną. Tatai atliuo- 
kite “Haliver oil 250 D, cap-'suoja flegmas ir lengvina ko- 
sules” ir imkite po vieną ir po 
dVi kapsules po valgio. Pa-

Gali-

sulį.
Būkite dažniau ant saulės, 

prastas žuvų alejus Jums bū- Pasivaikščiokite, giliai pakvė- 
tų geriausia. Tai padės fleg- puokite. Pasilsėkite dažniau.



Darbininkė ir Seimininkė
NRA

Chicagietės Dirba Didelius Darbus
rei

m o
Vos

vai

ras

pasilaiky

vergis- 
labiau

Įdėk biskelį muilo į krakmo
lą, pamatysi, kad drabužiai daug 
lengviau ir slidžiau prosinasi ir 
gražiai žvilga.

karves 
veislės

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Išgirskite Kovingos 
Motinos Balsą

/ei prie 
jakutės,

susi 
t ros 
Pni

Kalba NRA “Geroves 
Auka:

Ką Veikia Darbininkių 
66-ta Kuopa

turguje 
’ pieno

ponių ir 
kitataučių 
nepasako, 
“nekošer,” 
tenzijų kas 
pią vesti.

Kuomet valai veidrodžius bei 
paveikslų stiklus, įpilk lašelį 
glicerino į vandenį. Tas nepri- 
leis garų ir dūmų ir jie bus 
švarūs per ilgą laiką. * ...

Šmotelis tyro balto audeklo, 
suvilginto į citrinos sultis ir pri
rištas prie žaizdos sulaikys 
kraujo bėgimą.

Draugės ir Draugai, Pufas Buvo 
Kongresas”

Tai tokia istorija jaunos, 29 
metų, motinos. Tūkstančiai to
kių pat kitų motinų, kurios ne
žino, jog per kovą galima lai
mėti arba kurios jau išbadėję

priešą, 
norisi
savo

pia 
duoti ir kuri juos šaudo 
ša, kankina, kada jie 
duonos. . . Draugės ir 

sakau, 
visos

te. Kaip atvės— 
ir sudėkite šaltoj 
vietojj Mūs draugės chicagietės, va-. 

idovybėje ALDLD I Apskr. Mo-; 
I terų Komiteto, rimtai veda visą, 
i eilę didelių darbų. Pereitą pa-1 
! vasarį puikiai 
■ king Woman” 
i senai pradėjo

Patarimai šeimininkėms
Jeigu nori nuvalyti labai su 

rūdyjusį peilį, įsmeigk jį į ei 
bulį ir palaikyk valandą. Iš 
ėmus—valyk kaip paprastai.

praėjus 
rinkimams, kuriuose, 
gyvybė maloni, buvo 
ta balsuoti

3—Mokyklos Klausimas.
a—Diskusijos mokyklos 

kalingumo klausimu.
b—Rinkimas -komiteto 

kyklos steigimui.

giną, kad jinai 
jam ne tik savo, 

, tėvų ir protėvių savaites. v. ,. . , ..I pažinti, kad jis 
tik tokią žmoną 
bent tris ar 

! užtikrinimui 
•' mo.
I Lyginai 
> rinks sulyg 
i Negana, kad moteris pravarė 
j iš industrijos, dargi jų geru- 
i mas ar blogumas bus nusta- 
I tomas sulyg skaičiaus vaikų, 
' kurių maitinimui ir auklėjimui 
Hitlerio valdžia neduoda jo
kio užtikrinimo. Ką darys 

| Hitleris su vaikais ne vokie-j 
į čių kilmės, kurie gims iš dvar- 

buržujų išžagintų 
tarnaičių—Hitleris!
Juk jos, kaipo 

neturės jokių, pre- 
liečia reikalavi-

Nesvietiški atsiekimai’', pa 
ir kritikuoti, reiškė Donald R. Richberg, sa 
nepraleiskite vo raporte, įteiktame preziden 

šios progos. Mes, 66 kp. narės, ;tui Rooseveltui po 
kviečiame visas kartu dirbti 

N. Potašienė

Šimtamečiai ir Maistas
NEWARK, N. J.—čia 

rugs. 11 d. prasidės “naujo
viškos virtuvės kongresas.” 
Rengėjai siuntinėjo savo at
stovus pas seniausius žmo
nes, beklausinėjant, ar se
niau buvo valgiai sveikiau 
gaminami ar dabar. 122 me
tų senis negras Wilson But
ler atsakė, kad dabar. Bet 
dauguma kitų 100 iki 118 
metų amžiaus žmonių sako, 
kad senoviškai gaminami 
valgiai buvo sveikesni.

“Tą rytą mano vyras, Kazys, 
ir aš atsikėlėme kaip tik 8 v. 
Stuboje beveik nebuvo jokio 
maisto, bet mes susinešėm vi
sus likučius ir suvalgėm. Kazys 
sakė eisiąs į Fosterio farmą, 
kuri randasi Green Valley, kur 
jam buvę žadėta keletas laiki
nų darbų ir iš to mes vėl galė- 

1 šią pavalgyti.
“Aš sėdėjau stuboj susirūpi

nusi ir alkana. Vaikučiai atei- 
dinėjo prie manęs maldaudami 
valgyti, bet aš neturėjau ką pa
duoti. Jie ir pudu jau buvome 
ant bado dijetos nuo senai.

“Mano susikrimtimas didėjo, 
kuomet vaikučiai ir vėl prašė 
valgio. Mane baugino tas fak
tas, kad mes neturėjome mais
to, kad nebuvo vilties turėti jo 
ganėtinai, kad rakandų pardavė
jas grasino pribūti ir šiandien 
atsiimti rakandus, nes už juos 
negalėjome išsimokėti.

“Tai tame rūpestyje, tuose 
skausmuose man užėjo mintis, 
kad būtų geriau užbaigti tas 
savo ir savo vaikų kančias. Aš 
sumaišiau nuodų, kuriuos turė
jom vabzdžių naikinimui ir da
viau šaukštuką vyriausiai mer
gaitei, Carrie, sakydama, kad 
tai vaistai. Skonis buvo toks 
baisus, kad jinai prarijo tik da
lį, o kitą išspjovė.

“Paskiau daviau Blanchei. 
Mažiausia mergaitė, Emma, ma- 

.no trijų mėnesių kūdikis, prari- 
ai ytlljo tik biskutį, bet tas ją su- QfVpq 1 « v , ,sargdino. Tuomet as nuėjau į j 

kitą kambarį ir susi j ieškojus iš
gėriau kitų nuodų. Mes visos 
susirgome ir taip gulėjome il
gas valandas iki kaiminka, Mrs. 
Laura Long, atėjo ir surado 
mus sergančias. Jinai pašaukė 
gydytoją ir taip atsidūrėm li- 
gonbutyj.”

Tūkstančiai Motinų Ant 
Pražūties Kranto i

Kepti Ryžiai su Medum
Paimkite 1 puoduką medaus 

ir supylus skauradon pavirinki
te, kad paruduotų (tik nesude
ginkite). Turėkite 3 puodukus 
išvirtų ryžių, sumaišykite su 
medumi, pridėkite Y-> puoduko 
razinkų ir 1 didelį šaukštą cit
rinų sunkos. Sumaišius supil
kite kepaman bliūdan ir viršų, 
apdėkite sviestu. Lai kepa, kad 
pasidarytų rudas. Paduokite 
karštą, viršų pabarsčius cina
monais ir kapotais riešutais. La
bai sveikas ir geras pudingas.

gro- 
kaip kad visos kitos 
laisvų Sovietų Są- 

darbais
ir visų kitų kalbose; Pagelbinės (Auxiliary), 

—kovoti1 rasite plačiai aprašyta 
eiti So-;gyriuje. Jos atsiuntė “Vil

nies” Moterų Skyriuj rašytos 
žinios kopiją, patardamos pasi- 
nhudoti ištraukomis. Dėkingos 
draugėms už atsiuntimą ir leidi
mą imtis ištraukas, bet mes 
pasiėmėm visą, nes raštas la
bai svarbus, tad nebuvo ką pa
likti. Svarbus ne vien tuom, 
kad New Yorke ir Brooklyne 
bei daugelyje kitų didžiųjų 
miestų yra daug lietuvių dženi- 
torių, kurie iš to pasimokins, 
bet ir dėlto, kad mūsų draugės 
ir draugai nustotų teisinę ne
veiklumą posakiu: “Ką mes, lie
tuviai, padarysime?” O padaryti 
galima daug, kaip kad d. chica
gietės mums įrodė.

Redkom. Narė.

Kaip Sutaisyti Ankštyse 
Pupeles

Daugelis iš mūsų turime prife 
stubų daržus ir sodiname dar
žoves, kurias prisirpus, negalia
me visas sunaudoti, čia paduo
du būdą, kaip sutaisyti pupeles 
(string beans), kad būtų gali
ma by kada vartoti.

Numazgokite ankštis, kad 
būtų švarios, ir supjaustykite į 
šmotelius, kokie patinka. Užvi
rinkite vandenį ir sudėkite ank
štis; galima dėti druskos su
lyg skonio, ar visai jos nedėti. 
Virinkite, kad pupelės būtų 
minkštos, tik neperdaug. Ture-, 
kite gatavas išvirintas karštas 
stiklines ir dangčiukus. Supil
kite ankštis ir drūčiai užsuki- 

dar prisukite 
ir tamsioj 

Uždengkite stora popie-

—Draugės ir draugai,—pra 
bilo nedrąsiu, drebančiu bal 
su Rosa Rayside iš Harlemo 
negrė tarnaitė, naujai susi
tvėrusios tarnaičių unijos na
rė, kuri tik 1

Hitlerio 
kam tik 
prisaky- 

už Hitlerį ir ku
riuose vis vien virš 7 milionų 
piliečių balsavo prieš, krau
gerys Hitleris dar išleido de
šimtį prisakymų vyrams, kas 
liečia vedybas. Tuose prisa
kymuose randame griežtai 
nustatyta, kad vokietys teturi 
vesti tik vokiečių veislės mer- 

turi atlikti 
bet ir iš savo 
gyvenimo iš
turi 

, kuri 
keturius vaikus 

tautos

Štai Andrejevą, žymi atletė, 
viena iš daugelio atletikos 
žvaigždžių, iškilusių vėliau
sioje sporto veikloje Sovie

tų Sąjungoj.

