
Drg. Kazys Valentą ;

No. 221

\

Mes ta- ninkų Literatūros Draugi-
STREIKAS VIS AUGA DIDYN

j j j j a/ia *1 * • • Pa-1 wanna apskričio audyklųir paly- i

P. Puodis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

darbininkus eiti streikan, 
žadėdamas jiems paramą.

pa- j 
po numeriu j 
Avė

Pa

PHILADELPHIA, Pa 
skaitytojas ir

Pąvienio Numerio Kaina 3t. Metai XXrV, Dienraščio Avi

Prūseika-Butkus griebiasi vi
sokių priemonių prieš komunis
tus. Po pirmų savo išdavikiš
kų žygių jie putojo tik prieš 
drg. Bimbą ir kitus lietuvius 
komunistus, kurie nedavė tiems
buržuazijos pakalikams pavers-i a . j KP' v. 
ti j šlamštus “Laisvę" ir “Vii- I AutOHlCDllm llZfflUStaS ! 
nį.” Tada jie dėjosi Komunistų' 
Partijos šalininkais, dėjo į sa
vo gazietą Stalino paveikslus, 
nudavė esą šalininkais Komu
nistų Internacionalo ir jo sek
cijų. Iš pavirš žiūrint, tūliems “Laisvės 
atrodė, kad jie puola tik lietu- Amerikos Lietuvių Darbi 
vių komunistų vadus. 7' 
da sakėme, kad yra kitaip, kad Į 
Prūseika-Butkus yra priešai vi
so komunistinio ir revoliucinio 
darbininkų judėjimo. Tą da
bar jie patys patvirtina kiek
vienu klasių kovos klausimu.

KRISLAI
Trockio Agentai.
Lenino Testamentas.
Kanados Draugai.
Rašytojų žygiai.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

darbininkai Vifc.^ Šaltyn 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite

(

Telephone STagg 2-3878 n, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 18, 1934 FABRIKANTAI ŽADA DURTUVAIS IR ŠAUTUVAIS ATIDARYT AUDYKLAS
Visuotino Streiko Pirmininkas Fr. J. Gorman Priešingas Ma

siniam Dirbtuvių Pikietavimui ir Giria Rooseveltą

Pereitame savo gazietos nu
meryje prūseikiniai išspausdino 
“Ixmino Testamentą”, žinoma, 
taipgi tikslu kurstymo prieš ko
munistų vienybę, šiuom kartu 
jiems rūpi spjauti į veidą Sta
linui. Kiek tas testamentas” 
atatinka Lenino testamentui, 
tenka abejoti. Bet visgi ten yra 
pasakyta, kad Leninas jį rašė, 
turėdamas omenyje tik dabartį, 
reiškia 1923 metus. O nuo to 
laiko daug kas pasikeitė. Troc
kis, kuris tada buvo komunistų 
tarpe, toliau virto atviru kontr- 
revoliucionierium. Stalinas pri
pažintas viso pasaulio revoliuci
nių darbininkų vadu. Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partija 
taip tvirta ir vieninga, kaip ji 
niekados nebuvo pirmiau. So
vietų Sąjungoje vadovystėje 
Kom. Partijos ir Stalino išvys
tyta milžiniška industrija; že
mės ūkis veik visas apimtas 
kolektyvų; socialistinis. 1-----
rius nugalėjo privatinį; SSSR 
išaugo ir sustiprėjo, kaip viso f 
pasaulio palaikytoja taikos. 
Na, o surenegatėję Butkai-Prū- j 
seikos surado dokumentą prieš (Į

jos 105-tos kuopos narys 
Kazys Valentą tapo užmuš- > 
tas automobiliu penktadie- ’ 
nio naktį, rugsėjo 14 d. š. I 
m. Pašarvotas šį antradie-1 
nį, rugs. 18 d., o laidos jį 
rugsėjo 19 dieną, kaip 12 
valandą.

Prašome visus draugus ir 
simpatikus susirinkt 
skirtu laiku 
7705 Butanik 
Philadelphia, 
dėt į kapus.

WASHINGTON. — Per-1 smerkia NRA administrate- 
eitą šeštadieni ir sekmadenį į riU generolą Johnsoną, ypač 
audimu fabrikantai per ka-1kalbą, kur jis audėjų 

ipitalistų laikraščius skelbė-jstreiką apŠauk€ “neteisg’ 
si, jog pirmadienį po milici
jos durtuvais ir šautuvais 
atidarysią audyklas verpyk-1 
las pietinėse valstijose ir ki
tur. Vien Georgijos valsti-

tu”, net “kriminališku”. 
Reikalauja išmest Johnsoną 
iš NRA valdybos.

I SCRANTON, Pa.—Jung- 
tinės Mainierių Unijos dist- 
riktas ragina visus Cacka-

Nubaude Inžinierių dei 
Darbininko Mirties

Inž. Friką nubaudė 6 mėn. 
kalėjimo.

Kauno Apygardos Teismas 
nagrinėjo inž. Friko bylą. By- 

j los istorija tokia: 1931 m. bu- 
, vo baigiami statyti Kalnų gat- 

sekto- didžiuliai buv. Kauno m. 
burmistro inž. Graurogko na
mai. Jų darbų vedėjas buvo 
inž. Frikas. Betaisant pasku
tiniame augšte išsprūdusi plyta 
pataikė darbininkui Bulkauskui 

Stalina kuris, anot Lenino, bu-'i Kalvą ir jį užmušė. Kaip at- 
vo rašytas tik turint mintyje sakingi už tai, buvo patraukti 
1923 metų padėtį. 'kaltinamaisiais pats Graurog-

Kitko ir negalima laukti nuo ]kas »’ >nž- Frikas. Tačiau prieš 
tokių politinių bankrutų, kaip i Graurogką kaltinimas buvo nu- 
sklokos vadai. trauktas, o inž. Frikas nubaus-

 į tas 6 mėn. kalėjimo.
, ■ * -i t i Užmuštojo darbininko žmo-Kanadoje Amerikos Lietu-1 .... , ... . _„ ... 1 t *___L.-... ' nai, kol bus gyva arba istekes,vių Darbininkų Literatūros. ,v ,

_ .. , . . „„„„ Kt« priteista is Friko kas menuo poDraugija smarkiai auga. Ne-, _ '
• t r. i- k k v ; n : 100 litų. Friką gynė adv. Stan-senai susitvėrė L e t h b r 1 d ge 1 1

i 1- zi»k«v. .-n.. 1..v; on kevicius ir Sleževičius,kuopele, o dabar jau ji turi zo ( 
narių. Dabar susitvėrė Van-j 
couveryje ir jo priemiestyje I 
nauja kuopa, kuriai suteiktas 
45-tas numeris.

