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600,000 Darbininkų Iššaukta į Streiką;

MILICIJA PRIE š STREIKIERIUS

O

Nuo

sienos

sieros j Jungt. Valstijas.

Darbo Federacijos Unijos Vadai dar Sulaiko nuo Streiko 
400,000 Vilnonų, Šilkų Audėjų ir Mezgimo Darbininkų

ŠAUKIA JAPONIJĄ 
I KARĄ PRIEŠ 

SOV. SĄJUNGĄ

nė! Bet suvažiavę legionie
riai tokį sumanymą užgyrė 
ir darbuosis, idant kongre
sas išleistų visuotinos kariš
kos tarnybos įstatymą.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Jugoslavijos 
hitleri

nes^ atleista 424,000. Greėh, 
tačiaus, mažina abelną be
darbių skaičių; pripažįsta jų 
tik 10,722,000. Bet anot La-

8 metus. At- 
neišmo.ka korppensa- 
dešimtininkai nus-ista- 
teismą kompensacijų

žagaras.
Kai

dabar bedarbių yra virš 18, 
000,000. Darbams gi mažė
jant, samdytojai išnaujo ka
poja darbininkams algas. į

mobilizuota kulkasvaidžiais 
ir bombomis blaškyti strei- 
kierius nuo dirbyklų. Bosai 
New Yorke ir Chicago j pęr 
detektyvų agentūras užsisa
kė eibes mušeikų ir streik
laužių. l4 ;
Vadai Prilaiko 400,000 Au

dėjų nuo Kovos
Kuomet fabrikantai ir 

valdžia telkia visas pajėgas 
triuškinti bovelnos audėjų 
streiką, tai Gorman ir kiti 
Federacijos unijos vadai dar

Austrija Bijo Naujo 
Hitlerininkų Maišto
; VIENA.
pasienyj yra 2,000
ninku pabėgusių iš Austri 
jos. Austrų valdžia tvirti 
na, kad juos pinigais šelpia kietiją. Tais tikslais Star- 
Hitleris. -Austrijos mažiai, jhemberg gavo pinigų ir nuo 
kaip atrodo, rengiasi į nau- popiežiaus, — ; _ 
ją sukilimą. Tuomet jiems,Franz Winkler, buvęs Aust- 
talkon; atskubėtų ir tie pa- , rijos vicekancleris, kuris 
bėgėliai

jos suvažiavime South Nor
walk, Conn., jų profesorius 
Walsh rietė pasakų, būk Komu
nistų Internacionalas specialiai 
įsakė Amerikos komunistams 
kovoti, idant nepavyktų Roose- 
veltui su jo NRA išgelbėti ka
pitalizmą.

žioplas filosofas. Juk šios ša
lies komunistai patys tuoj su
prato, kad NRA yra žingsnis 
linkui pabloginimo darbinin
kam būklės ir linkui fašizmo. O 
kur komunistai nekovoja prieš 
tokius kapitalistų planus?

Vokietija ir Lenkija Turi 
Karinę Sutartį su Japonija 

prieš Sovietus?

Klaipėdoj Paskendo 6 . , 
; . Žmonės .

Kopų inspekcijoje patirtomis 
žiniomis, nuo ’rugpjūčio 11 iki

tiniam Austrijos vice-mini- 
steriui pirmininkui Star- 
hembergui delėi.kovpš. prieš, 
komunistus. , i Po tiek jis ga-f 

; ve įr iš Austrijos bankierių 
kovai , prieš revoliucinius 
darbininkus. O nuo 1929 m. 

j iki šios vasaros Mussolini 
įdavė Austrų valdžiai $1,00- 
! 0,000, idant leistų Italams 
'įsigalėti Austrijoj prieš Vo-

Suhitlerėjo ir Columbijos Uni
versiteto profesorius Walter B. 
Pitkin. Naujoj savo knygoj 
“The Chance of a Lifetime” jis 
siūlo valdžiai, kad išdeportuotų 
iš Amerikos bent 6 milionus at
eivių. Tada, sako, pagerėtų lai
kai ir sumažėtų “maišatis.”

Pitkin tuo pradėjimu tikrina, 
kad nežiūrint križio šioj šalyj 
esą auksinių progų gabiausiems 
ir labiausia pasiryžusiems jau
nuoliams.

' ROMA. — Mussolini pa 
Rio Salicetoj skyrė 99 Amerikos pilie

Bedarbė vėl Didėja
WASHINGTON 

pernai metų rugsėjo iki 1934 
m. liepos šalyje padaugėjo 
bedarbių 662,000, kaip skait- 
liuoja Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Greeft. 
1933 m. birželyj buvo dar-'

Philadelphia, Pa 
po bausmė už kalinių strei
ką, dabar jiems labai suma 
žinta valgių.

KRISLAI
Naziški Profesoriai.
Ateiviai ir Jaunuoliai
Jėzuitų Filosofavimai
Imperialistų Gončai.

Nusinuodijo Moteris
Nusinuodijo žydė G. palik

dama 3 metų amž. dukterį, žu- 
dymosi priežastis esanti šeimos 
nesantaika.

Naziai Mušeikos Kaipo 
Hitleriniai Teisėjai

BERLYNAS. — Rengia- 
ma teismas penkiolikai jau
nų komunistų. Už revoliu
cinį veikimą jie bus teisiami 
kaip “šalies išdavikai.” Ma
noma, kad po jų galės sekti 
byla prieš žymiausią darbi
ninkų vadą Thaelmanną.

Atsilankė Berlynan gar
sus amerikinis advokatas 
W. O. Thompson. Jis, smer
kia Hitlerio vadinamus 
“liaudies teismus.” Pav., sa
ko, minimus jaunuolius teis 
penki naziai, kurie pirmiau

Darbininkai $*lių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tib 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį!

Tokie profesoriai, tempdami 
linkui fašizmo, užsimerkia nuo 
“progų” jaunuoliams Hitlerio 
šalyje. Ten visi jaunesni kaip 
25 metų vaikinai ir merginos 
yra išmetami, net iš pramonės 
darbų ir genami į buožių ir dva
rininkų vergiją.

Kai del ateivių darbininkų, 
tai Vokietijoj jų faktinai nėra. 
Tačiaus bedarbė didėja, pramo
nė ir ūkis grimsta visai į pra
garmę, o revoliucinė darbinin
kų pozicija (“maišatis”) stip
resnė, negu bet kurioj kapita
listinėj šalyj.

Latvių Policija Sulaikė Lie
tuvos Pilietį, Bebėgantį 

į SSSR. -
4

Šiomis dienomis Latvijos po
liciją sulaikė Lietuvos pi
lietį Juozą žemaitį, einantį į 
Sovietų Rusiją'.

žemaitis nuo SSSR 
grąžinamas Lietuvon.

pramonėj.
Komunįstų Partija 

/ visiems savo 
visomis jei

pranešimą iš Londono, kad 
ja ir Lenkija pasira

šė sutartį su Japonija karui 
prieš Sovietų Sąjungą. “Iz- 
viestija”, Sovietų valdžios 
organas, dar nelabai tam ti
ki, bet sako, kad Sovietams 
tenka del to budėti.

mandierius Hayes pridūrė, Į
kad verstinas kareiviavimas’ Užvakar nors ir lijo, bet du 
būtų “didžiausia apsauga Piečiai A Panemunės pliaže iš- 
nuo karo.’ Isvirkscias pro-;gę Jaukti sker6ai- Nemun!}. 
tavimas, pasak kurio išeina,. jpjaukę į Nemuno vidurį pra- 
kad juo didesnė Sumoblll-'I^gjo skęSti. Valtininkai skęs- 
zuota armija imperialistinėj tančius išgelbėjo. Plaukikams 
šalyj, tuo šalis bus taikės-; surašyti protokolai.

13 d. jūroje prie Klaipėdos 
paskendo t 6 žmonės, jų tarpia 
Fortūnas Andrulis, 35 metų am
žiaus, iš Raseinių apskr. Kel
mės valse., -Pranciškus Rūta, 22 
metų amžiaus, iš Zarasų, ir Juo
zas Kamantauskas iš Kauno, 
Vilijampolės. Kitų asmenybė 
nenustatyta. Iš viso tomis dieno
mis išgelbėta apie 30 žmonių, 13 
dieną jūra buvo ypatingai klas
tinga. žmonės buvo išanksto 
perspėti, bet daug kas perspėji
mo nepaisė, ir kai kuriuos be
veik varu teko grąžinti iš pavo
jingų vietų. E.

Suėmė Lietuvį Kaipo 
Šnipą Francijoj

DUNKIRK. — Francijo, 
Ca^telnau tvirtumoje rug] 
29 d. tapo areštuotas Lieti 
vos pilietis Jonas Petkav 
čius, kaipo Vokietijos šn 
pas. Pas jį kišenių j e rad 
tvirtumos braižinius. Ji 
bent penkerius metus gyve 
no Vokietijoj.

Legionas už Verstiną
Karišką Tarnybą 

BUFFALO, N,. Y.—Šena-
Jei policija jų torius Royal S. Copeland su- 

mes juos nuimsi-1 važiavime fasistmio valsti- 
Tik jos Amerikonų Legiono agi

tavo, kad būtų Amerikoj 
įvesta verstina - visiems ka-

Steigs Kūno Kultūros 
Kursus

KAUNAS.—Atatinkamos įs
taigos yra nusistačiusios įsteig
ti augštuosius dviejų metų kū
no kultūros—sporto kursus. 
Baigę tūos kursuš būtų skiriami 
gimnastikos mokytojais gimna
zijose ir vidurihėse bei augštes- 
nėse mokyklose.

Mussolini®, Popiežiaus
Pinigai Austrijai

PRAGA. — Per dvejus

J* ‘ * i -v- — kaip tvirtiną
Tuomet jiems,Franz Winkler, buvęs Aust- 
.--------------- ! ” i vice-kancleris, kuris 

yra pabėgęs į Čechoslovaki- 
....... ................ i ją, kaipo hitlerininkas.

Italijos Bedarbiai Taip pat ' , --------- ---------
Demonstruoja

‘ ROMA 
demonstravo 50 bedarbių,' čiams medalius už pritarna- 
reikalaudami duonos ar dar- vimą Italo Balbo orlaiviams 
bo. Nepaisė, jog už tai grę- ir lakūnams, pernąi, atlėku
sia žiauri fašistų bausmė, siems į Jungt. Valstijas.

sekretorė L^nrta - Burlak -sa
ko, kadrši unija visuj* steng
sis sufeaiiktV konferencijas 
su federacinėmis audėjų 
unijomis, idant' sukurt, ben
drą streiko frontą.

- Kompanijų Balsavimai
I .. ' ■ i

Bosai,-ypač pietinėse val
stijose , dar prieš streiką 
spirtinai vertė darbininkus 
balsuoti, kad jie nesutinka 
streikuot. Bet netikėkite 
kompanijų blofams, būk ten 
ir ten darbininkai nubalsa
vę pasilikt darbe! <■

Jau Veikia Milicija
South Carolinos guberna

torius Blackwood iššaukė 
miliciją, kuri jau , kriušina 
streiko pikietų eiles. Deca
tur, Ala., miesto policija su-

Valgią Pabrangimas
. WASHINGTON. — Siittfc 

darbo ministerijos komišib- 
nicriaus Lubino apskaitlia- 
vimo, šiemet rugpj. 14 d. 
valgiai buvo 23 ir trečdaliu 
nuošimčio brangesni, negu 
pernai balandžio mėnesį.

Sovietai Kviečiami į 
Tautą Lygos Narius

GENE VA. — Manoma, 
jog rugs. 10 d. susirinkus 
Tautų Lygos atstovams, bus 
Sovietų Sąjunga pakviesta 
prisidėti prie Lygos su nuo
latine saū vieta Lygoje. Pra- metus Italijos valdžia davė 
nešama, kad • tam pritaria po $5,000 kas mėnesį dabar- 
Francija, Anglija ir Italija. 
Dar nežinia, kaip atsilieps 
Sovietai. °

WASHINGTON. — Unit
ed Textile Workers Unijos 
vadai paskelbė visuotiną bo
velnos audėjų verpėjų strei
ką. Streikas apima apie 
600,000 darbininkų; užstrei- 
kuojama 1,280 dirbtuvių. 
Streikieriai reikalauja su- 
trumpint darbo laiką iki 30 
valandų savaitėj ir pakelt 
valandinę algą.
Vadai iš Pat Pradžios Tar

nauja Kapitalistams
Visuotino streiko .pirmi- nežino, kada reikės streikan 

ninkas Frank J. Gorman pa- pašaukti 400,000 darbininkų 
skyrė streikui prasidėt šian- vilnonų, šilkų ir mezginių 
dien 11:30 vai. naktį. Ka
dangi pirmadienį yra Darbo 
Dienos šventė, tai Gormah pareigą 
davė dar dvi dienas laiko į riams i 
bosam prisirengti prieš veikliai padėt audėjams, lai- 
streikierius. O paskutinia- mėti streiką.
me »U.T; Workers Unijos su-1 Audėjai verpėjai, išrinkite 
važiavime buvo nutarta • eilinių narių streiko komite- 
streiką pradėt rugs. 1 d. ar-, tus, vienu frontu kovokite, 
ba pirmiau. Tas pats Gor-jTik šiuo būdu galite laimėti 
man pagyrė . G. A. Sloaną, | pergalę, nežiūrint senųjų 
Audimo Fabrikantų Institu-1 buržuazinių vadų! 
to pirmininką, pavadinda
mas jį “puikiu žmogum,” 
nors Sloan atsisako eiti į de
rybas su unija, nors jis šau
kia, kad šis streikas “netei
sėtas ir priešvaldiškas”. Už
tat Gorman pagrūmojo iš
šluoti iš streiko veiklos vi
sus komunistus ir kitus rau
donuosius, suprask, tikrus 
kovotojus.

Darbininkų Pasiryžimas 
Labai Didelis

Thomas McMahon, Darbo 
Federacijos audėjų prezi
dentas, sako, dar niekad jam 
neatėjo, tiek daug reikalavi
mų streikuoti, kaip dabar.