Gardi Ispaniška Sriuba
Nupirkite raudonų (kidney 

beans) pupų ir, paėmus 1 puo
duką jų, pamerkite jas per nak-. 
tį ir, verdant, užpilkite 5 puo
dukus karšto vandens. Dadėkite 
1 šaukštuką cukraus, 1 šaukš
tuką druskos, biskį pipirų ir 
virkite, kad pupos būtų minkš
tos. Pakepinkite svieste 2 ža
lius kapotus pipirus, 1/2 cibulio 
ir Y2 puoduko kapotų selerių, 
kad būtų minkšti, pridėkite 1 
šaukštą miltų ir, gerai išmai
šius, dėkite sriubom Įpilkite 1 
blėkinę tomaičių ir, pavirinus* 
10 minučių, paduokite su kre- 
kėmis.

Motery Rolė Sulyg 
Hitlerio

1 4—Raportas iš W.I.R 
kūčių centro (“Child Center”) 
atidarymo, po numeriu 3615 
Ęllis Ave., Newton Park.

Po susirinkimo bus trokas, 
kuris nuveš visas dalyves į vai
kučių centrą. Mes visos priva
lome žinoti apie šitą darbinin
kišką įstaigą, šis centras bus 
svarbių kovų centru už reika
lingiausius daiktus darbininkų 
vaikam, kaip tai: veltui pieno ir 
medikališkos priežiūros tiem 
vaikučiam, kurie kenčia ir jau 
serga nuo prasto maisto bei nuo 
nedavalgymo.

Nors mes ir prisidėjome prie
ALDLD 145 kuopos, bet veikia- ; Kinkite aukas ir skubiai siųs 
me atskirai, be mūsų draugų 1 kite sekamu antrašu: Interna' 
vyrų. Mes turime ganėtinai tional Labor Defense, 80 E 
darbo, bet darbas nėra sunkus, 
nes mes prisidėjome prie tarp
tautinio moterų veikimo ir dir
bame gana prakilnų darbą prieš 
karą, kuris bile dieną gali pa
reikalauti, kad mūsų sūnūs ir 
vyrai ■ štotų karan ginti kapita
listų turtus. Mes tiorime prisi
dėti prie to didelio darbo ir kar
tu su viso pasaulio moterimis 
užstoti kelią karui.

Matydamos tokį svarbų rei
kalą, mes irgi dedame pastangų 
pritraukimui daugiau moterų, 
kad iš vieno stotų kovon. Suin
teresavimui daugiau moterų, 
mes, losangelietės, nusitarėm 
kožna viena parengti pietus sa
vo namuose. Pietus aukojame, 
duodame veltui, o susirinkę 
draugės aukoja kiek kuri išga
li. Mes jau turėjome devynius 
tokius pietus per 9 
Tas davė gana gražaus pelno, 
9 savaičių darbas atnešė $47.40. 
Tuos pinigus paskyrom prieška
rinei konferencijai, pasiuntimui 
mūsų delegates Paryžiun.

Draugės virš minėtą darbą 
veda tolyn ir mes laukiame jū
sų, moterys, kad jūs ateitumėt 
ir prisidėtumėt prie šio darbo. 
Kurios dar nedirbote kartu su 
mumis, netraukite tolyn, dabar 
laikas ateiti ir durys atdaros vi
soms, mes jūsų laukiame.

Dar turiu pastebėti, kad mes

Ada Wright, motina dviejų 
iš Scottsboro berniukų, kuri 
su velioniu Louis Engdahl ap
keliavo Europos šalis su pra
kalbomis, ragindama darbi-

Čionai kalbanti mergina yra Marusia Bagrash, 18 metų amžiaus, Sovietų k 00- 
peratyvio ūkio Raudonoji Dirva pirmininkė. Nežiūrint jos jaunų metų, jos va
dovybėje ūkis pravedė savo programą už “gerą derlių šiemet, nepaisant saus
ros/’ Užinteresuoti savo jaunos pirmininkės,, jie dabar sukoncentravo savo atydą 

i rimčiausią Sovietų Rusijos žemdirbystės sritį—gyvulių auginimą.

iš kongreso pamaldų 
kada ji to reikalavo; ir vikri 
jaunuole, Olga Botchvaroff, 
bulgarų paėjimo, kuri pasako
jo apie delegatę, pabėgėlę iš 
Bulgarijos fašistų kempės; ir 
Anna Barnett, palygindama 
fašizmo siautima Kalifornijoj 
su tuo patim Europoje 
žėdamasi. 
delegatės 
jungos moterų 
siekimais 
skamba vienas tikslas 
prieš karą ir -fašizmą, 
vietų Sąjungos moterų keliu.

Draugas Robert Minor pa
sakė, kad buvęs Pasaulinis 
Moterų Prieškarinis — Prieš; 
fašistinis Kongresas pradėjo 
naują skyrių žmonijos istori
joje, jis buvo vienu iš kampi
nių akmenų budavojime ben
dro fronto. Jis neklysta. De
legatėse drūta bendro fronto 
dvasia ir ugningas entuziaz
mas daug prisidės prie subu- 
davojimo bendro fronto ir 
daugelis jų bus stipriais to ju- 

Neviena iŠ 
kongresą, 

j peržengė slenksti revoliucinių 
kalbėtojų, organiza

torių karjerom Kitos to ne
pasieks, tačiaus jų žodžiai pa- 

italų sieks tūkstančius vargdienių, 
kon-: Jų kalbos keliaus iš kaimo į 
kad kaimą, į vargdienių lūšneles.

d a r b i n i nk ų solid a rūmo 
•aižys lyg žaibas tamsą 

karu ir fašizmu

šeimyną iš šešių tuomi, 
uždirba dabartiniu laiku 
žė dabar yra tarnaičių 
finansų sekretorė.

Ir štai, po ilgų metų 
sugrįžo iš Pa-i ko darbo, išnaudojama 

saulinio Moterų, Prieškarinio- visų išnaudojamų, kaipo dar- 
Priešfašistinio Kongreso, Pary- bininkė, o dar labiau, kaipo 
žiuje,—aš nesijaučiu gerai ir negrė darbininkė, ji pamatė, 
aš negalėsiu daug kalbėti. !ji įsitikino, kad darbininkės 

Jos drebančios rankos siekė visų tautų, rasių ir tikybų te- 
stalo, spaudė viena antrą, grį-'turi vieną bendrą priešą—ka- 

viena pitalizmą ir kad šiuo tarpu 
ir vėl didžiausiu pavojumi iš kapi- 

I talistų pusės yra karas ir fa- 
I šizmas. Ji taip pat pamatė, 
; kad yra galima visų tautų ir 
I rasių darbininkų vienybė, kai- 
! po vienatinis galingas ginklas 
l kovoje prieš bendrą 
: Tas ją džiugina. Jai 
: pasakyti visam svietui 
džiaugsmą, perduoti 
siems, sužadinti juose energi 
ją, kad tik pirmyn stumti tą dėjimo pilioriais 
didelį darbą, greičiau trenkti! jų, su įžengimu 
nuo savo sprando sunkią 
naudotojų naštą, veržtis artyn) rašytoj 

I prie laisvės ir lygybės. Į
Ir taip kalbėjo visa eilė jų 

Jennie Palermo, jauna 
kilmės amerikietė, kuri 

■ greso metu įsitikino, 
prieškarinis darbas nesąs iš-! Graži 
imtinai griovimui bažnyčių,! idėja

I kaip jai buvo sakyta norinčių-'audringos 
i jų ją atbauginti nuo to žygio, apsiniaukusios nakties.
I Ją be jokių varžymų atleido Alisa

] ne vien tik pietumis pasiganė- 
diname, bet mes ten keliame, 
diskusuojame klausimus ir kož
na turi teisę statyti klausimus, 
apkalbėti dalykus 
Taigi, draugės,

Ada Wright

ninkus skelbti protestą prieš 
užsimojimą nužudyti nekaltus 
jaunuolius. Jinai taip pat 
a p k e 1 i avo žymesnes vietas 
Jungtinėse Valstijose. Kančių 
slegiama, bet kovinga motina.

Dabar, umu laiku, reikia su
kelti $15,000 užvedimui ape
liacijos, perkėlimui Scottsboro 
jaunuolių ir Angelo Herndon 
bylų į augščiausią teismą. 
Rinkite aukas ir skubiai

laiku, kto darbo. Tikiuosi, tas mums 
į suteiktų daug gero. Nors ne

menkai paraustame, bet tas, 
. veikiausia, pajudintų iš. snaudu

lio. Tas mums reikalinga. Juk 
čia irgi skurdas ir badas slegia 
ir dar labiau graso artinantis 
žiemai, kuri, kaip pats New 
Yorko miesto majoras LaGuar- 

!dia pasakė, bus sunki.
I Chicagietės veikliai dalyvavo 

^į.'ir įkūrime Dženitorių Moterų 
apie ką 

šiame

z o prie s 
antros, ta 
prie stalo

—Draugės ir draugai, puiku 
buvo... Aš negaliu išreikšti, 
kaip puiku buvo...Puiku bu
vo,—kartojo jinai pilna ener
gijos, nesurasdama žodžių iš
reiškimui entuziazmo, kuris 
susikaupė krutinėję. Pirmu 
kartu atsistojusiai prieš publi
ką, jai, tarnaitei, pripratusiai 
tik klausyti baltų ponų ir net 
jų šunukams nulankauti, at
rodė netikėtina, kad štai ji, 
negrė, dalyvavo pasauliniame 
kongrese, ir šalę visų kitų 
tautų ir rasių darbininkių ir 
intelektualių, ji, Rosa Rayside, 
lygi su visomis kitomis, svar
stė, kaip kovoti prieš karą, 
kaip į tą kovą įtraukti baltas 
ir negres, savo drauges, darbi
ninkes. Ir štai šimtai susitel
kusių darbininkų laukia iš jos 
raporto. Tyla. Visų akys jon 
įsmeigtos. Laukia.

—Puiku buvo, draugai. . . 
Entuziazmas didžiausias. . . 
Pamislykite! Tūkstantis ir 88 
delegatės, kaip seserys, 
rinkę vienu tikslu, vienu 
kimu prašalinti karą. . . 
k u bovi...

