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Vynuogės Baltarusijoj.
Drg. Kapsuko Knyga.
Partijos Vajus.

Rašo D. M. š.

“Pravda” praneša, kad Sovie
tinėj Baltarusijoje, vadovystėje 
sodininko Rutkovski, tapo išvy
styti vynuogių medžiai. Jtutkov- 
ski dirbo per 30 metų, kad šil
tų kraštų vynuogių medžius 
pripratinus, išvysčius prie Bal
tarusijos klimato. Jam pavyko 
išauklėti net 120 medelių astuo
nių skirtingų rūšių. Dabar jie 
bus smarkiai plečiami. ;

■ 1 !Tuom pat kartu Torovsko ko- i 
lektyve kiti sodininkai išvystė I 
vynuogių 100 medelių, kurie! 
jau teikia uogas. Taigi šiltų : 
kraštų vaisiai perkelti, Į šaltoką '

firmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

šeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

' Darbininkai Vu*4 Š’.Ulhj
Vienykitės! Jūs Nieko 1

■ 1 ’ ’J ii*N e p r a la i mesite, Tik
Retežius, o išlaimė^ite 
Pasaulj!
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Šio miesto Prekybos Rūme 
kalbėjo vyriausias Roosevel- 
to advokatas Donald R. 
Reichberg. Jis ramino ka-

»•<

ŠS-

gaspadorius, praneša kad A.L.
D.L D/knyga, parašyta drg. V.

Vilnieskys “sveiko biznio pelningu
mą,” kad sumaž'nš valdžios 
kišimąsi i kapitalo reika-

ateinančio pavasario.” I
Prez. Roo.scvęltas ’ -per i 

Reichbęrgą ir kitus savo 
agentus visame kame taiko-. 
si prie stambiausių kapita
listų, užtikrina1 Jiems ne- 
varžpręus pęlnųs kaltais be-

ętenriasį -.savo-; pusėn

VENGRUOS MAINIERIAI IŠ DALIES
LAIMĖJO 44Ų DIENU BADO STREIKĄ
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106 Valandas jie, ,Nieko Nevalgydami, Išbuvo 1,300 Pėdiį:
Gelmėje; Buvo Pasiryžę Laimėti arba Visi Mirti I' L

Vikriauąias Kooševelto niakiioriuš! Donald 
Reichberg (plikas, viduryj) aiškina laikraščių ko
respondentam, kaip bus NRA palengvinta sam
dytojų naudai..

PECS, Vengrijoj, 1,200 .šaukt kitus darbipinkųs į j > 
angliakasių 106 valandas iš-' kovą ir priverst kapįtąli^Us 

valdžią išpildyt mąiniėrią! J 
ikalavimus, tie • tarpinūlr • 

kai lošė iš vienos rankos .sįi.M 
išnaudotojais. : '

- • *> , II.

badavo kasykloje 1,300 pėdų ‘ir 
j gelmėje, atsisakydami bot Aeva-

kurie dar < urzgia prieš lig- 
suvar-

” iš N RA pusės. ■ j . 
net po $10! Šiame rinkimų'vajuje dar- s 

arba po I bininkai turi žinoti, kad Ro-1 
__ ......... . . ........ I oseveltas ir jo demokratai,

Kai del bedarbiu šalpos, i nėra jokie darbo klases i 
Reichberg užreiškė. kad šią draugai, kaip kad. jie skel- 
žiemą kur kas mažiau bus biasi, bet gudriausi nenau

dėliai priešai. Vien Komu-

Kapsuko apie Sovietus Lietuvo- Jus ir pulAs bosams pl'ič’ą | traukti ir tuos išnaudotojus 
jau bai- valią, 
šio mc- r

je 1919 ir 1920 metais, j 
giama spausdinti. Apie šL __
nėšio pabaigą ji bus gatava. Tai 
labai naudinga knyga. Ją gaus

Kalbinkitc darbininkus, kad 
stotų į mūsų organizaciją ir;Įsi
gytų taip naudingą knygą.

pačiu pradėji-
n* pt.yyrvJo že- šiolinius vadinamus

Imas NRA nustatytas darbi-įžymus 
ninkams algas, 
bei $12 per savaite, 
25 centus i valanda

prisirengimas 
rinkimų ir va- 
narius į Komu- 
Visų didmiesčių 
šaukti Partijos,

išleista jų šelpimui, negu pe-Dabar eina 
prie lapkričio 
jus už naujus 
nistų Partiją, 
draugai turėtų
mūsų organizacijų ir skaitytojų 
susirinkimus ir aptarti tuos rei
kalus. Reikia remti visais • bū
dais Komunistų Partiją, plati
nant jos platformą ir lapelius. 
Naujų narių gavimo reikale tu
rėtų kiekvienas draugas, mūsų 
simpatikas, rimtai apie tai pa
mąstyti ir savo simpatijas pa
versti į organizacinį Partijoje 
dalyvumą. Kiekvienas draugas, 
būdamas Partijos eilėse, dau
giau patirs, sužinos, prasilavins 
ir bus tinkfynesnis kjąfįų ko
voj. '

reitą žiemą, nors bedarbių nistų Partija kovoja už dir- ! 
skaičius auga. Juk patys bančiuių ir bedarbių reika- ■ 
Darbo Federacijos vadai su- lūs. Už ją todėl visi turime 
važiavime San Franciscoj darbuotis ir rinkimų dieno- 
pripažino, jog nėra “vilties, !je jos kandidatams atiduoti 
kad darbai padaugėtų iki savo balsus. IS LIETUVOS

“LAISVES” VAJAUS
mAį>a šiandie rodo

tOKJAS PASEKMES

r

30 Valandų Darbo
Savaitės “Pavojos”

WASHINGTON. — Bu- 
vęs NRA administratorius 
generolas Johnson išstojo 
su viešu pareiškimu, smerk
damas darbininkų ręikąlavL 
mus įvešti ŠOValdndų darbo 
sąvaitę. Anot Jdhrtsoho, 
toks darbo laiko sutrumpi
nimas’ “pakenktų”; pramo
nei ir ( darbams. Bet tai 
išvirkščias p r o t a vi m a s. 
Juk kožnam aišku, kad jei 
būtų sutrumpintą darbo lai
kas, nemušant darbinin-

points | kams algiį, tai daugiau 
Geo. Shimaitis, MOnteli"53 i ^utų darbo ir pa-
ALDLD 155 kp„ Worcester 5o|au^ reikmenų pirkimas. 
P, Zirgulienė, Rochester, . 
A. Daukant, Toronto, Ont. 
A. Šitnba, Brooklyn, N. Y.
L. Colwell, Brooklyn, N. Y. 

Mizara, Brooklyn, N. Y. 
Pakali, Brooklyn, N. Y. 
Buknys, Brooklyn, N. Y.

E. N. Jeskevich, Brooklyn, 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. 14'sono įr' Clarence NoiTlSO, 
j. Anvil, Montreal Canada io;nuSmerktu elektros kėdėn
M. Dobmu/.^NeWa^, N. J. 9 gruodžio y d ■ jie pasi-

R.

29 T- --- --------- e
^Scottsboro Jaunuoliai
22! Pasitiki tik i. D. A.
221 NEW YORK. — Atėjo 
20 prisiekti paliudijimai nuo 
20 dviejų Scottsboro negrų 
16 i jaunuolių, Haywood Patter-

-—-ry----------------

KaJiosŲjeismas
Maskvoj,’ ;šionjis . diėnomiš 

buvo padalyta 'kaliošu • teis
mas. Kaipo1 J kaltinamieji, 
buvo,pastatyti du'didžiokiš- 
ki kaliošai. Teisėjai būVO 
to darbo Specialistai, koope
ratyvų atstovai ir papraStij 
kaliošų nešiotojai/ ’

Išnešta nuosprendis, kad 
ligšiol gaminamuose kalio
šuose yra tūlų trūkumų: 
negana ilgai jie laiko, kai 
kurie netikusiai pritaikyti 
kojoms; dar nelabai tinka 
išvežimui parduot Į* užsie
nius/ 1 • ‘ * 'f-. i •
Paskutinis žodis buvo duo

tas direktoriui fabriko, ku
riame pagaminama 21,000,-; 
000 porų kaliošų peų metus.

tiki vien Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui ir 
jo advokatams ■ apeliacijos

sir.darni išsprogdinti pom- išnaudotojais.
pas ir abclnai kasyklą, ir Į Mainierių šeimynos1 norė- 
tuo būdu nusižudyt, kad-jo pasiųst štrėikieriartik 
užbaigt savo kančias, — jei- ibent duonos ir va I ms, bet 
gu kompanija ir valdžia ne-! jie atsisakė nuo bet kokio 
patenkins jų reikalavimų. ! maisto, būdami pasiryžę lai- 

Bado streiku mainieriai mėt ar mirt.
reikalavo, kad jiems mokė- ---------------------
tų po $3.50 algos į savaitę. nrr« « T ’
Iki šiol jiem buvo temoka- 1 IiaelniaiinO leiSHiaS •" 
ma tik $2. Pereitais metais 
jiem buvo nukirsta 8 nuo
šimčiai uždarbio ir suma
žinta rudens ir žiemos bo-;
nai. i,'!,

Kapitalistiniai laikraščiai teismas prieš 
paskelbė, kad spalio 15 d. 
valdžia ir savininkai žadėjo 
išpildyt streikiėrių reikala
vimus, ir darbininkai sutiko 
išeiti viršun.' Tarp kitko 
jiem žadėta pridėt rudens ir 
žiemos bbnų ir visus priimt 
atgal darban. Pranešamą, 
kad pradėdami badė stręi-

Jau Greit {vyksiąs
BERLYNAS. — Iš hitįę- 

riškių šaltinių •sužinota, kąd 
trumpu laiku bus pradėta

munistų Partijos vadą Ern- 
stą Thaelmanną. Jį teis va
dinamas “liaudies teismas”, 
sudarytas iš fašistinių kori
kų. Į tokį teismą neįleidžia 

' pašalįnė$ publikos nei užsie
nių laikraščių koresponden?

•'Nazmi yra pjdsidfift

einmntią. Tarp 
kurtie^tų” yra^ir jų’ 
tūptas popierfe, tarfem&s

Ūkiiiinkų Vargai
VILKAVIŠKIS. — Tautinin-. ' i

kii Sąjungos Bajorui apylinkės; 
valdyba rugsėjo 22 d., Vambrų Į 
dvare (Vilkaviškio vals.) su-j 
kvietė savo nariii ir iš - platesnės i 
apylinkės svečių viešą susirinki-! 
mą... -aptarti ūkininkų reika-, dipipkamąbept kiek > 

■imti atskiro' mokesčio’ už išjieš- 
■fjki ‘ - jh^Ūmą^ įmokėti : pavėluotų • mo- 

.n” j kesčių ;.'(4)'-:už pavėluotus įnešti, 
i or7 mokesčius baudas sumažintivo, rodos, 27, o svečių-daugiau; \ . . . . . rgimt0 L. . Jperpus/.t y. imti yietpj

!tik 6%; (5) atpiginti pusiąų 
!nwkestį .už ligonių laikymą sa-_ 

v^Jvivald. ligoninėse; (6) įstaty
mais sutvarkyti sindikatų vei
kimą. Prašymas nutarta pa
siųsti prezidentui Smetonai ap
draustu laišku.

| Po to dar daugiau kaip valan- 
~;:dą kalbėjo mokytojas Matūkev., 
\ ■ kuris pabrėžė, kad nereikia sei- 

. .r - t ■ i • i • 'mo, neš geriau, kaip vienas as- krautuvese perkamu prekių kai-; , , l
nos beveik tos pačios ; darbiniu-į 
ktj algos ir kiti reikalai' beveik I 
nesumažėjo. (Kas liečia darbi- 
ninkų algas, jis šičia neteisin
gai nukalbėjo, nes algos labai 
numuštos. —“L.” Red.) Tuo 
tarpu grūdų kainos nuo rudenio 
krito apie 30-45%, gyvulių bu
vo ir yra žemos, paukščit] rie- 

_ perka, už pieną moka apie po 
6-7 centus už literį; žodžiu — 
be galo pigu viskas. . Sako, te- 

1 gu valdžios atstovai ateiną į 
■rinkas^pasižiūrėti, kokiomis kai- 

Ybe nomis ūkininkas savo darbo vai
sius pArdavinėja, tai. įsitikins,, 
kad ’ reikia skubios pągelbos.,

■ Jis -‘šiūlė* ’prašyti, vyriausybės, 
, kad paleistų į- apyvartą; daugiau

ir valdininkams algas sumažin
tu ir dar ši ta.

i
Reikalavimai

Tačiau del nežinomų priežas- 
Įčių valdyba sutiko surašyti tik 
i šiuos pageidavimus: (1) Skolų I I", , .
1 mokėjimą sustabdyti • '(2); vąl- .a- i .. . . - ■ . . iv

lūs” : ir aprašyti <Šmeto.nqs wy-l.m . .....u v j -•••'-»' • / . -i • ifriažiiiti; .(8) neleisti boht tfj riausybes, kad susirūpintų .ūki- L * .. ./ , ■ v. < t .L.L
ninku reikalais ir padarytų kai 
kurių palengvinimų”;- ~ 
kai gausiai susirinko ;unai-ių ;bu- i ; 1 1 - ■ 'n

Sumušama Melai apie 
Badą Sovietų Šalyje
New Yorko “Times” ko

respondentas Harold Denny 
tyčia apvažinėjo tuos Sovie
tų Sąjungos plotus, ku
riuos labiausią palietė saus
rai - Jis’ padarė 1,500 mylių 
tokiose i vietose; . ir dabar 
praneša iš Maskvos, kad 
■niekur neužtiko nei vieno 
•alkano arba badaujančio 
žmogaus. Sykiu jis stačiai 
užginčija užsieniuose sklei
džiamus melus apie “badą” 

t Sovietų Sąjungoj. Nors vie
tomis karščiai padarė dide
lės žalos, tačiaus kitur bu
vo puikus derlius. Kores
pondentas dar primena, kad 
Sovietai ir nuo pernai me- stybiniai, savivaldybiniai ;ir ap-l 
tų turi apsčiai grūdų sande-.draudimo mokesčiai tie patys.: i 
liuose.

($) atpiginti pusiąų
Nusiskundimai imokestį ,už ligonių-laikymą, sa-,

Vienas ūkininkas iš svečiui 
kalbėjo, kad prie dabartinių 
ūkio gaminių kainų ūkininkas. 
išsiversti nepajėgiąs, i Nors jis 
negertų ir nerūkytų, daug su-į 
taupyti negali, nes: žemės, .vai-•

to jie.Skalavoąųgrąžinu|r, &W tjbkumėntų 
|ą nuošimtį uždarbio/ kųpĮš elmanjią. Tarp toKii
pernai ,bųVo numuštas. : -j 

šaukdama juos> išęit • vii 
šun/f 
džia

I-*'

šun/fašistinė Gombo.ės vąj- usūkilinfo?planas”, 
džia ketino palaikyt jų pusę gaminęs' Vokįjetiios .Kpnjt 
derybose su savininkais, kū- Partijose Centro . KpjhroĘgfe, * 
riąis yra Dunojaus Garo ■ vadoyybęje T K a e I m a' tUjo’ ’ 
Navigacijos Kompanija; ,!o Į 1933/mdtąiš,-. -j.'•r/Urf'
šioj? kompanijoj vyrauja Tarptautinis Raliuosimi 
Anglijos kapitalistai. Jiems mb Komitetas išvien su Pa
tarnaudama, Vengrų vai- sauliniu Komitetu Kovai 
džia pakartotinai ? _ J 
mainieriams algas.

Streiko metu fašistai įve-!

Mr

Politinė Pašalpa
. NEWARK, N. J. — Bu- 
vęs New Jersey valstijos 
gubernatorius W. E. Edge, 
kalbėdamas r e p u b 1 ikonų 
moterų kliube, įrodinėjo, 
kaip rooseveltininkai įvai
riose vietose duoda bedar-J V CtVA v VXYCv VCvAllD CtįJ VXAcXV 1J VJp , 1 . .

byloje,' kuri* paduota, .lį^^aps pašaliniusdarbus; 
Jungtinių : Valstijų Augs- .sulig to, ar jie pasižąda bal-j 
ČiaUšią-Teismą. <Dvi s.cottsr 
bori'eėių < motinos, taipgi j at
siuntė tokius; sėvo - priesięk? 
tus>paliudijimus;, r- ;

suot už> demPkratųs šiuose ’ 
rinkimupsę. • ' '
• ( ’ • r-; c V.. .? / i

k uha m v Jūrininku Laimėjimaiv Apeliąci?jos bylai- reikia, / • T n x ____ ._____ l7.
krūvos 'pinigį; Darbininkų : NEW YORK. — Nors,vi-įiitų; nqrs būtų ir; mažesnis jųj 
organizacijos dp pavieniai- suotinas Atlantiko - pakraš- i padengimąs. . (šičia reikąląuja-; 
-privalo greit sulig išgalės j&o jurininku streikas_ at- ,ma praskiesti lito jvertę,,-išjeį-

; Kovai 
kapojo J prieš Karą ir Fašizmą ’r'^U 

Raudonuoju Darbo Unijų 
Internacionalu šaukia visų 

.v, r . . šalių darbininkus ir inteli- 
. |įe kari8k.? /!" 8t0Vl ?entus dąryt iki spalio 20 d. 

Taip rašo buržuaziniai Lietu- Pees apylinkėj, kur par-1pa6markintes didžiausias 
VOS laikraščiai apie tą suvapa- traukta būriai kareivių ir i demonstracijas už paliuosa- 
vimą pasjturmčių tf-vidutmių sumobihzuota milicija. Vai-!