R e v o 1 i u cinės National

Hitleris Išmeta Jaunus 
Darbininkus iš Darbą

. j BERLYNAS.: — Vyriau- 
sybės patvarkymu, s'į mene
sį bus iš pramonės darbų iš
mesti jauni nevedę darbi
ninkai žemiau 25 metų am
žiaus. Tokiuose darbuose 
paliks tik pavienius ištiki-! 
muosius Hitlerio šturminin-1 
kus (smogikus). Visi kiti 
jaunuoliai bus verstinai va
romi dirbti farmose ir dva
ruose už pavalgį ir kelis, 
centus primokėjimo. Jie bus 
faktinai paversti vergais. 
Fašistų š e i m i n inkavimas 1 
taip nupuldė pramonę, kad ' 
nelieka joj vietos milionams 1 
jaunų darbininkų. 1

IS LIETUVOS
Miestas Skriaudžia 

. Darbiniųkuš
Kauno Miesto , Savivaldybė 

siaurindama kanalizacijos dar
bus liepos mėn. atleido daug 
darbininkų, o dabar atleido de
šimtininkus, kurie savivaldybėje 
ištarnavo po 7 
leistiems 
cijų, tai

Milwaukee, Wis., streikas bedarbių, dirbusių pašalpos darbus. Kuo
met jie sustreikavo, reikalaudami geresnių sąlygų, ir išėjo į pikietus, “so
cialisto” majoro policija juos nuodingomis bombomis užpuldinėjo ir buo 
žėmis blaškė.

PEIPING. — Japonijos 
finansuojamas 1 a i k r a š tis 
“Simbun” Charbine šaukia 

Filosofiškos Jėzuitų Draugi- kariškomis jėgomis užimti 
suvažiavime South Nor- Rytinį Chinų Gelžkelį, kuris 

Conn., jų pr.ofesornis ’ prįklauso Sovietams. Kiti 
Manchukuo laikraščiai rei
kalauja padvigubint Japoni
jos armiją palei Sovietinio 
Sibiro sieną.

Rugp. 29 d. Mandžurijos 
policija padarė kratą kliu- 
be minimo gelžkelio darbi
ninkų, uždarė jį ir užrakino. 
Rengiama provokacinis už
puolimas ant Sovietų konsu
lato Charbine.

Japonijos imperialistų lai-
Kitas jėzuitas savo prelekci- kraštis “Asahi” išspausdino 

joj teisino Japonų imperialjs- ,v ’ ’ 1 1
tus; užgyrė jų pasigrobimą Vokieti j 
Mandžurijos, kaipo tvirtumos 
karui prieš Sovietų Sąjungą.

Kun. Wilfrid Parsons, savait
raščio “America” redaktorius, 
paraudojo del darbininkų vargų. 
Jėzuitas profesorius J. Thorn- 
ing pripažino, kad NRA ban
dymai “palyginamai susmuko.” 

Tačiaus visi dvasiški ponai 
palaiko tokius fašistinius ban
dymus ir imperialistų žygius 
prieš kovojančius darbininkus, 
prieš darbininkų judėjimą dė
lei pasiliuosavimo ir prieš Dar
bininkų Respubliką. Ne veltui 
Rooseveltas į streikų laužymo 
komisijas stato vyskupus ir ku
nigus.

Gengsteriai Smarkiai 
Puola Siuvėjus Kanad.
MONTREAL, Can. — Jau 

dešimta diena streikuoja 
moteriškų rūbų siuvėjai ir 
kirpėjai. Areštuotų 11, 
smarkiau sumuštų 1 ir kele
tas lengviau. Gengsteriai, 
atvežti iš Chicagos ir New patys su ginklais užpuldinė 
Yorko, puola pikietininkus davo komunistus, 
vieni iš priešakio, kiti iš už- ’ 
pakalio. Lankosi į unijos 
vadų butus ir grąsina nu-! 
lynčiavimu, jei streiko neųž- i 
baigs greit. Unija pareika-! 
lavo policiją nuimti visus1 
gengsterius 
nenuims 
me, sako darbininkai! 
tuomet nekaltinkite mus už 
pasekmes.

Po to tuojau pristatė dau
giau raitos, pėsčios ir slap
tos policijos apsaugai gengs- 
terių.

Nežiūrint to, trys gengs
teriai padėti į ligoninę ir 
vienas iš jų vargiai beno
rės gyvent.
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Tarptautinė Jaunimo Diena
Šiandien, rugsėjo mėn. 1 d. yra Tarp

tautinė Jaunimo Diena, diena, kuri šie-; 
met ypačiai turi būti paversta milžiniš-. 
komis jaunų (žinoma, ir suaugusių) dar
bininkų demonstracijomis prieš karą ir 
fašizmą.

Pranešimai skelbia, kad Lenkijos ir 
. Vokietijos fašistinės valdžios šiomis die

nomis sudarė slaptą sutartį, kuria einant, 
abi šalys pasižada bendrai pulti Sovietų 
Sąjungą, kada Japonija pradės ginkluotą 
puolimą iš Rytų.

Jei tai tiesa, tai reiškia, kad imperialis
tinio karo pavojus yra kur kas didesnis, 
negu tūli iš mūsų gali įsivaizduot?.

Apie tai, kad visos kapitalistinės šalys 
smarkiai rengiasi karan, nėra reikalo nei 
minėti, nes tai jau buvo faktų faktais įro-

•■dytac
Taip jau ir tai, kad fašizmo pavojus 

šiuo tarpu vis darosi rimtesnis, irgi ne
tenka aiškinti.
i t Mums klausimas šiandien privalo rūpė
ti', kaip sudarius kuodidesnę pajėgą, ku- t 
ria tetų galima šitie pavojai atmušti.

Viėnu iš svarbiausių darbų — subend- 
rinimas darbininkų pajėgų; žinoma, pir
miausiai klasiniai sąmoningų ir podrąug 
visų ^darbininkų pajėgų—sudarymas ben
dro fronto.

-t Tolydžio išplaukia kitas klausimas: 
kaip sutraukti darbininkų jaunimą po 
priesfašistinės ir prieškarinės kovos vė
liavą?

Reikia atsiminti, kad jaunimas bus 
svarbiausias elementas, naudojamas būsi
mam imperialistiniam kare ir verbuoja
mas j fašizmo eiles. Jei darbininkų kla
sė, pirmiausiai jos sąmoningiausioji dalis 
—komunistai ir kiti revoliuciniai darbi
ninkai—nemokės kuogreičiausiai su
traukti į savo pusę jaunimo, tai mūsų 
darbas savo tikslo nepasieks.

Štai, iš kur išplaukia tasai reikalas 
kuocįdžiausios domės kreipimo į jauni
mą, į jo švietimą, į jo organizavimą, į jo 
traukimą po vadovybe Jaunųjų Komu
nistų Sąjungos. 

• _
Tqdel ši Tarptautinė Jaunimo Diena į 

yprivąlo būti pradžia to didelio ir svar
baus darbo—organizavimo darbininkų 
jaunjmo į mūsų eiles, į jo švietimą.

Tegul ši Tarptautinė Jaunimo Diena 
bus gera pradžia to didelio darbo!

Miestuose, kur įvyks masinės jauninto I 
demonstracijos, mes privalome žiūrėti, 
kad kuędidžiausis skaičius jaunų darbi
ninkų tęn dalyvautų.

Kad tai padarius, reikalinga patiem te- < 
vam ir motinom dalyvauti jų demonstra
cijose, rodant pavyzdžius savo vaikams.

§ią Tarptautinę Jaunimo Dieną sušuki
me stipriau, negu kada nors—

šalin imperialistinis karas!
šalin kruvinas fašizmas!
Tegyvuoja darbininkų klasės kova ir 

laimėjimai!

mas, įci^rio1 dalįs męs čia pajuosime.
j^gpjūčio 2,6, Ford Lanšing airpbrte su

rengta F. Vaitjkųi kųkia<tai atsisveikinimo 
diėiųį. Garsinta, kad net įtieks “lituanica 
Ų” ir lietuviai privalą būti įia, kad atsi
sveikinti su Vaitkumi ir “lituanica j)”. 
Garsinta per keletą rądio stočių, per social- 
jfąšistų “Naujienas”,’o sušaukta publika be
gėdiškai suvilta.

ALTASS, valdyba ir»rengėjai tos “ątsi- 
sveikinimo dienos” gerai žinojo, kad “litua
nica II’ nėra prirengta skridimui. Jie ži
nojo, kad jinai išardyta, dar nepanaši į or
laivį, bet tik krūva grozdų ir kad ji‘šią Va
sarą neskris, arba geriau sakyti, jie žino, 
kad visai .neskris per Atlantįką, bet “Nau- 

. jienos” naudoja šį skridimą kaipo.priemonę 
savo įstaigos naudai ir $ąvo poljtikoę praplė
timui. ' /,

“Naujienų” žmogus Kl. Jurgelionis', pirt' 
minįnkaųdamas : “atšisveikinimo dienoje”, 
darė prigjaVingus ir mohijančius pranešimus,'

• kad “lituanica H” tikrai atskris, kad ji' jau 
pakibo iš Kohler, Wis., kad jis jau gavo pra- 
nešimąj jog ji greitai čia pribus.’ 1 Pribuvus'' 
Vaitkui be “lituanicos II”' taipgi darė pra- ' 
nešimus, kad jis jau buvo pakilęs iš Kohler, 
Wis., ir tik pasiekęs Kenosha', Wis., nusilei
do, nes toliau negalėjo skristi, girdi, “užši- 
lęs” motoras. ' ■ '

Dabar, kada apgauti publika nepavyko ir 
kada jie likosi numaskuoti, tai jau patys pa
sisako, kad “lituanica II” visai nebuvo iš 
Kohler, Wis., pakelta.
Ir toliau:

“Naujienos” teisinasi, kad jie manė, jog 
“viskas tai dienai bus prirengta’^. §tąi jų 
argumentai, kurie panašūs į kitą melagystę:

“Kadangi senasis ‘lituanicos II’ laisnis da
bar jau negalioje, reikėjo gauti kitą specia
li leidimą. Tas leidimas buvo gautas su vy
riausio. inspektoriaus parašu. ‘Lituanica 
II’ buvo pripažinta saugi skridimui”.

Toliaus kalba:
“Akyvaizdoje šitų faktų,. ALTASS, valdy

ba neturėjo jokio rimto pagrindo, manyti, 
kad jos žadėtas ‘lituanicos II’ parodymas 
aviacijos dienoje;negalės būtį ištesėtas.”

Ar galima šienis žodžiams tikėti? Jei val
džios atsakomingi inspektoriai pripažino, 
kad ji j.au prirengta skridimui ir>geram sto- 
vyj, tai' kodėl ji negalėjo skristi ir pasikelti 
iš Kohler, Wis.? ; ■ . • , , , . . . ; t

I r ,
Ištikrųjų !• 'Federalės valdžios inspek

torius, kaip Grigaitis rašo' apžiū^ėjb or
laivį, pripažino geram stovyj, suteikė lei
dimą (taip rašo Grigaitis!) lėkimui Eu-| 
ropon, gi tuo pačiu kartu orlaivis nebega- i 
Ii nuskristi 150 mylių tolumo—iš Kohler, 
Wis., į Chicagą! ^Daugiau: orlaivis nebe
gali pasikelti iš vietos!

Juk tai monai ir p. Grigaitis žino, kad 
tai monai, bet, ot, turi laikraštį ir per jį 
skelbia tuos monus, nujausdamas, kad 
yra dar kvailių, kurie jam patikės!

i ; Grover č. Johnson
' Los Angeles advokatas;f 

gyrięs ' stkeikierius, su- 
j muštas vigilantes (faši
stų govėdų).

ĮDOMUMAI

.......... ' šypsenos
i lU’ lankė zorila arba1 “ikūa-18a^ ^.n’^tUb^ kiti dar nę.
i„ i , • -t i i žmogus buvo apie 40 metu,kua,’ kobra vėl bando pa-1 neapsidraudęs, tai nebuvo už| 
įkęlti galvą, bet “ikuakua”, ką jr palaidoti. Tame tai yra 

s tvarkoje 
kaklą.' darbininkai privalo priklausy-i 

•t . ii A VIYO ni’7 O n 1 1 11

da jį ųuvargu s ilgoje kovo- žmogus naktį pasimirė. .] 
įę išsitiesia. Tos progos tik, /^us, du jau

į žmogus buvo apie 40 metų, 
i neapsidraudęs, tai nebuvo už 

kęlti galvą, bet “ikuakua”, -ką ir palaidoti. “ 
! greitai šoka jai ant spran- ’ pamoka, kad šioje 
i So ir pergraužia I
Margus gyvųnėlis nepasiten-i prie savo organizacijų. Bet 
kiną kaklą perkanfe bet Itai \d‘?r “cvS’k(as- fmogus bu’ 

i i i t i • j i vo tikintis, tat moteris suma-perkanda dar keliose vieto- į su kunjgU palaidoti. Kadai 
se nugarkaulį. Paskui tas kunigas atvyko ir prisigrūdo | 
gyvūnėlis prieina prie kob- pilna sena stubelė svieto, dar' 
ros iš priešakio, 'nukanda, kunigas buvo tik apie p—' 
gajvą ir suėda, matomai su-j 
prasdamas, kad tie nuodai^ 
apsaugos jį ’ nub kitų angių 
nuodų. Paskui su ukvata 
ėda angies mėsą. An^is bu
vo pakankamai gąjinga ųž<_ . : . ■ - .
mušti levą, žmogų arba kitą! ^as • grūstis laukan,
gyvūną, bet mažas gyvūnėlis 
ją nugalėjo. ' ‘ :

' * Iš “Vokrug Svietą”.

Lowell, Mass
Rugpjūčio 25 dieną buvo 

audėjų unijos susirinkimas. 
Kalbėjo Anna Burlack. Man 
tik pirmu kartu teko girdėti 
jos prakalbą,, tai jauna ir 
energinga kalbėtoja. Ji nu-i 
rodinėjo, .kaip Amerikos Dar- 

[ bo Federacijos vadai dar ne
rengiąs! 

ragino 
organi-

GELTONOJI MIRTIS
(■Pabaiga)

Ateina naktis. Mėnulis 
išlindo, gelsvai apšvietė iri 
visi daiktai gauna sidabrinę |8strejką jau 
Spalvą. Štai ant takelio pa- > darbininkus budėti ir 
sirodo>naujas gyvūnėlis apie i Zuoti dirbtuvių komitetus, 
30 centimetrų (virš pėdos) j ruoštis prie streiko. Kalbėtoja 
ilgio, juodai, baltai ir gelto-1 nurodinėjo, kad streikas bus 
nai margas su balta uode-I neišvengiamas, kad ,darbinin- į kai galėti] priversti išnaudo- 
® ’ (tojus skaitytis su audėjų rei-

Tik retai kurie Afrikos ! kalais.
girių gyventojai nesibijo I Darbininkų buvo pilna sve- 
nak’ties metu susitikti su į tainė, bet beveik vieni vyrai, 
kobra’. Bet štai tas margas I Tai kur ^UVQ moterys, darbi- 

' 1 ! ninkės ir, f jaunuoliai? Juk
• medvilnės audiny.čioše dau- 
' giausiai dirba moterys* ir jau
nimas ir jie yra ląpiausiąi iš- 
naūdojami. j ! Gį ręįkia žįnętji, 
kad vieni vyrai, be 
jaunuolių, -pęgajės 
audėjų .reikalus.

