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Kiek Lėiavo Audyklų 
Darbininkų Streikas

bu- i
pa- į 
už-' 

ir kita i

jos vadai skaitliuoja, kad 
per tris audėjų, verpėjų ir 
mezgėjų streiko savaites jie 
prarado 15 iki 20 milionų 
dolerių algų..

Septyniose valstijose 
v o prieš streikierius 
Šaukta milicija, kurios 
laikymas, bombo
amunicija kaštavo po $37,-| 
000 per dieną.

Streiko metu milicija ir I 
policija nugalabino 15 pikie
tininkų. Per vieną tik už
puolimą ant masinio pi kie
to Honea Path, S. C., mili
cininkai nužudė 8 streikie
rius.

O Gorman, Green ir kiti 
Darbo Federacijos vadai 
taip lengvai pardavė išnau
dotojams tą didžią kovą, ku
ri darbininkams lėšavo to
kių brangių aukų.

Akies Vitaminas A
WOODS HOLE, Mass. — 

Iš tinkamo maisto akys iš
sidirba vitaminą A, kuris 
yra būtinas sveikam regėji
mui. Tą vitaminą išskyrė 
iš akies geltonumų profeso
rius Georg Wald. Trūks-, 
tant vitamino A, pirmiausia 
žmogus nustoja matęs, sau
lei nusileidus arba betems
tant; del jo stokos gali ir vi
siškai apakti.

Nauji tyrinėjimai vis la
biau pabrėžia vitaminų
svarbą liaukoms ir visiems Gresford kasyklose pereitą
bendrai kūno organams, penktadienį įvyko eksplozi-

Paveikslas vaizduoja, kaip milicija Georgijus valstijoj varo būrį audėjų 
streiko pikietininkų į koncentracijos stovyklą. Būryje yra ir 20 moterų.

Tekstilės Darbininkai, Tęskit Ko 
va, Nežiūrint Pardavikų Vadų!

Sflcialistu Vado Našle Gormaną Greeną Išduotą Streiką Panaujinkit;

Prieškariniam 
Kongrese

CHICAGO, Ill. — Į antrą- 
jį Amerikos kongresą kovai 
prieš karą ir fašizmą atvyks 
ir našlė Victoro Bergerio, 
mirusio socialistų vado, bu
vusio šalies kongresmano. 
Ją išrinko Moterų Taikos ir 
Laisvės Draugija Wisconsin 
he. Daugelyj vietų socialis
tai darbininkai renka dele
gatus į tą kongresą, nežiū- 

jrint, kad Socialistų Partijos 
augštieji vadai prie jo nesi
deda.

Kongresas įvyks Chica
go j; atsidarys rugsėjo 28 d. 
ir tęsis tris dienas. Lietu
viai darbininkai visose ko-

Išrinkti Eilinių Narių Streiko Komitetus; Įra
šiniai Pikietuokit, Protestuokit prieš Parda- 
vikusir Stokite Tikron Kovon!
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PRAŠO TEISIŲ
Lietuvoj žydai ortodoksai 

yra įsteigę • nemaža hederių 
i namie. 

Dabar yabinų sąjunga daro 
žygių t švietimo ministerijoj, 
kad hederių teisės būtų suly
gintos su pradž. mokyklų tei
sėmis.

Derybos del Gelžkelio
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Būtinai reikia valgyt, žalių j ja, per kurią žuvo berit 261 (religinių) mokyklų

Amerikos Komunistų Par-j damas apie “laimėjimą?” 
tija pasmerkia kaip tikrus i Nagi, tik tiek, kad Roose- 
Judošius Gormaną, McMa- veltas žadėjo paskirt naują 
honą, Greeną ir kitus Dar- pastovią Audimo Pramonės 
bo Federacijos vadus, kurie! San tikiu Komisiją. Ta ko- 
šeštadienį atšaukė visuotiną misija neva “tyrinės” daly- 
audėjų, verpėjų ir mezgėjų kus iki naujų metų ir duqs 
streiką. Tuos pardavikus savo patarimus Rooseveltui, 
smerkia ir kairioji Naciona- kas liečia darbininkų algas, 
lė Audėjų Unija ir Darbo darbo valandas ir unijos 
Unijų Vienybės Lyga. Vi- pripažinimą. Naujoji ko- 
sos trys revoliucinės darbi- ■ misija veiks sulig pirmesnės 
ninku organizacijos šaukia ■ prezidento paskirtos Wi- 
streikierius ne darban grįž- nant komisijos raporto; o 
ti, bet išsirinkti plačius ei-1 tas raportas išanksto kalba 
linių darbininkų komitetus,1 prieš algų pakėlimą, prieš 
juo kiečiau masiniai pikie-; darbo savaitės sutrumpini- 
tuoti dirbyklas, traukti'mą ir prieš abelną unijos 
streikan dar tebedirbusių pripažinimą.
dirbtuvių darbininkus ir ko- * Ką davė Roosevelto ko
voti iki galo, kol streikierių'misijos, po kurių priedanga 
reikalavimai bus laimėti. ! Darbo Federacijos vadai su- 

Kol vadovybėje buvo Gor- ila,už§. automobilių plieno ir 
manai ir kiti išdavikai, jie! almųino darbininkų strei- 
trukdė ir painiojo kovą. Da-Ik«s?. V1®os tos komisuos 
bar, likę be tų ponų vado-!^b.P±T!.°:^“* 

, . * i j t> i vybės, ’ streikieriai gali irstovi. Bijosi, kad Bendras , . L ... ., ., ituri išvystyti tikrąją kovąDarbininku Frontas, suside-; . v L.£ . ; visu salies frontu., socia-

TOKIO. — Japonijos lai- 
-kraščiai rašo; jog per pas
kutines 30 dienų, ėjo neofici
aliai pasikalbėjimai su So-' prezįdentas Zamora visoj 

delei. pardavimo šalyj paskelbė “aliarmo” 
Rytinio j/.Gelžkelio st0Vp tai yra apribotą karo i

Karo Stovis Ispanijoj
i MADRID. — Ispanijos

vietaiš delei pardavimo 
Chinų 7 
Manchukūo valstybei.

Tas gelžkelis, kaip žino-
___ I ma, buvo pastatytas Rusijos I dantis iš komunistų,

kitas klausimas. Jis bus da-j išėjimus iš kasyklų, idant japonuos “DIPLOMATAS” pinigais ir priklauso Sovie-1 listu ir sindikalistų gali su- 
LIETUVQJ

daržovių ir pieno, idant už- i angliakasis. Gaisras pože-* 
sitikrint, kad nepritruks ko- 'myj vienos mylios gilumoj 
kių būtimi vitaminų. Bet 1 dar plečiasi ir girdėt nau- 
ar tas yra darbininkui gali-1 jos eksplozijos. Kompani- 
ma per šiuos blogmečius, tai ja paliepė aklinai užmūryti

| J c7 C7 | I

linai atsakytas tik tada, kai greičiau sustabdyt gaisrą, 
darbininkai išsikovos socia-
lę sau apdraudą sulig H. R. bosai nusmerkė sudeginimui venęs Japonijos pilietis G.

Likusius ten darbininkus

šalyj paskelbė “aliarmo”

7598 biliaus. O galutinai 
darbo žmonių sveikatos rei-1 
kalai bus patenkinti tik tuo
met, kai bus nuverstas ka
pitalistinis surėdymas ir 
įvesta sovietiniai-socialisti- 
nė tvarka.

Viesulą Užmušė 2,064

bei užtroškinimui.

Nežinia Kiek Streikieriy 
Būsią Priimta Darban

PHILADELPHIA, Pa. — 
Jeigu audyklų ir mezgyklų 
streikieriai, pagalinus, su
tiktų grįžti darban, tai dar 

! nežinia, kiek bosai priimtų sivedė.’

į tams ardyti darbininkų uni
jas, sutvirtino kompanines 
unijėles ir dar sunkiau pa
vergė darbininkus. To pa
ties susilauks ir tekstilės ’ 
darbininkai, jeigu dabar ne
ves kovos iki laimėjimo .

Ar Veltui Bus Tos Jūsų 
Kruvinos Aukos?

Taip karžygiškai apie
1,000,000 darbininkų kovo- j Darbininkai Pasipiktinę

tams. Japonijos ir Manchu- kilt .ir nuverst dabartinę
Netoli Janavos buvo ap^igy- kuo valdovai yra per savo’ valdžią. Visoj šalyj daroma 

TZ TT . . v ' "V banditus padarę ilgą eilę ablavos prieš kovingu dar-

? kitų niekšysčių nešama, kad valdžia suėmė p0; išsidirbo naują veikimo
1 keturis tonus ginklų ir amu- Priemonę, skraj* o jaučius bū- 

nicijos.
Katalikai,

Kens-Hokens su keturiais vai
kais. Jo pati buvus lenkė, beti 
mirus. Jis sakėsi, kad esąs Ja
ponijos diplomatų štabo narys, 
advokatas ir žemės ūkio žino
vas. Kalbėjo ūkininkams, kad 
čia gera dirva šilkvabaliams 
auginti ir mėgino įvairiais bū
dais gauti tam pinigų. Paskui, 
palikęs pas ūkininką keturis 
vaikus, išvažiavo Rygon ir ap- 

Sugrįžus

užpuolimų, traukinių sprog- bininkų organizacijas. Pra-; 
dinimu ir
ant to gelžkelio, norėdami iš 
jo išvyt Sovietus. Dar ir 
dabar tebėra Mandžurijos 
kalėjimuose virš 80 sovieti
nių gelžkelio tarnautojų, 
kuriuos Japonų-Manchukuo 
vyriausybė areštavo. Tiems

jam Kau- Sovietų piliečiams buvo pri-įtL j •• • ■. *‘^***—*, “■‘vxx pxx.x.ivui specie. ougiązus jam .tvati- ouvitiii pintJuicuiib uuvo pi i-
ZmOIieS Japonijoj JU atgal, sako pulkninkas nan, pas jį atvažiavo vienas jo i metama ardymo darbai, ku-

TOKIO.
M. Brown, miesto Tekstilės

Jau suskaity- pabrikantu Sąjungos pirmi- 
ta 2,064 žmonės žuvę per <
viesulingą audrą; sužeista 
13,335; be to, nežinia kur 
dingo 258. Viesulą išviso 
suardė 32,939 namus.

Brazilijoj Užmušta Trys 
Streikieriai, Du Policistai

RIO DE JANEIRO. — 
Policija, šaudydama į sta
tybos darbininkų streiko 
centrą užmušė tris streikie
rius Bello Horizonte. Dar
bininkai gindamiesi nudėjo 
du policistus. 160 streikie- 
rių areštuota.

Washington. — Bus išlei
sta 4-rių centų pašto ženk
leliai su paveikslu Mesa 
Verde indijonų “apartmen- 
tinio namo”, kurio griuvė
siai užsilikę nuo 700 metų 
atgal. Namas buvo iškastas 
kalne; turėjo 200 paprastų 
kambarių ir 23 “svetaines” 
ceremoniališkoms sueigoms.

Samdytojai, vadi
nas, žada šluot laukan veik
lius streikierius. į

Darbininkai, streikuokite,! v
T 1 • — • j • f -1 • !/•'■

12 metų sūnus, bet tėvas jo 
nepriėmė, sakydamas, kad tu
ri greičiausiai važiuoti Vokier 
tijon. Padaužų, mat, yra Vi
sose tautose.

riuos atliko patys Japonijos- 
Mandžurijos samdyti pikta
dariai.

Prieš tai Sovietai aštriai 
Į užprotestavo prieš JaponijąDarbininkai, streikuokite,! 'Visas draugijos,'veikimas yra!. - - .

kol laimėsite savo reikalavi-! fašistinių išrūgą pylimas į He- lr Manchukuo, ir nuo rugp. 
mus ir lygias visiems strei-ltuv^ kolonijas, žmonių trauki- 13 d. buvo nutrauktos dery-

9 .’mas nuo darbininkiško judėji- bos .del gelžkelio pervedimo 
’ ; j mo prie fašizmo. ----- I 

f f .

Nuogyjy Kongresas
Londono priemiestyj įvyko 

nuogųjų (nudistų) kongresas. 
Kongresą atidarė tūlas šeiler, 
stovėdamas visiškai nuogas po 
medžiu (kongresas buvo so
de). Pievelėje sėdėjo nuogi 
kongreso nariai. Čia buvo 
įvairių profesijų žmonių: ar
chitektų, valdininkų 
tarnautojų ir tt. .

Pardavikais
PATERSONO, N. J., šil

ko darbininkai pasmerkė 
Gormaną už tokį susitaiky
mą su bosais ir susirinkime 
nuo pagrindų nuvijo Gor
mano pakalikus Kellerį ir 
Smithą.

BEDFORD, Mass.—Šim
tai audėjų verpėjų dalyvavo’ 
dviejuse mitinguose, kur 
kalbėjo Komunistų Partijos 
sekretorius Earl Browder, 

ko nusispjovė ir paliepė dar- ragindamas darbininkus pa- 
3 SuŠaildvti Pelkėse bininkams grįžt darban be naujintai tęsti kovą. Audė-

rius, sudhrė baltųjų ir neg- 
kurie sudaro ateivių ir čiagimių pa- 

skaitlingiausią seime parti-!vyzdingą vienybę; kovėsi, 
• ' »f 1 • • Į r> n v\/\11 i n t 1 iją, reikalauja perorgamzuo- į 
ti ministerių kabinetą, taip' 
kam jame galėtų vaidinti 

i svarbią rolę popiežiaus at
stovai. Tatai reikštų fašiz
mo sudrūtinimą prieš darbi
ninkus ir valstiečius. Dar
bininkai telkiasi kovon, kad 
atmušt tą pavojų.

i nepaisydami policijos, mili- 
įcijos ir gengsterių šautuvų, 
bombų ir durklų. Kovos 
lauke paklojo savo galvas 15 
darbo klasės didvyrių. Šim
tai sužeista, dar šimtai įka
linta.

Bet Gormanas ir kiti to
kie streiko “vadai” ant vis-

mus ir 
kieriams teises.