Aną kartą pastebėjus, kad! 
tūlos kuopos dar nėra duoklių 
mokėję, tat kanadiečiai greitai 
sujudo. Iš 137 kuopos jau 
gauta $19 duoklių. Drg. M. 
Genevičius prisiuntė už 217 
kp., Winnipego, 34 narius 
duokles ir tame skaičiuje yra 
už 11 naujų narių. Drg. A., 
Morkis, Kan. Veikiančio Kom. 
iždininkas, vienu kartu pri
siuntė $98.70 kelių kuopų 
duoklių. Drg. J. Brukąs, KVK 
sekretorius, rašo, kad smarkiai 
platinasi mūsų knygos ir yra Į 
didelis susidomėjimas ALDLD) ~organizacija. Galima tik pa ! Kla>pedoJe pieno
sidžiaugti, kad mūsų draugai| kon^es% .
drąsiai dirba proletarinės kul.! P>™am dešimtmečiui paminėt., 
tūros darbe. Izada da>yvaut 5-000 ūkininkų

 j iš visos Lietuvos.
Iš pirmiau nemokėjusių AL = • v , .. -  .........  1 , =

DLD kuopų jau gauta duoklės • 2,500 narių, čia yra tik tie 
nuo keleto. Draugas Stupur iš ; draugai, kurie pilnai jau yra 
Portland, Oregon, prisiuntė; rašytojai, 
duokles už 4 kuopos narius. 
Drg. K. Yotka iš Johnson City, 
UI., prisiuntė už 21 narį 199 
kuopos duoklių. Drg. J. Wait- 
kevičius iš Cambridge, Mass., 
prisiuntė už 17 narių duokles 
8 kuopos.

mintyje sa-kinti už tai, buvo patraukti

Sovietų Sąjungoje rašytojų 
suvažiavimas išrinko iš 101 na
rio rašytojų tarybą ir iš 20 na
rių kontrolės komisija. Į ra
šytojų organizaciją įeina apie

Honea Path, South Carolinoj, 10,000 darbininkų dalyvavo laidotuvėse 
audėjų streiko pikieto, kurį nušovė milicija. Paveikslėlis vaizduoja tik 
menką dalelę tos laidotuvių demonstracijos, suruoštos pagarbai žuvusio 
darbininkų klasės didvyrio.

ILL. SOCIALISTU KONFERENCIJA PARĖMĖ i 
KONGRESĄ PRIEŠ KAR A IR FAŠIZMĄ I

“Banditizmas” Manchukuo.
WASHINGTON. — Už- 

į sienių Politikos Sąjunga ra- 
iz f .. v j • d m 1 m •• l v • L L l \ P°rtu°ja, kad Japonijai už- Konierencijos Vadai Buvo Nutarę Neprumt Komunistu, bet ėmus Manchukuo, ten dar 

Eiliniai Delegatai Priėmė Revoliucinių Organizacijų At- ilabiau išaugo betvarke ir
banditizmas. Veikiausia tie 
ponai “banditizmu” vadina 
taipgi nuolatinius kaimiečių

statyta 4,000 milicijos, vi
sais karo pabūklais apgink
luotos. Pagal pačių kapita
listų pranešimus, streikie- j Gorman Prieš Pikietus 
riai juo labiau pasmarkino j WASHINGTON. — Vi- 

•veikimą skrajojančių pikie-:suotino audėju streiko pir
itų būrių,_ ir išvedinėja strei- mininkas Fr. J. Gorman pa- 
ikan audėjus is vienos dirb-;. , ,. ...
'tuvės po kitai. South ir No. ; stotinai gina Rooseveltą 
Carolinose, ypač Gastonijoj, perša, kad darbininkai ir 
Belmonte, Šhelby ir Spin-j fabrikantai pasiduotų Roo- 
dale, darbininkai pasiryžę j sevelto paskirtai “taikymo” 
šturmuoti dar neuždarytas komisijai. Sykiu Gorman 
audyklas, nepaisydami mili- stengiasi “suvaldyt” skrajo
ti jos ir gengsterių durtu
vų, kulkasvaidžių, revolve
rių ir bombų.

Grūmojimų nežiūrėdami, 
sustreikavo dar 1,500 Maine 
valstijoje.

Mass.,
Maine valstijose sutraukta 
prieš streikierius 5,000 mili
cijos. Be to, sutelkta šalies 
armijos pulkai Fort Devens 
ir Portlande, Maine, siųst į 
streiko vietas, sulig gubern- 

Snatorių reikalavimo. Iš an- 
I tros pusės, streikieriai pa
reiškia, kad žūt-būtiniai jie 
pikietuos kiekvieną dirbtu
vę, kuri bandys atsidaryt ir 
su skebais dirbt.
Streikierių ūpą paveiksluu-

Streikierių ūpą paveiks
luoja, kad ir 20,000 darbi-

jančius pikietų būrius, 
streikierių maršavimus ir 
masinius pikietavimus.

stovus; Užgyrė Bedarbių Apdraudos Eilių
SPRINGFIELD, Ill.—So- nai išrinko 23 narių komite

tą, į kurį įeina ir atstovai | sukilimus prieš Japonijos 
nuo visų kairiųjų organiza- ^imperialistus.
eijų. j

Komiteto tikslas yra vie-1 
tose suorganizuoti bendro 
fronto judėjimą, kad per 
masinį vekimą priverst pa
naikint III. valstijos “kri- 
minalio sindikalizmo” įsta
tymą, kuris taikomas prieš 

antrąjį Amerikos kongresą visus kovojančius darbinin-

cialistų Partija ir jos šali
ninkai sušaukė rugs. 16 d. 
konferenciją, kurios tikslas 
buvo apgint konstitucines 
darbininku teises. Prie kon
ferencijos^ dėjosi ir Progre- 
syvė Mainierių Unija ir Illi
nois Darbininkų Sąjunga.

Konferencijos delegatai 
į 57 balsais prieš 43 užgyrė

Gyvulių Pardavimas 
Sovietam

KAUNAS.—Bendrovė Mais
tas baigė derybas su SSSR at
stovais del mėsos ir gyvulių im
porto į SSSR. Taip pat patir
ta, kad Maistas jau pasirašė 
naują sutartį pristatyti rusams 
šiais metais dar 20,000 bekoni- 
nio tipo kiaulių, 6,000 lašininių

kovai prieš karą ir fašiz
mą ir išrinko vieną delega
tą į tą kongresą, kuris atsi
darys rugsėjo 28 d. Chica- 
goj ir tęsis tris dienas.

Konferencija vienbalsiai pimo.
parėmė Bedarbių Tarybų ir Konferencija atspindėjo 
Komunistų Partijos, išdirb- vįSų darbininkų pageidavi- 
tą Darbiu. Bedarbių Ap- ma suvienyto fronto kovoj 

kiaulių ir 3,000 karvių ir buliuj ^raudos Bilių ir priėmė re- ■

kus; apgint pilietines dar
biniu. teises ir kovot už pa-1 
liuosavimą Hillsboro jau
nuolių, kurie buvo įkalinti

i Streikuojančių Audėjų
Vyriausi Reikalavimai
Tuos, reikalavimus išdir- j 

bo paskutinis suvažiavimas) 
Darbo Federacijos Audėjų 
Unijos New Yorke, būtent:

30 valandų darbo savaitė, 
j ir ne daugiau kaip dviem 
! pakaitom .(šiftais) dirbti

., Conn., ir

mėsai. Gyvulių ir mėsos staty
mas jau pradėtas.