Lai Užsiaugina, tai Turės
MOTINA.—Jonuk! Tu išdy- 

: apie pusę,kęS mažas saumyli, kodėl gi tu 
,savo maldų atkalbėjęs, kaip|neduodi pusės obuolio savo ma
lus ir publika pasijuto, kad 

i! krinta su grindimis į skiepą, 
j Mat, seno namo grindys neiš
laikė. * Kunigas1 > nesišaukt

fprie dievo, kad. sulaikytų tas! J’ jas pasisodina, o kaip užaugs, 
j grindis; bdt nebaigdamas mal- tai turės visą obelių sodą.
I das pradėjo 1’grūstis laukan, 
jkžicį'kitų net kaulai braškėjo.* .
, ' Jdigu, moteris nors kiek bū-J FARMERIS. — Jaunąs žmo- 
tų laisva nuo religijos, tat būIį^aU1- Argi tu nematai to užra

itų galėjusi pigiau palaidoti ir|šo,.kur pasakyta,1 jog draudžia- 
Į nors namas cielas likęs, bet|1Yia P° šią girią vaikščioti? .
dabar ir kunigui dslr prisiėjo! KALTININKAS.—Taip, . aš 

mačiau tą užrašą, bet perskai*. 
čiau pirmą žodį “privatiškas”, 
tai toliaus gėdinausi skaityti.

Jis Turės Atsakyti
Važiuojant traukiniu, jaunas 

vaikinas atidarė langą ir iški
šęs galvą dairosi. Tuo tarpu 
priėjo konduktorius ir lengvai 
vaikinui sudavė per petį ir sa
ko:—Tu geriaus laikyk savo

žai sesutei?
JONUKAS.—Aš jai atida

viau visas obuolio sėklas, tai lai

Gerai Išauklėtas

is paskutinių užmokėti ir grin
dis sulaužė? Gaila ’tikinčių 
žmonių, bet ne taip jiems 
lengva pasiliuosuoti, nes kuni
gai gudriai moka juos apgavi- 
nėti.

Susnikų Jurgis.

Pabėgo 7 Kriminalistai
Pamišėliai iš Kalėjimo igalVi»šitoj pusSj lang0J Į —Aš galiu savo galvą laikyti 
RALEIgHTg - Sep- “’s jkSėjo 

tyru nepilnaprociai krimina
listai kaliniai nugalėjo sar
gybinius ir pabėgo iš kalė- esantį geležinį tiltą, tai turėsi 
jimiškos , ligoninės. Tarp 
pabėgėlių yra trys žmogžu
džiai. >

—Sure, tu gali, bet jeigu tu 
su savo galva sugadinsi netoli

atsakyti, — šypsodamas atsakė 
..konduktorius.

Parinko A. M. Bedievis.

Dar Apie Tą Chicagos Menševiką 
“Monkey Bizni”

Mes andai padavėme iš “Vilnies” cita
tų apie tai, kaip Chicagos lietuviški men
ševikai, su savo “antruoju skridimu”, 
bando pasišienauti dolerių ir kaip perei
tą sekmadienį jie prigavikišku būdu pri- 
kii'to savo pasekėjus. Trečiadienio “V?* 
laidoj telpa platesnis to visko paaiškįni-

Kun. Kemėšis Raminasi
Sugrįžęs iš Amerikos į Lietuvą, kun. 

Kemėšis, kuris čia lankėsi “Vilniaus va
davimo reikalais” (skaitykit: stiprinti 
klerikalinį fašizmą), dabar išduoda savo 
atskaitą Lietuvos fašistinei spaudai. 
Pasitarime su “Talkos spaudos biuro” 
atstovu, apie Amerikos lietuvius kunigas 
kalba šitaip: . ?

Mūsų išeivijos šiandieninė pažiūra į Lie
tuvą daugumoje yra gana teigiama. .. La
bai didelis procentas jų (amerikiečių lietu
vių) grįžtų į Lietuvą, jei tik sugebėtų įma
nomai likviduoti savo rėiįalu^l ' ‘ ’
Tas viskas yra nesąmonė, nepasakius 

prasčiau, ir kunigas tai žino! Didelė Am
erikos lietuvių darbininkų didžiuhia^ra 
nusistačiusi prieš ’dabartinę fasįstjį vai-’ 
džią Lietuvoj.- i Tiesa, kunigas gudriai tą 
bartdo apeiti, • neminėdamas fašistines 
Smetonos valdžios. Vietoj to, jis pavar
toja “šiandieninė pažiūra į Lietuvą.” “

Didelė netiesa, kunige, ir tai, būk “la
ibai didelis procentąs’/. ąmerikifečių npre-t 
tų grįžti į fašistinę LieiuVą.1 Tie, ką ’bu- 
vę nuvykę į ĮJetuvą, sugrįžo dideliu nusi
vylimu ir dabar nebenori pei pąmjslyti 
apie antrą grįžimą. O kurie gauna iŠ Lie
tuvos nuo giminių laiškų, pųį^įąi žino, 
kokis ten šiuo tarpu skurdas viešpatauja, 
Kokia politinė fašistinė priespauda ten 
smaugia žmones. ' t H ! ■ f j ,

Apskritai, visas kunigo Kemėšio “im 
tervfew“1 yya ąpzalatytas gražioriiis fra- 
.žfemiš, kuriomis jis niąnb padgaušiiįs 
durneliųv savo f ašist i nei p oli t i k ai. 1

gyvūnėlis, kurį bušmenai va
dina “ikuakua”. ((kąs jų kai-. 

■ boj reiškia (“drąsus”).! Kiti 
jį kitaip vadina, bet tai yra1 
panašus įyVūnėlis' a'riieriko- 
niškai “skunkei.” : Gyvūnė
lis, panašus “skunkei”, taip 
pat savo priešą atakuoją 
gazais. Kaip vienas, taip 
ir kitas niekados nesiskubi
ną, lai skubinasi kiti, kad 
nemalonus gazai.

Kada kobra pastebėjo gy
vūnėlį, ji tuoj aus pakėlė 
galvą ir išsipūtė jos kaklas. 
“Ikuakua” užriečia uodegą, 
kaip patenkinta katė, bet 
tas reiškia, kad ji pasiren
gus kovai. Gyvūnėlis arti
nasi prie jos po valiai, kob
ra šnypščia. “Ikuakua” su
žaibuoja žaliomis akimis ir 
puolasi prie angies. Pasie
kus atstos, kurioje kobra 
gali kirsti ją arba api- 
prunkšti nuodais, ji sustoja. 
Angis staigiai iškelia galvą. 
Gyvūnų tarpe yra greičiau
sias smūgis angies ir žmo-' 
gus negali jo išvengti. Bet 
“ikuakua” nuleidus galvą, 
kad apsaugojus akis nuo 
nuodų, tupinėja ant kojų-, 
kių. Angis duodą vieną po 
kitam smūgį ir kaip tik ten, 
kųs kelios šėkun^p^ pirm įo 
buvo tas ffyyūnSlĮs, o 
akiui” kiekvienu kartu, ^ar
tum išlavihwlORiw> Ifib-

nusileidžia, Z
savo priešą. ■ 11 ' r’'y -

N ( Apie pusę valąųdos. eina 
tokia kova. “IkiUakua?’ nuo
latos puola, kobra kerta ir 
kerta ir vis' ‘'be pasekmių. 
Pągaliaus, kobra išsitiesia.

motęru ir 
pagerinti

jaunuoliųRugsėjo 2 dieną 
orkestrą rengia didelį ’pikniką 
Lietuvių Piliečių Kliubo par
ke. Bus gera programą ir mu
zika. Piknikas prasidės 10 Į 
vai, ryto. Visi dalyvaukite.

Graustinis.
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DARBININKU 
S VEIKATA
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DR. / J. KAšKIAUCrUS
371 Lake SU ‘ ' Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Akmuo Inkste
Drauge gydytojau, meldžiu 

i dar patarimo per “Laisvę,” ką 
i aš dabar turėčiau daryt. Pir- 
! mėsnis jūsų patarimas suteikė 
j man džiaugsmo: aš ant inksto 
i turiu akmenį, ir tik vienas 
inkstas taip nesveikas. Jūs 

.'mon nflforot \zt> vinį į “dlStllled 
’ water,” tai man ir nustojo šo-

toks

Rochester, N. Y
Pabaigoje šio mėnesio para-j man patarėt vartoti 

pijonai turės savo jomarkąJ 
Trys metai atgal jie padarė ną skaudėti, 
labai daug pinigų ant jomar- 
ko, kurį laikė užpakalyje baž-' 
nyčios. Tą metą kunigas1 . 
Bakšys pasidarė pelno sau už’

i paėmiau valgomos druskos 
I žiupsnį su vandeniu, tai man 
I užėjo negera, kad aš nuslobau 
; tris sykius tuo pradėjimu.

Kai virtų kiaušinių suval
gau, tai atsirūgsta lyg keptais.

persikai, slyvos, 
kum 'ūžfundijo'~Gečiui ir murtTUšės, vynuogės labai man 
jo gavo naują “Packard” ma-!dAuS rūkšties padaro vidu- 
šiną už $150 atiduodamas Ge- riuose.Ir aš nežinAu, nuo ko 
čiui sena savo “džionką.” Tai man retkarčiais užeina šoną 

skaudėti, ir,, kai pereina, tai
I palieka rudos dėmės ant vėi- 

Lalsvas žmogus. į do- taš'pdeina ?' Dar-
■ ; ■ j žovių kaip pavalgau, tai, man | te jų'syvus išspausti į pieną;

Nuo Red. Draugo aprašymą rodos; vejai laksto viduriuose, tai pieną tuoj sutrauks, surau- 
S.ątrųmpinome. Aštrius žo- net kva’pą užima, pirma negu gins, ir tokis pienas Jums leng- 
džius negalima spaudoje vaiv pradeda išeiti. Man rūkštūs viau bus viduriams.

Kai dėl kiaušinių, tai ban
dykite tik tryųius valgyti. Mė
ginkite kartais ir minkštai vir
tų kiaušinių, bet ne kepintų su 
taukais. Daržoves drąsiai ■ 
valgykite, tik gerai, smulkiai 

i menų pąsidayo iš nusisėdimo, kramtykite ir nerykite rupie- 
i iš šutirštŠjirrįo bei siisikHMa- nos, plušų, o tik sunką. Po

■ dos miltelių, “P r e p a red 
,” po trečdalį šaukštelio,

> '■ vandeniu užgerdami. Mažiau 
bus rūgimo viduriuose, mažiau 
ir dujų. Atminkite: kramty
kite gerai, rykite tik gerai, 
smulkiai sukramtytą valgį ir 
syvus, sunką, bet tifcrykite ru- 
pienos,' rupių,' Šiurkščių plušų,. 
ašakų, šiaudų. 1 ’ t > , ;

taip 
van-

patys savaime išeina, jei esti 
nedideli ir gali pereiti per 
šlapimo takus” ir išeiti laukan 
su šlapimu. Kai kada reikia 
operacija daryti, išimti 
akmuo.

Jūs, Drauge, ir toliau 
tebevartokite distiliuotą
denį, tai nuo jo kartais ak
muo sumažėja. Taip gi pata- 
riu kas diena vartoti papras
to žuvų aliejaus, “Cod liver 

arba “Halibut liver oil” 
Jei to ne- 

; vidurius liuosuoja. Vieną| galėtumėt, (o jo imama po
i kartą nežinojau, ką daryti, tai: šaukštą jr p0 jaugiau po val

gio), tai vartokite “Haliver oil 
250 D” arba “Viosterol,” po

5-10 lašų po valgio, per ilgą
laiką. Tatai Jums suteiks vi
tamino D, Jums būtinai reika
lingo.

Be to, atatinkamas maistas 
daug reiškia. Jums nuo ne- '• 
kurių vaisių, sakote “daug 
rūkštieš pasidaro viduriuose;” . 
Tai Jūs tokius Vaisius valgy
kite kartu su pienu.1: Pačius 
vaisius, kaip ir bet kokį kitą f < 
valgį, gerai kramtykite. Gali-

I Kai dėl valgių, tai visus oil
i vartoju, bet pienas man labai arba “Salmon oil.

Vieną| galėtumėt, (o jo imama
“sunkų” darbą. Ne parapijai 
pinigai teko, bet jam už pro- 
cį. Aš pirmu kartu matau to
kius parapijomis, kaip Roches-' 
terio. Bakšys įma sau didelę! 
algą, pakelia ją gaspadinei,! 
moka riebiai tam rėksniui-var-1 .
goninkui. Jis išvien suRut-.O obuoliai, 

. . _ ' * __ ... . . ' zyviihaci

i tau ir Bakšys! Na, geras mai
nas. Bet kunigui leistinas^ -

totu Taipgi neapsimoka rašy- valgiai geriau patinka. Lauk-’ 
Ūa ir apie ligoninę. ] siu atsakymo. Ačiū.

i Atsakymas.
> Jums vienam inkste yra su- 

-' siformavęs akmuo. Tokių ak
Suffidd, Conn

Dviguba Nelaimė
.; ;• s >

Skau^L |i^įai^ąė pątįko lėn-^ų^avimoVtam ,’tikrų šlapimo t kiekvieno valgio imkite krei- 
ką fa^r^'Frąsid^jo ‘ ”

= -7,. _ į tabakį. kli’ttW i Ztoogus’ M-Ominį; sau- chalk,
Nedidelis gyyūnėhs ^t|0k^ kirto tabako įr’ užsilipo į virį - - v
ir' atydžįaį tėmija "į^vb “banės’’ kabinti, 1

I v priešą, ka^p ir nusvėi'fdnt, • kaip paslydo ir nukrito 
ar jau pavargęs s^eidė, _

.grježia dantimis ir puolasi | k.rvaš * v^d?' 8tskft« lv akis toj yra akmuo įr ar jis yrą ;di- 
nrie aneieš ; Lobta '’ke^-i ?k‘‘‘°’ ,?° pas gy'i ar l?ent ke’PJie angies, Kopra Kerta, dvtoją. o tas į ligoninę, tai la- 1L

* W ir Vėl be pasekmių. Tą-' Kai daug kraujdu nabago1 ' ir Kai ka^ ‘t’dicie akmehys ir

n* ■

Po

i Šviesos vitamino.
Jums, tur būt, padare Rent- 

že-;geno (X) spindulių nuotrauką,
bet 4-kažinĮ 

i 

vieną! kad parodžius, kur, kokioj vie-
1 • I . • 1 • . • •• į 1 •
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Treėlas Puslapi!

