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Amerikos Patentais
Vokiečiai Stato Sau

Kariškus Orlaivius
Prisigabeno Daug Lėktuvų 

iš Jungtinių Valstijų

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vitj Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
♦

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Washington. —Senatinėj I----------- —t

ginklų tyrinėjimo komisijoj No. 222 
tapo įrodyta, jog Amerikos ------
Pratt and Whitney lėktuvų; 
kompanija parsamdė savo I A I 
patentus Hitlerio valdžiai, ‘ Wk I 
Pagal tuos patentus, dabar i______
daugmeniškai yra dirbama ! 
kariniai orlaiviam motorai ■ Lyga Nubalsavo Pnimt 
Bavarijoj. Hitlerio valdžiai n • . n L 1*1 90
moka šiai kompanijai po į dOVlClSJ K.CSpllbJlkcl JO 
15200 nuo kiekvieno motoro Į ga]sanjrj^ 3 
uz leidimą naudotis tais pa- "
tentais. Be to, nuo sausio 
iki rugpj. šiemet Pratt irKodėl Sov. Sąjunga 
Whitney kompanija išvežė Tapti Tautų Lygos 
ir pardavė Vokietijai lėktu
vų už $1,445,000. Visi jie Geneva. — Tautu
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Georgijos Valstijoj Streikierius Šimtais 
Areštuoja, į Kariškas Stovyklas Kemša

' ■ I

Sutiko 
Nariu

Lygos
gali būt paversti kariškais komitetas rugs. 17 d. priėmė 
lėktuvais.
Negirdėto Dydžio, Pelnai

rezoliuciją, patariančią pri
imt Sovietų Sąjungą į Tau
tų Lygos narius su nuolati- 

Pratt-Whitney Kompani- ne Lygoje vieta. Už Sovie- 
ja susiorganizavo 1925 me- tų priėmimą į Lygą paduo
tais su $1,000 kapitalo išvi-'ta 38 balsai, tame skaičiu- 
so, ir iki 1932 m. pasidarė Ije Anglijos, Francijoš, Ita- 
gryno pelno $11,437,230, ar-įlijos ir visų svarbiųjų Ly- 
ba 1,143,725 nuošimčius, [gai priklausančių šalių. 
Vienas liudininkas, vardu; Prieš priėmimą pasisakė 
A. Kennett girdėjo, kad ša-i trys: atstovai Portugalijos, 
lies valdžia dar sušelpė tą Holandijos ir Šveicarijos, 
kompaniją 40 milionų dole- Nuo balsavimo susilaikė į 

rių. Josios gi bosai net me- Argentina, Kuba, 
chanikams dažnai temoka burg, Belgija, Panama, Pe- 
tik po 40 centų už darbo ru ir Venezuela, 
valanda. ! v . •• , 7" Nors Šveicarijos delega-
p ~ tas B. Motta plūdo Sovie-
dpartus Sov. ^jungos ! tus už jų tvarką, už taria-1 

jmą “religijos persekioji-' 
jmą” ir tt., ir jam pritarė 
keli kiti, bet milžiniška vals- 

Į tybių. delegatų dauguma' 
matė reikalo priimt Sovie
tus į Tautų Sąjungą, i . .

Nuo pat Lygos įsisteigi- 
mo, josios vadai vadino So- 

: vietų šalį “tautų atmata” • 
jie laukė jos sugriuvimo ar
ba planavo per karą su
griauti; bet Sovietų Sąjun
ga metai iš metų drūtėjo, 

jpasidarė galinga šalim ir- 
didžiausia tarpautinės tai-^ «sukilimus?> 
kos tvirtuma. Priėjo prie'.

j to, kad tie patys niekinto-) ——-——
S°vietus. pakvies- žmogžudis A. Kaminski 

Vėl Pabėgo iš Kalėjimo
SPRINGFIELD, Mass. — 

Iš Hamden apskričio kalėji
mo antru sykiu pabėgo Al
eksander Kaminski. Išpie- 
lavo virtuvės lango grotas

Pramonės Kilimas
MASKVA. — Sovietų vy

riausybės apskaitliavimais, 
svarbiausiose pramonės ša
kose gamyba per pirmuo
sius aštuonis mėnesius šie
met pakilo sekančiais nuo
šimčiais augščiau, negu kad 
buvo pernai per tuos pačius 
mėnesius:

Anglis 26 nuošimčiais, ži
balas 17, durpės 10, geležis 
51, plienas virš 44 nuošim
čių, aluminas 316 ir puse 
nuoš.; Uralu varis 34; au
tomobiliai 34 nuošimčiais, 
traktoriai 32 nuoš.; maši
nos 20 ir puse nuoš.; preki
nių traukinių vagonai

. nuošimčiais ir t. t.1
Visose kapitalistinėse 

lyse tuo laiku gamyba 
naujo žemyn smuko 
smunka.

Šis South Carolines milicijos būrys, šaudamas papliūpa į streikierių 
pikietą ties Dungan audykla Greenvillėj, vieną streikierį ant vietos nu
dėjo ir kelis sužeidė.

Luxem-; Philippimiose Nušovė )1ŽINIOS Iš LIETUVOS I ) Šelptinųjų Bedarbių
Tris Streikierius

MANILA, P. L—Policija 
šovė į kelis šimtus tabako 
streikierių, kurie susirinko

Cenzūros Ministerija
Kauno “Rytas” rašo:
“Spaudos žiniomis,

Audėjų Organizatorius po $75,000 Parankos Yra Laikomas 
Teismui; Masiniai Pikietai Uždarė dar Daugiau Audyklų

DAR 100,000 IŠ EISIĄ STREIKAN - J

ATLANTA, Ga. — Vals
tijos gubernatorius Talma- 
dge įvedė karo stovį audė
jų streiko vietose. Paliepė 
milicijai areštuot visus ko
vojančius pikietus. Vien 
rugs. 17 d. milicininkai su
ėmė 200 streikierių, kurie 
suvaryti į stovyklas po mi
licijos sargyba. Jie bus ka
riškuose teismuose teisiami. 
Vienas vietinis Darbo Fede
racijos unijos organizato-

mą grįžt darban.” Gaston 
apskrity j, N. C., nei viena 
iš 95 užstreikuotų dirbtu
vių negalėjo ątsidaryti.

1,000 streikierių pikietavo 
Hatch Hosiery mezgyklą 
arti Gastonijos. Milicija 
susirikiavo į trikampį ir pli
kais durtuvais grūmojo nu
vyti pikietninkus. Bet pa
starieji parodė tokio pasiry
žimo, kad milicininkai turė-

i Skaičius Eina Didyn į
I WASHINGTON. — Bir- 
želio mėnesį šiemet valdišr 

papil- komis pašalpomis maitinosi
anie Minerva cigaru dirbtu-’ Ka_un.° komendantui sPau' 16,000,000. asjnenų Jungti- no Si S t toSyk'eS’ -rUgSSj0 n&e Valstijose, apie 13-tas
vę, norėdami 'ištraukt jos 
darbininkus streikam Trys 
pikietininkai; nušauti; 19

tnėh. projektuojama prie riiini- 
sterių kabineto sudaryti spau- 

Į dos departamentą, • kuriame bū-
nuošimtis visų gyventojų.
Tokių “keisų” buvo 4,234,-

sužeista, penki ; iš jų vei- Sukoncentruoti visi spaudos 000 i šeimynų ir pavienių.
priežiūros reikalai. Ten taip 
pat manoma įsteigti specialų 

tiks- 
pro-!

rius įmestas kalėjiman net J° atgal pasitraukti, 
po $75,000 parankos iki tei
smo. ■ 1

Didėja Streikas Naujoj 
Anglijoj

SPRINGFIELD, Mass. — 
Gubernatorius Ely pagrąsi- 
no' plačiau naudot miliciją 
prieš streikierius, užreikš- 
damas, kad norintieji 
(streiklaužiai) turį teisę 
dirbti.

Conn, valstijos guberna
torius Cross patvarkė, kad 
milicija turi išsidirbti pla
nus, kaip nukovoti skrajo
jančius pikietų būrius, ku
rie uždarinėja dirbtuves.

Nors fabrikantai išanks- 
to džiaugėsi, kad po milici
jos apsauga jie nuo pirma
dienio 
knotas 
tačiaus 
Naujoj 
bininkai nesugrįžo pirma
dienį dirbt,” kaip rašo N. Y. 
Times. Tą dieną dar 1,200 
audyklų darbininkų išėjo 
streikan iš Biddefordo Pep
perell Mills ir Saco York 
dirbtuvės.

Watervillej, Maine, keli 
šimtai pikietininkų šturma
vo Lockwood dirbtuvę ir iš
vedė streikan dar 200 dar
bininkų. * Kuomet įsimaišė 
policija, darbininkai stojo į 
kovą ir išbeldė fabrikui lan
gus. - • ' ■

Rhode Islande pirmadienį 
sustreikavo Arrangansett 

j mezginių dirbtuvės darbi
ninkai Woonsockete ir už
darė mezgyklas Clyde ir 
Centreville  j.
Pasiryžusi Kova Pietinėse 

Valstijose
North ir South Carolinoj 

streikan išėjo dar 1,000 
mezgėjų. Sulig N. Y. 
Times korespondento J. 
Shapleno pranešimo, “mili
cija ir ginkluoti specialiai 
policininkai mažai turėjo 
pasisekimd Georgijoj, kas 
liečia streikierių pertikrini-

0 vis dėlto kapitalistiniai 
laikraščiai pilni blofų, būk 
ten ir ten atsiradę dirbti 
tiek ir tiek dirbtuvių. Bet 
faktas yra, kad pirmadienį 
ir antradienį dar daugiau 
streikavo audyklų darbinin
kų negu šeštadienį. Net 
akyvaizdoje sumobilizuotų ' 
kariškų spėkų, streikas drū-

Bet dabar numatoma, jog 
iki 1935 metų vasario skai
čius šelptinųjų “keisų” pa
augs iki 5,000,000, arba iki 
20 milionų, vidutiniai skai
tant apie ketvertą narių šei
mynai. 15 procentų šelpia-

kiausia mirtinai. Guberna
torius Fr. Murphy įsakė i 
areštuot visus streiko va
dus. 22 veiklių streikierių 

/ jau įkalinta. Prieš strei
kierius pastatyta 1,200 po

licijos. Įsakyta trims pul-| 
jkams kariuomenės ir žodį Lietuvoje.
i tančiams specialių policinin- •  
: kų būt prisirengusiems mal- j Buvęs Valdininkas Peršovė

i Mylimąją
į Kauno Apygardos Teismas, Įspanjjos SoCiallStU 
i nagrinėjo buv. vienos minister!-1 -v.
jos tarnautojo Kuliešiaus bylą. 
Jis buvo .kaltinamas, kad, už
pykęs ant savo mylimos mer
ginos, ją peršovė ir tuo būdu 
padarė sunkų kūno sužalojimą. 
Jis nuteistas 3 metus s. d. 
Įėjimo.

informacijos skyrių. Tam 
lui dabar rašomas įstato 
jektas.”

Tą naują departamentą 
ma vadinti ministerija cenzū- 

i ros ir paaštrintos šnipijados
r tūks- iprie? visok* laisvesni sPausdin- mųjų dabar sudaro profesi-

ti į Tautų Lygą ir nutart 
juos primti.

Sovietai, trokšdami palai
kyt tarptautinę santaiką, 
priėmė pakvietimą. Jie tiki
si, jog nežiūrint didžiausių 

• Lygos trūkumų, vis gal 
' šiek tiek bus, galima įr per 
Tautų Lygą trukdyt išsi- 

}veržimą gręsiančio imperia-. - ..
Nenanrastas Susirinkimas listinio ka^o,r-nors, . kąip, manydamas, kad Kaminski 
Nepaprastas Susirinkimas paĮ,ei§kia Soyiętų val(Jžiog ■ guli,i . nes Kaminskio lova 

z • ' . • • ..<« • Liitt/a f ri i* 1 H i i f n i t n'

Philadelphia, Pa

64

sa- 
iš- 

bei ka-

įr nušoko žemyn. Tuo tar- Japonijos Teroras prieš 
pu prie Kaminskio kameros pj]j^jus Auga . .
vartų stovėjo Sargybinis,

onalai ir vadinami “balta- 
kalnieriai” (raštininkai 
kt.).

ir

• organas “Izvięstija” tikrįe-
Rugsėjo 22 d. kaip 8 vai.; jj>; svarbieji veiksniai, prieš 

vak., 995 N. 5th St. bus su- parą įaį yra darbo liaudies 
sirinkimas visų “Laisvės” j nusistatymas ■ prieš jį ir So- 
pikniko komiteto narių, ir vjetų Sąjungos stiprumas.

_ ‘ (Būtinai perskaitykite.re-visų darbininkų, kurįe dirbo (Būtinai perskaitykite, re- 
piknike irvisų serijų platin-. dakcinį antrame puslapyje 
J šiame susirinkime straipsnį, kur plačiau išaišr j 

.kinta pakitėjusi tarptauti- 
inė padėtis ir taikos sumeti-

tojų. šiame i
bus išduotas raportas iš pik-' 
niko ir tt.

Prie to bus duodama maj, kuriais Sovietų Sąjun- 
alaus uždyką; kompanija išjga vaduojasi, sutikdama 

prisidėti prie Tautų Lygos.)
alaus uždyką; kompanija iš: 
kurios buvo pirktas aluą 
piknikui, duos jo šiam su
sirinkimui veltui.

Visi dalyvaukite laiku, 
kad galėjus susirinkimą at
likti trumpu laiku. Susi
rinkime dalyvaus ir drg. 
P. Buknys.

Sekretorius.

MASKVA. — Japonų - 
Manchukuo vyriausybė ar
eštavo vienos Rytinio Chi- 
riu Gelžkelio stoties -virsi- v
nih'ką!' šablinskį ir lokomo-

buvo taip'sutaisytai lyg, ro
dos, jis ten gulėjo.' f ( ! .

Per .pirmą bėgimą pernai. . v. . ..
Kąminskis nušovė sdrgybi- .’limenu Korsakovą 
mį ir paspruko į Florida. Sovle!t1J P’heęius.
Kuomet buvo ten užkluptas, UgW»or- stotyje Japonijos 
jis.nušovė detektyvą," bet IR kąręiviai primuse ■ moterį 
ko suimtas ir Hamden ka- Sovietų pihėcia Šustovo, ku- 

pur ri atsisakė uzleist jiems sa-lėjiman sugrąžintas, 
jam gręsė mirties bausmė.

f

* Kratamors-

Frontas su Komunistais
MADRIDAS. — Ispanijos 

Komunistų Partija nutarė 
dėtis į bendrą frontą su 
Darbininkų Sąjunga. Tai 
Sąjungai priklauso Genera- 
lė (socialistų). Darbo Unija, 
Socialistų Darbininkų Par
tija, Tabako Darbininkų 

. Federacija ir Kairiųjų Val- 
, stiečių ir Darbininkų Susi-, 

vienijimas. Tačiaus anar- 
chist^ų kontroliuojama Vi
suotina Dąrbininkų Konfe
deracija vis atsisako nuo

vo kambarius.) Sovietųf pi
liečių mušimas pasidarė 
kasdieniniu dalyku. Nežiū
rint Sovietų valdžios prote
stų, įkalinti jos piliečiai te
bėra japonų kankinami.

Washington,— Demokra
tas senatorius Bone .sako 
r.eikajausiąs, tyrinėt bųmbų 
ir kįtos amunicijos dirbirpą 
naudojimui prieš- streikie-(tonų geležies bei plieno ir Vokietijos;įgabenti1 šautu
vus. ., . . , (, bus didžiausia pasaulyje.