Tos draugijos plakatai, knyg
palaikės ir paskaitos tikrumoj 

Ituri dvigubą tikslą—smetohinti 
išeivius darbininkus ir su šauk’ 
smais- apie “tėvynės meilę” ir 
tautišką kultūrą tuštinti jiems 
kišenius. •

Goeringas Karo Manevruo
se Lietuvos Pasienyj

Kaip žinoma, Tilžės apielinraU, bankų
Vyrų buvo kgj, Lietuvos pasienyj ėjo vo- 

du kart daugiau, kaip moterų, kiečių karo manevrai.
Tilžės spauda praneša, kad 

dideliu savo lėktuvu iš Berlyno 
Tilžėn buvo atskridęs Prūsijds 

•ministeris pirm. Goeringas. 
Goeringp atskridimas buvo lai
komas didžioj paslaptyj ir dėl
to tik kelioms dienoms praė
jus tilžiškiai sužinęjo, koks'

Ossining, N. Y.— Sing 
Sing kalėjimo futbolo “ty
mas” 24 punktais prieš O 
sumušė bažnytinį Holy 
Name Draugijos futbolinin
kų “tymą”, pereitą sekma
dienį.1 ■ . m

/

NEW LISBON, N. J.— 
Pelkėse atrasta su peršau-1 
tomis galvomis lavonai tri
jų buvusių Eastoiio, Pa., 
gyventojų: Ed. Riehl, St. 
Zimmer ir Wm. Schwar. 
Pas Riehl rado $96. Detek
tyvai spėja, kad jie buvo nu
žudyti ne su apiplėšimo tik
slu, bet del kokio gengste-

Mandžrijai-Japonijai. i . <
Žiniomis iš japoniškų šal

tinių, dabar derybos bus už 
kokios nnVbs savaičių vėl at
naujintos.' Yra nurody
mų, kad Japonija sutiko 
Sovietams užmokėti- apie 
$85,000,000 už tą gelžkelį. 
Pranešama, kad einant prie 
susitarimo veikiausia bus 
paliuosuoti ir Sovietų pilie-! 
čia! gelžkelininkai iš Man-i San Diego, Cal. Califor- 

-• w •• t t-• • • • ' l’/in n n nl Arvi t nd T v\ ri 4*n i

nei vieno laimėjimo. .Gor- jai parodė tam didžiausio 
i manai atvirai pardavė visus pritarimo ir 16 jų įstojo į 
darbininkų r e i k a lavimus, Komunistų Partiją.
kuriuos išdirbo paskutinis 
Darbo Federacijos Audėjų 
Unijos suvažiavimas. Dar 
daugiau. Jie neišreikalavo 
net to, kad būtų užtikrinta 
darbai visiems streikąvu- 
siems. Ir todėl kapitalistai 
jau skelbia, kad bent ketvir-

rių keršto išvežti ir sušau- j tadaliui streikierių bus at.
dyti. sakyta darbai.

nijos Tėchnologijos Institu
tas pasirinko Palomar Kal
no viršūnę įtaisyt ant jos di

Westwood, Mass. — Arės- džiausią pasaulyj teleskopą 
tavo Cl. Spokesfieldą, kuris su 200 colių stiklu (“veidro- 
kaltinamas, kad po began- džiu”). Per tą teleskopą 
čiu traukiniu pastūmė savo galima bus bent keturis syk

džurijos kalėjimų..

svečias: jų apielinkčj nusilei- moterį, kuriai i ir liko nu- daugiau matyt žvaigždžių ir
dęs. pjauta galva.

Streikas Parduotas be Ma
žiausio Laimėjimo

Gorman blofina, būk au
dėjai “laimėjo milžinišką 
pergalę”. Bet darbininkai 
mato, kad jie liko parduoti 
be mažiausio laimėjimo už
tikrinimo. Dabar, ką gi 

planetų negli dabar. Gormanas supranta, meluo-

EASTHAMPTON, Mass. 
—Hampton fabriko darbi
ninkai nutarė toliau strei-j 
kuot, nežiūrint streiko at
šaukimo iš Gormano pusės.

LOWELLY, Mass., tarp 
darbininkų reiškiasi tvirtas 
pasiryžimas n e p a s i d uoti 
pardavikams.

Visose streiko srityse mi
licija ir policija areštuoja 
darbininkus, jeigu tik kuris 
kalba prieš streiko baigimą.

Darbininkai, protestuoki
te prieš Gormanų McMaho- 
nų pardavystę, sudarykite 
drūčiausią vieningą frontą 
ir streikūokite, kol laimėsi- ’ 
te!
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Ką Veiks Mūsų Meno
Spėkos?

Iš laukų ir parkų su pa- į ti delegatus taip pat. Drau-

j Ritas organizacijas prisius- i sniegas

i 1 pasivaikščiojimą tai,

Nazareth, Pa.—Automo- 
nusiš^vė Kraemer

Entered as second class matter \[arch 11, ®24, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under wb Act 

of March 3. 1879

negalės kiekvieną tašką ir joviškiausiais mokslo įren-l 
kiekvieną ženkleli uždėti.

SUBSCRIPTION RATESi
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
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tinguose, parengimuose, va- gyVjau entuziastiškiau iš- 
karėliuose. Į mitingus pa- ';

Antras. Puslapis An trad., Rugsėjo 25, 1934
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every day, except Sundaw.
M TEN EYCK STREET, BROOK<

Begėdiška Pardavystė
ADF vadai, vadovaujami Greeno ir 

Gormano, nutarė užbaigti tekstiliečių 
darbininkų streiką be jokio laimėjimo, be 
jokio net užtikrinimo, kad visi streikie- 
riai bus priimti darban!

Tai dar viena baisi pardavystė, papil
dyta reformistinių unijų lyderių tikslu, 
kad padėti bosams, padėti išnaudoto
jams. Ir šitą begėdišką savo žygį, biuro
kratai, Gormano lūpomis, skaito “di
džiausiu triumfu visoj darbininkų judėji
mo istorijoj”!

Ką gi ištikrųjų streikieriai laimėjo? 
Ką jie gaus? Kas jiems pažadėta?

Vienatinis dalykas, kurį jiems valdžia 
pažadėjo, tai paskirti naują tarybą teks
tilės padėčiai spręsti. Tai ir viskas! Rei
kalavimai, kad sutrumpinti darbo valan
das, pakelti algas, pripažinti darbo uniją 
ir palengvinti patį darbą, padėti ant len
tynos. Apie juos ADF lyderiai nei ne
kalba !’•';

Ir kaip čia senai tas pats p. Gorman, 
streiko galva, šaukė, kad, girdi, jokių kal
bų apie streiko užbaigimą negali būti, 
iki nebus išvesta streikan visi tekstilės 
darbininkai, iki rasis atidarytų dirbtu
vių. Į keletą dienų tas pats Germanas 
apsivertė ragožium ir jau šaukia darbi
ninkus grįžti dirbti.

Ir šis streiko baigimas daromas be jo
kio atsiklausimo pačių streikierių, be jo
kio atsiklausimo net vietinių streiko ko
mitetų. Susiėjo keletas biurokratų, nu- 
tąrė-streiką užbaigti ir tiek! šimtai tūk
stančių darbininkų streikierių brukami 

’ atgal į dirbtuves, be jų pačių atsiklausi-
• • mo, be jų pačių valios!

Tekstiliečių streikas buvo nepaprastas 
—istorinis streikas, kovingas streikas, 
streikas, parodąs nepaprastai kietą pasi- 
rįžimą darbininkuos. Penkiolika darbi
ninkų, beje, paguldė savo galvas, daugy
bė ligoninėse tebeguli, sužeisti, daugybė 
suareštuotų. Streikas dar vis plėtėsi, 
dar naujos dirbtuvės buvo išvedamos 
streikan su kiekviena diena. Ir akyrę- 
gyj to, streikieriai varomi atgal darban!

Ne vienas tekstilietis darbininkas tu
rės pasiklausti, už ką čia dabar buvo ko
vota, už- ką lieta kraujas, guldyta gyvy
bės? '

TekstilieČiai darbininkai! Šis ADF 
biurokratijos pardavikiškas žygis nėra 
pirmutinis. Tai eilinis jųjų pasitarnavi- 
mas išnaudotojams, eilinis darbininkų 
reikalų išdavimas samdytojų klasei! Pa
čioj streiko pradžioj komunistinė spau
da rašė persergėdama darbininkus, kad 
jie būtų atsargūs, nes ADF viršininkai 
bandys streiką sulaužyti.

Dabar komunistai sako, kad tekstilie- 
čiai neturėtų klausyti pardavikiškų AD- 

’F viršininkų raginimų grįžti darban. 
TekstilieČiai turėtų streikuoti už tuos 
reikalavimus, kuriuos jie yra išstatę pra
džioj streiko ir už kuriuos taip pasiryžu
siai iki šiol jie kovojo!
> L—LE.T "ISJ.1. ,*&.!. JĮ

Kas Laimi, Sovietą Chinija, 
Ar Jos Priešai?

Per visą liepos mėnesį Chang Kai-še- 
;■ ko ir buržuazinė užsienio spauda rašė 

diena iš dienos apie Chiniją, talpino ži
bias apie ‘‘sumušimus” Chinijos Raudo
nosios Armijos. Žinios apie priešų per
gales pylėsi, kaip iš gausybės rago. At- 

|j’od$, kad jeigu tikėti toms žinioms, tai 
nš Sovietų Chinijos liko tik kąsneliai, nes 
taip aprašinėjo toji spauda.

Ir stai 2 d. rugpj. nugąstingai sušu
ko išnaudotojų spauda, kad Raudonoji 
Armija eina ant miesto Foochow. Reu- 
terio žinia skambėjo: “Raudonųjų armi
ja prisiartino prie Foochow, einant išil
gai Minkiang upę. Raudonieji užėmė 
Shui-koi miestą, pusiaukelyje tarpe Yen- 

[ pingo ir Foochow. Raudonieji taipgi už
ėmė miestą Yuki, 40 mylių į pietus nuo 
Yenping. Pagal paskutines žinias, vie
nas raudonųjų būrys užėmė Boisia tar
pe Foochow ir Shoicho. Foochow mieste 
paskelbtas karo stovis.”

Laikraštis “Chanchuchuabao” tuom 
pat kartu rašė: “Raudonieji užėmė Ta- 
tien miestą. Persekiojami valdžios ar
mijos, jie apsikasdinėja.” , Keistybė, 
kaip gali būti raudonieji “persekiojami”, 
kada, jie ima miestą? Suprantama, ka.d 
“persekiojimas” yra išgalvotas. Tą pat 
dieną “North China Daily News” rašė:

“Tikroji raudonųjų pozicija dar nepa
tirta. Veikiausiai jie yra jau užėmę Bot- 
sią ir Tatien. Raudonieji užpuolė visai 
netikėtai.” .

i Kiek buvo raudonarmiečių, tai vieni 
laikraščiai rašė vienaip, o kiti—kitaip. 
Vieni davė 2,000, o kiti 5,000. Bet ir tie, 

j kurie davė tik 2,000 skaičių, sakė, kad 
tai tik pamatinių spėkų, kurios kelyje 
labai sustiprėjo del prisijungusių ele
mentų.

Rugpjūčio 5 dieną “North China 
Daily News” jau rašė: “Priešakyje rau
donųjų stovi Lo Pin-Chuje. Jų skaičius 
yra nuo 4,000 iki 5,000. Dalis jų nuėjo 
ant Min-chingo, į pietus nuo Min upės. 
Raudonieji pagrobė 21 valdžios kariuo
menės troką artimai Taci. Pasinaudoda
mi tais trokais, raudonieji pasiuntė bū
rius į Min-jan ir Changping. Liepos 29 
d. jie paėmė didelį miestą Uenpingą ir 
greitai pribuvo į Boisią, kur prie jų pri
sidėjo 500 valdžios kareivių. Valdžios 
kareiviai, vadovybėje .generolo Lo Shan- 
Feno, vakarinėje dalyje Fukien provin
cijos skaudžiai sumušti, pasekmėje to, 
raudonieji užėmė Shahsien ir Li-en-chen. 
Raudonųjų jėgos yra iš jų 13, 17 ir 19 
korpusų. Youngan, Tatien ir Yuki mie
stai pateko dar pirmiau j jų rankas.”

Rugpjūčio 3 .dieną laikraštis “Peiping 
& Tientsin Times” patalpino pranešimą 
apie tai, kad panaši padėtis greitai gali 
susidaryti ir prieplaukai Amoy. Rug
pjūčio 6 d. laikraštis “Sun-bao” rašė: .

“Valdžios armija eina linkui Guteno, 
kuris yra užimtas raudonųjų.” Iš to aiš
ku, kad Raudonosios Armijos rankose 
yra Guten miestas, ką pirmiau buržua
zija bandė užginčyti. Tą pat dieną laik
raštis “Cin-Ven-Bao” pranešė:

“Komunistų raudoname būryje yra 
2,000, bet jie apaugo jiems pritariančiais 
būriais, maršuodami Fukien provincija 
ir dabar sudaro pavojingą jėgą.”

Kokia gi padėtis yra kituoše rajonuo
se? Štai tos žinios ir tiesa, kurias yra 
priversta pripažinti buržuazijos spauda: 
Liepos 27 d. laikraštis “Sun-bao” rašė:

“Raudonųjų būrys bando'prasilaužti į 
Chekiang provinciją iš Kiangsi provinci
jos. Eina dideli mūšiai.” Tas patsai 
laikraštis 31 d. liepos talpino žinią iš 
Changsha: “Raudonųjų būrys iš 800 ka
reivių atakavo miestą ? Chuschow ant 
gelžkelio linijos.” Gi “North China Dai
ly News” nuo 2 d; rugpjūčio pranešė: i

“Raudonąjį! aktyviškumas ant rųbe- 
žiaus Hunan ir Hupeh provincijų auga. 
Vietos Chang Kai-sheko valdininkai la
bai sujudę. Pagal žinias iš vietinio kari
nio štabo valdžios kariuomenės divizija 
maršavo iš Mienyang iš Hopeh provinci
jos į Siangstang Hunan provincijon ir 
netikėtai buvo užpulta Raudonosios Ar
mijos. Divizija turi didelius nuostolius. 
Vieną pulką visai raudonieji nuginklavo. 
Rytinėje dalyje Hopeh provincijos padė
tis pavojinga.”

Žinios apie padėtį Szechwan provinci
joje labai interesingos, nors jų nedaug. 
Laikraštis “Peiping Chenbao” rašo:

“Szechwan armijd turi labai mažai pa
sisekimo kovoje su raudonaisiais, dary- 
Sama be įasišekimd’^žygius užėmimui 
Vaniuan. Keletas mūšių paskutinėmis 
dieno 
rau

įasibaigė dideliu nepasisekimu, 
epavyko išmušti iš jų po-

zicijų. Prie to Chang Kai-sheko armija 
neteko virš 1,000 kareivių užmuštais.”