P1TTSBURGH0 IR APIELINKĖS ŽINIOS

Komitetas

Phone, EVergreen 7-4785Rugpjūčio 26 įvykęs be’dar

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

DETROITO ŽINIOS
Komitetas Iš Aido Choro Veikimo

Paskutinis Piknikas

J. Urbonas

8701 JOS CAMPA U A VĖL, DETROIT, MICH

Sovietų Sąjungą

jau-
New

GERIAUSIA DUONA 
'SCHOLES BAKING L

mokyklos užbai- 
susirinkę labai

pas
Gera parama be 

darbių taryboms.

400 J. V. militarines akademijos k adetų mokinami vartoti kanuoles 
(Fortress Monroe, Va.), ruošiami naujam imperialistiniam karui.

tos sumos 
tikslui bu- 
šiemet su
tiktai turi-

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

darbininkai 
organizuoja 
priešus.

Jaunuolių 
gimė buvo

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros i

Programa bus labai gera. 
Lietuviai ir dalyvaus progra
moj. Taipgi geriausi artistai 
kitų tautų. Kalbės garsus kal
bėtojas, Robert Minor, iš New 
Yorko. Šokiams dvi orkestros 
abiejose svetainėse 
bus progos gražiai laiką pra
leisti ir sykiu paremti labai 
naudingą tikslą—tarptautinį
darbininkų knygyną, ir dar
bininkų mokyklą.

Visi kviečiami jame daly
vauti.

Pamokoj Dainų Operetės 
“Inkvizicijos”'

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, TL Y 
Near1 Manhattan Avenue <i

South Sidėj įvyko: bedarbių ■ 
susirėmimas su policija prie! 
Welfare įstaigos. Keli šimtai j 
bedarbių susirinko reikalauti | 
badaujančioms šeimynoms pa- 
šelpos. Viršininkai nieko nei 
nežadėjo suteikti. Bedarbiai1 
nesiskirsto tol, kol bus jų rei
kalavimai išpildyti. Pašaukta 
policija pradėjo mušti , lazdo
mis bedarbius. Devyni suareš-

ir senatą dalyvauti šioj kon
ferencijoj ' ir pareikšti savo 

i nusistatymą, kaip jie žiūri į 
šitą bilių. Todėl konferencija 
bus viena iš svarbiausių.

Visos draugijos kviečiamos 
apsvarstyti tą bilių ir išrinkti 
delegatus į konferenciją. 
Taipgi prašomos prisidėti fi
nansiniai paremti konferenci
jos lėšų padengimui. Nepa
mirškite, kad konferencija į- 
vyksta rugsėjo 30, Nacionalėj 
Slavokų svetainėj, 516 Court 
Pl., Pittsburgh, Pa.

Pirmininkas Frank Bury.
Sekretorius J. Gasiunas.

i čiam visus prigulėti prie mūsų 
i darbininkiško choro ir padėti 
mums kaip dainose taip ir ki- 

! tose mūsų problemose prolet- 
kacijų atostogų stoja darban į meno veikime ir abelname dar- 
Proletarų Meno veikimą. Ir to
dėl šiuomi pranešu vardu viso 
mūsų Aido Choro, kad pamokos 
prasidėjo su 31 d. rugpjūčio, 
penktadienį, nuo 7:30 vai. va-

e, turėjo 
gražaus pasisekimo. Ir užsi
tarnavo gerą vardą, kurį jis pa
jėgė ir iki šių dienų išlaikyti. 
Tačiauš, esant mažam skaitliui 
choro narių, mums bus sunku 
tai išlaikyti. Jūs, draugai ir 
draugės, prigulėdami prie cho
ro padėsite.

Rugsėjo 16 bus paskutinis 
šią vasarą piknikas. Rengia 
lietuvių darbininkų organiza
cijos bendrai su rusais ir 
ukrainiečiais. Vieta: Budniko 
Sodne, 1911 Edgebrook Ave., 
Brookline, Pa.

Visi kviečiami prie šio pik
niko rengtis. Bus gera muzi
ka ir šiaip visokių pasilinksmi
nimų.

nuvažiuoti
Trokai veža 

ryto iki 3 vai. 
1508 Sarah St., 
St. ir Brady ir

komisija ir ištesėjo tęsti mo
kyklą net iki 19 d. rugp. Bū
tume galėję baigti 18 dieną, 
bet tą dieną ’/ WaterburiO 
draugai rengė vakarienę ir 
mes norėjome, kad ji būtų 
sėkminga, kad ten galėtų visi 
dalyvauti.

19 d. 23 jaunuoliai labai ge
rame ūpe baigė mokyklą. Jie 
parodė, kad daug galimą iš
mokti. Jie suvaidino veikaliu- 
ką apie Vokietijos fašistų pro
vokacijas prieš komunistus. 
Jaunuoliai lošikai labai gerai 
savo roles vaidino. Drg. B. 
Šalinaite gerai jos sumokino. 

Prisi; ! Ji yra labai gabi mokytoja. 
Hartfordietė jaunuolė Ramoš- 
kiutė taipgi daug prisidėjo 
prie vaidinimo sumokinimo ir 
pati lošė.

Po to buvo suvaidintas kitas

Šiuo laiku vienatinis angliš
kas darbininkų dienraštis A- 
merikoj, “Daily Workeris”, 
atsišaukia finansinės paramos. 
Pittsburgho ir apielinkės lie
tuvių darbininkų organizaci
joms paskirta kvota sukelti 
šimtą dolerių. Delei tokio 
svarbaus reikalo tai nedidelė 
suma, tiktai reikia ' visiems 
smarkiai pasidarbuoti ir tą su
mą sukelsime.

ALDLD. Ketvirtas Apskri
tys plačiau apsvarstė tą klau
simą ir nusitarė sukelti $25.jtuoti 
Jisai nusitarė padaryti rude
nį tam tikslui vakarienę 
programų. Taipgi atsišaukė į bių tarybų piknikas buvo vi- 
visas saVo kuopas, prašydamas ’ sapusiai sėkmingas. Geras en- 
pagelbos, kad kiekviena kuo-‘ tuziazmas pas organizuotus 
pa sukeltų mažiausia po $3-į bedarbius 
.50. ALDLD 87 kuopa jau nu
sitarė tuo tikslu tūrėti “card 
party” ir sukelti savo kvotą 
dar su dideliu kaupu. Manau, 
kad ir kitos kuopos tai pada
rys.

APIA. Pirmas Apskritys

Mūsų darbininkiškas Aido 
Choras po trumpų vasaros va-

visos turėtų prie to darbo pri
sidėti.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Biuras iš savo pusės taipgi pa
sirengęs gerą dalį 
sukelti. Pernai tam 
vo sukelta $90.00, 
kelsime visą šimtą, 
me imtis už darbo.

Liet. Biuro Sekr

Rugpjūčio t 24, West Parke, 
buvo milžiniškas masinis mi
tingas, nepaisant, kad prieš 
mitingą visą laiką smarkiai 
lijo. Buvo gerų kalbėtoją. 
Tarp jų ir kongresmanas Lun
deen, kuris įnešė kongręsan 
Darbininkų Bedarbių Apdrau- 
dos Bilių H. R. 7598.

rugsėjo, 1934 m. ■ Pradžia 
vai., vidudienį.
Choro pamokos atsibus 
į savaitę, tai yra penk- 
vakare nuo 7:30 ir 

sekmadienį ryte nuo 10:30, 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter ir Scotten Str.

J. J. Butkus.

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

svetainėje -senai jau tiek svie 
telio buvo, kaįp jo 
šiame parengime.
baigėsi su “Internacionalu.”

. Kartu jaunuolių atsiprašau, 
gal .aš būdamas komisijoje 
jums kuom nusidėjau, sten
giausi .padėti kiek tik mano

Patenkinančiai ir už prieinamą kaipą sutaiso automobi 
liūs. ’ Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening*Body Work-Duco Spraying.
I All Work Guaranteed. Towing Day and, Night

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit1 į -jūsų namus. Prašome 
isitčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

susipranta, susi-
ir išveja savo

“Naujienų” “redaktorius” 
P. Dargis, atrodo, neteko vie
tos. “Pittsburgho Naujienose” 
jau jo vardo nebesimato. J. 
Baltrušaitis, atrodo, užims jo 

taipgi svarstė tą klausimą, bet > vjetą. Pastarasis parašė la- 
Visiems ’Jokios kvotos nepasiskyrė. Ji- bąi durną raštą < .

sai irgi darbuosis sukėlimui Pittsburgho universiteto re- 
finansinės paramos “Dailyj akcionierius 
Workeriui.” APLA, kuopos

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUlaski 5-0727

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME tikrą lietuvišką duoną 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

j kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Visos Organizacijos 
Kviečiamos Remti Darh. 
Apdraudos Bilių

Rugsėjo 30 įvyksta labai 
svarbi fraternalių organizaci
jų konferencija, kurią šaukia 
Augščiausia Prieglauda Lietu
vių Amerikoj, Nacionalė Sla
vokų Draugija, Intemaciona- 
lis Darbininkų Ordenas, A- 
merikos Slavokų Lyga, Rusų 
Tarpsavinės Pagelbos Draugi
ja ir South Slavų Kliubų Fe
deracija. Tikslas šios konfe
rencijos — užgyrimas Darbi- 
ninku Apdraudos Biliaus H. 
R. 7598. Vieta: Nacionalėj 
Slavokų Svetainėj, 516 Court 
Place, Pittsburgh, Pa. Pradžia 
10 vai. ryte.

Visoms draugijoms, kurių 
tiktai gauta adresai, pasiųsta 
atsišaukimai. Kviečiamos rink
ti po du delegatus į konferen
ciją, kuri išdirbs planus toli
mesniam veikimui, kad prave- 
dus tą bilių kongrese. Pasiųs
ta laiškas ir kongresmanui 
Ernest Lundeen. Kviečiamas 
jis konferencijoj dalyvaut kai
po to biliaus įnešė j as kongre
sam Taipgi kviečiama įvairių 
partijų kandidatai į kongresą

y"; ; »'»»» >iiiii r..... .. "*+»
jęgos leido, tą pat darysiu ir 

dalyvavo ateinančiais ręetais, kaip jūs 
Programa vėl organizuosite mokyklą.

T. Latvėnas.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Darbininkiško Knygyno Ati
darymo Parengimas 
Įvyks Labor Day

Rugsėjo 3, Labor Lyceum, 
rengiamas didelis koncertas iri 
balius Darbininkų Knygyno 
naudai. Koncertas prasidės 3 
vai. po pietų, šokiai prasidės 
7 vai. vakare. Vieta: 805 
James St., N. S. Pittsburgh,

Apie Įvykusią Jaunuolių 
Mokyklą

Connecticut valstijoje 
nųolių mokykla buvo 
Hjavene. Ji prasidėjo 23 d. 
liepos. Pirmą savaitę buvo 11 
mokinių. Mokytojais buvo 
įrangai J.; Siurba ir B. šaji- 
haitėj iš Brooklyno. Pirmą sar 
vaitę' buvo nesmagų ( moki
niams, kad.taip mažaj jų bu
vo. Drg. Siurba pamokino 
keturias dienas ir išvažiavo 
namo ir patarė mokyklą ati-

Gi jis už
tai reikia deramai į mirš°, kad komisija buvo nų- 

j tarus mokyklą tęsti iki 18 d. 
į rugpjūčio.
• Liepos 29 dieną atvyko 
| daugiau jaunuolių į mokyklą 
I ir 30-tą dieną jau buvo 24 
! mokiniai. Pas juos visus matės 
didelis noras mokytis marksiz- 

I mo-leninizmo. Tuom kartu pas 
: komisiją pinigų yra labai ma- 
’ žai, mes įgaliojome drg. Šu- 
I kaitį, kaipo mokyklos pirmi- 
i ninką, kad atsišauktų per 
j spaudą į kolonijas, kad suteik
tų piniginės paramos, kad 
I siųstų tas .aukas, kurias jau 

šaunų pikniką ruošia šios dvi' turi surinkę. Kolonijos grei- 
organizacijos. Tai bus, taip sa-j tai atsiliepė ir suteikė reika- 
kant, atsisveikinimui su gamtos p lingos piniginės paramos. Tat 
įvairumais, būtent, gražia girai' ’ ' ~~
te, ežerėliu ir t. t.

bininkiškame judėjime. Aido 
Choras yra jūsų choras ir todėl 
jūsų būtina pareiga dalyvauti- 
pri.klausyti jame. Mes tuo bū
du išauginsime mūsų chorą dar 

kare, naujoje draugijų svetai-’į didesnį ir veiklesnį.
nėję, 4097 Porter St., todėl i Mūsų choras, pereitais me- 
Aido Choras kvietė visus mū- tais, ypač savo dainomis, pui- 
sų choristus-tes, būti ant šių kiai pasižymėjo. Ne vien tarpe 
svarbių pamokų, kur buvo prisi-' savo tautos organizacijų, bet 
ruošiama pildyti dalį programos plačiai veikė ir tarptautiškame 
ant atidarymo draugijų naujos į mene. Mūsų Aidas tame dar- 
svetainės parengimo. Parengi-į be, tame meno bujojfo 
mas įvyks sekmadienį, 2 d. rug
sėjo (Sept.), 1934. Taipgi cho
ras turi ruoštis ir prie daugiau 
busimų pramogų.