Pieno Gamintojų
Kongresas

Pienocentro organizuojamam 
gamintojų 
įsikūrimo

Nesenai Lenkijos karo laivai 
lankėsi Leningrade. Į tą vizi
tą atsakydamas, Sovietų Sąj. 
Baltijos jūrų karo laivynas iš
vyko į Lenkijos prieplauką 
Gdynia. Trys Sovietų laivai— 
šarvuotis “Marat,” minininkai 
“Volodarski” ir “Kalinin” — 
išplaukė vadovystėje koman- 
dieriaus drg. Galerio. Vizi
tas atliekamas demonstraty
viais taikos tikslais.

už veiklą delei bedarbių šel-j le vien^ Pai a. . . __ ______  __ _ _ ____
Papras tiems darbiniu- nįnĮęų dalyvavimas laidotu- 

kam mokėti bent $13 algos, vgse milicijos nušauto strei- 
pusiau-lavintiems $18, išlą- kierio Charleso Gorcynskio, 
vintiems $22.50, ir augštai 29 metų jaunuolio, Central Į 
išlavintiems — $30’ už 30 paųs

kam mokėti bent $13 algos; vėse milicijos nušauto strei-

žolinei ją vienybės su strei
kuojančiais audėjai. Rezo- 
liucijoj, be kitko, reikalai!- ngra*s būklės, 
ja tu o jaus ištraukti valsti
jų kareivius iš streiko cen-1

prieš fašizmą, prieš karą, 
prieš buržuazijos terorą ir 
už pagerinimą darbo žmo-

Narių Pozicija Skiriasi nuo 
Vadų

Konferencijos rengėjai 
buvo nutarę neįsileisti de-r 
legatų nuo Komunistų Par
tijos, Bedarbių Tarybų, 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir kitų revoliu
cinių organizacijų. Bet ei
liniai konferencijos delega
tai nubalsavo priimti revo
liucinių organizacijų atsto
vus, atvykusius vardan 
prieškarinio ir priešfašisti- į 

nio kongreso.
Konferencijoj dalyvavo 

154 delegatai nuo 70 orga
nizacijų. Užsibaigdama', ji-

Anglijoj Sulaiko Automobilių 
Triūbas Naktį

LONDON. — Pagal va- 
žiuotės ministerio Leslie 
Hore-Belishos patvarkymą, 
Anglijoj automobilistai jau 
nebetriūbija po 11:30 vai. 
naktį miestuose, priemies
čiuose ir miesteliuose. Mi- 
nisteris savo patvarkyme 
atsišaukė, kad pasigailėtų 
ligonių, nuvargusių ir silp
nais nervais žmonių.

CAHORS, Franc.—Didž- 
ponios De Sevm, baronie
nės, dvaro elektrininkas 
Raoul Magnat, neturėda
mas pasisekimo meilėje su 
ja, nušovė baronienę ir pats 
nusišovė.

valandų darbo savaitę.
Sumažinti mašinų skaičių 

kiekvienam darbininkui.
Pripažinti darbini nkų 

uniją ir sugrąžint darban 
visus tuos, kurie buvo atlei
sti už unijinę veiklą.

Tai yra mažiu-mažiausi 
reikalavimai, ir streikieriai 
nieku būdu neturi nuo jų 
nusileisti. O kuomet Gor
man ir kiti geltonieji vadai 
perša darbininkams nusilei
dimus per derybas su Roo- 
sevelto paskirta komisija, 
tai audėjai verpėjai turi su
daryti plačius savo eilinių 
narių komitetus, perimti vi
są streiką į savo rankas ir 
kovoti iki laimėjimo visų tų 
reikalavimų. <

Racine, Wis. — Nusken
dus turčių laivukui, prigėrė 
du asmenys.

Bijo Susikirtimų Lawrence, 
Mass.

Kapitalistinė spauda ra
šo, kad streikieriai šimtais 
pradeda pikietuoti Arling
ton, Pacific ir Lewis dirbtu
ves Lawrence, Mass., ir pra
našauja , kad galės būti 
smarkių susikirtimų.

Draudžia Kovos Judžius
WOONSOCKET, R. I. — 

Vyriausybė uždraudė ju- 
džių teatruose rodyti pa
veikslus streikierių kovos 
su milicija ir policija. Trys 
veiklūs pikietininkai nuteis
ti po 6 mėnesius kalėjimo.

Smerkia NRA Johnsoną 
Kaip Streiklaužį

PHILADELPHIA, Pa. — 
35 darbininkų organizacijos 
mieste ir apielinkėje priėmė 
rezoliucijas, kuriomis pa-

Paterson, N. J., Dažyto
jai Reikalauja Streiko
PATERSON, N. J.—Šil

ko dažytojai, priklausanti 
Amerikos Darbo Federaci- 

j jai, kimštinai užpildė Junior 
Order svetainę pereitą šeš
tadienį, daugelis šaukdami: 
“Mes norime streiko!”

Buvo duota įnešimų, kad 
jeigu generalio audėjų 
streiko pirmininkas Fr. 
Gorman nepaskelbs dažyto
jų streiko pirmadienį, tai 
darbininkai ant rytojaus tu
ri sustreikuot be jo užgyri- 
mo. Susirinkę nariai reika
lavo šį klausimą leist per 
balsus, bet pirmininkas ne

įleido. Tačiaus jis buvo pri- 
i verstas duot/ balsą kalban
tiems už streiką.

Iš pradžios susirinkime 
Darbo Federacijos vadai 
mėgino darbininkus gąsdin
ti teismišku indžionkšinu, 
kuris uždraudžia streikuo
ti. Darbininkai šauksmais 
atsakė: “Mes sudaužysime 
jų indžionkšinus! Mūsų yra > 
15,000, ir jie negalės mus vi
sus sukišti į kalėjimus!”

Tarp susirinkusių buvo 
paskleista didelis skaičius 
Kom. Partijos ir Jaunųjų 
Komunistų atsišaukimų • į 
streikierius ir “Daily Wor- 
kerio.”

Komunistai pasiuntė savo 
komitetą į Socialistų Parti
jos lokalo susirinkimą šeš
tadienį, ragindami dėtis į 
vieną streiko frontą. Socia
listų vadai visaip manevra
vo, vengdami suvienyto 
fronto.
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Jau Tik Kelios Dienos 
Iki Kongresui

Prieškarinis ir priešfašistinis Jungti
nių Valstijų darbo žmonių kongresas 
įvyks labai greit—rugsėjo mėn. 28-29-30 
dd., Chicagoje. Nemažas skaičius lietu
vių darbininkų organizacijų jau išrinko 
savo atstovus, bet yra ąrganizacijų ir 
draugijų, kurios dar to nepadarė, bet 
galėtų padaryti. .

Mes raginame visus sąmoningus dar
bininkus, visus mūsų skaitytojus, esan
čius ir veikiančius įvairiose darbininkų 
organizacijose, draugijose bei kliubuose 
pakelti busimuose visuotinuose narių su
sirinkimuose, bei valdybų mitinguose 
kelti šį klausimą ir raginti išrinkti dele
gacijas.

Šis kongresas turės suvaidinti nepap
rastą vaidmenį prieškariniame ir prieš- 
fašistiniame judėjime. PrĮsidėkim prie 
padarymo jo kuopasekmingiausiu!