Ir ji drąsėjo. Su kiekvienu 
atsikvėpimu radosi daugiau 
žodžių. Ji tęsė:

—Aš ten susitikau delega
tes iš Indijos, skurstančias po 
Holandų išnaudotojais. Jie taip 
yra biedni, kad jie valgo lau
kines žoles, parduoda savo 
vaikus. Ir jiems sako, kad 
karas yra už tėvynę. Ir mūsų 
vaikai alkani. Mes neturime 
darbo. Ir mums sako, kad ka-

yra už tėvynę. Už tą tėvy- 
kuri mus badu marina, 
už tą tėvynę, kuri lie- 

indusams vaikus par-!

prašo j 
d ra u-' 

gai, aš jums sakau, baisu' 
yra... Mes visos delegatės, 
pasisakėm, kad nebus karo. . . 
Ir mes žiūrėsim, kad nebūtų. 
Mes sakysime visiems.. Ir aš 
sakau, jeigu visos moterys ži
nos, kad nereikia karo—nebus 
karo...

Jos akys apsistojo ant pir
mininkės, nekantriai žiūrinė
jančios laikrodėlį, kas reiškė, 
kad jos laikas senai pasibaigė.

—Draugės ir draugai, pui
kus buvo kongresas ir aš jau
čiuosi dabar labai gerai, bet 
gaila, kad mano laikas pasi
baigė,—ir svetainė nuaidėjo 
linksmu juoku, suprato prie
žastį jos pirmesnės nesveika
tos, tai buvo nedrąsa, kuri da
bar dingo. Smarkus plojimas 
palydėjo darbininkę. ,

Nelengvas buvo Rožės gy
venimas. Ji gimė Stony Creek, 
Virginia, ir būdama aštuonių 
metų pradėjo dirbti ant dė
dės ūkio. Ištiesų, tai nebuvo 
jos dėdės, nes jis buvo kampi
ninkas. Jinai ravėjo medvilnę 
ir žemriešučius( peanuts) iki 
apsivedė ir persikėlė gyventi 
į kitą miestelį, netoli lentpjū
vės, kur jos vyras dirbo. Vė
liau jie persikraustė į Phila- 
delphią ir tuomet— į New 
Yorką, kur ji buvo tarnaite. 
Jos vyras nedirba su virš du 
metu ir yra sunku išmaitinti)

pravedė ’ “Wor- 
vajų. Jos jau 

ir vadovauja 
kampaniją prieš augštas pragy- 

( venimo reikmenų kainas, šią 
( kampaniją jos vadovauja ne 

vien tik tarp lietuvių, bet jų 
iniciatyva, ateinantį penktadie
nį, 31 d. šio mėnesio, “Vilnies” 
svetainėje, 3116 So. Halsted St., 
yra šaukiama plati visų tautų 
masinių organizacijų atstovių 
konferencija, štai tos konfe
rencijos dienotvarkis:

“1—Kova prieš Augštas Mais- 
į to Kainas.
į a—Raportas iš veikimo Phi
ladelphia, New York, ir Cle- 
; velando moterų tuo klausimu, 

b—Diskusijos ant raporto.
■ c—Rinkimas pastovaus komi- 
• te to vesti tam darbui.
1 2—Kova Prieš Karą ir Fa- 
, šizmą.

iki to laipsnio, kad nebepajė
gia apleisti namų ir stoti kovon, 
randasi tekioj pat padėtyj, jų 

vienų metų laukia laipsniška bado mirtis, 
j NRA išnaudojimo bei fašistinio'saužudystės, ligos.
j teroro darbininkams ir padidė-Į O “šventoji” motinystė reika- 
jusių pelnų kapitalistams, štai lauja, kad kiekviena darbininkė 
paveikslas ant didžiosios 
medalio pusės:

NRA “Gerovė” 
Darbininkėms

Mrs. Mildred Sullivan, gyve
nanti Academy Ave., Reisters
town, Baltimorės apskrityje, 
;Md., po atgaivinimo nuo nuodų, 
Ikuriais jinai buvo užsinuodiju
si save ir savo tris kūdikius, 
i pasakoja apie savo skaudų, be- 
I viltį gyvenimą. Jisai yra pana
gus į šimtų tūkstančių vargšų 
I gyvenimą, kurio pagerinimu 
i Rooseveltas ir jo pakalikai taip 
i didžiuojasi ir,kurin dar daugiau 
| (biednioku) būtų patekę, jei ne 
' darbininkų neatiaidi kova prieš 
algų kapojimą, už’ šalpos dar
bus, už piniginę šalpą bedar
biams.

vestų pulką vaikų, nežiūrint, ar 
jos sveikata išneša, ar ne; ar 
ji turės ką jiems paduoti, ar ne. 
Gimdymo kontrolė biednoms 
moterims uždrausta, nepriei
nama. Ir iš to kyla visokių 
vargų ir skausmų.

Negyvi Kūdikiai'
štai tik viena diena Somer

ville apskrityje, N. J., rasti pa
mesti trys vienos dienos senu
mo negyvi kūdikiai. Vienas iš

(Pabaiga 5 pusi.)

“ALDLD Pirmo Apskričio 
Motery, Komitetas’’.

Draugės chicagietės vertos 
didelės pagarbos už rūpestingą 
ir energingą atsiliepimą į visus 
iškilusius svarbius klausimus.

a—Raportas iš nuveiktų dar-[Kitų kolonijų draugės, įskaitant 
bų mūsų apskrityj karo ir fa- ir brooklynietes, turėtume rim- 
šizmo klausimu. tai pasverti savo darbus aky-

b—Prisirengimas prie būsian-vaizdoje turimų sąlygų, spėkų 
čio kongreso rugs. 28, 29, 30. ir mūs draugių chicagiečių atli-

K'/®
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LEDAHPRALAU2TA Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

(Tąsa)
19.

Prieš streikierius buvo pardavingi 
Amerikos Darbo Federacijos vadai, ka
pitalistai, policija, šerifai, milicija, kuni
gija, priešakyje su vyskupu Karl J. Alter 
ir išnaudotojų spauda. Lenkų savaitraš
tis “Ameryka Echo” rašė, kad streikie
rius nori padaryti unijistais, vergais 
Amerikos Darbo Federacija. Jis išstojo 
net prieš A.D.F., už kompanionas unijas. 
Jis baugino streikierius, kad jeigu jie 
ilgiau streikuos, tai neteks darbo, nes 
Auto-Lite kompanija nusipirko Owen 
Dyneto fabriką Syracuse, N. Y., valstijo
je, kur perkels darbus.

Kapitalistiniai laikraščiai “Toledo 
Blade” ir “Toledo News—Bee” die
na iš dienos rašė prieš streikierius. “To
ledo News—Bee” ant pirmo puslapio tal
pino editorialus ir puolė streikierius. 23 
d. gegužės rašė: “Riaušės turi būti su
laikytos! Toledo miesto majoras Klotz ir 
policijos čyfas turi tuojaus sulaikyti riau
šes prie Auto-Lite Co... Šimtai šerifų, 
policmanų ir gaisrininkų negauna rodos 
su gaujomis... Dirbanti darbininkai turi 
teisę dirbti... Tik trubelių jieškotojai 
ardo ramybę.”

Gegužės 25 d. vėl rašė: “Mes sakome 
Toledo miesto žmonėms: būkite namie, 
neikite j streiko sritį. Jūs galite ten būti 
sužeisti. Mes nenorime daugiau matyti 
užmuštų ar nušautų. Mes sakome į dar
bininkus: nesimuškite su kareiviais. Jūs 
negalite laimėti prieš miliciją, net jeigu

į ir kruviniausias mūšis bus, kuriame jūs 
norėsite išrišti darbininkų klausimą.” 
Taip rašė kapitalistų laikraštis po to, 
kaip streikieriai Frank Hubay ir Steve 

| Cygon buvo nušauti.
Tas patsai laikraštis savo editoriale 29 

d. gegužės šaukė: “Nesimuškite, džentel- 
į monai—pagalvokit!” Ir vėl niekino strei- 
! kierius ir reikalavo priimti Tafto ir Ram- 
I sey pardavikiškas sąlygas.

“Toledo Blade”, 30 d. gegužės šaukė: 
J “Streikas turi būti užbaigtas!” Apskričio 
j komisijonierius John J. Quinlivan, vienas 
! iš saldžialiežuvių politikierių, atsišaukė 
Į į darbininkus “Būkite namie!” Tuom 
i kartu iš Europos parvyko Frank R. Coa

tes, Toledo Edison Co., prezidentas, kuris 
tuojaus sušuko į gyventojus: “Ar gi mes 
būsime beširdžiai? N-o-o-o-o!” Storas, 
jsiėdęs kapitalistas, visko pilnas, prabilo 
apie širdį, kada tūkstančiai mušeikų žu
dė Toledo darbininkus! Jis beširdišku
mą rado ne pas mušeikas, bet pas strei- 

! kierius. To viso apvainikavimui vyskū- 
1 pas Karl J. Alter atsišaukė į visus kata

likus, baugydamas dievu, velniu ir viso
mis religinėmis baidyklėmis, reikalauda
mas: “Neiti į streiko sritį... Kas kovos 

; prieš gvardiečius, prieš kapitalistus, tas 
kovos prieš patį poną dievą.” “Šv.” Ste- 

I pono bažnyčioje pasakė karštą pamokslą. 
| Jį persispausdino visi kapitalistų laikraš- 
■ čiai 28 d. gegužės šaukiant: “Vyskupas 
i Alter atsišaukia prieš betvarkę ir prie

spaudą.” Vyskupas Alter paskelbė 
Frank Hubay ir Steve Cygon gerais ka
talikais, tik “paklydusiais” ir “paklau-

siusiais agitatorių”. Jis nesidrovėjo at
pasakoti apie darbininkų vargus, kurie 
jau penkti metai kehčia del bedarbės, ir 
kad vien Toledo mieste yra gyvenančių iš 

I pašalpos nuo 12,000 iki 20,000 familijų.
Jis šaukė katalikus dar su “labiau atda
ra širdžia mylėti dievą, darbdavius ir ne
klausyti tų, kurie nori pražudyti ir kūną 
ir dūšią.”

