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Gaisro Priežastį
NEW YORK. — Dar te- 

■ re, Utah valstijoj, ant dug- bedega e k s p 1 o d u odamas 
Morro Castle” laivas, ties 

Jis už-

Metai XX’V, Dienraščio AVITelephone STagg 2-3878No. 216

SAUDO RHODE ISLANDO STREIKO PIKIETUOTOJUS

mis turi būt streikas už-

IŠ LIETUVOS

A"

šaukė per radio kitų laivų 
pagelbos. Išbudę jūrininkai

Macon, Ga.—Bibb audyklos bosai su skebais 
automobilium įvažiavo stačiai ant streiko pi- 
kieto. Streikieriai supuolė, apvertė bosų maši
ną ir “išdumpino” visus į gatvę.

Paminklas Lietuvių Grama- mieji 3 spausdinio egzemplio- 
! riai.
j “Nusižengusieji šiam įsaky

tais baudžiami.”

Čia Tai Buvo Laimė
Gana gerai gyvenąs Vinkš-

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Sept.) 12, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c.

ORGANIZUOKITE EILINIŲ NARIŲ STREIKO KOMI
TETUS; NEPASIDUOKITE DERYBOM!

uz.ur<Av<Mx».w, (briovėsi per 1,500 streikierių pagejūos. Išbudę jurininkai
niai ginklai tebėra pardavi- idant arestuot vieną prajpj0 pumpuot vandenį

, . 2 . - .. gaisriniais vamzdžiais. Bet
jkienai visiems trims gerai yancĮU0 npj0—sako, veikiau-

. skos, kaip apskaitliuoja pro- Asbury Park, N. J., Jis už- 
! fesoriai A. J. Eardley ir įsidegė pereitą šeštadienį iš 
Mack Demorset ir kapitonas 
•Leon Stanley. Tą ežerą jie 
tyrinėjo per dvejus metus.

tikos “Tėvui”
MARIJAMPOLĖ. — Vietos muĮ 

valst. Rygiškių Jono gimn. mo-1 
kytojai prieš kiek laiko pasiry- i 
žo gimn..sode pastatyti pamink-1

j. lą Jablonskiui-Rygiškių Jonui, ngnų kaimo ūkininkas Alekna 
vadinamam lietuvių gramatikos surnane išarti kelmyną ir ne- 
tėvui. Šiam reikalui PatyS įikusį dirvoną paversti dirbamu 

mokytojai, aukodami 1’~~ 
nuo savo algos dalį, 
kavo apie 3,500 lt. 
manoma išleisti tam 
virutes.

AMERIKA GINKLU 
SUMOKSLE PRIEŠ 

SOVIETUS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SekmadieniųWASHINGTON. — šalies 

senato komisija su Nye ir 
Vandenbergu pryšakyj vis 
dar tyrinėja ginklu biznį bei 
šmugelį. Rugs. 10 d. tyrinę- i 
tojai atidengė tokius dalv- Į 
kus:

Anglijos ginklų pusiau-1 
valdiška korporacija kovo! 
24 d. šiem,et rašo savo agen-' 
tams Amerikoje, kad “Japo- Į 
nija turi ‘nupirkti’ Sovietus I 
arba kariauti prieš juos, | 
pirma negu galės pasiimti I 
daugiau Chinijos žemių.” ■ 
Čia galima suprast Chinų i D5flžiql-,mp Salfc t akp 
x • i • z--m • . • i 1/111 zS 1 d | c L III tz Cj et I v J—a’cI i v tz U USovietus bei Sovietų Sąjun- i -- - 
gą, kurie, tačiaus yra nepa- j^“400,000,000 tonu dru^ 
perkami. Angliškoji korpo-1 - J - - - - --
racija patvarkė, kad jos| 
agentai Amerikoje “prieitų 
prie Jungtinių Valstijų ka
ro ir užsienio reikalų mini- 
sterių ir pasakytų, kiek turi 
pardavimui gatavų ginklų ir r . • m • •
amunicijos, jeigu atsirastų | Įnirtusį Naujosios 

‘kalo Tolimuose Ry- a >•. n. • • 
Čia buvo darymas AnglijOS dtreikieHU

I 400 Mil Tony Druskos Tebemeluoja apie Laivo 
i Salt Lake Ežere

ryto, begrįždamas iš Kubos.
Kubos policijos kapitonas 

Oscar Hernandez sužiniai 
meluoja, būk laivą padegę 
komunistai. Veiki anty sis 
laivo kapitonas Wm. F. 
Warms, susimokinęs su 
Ward laivų kompanijos vir
šininkais, taipgi plepa, kad 
“Morro Castle” galėjo būt 
tyčia padegtas. Bet šešta
dienį jis, laikraščių reporte
rių klausinėjamas, nieko pa
našaus nesakė. ■

Gaisrą padarė patys po
niški ekskursantai; jie kiau
liškai pasigėrę pradėjo tokį 
lošimą—katras geriau pa- 

’, taikys įmest uždegtus papi
rosus į gurbus,, kur buvo

Kova su Užpuolikais
SAYLESVILLE, R. L —

■ Milicija ir ginkluoti mušei-
I kos užpuolė 5,000 streikierių 

mokesčiu Ujikiet£J. Say*??. 5Ini®h- 
iing audyklos rugsėjo 10. ra- 
Išovė du streikierius, Lionei 
i Costa ir Armanda Gervais. 
jTrečianą, Louis Ferckiui pa- 

1 galvą perskėlė.
; Šimtai nuodingų bombų iš- j
i sprogdinta į pikietininkus. prjmes^a atlikusių laikraš-
i Daugiau kaip du tuzinai įr kūų pOpįerų, — sako 

JNuo!Arthur Bagley, Jr., vienas 
iš to laivo išsigelbėjusių jū
rininku.

Kada gaisras prasidėjo, 
laive nebuvo jokios budin
čios sargybos. Gaisrą pa-, 
stebėjo pabudę Arthur Bag- 
ley ir jo draugas jūrininkas

greito reikalo Tolimuose Ry
tuose.” < 
talkos su Amerika prieš So
vietus.

Rooseveltas Darbuojasi 
Ginklų Fabrikantams

Roosevelto valdžia neuž-; 
dėjo naujų muito i---------
ant įvežamos iš Brazilijoj 
kavos tik todėl, kad Brazili 
jos finansų ministeris už 
tikrino, jog daugiausia! .. .
ginklų pirks iš Jungtinių v
Valstijų. i

Amerikos valdžia viešai 
buvo neva uždraudus išve-j 
žimą ginklų parduot kariau- ■ 
jančioms Bolivijos ir Para
guayans respublikoms. Bet 
kad tą uždraudimą apeiti, 
Amerikos užsienio j 
ministerija patarė stengtis 
išvežt ginklus į 1

ninkai darytų kliūčių, tai muose tapo sužeista ii keli jerry Dunn. Laivo kapito- 
pasisamdyt geriausius advo- uzpuM1^1, mi icmm ai n nas |)Uvo apSįieidęs, kad 
katus ir išimt teismišką in-T-d • 'per pusantros valandos nuo 
džionkšiną prieš valdžia.” i. DANIELSpNE “Sgaisro išsiveržimo jis nesi-

Nežiūrint veidmainiško;lcierius ir du milicininkai 
uždraudimo, todėl, ameriki-j 
iiuu j kovinga pikietininka. Strei-nejami Bolivijai ir Paragu- . . . ° - v . 
a^ui- Įdavė į kailį. Tuomet kiti
Didžiausi Ginklų šmugel- Į milicininkai su bombomis ir 
ninkai yra Pridengiami j buožėmis metėsi ant darbi- 
Senatinė komisija klausi- Į ninku; 20 jų sužeidė ir kelis 

nės tik prie uždarų durų i areštavo. VQ komandierių apsileidi- i
didžiausią ginklų ir amuni-į Conn, valstijos fabrikam •miii i-in nnntii liočlrn “nndp- I 
cijos Du Pont firma, kuri i tai taipgi reikalauja mili- 
tiek daug pinigų išpylė de-!cįjos pneš kovojančius strei- 
lei Roosevelto išrinkimo į kierius. 
prezidentus. Veikiausia ne-

darbininku sužeista.
i bombų dujų apalpo viena 
moteris ir du vaikai namuo
se. Streikieriai karžygiškai 

reikalu ^nėsi plytomis ir akmeni- 
mis, nepabėgdami, bet kiek 
pasitraukdami atgal ir iš- 

jeigu Amerikos valdi- nauJ° kovodami. Susikirti-

šia buvo uždaryti vamzdžių 
atlapai.

O dabar po tokiam krimi- 
nališkam kompanijos ir lai-

mui, tie ponai jieško “pade
gėjų tarp komunistinių dar
bininkų !”

Įvyko streikierių kovos su 
bus kliudoma Plieno Korpo- policija Pittsfielde, Law- 
racija, stambiausias ginklų į rence, Lowellyj ir Lewiston, 
šmugelninkas ir karą kurs-:Maine. Pittsfielde trys pi
ty toj as. kietininkai areštuoti, Law-

____________ rence vienas; Lowellyj su-į Ryga. — Latvių finansų 
ėmė du vyru ir vieną moterį j ministerija išleido naują an-

Potvinis Padarė 200 Mil. j už komunistinių lapelių da- 
Zlotu Nuostoliu Lenkijoj linim^ masiniame susirinki- 

r ■ • - me.
Lenkų vyriausybė prieš . Patys kapįtalistų laikraš- 

kurį laiką išsiuntinėjo nu- čiai pripažįsta, ' kad fabri- 
kentėjusių nuo potvynio; kantų bandymas pirmadienį 
sričių organams paklausi-: atidaryt dirbtuves nepavy- 
mą dėl padarytų nuostolių. | ko, ir dar daugiau audėjų 
Dabar į tuos paklausimus; verpėjų išėjo streikan. 
gauti atsakymai, iš kurių | ------------- ■.------
paaiškėjo, kad pietų rytinė-Į LOKOMOTYVU BANDĖ 
je Lenkijoje patvyniai pa-! PABĖGT KALINIAI 
darė nuostoliu maždaug užl ,v o, , ... T1. .
200 milionų zlotų. Suinte- Is bS atęsville, III., kaleji- 

c Imo keturi kalimai mėgino
pabėgt garvežimiu, kuris 
stovėjo kieme. Užšokę pas 
mašinistą, grūmodami jie 
liepė leist .inžina, ir išlaužt 
juom geležinius vartus.

Du kaliniai plėšikai buvo 
! sargybinių nušauti ir du 
sužeisti. Vienas iš sužeistų, 

. suspen- Frank Souder kadaise pri
duota- 12 policmanų, kaipo j klausė prie lietuvio “gražio- 
prostitucijos biznio globėjai.; jo” Jono Kliuto šaikos.

Anglies Naudojimas Yra 
Varžomas Latvijoje

Patys kapitalistų laikraš
ti J t* U. •

glies ir kokso sunaudojimo 
įstatymą. Anglis ir koksas, 
kaipo kuras, gyventojams, 
tam tikrai specialiai komisi
jai sutikus, bus parduoda
mas. Tą komisiją sudarys 
pramonės departmentas. 
Bendrai, gyventojams an
glis ir koksas bus parduo
dami jei jie įrodys, kad yra 
pirkę 40 nuoš. malkų kurui.

Darbininkai V1&4 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimė«ite 
Pasaulį!

resuotos vaivadijos dabar 
bendrai rengia planą, ku
riuo būtų galima apsisaugo
ti nuo potvynių ateityje. 
Amerikos lenkai atsiuntė 
20,000 dolerių nukentėju- 
siems nuo potvynių.

Or-

Camdene, N. J.,

LENINO ORDENAS 
AMERIKONAM

MASKVA. — Lenino 
denu tapo apdovanoti ame
rikonai Wm. Lavery ir Cly
de Armistead iš Fairbanks, 
Alaskos. Jiedu prisidėjo prie 
“Čeliuskįno” mokslinės eks
pedicijos narių išgelbėjimo 
nuo ledynų. Lenino Orde- 
nas yra vienas iš pačių aug- 
•ščiausių garbės ženklų So
vietų Sąjungoj.

/
4 ■

i

kas mė-, Praeitą sekmadienį jis
jau suau-; nupj0 į įa kelmyąą ir uždegė 

Neužilgo ; pOra kelmų. Prie vieno atsise- 
tikras at- . pats pasišildyti ir pypkelę

■ patraukti. Greit atėjo antras
■ kaimynas ūkininkas Pumputis ir 

į vaišinosi šių metų derliaus gera 
j taboka.' Staiga, kelmui gerai

#' įsidegus, įvyko baisus sprogi
mas ir visa didžiulė krūva že-

I

! mių iškilo į viršų, žemės užbė
rė kaimynus. Pasirodė kad

; sprogo iš didžiojo karo užsilikęs 
' laimei

Jūros Dieną Klaipėdoje 
Skendo apie 40 žmonių

Apie rugpjūčio 13 d. pajūryj 
įvykusią nelaimę gavom papil-' 
domų žinių. Nors per visas jū-1 
ros šventės dienas nuskendo tik ; 
du žmonės (Pr. Rūtas iš Gargž-, artilerijos šovinys, bet’ 
dų v. ir F. Andriulaitis iš Kel- .nieko nesužeidė. 
mes v.), bet rugpjūčio 13 d. -y 
viso skendo apie 40 žmonių, 
kurių 35 pasisekė išgelbėti, 
kiti 5 nuskendo.

Nuskendusieji daugiausia yra 
jauni žmonės. Dėl nelaimės 
daugiausia kalti patys nusken
dusieji.

1S I

Spaudos Prispaudimą^
Kauno komendantas išleido 

eilę įsakymų, kuriais dar la
biau suvaržoma laikraščių lais
ve. Po batisme uždraudžiama 
spausdinti:

žinias apie bylas, kurios teis
mo sprendžiamos neviešuose po
sėdžiuose; žinias ar kalbas, ku
rios gali pakenkti Smetonos vai-’ 
džiai.

“Periodinių leidinių redakto
riai turi savo leidinių tinkamo
je vietoje dėti vyriausybės na
rių pasakytas viešąsias kalbas.

“Sustabdyto spausdinio 
dejas ir redaktorius negali 
ti kito spaudinio per visą 
tabdymo laiką.
“Spaustuvės vedėjas turi prižiū
rėti, kad iš spaustuvės nebūtų 
išleisti spausdihiai, kol bus 
pristatyti komendantūrai pir-

lei- 
leis- 
s.us-

o' Kubos Streikai
HAVU^A. — Sustreika

vo kateteri jų ir valgio krau
tuvių darbininkai. Išdaužy
ta langai tiems samdyto
jams, kurie mėgino su 
streiklaužiais dirbti.

Streikan išėjo Camaguey 
ugniagesiai, reikalaudami iš 
miesto uniformų ir geresnių 
gaisrinių įrankių.

DAKTARAS NUŠOVĖ 
SŪNŲ IR SAVE

DANVILLE, Ill. — Dr. C. 
F. Bookwaiter nušovė savo 
10 metų sūnų ir pats nusišo
vė. Jis buvo nusiminęs del 
blogos sveikatos.

Vaikas Nužudė Tėvą
LANCASTER, Pa. — 15 

metų berniukas Paul nušo
vė savo tėvą Stephen Speece 
todėl, kad tėvas vertė jį gat
vėse pardavinėti precelius ir 
tuom padėti šeimynai pra
gyvent.

Si

Daugelis Sužeista Conn, ir R. L Mūšiuose, 
Milicijai ir Policijai Užpuolus Audėjus

Streiko Pirmininkas Pratęsia Laiką Deryboms su Bosais; 
Streikas Didėja; Kovon Išeina Easton ir Phillipsburg.

WASHINGTON. — Vi-lčių darbininkų. O ar yra 
suotino audėjų streiko pir- į kas nusileist nuo streikierių 
mininkas Fr. J. Gorman ne- 
atlaidžiai darbuojasi, kad 
per -derybas su valdžia ir 
bosais sugniuždintų kovą. 
Pirmadienį jis davė dar 24 
valandas laiko fabrikantams 
priimt jo pasiūlymą ir pasi
duot Roosevelto komisijai

reikalavimų? Visai ne. Juk, 
pav., paprastiems darbinin
kams audėjų suvažiavimas 
nustatė reikalauti tik po $13 
už 30 valandų darbo savai
tę, pusiau-lavintiems $18, la
vintiems $22.50. Taigi rei
kalavimai yra maži ir nenu- 
......... . Už juos, sykiu ir 

už unijos pripažinimą, dar-
nuspręst, kokiomis sąlygo- sileistim. 
mis turi būt streikas už- 1 .
baigtas. Audėjų vardu Gor- bininkai turi kovoti iki pat 
man pasižada be klausimo laimėjimo. Okad vadai ei- 
priimti nutarimą streiklau- na. pardavystės keliais, au- 
žiškos komisijos, kuriai pir- dėjai verpėjai turi organi- 
mininkauja New Hampshire !zu°ti ' eilinių darbininkų
gubernatorius Winant.

Audimų Fabrikantų Insti
tuto pirmininkas Sloan rug
sėjo 10 d. ilgai šnekėjosi su 
Roosevelto komisija, ir suti
ko ant rytojaus sušaukt pa
sikalbėjimą su keliolika 
svarbiausių f a b r i k a n tų. 
Streikd pirmininkas Gor
man džiaugiasi, kad tai žen
klas, jog galima bus trum
pu laiku užbaigti streiką.

Kova Plėtojasi
Kas liečia streikierius, jie 

plėtoja ir smarkiną savo ko
vą, ir Gorman pripažįsta, 
jog pirmadienį streikan • iš-

streiko komitetus miestuose, 
apielinkėse ir apskričiuose, 
ir visą kovą paimti į savo 
rankas. Sykiu turi streikie
riai apipilti griežtomis teleg
ramomis Gormaną ir kitus 
pardavikus, protestuodami 
prieš pasidavimą Roosevelto 
komisijai.