Sovietą Sąjunga Įstoja 
i į Tautą Sąjungą

Pereitos savaitės pabaigoj Sovietų Są
junga gavo užkvietimą įstoti į Tautų Są
jungą. Sovietų vyriausybė sutiko įstoti 

I į Tautų Sąjungą, pareikšdama, tačiaus, 
kad ji nei jokių ginčytinų klausimų, įvy- 

^*~kusių pirm jos įstojimo, Tautų Sąjungai 
t spręsti neduos.

Pakvietimą Sovietų Sąjungai padarė 
apie 30 valstybių. Visos Europos vals
tybės ir valstybėlės pasiuntė jai pakvie
timą, išskaitant Šveicariją, Belgiją, Ho- 
landiją, Portugaliją ir Luxemburga. Pa
starosios nesudaro, galima šakyti, jokios 
reikšmės.

Iš Lotynų Amerikos po kvietimu pasi- 
; rašė Čilė, Haiti, Uruguay ir Meksika. 

Skandinavijos šalys savo atskirą pakvie- 
1? j timą pasiuntė.

Kai kurių Sovietų priešų reikalavimas, 
kad stodama į Tautų Sąjungą, “SSSR už
tikrintų laisvę praktikuoti religiją sve
timšaliams, gyvenantiems Sovietų Sąjun- 

W goj,” atpuolė, kaipo bereikšmis.
Kuomet buvo gautas nuo Litvinovo 

j formalis atsakymas, kurį skaitė Franci- 
|r jos užsieninių reikalų ministeris p. Bar- 

thou, tai susirinko apie 100 Jaikraštinin- 
•f kų, nepaprastai »atydžiai klausančių ir 

besidominčių dokumento turiniu.
' Sovietų Sąjunga ne tiktai patampa 
f Tautų Sąjungos nariu, bet ji, kaipo di

delė valstybė, gauna vietą Tautų Sąjun
gos Taryboje, kuri, žinoma, yra pildo- 

| muoju komitetu minėtos tarptautinės or
ganizacijos.

į| Sovietų priešai, Grigaičiai ir jiems 
i| panašūs, šaukia, būk šis SSSR žygis yra 
'“nusilenkimu” prieš imperialistus. Girdi, 

i bolševikai kadaise skelbė, kad Tautų Są- 
junga yra imperialistinė, o dabar patys 

Į jon stoja.
/ Jeigu tie žmonės neįmato to skirtumo, 

kuris buvo, sakysime, tuomet, kada Tau-
1 tų Sąjunga buvo įkurta ir dabar; jei jie 
f neįmato to skirtumo padėties, kokioj So

vietų Sąjunga buvo laike Tautų Sąjun- 
| gos suorganizavimo ir dabar, tai, žino- 
(ma, ne mūsų kaltė.

Tuomet, kada Tautų Sąjunga buvo 
įsteigta, 1919-1920/ ji organizavo į So
vietų Sąjungą intervenciją. Tautų Są- 

( i jungos organizatoriai ir iniciatoriai siųn- 
l te tavo armijas į Sovietų Sąjungą ir re

ft mė Visais būdais kontr-revoliuciją, bal-

-........ -................. -.......-....... ....... ...................

I tagyarijįečių armijas, puolančias Sovie-
Į tUS,

Per tą visą laiką dalykų padėtis kei
tėsi.

Pirma: Kapitalizmo krizis įnešė į ka
pitalistinį pasaulį nepaprastą niovimąsi 
ir antagonizmą. Vienos kapitalistinės 
valstybės trokšta karo, trokšta kuovei- 
kiausio puolimo ant Sovietų Sąjungos. 
Japonija ir Vokietija išėjo iš Tautų Są
jungos tik todėl, kad jųjų grobikiškiems 

į norams prieštaravo kitos kapitalistinės 
valstybės, kurios šiuo tarpu karo nenori, 
karo bijo. Vienos jų karo dabar nenori 
todėl, kad jos nieko daugiau nelaimėtų, 
ką laimėjo pereitam kare (Francija), o 
pralaimėti gali daug. Gi mažosios vals- , 
tybėlės karo bijo todėl, kad jos būtų su- ! 
trėkštos jame, todėl, kad1 tas grūmoja jų 
egzistavimui.

Antra: Per tą laikotarpį Sovietų Są- 
jnuga sustiprėjo ant tiek, kad šiandien 
ji atsistoja pirmaeile šalimi ūkiškoj 
srityj; šiandien ji patapo tokia spėka, su 
kuria priverstas skaitytis visas pasaulis. 
Sovietų Sąjungai labai reikalinga taika, 
nes jinai paskendusi kūryboje socializ
mo, paskendusi nepaprastai dideliam ir 

J plačiam naujos visuomeninės sistemos 
I budavojimo darbe. Tolydžio, Sovietų 
į Sąjunga, savo neatlaidžia kova už taikos 

palaikymą, pasidarė pasaulio taikos 
čampionu ir tosios tautos ir valstybės, 
kurios dabar karo nenori, glaudžiasi 
prie Sovietų Sąjungos, kaipo savo užta
rytojos.

Štai, kodėl Tautų Sąjunga, kuri 15-ka 
metų atgal Sovietų Respubliką bandė su
naikinti, dabar prašo ją įstoti į josios ei
les! Tai padaryti privertė kapitalizmo 
krizis ir socializmo augimas, stiprėji
mas I

Sąjunga Socialistinių Sovietų Respub
likų įstoja į Tautų Sąjungą šiandien ne 
kaipo kokia atmata, ne kaipo kokia ^ieš
kotoja prieglaudos, bet kaipo galinga 
pasaulio proletariato diktatūros šalis, 
kaipo pasaulinė spėka, kaipo kovotoja už 
taiką! Jinai įstoja kviečiama apie 30 j 
kraštų-valstybių. Josios atstovų balsas, 

• išreikštas Tautų Sąjungos posėdžiuose, 
šiandien skambės per pasaulį kur kas j 
galingiau, negu kada nors!

Būdama Tautų Sąjungoj, Sovietų dip
lomatija mokės panaudoti tą vietą ne 
tiktai kovai už taiką, bet ir už bendrus 
pasaulio proletariato interesus!

Taigi šis įvykis yra nepaprastai reikš- į 
mingu, nepaprastai dideliu!

jos >ir Estonijos bus bandoma sudaryti i 
dar glaudesni ryšiai. Vokietijos na- i 
ziams ši sutartis nepatinka. Nepatiks ji I 
ir Lenkijai, kuri pastaruoju laiku ori- 
jentuojasi vis labiau linkui Vokietijos. 
Todėl sutartis turi nemažos politinės 
reikšmės.

Dabar bus einama prie sudarymo Ry
tų sutarties arba pakto. Čia jau bus kur 
kas platesnis pasimojimas, kuriam dau

giausiai dirba Sovietų Sąjunga, kad tuo 
būdu užtikrinus ilgesniam laikui taiką. 
Lietuva, Latvija ir Estonija, kaip žinia, 
tokiam paktui pritaria, bet jam neprita
ria Vokietija ir Lenkija.