Nauja Didžioke Liejykla
Sovietinėje Ukrainoje
■ - MASKVA.
ke, - Sovietų , • Ukrainoje,
greitu laiku atsidarys nau
ja milžiniška liejykla. Ji trys;milicininkai. .Kulkos ro* 
galės pagamini; po j36,000 do, kad; buvo naudojama iš

Viena. —n Naktį-i pašauta

vai. • •

atidarysią užstrei- 
audyklas verpyklas, 

“faktinai niekur
Anglijoj jokie dar-

deracija vis atsisako 
vieno fronto.
“DAILY WORKER’’
AUDĖJŲ STREIKE

Charlotte, N. C.—Nežiū
rint milicijos kulkasvaidžių 
ir durtuvų, daug tarp 
streikuojančių audėjų yra 
išplatinama “Daily Worke- 
rio,” Komunistų Partijos 

(organo. Jis pro milicinin
kus ir policininkus automo
biliais važinėjamas ir bun- 
duliais pikietams dalina
mas. Darbininkai gi “Dai
ly Workerį” godžiai ima ir 
skaito. < , *

Streiko reikalauja įvai- . 
riose vietose karpetų audė
jai, baltinių mezgėjai ir kt.j 
kurie sudaro 100,000 darbi
ninku. c

Washington. — Roosevel- 
to paskirta streiko laužymo 
komisija su gubernatorium 
Winantu priekyje išsiunti
nėjo virš 30 savo agentų į 
streiko sritis neva dalykus 
tyrinėti, bet tikrumoj dar
bininkus mulkinti. , _

Johnson ir Roosevelt
Streiko komiteto pirmi

ninkas Fr. J. Gorman vis 
dar keiksnoja ant NRA ge
nerolo Johnsono, kad jis ap
šaukė streiką “neteisėtu”, 
“maištišku”; r e i k a 1 auja, 
kad Johnson pasitrauktais * 
savo vietos arba kad Roosę- 
veltas jį pavarytų.. Gęę- 
man deklamuoja taipgi 
prieš Roperį ir tūlus kitus 
Roosevelto ministerius. Bet 
jis giria Roose veltą, nors 
Johnson, Roper ir kiti Roo
sevelto valdininkai darbuo
jasi prieš audėjus lygiai 
taip, kaip Rooseveltas įsa
ko. Prieš streikierius nau
dojama milicija irgi gink
luota šalies valdžios gink
lais. Rooseveltas, kaipo vy
riausias armijos komandie- 
rius, galėtų uždraust tų 
ginklų vartojimą, bet jis to 
nedaro. Taigi Rooseveltas 
yra toks pat darbininkų ne
vidonas, kaip ir Johnson; 
tik streiko komiteto pirmi- 
nirikaš Gorman pučia strei- 
kieriams pelenus į akis, būk 
Rooseveltas “geresnis.”

.V
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Bando SLA Nariams
Apdumti Akis

Rašydama apie tekstiles pramonės' 
darbininkų streiką, “Tėvynė” ęuranda, 
kad “Valdžios simpatijos, matoma, dar-, 
bininkų pusėje, nes valdžia pažadėjo 
teikti maistą streikuojantiems darbinin
kams, kurie negalės savomis išgalėmis 
išsimaitinti laike streiko...”

Tai yra labai negražus bandymas ap
gauti SLA narius. Vitaitis, rašydamas 
tokius melus, užsimerkia prieš tuos fak
tus, kuriuos gali pastebėti kiekvienas 
kiek tiek matąs žmogus.

Kaipgi ta “Tėvynės” išgarbinta vai- i 
džia simpatizuoja darbininkams? • Jau I 
12-ka streikierių nušauta (laike trijų sa
vaičių streiko), o kelios dešimtys guli li
goninėse; daugybė sumušta. Kiekvieną 
dieną įvyksta susikirtimai tarpe valdžios 
kariuomenės (nacionalės gvardijos) ir 
streikierių, arba tarpe policijos ir kom
panijos mušeikų ir streikierių.

Federalės valdžios žmogus, Roosevel- 
to pirmoji'ranka, generolas Johnson (N- 
RA direktorius) pereitą penktadienį. New 
Yorke prakeikė darbininkus! Fedewa- > 
lė valdžia pažadėjo Rhode Island valsti
jos gubernatoriui federalės kariuomenės 
slopinimui streiko.

žodžiu, valdžia, tiek federalė, tiek val
stijų, tiek miestų, visur atakuoja strqi? 
kierius tiek žodžiais, tiek buožėmis, tiek 
šautuvais, o SLA organo redaktorius 
vais, o SLA organo redaktorius plepa, 
plepa, kad “valdžios simpatijos... dar- į 
bininkų pusėje.” I

SLA nariai darbininkai turėtų suval
dyti savo redaktorių! Jeigu jam rūpi 
garbinti streiklaužišką valdžią, tai tegul 
jis eina į josios .organus. “Tėvynė”, 
kiek mes suprantame, leidžiama darbi
ninkų sudėtais centais.

“Izviestija” Apie SSSR ir 
Tautų Sąjungą

yiętm’Ręspųblikų sienas nuo jmperialis- 
;tinių grobikų, kurie pajėga bandytų su
naikinti darbininkų valdomą kraštą.

Kas Tie Marijonai?
Tarpe Amerikos lietuvių katalikų 

šiandien veikia taip vadinami marijonai, 
kurie leidžia “Draugą” ir steigia vienuo
lynus, kad labiau sustiprinus klerikaliz
mą ir podraug pasekmingiau paturėjus , 
kapitalistinę sistemą. Koks gi tas ma
rijonų “zokonas” ir kada jis buvo įkur
tas? Kaip jie patys skelbia, Lietuvoj 
marijonų “zokonas” buvęs įkurtas dar 
1670 metais. Bet ilgainiui išnyko. 1909 
metais,, Varšuvoje; .dabartinis barzdotas 
vyskupas Bučys, • miręs > arkivyskupas

* Matulevičius ir keletas kitų kunigų tą 
’ “zokohą” dt^aivinę. Iš Lenkijos .ir LieL 
‘ tuvos jis buvo atneštas ir į Ameriką. ‘ 
(pionai, marijonams, . pavyko užkariauti 
kai kurias įstaigas iš “svietiškų” kunigų 
ir dabar ja's laikosi; > > 1 •

Apskritai, marijonai daugiausiai vei
kia Lietuvoj ir Lenkijoj,'o taipgi tarpe 
Amerikos lietuvių katalikų. Viso jų,; pa
sak Kauno “Ryto”, randasi 432 asme
nys—kunigai, klierikai, vienuoliai ir “pa
sauliniai broliai.” Jų tikslas, pasak ku
nigų, esąs “dirbti ir melstis”, bet ištikimų
jų—stiprinti klerikalizmą, tamsinti dar
bininkus ir tarnauti išnaudotojų klasei.

Rašydamas apie 25 metus nuo “tėvų 
marijonų atsinaujinimo”, kunigų Drau
gas” verkšlena, kad marijonai turį ne
mažai priešų. Girdi, jų, marijonų,

neapkenčią ir juos šmeižia įvairaus plauko 
bedieviai, kurie visada pirmuosius šūvius 
taiko į vienuolius, nes jie jiems pavojin
giausiu Marijonui turi priešų ir, taip sa- 
kapt, savųjų .tarpe, kurie jų darbams pasi
priešina, dažnai nežinodamj patys, ką darą. 
Kiek tai liečia susipratusius darbinin

kus, taį jiems mąžas skirtumas, kokio 
kas yra zokono. Jie kovoja prješ viso
kias tikybas, prieš visokį darbininkų 
mulkinimą ir išnaudojimą, nepaisant, ar 
jį atlieka marijonai, jėzuitai, ■■ Vsvietiški” 

. kunigai y ar -nęzūle’žninkiški. Bet,' pasi
rodo,'k^id'tai’pe pačių marijonų, pasak 
“Draugo”, eina nemaža kova, kuri, nėra 
abejonės, vedama grynai del biznio.

' . ......... — > i i i i . ■■ i. ■ ■ ■

tas prievoles,-kurias Prancūzija turi einant 
Locarno sutartimi.

Prancūzija gi,J SSSR atžvilgiu prisiima vi
sas pareigas, >einančias iš pirmosios (augs-1 
čiau minėtos)’ sutarties. -

Trečioji sutartis—tai bendroji baigiamo
ji deklaracija visų pirma sutartį pasirašiu
sių valstybių ir Prancūzijos.

šia sutartimi visos pasirašiusios valsty
bės pripažįsta, kad pirmos dvi sutartys turi 
taikos tikslą. Toliau pasakoma, kad šis su- 

. sitarimas nepakeičia pasirašiusiųjų, kaip T.
Sąjuhgos narių, teisių bei prievolių. Bai
giasi ši dalis pareiškimų, kad visos trys su
tartys įsigalioja, kai visos pasir. valstybės 

. jas ratifikuos ir po to, kai SSSR įstos į T.
Sąjungą.

Prie šio pakto pridedamas susitarimas 
tarp Anglijos ir Prancūzijos, pagal kurį 
Prancūzija pasižada liepto testuoti, jei SSS- 
R pasiklys Vokietijai ir Prancūzijai tas pa
čias garantijas prieš netikėtus' užpuolikus,, 
kurias SSSR turėtų duoti, jei būtų Locarno 
susitarimo dalyvis.

Francūziją duoda analogines - garantijas 
Vokietijai ir SSSR Rytų Pakto 'atžvilgiu. , • . ‘ ■> . >
Kaip žinia,, Lenkija ir Vokietija šitam 

sumanymui (paktui) smarkiai priešina
si. Ateina gandų, kad tarpe Lenkijos, 
Vokietijos ir Japonijos yra padaryta 
slapta sutartis puolimui ant Sovietų Są
jungos. ; '

dangsto piktenybę, daro nega-. 
lįmu jų iškėlimą* aikštėn ir pa
gydymą nuo > jos. i Kiekvienas, 

v1r kas-palaiko Trockio grupę, pa
laiko melo įr darbininkų ap- 

, > į gaųdin^jinio politiką, likvida-

i Kaip Leninas Žiūrėjo į Trockį 
' ! ' • ' / , I I

( 3 • --------- - -- ----------- .
I J . : j • * 1 j ‘ • i ’ •• • ; • • •

i Trockij ir.jo šalininkai mėg- idžian^. “Senieji( Rusų mark- 
sta gintis,’ kad trockistai,—tai jsistų jųdjėjijno d įly vantoj ai,— 
tikrieji Lenino^ mokslo tęsėjai. Įrašė Leninas 1914 metais—gė-1 
dštikrųjų gi Trockij per višą rai žinojo Trockio figūrą, i.-porystes dangstymo politiką.ir' 
lailją iki pat 1917 m. vedė aš- jiems nėra verta kalbėt apie 
trial koyą prieš bolševikus, ku- ją. Bet naujoji darbininkų 
rių priešakyj stovėjo Leninas; į karta nežinojo, ir kalbėt prisi-' 
Leninas savo keliu nuolat rodė eina, nes tai tipingą, figūra vi- Į 
Trockio oportunizmą, jo svi- 
ravimus, jo beprincipiškumą, 
priskirdavo jį prie balos. -Bet penkias Prūsijos

TreČiad.,, Rugsėjo 19, 1934 .
, - ......

nor žinot, kaip Leninas žiūrė
jo į Trockį, tur skaityt ne 
trockistų raštus, o Lenino ra- j 
štus. Iš tų raštų bus aišku, kad 
Tro.c.kij buvo ne Lenino drau
gas, o jo priešas.

ŠYPSENOS
s'

i

Kas Tas Rytų Paktas 
Jo Turinys?

SSSR įstojimo į Tautų Sąjungą proga, i 
Maskvos “Izviestija” parašė editorialą, 
kurio didelę dalį išspausdino “Daily 
Worker” pereito antradienio laidoj. “Iz
viestija”, kaip ir kiti Sovietų Sąjungos 
laikraščiai, kaip ir mes vakar dienos edi- 
toriale, pažymėjo tuos pačius pamati
nius faktorius, kuriais Sovietai buvo už
kviesti ir apsiėmė dalyvauti Tautų Są
jungoj. . .............

“Sovietų Sąjunga pilnai numato Tautų, < 
Sąjungos trūkumus,” rašo “Ižviėstijd,,,‘ 
“kUęifi nušviečia visuomeninį pobūdį vai- 
džiijį; sudarančių Ją/1 ;SŠŠR žino,; 
Tautų Sąjunga .praeityje nesugebejo iįn- 
tis^rįmtų žygių saugoti taiką, Jjettoty? 
džiCjinai mato, kad dalis valstybių, ėų- 
dalančių Tautų Sąjungą trokšta ginti 
taikos idėją.” '' G b .

Juo pasiremdama Sovietų, Sąjungai^., 
stoja Tautų Sąjungom Tolydžio “Izvie
stija” ir kiti laikraščiai pabrėžia/ kad 
SSSR, bendradarbiaudama visais būdais 
su ta dalimi Tautų Sąjungos, kuri prie
šinga karui, niekam neleis kištis į josios 
vidujinius reikalus, į kenkimą socializ
ing Statyboj. ’ ?

Juo stipresnė Sovietų Sąjunga bus eko-‘ 
nomiškai, juo pasekmingiau ji steigs so- • 
cialistinę visuomenę, tuo kapitalistinis 
pasaulis bus priverstas labiąu su ją skai
tytis! Podraug, Sovietų Raudonoji’An-, 
mi ja visuomet yra pasirengusi ginti So

Vienas Lietuvos laikraštis paskelbė 
turinį projektuojamo taip vadinamo Ry
tų Pakto, kurį sumanė Sovietų Sąjunga 
ir į kurį manoma įtraukti visos rytinės 
Europos valstybės, kad palaikyti taiką. 
Minėtas Rytų Pakto (Sutarties) turinys, 
pasak laikraščio, yra pagamintas fran- 
cūzų kalboj ir jis pirmu kartu buvo iš
spausdintas vienam Italijos laikraštyj. 
Delei įdomumo, skaitytojam paduosime 
labai suglaustą turinį, paimtą iš pami
nėto ląikraščio. Jis seką':

Rytų Paktas, susideda iš trijų atskirų su
tarčių. Pirmutine sutartis vadinasi “regi- 
jonalinės pagelbos” paktas (d’assistance re
gionale).•/ šis paktas apima Vokietiją, Suo
miją, Estiją, Latviją) Lietuvą, Lenkiją, Če
kiją’ ir. Rusiją, v .

P.aktąs susideda iš 6 skyrių. Pirma
me skyriuje sakoma; kad < valstybės turi

* •‘teikti pagalbos Tautų Sąjungos pakto f ri-
■ * bose valstybei, kuri būtų užpulta..

Ąątras skyrius ‘ draudžia » paremti • užpuo-
, ’ Jiką. > / H ė ...ui .

■, ’Trečiame skyriuje numatoma-, tam tikrą 
konsilijacijos procedūrą, ( kuria ''turima 
stehgtis sutaikinti,'jei gręsia 'kilti konflik-

■ taš tarp paktą pasirašiusiųjų valstybių.
Panaši procedūra yra numatyta ketvirta- 

« 'nl4 skyriuje tuo ątveju, jei užpuolimas grę- 
' šia -valstybės, nedalyvaujančios pakte.

* penktas skyrius leidžia trečiame ir ket
virtaine skyriuose numatytą procedūrą pri-

* taikinti tam tikrais atvejais ir kitoms vals
tybėmis, jei jos kitomis sutartimis turi į tai 
teisę.",

’ Pagaliau šeštas skyrius įpareigoja Pakto 
dalyvaus dėti pastangų, jei vienai iš pasira
šiusių pusių bus taikomi Tąutų Sąjungos 
Pakto 10 ir 16 paragr., kad jie būtų vyki
nami. - 1

t (.Gple numatomas pakto terminas ir jo ra- 
. tifikacijos tvarka. ' 1 :
•i ■ Antroji sutartis, — tai Prancūzijos iri 

ŠSSIR sutartis dalyvaujant ir Anglijai.
SSSR pasiima Prancūzijos atžvilgiu visas

Reikalingas Daktaras
Moteris atėjo pas dakta- : 

rą >ir sako jam:—Mano Vy
ras kalba per1 mieg^' ir! aš ‘ 
dėlto ėsū nemažai sūširūpi- 
nusi. ’

Daktaras: — Tamistąge- 
kadli’iaus atvesk jį 

Longė aš pažiūrėsiu, 
Francūzijoj, Martov ir Trockij ki0 kenkia.

M?" j Rusijoj atneša didžiausią žalą Moteris* _
■ i darbininkų judėjimui. Gi 1915idakta ag h. 

; m. Lenin nurodė, kad Trockio Į v. ’
*lU~! pozicija karo klausimu yra vi-įZino^L

. sų imperialistinių valstybių šo-j Daktaras:—O da bus ge-
* įVinizmo pateisinimas, kad įriaus, kad aš jį pilnai išeg- 

I Trockij visame praktiškai su
tinka su socialdemokratais.

I Panašiu vietų iš Lenino ra- 
; štų apie Trockį galima būtų 
į nurodyt begalybes?

Ir 191,6 m., rašydamas apie j 
visokių rūšių centralistus karo I 
metu, Leninas nurodė) 

i Kautskij Vokietijoj. I 
soms penkioms užsienio gru- 
pėms (čia kalba eina apie. 

; social d e m o 
kratijos oportunistines 
peš, kurios* 1910-1912 metais' 
buvo sudarytos užsienyj ir pa-is? 
čioj Rusijoj šalininkų beveik | 
neturėjo. Vienos jų buvo atski-' 
lusios nuo menševikų, kitos ( 
nuo bolševikų, ir visos jos ko-' 
vojo su bolševikais), kurios 
svyruoja tarp likvidatorių 
partijos.” Gi toliau Leninas 
nurodo, kad pas Trockį nėra; 
pastovumo, nėra savų idėjų. '• 
Jis šiandien savinasi vienų idė-1 
jas, rytoj kitų; šiandien me
tasi į vieną pusę, rytoj į kitą.