Tas patsai laikraštis 2 d. rugpjūčio iš 
Changtu praneša:

“Gerai painformuoti valdžios rateliai 
netiki, kad valdžios kariuomenė gales 
nuveikti raudonuosius Szechwan provin
cijoje. Nors yra keli pranešimai, būk 
valdžios kareiviai užėmė strategines vie
tas Vaniuano srityje, bet tikrumoje’rau
donieji yra pilnais šeimininkais mieste ir 
jo srityje, gi valdžios kareiviai nei kiek

; i------- ----- --- i---- - —----- ---------

i . . i i * ■. nepasistume pirmyn, nors jie ir neteko 
i mūšiuose kelių tūkstančių kareivių.”
! Taigi, vien šios ištraukos iš pačių priešų
| laikraščių parodo tą faktą, kad visos 
i melagingos pasakos apie pergales hnt 

Raudonosios Armijos yra nieko vertos. 
Raudonosios Armijos dalys stojo į mū- 

i' šius ir jos pralaužė blokados lanką, už- 
imdamos didesnę dalį Fukien provincijos 
Tą yra priverstas pripažinti net Chang 
Kai-šekas ir jo spauda.

i (Iš “Pravda”)

jame šalies ruožte: Jis iš
vystė vynuoges, kurios ne
bijo šalčio ir gali augti ir 
bujoti Maskvoje .ir Uraino
se; jis dabar darbuojasi iš
auklėt tabako veislę, kuri 
galėtų būt auginama pavol- 
gėje. Didžiausias jo išra

dimų praktiškas nuopelnas, 
i tai kad perdirbo veisles šiltų 
kraštų vaisių, taip kad jie 
dabar gali augti šaltose sri-

Pagreitint vienos auga
lų veislės permainymui į ki
tą jis dažnai naudoja elek- 

i tra. v
Mičurinas yra daugiau

MASKVA. — i Specialis;
Sovietų- Vadų ir mokslinin
kų traukinys rugs. -19 d. iš- savamękslis. Iš gimnazijos

. . .„-*4. • v . . važiavo atiduoti pagarbą buvo pavarytas už tai, kad
. • “r", • "1 "1 • <* . • , • . i Ivanui Vladimirovičiui Mi-1 šaltą dieną nenusiėmė ke-svetaines. Prasideda masi

niai mitingai, koncertai, ba
liai, vakarėliai, šiaip viso
kios rūšies parengimai dar7 
bin. judėjimo naudai. Labai 
laikas vis’.ems mūsų drau
gams, stovintiems organiza
cijų pri Pu.kyjc rimtai pa
galvoti, kaip apjungt ir su- 
koordinuoti visas mūsų spė-

ąia konferencijos ,
pasitarti, išdirbti smulkme- Į Maskvos. Jo 
nišką planą ir pasiūlyti kon- Kozolovo miestas bus pa- 
ferencijai del išdiskusavimo, vardintas Mičurinu. 
pataisymo, dadėjimo ir pri
ėmimo. <

pagarbai ir samdomo žemės sklypelio. 
1908 metais jis kreipėsi, kad 
caro valdžia finansiniai pa- 

Ten Sovietų vytiausybe | bandymams. Bet už

Į Jam buvo siūloma $32,000, 
I kad persikeltų į Ameriką 

Igimais, su puikiausiai įtai-l^s^ savo
■■ ■ --- !sakė. Dabar labai žmogus

1 pasitenkinęs, kad Sovietai 
Be to, įbuojasi Mičurino vadovybė-, duoda, jam visas galimybes 

/darbuotis savo mylimoj 
Mičurinas yra išvystęs ei- i mo^slo šakoj.

lę naujų vaisių iš senųjų,' 
pavyzdžiui, tokį, kuris turi 
ypatybes vyšnios ir obuolio, bilyje 
Jis yra išauklėjęs abriko- mezgyklos pirmininkas A. 
sus, kurie dabar auga šalta- ;B. Schmidt del blogo biznio.

I ' ' I ’

Juk suvažiavę keli yra įtaisiusi jam 20,000 ak-1 tegavo tik papeikimą.
kas pagerinimui tų rudeni- desėtkai delegatų atsisėdę rų sodų ir daržų ūkį su nau-1 . ...
nių ir žieminių parengimų. 
Iki šiol ne visuomet mokė
jome tai padaryti. Media-1 Kur kitos mūsų kolorii-i syta laboratorija ir su dide-, 
niškai padalinome parengi
mus. Koncertai savu keliu, 
lošimai savu, prakalbos sa
vu ir t. t.

Pasekmės nekokios. Pro
letarinio meno spėkos nesu- Į 
naudojamos rūpestingai. O 
tų spėkų yra nemažai. Jos 
auga. Čiagimis jaunimas, 
kurio turime nemažai suor
ganizavę, įsitraukia į sp'oi> 
tą, į dailės judėjimą. Mūsų 
chorai virtę didžiulėmis jau
nimo organizacijomis. Juo
se rasime nemažai pradinių 
muzikantų, jiainijįinkų, mė
gėjų. Bet mkn ątrodo, kad 
tos jaunos spėkos stokuoja 
paakstinimo, padrąsinimo, 
sąmoningo įtraukimo į veik-: 
lų dalyvavimą ant estrados.; 
Tai viena pusė medalio. Ki- i 
ta—tos meno spėkos galėtų i 
būti padaba, pažiba, nauje-'moje; "visky po traputį i'’e. 
nybė musų masiniuose mi- pamatysite, draugai, kaip

jos? Kur kiti mūsų orga-lliu štabu žinovų, kurie dar- į 
nizacijų apskričiai?
ką turi suplanavęs patsai i je.
Meno Sąjungos biuras? Ma-- 
žai tesigirdėti. - Bęyeik nie
ko.

Gi puiki mums yra proga 
šiemet gerai pasirodyti ęu 
propagandos, a g i t a c i jos, 
proletarinio meno ir sporto 

■ spėkomis. Kiekvienas ma
sinis mitingas tul’ėtų būti 

į mobilizacija ir •1 panaudoji- 
imas visų mūsų’proletarinio 
meno spėkų. Chorai, seks
tetai, kvartetai, solistai, mu
zikantai turi būt įtraukti į 
masinių mitingų programą. 
Vietos menininkai turėtų 

isusimokinti mažus vęikalė- 
;lius ir perstatyti parengi- 
imuosez Viskas turėtų eiti 
i trumpoje, suglaustoje for
moje.

Blogas
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DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

sparčiai marguokite, lyg kad 
ant kokio muštro. Po valan
dą, po dvi taip atmėžkite kas 
diena. Ir giliai pakvėpuokite 
pilvu, kada tik Jums apie tai 
užeina ant minčių. Tai išju
dins Jums vidurius, kraują ir 

| visus galus. Ir kvapas iš to 
’ . Geriau valysis ir 

mano blogumai yra blogas; viduriai.
kvapas ir neregulingi viduiiai. | §jaįp gimnasti-

, ... i nuj naiiovciiina y ia v uu>o javai

i privargęs, be ambicijos, be, patartina. Sunkios atletikos ne- 
j gaivumo. Apetitas nelabai) red<ia, tet paprasto prasi- 
koks. 'Ėmiau vaistų viduriams j mallkštymo 
ir buvau pas gydytojus, bet

. Mano dantys, tu- , .Dabar d,Jeta- malsta,s' “cs- 
kite, visai tuos krakmolus,

I skrobylus, tešlapalaikę ir viso- 
1 kius valgius iš tešlos, iš baltų 
' miltų. Galite riekutę-kitą čie- 
; lo grūdo duonos suvalgyti kas 

. .......... šiaip viso ko reikia:
As jau- jr daržovių, ir vaisių, ir pieniš- 

l’. kų, ir kiaušinių, ir žuvų, ir 
, mėsiškų. Ypač daugiau vai
sių ir daržovių.

. Kas diena, kas rytas, ant 
tuščių vidurių ištvonykite po 
kelis stiklus, kad ir po visą 

; kvortą limonado: citrinos sun- 
A. . i kos i vandeni, ruduoju cuk-Atsakymas < / , ,irum arba medum ar ir geru 

galiu spręsti. Drauge, siropu užsaldytą. Ir per die
ną gerkite tokio naminio li
monado.

Imkite tą geležies toniką 
keletą mėnesių. Imkite po la
šą iodo tinktūros, dukart kas 
savaitė. Labai prašyčiau 
Jūs, kad įsidrąsintumėt ir žu- 

i vų aliejaus vartoti, po šaukštą 
Drauge, I porą-trejetą kartų kas diena, 
galybė i Ir mielių, “yeast.” bent po ply-

Kvapas, Viduriai

jūs duodate daug 
patarimų per “Lais- 

tai duokite ir man.
Aš esu jaunikaitis 21 metų 

amžiaus, 5 pėdų ir 11V2 colių 
ūgio ir sveriu 154 sv. Dirbu

Matau, 
naudingų

'.i, ■> . ir t musų mitingai, koncer-1 ofjso darbą, nepilną laiką. Dn i. bus geresnis,
trauktume daugiau pubh- įa: lošimai, vakarėliai. Ne- 11 ---- - — ---- 1 • •
kos. , ■ 1 : ___

Bet sujungimas, apvieniji-
mas ir koordinavimas to vi
so'darbo, tų visų spėkų ne
įvyks savaime, spontaniškai, 
gaivaliniai. Šis darbas rei
kalauja iniciatyvos, rimto 
apgalvojimo, nuosakaus, at- 

| sargiai išdirbto plano.
Kaip tas darbas turėtųM 

būti pradėtas? Man atro-;
do, kad Connecticut drau-j
gai parodo kelią* Spalių 7 •
d. Proletarinio Meno Sąjun-Jie ir šiaurinėj Californijoj h’-š- 

Sgos rajonas šaukia savo J pereitą sekmadienį ;pasirodė ( 
i konferenciją ir kviečia visas; pirmas ateinančios žiemos J/

atrodys į šermenis. kvapas ir neregulingi viduriai, j i . .......
Svarbu ir tas, keld įtrauk-N1- išviso aš jaučiuos prislėgtas,']<alistenika yra Jums labai 

darni jaunimo, čia gimusias > • 
meno ir sporto spėkas mes I 
laimėsime jaunimo į mūsų į 
parengimus. Jie išgirs apie nieko gero, 
darbininkų klasės reikalus, į riu dadėt, yra sveiki, o tbnzi- 
apie komunizmą.

organizacijas ir veikimą

k Maskvos subve skubinama steigti, kad galėjus 
jos trečdalį užbaigti iki lapkričio 7 d. švenčių.

Įsitrauks i hai išimti.
| Dabar aš pradėjau vartoti
■ “Iron Ammonium Citrate” ir
I“Copper sulphate,” sulig jūsų > dieaa~ 

’ patarimais “Laisvėj.” / ” 
Montanoj, Idaho, Grego- čiuos baikštus, greit nusigąstu 

ir . širdis tada man smarkiai 
Vienas daktaras sakė, 

Imi yra “rheumatic
i heąrt.” Ir kažin, ar yra toks 
Į daiktas, kaip1 Ironiškas blogas 
į kvapas, nepagydomas ?

Kiek
1 Jums už vis daugiausia blogo 
daro nv.sisčdėjimas, tais sėdin-

; tis užkimštam, tvankiam ofise
1 darbas. Prie to, gal ir“ netikęs 
maistas. Tai ir visa bėda. Per
galėkite šiuodu svarbiu punk
tu, jei tik galite, ir, manau, 
Jums visa kas pasitaisys.

Nuo nusisėdėjimo, 
susidaro žmogui visa ,__  . _ .

i Įkirių ligų, kitaip nepagydomų, | telę kas diena. Visa tai yra ne 
J kaip tik fiziniu būdu, gim- koks nuodas, ne šlamštas, bet 

! nastika, fiziniu darbu, pasi-' maistas, dapildomasis maistas, 
i vaikščiojimais.- Jau ką-ką, bet'Jums labai naudingas.

Kroniškas blogas kvapas ne- 
' turite visuomet atsiminti, k&d ra jokia liga, o tik pažymis, 
.be jo neapsėitumėt nie dienos.• simptomas kokio trūkumo. Jūs 
! Ir išėjote, tai gi ir eikite, susi-, turėtute ir daugiau sverti, dėl 
I mildamas, nesnauskite, bet. Jūsų ūgio.



Antrad., Rugsėjo 25, 1934 Trečias Puslapis

Svečiai iš Sovietų Chini jos Dirbtuvėje 
Elektrosila, Leningrade

vietų Sąjungos konsulį se-, naujo preso. Aukojo 
kamu antrašu *
General Consulate of Union ’ Jaa?a7e?zia7?u7<OJ^

įversta iš chinų kalbos j. rusv Jis jau gali parašyti nedi- 
—iš rusu j lietuviu)' je)į laišką bei straipsnelį į

Kaip pasikeitė darbo žmo-' laikraštį ir pradėjo lankyti 
nių gyvenimas tose srityse, politikos ratelį. Vanas dirba 
kur. sutverta Sovietų Val-pa^aj sąžiningai. _ 
džia! Aš papasakosiu apie! .....................
savo i 
iš Cziansi. Per 35 
savo amžiaus jis pabuvojo 
ant įvairių daib i, daugiau
sia dirbo kumečiu, arba ant 
sezoninio darbo juodadar
biu. Paprastai gyveno su 
savo sena motina mažyčiam 
kambarėlyje, prie i

Soviet Socialist Rep.
7-9 E. 61st St.

New York

Pranešimas

sekami 
draugai bei draugės:

ir 
! F. ir V. Zulzai $1. Po 50 centų 
'aukojo: E. Brasdžiunienė, A. 
1 Brasdžiunas, Ig. Čiulada, Tar
toms, L Sleivis, ir D. Janušis. 
L. Gross aukojo 40 centų, F. 
Dvareckas ir M. Dvareckienė 
po 25 centus ir J. Marcelis 10 
centų.

Tariu širdingą ačiū visiems• Connecticut Valstijos Visiems ____  _____
Vieną kartą Vanui ren- Lietuviiį, darbininku Choram,1 aukotojams. Taipgi garbė tė- 

ėm ir Choram vams, kad savo vaikus išauklė
jo darbininkiškoj dvasioj.