P™nkn\a,!!:/ h™0-’ ’T* ‘re^iuciniu" Vokietijos po-

Pasirodo, kad po dviguba dimų, ir jie pradės mirti, tai ainių
fašižmour buržuazijos letena ir įj /y darbininkai sukilt i ----------
jiem, būklė xlarps. persunki. Tų maištingus streikus. ‘ p • w. .i. .. « v

CenzūrąIspanijoje,
MAtiRroUlbfWtt/Ro-

vos laikraščiai apie, tą suvažia- traukta būriai kareivių ir ,
•. w.-. ■ • \ i • I • *1 • • • *r t 1

ūkininkų, ] ’
smetoniškos Tautininkų Sąjun- darys mainieriams nusilei- 
gos. .

(demonstracijas už paliuoką- ‘ 
|vimą Thaelmanno- ir Kitų

0^4

•• r

ūkininkų skundai liudija, kad 
jų tarpe taipgi apčiuopiamai Darbininkiškos s p a ūdos , 
auga- nepasitenkinimas Smetona gautomis^ Amerikoj*^ žinio- 
ir jo ‘‘tvarka.” Todėl svečiai, mis, ' -taČiaus, ,L
smętonląi^įąi; inteligentai rado 
reikalinga įkaįbihet, ka'd ‘Niėrto 
asmens tvarka geresnė.”‘ - /Bet' 
ji geresnė tik kapitalištams, 
dvayininkams, šimtamargiams

sodžiaus yarguomdnei.

, valdžia ir.
'kompanija' tiek tedarys mai- 
nieriam nusileidimų, { . bū- į t .... 
terit: kad jie nebus i perse-J spauda valdžios,
kiojami už streiką, jeigu-ne- 1 Į^Sr visaip Uždrausta,,, 
padarė ‘kasyklai žalos; ne- Ipepr^aleidzią .ųžąienijį jolįfių } 
bus iš jų atimta apmokamasd ž^nįų apie ;re?obucmių ;d4rw, t' 
vakacijos; bųš duodama $6 4K°Y^S- • • ,
rudens- b'onų. Bet apie( pą- fašiątaų js savo .puses, ,
stovų algos pakėlimą,. kaip bia, kad vėDąrestąyo, . 
kad ' štreikieriai reikalavo, ^us socialistų ir komunijBhp, 
nėra užtikririančio valdžios * Yra ,'Uak^nąmą darStf- 
žodžio. ninku.,organizacijos m jų

Streiko metu fašistine stre^noti. ., •

nepryaleidžįa . ųž^ienijį jolįių

Ispanijos

aukoti, siunčiant aukas“šiuo jauktas,’ bėt per !'tį ?kbv4 idžiant daugiau popierinių, pini,-i Riaušės prieš .Bedieviškas .
; .įvairiose vietose išgąutą; gą, kas 'dar labiau apsunkintų|« , .1 «
.LA- jiem p?.g2rinimų. Taip an-pablogintą- darbininkam. gy.>l"OKyKI<lS IHvKSlKQjC

! fense,. Room ' 610, 80 East tai, United Fruit 'Kompani- 'venimą.—"L.’>-; Red.) Ąrba;| ,MĘXiCOČITVi.!—Dide-
11th'§t., New 'York City. įjos jūrininkams pakelta ai- ,kadvyjausybs mėgintų taikyti i j. min^ 'katalikų ir, grupė'valdžia buvo pasiuntus. į;

—.—_—.— ga nuo $55 iki $60 per mė- , .® ^y jiems pritariančių studentų tvankias, vandeniu papluk* 18 Areštuoti DeihOUStniCŪpF-'

adresu: ; įvairiose
International Labor De-Jiem pagerinimų. Taip an-i

K

įvestų grūdų monopolį ir išplės
tų linų ir cukrinių-runkelių ga
mybą.

Kitas kalbėtojas pasisakė 
prieš tai, kad būtų daugiau litų 
apyvartoje. Sakė, sunkti bus 
suskaityti; jo nuomone; reikėtų 

ciaus, sako, dabar jvedine- komunistus ir socialistus, žiaus, nužudė -'savo moterį,•’ perkamų prekių išnormuoti pą- 
jama nauja mašineriją, ir Už įai, studentai jį gausiai josios motina ir toliau pats gai seniau buvusį santyki: siūlė 
toliaus bus dirbama geriau- pavaiąino supuvusiais kiau- nusišovė. Jis buvo paSime- reikalą, kad, vyriausybę, sudrąų-l 
sios imsies kaliošai. . ainiais ir tomeitėmis.' tęs su načia. . I stn sindikatus..žemės mokesčius.

Studentai Senais Kiaušiniaisnii ( . • organizuotą drūtesnę jun-
Bombardąvb Minister! įninku ir kitų darbininkų 
. GLASGOW,'Škotijoj, Stu-'veikimo komitetai; ' ' ' . z 
•dentįų Sąjungoj susirinkime!

Jis pripažino, kad dar yra Anglijos, lauko ūkio minis-1 
trūkumų tame darbe/ tą- teri^ W., Elliott ėmė šmeižti V • __ _ __ _ 1 . • M t

organizuotą drūtesnį jūri
ninkų ir kitų darbininkų

Milwaukee, Wis. — Sid 
—i j O L4 OIY (X A U^y VA y AA VIVA AIVJIlVj A

ney Frostąd, 30 metų am- kainas žem. alkio gaminių ir

Itęs su pačia. • ' > |stų Sindikatus/, žemės mokesčius

sukėlė demųnstraciją prieš dytas kasyklos gelmes pen- v ™ i 
prezidento rūmą. Protestą^ kis socialistus ir įsįąip refor- *fl3eimanno raiiuosavilną 
vo, kad Iš mokyklų visiškai mistus unijų vadus, kad iŠ- PITTSBURGH, Pa.—Ėir- 
išvejama kunigai ir religi- vestų mainierius Viršun, be'madienį 1,000 darbininkų 
ja. Demonstrąntąi bom- patenkinimo jų reikalavimų, demonstravo prieš Vokieti* 
bardavo policiniųkus ■ akme- Darbininkai tuos pasiunti- jos vice-konsulatų reikajaų- 
nimis, o policiją malšino nius apdaužė ir suturėjo’darni paliuosuot Thaelnųm- 
jųos nuodingų dujų bombo- kaipo savo, belaisvius;' pas-iną. PoliJja suėmė 8 darbi- 
mis ir gaisrininkų vandens kųi palęido. Tarp paslų bu-/ninkus.; Bet juos paiiuosą* 
dūdųmis. Keli asmenys su- vp ir seimo nąryš sbcialde-lvo; nes bijojo dar didesnių 
žeisti. (mokratas Pėyer. ; Ažuot; masinių išstojimų/ .

.efoiC už Thaelmanno Paliuosavim|
PITTSBURGH, Pa.—Pįr-

demonstravo prieš Vokieti*

žeisti.
■ ■

$
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Organizuotas Pasitraukimas
Spalio 8 dieną buvo,šaukiami laiVakro- 

viai ir laivų darbininkai į generalį strei
ką. Streiko priešakyje stovėjo Suvieny
to Fronto Streiko Komitetas. Streikas 
turėjo; apimti apie 18,000 darbininkų tik 
Atlantiko pakraštyje. Bet, kaip ir visa
da, pardavingi reformistinių unijų, In
ternational Seamens Union ir I.L.A. va
dai išstojo prieš streiką. Tik kairioji 
Industrial Marine Workers unija stojo 
su visa energija kovos priešakyje ir va
dovavo darbininkų kovoms.

Streikas prasidėjo. Vien New Yorko 
prieplaukoje 28 laivų‘darbininkai sustrei
kavo. Eiliniai nariai reformistinės In
ter. Seamen’s Unijos pradėjo vadus versti 
prie streiko, bet juk tokiu būdu nebuvo 
galima apjungti plačias darbininkų ma
ses kovai.

Esant tokiai' padėčiai Atlantiko pakra
štyje, Bendro Fronto Streiko Komitetas 
atšaukė generalį streiką ir veda tik loka
linius, atskirų prieplaukų ir laivų darbi
ninkų streikus. New Yorke septynių an
glies vežiojimo laivų darbininkai tvi/tai 
laikosi Streiko lauke: Jie ir toliau strei
kuos, kol jų reikalai ‘ bus patenkinti. 
Taip bus ir daugelyje kitų' vietų.

Bendro Fronto Streiko Komitetai or
ganizuotai pasitraukia"'nuo generalįo 
streiko, kad daugiau apjungus darbinin
kų jėgas, kad dar su didesne energiją 
rengtis prie kito generalio streiko. Šia-; 
me streike laivakroviai darbininkai ga- 
vo labai daug pamokų. Jie pamatė, kad 
prieš juos yra ne vien išnaudotojai, ka
pitalistinė valdžia, bet ir reformistinių' 
unijų vadai. Šios pamokos nebus darbi
ninkams veltui. Jie, pasinaudodami savo 
prityrimu, dar tvirčiau organizuosis, 
jungs savo eiles aplinkui kovingą Indust
rial Marine Workers uniją, plės bendro 
fronto susipratimą, tvirtins savo jėgas, 
kad, išmušus kovos valandai, dar su di
desne energija stoti kovon už savo klasi
nius reikalus.

♦

Tekstilės Darbininką Reikalai
Drąsiai ir kovingai pradėtą tekstilės 

darbininkų streiką išdavė reakciniai Am
erikos Darbo Federacijos vadai su pagel- 
ba renegatų-lovestoniečių ir trockistų. 
Bet darbininkų kovos dar nenuslopintos,' 
Tuųjaus po išdavystei, Komunistų Parti
ja savo pareiškime sakė, kad streikas iš- , 
naujo prasidės, kad tekstilės darbininkai 
ir darbininkės negalės pakęsti išnaudo
jimo. —

no partijos narys Keller, kuNš streiko i 
metu pildė Gormano instrukcijas, tuoj aus 
.pasitrauktų iš unijos vadovystės. Bet 
jis nepaiso darbininkų balso, jis, pasirem
damas ant biurokratinės Amerikps Dar
bo Federacijos, ir toliau ruošiasi išdavi
nėti Patersono darbininkus. O kad tas 
geriau pavyktų, tai jau dabar mėto ko
vingus darbininkus iš unijos, kaip ve, 
Valgo ir kitus.

Keller, skelbdamas save prūseikinio 
plauko “komunistu”, pilnai solidaruoja 
savo poziciją su biurokratais Greenaiš ii* ‘ 
Gurmanais. Jis laike pereitę streiko die
na iš dienos laikėsi tų elementų pardavir 
kiškos linijos. Jis-.visaip trukdė darbi
ninkams ir atsisakė šaukti į streiką .da-i 
žytojūs darbininkus. Jis neleido ddrbi-' 
ninkamš šusiriųktį net pačii^] darbiniri-z 

] kų pinigais užlaikomoje svetainėje. 'Kėl- 
, , ler.nedąyę unijos narįąms balsuoti, ar Jie 

nori' streiką tęsti, ar grįžti ątgal į dhrbą.. . 
’Jis' carišku būdu įsakė darbininkaBs 

; grįžti į darbą ir dabar' unijos šusirihki- 
muosna atsiveda prieš eilinhis unijbš na
rius policiją.- •

'Keller, kad apgauti darbininkus ir pri
dengti savo išdavystės, ! atsikreipė i pas 
Greeną, kad jam pavalytų audėjus' išvešti 
vėl į streiką 25 d/spalių. Jis labai gferai 
žino, kad Green neduos,'tokią sdtikimo 
ir Keller, kaip tas pasakiškas Judas, ga
lės rankas nusimazgoti.

Lovestono organas “Workers Age” už- j 
giria Kellerio pardavystės ir visaip remia 
Amerikos Darbo Federacijos vadus. Iš 
to aišku, kad Kelleris su užgyrimu reak
cinių A.D.F. vadų ir renegatų iš “Work
ers Age” planuoja ir antrą Patersono 
darbiųinkų išdavystę ir, pirmoje vietoje, 
dažytojų. ] ’ .

Patersorio ! šilko audėjai ir dažytojai, 
kurių yra apie 30,000 darbininkų, priva
lo. pastoti Kellerio pardavystėms kelią. 
Pereitojo streiko eiseną ir Kellerio pat- 

,, jiavystęs. privalo pasitarnauti kovai būsi- 
i mame streiką., Eiliniai- 1 

. visa enęrgiįa...rengtis pri^ 
t laike >jų; palipti savo reikalus į Eilinių 

į Narių Komitetus. Eilinių narių opozicija 
■ prieš Amerikos Darbo; Federacijos va- 

r dus ir jų tarpe'prieš Kėllerį turi išdirbus 
‘ teisingą veikimo taktiką ir pirmiausiai 

reikia išvyti Kellerį iš tos strateginės po
zicijos. Visa streiko galia privalo perei
ti į Eilinių Narių Streiko Komitetus.

Patersono lietuviai darbininkai privalo 
daugiau susidomėt savo klasiniais reika- 

! lais ir unijos veikimu. Pereito streiko 
metu aiškiai pasirodė, kur stovi Kelle- 

! ris, tą pat parodė ten kalbėdamas Leo- 
' nas Prūseika, kuris per visą streiko bėgį 
i migdė tekstilės darbininkus, pasakoda- 
I mas, kad ‘‘streikas eina gerai”, kad Gor- 

manas “energingai dirba” ir t.t. Dabar 
kiekvienas,, darbininkas jau žino, kaip 

Į “gerai” streikas buvo vedamas ir kam 
Gorman ir Keller “energingai” dirbo.

, Visi darbininkai suglauskite savo eiles 
aplinkui Eilinių Narių Opozicijos komi- 

į tetą prięš biurokratus, unijos vadus, iš
naudotojus! Z

Pirmas Sovietų Sąjungos Rašytojų 
s i Suvažiavimas - i I ; ' » zSovietų Sąjungoje resto

ranuose prie fabriku, kur 
■| kaip seni amerikonai neapken- va[g0 darbininkai,(Tąsa iiš N244)

(Šios dvi mažutėlės tautos, 
Jakutai ir Tunguzai, laike re
voliucijos griežčiausiai kovojo 
prieš caro valdžią ir Kolčako 
armijas.. Ačiū jų gabioms, per 
amžius išvystytoms, medžiok
liškoms akims jie sunaikino 
tūkstančius Japonijos okupan
tų.)

Įvairių įtaptų delegatai, aiš
kindami apie tautišką litera- . v < > rs.-■turą, neužmiršo priminti, kaip 
reikėjo vesti .kovą prieš senus 

i buržuazinius tautininkus, šii ku-‘ 
Iriais, ilgą laiką prisiėjo kovot,' 
tyaa i&mųšįup juos ’is būržuazi-

. .niųpožlčįįjų.. Vyliugingi plun- 
i ksp&firžd^ps lindo prie masių su 
! feayo 1 ^šbvirjisiine-tautiška ' sena 

rdšiiąyds metodą^ ir stengėsi ma-
, sės h’tiddyt. ėet vettui, ŠpaliO re- 
Vollucijft įįaliuosavoi nuo {tįautiš- 

"kbs heąįiyięantos,. Sparčiu būdu 
-' tižąųįipp,^^h|^J,us kadrus, rašyto
jų,;.5kurįę išiikiųi^i ' , ėmėsi už 

r pltitdęšiios ir pradėjo rhšyt pro- 
Straipsnius, eiles ir 

;? hi^ko. bėhdro netu- 
‘pinŽiąš ‘ tautiška neapykanta 
dr net ’ afbŪįd;'saVd'kritika nu- 
^ėipta prifeš; bųržudįilįius ra- 
■Šytojus šūiiaikino jų . tikslus 
temdint mases tautiška neapy
kanta.

Daug rašytojų apleido savo 
buržuaznius papročius ir atėjo 
dirbti sovietiškoms masėms. Iki 
paskutinių ląikų nekųrie atsi
žymėjo puikiausiais savo lite
ratūros darbais. Užsiinteresa
vę marksizmo-leninizmo ^pokšiu 
surado būdus, kaip galima veikt . TA .. . . T i i •... , ’ J . ■ . . ku Draugijos, d. JaroslavskĮ.žmonijai, statančiai socializmą, i 
Įvairių tautų delegatui priminė 

, Visą, eilę senų rašytojų, kurie t 
! net į trumpą. laįką pagamino 

tiek daug svarbios literatūros.

.darbininkai turį 
e! būš iriiųį: MO ir,

Ar Jau Pradėjo Teisti 
Draugą Thaėlmanną?

Kovos liepsna dar plasdbna._ Pat^-j 1 » budelių »14audi©s MW/
i streikuoia 78 šilko dirbtuves. La)^IIne streikuoja 78 šilko dirbtuvės.

caster, Pa., mieste prieš tekstilės džirb(-- 
ninkus išstoja budeliška gubernatoriuj 
Pinchot milicija. Kaujaši daugelyje jifiį^4 į 
stų darbininkai Naujoje Anglijoje, f pą-'f 
tersone prie streiko rengiasi 25,00^ dąį 
žytojų. Tekstilės darbininkų tarpe iu$a 
masinis nepasitenkinimas ir pasibjaurė
jimas pardavingais Amerikos Darbo Fe
deracijos vadais ir jų pagelbininkais1 rėr 
negatais.

Taigi, Greenams ir Gormanams, Kėllę- 
riams ir McMahoriams nepavyko’ ' už- . 
smaugti kovingą tekstilės darbinįrikų 
dvasią. Štai Patersone United Textile •’ 
Workers (reformistinės) unijos darbi- į 
ninkai lakė susirinkimą, kuriame buvo 
800 darbininkų, ir nutarė, kad Lovesto-

j praaeSi teisų .draugą i
■ iMįos |KoĮndįistų Partrjoš' «
j feųvo prarįėsta, kad tęisipa^ turi pr^(|eti' < 
A;spiįo 15 d, Bet nuo to laiko jokia-4ž^|iW | 

neišleista! į pasaulį. PąĮaikoma di^ži^ū^'
:.šia;slaptie.- ; ... /f*'; .!ĮįlU'/)•

Kėlioj dienos atgal Vokietijos iCęinu'f-" 
nistų Partija atsišaukė į pasaulio darbi
ninkus ir ragino budėki, protestuoti prįes 
Hitlerio valdžios užsimojimą slaptai nu- 

.: tęisti .ir nužudyti drg. Thaelmannų. i Ir 
nįes turime bildėti. Ta slaptybe nelemia 
gero. Gal tefema^ jau prasidėjo. Gal 

/ Hitleris' neišleis joftįų žinių apie teisino^ 
procedūrą/ Gal ’ tik iŠgiršimė, kad d. 
Thaelmąnnui galva, jau nukirsta. , Todėl 
svarbu dabar kelti protestų audra prįes.
tuos budelius!