Arba štai 1910 m. Leninas 
tyčiojasi iš Trockio, kaip iš 
svočios, kuriai rūpi šuženyt į- 
vairias frakcijas ir grupes.

“Su Trockį u,—rašė Leninas 
1911 m.,—negalima-ginčytis iš 
esmės, nes1 jis neturi jokių* pa
žiūrų. Galima ginčytis su! įsi-* 
tikinusiais likvidatoriais (ot- 
zovistai—tai oportunistų gru-

Trockij mėgsta daug meluot.
Jis, rašydamas apie praeitį, iš- 

! kreipia įvykius, savo žalingą 
veikimą dailina, kitų nuopel
nus savinasi. Jo pėdomis eina 
trockistai, kurie daug meluoja. 
Daug meluoja ir lietuviški 
trockistai. Jie man, kad Lie
tuvos darbininkai mažai ką ži
no apie Trockio praeitį, todėl 
ir drąsiai jiems galima meluot. 
Kad šiek tiek atskleist tuos 
melus ir parodyt Lietuvos dar
bininkams, kas buvo praeityj 
Trockij, imam ištraukas iš į- 
vairių Lenino raštų apie Troc-

. kį. Iš tų '.ištraukų aiškiai buš 
i matyti, kaip seniau, iki' 1917

i metų revoliucijos, Lenųias žiū- 
| rėjo į Trockį. Iš tų Lenino žo- į 
I džių aiškiai bus matyti, kadi

Trokij iki 1917 metų . nieko 
i i bendro .neturėjo su! bolševikų 

1 partija. Priešingai, jis kovojo
su partija. Trockini rūpėjo su
griaut bolševikų partiją.

1911 metais Leninas apie tą
Trockio griovimo darbą rašė:, 

’ “Trockio rezoliucija. . . yra iš
reiškimas to paties... su
griaut likvidatorių (Likvidato- 

i riai—tai caro laiku reakcijos 
! metų menševikai, kurie išsiža-i 

dėjo kovos su carizmu, kartu!
I išsižadėjo ir palepinės partijos! 
I ir rūpinosi visišku jos panaiki

nimu likvidavimu) nekenčia
mas centro įstaigas (centro į- 
staigos—tai partijos centro į- 
staigos, kurios buvo bolševikų

| rankose), o sykiu su jomis—ir 
• partiją, kaip organizaciją.

Tuos priešpartinius. . .Trockio 
darbus negana kelt aikštėn, su 

j jais reikia kovot. Draugai, ku
rie lengvina partiją ir jos at
statymo darbą, privalo griež- 

i čiausiai stot prieš visus tūOs, 
j kurie iš grynai frakcinių ir 
; grupinių išrokavimų ir inte- 
! resų stengiasi sugriaut parti- 
j ją.” Toliau Leninas rašė: “Ir 
1 mes pareiškiam todėl visos

partijos vardu, kad Trockij ve-, . K
da antipartinę politiką,—kad o 1907 metų pavasarį Londono

‘ jis ardo partijos ] „

pas mane) o 
kas jam to- •

tą norėčiau

zaminuošiu.
Moteris: — Daktare, tas 

visai nereikalinga ir aš ne 
Leninas'dėlto susirūpinusi. Aš no- 

iper visą laiką smarkiai pliekė' riu, kad man duotum gerų 
! • s/ i • • i -r • • • 1 1 • • 1 __ J v j _ • _ •
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i'trockistai drįsta t virty t, ■ būk|taį neužmigčiau ir girdė- 
ilrockij—tai Lenino mokslo tę-i-įau jjs per mjega
sėjas. Ištikrųjų, kaip seniau į,

Į Trockij kovoj- su bolševikais J a a* • .
negalė;/! gyventi be melo, nes | 
jaifi melas buvo#, rėlkalingas! Labai Apsigavo 
bolševikų1 partijos griovimui,1 Jie va:—Tu sakai, kad ta-
taip dabar trockistams reika- ^avQ Vyras prikalbino 
hngas melas, kad apgaudinėt ■. , , ,
. . .v. - apsivesti, kuomet tu buvaidarbininkus ir ištraukt juos p 1 . ’

JŠ0V4 šu komunistais. i po įtekme alkoholio ir ipa-
■Jei trockistai.'tai kontrevo- žai matei.

Zosė:—Tąs tikra tiesa,

• Trockį ir jo šalininkus. Ir visgi ■ gyduolių, idant aš taip grei-

Jei trockistai, - tai kontrevo- 
liucijos ^agentūra, o Trockij 
jau i

I perialisfų naudaf, ___ __
pė, kuri atskilo nuo bolševikų, .ka^ą pries Sovietų Sąjungą, tai 
Jie buvo prieš dalyvavimą per-.į nenuostabu, jei jie imasi viso-• 
lamentuos, neįvertino legalaus, - - - - ,
darbo, skaitė save kairesniais: paUrnaut komunistų priešams. | rejO $11.00. 
už Lenino šalininkus, nors iš- Lietuvos gi darbininkai, jei' A. M. Bedievis,
tikrųjų dardėjo į menševikų 

;pusę), o ne su žmogum, kuris 
■ randa malonumo dangstyti ir 
j tų ir antrų klaidas, nesiginči
jama:—jis keliamas aikštėn, 
kaip. . .niekiausias diploma
tas.”

Imam dar vieną vietą iš Le
nino rašto, parašyto 1911 me
tais. Tenai duotas toks Trockio 
apibudinimas: “Trockij yra 
reiškėjas asmeninių svyravimų! 
ir nieko daugiau. Jis buvo į 
1903 metais menševikas; atsi-1 
trauke nuo. menševikų. 1904įvos_ neto]į nu0 kaktos išdyg0 nors pačiupinėt jis ir esti kar- 
m., guzo pne mensevi ų °-mažas gužiukas. O antroj pu--. ’•a’s apykietis.
m. puikaudamas Tik^ltra-re- i . ; auk^iau ausieS) tuo , r!ebalinis inkstiras
vohucme fraze ; 1906 m.i vel i /. , " . . y 7. lai yia neoaums mKsur<*s,. ., 1 _ ht 1 ' kartu atsirado maža votis, nioksli^kfii cvst ”atsitraukė; 1906 metų gale gy- , . ... .’ moksliškai sebaceous cyst,
nė rinkimų sutartis su kadetais , f .„^7 no/ t? 2?i„ Paslda,° ”s v,sal PaP'astai.

—v..........—i neliko žymes.. Bet tas guziu- Apatiniuose odos sluogsniuose 
į kas (ne karpa) turi gluotnią yra 
I viršūnę, buką; kietas, kaip iiauRučių 

’ kaulas; niekad neskauda. ’ OCUavwu&
suvtziavmie Kmueiu iv n®^ga’ Aldujno, kaip j<os išsunkia skystą, rįebįą me-
.skirtumas su Rože až’9?4 odai ir teik-l'esas grėlčlįu ; < in<hvi<įųajlinip hl‘iįt L? ' ‘i" v-’" ■ IW jai glųdųtpp. Kartais vienos 
ntmainSWd.i t Plikys kokios tokios liaukutės latake-

voliucine fraze; 1906 m. ■ vėl j 
atsitraukė; 1906 metų gale gy-

(Kadetai—Rusijos buržuazijos ' 
partija, liberalai), t. y. fakti-j 
nai vėl buvo su menševikais,

legalumą, suvažiąviifię kalbėjo, kad, jo £ 
ima,,žengt avantiūros ir skal-h 
dymo keliu?* * • :

Iš aukščiau minėtų Lenino

g
t

r

ta

visai paprastai.

/B

nuų’ įkjeŲų jni'etių jdi^4 rhpi Širdplav JKdd’ai jis- :man pa- 
ahstų naudai, ~ ruošiančių , ro sav0 knygutę,

•! tai man pasirodė, kad jis
4UČICVUU, J^I JAV H11UO1 V1OU"| *

šlykštų dalykų, kad tik I banke turi $11,000,000, 0 tu- . , . . -Y 1 CPI 1 AA
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Riebalinis Inkstiras.
Du metai atgal man ant gal-

arba “naujikas,” arba net “na- 
vikaulis.” Tai nėra kaulas,

Tai yra riebalinis inkstiras,

tūkstančiai mažulyčių 
- riebalinių liaukų,
lp “sebaceous glands.” Tos Jiau-

$

(i^lhatizajfga.^agas. į tis jma jr užsikemša .kuo*, ,užsi 
(Plagiatąki LU pišišavOiųa^)?blipkuoją. Tada riebajinė.me- 

’ ' ir tas ra^asjdžiaga nebegali laukan išęiti.
I idėiinid%ą^^Uj3l anlSis Kada atsilankiau pas; jį susidaro viduje, susispau,

J y j savo pažįstamą daktarą, tai jis: džia( susis]ėgia ir sutirštėja,
negu frakcijos. Trockij teori- j įayyt ba gali’būt da ^^uj X aiske’

Girdi, jeigu būtų didelis, tai jis i Tokių kikstirų atširahda ant 
jį nupjautų. Tokiu jo patari-!g^vos, ant veido, paausiais, 

“Trnririi1 • j-’x- • i • 4 iii " i mu aš likausi nepatenkintas.1 an^ lulgaros h ’bile kur. Kar-
s;ri0?® ?“/-G0 0-S i Gal draugas gydytojas patar-itais Jie Patys savaime, be

šmeižtus, mokyta --tai menševikų Jtai- tumgt pel. .<Laiav?i.,. kokiu Iniekur llleko- lma lr išnyksta. 
_ l datorių organas; , ^period —; Iengviausiu būdu galima būtų ' ° kai. kada reikia jie išimti, iš-

no tariu ačiū. Į Tepti tepalais ar mosčia ar
• v i daryti kokie įčirškimai nieko
Atsakymas. I gero nepadaro. Jei auga dides-

? Jums, Drauge, daktaras tei-lnis, tokis inkstiras reikia iš- 
sybę sakė. ’Nėra jokio, pą.vo-' pjauti. Labai lengvai, beveik 
jaus ir nėra didelio reikalo* be skausmo. Gydytojas pir- 
kas dkryt su Tuo Jūsų gukiu- ma įpjauna, išleidžia turinį, 

y’ t * • J * xy o Iz i X y r* by*. 1 S
• p i H’ • * i j 4 t .* > * *’ *--------

hTasęJū$ų gįiįiuHąs yrą sfivo vukę, kevaluką, ištepa vaistais, 
rūsįes paprastai išdegina jo vietą—ir atliktas
liaudies vadinamas, ‘/navikas,

žodžių mes aiškiai ma(om, kad (p]agįįtąfej j pfchįątfailas)
i i Leninas, kaltjno Trockį ^partį-, §iandieųi

, jos. griovime .ir šaukė .partijos ■
[ narius. į kovą prieš Trockį jr į0(jeį saI<os stovįs augščiau,
i jo šalininkų veikimą. , ,

Leninas ne vieną kartą, api-' joj niekame nesutinka su likvi-
i budino Trockį, kaipo -partijos datorjais, o praktikoj visame 
: priešą. ,Pavyzdžiui; 1914 me;-1 sutinka/sm golosiečiais ir1 vpe- 1
j tais Leninas rašė: 
j kartoja likvi.datorių 
i prieš partiją. . >. •”

Leninas nurodo, .kad Trockij visokių iiukrypėlid^iiųd boIŠė- < • i y r 1 Ty. /'niauti ypač iei aušra didesnibijojo teisybes, bijojo falrtų. i vizm? tame JujB|įo-'taS «U2,ukaS pr8ŠalintL Iški"-' PJ^!\P.aC.
“Trockij todėl ir vengia f ak- vistų .organas). ’Todėl* LĮępįnąs 
tų,—rašė* Lepinas 191.4 metais rašo, kad “Trockij ir jam pa-

nes jie (faktai) 4>.ę gailesčio našūs” trockistai ir “taikstyto- 
griauja visus jo piktus šukavi- jaį 
mus ir išpūstas prazes.

Leninas'Piškirio jaunesniems* nusieji likyid. stačiai 
partijos nariahis' ir 
darbininkdink; ? kas tai yra ninkamu yrą lepgvą'suprast jų, 
Trockij, kad jie nepasiduotų klaidingumus, o.ponąi Tro.ę- 
Trockio apgaulingiems žo- kiai apgaudinėja darbininkus,

yra žalingesnei, negu bent 
, koks likvidatorius, nes įsitiki- 

išdė- 
aplainai stinėją savo pažiūras, ir darbi- 

yra ninkamu yrą lepgvą suprast jų
lyg varškę, išima inkštiro plė-

kriukis.

WMMaMMMtea
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Darbininkė ir Seimininkė
Kita Reakcinė Pasaka Subyrėjo

Sovietų Sąjunga triuškina grade, Maskvoje, 
visus nusenusius prietarus, pa- šiaurių Kaukaze ir 
pročius ir įsitikinimus be pasi- provincijose surinko medžiagą 
gailėjimo. Darbininkų valdo-įapie samdymą moterų pusiau 
moj šalyje nebeliko vietos bent( lavintų ir lavintų darbų užėmi- 
kokiai nelygybei, nes nebėra' mui, taipgi apie patartinumą 
nelygybės priežasties—kapita- ‘ 
listinės sistemos, štai kas sa
koma Niūriuos naujai parašy- 
toj knygoj apie Sovietų Są
jungos moteris:

“Patyrimai parodė, kad prie 
moterų darbo apsaugos įstaty
mų Sovietų Sąjungos moterų 
darbas yra tiek sėkmingas, 
kiek ir vyrų.

“Skaitlingas moterų darbo 
tyrinėjimas buvo pravestas 
daugelyje fabrikų ir tas paro
dė, kad lavintų moterų darbo 
produktingumas nėra prastes
nis už tos pat rūšies vyrų dar-t 
bą. Raudonajam Putilove, Le
ningrade, vyrai ir moterys iš 
vienos kategorijos dirba ant 
panašių lathes mašinų ir dir
bant tą patį darbą, proporcio- 
naliai imant, vyrai padarė 100 
nuošimčių darbo, o moterys 
120 nuošimčių. Podolsko siuvi-1 
mo mašinų fabrike spartumas 
moterų darbo, sudėstymo ir 
patikrinimo skyriuose, buvo 
101.5 nuošimčių ir
skyriuje 112.3 nuošimčių

i kitais būdais.”
Daugelis moterų randasi 

skaičiuje trijų tūkstančių nu- 
Uraluose, žudytų priešfašistų per naziusĮ

Šiaurių nuo jų^ųžėmimo valdžios. Pa- 
sitikėtinas raportas rodo, kad 
daug moterų tapo nužudytos, 
kaipo sėkmė Hitlerio teroro. 
Raporte minimos sekamos: 
Anna Roeder? Berlyne; 75 me
tų darbininkė, Berlyne, kurios i 

! vardas kol kas nežinomas; po- 
vyrų j nia Bicke, Berlyne-Weissen- 

o daugeliu atsitikimų | see. ponia Arbets, Gladback;
mergina, Crossene, kurios var
dą policija slepia; Gertrude 
Pieper, nužudyta Brandenbur
go koncentrac. liogeryje; Ka- 
ethe Sennhof, Duisburge; mer
gina, Wormse, kurios vardą 
policija slepia; Grete Messing, 
Selbe; darbininkė, Grottendor- 
fe; ponia Miller, Aue; Klarą 
Wagner, Berlyne; Franziska 
Kessel, Hessen-Frankfurt KP 
distrikto komiteto narė.

samdymo moterų tūlame skai
čiuje amatų. Tyrinėjimas pa
rodė. kad moterų darbas pro
dukcijoj bent prilygsta 
darbui, 
ir pralenkia jį.

“Lėtumas, su kuriuo mote
ris skiria lavintų darbininkų 
vietoms buvo tame davinyje, 
kad didžiulę kovą prisiėjo ves-! 
ti prieš senovės prietarus, pa-j 
veldėtus nuo buvusios siste-j 
mos, būk moterys esą netinka- j 
mos lavintam darbui... Skai-l 
čius moterų prie lavintų vietų I 
nuolat auga. Kita pasaka apie i 
moterų atsilikimą tapo sunai-i 
kinta. . .

Tūkstančiai naujų darbiniu-j 
kių stoja į fabrikus, liejyklas,' 
raštines.

“Dar yra darbininkų ir raš
tinių tarnautojų žmonos, iš ku
rių tūlos dar nėra paliestos so
cialistinės statybos entuziaz
mo. Jos pasirenka prižiūrėti

rų tuose pačiuose
Moterys geriau prisilaikė dar
bo disciplinos ir

varstotų savo mažą namelį labiau, negu 
pa- dirbti fabrike ar raštinėj. Jos 

lyginus su produktingumu vy- yra mažumoje, žinoma, ir jų 
darbuose, skaičius nuolat mažėja, bet tū

los vis liekasi ir joms niekas
kokybė jų nekliudo. Bet net ir tos mote-j 

darbo nieku nebuvo blogesnė I rys turi progą dalyvauti sočia-,' 
už vyrų padarytą darbą. j liam darbe ir prisidėti prie I 

“Visa tai paliečia augštai, bendrų uždavinių socialistinėj 
pralavintas darbininkes. . . I statyboj.