Radio Greit Pagydoma 
Lytiškos Ligos

PHILADELPHIA, Pa, — 
Bellevue Stratford viešbuty
je, Fizinės Terapijos Kong
rese, du francūzai gydyto-AlAVVViAVIAį. kJ v A A k KA A 1 AkJ T - V

ėjo darbininkai dar 30 dirb- jai A. Halphen ir J. Aucla- 
tuvių, nors kapitalistai blo- irę rodė savo išradimą, kaip . 
fina, būk “daugelis” audyk- prijungus trumpas radio 
lų pirmadienį atsidarė. bangas skleidžiantį įtaisą 

prie ligonio lovos galima pa
EASTON, Pa—Rugs. 10 kek; j0 kūno karštį 104 iki 

-1-1 sustreikavo di- 195 laipsnių. Buvo parody-d. dalinai 
džiausios 
dirbtuvės. 
Standard 
maklioriškus darbini nkų 
balsavimus, idant parodyt, 
būk jie nepritaria streikui. 
Streikieriai pradeda šią 
dirbtuvę pikietuoti. Strei
kas jau paliečia 10 šilko 
dirbtuvių Eastone, Phillips- . . ..
burge ir Belvedere. Darbi- 11 ^aiP jį palaikant 100 va-

čia • Onandaga 
P h i 11 ipsburgo 

Mill bosai daro

ta ir amerikinis radio įtai
sas, su kuriuom galima tą 
pat padaryt, visai neprijun- 
giant prie lovos, o laikant 
tą aparatą kitame kambar- 
ryje, taip kad nei ligonis 
nieko apie tai nežino.

Paaiškėjo, jog radio ban
gomis pakeliant kūno karštį

landų, galima iš sykio išgy
dyti lytišką ‘ligą, vadinamą 
gonorėją (pūliatekį). O se
noviškai gydant, tam reikia 
bent 6 savaičių laiko. Ma
noma, kad pritaikytos radio 
bangos galės patarnaut Ir. 
sifilio gydyme.

ninkai laiko dirbtuvių ko
mitetų susirinkimus ir ren
ka atstovus į platų streiko 
komitetą. Vykdomą nuro
dymai kairiosios Nacionalės 
Audėjų Unijos.

Ar Galima Nusileist?
Gorman, verksmingai pra

šydamas fabrikantus pasi
duot Roosevelto komisijai, 
nurodo, kad 500,000 audėjų 
verpėjų alga iki šiol viduti
niai buvo žemesnė kaip $10 
į savaitę; nuolat mažinamas 
darbininkų • skaičius buvo 
priverstas daugiau ir. dau
giau pagaminti; daug tūks
tančių darbininkų išmeta 
laukan už pritarimą unijai, 
ir t. t: Bet pavesdamas N- 
RA komisijai streiko klau
simą spręsti, Gormanas da
rys nusileidimų kaštais pa-! (Daugiau žinių 5-tam pusi)

“Rengėsi Nužudyt” Amerikos 
Ambasadorių Kubai?

HAVANA. — Valdžia ar- 
eštavo 26 darbininkus, pa
darant užpuolimą ant susi
rinkimo jų sporto kliube. 
Valdininkai skleidžia piktą 
pasaką, būk šie “raudonieji” 
darę sumoksią nužudyt 
Jungtinių Valstijų ambasa-' 
dorių Kubai, Jeffersoną 
Caffery.

t
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Štai, Ko Jie Siekiasi!
Šiuo tarpu, kuomet eina “tyrinėjimas” 

delei nelaimės Ward laivų kompanijos 
laivo Morro Castle, kalte bandoma pri
mesti prie komunistų durų! Nors laivo 
viršininkai kol kas to aiškiai nepasako, 
tačiaus jie bando nusibaltinti save, skelb
dami, kad gaisras buvęs keno tai tiksliai 
sukurtas.

Aiškiau dalykus išplepėjo Havanos uo
sto policijos viršininkas, Hernandez, ku
ris atvirai pareiškė, būk Morro Castle 
buvo padegtas komunistų! Girdi, komu
nistai “turi savo Trečiojo Internacionalo 
skyrių čionai (Havanoje)”, kuris atlikęs 
padegimo darbą.

Tai niekšiški valdančiosios klasės agen
tų plepalai! Tai bandymas suversti tik
rąsias gaisro priežastis ant jiems nepa
kenčiamo revoliucinio darbininkų judėji- 
mo! •

Vakar mes rašėme ir dabar tas pasi
tvirtina, kad minėta nelaimė įvyko del 
kompanijos godumo, del perdidelio ap
sunkinimo ir išnaudojimo laivų darbinin
kų, del laivo viršininkų neatbolnumo ir 
nedavimo greitai žinios apie iškilusį gais
rą laive!

Komunistam nebuvo jokio reikalo pa
degti laivą; jie netiki į tai, jie visuomet 
kovojo, kovoja ir kovos prieš tokius dar
bus.

Darbininkai gerai mokės įvertinti ši
tuos buržuazijos agentų šmeižtus ant ko
munistinio judėjimo!

Pravėrus Dalį Uždangos
Washingtone šiuo tarpu eina taip va

dinamas senato komisijos tyrinėjimas 
apie amunicijos magnatų veiklą. Iškilo 
aikštėn visa eilė skandalingų amunicijos 
karalių darbų santikyj su amunicijos ir 
kitų karo įrankių dirbimu ir pardavimu 
kitom valstybėm.

Tarpininku amunicijos magnatų yra 
kokis tai Sir Basil Sacharoff, kuris duo
da nurodymus, kaip ir kur amunicija tu
ri būti parduodama. Šis asmuo, sakoma, 
turi susikrovęs milionus dolerių iš to biz- I 
nio ir jis palaiko ryšius su įvairių kapita
listinių valstybių valdžiom ir valdytojais. 
Tai misteriškas asmuo, kurio, pasak bur
žuazinės spaudos, nei tautybė, nei piliety
bė nėra sužinota. Tyrinėjimo eisenoj jo 
vardas dažniausiai buvo minimas tiktai 
kaipo “Mr. Z.”

Amerikos submarinų ir amunicijos i 
magnatai, norėdami parduoti kuriai ša- ! 
liai savo karinius reikmenis, papirkdinė- 
ja valdininkus ir valdžias, panaudoja 
augštas valdžios instancijas, “diplomati
nius kelius” tam tikslui, kad privertus ki
tus kraštus pirkti iš jų ginklus ir amuni
ciją.

Štai, pav., parodytas minėto “Mr. Z.” 
laiškas, rašytas Amerikos Electric Boat 
Kompanijai (išdirbančiai submarinus), 
kuriame patariama, kad Amerikos vals
tybės departmentas darytų viską, idant 
privertus Ispanijos valdžią pirkti iš mi
nėtos kompanijos submarinus, o ne iš Vo- Į 
kietijos. Ir tuojaus, paaiški, valstybės 
departmentas pasiuntė tuo reikalu laiš
ką savo ambasadoriui Ispanijoj!

Daugiau. Štai paaiški, kad tūla Bri
tanijos ginklų dirbimo kompanija rašiusi 
laiškus savo agentams Amerikoje, pareiš
kiant, kad Japonija “turi arba papirkti 
Chmijos sovietus arba juos sunaikint’’ 
ginklu ’ ir kad jinai “padarys vieną arba į 
antrą.” Laiške raginama prieiti prie j

mai amunicijos pristatymui Tolimuose 
Rytuose, jei tik atsitiktų greitas jos pa
reikalavimas.

Amerikos amunicijos magnatai grūmo
jo Brazilijai, kad, jei pastaroji nepirks 
iš jų ginklų ir amunicijos, tai Amerika 
uždės nepaprastus taksus ant josios ka
vos, įgabenamos į Ameriką.

Kuomet pastaruoju laiku valstybės de
partmentas nutarė, nežinia kokiais išro- 
kavimais, neišleisti į Paraguajų ir Bolivi
ją ( tos šalys, kaip žinia, kariauja už Cha
co teritoriją) ginklų ir amunicijos, tai 
amunicijos magnatai nutarė pasamdyti 
geriausius advokatus kovoti prieš tokį 
valdžios žygį.

Amerikos amunicijos karaliai, su pa- 
gelba valdžios, gabeno į Peru ir Colombia 
respublikas savo produktus tuomet, kada 
tarpe minėtų kraštų buvo paskelbta tarp- 
taika už Letticia sritį.

Kitais žodžiais, šis tyrinėjimas, kuris, 
anaiptol nėra nuodugnus, parodė tas ma
chinacijas ir suokalbius, kuriuos atlieka 
amunicijos karaliai su savo valdžia, ban
dydami, ginklais ir amunicija užversti 
kiekvieną kraštą.

“Daily Workerio” korespondentas, da
lyvaująs minėtuose senato komisijos ty
rinėjimuose, pažymi, kad komisija, vie
nok, bijosi paliesti vieno dalyko, būtent, 
plieno pramonės, kurios savininkai yra 
vieni iš didžiausių to viso kaltininkų. To 
dalyko jie veikiausiai ir nepalies, nes tai 
prisieitų paliesti pačią kapitalizmo širdį.'

Šis amunicijos magnatų žygis, šitie 
skandališki žygiai dar ir dar kartą paro 
do, kaip kapitalistinės šalys yra ginkluo
jamos ir kaip amunicijos pramonės sku
bina naują imperialistinį karą.

Tas viskas- įrodo, kokią svarbią rolę 
turės sulošti amerikinis kongresas prieš 
karą ir fašizmą, kuris įvyks Rugsėjo mė
nesio 28-29 dd., Chicągoje. Pasiremda
mas tuo, šis kongresas turės išdirbti pla
nus kovai su tuo pavojum ir įtraukti ma
ses darbo žmonių į tą kovą.

Štai, kodėl prie minėto kongreso reika
linga ruoštis visais būdais, kad pasiuntus 
kuo daugiau delegatų, kurie prisidėtų 
prie išdirbimo programo kovai prieš ka
rą ir fašizmą ir sugrįžę, galėtų nušviesti 
plačiai darbo žmonių masėm tai, ką kon
gresas pasirįžo nuveikt.

jaunuoliai net iš East St. Louis ir Collins
ville, d taipgi iš Springfieldo ir iš Mil
waukee. Tai buvo, pasirodo, parinktinių 
jaunuolių mokykla. Apie jos pasėkas 
“Vilnis” pastebi: 1

20 jaunuolių plačiai pagilino savo žinoji
mą. Jie tą žinojimą turi užgrūdinti darbi
ninkų judėjimo auginime. Tie jaunuoliai 
turi pereiti į darbininkų judėjimo kadras, 
ypač jaunuolių judėjimą. Mokyklos pasek- 
mingumas realizuosis tik tada, kuomet jau
nuoliai mokykloj įgytą žinojimą perkels Į 
praktišką veikimą.

Tai tiesa! Tiktai praktiškas jaunuolių, 
darbas parodys, kurie ko išmoko. Mo-

kyklose dažnai draugai parodo daug ga
bumų, tačiaus išėję į veiklą, organizacijo
se nemoka to pritaikyti, arba visai ne
bando, apsileidžia.

Šiemet turėjome net keturiūs jaunimo 
mokyklas: Chicago], New Havene, Conn., 
Philadelphijoj ir Elizabeth? Ne visur jos 
buvo pilnai pasekmingos. Stokuodavo 
preliminarių prisiruošimų, o taipgi ir su 
'mokytojais rytuose turėjome vargo. Be 
to, kai kur į mokyklas buvo siunčiama 
per jauni amžiumi mokiniai.

Ateityje turėsime to vengti ir mokyklų 
darbą geriau pertvarkyti.

ŠYPSENOS

su

Demokratija Argentinoje
Šiuo tarpu Argentinoje veikia t 

“konstitucinio normalumo” valdžia,
prezidentu Justo priešakyje, kuri bando 
“privesti šalį prie demokratijos.” Tąjį jos 
demdkratingumą labai puikiai vaizduoja 
“Rytojus”, argentiniečių darbininkų lai
kraštis, kuris, be kitko, paduoda seka
mus faktus:

Justo-Melo “konstitucinio normalumo” 
valdžiai sukako jau 29 mėnesiai. Iš šitų 29 
mėnesių, karo stovis veikė 13 mėn. (nuo 18 
gruodžio, 1932, iki 2 birželio, 1933, ir nuo 
29 gruodžio, 1933, iki 15 liepęs, 1934 m.) 
Laike likusių 16 mėn. šalis gyveno po karo 
stovio grasinimu, kas reiškia beveik pilną 
karo stovio priespaudą ir kalbant apie dar
bininkų klasę, tai visus 29 mėnesius ji gyve
no po karo stovio veikimu, kuris nors ir ne- 
visuomet buvo formaliai paskelbtas.

Laike šių 29 mėn. perėjo per kalėjimus ir 
karcerius virš 10 tūkstančių darbininkų ad
ministraciniu keliu; virš 250 tapo išdepor- 
tuota, žvėriškai kankinti nemažiau kaip 500; 
uždaryti visi lokaliai kliubai ir darbininkų 
bibliotekos, skaitomos kaipo komunistų: iš
draskyti sindikatai kaipo nelegalės sąjun
gos, su šimtais nuteistų savo narių; revo
liucinė spauda pagrūsta palėpėn; žiąuriau- 
siai buvo persekiojami visi streikai šalyje; 
įvesta prieš kovojančius darbininkus, kurie 
kovoja už savo gyvybės palaikymą ir savo 
teises, sudarymas bylų nuteist' ilgiems 
metams kalėjimam

Tai kokia pragariškai šiurkšti ta “kon
stitucinio normalumo” buržuazinė demo
kratija !

Lietuva Laukia Sovkino Filmų
• , ! ------- 1-----------------

(Speciališkai “Laisvei”)
Einant Kauno ' Laisvės “Keli% i gyvenimą”. Koks 

Alėja mano dėmesį atkreipė nePaprastas jos pasiseki- 
mas. Kiekvieną seansą sale 

_ būdavo sausai prikimšta ir 
nes sustoję skaito ir skaito stovėdavo būrys,
plakatus, apžiūrinėja rėkia- Jaukdavo bilietų. Lietuvos 
minius paveikslus, tarpusa- ?.m^ Publika niekad neploja, 

Ir taip tirštai, J1 Pl°ja, valio s------
.! per sovietų filmas, kada ma- 

keleta to darbininkus arba valstie- 
” 2 čius laimint, kovojant, ar

ba išjuokiant išnaudotojus, 
Jau iš tolo švie- 'dvarininkus, buržujus. Toks 

Sovkino” gyvas publikos reagavimas, 
toks klasinį turinį turinčių 
filmų pamėgimas yra drau
ge ir tos publikos nelaimė. 
Pernai žiemą buvo leista 
d e m o nstruoti 
namai”

didžiulis žmonių būrys ties 
kino “Odeon” durimis. Žmo-

Lietuva mate Sovietų

mas. Kiekviena seansa sale
i . •• •* V

Lietuvos

šaukia tikvyj kalbasi. „ _________,. .
kad policininkas tą būrį su- Per sovle^ filmas, kada ma- 
sikimšusių žmonių
kartų įspėjo neužtvenkt ša
ligatvio ir išsiskirstyt. Pri
ėjau ir aš.
čiančios užrašo “
raidės man išaiškino, ko 
šiandien taip grūdasi žmo
nės prie kino teatro durų. 
Aš žinojau, kad Sovkino fil
mą nori pamatyti kiekvie
nas, kas tik turi kelis centus 
kišenėj. Man ‘ besitrinant 

. tam būryj pro šalį ėjo dide
lis būrys jaunų jėzuitų gim
nazijos mokinių. Jie taip pat 
sustoja. Bet kai vieni skai- 

j te, kiti savo draugus tempė 
į už rankovių ir nuolat rėkė: i

Einam, ką čia skaitai!
Skudurai, skudurai!

—Skudurai, skudurai!... 
į Jų riksmas mane nustebi

no. Kodėl jie'Sovkino fil
mas vadina skudurais?. Ko
dėl tos filmos visiems patin
ka, o jiems ne? Aš neišken- 

i čiau ir paklausiau: <
—Ei, kodėl jūs šitą filmą 

! vadinat skudurais. Ar ji 
! jums nepatinka?
! —Ne, kad ji skudurai, ji 
I iškarpyta, surėžyta į šmo- 
i tus.
i Ir mokiniai juokdamiesi 
! dviem pirštais ėmė karpyti 
i orą, rodyti kaip karpomos 
į filmos cenzūros žirklėmis. 
! Ir ištiesų į Lietuvą patenka 
į per metus vos kelios Sov- 
• kino filmos ir tos ko gero 

dažniausiai esti iškarpytos, 
bent kiek ryškesnės, turi
ningesnės scenos išmestos.

mą. Vieno šalies, preziden
to užleidimas vietos kitam, 
žinoma, mažai reiškia, ar
ba nieko, kiek tai liečia pi
nigų pastovumą.

Apie pinigus, jų veikmę 
ir kitką draugui patariame 
skaityti dabar per “L.” ei
nantį tąsomis d.’ šolomsko 
straipsnį—“Pinigai.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Nori Atsiteisti
Dainininkas, kuris pralei

do vakarą svečiuose, jau 
į esant vėlam laikui, rengėsi 
eiti namo. Bet jį sulaikė na
mo'šeimininkė:*— Nesisku
bink, tamsta. Da būtinai 
turi man vieną daigelę su
dainuoti.

Dainininkas: — Tamsta 
man turėsite atleisti. Jau 
gana vėlus laikas; na ir tas 
nepatiks jūsų kaimynams.

—Tik jau sveikas nesirū
pink apie mūsų kaimynus: 
jie vakar nunuodijo mūsų 
šuniuką,— atsakė šeiminin
kė.

Turi Gerą Išrokavimą
Jonukas pradėjo motinai 

įpasakoti, kad jis užaugęs 
i bus kunigu. Motina klau- 

Jsia jo, delko jis taip myli 
kunigo stoną?