Trečiadienis; Spaliu 47/1934’•

pietūs 
gaunami ’ Už 50, 60, 70, 80 
kapeikų; Amerikoje resto
ranuose šiuo tarpu tūrėsi 

tiška/' neapykant'aliudija, kad 'PB0 pietus mažne tiek 
tautiška darbininkiška literatu- Pa^ centų. 

ros laisvė negali išsivystyti. [ ---------
Tautiškai neapykantai viešpa*'- ■ Paėmę darbininkų uždar-! 
tau j ant ir rašytojų įkaičius ne- bius, surasime, kad šiuo tar-: 
gali augti, nes jų literatiniai pu Sovietų Sąjungoj viduti-- 
darbai'yra ignoruojami. • H . !nė darbininkų alga, sakysi-1 ' 

Sovietų Sąjungos rašytojų li-'j bie, tegul bus 150 rublių mė- į 
terat.ūrą. ne tik yrą spausdina-’ ne'siui 1 (įėmus visas pifmė-! 
mA visų Š<pv. Sąjungoj tautu '; riybes, kaip gydymą, vaka- i 
kuriu vm virš’W bet yra i cijas, šocialę apdraūdą ir tt.,;

ros. kad rjį bų^, dįtfęshe), o A’hįėrikos?' ’ ’ 
,. (■ , - , l; įdarbųjinko Vidutinę' ' alga ;
mūsų literatūros j gįan(jįęp. įus į'įe (įoje_ 

meno darbais. O !/• • a

čia ateivių, atvirai'sako: “Jeigu! 
ne ateiviai, pas mus nebūtų be-! 
darbės, pas mus būtų gerlaikis 
(prosperity).” Vien šioji tau-

Sovietų Sąjungos, toki ple-' 
palai, kaip pirmiau minėto 
•sutvėrjmd, yra spausdinahri 
ir populiarizuojami. Ne- 
įstabu. Labai gerai atsime
nam, kaip tam pačiam laik- • 
raštyj tilpo “rimti doku
mentai” apie tai, kaip Leni
nas su Trockiu pardavė Ru
siją Vokietijos kaizeriui; 
net bankų čekiai, kuriais 

i “išmokėta” Leninui pinigai, 
buvo išspausdinta!

R. M.

ŠYPSENOS
tei;at,ūrą. ne tik yrą spausdina-'. nėšiui ; (įėmus visas ' pitmė- į 

kurią yra ( virs’ '70.0,. jx« , 
dedajnos ‘ visos pastangos, ^ad*' 
ir užjęųbežio tautos galėtų ‘ su 
sipažinti su “ ' ‘ 
darbiąinkų meno darbais.

tinėsę šalyse. Fašistinė ’Ydkie- 
ja uždraudė skaityt visas' Mak
simo Gorkio knygas. Viso pa
saulio proletarų kųygos degina
mos, . o apie jų liepsną kačių 
orkestrą šokius šoko.' Siuitai 
geriausių darbininkų klasės' ra
šytojų sėdi kalėjimuose ir kon
centracijos liogeriuose. Tad, štai 
kokią paVyzdis kapitalistų šalies 
literatūros laisvės ir kultūros 
plėtojimosi. z > . • . . ■ •

■ Užsibaigus prakalboms tau
tiniu klausimu prasidėjo ap
svarstymas abelnų literatūros 
klausimų. Jų talkuose ateina 
įvįairių dirbtuvių delegacijoš. Į 
kožną posėdį ateidavo po dvi-

: tris delegačijas? 1 ’ ’ m
Būtinai turiu ‘ priminti atsto

vą, prisiųstą nuo Senų Boisevi-

u, .u.s j i. iriai menesiui. Mihonai Am-paziurekitę kas dedasi kapitalis- , r- • i • <enkos darbipinkų nieko ne
gauna, bedarbiai, o Sovietų 
Sąjungos^ darbininkai visi 
dirba ir visi gauna algas!

Šitaip tenka lyginti So
vietų Sąjungos darbininkų 
gyvenimą su ' Amerikos ir 
panašiai tenka lyginti sovie
tinio rublio vertę.

Aišku, žmogus, nedirbąs 
socialiai naudingo darbo 

! Sovietų Sąjungoj už viską 
turi mokėti brangiau, negu 
tas, kuris dirba. Kita: So
vietų Sąjungoj dar yra sto
ka tan^ tikrų daiktų; to nie
kas nebando ir nebandė už- 
ginčyti.: - Bet j bjaurus melas 
yra tame, būksovietįnio ru- LK « v ♦ Xs <Tk V» /T V V\ TTVinF H, | Ii ‘ r 1 it ' ‘ •

/n<|.Dai\turi.u pąžymet, kad jis >yra blio vertė’ šiandien yra “4 
ie: ’ *1 kfeletos- ;šeW bbl- ceritai?” - Taip skaičiuojant
jševikū, p.artijėš -įtarių, : kuris u* kariferį ;prisieitų

ov«xmxvo xxuvxcxvuxvo, ta11?. sarbmgai■ [mokėti dn ii*1!pusė rublio,
kad net visas pasauly gah. but kįs atbuvo savo ištrgmima Ja. yiętoj d^nhts; kapeikų, UZ 

: . .. , kūtijoj, mieste JakUtške/tai yra.'fe^rascid. kopiją-yirs rub-

už Mehd kariferį ; prisieitų

!vietoj deŠifn'ts' kapeikų; už

Abudu Pasigavo Po Vieną
Vyras išvažiavo • ant. sa

vaitės laiko žuvauti ir pir
mą dieną pagavo didelę ly
deką, tai pasiuritė pačiai na-' 
mo sekančią telegramą:

—Aš pagavau vieną dide
lę, kuri sveria septynis sva
rus ir yra labai graži.

Nuo pačios gavo sekantį 
atsakymą:
—Ir aš pasigavau vieną. 

Sveria 10 svarų. Nelabai 
gražus: panašus į tave. Su
grįžk greitai namo.

Neužsitarnavo Nolio
Mokinys:—Aš vis-gi ma- • 

nau, kad mokinausi ’ ne taip 
blogai ir* neužsitarnavau 
nolio.

Mokytojas:—Aš ir tą ži
nau, bet tai. žemiausia, ką 
man yra velytą cluoti. .

Duok Jam Laiko
Bučeris:—O gal tu jauužinteresuotas. ,

ProletaricLto' 'Dikldt/wrc^ i 
Jaunystę Seniems Rasytpjawvs

Aleksandra Širvanzadė, arme- j 
nas, 76 metų senumo rašytojas! 
iš delegatų jrjUunos sako :-^-Aš 
niekad nejaučiau 
daug gabumo, hiekad nebuvau 
tiek daug laisvas ir ant tiek' 
laimingas, kaip per paskutinius 
kelius metus. Manęs kaip kur 
klausia, kodėl aš nesenstu. Nai
vus klausimas! Aš nesenstu to
dėl, kad gyvenu ir dirbu prie 
Sovietų valdžios! šiais žodžiais 
užbaigė savo prakalbą Armėni
jos rašytojas A. širvanzadė. Šie 
žodžiai nušvietė šią Sovietų val
džios gadynę. Tik keli žodžiai 
seno žmogaus demonstruoja 
jaunystę Sovietų spėkos ir jos 

j kultūros.
i Pirmas S. S. Rašytojų Suva-7 
! žiavimas. dar kartą paaukštino 

senus ir jaunus rašytojus, dir
bančius garbingiausiuose litera
tūros darbuose. Jau senai jų 
darbai tautiškoje . kultūros sri
tyje garsino juos, o ąuvažiavi-

I mas iškėlė į,< viršų ir parode jų 
j garbingus darbus prieš' visą pa- 
* šaulį. Apie juos kalba visas pa-' 
j saulis, visose kalbose, ir !šu 
j džiaugsmu . juos gerbia/' 
j Delegatų prakalbos suvažia- 
| vime jau apsvarstomos darbi- 
HįhkaiS | įvairiausiu; jčdųbysčių 

'■ ir w P toli
i .v.m__

Mai ne- 
iros, ji 

$ųii|ą^|us. Mi' gyve- 
i jt; aįi|; l’eįl&linga, 
kaip . oras ir/-yancįų& Jj: J

KiįdiiUgąli pasidUaugti kapi- 
talistų ešalys savo taūtų laisve?

■ ^Paijmkihi Voįdętiją f ' įlietu va 
Klaipėdos krašte traukia j savo 
pusę vokiečius, ^0ie£iai| lietu
vius; visa sphudA Jš abiejų pu
sių užnuodįt| Šautine neapy
kanta, šoviiKž$iū jr panieka.
/. Vokietijoj ž^dų tauta ant tiek 
yra neapkUči^fe, kad nęt aug- 

žmones šu p^iįlktii'iimti bėga 
i Hžrubežį.' f. Žy4ų.; pėršfekiojimas 

; pėrviršijp.f ęarojlaikus. Sįęditant 
Amerikos žinias, mes matom,

O

'f i
t < ti

$$

> , ; i I KuLijoj, n nes. ve yiuj. j ' t v, i* ’ v, • . v • n , • ,
c/ Suteikė šalčiausioje1 ('Š.; S.OfšAlyje, kurti•>. ~ P° Šimtus n pamiršai, kad man esi sko-

Koštumeris:—Tai da ne-
: man

žiemok TaikiV/saltis siekia <į 65 tūksj^ąnČĮŪs rublių, etc.’ J lingas ’$5?' ' 
laipsnius. Tik vasaros laike, 

j vieną kartą į metus, Lenos upe 
įgalėjo laivas atplaukti į tą: 

t , ■ miestą. Tais1 laikais d. Jaros- savyje tiek , . , ..lavskis gyveno uz 2,000 kilo
metrų nuo gelžkelio.

Kada d. Jarošlavskis- atsisto
jo ant tribūnos, visa publika pa
sijuto, kad ji randasi prieš vei
dą seniausių partijos bolševikų, 
prieš veidą mokytojų kaip įkūrt 
revoliuciją ir socializpią. Ploji
mas rankų ilgą laiką .sulaiko d. 
Jaroslavskį nuo kalbėjimo. Sa
ko:

—Draugai, Senų Bolševikų 
Draugijos Prezidiumas įgaliavo 
mane perduot širdingiausius pa
sveikinimus tūkstantinėms mū
sų rašytojų masėms ir jums, jų 
atstovams, ir ypatingai perduot 
pasveikinimą M. Gorkiui, kaipo 
per ’dešimtis metų organiškai . , . J . . . 1
surištam su darbais mūsų bolše- '.’.au/enki metai, kaip tunu ant 
vikų partijos (rankų ploji. ; veidų baltus aguonos grūdo d>-

. / .•./•* f - įdump sausus spuogelius. Vi-
' ‘ / -: a. /-.i . 'įsaTąlka'maniau, kad jie su lai--Draugai sis suvažiavimas.^ išnyks/bet dabar jie vis 

Juom turės, didelę svarba, kad . dauggja ir tankiau apsėją ma-
/?.Slr / S- Ino veidus: ‘Tai' prašau patar- 

kadę.karlu/au^ mi'žinftkabo^ti; gydytejau, kas man daryti 
htiska reikšmė sios' naujos fPr- ' 
mos valstijos, šios naujos siste- 
mos valstijęs^ųga įt^e mū- ,aB1 HI 
s.ų1?f!y.i?^JliteI?!Qr"s-.. lr i nekenksmingi? , Lauksiu' per' <*”)-il’ akne’

Bet menševikų laikraštyj, pamiršau. Bet duok 
kurio , redaktorius yra per- laiko tą padaryti, 
sigėręs neapykanta linkui —/—A. M. Bedievis.

.......... ................ —1 ■—: 

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Riebaliniai Inkstirukai

Drauge gydytojau, labai 
prašau atsakyti į mano klausi
mą, nes jūsų patarimai, tikiu, 
man daug pagelbėtų.

Ąš esu • 30 metų moteris ir

liškai ta medžiaga vadinasi 
“Sebaceous secretion.” Jau- 

' niems žmonėms tos paodinės 
liaukutės esti nepaprastai veik- 

, lios, daugiau išsunkia rieba
luotos medžiagos, negu reikė
tų. Ir pasitaiko, kad tų liau- 
kučių latakėliai, skylutės ima 
ir užsikemša jų pačių gamina
ma, bet gerokai sutirštėjusia, 
lyg varškė, medžiagą. Ot Chip 
ir pasidaro, tie baltučiai mažy
čiai spuogeliai. Jei ,tie.( spuo
geliai kaip gauną apsikrėstį, 
nuo. .bakterijų ar vabaliukų-pa- 
razitų, tai pasidarę juodgal
vės (“blackheads,” “comedon-’ 

' es’.’Į, ir aknė,—nemalonūs puč-. 
.kai, taip gerai žinomi dauge
liui jaunuolių.

•. Kaip jie išnaikinti? Meka-1 
i niškai kaip nors. Nusipraus
kite gerai rankas, susivilgykite 
jas, ypač pirštus, gerai trina- 

nesimač.ius, neąp- muoju alkoholiu. Tuo patim 
liti nuvalykite, ant med-

Pa-

ir kaip j jip išnaikinti įr kokiais 
vaistais. • Ar jie yrą kokios li
gos ženklais, ar yisaį [Sveikatai,

“Daisvę” latsakyrųo.j Tiesa,' 
skausmo .aš jokio, nejaučiu. Aš

1 “L.”t skaitytoja.

tingai štame aHėjyj mūšį lite
ratūra tūri’ onauomv as ji

vėrcia, mūs Mmkalauii 1 ūūb .neskelbkite
rašytojų,., kad ją darbai .butų] ‘ } ■
tenjdtiŠki' ir; turinti ■ galutiną j' 
st-k-į-, ’ j z.inoiną, nesunac.ius, neąp- muoju
.Be?ano lleklirįe pra-j'-žiųrėjus, negalima tvirtinti.’ Iš]alkoholiu nuvalyme, anv nieu- 

diniai jąum draugai ir dar ne-įjQSy jočiau aprašymo . galima vilnės gėibaliuko, veidą. Pa- 
kiirie seni rašytojai, kad galima i daryti išvadų, kad Jums yra imkite nemažą adatą, pamir- 

£,i°S Piasi^®s ra^_us» ku-' veikiausia taip vadinami rieba- kykite ją keletą minučių alko- 
Šebaceous holy ir paskui, prie veidrodžio,

_ . r----- - ------ r--,-. imkite vieną po kitam atidari-
darbmmkų klasės, mūsų panti- Į > ]^0 jįe susidaro, ar neken- nėti tuos spuogelius. Pradras-
jos kovas, nesusipažinę ^u re-;kia sveikatai? Bęndrai sveika- kykite, prakrapštykite viršų ir 
voliųęine’ . mąrksižmb-leninizrpo ^ąi rjie f visai p žalos nedaro ir ta pačia adata išspaudykite 

ščiausios MrŽ^iriės kultūras /imta^Hguiėtumo riebalus, lyg kokią varškę. Pas-
j!-1 J^Umiai11. , liys bpzyrnųj. Po oda, Drauge, yra kui vėl veidą gerai alkoholiu 

Pamatinės .Dalys ;Mp*kšizmo?’, ---- .
kadu.. ;v k kių,'kųftįš'iš, šąyę’s ’ išsunkta
. .. ; A."M? Va’dapaW ’ "

(t)aųgtau bus) ' įgyti ir' minkštai Taikyti/’ Ang-

didelę 'atsa

■’ v i
(■.

Atsakymas.
1 ■ ■ . J. ■’ : 

žinomą,.

rie galėtų atvaizduoti,mūsų So-j tiniai inkstirukai, 
vietų’ kolchozų kaimų, mūsų ;CySts multiple.” imkite vieną po kitam atidari-

l Pradras-

teorija. įo^ rinito. liguistumo riebalus, lyg kokią varškę. Pas- 

> Įiū^s.tąĮi^jąl. mažulyčių’, itauku- nuvalykite. GaHtė taip dary- 
Čiį,f£4kuri^s iš, sayę’s * iŠšūnkia |ti bent iš kelių kartų, kol puč- 

įriebalūętą medžiagą;oddi vii- kelių nebeliks, šitaip Jums
galėtu ir daktaras padaryti:



~ y Wv:-|
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Darbininkė ir Šeimininkė
Paraše /V//ra Page Vertė Mažytė. !

VANDUO
Anna pr^ka’tuodama pamaži lipo prieš kal

ną, smail teraudama, nes diena buvo šut- 
ri ir sa mas, atsimušantis į, geltoną
žemę, ž~ u akis. Tolumoje kyšojo Raudo
nasis Kantar, prikerpėjęs anglim ir geležimi, 
o jo šonai buvo išmarginti kasyklų kempėmis, 
žemiau, pagal visą klonį tęsėsi didžiulės Ten
nessee Coal ii- Iron Co.; ir Republic Steel Co. 
liejyklos, su kai kuriais rūkstančiais kaminais, 
kitais ant visad paliovusiais eiti pareigas.

Anna keliavo iš kompanijos plieno mieste
lio, Morseville, i kasyklą kempę, augštutiniam 
klonyje. Kalnuotas, šešių mylių kelias po plie
ną talpinančia Alabamos saule. Bet batų oda 
ir pasagos—jcs atsieina lengviau, negu nike
liai. Kiekvienas varinis šiomis dienomis turi 
būti taupomas maistui ir lapeliams.