“Darbo departmental Lenin-1

Moterys Kenčia Fašistų Vokietijoj
• ■ ■

M.

MOTERYS IR MOTERYS
Matai, daktare,

VALGU! GAMI
NIMASNesenai skaičiau laikrašty- “Matai, daktare, aš dirbu 

je, kad tapo apskaičiuotas aną'šalpos darbą dvi dieni į savai- 
. metą mirusios ponios Made-jtę ir gaunu šešius 
1 leine L. Ottmann turtas ir viso 
I labo telikę tik $7,371,775! Di
džiumą to turto paliko sūnui, 

i amžiaus, j

bėjimo peticijas, tad organiza-i 
cijos privalo paskubinti 
mą parašų ir aukų, 
draugės moterys tame 
turėtų užimti pirmutinę 
nes fašizmas, pirmoj 
panaikino moteių teises v °" įvesdinus nemažas sumas ir Į 
kietijos ekonominiam ir indus* |g,aso i<ompanijos Šerus bei 
triniam gyvenime, nustumiant Woolworth dešimtukines krau- 
moterį virtuvės vergijon, ku- j 

' rioj ji buvo šimtmečiai atgal.

rinki-
Mūsų kuris yra 23 metų

Apart visokių vertybės bonų, j
jinai turėjo i
vertės $2,386,287. Ji turėjo į--

darbe 
vietą, 

vietoj,1 
> Vo-!

dolerius, 
bet ne pinigais, o čekiu, ir už 
tą čekį man duoda ką nori, o 
ne ko aš noriu. O kad taip 
duotų, kad taip duotų ko gero, 
kad ir už šešius dolerius,” de- 

nejudomo turto | javo moteriškė.
Nustebęs daktaras patraukė

pečiais ir sako: “Man buvo sa- te pomidorus, kad lengvai nu- 
kyta, kad jums visko duoda ir ėmus žievelę, nelaikykite ilgai, 
rendą užmoka. Kas gi? pas nes suminkštėja. Nulupus, dė-

KENUOTI POMIDORAI 
ŽIEMAI

Iš vieno bušelio pomidorų 
(tomaičių) padarysite 14 
kvortinių stiklinių. Pirma su 
verdančiu vandeniu nušutinki-

| tuves, kur merginos už vis la-j jus nė gaso, nė šviesos, ne ven- kite puodan ir virkite tankiai

Aišku, kad nukankintų mo
terų skaičius yra daug dides
nis, nes už nužudytus asmenis 
naziai niekam neduoda rapor-! 
to, prieš nieką jie neatsako-: 
mingi. Sužinoma tik apie tuos, į 
apie kuriuos prasiveržia slap
tos žinios. Juk net apie Tha- 
elmanno likimą jau negirdėta 
per su virš du mėnesiu. O apie 
jį naziams nelengva tylėti, nes 
viso pasaulio darbininkai ir li- 
berališkesni intelektualai bei 
profesionalai klausinėja, žin- 
geidauja, reikalauja. Taip pat 
neaiški padėtis Elsos Stein- 
furth, kuri ‘jau ilgas laikas, 
kaip randasi kalėjime.

Paliuosavimas Thaelmanno 
ir kitų priešfašistų yra vienu 
iš didžiausių mūsų darbų. Ne- 
praleiskim nei vieno svarbes
nio mitingo, kuriame nebūtų 
priimtos rezoliucijos, reikalau-

Nėra būtina darbininkei bū-vargiai turėjo progos užmigti. | jant' pranešti, kur jis randasi 
ti komuniste, kad užsitraukti 
nazių rūstybę. Kai kurios 
priežastys, del kurių Hitlerio 
Vokietijoj moterys tampa į- 
kalintos, atrodo negalimos 
ir juokingos, bet tuos raportus 
patikrina spaudos pranešimai. į

Tarp priežasčių privedusių ’ 
prie tūlų moterų arešto randa-, 
me: atsisakymą aukauti orga
nizuotoms smogininkų rinklia-į 
voms, skundimasis augštomisj 
ir kylančiomis maisto kaino- i 
mis, laiškai vyrams, kuriuose, 
rasti nazių cenzorių uždrausti• 
pareiškimai ir tt. . ■

Gegužės mėnesį šių metų, I 
Berlyno specialjs teismas nu
teisė šešiems mėnesiams kalė-, 
jimo 54 metų moterį, jau pa-1 
sitraukusio nuo mokytojavimo 
profesoriaus Segetrachts žmo
ną, dėlto, kad jinai atsisakė 
aukauti nazių rinkliavai, dar 
pareikšdama: “Aš neduosiu 
nei cento tokiai ‘darbininkų 
valstybei’—--jie nėra darbinin
kai, jie yra juodrankiai.”

Kaikurie kalintojai išrado • 
naujus' moterų kankinimo bū
dus. Viena paliuosuota iš j 
Hamburgo kalėjimo 'moteris 
štai ką pasakojo:

“Moterims areštuotoms poli
tiniais išrokavimais Hamburgo 
naziai, galop, išrado tam tikrą 
būd<ą fiziškam kankinimui. 
Jie krauna sunkias knygas ant 
moterų ištiestų rankų iki mo
terys nualpsta. Sargai, kuriems 
įsakyta šią bausmę pravesti, 
randasi beveik visada girti.”

Viena areštuota ir įkalinta 
koncentracijos liogeryje mote
ris pasakojo kančių istoriją a- 
pie naujai išrastą protišką 
kankinimą, tikslu išgauti “pri
sipažinimą.”

Bėgiu dviejų savaičių, jos 
kameroje kiekvieną naktį de
gindavo elektrą. Kuomet ji at
siguldavo primigti, ją tuojau 
prikeldavo ir vesdavo “išklau
sinėjimui.” \Tas atsitikdavo po 
du ir tris syk kiekvieną naktį. 
Per dvi ištisas savaites kalinė

Viršininkas, kurio žinioje ėjo D1* reikalaujant jo ir kitų ko- 
ios kvotimas, pasakęs kalinei: vot<W Prieš fašizmą paliuosa- 

. J ! vimo. Dabar Komitetas Gel- 
Mums, nėra reikalo: tavęs' bgjimui Vokietijos Fašizmo 

mušti. Mes galime tave nuvar-, rengiasi siųsti Vokieti- 
ginti ir sunaikinti tavo protą' jon surinktas Thaelmanno gel-

Paskutinis Motinos Mooney Žygis prie Kalėjimo

S® gito

Motina Mary Mooney, kuri per 18 paskutinių savo 
86 metų daugęlį sykių laukė prie šių vartų, prie San 
Quentin kalėjimo, buvo dar kartą čia atvežta. Mirus 
nuo skaudamos širdies, jinai dabar tyli—ilsisi karste. 
Net ir jos troškimas, kad Tom Mooney ją galėtų ma
tyti—nebuvo išpildytas.. Neatsižvelgiant j šimtų 
tūkstančių darbininkų reikalavimus, kad Tomas būtų 
išleistas dalyvauti jos laidotuvėse—reakcinė Californi- 
jos valdžia to neišpildė.

biau išnaudojamos. i tiliacijos nėra. Kaip
Beje, minėta poniutė pali-1 tokiuose kambariuose 

kus ir $41,465 vertės brangak-! ir nesirgti? Kaip sau 
menių. Tai vienos rūšies mote- toji dabartinė šalpa, 
rys. Tokių randasi New Yorke suktybė.

Kas taip gali gyventi ?
Moteriškė tylėjo ir ašarojo,

| rios sudeda' ponioms milionus J dejavo: “Kada žmogus bėdo-| 
į dolerių ir prižiūri jų milioni-'je, tada prieš visą svietą kai-į 
nes nuosavybes, turi visai skir- į 

| tingą istoriją. Tokių moterų i 
: milionai. Daugelis jų. turi pa-!
j likti gyvenimą, nes neturi cen-; 
i tų kuo gyvybę palaikyti. Jų j 
kūdikiai dingsta nepamatę 
šviesos, kiti žūsta vėliau nuo 

j ligų ir bado, paskutiniams, 
kaip nors išlikusioms, valdžia 
karą surengia už buržuazijos 
naujus milionus dolerių, štai

i ką sako motina Raffe:
“Mano kūdikis gimė negyvu 

I pereitą liepos mėnesį dėlto, 
I kad aš badavau ir kad namų 
šalpos biuras atsakė man pa
didinti maisto čekį ir del poli- 

; cijos brutališko su manimi el
gimosi, kuomet ėjau reikalauti 
daugiau maisto.

“Kada aš buvau paskutinia- 
į me nėštumo laipsnyje, aš turė- 
(jau keturius kraujo nubėga
mus ir Bellevue ligonbučio gy
dytojai sakė, kad man būtinai 

I reikalinga įleisti kraujo. Bet 
namų šalpos biuras ir miestas 
atsisakė man pagelbėti 
nesulaukiau to kraujo įleidi
mo.

“Bellevue ligonbučio 
tojai davė, man 4 ar 5 laiškus 
namų šalpos biurui, sakydami, 
kad aš esu nedavalgius ir kad | 
mano maisto čekis turi būti; 
padidintas. Mano du kūdikiu 
irgi beturėjo gana maisto. Ma
no vyras kenčia skausmus nu
garoj, negali dirbti, po to kaip 
jis buvo pervažiuotas 
biliumi.”

Taip kalba biedna 
apie kurios areštą ir 
mą prieš šalpos biuro per La 
Guardijos policiją seniau buvo 

j Bostono darbininkų delegate | p]agjaj ragyta šiame skyriuje.

Ši kolektyvio ūkio Komin- 
tern, Kalmukų srityje, in
spektorę dėlto tokia links
ma, kad jos distrikte avelės 
turi puikią priežiūrą. Se
niau galvijų ir avių augini
mas Rusijoj buvo labai ap
leistas, bet dabar gyvulinin
kystė pastatyta ant stipraus 
pamato.
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Massachusetts Raudo 
noji Kandidatė

Pirma negrė moteris esanti i 
kandidate į Massachusetts vai-! 
stijos seimelį yra Mrs. Mary 
Moore, ir, žinoma, ne kur ki
tur, kaip tik ant Komuiiistų 
Partijos sąrašo.' Tik ta viena 
partija pripažįsta ir praktiko
je teikia pilną lygybę negrams 
ir moterims. Iš žemiau nurody
to matysime, kad Mrs. Moore 
pilnai užsipelno jai teikiamos

•! garbės.
Mrs. Moore suorganizavo 

j pirmą Scottsboro jaunuolių 
į gynimo kliubą kaimynystės pa- 
I grindais, Bostone. Jinai buvo 
j V.V .........V o
i Scottsboro jaunuolių gelbėjimo 
I maršavime į. Washingtona, 19- 
i 32 metais. Vasario mėnesį šių 
j metų jinai buvo areštuota už | 
| pikieta Bostono kompaniškų | 
i krautuvių—kurios kovos pasė
koje trys negrai darbininkai 

j tapo pastatyti, įvairiose tos 
, kompanijos krautuvėse, lavin- 
I tis krautuvių vedėjais. Ji turi 
Į savo kreditui ir kitų nuopelnų 
|’darbininkų judėjime.
valstijos darbininkės, be 
jo, pasidarbuos už savo 
didatę.

Mass, 
abe- 
kan-

D.

I Ir Taip Lygu ir Anaip Lygu

nemažai.
Kitos rūšies moterys, ku-

ir aš

gydy-

automo-

moteris, 
stumdy-

Ir tik natūralu, kad po tokio 
policijos su ja elgesio, ji pa
gimdė negyvą kūdikį.

O štai kita motelis kalba, 
atsakinėja gydytojui, pašauk
tam prie ios sergančios duk- 

kAri serga nuo 
maisto, skurdo ir 
paeinančiomis!

ne- 
ir 

po- 
ne- 
da-

terš, 
stokos 
ligoms, 
iš nedatekliaus. Mergaitei
stoka kraujo, silpni nervai, 
gera širdis, prasti dantys 
tonsiliai, turi reumatizmo 
žymių ir dar kas, ko visai 
būtų ir ką būtų galima ir
bar pataisyti prie gero maisto 
ir žmoniškesnių sąlygų.

“Kaip senai sergi?” klausia 
gydytojas mergaitės. “Savai
tė.” “Ar buvai mokykloj ?”, 
“Ne.” “Kaip jauties?” “Šoną 
skauda, dantį skauda, silpna 
jaučiuosi, akyse tamsu.”

“Ar geri pieno ?
“Ar valgai apelsinų?” “Ne.” i 
“Ar valgai kiaušinių?” 
“Ar valgei bent

Ne.”

“Ne.

galima j maišant, kad nepridegtų. Van- 
gyventi' dens nepilkite, nes susidaro 
norite, i skystimas iš pačių, pomidorų.

tai tik —
Ir ko gi jūs tylite?

Turėkite stiklines švariai iš
mazgotas ir įkaitintas verdan> 
čiam vandeny, taip pat viršu- 
kus ir guminius rinkelius. Kaip 
greit tomaitės pradės virti, pil
kite į bonkas ir drūčiai užsuki- 

tas.” O aš pamaniau, kad iš-• te. Kiekvieną bonką apšluos- 
naudojimo, skurdo, bado ir li-ltykite ir pastatykite dangteliu 
gų slegiamas žmogus dar gali | žemyn .ant poros minučių, tai 
kęsti nekovojęs, tai jis ištiesų 
yra pats prieš save kaltas ir 
kaltas prieš kitus tokius savo 
draugus, kaltas prieš visą dar
bininkų klasę, Tačiau tą pa-j 
moką palikau kitai dienai, ka- maites nulupus sudėti į stikli- 
da išgąstis bus praėjęs, nes a- 
bejojau ar bent kas iš tų nelai-‘ 
mingų tuo tarpu suprastų, ką 
aš noriu pasakyti. Perdaug, 
išgąsties, skausmo ir barimo; 
vienu kartu. Veikiausia ir ma-1 I 
no kalbą paskaitytų barimu, i 

Klaidą daro, kurie laukia' 
pradėti kovą tada, kada jau • nuvirusias.
pasilieka bespėkiai. Kovoti ga-|jant sutaupinat vitaminus, kū
limą ir tada, bet išmokti kovos: 
sunku, kada akyse tamsu nuo! 
bado, kada ilga rūpestis išėdai 
protines spėkas. Kovokime j 
kol dar pilni spėkos. Ypač 
turėtume smarkiai imtis kovos 
už bedarbiams tuoj autinę pi
niginę pašalpą, be kurios nei 
vienas iš mūs draugų darbinin
kų 
čia

patirsite ar gerai užsidarė. 
Jokių pridėčkų nereikia dėti.
KENUOTI POMIDORAI No. 2

Antras būdas yra šaltas to-

nes, uždėti robelius ir viršelius 
(ne visai prisukti) ir virti tam 
tikrame dideliame puode 10 
ar 15 minučių. Išvirus, jeigu 
bonkos ne pilnos, galima da- 
pildyti iš pilnesnių arba turėti 
biskelį puode verdančių to
maičių ir tuomi dapildykite 

Šitaip prezervuo-

rie išnyksta verdant atvirame 
puode.

J. V. A*—Dodge,Mass.

negalės išgyventi ateinan- 
žiemą.

Brooklynietč*

D-gė J. V. A. prisiuntė labai 
interesingą patarimą, kaip pre- 
zervuoti kukuruzus (sweet 

I corn). Tilps sekančiame nume
ry. Tėmykite.

Šiuo tarpu į mūsų paragini
mus nekurios iš draugių pri
siuntė patarimų. Labai ačių. 

'Laukiame gausaus atsiliepimo 
• nuo buvusių ir naujų bendraĮ Šeimininkėm Pagalvoti

Dolerio perkamoji vertė dar. darbių, 
j nupuolė pereitą mėnesį ir te-1 
bepuola. Maistas pašoko veik DARŽOVĖ SU MALTA MĖSA 
du nuošimčiu. Rendos su virš, 
vieną nuošimtį. Drabužiai treč- i 
daliu nuošimčio, 
nu nuošimčiu.
laikas būtų rimtai pasvarstyti j šinį, biskį smulkiai supjausty- 
ir imti organizuotis 
papėde į komitetus 
bas ir kovoti prieš 
kitų pragyvenimo 
brangumą, kaip

Paimkite svarą maltos mė-
Angliai vie- ’ sos> vien jautienos arba perpus 

šeimininkėms su kiauliena, įmuskite 1 kiau-

susiedijos 1 to cibulio, pipirų ir druskos su- 
bei tary- lyg skonio ir sumaišius, dary- 
maisto ir kite mažas bandukes. Turėki- 
reikmenų te numazgotų ir nuskustų šių 
Chicagos daržovių: 1 ryšelį morkų, 1

draugės, kaip New Yorko Mo-• mažą ryšelį selerių, biskį švie- 
terų Tarybos kad daro. *' ” " i—

(Daugiau Darb. ir šeim.
Skyriaus—4 pusi.)