Aido Choras atsišaukia į vi
sus draugus ir drauges, jaunus 
ir suaugusius, kurie mylite dai
nas, muziką bei dailę. Mes kvie-

Į šį išvažiavimą Aido Choras 1 
ir Literatūros Draugija kviečia! 
mūsų visas darbininkiškas or- • 

±_____ ... ,ganizacijas, draugus ir simpati-!
teisindamas kus ir abelnai visą Detroito lie- I 

tuvišką visuomenę dalyvauti,! 
kuo skaitlingiausiai,,šiąme pik-' 
nike. Ir štai del ko: pirmiau-j 
šiai savo skaitlingu atsilanky- Į 
mu paremsite mūsų šias orga-! 
nizacijas, nes ypač mūsų cho
rui reikalinga parama. Daug 
bus išlaidų pastatyti tokį didelį i 
kūrinį mūsų scenoj, kaip “Ink- į 
vizicija”. Taipgi, choras 
deda labai gausiai finansiniai 
prie palaikymo draugijų svetai
nes ir todėl jūsų širdinga pa
rama yra labai pageidaujama. 
Bus geras programas, kurį Ai
do Choras išpildys. Bus, kaip veikaliukas, vaizduojantis kaip 
girdėjau, mūsų sportas su sa-1 išnaudotojai engia neorgani- 
vo abiem tymais ir pasirodys 1 ZUotus darbininkus ir kaip tie 
ką jie gali sporto srity j. jMuzi-' 
ka bus gera, kuri grieš nuola-" 
tos. Salė įtaisyta naujai, tai, 
patogu šokti. Vieta pikniko i 
Mary Grove Parke (Krapinskio 
Giraitė). Važiuokit North- daug publikos, 243 Front St 
western iki Orchard Lake Rd. Iš 
ten po dešinei iki Maple Rd., 
nuo čia po kairei iki Willed La
ke Rd., ir vėl po kairei iki Wil
led Lake miestuko, tada po de
šinei ant W. Main St. čia ma
tysite sainas nužymėtą kelią. 
Mary Grove Park randasi šalę 
finų kempės, Įžanga tik 15 cen
tų. Piknikas įvyks sekmadienį,

Penkių Tautų Piknikas 
Nedėlioję Adomo Sode

Rugsėjo 2, Adomo Sodne, 
Castle Shannon, įvyksta dide
lis piknikas. Rengia lietuvių, 
rusų, ukrainų, ir lenkų darbi
ninkų organizacijos. Tasai 
piknikas buvo rengiamas rug
pjūčio 12, bet delei lietingo 
oro atidėtas Į rugsėjo 2. Visi 
tie patys tikietai, kurie parsi
davė delei rugpjūčio 12, yra 
geri delei šio pikniko.

Kadangi šitas piknikas ren
giamas labai naudingiems rei
kalams, t. y. parėmimui darbi
ninkų kovų už geresnį būvį, 
svarbu todėl visiems jame da
lyvauti. Gera muzika šo
kiams ir šiaip visokių pasi
linksminimui įvairumų. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Trokais galima 
ir parvažiuoti, 
nuo 11 vai. iš 
po pietų—nuo 
1100 Bingham 
Forbes St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

9 d 
nuo 12

Jau buvo rašyta, kad kiek' J . , . ,du sykatvėsus orui choras ir ALDLD 1 įa(jienį 
statys operetišką veikalą “Ink- Į' 
viziciją.”1 Aido Choras dabar 
juo labiau kviečia, kad daugiau 
priklausytų į chorą jaunimo, 
nes operetė “Inkvizicija” busi 
pradėta . mokytis, tai labai yra j 
svarbu, kad visi choro nariai: 
būtų nuo pat pradžios . dainų ; 
mokinimosi, kad nereikėtų pas- j 

jkui eikvoti su naujais choris-1 
tais bereikalingo laiko. Choras' 
šią žiemą turės kupinas rankas j 
darbo. Tatai reikia 0irbti pla-' 
ningai ir sutartinai,; kad tau-j 
pinti laiką kaip tik galima. Pa ; j 
operetė “Inkvizicija” yra pui- f 

|kus darbininkiškos dvasios kūM I .' . i ' : ’ 1 Ii rinys. Puikiausiai prie t opėrei-1 
į tęs yra pritaikintos gražiai sū
lpi ntos daihos,1 kurias reikia’ge- 
,rai išmokti, kad dainuojant'tas 
, daineles tikrai atsispindėtų tas 
paveikslas, ta dvasia, kuri buvo

1 skiriama paties rašytojo šiam,,
I kūriniui. Kad choras pajėgtų ! dėti ant žiemos 
tai atlikti

i visiems išsimokyti žodžius dai- 
jnų, ir juos gerai perduoti klau
sytojams. Kiekvienas choristas 
būtinai turėtų suprasti reikš- 

|inę tų dainelių ir maž daug vi- 
i są istoriją paties kūrinio, tik 
tada mes galėsime vykusiai at
likti savo užduotis. Be energi
jos, be pasišventimo, ir širdin
go darbo nieko negalės būti pa
girtino ir naudingo.
Paskutinis Vasaros Piknikas, 

kurį Rengia Aido Choras ir 
ALDLD 52 Kuopa

Infliacija Nekenkia Turai j 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
i 2-4 ir ,7-9 vakare

» ! J
Nedeliomis ir šventadieniais:

* 10-12 ryte



Ketvirtas Puslapis / Šeštadienis, Rugsėjo 1, 1934

LEDAI PRALAUŽTA Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

Winnipeg, Canada

(Tąsa)
—Šalin visus kitus, duokite jauną kal

bėtoją! ‘
Otto Branch, sekretorius Central La

bor unijų tarybos, bandė kalbėti. Bet...
—B-u-u-u! Šalin!
—Duokite jauną kalbėtoją! Duokite 

Parkerį kalbėtoją!
Minia siūbuoja, kaip audringa jūra. 

Socialistai vadai susitarę su policija ir 
gvardiečiais neleisti komunistams kalbė
ti. Bet minia su komunistais. Nieko 
nepadarysi. Desėtkai galingų rankų 
atima Parkerį iš gengsterių ir vėl pasta
to ant pagrindų.

—Kalbėk!
Kalba Parkeris. Po jo kalba Komunis

tų Partijos atstovai Williamsonas, Jg- 
gert; nuo revoliucinių Bedarbių Tarybų 
Onda ir Ostheimer, nuo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo draugas Stein ir 
nuo Jaunųjų Komunistų Lygos—jaunuo
lis Blakeley.

—Už generalį streiką!
—Šalin socialistus pardavikus vadus!
—Šalin iš Toledo Nacionalę Gvardiją!
Išeina kalbėti socialistas vadas Leo 

Krzycki.
B-u-u-u-u!... Šalin!.. Šalin pardavi- 

ką!
—Lai kalba!
Trumpai pakalba, susiriečia ir nueina. 

Pasirodo socialistas Benson, buvęs Mil
waukee šerifas.

—B-u-u-u-u!... Šalin šerifą!.. Šalin 
bedarbių šaudytoją!

—Šalin Bensoną!
—Lai kalba Bensonas!
Išeina kalbėti draugas I. O. Ford, bu

vęs Komunistų Partijos kandidatas į 
Ohio gubernatorius. •

—Lai gyvuoja Komunistų Partija!
—Laukan komunistus!
—Lai gyvuoja komunizmas!
—Draugai, jūs matėte, kaip socialistai 

vadai planavo pravesti šias demonstraci
jas. Jiems jau pavyko sulaikyti nuo 
streiko elektros gaminimo darbininkus. , 
Kompanija pridėjo tiems darbininkams 
20%, kad tik sulaikius juos nuo genera- 
lio streiko. Jie prisikvietė buvusių poli
cijos šerifų už kalbėtojus. Jie buvo nu
tarę ne tik neleisti komunistams kalbėti, 
bet ir, iš demonstracijų prašalinti. Jie 
pasiuntė telegramą Rooseveltui, kvie
čiant jį į Toledo ir čionai išleido lapelius 
garbinimui Roosevelto, su kurio pritari
mu pasiųsta į Toledo Nacionalė Gvardi
ja, kuri šaudo ir gazais nuodija jus, jū
sų moteris ir vaikus! Socialistai ir mus- . 
tiečiai išvien su viešpataujančia klase ir 
jos valdžia daro viską, kad sulaužius 
streiką, kad privertus jus vėl krauti tur
tus ponams Minigeriams. Jūsų laimėji
mas yra užtikrintas tik kovoje, tik dar 
energingesniame veikime.

—Draugai, visi į pikietų eiles. Dieną i 
ir naktį mes būsime ten, kol mūsų reika- j 
lavimai bus išpildyti! Komunistų Parti- į 
ja, Bedarbių Tarybos, Jaunųjų Komunis
tų Lyga ir Tarptautinis Darbininkų Ap- ; 
sigynimas yra su jumis! Šalin Nacionalė '

i

(Daugiau bus) 1

Jau daugeliui lietuvių dar
bininkų yra žinoma iš “Darbi
ninkų žodžio” apie G. Paleliu- 
ną, kuris nori Grigaičiui pasi
rodyti su orlaivio skridimo rei
kalais. Kiek žinoma, Grigai
tis pareikalavo, kad orlaivi- 
ninkai nusitrauktų paveikslus 
ir jam prisiųstų. Paleliunas, 
P. Januškis ir Navagrudskas 
nusitraukė paveikslus ir pa
siųs Grigaičiui, mat, nori, kad 
ir jų atvaizdos būtų kokioje 
ten “garbės knygoje.” Mat, 
šie asmenys neapkenčia dar
bininkų judėjimą.

Draugai darbininkai, atmin
kite, kad Grigaičio ir Ko. 
ruošiamas skridimas į Lietuvą 
yra biznio sumetimais ir fa
šistų išgarsinimui. Darbininkų 
pareiga neremti tą skridimą, 
bet dar daugiau paaštrinti ko
vą už savo reikalus. Darbinin
kų priešai išgalvoja visokius 
būdus išviliojimui pinigų ir 
darbininkų apgavimui, bet juk 
mes gyvename jau 20 šimt-
metyje ir neturėtume pasiduo
ti.

Kirvis.

Haddonfield, N. J.
Elektra Užmušė Liaudanskaitę

Graborius Jos. Kavaliaus
kas iš Philadelphijos prisiuntė 
mums pranešimą ir iš laikraš
čio iškarpą apie mirtį Lillian 
Jasiunienės — Liaudanskaitės. 
Lillian buvo užmušta elektros 
sriovės. Nelaimė patiko besi
maudant.

Lillian yra dukiė draugų 
Liaųdanskų, “Laisvės” skaity
tojų ir darbininkų judėjimo 
rėmėjų, iš Caipden, N. J. Ji 
buvo tik 17 metų amžiaus ir 
tik 5 mėnesiai laiko vedusi su 
William Jasiunas.

Ji gyveno ant trečio augšto 
ir 25 d. rugp. nuėjo maudytis. 
Jos vyras Jasiunas buvo ant 
porčių ir jie rengėsi kTir tai 
išvykti. Tuom kartu jis ir kiti 
namo gyventojai išgirdo dide-Į 
lį šauksmą. Kada nubėgo į! 
maudomąjį ruimą, tai atrado j 
Lillian be samonęs vanoję.; 
Pribuvo policija ir kita pagel- 
ba ir per 5 valandas dirbo 
bandydami atgaivinti, bet ne
pavyko. Daktarai pripažino, 
kad Lillian buvo nutrenkta 
elektros sriovės. Išvada pa
daryta: kad ji stovėdama 
maudynėje bandė užsižiebti i 
šviesą ir kaip tai palietusi gry-j 
ną elektros dratą.

Šią žinią padarėme pagal; 
anglų laikraščio aprašymą.! 
Mes reiškiame savo užuojautą! 
draugams Liaudanskams šioje 
liūdnoje valandoje.

prisirengti, tai Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 85 kuopos buvo su
šauktas Špecialis susirinkimas 
ir plačiai aptarta. Išrinkta 
pakankamai darbininkų.

Piknike bus įvairių pamar- 
ginimų su koncertine progra
ma. Taipgi dar pirmu kartu 
šioje apielinkėje kalbės drg. 
J. Siurba, “Tiesos” redakto
rius. Prakalbos bus perduo
damos garsiakalbiu. Taipgi 
šiame piknike bus naujas žais
las “Terškučio gaudymas,” ku
ris yra nepaprastai juokingas. 
Dainuos Liaudies Choras iš 
Lawrence, Mass.

Beje, vyrai, būkite prisiren
gę, nes bus virvės traukimas. 
Virvę trauks lawrencieciai su 
nashuiečiais ir haverhilliečiai 
su lo'wielieciais.

Dalyvaukite masiniai, nes 
tokis piknikas tik kartą į ke
lis inetus pasitaiko.

Darbininkė.

NEWARK, K. J.
Komunistų Partija rengia kamf-T 

j valą, kuris įvyks 3 dieną rugsėjo’ 
I (Sept.), Walnut Grove parke. Bus 
I gera programa, bus kalbėtojų, dai
nuos chorai, taipgi bus šokiai prie 
geros orkestros. Bus ir busų, kurie 
nuveš j pikniko vietą tik už 25c. 
Bušai išeis 10 vai. nuo 7 Charlton St. 
Kviečiam visus atsilankyt.

(207-208)

Toronto, Ont., Canada
ALDLD 162-ros kuopos narių mė

nesinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, 5 dieną rugsėjo (Sept.), 8 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėj, 6 Denison 
Ave. ir Queen kampo. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes turime aptarti 
tolimesnę darbuotę žiemos sezonui, 
darbas svarbus ir jūsų dalyvavimas 
reikalingas. Taipgi atsiveskite nau
jų narių prirašymui į organizaciją.

Valdyba.
(206-207)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MIČH.
Aido Choro repeticijos įvyks penk- 

i tadieniais 7:30 vai. vakare, sekma
dieniais—10:30 v. ryte, 4097 Scotten 
St. Kviečiam visus senus narius at
silankyti ir atsiveskite naujų narių.

1 Mes turime visą eilę naujų ir gerų 
; parengimų.

E. Butkus.
(207-208)

Haverhill, Mass.
Didelė naujiena, kokios dau

gelis laukia. Kad sustiprinus 
darbininkų judėjimą finansi-

I HARTFORD, CONN.
| Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
į mo mitingas pripuola pirmadienį, 3 

rugsėjo, tai yra Labor Day, todėl 
susirinkimas perkeltas į 4 d. rug
sėjo, ■ Vieta—57 Park St.
Draugai, dalyvaukite visi ir nauju 
narių atsiveskite. •

A. Kondrotas.
(205-206)

GARDNER, MASS.
I Finų tarptautinįs koncertas įvyks 
'2 dieną rugsėjo (Sept.), Holmes 
. Park'', d ’yvaus programoj lietuvių 
j jaunimo choras, taipgi bus geras 
kalbėtojas, drg. P. Wick. Programa 
prasidės 7 vai. vakare, šokiai-j-12 

! vai. nakties ir tęsis iki ryto. Kvie
čiam visus dalyvaut ne tik paremt 
organizaciją, bet ir linksmai laiką 
praleisti.