Ir lipdama prieš kalną ji niūniavo: “Oh, 
ies iš Alabomos. Ir jums nepajudint mūs”
Ir ji galvojo apie daugelį dalykų, kuomet 

žiogeliai čirškeno gretimoje žolėje, tingiai 
protestuodami prieš kaitrą. Vikriai jos žals
va gingham suknelė nešėsi pro įvairius vėly
bos vasaros žalumynus.

Pasisukdama už kampo ji paliovė niūnia
vus.

Kelios baltos moterys, skubiai pildančios sa
vo kibirus, greitai užsigrįžo ateivę pastebėję. 
Pamatę, kas ateina, moterys nepaisančiai vėl 
sugrįžo prie savo darbo.

Anna sulėtino žingsnius. Apsirengusios to- Į 
kiomis pat nuskalbtomis, kaip ir jos, gingham 
suknelėmis, tos moterys iš eilės stojo ties ne
prirengta vandens šmirkšle ir juomi pildėsi 
kibirus. Kas nors prakirto didžiąją vandens į 
ryną netoli tako, prakirto ją kirviu. Uždėta i 
virš prakirtimu lenta pasuko šmirkšlę žemyn, 
kur kibirai gali pasigauti čiurlenančią sriovę.

Anną perbėgo gaili šypsą, žvilgiu supratus 
padėtį. Veltui vanduo!

Prieidama arčiau ji pastebėjo vieną men
kutę moterį, išpurtusią kūdikiu, pavojingai sli
dinėjančią purve. Anna prišoko ją sulaikyti 
ir pripildyti jai jos kibirą.

“Bjauru!” išsitarė Anna, “ką jūs čia visos 
veikiate?”

Moteris blankiai pažiūrėjo į liesą negrę mo
terį, kurį jai pagelbėjo. “Argi nematai, van
deni šėmiam! Visas Glenspeak velka iš čia 
vandenį.”

“Kaip tai?” * (
“Kompanija uždarė vandenį visam . mieste

lyje.” ■
“Argi galima, tas tai ištiesų blogai.” Glen

speak lūšnos radosi gero ketvirtadalio mylios 
atstume nuo šios vietos. “Ar jūs, moterys, ne
žinote,” tęsė Anna, gudriai slėpdama savo tik
rąjį jausmą, “ar jūs visos nežinote, kad tai 
yra prieš įstatymus?”

“Bet mes turime gauti vandens”, nekant
riai atšovė viena moteris. “Juk niekaip negali
ma vi? skalbti, ar gyventi be vandenio.”

“Ta> ” Anna sutiko, “bet praleidimas 
vandens rynos gali pasiųsti ką nors į kalė
jimą.”

“Brangioji žemelė”, kas nors sušnabždėjo, 
“tai ką ir aš sakiau.”

“Lai jie pabando!” sumurmėjo liesa figūra, 
“aš nenuogąstauju.”

“Niekad savo vaikeliukų nebematytume!” | 
Pripildyti kibirai garsiai tarškėjo.

“Jūs turite teisę prie to vandens,” netikėtai 
Auna pasuko savo kalbą, “jums nėra reikalo 
jį imti slapčiom. Priverskite kompaniją jį 
atidaryti,” ji pertraukė kalbą, pagalvojo, “kaip 
mes Morsevillėj kad padarėm.”

“Atsukti vandenį atgal! Kaip tai?” Pora 
jos klausytojų žiūrėjo į ją šu tikru žingeidu
mu. “Mes apie tai girdėjome.” Jeigu jau neg
rai galėjo tai padaryti, tai baltieji ištiesų tai 
gali. Jos ssubėgo artyn. “Pasakyk mums, 
kaip jūs padarėte.”

Anna papasakojo. Joms buvo juokų iš to, 
kaip moterys pravijo kompanijos vyrus, kurie 
bandė iškasti myterius. Ir kuomet jos iš
girdo, kaip Bedarbių Taryba, kurią jos sykiu 
su vyrais susiorganizavo Morsevillėj, iškovojo 
veltui vandenį, jos sušuko: “Ak, svieteli, mes 
irgi tą galime padaryti.” “Juk tai kvailybė 
imti vogčiom ir taip toli tampytis su tuo van
deniu.” “Ir žiema ateina.”

“Gal būt,” liesoji moteris, su nublukusia, 
varpeliais marginta suknele, kuri sakėsi nesi
bijanti, atsargiai prabilo, “gal būt tu mums pa
rodytum, kaip pradėti?” Tiesa, Anna buvo 
negrė, o ji balta. Bet to reikia pirm visko. 
Jos privalo gaut vandens. “Vanduo, van
duo,” sena nesuvaldoma mintis smigo jos 
galvon, “šaltinis gyvybės, kuriuom gyva visa 
gamta.”

“Tikrai, aš parodysiu,” sutiko Anna. Ir 
laukė. Ji žinojo, kad ji neprivalo jom įsisiū
lyti.

Balta moteris, vardu Marge, peržvelgė vi
sas aplink ir tarė. “Mums reikia susirinki
mo?” Jos palinksėjo sutikimą. “Gerai, mano 
stuboj, rytoj.” Ji vėl pažvelgė į moteris, jos 
atsikreipė į Anną. “Ar tu ateisi?”

“žinoma”, atsakė Anna, “žinoma, jei jūs 
norite manęs, aš ateisiu.”

Kada jos leidosi žemyn takeliu, Anna pa
gelbėjo nėščiai moteriškei nešti kibirus. Gal 
būt ji šiandien pasivėluos į mainierių mitin
gą, bet čia buvo verta užtrukti.

Marge sulėtino eiseną, kad eiti su Anna. 
“Kaip gi tu žinojai, kaip organizuoti ir viską? 
Gal tu turi tokių laikraščių, ar knygų?” Anna 
atsargiai palingavo galva. “Na, gal būt, aš 
turiu kokį vieną ar porą laikraščių sayo stu
boj. Delko?” *

“Aš tik galvojau,” sako Marge. “Aš skai
tydavau Birmingham Naujienoje apie unijas 
ir raudonuosius, ir dalykus.” Jos ėjo tolyn.

“Tavo vyras dirbk prie T.* C. L?” Marge 
užklausė. • -

“Kada buvo darbo,” Anna jaį atsakė.
“Mano taipgi,” ištarė Marge, “kada buvo 

darbo.” Ir vėl jos ėjo. “Aš kaip tai skaitlia- 
vau,” Marge tęsė lėtai savo kalbą, “kas Nau
jienos sako yra bloga, negali būti taip bloga. 
Ne tnumS' biedniems darbo klasės žmonėms.”

“Tas tiesa,” Anna pritarė, “Naujienos sto
ja už kompaniją, ne mūs.”

Kada jos priėjo Glenspeak kraštą, Marge 
užklausė: “Ar galėtum man atnešti savo skai
tymų ateidama rytoj?” “Taip”, Anna atsakė, 
užtikrindama, kad ji .pasistengs.

Moterų balsai ir jų kibirai skambėjo kita 
gaida. Jos. ir vėl turės vandenį, tą gyvybės 
šaltinį.

Ir Marge, kada ji akimis lydėjo Annos stip
rią figūrą, grįžtančią atgal taku, šypsojosi 
prisiminus naują šaltinį, •neužilgo plauksiantį 
per Glenspeak, Morseville ir visą Raudonojo 
Kalno Klonį.

(Imta iš “Working Woman”)

gon apielinkėj. Ji yra žmona 
plfeno darbininko ir motina ke
turių vaikučių.

Violet Onr
Kandidatė į Californijos vals

tijos seimelį pareiškė: “Mano 
protėviai Amerikoj nuo pirmo
sios revoliucijos. Aš einu pir
myn .į antrąją.”

Rebecca Grech t
Kandidatė į J. V. senatorius 

iš New Jersey valstijos. Iki 
pastarųjų laikų ji buvo Komu
nistų Partijos šio distrikto or
ganizatorė. Darbininkų judėji
me dalyvauja 13 metų. Akty
viai veikė Passaico streike, 1926 
m., mainierių streike 1928-29 
m. ir vadovavo audėjų streiką 
Patersone ir Lodi 1933 m.

val-

u z 
mo-

Wiliiana Burroughs
Kandidatė į New Yorko 

stijos leitenant gubernatorių 
ši draugė yra negrė ir buvo pa
šalinta nuo mokytojavimo 
kovojimą už žodžio laisvę 
kyklose.

Rose Wortis
Kandidatė į New Yorko

stijos Komptroller. Ji sekretorė 
Darbo Unijų Vienybės Tarybos, 
ši draugė labai gerai žinoma 
New Yorko darbininkams už 
jos neatlaidų darbą ir kovoji
mą prieš unijų biurokratus 
dresmeikerių unijoj..

Grace Hutchins
Kandidatė į New Yorko 

ščiausio teismo teisėjus, 
protėviai pribuvo 
1620 metais, 
toj a—parašius 
Work”, 
eilę kitų.

Dar yra daugelis kitų kandi
dačių, apie kuriai prįe progos 
kitą kartą paraą^im.į

Balsuokime už Kom.. Partiją!
•» ♦ I

* ą A -N.

Komunistės Kandidatės
Mes esame viduryje rinkimų 

kampanijos, kurioj renkama 
įvairių valstijų ir miestų virši
ninkai, kongresmanai ir sena
toriai. Komunistų Partija visu 
pasiryžimu darbuojasi už sėk
mingą prąvedimą šios kampa
nijos. ’

Kiekviena lietuvė darbininkė 
turėtų jaustis už pareigą bent 
kuomi prisidėti prie šio svar
baus darbo. Jeigu kuri ir nesa
te pilietė—visvien galit vienu 
ar kitu būdu pagelbėti propa
gandos paskleidimui už Komu
nistų Partiją.

Nei viena kita partija nėra 
pastačius moterų politinę, eko
nominę ir socialę lygybę taip 
aiškiai ir rimtai, kaip Kom. 
Partija, tad ir delei to kiekvie
na darbininkė juo labiau turėtų 
pati balsuoti ir kitus agituoti 
balsuoti už Komunistų Partiją.

Šiuose rinkimuose matome 
eilę moterų kandidačių, kurių 
veikimas kalba už jas.

Sadie Van Veen
Ši draugė yra kandidate į 

New Yorko valstijos senatorius 
nuo Komunistų Partijos. Jos 
tėvai atvyko iš Holandijos į 
Jungtines Valstijas 1850 me- 
tais. Drg. Van Veen gimė New 
Yorko mieste ir nuo 15 metų 
pradėjo dirbti.

Turėdama talentą ji nuvyko 
į Vokietiją studijuoti dramą ir 
piešimą. Tuo laiku pragyve
nimą užsidirbo darydama ver
timus ir mokindama anglų kal- 
;bą. . čion būdama įstojo į So
cialdemokratų Partiją. Begy
vendama Vokietijoj susipažino 
su socialdemokratu I. Amter 
ir su juo apsivedė.

Pardžioj pasaulinio karo d. 
Van Veen sugrįžo į J. V. Ji 
apleido S. D. P. skilimo laiku 
ir patapo narė Komunistų Par
tijos nuo pat įsikūrimo. Ji daug 
yra pasidarbavusi organizavi
me Ohio ir W. Va. mainierių 
ir, pastaraisiais laikais, Be

darbių Tarybų. Abelnai ši 
draugė per eilę metų darbuojasi 
visom išgalėm komunistų judė
jime.

Mary Himoff
Ši draugė yra komunistų 

kandidatė į Michigan valstijos 
iždininkus. Dar jauną draugė, 
tačiaus jau spėjo pasižymėt 
komunistiniam judėjime. Įstojo 
į Jaun. Kom. Lygą 1927 metais 
ir perėjo į Kom. Partiją 1934 
metais. Daugiausia darbavosi 
organizavime vaikų ir jaunimo 
į Pionierių grupes ir Jaun. 
Kom. Lygą.

Protarpiais d. Himoff moki
nosi ir dirbo ofisuose ir dirb
tuvėse.

Josephine Phillips
Kandidatė į Michigan valsti

jos representatorių. ši draugė 
irgi dar jauna judėjime, Parti- 
jon įstojo 1931 metais. Tačiaus 
ji daug spėjo pasidarbuoti už 
bedarbių reikalus, ypač Muske-

Paklydusi ‘ Avele” 
Sugrįžo ŠEIMININKIŲ

Bulvių Sriuba su Burokų 
Skystimu

, Jei verdat burokus valgymui
nie-

i pereitais kėliaiš metais mės ’la-į 
jbai puikiai jam pasidarbuoda-! 
iVom, šimtais prenumeratų gau-* 
i davom. Tai kodėl dabar negau- Į 
nam, kuomet “W.W.” keleriopai; 
pagerėjo? Prisipažinkim atvi-j 
rai, nedirbome ir negavome.

Dabar, kuomet einą dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” va
jus, daugelis mūsų veiklių drau
gių eis po stubas užrašinėda-1
mos dienraščius. Draugės, im-,Piae mėsos, ar taip kam, 
kite su savim po keletą kopijų kacl neliekit lauk skystimo, nes 
“Working Woman” ir nepa-Į tai yra sveikas valgis, 
mirškite jį pasiūlyti užsirašyti, I verdant, reikia burokus gerai 
ypač ten, kur .randasi jaunuolių, numazgoti, o kaip burokai iš- 
Išeina reguliariai pradžioj^ mė- šunta, tada nusunkti į kokį šva- , 
nėšio. Metinė prenumerata 50 indą. Jei nenori tą dieną . 
centų. Pavienės kopijos 5 cen- vartoti, tai galima padėti šal
tai. Reikalaukite “Sample Co- tai ir vėliau suvartoti sekamai:

Tikriems revoliucio,- pies.” Prenumeratos bei pundų 
užsakymus siųskite sekamai: 
Working Woman, 50 E; 13th dutiniais šmočiukais, sudekit į 

puodą ir užpilkit vandeniu, kad 
gerai apsemtų. ' Kaip užvirs,* i 
įdėkit 3 -didelius supjaustytus • 
cibulius, petruškų, pipirų, lape- 

Į.lių ir druskos pagal skonį. Ka-’ 
i da bulvės bus išvirę, išspaus-1 

ECORSE; Mich. — Pasirodė Į kit citrinos sunkos ir supilkit ' 
. Užrūkštin-

Iki šiol i tą sulyg skonio burokų skysti- 
jį I išduodavo vyrams šalpos darbus mą supilkit į bulvienę ir tegul

Pirm

Jei nenori tą dieną .

Nuskuskit bulvių kiek norit 
ir numazgojus, supjaustykit vi-

Anais laikais pas bolševikuo- 
jantį lietuvių darbininkų judė
jimą buvo užklydusi gana stam
bi “augštos” klasės ypata, K. 
Jankauskaitė-Petrikienė, kuriai 
lemta buvo skursti tarp papras
to proletariato ir daug kalbėti 
apie revoliuciją ir darbininkų 
judėjimą. Bet dabar kiti lai
kai, kita giesmė. Jinai jau po
nia daktarienė. Be to, apie re
voliuciją kalbėti nebeužtenka ir 
tame nieko 'naujo, nes bile kas 
dabar gali apie ją kalbėti, dėl
to, kad gyvename revoliucijų 
gadynėje,
nieriams prisieina rimtai prisi
dėti darbais.

Ačiū dėdės Prūseikos sumai I 
numui atėjo sklokiškasis išga
nymas ir išgelbėjo visą eilę po
litinių kankinių, per klaidą pa
tekusių ne savo vieton. Tarpe

'jų radosi ir K. Petrikienė. Per- 
jeitą vasarą ponia Petrikienė bu- 
ivo nuvykusi Lietuvon ir, natų- Į naujas išradimas šios apielin-j 1 burokų skystimą, 
įralus dalykas, ten ne su ber-jkes šalpos skyriuose. I... —( 
įnais ir mergomis draugavo. , _
ten įsitikino reikalingume ben-!prie CWA, PWA, ir dar kur. 
dro fronto su Smetona. Ir “Vie-j Dabar nebėra daugiau darbų 
nybėj”, už 12 d. spalio, skaitau, Į šeimynų tėvams, tad juos duoda 

Strumskienės su- motinoms.
Aš tik susidūriau su žmogum. Į 

kuris išnešioja tikietus, šau- j 
kiančius motinas į darbą viešose 
mokyklose. Kiek aš supratau,

j kad ponios
Įšauktam inteligenčių susirinki- 

val- me moterys nusitarė
Kam jos veiks? Manau, 
sudėtis pasakys, kad ne 
ninkam. Ten rašo:

“Išrinktas organizacinis ko
mitetas, kurį sudaro ponios 
Strimaitienė, Garšvienė, Valu- 
kienė, Sčegauskienė, Trečiokie
nė, Petrikienė, Strumskienė, Vi-

veikti. 
vardų 
darbi-

St., New York, N. Y.

Moterims Verstinas Šalpos
Darbas

Užbal-
rūgusia Smetona ir valgy-

verda kelias miliutas 
tink 
kit.

M. R.—Newark, N.

aug- 
1 Jos 

Amerikon 
Jinai žymi rašy-

“Women Wfyo 
Labor and Silk” ir

i.