J. čiulada.

draugą Van-Cun-Fan,1 laiškus, kad išnešioti, Teatralėm Grupė'
metus'v^enas Jam paliko įtartinas, | Pritariančiam organizacijom

! adresuotas į parubežio šoną! New Huven, Con n.—Spalių 7 d. Į 
—tarp baltųjų ir Sovietų.'įvyks Lietuvių Proletarinio Me- 
Van laišką nunešė pas Ko-Ino Sąjungos 4-to apskričio kon- 
munistų Partijos rajono 
sekretorių. Laiškas ištikro 
pasirodė svarbus, adresuo-

i Binghamton, N. Y.

bo kambarys buvo permažas.! roite, bet ir tarptautiniai. Kliu-' 
Prisiėjo publikai eiti i lietuvių bo atstovai visuomet dalyvau- 
svetainę. Dr. Breivis nuosek- ja visokiose darbininkų konfe- 
liai aiškino žmogaus kūno įvai- rencijose ir prisirengimuose 
rių organų veikmę ir apie įvai-( kovai už darbo žmonių reika-i 
rias ligas. lūs. Bet keletas fašistų tame!

Sekantį penktadienį, 28 d.] kliube visuomet kelia didžiausi I 
rugsėjo, bus rodomi judomi pa-j triukšmą, vartodami vizNii"; 
veikslai.’ Kadangi paveiks
lams rodyti Kliube vieta irgi ir organizacijas, ypatingai 
nevisai paranki, todėl ir šis prieš Komunistų Partiją, kad 
parengimas įvyks lietuvių sve- tik atitraukti Kliubą nuo vei- 
tainės skiepe. Paveikslai bus kimo. Pamatė jie, kad savo 
iš pasaulinės parodos ' Chfca- ] šmeižtais negalės įtikinti kliu-, 
goj, iš “Laivės” j -1 ’’ r"" * 1”''3
nandoah, Pa. ir kiti. Be to,"tų į kongresą Chicagon, taij 
bus ir juokinga komedija. Pa-^jų 
veikslus rodys fotografas 
Klimas. ’ 
15c.; vaikams—10c.

visokius 
šmeižtus prieš tuos delegatus 

organizacijas,

pikniko She- bo narių, kad nesiųsti delega-
1 ■*’ Be to, tų į kongresą Chicagon, taij 

“ ' i pirmininkas išprovokavo
; A. rinkimą delegatų,—neleido 

Įžanga suaugusias' kelti to. klausimo ir. uždarė su-
i sirinkimą. Tai bjaurus Kliu- 

J. Į bp pirmininko pasielgimas, at-j 
--------------------imti kliubo nariams teisę spręs- 

--------------------------- j-j savo reikalus.
' ;Mariona.

ferencija, 10 vai. ryte, 243 
Front St., New Haven, Conn. 
Visi chorai būtinai prisiųskite 
skaitlingas delegacijas (būtu 

, kad prisiustų- 
> 5

delegatus). Kurie chorai dar kalbėta apie dienraščio “Lais- 
nepriklauso prie Proletarinio j vės” vajų. Trys nariai apsi- 
Meno, bet nepriešingi darbinin-, ėmė į komisiją išdirbti “Lais- 

'kų judėjimui, kviečiami daly-! vės” skleidimui planą. Mano- 
’vauti šioje konferencijoje. 1 ma, kad bus galima surasti as-

Prašoma, kad susidomėtų ir menis, sutinkančius i _____________ _______ ___ „ ..,
kitos visos lietuvių darbininkų laikraštį per lietuvių stubas., fašizmą kongresą, kuris įvyks] mokiniai darbuojasi 

j organizacijos ir prisiųstų dele
gatus, nes konferencija įvyksta 

: prasidedant ru
dens veikimui. Bus bandoma 

' išdirbti planai, kaip’ išvystyti
kius tai kryžiukus. Perduo-] didesnis proletarinės dailės ir

...... ............  p0hq ark-,tas Priešam. Susipažinimas pageidaujama,
Ivdės.” Uždirbdavo 3-4 rub-'su šiuo laišku davė galimy- mėto ne mažesnes, kaip po 
liūs j mėnesi. Nelengva b? atidengti kontrevobuci-................................
buvo gyventi ‘ dviejuose už nl. suakalbį-organizaciją,, 
šį uždarbį. Van pasisiuvoItalP jdmamą ‘A-B. Są- 
drobinį ploščių 12 metų at--^un^’ 
gal; jis jį nešiojo ir vis! Kuomet aš paklausiau 
skaitėsi naujas. Van buvo : Vaną, kodėl jis atkreipė do
bė rastis. Vargingas gyve- mę į šį laišką, jis atsakė; Į 
nimas padėjo jam prisidėti “Žmogus įteikęs šį laišką j a^stį jar 
prie revoliucinio judėjimo, parodė nervingumą. Vėliau!
Van aktingai dalyvavo gin-'aš pastebėjau ant voko ko-į 
kluotuose būriuose už su
tvėrimą Sovietų 
savo apskrityje.

Dabar jo gyvenimas smar
kiai pasikeitė. Jis dirba 
porte-; uždirba 24 rublius; 
gyvena naujai pastatytame 
bendrabutyje. Seniau jo 
maistas buvo vienas penk
tadalis iš ryžių ir 
penktadaliai iš pigių dar
žovių. Dabar ryžių vartoja 
daugiau dviejų trečdalių. 
Sovietų srityse įvesta 8 va
landų darbo diena. Pas Va
ną atsirado liuoso laiko, to
dėl jis pradėjo lankyti rate
lį likvidavimui savo beraš- 
tystės. Van išmoko skai
tyti ir mokinasi rašyti. 
(Chinų kalba labai sunki).

.1 valdžios dant laišką rajono sekreto- sporto veikimas po visas koloni-
-• XS. f" XX x-x XX . 1 X ZX -v XX ' T ’ 1 1 t I 1 V'X'X XXriui maniau, jei laiške nie-!jas. ya's‘ij“je', ,Turime

. _ , . v._ pasistatę uz tikslą, kad musuko nėra, tai nuo perziureji- , , , . . , ...’ 1 f. I chorų koncertai, teatro losimai,
mo nieko nebus. O gal sis ]pre]ekcijos, .prakalbos ir tt., pa- 
laiškas nuo priešų? Mes tu- siektų kiekvieną lietuvių kolo- 
rime akylai sekti. Jei Sovie- niją, didelę ar maža. Todėl, 
tų valdžia žūtų, kartu su ja!draugai, iš visų kolonijų, atvy- 

ir kite į šią Meno konferenciją.

keturi ] mano draugų. Iš naujo pra
sidėtų naujos kančios.

Tokių kaip Van-Cun-Fan 
Sovietų, rajonuose-milionai. j
Mes jau žinom, už ką veika- !IŠ ą. L- d> d_ 131 kuopos 
linga kovoti. Mes daug laL Į 
mėjom vadovaujant Komu-;
nistų Partijai ir sekdami 
mūsų draugų rusų pavyzdį 
pasieksime pilną laimėjimą.

Bu-Cun.
Vertė A. Skurkis.

žūt ir mano gyvenimas,
’ Apskričio Valdyba.

Saginaw, Mich.

Kampelis s t e i g ia mos 
Maskvos subvės.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kaip Yra su Sovietų Pilie-■ Kiekvienas, norintis tapti 
čiais ir Ar Galima Patapti 'Sovietų Sąjungos piliečiu, 

I pirmiausiai turi gauti as
meniniai arba per laišką 

Jau nuo kelių mūsų skai- “anketą” (aplikacijų lakš- 
tytojų gavome užklausimų 
apie pareigas Sovietų Są
jungos piliečiu ir t. t. Vie
nas “Laisvės” redakcijos 
narys apsilankė pas Sovietų 
Sąjungos generalį konsulį, 
kurio raštinė yra New Yor- norintis tapti Sovietų Su

Jais?

laikyto susirinkimo
Susirinkimas įvyko rug

sėjo 15 d. stuboje pas drau
gus Barkackus. Pirmiau
sia buvo svarstoma 10-to 
apskričio rengiamas prakal
bų maršrutas. Nutarta pri
sidėti. Antras tarimas, tai 
reikale likusių buvusios Lie
tuvių Socialistų kuopos, Sa
ginaw, Mich., dienraščio 
“Laisvės” 2 šėrų. Ka
dangi minėtos buvusios 
kuopos nariai daugumoje! 
priklauso prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Liter
atūros Draugijos 131 kuo
pos, tai nutarta tuos Šerus 
perimti į jos nuosavybę.

Išrinkta komisija susiži
nojimui su vietinėm kuo
pom SLA. ir LRKSA kas 
link dalyvavimo visuotinam 
lietuvių suvažiavime. Ket-' 
virtas, nutarta surengti te- 
atrėlis. Penkta, nutarta

; mo- 
rašyti visą savo biografiją I’kyklėlę. Taip pat nutarta 
• ~ XX 1 - XX   I • XX — 1 _ I XXX XX- -J.- XxxXlxx. XZX XX 1 »•-« 1 S*

” ir trimis savo fo- ALDLD. 131 kuopą, vieton

tą), kurį jis turi išpildyti. 
Prašant “anketos”, reikia 
pasiųsti 75 centai padengi
mui lėšų, (b) Išpildęs apli
kaciją, tai yra atsakęs į vi
sus . “anketos” klausimus,

/. • • v * * - . Pa" .laikyti lavinimos rašytformacijas. ----- k------ — - •
(1) Sovietų Sąjungos pi- ir dvi jos kopijas kartu su'gauti šešis naujus narius į 

liečiais skaitosi tik tie, ku-: “anketa” ir trimis savo fo-'ĄLDLD. ,131 kuopą, vieton 
rie atvyko į Jungtines Vai- tografijomis pasiųsti Sovie- vieno 
stijas iš Sovietų Sąjungos, tų Sąjungos konsului.
tai yra, su atatinkamais do-' Jeigu aplikanto prašymas 
kumentais. Visi iš Rusijos bus patenkintas, tai jis tu- 
išeiviai, kurie apleido Rusi- rėš pamokėti už- piliečio po- 
ją pirm revoliucijos, nesi-j pierius 11 aukso rublių, kas

Miškų Kukutis.

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 16 d. įvyko links- 

, . ± „ . . - . - i mos vestuvės Albino Kaupiaus
skaito Sovietų Sąjungos pi- dabartiniu laiku yra $9.79 ;su stapane šlaivaite. Įvyko pas 
liečiais. Kasmetinės regist-; Jungtinių Valstijų pinigais, draugus čiuladas ant ūkės. Ka- 
racijos pas Sovietų S^jun-' Bet doleriui pingant, dole- dangi jaunavedžiai iš pat ma

žens buvo laisvi, tai ir vedy- 
ibas turėjo laisvas pas teisėją 

. Asmenys, kurie išsiima be jokių bažnytinių ceremoni- 
šalį, kaipo SSR piliečiai. Jie Sovietų Sąjungos piliečių jų. Albinas ir Stapane būdami 
turi padengti ir registraci- popieras, paeina po skyrium jauni prigulėjo prie Ateities 

žiedo Draugijėlės, o vėliaus 
prie Liaudies Choro ir Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos. Linkėtina

gos konsulį reikalingos tik; riais apmokėjimas augs, 
tiems, kurie yra atvykę į šią

nes išlaidas, kurios susida- piliečių registravimo. Pa- 
ro nuo 2 ir pusės iki penkių; tapimas Sovietų Sąjungos 
aukso rublių. / piliečiu dar nesuteikia as-aukso rublių.

(2) Redakcijos narys už
klausė konsulate: O kaip 
yra su tais, kurie išvažiavo 
iš Rusijos pirm revoliuci
jos, ar jie negali tapti So
vietų Sąjungos piliečiais?

Atsakymas duotas, kad 
gali ir tam reikalinga atlik
ti sekamos pareigos: (a)

meniui teisių išvažiavimui į 
Sovietų Sąjungą. Ir mes 
norime persergėti tuos, ku
rie bandytų tapti Sovietų 
Sąjungos piliečiais tam, kad 
greičiau ten išvykus, kad 
toki savo tikslo neatsieks.

Visais tais reikalais rei
kia kreiptis tiesiai pas So-

jaunavedžiams draugiško šei
myniško gyvenimo ir darbuotis! 
darbininkiškoj dvasioj ant to-! 
liau, ypač Liaudies Chore.

Jaunavedžiai turėjo gražų 
būrį svečių,—giminių ir drau
gų. Besikalbant su draugais, 
prieita prie reikalų dienraščio 
‘‘Laisvės,” kuris visada. gina 
darbininkų reikalus. Ant vie
tos tapo sumesta aukų $6 del

A.L.D.L.D. Kuopos Veikla

A.L.D.L.D. 20 kuopos mitin
ge, Įvykusiame 13 d rugsėjo, DETROITO ŽIMOS

Gegužio Mokiniai
Detroite eina smarkus ju'dė-, D<U*I)UOJ<1S1 GdUl 

jimas, kad pasiųsti kuodau-' ----------

Kas Veikiama Detroite?

Lakūnai Adamovičiai ;
Sugrįžta Amerikon

Lietuviški
lakūnai broliai

j GDYNIA.
“lenkai”
Juozas ir Benediktas Ada-

nešiotil ginusia delegatų į prieš karą iri SLA eks-pjrmininko Gegužio 
i “gerai.”

Taip pat, trys nariai apsiėmė Chicago j 28-29-30 rugsėjo, j SLA kuopos raštininkas yra movičiai įsėdo laivan grįžt į 
parašyti dažnėliau korespon- Daug kliubų, draugijų ir baž-, pasisavinęs $300 narinių mo- Brooklyną, N. Y., kur jiedu 
dencijų į dienraštį. ---- ... y._, J: —. ..-.„i. .. .. ..