Lenkijos šlėktos, kaip parodė jų de
legacija Tautų Sąjungos einamajam sei
me Genevoje, pradėjo rūsčiai šiauštis 
prieš Franci ją ir Angliją ir vis labyn 
krypti linkui Vokietijos.
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Aš manau, kad jeigu Ai
dą Choras gerai susidomėtų* 
rinkimų kampanija ir stotų 
į darbą, jei stotų į darbą vL 

Jsi jaunieji, pilni energijos 
(choro nariai, tai jie priduo
tų daug energijos visiems 

I nariams mūsų organizaci
jų; išjudintų ir visus senes- 
inius draugus į didesnį vei- 
;kimą. Aidas gali būti aks-

Mūšy Spėkų Reikšmė
I Ką jie galėtų atlikti?

Bankiete buvo kalbos! -------- ’-J 1

i darbuotųsi rinkimų kampa-. tinto j as mūsų veikimo
Inijoj. * 1 į Brooklyne.

• j Pabandykime šiais rinki-
Well, aš manau, kad, ben- in]a^s pasidarbuoti, kaip ge-

i drauge šalinaite, Į iaausia galima.
Pereito penktadienio va

karą, rugsėjo 14 d., teko da- daugiausia apie rinkimus, j drai su drauge Šalinaite, j riausia galima, 
lyvauti bankiete, kurį su- Kalbėjo daūgiausia Komu-j galėtų grupė aidiečių susi-? Vėliaus matysime pasek-
.rengė Komunistų Partijos nistų Partijos kandidatai.

Žiū'rint į susirinkusius, į karną vaizdelį perstatyti?
jų entuziazmą, matėsi dide- gatvėse laike masinių mitin-, pasekmės bus puikios, 
lė, energinga spėka mūsų ■ gų; galėtų grupės aidiečių ! - —
judėjimo draugų ir drau- j susimokinti tinkąmas dai- i -------------------
gių šeštoj Sekcijoj.

Kalbant apie rinkimus,

šešta Sekcija, Brooklyne,

Royal Palace salė buvo 
pilna žmonių.

Tai buvo komunistų ir jų 
simpatikų bankietas pradė
jimui rinkimų kampanijos, reikia pasakyti, kad tokios 
Mat, šį rudenį bus kongre- spėkos neturi šioj apielin- 
siniai rinkimai.

mokinti vieną kitą atatin-(mes’ v’
Ir aš esu įsitikinęs, kad

nas sudainuoti. Tas su- PATAISYMAS 
trauktų minias darbininkų PAKLAIDOS 
klausytis mūsų žodžio. Mū
sų kalbėtojų kalbos, mūsų 
revoliucinės, tam tiksluii kėj nei demokratų, nei re-1 .* ' pritaikytos dainos, dienos
klausimu paruošti perstaty- 
mėliai-vaizdai įtikintų kiek
viena darbininką stoti mūsų 
pusėn.

Tai būtų puikus, didelis 
revoliucinis darbas.

Bet mūsų draugai ir 
draugės galėtų (ir turėtų) 
taipgi kitą darbą nepamirš- 

Jti: tai platinimą literatūros, 
! dalinimą lapelių; neturėtų 
'pamiršti aplankyti kuodau- 
jgiausia darbininkų namų.

. j ,. . j Ka jūs manote apie tai,pasiekti visus' . . , _ .; draugai ir draugėj ąidie- 
čiai? :

Pagalvokite, kiek jūs ga-

Atmenu, šeši septyni me- publikonų partijos — parti- 
tai atgal į tokius mūsų par- jos stambiųjų kapitalistų, 
tijos parengimus nedaug te- Jos turi skaičių'savo agen- 

jtų, kurie lenda prie gyven- 
Dabar mūsų j tojų, surašo juos, lanko

susirinkdavo žmonių.
Bet dabar? 

parengimai masiniai, ir del!juos, agituoja balsuoti už 
to pilni ūpo. Kiek daug i kapitalistines partijas, 
naujų žmonių mes patrau-i Mūsų aktyvo. skaičius di- 
kėme į savo pusę! • dėsnis. Bankiete manau {

Mūsų spėkos auga, auga i sau : kas būtų, jeigu čia vi-1 
smarkiai, v Auga mūsų šeš-'si susirinkusieji stotu į dar-' 
toji Sekcija Komunistų bą laike šių rinkimų ir en- 
Partijos. Taip, iš tos Sek- ergingai darbuotųsi? Well, 
ci j os, kuri šeši septyni me- būtų tas, kad mes lengvai, 
tai atgal turėjo apie 150 na- galėtume 
rių, šiandien turime dar tris; darbininkus savo apielin-' 
Sekcijas—visos gerai 
kia, visos skaitlingos 
riais.

Mūsų spėkos auga.

vei- kėj, galėtume užplūdinti sa-
na- vo literatūra visus rinkimų

distriktus šioj Sekcijoj; ga-jv. . . .. . .. ..
lėtume surengti šimtus pra-!sl0J rinknml kampanijoj.

Mū-

J. Siurba,

Vakar dienos “Laisvėje”, 
trečiam puslapy j, tilpęs ra
šinėlis apie pieną, buvo kai
po skaitymas prie apmoka
mo pieno apgarsinimo, ta
čiaus, per klaidą, buvo pra
leista to pažymėjimas.

ŠYPSENOS
Lyg ir Panašiai

—Aš gaunu $75.00 į sa
vaitę ir mano pati gauna 
$75.00 į savaitę taipgi.

—Tas reiškia, kad jūs 
abudu gaunate $150.00 į sa-

—Visai ne. Aš gaunu 
$75.00, o iš manęs atsiima

lite prisidėti savo darbu! mano pati.
' aini rinkimu Irnmnfiniini* Į A. M. Bedievis.

sų spėkos šianden daug di- kalbų-susirjnkimų gatvėse. ‘O LA V1YV0 0ACAA Vi 1 LAI __ -i — • —i

desnės, negu buvo keli me- Rase^n]čs butų. šimtai, tūk- 
tai atgal. Taip, ne tik dau- bandai naujų darbininkų 
giau ir daugiau proletarų, susipažintų sti linkimų 
dirbtuvių darbininkų ir be-j 0?alsJais; su darbininkų kla- 
darbių ateina pas mus; bet •se^ P^aUoima, n susipažinę 
ateina nemažai ir intelektu- ■ balsuotų uz mūsų kandida- 
alų, ateina ir dailės spėkų. Uus‘

Tik dabar mums reikia 
mokėti tas spėkas gerai su-

Šiandien yra galimybė iš
rinkti komunistų atstovus į

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Pabalti jos Valstybėlių į
Sutartis

Pagaliaus tapo pasirašyta Pabalti jos 
kraštų—Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
—sutartis, kurį buvo sudaryta Rygoje, 
rugpjūčio 29 d. š.m. Sutarties turinys, 
kaip praneša Elta, yra daug-maž . seka
mas :

I
Sutartis pavadinta “Santarvės ir bendra

darbiavimo sutartis”. Ja numatomi periodi
niai užsienių reikalų ministerių pasitari
mai, kurių tikslas bus koordinuoti visus už- I 
sienių politikos klausimus, turinčius bendros 
svarbos visoms trims valstybėms. Koordi
nacijos principas neliečia specifinių klau
simų, kurių atžvilgiu viena iš trijų valsty
bių gali turėti ypatingą padėtį. Be to, su
tartimi numatomas diplomatinių ir konsu-- 
larinių atstovų bendradarbiavimas, prievo
lė savitarpyje in-formuotis apie tarptauįipes 
sutartis, kurios bus ateityje sudarytos su I 
kitomis valstybėmis, ir galimumas prisidėti