Jurgio Pudingas 
Paimk 3 puodukus pieno, 

jos ten turės siūti už 50 centų puoduką duonos trupinių, 
į valandą ir joms duos tiek dar-:šaukštą sviesto, 1 šaukštuką 
bo, kiek bus vertė joms duoda-1 druskos, 3 kiaušinius, 2 puodu- 
mo šalpos čekio. Kitais žo-jkus supjaustytų obuolių, vieną 
džiais, motinos turės palikti sa- Į šaukštuką vanillos, cukraus pa- 

T^.vo šeimynas ir vergauti už tuos i gal skonį.
r Atkočai- trupinius ir už tiek jų, kiek su-

lyg tų ponų nuožiūros joms ma-1 įpilk pieną, padėk ant pečiaus 
Sugrįžo paklydusi “avelė”, i lones paskirti. Tai prie ko pri-, ugpakalio ir pridėk baltos duo- 

Kada viso pasaulio inteligenti-1 ėjom. Kiek čia toli iki pilnos :nos trupinius, sviestą, druską, 
ja ir profesionalai progresuoja, Į hitlerinės diktatui os. ! išplaktus kiaušinių trynius,
kairėja, tai Petrikienė klimpsta j [obuolius, vanillą ir cukrų. Ta-
į fašizmu prarūgusią Smetonos i ■ ..■/■■■■ r- ; da įdėk į pečių ir kepk iki obuo-
politiką. J 252-JŲ METŲ SENIS -liai bus minkšti ir mišinys su-

_____  ‘tirštėjęs. Tada gerai išplak 
Chinijos laikraščiai pra- kiaušinių baltymus su keliais 

■ - - - - -_________- ,, šaukštukais cukraus, uždėk ant
dmeT suTunano' vij’^us ir vėl kepk iki parus’

. . Reikia valgyt s saldum pienu,provincijoje, sulaukęs neijps ir as maistas. 
mažiau nei daugiau, kaip;
252 metus amžiaus. !

Jis iš pat jaunystės tiriąs! Kepenys ir Cibuliai
______ uįgalus, kuiie augą jo tė-Į Supjaustyk kiek nori cibulių • 

neikia pamanius ‘^Y^čje, tais augalais išgy- ir sudėk į skauradą su kiaulės 
taukais. Repink ant užpaka
linės pečiaus pusės apie va

landos, tankiai pamaišydama, 
kad neprisviltų. Supjaustyk ke
penis į mažus šmotelius apie 
colio ir pusės pločio ir 3 co
lius ilgio, užpilk verdančiu van
deniu ir leisk stovėti 1 minutą. 
Tada nusunk, nuplauk ir sudėk 
kepenis apačioj cibulių į skau-v 
radą, pridėk truputį druskos ir 
pipirų, ir kepk povaliai apie 15 
minutų, o paskui ant karštos 
ugnies dar per 15 minutų.

inikienė, Senušienė ir 
[tienė.”

Darbininkė.

Paciltallwlrim Rimtai 1 neša> kad Pekinan atvykęs rasiKaioeKiin lumiai chinietis gimęs susunano

i Daugelis mūs draugių turi su
augusias ir priaugančias jaunas

i dukteris. Ką jos skaito? Ką 
; skaito milionai jaunų ir suau
gusių darbininkių šioje šalyje?) 

, Stačiai rausti r

Prasidėjtiš Dienraščiu 
Vajams ”

Draugės moterį labai pagir
tinai pasidarbuodavę mūs dien- apje įU0S milionus visokių ’dęs daugybę žmonių. Pats 
raščių “Laisvės” jr “Vilnies” - — -- - —--l-—• •
pirmesniais vajais. Reikia ti- i
kėtis, kad jos ir šiame vajuje kuriuomi peni
taip jau energingai ir sekmin- darbininkių protą. Darbininkų' ties, pasakojąs apie įvykius 
gai lenktymuos su geriausiais spau(Ja> 0 ypatingai /Working1 prieš 200 metų. Vedęs esąs 

jau 23 kartus, paskutinė jo 
žmona 62 metų amžiaus, va
dinas, 190 metų jaunesnė. 
Kas yra senį matęs, tvirti
na, kad jis galįs dar ilgai 

i gyventi, nes esąs sveikas,

vyrais vajininkais. Draugė M. 
Burauskienė, waterburiete, ra
šydama skyriaus reikalais, jau 
pareiškė rimto susirūpinimo va
jumi. Nors nusiskundė sunkio
mis aplinkybėmis, tačiaus vis 
vien dirbsianti vajuje. Drau-

1

Išviestuok paliavotą blėtą,

“Love Story”, “True Story” ir maitinasi tik augaliniu mai- 
panašiais vardais gašlaus ąlam- j stu.

. i mūs jaunų Į Senis esąs geros atmin-

Woman” nepaprastai aiškioj ir 
įdomioj formoj numaskuoja 
tuos darbininkėm skiriamus 
nuodus, pridengtus jaunas mer
gaites viliojančiais šūkiais ir 
posakiais. 

! Bet ar daug mūs klasiniai są-j^., ,
ges, tokia tai dvasia nugali di- moningų motinų turi užrašę sa- j matąs ir girdįs gerai, pra- 
deles kliūtis. Ir ne ji viena vo dukterims tą vertingą laik-Įžilęs sulaukęs VOS 100 metų 
tokia.. Mes turime tokio nusi- ra§tį? daug darbininkių 1 amžiaus. Jeigu tai yra tei- 
statymo draugių veik visose ko- a.be]na.i jis pasiekia? Apgailėti- sybė, tai Šis chinietis pralen- 
lonijose. _ nai mažai. Kalbėjausi aną die- kia savo senumu ir mirusįjį

Linkėtina draugėms sekmm-,na su d> Margaret Cowl (Un- turfca zaro 
gai darbuotis ir pasiekti pirmas Idžiene),. dabartine to laikraštu-i _ / ----------—------
vietas socialistinėj kompeticijoj ]<0 vedėja 
už savo spaudą, kuri yra nepa- man”, 
vaduojamas ginklas šiuo sunkių “W.W. 
kovų laikotarpiu.

lonijose. nai mažai. Kalbėjausi aną die- kia savo senumu ir mirusįjį

apie “Working Wo-1 ROMA. — Italijoj kara- 
Ji man aiškino, kad liaus prielipas kunigaikštis 
platinimas tarpe lietu- Bora d’Olmo atšventė savo 

vių beveik visai apleistas. Pre- 103 metų amžiaus sukaktu- 
Sk. Red. numeratų veik negaunama. O,ves. '

Smulkūs Patarimai
Kuomet valai vedrodį, įpilk 

truputį glicerinos į vandenį. 
Tas apsaugos jį nuo garo ir dū
mų ir laikys ilgą laiką.

Jeigu nori, kad pančiakos ne- 
nušustų, tai įdėk šaukštą drus
kos į vandenį, kuriame jas plau-

____________ ni.

Viena iš daugelio šalpos stočių, kurias darbininkai buvo įsisteigę pietinė
se valstijose laike paskutinio audėjų streiko.

Įdėjus bliūdą vandens į pečių, 
kuriame kepi pyragą, mėsą ir 
t. t., jie nesudegs.

Pridėjus truputį druskos prie 
gazolino, kuriomi valai plėtmą 
iš kokios nors drapanos, neliks 
jokio ženklo. Tankiai gąsdinąs 
išima plėtmą, bet pats palieka 
ženklą; truputis druskos pra
šalina ir tą.

Viens iš lengviausių būdų nu
valyt sidabrinius peilius ir tt. 
yra numazgoti juos minkštu au
deklu, gerai pavilgius į kerosi- 
ną. Jei sidabras yra labai pa
juodęs, tai pirm valymo reikia 
pamerkt per 24 valandas į rū-‘ 
gūsį pieną.
• M. B.—Waterbury, Conn.
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Trečiadienis, Spalio 17,1934

Waterbury, Conn
Italais apgyventoj vietoj, 

283 Congress Ave., buvo įtai
sytas puikus bravoras,' kur 
dirbo munšainą.

žiaus. Liko žmona ir du naš-l
laičiai. 1

Kitner, sykiu SU kitais mi-, NOTICE is hereby given that License'No. 
. .. j i • • i • 1 RW 532 has been issued to the undersignednetos Kompanijos darbini:IlKaiS to sell beer and wine at retail, under Sec- 

j. , . j-___  » > i___ ! tion 132 A of the Alcoholic Beverage Controldil’bO pi’ie praveuimo elektlOS Law at 5219—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
• 1 . i. a—_ i County of Kings, to be consumed on thevielų netoli Amsiejaus farmos premises.

LEGAL NOTIC , LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. . NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4566 has been issued to the undersigned , L 667 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail, un- I td sell wine and liquor at retail, under Sec-

dirbo munšainą. Kada grafte- ir nei nesvajojo apie bent kokį; 
riai arba politikieriai susipy-! pavojų ar kam daryti blogą, I 
ko, tai ėmė ir išdavė federalės! kuomet pamatė 
valdžios agentams. Atvažiavę'šautuvą atremtą į šoną. Per- 
federalės valdžios agentai vi- sigandęs darbininkas surikęs: 
są fabriką išdraskė, sudaužė, Į “Del dievo meilės, nešauk, aš 
o šnapsą susilodavo ir išsivežė, čia.. .,” bet šūvis nutraukė jo 
Ir cukraus išvežė 40 maišų. Į nebaigtą sakinį. 
Viską, mažiausį daiktą išsiga-j 
beno.

Buvau nuėjęs pasiteirauti. Ir Į pasidavė McKees Rocks polici- 
Amšiejus 
tai taip 

prie kokio 
ši priva- 

sistema;
šauti žmogų, tarsi kokį žaislinį 
cielių, vien tik todėl, kad jis 
būtų vargšas klajoklis, užkėlęs 
koją ant turtingo ūkininko že
mės.

Peršovęs darbininką Amšie- 
jus pabėgo, tačiaus paskiau

kada paklausiau ar geras sta- jai. Klausinėjamas 
kas, tai agentai gyrė ir sakė, sakęsis manęs, kad 
kad jau kokiii šešių metų. To sau perėjūnai. Tai 
fabriko visas įtaisymas galėjo. žvėriškumo priveda 
kainuoti daug pinigų, nes vis-.tiškos nuosavybės 
kas puikiai ir tvirtai įtaisyta 
kieme, apačioj garadžiaus.
Ten radosi dvejos lubos, 6 
tankoš (kubilai) užraugta
10,000 galionų brogos. Ją vi
są išvertė, o snapso apie 200 j 
galionų išsivežė. Visas įtaisy-į 
mas veikė automatiškai. Aš; Gavome vėliau ir nuo kito 
pirmu kartu mačiau tokį bra-: korespondento pranešimą apie 
vorą. Agentai dirbo nuo pietų į šią žudystę. Jisai taip pat j 
iki 1 vai. naktį. Pabaigę savo 'stipriai pabrėžė, kad šovėjast-2i . . ii____ __ .•__x:_ o™-x____ 1

ARTHUR G. NELSON 
ART BAR and GRILL 
Ave. Brooklyn, N.

der Section 132 A’ of the Alcohplic Bevpt'age 
Control Law at 3708—12th Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.,., 

ANTONIO J. RUSSO 
FLOWER TAVERN

3708—12th Ave. Brooklyn, N. Y.
Ai-iiimi'ine NOTICE is hereby giyen that License No. ZVtti&lCJitUb u 7350 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 of 
, the Alcoholic .Beverage Control Law at 120 
’’Ashland Pl., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed on the premises. 

FRANK LAFEMINA 
120 Ashland Pl., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- __  ______ _______ ____  ______ .,
trol Law at 595 Flatbush Ave., Borough of j the Alcoholic Beverage Control Law at 157 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed i Washington St., Borough of Brooklyn, County 
on the premises. of Kings, to be consumed on the premises. ‘

LINCOLN GRILL, INC. ---------
595 Flatbush Ave. ’ Brooklyn. N. Y. 157 Washington St.
NOTICE is hereby given ^hat License No. • 
RL 4957 has been issued to\fhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- , 
der Sectipn 132 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 372—18th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed | 
on the premises.

JOHN
372—18th St.

of

Y.

CROSBY
Brooklyn, N. ,Y.

tif>n 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1151 Flatbush Ave.,' Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIMOR SALES CORP.
1151 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec- 

. tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
' Law at 1377 Bedford Ave., Borough of 
, Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. KENNEY
1377 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I A 10740 has been issued to the undersigned 
to sell Beer at ^retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at '4204

I Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
Borough of Brooklyn, County Kings, to be consumed off the premises.

peter šakai/
Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License L 
for Wine and Liquor has been issued to the Į 
undersigned to sell Wine and Liquor at re- [ . 
tail under the Alcoholic Beverage Control 
Law in Brooklyn, County of Kings, for off 
premises consumptions. 
L

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, . under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Amity St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

GRACE HANRAHAN
79 Amity St. Brooklyn, N.

of
79 
of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

4204 Avenue
DAVID COHEN

C.and H. DAIRIES
D Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. i NOTICE is _ ____ ___ ______
| W 25 has be?n issued to the undersigned to | RL. 567 has been issued to the undersigned
■ sell wine at . retail, under Seption 182 A of j to sell Tbeer, wine and liquor at retail, un- 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7815 der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Btli Ave., Borbugh of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL A. DUPPER
■ 7815—5th Ave. Broklyn, N.

hereby Riven that License No.

of

NOTICE is hereby given that License ,No.NOTICE is hereby given that License No. | has bėen issued to tl e undersigned1RL 4033 has been issued to the undersigned uw oeen ,8SUCd to. tne undersigned,
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Bcvetage 
Control Law at 675—6th Ave., Borough! of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

I . PATRICK J. MORAN
6,5—6th Ave. Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. j 
RL3674 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- i n 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage j to 

| Control Law at 721 Atlantic Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, t* 

; sumed on flic premises. 
FRANK NECROTO 
FRANK’S TAVERN 

Atlantic Ave. Brooklyn,

darbą, viena bravorninkų pa-'buvęs fašistuojantis Smetonos notice is hereby given that License No. ' 
* ’ " “ 1 RL 4032 has been issued to the undersigned

I to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1251 Coney Island Avc., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises. 

JOHN E. MORAN 
! 1251 Coney Island Ave. Brooklyn, 

------
I NOTICE is hereby given that License No. 
; RL 4796 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wino and liquor at retail, un- 
I der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
! Control Law at 1155 Fulton St., Borough of ' 
■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed ’ 
' on the premises. ;

FRANKLIN CHOP HOUSE. INC.
1155 Fulton St. Brooklyn, N. Y. •

————————■ |
i NOTICE is hereby given that License No. I 
i RL 4898 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, wine and liquor at retail, un- ! 
• der Section 132 A of the Alcoholic Beverage j 
I Control Law at 1607 Church Ave., Borough 
I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
I sumed on the premises.

MAX KRAPKOFF 
COURT BAR and GRILL 
Ave. Brooklyn, N. Y.

——   —   I 
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

gavo, o 6 pabėgo. Pažiūrėsim! valdžios rėmėjas, 
kaip išeis teismas.

Bedarbis. I

McKees Rocks, Pa. I

Rep.

Red.

PERŠALTA NUOGIEM
incKees kocks, ra. AKRON, Ohio. — Įvyko 

i tarptautinis suvažiavimas 
Geras sandarietis ir plačiai J nuogalių (nudistų), kurie 

žinomas Pittsburgho apielinkės | skelbia, kad žmogui nerei- 
lietuvių, kaipo farmerys, ren-;^^ jokių drabužių. Visi 

delegatai buvo nuogi Nolan 
Clubo lauke, kol saulė šil
dė; bet saulei už debesų pa- 
silėpus ir pasidarius peršal
ta, visi susirado drabužius 
ir apsivilko.

duojantis piknikams vietą (nes 
jo farmoj lietuvių plačiai lai
komi piknikai), Adomas Am- 
šiejus, spalio 10 d., apie 5 vai. 
vakare, nušovė “Duquesne | 
Light Company” darbininką,! 
Frank G. Kitner, 42 metų am-1

MAPLE
1607 Church

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
kavę. Tiekietai bus galima gauti 
nuo LDS jaunuolių arba nuo choro 
narių, 
centai.

Atsiveskite būrį. Įžanga 25

BINGHAMTON, N. Y.
A. V.

(246-24.7)

Control Law at 5623—1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.' >

CHRIST PALEOLOGOS
Ave. ( , Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

un

5623—1st

NOTICE 
RL 4673

ALDLD 20 kp. vakaras įvyks 18 d. 
spalio, 7:30 v. vakare, ALP Kliubo 
kambariuose, 315 Clinton St. Bus ap
kalbami bėgami reikalai, diskusijos, 
ką veiksime kituose ketvirtadieniuo
se ir kiti svarbūs, reikalai. Kuopos 
nariams turi būt žinotina, kad kuo
pa pasamdė kliubo 
virtadienių vakarams 
mes tbrime ką nors 
dalyva ūkite.

BRIDGEPORT, CONN.

kambarius ket- 
ir tais vakarais 
veikti, tat visi

Komisija.
(246-247)

PHILADELPHIA, PA.
K. P. Lietuvių frakcija rengia va

karėlį su šokiais 20 d. spalio, 995 N. 
5th St., 8 vai. vakare. Bus gardžių 
užkandžių ir gėrimų, o šokiams grieš 
gera orkestrą. Įžanga tik 15 centų. 
Prašome visus ir visas skaitlingai at
silankyti ii smagiai praleisti vakarą.

Komisija.
(246-247)

Pranešimas Conn. Valstijos Orga
nizacijoms. Draugai, pagal nutari
mą Conn, valstijos veikėjų, kad kiek
viena kolonija išmoktų veikalą ir per
važiuotų per visas kolonijas. Tad 
pranešame, kad Bridgeport© LDSZ 74 
kp. mokinasi “Moteris Gatvėje,” ir šis 
veikalas bus perstatytas 10 d. lap
kričio (Nov.), Lietuvių svetainėje, 
veikalas neilgas, bet labai geras, tin
kamas rengiant kartu su balių. Ku
rie interesuojatės ir norite, kad šis 
veikalas būtų suloštas jūsų kolonijoj 
—greitai kreipkitės sekamu antrašu: 
J. J. Mockaitis, 387 Nichols St., 
Bridgeport, Conn.

(245-246)

PHILADELPHIA, PA.
Bedarbių Tarybų atsibuvusio] kon

ferencijoj 7 d. spalio nutarta ir ren
giama demonstracija šeštadienį, 20 
d. spalio, 12:30 vai. dieną ant Ręy- 
burn Plaza, nes parko komisionierius 
nenori duot leidimą darbininkams su
sirinkt. Kad iškovojus teisę, visi į 
demonstraciją!