Jonukas atsako:—Juk vis 
Iš Pieninės Vedėjo Atėmė viena aš visą gyvenimą tu- 

i rėšiu eiti bažnyčion. Tai
vLškvi j '^us g’ei’iaus visa gerk- 

du ginkluoti’ le šaukti, vyną gerti ir už 
.........  __  _____ •• tai da gauti užmokėti, negu 

nę sceną publika palydėda- gyventojus J. Dėringą ir A. į ramiai^ sėdėti, sau po nosia 
vo entuziastingais aplodis- Mažeiką. Iš Dėringo _ r.__ 
mentais ir sąmojingomis i1948 Kražių pieninės pini-j 
replikomis, kai ekrane pasi-|«« r,apie1Q10,°( savl} ,r 1ŠP
gn-sdavo revohueme dama, j su).išo h. paJilf0. ^U0Se, o ritualistai susikalba su mi- 

j patys tuo tarpu pasislėpė. irusiais?
Ji: — Aš netik tikiu, bet 

Ntirember. — Nazių par- ii’ žinau: aš tavo kalbą gir- 
i tijos suvažiavimas ūžsibai- džiu ir suprantu. •

A. M. Bedievis.

Toronto Žvalgui. — Mums! 
atrodo, kad geriau kliubo na
rius bei jų užsiląikymą kriti
kuoti ant. vietos. Todėl ko-i 
respondencijos nesunaudosime 
“Laisvės” špaltose.

2,000 Litų
Kražių-Kaltinėnų vieškelyj 

“Mirusiųjų ties šilgalių k., <
Kiekvieną ryškės- plėšikai užpuolė Kražių v

Dėringo atėmė'bambėti ir snausti.
Su Negyvu Kalbasi

Jis: — Ar tu tiki, kad spi-
publika jai pritardavo. Deja,' 
neilgai. Ant rytojaus ta 
filmą jau buvo uždrausta 
demonstruoti. !

Šį pavasarį Kauno kine' _ . _ .
“Kapitol” užklydusi buvo S’ė kariškais, manevrais. 
Sovkino “Ponai Golovlevai”. j ■ . 
Šią filmą pamatyt norėjau; 
septintą demonstravimo die-1 
na. Bet kada nuėjau, man. 
už pusvalandžio prieš sean-i 
są atsakė: “Bilietai išpar-| 
duoti.” Aš ir daugelis kitų i 
dar turėjom keletą dienų I 
laukt iki pakliuvom. Toks j 
sovietiškų filmų pasiseki- i 
mas visai natūralūs ir su
prantamas. Ten galima pa
matyti realų gyvenimą, ko
vą, laimėjimus, pralaimėji
mus, gamtą ir tikrai meniš
ką ai tįstų_vaidybą, Sovietų viškru, a§ negaliu rašyt atatin- 
filmą pažiūrėjęs, eini kokia • fcamai. Turiu vilties, kad jūs 
nors rimta mintim, progre- man atleisite tai ir patalpinsi- 
syvia arba revoliucijos idėja te mano laišką su savo atsa- 
nešinas.

Visokios francūziškps sa-i

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

BALTI ŠLAKAI
Drauge gydytojau. Aš nuo

lat skaitau “Laisvę”. Tačiau, 
nors aš ir moku skaityt lietu-

♦

atrodo tamses- 
tirščiau- ten es- 
pigmento. Va- 
saule nudega,

j auga plaukai, tai ir jie daž
niausiai esti visai be pigmen
to. balti, žili. Pakraščiais, 
aplink tokias bespalves dėme', 
paprastai oda 
nė: daugiau ir 
ti susidariusio 
sąrą, kai oda
tai da labiau, da ryškiau išsi
duoda tie balti šlakai.

Kai kada tie šlakai ir patys 
savaime, be niekur nieko, iš
nyksta. O kai kada |r trupū
tį pasiskleidžia.

, j kitos šlaunies, ir iš užpakalio' Tiki o gydymo nei a žinoma, 
keikia cen-1 ant kaklo Aš baisiai bijau i Kai kada neblogų pasėkų duo-

i da vartojimas tiroidinės liau- 
skleisti. Nieko neskauda, ne-'^os* Sakysim, galėtute gauti 
niežti, tik.ta^ baltumas. * ! Thyroid tablets, 

Man suėjo 21 metai. Esu 5* 4’ ^°’ *
! pėdu 4 coliu ūgio'ir sveriu 118 vien* vietelę prieš valgymą, 
i sv ' , , tai po tris kas diena, per ke-

Meldžiu duoti atsakymą' į Įe.^ mėnesių. Maisto bandy-

tinio, nesugadinto: daugiau 
daržovių, vaisių, greta papras
tų gyvulinio paėjimo valgių— 
kiaušinių, pieniškų, žuvų, mė-

I siškų.
! Tokios baltos dėmės gali- . 

ATSAKYMAS I ma nuteplioti, nudažyti kokiuo
Tos baltęs dėmės yra keista| dažalu. Tegul Jums vaisti- 

pigmento arba dažomosios'ninkas pagamina šitokio miši- 
mėdžiagos stoka toj vietoj i nio: 
odos slūogsniuose. Tai yrą jąuį “Glycerine 3 teaspoonfuls, 
tokia sąyiiiga odos liga, nepa-i Zinc oxide I1/) oz., calamine 
vėjinga,“ kitam nelimpama. 
Moksliškai vadinasi vitiligo 
arba leukoderma. Nėra gerai 
žinoma’’ūš kur ir .dėlko ji at
siranda; r Spėliojama, kad dėl 
kokio mitybmio trūkumo.

Oda tokiose vietose Šiaip 
visai permali, ŪL -------
apatiniuose, gilesniuose sluo.gs-Jetą kartų į dieną, kol tų vie
niuose nėra tamsumo, nėra tų oda pasidaro tamsesnė, pa- 
pigmento. Jei tokioj vietoj naši sveikai normaliai odai.

kymu.
Jau keletas metų, kaip man

lioninės meiles filmos, Ame- atsirado baltas šlakas ar taš-
kas ant šlaunies, toks, kaip 
dešimtukas, didumo. O da
bar jau da didesnė dėmė ant.

rikos kovbojų, visokį rodo
mi kvaili triukai lietuviš
kai publikai įgrįsę, nusibodę 
iki gyvo kaulo, ji

j zūros žirkles ir laukia sovie- ]<aci tai gali da daugiau pasi-l
tiškų, darbininkiškų filmų.

P. D., gr. 
Galite imti po

B

r •!

Klausimai ir Atsakymai
i •• •< !< > ♦ . ' *. Į K

Prašau per “Laisvės” 
špaltas atsakyti į sekamus 
klausimus:

1. Ar popieriniai pinigai 
yra auksu paremti, ar jie vi
sai nustoja vertės?

2. Ar pasitraukus šitam 
prezidentui, jie bus geri?

mano laišką; būtų labai dide-^kite pasirinkti jiaprasto,gam- 
lis ačiū, jei atsakytumėt grei
čiau. Aš net neužmiegu ge
rai ir šiaip neturiu* smagumo, 
vis rūpinuos dėl tų baltų dė
mių.

Ichthyol V2 teaspoon,
Water 1 paint.”
Suplakite gerai šitą mišinį 

ir, padažę minkštą šepetuką 
arba medvilnės kuokštelę, nu
tepliokite tuos baltus šlakus* 

sveika, tik jos! Galite taip daryti kartą ar ke-

E. J. Westerhouse, 
inžinierius, kuris diri
guos darbų kasimo ka
nalo, nešančio'vandenį 
į Imperial Valey, Cal.

Petras Ross, 
■* Pelham, N. H.

Atsakymas:
i Dabartiniai J. V. pinigai
I (popieriniai) šiuo tarpu yra 
paremti aulfsu ir sidabru, 
bet jie .'.vis pinga,' kadangiJaunimo Mokykla Chicagoj e

Pasibaigė lietuvių darb. jaunimo mo
kyklą Chicągoje, kuri tęsėsi virš dvi sa
vaites ir kurioj dalyvavo 20 Jaunuolių. 
“Vilnis” nurodo, kad mokyklą lankė tūli

' valdžia jų daugiau spausdi
na ir išleidžia. Kitaįs žo
džiais, didėjant infliacijai, 
pragyvenimo kainos kyj^rir 
tuo sunkiną .darbininkų ir 
smulkiųjų farmerių gyveni



Didžiulis Audėjų Streikas ir Moterys
M-

S.

Darbdavių “Gerumas” Darbininkėms

D.

O paskui,

kričio (November).

jau-

a

Jau buvo šiame skyriuje mi-

bet jie apie, tai jau buvo girdė-; nešfe kQdikį pnbutin> 0 ti[ 
ję. Nesumaniau paklaust!, is ( persikgls gyventi kitur. Tu0

Trys ir puse metų atgal'ji- bet negavus
- - . _ • — it — •'

apleisti
i jas

nesiskaito 
kazyriavi-

turejo pra- 
bet tik ten 
interesams 
kur silpni
spgti su

Mes, lietuves darbininkės, ga
lime ir turime padėti savo kovo-

sąra- 
Bur- 
Rose 
Susie

su- 
bet

j tarpu surado jos nusižudžiusi 
| vyrą, kas nepaprastai i ją pa- 
i veikė. '

link prašalinimo kapitalizmo. 
Dėlto moterys privalo energin
gai veikti būsiančiam Antram 
Amerikos Prieškariniam Kon
gresui, kuris įvyks Chicagoj 28,

minučių su savo sūnum, 
Mrs. Ida Norris,, motina vieno 
iš Scottsboro jaunuolių. Jinai, 
po trijų dienoj kelionės, galėjo 
savo vaiką matyti tik 15 minu-

Į paleistų vaikų 
su 

menkai

Nenaikint Driežų
Nuo senų senovės mūsų kraš-

Viena iš devynių Scotts
boro motinų.

“Laisvės” vajus rinkimui

Jos Sūnus Dirbo Nuo
Kūdikystės z

Clarence dirbo visą savo: kūdikį ir nusinešė 
;amžių,” i

paliekąs medvilnės 
laukus ir išeinąs ant kelio jieš- 
koti kito darbo. Jis sakėsi už
dirbsiąs kita tiek mieste. Mes nors negero ir surado t kūdikį

Trečiad., Rugsėjo 12, 1934

Darbininke ir Seimininke
Gal būt joks kitas iš didžių-į kintojų ir taip vadinamų “beša- 

jų streikų neturėjo streikierių >liškų” s p r e n dėjų-arbitratorių 
eilėse tiek moterų, kiek randasi malonei, kas faktinai reiškia pa- 
šiame audėjų streike. Tai yra jsidavimą ir pralaimėjimą strei- 
del dviejų priežasčių: viena, į ko. Bet darbininkai tęs kovą 
audimo industrijoje yra lat?ai ’ iki pergalės. Tačiaus jiems rei- 
daug moterų ir jos yra labiau-: kalinga greita ir visokeriopa pa- 
sia išnaudojamos; kita, moterys ■ rama. Moterys darbininkės šia- 
vis daugiau ir daugiau pradeda me darbe suloš žymią rolę, "taip 
permatyti, kad be kovos nieko,kaip jos 
nelaimės, 
vergiškas 
nuo bado 
vos keliu 
resnes algas 
darbo sąlygas.

Bendrai apskaičiavus, audėjų 
algos, nepareina po daugiau, 
kaip po 8 dolerius į savaitę. 
Įvedus NRA kodeksus, audėjų 
mažiausia alga buvo nustatyta 
12 ir 14 dolerių, bet bosai buvo 
prie to gerai prisirengę ir grei
tu laiku tos vadinamos mažiau
sios algos tapo didžiausiomis al
gomis. Su valandomis išėjo 
tas pats. Jos neva tapo 
trumpintos iki astuonių

pažymėtinai puikiai 
kad nuolankavimas ir pasirodo ir streiko kovoje.

darbas neišgelbės Į
ir skurdo, kad tik ko
jos gali atsiekti ge-

ir žmoniškesnes

janči.oms sesutėms. Ąudinyčių 
srityse mūs draugės turi gelbė- į 
ti ir pikiete. Tolimesnėse sri-. 
tyse reikia tverti streikierių šel
pimo komitetus. Tarptautinės 
Darbininkų Pagalbos Nacionalis 
ofisas išleido atsišaukimą ūmai 
imtis to darbo ir tūlose vieto
se, kaip, pavyzd., New Yorke, i 
pereitą pirmadienį įvyko plati[ 
konferencija ir darbas jau pra-; 
dėtas. Kitur dar bus tokios[ 
konferencijos. Visur draugės Į 
privalo dalyvauti 
šelpimo darbe.

Moterą Kongreso Delegates iš Sovietuos Į 5 augšto. Kūdikis nugaben
tas ligoributin,. tačiaus nęgy- 
i vensiąs. Vargšė motina sulai

ko! 1 kyta. Jinai būk prisipažinusI . Pasauliniam Moterų Prieška- negalės pasiliuosuoti tol, 
riniam-Priešfašistiniam Kongre- mes rieprašąlinsim priežastį ka-' išmetime kūdikio, tačiaus ne- 
se, įvykusiam pradžioj rugpjū- r0, motenj pavergim0 ir nely.

, • ,-i sn r ?!0,mT1Si0’.dakVaI0 .T deHgybės-kapitalistinęSistemą’.
sakymu siųskite 50 centų Mus.s,mts delegačių is Sovietų Są-.visa publika nebetenka iygsva.
drauges turėtų u užsakyti sa-jungos. Apie sovsąjungietes de- jros>„ tęsia ^nn Barton> ..h, 
vo jaunoms dukterims, Woik- legates atsiliepiama labai pui-1 
ing Woman” pastaruoju laiku 
ant tiek pagerėjo, jog jaunos 
merginos nori jį skaityti dėlto, 
kad yra patraukiantis.

Raudonos Kandidatės
X

• draugės J New Yorko valstija turi 
streikierių 1 puikų skaičių moterų,’ kandida-

j tuojančių į įvairias įstatymda- 
A. Į vystės ir valdžios įstaigas. Tai 

________ i moterys, esančios ant Komu-
' nistų Partijos rinkimų sąrašo 
—mūs Raudonosios Kandida-

I tės. Net dvidešimt keturios jų 
■kol kas! Ir visos užsipelno to 

Conn.—Sco-, darbdavys man nedavė paliūdi- į pavadinimo. Visos pasižymė- 
Visos 

galėtų daug padėti darbo kla
sei, ,jei taptų išrinktos, kadan
gi kP'a joms ne pirmiena, jos 
turi žinojimo, ir drąsos, ir pri-

' atsakius delko. Ir ką gi ga- 
, lėtų atsakyti į tokį klausimą!
Juk kiekvienam aišku, kad ba
das ir skurdas—Roosevelto ir 

“i” kalta ir 
jie turėtų būti patraukti atsa
komybėn.

nors ne visos yra komunistės, LaGuardijos gerovė 
bet visos pakilo ir dainavo In
ternacionalą, kiekviena savo kai- j 
boję. Francūzų delegacija su
šunka ‘Soviets Partout!’ (So- 

į vietai Visur!). Kitos kongreso;
1 [delegatės atkartojo šūkį. Ru- 

!sų moterys buvo žymiausios vi- 
!sam kongrese, gražios, pilnos 
i gyvumo, prakilnumo ir lygsva- 
įros, kaip tegali jaustis tik mo- 
•terys vienintelės laisvos šalies 
pasaulyje.”:

Tiesa sako Motina Bloor, kad v f

moterys tegalės būti laisvos tik 
j tada, kada prašalinsim karo ir 
! fašizmo priežastį—kapitalistinę

Stiprus smūgis į karo 
sulaikymas imperia-

Kada Sovietų Sąjungos dele
gatės, vadovaujamos Stasovos 
ir Kirsanovos, pirmaeilių Rusi- • 
jos komunisčių, įžengė kongre-1 
so salėn, kur posėdžiavo virš | 
tūkstančio delegačių, visos dele- į 
gates pakilo ir lyg audra suūžė i 
sveikinimo plojimas ir šauksmai, i 
kurių pirmininkės skambutis ne- i 
pajėgė sulaikyti per tris ketvir-! 
tadalius valandos. Ann; Barton,! 
Californijos delegatė rašo seka
mai : 1

“Paskutinę kongreso dieną, po 
sutrukdyto atvykimo, dešimts 

'Sovietų Sąjungos delegačių 
įžengė kongreso salėm - Tai žy- sistemą, 
miausias kongreso punktas, rengėjus 
Delegaciją vadovauja Stasova ir Rištinio karo, kuriame kapitalis- 
Kirsanova. Joje randasi žymi j tinę sistema jieško prailgihimo 
moteris mokslininkė, buvusi če-Įsavo viešpatavimo, yra žingsnis

Kviečia Mme Sun 
Yat-Sen

Septynios New Yorko darbi
ninkų organizacijos pakvietė 
žymią Chinijos moterį, ponią 
Sun Yat-Sen, atsilankyti į 
Jungtines Valstijas. Telegra
moj, adresuotoj jai į Shangha- 
jų, sakomą: *

“Raginame jus atvykti 'A- 
merikon proga Chicagos Prieš
karinio Kongreso pagelbėjimui 
subudavoti J. V. platų judėji
mą prieš Japonijos imperia
lizmą, remiantis jūsų šešių 
punktų programa.”

Galimas (Jaiktas, kad po
nia Sun Yat-Sen atvyks. Tai 
viena iš pirmiausių Chinijos 
moterų, išdrįsusių išeiti į vi
suomeninio veikimo ir politi
kos sritį. Lauktina tokia vieš
nia. Tikiuosi, nevienai mūs 

I draugiu būt įdomu ja pasitikti.
R.

WATERBURY,
VL dirbtuvėj darbai taip suma-|jim0> nubovijo kaip kūdikį, sa- darbininkų kovose, 
žėjo, kad dar niekad nebuvo, |Rydamas, kad tuoj darbai pw ■'............ I
kaip dabar. Daugybė darbi-j dės geriau eiti. 2/ — 
ninkių yra atleista iš darbo. ' nuėjau 
Daugiausia darbininkių sueina 'kiek maisto, 
į darbą pirmadienio rytą. L- 
ėjo daugiau darbininkių, negu j kitą kartą ateiti.

rėdamas nusiplauti rankas ir! negalį aprūpinti, liepdami atei- j roughs, Geitude Welsh, 
i Wortis, Grace Hutchins, 
Busse, Tillie Littinsky, Gųssie 
Reed, Pauline Rogers, Louise i 
Morrison (Yonkers), Margaret 

i Cowl (Undžienė), Ada Wladi
mir, Sadie Van Veen, Fay 
Thompson (Gloversville), Leo
na Sweet (Johnstown), Marie 
C. Stuart, Clarina Michaelson, 
Sarah Rice, Helen Lynch, Clara 
Bodian, Celia Balogh, Dorsetta 
Loew, Martha Stone,-Bessie Po
lonsky, Edith Acker (Albany), 
Margaręt Walker (Schenec
tady) .