A. G.
(206-207)

niai ir dvasiniai, tam yra ren
giamas didelis piknikas. Jis 
atsibus sekmadienį, 9 d. * ug-, ]aįųomas pjrmą nedėldienį, nes kuo- 
sėjo (Sept.), Maple Grove pos valdyba išvažiuoja į “Laisvės” 
Parke, Methuen, Mass. Prie! pikniką Philadelphijoj. Susirinkimas 
šio nikniko remdamasi ne iuo-!atsibus 9’tą (L rugsėjo’ val- P° S1O piKlllKO leng J j pietų, Sweet’s svetainėje. Draugai
kais, nes jį rengia bendrai ke-; ir draugės, kurie matysite šį prane- 
turių miestų draugai, būtent: | Simą, malonėkite pranešti kitiems 
Haverhill, Lawrence, Lowell; draueams- žemaitis,
ir Nashua. Kad sėkmingiau > (207-208)

SHENANDOAH, PA.
LDS 43 kp. susirinkimas nebus

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

8 vai. vakare, 4 d. rugsėjo (Sept.), 
pas draugus Skridulius, 10 Red 

1 Brook Terrace. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turim daug svar
bių reikalų apkalbėti. Taipgi, kurie 
dar nepasimokėjote duokles ateikite 
pasimokėti ii- pasiimti žurnalą “švie-

I są.”
Sekr. V. A.

(206-207)

■mm pu, w? rvi r* evi w r* m ** kr r* fir r* rui imi k*

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
e, J • ' ■ • ' 1 i 1 - ; ' • " ’ 1 ’ ' ' J 1 ’ ' '

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 LDS., ALDLD. ir Lietuvii Jaunuolių, Viso Trys Apskričiai

QUARTETTE 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- 
to: 1. Philco 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.

A. BIMBA

nrixiiji

DAINUOS:

Vilijos Choras 
iš New Britaino

Daina Choras 
iš New Haveno

Vilijos Choras 
iš Waterbury 

ir
Laisvės Choras 

iš Hartfordo

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 apšvietus atžvilgiais. Tai- 
po pat bus masinis dainavi- 

i ' •" ■ l ■ • ; 1 J f i ’ •
mas keturių chorų kartu iš 
apie netoli 200 < daininkų. 
Tai naujiena, kurios New 
Britaine dar nėra buvę.

Kviečia Komitetas.

Programo išpildyme dalyvauja geriausiai lavintas MAIN1ERIŲ KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Kelrodis: Iš New Britain centro karais reikia 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.

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

pasaulyje.

Bus dvi poros ristikų ir po
ra baksoriy. J. BAGOČIUS 
risis su drutuole moteria—‘ . * i f '

Latyių tautos, Taipgi bus 
ir daugiau dalyvių progra

moj.

PROGRAMA:
Dalyvaus 6 chorai; Wilkes- 
Barre Aido Choras, Shenan
doah Lyros Choras; Brook
lyn, N. Y. Aido Choras; Sie
tyno Choras; Newark, N. J. 
ir Phila. Lyros Choras x> 

Merginų Sekstetas iš 
Brooklyn.

Pradžia 10 Valandą Ryte

R. Mizara

Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N.’ 10th St.; Richmond nuo Lie
tuvių Muzikalės svetaines, Allegheny Ąve.; 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.



Penktas Puslapi!
i

i^Southbury, Conn
VO.mes

įvairios ŽinutesStokite vjsi
Veikimo

Springfield, III nuteisė1
Ginkluotas plėšikas atstatė Fred framer, newarkietį, b u so1 Didokas BaliŪliaS Trūko 
volverį pries Harry PlotkinJ I - — .. • r»-

gaiš ir brangumynais.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

512

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

po
mb Elenutės, tačiaus ' paliko

A. Čekanauskas.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS M.N.

Organizacijoms
N

Rengia Montello Liuosybes Dailės Ratelio Choras ir Stoughton Lyros Choras

PUIKI MUZIKALE PROGRAMA, SPORTIŠKI ŽAISLAI IR ŠOKIAI

i apie tai rašyta ir to pakaks. 
Prašome rašyti taip žinučių.

ŠOKIAMS GRIES BERT ORRIS AND HIS MUSICAL REVIEWERS
IŠ 11
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sako, 
nesi-

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Visus širdingai .užkviečią Konjitetas-

j lidariai dirbdami,
! ganizuosime visus šios

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai • * +

Suareštuoti policistai Mar

darban. Piknikas at-'
Teisėjas Aurelio,

paleido už kelių blokų, o pa
tys su $10,000 vertės brang
akmenių nuvažiavo pardavėjo

yevolverį prieš Harry Plotkin, 
kavines savininkų,. 132 West1 
Merrick Road, Valley Stream,

komunistus,
! bet kad padėjus kaiujiįatųs,

tas organizacijas, kurios tar- 
1 nauja darbininkų reikalams.

Southburio Pusdzūkis.

NEW YOflKG IR APIELINKES ŽINIOS » w W

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandois: ąuo 1—6 po pietų

Kiek geriau dirba tik apsia- 
darbų 
nevisi 
laika

• . I

p šeštadienis, Rugsėjo 1, 1934
' —— ............... .11.1 ,■■■■■11 .fc . Į l.l

sunku- veikti, mes gyvename darbininkai, kad jie savo bal- 
’ atstu vienas nuo kito, bet so-įsus atiduotų už J

Gatvekaris nušoko nuo bė
gių prie 5th Avė. ir Park 
Place, Brooklyn^, ir atsimušė 
į stulpą, šeši iš keturiolikos' automobiliumi. 
važiavusių žmonių sužeisti. ___

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

tokia vio šalę’Savo 6 mėnesių senu- 
■.ar-1 KupiLuiiBime ivai ha su savo mo Elenutės, tačiaps ' paliko 
ant I spauda, kunigais, kad darbiiriiri- i ja kelįom min.utoiA. Tuo' tar-( , .. v ‘ ■ . ’ ■ i ii ■■ • ! *• I -'..'-T,.'/-'

sųor-
apie- tat reikja surink^ ręį

i- ai m n ooe • i ne linkės ūkininkus į virš minė- skaičius parašų.Is ALDLD 225 ir LDS 93 Kp. t . .. 1 , . ± . . >•* -u , .x__ ---------------- i..... . darban uz Komunistų Jt?artųą
! ir Bedarbių Tarybas, nes ,tai 
i mūsų organizacijos.

Bedarbis.

--------  j tris kartus išeiti kascjieiią.
jo automobilių. Jie įvarė pa- Kitas žymėtinas dalykas, 
kelbininką į automobilių, įsisė- tai Yonkers, N. Y. Čia yra 
do patys, paskui Į*,agelbininką neperdidelė draugų ‘ koloni-

Southbury ir Oxfordo lietu-; 
viai farmeriai jau rengiasi, 
prie kornų kirtimo. Dauge-; 
lis sako, kaip tik atsibus ALD i 
LD 225 kuopos piknikas, tai i 
stosime 
sibus 9 
nausko 
grama,' 
Choras 
kalbėtojai lietuvių 
kalbose.

Cleveland, Ohio 
1 1 _____ ‘

Ir vėl šimtais ir tūkstančiais 
d. rugsėjo, drg. Iva-; darbininkus meta laukan iš

ūkyje. Bus gera pro-i darbo. Daugelis jau ir patrio- 
nes dalyvaus Daina išmetė iš langų NRA mė- 

iš New Haven, bus ir jynus arelius, nes vargas vis 
ir anglų j didėja. Daugelis darbininkų, 

Taipgi yra žinoma, !^urje pirmįau netikėjo komu- 
kad farmeriai į rudenį yra ba- j nistams, dabar jau sako, kad 
gotesni, tai ir piknikas bus' “komunistai teisybę sakė, kad 
geresnis, jau turime saldžios j vargas nesumažės.” Net bai- 
giros, skanių kukurūzų ir kitų; su darosi, kaip sparčiai auga 
ūkiškų produktų. Mes pasitiki-j ej|gS piae pagaipos biurų, o 
me, kad kaip visada, taip ir ( kuo daugiau ten susirenka, tai 
dabar iš visos apielinkės bus Į yjg mažiau gauna.

Clevelande Bedarbių Tary
bų yra 28 kuopos ir už orga- 

1 nizavimąsi garbė priklauso 
Šiemet ALDLD 225 kuopa negrams. Negrų yra galin

gos kuopos. Lietuvių mažai 
priklauso prie ' Bedarbių Ta
rybų, ir tai didžiumoje ten, 
kur jų mažai yra. Sarmata 
lietuviams bedarbiams, kurie kad dar gali pasidaryti pragy- 
nestoja ir neveikia Bedarbių, venimą. Kitos kasyklos dirba 

, nepadeda kovoti tik po vieną dieną į savaitę.
Susi-'už savo ir kitų pašalpą ir Bet daugiausiai darbininkų yra 

2 d. rugsėjo, 10 prieš evikcijas. Ir taip daro, visai be darbo ir jie laukia, ka- 
pat, kur ir visa-i tūli susipratę, pirmiaus net da atšals, tai gal pradės atida- 
šiame susirinki-' partijoje buvę. ■ rinėti uždarytas kasyklas.
ir pikniko reika- Bedarbių 12 kuopa nusiran-J ^ia buvo baisūs karščiai net 

davo labai gera vieta del ko- P° 1^6 laipsnius. Kaip kurie 
kių 125 žmonių svetainę. Ji,turėjo susitaupę pinigų ir kurių 
yra 1022 Ivanhoe Rd. Patarti- nepakliuvo 
na organizacijoms, kurios yra 
šioje miesto dalyje, 
kyti susirinkimus.
simas jau buvo pakeltas 
LD 190 kuopoje, bet kol 
dar nesutikta ten laikyti, 
no manymu, tai negerai.

Bedarbių Tarybos turi 
vieną arba po du susirinki
mus į savaitę ir aptaria daug 
reikalų. Jos dalyvauja ir pa
rašų rinkime del padėjimo 
Komunistų Partijos kandidatų 
balsavimam. Renkant parašus 

de- 
atsisako balsuoti, 

jėgas.! pradeda netikėti į balsavimus/ 
, nes.Mat, jie

3večių, nes ir mūsų farmeriai 
isada skaitlingai lanko arti

mesnių miestų parengimus.

labai silpnai veikia naujų na
rių gavime, dar tik drg. Pili- 
ponis prisirašė, o ir seni na
riai nevisi sumokėjo savo 
duokles. Draugai, pasirūpin
kite ateiti į sekama kuopos * * . Isusirinkimą ir užsimokėti, nes į Tarybose, 
centras prie to ragina, 
rinkimas bus 
v. ryto, ten 
da. Taipgi 
me turėsime 
lūs sutvarkyti, darbininkai iš
rinkti ir tt. Reikia, kad kiek
vienas draugas ir draugė pasi
rūpintų gauti ir naujų narių, 
o tas galima, tik reikia veikti. 

Pas mus gyvuoja ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
93 kuopa ir reikia pripažin
ti, kad ji veikia gerai. Jau 
gavo 4 naujus narius, nepa
miršta ir darbininkų kovas, 
paaukavo Tarp. Darbininkų 
Apsigynimui $5, prisidėjo prie 
paramos jaunuolių mokyklos, 
kuri atsibuvo New Havene, 
tam tikslui aukavo $1.50. Da- 
hAr veikia išrinkta komisija,

Jkad gavus vaikų į LDS vaikų, patirtą, kad daugelis ir 
skyrių, tat kuopa veikia san- mokratų atziz-1" 
taikoje ir pagal savo .
Taip ir reikia, draugai, nes j Mat, jie nieko 
bendrai dirbdami daugiau nu-! buržuazinių partijų 
veiksime, žinoma, mums yra1 valdininkų.

Bedarbių Vargai
Mūsų mieste buvo valstijos 

fėrai nuo 18 iki 25 dienos rug
pjūčio. žmonių su važiavo; ga
lybė ir per tą laiką praleista 
daug pinigų, kas jų dar turi. 
Mat, buvo visko suvežta į tą pa
radą. Daugiausiai mašinų, gy
vulių, paukščių, rankų darbo 
siuvinių ir .mezginių, vaisių, 
daržovių ir grūdų. O kiek čia 
buvo visokių gudrumų parda
vimui ! Tie gudruoliai iš dauge
lio paskutinius centus išvilioję.

Vietos darbininkai biedni, tik 
dalis jų ir dalinai dirba. Ang
lies kasyklos labai prastai dir
ba. Viena kasykla dirba tik 3 
dienas į savaitę. Ten yra apie 
200 darbininkų ir džiaugiasi,

H 
H

ja; tačiaus jie jau išpildė sa
vo kvotą “Daily Workeriui”, 
sukeldami jam 500 dolerių.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

® n Mylis AįSumofe"
dos dėlto, kad busas neturėjo! riirPAPn tu tt r

1., ir pabėgo su $550 pini- apdraudos. jį Sulaiks netoli| . I1LUPf’
’ Holland Tunelio, kuriuo jisai, H. Qompton buvo

i turėjęs važiuoti iš New Jersey ’Paleidęs augs,tum.on didoką 
StuIpe^ sėdėjimo “didvyris,”, j Coney, Island paimti kelel-' bandomąjį ballūną. Iškilęs 

!vių, kurie iš anksto buvo užsi-,1^ pusę mylių, jis ore su
sakę buąą. į------------ -------- -----------------

John Kelly, 52 metų, 55 Hut-1 
ton St.,- Jersey City, tapo neš-; 
tuvuose nukeltas nuo stulpo, 
kur jis buvęs j pasiryžęs ištupė
ti 7 savaites, ir nugabentas įįn gurton ir Joseph G. Russo.' 
kalėjimai!. Jo žmona, Ger
trude Kelley apsiskundė bied- 
nųjų komisionieriui, i 
ma, kad ji neturi iš ko gyven- Į "ir 
ti su 7 vaikais. 
kad Kelly pasidaręs sutartį ’ 
su teatru, Union City, N. J.,' 
sulyg kurios turėsiąs 
ant 40 pėdų augščio 
virš stubos, mažiausia 
nas ir 5 valandas, 
tuomi norėjęs uždirbti 
bet pateko į kalėjimą, 
lošti idioto rolę ne bile kas; 
gali, reikia būti piniguotu. Tu-; 
rintieji pinigų yra dienų die-, 
nas ištupėję stulpuose bei kitų | 
kvailysčių pridarę, bet jų ne-' 
areštavo. i

Jie kaltinami ' bandyme iš
gauti $100 iš Joseph Carlucci; 

sakyda-j ^uome|. pastarasiš buvo areš- 
> 0-vvpn- ! - teisiamas, minėtu

I aaiškėjo, I pOjįcjsį-u jam “ištaisyti”
^-(bylą, jei jis duosiąs šimtą do- 
_ lerių. Carlucci padavė prieš 

išsėdėti, juoju skUndą ir “įstatymų 
stulpo,' sargaį” atsidūrė už grotų.
5 die-1 ~ •
Kelly! -į. 1Z ITV _ .