(246-247)

PITTSTON IR WYOMING, 
PA.

Int. Workers Order, vietinė kuopa 
rengia maskaradų balių 20 d. spa
lio ant Klačko salės, 991 Wyoming 
Ave., Exeter Boro, Pa., naudai Daily 
Workerio. Bus gera muzika ir do
vanos už įvairiausią ir geriausią kos
tiumą. Įžanga 25c.

(246-247)

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia šokius 20 

d. spalio, 8 vai. vakare, svetainėje po 
numeriu 113 N. 8th St., ant antrų lu
bų. Zeikų farmerių- orkestrą grieš 
visokius šokius. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame visus dalyvauti 
ir paremti šią draugiją.

Komisija.
(246-247)

CLEVELAND, OHIO

475—Edward Epstein
4820—5th Avenue

862—A. Elia*
"523 Van Brunt Street 

665—Family Liquor Store. Inc
808 Fiatbush Avenue

404—I. Fruchtman
6017 3rd Avenue

663—Edw. T. Forzly
395 Flatbush Avenue Ext.

891—Herman Faber 
4804 Avenue N

620—B. Garfinkle
38 Newkirk Plaza 

407—Daniel Gerardi
97—7th Avenue 

560—Morris Garfinkle
887* Fulton Street 

503—Geo. I). Gilmore
9306—4th Avenue 

389—Alexander Heller
368 Broadway 

652—Henry Harde
9224—3rd Avenue

1492—Stuyvesant Liquor Shop, Inc. 
1551 Fulton Street

556—Arthur Shapiro 
581 Fulton Street

465—Albert Schwartz 
429 5th Ave.

412—A. Santoro, Jr. 
550 86th Street

781—I. Silberstein 
1781 Ocean Avenue

915—Louis Sobel
7219—18th Ave.

1206—Schultzes Retail Liquor and
Store, Inc., 288 Coney Island 

L 4183—Union Wine and Liquor f
193 Columbia Street

448—Max Wolin
319 Smith Street

402—M.. Wolfson
4510—8th Avenue

398—Chas, Wolfe
653—3rd Avenue

834—Nathan Weinstein 
1006 Flushing Avenue

1276— Willys Wine and Liquor 
2841 Church Avenue

838—Salvatore Urgo 
65 Bond Street

678—Sarah Hochberg
325 Knickerbocker Avenue

1260—Blums Wines and Liquors. Inc. 
758 Flushing Avenue

397—I. H. Lembcck , , 
6909 3rd Avenue

489—Edward Moss 
130—5th Avenue

331—Etjward: Ahlfeid
221’4 Church Avenue

622—Hilly Avrutis
8702—5th Avenue

1136—Martin Amkraut
305 Roebling Street

1277— Borough Hall Liquor Store, 
43 Schermerhorn Street

411—L. Cohn
2132—86th Street

256—Gerald F. Dunne
698 Manhattan Avenue

504—H, D rewes 
6813—4th Avenue

886—Samuel Dinestein
264 Grand Street

664—Thom. B. Davis
299 Flatbush Avenue

625—Dann Bros.
6114—5th Avenue

1391-—L_ Denmark
1308 Broadway

899—Sam Berpstein 
562 State Street

1332—Barshay and Saroff, Inc. 
1116 Avenue J

L

L

L

L
L
L
L

L
L

L

L

I to sell beer wine at retail, under Section I
132 A of the Alcoholic Beverage Control ’ to sell beer, wine and liquor at retail, un
Law at 7413—15th Ave., Borough of Brook- ' der Section 132 A of the Alcoholic Beverage
lyn, County of Kings, to be consumed on the Control Law at 1625 Bath Ave., Borough of

Brooklyn,_ Cotinty of Kings, to be'CorisurnedHI'Amiono •
NGINO j L
Brooklyn, N. Y. I ___  J D

premises.
RAFFAELE CILIBRIZZI 

CHILLIE’S BAR and GRILL .
7413—15th Ave. Brooklyn, N.

on the premises.
STEPHEN LOMANGINO

1625 Bath Ave. J

L

Store.

I L
I L

pL

L
L

Wine i
Avė. |

Ine. t

Store, Inc.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
B 7292 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail. under Sec- 
L., Borough I tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
to be con* I Daw at 117 Gold St., Borough of Brooklyn, 

; County of Kings, to be consumed on the

N.

; County of Kings, to be consumed on 
I premises.
’ , LEO F. PURCARO

117 Gold St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
RL 4749 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4425—5th Ave., Borough of . l 
Brooklyn, County of Kings,. to be consumed I 
on the premises.

HERBERT S. COOMBS 
(GREEN TAVERN) 

4425—5th Ave. Brooklyn, N. Y. L

to be

N. Y

NOTICE is hereby given that License __
RW 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 70 Kingsland Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

, on the premises.
ANTHONY CIUFFO 

HOMESTEAD REST. BAR
70 Kingsland! Ave. Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is 
i B 6710 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1630 
Neptune Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTOINETTE PACIELLO
1630 Neptune Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4634 has been issued to the undersigned 

• to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Bay 48th St. and Cropsey 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WALTER LARSON
I Bay 48th St. & Cropsey Ave., Brooklyn, N.Y.
! NOTICE is, hereby given that License No. 
i RL .3237 hąs been , issued to. tho‘ undersigned 

to sell beer, «^ine and liquor at retail, un
iter Section 132 A rtf the Alcoholic Beverage 
Control Law at 168 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

! HUGH F. TRAVERS
■. 168 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 40 Beard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM WALDMAN
40 Beard St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

j Control Law at 69 Coffey St., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
' on the premises.

HARRY M. JUDGE 
HARRY’S TAVERN

| 69 Coffey St. Brooklyn, N. Y.
i NOTICE is hereby given that License No.

RL 4625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 

i der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6834—3rd Ave., Borough of 

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

OLAF GILLBRANSEN
6834—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

I Control Law at 7110—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

I on the premises.
' KATHERINE SCOURLY & LOUIS KOREAS 
I BAY RIDGE DINING ROOM

7110—3rd Ave. Brooklyn, N.

DETROIT, MICH.
Draugijų Svetainės Komitetas ren

gia didelį Maskaradų Balių, 21 d. 
spalio, (Oct.), 4097 Porter St., prie 
pat Clark Park, įžanga 15c ypatai, 
bedarbiams veltui. Bus duodamos 
trys dovanos, pinigais ir knygomis.

Šis maskaradas bus skirtingesnis 
nuo kitų tuomi, kad bus maskaradų 
proletarinė programa. Bus šokiai 
prie geros orkestros. Taipgi bus ir 

į skanių valgių, gėrimų ir kitų pasi
linksminimų. Todėl visi būkite ir ne
pamirškite, kad bus skiriamos trys 
didelės dovanos, pinigais ir knygo- | 7no~3rd Avc- Brooklyn, N. Y. 
mis. I NOTICE i» hereby given that License No.

Kvipčin Rpn<rnini 1;J45 has been issued to the undersignedlYvietKt ivcngejai. to se|) wino Rnd )iquor at rctai| under Sec_
(245-246) tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 

________________ Law at 1204—8th Ave., Borough of Brooklyn,
' County of Kings, to be consumed off the 
premises.PHILADELPHIA, PA.
1204—8th

HARRY MALLER
Ave. Brooklyn, N. Y.Svarbūs Pranešimai '

Spalio 19 dieną yra rengiamas
“Daily Worker” koncertas, Broadway to sell beer at retail“'under Section 76' of 
Aronn Rrnad ir Christian Sfq Pra- the Alcot>o|ic Beverage Control Law at 756 Arena—uroau ir unnsuan ors. rra K1.ankHn Ave- Boi.ough of Brooklyn, County 

Įžanga SU tikietu of Kings, to be consumed on the premises.
EUGENE J. KELLY

756 Franklin Aye. ■ , Brooklyn, N. Y,

M tik kA NOTICE is hereby given that License’ Nd.
-v c, i x ct *• • i n - B 7246 has been issued to the undersignedsugrjzęs IŠ Sovietų Sąjungos kalbės to sell; beer- at retail, under Section 76 of

apie darbininkų tėvynes nuveiktus peyer^e ,?°”tr0UiLawriRt/ , . nr /Xi Humboldt St., Borough of Brooklyn, Countydarbus ir kitus įspūdžius. M. OI- of Kin^s, to be consumed on'the premises.

49 Humboldt

džia 8 vai. vak.
25c., be tikieto—30c. Bedarbiams 10c.

Koncertinę programą pildys Frei- i 
heit choras ir kiti.
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No. L
NOTICE is hereby given that License No. i 
RL 4585 has been issued to the undersigned L 
to sell beer, wine and liquor at retail, under I 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- , L 
trol Law at 943 McDonald Avc., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. JEROME TRACKTMAN 
943 McDonald Avc. Brooklyn, N. Y. j

L

L

Inc.

|L
j L 401—Here Liquor*,. Inc.

5602—3)th Avenue ' 
1453—J. Here

479—72nd Street 
650—Chas. P. Jennings 

7721—3rd Avenue 
591 -Louis Kern

120 Court Street 
333—Max A. Silverman 

1575 Pitkin Ave.
896—Highway Liquor Co., Inc.

956 Kings Highway 
1189—Moe Levy

154 Flatbush Avenue 
1281—Sam Levinson

31 Flatbush Ave.
1371—Jacob Leteter

* 1824 Nostrand Avenue
1452—Ū. McGovern

337 Eastern Parkway
887— L. E. Glass

450 St. John’s Place 
1193—Phillip J. McLoone

2917 Beverly Road 
1178—H. F. Ohlan

2777 Atlantic Avenue 
626—Jack Pearl, Inc.

5611—5 th Avenue
888— Stokes Holding Corp.

220 Parkside Avenue
364—A. Petzinger

123 Bay Ridge Avenue 
491—John Pepe

3901—5th Avenue 
279—Jos Perlman

607 Myrtle Avenue
276—Peerless Wine and Liquor 

1422 Myrtle Avenue
1057—Fred W. Plate

625 Vanderbilt Avenue
391— John and Mary Pierse

1520 Broadway
392— Samuel Rosenbaum

1725 Broadway

L

i !->
: L

L

L

L

L
L
L

L
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“LAISVES” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSISVAJUJE 5 (J Q Q

PRAŠOME JUMIS Į TALKĄ GAUTI “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Aišku, kad jums rūpi skleisti darbininkiška ąpšvieta ir ginti darbininkų klasės reikalus. 

Dienraštis “Laisvė” yra s^rbi darbininkiškos apšvietos teikimo įmonė. . JL.nurodo, jog Ja
ponijos užgrobimas Mandžurijoš ir areštavimas ten Sovietų Sąjungos piliečių yra provoka
cijos daromos tikslu įtraukti Sovietu Sąjungą į karą. • Hitlerio suruoštoj skerdynės Austri
joje, kesinimąsis atimti išfLietuvos Klaipėdą irgi yra skubinimas paleisti karo* liepsnas, 
skandinti darbininkų klasę bado, ligų ir mirties kančiose. , Tą turi žinot kiekvienas darbinin
kas ir smulkus biznierius, ir farmeris; tą pavojų supras tik skaitydami darbininkišką dien
raštį “Laisvę”.

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00
Taip smarkiai viskam brangstant ima baimė, ar galėsime . išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 

tą kainą. Vienatinė priemonė išsilaikyti yra—gavimas naujų skaitytojų, tai “Laisvės” metinė 
prenumerata pasiliks ta pati—$5.50 metams ir $3.00 pusei metų. O jei negausime tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prenumerata iki $6.00 metams. Todėl prašome 
kiekvieno “Laisvės” skaitytojaus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT. IKI 1-mai DIENAI DECEMBER, 1934
Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre- 

TZ^kviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už

numeruoti “i^aisv
kiekvieno dalyvio
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

Čia įdedame keletą lapelių, kuriuose nurodoma kuomi “Laisvė” skiriasi nuo buržuazinių 
laikraščių ir kodėl darbininkai turi ją'skaityti. Prašome juos paskleisti tarp lietuvių.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA

5

o

o

NOTICE
B 7242 has been issued to the undersigned

is hereby given that License No.

I
o

0

Prašome juos paskleisti tarp lietuvių.

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra, 
ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų.

Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti 
1.

$5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ
Jie
Ta

oi

darbus ir kitus įspūdžius.
gin yra žymus žurnalistas, lektorius 
ir geras kalbėtojas. Lietuviai dar
bininkai neprąleiskit progos išgirsti notice is hereby given that License No. j

JEAN HELLMAN
St. Brooklyn, N. Y.

o

koncertą, prakalbas ir tuomi parėm-' 97.7I h«8 beel? .j88uetl P1?, undersigned” , \\ * __y i • • i u* to wine and liquor at retail, under Sec- | e

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.
Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
“Vilnies” prenumerata pusei metų

3.
4.
5. Gryna js pinigais (cash) $2.50.

6.

8.
9.

10.

ir vajaus metu atsinaujindami prenume- 
nuolaida yra tik naujiems skaitytojams, 
vieną iš žemiau nurodytų dovanų? 
“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams, 
“šviesos” prenumerata metams. 
“Priekalo” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $1.00. 
Lenino spalvuotas paveikslas.

C J 
š

u

ū
u

' Utt “Daily Worker” ’ vajui sukelti, 
$60,000. Philadelphijos distriktui yra 
nuskilta sukelti $3,000; gi virš $2,000 
jau sukelta per organizacijų ir Korti- J 
Partijos vienetų pastangas. Ant per
eitų dviejų masinių prakalbti orga

į nizacijos ir pavieniai sunešė 
$1500.

(245-247)Maskaradų Balius!
Lyros Choras ir trys LDS jaunuo

lių skyriai laikys Maskų Balių, spa- j *, 
lio 28 d. šokiai prasidės 8 v. v. ir tę-' Svarbus pranešimas mokyklos

klausimu

WORCESTER, MASS.

sis iki vėlumos. Dovanos bus duotos 7 
už gražiausius kostiumus. Taipgi j 
bus ir merginų populiariškumo kon-1 __ ____ „ __
testas. Balsai kainuos centas už vie-' vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 En- 
ną. Taigi, taupinkite savo centus, <1
nes bus proga išlaimėt! tą kontestą.1 la, “kuriai vadovaus drg. R. Mizara. 
Alus, gira, ir užkandžiai bus parduo-Į Draugai ir draugės, kiekviena diena 
ta. Vi.4i slengkitės ateiti ap.-’.iinns- atneša naujus klausimus, naujas prob-

Penktadienį, 19 d. spalio, 7:30 vai.

ouH Wille <11111 HlįUUl ii L li'lnil, Ullvltrl UvL“ i 

tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control ! 
Ląvv at 808 Prospect Place,'- Borough of 
Brooklyn, County ofi Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Prospect Place Brooklyn, N; Y.

virs I lemas, aštresnes ir didesnes klasių 
Į kovas, didesnį fašizmo ir karo pavo
jų. Kad suprasti besiartinantį pa
vojų darbininkų klasei, kad užinlH 

i teisingą poziciją klasių kovos fronte, 
mes turime praplėsti saVo žinojimą, 
turime, išmokt suprast kiekvieną nau
jai kylantį klausimą. Todėl, draugės 
ir draugai, kaip suaugę, taip ir jau- 

I nuoliai, ateikite visi ir pažįstamus at-
i’icott St., prasidės lavinimosi mokyk- siveskite į Lietuvių svetainę, 19 d.

spalio, 7:30 vai. vakare.
Sukackienė,

(246-247)

o

o

,0

Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos^ 
Tą galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi- 
rašo “Laisvę”, o tą- dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia7 pasiųsti “Lais
vei”. Po vajaus bus traukimas tų-kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas.'

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ
tį’augams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 

atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:
l-$75; 2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;

14-S18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-S10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

prašome jūsų stoti į darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

Kredituojama bus sekamai: vienutė (1) už 25c. už pusmetinę prenumeratą nuo $2.75, va- 
jininkas gauna kredito 11, nuo metinės prenumeratos $5.00—gauna 20 arba nuo atnaujintos 
prenumeratos $5.50—gauna 22, ir taip toliaus. Jei kas užsiprenumeruos tik už $1—agentas 
gaus 4.į Lauksime pageidaujamų rezultatų iš jūsų veikimo. *

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y
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Trečiadienis, Spalio 17, 1934 - ... . .... . ....... . .... . LAISVE Penktas Puslapis

AL. CHAMADAN VertėT). M. ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj

r

(Tąsa)
(8) Fukunagi Kiosuka knyga vardu 

“Užrašai Apie Japonijos-Amerikos Ka
rą”. šis “romanas” vėliausias karinis Ja
ponijos leidinys propagandai už karą. 
Fukunagi padarė bandymus apibūdinti 
paveikslą būsimo Japonijos-Amerikos ka
ro. Negalima sakyti, kad tas bandymas 
jam pavyko, toli ne. Bet iš eilės kitų 
knygų tąja tema jo knyga priskaitoma 
daugiau prie lengvų pasiskaitymų. Fu
kunagi nieko naujo į savo “romaną” ne
įdeda, jeigu neskaityti susprogdinimą 
Amerikos drednauto per Japonijos šni
pus Panamos kanale, kas ir užblokuoja 
tą strateginį kanalą.

Suprantama, sprendžiamajame mūšy
je prie Ogasavara salos Japonijos laivy
nas sumuša ir sunaikina Amerikos lai
vyną. Bet Fukunagi “romanas” iššau
kė diplomatinius apsikeitimus tarpe Ja
ponijos ir Jungt. Valstijų Amerikos val
džių del jo turinio. Prie “romano” įžan
gą padarė Japonijos admirolas Suetcu
gu, kas iššaukė didelį nepasitenkinimą 
Amerikos valdžios narių. Suetcugu ra
šo, kad jis norėtų matyti knygos autorių 
jo karo eskadroje komandierium. (Ad
mirolas Suetcugu komanduoja apjungtą 
Japonijos laivyną).