Banditai Užmušė 14
MUKDEN. — Praneša

ma, kad 150 plėšikų užpuo
lė gelžkelio auto-busą ir už
mušė du rusu iv aštuonis 
mandžurus sargus ir ketu
ris važiuotojus; dar 15 žmo
nių sužeidė.

žių, neraugtų kopūstų, kokias 
3 vidutines bulves, cibulį ir ke- 
nuotų bei šviežių tomaičių. 
Daržoves supjaustykite ir dė
kite eilėmis su mėsa, išskyrus 
kopūstus. Užpilkite biskį van
dens ir lai povaliai šunta. 
Kaip bus daržovės pusiau 
minkštos, sudėkite kopūstus. 
Matote, jie greičiau suverda. 
Kaip jau viskas bus veik iš
viręs sudėkite tomaites ir te
gul vėl paverda. Skystimo turi 
būti nedaug. Sveikas valgis.

M. R.—Newark, N. J. •

Slauges Taipgi Moka Pikietuoti

Kuomet dvi Israel Zion Hospital, New Yorko mies
te, slaugės tapo pravarytos iš darbo už skundimąsi blo
gomis darbo sąlygomis, tai kitos slaugės išėjo j streiką 
ir pastatė skaitlingą pikieto liniją, kaip geros unijistės. 
Apie 33 įvairios organizacijos remia jų streiką.

M zion

WRI0HT TO
ORGANIZE

FI6HT

Ne.” 
kokių nors 
“Ar valgei 
daržovių ?” 
tu valgei?” 
valgiau pu-

“Maloni, visuomet besišyp- 
! santi” ponia Rooseveltienė su
rado savo geniališkiems rašy-i 
tojos gabumams naują temą, ■ 
būtent: aprašyti; kaip priima
mi svečiai Baltajame Name. 
Poniulė sako, kad daug ma-;
lonumo suteikia jai pasitiki- vaisių ?” 
mas žmonių iš visų šalies kraš- bent kokių nors 
tų. Tik kažin kodėl ponia “Ne. 
penkių Scottsboro motinų ne-(-“Valgiau duonos, 
norėjo matyti pereitą motinų pelių, valgiau bulvių ir kartą 
dieną ? Kas galėtų atspėti ką' valgiau mėsos.”
Baltajame Name laiko žmonė-1 “Ei, motin,” šaukia dakta- 
mis? Atrodo, kad tiek Baltaja-1 ras, “kam tu tokius netikusius 
me Name, tiek prostitucijos. valgius ligoniui duodi, kodėl 
biznyje, tiek karčiamoje nau- nenuperki vaisių, pieno, daržo- 
dojamas vienas ir tas pats vių; išmesk tą mėsą,” pamatęs 
mast as—kiekvienas įvertina-' naujai atneštą gabalą ant stalo 
mas sulyg turimų dolerių. Tai rėkia įpykęs daktaras, 
kodėl barasi, kad darbinin
kams tos. įstaigos atrodo lygio
mis ?

Tai ką gi

r-/i >

“Kad pinigų neturiu, iš kur 
aš pirksiu,” maldaujančiu bal
su teisinasi barama motina.

“O iš ko mėsą pirkai?”



a

< Ketvirtas Puslapis Treciad., Rugsėjo 19, 1934

.V' I
I

K. Pallon Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
Laike imperialistų intervencijos prieš 

Sovietų Sąjungą, 1919 metais, Raudona
sis Laivynas Baltiko jūroje turėjo 11 ko
vos susirėmimų su priešais. Prieš Rau
doną Laivyną veikė Anglijos laivynas, su
sidedantis iš 72-jų karo laivų.

1931 metais po Raudonojo Karo Jūrų 
laivyno manevrų, garbingai į jo eiles buvo 
perduotas submarinas “L-55”, vienas iš 
72-jų Anglijos karo laivų.

Anglijos karo laivų komandierius K. 
Filaks garbingai atsistojo, ir ištiesė lin
kui admirolo Pritten geros popieros sto
rą lakštą, tvirtą, kaip ir viskas čionai 
buvo ant Anglijos karo laivo.

—Pone, prisakymas yra aiškus. Lie
ka tik jį pravesti.

Admirolas Pritten tik galva linktelėjo.
—Ir garbinga pareiga,—pridėjo 

laks.
—Ištikro garbinga, taip garbinga 

duotis, bet užtektinai kebli, — tarė
mirolas Pritten ir atsistojo; — Filaks, 
kas svarbiausiai, paimkite atydon jūrei
vių nusistatymą... Čionai yra reikalin
gas didžiausias atsargumas.

—Pone, tas viskas mano jau aprūpin
ta. Mūsų submarinas rytoj prieš dvylik
tą valandą gaus visiškai naujai parinktą 
jūreivių sąstatą. Pasitikimi iš labiausiai 
pasitikimų. Parinktieji iš specialio su
rašo.

—Ar submarino komandieriui apie tai 
pranešta?—teiravosi admirolas Pritten.

—Dalinai. Jam yra įsakyta ruoštis į 
tolimą kelionę. Prisirengti kuogeriau- 
siai karo veiksmams. Apsirūpinti kaip 
tik galima daugiausiai karo reikmeni
mis ir maistu. Daugiau, pone, jam pa
sakysime, kada jau būsime išplaukę į 
jūras. — Ir komandierius “specialio ryti
nio laivyno” Filaks linktelėjo prieš jauną 
admirolą.

Fi

uz- 
ad-

Ilgas, laibutis, kaip kokis ponaitis, sub- 
marinas, trecias iš eiles tokių pat prie 
krašto. Išilgai vaikštinėja biskį kreivo
mis kojomis sargas jūreivis, panašus į 
kitus, — Siddy Cherl. Jis girdi žings
nius ir per rūkus mato jūreivio figūrą 
su krepšiu ant pečių. Pažino ir užkalbi
no:

—Džeki, o tu kur?
—Ant submarino “L-55”. (
—Aš čia tarnauju. O nuo kurio laivo?
—Nuo submarino “L-47”... Ant grei

tųjų. Davė tik 30 minučių laiko del per
sikraustymo. Kur išplaukiate ?

Siddy Cherl tik petimis patraukė. — 
Čia darosi kas nors nepaprasto. Aš pat
sai pribuvau ant šio submarino tik trys 
valandos laiko atgal. Tu—27-tas šian
dien čionai pribuvai...

—Nejaugi?
—Eik pas komandierių... Nieko dau

giau aš nežinau.
—Labanaktis. |
—Labanaktis, jeigu ji tik bus rami,— : 

pridėjo Siddy Cherl. .
Jis sustojo prieš veidrodį ir užsimąs

tė. Cherl niekaip negalėjo suprasti tą, i 
kas darėsi paskutinėmis valandomis. Jį ! 
ant greitųjų iššaukė ant pirmesnio laivo 
ir prisakė: “Susirink savo reikmenis ir- 
būtinai kuo vikriausiai skubėk ant sub
marino 'L-55’.” Į tai Cherl atsakė jūrei
viškai: “Taip!” ir išpildė tą prisakymą. 
Čionai ant submarino “L-55” jis sutiko 
tokius pat kaip jis—jūreivius nuo įvai
riausių submarinų ant greitųjų permes
tus. Metėsi į akis tas, kad daugiau pu
sės tik pribusiu naujai buvo paoficieriai. 
Kodėl? Kam tas viskas reikalinga? Jis 
pakėlė galvą, aiškiai spindėjo elektros 
šviesa ir žvilgėjo prieplaukoje vanduo, j 
Nakties tamsa jau sklaidėsi, užleisdama >. 
aušrai vietą. Ir vėl pasigirdo žingsniai. 
Siddy Cherl automatiškai išsitiesė: ėjo 
pro šalį oficierius. Cherl pridėjo ran
ką prie kaktos.

Baltijos jūros. Sovietų Sąjungos ka
ro laivas minininkas vardu “Azard”. Iš
ilgai eina sausas, tvirtas, juodplaukis 
žmogus—tai komisaras ant šio karo 
laivo.

Šimtai akių žėri ir gyvai tėmija jį. 
Regėjimas seka kiekvieną komisaro pa
sijudinimą. Tyla! Argi gali būti nera
mumas, kada eina prisirengimas prie di
delio revoliucinio darbo, kada komisaras 
kalba apie tai, už ką kovoja, badauja,

kraują lieja, muša priešus, siunčia vie
ną raudonų jūreivių būrį po kitam iš 
Baltiko į įvairius kovos frontus, tvirtai 
tikėdami į pergalę, į šviesesnį gyvenimą.

—Draugai!—kalba komisaras. — Pa
saulinis draskantis imperializmas puola 
mus. Anglijos karo laivai atplaukia . į 
Baltijos jūras! Mes esame apsupti prie
šais—iš šiaurių finai, iš pietų baltagvar
diečiai, iš jūrų—anglai, bet mes tvirtai 
stovime revoliucijos sargyboje. Ir kovo
sime iki paskutinio kraujo lašo, gindami

raudonąjį Petrogradą... O štai, jūrei
vis Korotenkov pardavė savp drabužius 
ir pinigus pragėrė. Gal būti, rytoj 
mums prisieis išplaukti į jūras, kovoti už 
Sovietų valdžią, už savo brangiąją val
džią, o tokis Korotenkov negalės net pa
sirodyti ant laivo dėnio, nes pragėrė savo 
drabužius! Su merginomis prie degtinės 
pragėrė valdžios turtą! Pragėrė visuo
meninę pagarbą. Ką daryti su tokiais 
Korotenkovais?

(Daugiau bus)

nes tą pat dieną, po pietų, įvyks 
priešfašistinė-prieškarinė konferenci
ja šioj svetainėje, nepamirškite ir 
naujų narių atsivest.

(222-223)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks *23 d. rugsėjo (Sept.), 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svet., 29 
Endicott St. Visi malonėkite daly- 
vaut, nes turim labai daug svarbių 
reikalų apkalbėt, taipgi kurie dar ne- 

! pasimokėjote duoklių, ateikite ir pa- 
i simokėkite. Reikės ir delegatai į 
i konferenciją rinkt, kuri įvyks Bosto- 
į ne, 7 d. spalio (Oct.).

Fin. Sekr. J. Bakšys.
(222-223)

ir vaikus tik pusei dienos. Tai; 
daroma neva apsaugojimui 
vaikų ir moterų, tačiaus kapi-

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čios kuopos susirinki

mas įvyks penktadienį, rugsėjo 21 d. 
Į talistinėj sistemoj vargiai to (September), 7-tą vai. vakare, pas 

galima tikėtis. | dr£- Ch- Matthews, 410 W. 33rd St.,
Tain anlni llitlori\ sakėsi i N" Y1 C“ apt- 4 Visi nariai būkite,laip amai lliueus sages j Ypatingai tie draugai turi nepamiršti

moterims gerą darąs, kada j ateiti, kurie dar nėra pasimokėję už 
pravijo iš pelningų darbų ir šiuos metus, ir^pasimokėti, 
suvarė visas į užpečkį, tačiaus 
moterys apsižiūrėjo, kad bo-' 
šauti šaltu pečium ir tuščiomis į 

at-j prastam biedniokui, kuris dir-i indaujomis labai nemalonu, ir j 
' > daržininko kad, su netekimu ekonominės 

neprigulmybės, jos atsiduria 
padėtyje, i

Darbininkių ir Šeimininku Skyriaus Dalis
v

Panelės Evangeline Booth “Meilė” Biedniems
Pragyvenusi bent dviejų 

gentkarčių amželį, panelė 
Evangeline Booth, Išganymo vimas, ar ne, jei mylimą šunį

ji panelė pasiuntė ji miegoti 
šuns būdon. Didelis pasiauka-

Armijos (Salvation Army) 
viršininkė, pora savaičių i 
gal, Londone, tapo išrinkta bo jai patyrusio 
tarptautiniu 
dierium. Su 
šnikiškumu 
sena panelė

“Aš myliu biedniokus.

iškraustė ir užleido jo būdą

čia
Taipgi

gausite ir “Šviesą.”
Valdyba.

(221-222) *

tapo 
armijos kaman- 
didžiausiu dievą-i 

ir atsidusimu toji 
sako:

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. susirinkimas įvyks 

: 30 d. rugsėjo, kliubo kambariuose, 
, 338 Central St., 2 vai. po pietų. 
Į Dalyvaukite visi, ir atėję užsimokė-

darbą už $1.50 į savaitę.
Ir dar kai ka Donelly paste- i viduramžių moters v . v vauniiA; vioų u

I bėjo, tai kad jo panelė keliasi j Veikiausia tas pats išeis ir su kite duokles, nes jau atėjo 3 num.
i j----------- _•— _• • • - t v,._ _ i — ----- ... ...... .............'“šviesos”, galėsite atsiimt. Taipgi

į reikės išrinkti delegatai į 7 Apskri- 
; čio konferenciją, kuri įvyks 7 spalio.

t- į Ateina ir mus dienraščio “Laisvės” 
gražioj niu vergija ir prostitucijos na- vajus, reikia išdirbt planai, kaip ga- 

Tik, saugok pečiau, ne gus, kuri Meksikoj labai išsi-Prcnumcra-
indus- plėtojus.

žmogaus Sūnui; kurio vardas1 trinių namų, bet frakuotų po- 
buvo išrašytas danguose, kaipo n0 ū uodeguotomis šlebėmisj 
biedno žmogaus draugo.” i pasipuošusių ponių ir panelių, j

Ji, beje, savęs aprūpinimui j
Atrodo, pas tokią panelę at-jįurį prjvatišką šoferį, japoną j 

sidurti, tai taip, kaip rojuje. į tarnų,, virėją, kambarinę, šei-’ 
Meilės pilna. Tik ilsėkis jos j mininkę, daržininką, stainios < 
globoje ir gėiėkis. Tačiaus bu-į prjžiūrėtoją įr privatišką se-’ 
vusieji Išganymo Aimijos įn.a- i ]<reįorę Kitą aptarnavimą at- 
miais ne taip mano. BūnantiejiJ - .... .

devyniose ir įsirėdžius eina |Meksikos nauju įstatymu; pa-
“Aš myliu biedniokus. As'sP°rt°. Už kelių valandų su- stūmės moteris nuo daugelio i 

,myliu darbininkus žmones. Bet! grista ir vėl įsirengia pietums geriau apmokamų darbų į na 
aš negaliu gelbėti jausmą, kad , ū priėmimui svečių 

ypatingą i pievoj. „
meilę tam biednam sutvėrimui, Į tų “mylimųjų” iš savo
aš turiu keistą ir

Smalsa-
(221-222)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. komisijos susirin- j 

i kimas įvyks 20 d. rugsėjo (Sept.), I 
— r t t ’ 7:30 vai. vakare, 995 N. 5th Str. Vi- j

lieka apmokamieji PO $1.50 lįsi malonėkite dalyvaut, turim daug | 
savaitę industrinių namu įna- i -?yai’b.lų reikalli apkalbėt, taipgi bus, 

industriniuose namuose dirba ■ miai_ Ižganym0 Armijos* lėšo-! mi" ” P I
po 8 valandas į dieną ir gauna ■ 1
į savaitę $1.50 algos. O jei ne
nueina sekmadienį pamaldų, 
nenuneša šventai panelei bei 
oficieriams pinigėlių, tai iš jo 
algos atskaitoma $1.50. Tai 
taip saugo šventoji biednųjų 
dūšeles ir kraujasi į kišenius 
jų uždirbtus dolerius.

Bet tai dar ne viskas. Tūlas 
James Donelly tapo pasiųstas 
iš industrinių namų pačios 
šventos panelės puošnion rezi- 
dencijon, Hartsdale, N. Y. Ir 
ten vieton didelės ir karštos 
meilės biedniems, štai ką jis 
surado; Biednų meilės apimto-

mis. Tai toks yra šventos 69 
• metų .panelės gyvenimas. Be 
abejo, jos ir dūšelė aprūpinta 
įvairiomis čia nesuminėtųmis 
“dievo” malonėmis.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

gia didelį pikniką ir šokius, 22 rugs- 
sėjo (Sept.), Liet. Tautiškam parke. 
Bus gardžių valgių, gėrimų ir graži 
programa, šokiams grieš gera orkes
trą. Kviečiam visus darbininkus ir 
darbininkes dalyvaut, praleisite links
mai dieną ir kartu paremsite darbi
ninkišką organizacija.