Kuopa nutarė užsisakyti 10 į ko arti 300 delegatų. Lietu-! atsiteisęs, o betgi yra tos kuo-!^.
egz. knygutės “Kodėl turėsjvių darbininkų organizacijos] pos nariu. SLA seimo komite-l
įvykti komunizmas?” I taipgi išrinko geroką skaičių! tas pasjdalino tarp i

Kiekvieną ketvirtadienį kuo-] delegatų, išskiriant Detroito kuopų pinigų. f

j , , • • • • • v * I • | ' **
! nytimų organizacijų jau isrin-i kesčių ir po šiai dienai nėra!įr įoliaus užsiims sodės dir*

.. ]bimu. Atsisveikindami su- 
~7 savęs" $3(K)'sirinkusią prieplaukon mi- 

kuopų pinigų. Sako, tai su-'nią, jiedu pasakė, jog kitą 
i atlėksią 

Kitas komiteto narys iš- niekur nesustodami.
dalino savo frentams voltui į
daug įžangos tikietų. Sakoj Pirmu atveju jiedu lai- 

Kliubo nariai turėtų dau-]kad kelionės lėšos ir sugaištas ( mingai perskrido virš van- 
d. i giau susidomėti savo organiza-į laikas privertė jį tą padaryti, j denyno, bet Europoj keturis 

Šiam susirinkimui bu-, cijos reikalais. Nubausti tuos| Kas toks išsinešė iš seimo sve-ė kartus’turėjo nusileist ant 
kuri kainavo $50 ir' kuopa tu-jzemes- ko1 atleke 1 Lcnk1’ 
rėjo už tai atsakyti, nes komi-']°s sostinę, 
tetas neturi jokio supratimo, 
kas galėjo vėliavą išnešti. O 
gal kas prisiskaitė prie kelio- 

daugiau, priemonėmis remia darbininkų nės lėšų ir sugaišto laiko?!
Kliu- judėjimą ir kovas, ne vien Det-

pa naudos A.L.P. Kliubo kam-Į Lietuvių Pilietinį Kliubą, ku- gaišto laiko ir kelionės išlai-] kartą Varšuvon 
barį saviems susirinkimams iririame keletas fašistų su kliu- dos. ... .......................
lavinimosi, diskusavimo, pas-] bo pirmininku priešakyje de-l 
kaitų sueigoms. Pirmoji to-1 moralizuoja visą kliubo veiki-] 
kia apšvietos sueiga jau įvyko į mą. -------- 1........... 1
pereitą ketvirtadienį, 20 
rugsėjo.
vo pakviestas jaunas daktaras(visus, o labiausiai pirmininką,! 
Jonas Breivis duoti prelekciją | kuris laužo D.L.P. Kliubo Kon-I 
sveikatos klausime. Kadangi ! stituciją.
Dr. Breivis yra beveik visiems j D.L.P. Kliubas yra pažan- 
lietuviams pažįstamas ir drau-'giųjų darbininkų kliubas, ku- 
gingas asmuo, tai Į jo prelek-Į risai visuomet ir visokiomis 
ciją suėjo publikos 
negu rengėjai tikėjosi. Vinkšna.

O vis dėlto Adamovičiai 
tūkstantį sykių geriau pasi
rodė, negu “Naujienos” su 

| savo Vaitkum.

AR JUS ESATE ASMENIŠKAI PATYRĘ 
»

PIENO 
MAGIKĄ?

ties. Vienas stiklas neperdirbs jus į 
naują žmogų. Bet reguliariai ge
riant pieną per tris mėnesius pasida
rys tokia gili permaina jūsų gyveni
me, kad jūs vadinsite pieną stebuk
lingu maistu.

Jūs pamatysite, kad pas jus ran
dasi naujas gyvumo sandėlis,, kad jūs 
galite sunkiau ir ilgiau dirbti, kad 
jūs mažiau dienų tesergate. Kodėl?

v. . Todėl, kad vis viena, kokius kitus 
•Ar K? valgius jūs valgytumėt, jūsų kūnas

dabar gautų abelnai pilną maistą.
Pasikalbėkite su bile vyru bei mo-

Jūs negalite gaut naudos iš pieno 
vien tik skaitydami apie jį. Jūs tu
rite jį patys gerti.

Kokių gi mes galėtume paduot 
jums faktų, kad įtikinti jus stebėti
nomis ypatybėmis šio paprasto mais
to! Ar jūs žinote, jog beveik kiek
vienas gydytojas, kiekvienas maisto 
bei valgių žinovas visame pasaulyje 
pripažįsta, jog pienas daugiau atneš 
jums naudos, negu bet kuris kitas 
pavienis valgis! . 
pienas suteikia jūsų kūnui faktinai 
kiekvienos rūšies maisto, kurio tik > 
reikia delei žydinčios sveikatos? Ar 
jūs žinote, jog ilgiausiai gyvenančios teria, ką reguliariai geria pieną. At- 
pasaulio tautos yra pieno gėrikės. 
Pieno magikoje nėra jokios paslap-

rasite, jog visi jie karštai atsiliepia 
apie tą. dalyką,. Nes pienas iš tikriį-

jų padaro tai, ką mokslininkai sako, 
kad jis padarys. Ir atsiminkite, jis 
nėra tukinantis.

Vienas mažas paprotėlis1 padaro di
deli skirtumą ateities dienose. Tai 
yra visai paprasta, kaip ir dauguma 
svarbių dalykų. Išgerkite po du 
stiklu pieno reguliariai kasdien. Iš
bandykite tą per kokį mėnesį laiko 
—tada patys save gerai tėmykite. 
Žiūrėkite, ar jūs ne geriau atrodote 
—ir jaučiatės, kad galėtumėte vienu 
sykiu supliekti tiek laukinių kačių, 
kiek jūs pats iš viso sveriate. Argi 
tad neverta gauti daugiau gyvenimo 
iš savo paties gyvenimo? Pradėkite 
dabar, su stiklu pieno.

Gerkite X)augiau Pieno:
ŠIS SKELBIMAS YRA PARUOŠTAS IR TALPINAMAS PATVARKYMU

NEW YORKO VALSTIJOS

TATAI JUMS 
NAUDINGA



t

Ketvirtas Puslapis : e ai s ve

/

K. Pallon Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
(Tąsa)

Minininkas “Azard” priplaukė prie 
vietos, kur žuvo submarinas, bet matė 
tik besisukantį vdndens ratą ir didelį 
melsvai-geltoną aliejaus klaną.

Kada minininkas “Azard” sugrįžo į 
Raudonojo Laivyno prieplauką, tai ko- 
mandierius ir komisaras Vinnikas nuėjo 
į laivyno štabą. Taip ir taip, nuskandi
nome Anglijos submariną.

—Kada? Ar vietą atžymėjote ant 
žemlapių? — klausė jų.

—Taip.
—Gerai.
Jie išėjo iš štabo ramūs, kaip ir visa

da. ' $/$*!
—Gerai,—sako komandierius, — kad 

kairioje pusėje nesugedo motorai.
—Reikia dabar gerai pataisyti, — at

sakė komisaras.
—Žinoma, kad reikia. Negi lauksi, kol 

kiti submarinai atplauks.
Kada komisaras grįžo ant laivo, tai pa

sišaukė pas save kanuolininką Bogovą. 
Tvirtai paspaudė jam ranką. Apsižval
gė kambaryje. Pagriebė dėžutę su 100 
“Zeifiro” cigaretų. Padavė juos kanuo- 
lininkui.

—Štai. Rūkyk sveikas. Gerai šau
dai... Gerai!

Anglų submarinų bazė.
—Kelinta diena, kaip išplaukė “L-55” 

submarinas?
—Šiandien — jau trečia.
—Ir jokių žinių negaunate?
—Absoliučiai jokių... Kaip išp.aukė 

iš Revelio, taip ir tyla.
—Ką manai? Paklydo?
Komandierius Anglijos rytinės specia- 

lės eskadros Filaks rūpestingai pakraipė 
galvą.

—Galima laukti blogesnių pasekmių...
Filaks perkirto jį, iškeldamas ranką.

Patylėjo ir pridėjo:
—Galėjo patekti į audrą. Admirolas 

Pritten yra atsargus. Redch vienas iš 
tinkamiausių komandierių. Jis prityręs 
submarinų valdytojas. Prie to naujas 
submarinas! Naujausias. — Minutę pa
tylėjo ir pridėjo: — Sudarykite, prane
šimą laivyno komandieriams. Štai už
rašykite kaipo oficialį pranešimą.

—Klausau, pone Filaks.;
“London—14 d. birželio, — submarinas 

“L-55” susikūlė Baltijos jūrose. Visa 
įgula išgelbėta.”

Taip skambėjo oficialis Anglijos admi- 
ralacijos pranešimas. Taip jie paslėpė 
tiesą apie nuskandinimą submarine “L- 
55”.*

Metai po metų bėgo, Finlandijos užla
joje guli Anglijos submarinas “L-55”. 
Apnešdinėja jį smiltimis. Šone didelė i 
skylė. Viduje supasi keturiasdešimts ■ 
trys lavonai.

Bėgai metai, kaip ir pirmiau banguo- ! 
ja jūros. Anglijos karo laivyne—spra- i 
ga. Yra submarinai—“L-52”, “L-53”, i

Į del atlikimo užbrėžto darbo.
Greitai. Stebėtinai greitai ėjo darbas 

prisiruošimui ištraukti submariną “L- 
I 55”. Ir vieną pavasario dieną išplaukė 

eilė laivų ten, kur buvo nuskandintas 
submarinas, kur dešimts metų atgal bol
ševikai jį nuskandino.

Narūnai dirbo ^ienomis ir naktimis. 
Laivai retai grįždavo į bazę, komandie- 
riai—dar rečiau. Darbas sparčiai varo
mas pirmyn, nepaisant eilės keblumų. 
Jie dirbo energingai, bet kada kas juos 
klausinėjo, tai nesigyrė, tik petimis trau
kė. Iškalbūs jie buvo tik savo tarpe:

—Reikia ištraukti jį pirm rudens vė
jų. Reikia skubėti. Dirbti šturminiai. 
Dirbti bolševistiniais, Raudonojo Laivy
no tempais.

—Taip, ištraukti iki rudens, — atsa
kinėjo raudoni jūreiviai.

—Ištraukti, kad ir kažin kas, — tvir
tino komandieriai, o labiausiai pirmiau 
buvęs kalvis, revoliucijos metu mušęsis 

Į daugelyje frontų.
—Žinoma, ištraukti, — palaikė jį ne

didelis, diktas komandierius.
—Ištrauksime, — atsakinėjo narūnai 

ir viršutinių darbų jūreiviai.
Pačiame karštyje darbo buvo įvykis, 

kurį net baisu prisiminti. Plaukė laivas 
“Truženik”, pristatydamas ištraukimo 
komisijai reikmenis. Kapitonas Surikov, 
žmogus drąsus ir prityręs. Priplaukė 

I prie darbo vietos, pasisuko, kad pri
plaukti galu laivo. Smarkiai dirba ga
lingos jo mašinos. Varomieji sparnai 
suka vandenį. Ir štai, ant vandens pa
viršiaus iššoko juoda, blizganti, apvali 
mina, atstačius į visas puses sprogimo 
ragus (prietaisus). Ji supasi prie pat 
“Truženik” laivo. Atstatyti jos mirties 
ragai.

Visi mato. Visiems aišku, kad tai an
glų mina. Prie pat laivo tas mirties 
prietaisas. Ją mato dešimtis draugų, 

i Kapitonas Surikov kietai suspaudė lū
pas ir davė pilną pirmyn. Paskui — 
atgal. Vėl pirmyn ir atgal.

Manevras labai pavojingas. Bet “Tru- 
• ženiko” manevru mina ne tik nuo jo, bet 

ir nuo darbo bazės nustumta į šalį. Da
bar su ja lengvai apsidirbome. Desėt- 
kai žmonių lengvai atsiduso. Mina ga
lėjo viską sunaikinti. Mina išplaukė iš 
“L-55” submarino, ji buvo nešta prieš 
rusus darbininkus 10 metų atgal.

Milžiniškos virvės traukė į viršų sub
mariną “L-55”. Povaliai, nepastebimai, 
bet tikrai. Šimtai tūkstančių kilo bur
bulų.

—Laikosi?
—Tvirtai.
—Nepaleisite atgal ant dugno?
—Niekados.
Po dviejų valandų visas traukimo bū

rys povaliai plaukė linkui krašto. Sub
marinas “L-55” buvo ištrauktas iš jūrų 
gelmių ir velkamas taisyti. Galingi švy-

“L-54”, yra ir “L-56”. Yra visokių sub
marinų tipų su “L”. Bet nėra submari
no “L-55”. Jis išbrauktas iš , Anglijos 
laivynd.

Ant Finlandijos užlajos kraštų eina 
didelis darbas. Karas pasibaigė. Eina 
socializmo būdavo j imas. Būdavo j a so
cializmą šalyje, kuri nugalėjo reakciją 
caro ir buržuazijos, atmušė visų impe
rialistų atakas, nugalėjo suirutę.

Iš Raudonojo Laivyno štabo išėjo žmo
gus uniformoje komandieriaus. Jo vei
de matosi pasiryžimas ir didelė energija 
darbui. Jis pradėjo organizaciją del atli
kimo didelio darbo. Jis moka būti reika
laujantis ir įtikinantis.

—Kam tas viskas? Tai negalima at- 
g. likti.

-—Viską atliksime. Sutinkate? j .. Ge- 
į rai, viskas bus atlikta.

Paskui jį išėjo kitas, nedidelis, dikto- 
kas, jau žilstantis, taip pat energingas. 
Jis irgi mokėjo prieiti prie kiekvieno 
žmogaus, įrodyti, įtikinti, gauti pagelba

tūriai apšvietė kelią. Kraštas buvo toli, 
bet sėkmingai submariną atvilko ir įtrau
kė - į didelį laivų taisymo apsausinamą 
gurbą.

Iš lauko pusės atidaryti submarino 
dangčius darbas buvo nelengvas. Per iš
laužtą skylę pasiekti vidų nebuvo gali
ma. Įėjimai į submariną mechaniškai 
buvo uždaryti iš vidaūs. Bet del žmonių, 
kurie sugebėjo ištraukti submariną iš jū
rų dugno, šis uždavinys buvo mažas.

Atidarė... Pradėjo vilkti laukan lavo
nus po priežiūra sanitarų skyriaus. Ad
mirolą Pritten atrado ant lovos. Tik 
pagal ženklus ant rankovių buvo galima 
pažinti, kad tai jis. Dešimtis juodų gra
bų atgabeno į prieplauką. Dezinfekcijos 
prietaisus. Pradėjo dėti į grabus Ang
lijos jūreivių lavonus. Nesmagus dar
bas.

Vertingi daiktai, kurie atrasti prie la
vonų, buvo smulkmeningai surašyti, 
kam jie priklauso ir sudėti į atskiras dė
žutes.