. kitoms valstybėms. Pagaliau konferencija 
išdirbo tekstą pareiškimo, kuriuo susitarian
čios šalys pasižada budėti, kad santarvės ir 
bičiulystės dvasia plistų trijuose kraštuose, 
ir taip pat pasižada imtis ir skatinti visas 
priemones arba iniciatyvas, kurios atitinka 
tą tikslą.
Jau senai paminėtuose kraštuose bu

vo kalbama ir rašoma delei minėtų ma
žyčių kraštų artimesnio susitarimo. Tai
gi šis žygis reikia skaityti pasėka tų vi
sų pasiruošimų. Veikiausiai, jei Vokie
tijos Hitleris nebūtų pagrūmojęs užėmi
mu Pabalti jos kraštų, tai nei minėta su
tartis nebūtų buvusi padaryta. Jei kuri 
didžioji valstybė nepanaudos savo “įta
kos” ir nebandys įkišti koją, tai, gali
mas daiktas, kad tarpe Lietuvos, Latvi-

valstijų seimelius ir į kon-1 
gresą. Juk kur tik nepasi- ? 

! suksi, darbininkai nepasi-1 
tenkinę, jie suvilti; f 
spaudžia didėjančios gyve
nimo sunkenybės; republi- 
konų ir demokratų partijos 
per metų metus juos apgau
dinėjo; visada daug žadėjo,’

Valgio Reikia Pasirinkt*

Malonėkite ir man
per “Laisvę.” Man vis skau- 

JUOS da p0 krūtine ir kairį šoną, i
kur širdis, ir aukščiau prie' 
peties, per kairio‘šono pečius, i 
Paskui, ką užvalgau, tai man!

konsoliduoti, sujungti, kad 
veikime būtų dar didesnės 
pasekmės.

Kalbant apie patį bankie- 
tą, reikia pasakyti, kad jis 
buvo entuziastiškas, gyvas, 
įdomus. O kas man labiau
sia patiko, tai kad’ šiame 
parengime gana didelis 
skaičius lietuvių draugų ir niekad prižadų neišpildė.' nepasisaugoju, tai ir nesmagu, galima taip gi truputį žalių 
draugių dalyvavo. Taip, la
bai puikiai pasirodė mūsų 
Aido Choras. Jis ne tik 
dainavo, jis ne tik linksmi
no savo sutartinu dainavi
mu susirinkusius, ne tik kė
lė jų ūpą ugninėmis revo
liucinėmis dainomis, bet 
draugiškai, kaip namie, da-Įtume savo žodžiu, savo la- 
lyvavo pačiame pokylyje;'peliais, savo platforma, sa- 
sakau, kaip namie, nes ma- vo laikraščiais ir brošiūro- 
čiau tūlus aidiečįus net vai- mis. 
gius nešant į stalus—mat, 
nesitikėta tiek daug publi- tyti, jog mūsų spėkos auga, patarčiau valgyti per dieną, 
kos, tai Sekcijos draugai ir jų augimą ryškiai mato-! 
neturėjo pakankamai spė- me parengimuose. Bet bu
kų, ir todėl mūsų draugams, tų dar' puikiau matyti visus 
aidiečiams, taipgi ir aidie-,mūsų partijos narius ir 
tems, teko biskį padirbėt. • simpatikus stojant į darbą ai;ba medaus, 
Bet visi buvo geram ūpe.! rinkimų kampanijoj. 
Parengimas vėlai prasidėjo 
ir tęsėsi veik ik pirmai va-' gai aidiečiai pokilyj komu-! 
landai nakties. Bet vis lau- nistiniai pasirodė; jie, taip 
kė, laukė ir mūsų jaunieji sakant, kvėpavo revoliucine 
aidiečiai, drg. Clarence i dvasia kartu su kitais Par-! 
Hathaway prakalbos. Jis ' tijos nariais ir simpatikais.! 
tame distrikte komunistų! Bet kaip būtų puiku, jei-! 
kandidatas į kongresą. Ne-! gu visas mūsū Choras, vi- 
galėjo anksti pribūti, nes tą . si vaikinai ir visos mergi- 
patį vakarą kalbėjo strei- n6s, visi kaip vienas, sto- 
kįeriams Patersone. tų į darbą ir su energija

kopūstų, ropių, čėrukų, gruč-
patarti ir ’ truPuti sviesto- 3— 

Bent puskvortę šviežio prėsko 
j pieno, jei galima nepasterizuo
to, stačiai nuo karvės. 4—
šviežių vaisių.

Vakarienei.1—Truputį švie- 
galvą skauda ir akys raudo-! žios mėsos; arba žuvies, gali- 

Valgį turiu labai atsar- ma konservuotos jūrų žuvies. 
Jei tik kaip 2—Trečdalį galvos salotos;

nos.
giai pasirinkti.

Tai koks jiems išrokavimas ’ Ir prašau patarti man, kodėl kopūstų ar šiaip kokių lapuotų 
vėl balsuoti už republikonus 'mano nosis kartais parausta, 
bei demokratus? Bet dau-i 
gelis jų vėl balsuos už savo : 
priešus; daugelis balsuos j 
del to, kad jie kitaip nesu-1 
pranta.

■ Esu moteris 27 metų amžiaus, 
: turiu vieną sūnelį.

Atsakymas.

Junls veikiausia
Bet kas kita būtų vidurių nemalimas.

SU jais, jei mes juos pasiek- susidaro rūgimo, gazų, ir at
siranda įvairių skaudėjimų. 
Dėl to taip gi ir nosis paraus
ta .

i Gerai, drauge, darot, kad' 
stengiatės pasirinkt atatinka-

daržovių; truputį sviesto arba 
grietinės. 3—Bent dvejokių 
daržovių. 4—Bent stiklą ar 
daugiau pieno, nešildyto, jei 
galima. Galima ir pasukų ir

yra koks ' truputį sviesto. 5—Šviežių 
Iš to ten>vaisių’ sakysim, didelį obuolį,

didelį apelsiną, arba prisirpu
sią bananę, arba kekelę vyn
uogių. 6—porciją sūrio 
varškės. 7—gerą saują riešu- 

darot, kad! t1’’
t ........      ! Jei labai jau užsipuolat, ga

li* štai, mums smagu ma- yno valgio, štai ka aš Jums į Įima ir puoduką kavos, bet ka
va neturi pavaduot pieno. Vie- 

Kas rytas, "ant tuščios, išsi- no puoduko per dieną turi už
gerkite kelis stiklus limonado. 
Išspauskite 
kvortą vandens ir įmaišykite 
4—5 šaukštus

arba

tekti, o da geriau visai be ka-
vieną citriną į vos ar arbatos apseiti.

rudojo cukraus, 
arba gero, be 
(“unsulphured, sieros siropo

Man patinka, kad drau- molasses”).
Pusryčiams, 

sinų sunkos 
sunkos. 2—Porą

I virtų kietai ar minkštai, kaip 
• geriau patinka. 3—Bile ko- 
1 kių šviežių vaisių. 4—Stiklą 
! ar du pieno.