(221-222)

(222-223) I

great neck, n. y.
Darbininkų organizacijos rengia 

į 22 d. rugsė- 
Hall, 45 Drive 

taip biednus mylėti! Matomai, ir 211th Str., Bayside, L. L Šis ba- 
j liūs yra rengiamas naudai Kompar- 

. ' tijos nominacijų fondo šelpimo, iš 9
sveikino išrinkimo į kamandie- sekcijos. Kviečiam Visus 'atsilankyt, 
rius proga, nes Išganymo Ar- nes^ bus gera muzikališka programa, 
mija ir jos vadai daug pasitar-1 Įr šol5iai pne geros orestros. Ta,pg> 

J J f • • i hus ir gardžiu valgiu. Įžanga tiknauja palaikymui darbininkų 40 centų, 
nežinystėje, nuolankume ir iš-j 
naudojime.

T i didelį balių šeštadienį 
Bepigu I j0 (Sept.), Vernon E

ne veltui ir Roose voltas ją

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Oaiias Ir rhroniike.a tyrų ir 

moterų iiftiH kraujo Ir odo* 
Padarau ({tyrimus kraujo ir lla^UKie

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

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

Telcphonas - MEdallion 3-1328

r

(222-223)

Mažytė.
FOTOGRAFAS

JONAS STOKES 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 23 rugsėjo, 10 vai. ryte, 
1 928 E. Moyamensing Avė. Visi drau- 
i gai malonėkite atsilankyt ant šio su

sirinkimo, nes turim labai daug svar
bių reikalų apkalbėt. Ateikit'laiku,

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

Naujas Meksikos 
Įstatymas

Meksikoj išleistas naujas
MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

SKELTIRTAS
RENGIA L. L. R. CHORAS

M M M MlUlJUĮ M M M M M M

Sekmadienį, 30 d. Rugsėjo, 1934,1 vai. vakare 
' FINŲ SVETAINĖJE 7 W

Programe dalyvaus visų mylimi radio art istai, žymiausi Naujosios Anglijos Lietu
vių ir kitų tautų menininkaif

r

Ig. Kubiliūnas, Baritonas ir garsus radio komikas.
i Adele Mickevičiūtė, Soprano.
?T. Bayrack ir A. Martinoff, Duetas— žymūs Rusai Dainininkai,
A. Martinoff, Baritonas, A: Grigunas, Armonistas

t A Mickevičiūtė ir I. Kubiliūnas, Duetas.
Finų Mišrus Choras, L. L. R. Choras
L. L R. Merginų Choras, L. L. R. Vyrų Oktetas,
L. L R. Vaikinų Šokis
I. Yarmolavičiutė, piano akomponistė, visai programai.

BUS MINKŠTŲ GĖRIMŲ IR VISOKIŲ UŽKANDŽIŲ

S

8

s3

> Ig. Kubiliūnas

Gerbiama Lietųyių visuomene! Koncertas bus tikrai žavėjantis ir kiekvienas 
klausytojas bus pilnai patenkintas. Kviečiam visus atsilankyti!

Lietuvių Lavinimosi Ratelio Choras.
* »

i įstatymas, kuriuomi draudžia
ma samdyti moteris prie sun
kių darbų tris mėnesius prieš 
gimdymą. Taipgi draudžia
ma samdyti mergaites jaunes- j 
nes 16 metų prie tokių dar
bų, kur reikia kilnoti ar ne
šioti pundus sunkesnius de
šimt kilogramų (22 svarų). 
Didžiausias svoris leistinas 
berniukams jaunesniems 16 

j metų yra 20 kilogramų.
Daugelyje vietų visai drau- 

; džiama samdyti moteris ir jau- 
įnuolius. Spaustuvėse leista 
j samdyti moteris tik virš 21 
metų. Tūluose kituose dar
buose leista samdyti moteris I

Scranton, Pa.
Svarbu Bedarbiams ir Visiems 

Darbininkams
Pranešam visiems Scranto- 

no bedarbiams ir tiems, kurie 
dar šiek įtiek dirba, bet ken
čia badą, (kad mes laikome mi-' 
tingus kožną penktadienio va-' 

Į karą, kaip 7:30 vai., po nume
riu 332 West Market St.

Dabar .namo savininkas jau 
ištaisė svetainę ir grindis nau-j 
jas sudėjo, todėl vieta pasidą- 
rė labai paranki. Todėl ko-’ 
mitetas kviečia visus ’skaitlin-’ 
giausiai lankyti susirinkimus ir' 
išgirst visokių naujienų, kas' 

'šiandien' dędasi Jungtinėse!
Valstijose. Scrantono gelton-l 
lapiai jum teisybės nesako ir 

; nesakys, ba jie tarnauja bur
žuazijai, o ne darbininkų kla
sei. i

<♦>

<į>

<♦>

<!>

<♦>

<f>

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

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

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

TeL: Foxcroft 9-6901

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

rBedarbis.

I
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Chicagos Žinios
■ draudos bilių, kurio valdyba
• neleido balsuoti dėlto, kad 
i “kliubui neverta svarstyti to- 
į kį šlamštą,” raštininkas į pro-
tokolą įrašęs, būk tas laiškas

• buvęs nutartas atidėti “ištyri-
IŠ LKM Choro Pamokos I Reikia pasakyti, kad šis pik-|mui.” Kurie buvo pereitame 

: nikas visais atžvilgiais buvo ' susirinkime, pastebėjo, kad ne-' 
sėkmingas. Chorui liks pelno taip užrašyta, nes kliubo val-l 
virš 50 dolerių.

Skurdžiaus Sūnus.

Rugsėjo 11 d. LKM. Choro 
pamokoj choristų susirinko ne
mažai, bet dar negana to, da
bar prasidedant rudeniniam 
sezonui, turime gaut naujų 
dainininkų į chorą.

Buvo atsilankius į choro pa
moką drg. Grigienė ir užkvietė 
chorą dainuoti ant kapų lai
dojant d. Antano Drutėnio 
kūną. Choras apsiėmė, žinoma, 
nors visi choristai ir negalės 
išlikti iš darbo, bet gera dalis 
bus.

Antanas Drutėnis persiskyrė 
su pasauliu rugsėjo 9 d., vos

kalbėti apie darbininkų reika
lus, kurie paliečia ir pačius 
kliubiečius, kaipo darbininkus, 
tai valdyba piestu stoja, kad 
nedaleisti nariams užduoti fa
šistams smūgį. Tokių diktato
rių kliubas turėtų kuogreičiau- 
siai atsikratyti.

Senas Kliubietis.

Cleveland, Ohio.

I d.yba visai neleido susirinkimui i 
Įdaryti jokio tarimo tuo klau-j 
; simu. Bet kliubiečiai labai ne- Į
I sispyrė, kad tarimas būtų pa- j .
! taisytas. ! _ , _ , .

Tačiaus jeigu jau taip kny-!Svarbus Debatai Komunisto su
Rugsėjo 11 d. lyte, apie 10-g-oje užrašyta, tai sekančiame į 

valandą, ant o2 ii Morghn gat-, susirinkime nariai turėtų pa-i 
yjll, i Lenkų Spulką įėję plė-1 ];]austi valdybos, ką ji “ištyrė” 
šikai, grasindami kasieiiui, pa-1 pareįĮęalauti, kad bedarbių 
reikalavo atiduoti pinigus, i apdraudos klausimas 
Kaip matyt iš visko, jie nebu-: svarstomas. 
vo ekspertai tos profesijos. Jie; Susirinkime skaitytas 
pasigiobė apie poią šimtų do-Į]<as nu0 Priešfašistinio 
lerių, leidosi bėgti, nors tenai |j-eį0, kuriame išdėstyta

Nesėkmingas Apiplėšimas
DETROIT, MICH

būtų

Komi- 
___ , _______ _____ reika- 

su pasauliu rugsėjo 9 d., vos ir daugiaus buvę pinigų. Jie : lingllmas stoti j bendrą frontą 
sulaukęs 38 metus amžiaus. Jo | turbūt .nesitikėjo, kad jiems1 ]<ovoįį prįeš didžiausius dar-

• mirties priežastis, tai šio išnau-| pavyks pasislėpti. Plėšikai pa-!bininky neprietelius—karą ir 
dojimo ir netikusio surėdymo • važiavę kelius blokus, alėjoje 1 fa§jzmyt Laiške prašyta, kad 
sistema. Jį darbe buvo sužei-'į

> dę ir tas privedė prie mirties, j sidabrinių roles ir vėl leidosi
Velionis

buvo sąmoningas darbininkas. j mijo. kad ten pinigus sumetė
Jis visą laiką skaitė “Vilnį” 
buvo ALDLD nariu. Buvo 
LKM. Choro rėmėju.

Senas Kanklietis.

Į pelenų blėtinę sumele visas kliubas jšrinktu delegatus į 
_ , Nacionalį Kongresą Kovai 

Antanas Drutėnis j toliaus. žinoma, vaikai pate- ppįęg Kara ir Fašizmą, kuris 
šio 

priim- 
prieš

Paskutinis LKM Choro Pikni
kas Buvo Sėkmingas

iri Kaip tik jie nuvažiavo, vaikai 
ir tuojaus griebė tuos pinigus,

; kiek katram kliuvo. Kiek vė-
i liaus už keliolikos blokų, poli-, 
cija patėmijo skaitant pinigus 
automobilyje ir sugavo plėši
kus. :

■ Pakvaišusi Moterėlė Įvarė 
Baimės Demokratams

Rugsėjo 9 d., Liepos Darže, j 
Justice Park, Ill.. LKM Choras] 
turėjo ‘paskutinį pikniką šią; 
vasarą.- į

Kaip del tokios dierios. žrno- j Lietuvių Auditorijoj, 
nių buvo nemažai. " 
visai atrodė, kad lis, dėlto kai L 
kurie susilaikė nuo važiavimo.

Pavakarop suvažiavo geras demokratų mitingą, tūla 
skaičius choro rėmėjų ir sykiu į 
su choristais smagiai laiką lei
do. Apie, 6 valandą pikniko į 
dalyviai buvo sušaukti į šokių ! 
svetainę, kur buvo dainos ir! 
laimėjimai, 
dvi dainas. Dainavimas iš< 
gerai. Po jo sekė laimėjimai.! kažin ką suvyniotą skarutėje, ; 
Buvo leidžiami keli dalykėliai, i įr išvyniodama grasino visus i 
Laimingiausiais buvo daugiau- iššaudysianti. žinoma, nusi- 
sia choristai, turbūt dėlto, kad gaudę demokratai spruko kur; 
jie daugiausia turėjo pasipir- 
kę laimėjimo tikietų.

Penktadienį, rugsėjo 7 d., 
Lietuviu

SHTą dieną Demokratų Lyga turėjo 
rengusi masinį mitingą.

Kuomet piliečiai rinkosi
, .................. Pa-
į kvaišusi moterėlė įėj^ į Audi
torijos koridorių ir visu įsiuti
mu ėmė keikti Auditorijos 
dženitorį ir visus, kas tik ėjo

• Į svetainę. Ji grasindama visus 
Choras sudainavo , iššaudysianti, smarkiai griebėsi 

ėjo . j gavo didelį krepšį ir išsiėmė

JIE NIEKADOS

NEIŠ A UGA
IS'E, TAMSTELE! Tie jūsų vai
kai visuomet bus vaikais jūsų aky
se ... net kada jie pradės daryti 

•“pasimatymus” (deitas) ir kalbė
tis apie žiedus ir šliubavotojus ir 
medaus menesio išvažiavimus.

Bet jie neišaugs daugiau negu 
iš vieno atžvilgio. Jie niekados 
neišaugs pieno reikalą. Nuo kū
dikystės iki nuplikimo arba iki 
jaunystės nuvytimo, jiems reikia 
maisto, kurio ypatingai pienas 
duoda.

Kvorta per dieną iki suvyrėji- 
mui arba sumoterėjimui... bent 
puskvortė po to. Nes pienas turi 
aavyje beveik visas maisto dalis, 
kurių reikalauja kūnas. Na, o ką 
jūs patys? Gerkite daugiau pieno 
—tatai jums naudinga!

FREEHOLD, N. J

kam patogiaus pasislėpti, vieni 
už durų, kiti už stepsų.

Pakvaišėlė. matydama, kad 
nuo jos slepiasi, susidėjo savo 
“tinksus“ į krepšį ir išėjo į 
gatvę, bet vis tiek jinai atsi
sukdama grasino tuom pačiu.

Reporteris.

[ NOTICE is hereby «iven that License No. 
1 A-10598 has been issued • to the undersiRn- 
1 ed to sell beer, at retail under Section 75 
! of the Alcoholic Beverage Control Law at

Ave., Borough of Brooklyn, 
the

j 1632 Benson
_ County of Kings, to

1 premises.
Į FLO RIN HO
■ 1632 Benson Ave.,

• NOTICE is hereby given that License
I B-6413 has been

be consumed off

BARANELLO
Brooklyn, N.

A general . membership į 
meeting of the three LDS. Į 
yęuth branches and the Lyros Į 
Chorus will be held at 920 E.i 

_ i A-1147 ha
79th St. on Thur., Sept. 20, at; jp .*><• 
8 p. m. 
and discuss our plans co-oper
atively for the coming season’s 

. I ixiriiVzj'j is ncresports, cultural and social ac- A-1200 has been .... . ...........—
. . j to soil beer, at retail under Section 75 of1tivities. there Will be an in-’.the Alcoholic Beverage Control I.aw at 1844 | 

. j j ' Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. Coun-teresting speaker present and , ty of Kings, to be consumed off the premi- j 

‘MANN i
Brooklyn, N. Y. Į 

. . _T ,* j NOTICE is hereby given that License No.'special committee. Mo ad- 1 A-5992 has been issued to the undersigned 
. ., Aii to sell beer, at retail under Section 75 of

.     47 j 
; Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County i 
■ of Kirtgs, to be consumed off the premises. ' 
I MAX FLEISCHMANN
I 47 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y

Nusižudė gasu Mrs. Candida’ CE - 
Milholland Fuller, 50 r--x-'............- —-
gyvanašlė turtingo ;
Fullerio. Jiedu buvo persis-j 

kyrę apie trejetą metų atgal. į 
Paliktoj notoj neišaiškinama; 
mirties priežastis, tik paminė-; 
ta, kad viską palieka savo 8 
metų dukrelei. j

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

NOTICE is hereby given thnt License l() 
‘ <s been issued to the undersigned j 

sell beer, at retail under Section 75 of | roo a„„
... ... | the Alcoholic Beverage Control I.aw at 1768 1 Countv’ of Kinas’Kere we Will outline I Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. County .>remises

I of Kings, to he consumed off the premises. ' tamvc
I FRED FISCHER

Ave., . Brooklyn,

Y.

No.
.j I B-6413 has been issued to the undersigned

> <o se” beer at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

CUTHBERT
Brooklyn, N. Y.

given that License No.

Alcoholic 
Gates

Į premises.

1768 Nostrand Ave., . Brooklyn, N. Y. j Ga*es ____
NOTICE is hereby given that License No.! f’IMued to the undersigned

............ -- “* to, ,h% to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 345

1 78th St.. Borough of Brooklyn. County of 
| Kings, to be consumed on the premises.

BAY RIDGE POST AMERICAN LEG
ION.

345- 78th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1512 
Kings Highway Borough of Brooklyn, County 

Į of Kings to be consumed on the premises.
L. and K. BEER GARDEN INC.

I 1512 Kings Highway, Brooklyn. N. Y. 

ikn* t I NOTICE is hereby given that License No.
K ' • B-4712 has been issued to the undersigned

, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 300 

. ...........   ., Borough of Brooklyn. County
I of Kings to be consumed on the premises.

ROSE ALBERT
300 Lenox Road, Brooklyn, N .Y.

j NOTICE is hereby given that License No. 
į B-303 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 76 of
■ the Alcoholic Beverage Control Law at 180
Jay St., Borough of Brooklyn, County of 

! Kings, to be consumed on the premises.
Mis. GEORGE A. SWIFT

■ 180 Jay St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2184 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 78 
Gth Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the premises.

B.&T. COFFEE SHOP & RESTAU
RANT INC.

78-6th Ave., Brooklyn, N. Y.

: Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun-

i ses after the meeting there will; martin vohltmann 
. -iii1 *844 Nostrand Ave., I'be entertainment furnished by: 

a !
. . i . a 11 ' w SVI1 1 vitui unuur oecuon in cmission Will be charged. ZA11 the Alcoholic Beverage Control Law at 4 

Lithuanian youth invited.

Republikonu

Draugas William W. Weins- 
tone, Komunistų .Partijos Mi- 
chigano Distrikto sekretorius, Į 
debatuos su U. S. A. Hegg- 
blom, nariu republikonu parti
jos Wayne pavieto centralinio 
komiteto. Debatai įvyks rug
sėjo 22 d., subatoje, 8 vai. va
kare,* Detroit Armory s.vet.,Į

- kampas Larned ir Brush Sts. |
Debatų tema bus : Nutarta, į 

j kad proletarine diktatūra (So-; 
vietų valdžia) turi pavaduoti 
republikonišką valdžios formą 
Jungtinėse Valstijose. Drg. 
Weinstone palaikys afirmatyvę 
pusę, o republikonu šulas gins 

; negatyvę pusę.
Garsus Detroito advokatas 

Maurice Sugar pirmininkausi 
debatams.