Toks gražus skaičius moterį] 
ant Komunistų Partijos tiįcieto 
įrodo mums, moterims, kuri 
partija ištiesų vykdo lygybę 
moterims. Komunistų Partijos 
nariai ne tik kalba apie lygybę, 
bet kovoja už lygias algas mo
terims su vyrais lygiam darbe. 
Pažvelgus į partijos svarbias 
įstaigas bei į rinkimų sąrašus 
mes tą patį matome. Moterys 
statomos į visus svarbius dar
bus ir atsakomingas įstaigas

Bet aš vistiek 
ir prašiau, kad duotų

111CV Tada išklausinėjo
SL1_ i mane visokių klausimų ir liepė tyrimo.

■’ ' ............. . Kitą kartą • Raudonųjų Kandidačių
turi darbų, tai darbdavys, no-i sakėsi labai “bizi” (užimti) esą, še randame Williana J.

II UnipiIlLUb IKI dolUOIlių, Utį j . J .. _ .v -i : /-Inu lzni4n......... . , f rfi i pasirodyti geru, sumanė sau is- uai Kaitą,darbo kiekis likosi tas pats. Tad I ... T. . . _ . . . j TX .. , >
darbininkai priversti yra ne-1 
žmoniškai skubinti ir, tankiai, I 
prisieina sau užsidėti valandas, į 
kad galėtų padaryti uždėtą kie- Į 
kį darbo, nes neatlikus darbo1 
kiekio persekioja ir gręsia 
varymas iš darbo.

liuskino ekspedicijos narė ir 
drūtoj moterys iš fabrikų ir 
ūkių. Tam momente tarsi 
elektra sujudino kongresą.

“ ‘Atrodė,’ sakė Motina Bloor,
‘kad tuomet mus visas perpylė 29 ir 30 d. šio mėnesio, 
supratimo banga, jog moterys

eitį. Jisai padarė tiek popierių- j Kelius kartus taip mulkino. O 
kių, kiek yra darbininkių ir i kada nedirbi, tai negali eiti, ne_- 

. 'idarbų, ir davė traukti, kaip lio- leidžia pro vartus.
. . [sus. Katra darbininkė ištraukė kada jau jiems atsibodo mane 

. ; popieriuką su darbu, tai ta dir-i matyti,, tai sakėsi gavę surašą 
i bo, o katra ištraukė tuščią, tai [iš ofiso už šešius mėnesius at’ P* a- L _. . v -i i-,|ta namo ėjo. [gal ir įsrokavę, kad pareina po
į Tai matote, kokia veidmainys-18 dolerius į savaitę. Tai sako: 

“Trys ypatos gali lengvai pra
gyvent su $8 į savaitę.” Ir nie
ko nedavė. Tai taip elgiasi su 
darbininkais tie skriaudikai 
kompanai. Patys nepragyvena 
su keliais desėtkais dolerių į sa
vaitę, o darbininkas turi su šei
ma pragyvent su aštuoniais do
leriais. Tai vis dėlto su mu
mis taip elgiasi, kad mes dar 
silpni organizaciniai.

Šapos Darbininkė.

j te! Darbdaviai surado būdą pa- 
! rodyti save gerais, sakydami: 
(“Vienai duosi darbą, tai kita 
pyks.” O kaip apmulkino, nu- I 
bovino, kaip kūdikius, tai ir ty
li. Bet neilgai mes, darbinin
kės, tylėsim, neilgai duosimės 
apgaudinėti. Ateis laikas, ir la
bai greit ateis, ‘kad mes, darbi
ninkės, nesiduosim jiems ap
gaudinėti ir atlyginsim už 
skriaudas taip, kaip Rusijos 
darbininkai padarė savo išnau
dotojams. Tie dykūnaj siurbia 
kraują ir ašaras iš mūs, varg
dienių, bet neilgai taip bus.

Darbą dabar nerokuoja die
nom, ale valandom. Kada 15 
ar 20 valandų į savaitę gauni 
dirbti, tai 6 ar 7 dolerius algos 
gauni. Tai ir gyvenk, kad nori. 
Reik rendą ir kitus dalykus mo

kėti iš tų kelių dolerių. Na, o 
■ maistas labai pabrango, žmo-

Working Woman” Už 
Rugsėjo Mėnesį

“Tik Penkiolika Minutą su Savo Sūnum”
“Tik pagalvokite, po keliavi- j dirbu nuo saulėtekio lig saulė- 

mo visą tolį nuo Molena, Ge- Į leidžio, dvyliką valandų ir 
orgia, iki Montgomery, Alaba- daugiau, už 60 centų į dieną.
ma, aš tegalėjau pabūti tik 15 Ir sunkų darbą. Ir taip visuo- [įas Brooklyne bus 11 d. lap- 

,” sakjTŪYiet būna. Mes kampininkavo-

Svarbūs Dalykai
“Laisvės” metinis koncer-

Vaikai ir Moterys 
Audiny čiose

Audinyčiose dirba daug 
nuolių. Didžiuma jų pasiekia
audinyčias pirm sulauksiant 17 
metų. Kiti pradeda dirbti nuo 
12 ir 14. Kodeksai 
šalinti vaikų darbą, 
prašalino, kur bosų 
tas buvo naudinga, 

> kūdikiai negalėdavo
nesvietiška paskuba prie dauge
lio staklių, 
vietas pastatė suaugusius 
tom pačiom, ar labai 
pakeltom algom.

Moterys nei nesitiki 
audinyčias. Jos ateina
dar jaunutės ir pasilieka jose 
visą gyvenimą. Kartais jos tu
ri viltį pasiliuosuoti iš tos ver
gijos apsivedimu. Jos apsive-, 
da ir susilaukia kūdikių, bet i 
vyrų mažos algos, alkani vaikai,j ^ausU/kasTuš,
nedatekhus šeimynoje priverčia ; ti.
jas sugrįžti į audinyčias vos.
praleidus namie keletą savai-j šapų ir Miesto Pašalpos 
Čių. Tarp audėjų moterų pri-- Biurai Vienokį šokį šoka 
imta dirbti iki 2 ar 3 savaičių ; 
prieš gimdysiant ir sugrįžti dar-' 
ban į keturias ar 5 savaites po 
tam. ■ .

New Bedforde, Mass., randa
si audėja, Julia Hanlon, kuri 
pradėjo dirbti audinyčioj būda
ma 7 metų ir dar tebedirba. Ji
nai atidirbus vienoj audiny čio- 
64 metus. Jei dar kas tiki, kad 
'iš darbo kas gali pralobti, tas 
turėtų pasižiūrėti į Julia Han
lon. Išdirbo visą gyvenimą ir 
vietoj turėti geresnį gyvenimą 

k. jinai priversta diena dienon eiti 
dirbtuvėn ir streikuoti už duo
nos kąsnį. .

Tokių tai sąlygų verčiami au
dėjai darbininkai, skaičiuje 
vieno miliono, sukilo, daugelis 
jų jau išėjo į streiką ir yra pa- 1 
si 
mės savo reikalavimus. Bosai 
ir jų valdžia dar aršiau, negu 
pirma kada nors šios šalies is
torijoj, puolėsi terorizuoti dar
bininkus. To žiauraus teroro! 
aukomis jau krito dešimts dar-! 
bininkų. Daugelis sunkiai su
žalotų streiko kovoje per kom
panijų pasamdytus gengsterius, 
policiją, Nacionalę Gvardiją ir 
kitas bosų ir valdžios gaujas.

Turim Gelbėti Streikieriam
Iš kitos pusės, pardavikas 

Gorman ir kiti panašūs AF of 
L vadai ragina darbininkus nu
traukti, streiką ir pasiduoti tai-

Du metu atgal irgi labai ma
žai dirbom, tik po kelias valan
das į savaitę, negalima buvo 
pragyvent iš uždarbio. Tuomet 
aš ėjau į miesto pašalpos biu
rą, prašyti, kad duotų kiek mai
sto ir anglių žiemai. Jie sako: 
“Ateik kitą savaitę, mes maty
sim, kiek tu uždirbsi.”'. O kitą 
savaitę nuėjus vėl tą patį sako. 
Taip aš ėjau 8 savaites ir nieko 
negavau.

Paskui aš pamačiau, kad ne- 
kurie darbininkai nešasi punde
lius per šapos kiemą. Pasitei
ravau, kur jie gauna, ir suži
nojau, kad gauna iš tų centų, 
ką atima iš kožnos darbininkų 
pėdės. Dėlto reikia prašyti sa

lvo boso paliudijimo, o tik pas- 
i'ryžę nepasidūoti iki pilnai lai- j Kali 8auti PašalP^ Man0

Išėjęs iš spaudos žurnalas1 greta savo'draugų vyrų,’jei tik 
“Working Woman” yra nepa-'jos lygiai yra atsakančios tiems 
prastai puikus. Jame telpa vi- darbams, 
sa eilė įdomių raštų, rūpestin-i N. K.
gai parinktų ir sutvarkytų. _____________
Skaitytojas ras aprašytą mote-' 
rų kovą už veltui vandenį vie-Į 
name Alabamos miestelių, kur,! 
išsibaigus paskutiniam dole-: 
riui, kompanija atsiuntė sam
dinius išvežti myterius. Telpa! 
ištraukos delegačių raportų iš 
Pasaulinio Moterų Prieškarinio nėta, kad draugės chicagietės 
Kongreso. Nurodo, kaip meilė šaukė plačią konferenciją kovai 
perkama už dolerį; kaip De
troito moterys laimėjo geres
nes sąlygas dirbtuvėj; kaip 
ponios lėbauja ir kaip darbi
ninkės priverstos skursti arba 
kovoti visuose frontuose už pa-

Sėkminga Chicagiečiy 
Konferencija

Mi

me ištisus metus. Clarenco tė
vas krito negyvas nuo persi- 
dirbimo. Gydytojai tą pavadi
no širdies liga. Bet jo 
buvo gera. Jis tik buvo 
dirbęs, niekad negavo 
šio.”

Motina Norris turi f. viltį 
Tarptautiniame Apsigynime ir 
darbininkų masėse, kaipo vie-, naujų skaitytojų prasidės SU 
nintėleje spėkoje, galinčioje i 15 d> spaHtt ir baigsis Sll f 
išgelbėti jos sūnų ir visus, gruodžio. 

Scottsboro jaunuolius. Dėlto ’------ 1---------------
jinai dabar keliauja po kolo- REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
nijas su Angelo Herndon ir 
Richard B. Moore ir savo kal
ba akstiną* darbininkus susti-; 
printi kovą už nekaltų jaunuo-! 
lių paliuosavimą. Ji tikisi ir iš 
mūs, ‘ lietuvių darbininkių, pa
ramos tame kritingame mo
mente. Mes ją privalome su-j 
teikti, mes privalome susti-1 neja kazyriavimu; norite žinoti, 
printi masinį judėjimą ir fi-'kas reikia darytk kaiP suvaldy- 
nansinę paramą iki jaunuoliai'*-* kazirninkus. Kai del tų skir- 

bus laisvi. *" [tumų, be abejo, kazyriavimo ne-
A. galima lyginti prie čekeriavimo

 arba šachmatais lošimo. Ka- 
. _v zyriuojama dažniausiai iš pini-Biedna Motens Išmetė gų arba “drinksų”, kas dažnai

•r PI . » ! veda prie apgailėtinų pasėkų.Kūdiki pro Langą ’!Gi lošimas čekeriais arba šach- 
i matais ^pačiai pastaraisiais) 

Mrs. Eileen MacBeth, 30 padeda lavinti žmogaus protą, 
metų amžiaus, tapo uždaryta jej lošiama apgalvotai. Bet vi- 
kalėjime, kuris visuomet pri-'same ^me reikalinga turėti ri- 
rengtas priėmimui kapitalizmo jJ0S- jeį asmuo nesimokins iš 
aukų iš biednuomenės eilių. knyg0S> laikraščių ir paties gy- 
Josios vyras, William, buvęs venimo> įai jis gali lošti šach- 

ir vis bus

Būtinai reikalinga, orui 
širdis atvėsus, surengti “Laisvės” 
persi-1 naudai vakarienę kiekviena- 
pasil-|me mieste, kur tik yra nors 

keletas šimtų lietuvių.

U. B. K.—Draugas statot net 
keletą klausimų apie kazyriavi- 

jmą, čekeriavimą ir šachmatavi- 
1 mą ir norite, kad mes paaiškin
tume, kokis tarpe to skirtumas 
i)-, 'beje, skundžiatės, kad jūsų 

j kliubo nariai perdaug užsiimdi-

čių. Jaunuolis, Clarence Nor-1 
ris, yra vienas iš dviejų antru 
sykiu nuteistų jaunuolių, ku
riuos Alabamos buržuazija nori 
sudeginti elektros kėdėj. Tai 
tų jaunuolių, taipgi ir Angelo 
Herndon, apeliacijai reikia su
kelti $15,000, kurių vos pusę 
iki šiol tespėta sukelti.

Herndono Paliuosavimas 
Padrąsino Jaunuolius

Motina Norris toliau pasako-
Jie yra pilni vilties, kad 

jie taps paliuosuoti. Jie visuo- j 
met pasitikėjo' Tarptautiniam . 
Darbininkų ! Apsigynimui. Jie 
žino, kad Herndonas yra išleis- • 
tas po kaucija ir tas juos links
mina. Aš jiemš tą pasakiau,

prieš augštas pragyvenimo kai
nas. Konferencija įvyko 31 d. 
rugpjūčio. Joj dalyvavo 13 lie
tuvių ir 12 kitataučių delegačių.

Konferencija 'pasisakė už ko-1 
vą prieš pragyvenimo brangu-, ja; 

laikymą gyvybės, ir daug kitų;mą ir prigmė plačią veikimo 
....1,1 Jos laikys delega

čių susirinkimus kartą į mėne
sį ir kvies į juos įvairias poli
tines ir bažnytines organizaci
jas, taipgi dirbtuvių grupes. 
Rengs masinius mitingus ir 
tvers apielinkių komitetus. Siųs 
delegacijas į didžiąsias maisto kur jie girdėjo, 
k o m p a n i j as,. kaip Armour,! 
Swift ir kitas, reikalaudamos į 
nupiginti maistą, taipgi siųs į 
delegaciją pas miesto majorą iri 
tarybą. Siųs delegaciją į Svei
katos Departmentą vaikų mais
to ir mokyklų klausimais. Rinks jon 

parašus ant protesto, peticijų. ,kuoseLdar būdamas 1______ ____________ ,____
Konferencija taipgi įgaliavo |kuonlet j0 tėvas ir aš buvome kilo, pasiėmė kūdikį 

komitetą pasiųsti rezoliucijas: - 
Protestui prieš karą ir fašizmą; ■ 
prieš maisto naikinimą; už per- imetus laiko dirbo lentpjūvėse ir 
leidimą H. R. 7598 biliaus; pa- restauranuose. 
sveikinimą draugėms Delia Pa- <<( 
gė ir Mary Werneck, kurios jau sai gaįg 
keturi mėnesiai kaip sėdi kalė
jime, Dixon, Ill.; taipgi už pa
liuosavimą Thaelmanno ir Tom 
Mooney.

raštų. i programą.
Tą puikų žurnalą galima1 

gauti už 50 centų metams. Iš
eina kartą į mėnesį. Mūs drau
gės ALDLD kuopose ir kitose 
organizacijose turėtų pakelti 
“Working Woman” platinimo 
klausimą. Prenumeratas reikia 
siųsti sekamai: Working Wo-' 
man, P. O. Box 87, Station D, j 
New York City. Sykiu su už-

šalpos department© darbinin-, 
kas, ją su kūdikiu apleido 4' 
d. šio mėnesio, matomai, irgi, 
ne iš gero, nes jo kūnas iš-1 

I trauktas iš East River 7 d.
rugsėjo.

Vyrui dingus, moteriškė nu

; matais kiek tik nori
*1 tamsus, kvailas.

į Jeigu kliubo nariai 
su 'didžiuma ir savo 
mu kenkia kliubo veiklai, tai 
kliubas lengvai gali juos pabau
sti.

Nežiūrint didelės sausros, kuri perėjo per šiaurinį žemės 
ritulio kraštą, Sovietų ūkininkai vis vien renka gerą der
lių. šie Stalingrado provincijos darbininkai renka pui

kų derlių su dideliu pasididžiavimu.

___ Tada jinai pasiėmė iš,^e žmonių lūpose yra užsilikę 
i ligonbučio 14 mėnesių senumo. įvairių pramanytų pasakojimų 

’ -___ - pas Savo apie visai nekaltą gyvūnėlį
_ ’ sako Mrs. Norris. “Ji- [ draugę, Mrs. Eleanor Bonczek, driežą. Bet tie įvairūs pasako- . 
sai neturėjo laiko eiti mokyk-! 206 E. 25th St., New Yorke.!Ūmai yra pramanyti ir jais ti- 
L„. Jisai pradėjo dirbti lau- į Ten tūlą laiką pasėdėjus su!keti negalima. Driežas yra ne- 

’ būdamas kūdikiu, Mrs. Bonczek jauna našlė pa- tik nekenksmingas gyvūnas, bet 
i ir nuėjo į dar jis ir naudą žmonėms ne

ša. Per visą gyvenimą driežai 
minta vien tik musėmis, vabz-. 
džiais ir kitokiais kenksmingais 
vabalais ir išnaikina driežai la
bai daug tų įvairių mūsų sodų 
ir daržų nenaudėlių.

Užtai mes, jaunieji ūkininkai, ' 
turime niekados nenaikinti drie
žų, ir, be to, kitiems paaiškinti 
driežo naudingumą mūsų kraš
tui.

. kampininkais. Kada jam suėjo ( kambarį, užsidarydama paskui 
15 metų—jis išvažiavo ir apie save duris.