(9) Dar reikia apsistoti ant vienos 
Japonijos knygos parašytos Goto Ko- 
nebumi vardu — “Karas”. Ją išleido 
Tokio mieste “Šanaiugo” leidykla.

Ši knyga, kaip ir jai panašios kitos, į 
trumpą laiką turėjo kelis desėtkus laidų, 
“Karas” nepriskaitomas prie serijos kny
gų apibūdinančių būsimą karą tarpe Ja
ponijos ir Amerikos, ši knyga turi virš 
400 puslapių, ir tas viskas pašvęsta did
vyriškumui Japonijos kareivių ir jūrei
vių. Knygoje giriama Japonijos karei
viai už drąsą ir atsidavimą imperatoriui, 
kovingumą oficierių ir kareivių. Knygo
je įprašoma, būk tikrai atliktų daugybė 
visokių Japonijos kareivių žygių.

Goto knyga turi tikslų agitacijos pobū-
• dį už būsimą karą. Jis įgugiai rekomen- 
! duoja kiekvienam japoniečiui būti drą-
■ šiam: “mirtis,—sako Goto,—tai niekis”.
• “Japoniečiai turi būti dideli patriotai. 

Japoniečių drąsa negali būti nugalima.”
Tokio mieste išeinantis laikraštis “Asa- 

chi” atsiliepdamas apie šią knygą rašė: 
“Japonijos karininkai įvertina japonišką 
drąsą, patriotizmą ir pasiryžimą ir tada, 
kada juos muša, pjausto ir jie yra apsi
pylę krauju. Tai puikūs auklėjimas.” ■

III
“Busimasis Japonijos ir SSSR Karas”

Ne mažesnis kiekis “romanų” ir “apy
sakų” yra pašvęstas ir “busimajam ka-

■ rui tarpe Japonijos ir Sovietų Sąjungos”, 
kaip ir karui tarpe Japonijos ir Ameri-

I kos.
Karo idėja prieš Sovietų Sąjungą pas- 

: kutiniu laiku Japonijoje virto į savotiš- 
; ką religiją. Labiausiai prirengimas ma

sių būtent šioje srityje ir yra vedamas 
Japonijos imperialistų. Charakteringa, 
kad greta su ta propaganda sparčiausiais 
tempais yra ruošiamas karo placdarmas 
Mandžurijoje, kuri užima centralinę vie
tą karo ruošime prieš Sovietų Sąjungą.

Japonijoje viešpataujanti klasė savo 
agitacijos darbe už karą bando persta
tyti Sovietų Sąjungą prieš plačiąsias Ja
ponijos gyventojų mases baisiausiose 
spalvose. Stambioji buržuazija labai yra 
susidomėjus pelnais, laike karo ir tam ne
sigaili išlaidų skleidime neapykantos ir 
organizavime karo prieš SSSR. Daugy
bė fašistinių organizacijų yra uoliausiais 
karo ruošėjais ir prirengėjais Japonijos 

’masių kanūolių sušėrimui.
Yra gerai žinoma, kad daugelis Japo

nijoje autorių, rašančių prieš Sovietų Są
jungą knygas, gerai gavo apmokėti nuo 
atskilai kapitalistų.

(Daugiau bus)

norėjo permainyti š y n as'gų, gindami savo senąjį re- 
(tires) ir buvo palindęs po'ligjnį biznį, susitelks prieš 
mašinos. Vienoj rankoj turėjo /Hitlerio daromas diktatoriš- 
“vvrenchų.” atsukiojimui šnu- Įęas permainas ju bažnyčioj, 
bų, o kitoj “džeki,” pakėlimui, 
mašinos. Miestavas daktaras' 
pripažįsta, kad mirė nuo gaso.

Tas tiesa, galima greitai nu
mirti nuo tos smarvės, ir ne- 
pajausti, kad miršta. Tai pa-; 

Įsarga kitiems automobilistams;
būt atsargiais. Kuomet mėgi-

Aleksandrą Nužudė 
Vengrijos Pilietis

BELGRAD. — Jugoslavi
jos ir Bulgarijos vyriausybė 

nat ką nors taisyti, tai nepali- PPS^tė, kad tiktasis vardas 
kit inžiną einant. Kalemeno , — ----- _

J. J. Urbša turėjęs būti teis- Jugoslavų kaialių Aleksan- 
me su valdžia, būk už nusuki-1 drą,yra Vlada Georgijev. 
mą $900 pašto pihigų už stam- 

' pas ir už kitus dalykus. Tai 
dabar yra visokių kalbų. Vieni 
spėja, būk ištikrųjų tiksliai nu
sinuodijęs. Tikrai tai niekas 
negali žinoti kaip ten buvo su

Į jo mirčia.

“Kalemeno”, kuris nušovė

Dveji metai atgal jis nužu
dė Bulgarijos seimo atstovą 
Dimovą ir pabėgo į Vengri
ją. Jis buvo ir gimęs Veng
rijoj.

Auga Tarptautiniai
Laivakrovip StreikaiDr. Peter L. McKallagat ap

vogė ant $240 pinigais. Taipgi 
plėšikų buvę padaryti planai j ANTWERP. — Rugsėjo 
ir jį patį pavogti, bet nenusi-' - ■ - - ■ • - ....
sekė. Dr. McKallagat yra tur
tingas, turi savo vaistinyčią 
ant Hampshire St. Tai tau ir 
Amerikos gera tvarka, 
menat, dar prie caro 
Lietuvoj kumeles vogdavo, o 100,000 Japonijos marinin- 
čionai vagia žmones. Mat, už t kų ir 160,000 Anglijos laiva- 
žmogų daugiau gauna mokėt, Į kroviu 
negu už kumelę.

mėnesį Gdynioj, Lenkijoj, 
streikavo 2,500 laivakrovių; 
Tunise, Afrikoj—6,000 prie- 
įplaukų darbininkų; reikala- 

Dabar
Atsi- 

laikų, vo geresniu algų.

reikalauja pridėt 
jiem darbo mokesnio. Lau
kiama didžiausių tarptauti- 

Amerikos Komunistų Parti-, nių streikų toj pramonėj, 
jos kandidatas į Massachusetts j ' . __________

valstijos gubernatorius, drau-J . Maflllią Sldpidpc 
gas Edward Stevenš, kalba kas JUOZHS lUaiUUS JKICiaęb 
utarnikas, 7 :30 valandą, 
Essex St., prie Post 
Square. Ir lietuviai 
kai ateikite 
Draugas Stevens 
kalbėtojas, taipgi dirbtuvės tūlį, 2Q mėtų jaunuolį, taip 
darbininkas, iš New Bedford, Į pat J. Karwoskj ir J. Ka- 
Mass., todėl privalote už jį ir>minskį, 
balsus paduoti.

I I

"" Juozas Matulis Skleidęs 
office Netikrus Pinigus?

darbiniu-;
pasiklausyti, i NEW BRITAIN, Conn.— 

yra geras Policija areštavo Juožą Ma- 
dirbtuvės tūlį, 2Q mėtų jaunuolį, taip i r» i * *i -r- T- x T T T

kaipo įtariamus 
■ skleidėjus falšyvų penkdole- 
’rinių. Visi trys laikomi po 

Spalio 21 d. šaukiami į ben-i^ooO parankos kiekvienas.

Jie nuvežti į Waterbury,kur 
įjuos tardys federalis komi- 
sionierius Harry Krasow.

SKAITYKIT IR ELATING
KIT “LAISVĘ” j

FOTOGRAFAS
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
mą. Taipgi ąt- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey .St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Waterbury, Conn.

Koncertas
Duos Artistė

Lawrence, Mass. “Kompanija nepaiso, kokion 
jūs unijon štosit, ar nestosit. 
Geriau, kad jokios unijos ne-j

drą susirinkimą visi ALDLD 
37 kuopos nariai, ir “Laisvės” 
skaitytojai. Įvyks 2 Vai. po 
pietų, L. U. Kliubo kambariuo
se. Bus ir draugas R. Mizara,' 
“Laisvės” redaktorius. Drau
gai ir draugės, malonėkite a- 
teiti laiku ir atsivesti kitus, 
nes turėsim labai svarbų susi
rinkimą. Bus apkalbėtas “Lais
vės” vajus, kuris prasidėjo 15 
d. spalio. Išdirbsim planus, 
kaip geriau veikti, kad gavus

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; paršamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

I
 NEW YORK, N. Y. 

i
Phone Bryant 9-7768

Valandos: nuo 1—6 po pietų

fily ii n R i i R H i B Atviri kojų skauduliai, Garankš-
i čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu--

mutizmas, Kelių Sustingimas, 
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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.

Te).: Foxcroft 9-6901THE NEW BEDFORD

COFFEE POT
MAIKIS SUKACKAS 

Savininkas
Puikiai įtaisyta lietuviška, 
valgykla. Skaniai pavai

kysite už gana žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9376

VW

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Į turėtumėt, o jūsų darbas bus naujų skaitytojų, 
apsaugotas.”

Tai matot, kaip akyse dar- ■■'.............   -
bininkus mulkina. Jūs, darbi-j “ 

, *^aį ninkai, miegokite ir neorgani-j 
numušė. Kuomet buvo ”strei-izuokit&, o mes jumis apsaugo-1 
kas visose Jungtinėse Valsti- |sim- KaiP streikas bus—buo-; 
jose, tai Pacific Mill dirbtuvės, ■ ŽSm's Jums galvas padauzy- 

;šilko skyriaus, darbininkai bu-į 
ivo sustoję dirbti ir ] 
; delegatus pas ------------- .
i tą, reikalauti kad pakeltų al-;m>s, kaip mums patiks. 
gas; o jeigu nepakels, tai eisi • 
į streiką. Superintendantas su-j 
tiko pakelti algas, tad darbi- Į Griffin 
ninkai ir vėl pradėjo 
Bet kaip streikas pasibaigė 
liko parduotas per AF of L j neišėjo į streiką. Jis buvo ner- 
vadukus, tai dabar tas ponas Vų ligą gavęs, bet klausimas, 
pasakė darbininkams, kad jūs kokią ir kaip. Bet darbinin- 
negaunate pakeltos algos, ‘nes I kams aišku delko. Jeigu Law- , . , . <

;stų lokalas; Bostono, Mass., I

Įvairios Lawrenco Žinios

Pacific Mill rayon silk sky- 
j riaus bosai darbininkus apga-

Konstancija Menkeliuniutė | vo. Vietoj pakelti algas

Ned., 21 d. Spalio (Oct.)
VENTA HALL 
103 Green Street, 
Waterbury, Conn.

Pradžia 8 vai. vakare
Įžanga 50 Centą

C. Canfora
Taipgi programoje dalyvaus 

vietinis Vilijos Choras, Rusų 
orkestrą po vardu Instrumen
tai D. B. H. Sextette.

Jau daugelis žinote, kad 
Menkeliuniutė ilgą laiką mo

kinosi muzikos Italijoj, bet dar 
ne visi girdėjote ją dainuojant, 
tai dabar turėsite progą ją iš
girsti. Candido Canfora, teno
ras. tai Italas, operų daininin
kas, kuris dainuos solus ir du
etus su Menkeliuniute.

Prašom skaitlingai susirinkti 
ir išgirsti šį gražų koncertą.

Kviečia Rengėjai.

L. K. Biuras-

į Darbo Unijos prieš
Komunistiį Išbraukimą
Darbo Federacijos valdy-

___  .... jsĮm» ° neorganizuoti bū- ba buvo išsiuntinėjus laiš- 
.. .j pasiuntė ;sib tai Jr. sulysit atg‘al dirbtu- kps savo organizacijos sky- 
superintendan-! v^sna ir taip elgsimės su .iu“iriams, reikalaudama išmest

, m i c Ir o i n m 11 m c no ri . ..
I iš unijų visus komunistus ir 
i jų šalininkus. Bet darbinin- 

Miesto majoras Walter A. kai supranta, kad komunis- 
. 1 dėkavoja Lawrence tai yra pirmaeiliai kovoto- j

dirbti.! darbininkams ir UTW unijos jat Todėl tuos Federacijos j 
ifeikeriams, kad darbininkai vadų paraginimus atmetė į 

Chester, Pa., unijų centras, i 
Newarko, N. J., unijų cent- ' 
ras, Seattle, Wash., masini-'

**~fe — —»’1fe'—> ---------- i IXClUlfe CU.MVU UWVU. dClgll VV -

niekur nepakėlė. Kaip kitur renciuje būtų buvęs streikas, i 
mokės, taip ir mes mokėsim, £ai ir jis būt ne geriau pasiel-iP°Piei>iuotojų 258 lokalas, i 
C ’ ’ - . “ a.„_i------- i
šit $3 mažiau.

Tai matot, koki begėdžiai, 
kaip greitai savo prižadus at
maino. Tai yra gera pamoka 
darbininkams ant toliau neti
kėti tokiems melagiams ir ne
maldauti ją pakol jie gražu
mu duos geresnes sąlygas. Tu
rite organizuotai stoti atviron 
kovon kartu su visais darbinin
kais. Turėtumėt rašytis į uni
ją ir rengtis prig ateities. Kaip! 
tik dabar proga organizuotis,! 
stoti į tikras unijas, kaip kad 
nacionalėn Audėjų Unijon 
(NTW), kuri yra kovinga ir 
tikrai darbininkiška.

Tie patys šilko skyriaus bo
sai kožnam vienam įdėjo po
piergalį algos konvertėlin, su automobilium. Tai 
paaiškinimu, būk tai darbinin- spalio, 7 
kai klausę bosų, ar reikalinga! priežastis nežinoma: ar jis ty- čiose

niekur nepakėlė.

O dabar, nuo 1 d. spalio, gan- gęs kaip kiti, taip pat būt pri-1 Bostono Amalgamated 1-i 
siuntęs visokių padaužų dar-'mas lokalas, du ChicagOS 
bininkus mušti buožėmis ir popieriuotojų ir dekorato- 
nuodyti gasinėmis bombomis.■ rių lokalai ir daugelis kitų 
O jis dar tik pirmi metai ofi-^ unijų įvairiuose miestuose, j 
se, ir dargi biznierius. Būt ga-į 
X ."TJ“ 1M«O 

kituose rinkimuose vėl • reiks
eiti pas tuos pačius darbinin-; M U N I C HE, Bavarijoj, ; 
kus, stoti prieš jų akis ir vėl liuteronų vyskupas Meisser j 
meluoti ir girti save. štai ko- įr i<unįgaį išleido manifestą j 

pries Hitlerio paskirtą jų 
bažnyčios galvą Muellerį. 
Prakeikė Muellerį, kaip “šė- 

nervų~ liga tono įrankį”. Nutarė, kad 
ir visiems kalėjiman eiti, 

1 bet nepasiduot “pagoniš
kam” Hitlerio Muelleriui.

kia jo nervų liga! Kaip greitai 
ponas Gormanas atšaukė strei
ką ir Lawrence darbininkai 
nesustreikavo, tai ir ponas ma
joras pasveiko, jo 
prapuolė.

J. J. Urbša rado negyva po .
buvo 6 d. Tokie manifestai buvo skai

tyto. Mirties tomi per pamokslus bažny- 
T. s ir plačiai lapeliais; 

stoti į uniją, kad apsaugoti sa- čia nusinuodijo, ar jam nelai-.' skleidžiami. Sprendžiama, 
vo darbą. Tai va kaip atsakė: mė atsitiko. Tnžinui einant, jis kad 16,000 protestonų kuni-

vai.

|IF" PAIN-EXPELLF.R.
' ' ''..........  ■ ■ ti ■ i '■

Nuo Reumatiškij 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus ,

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Tben gersovitž
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS 
I

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

Veltui Chapel Šermenini
Paršamdo automobilius šer- 
nienims, vestuvėms, krifcšt”- 
homs ir kitokioms parėtas 

šaukite difeną ar naktį
423 Wetfd^olitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFASAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

M.M'MMMlMIMfUIMIVIMIUIMMMMIUIIVIfUIMfUIM

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist
i

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED ;
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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



Sestas Puslapis Trečiadienis, Spalio 17, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pikietuokite Vokietijos Konsulatą . v I . ' L j' '•( K,į,Laisvė gavo telegramą įsi Ketvirtadjenj, iŠ >,d. ,sp

Pirmadienį, virš 1.090 dar- draugai, kad niekas kitas ne- 
bininkų kovingai demonstravo galės drg. Thaelmanną išgel- 
prieš fašistinės Vokietijos kon-ibėti iš fašistinių budelių nagų, 
sulatą. Darbininkai buvo su
sirinkę Į aikštę ties 17 Battery 
PI., kur yra Vokietijos konsu
las. Jie laikė susirinkimą ir 
reikalavo pali.uosuoti drg. E. 
Thaelmanną.

Pikietavimas fašistinio kon
sulato nesibaigia, bet tęsis per 
visą savaitę laiko. Antradie
nį pikibtavd revoliucinių unijų 
nariai ir Prieš Karą ir Fašiz
mą Amerikos Darbininkų Ly
ga. ;: ...

Trečiadieni, 17 d. spalio, pi- 
kietuos Sovietų Sąjungos Drau
gai, Vokiečių Lai b. Kliubai, 
pointerių ir apsiavų unijų na
riai.

Ketvirtadienį pikietuos Mo
terų Darbininkių Tarybos. Jau
nųjų Kom. Lyga, Nacionalė 
Studentų Lyga, karpenterių 
unija ir sporto organizacijos.

Penktadieni pikietuos Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo nariai, ofisų darbininkai, 
darbininkų teatrų grupės ir 
Buvusių Kareivių Lygos nariai.