Ir nepaisant visos tos propagandos ir 
persekiojimo Toledo darbininkai tūkstan
čiais šturmavo Electric Auto-Lite Co. 
fabriką, mušėsi su policija, šerifais ir 
gvardiečiais, kaudamiesi už savo reika
lus, už duoną, už geresnį gyvenimą jų ir 
jų šeimynų. •* I

(Daugiau bus)

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sako iš Brooklyn© j Philadelphia 

buso tikietas j abi pušį $1.75, o iš 
Newark tik vienas doleris, todėl 
mes, newarkiečiai sudarykime ko
kius tris busus, nepasiduokime brook- 
lyniečiams. Sietynas yra pasiren
gęs visus kitus chorus j dulkes su- 
mušt. Turime paėmę du dideliu

MM

Scranton, Pa
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Helen Dorris. Pirma kalbėjo ' ^uį bėgant, 
d. Daugher, o paskui Davis. | 
Taip pat kalbėjo vienas iš tų 
“singelių’k kurie buvo pavary
ti iš salaveišių armijos įstai
gos, John Mišik, vedėjas be
darbių tarybos ir John Mel- 
downy, kuris išdėstė Komunis
tų Partijos veikimą. Ragino 
visus darbinikus remti Komu
nistų Partiją, čia buvo nu- 
maskuota kapitalistų šunų 
darbai.

Bet tam tikras skaičius po
licijos, taip pat slaptų polici
jos agentų, gal nesiliaudami Į 
kailyje, girdžiant teisybę, 
klausėsi kalbėtojų, neišdrįso 
prie Mitchelio monumento 
pulti ir draskyti susirinkimą. 
Bet kaip numaršavo su reika
lavimais pas Byerį, prasidėjo 
žvėriškas policijos puolimas! 
ant bedarbių, žiauriai puolė! .
bedarbius keletas policistų, j10 kitų darbininkų įka-
ypatingai liet, policistai, ku-i liūtas už kovas del bedarbių 
rie yra šviežiai gavę darbus,!šelpimo, šaukia visus socia- 
pasižymėjo žiaurumu. Pav.,!
vienas, kuris pats nese
nai skudurais apsikartęs vaik
ščiojo. ’

cijos stoties. Be kreipi-is žmogžudiški Spinduliai 
mo domės, pasiundytas pulti;
ant lietuvių, puolėsi jus stum
dyti. Nepasvarstai, žmogus, 
kas su tavim gali atsitikti lai- SOrfian Instituto moksliniu- i

WASHINGTON.—Smith- j

I DeLuxe busu ir katrie norite va- 
I žiuot, tai greitai užsiregistruokite 
| pas bile katrą. Sietyno Choro narį. 
| Bušai išeis nuo Lietuvių Svet. 180 
į New York Avė., 9:30 vai. ryte.

D. Paukštaitis.
(203-204)

Tai yia sar nata Į<e piorence Meier patyrė, 
taip elgtis, paskutiniųjų prie-; . .v , , . .. , . . . jog saule išduoda bent ašmenių imtis, kad įsigijus pa-Į 
gyrimo nuo savo “lietuvio ma-įmonių rūsių tokius ultra- 
joro”, taip Stanley Davis pat- violetinius spindulius, kad 
sai save vadina. Aš nenorėčiau jįe išnaikintų visa žmonių 
tokio darbo, kad būti pastum-, . . . . . ...

nėmis už paprastą gyvenimą, [žemę. Juos nuo to sulaiko
Aš žinau, kad žmonės daugjtik nestoras sluogsnis tiršto • __

DETROIT, MICH.
•

Aido Choro repeticijos įvyks penk
tadieniais 7:30 vai. vakare, šeštadie
niais—10:30 vai. ryte, 4097 Scotten^ 
St. Kviečiam visus senus narius at
silankyti ir atsiveskite naujų narių.

----- ~ --------- , . . . i Mes turime visą eilę naujų ir gerų 
dėlių ir žiauriu su savo žmo- veislę, jeigu galėtų pasiekti parengimų.

E. Butkus.
(203-204)

ką reiškia ir kantrybės jų iš-! deguonies (ozono) dausose. 
sisems. Visuomet jie nesi- Minimi spinduliai paprastai i 
duos save daužyti ir stumdyti.' nį»ra neį jaučiami nei ma- 

r įtomi. Bet žemę pasiekianti
 'kiti ultra-violetiniai spindu- 

įkalintas Socialistas Šaukia |»ai yra būtinai reikalingi
. n i r . i sveikatai.j Bendrą Frontą Į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hillsboro ni. - Jau-'BROOKL¥N LABOR LYCEUM 
nųjų Socialistų Lygos orga-i 

Inizatorius, John Jurkanin
I

■ listus eit į bendrą frontą su 
komunistais kovoj prieš fa-

■ ; . Taip pTt“ be godonei, šizmą, karą ir už tuojau ti- 
gėsi kitas, iš Providence poli- nius darbininkų reikalus.

M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr>’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 

naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.

New Britain, Conn., Labor Day September 3 dieną
Rengia IDS., AIDED, ir Lietuvą Jaunuolių, Viso Trys ApskričiaiQUARTETTE CLUB PARK

Barnesdale, New Britain, Conn.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Philadelphia, Pa., Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike and Galloway Rd.

Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikie- 
lo: 1. Pbilco Radio $175.00; 2 Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 

cash; 5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.
Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J.M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

DAINUOS:

Vilijos Choras 
iš New Britaino

Daina Choras
iš New Haveno

Vilijos Choras 
iš Waterbury

Laisvės Choras
iš Hartfordo

A. BIMBA

DRG. A. Bimba iš New 
Yorko sakys prakalbą apie 
šių dienų nuotikius darbi
ninkų kovose su išnaudoto
jais. žodžiu sakant šio iš
važiavimo programa bus 
viena iš turtingiausių dailės 
ir apšvietos atžvilgiais. Tai- 
po pat bus masinis dainavi
mas keturių chorų kartu iš 
apie netoli 200 daininkų. 
Tai naujiena, kurios New 
Britaine dar nėra buvę.

Kviečia Komitetas.

Programo išpildyme dalyvauja geriausiai lavintas MA1N1ERIŲ KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Kelrodis: Iš New Britain centro karąis rei kia važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalnelį ir tuojau rasis parkas. Nuo Plainville atvykus 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei
kia imti Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti apie 4 minutes ir vieta.
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ROJUS MIZARA

Bus dvi poros ristikų ir po
ra baksorių. J. BAGOČIUS 

risis su drutuole moteria— 
Latvių tautos. Taipgi bus 
ir daugiau dalyvių progra

moj.

Iš Brooklyno, sakys prakal
bą apie tai, kas dabar de
dasi šioje šalyje ir visame 

pasaulyje.

R. Mizara

PROGRAMA:

chorai; Wilkes-
Choras, Shenan-
Choras; Brook-

Dalyvaus 6 
Barre Aido 

doah Lyros
lyn, N. Y. Aido Choras; Sie
tyno Choras, Newark, N. J. 
ir Phila. Lyros Choras i>

Merginų Sekstetas iš 
Brooklyn.

Pradžia 10 Valandą Ryte

9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie-Bušai išeis iš šių vietų, ryte,
tuvių Muzikalės svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose St.; So. nuo 1415 S. 
2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila., 7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 2805 Paller Etreet.

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.

IAt iTWWW lAiMViAi i/y wy tfW WVMVWWItfMtMVWVW Irti VM tAI



Darbininkių ir Šešmininidu Skyriaus Dalis
Džemtorių Moterys Susiorganizavo

Chicagos flat-dženitorių uni- terų organizacijų, 
jos biurokratiški viršininkai, 
patys užsikorę ant narių spran- > 
do, manė, kad žvėriškai apdau-|jo 22. 
žius eilinius narius ir jų mote-!nė. n 
ris, jie nugąsdins eilinių narių j plačiai paskleisti, kad kuodau- 
komitetą ir tokiu būdu susilp- giausiai iš anksto pardavus, 
nins jų veikimą. Atsitiko kaip Draugai ir draugės, kitų organi- 

Moterys ne tik kad zacijų nariai, padėkite mums, 
nenusigando gengsterių užpuo- dženitorių moterims, pasiekti | 
limo, bet po to, kaip trys iš jų, !savo užbriežto tikslo: suorgani- 
draugės Neader, Post ir šim-;zuoti visas flat-dženitorių mote- 
kienė tapo blekdžekiais apdau- ris. O jų Chicagoje yra tūks- 
žytos, jos, pasveikusios, ėmėsi jtančiai. Mūsų reikalai nesiski- 
už darbo ir suorganizavo “Wo-jria nuo kitų darbininkių mo- 
men’s Auxiliary”. iterų ir mums nėra kito kelio,

Flat-dženitorių unijos eilinių : kaip organizacija. Turime gerą 
Pagelbinė (Wo-! pradžią. Mes parodysime geng- 

steriam, kad jie mūs nenugąs
dino blekdžekiais.

“Women’s Auxiliary” Nare.

Toliau teks 
daugiau parašyti apie tai.

Pokiliui diena paskirta rugsė- 
, Paimta Meladžio svetai- 
Tikietai jau gatavi ir bus

tik atbulai.

narių Moterų
,men’s Auxiliary) susiorganiza- 
. vo iš 30 narių, kurios jau užsi-( 
mokėjo duokles ir visos pasisa-| 
kė, kad dės didžiausias pastan-1

* gas įtraukti kuodaugiausiai į “NeSVietiŠki AtsieklHiai” 
dženitorių moterų, seserų, mo-; p . vn* ir 7 
tinų ir t. t. Valdyba išrinkta iš 1 i D6 nl\A—“KaiR. 
devynių. Smagu pažymėti, kad ! 
renkant valdybą, nebuvo tų at- j 
sisakinėjimų, kaip paprastai j jų sakoma, :
yra kitose organizacijose. Visos i skudurais iš prastų

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
rastas pasmaugtas 

j bovelnos 
perstatytos narės tuoj apsiėmė. ■ marškinių. Kitu du, dvynuku, 
Taipgi reikia pažymėti, kad vai-; atrandama, vienas jų gimęs ne- 
dyba susideda iš keturių skir-; gyvas, o antrojo mirties prie- 
tingų tautų, lietuvių, rumanių, I žastis c]ar neišaiškinta. Tačiaus 
čekoslovakių ir lenkių. Lai da-į aįšku, kad jie buvo kokios ba- 
bar gengsteriai sako, kad ši®,Puolės arba šiaip skurdės ne
eilinių narių judėjimas vedamas. ]aul<t0S, neišsigalimos atžalos.