*

Daugiau bus)

Antrad, Rugsėjo 25, 1934

Worcester, Mass

Į18, 1934, lietuvių svetainėj, 29] ku antgalviu ant pirmo pusla- 
! Endicott St. Atsilankė 17 dele-Į pio skelbia: “Police Called to

PRANEŠIMAI Iš KITUR

, aiškinosi kad “fni mnnn saunnę paiocią uiic aiSKinOSl, Kaa Lai mano pa- piknikas Shenandoah

Lowell, Mass

1c VARO ELEKRRINĘ SIUVAMĄJĄ MAŠINĄ VISĄ POPIETĮ

■"•(•R

VARŠAVA.—Tūlas Prze- 
pelevskis pasipūtęs vaikš-

Komisija.
(227-228)

vi- 
d.

buvo, paėmė tą draugą ir iš
grūdo iš svetainės. Laikraštis 
sako, kad unijos “vadai bijojo 
radikalų sukilimo.”

Visi audėjai turi griežčiau
siai protestuoti prieš šitą bjau
rų unijos vadų pasielgimą.

(juokai). Rodymas tęsis daugiau ne
gu ’ dvi valandas. Įžanga suaugu
siems 15c., vaikams—10c. Kviečiam 
visus dalyvaut ir praleist žingeidų ir 
linksmą vakarą.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuvifikai

Klaidos Atitaisymas
Rugsėjo 21 d. “Laisvės” 

“Skaitytojų Balsuose” laiške 
apie areštus Worcesteryje pa
sakyta, kad buvo suareštuota 
“130 darbininkų.” Turėjo bū
ti 13.

“Antrasis Mussolini”

WORCESTER, MASS-
Aido Choras Šaukia visus narius 

pritarėjus atsilankyt į choro kamba
rius, 29 Endicott St., 25 rugsėjo 
(Sept.), 7:30 vai. vakare. Bus iš
duotas raportas iš Detroit konferen
cijos, jaunuoliai parodys kaip ir ką 
jie veikia. Tad kviečiam visus atsi
lankyt, nes daug ką svarbaus išgir
site.

. Nuo Red.: Matomai, reakci
niai vadai siunta prieš kovin- 

j gus darbininkus. Prisiųstoj iš- 
Priešfašistinis komitetas lai- karpoj iš “Lowell Evening 

kė savo susirinkimą rugsėjo I Leader” (rug. 19 d.) milžiniš-

atsilankyt.
F. Klastow, pirm. 

(227-228) ;

ir atplėšdamas laiškus “cen-
Kada, paga-

j gatų. Tai tik pusė, o kur kiti?!Expell Red.” Pasirodo, kad 
Iš TDA. nebuvo nė vieno. Tai| nelemti Workers Protective 
yra bloga. I Union vadai nutarė išmesti

Pradžioje mėnesio buvo au-Į darbininką Harzigian ir pasi- 
kų rinkimas del Scottsboro -šaukė policiją jį spėka išmesti 
jaunuolių. Surinkta $14.41. še-! iš svetainės, šeši policistai pri- 
šios poros draugų rinko aukas.

Priešfašistinis komitetas au
kavo $5 del pasiuntimo dele
gatų į Chicagos kongresą 
prieš karą ir fašizmą. Pasiuntė 
protesto rezoliuciją majorui iri 
policijos viršininkui prieš po
licijos brutališkumą rugsėjo 
14 d. ant Common, Salem Sq. 
ir Harrison St. laike darbiniu-1 
kų demonstracijos. Paaukota j 
$3 del streikierių ir surinktai 
$2.07. Draugė M. žukienė au
kavo $1.25, O kiti draugai po'čioja gatvėmis, vadindama- 
10 arba po 15 centų. i sis Antruoju Mussoliniu;

Spalio 5 d., 1934, 7:30 vai.! reikalauja, kad policija jo 
vakare bus svarbus pasikalbę- klausytu. Jis parinktu rak. 

Endicott St. Visi pritarėjai.!tu atidarinėjo pašto dėžutės 
kviečiami atsilankyti.

Rugsėjo 30 d. ant Olympia žaruodavo.” 
Parko, priešfašistinis komite-1 Raus, tapo * areštuotas, 
tas rengia pikniką ir prašo, 
kad visi Worcesterio lietuviai, 
kurie yra priešingi fašizmui, 
atsilankytų ir paremtų mūsų 
parengimą.

Kitas priešfašistinio komite
to susirinkimas atsibus spalio 

j 16 d. lietuvių svetainėj, 8 vai. 
vakare. Visi, kurie esate dele
gatais, nepamirškite ateiti.

Korespondentas J. Kižys.

Iš Audėjų Kovos Lauko
Audėjų streikas plečiasi 

su smarkumu. Rugsėjo 19 
Lowellio streikieriai nuvažiavo I
į Forge Village ir Gransville, 
Mass., ir užpikietavo Abbpt 

į Worsted Co. dirbtuvę. Išvędė 
j į streiką 800 darbininkų. Dirb
tuvė likosi kietai uždaryta. 
Taipgi dar viena vilnonė tapo 
uždaryta Westforde, Mass., 

i per Lowellio sįj’eikterius. Jie 
ir Lawrence važiuoja pikietūo- 
ti fabrikus. Man stebėtina, iš 
kur pas juos randasi tiek suga- 
bumo ir drąsos ir pasiaukoji
mo. Aš negaliu aprašyti nei 

j mažos dalelės tos didvyriškos 
į kovos, kurią šiandien veda Lo
wellio darbininkai.

Pikietas daro nepaprastą į- 
spudį. Matai darbininkų viso- 

j kių tautų: graikus, armėnus, 
lenkus,, francūzus, anglus, ai- 

; rius, lietuvius ir tt. Ir visi, kaip 
i viena šeimyna, linksmus, pilni 
j ugninės energijos, maršuoja 
Į kas rytas į pikietą. Pikietuoja 
| ne tik Lowellio dirbtuves, bet 
! ir apielinkės. Už tai šita kova 
bus įrašyta neužmirštamai į 
istorijos knygą.

Po dviejų savaičių streiko 
I ir medvilnės savininkai prabi- 
i lo. Rugsėjo 19 d. per “Lowell 
i Evening Leader” giriasi, kad 
90 nuoš. darbininkų trokšta] 
grįžti dirbti, bet, girdi, tik rau
doni agitatoriai sulaiko. Tai 
melas iš kompanijos pusės, šį 
streiką vadovauja dvi konser- 
vatyviškos audėjų unijos, ku
rių vadai dar geriau kovoja] 
prieš raudonuosius, negu prieš 
audinyčių savininkus. Jie jau 
ne vieną progresyvį darbinin
ką išmetė iš unijos. Ir jeigu šis 

| istoriškas streikas Lowellyje] 
i pasekmingas, tai tik dėlto, kad 
eiliniai nariai be skirtumo įsi
tikinimų ir pažvalgų. laikosi 
vienybėje.

Atrodo, kad šis streikas bus 
tuojaus ’laimėtas. Mat, kompa
nijos pradeda nervuotis, nori 
kaip nors suardyt darbininkų 
vienybę. Darbininkai turi lai
kytis iki laimės, nes kompani
jos visuomet prieš pasidavimą 
stengiasi suardyti darbininkų 

i vienybę. Taipgi unijų vadai 
turi būt sudrausti, kad jie ma
žiau rūpintųsi raudonaisiais, o 

| daugiau streiko laimėjimu.
Graustinis.

reiga kontroliuot, ką rašo 
žmonės, kurių diktatorium 
aš greitai būsiu.” Atrodo, 
kad besvajojant apie Lenkų 
Mussolinio vietą, Przepe- 
levskiui praskydo smegenys. SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
26 d. rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra labai daug svarbių klau
simų apkalbėt. Taipgi galėsite 
“Šviesos” num. 3 atsiimt.

Valdyba.
(227-228)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras po ilgos vakacijos 

vėl grįžta darbuotis. Todėl visi dai-, 
nininkai ir nauji norinti būt nariais ! 
ir darbuotis dailės srityje, prašome 
įsitėmyti, kad 27 d. rugsėjo (Sept.), 
įvyks pirmos pamokos, Darbininkų 
Centro svetainėje, 108 Steam Boat 
Rd., 7:30 vai. vakare. Kviečiam vi
sus

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. rengia, “moving 

picture” partę, ketverge, 27 d. rug
sėjo (Sept.), 7:30 vai. vakare. Bus: 

jlS rodomi krutami paveikslai apie “Pa
saulinę parodą Chicagoj, “Laisvės” 

i ir “comedy”

Sekr. J. Kižys.
(226-227)

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Kaip daugeriopai tatai jums pagelbėja?
ĮVIRS. W0LK jau aštuoni metai kaip turi elektrinę siuvamąją 

mašiną. Su jos pagelba' jinai pasisiuva beveik visus sau 
drabužius. Prieš kiek metų, kuomet jinai pradėjo namie šeimi
ninkauti, šviesa buvo vienatinis elektros patogumas, ką Mrs. 
Wolk turėjo. Paskui jai nusibodo kilnoti sunkius surūgusius 
prosus nuo pečiaus ant lentos ir Vėl atgal, ir jinai nusipirko elek
trinį prosą. Po to sekė jos elektrinis kepintuvas, vacuum valy
tojas, siuvamoji mašina, radio, saulinė lempa, kaitinimo paduš- 
kaitė ir kaklaraiščių prosas jos vyrui. Nujausiąs jo pirkinys 
buvo elektrinis šaldytuvas—ir dabar elektra taupo jai pinigus 
šiame skyriuje kiekvieną savaitę.

MRS. WOLK, kaip ir tūkstančiai kitų moterų, naudoja elektrą 
vis. daugiau ir daugiau. Visų pirma, todėl tatai dirba jai ištiki
mai ir gerai. O antra, todėl kad taip mažai telėšuoja. Pavyz
džiui:

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

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

a
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f Paterson, N. J žino.
Kaip minėjau, iš tų keturių; 

angliškų kalbėtojų buvo net 
trys žydų tautybės, jų tarpe, 

surengus; reformistinės darbo unijos bu-j ir pats Kelleris. Matot, jiems 
vienur žydai negeri, o kitur ge
ri.

! B. nurodė, kad visa nelaimė 
tik ir buvo Vokietijos darbi- 

; ninku, kad jie neturėjo revo- 
Rugsėjo 20 d. LDD Prūsei-j bucinių unijų, kad Vokietijos 

kos susaidė buvo t
’ prakalbas darbininkų mulkiu-] vo po pilna kontrole išdavi- 

tojui Pruseikai neva delei kiškų socialdemokratų partijos 
streiko “sustiprinimo/” bet tik- vadų ir kad s.-d. vadai atme-[ 
renybėje, tai delei Komunistų] te per du sykius K. P. pasfū- 
Partijų ir Komunistų Interna- lymą del 
cionalo išniekinimo. Pruseika 
kaip visur, taip ir Patersone, Pruseika nekaltina S.D.P. 
kad daugiau darbininkus »ap-l atmetimą bendro fronto kovoj 
gauti, iš pradžios kalbėjo ne-! 
va prieš valdžią ir jos terorą J 
ir taipgi neva “prieš 
L pirmininką W. G 
McMahon ir F. Gorman, 
tuom pačiu tarpu sušilęs gy-j 
nė E. Keller politiką.
ler dabarties yra vadas Pater- nesuorganizavo r e v o 1 iucinių j 
šono šilko audėjų streike ir unijų! Taipgi Pruseika kalti-' 
jis yra McMahon ir Germano, no K. P. Amerikoje už orga-| 
šįiota. Tad ką gi daugiau; nizavimą revoliucinių unijų.! 
reiškia Pruseikos kalba novai Na, darbininkai, jūs dabar su- 
prieš Green, McMahon ir Gor- . sikalbėkite su tuo vėjo malu-1 
man. kad ne darbininkų mulki-] 
nima ?

skinti antrą-kongresą prieš karą ir SKAITYKIT IR PLATIN' 
žinoma, mokestis vi- fašizmą, kuris įvyks Chicago, į

Moka ne nuo va-, III. Tapo skaityta ir priimta*
1 J ir pasiųsta;

Prakalbose Buvęs.

sudarymo bendro 
fronto kovoj prieš fašizmą. Gi 

už Portland, Ore.
I prieš fašizmą, delei ko fašiz-
' mas tik ir įvyko, o kaltina K. i 

AF of j p. Todėl Pruseika niekas dau-l 
irjgiau nėra, kaip darbiniflkų.

Bet | apgaudinėtojas. [
Tada Pruseika apsigrįžęs re-j 

GiKel-'kė ant V.K.P., kodėl V.K.P

Audėjų Streikas, Darbininkų j 
i .Kovingumas
i . i

Jau bus trys savaitės, kaip: 
! prasidėjo čionai audėjų strei- 
; kas. Portlande yra dvi šapu- 
| kės, kurių darbininkai organi- 
] zuoti į United Textile Workers 
j uniją ir jie pirmiausia išėjo į j 
[streiką. Jų reikalavimai tie 
patys, kaip ir visų streikuojan-1 
čių audėjų—trumpesnės darbo] 
valandos, didesnės algos ir ki-j 
ti pagerinimai. Iš pradžios bu-i 
vo visai mažas skaičius darbi-■ 
uinkų išėję į streiką, bet da-J 
bar jau tvirtai stovi. Iš pra-; 
džios buvo keletas susirėmimų 
tarpe pikietuotojų ir skebų.

bą ant poros savaičių 
apynius.
sai maža.
landų, bet nuo svarų. Už šim-! pora rezoliucijų 
tą svarų priskintų apynių mo- teisėjams ir gubernatoriui po- 
ka tiktai 1 
O paklausk, 
ims priskinti

Todėl kai
darbininkai išėjo j streiką, rei-j 
kalaudami didesnės algos, bū-j reikalaujama 
tent, kad už šimtą svarų būtų

Į mokama pusantro dolerio. 
! Kompanijos buvo ]
i darbininkų reikalavimus išpil-į
! dyti. Kai kuriose vietose kom-' 
panijos pabijojo streiko ir pa
čios pakėlė darbininkams ai-' 
gas iki dviejų dolerių už šim-j 
tą* svarų ii- prašo darbininkų,'

j kad jie neitų j streiką. Mato-1 
me, kad per darbininkų vie-j

I nybę vis biskis galima laimėti.!