šeštadienį, 20 d. spalių, pi
kietuos Tarptautinio Darbinin
kų Ordeno nariai. Italų fede
racijos ir kalbinių grupių na- ras. 
riai ir organizacijos.

-- —- . —— -r:j —-
Sovietinis Judis Brooklyne

Soy. Siijųųgoj-gamintas judis 
i “Brpken Shoes” yra ..vaidina-; 
!mas Grace Theatre, 2 Whipple 
J St;, vBrooklyne, prie kampo 
Flushing Avė. šis paveikslas 
vaizduoja Vokietijos darbinin
kų gyvenimą krizio metu ir jų 

18 d s ali ! kovas. ■ Vertas visiems matyti. 
17:30 vai. vakare, yralrod^ntos to-efiadienj, 17
svetainėj, 419 Lorimer St., bus tk s?aK* ,1HO 12 valandos die- 
labai svarbios prakalbos.! Kai-."’J ik> vėlyvos nakties. Iki o 
bes delegatai iš Prieškarinio ir'vak vakar0 tlkletl> kalna tlk 
Priešfašistinio kongreso, kuris]10 Cent^ 0 Vaka1'0 15c' 
atsibuvo Chicagoje. Iš Brook- •

Montello, kad ten mirė drg. 
Helen Vaitaitienė (Bonkevi- 
čiutė), buvusi seniau “Lais
vės” knygvedė. Mirė pirma- 

kaip tik jūs. ’dienį, 15 d. spalių, 6:30 vai.
Dabąr Vokietijos fašistai tei-'vakare, nuo kraujo užliejimo.  -------—6~,~.  ------ -

šia drg. Thaelmanną ir rengia- Laidotuves bus ketvirtadienį, j lyno nuo lietuviu darbininkių- Į 
si nukirsti jam galvą. Kaip Draugės Vaitaitienės tėvai, | kų organiz^iju tyiybLnpt pen-h 
viso pasaulio, darbininkų pro- draugai Bonkevičiai ; 
testai išgelbėjo drg. Dimitrovą 
ir kitus draugus, taip mes da
bar galime išgelbėti ir: . drg. 
Thaelmanną. Visi ir visos į 
demonstracijas 1 Kiekvieną die
ną. kas tik turite liuosą nuo 
darbo. 10:30 vai. ryto būkite 
prie fašistinio konsulato. ■

------------------------------------------------  ^1  1— —» —4 - --------------------------------------------------------------------  
A

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus h* taisome senus, taipgi dirbame.’sa. 

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

■ir.kokių tik reikią
Taipgi dirbam cementinius darbūs, ir maliavęjąm namus ,■ 

is lauko ir iš vidaus ;į , ? ;
Visą darbą padarome už prieinamą kaįną,/darbas 

visados gvarantuojama^ i: į ;

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St.1 Ext. '• Brookįyhj N. Y, 

Tel. STagg 2-2306 * ' j - ’
- ■ .... . . . . . . . , i., i Iii h;

■ IPUIKUS KONCERTAS 
’ SO. BROOKLYNE

gyvena i ki delegatai dd.. JL - Siurba, S.J ■ gį sekmadįęnį, spalio’ 21 d. 
darbininkiškų Sasna, J. Ormam J. Nalivai- 1 ■

ką ir A., pdeikiėhė.
jų sakys prakalbas apie , lęoiv , r0. , BrooRlyjie,

. io nuveiktus darbus. įvyks1 puikf pramoga, konder- 
;bu kiekviena^ atei- tas ir'šokiai. "Pramogą rengia 

ti ir Išgirsti jų kalbas, o po to suaugusių ir jaunuolių LDS 
bus klausimai, . ir , .diskusijos. RpOpdS) ^ųteht\50-ta ir 226-ta. 
Įžanga visiems dykai. juokiai ^prasidės 6 vąL, .progra-

j . . Kvieęia Rengėjai. in)a g. ya]; ■•■.. - •■ . '
, . Programos išpildyme" daly- 
M. . vaus Aido Choras, ir jo Mergi-.

. jnii Ensemble; A. Višniauskas,! 
j L. Kavaliauskaitė, E. Vaiteliu- ’' 
te, A. Meskis, dainininkai; F.; 
BabraUskiute,' ĮI. Navžtlskiutč,! 
M. Ziziunas, S. Rocha. K. Vai-'; 
telis taipgi atliks muzikos, šo-j 
kių ir kitokią programos 
Kaip matote, programa 
būti įdomi ir turtinga, 
lankykite.

Kaip Draugės
draugai
Brooklyne, yra
organizacijų nariais ir ' “Lais
vės” skaitytojais. Mes reiškia
me jiems šioj nuliūdimo valan-^greąą ir j< 

'Labai svar

6 vai. p.o - pietų, Parbininkų. 
! Centre^ 7123-^—5th . Avei/ kam-

doje savo užuojautą.*

Didelis Šoriškas Trakiny'
End 
.i.ni- 
h'.’ ii

bekmat'.ieni
traukinyje, bi

ir 
buvo 
aku-

t ra ūki nii. i, a. J : r St. Bi • < 
lyne, ūmai jis sustojo sage i 
(lektros jėgos perdavimams 
šviesa užgeso. Šviesa 
padaryta besivaduojant
muliatoriais, bet buvę žmonės 
traukinyje labai nusigando ir 
pradėjo langus daužyti, kad 
ištrukus iš vagonų. Buvo bai
sus riksmas, ypatingai, kad tū
li manė, juk gal prasidėti g.ais- 

Laike tos suirutės keturi
šeštadie- žmonės susižeidė. Po 27 mi- 

nį, kaip ir kitas dienas, lietu- nučių perlaidai buvo pataisyta 
viai darbininkai privalo daly- ir traukinys sėkmingai pradėjo 
vauti pikietavime. Atminkite, važiuoti.

■5TV!

“LAISVES” KONCERTAS
Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November)

LABOR LYCEUP/I SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

I 7 VI . , ’.;. i.1 > 1 ■Helena Vaitaitienė

Kom. Partijos Rinkimų 
Reikalu Barikietas Nukeltas I

Komunistų Partijos rinkimų 
■ reikalu bankietĄs iš-pabaigos 
spalių tapo nukeltas į pėnkta- 

į dieni. 2 d. lapkričio. Jis Įvyks 
Rockland Palace, . 280. 
155th St., New Yorkm 
labai gera koncertinė, li
kai bų programa.

Darbi n’inkų organizacijos 
kviečiamos užsisakyti stalus. 
Už stalą del 10 asmenų kai-< 
na $10. Labai būtų gražu,' 
kad ir lietuvių darbininkų or-Į 
ganizacijos turėtų nors vieną 
stalą.

f ,-J Į į

LA1SNUOTAS GRABOKtUS

W. 
Bus 
p ra- Atsi- i

Rengėjai
I

Williamsburgo Dąrb. Rengias
Prie Alkanųjų Maršavimo

r

W i lliamsbųrgo darbininkai 
energingai rengiasi prie, alka- ■

maršavimo’ į Albany.'.------- T-------------- nųjų i....,___________
Užmušė Mergaitę ir SudeginolMarSavil?a?;ivyks 27 d- spainj, 

j bet jau dabar eina srnarkus
Nancy Jeane Costigan, 5 m. prisirengimas ant vietosi ■ (

mergaitė, užmušta ir sudeginta Penktadienį, 19 spalių1 
pečiuje. Prie kąltės prisipaži- bus maršavimas pas vietos vir-i

Penktadienį, 19 'd. spalių1

6(>p 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.

Elena Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, pagarsėjusi Radio 
City Music Hall dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje. Candido Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasižymėjo bus 
mūsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 
baritonas taipgi dainuos. K. Menkeliuniutė, jau pasisakė, jog 
dalyvaus programoje.

Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei
tame “Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.

Aido Choro Merginų Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
šiam koncertui. Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raišys, augštai 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus Italų Vyrų 
Choras ir taip pat dalyvaus Aido Choras. Dar yra daroma 
pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale.1

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.
■ Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

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

Juozas Levanda
- -(kevanrfauskas) 

grXborius ‘ ,
Patarnauju visiems be skirtumo.'
Parsamddu automobilius kiekvie

nam feikale. Kainos žemos.
įteikite if persitikrinkite

»t • 107 Union Avė.
' Brooklyn, N. Y.

J____________ t______________ _________________ L

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų/Aldų ir Gerkles
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1. dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarą] g 

Sekpradieniąh nuo 11 iki 1 ’
84 ’Union Avenue

; J BROOKLYN, N. .

Prįękąltės prisipaži- bus matavimas pas vietos vir-i 
no Lawrence Clinton Stone, 24!§ininkus ir reikalaus,'kad jie'; 
pietų vyras. Jis padarė raštiš- suteiktų bedarbiam^ pasaipį. i 
ką pąręiški.mą, kad jis su mer- Tą yjieną, 7 :30 vaf. yaka- 
gaite žąiįė'. boję, skiepe, '590' E. 're7 darbininkai ' susirinks- 
Third Št., Įmylint Vūrtion. Jis šo. 4tli Št. ir fjnion Avė. ir iš 

ęįą mąršupš į Grand St. Exten
sion ir Havemęyėr gatves, kiii-j 
bus, laikoma masinis, šusirih- 
kipias, Maršąvimui vadovaus ■ 
Komunistų Partijos kandidatai

geri kalb’ėtoįai per garsiakal-1 
i ti,. o -paskui j įmetę... į; alię.iųpi bį.. .Lietuyiaį^ darbininkai tui*ė-

------ pečių. Jis sako,ytų,masiniai daįyyauti, nes atęi-Į,
‘kad tuom kartu pečius nede-jna žiema ir .kąrtu su ja dar' 

Po to lakstė po gatvę. geL;daugiau padidės bedarbių^var-

i* * 1 * \ 1 ’ 'O x .f 1 / C ’i' * fc j ’
tąip smarkiai,sudavė bole’ nler-Apie drg. Helenos -Vakartie- • 1 L ' •" jp X • • , r . įgaitei į galva, kad ii parpuolėnūs gyvenimą bus plačiau pa-;?1 ; i ,

rašyta vėliau.

Ar Atliekate Savo Pareigas?
Jau nedaug laiko liko iki 6 skiepą nežinodamas ką dary- 

dienai lapkričio, kurioj bus vir
šininkų rinkimai. Rinkimuose j kūrenamą ' pečių. Jis 
dalyvauja ir Komunistų Par
tijos kandidatai. Į gubernato-1 gė. 
rius yra pastatytas drg. L i bėjo žmonėms vięnoje autoino- 
Amter, vienas iš drąsių kdvo-lbilių nelaimėje ir tt. 
tojų ir kalėjime sėdėjęs už be-j 

į darbių demonstracijų vadovą- skiepe atrasta nemažai krau
simą. Į kitas vietas kandidą- j0. Stone sąkosi, kad jis tik 
ituoja taipgi kovingi draugai jr. tik ga]Vos ir :dar lieli kaulai, 
į draugės. Bet gi apie Komu- vienas už jos mirtį atsako. Jis 
Inistų Partijos kandidatus dar- buvo geras draugas mergaitės 
bininkai tik tada sužinos, jęi- tėvų. Ar jo pasakojamą istori- 
gu mes pasieksime darbininkų ja yra teisinga ar ne—nežinia. 

! mases. Kom. Partija yra išlei-į 
j dus rinkimų platformą brošiu- 
'raitėje, kurios kaina V, 
Brošiuraitėje yra surašyta, ką j 
Komunistų Partija nuveikė 
darbininkų labui ir' už ką ji 
kaunasi. Brošiuraitę- reikia pa
skleisti plačiai. Reikia, ■ kad 
darbininkai ir darbininkės kitų 
organizacijų prisidėtų .ir. pa
gelbėtų Komunistų’Partijos ha- 

iriams. Bile vakarą šiokiomis 
i dienomis, arba sekmadienį nuo 
: 10 vai. ryto galite ateiti į par
tijos raštinę 61 Graham Ave. 

j ir gausite platesnes informa
cijas ir medžiagos. Galite 
kreiptis ir į “Laisvę” šiokiais

I vakarais ir čia jums bus duota 
' patarimai, kaip .pagelbėti Ko- 
jmunistų Partijai rinkimuose.

‘ ant

ir krisdama persiskėlė gdlv'ą. «■ l *. v < . ' • *
Ką d a, m ergatte b,u y o visa, k ru- 
vina, veidas pąmėlynąvęš, tat'—<-rr-:-Tv.-.v, -i—7-—- -
jis pasigriebę ją, lakstė po .Mąrthą Stone ir.kiti. Kalbės

Mergaitė ..sudegė. Jos liko
y-/' Įj - | ■ --n 4 • ; <• Ii V

. • * 1 v ri ? W ’
*

i SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, spalio. (October) 
J.9 d., 7:30 vai. vak., .p.as d. Ch. 
Matthews, 410 W. 33rd‘ St., New 
York City,- Apt. 4.

Valdyba* 
(246-24?)

Telephone Stagg' 2-4409 1

A. Radzevičius
2 ■ LIŪfUVfS GRABORIUŠ '. 
*' ' r' (Ufulertaher)* " '■< 
Vedu Šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienąmą kainą

Parsąmdaų automobilius ve
stuvėm, parem, krikštynom ir 
kit‘okiem: reikalam.
4Q3 Meti’opolitain Avę-

(Arti Mąrcy; Avęnue) 
BROOKLYN, K Y .

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

r-HILL Į,;
Sergančių Vyry ir Motery
Chroniškos Ugoš ■ GydohyK

L''''' ' '’I'• Ardoma Odbs 
IŠhČrinlai, Krdp-
10 ,k Nesyeikųtottf, 
N-ftry
Chroniški bkau1- 
d U l.i'a i, SUitylL

iarrigs LigoMĄ,“

-•k f ^Nėfeveikavi-

tik ic" Veikiate del Dienraščio 
“Daily Workerio” Vajaus? '

Ką veikiat^■ Komunistų/Par
tijos diehirhščiui, ;“Dąily Wor- 
keriui,” kurio dabar yra vajus 
už naujus skaitytojus, ir au
kas?. “Daily Worker” vaidina 
nei^pąsa^^taj svąrtna rolę dar
bininkų, rėyoljųciniarrie' judėji- 
pie. ( “Daįlyt Worker’’( padeda 
yjsjQ^e £lapj)ininkp ;kovose' *tęi~ 
smgai. , phįentųotis’ Gaukite 
pąujų' skaitytoji^, patys .įkai
tykite, ir paremkiį-ė aukomis.

—— „—,—.—--- -
SKAITYK LAISVE-'

IR KITIEMS' (JŽRAAYK

PAJUOKOJ IMA I
AŠ, PRANCIŠKA ŽITklUTĖ, po vy- 
' rū Akehiitiėrie, ■ paeinu iš Kuktų 
kainįų, Yevaravb valsčiaus, Mariam- 
polčs apskriejo, i Pajieškaų .senų ,savo 
draugų, ir' pažįsta,mų. Ateinančią va
sarą manau aplankyti rytines valsti
jas ir 'norėčiau sueiti savo pažįsta-; 
mus.; , MaloneRite atsišaukti, sekamu; 
ąųtrašu: Mrs. F, Akeli,. 1416 p, 28th 
St.,' Tacoma, Wash. '

A , i (246-24,7)!
U____ ' 1 < ■ r j m 1 1 ■’ .< j t j i i

išrAndavojimai
PASIRAN.DAVOJA 5 kambariai, ga

ru Šildomi,, visuomet . yrą .kįaršto 
vąndėns, ir visi moderniški įtaisy
mai1. Randa tik $25'.00 į mėnesį.

Kreipkitės sekamai:
436 SovlR 5th fetri/ Brooklyn, N. Y. 

j £ 1(244-250)

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal-' 
vos uodą niežti, tai kreipiatės 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 Sų. 6-7697
I- OFISO VALANDOS:
-Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo. 2 po pietų 
'iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
< , iki 2 po pietų.

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamu*- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų «- 
gos;, o jeigu turite,.koki .negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos .. 

Sąlygos pagal jūsų isga’ę ;.
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

' -■/ Įsisteigęs 25 metai- - 
Tarp 4th Avė. ir Irving

r New york
• Valandos—-4 A. M.*iki 8 P.

O sekmadieniais 9 iki 4 P.

. | k v j / f- r? ; i 5 f > 
LIETUVIŲ AWMV. KOMPĄ^IJAi J

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
•tonas, tai ( ^gališkas svoris. Prista-p, 
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

' < r Telef anuokite:: Evergreen 7-1661 'C 
arba užeikite pasikalbėti | ofisą 
Rampas Union Avė. ir Grand Si.

485 Grand St., Brooklyn, N,; Y. ;

PI.

M/*

Reikalauja Išduot Hauptmann
Jau antra savaitė kaip New 

Jersey valstijos autoritetai no
ri paimti Hauptmanną iš New 
Yorko valstijos ir teisti. Bet 

I Bruno Hauptmdnn sudarė tvir- 
,tą advokatų apsigynimą ir kol 
kas jį neišduoda New Yorko 
valstija. Jo klausimas yra 

'Bronx teismabutyje. Iš prh- 
Idžios atrodė, kad Hauptmann 
būk visai nesirengia gintis/bet 
dabar sudaryta tvirtas atvoka- 

• > tų apsigynimas. ; ‘ : : ’

i

Telephone: FOyęroft 9-6901

BALCIL.XO
LIETŲ VISK A

ORCHESl'RA

L Pareągiiųams Geifą Muziką Už
■ , j v! J t'.'f . i PHėinaįną Kąiną

321 Chaunce^ Štrėet | 18 Stagg Street
« ; i >• a i i 4* * I v J v v % *4 i

.... '■ 1 ■ 1 . V I.  ............................ L. -

TRU-EMBER COAL COMPANY
i (LIETUVIŲ j ANGLIŲ KOMPANIJA) ) 

485 Grand Street 1 Brooklyn, fc Y.
. . . » Telefonas: EVergreen.7-1661 . ; . % ♦

=?=T’