Kada jinai sugrįžo be kūdi
kio, jos draugė ėmė klausinėti, 

i atsakymo jinai 
pati nuėjo pažiūrėti, vienok 
kūdikio nerado kambaryje. 
Tada dasiprotėjo, kad’ kas

dirbame už nesvietiškai mažą’ant šalygatvio be sąmonės, ta- 
mokestį Pietų laukuose. Aš'čiaus dar gyvą, nors krito nuo



Ketvirtas Puslapis ___
g-"1 ■ ■    - " —

D. M. ŠOLOMSKAS

PINIGAI
Aukso, Popieriniai ir Bankų Pinigai. 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri- 
zis ir Bankų Bankrotai. Infliacija Popie
rinių Pinigų ir To Reikšmė. Infliacija ir 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperia

listai ir Kitos šalys.

(Tąsa)

Tokiu būdu finansinio kapitalo politi
ka, pasekmėje jo kontroliavimo valdžios, 
neišvengiamai atvedė dolerį j krizį. Do
leris atsidūrė krizyje ne del išlaukinio, 
iš kitų šalių, veikimo, bet del vidujinio 
krizio.

Jau pirmiau mes lukštenome skirtumą 
tarpe popierinių pinigų leidžiamų val
džios ir bankų popierinių “pinigų” (ban
kų notų). Bankas išleidęs daug popieri
nių “pinigų”, atsidūręs krizyje, negalėda
mas juos išpirkti, patsai bankrūtina. Gi 
valstybė, leisdama vis daugiau ir daugiau 
savo popierinių pinigų vis daugiau muša 
dolerio vertę.

Ar galėjo kitą kelią pasirinkti kapita
listinė valdžia, kontroliuojama per finan
sinius oligarchus? Aišku, kad ne. Ar 
galėjo Roosevelto valdžia atsisakyti nuo 
tolimesnio finansavimo bankų, gelžkelių 
kompanijų, inšiūrino įstaigų ir t. t. ? Su
prantama, kad ne, ir tam tikslui tuojaus 
buvo išleista $3,00^,000,000 popierinių pi
nigų. Jie buvo perduoti Reconstruction 
Finance Corporation, o RF.C 80% visų 
tų pinigų perdavė bankams, gelžkelių 
kompanijoms ir kitiems kapitalistams, 
kad jie sutvirtintų savo iždus, kad jie 
gintųsi nuo bankrūto. Bet tas reiškia pa
čios valdžios pinigų infliaciją (popierinių 
pinigų priplukdymą), kas neišvengiamai 
muša dolerio vertę. *

Mušimas dolerio vertės savo šalyje pa
sireiškia gyvenimo reikmenų , pabrangi
mu, brangsta maistas, drabužiai, apsia- 
vai, randos ir kitos reikmenys. Doleris - 
buvo iš 100 centų, jis ir yra 100 centų, 
bet už jį jau mažiau reikmenų nuperka
ma. Užsienyje tas patsai, kada už dole
rius perkama tavorai. Gi kada jie kei
čiami ant užsienio pinigų, tat už juos gau
nama mažesnis kiekis užsienio pinigų. 
Reiškia, doleris nupigo.

Kokios pasekmės infliacijos? Kokia 
nauda kapitalistams iš infliacijos? Ko
munistų Internacionalas aiškino, kaip in
fliacija perdeda visą šalies naštą ant dar
bininkijos ir žemesnių sluogsnių ir kaip 
ji tarnauja kapitalistams: “Prasideda 
augimas ant visų tavorų kainų, kartu 
su greitų pinigų vertės puolimu... o tas 
jau savaimi reiškia paskirstymą nacio- 
nalių įplaukų lėšomis darbininkų dasės, 
tarnautojų, smulkių savininkų, randavo- 
tojų, bendrai apsunkinimą visoms visuo
menės kategorijoms, gyvenančioms iš už
darbio arba algos.” Infliacija labiausiai 
gula ant darbininkų klasės. “Visi pripa
žįsta,—rašė Leninas,—kad išleidimas po
pierinių pinigų yra žiauriausias būdas 
prievartinių paskolų, kad jis blogina pir
miausiai padėtį darbininkų klasės, taipgi 
biednesnių gyventojų sluogsnių.” žino
ma, kad pokariniu laikotarpiu, kada Vo
kietijos buržuazija naudojosi infliacija, 
tas jai davė progą nedamokėti darbi
ninkams 28,000,000,000 aukso markių ir 
to pagelba atsteigti savo pramonę. At
minkite, kad Vokietijos darbininko, 1923 
metais, tikras uždarbis buvo lygus tik 
30% prieškariniam uždarbiui. Taigi tas 
yra dabar ir Jungtinėse Valstijose. Dar
bininkas gauna, kaip ir gavo, sakysime, 
$15 algos į savaitę, bet tuom pačiu kartu 
jis jau nenuperka už tą $15 tiek produk
tų, kiek jis galėjo pirmiau pirkti. Visi 
gyvenimo reikmenys brangsta, kainos li
pa augštyn, o jo pinigų vertė vis smun
ka žemyn, ir dar blogės, ant kiek bus dau
giau gaminama popierinių pinigų Pri
imtas Thomaso bilius, pagal kurį išleista 
$3,000,000,000 popierinių pinigų, jie dole
rio vertę numušė ant 50%.

Bet jeigu infliacija veiktų vien tik di
desniam apiplėšimui darbininkų klasės, 
tai kapitalistai jau senai ją būtų naudoję, 
kaipo priemonę del padidinimo savo pel
nų, kaipo didesnį puolimą ant darbininkų 
uždarbių. Bet infliacija veikia ir į pačią 
išnaudotojų klasę: ji pablogina padėtį tų, 
kurie kitiems skolino pinigų, ir pagerina 
sąlygas tų, kurie yra skolingi ir tuom 
pat kartu ji reiškia milžinišką supurtini- 
mą pačios kapitalistinės sistemos. Jung
tinių Valstijų perėjimas prie infliacijos 
reiškia dar didesnį ekonominio krizio gi- 
lėjimą. Buržuazija griebiasi infliacijos 
tik tada, kada kitokio kelio neturi palai- pasirįžimo kovoms už nau-Į 
kymui savo viešpatavimo.

Drg. K. Radekas sako: “Amerikos im- I K. Gebert. Jis aiškino jaunimo(

draugiškas. Apie devintą va-' ^raU(j^

Chicagos Žinios
iš Tarptautinės Jaunuoliu darbininkiškas

rk. r T Dainavimas išėjo
i Rockfordo Laisvės Choru susilie-: 
jo LKM. Choras į vieną galiu- j 
gą chorą ir prisipildė pilnas 
steičius. Kaip užtraukė savo 
tvirtais balsais sutartinai, 
“Liaudie, sukilki, Laikas Atė-! 
jo,” tai sukėlė didžiausį entu-l

I ziazmą. Publika nenorėjo nė. 
paleist nuo steičiaus chorą, bu-

Dienos Parengimo
I
i Penktadienį, rugpjūčio 31
Į d., Sokolų svetainėj, Jaunųjų 
j Komunistų Lyga turėjo suren-
į gus didelį paradą prieš karą ir 
į fašizmą.

Parengime jaunimo buvo
j daug ir visi pilnį entuziazmo'

,. „ . i i. - |vo priversti kai kurias dainas
iia pasauli. Parengime kalbe- , . ...
jo 8 distr. organizatorius drg. i

Darbininkų Literatūros Drau
gijos 87 kuopos moterų mitin
gas. Visos North Side ir iš to- 
liaus moterys malonėsite pri- 

■ būti ant šio ekstra susirinkimo 
I ir ant vakarienės. ALDLD. vi- 

dainas. , sos kuopos turėtų šaukti vien 
gerai. <Su moterų mitingus Pittsburgh©.

Yra daug svarbių reikalų, kaip 
| kova už bedarbių apdraudą, | 
prieš karą ir fašizmą.

O rugsėjo 16 d. Komunistų 
i Partijos lietuvių frakcija ren- 
j gia pikniką pas M. Budnik, 
i 1911 Edgebrook Ave., Brook- 
I line. Kviečiami visi lietuviai 
dalyvauti.

draugus ir drauges bet ?ir iš tolimus. 
Draugai philadelphiečiai, pasiimkite 
draugą žald. kaipo vadą, iš Chester 
pasiimkite draugą Lipčių,—tie drau
gai nuveš jumis iki Baltimorčs, Olčia 
bus vienas draugas, kuris nuveš j 
pikniko vietą. Kviečiam visus skait
lingai atsilankyti, nes tai bus pasku
tinis šią vasarą.

Vinco Duktė.
(216-217)

Treciad., Rugsėjo 12/

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. . <33 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį 12 rugsė
jo LDS. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare.

Draugai ir draugės, būtinai turite 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti. Taipgi nep’amirški- 
te ir atsiveskite naujų narių.

Sekr. V. K. Sherelis.
(215-216)*

perializmas griebėsi infliacijos del dviejų 
priežasčių: kaipo įrankio kovos prieš An
glijos dumpingą ir tam, kad atidengti vil
tį del savo farmerių pasiliuosavimui iš 
skolų.”

Anglija, įvedus infliaciją, numušė savo 
pinigus ant 30% jų vertės. Reiškia, ant 
tiek ji pigiau padaro tavorus, darbinin
kus apiplėšdama, ant tiek ji pigiau gali 
juos parduoti užsienyje, stumdama 
Jungtinių Valstijų pardavėjus laukan. 
Jungtinės Valstijos įvedė infliaciją ir 
numušė tikrąją dolerio vertę ant 50%, 
ant tiek jos apiplėšia savo darbininkus, 
ant tiek jos pigiau gali parduoti užsieny
je prekes. Pirmiaus Anglija nei nenorė
jo kalbėti apie stabilizavimą pinigų, bet 
kaip tik Jungtinės Valstijos griebėsi in
fliacijos, taip greitai į Ameriką nudūmė 
social-fašistas McDonaldas derėtis su Ro- 
oseveltu del stabilizacijos pinigų kurso. 
Infliacija Jungtinių Valstijų imperialis
tams duoda progą kovai už rinkas, nes 
darbininkai apiplėšiami ir pigiau pagami
na tavorus.

Infliacija davė viltį farmeriąms išsi
kasti iš skolų, nes produktai pakilo ir tas 
duoda progą jiems sudaryti pinigų at
mokoj imui pirmesnių skolų. Jeigu far- 
merys pirmiaus buvo skolingas $500, tat 
ir dabar jis tiek pat skolingas bankui, 
bet prie pakilusių kainų ant tavorų jam 
lengviau surinkti tą sumą.

Bet už tai infliacija muša per tuos, 
kas yra skolinę pinigų kitiems.^ Kada jie 
skolino, jų doleris buvo brangesnis, kada 
jiems atmokama, infliacijos metu, tai do
leris yra jau pigesnis, šis klausimas ir 
pastoja kelią buržuazijai bile kada ir bile 
laiku griebtis už infliacijos. Infliacijai 
buvo priešingi Jungtinių Valstijų kapita
listai, kurie yra dar pereito karo metu 
paskolinę Europos valstybėms virš 10 mį- 
liardų dolerių. Bet argi viešpataujantis 
krizis, kitų kraštų infliacija dar gali pa
laikyti pas Amerikos kapitalistus kokią 
viltį, kad jie atgaus tas skolas? Aiškus 
dalykas, kad ne, nes ir taip Franci ja, An
glija ir kitos valstybės kas metai atsisa
ko mokėti ne tik skolas, bet ir nuošim
čius už jas.

Imperialistai, turėdami savo rankose 
tokius įrankius: kaip pigaus darbo ir ta
vorų pagaminimo, lėšomis apiplėšimo 
darbininkų klasės; laikino nuraminimo, 
prasiskolinusių farmerių ir pigaus tavo
rų pardavimo kitose šalyse; jie sutiko ant 
infliacijos, nepaisant, kad tas užduoda 
smūgį jiems per amerikiečių skolas Eu
ropoje. Finansierius Gregory, 15 d. ge
gužės, 1933 metais, “Financial News” 
priede, rašė: “Infliacija išmušė iniciaty
vą iš Anglijos rankų. Anglija jau dau
giau nėra laimingųjų tarpe—turinti pro
gą nuolatinio piginimo savo pinigų, del 
to, kad gauti tą viską, ko tik ji nori.”

Taigi dabar Jungtinės Valstijos irz An
glija lenktyniuoja pinigų piginimu kovo
je už rinkas, o naštą to neša Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų proletariatas. Nevel
tui 1933 metais Jungtinėse Valstijose 
streikavo virš 1,000,000 darbininkų, ko
vodami už geresnes sąlygas prieš žiaurų 
išnaudojimą. 

i

Dar yra visa eilė infliacijos pasakų, 
vienok straipsnyje tas viskas negalima 
išaiškinti ir tenkasi pasitenkinti tuom/ 
kas jau yra pasakyta.,

(Daugiau bus)

Dar vienas svarbus dalykas.
> į svarbią 

J ap- 
Konferencija įvyks 

rugsėjo 30 d., 10 vai. ryte.? po 
num. 516 Cart Place.

J. Urbonas.

Į Nors ir svetainėje, bet pik- Į Rinkite delegatus į t 
nikas buvo labai sėkmingas ii konferenciją už socialęi organizavimo svarbą artėjan

čiame kare ir fašizmo pavojuj. 
Dar du kalbėtojai buvo tuo 
pačiu klausimu, bet pavardžių 
neteko nugirsti. LKM. choras 
po vadovyste d. Kvedaro, su-j 
dainavo kelias darbininkiškas.

j dainas, kc«.<o t> -i • v , ,■x • i v . i,., inamo. Reikia pažymėti, kad tai ko, nes triukšmingas publikos, v. .
plojimas tą paliudijo. pa,cl‘?, dien^ ,tur«J° .

Buvo .atvaizduota du vaizde-' ,P^nl.ki. s,klok!!1;,”,kal 
liai. Vienas vaizdelis atvaizda-l 

;vo, kaip Vokietijos fašistai;
apimti baimės visu įnirtimu I 
jieško komunistų, o tuo pačiu I 
syk, kai kurie darbininkai per-, 
sirengę į elgetos rūbus, neva; 
praeivių maldauja . skatikų,! 

j bet tuo pačiu sykiu pasišven-j 
į tusiai skleidžia komunistinę Ii-j 
1 teratūrą, nepaisant, kad ir fa-i 
! šizmo kirvis sekioja juos. j 
i Antras vaizdelis atvaizdino,! 
■ kaip Amerikos jaunuoliai pa-j 
i .... . . •• , _ lietuviai ir Ukrainai. Bet lietu-i imti i koncentracijos kempes! 
į mokinami vaitot ginklus ir pil-j 
i dyt oficierių paliepimus, badyt'. . . .
į ir šaudyt streikuojančius dar-j11 pažangiųjų 
bininkus už didesnį duonos važiavę i pikmką kuns buvo 
. . . . , . . i mno-iamtia I Tlrncn l< liur>r> -fcivrvi/Akąsnį. Bet kai kurie jaunuo 
liai įgauna komunistinio supra 
timo ir ima atsisakyti šaudyt 
streikuojančius d a rb i ni n k u s,
atsuka šautuvą prieš savo ka- 
mandierius. Tas vaizdelis su
kėlė didžiausį entuziazmą pu
blikoj. Parengimas jaunuolių

j visais atžvilgiais buvo geras.
Reporteris.

landą, kai kurie sve.čiai kitų 
miestų apleido pikniką, taip pat i 
ir Rockfordą, bet daugelis sye-

■ čių ir nakvojo pas draugus: 
' rockfordiečius ir ant rytojaus,; 

kaTviZiems Tabai naiTi Pasisvečiavę, grįžo sau linksmi; 
Keto VlSlvITlo let Dell peili- T) *1 ‘ v ‘ 1 /] L

parengę. 
tikslu, 

kad pakenkus “Vilnies” pikni
kui, bet jų pastangos nuėjo vė
jais.
kos mažai turėjo.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia “Tea Party”, 

kuri įvyks penktadienio vakare, 14 
d. riigp'O'o (September), 7:30 vai. 
vakare, lietuvių svetainėje, 180 New 

i York Avė.
I Choriečiai kviečia visus atsilan- 
i kyti, nes turėsim labai gardžios ar- 
| batos, namie gamintų pyragaičių ir 
i kitokių užkandžių. Bus šokiai prie 
| geros orkestros. Įžanga 35c..

Kviečia Rengėjai.
(215-216)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia dar vieną

16 dieną rug- j j0 (Sept.), Harley Spring pušyne.
v. . P vaL r.y- : Bus šokiai prie geros orkestros ir 

/;Yiec^ar? v.lsu;? atsilankyti ir j trumpa prakalba apie darbininkų rėi- 
_ . •• Pus ffar: kalvimus. Taipgi bus gardžių val

džių užkandžių, gėrimų, ir šokiai ; gjų jr gėrimų. Kviečiam visus atsi- 
prie geros orkestros. i lankyti, paremt darbininkų organ i -

Jeigu lytų, tai piknikas atsibus j zaciją ir kartu praleisti linksmai die- 
; ant svetainės, 57 Park Str. Kviečiam j ną.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Didelis piknikas rengiamas visų į pikniką, kuris jvyks 16 dieną rugse- 

organizacijų bendrai, ’• 1
Kiek teko sužinoti, publi- ^eJ0’. Jhar^r Oal5 Park> Į° val- ry4 z-x 1/ Vr 1 Z\m <» %-v-\ w ■ m v 4. — > 1 — —« 1 J. - - -i to. J

! praleisti linksmai dieną.

Pittsburgh, Pa
Rugsėjo 2 d. įvyko didelis! 

! piknikas Adomo darže. Rengė i 
Į bendromis spėkomis lenkai,

vių šį sykį buvo mažai. -Mat, 
dalis mūsų lietuvių darbininkų 

biznierių buvo

i rengiamas Ukėsų Kliubo farmo- 
įje, naudai įrengimo lietuvių 
j kambario. Tie darbininkai ir 
biznieriai labai klysta remdami 
tokią poziciją. Reikėtų daugiau 
remti darbininkų parengimus, 
kurie visą pelną nuo parengimų 
skiria darbininkiškiems reika
lams, kurie kovoja už bedarbių 
apdraudą ir tt.