Pietums. 1—Trečdalį galvos 
salotos, su grietine arba ir aly
va, jei patinka; grietinė ge
riau. 2—Bent dvejokios rū
šies šviežių daržovių (morkvų,

1—Stiklą apel- 
arba pomidorų 

kiaušinių,

Tūlą laiką išpradžių, po 
kiekvieno valgio galėtute imti 
po truputį kreidos miltelių, 
“Prepared chalk, 1 1b.”, už- 
gerdama vandenuku. Tai ma
žina rūgimą ir gazus, mažiau 
paskui esti ir skaudėjimo.

Jei kartais užeitų labiau 
skaudėti, galima dėti karšti 
kompresai.

Būtinai eikite kas diena pa
sivaikščioti. po valandą ar 
daugiau. Pakvėpuokite giliai 
pilvu. Ant saulės pabūkite. 
Pasilsėkite, pogulio pagulėki
te. Venkite pykčio, vaidų, ki- 
virčių. >

i'

h
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Kanados Burž. Laikraščių Korespondento 
Pasikalbėjimas su Tolimųjų Ryty Raudo

nosios Armijos Komandierium

<1 !«■. h

(Kadangi šis straipsnis čiasi revoliucinis judėjimas 
daugiau nušviečia Tolimųjų ir kovos visu smarkai 
Rytų dabartinę padėtį, pa- Mandžuriškos kariuomenės 
duodu ištisą jo vertimą.) ,'santikiai su jos globėjos Ja-

Su klausimais mintyje, bet ponijos kariuomene/yra ne- 
abejotingai ir skeptiškai, ‘ kokie.
kad galėsiu gauti atsakymą, —Aš žinau apie aerodro-

nors,—pratarė generolas pa
siremdamas ant stalo. —Jei 
mes būsim sumušti, jei 
turėsim trauktis, mes 
met trenksim į duris 
smarkiai, kad pasaulis 
jaus skils į dvi dalis.
mes nebūsim niekuomet su tis,—jis nusijuokė.—Taipgi

mes 
tuo- 
tiek 
tuo- 
Bet

mu. mušti, nesirūpink. Mes taip- mes nutiesėm antrus bėgius 
gi turim- draugų pasaulyje, pagal Transsibirinį gelžke- 
neužmirškit jūs, milionus jį. Didelis darbas, bet jau 
draugų, kurie nuo mūsų ne- dabar padarytas.

; dirbo 100,000 darbininkų iš- 
kitų tisus metus. Toliau mes nu

tiesėm gelžkelį nuo Sama- 
Pa" ros, Rusijos centro, tiesiog 

mū- į Tolimuosius Rytus.
—Kaip toli?
—Į , Vladivostoką, be 

įtimo Mandžurijos.
—Aš manau, jūsų teisy-’j —Didelis darbas,—paste- 

—Bet gal mėnulio žmonės bė,—pasakiau aš. ‘ bėjau aš.
—Bile kokie generaliniai i —Taip, — jis sutiko,— ir

pasitrauks.
—Jūs mintyje turit 

kraštų darbininkus?
—Tikrai! Dauguma 

šaulio darbininkų yra 
| sų pusėje. Taipgi Japoni- į 

—Ne prieš žmones ant! joj mes turim milionusi 
The pact of mutual assis-' mėnulio, jūs galit būti tikri. | draugų.

” Žinoma, ten nebuvo i Jis labai toli.

—Aš žinau apie aerodro- 
aš priėjau prie Rusijos mili-j1}1118 strateginius gelžke- 
tariškų ekspertų, kurie ran-'^us> pareiškiau aš, —bet 
dasi dabar (1934 m. birželio Pfieš ką ir kam Japonija tą 
13 d.) Paryžiuje derybose ■ viską^stato? 
tarpe Frar.cijos-Rusijos del, ; ’ T ’
“T1--------- " -i 1
tance. 
tokio aiškaus atsakymo nuo' 
Rusijos kariškų žmonių, gyvena Maskvoje?—aš pa-' 
kaip kad galima paprastai juokavau, 
įsivaizdinti, bet gavau už
tektinai informacijų apie 
militarinę padėtį Tolimųjų 
Rytų, į kur yra nukreiptos 
viso pasaulio akys. ; 
besikalbant mes palietėm 
Tolimųjų.Rytų padėtį,aš pa
klausiu generolo Vsevolodo | sirengę prieš Japoniją, jei ji poniją 
Uriškino, k o m a n d ieriaus . jus užpultų? ; 1
Tolimųjų Rytų raudonojo 
oro laivyno:

—Kodėl Rusija leido Japo
nijai įsigalėti Mandžurijoj i bežiaus tai yra 
1932 m. ir prisiartinti prie!jėga. .
pat Sovietų rubežiaus?—Ge-!pastatyti prieš tai? ,į Sibirą? 
nerolas, mėlynų akių, plonų Į —Mes turim Tolimųjų' —Aš sakiau jums, 
lūpų, augštos figūros ir drą- i Rytų armiją 
sios išžiūros, daugiau pana-! •

vidutinio dydžio tankų ir vot?—Po prievarta?
daug sunkiųjų tankų, 50,000 ■ -Cha-cha-cha,—buvo at- 
kulkasvaidžių ir gerą kiekį' sakymas, — po prievarta?— 
orlaivių.1 Tai yra tas, ką jūs dar vis

—Aš manau, jūs sakėt?... kalbate? Cha-cha-cha!
kiek jūs sakėt? ( —Ne, mes padarėm spe-

—Tai yra namų paslap- ’ cialį pagundinimą naujiems 
gyventojams: dubeltavą mo
kestį industrijoj ir paliuo- 
savimą nuo valstybinių 
duoklių neribotam skaičiui 
metų.

—Militariški ekspertai sa
ko, kad Vladivostokas yra 
labai sunku apginti ir ben
dra nuomonė yra, kad net 
ginkluotam konflikte Sovie
tai paprastai atiduos mies
tą. Ką jūs sakysit į tai?

—Mes neatiduosim Vladi
vostoko. Mes turim armi
ją, kuri specialiai randasi 
Čitoj jo gynimui.

—Jūs manot, kad, kuo
met pradės atakuoti Vladi
vostoką, tuomet iš jūsų pu
sės seks ūmus įsiveržimas į 
Mandžuriją Harbino kryp
tyje?

Man-1 —Tai bus vienas planas. 
’ —Kaip tvirta reguliarė 
kariuomenė Europoj?

j —600,000 vyrų šiandieną 
lyra po ginklu, rezerve 2,- 
1500,000 vyrų ir 5,000,000 mi-

vę pastaraisiais metais sekami j ga, tai draugijos vadovybė su- 
žmonės: vyskupas ir dziako-1 gįlvojp1 ir surado vyrišką “kū
nas, vėliaus buvo Ketvirto Ar- niutę”-, kuri liudytų, kad Val- 
tiierijos pulko komandierius,; mienė dirbo irta “kūmutė”liū- 
konsulas iš Paryžiaus, žemės ’ dijo. Bet kadangi Valmienė . 
ūkio ministeris, keletas valsty-j nebuvo dirbus per sirgimo lai

ką, tai ji drąsiai pareikalavobes teatro asmenų. Vienas iš

Prie jo

lie-
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konfliktai dabar kapitaliz- ■ (Įar mes nutiesėm gelžkelį,
—Maskvoje ne “mėnesiuo-mui pavojingi,— jis tą pa-; žinomą kaipo Transbaikal- 
’’ aš galiu pasakyti jums'reiškė, turėdamas mintyje Amur-Ussuri liniją.