Dvi Klasi, Dvi Doros
Tai tokia Roosevelto NRA 

gerovė darbininkėms! Tai pa
veikslas buržuazinės dorovės 
ir motinystės prakilnumo! 
Darbo klasės motinos privers
tos gimdyti ir žudyti kūdikius 

‘ pačios savo rankomis, kad tuo

tik vien lietuvių komunistų. Ki-Į 
tas svarbus faktas tai kad vai-' 
dybon įeina didesnė pusė jaunų ! 
moterų ir merginų. Protokolų 
raštininkė jauna lenkė mergina. 
Ji, nežiūrint, kad metais jauna, 
bet savo reikalus kaipo dženi
torių duktė puikiai supranta ir 
jos atsidavimas naujai sutvertai [ 
organizacijai padarys iš jos ge-1 užbaigti bado kančias. Darbi- 
rą veikėją. į ninku kūdikiai, tarsi peliukai

Antram Moterų Pagelbinės '_________
susirinkime, laikinoji valdyba 
davė pasiūlymus ir sekami pun
ktai tapo pravesti, kaipo pama
tas organizacijos veikimui, ko
lei bus sudaryta konstitucijos 
projektas. Mokestis 25 centai į 
mėnesį. Moterys negalinčios1 
užsimokėti tokią mokestį bus | 
priimtos veltui, jei sutiks veikti Į 
organizacijai. Pasirodė, kad į vo egzistavimui semia gyvybę 
yra ir dženitorių, kurie dirba. iš smerkimo ir niekinimo Ko-

sutrėkšti išnaudojimo sunke
nybės, pūsta patvoriais. O iš
lepę b u r ž u j ė s—kam joms 
trukdyti savo smagumą neš-

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
A 5994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of

flimi)__ turi ruin Šimu ir Irn. ,hc Alcoholic Beverage Control Law at 188tumu mil tują Stilių 11 xa- Underhill Ave., Borough of Brooklyn, County
muoja tarnaites šunų prausi- of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE PUCKHABER' }
Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that the following 
licenses have been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at the following locations in Kings County,

uponbe consumed theNew York, not to 
premises. 

License No.
Rogers Ave.

452 
806 
830 
272 
137 
235 
318 
395 
211 
334
300
357 
437 
2723 Avenue D 
3323 Avenue I 
5223 
402 
577 
687 
811

said

A-418 
A-419 
A-420 
A-421 
A-422 
A-423 
A-424 
A-4 54 
A-453 
A-452 
A-451

mu ir mokinimu tapsėti sulyg 188 UndorhiH.
Joms ir dora ir notice is hereby given that License No. 

1 cl A 6140 has been issued to the undersigned Dulko S°M beer at retail, under Section 75 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 7 702

I 3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

■ VEIT DAUT
7702—3 Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10153 has been issued to the undersigned I a 450 
to sell beer at retail, under Section 75 of A-449 
the Alcoholic Beverage Control Law at 186 A-4 48 
York St., Borough of Brooklyn, County A-441 
of Kings, to be consumed off the premises. 1 A-432

ANASTASY WISNIEWSKI | A-429
186 York St. Brooklyn, N. Y. , A-409

------------------------------------------------------------------------- i A-410 
-----------------------------------------------------------------------  I_A-411

i • • -ro j A-412
suspardė ir taip paliko. Po-'A-g 
lieija tatai matė, bet davė' a-3878 
govėdai valią. Pirm to koks A‘383 
provokatorius išsprogdino 
nepavojingą bombą po mies- ■ 

! telio galvos namu. Tai buvo i a-SS 

pradėt „bjauriau' a-36i 1 „ . . I A-402

ponios noro, 
įstatymiška neturėti 
vaikų.

NRAŠtai Kas Laimėjo Iš
Turime sutikti, kad 

Richberg pasakė tiesą, kas lie
čia buržuaziją. Jie turi tuos 
“nesvietiškus atsiekimus” įvai
rių korporacijų pelnuose. Ra
porte surandame, kad 402 in
dustrinių korporacijų pelnai 
pakilo nuo $47,380,000 pir
mam 1933 m. pusmetyje iki 
$335,870,000 pirmame 1934 
pusmetyje, kas reiškia pakili
mą pelnų 600 nuošimčių.

Kas Mums Daryti?
Vienatinė mūsų išeitis ben

drame visų darbo klasės mo
terų, vyrų ir jaunuolių veiki
me. Skurdas naikina mūsų 
sveikatą, žūsta mūsų vaikai 
iš bado ir nuo visokių ligų, pa
einančių iš nedatekliaus. Vy
resnieji ruošiami žiauriam im
perialistų karui; kiti eina plė
šikavimo ir banditizmo keliais 
katorgon, elektros kėdėn, į 
kartuves. Argi dar ne gana 
kentėm? Pakelkim visos kaip 
viena balsą prieš tas baiseny
bes. Reikalaukim perleisti 
Darbininkų, Bedarbių Apdrau- 
dos Bilių H. R. 5798! Reika
laukim pakankamai piniginės 
šalpos! Kovokim už didesnes 
algas ir prieš augštas maisto 
kainas! Subruskim dabar, kol 
dar kojos neša! Juk ne tada 
laikas, kada bespėkės sudrib
siu! gatvėje arba tuščioje, šal
toje virtuvėj, vardan kurios 
nekartą atsisakome nuo veiki
mo.

ponas

I A-382
A-381
A-376

I A-375 
1 A 374
I A-372

Mažyte.

Sklokininkai už Savo Pabėgimą iš Kovo
tojų Eilių Kaltina Kitus

už tokią algą, kad negali tin
kamai savo šeimynos išmaitin
ti. Nutarta turėti du susirin
kimus į mėnesį, kas antrą ant-1 
radienį. Vienas susirinkimas 
bus bizniškas, o antras—lavini
mosi. Rugsėjo 3 d. pripuola j įįk nuolatinį aimanavimą 
lavinimosi susirinkimas. Yra , smerkimą partijos vadų, 
kviečiama ir tos, kurios dar ne- Į jie u£ tai esą nekalčiausi avi-i 
įsirašę, nes bus naudinga joms' nėliai, kad jie dabar randasi ' 
išgirsti diskusijas. Klausimas' - - - • • • - -- i
bus: “Kodėl darbininkės turi1 
organizuotis?” Šiame pirmame! 
diskusijų susirinkime bus dau-1 
giausia kalbama apie dženitorių i 
moteris.
terys, paskaičiusios šitą prane-' 
Šimą, malonėkite ] 
sau ant kalendoriaus rugsėjo 3 
<1., 7:30 vai. vak., 3223 W. Roo-j kovotojai“ už" 'darbininkų 
sevelt Rd. ir ateikite pasiklausy-: kalus, kaip jie sakosi, tai juos' 
ti diskusijų. 'nors kaip kuriame kovos fron-1

' Tikslas mūsų i
pirmiausiai, yra dirbti kartu su nėra. 

^eilinių narių komitetu, šis ko-1 
mitetas jau geras laikas kaip 
veda kovą prieš unijos raketie- 
rius teisme. Jau išimta antras 
inžionkšinas prieš neteisėtai už
sidėjusią valdybą. Tas lėšavo 
daug pinigų. Dar ta kova neuž
baigta ir reikalinga bus daugiau 
finansų. Moterys šiame žada 
kiek galint pasidarbuoti. Nu- rengs kokią 
tarta surengti didelį pokilį 
įvesdinimui pirmosios “Wo
men’s Auxiliary” valdybos, ši 
valdyba, žinoma, bus užrašyta 
į organizacijos istorijos lapus.

CHICAGO, ILL. j kitą dieną. — - - - . - . .
Kiek matyt, sklokininkai sa-' . , UXT • •J ’ 1 cių, kad ‘ Naujosios Gadynes

Choras, vietoj važiavus į savo
Field Day”, daugiau negumunistų Partijos ir jos dar

buotojų, o antraip, rodosi, jie 
ir gyvuot negalėtų.

Jeigu kur tenka susitikt su' geryje buvau sutikęs vieną 
sklokininkais, tai iš Jų dau-, s^]okininka ir jis skubinosi į 
giau nieko ir negirdėsi, kaip q r į gaįčio-Jurgelionio kermo- 

111 šių. Aš jam pastebėjau, ko- 
idel jis nevažiuoja į savo 
“Field Day,” tai jis atsakė, 
kad turi tikietą ir nusiskubino 

_ . i ta kermošių.
1 Bet to sklokininko niekada 
■ nematysi darbininkų rengia- 
' muose mitinguose bei demons- 

kiekvieno; tracijose. Jis taip pat, kaip 
niekina 

smerkia

Avenue
Avenue

Rogers
Rogers 
St. Johns Place 
Albany Avenue 
Kingston Avenue
Kingston Avo.
Lafayette Avenue 
Classon Avenue

De Kalb Avenue 
De Kalb Avenue 
Reid Avenue 
Tompkins Avenue 
Tompkins Avenue

priekabė j 
persekiot streikierius. I A-391 

i A-40.3 
i A-392 

■ I A-393 
' A-394 
| A-395 
I A-396 

A-397
I A-398 

A-399 
A-400 

, A-413 
, A 414 

A-415 
A-416 

kelių kompanijų viršininkai a-447 

rugpj. 27 d. įteikė tarpvals- i 
tijinei prekybos komisijai' £442 

reikalavimą, idant pakeltų ' A’110 
kainas už krovinių vežioji
mą, idant kompanijoms pa
sidarytų 170 milionų dolerių 
daugiau įplaukų per metus. 
O rodos, ir taip gelžkelių 
kapitalistai smaugia peraug- 
štomis kainomis žmones, 
ypač vargingus ūkininkus, 
kurie nori savo produktus 
vežti į rinkas.

Gelžkeliai Reikalauja 
dar $170,000,000

WASHINGTON. — Gelž-

“Šventųjų” Vaikui Tapo 
Padaryta Operacija

FORT WAYNE, Ala.