Rugsėjo 3 d. buvo didelis

i . ’visus ir visas atsilankyti.
(216-217)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

16 dieną rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
Sweet’s svetainėje. Visi nariai ma- . 
lonėkite dalyvauti, nes yra labai I 
daug svarbių reikalų apkalbėti. Taip- ' 
gi galėsite atsiimti “šviesą” No. 3. 
Draugai, pamatę šį pranešimą, ma
lonėkite ir tiems draugams pranešti, 
kurie neskaito laikraščio.

Sekr. V. Rugienius.
(216-217)

Rengėjai.
(215-216)

) DETROIT, MICH-
L.D.S. 21 kp. rengia pikniką, kuris 

įvyks 15 dieną rugsėjo (Sept.), ant
I SmalČiaus farmos, 3 vai. po pietų.

■ j Įžanga veltui. Kviečiam visus atsi
lankyti ir paremt darbininkišką or
ganizaciją. Turėsim gardžių valgių 
gėrimų ir šokiai prie geros orkestros.

KELRODIS: važiuokite Schaffer 
Highway, ir tarpe 9 ir 10 mylių ra
site farVną.

Kviečia Komisija.
(215-216)

Smagus ir Sėkmingas “Vii- p?™™ kurį rengėjui-
v o tnrna K hunas nminfli nrirlnrv-

nies” Piknikas Rockforde
. . . i 1638 Fifth Ave. Tai bus dide-k

Sekmadienį, • lugsėjo 2„ d. į-į ](nygų pasirinkimas ir mo-!

tūros Kliubas, naudai atidary-į 
mo darbininkiško knygyno ant1

BALTIMORE, MD.
Vietines darbininkų organizacijos , 

rengia paskutinį didelį linksmą pik- i 
niką. Bendrai rengia ALDLD 25 kp. 
Estonų kuopa, ir Workers Interna
tional Relief Band. Piknikas atsibus 
16 dieną rugsėjo, Sept., Narijaus- 
kienės darže, Westport, Md. Bus 
didele programa. Rusų-Ukrainų cho
ras dalyvaus; taipgi ii 
prisidės, bus geras k«l 
džių valgių, gėrimų, žaislų, ir šokiai 
prie geros orkestros.

Kviečiam ne vien tik . apielinkės •

,r kiti chorai 
Ibėtojas, gar- i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiai ir chroniiktu vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimua kraujo ir ilarumt

DR. MEER
W. 44th St.: Room SOS

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo J0«80 iki l. 1*0 pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telcphonas MEdallion 34328

156

vyko dienraščio “Vilnies” pik
nikas. Jis buvo smagus ir 
sėkmingas, ir vienas iš didžiau
sių būtų buvęs, jeigu ne lie
tus, kuris pylė be sustojimo 
naktį ir dieną. Apie pikniko 
laikymą darže nė kalbos nega
lėjo būti tokiam lietingame 
ore. Piknikas atsibuvo dide
lėj ir gražioj Columbia Hali 
svetainėj.

Tuoj po

kykla. Visi Pittsburgh© lietu-' 
viei nueikite į šitą įstaigą, pa-! 
sirinkite knygų ir kurie norite I 
lavintis, užsiregistruokite į mo-! 
kyklą.

Šis parengimas įvyko Inter-! 
national Socialist Lyceum, 805; 
James St. Publikos buvo pilna! 
svetainė. Nebuvo gana sėdy-i 
nių, pusė publikos turėjo sto-i 
vėti. Ketvirtą valandą po pie-J 

► programa, kuri i
,|veu. Ketvirtą vaianaą po pie-; 

pietų skaitlingai prasidėjo programa, kuri i 
publika pradėjo linktis. Daug susjdejo iš dainų, muzikos, lo-į 
svečių buvo iš Chicagos ir ki-jgĮmo' prakalbų ir šokių. Drg. 
tų kolonijų. Už valandos kitos Minor, Komunistų Partijos 
prisipildė svetainė žmonių. centralinio
Apie penktą valandą prasidė- p.iSaks ]abai”įšpudingą

svetainė Komiteto narys, 
pra" | kalba ir atidavė motinai Moo

ney pagerbimą su visos publi
kos atsistojimu. Priimtos trys 
rezoliucijos*— prieš areštus j 
McKeesport, už paliuosavimą! 
Scottsboro jaunuolių ir Tom 
Mooney.

Po programai sekė šokiai | 
dviejose svetainėse. Ant tre
čių lubų griežė Brastva muzi-■ 
kantai visokius šokius, o ant 
antrų lubų griežė lietuvių Jau-' 
puolių orkestrą iš North Side 
amerikoniškus šokius. Tai la-; 
bai gerai, nes šokikai galėjo 
pasirinkti visokių šokių, kurie, 
tęsėsi iki 2 vai. ryto. ■ -

jo programas. Programo ve
dėja buvo draudė žolinienė. 
Pirmiausiai buvo pašauktas 
Švedų “Comrades” Choras. 
Jis sudainavo francūzų Mar-

; salietę ir dar porą dainų. Cho- 
| ras mažas, bet dainuoja neblo- 
! gai.

Po choro kalbėjo “Vilnies” 
I redakcijos narys, jaunuolis d. 
I Kastėnasr angliškai jaunuolių 
I klausimu. Jo kalba buvo užin- 
terėsuojanti, gera. Daugelis 
jaunuolių atydžiai klausėsi.

Po jo, LKM. Choras po va
dovyste d. Kvedaro, sudainavo 
“Internacionalą” ir kelias ki
tas darbininkiškas dainas. 
Nors kankliečiai ne visi buvo 
atvykę, o ypatingai merginų 
mažai buvo, bet choras kaip 
visuomet, taip ir šį sykį, pasi
rodė gerai.

Po choro kalbėjo “Vilnies” 
redaktorius d. Abekas. Jis kal
bėjo dienos klausimu, pažymė
jo Komunistų Partijos svarbą 
darbininkiškame? judėjime ir 
jos' vadovaujamas kovas prieš 
karą ir fašizmą. Jo kalba ka vakarienė, 
buvo žingeidi-*- visiems pati- ninkiškos organizacijos. Vieta: 
ko. ’ 11335 Medley St., lietuvių darbi-

Po jo rockfordiečių Laisvės ninku kliube. Prasidės 10 vai. 
Choras, po vadovyste jaunos ir vakare^ Gi nuo 7 :30 valandos 
gabios vedėjos, sudainavo ke- prasidės Amerikos Lietuvių

Dabar dar apie North Side 
bedarbių tarybą. Labai daug 
bedarbių rašosi į bedarbių ta
rybą. Taryba surengia dideles 
demonstracijas prie pašalpos 
raštinės ir reikalauja bedar
biams pašalpos. Policija neį
veikia dideles demonstracijas.

Rugsėjo 12 d. įvyks draugiš- 
rengia darbi-

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

AU Work Guaranteed. Towing Day and Night

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

i ■ ■'»«



fflĄP 11

<Lenkai Puolei Fą^ęūzus Iuctr^armim^1 su
Lietuvos “Ūkininko Pata- A A

rėjas” rašo- i Klagenfurt, Austr. — Mo-
“Prancūzijoje dirba daug I bilizuojaŲa 100,000 katalikų 

lenku rUrhin/vn g,; v,/, smoginmkų kovai pries 
125,000 vyrų reguliarę armi- 

Smarkėja kivirčiai tarp 
fašistų šturmininkų ir 
mijos.

lenkų darbininkų. Kai kur 
jie pradėjo kelti riaušes 
(streikus.—UL.” Red.) ir dėl į* 
to prancūzai kai kuriuos 
lenkų darbininkus prievarta 
iš Prancūzijos išgabeno. .Iš

ar-

MARS IR VENERAkitos pusės prancūzai yra .
nacknlirm tanlrnrnc etano- ni_ **-W**Ą V*paskolinę lenkams daug pi
nigų ir valdo namažai fab
rikų. Kai šių dviejų valsty
bių santykiai pablogėjo, tai j iš visų planetų, apart 
vieni kitiems nesigaili aštrių mes, tiktai Mars ir Venera 
prikaišiojimų. Lenkų laik
raščiai prancūzus smarkiai 
puola ir deda straipsnius joja, ar ten yra gyvų daik- 
net su tokiomis 
mis:
Ralistus iš Lenkijos.”

Pasadena, Cal.—Astrono
mas W. S. Adams sako, kad 

že-

sulig savo oro tiktų gyvybės 
palaikymui; bet jis dar abe-

antrašte-
Lauk prancūzų kapi-1

! Washington.—Į mariniu- j 
Lus pirmiau buvo imama ne ’ 
senesni per 25 metų am- j 

džiaus. Nuo dabar ims iki 35 i 
! metų, nes negauna kiek rei
kiant jaunuolių. . i

Louisianos Diktatorius
NEW ORLEANS, La. — 

Senatorius Huey Long pasi
darė faktinas Louisianos 
valstijos diktatorius; at-

Ū., kad suvienytomis spėko-J Nors 
mis kovot už darbininkų kla-: pažymėta, kad nuo NTWU ga
ses reikalus. h įeit bile dū nariai į ekzeku-Į

. , tyvį komitetą,klausimą: das E Kelleį.
i laužo tą sutartį, nes 
i leidžia d. M. Brown 
tą, neva todėl, kad 

; amato esą vorperis, 
; dejas.
amato irgi ne 
loomfikseris.

Dabar, kodelgi 
■daro? Ogi todėl, 
iBrown ištikimas darbininkų va
idas ir turi didelę simpatiją tar- 
ipe ASW narių. Ir, ot, kuomet 
: M. B. bus Ekzekutyviam Komi
tete, tai mes, eiliniai nariai, 
'galim lengvai pastumt E. Keller 
iiš vadovybės ir pastatyt M. B. 
ivadovaut savo unijai. Tai ot 
i kodėl E. K. bijo įsileist M. B.
• į kom. E. K. gerai supranta, 
kad kuomet M. B. stovės prie- 

Į šakyje unijos, tai streikai bus 
' vedami kovingu būdu ir- niekas 

neorganizuoti parduot negalės. Bet kuo- 
tad N T. W U me^ E. Keller stovi priešakyje 

unijos, tai darbininkai turi būt 
ant sargybos savo reikalų. Jau 

jri trečia diena kaip streikuojam, 
! o p. E. Keller nedaro atatinka- 

ypatingai žingsnių, kad sustabdyt tas

abiejų unijų sutartyje !

bet ASWU va- 
ir jo

W DHIltJ, AVI. fcVVVA

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 

Centro Telefonas 91840 no Aug. Stravinsko, 
• 21 Ferry St., Plymouth, Pa.

diktatorius; at- Portland, Me. — Rinkimų 
siuntė 2,000 milicijos į New i nominacijose republikonai 
Orleans ir kitus miestus, abelnai gauna daugiau bal- 
naikindamas jų savivaldybę, su negu demokratai.

i siais- Tai matote, kas yra bo-| nionir6dl? Ldliana isų liokajai ir kas jų priešai,! 
' draugai ir kovotojai už darbi-; 
ninku reikalus.

Ekonominė kova yra tamp
riai surišta su politine kova.1 
Visa buržuazinė atmosfera slė-Į 
gįa laimėjimą šio Industrinės!

Pagarba Sovietų Laivui “Kinti” j
Prancūzų darbininkų or-l 

ganizacija, išreiškimui pagar-| 
bos pirmu syk Čia atvykusiam i _ 
Sovietų laivui “Kim”, suruošė; Unijos streiko, todėl, kad jį! 
didžiulį koncertinį vakarą lai- ! pilnai išlaimėjus būtų sykiu ir į 
vo kapitonui su žmona, įtei-; politinio pobūdžio laimėjimas i 
kiant raudonų gėlių bukietą.;—kaipo pavyzdy? raudonųjų Į 
Bemaž viskas ėjo francūzų J vadovybės, kas jiems yra bai-į 
kalba. Skaitlinga publika at- šiaušia, kaipo propaganda iri 
sižymėjo gyvu revoliuciniu masių patraukimas, 
tempu ir disciplinuota draus
me programos vykdyme. Lai-' pradeda judėti už grąžinimą! 
vo kapitonas su entuziazmu darbininką], nes skebų neuž-i 
te-umpai publikai išreiškė di- tenka; biznis byra, laikas bė- 
delį džiaugsmą ir gilią pade- ga be naudos. Jie žino, kad 

0 ką už malonų-draugišką . prie- su užsispyrėliais nedaug ką | 
mimą. peši—tik tuom sykiu, nes be-

Tęsiant toliaus vakaro pro-; vertis “dresių” siuvėjų užmo- 
gramą, ypatingai atsižymėjo' kesnis juos vers kovoti prieš 
dvi, iš jų viena visai mažiukė/ badą, skurdą. Jei prisieitų 
mergaitės griežiant smuiką, grįžti ir mažiau laimėjus, strei- 
Buvo melodingai keliančių re-, kieriai turi žinoti, kad jie at-; 
voliucinę klausytojų dvasią 
dainų, kurias, su pertrauka 
solisto, dainavo visa francūzų 
darb. organizuota publika.

Ateina žtaių, kad bosai jau į

Atatinkamas rusų kalbai 
obalsis matėsi ant sienos virš 
kūjo su pjautuvu. Salė išpuoš
ta radonai—revoliuciniu sko
niu. Kalbėtojai gyvai-gabiai 
atliko savo užduotis. Klau
sytojai net ant gatvės davė 
aplodismentus, kurių salėj ne-j 
besutilpo.

Pastebėtina, kad nebuvo nei i 
vieno uniformuoto

liko didelę užduotį, kad jų 
kova ateityj laukia už pilną 
laimėjimą reikalavimų, sykiu 
su visos darbininkų klasės sie
kiu laimėti kovą pasiliuosavi- 
mui iš kapitalitinės sistemos, i

Bedarbis.

Paterson, N. J
Rugsėjo 1 d. 1934, National 

Textile Workers Unija ir As
sociated Silk Workers Unijos 

organizaciniai ant1policisto. susivienijo < 
Viena, francūzai nenori kir- sekančių išlygų, 
sintis su savais, kad daugiaus _ - 
neišjudinus, antra—negražu!

- - - - 1) Nuo N.T.W.U. įeina į'
■’ „ antra__negražu! Executive Komitetą 2 nariai;1

akyse pradėto biznio su So vie-'2) visi N.T.W.U. nariai turii 
I būt priimti j ASWU, užsimo-' 
kant 75c. mėnesinių duoklių 
už rugsėjį. Įstojimas panai
kintas. Tokiu būdu nuo rug- 

' sėjo 1 d. N.T.W.U. Patersone 
daugiau nebegyvuoja audimo 

1 pramonėj, 
i Nors šis 
i tilpo. “L.”, bet be • platesnių 
paaiškinimų, daugelis Pateršo- 
no lietuvių darbininkų stato 
klausimą, kodėl N.T.W.U. ero- 
iškai atsižymėjus darbininkų 

va žadama tęsti toliaus iki ga-' klasės reikalų gynime ir ko- 
lutino laimėjimo. Gengsteriaij vingumu likviduojasi, ir visa 
tapo prašalinti nuo dirbtuvių/įstoja į A.S.W.U. ? Kad išaiš- 
o jų vietoj stovi policija. Strei-; kinus šį taip svarbų klausimą 

nuodugniai, prisieina apie tai 
plačiau pakalbėti.

N.T.W.U. yra tikslas suvie
nyt visus audimo pramonės 
darbininkus ir suvienytomis 
spėkomis kovot už darbinin- 

( kų klasės reikalus, nes N.T.W. 
ja nenorime nieko, bendro tu-j U. iš praeities kovų turi ne
reti, tenai visi darbininkai yra1 sumušamų įrodymų, kad dar- 
komunistai. Mes, sako, pripa-' bininkai tik suvienytomis spė- 
žįstame Amalgameitus, Kana-Į komis gali priversti bosus iš- 
dos ir kitas unijas ir skaitomėsl pildyti darbininkų reikalavi- 
su jomis, bet ne su raudonai-; mus. Todėl ir įstojo į A.S.W.

tų Sąjunga. I
Pabaigoj vakaro, laivo ka

su
> publika, dar sykį išreiškė pa

dėką jai, jausdamasis pralei-' 
smagiai laiką kaip tarp sa-( 

vo šeimynos. Pavasarį žadė-( 
jo vėl mus aplankyti. I 

Bedarbis, i

pitonas atsisveikindamas

Siuvėjų Streiko Lauke

Streikas dar nesibaigia, ko-;

kieriai žada kovoti ir su po-1 
licija, taip, kaip ir su geng-1 
steriais. Bosai kirpėjų unijos) 
nebenori toliaus pripažinti/ 
spiriasi prieš pastatytas darb.1 
sąlygas. Jie šaukia, girdi,! 
mes su komunistų organizaci-'

pranešimas jau

Bet kiti statys
Tai kodėl gi N.T.W.U. Pater
sone tapo suorganizuotas loka- 
las, kuomet jau gyvavo... A. S.' 
W.U. ? Kad suprast ir išaiš-; 
kint šį klausimą teisingai, rei
kia žinot istoriniai sekanti da
lykai: 1928 metais, kuomet 
buvo organizuojama N.T.W.U. 1 
lokalas Patersone, po 1928; 
metų streiko, tai ASWU su
silpnėjo ir beliko tiktai skele
tas. Ir nedarė atatinkamų 
žingsnių, kad suorganizuot .ne-, 
organizuotus Patersone audi
mo pramonės darbininkus, j 
Taipgi A.S.W.U. savo sąstatu 
stovi ant amatinių pamatų,' 
žiūrint iš darbininkiško taš-' 
karegio, visiškai nepriimtinų j 
darbininkams. Kadangi re-) 
voliucinių unijų yra tikslas su-- 
organizuot visus neorganizuo
tus darbininkus, o tuo laiku 
Patersone buvo j 
darbininkai, 
ir tapo suorganizuota, kad su
traukus Patersone po F 
W.U. industrine platforma 
iki 1931 metų šilko pramonės' 
darbininkų streiko,

.streiko laike, N.T.W.U. su-1dirbtuves, kurios dar dirba. O 
Įtraukė po savo kovos vėliava' tokių dirbtuvių dar yra, kurios 
! gerą skaičių darbininkų.
. N.T.W.U. 1931 metais iššau-| 
j k ė streiką. !
; ko ir A.S.W.U. apskelbė strei-; tai Patersone 
I M- 
i A.S.W.U. vadovybėje.
' po streiko abi unijos organi-Įžiūri per pirštus.
j zaciniai susilpnėjo. Ir 1931 m.,j Tad, draugai ASWU eiliniai 
kuomet A.S.W.U. iššaukė: nariai, priverskime E. Keller ir 
streiką, turėjo tik saujelę na-' pataikūnus išstatyt 
rių. 9 .............