Debatus rengia Workers 
Educational Association of 
Detroit.

Mes raginame visus Detroi- 
Į to lietuvius dalyvauti šiuose

metu ■ A-10610 half been issued to the undersignedU; f. n,-«iY*H1LLU’ .to sell beer, at retail under Section 75 of į 9’ '
advokato tho Alcoholic Beverage Control Law *at 6928 ! A 'im'Li 'VUMIV , Aye BoroUKh Qf prooklyni Counly Lenox Road,

of Kings, to be consumed 'off the premises. 
WOLTN and ROSS. INC.

6928- 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , 
B-6874 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at l-etall, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverago Control Law at 459 
Grand St.. ' Borough of Brooklyn, County | 
of Kings to be consumed on the premises, i

. j 'JOSEPH VEPSTAS 
459 Grand St., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
B-324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2821 
East 7th St., Borough of Brooklyn. Counly 
of Kings to be consumed on the premises. ' 

SAM WEITZ
2821 East 7th St., Brooklyn. N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-592 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1298 j 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County | 
of Kinks to be consumed on the premises.

BEDFORD PLAZA CAFETERIA INC. • 
1298 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5605 
Avenue L, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed On the premises.

CECELIA BAILEY 
5605 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-G062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4723 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to he consumed on the premises. ■ 

MARTIN HOGAN & GEORGE JOYCE 
4723- 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6113 has been issued to the undersigned 
lhCSAlcobho^\c ^Cv^geUSm?tVo?tL°w It 23 
Bushwick Ave.,- Borough of Brooklyn, County I 
of Kings to be consumed on the premises.

ERASMO Di SENA ]
23 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. < 
B-6-150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1449 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ETHEL CAMEO REST 
1449 Myrtle Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that beer 
salers License - No. C-1296 has been 
to the undersigned to sell beer, at 
sale under the Alcoholic Beverage Control 
Law, in the premises located at 471 
man St., Borough, of Brooklyn, County of 
Kings.

BELLEMORE DISTRIBUTORS 
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

Kongresą 
ir Fašizmą 

Įvyks Chicago.]' pabaigoj 
mėnesio. Laiškas buvo 
tas beveik vienbalsiai, 
balsavo tik keli.

Tuojaus buvo duotas 
mas išrinkti delegatus. Valdy
ba matydama, kad balsuojant 
įnešimas pereis, pradėjo elg
tis taip, kaip ir pereitame su
sirinkime. Pirmininkas Rūta ■ 
išdidžiai pareiškė:

“Jeigu jūs ir nubalsuosite ir svarbiuose politiniuose deba- 
išrinksite delegatus, aš vis tiek tuose, 
nepasirašysiu.” Pradėjo gąs
dinti narius, kad jeigu išrinksi110- 
delegatus į Priešfašistinį Kon
gresą, “tai visas kliubas galės 
papulti į kalėjimą.”

Tai matote, kliubiečiai, kaip 
mūsų išrii 
eina savo 
pasako, kad mūsų balsavimas 
nieko nereiškia, galite jūs bal
suoti, kaip norite, o aš, pirmi
ninkas, darysiu, kaip man pa
tinka ir nepildysiu jūsų nutari-

' mų ’ Pirmininkui pagelbėjo ir i pradėjo užpuldinėt tuos gin- 
■ nutarimų raštininkas Kuncevi- k]ų siuntinius ir atimdinėt. 
' čia. <T'~ = -----j = --1-
ti:

“Kitas sakė, mūsų kliubas 
‘yra pašalpinis, jis nieko ben-'čius ginklais nuversti 
dro neturi su politika. Jie per-.bartinę vyriausybę, 
eitą susirinkimą atnešė vieną j ---------------------
laišką, kitas sakė, dabar kitą. n i 0 j _ • 1 • 
Jie kažin ką nori padaryti su 
musų kliubu, kitas sakė.”

! Po šitokio kliubo valdybos' HAVANA, Kuba. - 
1 pasirodymo, ir leido balsuoti.;. ’ .
Pats pirmininkas skaitė bal- j im^a 35 komunistai. < 
sus ir suskaitė, kad už įneši- į melagingai, provokatoriškai 

. mą balsavo 19, o prieš 18. Ne-j kaltina už “bombų sprogdi- 
į nimą” sudegusiame “Mor- 
|FO Castle” laive ir net už 
I kapitono Willmott užudy- 
įmą, nors pati valdžia žino, 
jog komunistai pavieniais 
teroro veiksmais neužsiima 
ir aštriai smerkia tokius žy
gius.

įneši-

PATARIMAI
NUO APETITO

ŽADINTOJO IKI 
PRIESKONIO SU

ALUM I Lietuvis Baty Siuvėjas
Brooklyn, N. Y.

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS 
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Reporteris.

Komitetas.
taip

visaIspanų Valdžia Praleidžia
.“£SS* a"1;," Ginklus Savo Faiistam CLEMENT VOKETAITIS

MADRIDAS.
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
t

Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
įse

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

A

Pats 
kad

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

Valandos: nuo 1—6 po pietų

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd 8t.

Išgirskite susikirtimą
tarpe komunisto ir republiko-

tiškas sopranas; Aido Choro 
Merginų Sekstetas; Enzo Pas- 
carella smuikininkas. Taipgi 

i dainuos solus ir duetus pati

N. Y.

whole- 
issued 
wholc-

Sack-

Valdžia 
!" leidžia per sieną gabentis 

ginklus Ispanijos fašistams. 
Socialistiniai darbi ninkai

Jis atsistojęs pradėjo rėk-.jjv valdžia juos areštuo
ja, ir kalina, kaipo norin- 

da-

Jaunųjų Liet. Am. Tautiško 
Kliubo Valdyba Stoja už Ka-

. . kurie pastebėjo, kad pirminin- 
j kas ne visus balsus suskaitė už 

y d i įnešimą, jų buvę paduota daug 
. i daugiau, negu 19. Tada leido 
*.... J balsuoti išnaujo, bet taip si

TZ1. . • • i • nt • j. j suko, kad .daugelis susiKliubo susirinkimas. Narių at- v. ’ , . ,v- :° , x, ,.. , _ ........ i nežinodami is katro galojbal-silanke vidutiniškai. i . . . ° . .
Raštininkui perskaičius per-, ie °J °.1®1 suo

eito susirinkimo protokolą, bu- h ,v,,sk® ,ls na^°- leldo balsuo_- 
vo pastebėta, kad užrašyta ir ’ t’t.k pnes. Daug narių mane, 

I tas, kas visai nebuvo tarta. | kad balsuojama už Įnešimų m 
! Kad paslėpti valdybos dikta-' »akgIS rankas. Jiems buvo pa-

ra ir Fašizmą
Penktadienį, rugsėjo 7 d., 

i Lietuvių Auditorijoj į
Jaunų Lietuvių Am. Tautiško

! torišką pasielgimą su pereita- 
Į me susirinkime pakeltu klau- 
1 simu, kas liečia bedarbių ap-

FREEHOLD, N. J

PIKNIKAS
Rengia A.L.D.L.D. 235 Kuopa

Nedčlioj, 23 d. Rugsėjo (Sept.), 1934
ANT JASKOS FARMOS

Englishtown Rd., Freehold, N. J.
ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

Visi apielinkės draugai ir draugės esate kviečiami 
dalyvauti šiame piknike, nes pusė pelno skiriama po
litiniams kaliniams, kurie kankinami kalėjimuose už 
darbininkų reikalus.

KALBĖS P. BUKNYS, Iš BROOKLYNO
A. Gorskio Orkestrą iš Elizabeth grieš šokiams.

Prasidės 11 vai. ryte ir tesis iki vėlumos

Del Sudegusio Laivo 
Suimta 35 Komunistai

stebėta ir jie nespėjo nuleisti 
rankas, kaip pirmininkas jų 
balsus jau buvo priskaitęs 
“prieš.” Po šitokio perbalsa- 
vimo pirmininkas suskaitė, kad 
balsai pasidalino lygiai, 
pirmininkas nubalsavo, 
įnešimas atmestas.

Kas liečia kliubo “nesikiši
mą į politiką,“ reikia pasakyti, 
kad tai tik kliubo valdybos ir 
kelių menševikų bandymas 
akis apdumti nariam. Kada į 
kliubą atsikreipia buržuazinių 
partijų politikieriai, tai Valdy
ba niekados jiems neatsisako 
suteikti balso. Kad ir tą va
karą, atėjo demokratų žmo
gus į susirinkimą rinkimų rei
kalais. Valdyba su mielu no
ru leido jam kalbėti ir plaka
tus dalinti. Al’ ne 
tikslu Grigaitis rinko 
“antram skridimui,“ o 
valdyba nieko nesakė prieš

i tai ? Dar negana to, iš kliu
bo iždo paaukavo $15 Grigai
čio skridimui.

1 tika ? Bet kuomet bandoma pa- streikan.

• Su- 
Juos

Greita Sekmadienio Vakarienė
Kuomet nelauktinai užeina sve

čių sekmadienį po pietų, ir jūs no
rite, kad jie pasiliktų vakarienei, 
tai nėra reikalo rūpintis, jeigu ne 
viską turite po ranka.

Sveika, namiška vakarienė gali 
būt sudaryta trumpiausiu laiku. 
Ir nėra smagesnio dalyko, kaip 
jeigu jūs galite susodinti grupę 
draugų prie vakarienės, pati nepa
vargus begaminant jąją. Pusė se
kreto, kaip būti gera svečių priė
mėja, yra tame, kad nereikia bė
ginėti aplinkui “bedirbant 
daug darbo.”

Štai vakarienė, kuri gali 
pareiti iš delikatesseno—
Šaltos Jautienos Kepsnys su Chili Padažu 

.Mišrios Daržovių Salotos Ruppert’s Alus
Dili Agurkai Varškės Sūris 

Kepti Obuoliai 
Kava

O nesenai, kai aš iš netyčių, be 
pranešimo užėjau pas savo seną 
draugę, užaugusią senojoj tėviš
kėj, ji mane nustebino puikia, 
skaičiai spalvuota staltiese ir tu
zinu stalskepetaičių. “Mano pus
seserė anapus marių žino, kad 
man patinka tokie daiktai. Jie 
primena man tuos laikus, kada aš 
buvau mergaitė ir mes sekmadie- 
nj popiečiais eidavome toli į lau
kus pasivaikščioti ir turėdavome 
užkandžiu ir įsigėrimų sodžiaus 
užeigose. Taigi ji man ir atsiuntė 
šiuos daiktus, ir aš laikau juos 
nuošaliai i pasidėjus, o pasiimu 
juos del ‘mažu vakarienių specia- 
liams svečiams.”

i Tai šitokie, namiškiai dalykė
liai padaro net paprasčiausią val
gymą su svečiais, kaip kokį poki- 
Ij. Jeigu jūs neturite, kas jums 
atsiųsti iš anapus marių tokių 
skaisčių lininių staltiesių ir stal
skepetaičių, jūs galite jų surasti 
čia pat savo kaimynystėje—gal ne 
su tokiomis mintimis apie senuo
sius namus—bet vis tiek jos atliks 
savo darbą.

Telefoną^: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
PATERSONO BOSAI 
NAIKINA SUTARTĮ,

Paterson, N. J.—Šilko 
Fabrikantų Sąjunga paskel
bė, kad jie panaikina sutar-1 
tį su darbininkais, sulig ku
rios buvo “pripažinta” uni
ja, įvesta 40 vai. darbo sa
vaitė ir žadėta bent $20 al
gos į savaitę. Siltartis. bu
vo padaryta pernai gruo-i 
džio mėnesį. Fabrikantai I 
sako, kad darbininkai išėjo, 
streikan, kuomet kitjur “dar | to. Candido Canfora

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

/Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

E. PASCARELLA, 
smuikininkas

Kuris grieš Menkeliuniutės j 
koncerte.

Kiti dainininkai bus: Lioną 
Basaly, lyriškas sopranas, Ro- 

1 sa Steffanelli, kolaratura sop- 
9 žymūs 

nestreikavo virš 40 šilko (tenoras; A. Višniauskas, bari- 
darbininkų”; todėl, girdi,; tonas; Rosa Parronchi, drama- 
jūs pirmi iš savo puses su
laužėte sutartį...

Patersono. plačiojo šilko 
politiniu dirbtuvės, sulig pranešimų,1 Menkeliuniutė. 
pinigus visos uždarytos, apart kele- 

kodel - j.o mažiukių, “vištiniu” 
! dirbtuvėlių.

Dažytojai
Ar čia ne poli- kad vadai

dar tebelaukia, 
pašaukta juos

Po programai bus šokiai, 
griežiant Beniulio orkestrai. 
Koncertas prasidės 4-tą vai.; 
šokiai bus tuojau po koncertui. 
Vien tik šokiams 40.

Tai bus 30 rugsėjo, (Sep
Labor Lyceum, Brooklyn, N

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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
i VAIKŲ MOKYKLĖLĖS
Į MISIJOS ATYDAI

KO-1

ko-

New Yorko Darbininkai Apvaikščios Didžias 
Sukaktuves

Sukaktuvių > 
kuris įvyks: 
East 177th|

Penktadienį, 21 d. šio mėne-] 
šio, New Yorko ir priemiesčių I 
darbininkams bus viena iš di-j 
džiausiu švenčių. Toji šventė 
tai bus Komunistų Partijos1 
Penkiolikos Metų 
Apvaikščiojimas, 
Bronx Coliseum, 
St., Bronx.

Virš poros desetkų unijų lo-į 
kalų, kaip Darbo Unijų Vie
nybės Lygos Unijų, taip lygiai 
Neprigulmingų ir Amerikos 
Darbo Federacijos lokalų deda 
pastangas surengimui sekmin-į 
gų KP 15-kos Metų Sukaktu-1 
vių. Tarptautinio Darbininkų ; 
Ordeno (IWO) ištisos kuopos, 
su savo vėliavomis ir iškabo
mis, visi bendrai, maršuos į 
Bronx Coliseum, kad pasvei
kinti Komunistų Partiją ir pa
gerbti jos didelius darbus šių 
didžiųjų sukaktuvių proga.

Beje, IWO komunistų frak
cija pasižadėjo gauti tūkstantį 
geriausių ir veikliausių tos or
ganizacijos narių darbininkų į 
Komunistų Partijos eiles. Jie 
iššaukia kitas masines organi
zacijas į revoliucinę kompeti-

Demonstruoki! Ketvir 
tadienį prie Šalpos 

Biuro
Rytoj,-20 d? rugsėjo, 10 vai. 

. ryto, Williamsburgo darbinin
kai maršuos prie Hom.e: Relief 

. Biuro protestuotiprieš nuka*- 
t pojimą šalpos, reikalauti dau- 
i giau- šalpos] drabiržįų Ir medi- 

kališkos- pagalbos bei dantų 
gydymo^ veltui1 bedarbiaips 1 ir 
šiabp biedniems darbininkams.

Mafšavimas prasidės lygiai 
10 valandą ryto, muo So. 4th 

. Į? ;Mloį)b'er ŠtS.1 Mafšuo^djailis 
; grieš WESL (eks-kareivių) be- 

, j nas. Nuo sėkmingumo šio 
j maršavimo < daug priklausys 
šios apielinkės biednų darbi
ninkų hkimfis, tad svarbu jame 
dalyvauti.

•! Miesto administracija

j Ten rasite tam tikrus prireng- 
I tus automobilius, kurie nuveš! 
I jus į balių įr parveš, žodžiu | 
| sakant, iš mūs pusės, prisiren- ; 
{ girnas ir patarnavimas kuo 
puikiausias. Todėl mes kvie-1 
čiame visus, kaip jaunus, taip ; 
ir senus dalyvauti šiame links-| 
mame baliuje.

Užkvieęia,
Rengimo Komisija,

Draugai, kurie buvote 
mitete laike vaikų mokyklėlės, 
malonėkite susirinkti į “Lais-' 
vės” svetainę, trečiadienį, 
rugsėjo 19 d. vakare, kaip 8 
vai.

Reikės greitai pradėti mo
kyklėlė, bus daug svarbių da
lykų aptarti. Todėl nesivė- 
luokite susirinkti.

J. L. Kavaliauskaite. Sekr.!

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA 
j Pirmos klasės anglis, geriausios 
I rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
i tonas, tai legališkas svoris. Prista

tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Į 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aido Choro Dramos Grupes 
Nariams

Visi Dramos Grupės nariai 
būtinai dalyvaukite susirinki- 

I me, kuris įvyks ketvirtadienio 
vakare (rugsėjo 20), 8:00 vai. 
vakare, “Laisvės” svet.