A-445
A-444

Avenue N 
Nostrand Avenue 
Nostrand Avenue 
Nostrand Avenue 

Nostrand Avenue
1691 Nostrand Avenue 
2111 Nostrand Avenue 
482 Halsey Street 

309 Stuyvesant Avenue 
979 Fulton Street 
768 Franklin Avenue
1455 Bedford Avenue 

214'3 Cortelyou Road 
262 Lewis Avenue 
149 Lafayette Avenue 
3522 - - -
1246 
7310 
7610 
9122 
75 Fifth Avenue 
165 Fifth Avenue 
234_ Fifth Avenue 
5811 Fifth Avenue 
7111 Fifth Avenue 
7521 Fifth Avenue 
7909 Fifth Avenue 
356 Sixth Avenue 
5401 Sixth Avenue 
60 */j Seventh Avenue 
100 Seventh Avenue 

Seventh Avenue
Seventh 
Seventh 
Seventh 
Eighth

Eighth Avenue 
13th Avenue 
Ft. Hamilton Parkway

Clarendon Road 
Flatbush Avenue 
Third Avenue 
Third Avenue 
Third Avenue

Avenue
Avenue
Avenue

Avenue

Lietuvis Batu Siuvėjas
NOTICE is hereby given that License No. * *
B 5113 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 11*
the Alcoholic Beverage Control Law at 9321 ■*Svlltlo *1 P<1U<11<IU
Fulton St., Borough of Brooklyn, County,
of Kings, to be consumed on the premises. i naujus ceverykus. Darbą 

CONSTANTINE CASTELLANO
932 Fulton St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE, is hereby given that Beer Whole- ■ Jgj čevervkai 
salers License No. C-1280 has been issued tol 
the undersigned to sell Leer at wholesale, nekenteKlte 
under the Alcoholic Beverage Control Law, [ 
in the premises located at 341 Thatford : 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings. , 

METRO BEVERAGE CORP.
341 Thatford Ave. Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given tnat Beer Whole- 1 
salers License No. C 1016 has been issued to j 
the undersigned to sell oecr at wholesale, I 
under the Alcoholic Beverage Control Law I 
in the premises located at 118 Cook St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings. 

BUSHWICK DISTRIBUTING CO.
118 Cook St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
A 10163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 335 
Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 1 
County of Kings, to 
premises. 

335 Eastern

NOTICE is

be consumed off the

ZABITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that Beer Whole
salers Incense No. C 574 has been issued to 
the undersigned to sell beer at wholesale, 
under the Alcoholic Beverage Control Law 
in the premises located at 392 Blake Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

MAX SHOENFELD
392 Blake Ave. Brooklyn, N.

JULIUS 
Parkway

Y

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

atlieku patenkinančiai.
maži, spaudžia koją* 

skausmo, ateikite pas 
mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmiaa ir chronitkas vyri ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilacums

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Telephonas MEdallion 3’1328

156

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

251
347 
5224 
8409
1123

5624 
7523 
2807

7023 Ft. Hamilton Avenue
786 Washington Avenue
651 Carlton Avenue

303 Flatbush Avenue
335 Gerrittsen Avenue
901 Gerrittsen Avenue 

Sheepshcad Bay Road 
Avenue 
Avenue 

■Quentin 
Avenue 
Kings Highway 
Avenue M 
Avenue N

East 16th Street 
Court 
Court 
Cou rt 
Court 
Van 
Vanderbilt Avenue

1201 Church Avenue 
Church Avenue

59 Hicks Street
98 Henry Street
127 Montague Street
562 Coney Island Avenue
950 Gravesend Avenue 
1102 Cortelyou Road 
1615 Cortelyou Road 

Underhill Avenue 
Clinton Street 
Kings Highway 
Church Avenue 

Seventh Avenue
Prospect^ Park West

N’. Y. City, N.

1674 
4017
1211 
3605 
2920 
1801 
1718 
2921 
626 
159 
230
372
496

. 361
622
1271
1824

U
Q 

Road 
R

Street
Street
Street
Street

Brunt Street

184
144
226
709

162
238~DANIEL REEVES, INC. 
143rd St

hereby given that License No.

; A-439 
A-438 
A-437 
A-436 
A-435 
A-434 
A-433 
•A-431 
A 430 
A-428 
A-427 
A-426 
A-425 
A-404 
A-405 
A-406 
A-407 
A-408 
A-386 
A.385 
A-384 
A-380 
A-379 
A-378 
A-37 7 
A-373 
A-371 
A-369 
A 368 
A-367 
A-366

44 West

----- NOTICE

Gavus kraujo užnuodijimą 
| kojoj, 8 metų vaiko W. D.
Sharpo tėvai, priklausanti 

(prie “šventųjų” religijos, 
i neleido daryti vaikui opera- i

TZ. , x., . . cijos. Už tai buvo areštuo-:
K11ek1tuxT° ^irdet ti, ° vaikui padaryta opera-1

cija, po kurios jis greitai;Foot of Hay.32 
sveiksta. O “šventieji 

,,

iš
B 5746 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1002 
Flushing Ave., F 
of Kings, to be consumed on the premises.

I .‘.L" -------------
1002 Flushing Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at Foot

nt retail, under Section 76 of

Borough of JRooklyn, County

PAUL STUDER
Brooklyn, N. Y.

misos.
BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC.

32nd St. Brooklyn, N. Y.

,,

pusė choristų, nuvažiavo į Gri- maldomis jį “gydė.
j gaičio surengta ‘‘lietuvių die- 
I na. ALtvl1P±i±nli.!nt Žali Valgiai ir Sveikata

tlk ' NOTICE is hereby given that License No. Į RW 2674 has bpen issued to the undersigned I to sell beer and wine at retail, under Sec- 
• tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 727 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed I on the premises.

THEODORE
i PETER
I 727 Wythe Ave.

KURYLAS and
YAREMKO

Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam? j

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

SKAITYKIT IR PLATEN- 
KIT “LAISVĘ”

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

darbininkų priešų eilėse. Būk' 
tai Komunistų Partija viską! 
sugriovusi ir nieko dabar ne-1 
liko. • !

jv . ’i Tai beveik nuo meivvienu tracijose. jis taip 
Visos dzeni orių mo- skiokininko tą visuomet girdi. |įr kiti sklokininkai, 
Ir n 1 r»i 11 eito ! rp* v - v 1 7

. I . zmones uz savo pragaiš- Komunistų Partiją, 
__ 1 tingą darbą bando kitus kai-: jos darbuotojus. 

__ -____ ' tinti. Jeigu sklokininkai būt, 
rei-!

Skurdžiaus Sūnus.

“Ližės”—Lėktuvai

Amerikos Daktarų Drau
gijos Žurnalas Į rašo 
bandymus su mažais gyvu-' i i • i mvingstorliukais, kurie buvo maitina- of Kings, 

mi žaliais ėdesiais ir tais pa
čiais virtais ėdesiais. Nuo NOTICE is hereby given that License No. 

. .... . ! B 5511 has been issued to the undersignedvirto maisto lie geriau au- i to sell beer at retail, under Section 76 of 
d ° I the Alcoholic Beverage Control Law at 57P’O brondci ir Qivmo’imi Vili- I Willoughby St., Borough of Brooklyn, gU, UICIIUU II ollldgldU Vai j County of Kings, to be consumed on the 

sinosi, negu nuo žalio. Rei- i picm,scs’ barney spinella 
1 • . . . .... 57 Willoughby St. Brooklyn; N. Y.kia suprasti, jog maitinima-!  
cic WIOYI 7Q11D1C! ’X/tllcriQiQ no I NO 1 ICE is heieby. given that License No. bio Vlcll ZclliaiS VdlgldlS lie- ; a 9802 has been issued to the undersigned

• v _ .. i to sell beer at retail, under Section 75 Ofra ir žmonėms LOKS sveika- ' the Alcoholic Beverage Control Law at 1409 

tos ir 
kaip tūli žmonės pradėjo 

| skelbti. 
I

nijip NOTICE is hereby given that License No. 
cxpiv i jj 4551 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Livingston St., Borough of Brooklyn, County 

, to be consumed on the premises.
H. and W. LUNCHEONETTE, INC.

118 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

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

organizacijos, te galėtume matyt, bet taip' 
------ Aš būnu beveik kiek-' 
viename didesniame masinia- prekybos Biuras nori išvys- 
me mitinge bei demonstraci- . . , .
joje, bet sklokininkų ten visai Kam.Vb4 lengvų pigių 
nematysi, apart jų reporterio.' lėktuvų. Safety Transpor-

Karas ir 
priešas visų, 
monstracijoj 
sklokininkų.

žinoma, jeigu Grigaitis su- 
j “aviacijos dieną,” į 

ar tai “lietuvių dieną” pašau-11 Ui.

WASHINGTON. Oro

. v . . . Į Kings Highway, Borough Brooklyn, Coun-jaunystės šaltinis, I Kin®s- 10 bc con3.».i.?j off the 
Į’ " SAM LOMASKY
1 1409 Kings Highway Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. ' 
A 9499 has L__.. .......... .L. '
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 876 | 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 

i of Kings, to be consumed off the premises.
MORRIS KREVANS 
PARKWAY DAIRY 

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Nažiai Garbina Bada
BERLYNAS. — Hitleri-

ninkai visiškai nupuldė ša
lies ūkį. Nėra iš ko apmo-

876

p reni i-

n. y.

been issued to the undersigned į

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

fašizmas lygus tation kompanija apsiėmė 
bet ir toj de-1 pristatyt tokių “fliverių” ar- 
nebuvo matyti! ba “ližių” lėktuvų po $750 

; už kiekvieną. Biuras sako, 
!kad jie būtų naudingi ir ka- 

Toks lėktuvukas ga
linėj parodoj, tai ten matysi lėtų daryt po 100 mylių per 
dalyvaujant įr sklokininkus.

Sklokininkai rugpjūčio 5 d J 
turėjo savo “Field Day” ir ta! 

Tad šio pokilio bus dvigubas | diena nuo senai buvo garsina- 
tikslas: viena, įvesdinti valdybą, j ma> Grigaitis tą pačią dieną

NOTICE is hereby given that License No. i 
v . , B 3073 has been issued to the undersigned jkėt Uz maisto, medžiagų ir;}? ^’į VT vetam under section it> of;' o c | the Alcoholic Beverage Control Law at Foot

of Bay 37th St., Borough of Brooklyn, Coun-, 
ty of 
ses.