pinigųj Nėra Ko uzvydeh
Mat *( 1’ Daugelis žmonių pasako: , 

“Tai kačių gyvenimas New 
Yorko moterims. Sėdi visą 
dieną ant šalygatvio iy su kū
mom šnekučiuojasi.” Pasiro
do, betgi, kad tam sėdėjimui 
yra priežastys, kurias ne visi 
įmato.
Nora Carrig, keltuvo kėrayo- 

tojo žmona, kuri gyvena su 
| vyru ir dviem mažais kūdi- 

__ ___ __  ___ New 
Yorke, sako, kad neverta nuo 

J šalygatvio pasitraukti. Jinai 
aną dieną sėdėjo ant šalygat-

bankrutavusius Į 
bankus bei nepasidavė viso- J 

ten lai- kiems Šerų pardavėjams, tai jie į 
Tas klau-1 dabar dar turi duonutės, nors ji | 

ALD kartu su visu pragyvenimu la- j 
kas bai brangsta. ___ __

Ma- nei turto, nei darbo, eina į zu- 
pės laukiančių eiles, kurios prie j 
ligoninės yra kelių blokų ilgio. I darbininkams. Mat, jau 
Jie vasaros laiku baisiame kar-į kapitalistinė' tvją’rka su 
štyje, o dienios'laiku šaltyje, : 
oro stati turi valgyti. Tai tik-įkus visame kame kaltais palai- i pu parėjo kūdikio tėvas ir įsi 
ras pragaras, čia yra trys sto-kyti. Jie tik tuos gerais skai
tys, kur po stogu f užlaįko<; Į to, kas ramiai meldžiasi,, ken- 
darbius, bet už tai juos priver-! čia, badauja, 
čia dirbti už maistą, bet ten I '
visi negali sutilpti. Vų fabrike ir moterų

Pasitaiko išsprogdinimų kelių, I dirbtuvės. Bet ir ten 
negauna iš namelių ir senų kabyklų. Gal tą' darbininkai gauna pilną 

išrinktų darbą atlieka pačios kompani- į dirbti.
Reikia įtikinti tie jos, bet primeta progresyviams '

Du ginkluotu banditu atėjo' 
auksoriaus įstaigon, 133 Ca-1 
nal St., New Yorke, kaip tik ;

............. ,tu°!all7' kada PardaveJ° Pa'| kiajs 397 E. 52nd St
Kiti neturėdami gelbininkas buvo pasiruosęs, 

j brangumynus pešti i pardavė-1

Rugsėjo 1--2--3 September 
LIETUVIŲ TAUTIŠKAM PARKE 
KESWICK RD., OFF WINTER ST. MONTELLO, MASS

SUBATOJE, Į D. RUGS. (SEPT.)—šokiai nuo 8 iki 12 vai. vakare.

NEDeJLJOJĘ, 2 D. RUGS. (SEPT.)—Piknikas atsidaro 12 vai. dieną •' 
žaislai prasidės 2 vai. po pietų ir bus duodamos dovanos atsižymėjusiem 

sparte, ^ųzikale programa prasidės 6 vai. vakare; dainuos 8 chorai. Naktiniai 
šokiai prasidės 12:05 ryte ir tęsis iki 4-tos valandos.

PANEDBLYJE, 3 D. RUGS. (SEPT.)—Piknikas prasidės 2 vai. po pietų, šokiai nuo 
5-tos valandos, 

r

Prašome įsitėmyti, jog šis išvažiavimas tikrai bus įdomesnis už pirmiau buvusius 
išvažiavimus, nes programoje dalyvaujantieji, visi atliks savo pareigas pilnai artistiš
kai.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

fotografas
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavuš 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STORES
Maribn St., kamp. Broadwaj 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glcnmore 5-6191

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiai ir ehroniikaa vyrų Ir 

motery ligai kraujo ir odoi 
Padarau {(tyrimus kraujo ir ilainmi

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priimi® oi 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po piety nuo 4 
iki 8 valandai vakar*

Telephones MEdallion 3-1328

nešė į vidų. Motiųa pamanė, _ 
kad kūdikį pavogę, /kuometi^ 
sugrįžus ten neberado ir bai-

< šiai persigando. Tapo pa
šaukta policija. Pribuvo keli 
radio automobiliai, subėgo 
būriai žmonių. Pastebėjęs 
sujudimą, atėjo ir kūdikio tė-i 
vas sužinoti priežastį? Atsi
peikėjo Nora, kuomet išsiaiš
kino dalykas, tačiaus, 
nuo šalygatvio daugiau 
trauksianti.

Komunistų Partijai simpa
tingoms organizacijoms žinoti
na, kad pirmu sykiu Komunis
tų Partijos gyvavimo istorijoj 
gautas leidimas daryti viešą 

i rinkliavą “tag days” rinkimų 
! kampanijai, šiemet toks leidi- 
Į mas gautas ir rinkliavos jau 
! prasidėjo 25 d. šio mėnesio, 
i Baigsis 4 d. rugsėjo. Kadangi 
i rinkliava tęsis virš savaitę lai- 
j ko, tad organizacijoms bus 
i proga pasidarbuoti. Valdybos 
! tuojau turėtų užsisakyti dėžu- 
Į čių, nelaukti kol įvyks susirin-, 
kimai ir rinkliavos bus praė-l 

«ję. Dėžutes gausite 799 Bro-I 
adway, Room 541, New Yor-' 
ke. , •

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
- ■ • (py. ’ t (■■!•* V < <

Drg. Buvusiam laidotuvėse, 
Cliffside, N; J. Draugo apra- 
šymėlį apie Igno Degulio mirtį 
nedėsime. Pas mus jau buvo

Hillsboro, IB, Kaliniu 
Auka “D. Workeriui” 
HILLSBORO, Ill 

darbininkų, įkalintų už vei
klą bedarbių naudai, dar 
liekasi kalėjime septyni. Jie 
paskyrė pusę savo gauna
mos pašalpos “Daily Ayork- 
tęyiųi? ‘dą^artiniąfųe. jo ’va
juj e dėlei sukėlimo $(‘>0,000

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus Čeverykus. Darbą 

' atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži,, spaudžią koją* 
nekentekite skausmo, ateikite ^pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIP1S
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikyo bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus I 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj Cukraus naudokite 
medų. ’ 1

I

Tikro Bičių Medaus ‘
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais-1 
vės” (įfisą ir gausite medaus | 
tiek, kiek tik norėsite.

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės 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.

<!>

<!>

<!>

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Afain 1417



W’

•ežias Poslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
' 60 YEARS,' SERVIČĘ \ J

Sakoma, jis norėjęs apkraus- kuoti, apart dolerio, kurį pai- 
tyti paukščių ir žvėriukų krau- ma už gasą, nežiūrint vartota 
tuvę, prie 2501 Webster Av., bent už penktuką gaso 
Bronx. Kada pas juos atėjo 'mėnesį, ar nevartota, 
netikėtas svečias, tai papūga * . , ________ _ .
pirmiausia suriko: “Hėy, 
you!” Ją pasekė šuniukai, ir 
katės, ir kanarės, ir beždžio
nės. Tą koncertą išgirdo prie- 

pribūti nevėliau 9 vai. ryto/šais esanti gaisrininkai ir pa
nes busai negalės laukti. Pri- šaukė policiją, kuri Joną su- 
buvusieji laiku nenorės sėdėti areštavo.. Sarkoma, buvęs, išė- 
Brooklyne ' laukiant vėlybųjų męs langą ir prisirengęs kai 
ir dėlto pasivėluoti į taip sma- kuriuos gyvūhėlius iškraustyti 
gų pikniką. ' kitur. ' ' ' ' Z; ' ' ' ' ’

Piknike, kaip žinoma, bus ---------------- ——j-----
I tūkstančiai svieto iš visos pla- 0* _ 
čios apielinkės. Puikią dainų 01311(11611 JaUHUOllŲ

> programą išpildys šeši chorai: 
i Aidas iš Wilkes Barre, Pa.; 
į Lyra iš Shenandoah, Pa.; Ai- 

AVe.”įdas iš Brooklyn, N. Y.; Siety-. 
Į nas iš Newark, N. J.; Lyra iš j 
Philadelphia, Pa. Taipgi bus vojus 
ristikai, prakalbos, laimėjimai 

Labai svarbu įsigyti buso ti- penkių dovanų, kurios yra 
kietus iš anksto dėlto, kad prie įžangos tikietų. PrakaL 
būtų galima užsakyti dau-( bą sakys d. Roy Mizara, “Lai- 
giau busų, jei pasirodytų rei- svės’’ redaktorius, 
kalinga. Sekmadienio rytą to; Dar primintina apie dova- 
nebebus galima padaryti, to-; nas: Trys iš penkių dovanų 
kiu būdu, neturintieji anks^ yra pinigais: $75, $50, ir $25. 
čiau pirktų tikietų galės va- Dvi dovanos daiktais yra ver- 
žiuoti tik tada, jei dar liks tos po $175 ir $149.

Paskutinė Diena Užsiregistruoti 
Važiavimui į Philadelphiją

Dar kartą primename vi- vietos, ankstybiesiems jau su- 
siems, kad šiandien paskutinė sėdus. ,
diena užsiregistruoti važiavi
mui į Philadelphijoj įvyksiantį visi prašomi nepasivėluoti, 
dienraščio “Laisvės” pikniką. 
Piknikas bus sekmadienį, 2 d. 
rugsėjo (September), Vytau
to Parke, Hulmville Pike ir j 
Galloway Road, Philadelphia,! 
Pa. I

Iš Brooklyno busai išeis se-Į 
karnai: nuo “Laisvės”, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts., J 
9 valandą ryto. Iš ' Central j 
Brooklyno, nuo L. Aleksiejaus 
svetainės, 33 Hudson 
8:30 vai. ryto, kad spėtų pri-! 
būti į laiką prie “Laisvės”, va 
žiavimui kartu.

Anksčiai! pirkusieji tikietus

Sąkoma, buvęs, iše-

1Paradas ir Demon-

per

“Susirūpino”: Vaikų 
Sveikata .

Dr, John L. Bauer, Kings 
apskričio Medikalės ; Draugi
jos) pirmininkas,': išsiuntinėjęs 
apie 4,000 Brooklyno dakfarų 
laiškus, su pranešimu, kad visi 

; pradedarjtj eiti mokyklą vai
kai privalo būti išegząnjinuoti. 
Gal manysite, kad ponuliai iš' 
minėtos draugijos ir miesto 
sveikatos department© surado 
šaltinius, iš kur bus apmoka
ma ta egzaminacija ? Neap
gailestaukite, nesusirgs tie po-

Jaučiai Brooklyn© 
Gatvėse

Pirmadienį Svarbus 
Piknikas

Supykinti lojančių šunų, du’ Kaip jau žinoma visiems, šį 
jaučiu pabėgo iš būrio bandos' pirmadienį, rugsėjo 3 d., pri-, 
varomos skerdyklon ir pasilei
do po gatves. Vienas iš jų ke-

. Jįk ■ . ’/Save Safely

ffimjSHWICK
■ SAVINGS BANK

Grand St., at Graham Av.i’B’klyn. 
BANK BY MAIL

Ybur čheck or P. O. order does it.

Žiburiu Vakaras
Lietuvių Dailės Meno Rate-] 

lis, savo kliube, 266 Flatbush' 
Ave., Brooklyn, N.. Y., rugsėjo 
8 d., rengia žiburių vakarėlį. 
Nuotaika tikimasi labai malo
ni, nes kliubo kambarys labai 
jaukus, įrengtas labai gražio
je artistiškoj formoj. Atsi
lankiusieji būsite labai paten
kinti Prie to bus muzika, šo\ 
kiai ir dar užkandžiai, 
ateikite.

Bilietų galima pirkti 
narius ir prie įėjimo. ,

Liętuvių gailės Meno Rate
lis, žiemos šėzoriub prasidėjus, 
atidaro dailės, muzikos ir lie
tuvių -kalbos paskaitas. Kurie | 
interesuojasi menu, malonė
kite atsilankyti į- ratelio kliu- 
bą antradienio vakarais, 266 
Flatbush Av., Brooklyn, N. Y.

Sekretore.

(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

Visi;

pas

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S, MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
: 12—2 p. p. į

6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
, * I 1 ’ į

■ 1114 FOSTER AVENUĖ

• VALANDOS: 
1—2 p. p. • 
6—8 vakare

. Ir pagal sutarti 
Tel. Mansfield 6-8787 ’

: ’ Dr. Ą. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS?

.221, SO. 4th ST. t

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais, uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

. < . . ‘ h VALĄNDOŠ: , /
Dr. BLADAS K. VENCIUS ' " ‘

(DANTŲ GYDYTOJAS) ,< f . : ; St*gg 2-07706 , f 
i< ’ f Namų, Republic ‘ 9-3040

' 499 GRAND ST. , , Penktadieniais uždąrytą.straciįa prieš Karą r’. M . gailestaukite, nesusirgs tie po-
Niekad prieš tai P^’^ai nuo rūpesčio apie biednio- 
■■•5 nebuvo toks U didelis, ŠUi gak() klaU.

simu:
. . “Gydytojai prašomi išegza-

dviejų bi ionų mjnuotį paprastą vizito mo- 
, kestį, bet ragina, kad nei vie
nam vaikui nebūtų atsakyta 
egzaminavimas del negalėji
mo užsimokėti pilną mokestį.” 

Tai gereumelis!
vargiai šiandien 
kvailių, apart 
kai kurių sektų, 
svarbos kūdikių 
mo, ypač dabartinio skurdo, 
badmiriavimo ir ligų laikais. 
Bet čia kyla dolerio klausi
mas. Juk išmokėjimas “pa
prastos vizito mokesties” iš 
bedarbio ar mažai dirbančio 
kišeniaus reiškia atidavimą vi
sos savaitės maisto, o tas at
silieps į vaikus ne pagerinimu, 
bet pabloginimu sveikatos.

Nepelnys iš to nė gydyto- 
. .., _ , . j turintieji
savo raštines biėdnais apgy
ventoje sekcijoje? - 0 tokių

Dr. HERMAN MENDLOWITZeitą metą Roosevelto valdžia 
praleido virš <
dolerių armijai ir laivynui. Pi
liečių Militariško Lavinimo 
Kempės (CMTC) ir Nacionalė 
Gvardija tik ką užbaigė muš
trą, kuris buvo vedamas su ne
paprastu įtempimu. Daromi 
planai padidinti C.C. kempes, 
kur jauni vaikinai mokinami 

Į militariško muštro. Manoma 
ten talpinti milioną jaunuolių. 
Jie nori pripildyti 
kad Wall Strytas 
pilnesnis aukso!