I Stokjardy Darbininku 
Streikas

dolerį ir mažiau.] nui J. Meirs, reikalaujant, kad 
laiko, tuojau būtų paliuosuoti nekalti 

! i 28 laivų krovikai, kurie yra 
nariais International Long-1 
shoremen’s Association. Taip 

paliuosuoti 
! visus kitus politinius kalinius,1 
kurie kaltinami sulaužyme'' 

priverstos' Priešsindikalistini° įstatymo. ;
Prie Lygos Prieš Karą ir Fa-Į 

1 šizmą priklauso daug advoka-j 
'tų, daktarų ir taip pat darbi-! 
i ninku. Prie šios organizaci-' 
i jos turėtų priklausyti kiekvie-[ 
n as 
prieš

kiek tau 1 
šimtą svarų !
kuriose vietose'

darbininkas ir kovoti 
karą ir fašizmą.

Jaunuolis.

Hudson, Mass.

KIT “LAISVĘ

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

] Lietuvis Batų Siuvėjas
[Taisau senus ir padarau 
i naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas.

I PRANAS ŠUIPIS
[ 100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

i nu. Pirma kaltino V.K.P. už 
suorganizavimą r e v o 1 iucinių 
unijų, kuomet buvo atmuštas,, 
tada kaltino, kad nesuorgani
zavo revoliucinių unijų.

Tūli Patersono sklokininkai! Keletas darbininkų areštuota, 
kaltina K. P., kad ši prisiun-’ Policija daboja ........
čia kaip kada svetimtautį kai- skebus, 
bėtoją į lietuvių prakalbas, o Streikas išsiplėtojo ir ant galo į 
ypatingai jeigu būna žydų tau- tapo tos dvi šapukės uždary-J 
tybės. Bet šiose jų surengto-1 tos. 
se prakalbose kalbėjo net ke- 

Vieną pasista
tė net klausimam atsakinėt,

• delko Kelleris spenduoja ir 
meta vakarykščius buvusius 
savo frentus iš A.S.W.U. Nors 
tas neva atšaki neto j as į klau
simus visiškai nieko nežino i

Kitoj dalyje savo kalbos 
Pruseika niekino, kiek drūtas, 
viso pasaulio komunistus ir III] 
Internacionalą. Priėjo prie to-• 
kio absurdo, kad apkaltino V o-j 
kietijos Komunistų Partiją ūži 
ištraukimą revoliucinių darbi
ninkų į savo “dualinę“ uniją 
iš reformistinių unijų, social
demokratų kontroliuojamų. Ir 
delei to, girdi, Vokietijos ko-] turi angliškai, 
munistai kalti, kad Vokietijoj 
įvyko fašizmas. Tuomet d. J. 
Bimba paėmęs balsą pareiškę, 
kad Pruseika darbininkam me
luoja sakydamas ir kaltinda
mas Vokietijos K. P. už ištrau
kimą revoliucinių darbininkų į 
atskirą uniją, ir kad VKP yra'Kellerio pasekėjas, tai vistiek j nių. Kožną metą rudenį ne
kalta delei įvykimo fašizmo. J. jiem geras, kad ir nieko ne-! mažai darbininkų gauna dar-

dirbtuves ir 
nieko nepadaro. |

kuris randasi1 
Portlando,' 
streikuoja.] 
laikosi, ne-

Salem, Ore., 
už 50 mylių nuo 
taip pat audėjai 
Tenai dar tvirčiau 
gu Portland e.

Apynių Rinkėjų Vargai

Kaip žinoma, Oregono vals-
apie Kellerio triksus, bet yraĮtijoj yra daug auklėjama apy-

Apie keturi šimtai Portlando! 
Swift Kompanijos stokjardo1 
darbininkų ir bučerių išėjo į 
streiką, i 
nių darbo valandų, algų pakė
limo ir pripažinimo unijos. Va-, 
dovauja reformistinė unija.; 
Taip pat neatsilieka Komunis-] 
tų Partija ir bedarbių taryba,] 
kurios šiame streike smarkiai 
veikia.

Prieš Karą ir Fašizmą1
I
I 

čionai gyvuoja Lyga Kovai! 
prieš Karą ir Fašizmą. . ši 

. nauja organizacija labai srnar- 
' kiai auga nariais, taip pat ir 
' smrkiai kovoja. Rugsėjo 11 d.
italų svetainėje buvo sujauktas i 
masinis susirinkimas. Publi 
kos prisirinko pilna svetainė.' 
Tapo išrinktas delegatas į

Jau buvo “Laisvėje” rašy-■ 
ta, kad Hill Bros. Co. čevery-' 

reikalaudami trumpes-darbininkai streikuoja. Ta]

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MM' MMMMMMMMM M Wl HA MM

1 darbininkų kova tęsiasi jau 
šeštą savaitę. Streikui vado
vauja U.S.L.W. unija. Darbi
ninkai laikosi broliškoj vieny
bėj, pasiryžę sunkią ir ilgą ko
vą laimėti. Kompanija orga- 
niuoja skobus ir bando dirbti, 
bet streikieriai greit prašalina 
skebus.

Dvi merginos, kompanijos j 
agentai, važinėja po stubas ir 
kalbina streikuojančius darbi-i 
ninkus, kad jie grįžtų dirbti su] 
kompanijos duotom išlygom' 

i Bet visur tos ponios gauna nie-l 
ko nelaimėję nešdintis laukan.! 
Dar tos poniutes, dirbdamos! 
tokį darbą, gavo visų keturių 
ratų “flat” tajerius, dabar tu- 

; rėš vaikščioti pėsčios. 
[ skundė policijai ir bando 
1 mesti streikieriams.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chape! Šermenim
Parsarndo automobilius šer-

• - „ menims, vestuvėms, kriksty- 
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Į Telephone, EVcrgreen 8-9770

i J. GARŠVA a
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsarndo au- 

, tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

i BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS

A p-i 
pri-

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas

Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept, 1934
Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietoje

i irTiti7iit n A nrr už lakewood ežero, LIE 1U V1Ų i AKKE ..... . waterbury, conn

VILIJOS CHORAS IŠ WATERBURY

Aš patėmijau “Laisvės 
J numeryje, korespondentą 
IP. rašo ne visai teisingai apie] 
I llill Bros, čeverykų išdirbys-j 
; tės streiką. Jis sako, kad te-,' 
: nai dirbdavo 50 darbininkų.1 
Visai neteisybė. Ten dirbdavo 

j 180 darbininkų, su ofiso dar- 
i bininkais ir bosų pagelbinin- 
! kais pasidaro 200. O kas link , 
I pikieto, tai jis eina kozną die- j 
i na, pikietuoja po du kas dvi1 
] valandąs. Kaip reikia, kai ka- į 
da nueiname ir masiniai, visi, 
pikietuoti, kad parodžius bo-1 
sams streikierių solidarumą.' 
Matydama streikierių nesulau- 1 
žomą vienybę, kompanija jau 
pradeda švelniau šnekėti su 
darbininkais.

Streikieris.

Palaikykit Jūsy 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)

223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 rvto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 po pietų.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

i Kaip

IŠ LIETUVOS

Naziai Ruošė Sukili
mą Klaipėdoj

Francūzų laikraštis “Matin” ] 
paskelbė ilgą Jean Mauclėre, 
s t r a i p s n j a p i e Klaipėdą. ■ 
Straipsnis pavadintas: “Ar, 
Vienos tragedija turi pasikar- 

i toti Klaipėdoje?”. Straipsnyje, 
visų pirma, 
hitlerininkų 
dos krašte

pažymima, kad 
veikimas Klaipė-, 
turėjo panašu po-, 
ir Austrijoj laike, 
sukilimo.hitlerininkų

1 Hitlerio propagandos minis- 
teris Goebbels sušaukė Klaipė-. 
dos krašto nazių atstovus. Jis 
paręiškė, kad reikia būtinai su-! 
sprogdinti užtvaras, kurios pa
stoja kelią Vokietijai į Rytus. ■ _ 
Minia, susirinkusi vokiškame, • 
Nemuno krante, į tuos žodžius 
atsako, pakeldama kumščius 
į Lietuvos pusę ir prisiekdama 
nenurimti, kol Klaipėdos kraš
tas nebus grąžintas Vokietijai.

Apart ukrainiečių choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas I. W0LSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus; J. MILTON, rinkinių kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 

f f i / j * ; ' • z

Waterburyje perstatys puikią dramą. Bus visokių valgių ir gėrimų pakankamai visiem.
MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ Kviečia Rengėjai.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau tikiian ir chronižkan vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odo» 
Padarau {Styrimus kraujo ir ilacuaio

DR. MEER
156 W. 44th St. Room S02

New York. N. Y. 1
Valandos PriSmimoi

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

Telephonas MEdilIion 3-1328

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evei^reen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDALIOMIS

Nuo 10 ifči 12 vai. iš

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenjfe 1 

Kampas E. 23rd 8t.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

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



r

bile kada į 10 dienų, kainuoja 
tik 20 dolerių svečiam sri $18.- 
95 delegatams.

šeštas Puslapis

4
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NEW YORKO IR APELINKES ŽINIOS
Bedarbių Neišgąsdino Policijos Bauginimas Kas Norite Lavi ns? ,,š Sąryšio Išvažiavimo

Jerome K. Faulkner,'31 įne
rtų vyras iššoko pro langą iš 

’(Chrysler namo dešimto augšto 
ir ant vietos užsimušė. Jisai 
ten dirbo kaipo kopijų garniu-! 
toj as garsinimų 
Sakoma, būk del 
katos nusižudęs, 
tina, kad ligotas

Dvylika tūkstančių New 
Yorko darbininkų, kaip be
darbių, taip ir dirbančiųjų 
maršavo prie miesto rotužės 
pereitą šeštadienį, nors polici
jos viršininko buvo uždrausta 
maršuoti. I 

Darbininkai parodė puikų 
pasiryžimą. Darbininkams įsa-! 
kyta, kad neleis maršuoti. Apie( 
Union Square apstatyta šimtai) 
policijos ir kazokų, taip 1 . . .
slaptosios policijos agentų, į11108 nuosavybės savininkų bei -..ia.-t------ a išmo-

palaikys i kesčių bankieriams suteiktų 
u;.( reikalingus fondus net geram 

bedarbių užlaikymui.”
Kada tapo paskelbtas mar- 

šavimas, policijos viršininkai 
sujudo tartis ir priėjo prie iš
vados demonstrantus praleisti, 

ir(nes juose matėsi pakankamai 
jr i pasiryžimo eiti, neatsižvel

giant į policijos viršininkų įsa
kymus. šlapi, brisdami per 
gatvėse susidariusius klanus, 

i numaršavo prie 
1 miesto rotužės ir pridavė rei- 
: kalavimus majoro sekretoriui. 
Patsai ponulis LaGuardija, ži
noma—jam nemalonu su dvy- 

, , , likos tūkstančių šlapiu ir al-kurį jis padarė dar tebebūda-i 
m as kongresmanu. 
pareiškime sakoma:

“Neturi būti suvaržymų pri- 
davimui peticijos... ir bile pi
liečio, ar tai kaipo atskiros! nistai yra valdininkais, 
ypatos, ar mažomis, arba di- ( Crosby, Minn., miestelio darbi- 
delėmis grupėmis veikimas( ninkai ėjo jieškoti šalpos, tai 
tvarkioje formoje neturi būti) jų komunistas majoras, Ny- 
kliudomas—neturi būt kliūčių j gard, maršavo pirmose eilėse, 
greitam ir mandagiam priėmi-j Ar nevertėtų darbininkams ati- 
mui iš jų bile peticijos ar pro-i duoti balsus už komunistus 
testo.” < . 'šiuose rinkimuose.

“Pasidairykite aplink,” sako 
Sullivan, “čia buvo LaGuardi- 
jos proga įvykdyti- savo priža
dus gyveniman, bet jis užmir
šo. Mes matėm didesnius poli
cijos būrius bandant mus iš
provokuoti į mūšį ir mes to ne- 
pamiršome. Bedarbės klausi
mas nebus išrištas' policijos 
buože. Niekas kitas, kaip ’tik 

• j aptaksavimas stambiojo biznio, 
paį j korporacijų ir stambių nejudo-

Prasidėjo darbininkų 
kyklos rudeniniai kursai, 
galima užsiregistruoti į 
kurias klases darbininkų

Yorke, taip pat ir 
Brooklyn© moky- 
25 Chauncey St. 
privažiuojama iš

mo-
Dar
kai

mo-

kompanijai. I 
silpnos svei- 
Ir ne stebė- 
žmogus ne- 
ir sveiki ne-jPereitą sekmadienį įvykęs tenka vilties, juk i 

DNYDO Sąryšio išvažiavimas pajėgia verstis dabartinės be- 
vidutiniai pavyko atsižvelgiant darbės laiku, valdžia neteikia'

kurie, anot policijos inspekto- į tuojautims sulaikymas 
riaus McAucliffe, “] 
tvarką.” Lietus tartum iš ki
biro verčia, permirko susirin
kusius iki paskutiniam siūlui.
Daugelis apsivilkę paskutiniais 
menkais drabužiais ir juos dre
bulys ima, bet jie stovi savo 
eilėje, laiko iškėlę vėliavas ir 
iškabas. “Laikykit Fortą, 
kitos revoliucinės dainos girdi
si kelius blokus aplink.

Kalbėjo visa eilėi kalbėtojų.i darbininkai 
Richard Sullivan, New Yorko, 
Bedarbių Tarybų sekretorius) 
nurodė į militarišku lanku ap-.’ 
juostą demonstraciją ir primi
nė LaGuardijos pareiškimą

. . kanų darbininkų atstovais ma
ume JOįtytis.—nesirodė. Stebuklas bū

tų, jei ponai darbininkų reika
lais rūpintųsi. Nepalyginama 
skirtumą yra ten, kur komu- 

Kada

kykloj New 
Brooklyne. 
kla randasi 
Ji lengvai
W i 1 1 i a m s b u rg, Flatbush, 
Crown Heights ir kitų sekci
jų. Sąlygos labai lengvos. 
Reikalaujama tuojau užsiregis
truoti, nes kursai prasideda) 
šią savaitę ir po prasidėjimo1 
nebebus priimami nauji regis-' 
frantai rudens sezonui. i

Darbi ninkai, pagalvokite, i 
Ypač jaunimui tas turėtų rū
pėti. Tik vienas vakaras ar 

, du pamokų į savaitę aprūpins 
jumis marksistiniu-leninistiniu 
ginklu kovoje prieš išnaudoto
jus. Tas ginklas I 
jums reikalingas, kada išeisite 
patys sau pelnytis pragyveni
mą, tad prisirengkite.