įvairių reikmenų įvežimus iš I 
užsienių. Todėl dabar pro-j 
pagandos ministeris Goeb- Foot

Kings, to be consumed on the

MAYFLOWER FISHING and 

of

FISHING 
BOATING CLUB INC 

Bay 37th St. Brooklyn,

pre-

N. yJ

bels pradėjo garbint badą! NOTICE is hereby given that License No. j *“

valandą.

Kidnapino Streiko Vadą
McGuffey, Ohio. — Bosų 

rugs. 25antra, sukelti finansų tolimęsnei ■ turėjo kermošių pasaulinėj pa-! sudaryta govėda _ 
kovai musų draugam flat-dže- (rodoj. Matyt Grigaitis nepai-įd. pasigrobė cibuliu (svogū- 
PnViiic m?J0S eilin,iam nari*m-!sė Sklokininkų parengimo, bet'nų) darbininku streiko va- 
Pokilis bus gan jdomus. Bus strazdas to nedaro. Jis vi-: , n.,
nrocrama kurinio ima • i dą Dkey Odeli], Darbo Fede-progiama, Runoje bus paais- suomet vengia gngaitinių pa- .. A ... ’ ..
kinta šios organizacijos tveri- . rengimų, kad nesusidūrus sy- ^^^ijos Žemdirbystės Unijos 
mosi svarba, muzikalė dalis ir kju> bet nežinia kaip jis tos prezidentą; išvežė Jį 14 my- 
pasveikinimai nuo įvairių mo- sav0 ‘‘Field Day” nenukėlė -į Tių UŽ miestelio, primušė,

i vv« . . “l B 5895 has been issued to tne unde, •signed•per radio, laikraSClUS ir Vl- ! to sell beer at retail, under Section 76 of 
.... I the Alcoholic Beverage Control Law at 331

sais kitais būdais. Sako, vo-1 
kiečiai turi pasiaukot, paba- i 
daut, pakentėt, ir tame jis j 
mato augščiausią savo tau-1
tos didvyrystę. ■

______________    i

Pas perriebius žmones 
dažniau būna permažai 
kraujo, o ne perdaug. ■
‘ Nors mirdamas žmogus 
tamposi ir traukosi, bet pa-' 
prastai jis skausinų nejau-1 
čia.

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

ANTHONY INGEN ITO
331 Smith St. Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUlaski 5-0727

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



leštas Puslapis

Williamsburgieciam Žinotina

įvairios žinios

“Baisu 
“Kaip ir 
norėdavau 
bet mama

užtrenkdavo

raginamos mobilizuoti! 
savo narius, parinkti, j 

paskirti iš iždo!

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
geriausiosPirmos klasės anglis.

Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

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

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

| NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
Tuojau Užsiregistruokite Važiavimui Busais Į Philadelphijos Pikniką. Kelione 
$1.75 Į Ahi Pusi. Atsiminkite, kad ant Rytojaus Šventė—Labor Day. Piknikas Bus 

Nedėlioję, 2 Dieną September
Šiandien Prieškarinis Paradas Williamsburge; 

Dalyvaukite
Šiandieną, 29 d. rugpjūčio, _ radas baigsis masiniu mitingu 

Willi,amsburgo d ar b in i n kų prje Grand St. Extension ir 
organizacijos rengia prieškari-; j_javemeyer gj 
nį-priešfašistinį paradą, kurio 
tikslas supažindinti šios apie-l Ši visa apielinkė skaitlingai 
linkės gyventojus su artėjan- apgyventa lietuviais ir turėtu- 
čio karo pavojumi ir su dar-Į me skaitlingai pasirodyti. Ne- 
bininkų prieškariniu veikimu,‘ gana, draugai, nueiti ir pa- 
ta»p gauti jų paramą An- žiūrėti ant kampo esamo mi- 
tram J. V. Prieškariniam Kon-, tingo, 
gresui.

Paradas 
vakaro, kampas Grabam Avė. tuo daugiau juos užinteresuo- 
ir Varet St. Kitas mitingas ja sužinoti parado tikslą. Del
bus prie Boerum ir Leonard to visų pareiga prisidėti prie 
Sts., kuris vėliau prisidės prie parado sėkmingumo, 
praeinančių paraduotojų. Pa- K.

bet reikia maršuoti.
i Juo skaitlingesnis paradas, tuo 

prasidės 7:30 vai. didesnis įspūdis žiūrovams ir,

Sulaikytas Paul Poenst, uni
formuotas Pajūrio Sargas, ku
ris smarkiai automobiliu va
žiuodamas sužeidė 7 asmenis, 
tačiaus nesustojo. Jis buvęs 
girtas. Trys iš septynių ran
dasi kritiškoje padėtyje. Sep
tyni asmenys užmušti New 
Yorke ir artimose apielinkėse! 
pereito sekmadienio automo
bilių nelaimėse. Huntingtone 
susižeidė, 5 moterys, kurios 
važiavo viename automobiliu- 
je. Jos visos iš Brooklyno.

Darbininkams Nei Žo
džio Taksy Klausime 
Pereitą pirmadienį, kada 

Aldermanų , Taryba svarstė 
taksų bilių, į posėdį pribuvo 
darbininkų organizacijų dele
gacija ir reikalavo balso iš
reikšti darbininkų protestą 
prieš tą bilių, kaipo nepriim
tiną darbininkams. 1

Bendro Veikimo Konferen
cijos del Darbo, šalpos ir Be
darbės atstovams neduota nei 
žodžio pasakyti. Emanuel 
Levin, tos konferencijos orga
nizatorius, ir James Gaynor, 
pirmininkas, protestavo prieš 
ignoravimą darbininkų. Vė
liau, Levin, Michael Davidson 
ir George Walsh tapo polici-

Treciadien., Rugpi. 29, 1934

bet motina atsinešė šaltai, j 
Mergina pavesta globai senos 
tėvų draugės, kadangi ji skun
dėsi, jog neįmanomas namų! 
gyvenimas buvęs akstinu jos' 

namie,” j 
visos 
išeiti' 

ne-| 
duris

pabėgimui, 
sako Louise.
mergaitės, aš 
su vaikinais, 
leisdavo, 
prieš juos

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit 1 jūsų namus.
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Prista-

Pradėjimui Komunistui Par-i 
tijos rinkimu kampanijos šeš-' 
toj sekcijoj, Williamsburge, 

! visos darbininkų organizacijos, 
rengia bankietą, kuris įvyks 
penktadienį, 14 d. rugsėjo. 
Visos tos apielinkės organiza-J 
ei jos 
visus
o kur' galima, 
aukų, išrinkti komisijas plati-’ 
nimui tikietų ir parinkimui 

I maisto pas KP. pritariančius 
krautuvininkus bei šiaip išsi- 
galinčius asmenius. Organiza
cijų valdybos turėtų turėti tą 
mintyje.

Bankiete jau pasižadėjo 
kalbėti d. Clarence Hatha
way, “Daily Workerio” re-i 
daktorius ir lietuvių myli-Į 
miausias iš kitataučių kalbėto-! 
jų. Prašome visų rengtis en
ergingai prie šio bankieto. 
Įvyks Crystal Palace, 143 
McKibben St., Brooklyne.

K.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Jieškojime paskilbusio per
eitos savaitės apiplėšimo gin-Į 
kluoto troko plėšikų, sakoma,| jos prievarta išmesti iš posė- 
padaryta pirmynžanga: su-! džio. 
rastas laivukas, tyrinėjamas! lv n* į n * - a 
plėšikų paliktas mašininis 1$ UZVydo lUSOVe ZfflOIlc} 11* 
šautuvas ir surasta, kur laiky-) PjįĮg NllSISOVC

, kuriuose! Guy McAnister> 34 metų 
pabėgo. Tikimasi1 Yonkers pirklys, pašovė savo

1 23 m. žmoną, su kuria jis bu
vo persiskyręs pora metų at- 

 gal, ir paleido pats sau kulką
į galvon. Jisai mirė, o jo žmo- 

Spahgler, 20 metų na randasi ligonbutyje, kritiš-

(Planuoja Terorą Prieš 
Kovinguosius Unijistus

ILGW Unijos Pildančioji ta du automobiliu, 
Taryba svarstė, kaip nutildyti plėšikai 
kovingus tuos unijos narius, greit surasti ir tų dalykų savi-! 
Charles Zimmermann, Lokalo ninkus.

,.l22 vedėjas, raportavęs apie 
“kairiųjų” pavojų ir po jo ra
porto buvę pasiūlyta paimti! George 

’gengsterius “suvaldymui” ko-1 jaunuolis, 
vingųjų. Sakoma, kad “The; son Ave., 
Turk,” pasižymėjusiam peiliu 
švaistytojui adatos amatuose, 
esą pavesta 
gengsterių gaujas. Visa tai 
daroma prisirengimui ] 
sukniasiuvių sustabdymo 
(stoppage), kuris, unijos vir
šininkai bijo, gali būti išvys
tytas į tikrą streiką per ko
vinguosius.

Tačiaus darbininkai nesi
duoda bauginami, jie sako: j 
“Zimmermannas, kuris visuo-l 
met persistatydavo progresy-j 

šono pranešimu dabar yra ant'viu, dabar pasirodo organi- 
šalpos listo 400,000 šeimynų,! zatoriu gengsterių prieš dar- 
bet gale metų būsią 2 milionu. bininkus. Kairysis sparnas 
Kas mano, kad tie du milionu! p a s i s t e n g s apsiginti nuo! 
beduonių gaus savo dalį mais- “Turk” bei jo sėbrų ir apgins 
to be kovos—apsigaudinėja.1 savo teisę priešintis unijos 
Reikia labai smarkiai subrusti šininkij pardavingiems 
veikti del 22 d. rugsėjo bedar-1 giams.” 
bių maršavimo į City Hali. 1-----------------------
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Minor Pagerbimui 
Bankietas

Kovingam darbininkų 
dui, kalbėtojui, rašytojui
menininkui, Robertui Minor, 
sueina 50 metų, kurių žymią 
dalį jis jau praleido darbinin
kų judėjime. Jo 50-tam gim
tadieniui paminėti darbininkai 
rengia bankietą šį ketvirtadie
nį, 30 d. rugpjūčio, Irving 
Plaza, Irving Pl. ir 15th St. 
New Yorke.