Ateina teatrų sezonas, turi
me nutarti kokius veikalus su
lošti. Jau gavome vieną pa
kvietimą. Todėl, kiekvienas 

. narys neturi praleisti šį svarbų 
susirinkimą .

J. L. Kavaliauskaite-
(222-223)

Šio Ketvirtadienio Vakare 
Bus Sąryšio Konferencija

Visi tie, kurie esate išrinkti 
iš savo organizacijų bei kuo
pų į Sąmyšio konferenciją, tai 
būtinai ateikite šio ketvirta
dienio, 20 dieną rugsėjo, 8:30 
vai. vakare, į “Laisvės” sve-( 
tainę. šioje konferencijoje bus 
renkami delegatai į prieškari- 
nį-priešfašistinį kongresą. Ku
rios kuopos neturėjote savo 
susirinkimo ir neišrinkote de
legatus, tai turi dalyvauti vie
nas iš valdybos.

Sekretorius S. J. B.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) \

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

ALDLD 185 KP. NARIAMCharles Krumbein,
2-ro Distrikto organizatoiius, j prencĮg geriau sustabdyti 
bus vienu iš kalbėtojų Bionx, negu uždėti bent 

Coliseum mitinge. įa.jęSUS anį .stambiųjų
i mų savininkų, bank i erių ir 
sų. Tas reiškia badą virš 
Bonui šio miesto gyventojų j™ i pų n i

darbininkų, jeigu neduosim, Inaelmanno rūmą Rodoma 
reikšmingo atsakymo į šį mies-j Šiandien 
to viršininkų badu marinimo’ 
nuosprendį. Šio miesto darbi
ninkai turi atsakyti į panaiki
nimą darbininkų teisės gyven
ti. Tam tėra tik vienas tin
kamas atsakymas, kurį darbi
ninkai gali duoti ir tuo atsa
kymu yra vieningas, organi
zuotas masių protestas. Drau
ge, jūsų vieta to protesto

ciją, proporcionaliai sulyg sa
vo narių skaičiaus gauti narius 
į revoliucinę partiją.

Nėra abejonės, kad masės 
lietuvių darbininkų taip pat 
puikiai pasirodys šiose revo
liucinės partijos sukaktuvėse.

Sėkmingas Jamaica Darbininkų Mitingas
Pereitą šeštadienį TDA su-; Popovich, kuris buvo pasiųstas 

rengė prakalbas ir koncertą į šešiem mėnesiam kalėjimo per 
Darbininkų Centre. Progra- fašistą teisėją 
moję buvo piano solo, mando- Ernst 
linos ir piano duetas, masinis! Popovich dabar yra išimtas po 
dainavimas.

Pirmu kalbėtoju buvo Atei
vių Gynimo Komiteto sekreto
rius. Jis savo trumpoj kalboj 
nurodė, kaip jie veda jiovą 
prieš imigracijos viršininkų už 
simojimus deportuoti darbinin
kus vien tik už tai, kad jie 
yra kovingi. Tikėjomės d. C. 
Hathaway kalbėsiant, bet jis 
turėjo išvažiuoti į pietines val
stijas, tad jo vietoje kalbėjo 
d. Martel. Jisiai pasakė pui
kią prakalbą apie Bendro 
Fronto tarp socialistų ir komu
nistų klausimą.

Po to mes turėjome labai 
sujaudinantį momentą. Visai 
netikėtai pasirodė jaunas Na-j 
cionalės Gvardijos narys, pil-l 
noje uniformoje, ir pasakė su-' 
jaudinančią prakalbą.

“Mes, i 
ne visi esame ni 
darbininkus. Kai kurie iš mūs! 
suprantame rolę bosų ir padė-| 
tį, kurion jie mus pastato kaip . 
streiklaužius. Mūs pareiga iš-i 
aiškinti tą kitiem gvardiečiam. 
Dabar yra laikas, o ne tada, 
kada mus jau pašaukia strei- 
kalaužių pareigom. Norint ve-j 
sti musų darbą pirmyn, mums: 
reikia pinigų lapeliain, brošiū-' 
roms ir tt. Aš atėjau čionai į $16 ’ už 40 valandą 'darbet pa
prašyti, kad jūs pagelbėtumėt vaitę visiems nelavinti,erM Gar
mums mūsų darbe. Del įvai-• bininjkatns kailio unĄu'si^ijoj, 
rių priežasčių aš negalių ilgai1! tičiatfel Haęrft j •’ 
kalbėti, negi pasakyti visą, ką ! 350 >7tk - Avė;, ; 1 ; f
norėčiau pasakyti. Ačiū jums,! $15 ,dfž fe 16 Majamį, ; J 
draugai.” . I

Draugai noriai aukavo tam! ig darbo, tada dešimts - kitų 
tikslui ir suaukavo $5. ; paslų sustreikavo ’ii> valanda

Po tam tapo perstatyti mū-i vėliau prisidėjo prie jų 40 la
sų komunistai kandidatai į Į vintų tos šapos darbininkų, 
įvairias Queens apskričio vald-' Streikas į valandą buvo laime- 
vietes. Vienu iš jų buvo Otto tas.

už dalinimą
Thaelmanno lapelių. monstrantų eilėse.

| kaucija iki naujo teismo. Ji- n . ii i i * 
sai trumpai kalbėjo apie Wel- INcbdlSUOS UŽ
fare Island kalėjimo sąlygas LaGuardiją . .
ir kaip su juom ten apsiėjo.
Didžiumą laiko jis buvęs aL

nus- 
pa- 
ko- 
na- 
bo- 
mi-

Mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Atsilankiusieji gausite “švie
sos” No. 3. .

Sekr. M. Misevičienė.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli kamba

riai, šildomi, yra karštas vanduo, 
ir visi moderniški įtaisymai. Kreip
kitės sekamai del tolimesnių infor 
'macijų: 436 South 51

tolimesnių mfor- g 
th Str., Brooklyn, J

(222-228)

Thaelmanno filmos rodymas 
turėtų tapti didžiule priešfa-Į 
šistine demonstracija, todėl 
darbininkai raginami skaitlin
giausia dalyvauti. Svarbu pa
matyti tą istorišką filmą, svar
bu finansiniai tuomi paremti 
kampaniją už Thaelmanno pa

de- liuosąvim^, įsvarbu skaitlingu 
atsilankymu parodyti savo kla
sinį solidarumą. Tos trys di
delės priežastys ir bus akstinu 

. į kiekvienam darbininkui pama
tyti tuos paveikslus.

Thaelmanno filmą pradėję! 
rodyti šiandien ir rodys per! 

i. baigiant!
_______ ______ AŠ esu'vienas iš darbininkų . ..... . _ , 
skirtas nuo kitų, kaipo agįta-! kurie balsavo už LaGuardiją tris sekamas dienas, baigianti 
torius. Jis negavo laiškų, įaip-j pereituose; rinkimuose, bet po šeštadienį. Filmą rodoma 28th' 
gi jo siunčiami laiškai, nebuvo(to, ’ką as mačiau laike streiko, gt. Theatre, 28th St. ir Broad- 
išsiųsti._________ . , Ūš nebėnūmesiu saviti balsą •w-ay# New? Yorke. (ąš nebėnūmesiu‘ savoį 

taip prastai.
Aš esu vienas Supreme Briar 

Pipe iCo., .125 Navy St., Brook
lyn,. streikuojančių darbįnin-i 
kų. .Slaptos policijos agentai- 
atėjo du syk į mūsų centrą' 
jieškoti pavojingų ginklų. Betj llesjų

išsiųsti. f ; ) : . . ■
Vakaras užbaigtas masiniu 

dainavimu. Audringi jaunų iri 
senų balsai dainavo revoliu
cines dainas, užbaigiant.kon
certą Internacionalu. .Po,pro
gramos buvo pasikalbėjimai ir j 
užkandžių. Apie 12 vai. skirs-' ................. v. . ; .
tėmes namo smagūs ir entu-l skebai nešiojasi geležines linas j Kompanijai, 381 4th Av., New

ĮVAIRIOS ŽINIOS j

ziastiški po draugiško ir pa 
mokinančio vakaro.

I 
nacionalgvardiečiai, Į Privertė Bosą Grąžinti 

usistatę prieš; Darbininką 1 VlTYHO 1 C? mtlC* I
Kailiasiuvių Darbininkų ' In

dustrinė Unija laimėjo mūšį 
organizavime paslų ir išsiuntė- 
jų kailiasiuvyklose, kuomet 
pavyko sugrąžinti į darbą jau 
nuolį, Coleman Reiss, kuris 
buvo pravarytas ?už prigulėji
mą unijoj.’ ’ j ' ' ■, i į !

Nors NRA, kodeksai nyš^ko

Antru sykiu bėgiu trijų mė- 
Macaulay Publishing

Yorke, grūmoja streikas. Raš
tinių Darbininkų Unija, įteikė 
kompanijai reikalavimą tuo
jau sugrąžinti darban penkius 
darbininkus, kurie pereitą 
penktadienį gavo iš kompani
jos dviejų savaičių paliuosavi- 
mo pranešimus.

Šapos komitetas reikalavo

j ir atvirai jomis mosikuoja 
i streikieriam po nosia. Ir nors 
! mes skundžiamės esančiam 
i sargyboje policistui, bet jis nie- 
; ko skebams nedaro. Kitais 
žodžiais, skebai. turi teisę ap
siginkluoti ir dar gauti polici
jos apsaugą, bet streikuojantiI \ 
darbininkai laikomi tarsi ko
kiais kriminalistais. Polic. nu- pasimatyti su Lee S. Furman, 
veja net mūsų pirmininką nuo pirmininku
gatvių, kuomet skebąi turi iš- skelbs streiką, jei nebus skai- 
eiti iš. dirbtuvės. ,

Visa.šapa kaip vienas strei- 
kuo.jarų.i'j Mes visi, prigulim 
prie , Nepriklausomos Pypkių 
Dirbėjų Unijos, ; . ■ ■ •_

( . . Darbkoras.

, ir pareiškė, kad

tytasi su jų reikalavimu.

Kiekvienas pasimatymas su 
savo dviejų metų sūnum lėšuo- 
ja William Lowe, virėjui, $5. 
Tiek jis pažadėjęs mokėti jo 
užlaikymui. Bet jo žmona sa
kėsi ;pinigų nenorinti ir skundė
si, kad jos vyras visuomet su
kelia barnį, kada ateina sū-

Kuomdti ftei^s: tapo' pravytas

' Telephone: FOxcroft 9-6901 

ory BALČIŪNO v 

LIETUVIŠKA

L ORCHESTRA .
1 Pristatau Parengimams Gerą Muziką Hlž 

t - Prieinamą Kainą } rssi-j 
321 Chauncey Street 18 Štagj

Brooklyn, N. Y.

r < ■ ’ 'į j l agg Street

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į Bar ir 

Restaurant bizni. Gali būt vyras 
arba moteris, bet turi būt geras vi
rėjas. Priimsiu su mažu kapitalu, 
arba visą parduosiu. Greitai atsi
šaukite: Morgan Bar and Restaurant, 
191 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y. : 

(222-228) 1

Gera proga del dviejų neženotų 
vytų arba ženotiems be vaikų, nes 
turiu 4 didelius grūs kambarius, su 
visais rakandais, reikaingais gyveni
mui. Priežastis,. kad aš išvažiuoju į 
Lietuvą, paliksiu viską veltui. Del 
pasitarimu kreipkitės šiuo antrašu:

A. HINTZ
135 Thames St., Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis, kuriame 

yra labai gerai išdirbtas biznis. Čia, 
yra geras darbas ir pragyvenimas, 
del vienos didelės 
dviejų, 
klodės, 
del. 45 
Taipgi 
derlingos žemės, didelis upelis mau
dytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, 
arklys, daug vištų, 20 kralikų ir 
daugybė angančių daržovių. Yra visi 
farmos įrankiai, ir geram stovyje.

Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma
lonėkite atsišaukti del platesnių ži
nių: Avanta Farm, Ulster Park, N.Y.

(218-230)

šeimynos arba 
Yra visi jtaisymai, lovos, už
statai, ir virtuvės įrankiai 
žmonių, yra elektra, gazas. 
yra daug žemės,—10 akrų

PAJIEŠKO.IIMAI
PAJIEŠKAU drauges del apsivedimo, 

nesenesnės kaip 30 metų ir nedau
giau sveriančios kaip 130 svarų. Aš 
esu 35 metų; turiu gerą darbą ir 
gerai uždirbu ant pragyvenimo. Ne- 
naudęju svaiginančių gėrimų ir ne
rūktų. Myliu linksmą gyvenimą. Su 
pirmu laišku malonėkite ir paveikslą 
prišiųsti. ' ' : .■ >

t J. MEKL
37 Graham Ave. Brookyn, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės, link
smos išvaizdos, mylinčios skaityt 

I uaruiiiiiiKisK.us. laiKrascius, nors ois- 
I kį prasilavinusios,^ ir mylinčios'tikrą 

< . .v ) ■ ,V1 _ j draugišką šeimynišką gyvenimą. Tu-
paemimą $J0. IS moteriškes, ri būt nęjaunesnė kaip 35 metų ir 
jiėškanČios šalpos. Jisai Ža-'ne senesnė kaip 45 metų. Be skir- 
dėj^s sudaryti viską, kad ji tumo ar našlė be valkų, ar mergina, 
tikrai gausianti pašalpa. Jisai f.“™1' kelioliką d?lerių.

v ’ v._ . ' . hnti svarų.gyvenimą ir užsilaikymą
taip pat esąs nužiūrimas kitose be skirtumo namie arba išėjus, turi 
suktybėse. i but fiziškai ir protiškai sveika. Ma-

. ' 1 lonėkite su pirmu laišku ir fotogra-
• ... ; fiją prisiųsti, ant pareikalavimo su-

LaGuardijos administracija'grąžinsiu. Atsakymą duosiu visoms.

Great Netke Smagus Vakarasi ■ , I. pf .• < ■ . .t ;.i > 'j.;
Kaip< visiems yra j žinoma,; o 

jeigu dar kam' nežinoma, < tai 
pranešame;kad- balius,: kuris 
yra rengiamas Great Necko 
Darbininkiškų Org. Bendro Ko
miteto; įvyksta f šį] • šeštadienį, 
rugsėjo (Sept.)' 22 dų Vernon 
Hall, 45th: Drive and-211^1 St.; 
Bayside, iL. L ' • ; / ! ■

Ir reikia pasakyti, jog vis
kas rūpestingai yra prirengta, 
kad užganėdintL publiką. Sve
tainė puiki šokiams, dėlto dau- 
gelišhįreatneckiečių ? ją (gerai 
žino. 'Grieš šešių kavalkų J. 
Grtfub orkestrą i 1 Programa b’us

i puiki-turininga, bet neilga. Gė-
I rimai ir^valgiai bus pirmos rū- su pagalba buržuazinių alder-1 vAš esu našlys, 39 metų senumo, 
šies ir puikus patarnavimas.

Bedarbiai,’(kurie nepajėgia 
užsimokėti !už įžąngą, bus įĮei- 

įdžiauni veltui. Į įtūrie- neturite 
automobilių-karų, o norite Va
žiuoti,• prašomi ’-ateiti 'į Darbi
ninkų Kliubą/'108 Steamboat 
Rd.r tarpe 7 ir 9 vai. vakaro.

naųč aplankytu, bet ; .pelinę 
rbtai teduoda.' Williamsai at
sidūrė 'teistai : > 1 >

Jack T. Rosen, 44, metų, gy
venęs 3085 King College Pl., ___ v į —— — - ”7 -"”*7 m-- ~ ” V ”
Bronx, nuteistas nuo šešių mė-i darbininkiškus laikraščius, nors bis- 
nesių iki trijų metų kalėti už j 
paėmimą $10. iš

užsilaikau kuono geriausiai, svaigi- 
nančiij. gėrimų nevartoju, tik kaip 

, ir tai visai Dia
gramą, kuriA Uždedama de-'žai- Esu sveikas fiziškai ir protiš- 
išimtad’^ifc iniošimčio Unt visų1 kai: ’,astovl* da5bi» * ™u°-

biznio įplaukų, tokiu būdu , tikrą draugišką šeimynišką ^yveni- 
ptivereiant' pilkėjus iri sfnul- Yną.' '
kills biznierius nešti didžiausią’F. VENSKUNAS, v. V1 L 312 Shonk Str., Plymouth, Pa.
mokescįų \p^stą. j (218-224)

manų ir finansierių praleido
taip vadinamą “Sales tax” pro-! alaus išgeriu, i

«*•

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Notaty Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: % 

nuo 11 iki 1 dienomis
' nuo
Sekmadieniais

84 Union
BROOKLYN, N. Y. .

5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

< ! (Undertaker) »
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
Idem
402

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos5 Ligos Gydomos

parėm, krikžtynom ir Irito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) , 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

S
 Gydomos Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 

, Nėr v j » Ligos, 
Chroniški tSkau- 

; dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesvėikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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