Supažindinimui darbininkų 
esama padėčia,

mus švinu, 
galėtų būti

(Labor Jaunimo su
„„ „„ „........ .......... .......... , ... _____ Ta diena visiems liuo- JM 1 kovą ir pareis-
liavo sau ramiai iki pasitiko sa nuo darbo ir, ypač baigian-1 kimui jaunuolių protesto prieš

puola Darbo šventė 
Day). ’

tis vasarai, norisi kur nors iš-

Tačiaus 
rasime tokių 
sufanatizuotų 
kad nežinotų 

egzaminavi-

PRANEŠIMAS

Jacob Amsback, 65 metų se
nį, gyvenantį 511 Central A v.' važiuoti. 
Amsback bandė jautį manda-' Visi galintieji išeiti iš namų 
giai praleisti, pasisuko iš ke- tą dieną turėtų dalyvauti nė 
Ho, bet jautis ėmė jį vytis apie kur kitur, kaip tik Komunistų 
sustatytus automobilius ir per- Partijos Antro Distrikto pik- 
mušė ant žemės. ; nike, kuris rengiamas rinkimų

Kitas praeivis pašaukė poli- kampanijos vedinio reikalams, 
cistą, bet gyvulys ir jam nesi- O niekam ne paslaptis, kad 

policistas tam reikia labai daug pinigų.
Prisidėjo ‘dar šiais sunkiais laikais kaip tik 

karu,’svarbu, kad, būtų išrinkti dar
bininkų kahdidatai į įvairias 
įstatymdavystes ir valdvietės, 
kur iš vidaus galėtų,vesti Ito- 
vą už darbininkų reikalus.

Tad tam svarbiam reikalui 
rengiamasis piknikas įvyks 
pirmadienį, rugsėjo ,3 dieną,
North Beach Picnic Parke, As- mokėjimo taksų. Panelė Ma- 
toria, L. L Bus gera progra-1 ry - Dillon, kompanijos pirmi- 
ma ir kalbėtojai. Privažiuoti| ninkė, liudijo prieš Visuome- 

pa-! galima IRT ir BMT trauki-, nes Tarnybos Komisionierių 
kad 

kompanija išleido advokatams 
$25,000 1933 metais ir mano 
išleisti apie $40,000. šiais me
tais vedimui bylų išvengimui

'karą ir, fašizmą, šis šeštadie
nis, . 1 d. rugsėjo yra Tarptau
tinėj Jaunimo Diena,, kuripje
viso pasaulio .darbininkų , jau- jai> ypįč biednesnį,
nirnas skelbią kovą,, imperia
Jistiniapn, karui.• . , t , , ,,

davė sulaikomas, 
turėjo slėptis.
du policistu su • radio
apsupo jautį tuščiame lotė ir
bandė jį suimti, bet jautis ke
lis sykius paspruko. Tik ka
da paleido kulkų lietų, pavyko 
gyvulį nugalėti.
Kitas jautis atsikraustė į dar

žovių 
Santo 
Avė., 
žemės
žovėmis.
gelbininkas suskubo išvesti sa-1 niais iki Ditmars Avė. už vie- George R. Van Namėe,

• ’ . * V A A KJ v A V J J V\x Ik A

New Yorko darbininkų jau-Į a^giausiaį. "turtingieji patai- 
nimas taipgi, . turės protesto £as ^jėhas išvažiuoti 
paradą ir, demonstraciją- šian- i ' J.-.- >

dien, 1 yalf rpo pietų,, M^dispp egzaminuoti didžiumą tų 
Sq, ^Park, New^ Yorke.. Jauni veltui. Ponai nori

’Įrodyti' labdariais alkanų dar
bininkų ir'' biednesniųjų gydy
tojų lėšomis. Tai tik tyčioji
masis iš biednuomenės, ne pa
galba.

nimas .taipgi, < turės 
paradą ir. demonstraciją-šian-

darbininkai, taip pat ir suau 
gus.ieji,j raginami dalyvauti.

i “va- 
kacijįų,” o biednieji turės iš- 

į ' vai- 
Ponai nori pasi-

CENTRAL BROOKLYNIEČIŲ 
ATYDAI

Visi rengiasi važiuoti į /‘Laisvės” 
pikniką, Philadelphijon, tai noriu 
primint, kad ir iš Central Brooklyno 
išeis busas, kuris sustos prie L. 
Alęksiejaus svetainės, 33 Hudson 
Ave. Busas išeis 2 d. rugsėjo 
(Sept.), 8:30 v. ryto. Taigi draugai, 
kurie turite nusipirkę tikietus arba 
dar pirksite, tai būkite Idiku, nes 
busas nelauks. Tikietus galimh gauti 
pas J. Jušką, 79 Hudson Ave., Cent
ral Brooklyn, N, Y.

' ‘ ’ 1 : (204-206)
---------- j—i—; -r-i—j-.■■p-'----------

SUSIRINKIMAI
.BROOKLYN, N/ Y.1

. APŲA, 22 kp. susirinkimas įvyks' 
pirmadienį,. 3 d. rugsėjo#. 8 vaj. va
kare, ‘‘Laisvės” raštinėje. Draugai, 
visi >skaitlįngai .dalyvaukite ir naujų 
narių ątsįyeslęite.

s ' A". Bakaitis.
■ > ' ■-’■M??6'207*

BROOKLYNIĖČIAMS

Praneša visuomenei, jog jis- atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

Notary Public

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
• . ■ m. ( • - *;’; •»; *

(BIELIAUSKAS)

LA1SN UOTAS GRABORIUS
' * ' i ’ H t t • i •

> - > l ‘ i. ’ s « : • i » < ... ’ I

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

ir vaisių krautuvę, pas 
Scrivano, 195 Montrose 
parmušė savininką ant 
ir ėmė pusryčiauti dar- 

Krautuvininko

vininkų ir svečią užrakinti ną penktuką. Iš ten busai da- 
krautuvėj, šaukdamas pagal-; veš iki vietos. Busai specia- 
bos. Netoli nuo Čia jis rado Į liai paimti tam tikslui ,ir už 
bandos varytoją su kitais gy- juos nereiks “ekstra” mokėti, 
vuliais ir jam atvarius ten vi-Į iš Williamsburgo ir Maspetho taksų mokėjimo. 1 

są bandą, papusryčiavęs jau- galima privažiuoti gatveka- ” ”
tis, tartum niekur nieko nebu- riais už 10 centų. Reikia im- taksai visuomet būna
vę, ramiai nukiūtino pas savo ti Grand St. karą, prie karų  ___ - ___ _
draugus. ! stoties Maspethe,

--------------------- ant North Beach

Išsisukinėja Nuo Taksy
Brooklyno gaso kompanija' -,v i- • o v, 

kaltinama išsisukinėjime nuo|UZpllOlC 1F uliarCŠldVO
Organizatorių

Brooklyno policija užpuolė 
apsiautalų (bathrobe) darbi
ninkų pikieto liniją prie S. L. 
Hoffman šapos, 1 Čarlton Av., 
brutališkai apdaužė unijos or
ganizatorių, Ben Stallman, ir 
suareštavo jį, kaltindami, būk 
tai jis užpuolęs. Jis išimtas iš 
kalėjimo po kaucija. Tai tokia 
“laisvė organizuotis.”

Kas liečia gaso naudotojus, 
priro-

išsimainyti; 
ir važiuoti 

iki galo. Ten arti randasi 
pikniko vieta.MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Mina Fauth, 87 metų am
žiaus, mirė rugpjūčio 31 d;, 
St ' Catherine ligoninėj. Bus n ... ,v.
palaidota rugs. 3 d., Lutheran Papūga Pravijo Vagišių 1 ; 
Kapinėse. laidojimo apeigo
mis rūpinasi graborius Mat- kaltininkė visos vagišiaus, 
thew P. Ballas (Bieliauskas). John Birmingham, ' rielainfės.

S. K

, BROOKLYN, N. Y.
Bedarbių Tarybos smagus parepgi- 

mas įvyks šį sekmadienį, 2 d. rugsė
jo (Sept.), Veteranų Kliube, 579 
Broadwąy, kampais Lorirher St., 
Brooklyn, N. Y. Bus koncertinė pro
grama įr šokiai. Įžanga 
Taipgi bus gardžių gėrimų 
Prasidės anksti popietų. 
visus atsilankyti.

tik 10 c. 
ir valgių. 
Kviečiam

(206-207)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 

kambariaij su .• visais vėliausiais 
įtaisymais, > Stėam-heated. Randa $25 
j mėnesį ir daugiau. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 436 South 5th Str., šalę 
Hewes Str., Brooklyn, N. Y. Klaus
kite Superintendant.

(201-208) -

Amter Pasmerkia LaGuarlia Šalpos Taksy Planą
i 1 J » r • ' ’ ? , T

j i o » y. F į ' I ; ' rr ■ ■ "  ■ ... ■ r.......................................................... j j

Komunistą Kandidatas Dėsto J tę„ sudaro $1,050,000, arba vi-j Nurodo, Kad Majoro Taksai
‘.9 i

Papūga šiuo tarpu randasi

i^ciiioiiūtHCiiiciiiūiiicnictiiGiiiciiiciiiDiHūiiioiiiSiiionioniBinomoiiiūm IIIQIIIQItlDKI

Iš Brooklyn© į Philadelphijos 
Pikniką $1.75 į Abi Pusi

Tuojaus užsisakykite busuose vie
tas, nes išanksto norime’žinoti, t. 

kiek yra norinčiu važiuoti.' <
busai išeis nuo “Laisves” svetaines, 9-tą valandą 

ryte. 1 busas išeis nuo L. Aleksiejaus svetainės,-33
3

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 i§ anksto t . •
Bušų Tikietus Gąlite Gauti YLaisvėP* Ofise ir pas.

J. Jušką, 76 Hudson Ave. • 1 ‘ '

Whaleiio įVažiuotęsTaksų 
- . Plano Netinkamumą

(Pabaiga).
“Bankieriams Mokesčius

1 Sulaikyti” i ' < ' '
» ■ • ‘ ' - ■ t • i ’ ' t ? ! ’ l

“Kojnunistų Partija pareiš
kia, kad kuomet milionai žmo
nių New Yorke badauja, iš
mokėjimai bankieriams .turi 
būti sulaikytu,

“Jeigu tos sumos bus nau
dojamos, tuomet, šalpa mies
to bedarbiams ’bus suteikta. 
Mes reikalaujame, kad šeimy
nos gautų mažiausia $20 į sa
vaitę ir kad pavieniai gautų 
mažiausia po $7 į savaitę. Re
miantis pono Hodson skaitlinė
mis reiktą sekamos sumos!

“Penki šimtai * tūkstančių 
šeimynų, po $20’į savaimę,- sm 

j daj-o $10,000,000’ į savaitę.; •:
’ v “Vienas šimtas ir. * penkios 
dešimt tūkstančių benamių 
vyrų fr*?notėrų, po $7 j sAvai-

vi 
j so* $11,050,000 į savaitę.

“Du šimtu tūkstančių šeimy
nų, neskaitliuotų per; poną

į Hodson, po į $?01 į savaitę,. ,sų- 
daroi $4,000,000 į savaitę. Su
dėjus i visas >tris grupes kartu, 
bendra suma susidaro $15,- 
050,000 į savaitę. . , ■

“Tokiu būdu reikalinga ap- ' 
rūpinimuii New Yorko bedaro 
bių $782,600,0p0-. į -metus.

“Kadangi' Valstijas ir vals
tybės yaldž^ suteikia 75, nuo
šimčius uos 'sumos, tuomet 
miestui liekasi parūpinti 
$195,650,000 į metus, arba 
$16,304,166 į mėnesį.

( “Laiduojamasis paskolų da
vimas, po $168,000,000 į me
tus, pridedant $24,000,000 at
sarginį fondą, sudaro' b'ehdrą 
sumą $192,000,000 (šimtą de- 
vynia£ dešimt jdu! milionu), 
kuri, jei pa’ujodąma ušalpąi,

Bus Paimti iš Bedarbiu 
Ir. Darbininkų

; ■ ■ *' r------ r į »< .1
alkanų bedarbių New Yorke.
j, j “Tiktai dirbančiųjų ir be
darbių masįų spaudimas.New 
Yorkę yra ta spėką, .kurį,pri
verst LaGuardijos administra
ciją imti virš iminėtus žygius 
prieš Wall Strytą ir darbinin
kų naudai. Tik tuo būdu te
bus. apsaugoti New. YorkQ be- 
darbiai nuo bado šią žiemą.

“Priverskim miesto valdžią 
panaikinti bankierių sutartį ir 
suteikti tuojąutinę nepaprastą 
žiemos pagalbą bedarbiams. 
Kovokite prieš pakėlimą va
žiuotos kainų (fares), prieš al
gų taksus, prieš bile kokius 
pardavimo taksus., Mes sto
jame prieš sukrovimą bedar
bių maitinimo ' naštos (ant 

duotų $16,0^0,000 ’ e (šęšioljką smulkiųjų biznierių, kurie pa- 
milionų) į mėnesi, sumą rei-jtys yra užgąutiv,ąymažęjimu 
kaftfrgį fihkaniąrtr ’ &ūŠelpiriiui| masių perkaltosios pajėgos.”

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

tas ir už prieinamą kainą.

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 ’ ’
; i . ^Undertaker) | /

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

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

(Arti Marc# Avenue1) 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI
NENUSTČKIT

DYKAI
SERGANTIEJI 

VILTIES!

žolių 

MILLERTONE 
Norime kub’ labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebūklų 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. P«p. i-
62 Beacbn St., Nebark, N. J. i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerkles
OFISO VALANDOS: 

‘ nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

dienomis 
vakarais 

, Sekmadieniais nuo 11 iki 1 
* 84 Unioii Avenue • 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry, ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos <

Gydoma Odcis K 
į Išbėrimai, Kraų- 
I jo Nesveikumai, 
I Nervų Ligos, 
I Chroniški Skau- 
I du liaį. Skilvio, 
I Žarnų ir Mėšlą- 
į žarnas Ligos, A- 

belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronil- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvžpuojamu- 
jtf 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, S«^ 
rūmų ir čiepų Išmirkfitimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

PR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

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

■ Nevf.Yoris' '? ! ’
.Valandos—9 A. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

ii