į nepalankų.1 orą. Kadangi vi
sa diena buvo ūkanota, tad po 
lietingos šeštadienio dienos ir 
nakties mažai kas drįso pasi
tikėti orui ir rizikuoti į lau
kus. Tačiau drąsuolių susirin-j 
ko nemažas būrelis ir draugiš
kai laiką praleido. Be abejo,

• išvažiavimas būtų buvęs Skait- 
lingesnis, jei šeštadienį bebu
vęs kriaučių Lygos' vakarėlis, 
kuria sutraukta gana daug 
kriaučių ir jų draugų. O links-

I mintis-po du sykiu į savaitę
• šiuo laiku ne daugelis teišgali.
| Rep.

reikiamos pagalbos, o dar la-, 
biau jos stoka ligoniam.

Sulaikyti du jaunuoliai, John 
Hyman ir Henry Pszizš, po1 
$500 kaucija. Kaltinami pa-1 
vogę tris kvortas gasolino iš; 
gasolino stoties.

Buržuazijos badu, marinimo 
ir ubagiško gyvenimo progra
ma darbininkams verčia darbi
ninkų jaunimą kriminalistais.

Delegatams į Chicagos 
Kongresą

Visi Antro J. V. Prieškari
nio - Priešfašistinio Kongreso 
delegatai, taipgi svečiai, norin
tieji vykti specialiu kongreso 
traukiniu, privalo tuojau užsi- tojų ir valstybės lėšomis, 
registruoti. A. Prieškarinės- gyrusios tą bilių organizacijos 
Priešfašistinės Lygos raštinėj, turi tuojaus siųsti Nacionaliam 
213 4th Ave., New Yorke. Bedarbių Tarybos Komitetui 
Traukinyje tikietų negausite, užgyrimo kopijas, 
nes ten bus tiek vietų, kiek bus svarbu ne vien užgyrimas, bet 
iš anksto užsisakyta. lygiai svarbu, kad bedarbių or-

Specialis traukinis išeis ket- ganizacijos centras žinotų, ko- 
virtadienio rytą. Kelionė į kios darbininkų organizacijos 
abi pusi, su dviem valgiais jr koks skaičius darbininkų re- 
traukinyje ir su teise sugrįžti mijt tą bilių. Tas ypač svar

bu, kada rengiamasi prie Na-' 
cionąlio Bedarbių Tarybų 
Kongreso, kuris šaukiamas 
sausio 5, 6 ir 7 d., Washing
tone.

Ar Užgyrėt HR 7598 
Bilių?

Visos organizacijos ragina
mos užgirti HR 7598 bilių, ku- 
riuomi reikalaujama suteikti 
bedarbiams apdraudą samdy-j

Atsirado Naujas 
loncmuv tv" j M-l 1 ••
bus labai Melyiikraujis

| Amerikos buržuazijai, 

kančiai visokių monarchų, pa
sitaiko įvalias visokių1 specia
listų toje srityje. Šiuo tarpu 
tuo didvyriu radosi tūlas 
“Kurdistano Emiras,” kuris sa- 

| kėši esąs rašytojas ir pradė- 
Amelio Valenza, dešimties! jęs sekioti paskui panelę Anne 

metų vaikutis, pabėgo iš St. į D. Gould, turtingo buržujaus 
Malachy prieglaudos namų, dukterį, gyvenančią 444 E. 57 
kad pamatyti savo namus, ku- St., New Yorke, 
rių jis niekad nebuvo matęs.
Jo motina mirus jį gimdydama' didatas, turbūt, pasirodė 
ir tik savo vardą jam palikus diplomuotas mėlynkraujis i 
jos atminčiai, o vaikas augo jie “Emirą 
įvairiuose prieglaudų namuose. Teisme jisai aiškinosi esąs ve- 
Skaudėdavo jam širdį girdint; dęs ir blogų tikslų neturėjęs, 
vyresnius vaikus atėjus į prie-j tik, 
glaudą pasakojant apie namus 
ir apie gyvenimą su tėvais ir 
broliais.

Vaikutis nusprendė žūt būt 
pasiekti namus ir ten apsigy
venti. Jis tą savo troškimą 
nusprendė išpildyti, kada kiti 
vaidai žaidė Rockaway Beach 
smėlyne. Jie nei nepamatė, 
kaip Amelio dingo ir užsikabi
nęs ant batianų troko nuvažia
vo namų link. Smągus, kad 

j vežikas nepastebėjo jo prie- 
Už-I ^Liudos drabužių ir nesugrąži- 

,) no atgal, jisai nušoko nuo ve
žimo prie Atlantic ir Flatbush 
Avės, ir, džiaugsmingai glam- 

Minėkite gydamas rankoj popierėlę, ant ’ 1 • 1 • J v

Nepavyko Vaikeliui 
Pasiliuosuoti

jieš-

Tačiaus ponams naujas kan- 
ne- 

ir 
patraukė teisman.

kaipo rašytojas, j-------
kad panelė geriausia tiktų 
vaidinti rolę jo operoj. Teisė
jas jį paliuosavo po prižadėji
mo idaugiaui; “nebepersekioti” 
panelės GouIčL

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Draudžia Organizuotis
Col. Wilgus, šalpos 

direktorius; įsakė visiems šal-j 
pos darbų prižiūrėtojams ne-, 
priimti jokių darbininkų dele- 

jais tik

darbų j

Delegatų Išleistuvės 
Trečiadienį

Amerikos Prieškarinės-Prieš- 
fašistinės Lygos New Yorko 
miesto komitetas rengia masi
nes .išleistuves delegatams į
Antrą J.V. Prieškarinį-Priešfa- gacijų, bet tartis su 
šistinį Kongresą, kuris įvyks šį kaipo su atskirais , asmenimis,! 
penktadienį ir baigsis sekma- 0 ne organizacija. Tas reiš- 
dienį, Chicagoj. Tos išleistu-(kja tiesioginį uždraudimą, uni- 
vės bus trečiadienį, 26 d. šio) jos. Visos šalpos darbų orga- 
mėnesio, Mecca Temple, 133 nizacijos raginamos siųsti pro
West 55th St., New Yorke. ; testus, adresuojant'jilos direk-

Miting^ kalbės eilė žymių,; toriui: Port Authority Build- 
daugeliui lig šiol negirdėtų,‘ jng, 111 Eighth Ave. 
kalbėtojų. Vienu iš jų bus; -----------------------
coiston e. warne, An’herst| Sudegė Dvi Motorinės Valtys kolegijos profesorius ir žymus. ® ' r »*** j
asmuo studentų prieškarinia-i Hudson upėje sudegė ir pas
ine judėjime. Dr. WilliarriI kendo įdvi motorinės valtys 
Spofford, Bažnyčių Lygos už; pereitą • sekmadienį. Vienoje

Kriaučiai, Tėmykit!
Amalgameitų Kriaučių 54-to 

Skyriaus ekstra susirinkimas 
| įvyks trečiadienį, 26 d. rugsė- 
) jo, 7:30 vai. vakaro, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėj, 80 Union Avė., Brooklyne.

Visi kriaučiai dalyvauki! mi
nėtam susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

Sekretorius,
’ K. NAčIUNSKAS.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli kamba

riai, šildomi, yra karštas vanduo, 
ir visi moderniški įtaisymai. Kreip
kitės sekamai del tolimesnių infor
macijų: 436 South 5th Str., Brooklyn, 
N. Y.

(222-228)

PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis, kuriame

Phone, EVergreen 7-4785 3

i

geriausiosPirmos klasės anglis,
;—2000 svarų

Prista-
Prašome

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

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

Antrad., Rugsėjo 25, 1934

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA

rūšies ir pilnas svoris
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų namus.
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

5 Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 
Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

3

3

manęs, į yra labai gerai išdirbtas biznis. Čia 
Į) yra geras darbas ir pragyvenimas, 

del vienos didelės šeimynos arba 
dviejų. Yra visi Įtaisymai, lovos, už- 
klodės, stalai, ir virtuvės Įrankiai 
del 45 žmonių, yra elektra, gazas. 
Taipgi yra daug žemės,—10 akrų
derlingos žemės, didelis upelis mau
dytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, ( 
arklys, daug vištų, 20 kralikų ir I 
daugybė angančių daržovių. Yra visi ) 
farmos Įrankiai, ir geram stovyje. I 

Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma
lonėkite atsišaukti del platesnių ži-

Areštuotu du Abraham Lm-jnnF Avanta raim,Ulstei Park, N.Y,
1 ■ v, • ... . (218-230coin augstosios mokyklos stu-j 

dentu už rinkimą aukų Ame
rikos Prieškarinei - Priešfašis-
tinei Lygai, jais yra Howard • rEIkALINGAS partneri 
Kohan ir Ben Alexander, abu' 
brooklyniečiai. Jie kaltinami 
technišku kaltinimu, būk rinkę 
aukas gatvėje neturėdami lei
dimo. žinoma, tai tik priedan
ga pateisinimui persekiojimo 
prieškarinio judėjimo.

kurios radosi namų antrašas, 
slapstydamasis nuo policijos ir 
klausdamasis kelio pas vaikus, 
laikraščių pardavėjus, jisai nu
bėgo į namus, kurie radosi 678 
Sacket St.

Jo sapnuose ir dienomis sva
jotieji ir brangintieji namai' 
buvo tik laužas, bet jam buvo1 
malonūs. Jo tėvas apsiverkė 
iš džiaugsmo, jįsai taipgi. Jo 
broliai Tony, 16, ir Jack, 12 
metų, džiaugsmingai sveikino 
ir visi išsirengė \į krautuvę nu
pirkti sugrįžusiam namiškiui) 
“civilius” drabužius. Tačiaus'John Piekarsky, gyvenąs 3418. 
jo laimė pasibaigė į tris die-) Atlantic Avė., ir nuteistas 60, 
ifes. Pasirodė, kad jo tėvas dienų kalėjimo, kaipo kišen- 
bedarbis negali jo užlaikyti, o (draustis. Jisai jau buvęs' 
miestas biednam jaunam pilie-! areštuotas 12 kartų nuo 1926į 

“; žinomaas,) 
Verkšlentojas,

REIKALAVIMAI
is Į Bar ir 

Restaurant biznj. Gali būt vyras 
arba moteris, bet turi būt geras vi
rėjas. Priimsiu su mažu kapitalu,1 
arba Visą parduosiu. Greitai atsi
šaukite: Morgan Bar and Restaurant, į 
191 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-230)

Sulaikytas ’ Thomas F. Mc
Kenna, 26 metų, gyvenąs1 
78-18 87th St., Woodhaven,’, 
W a 1 dorf-Astoria raštininkas.) 
Jis- kaltinamas paėmęs iš vieš-: 
bučio saugiosios šėpos $5,4001 te -'girdėję Dr. 
pereitą liepos mėnesį.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Sugautas Capitol teatre tūlas

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(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.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFIŠO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

\ nuo
nuo 

Sekmadieniais
■* 84 Union

. BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

čiui Amelio šalpos neduoda, 
bet liepia eiti įkyrion prie- 
glaudon, kur jį policija ir nu
gabeno.

Ar tai . ne ardymas šeimyr 
nos? O kiek priplepama apie 
šeimynos “šventumų” ir nepa- 
liečiaraybę, kol iš to išnaudoto
jams yra nauda.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos, 
Išbėrimai, Krauy 
jo Nesveikumai; 
Nervų lages 
ChropišĮi Skau
du liai, SkUvio, 
Žarnų ir .-Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 

__ k i Nesvelkavi- 
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 SI. N. Y.

3

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.

Laisvės” įstaigoje galite 
■ gauti tikro bičių medaus. Esa- 

“ . Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 

) medų. ' '

Tikro Bičių Medaus
Kainos gan'a žemos:

Kvorta ; 75c ir galionas $2.50

(metų. Policijoj jis žinomaas,) Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
kaipo “Verkšlentojas,” nes1 yes’” ofisą ir gausite medaus 
kiekvienu kartu areštuojant’tiek, kiek tik rioresite. 
jis verkiąs, kad pasifodyti ne’-; T ' 1 .
kaltu ir išgauti pasigailėjimą, i !k,ltus mle,s‘us nesiunciame. 
Jis visuomet randamas ankš-i pinigų ir ne-
. . , . - • : reikalaukite prisiųsti.tai prisigrūdusiose žmonėmis j H *
vietose.:

Ir Žmona Pagarsėjo
Sulaikytojo ir kaltinamo! 

Lindberghų vaiko pagrobime 
Industrinę Demokratiją atsto-liš jų, vadinamoje Dot, kurios žmona, Mrs. Hauptman, pasi- 
vas, irgi bus vienu to vakaro j savininku bbvo William Gross- darė labai garsia ypata smal

suoliams naujienų, gaudyto
jams. Vos tik spėjo jį, slaptų
jų ir uniformuotų policistų. ly
dima, sugrįžti namo, pasiimti 
tūlų reikmenų, tuojaus stubą 
apsupo būriai žmonių. Ji pa
liko namus,. 1279, E. 222nd 
St., kur jie pirmiau gyveno ii’ 
išsikraustė pas gimines. Kol

kalbėtojų. Taipgi kalbės Cla-iman, 122Q Collęgė A v., Bronx, 
yton Powell Jr., Abyssinų Bap-į važinėjo 16 -asmenų. Kitoje 

valtyje, Dolores, buvo 9- asme
nys. Visi tapo išgelbėti iria- 
momis valtimis paprastų plau
kiotojų, mačiusių < nelaimę. 
Abiejose valtyse gaisras įvy
kęs nuo motorų eksplozijos. 
Pribuvus* gaisragesiui .'laivui 
abi valtys jau buvo-supleškėję! kas atrodo, kad žmona nebus 
ir paskendę. | įpinta į tą bylą. v

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Stątome, naujus ir taispme senus, taipgi dirbame sa. 

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

ir kokių tik reikia ’
Taipgi dirbam cementinius darbųp, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojajnas

l. ? Charles Alex &T. Markus
208 Grand St. Ext. ; Brooklyn,. N. Y. >

Tel. STagg 2-2306

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

{ , ‘ (Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoj* tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestn- 

v8m, parčm, krikltynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

tistų Bažnyčios kunigas ir 
Charles Krumbein, Komunistų 
Partijos 2 distrikto organiza
torius. ’ Z ’

Organizacijos dalyvaus su 
savo vėliavomis ir iškabomis, 
organizuotai. Lietuviai darbi
ninkai taip pat turėtų skaitlin
gai dalyvauti.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES! 4 

dykai f;;?; 

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

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

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