Bankiete kalbės žymūs Ko
munistų Partijos ir abelnai 
darbininkų judėjimo vadai, 
rašytojai, artistai, veikėjai. 
Įdomu ir naudinga dalyvauti.

M.

Duonos Klausimas
Bedarbiams

Šalpos komisionieriaus Hod-

gyvenąs 181 David- 
Lynbrook, L. L, ap

siverkė Coney Island policijos 
stotyje, kuomet sužinojo, kad

ko j e padėtyje.
Tragedija įvyko ant S. 

Broadway ir Highland Ave., 
netoli nuo vietos, kur jis turė-

vadovauti j‘S areštu0->amas- ■ J'S atėjo j j0 motorinių dviračių agentū-

- - - - - - - - - - - - - - - I Brooklyne Areštuota
“Daily Workerio” Kampanija 16 Pikiety

šešiolika pikietų tapo 
tuota prie Public
Market, 1507 Kings Highway,

Streikas paskelb-

Coney Island pilnai pasipuo- 
prie.šęs “Cow boy” ūniforrpoje, su j

priloduotu revolveriu. Jis,1 
smalsių vaikų būrio sekamas,! 
smagiai paradavo Coney Is-' 
landė iki tą paradą pastebėjo' 
policija. Jis kaltinamas ne-: 
šiojime revolverio be leidimo, i

Rub- 
dirb- 

St.,

vir
žy-

CENTRAL BROOKLYNIEČIŲ 
ATYDAI

Visi rengiasi važiuoti į "Laisves” 
pikniką, Philadelphijon, tai noriu 
primipt, kad ir iš Central Brooklyno 
išeis busas, kuris sustos prie L. 
Aleksiejaus svetaines, 33 Hudson 
Ave. Busas išeis 2 d. rugsėjo 
(Sept.), 9 vai. ryte. Taigi draugai, 
kurie turite nusipirkę tikietus arba 
dar pirksite, tai būkite laiku, nes 
busas nelauks. Tikietus galima gauti 
pas J. Jušką, 79 Hudson Ave., Cent
ral Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

(204-206)

New Yorko darbininkai už
sidėjo sukelti “Daily Worke- 
riui” $30,000 fondą, kuris su
teiks galimybę išleisti “D.W.” Brooklyne. 
du syk į dieną, pradedant su ta anksti pirmadienio rytą, 
spalio 8 diena. Ta rinkliava j 
pradedama šią savaitę K P 
vienetų susirinkimuose ir kitur. 
Didėjant kovoms, dauginasi 
darbininkų žinios ir greiti pra
nešimai, į kuriuos tuojaus rei-' 
kia reaguoti, atsakyti, talpin
ti, o vieta labai apribota. Vie-' 
na “D. W.” laida būtų maž 
daug vietinė, kita—nacionalė.

ares-
Station

New Yorko Eks-Kareiviai 
siųs 15 delegatų į Antrą J. V. 
Prieškarinį Kongresą, Chica
go j. - _____

Louis Męyerhoff išpuolė 
pro langą iš savo apartmen-| 
to nuo 6 augšto, 145 Taylor 
St., Brooklyne, ir vežamas li
goninėn mirė.

Užsidegus Columbia 
ber Cement kompanijos 
tuvei, 150 Inghraham 
Brooklyne, pasidarė nejauki
padėtis gaisrininkams ir apie- 
linkei. Įkaitę roberinio ce
mento kenai ėmė eksploduo- 
ti, šaudami į augštį ir tolyn 

! šimtus pėdų. Vienas 50 ga- 
; lionų kenas nušovė už pusės 
i bloko. Gaisrui pasiekus vidų, 
ten esantieji kenai ėmė šau
dyti pro langus ir pro stogus. 
Visi langai išbirėjo nuo trenks
mo.

Iššauktos trys gaisrininkų 
stotys ir chemikalais gaisrą 
užgesino.

Šis gaisras buvo baisus, bet 
tai tik menkas paveikslas to, 
Kokius matysime karui iškilus, 
kuomet bombos padegs di-’ 
džiulius chemikalų fabrikus. 
Už tai labai svarbu nedaleis- 

i ti karo. Kitas didelis gaisras 
I buvo keturių augštų popieros 
šapoj, 699 3rd Avė., .Brook
lyne,

ra. Ten jis pasitiko savo 
žmoną, kuri būk atvažiavusi į 
tikslu tartis' apie grįžimą gy
venti sykiu. ' Tarp jų dviejų 
kilo barnis ir jisai paleido į 

i ją du šūviu. .Jinai ant vietos 
, parkrito, ■ su kulkomis šone. 
! Kadangi buvo pietų laikas 
! ir gatvės pilnos žmonių, i 
' čiusieji šovimą ėmė jį vytis.1 mergaites: vienos
Pasivytas įsakė visiems pasi- j kitos—nežinome. Jai turime gerą 
traukti arba šausiąs, tačiaus'"aujieną tik tegul atsišauki“ ku<”

.. ...... greičiausiai, yra svarbus reikalas,pribuvus policistuijo revolve-|Jeigu kas :inyoto apie malon5kitc 
ris du syk neiššovė į policistą1 man pranešti arba pati gali atsi- 
ir tuo būdu policistui pavyko' šaukti. Aš esu tai moteriai pažįs- 
ii snlnikvti Bet iis snėio naJ tamas ir turių gerą nauJienjb KreiP’ J J SUiaiKytl. J P J P Ritės sekamu antrašu: Matthew P. I 
leisti sau kulką į smilkinį Ballas (Bielauskas), 660 Grand St., ! 
pirma, negu policistas spėjo i Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Martos Rice (Ražaitie- 
riės) Vinco Rico (Ražaičio) moteries. j 
Keletas metų atgal, gyveno Brook- | 

i lyne, dabar, girdėjau, kad gyvena j 
, ma-j apie Elizabethport, N. J. ir turi dvi ! 

ėmė jį vytis.1 mergaites: vienos vardas Alenutė, j 
Jai turime

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

Notary Public Tel. STagg 2-5043

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

tas ir už prieinamą kainą.
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iš jo atimti revolverį. (204-206)
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Iš Brooklyno į Philadelphijos 
Pikniką $1.75 j Abi Pusi

Tuojaus užsisakykite busuose vie
tas, nes išanksto norime žinoti, 

kiek yra norinčių važiuoti.
busai išeis nuo “Laisvės” svetainės 9-tą valandą

1 busas išeis nuo L. Aleksiejaus svetainės, 33
Hudson Ave., 8:30 valandą ryte.

Jei bus daugiau norinčių, važiuoti, tai im
sime daugiau busų, todėl labai reikalinga 

, tai žinoti iš anksto

Bušų Tikietus Galite Gauti “Laisvės” Ofise ir pas 
J. Jušką, 75 Hudson Ave.

3 
ryte.
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Laikraštininkai darbininkai, 
savo kovoje už sugrąžinimą 
pravaryto iš dhrbosąvo drau
go, Alexander Crosby, išran
da naujus kovos būdus. Per
eitą sekmadienį jie su garsia
kalbiu apvažiavo sporto vie
tas, kur' ėjo bolininkų rungti- 
nės, ragindami būti gerais 
sportais ir nepirkti Advance 
iki nebus sugrąžintas Crosby, 
editorialų rašytojas. < ' .

Du garlaiviu, General Von 
Steuben ir Leviathan, tapo su
laikytu kelyje gelbėjimuį ma
žo laivelio, kuriamu radosi 8 
asmenys. Jų laivelis privers
tas buvo sustoti sugedus pa
galbiniai inžįpui ir jie ;išbuvo 
ant vandenio 24 valandas.

AR ŽINOTE?
Ar žinote, kad New 

yra 400,000 šeimynų ant šal-i 
pos sąrašo ir kad Žiemą ta1 vaikino; esu švarus ir nei jokio truk- 
skaitlinė sieksianti 500,000.

Kad 190,000 šeimynų 
gauna tik nuo $5 iki $15 į mė-j 
nesį, reiškia, toli neužtenka-1___
ma suma. iv . i u y tas

Kad 12,5,000, daugiausia mais. 
prie šalpos darbų, tegauna 
apie $60 į mėnesį.

Jei tuos dalykus žinote, pa- 
šeimynų maitintojai, dirbanti 
galvokite, kiek gaus, šalpos, 
kada prisidės dar 100 tūks
tančių, o pagalvoję surasite, 
kad kova už Darbininkų Be
darbių Apdraudos bilių yra 
labai svarbus dienos plausi
mas: • ' ’ ’ • • ; * •

REIKALAVIMAI
Yorke REIKALINGAS kambarys, forni- 

šiuotas ir apšildomas, del jauno

i šmo nedarau. Rašykite sekamai: 
Į J. B. 46 Ten Eyck Str. Brooklyn,

(202-204)

■ REIKALINGAS vienam vyrui apšil- 
i dytas kambarys su visais pataisy- 
___ Rašykite sekamai: P. L., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(202-204)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 

kapibariai, su visais ( vėliausiais 
įtaisymais, steam-heated. Randa $25 
i mėnesį ir daugiau.' Kreipkitės šiuo 
antrašu: 436 South 5th Str., šalę 
Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus- 

, kite Superintendant.

Prižadėjo Nematyti Meilužio
Louise Krist, 18 metų jau

nuolė, norėdama išvengti pa
taisos namų, pereitą pirmadie
nį prisiekė teisėjui, kad ji 
daugiau nematys buvusio mei
lužio “Prince’' Childe de Ro
han d’Harcourt. Jisai jai bu
vo peręistatęs-princu ir . poetu, 
tačiaus policijos rekordai ro
do, kad jisai,esąs eks-kalinys,; 
kriminalistas. Louise, buvo su; 
juo pabėgus nuo tėvų ir gy
veno su juo kol juodu 
vo* ■ ' < ■ f l

Teismabutyje sėdėjo jos tė
vai. Tėvas, j matomai,, labai 
žingeidavosi dukters likimu,!

(201-208)

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.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) t

Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikžtynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 

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

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ilgos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir depų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

arešta-
Pl.

M.

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving

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