Tuomet N.T.W.U. padarė , 
didelę klaidą, kad ji savo var-ilaimėt 
du nešaukė generalio streiko, j Į^euer 

į bet tik dėjo visas pastangas, 
kad pagelbėjus A.S.W.U. is- 
šaukt generalį streiką, tai vie
na buvo priežastis, kodėl N.T. i 
W.U. nepavyko suorganizuot;

/dlm.° p>'amon®J / Draugijų Adresai, Kurios (N.T.W.U.- Kad tas tiesa, tai °J 
! štai ir faktas. A.S.W.U. ne-1 
i šaukė dažymo pramonės dar- 
j bininkų į streiką. Gi N.T.W.U. j APLA 
1 iššaukė šilko dažymo darbiniu-j 
kus ant streiko ir didžiuma tosj 
pramonės darbininkų, istojo į, 
N.T.W.U. Bet vėliau U.T.W. 
apsižiūrėjo, kad padarė klai
dą, nešaukdama dažymo pra
monės darbininkų į generalįj 
streiką, 
iššaukė i streiką ir didžiuma! 
sutraukė i savo eiles ir strei- • 
ką galėjo galutinai laimėti.' 
Tad vėliaus ir U.T.W. apskel-Į 
bė dažymo pramonėj streiką iri 
su bosų, NKA, ir policijos tero-i 
ro pagelba prieš N.T.W.U. na-; 
rius pavyko pusę darbininkų 
įtraukti į UTW ir progai pa-f 
sitaikius streiko nugarkaulį 
sulaužyt, padarant taiką su 
bosais be N.T.W.U. Todėl 
tuomet ir N.T.W.U. priversta' 
buvo atšąukti streiką, nes 
U.T.W. pasiuntė savo narius į 
darbą. Ir šiandien U.T.W. su 
bosų pagelba kontroliuoja da
žymo pramonę Patersone. !

pasekėjai | 
jie fiejsi-! 
j komite-,

o ne au- 
Betgi pats E. Keller iš 

audėjas, bet

E. Keller taip 
kad d. M.

Ir'dar dirba." 
Kuomet šautuose ir kitur 

Po 10 dienų strei-įstreikieriai žūsta kovos lauke, 
vieni “taikiai”

Ir 1931 streikas baigėsi i streikuoja, o kiti dirba. Ir mū- 
Ir štai i su unijos vadas E. Keller j tai

; masinius 
pikietus ir uždaryt visas dirbtu
ves, nes kitaip streiko negalima 

Taipgi priverskime E. 
ir jo šalininkus priimt 

Brown į Ekzekutyvį Komi- 
|tetą.

Strėikieris.

Turi “Laisvę” už Organ
CENTRO KOMITETO 

ANTRAŠAI

NAUJI APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas
Carson 

Pa. 
St.
Carnegie, 

Ave.

Kuopos
2— A. Yankauskas, 3317 W, 

Corliss Sta., Pittsburgh.
3— J. Gataveckas, 109 Cress

St.,

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beveraje Control Law at 842 
Franklin ,Ave., Borough of. Brooklyn,’ County 
of Kings, io be consumed on the premises.

BEN MARGOLIS & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyp, N. Y.

Pirm. A. Grublnskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A,, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iž.din, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan

ir J, Jokubėnas, 228 T'1-- 
Maršalka, V. Genis, 16 

Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J.

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENĖ, 1326 McReynolds

N. W. ____
Džcnitorius E. RAILIENĖ, 1560 Broadway 

Ave. N. W.
Truslistai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLQSEVICIA. 
' Revizijos Komisija:

A. SENKUS, K. JAKIMAVICIA, M. ŽIŪ
RĮS. ...................................

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrų utarninką, savam name, 1057- 
63 Ham'lton Avė. N. W.

Pine St. 
Wright St.

ANDRUŠKA,

St.

1351

Ave.

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrasai:

J

Pirm. P. Poškus. 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rnšt. B Burkauskas, 255 Pino 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

> Ave.. Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 228 Clark Pi. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnictienė, 144 Sou*h

Park St., J. Krukauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
, Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St. 

"Aušros” Draugijos susirinkimai ' 
antrų ketvirtadienį kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’ 
Elizabeth, N.

A. Kaupai,

st.
st.

NO11CE is hereby given that License No. 
A-2845 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at '491 
Bainbridge St., Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

MORRIS NORDHEIM
491 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6315 bos been issued to the ^undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 273 
State St., Borough of Brooklyn, County' 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES SHIELDS 
Shield's Assembly Rooms

273 State St., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby, given that License ___
A-8247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at.’ 1698 
Flatbush Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises

JOHN BANCEROWSKI
1698 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NO’VICE is hereby given that License No. 
A-6309 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under section. 75 of ‘ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 690 ! 
Franklin Ave. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE WINCKLER
690 Franklin Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
I A-10161 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 35 
Cranberry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ELIZABETH FITTER
■ 35 Cranberry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I B-6365 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 76 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 261 
I Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County of 
! Kings, to be consumed on the premises.
I DOM. INC.
| 261 Driggs Ave. Brooklyn, N- Y.

! NOTICE is hereby given that License No. 
j B-6187 has been issued to the undersigned 

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

Kings, to be consumed on the premises.
SALVATORE FIUMANO

43 Tillary St., Brooklyn, N.

of
43 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 270 
Jamaica Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

PATE DEL INC.
Jamaica Ave. Brooklyn,___ _ , i . N. Y.

| NOTICE is hereby given that License No. 
( B-5328 has been issued to the undersigned 
[ to sell beer at retail, under section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 2405 

{vyksta ...86 St..
— Lietu- Kings, to

svetainėj, 269-73 Second St., į

270

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 239 
li ving Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES MACK
239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

1307 Davin Avenue;

1108 Elizabeth Ave. | 
Trustisai:

J. Urbonaa, T. Raaikai, J. ;J. Ručinskas, 
Korsikai, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisijai j
M. Žurie, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno i 
mėnesio antrą utarninką, savam name, ! 
1057-63 Hamilton Ave. j

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m. |

RAPIDS, MICH

Presidentas, Charles T. Jakelis, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

I Vice-Presidentas, Anthony Kareckas, 730 
i Nason St. N. W.
i Prot. Raštininkas, Karol

Box 117 North Park.
Finansų Sekretorė, Tillie 

vis Ave. N. W.
Iždininkas, Wm. Karvelis,
Ligonių Lankytojai,

k:ui, 1108 Ellizabeth Ave,
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, 
kas, 1108 Elizabeth . 
515 Eleventh St. N. 
111 Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai,
Dale St., Alfonsas
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 721 Richmond St., 

J Tom Kloscvičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
I 1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

I Rapids. Michigan.

86

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

LOUIS LEVINE
St.. Brooklyn, N.

hereby given that License 
issued to the 

retail, under

of

No.NOTICE
B-6056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3202 
--Church Ave., Boroujrh of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE ZIEGELBAUM &MAX 
• BERNSTEIN

Church Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B-634 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
-18 Ave., Borough of 
Kings, to be consumed 

GEORGE 
8503—18 Ave.

under section 76 of 
Control Law at 8503 
Brooklyn, County of 

on the premises. 
MANIS

Brooklyn, N. Y.

3202

NOTICE is herebyx given that License No. 
B_5949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 101 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ADOLPH STUKE & OSCAR 
HOENINGHAUSEN

Nassau Ave., Brooklyn, N.101 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 168 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

Gūsis, 1307 Da- ! LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 
168 Marcy Ave., ’ Brooklyn, N.

20 Dale St. N.E. I
Anthony Garbanaus_

Rasikas, R. R.

, Anthony Garbanaus- 
Ave., Frank Zegunas, 
W., Anthony Senkus,

, Daminik Gelgotas, 19 
varnas, 1326 McRaynold

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.

j Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Avė.
I Pirm, pagelb. ■ A. Sauka, 256 Atneš Street. 
; Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Avė. | 
i Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str.

Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. I 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave. i

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtcll, Ave. 

Maršalka J. Tocitls, 17 Snow Street 
Visi iš Montello, Mass. Draugijos

sirinkimai atsibūna kas mėnesį; kiekvieną i 
paskutinį pancdėlį, Lietuvių Tautiškam name. >

Rašt., T. Bartkus. I 6924

SU

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5092 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2080 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

DORA ROSENBERG
2080 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 137 
Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK WHITE & HYMAN WHITE 
137 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2690 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer, and wine at retail, under sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1629 Bath Ave., Borough of Brook-

County of Kings, to be consumed o.i 
premises.

HELEN LANEGAN
Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

Iho

1629

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6269 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 61)24 
-15 Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

VINCENT PAPA
(Checker Board Tavern)

Brooklyn, N. Y.

Ph. I 
Shenan-;4—St. Kuzmickas, 197 Ohio

lies vistiek N.T.W.U. i 5 kp.—K. .Dumčius, 123 E. 
McAdoo, Pa.

6— K. Romand, 
Cleveland, Ohio.

7—J. I). Sliekas, 3121 
wood. Pa.

8—J J. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa.

9—J. Yasadaviče, 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Heights. III.

11— J. Barškietis, P

PLYMOUTH, PA.

Monroe St.,

690 E. 92nd St .

Elroy Ave., Brent.

1401 Pago St.,

538—3rd Ave., New

o.
439

Box 341,
Courney, Pa

Maplevrood Ave.,12— John Kinderii, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa.

15— P. Kavr'^uskas, 800 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J.
17— F.

Pittsburgh
19—J. Dzikas, P. O.

D. 42, Rices Landing, Į

Šileika, 14<ž Pine St., Nanticoke, 
Senulis, P. O. Box 136, East 

Pa.

20—Win. Yonikas, P.

22—P. Cibulskis. 286

Pa.

Box 21 
Minden, W.

O, Box 11,
Atlasburg, 

So. 2nd St.,
Brooklyn, N. Y. i

Pearl St Yogstown, I 
Eckert St.,' Buff a- Į

Va

Pa. |

41

224

va r-Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 
dai ir adresai:

Pirm. .1, Bagdriunas, 228 Duffy Aley, 
Plymouth,'

Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 
Telf,: 32511 Wilkes Barre, 

Kasierius K, Randarčikas, 613 Main St. 
Tel, 74037 Edwardsville.

Fin, rast, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre, Pa, 

Sankevičius, 10 Melrose Av, 
Wilkes Barre, Pa. 
Tel. 32511 Centro 
Stravinskų,

St,, Plymouth, Pa,

Pa,

Pa

Pa.

Prot. rašt, J, 
Tel,: 34625

Duobkasis J, Kulponas 
tel, 91840, pas Aug, 

40 Ferry

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFASISTIN1S

E. Mahanoy Avo.

APJELINKCS • 
K-TAS, 1931: | 

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekieriė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Pa.
414

El-

St...

j NOTICE is hereby given that License No. 
į B-6369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2258 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

DONATO BUGLIONE
Brooklyn, N. Y.2258 Pitkin

NOTICE in
B-5694 has 
to sell beer at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 291 

i Van Brunt St., Borough of Brooklyn, Co- 
| unly of Kings, to be consumed on the pre- 
! mises.

• 291 Van
GLORIA LUNCH INC.

Brunt St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-5774 has been issued 
to sell beer nt retail.

is hereby given that License No. 
to the undersigned 

i to sell beer at retail, under section 76 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 6024 

8 Ave.', Borough of, Brooklyn, County of 
i Kings, to be consumed on the premises.

ISRAEL FELTSCHER 
Brilliant Coffee Shop

8- Ave., Brooklyn, N. Y.6021

| NOTICE is hereby given thxt License No. 
IB-6117 has been issued to the undersigned 
I to sell beer nt retail, under section 76 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 7112 
—Bay Parkway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DEL1CO INC.
(M. & Z. DELICATESSEN)

7112 Bay P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1140 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ZIGMONT TYLL
1110 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
B_5942 has been issued to the undersigned 
to sell,.beer, |?t retail, undca- section 76 of 
the Alconblic Beverage Control Law at 955 
Lafayette Ave., Borough ol Brooklyn, Co
unty of Kings, to bo consumed on the ivc- 
miąes.

ALEXANDER REZGENIS
Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6251 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 507 
Vandervoort Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre-

STEFAN CUKIERSKI 
507 Vandervoort Ave., Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją, 
nekentekite skausmo, ateikite 

mane ir bėdai bus galas.
pas

PRANAS ŠUIP1S
100 UNION AVENUE

Brooklyn, ,N. Y.

NEW

Phone
Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763
nuo 1—6 po pietų

FOTOGRAFAS

Kaip augščiau minėjau, kad 
kovą galima laimėt tik suvie- 
nytom spėkom ir kad N.T.W. 
U. yra nuoširdžiai’ ištikima 
darbininkų _ vienybės princi
pui, tad kai!) tik pradėjo apsi
reikšti sentimentas audimo 
pramonėj už generalį streiką, 
tuojaus N.T.W.U. ir užvedė 
derybas su A.S.W.U. už suvie
nijimą abiejų unijų Patersone 
su tikslu, kad sėkmingai ’ lai
mėt šį generalį streiką. Tas 
parodo, kad N.T.W.U. yra
prieš dualinį unijizma. Taigi; 45—m. savukaitienė, p. o. 

Šie nurodyti faktai į dulkes SU-j 46—d/ Simutis, P. O. Box 27,- Blanford 

muša Lovėstono pasekėjų Prū-1 47—J. K. ^Alvinas. Ž322 Scotten Ave., De-

Min-

24— P. Sodeikis, 125 So.
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 
lo. N. Y.

26— A. Dambauskas,
Girardville, Pa. ,

27— E. Narakienė, Box 241, Wilsonville, Ill. . 
29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- ;29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal 

ter. Fa.
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, III.
32— L. Tilvik. 38 1
33— P. Samulionis,

Grand Rapids,
34— J. Audiojaitis, 

ton, Ill.
35— M. Krikštanas, 

mokiu. Pa.
36— Joe Pečeliūnas,

Harrisburg. III.
37— J. Siniauskas, Box 182, Covcrdale,
38— 1—F. Šaučulis, 304 E.

Frankfort, III.
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville. III.
40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
41— Wm. Michalites, P. O.

in.
42:—P. Yonaitis, Box 76,
43— M. Lingevlčienė, 424

Saginaw. Mi th.
44— Mary Barnes, 602 So.

LIETUVIU ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1934 m.

Ben-

Pa.N. 7th St., Easton,
1117 Quarry Ave., 

Mich.
P.' ,O. Box 113 Royal-

1512 Mohauk jStM

1009 So. Hobson

Sha-

St.,

Pa.
6th Street, West

Box 387, Benld

Buckner, Ill.
Fordney Ave.,

Pine St.,
Zeigler, Ill. 

Box 262, Cuddy,

seikos ir Ėutkaus leidžiamus!..
paskatas, kad N.T.W.U. stovi 49—A. Matulevičius, 147 Fulton Ave. 

už dualinį uniizmą.
Nors A.S.W.U. su E.. Keller 51—p.

troit. Mich.
48—J. Sabaliauskas, 416 Coal St,

Jersey City, N. J.
50—Mary Orman, 37 Norwich Avenue, 

West View, 
EmpireMaelaveckas, «9 S.

priešakyje iš syk nenorėjo to-, 52-J’19U n. La šalie st., 

kios vienybės su virš paduo
tom išlygom. Jie sakė, “likvi-! 
duokite savo uniją ir pavie-l 
niais ateikite pas mus, tai ir j 
bus vienybė.” Bet eiliniai na
riai privertė savo oficialus pri
imt N.T.W.U. išstatytas išly- • 
gas.

Pa.
St.,

Chicago, III. !
53— J. GudlSauskas, 437 Elnį

Pa. ■ , : '> , . .
54— Geo Braknia, 222 Crystal Lake 

Pontiao. Mich
55— P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. i;

Washington, 
Georgo Avė., N. End,

St., Tamaqua,

Dr.,

5H-V. Glaubičiui,
,|VUkes-Barre, 

67—John Norkui, 
ton. Pa.

58—-S. Rainard,_  ______
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel. 
Prot. Rafit. J. Staskevičius, 10 Meitose

Wilkes Barre, Pa., Tel,

316 
Pa. 
851

Pa.

Ferdinand St., Scran-

28 Clarkson Street,

74073 
Ave., 
84626

Pirmininkas, M. Selokus. 31 Amity St. 
Pirm.

Summit
Prot.

Hudson
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

Pl.
Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvirta

dienį kiekvienų mėnesį, 
Laisvės Choro svetainėj^ 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

\Pagelbininkas, O. Giraitienė, 
St.
Raštininkas, J. Kazlauskas, 

St.

7:30 val.

321

481

36 Rus-

vakare,

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkė.į 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.*

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



NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
: Užsidariusio Banko Auka

i

X
šiandien,

Rėmimo Komitetas reikalauja tuo- 
rbų ma-|jau ištraukti visus ginkluotus 

12 d. gengsterius, policiją ir nacio-

turimus dra- ■ 
žvakės šviesos.

jos drab u-l
Nepavykus užspausti!

šeštas Puslapis

Šiandien Streikieriii Paramai Mitingas 
Union Square; Dalyvaukite

Antro J. V. Prieškarinio 
Kongreso Delegatams

Treciad., Rugsėjo 12, 1934

k

f

I

K

i

ii
1$

Audėjų Streiko 
Komitetas šaukia sva 
sinį mitingą 
rugsėjo, 4:30 po pietų, Union nalę gvardiją iš streikų srities; 
Square, New Yorke. Tai bus į neaprubežiuotos teisės darbi- 
bendro fronto mitingas, kuria-' ninkams streikuoti, pikietuoti 
me kalbės kalbėtojai nuo Ko
munistų Partijos, Amerikos 
Darbo Federacijos unijų, taip
gi Darbininkų Apsigynimo ir 
kitokių masinių organizacijų. 
Varde streikierių gelbėjimo, 
bendro fronto komitetas šau
kia socialistus, komunistus ir 
kitokius, organizuotus ir neor
ganizuotus, dirbančiuosius 
bedarbius dalyva 
svarbiame mitinge.

ir 
šiame

susirinkti ir demonstruoti; 
tuojautinio arešto ir nubaudi
mo visų ginkluotų mušeikų, 
deputų ir policijos, atsakomin- 
gų už nužudymą pietinių val
stijų audėjų pereitą savaitę ir 
prieš Roosevelto streiklaužiš- 
kų arbitracijų pasiūlymus. 
Čia išgirsite ir pilną raportą 
iš pereitą pirmadienį įvyku
sios konferencijos streiko rei
kalu.

Visli didžiojo New Yorko 
organizacijų išrinktieji dele
gatai j Antrą J. V. Prieš
karinį Kongresą privalo su
sirinkti šiandien, 12 d. rug
sėjo, 8 vai. vakaro, Ameri
kos Prieškarinės-Priešfašisti- 
nės Lygos raštinėj, 213 4th 
Ave., New Yorke.

Registracija Darbinin
kų Mokyklon

Balsuotojų Atydai

New 
visas 

parti-

Mrs. Irma Hammer, 35-18. 
31 st Ayė., Astoria, valė še
pečiu ant save 
bužius prie 
Staiga užsidegė 
žiai.
ugnį rankomis, jinai šoko po! 
čiurkšliu, kuris tuojau užgesi-l 
no jos drabužius. Nugabenta j 
ligonbutin, pusėtinai apsidegi-i 
nūs, bet jei būtų greit nesugal-j 
vojus tą maudynę, būtų mirti-; 
nai apdegus.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliskas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Rasta gasu užsinuodijusi žy
dė aktorė, Mrs. Adelė Sch
wartz, buvusi žymi artistė. Ji
nai gyveno 2926 32nd St., | 
Brooklyne. Jos vyras tuo tar- 

j pu buvo išėjęs sinagogon pasi
melsti. Sugrįžęs rado savo 
žmoną apsistačiusią savo pa
veikslais scenos kostiumuose ir 
užtroškusią nuo gaso.

Paliktame, žydų kalboj raš- 
telyj, aktorė sako, kad ji ne
besitiki turėti darbo teatre ir 
kad ateinantis metas jiems nie
ko gero nežada. Pranykus 
aktorės karjerai ir pagyvenimo 
įplaukomš ji nebematė galimy-i 
bių gyventi. Jos vyras, taipgi 
aktorius pasakoja, kad jie tu- tvekarius 
rėjo $25,000 United States . New Yorko linijose: 
Banke, kada tas užsidarė.

James W. Roberts, 62 metų, 
gelžkelių viršininkas ir NeW| 
Yorko Važiuotės Kliubo na-; 
rys iššoko pro langą nuo šeš
to augšto St. Lukes ligonbučio, 
prie 113th St. ir Morningside 
Ave. ir užsimušė. Jis tą atli
ko tuom laiku, kada gydytojai! 
tarėsi jo sveikatos reikalais, 
išėję iš kambario. TRU-EMBER COAL COMPANY

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
 Telefonas: EVergreen 7-1661

Manoma greit pakeisti ga-l 
busais sekamose 

4th 
Madison Ave., Lexington

| Lenox Ave., Broadway ir Co
lumbus Ave., 6th Ave., 7th 
Ave., 8th Ave., 14th St., 23rd 
St., 34th St., 79th St;, 86th St., 
96th St., ir 116th St. Mokestis' 
bus po 5 centus, pridedant po 
du centu už permainas (trans
fers).

Antradienį prasidėjo regis
tracija darbininkų mokyklos 
rudens sezonui. ' Studijuojami 
sekami dalykai: Komunizmo 
Pagrindai, Organizacijos Pa
grindai partijos ir lygos na
riams, Darbo Unijų Proble
mos, Amerikos Darbininkų 
Judėjimo Istorija, Šapos Lai
kraščių ir Lapelių Prirengi- 
mas, Negrų Paliuosavimo Ju
dėjimas ir kiti. Katalogą ga-

ir; 
ir!

7thReikalauja Tyrinėti Neteisėtą 
Užpuolimą

Pereitą ketvirtadienį tapo 
užpultas Kailiasiuvių Industri
nės Unijos centras. Užpuoli
kams vadovavo inspektorius 
McDermott. Penkiolika ten 
buvusių asmenų tapo iškrėsti 
ir sulaikyti “nuožiūroj krimi- 
nališko užpuolimo”, 
prieš darbininkus “visai nesi
randa”, pareiškė A. Wirin, Ci- 

j vilių Laisvių Unijos sekreto- 
j rius, kuris pasiuntė majorui 
I LaGuardijai laišką, reikalau- 
! jantį tyrinėti tą neteisėtą už- 
! puolimą. Puolikai dargi ne
turėjo net įsakymo (warrant) 
krėsti.

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*

Šį ketvirtad. įvyksta nomi
nacijų balsavimai (primaries). 

' Komunistų Partija ragina vi
sus eiti ir paduoti savo balsus 
už ] 
datus. 
tai, bet ir pritarianti komunis
tams, kurie pereituose rinki
muose balsavo už komunistus, 
gali paduoti savo balsą už ko
munistus nominacijose. Drau
gai, atlikite savo pilietišką už
duotį savo partijos naudai.

Komunistų Partijos 15 
Mėty Sukaktuvių 

Mitingas
Komunistų Partijos 

Yorko distriktas šaukia 
organizacijas dalyvauti
jos penkiolikos metų sukak
tuvių apvaikščiojime, kuris | 
rengiamas 21 d. šio mėnesio,! 
Bronx Coliseum, 
Bronx.

Mitinge pirmu 
rodomi paveikslai, 
ti Komunistų Partijos augimą! 
ir kovas, 
cionalis K. 
girdimas ir 
veiksluose.

Mitinge 
riausi kalbėtojai: Clarence 
Hathaway, “Daily Workerio” 
redaktorius, L Amter, K. P. 
kandidatas į New Yorko val
stijos gubernatorius ir Bedar
bių Tarybų nacionalis sekreto
rius; Charles Krumbein, K.P. 
distrikto organizatorius; ir 
Steve Kingston, distikto biuro 
narys. Būtų puiki programa. 
Organizacijoms ir visiems jau 
dabar laikas daryti planus. 
Būtų neatleistina,-jei tose svar-J klės tiems nariams, kurie dar 

sukaktuvėse nepasirody- nėra mokėję už 1934 metus, 
skaitlingai ir organizuo- Lūs reikalas aptarti ir apie 

mūsų spaudos vajų, kuris jau 
K. arti. Taipgi turėsime raportą 

 iš atsibuvusio kuopos išvažia
vimo. Reikia išrinkti delegatą 
į Antrą Jungtinių Valstijų 
Prieškarinį ir Priešfašistinį 
Kongresą, kuris atsibus Chi- 
cagoje.. Bus visa eilė ir kitų 
labai svarbių klausimų, tad 
reikia, kad visi nariai ir narės 
dalyvautų.

K. Šolomskienė, 
Kuopos Org.

biose 
tume 
tai.

177th St.,|

kartu bus 
nušviečian-

Earl Browder, 
P. sekretorius, 
matomas tuose

kalbės keturi

Komunistų Partijos kandi-’lima gauti Mokyklos raštinėj, 
Ne vien tik komunis-i ^5 E. 12th St., kambarys 301, 

New Yorke, kasdien nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro, šeš
tadieniais nuo 10 vai ryto iki 
4 vai. po pietų.

Organizacijos ir visi norin
tieji lavintis raginami užsi
registruoti tuojau, nelaukti 
paskutinės dienos. Šiemet ti
kimasi turėti apie 3,000 regis
trant!]. Pereitą rudenį buvo 
užsiregistravę 2,000.

na- j Gaukite “Šviesos” No. 3
bus! I
pa-

ge-

Draugai, Amerikos Lietuvių j 
Darbininkų Literatūros Drau-I 
gijos 1 kuopos nariai, visi da
lyvaukite kuopos susirinkime, 
kuris įvyks ketvirtadienį, 13 d. 
rugsėjo, “Laisvės” svetainėje. 
Susirinkimo pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Jau yra gatavas 
“šviesos” No. 3, kurį kiekvie
nas narys ir narė galės atsi
imti. šis numeris yra labai 
svarbus ir reikia, kad visi na
riai greitai jį gautų ir perskai
tytų.
Taipgi laikas pasimokėti duo-

Demonstruos Prie Šal
nos Stoties

Protestuodami prieš suvėla
vimą šalpos ir šalpos darbo če
kių, žemutinės New Yorko 
miesto dalies darbininkai ren-į 
giasi šiandien skaitlingai da-j 
lyvauti prie šalpos stoties; 
Spring ir Elizabeth Sts. Ši de-1 
monstracija rengiama prisiruo
šimui prie didžiulės bedarbių! 
demonstracijos, kuri įvyks šio1 
mėnesio 22 d., prie miesto ro-1 
tušės.

Darbininkai* priduos seka
mus reikalavimus: pakėlimo 
šalpos, kad prilygtų maisto 
pakilimui, nemažiau, 
dolerius į savaitę su

Laimėjo Algų Pakėlimą Šimtu 
Nuošimčių

Pasekmėje trijų savaičių

Nusinuodijo Du Vyru
Hillside Court apartmente, 

85-28 118th St., Richmond 
Hill, rastas negyvas gydytojas 
Samuel E. Sathamary, kuris 
turėjo savo raštię 33 W. 46th 
St., New Yorke, ir jo draugas, 
George Dotterweich, 39 metų. 
Judu užtiko Dotterweich dar
bininkas, kuris negalėdamas jų 
prisišaukti pasikvietė namo 
prižiūrėtoją ir su juo įsigavę į 
vidų surado negyvėlius.

Sakoma, kad del šeimyninės 
nesantaikos jis buvęs persisky- 
ręs su savo žmona ir nuėjęs 
gyventi pas draugą. Jo žmona 
su dviem vaikais 10 ir 8 mėtų 
gyvena kempėj. Jis žadėjęs 
važiuoti jų parsivežti šiomis 
dienomis. Kambaryje rastos 
dvi notos su gydytojaus rank
raščiu, kuriose jis atsisveikina 
su vaikais ir žmona, ir $80 pi
nigų, bet jos neišaiškina žu- 
dymosi priežasties, ypač kuo
met abu vyru rastu negyvu. 
Veikiausiai bus finansinės bė
dos, kurios kas dien žudo dar
bininkus ir biednuosius inteli
gentijos ir profesionalų sluogs- 
nius.

Policija ir gengsteriai žiau
riai puolė-“bathrobe” streikie- 
rius. Trečiadienį, prie Ed Kan- 

Įrodymų tor šapos, 49 w 23,.d stta- 
po gengsterių sumušti ir pas
kui policijos suareštuoti 7 dar
bininkai. Streikas tebesiplečia.

Šiandien Būkite TDA 
Susirinkime

Atsišaukimas
MELDŽIU ATSILIEPTI

Per “Laisvės” pikniką Philadelphi- 
joj per klaidą kas nors paėmė šviesų 
vyrišką švarką. ‘Jeigu kas nors turi 

į tą švarką, malonėkite sugrąžinti M. 
i Dobiniui, 152 So. Orange Ave., New- 
' ark, N. J.
i (216-218)Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo 17 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, 12 d. 
rugsėjo, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” svetainėje. Draugai ir 
draugės, visi būkite susirinki-j 
me, nes yra-svarbus. Taipgi- 
dar beveik .pusė nartų yra ne-' 
mokėję už šiuos metus. Drau-! notice 
gai, ateikite ir užsimokėkite. | 

TDA vietinis distriktas krei-j 
pias prie visų narių, kad už
simokėtų pilnai kiekvienas na
rys. Tokiu būdu pagelbėtume1 
sukelti tam tikrą sum® pini-1 ;«o.......... 
gų. Dabar yra ką tik išim- —4 A\°- Borough of Brooklyn, ° c . į Kings, to be consumed on the pi
tas po kaucija 20 metų jau-! 
nuolis, Angelo Herndon. TDAl

v .. ' 1 NOTICE is hereby given that License No.uz ji užstate $15,000 taipgi yra | B-6388 has been issued to the undersigned 
, ... , , . to sell beer at retail, under Section 76 ofdaug kitų bylų. Yra daug the Alcoholic Beverage Control Law at 62- 

streikierių suareštuojama kas . of Kings, to be consumed 

dieną. Tad, draugai ir drau-į62 DeXnib Ave. ~ ’’ 

gės, nepamirškite būti mitin-į------- — • ■
ge ir pasimokėti užvilktas mo
kestis.

17 Kuopos Organizatorius.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

is hereby given that License -No. 
B-6275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 946 i

■ —,3 Ave Borough of Brooklyn, County of
I Kings, to be consumed on the pf-eįiisos.

BUSH TAVERN, INC. ' 1
i 946 — 3 Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
. B-6366 has been issued to the undersigned 
,1 t retail, under section 76 of I 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 5124

A A..„ T>------.... -r " , County of
be consumed on the premises.

GEORGE DE ROSE
Ave. Brooklyn, N. Y.5124 — 4

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius 
I

660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.

BROOKLYN, N. Y.

Borough of Brooklyn, County 
1 on the premises. 

PARAMOUNT TAVERNS, INC.
Brooklyn, N. Y.

; NOTICE is hereby given that License No. 
! B^6401 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 164 
Sackett St., Borough of Brooklyn, County of 1 
Kings, to be consumed on the premises.

QUIR1NO REYES
(La Belle Venezia Bar and Grill)

I 164 Sackett St., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control J.aw at 120 
Norman Ave, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

WILHELMINA BENEDICT
120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2924 
Ave., T, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANCIS NEWMAN 
. (Marine Park Tavern)

2924 Ave. T Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10496 has been isstled to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Bevera'ge Control Law at 76— 
7 Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings to be consumed off the premises.

SADIE PAINO
’(Mirabito and Paino) 

Ave., Brooklyn,

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: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo' 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y. -

dienomis 
vakarais 
iki 1

Brooklyne ir New Yorke 
ala7„dPXkn§li?n^ar™am Kongrese Chicago;' kr^uvni^

I laikiu ant šalygatvio ir kalbin- 
tis pirkėjus. Tačiaus ne visa
da vertą juos kalbinti. Taip 

j dabar mano Eugene Saretsky, 
į batų krautuvės savininkas, 
4718 5th Avė., Brooklyne, po 
to, kaip įsivadintas “kostume- 
ris” parodė revolverį ir išsi
nešė jo $1,17’3, kuriuos jis 
turėjęs sudaręs užsisakymui 
naujų prekių. Pakvietimas 

i krautuvėn prie lango žiūrinė
jančios porelės buvo jiems ge
ras signalas, kad krautuvėj 
nieko nesiranda ir yra gera 
proga pasipinigauti. Ir buvo 
gera.

streiko, kralikų odų apdir-Į Norintiems Dalyvauti Prieš- I 
bėjai laimėjo algų pakėlimą Variniam Ynnrrrncn Chvnanni 
kita tiek, kiek gaudavo. In-, 
dustrinės unijos nariai sykiui Amerikos Prieškarinė-Prieš- 

kaip 7 su Tarptautinės unijos 25 ir 85 i fašistinė Lygą paėmė specialį 
priedu lokalais bendrai vedė streiką, i traukinį, kuris nuvešzvisus dę-

trijų dolerių kiekvienam lšei- Industrinė unija išsyk pasįū-, legatus iš $New Yorko į'Chi-J
mos nariui. Taipgi reikaląu- lė bendro fronto veikimą ir, 
jama pinigais apmokėti ręn- nežiūrit Tarptautinės unijos 
das; nediskrimuoti negrų, at- ( vadovybės pastangų jį suąrdy- 
eivių, moterų ir jaunuolių, ti, bendrą frontą pavyko pa? 
taipgi keturių dolerių priedo laikyti ir streikas buvo laimė- 
į mėnesį drabužiams. tas.

Telephone: FOxcroft 9-6901

BALČIŪNO
•LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

Pristatau Parengi mams Gerą Muži
ką Už Prieinamą Kainą

• ' . ' V 7 >

321 Chauncey Street • 18 Stagg* Street

cagą ir atgal už $18.95, įskai
tant ir du valgiu ant trauki
nio. Svečiai gali važiuoti sy
kiu už $20 į abi pusi. Kaip 
svečiai, taip ir delegatai tu
rės teisę pasilikti Chicago j 10 
dienų, jei to pageidaus. Ti- 
kietus užsisakykit Lygos raš
tinėj, 112 E. 19th St., New

76—7 N.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Of

Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai it už prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma • Odos 
' Išbėrimai, Krau

jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronlš- 
k i Nesveikavi-

Lenktyniuotojas Užsimušė
Automobilių lenktynėse už

simušė lenktynių dalyvis Ge
orge Mayer, 21 metų, gyvenęs 
Kings Parkway, Baldwin, L. L 
Jo automobilius susikirto su 
kitu ir apsivertė, išmesdamas 
jį ant kelio po< prabėgančiu 
kitu automobiliutn, ‘ kuris jį 
pervažiavo.

Streikuojanti pypkių dirbė
jai, 125 Navy St., Brooklyne, 
perkalbėjo “taxi” kėravotojus 
nevežti streiklaužių ir kėravo- 
tojai nuvažiavo atgal tuščio
mis, palikdami streiklaužius 
jieškotis kito būdo pasiekimui 
namų.

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu; 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI f"“*
La U 1 1 <£

MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti įmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reuniatizmo, 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, Inc., Dep. L.
62 Beacon St.; Newark, N. J.

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. i

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, S*» 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pi.

New York
Valandos—» A. M. iki I P. M. 
O sekmadieniais 9 iki < P. M.