—Leiskit man pasižymėti, 
Pa- —pertraukiau aš,—kur tos 

Kada aš manau, kad pasaulis ži- klausiau aš vėl,—kad 1932 ,iinijos eina?

ta,” ;
tą,—jis pareiškė,—mes ži- kapitalistinį įrimą. 
nom, kas einasi pasaulyje ir —Jūs ką tik sakėt,—

no, kas eina mūsų šalyje. |metuos Maskva nebuvo už-; .
—Gerai, ar jūs esate pri- Į tektinai tvirta sulaikyti Ja-' j^urijos rubežių.

—Kiek toli?
—2000 mylių!
—Kas vedė tą darbą?
—Draugas Kiškiu iš

4 nuo Mandžurijos! 
Į okupacijos. Tas buvo tik1 

—Mes esam prisirengę, du metai atgal. Kas pa- 
•atsakė generolas trumpai.' darė, jog dabartiniu laiku

—Jos eina pagal

—52 aerodromai arti ju^ jūs tikite, kad jūs atmušitjkutsko, ten buvo jo centras. licijos.
, milžiniška’Japoniją atgal, kada pasta-į 

Ar jūs turit ką nors roji bandys pereiti Amūrą*

desėtkais tūkstan- 
iš fabrikų laukan 
bado nasrus, tai 
turčiai tūkstančius

tų ponų vienu vakaru į kortas draugijos trečiųjų teismo,, kad 
praūžė 500 frankų, tai davė 
telegramą į Kauną, kad jam 
prisiųstų daugiau pinigų del 
“maisto.”

Taigi, šio krizio metu, kada 
darbininkai 
čių metami 
į gatves, į 
tu o m kartu
į vieną dieną praleidžia Grand 
Casino viešbutyje.

Viešbučių darbininkai yra 
dvigubai ’ išnaudojami, kaip 
keli metai atgal. Seniau dar
bininkas gaudavo maistą ir į 
mėnesį nuo 600 iki 900 fran
kų, o dabar moka tik tarpe 
350 ir 450 frankų. Bile už ma- 
žiausį priekabį grūmoja dar
bininką išmest’lauk. Išnaudoto
jai nori, kad darbininkai dre
bėtų prieš savo ponus. Mais
tą duoda prastą, kambarius 
arba skiepe, arba kur pasto
gėje, kur juos labai įkaitina 
saulė. Darbininkams prisiei
na labai vargti, patingai prie 
karštų pečių virtuvėse. Prisi
eina dirbti ilgas valandas 
nematyti saulės šviesos.

Hotelio Darbininkas.

ir

būtų ištirta tie nepamatuoti 
liūdijimai. Ir trečiųjų teismas 
patyrinėjęs pripažino, kad lip
dymas prieš Valmienę yra la
bai silpnas, daugiau kvepiąs 
politiniu kerštu, negu tikreny
be. Trečiųjų teismas, tuo bū
du, pripažino, kad Valmienei ,^ 
pašalpa turi būti išmokėta. Bdt 
republikonai užsispyrė ir at
metė trečiųjų teismo tarimą ir 
Valmienei pašalpą sulaikė už 
tris savaites. Tuomet jinai pa- B 
davė savo reikalą advokatui,'** 
kuris valdybą labai lengvai 
paklupdė ir privertė Valipie^ 
nei pašalpą išmokėti. Tas pa
rodo, kad tuos žmones galima'’ 
tik su advokato pagelba išmo- 
kinti organizacijos taisyklių.

Del Politinių Skirtumų 4" 
Nepriima Mokesčių

F. Mačėnas, narys Keistu-1- »’•' 
čio Draugijos, jau šeši mene- 
šiai nemokėjęs, vadinasi, stovi 
ant išbraukimo. Jis prašos . 
draugijos, kad nebrauktų, dar 
palauktų iki kitam susirinki-/’ 
mui. Bet pasigailėjimo nėra, > 
labiausia varosi komitetas ir.: 
tarimas pereina, kad nelaukti 
ir jeigu neužsimoki, tai nuo 
šiandien eini laukan. Mačėnas'*' 
pas kitą draugą pasiskolina ir 
nori užsimokėti, bet komitetas^ 
ir pasimokėt jau neleidžia, pi- 
nigų nepriima.

Tokis draugijoje 
kavimas tik žalos 
geroka dalis narių, 
nesnių, pasipiktina

daug apleidžia. Na
dar nevėlu, apsižiū-

Norwoodo Žinios—Ar jūs statot daugiau 
gelžkelių?

—Mes nuolat statom. Mesikaro laiku?
—Daugiausiai, 24 divizi

jas.
—O Sovietai?
—Mes turim 36 divizijas

—Kiek divizijų Japonija 
(gali pastatyti į Mandžuriją

( # me.sjimportuosim didelę kiekybę!
,, pareiškė jis.'turim Tolimųjų Rytų Armi- pkeno įr garvežių šiais me- 

—Ką generolas turit min-1 ją ir toliau—jis dadėjo— |-ais.
šus į anglišką tipą negu į tyje, sakydamas Tolimųjų ■' Rytinis Sibiras yra pakeis- 

jRytų armija? |tas į tokias apystovas, kad!
neturėjom —Visai atskira, — at-'armija gali gyventi ant že-1

Tolimuose Rytuose tuo lai- sakė jis, — Tolimųjų Rytų!mes pati; jau nebėra reika- _
ku tiek jėgų sulaikymui Ja- armija yra autonominė jė-’lingos reikmens iš Rusijos nerojas 
ponijos, o antra, tuo laiku !ga, susidedanti iš 36 divizi- centro. 1932 metuos mes' 
Amerika ir Anglija tylėjo, i jų. ' buvom priversti siųsti milio-
todel mes nenorėjom trauk- j 
ti kam nors iš ugnies riešu- pabandžiau aš. 
tus ir, priedui, apdeginti sa
vo pirštus.

—Ar galit kariauti su Ja
ponija dabar?

—Palaukit ir pamatysit,— 
jis nusišypsojo. I

—Ar jūs asmeniškai spe- 400 bombinių didelių orlai- 
cialiai interesuojatės Toli- vių ir daugybę mažesnių, 
mųjų Rytų militariška pade-' tiek, kad jie gali užtemdy- 
timi, ar jūs tik esate Mas-, ti saulę. Tas viskas nėra 
kvos kariško štabo narys? j joks perdėjimas!

—Aš esu Sibire gimęs ir į 
augęs,—atsakė generolas.— atvirai, kas, jūsų apskaičia- 
Aš atvykau tiesiog iš Vla-^vimu, atsitiktų, jei Japoni- bet aš žinau daug žmonių, 
divostoko į Paryžių.

—Kokia dabar padėtis 
yra pas Manchuką?—pa- ir išspirsim lauk iš Mandžu- 
klausiau aš, pridurdamas:—j rijos,— atsakė be jokio susi- 
Nesenai prieš tai kalbėjau! laikymo.
su vienu komisionierium Sa-1 —Ką jūs darysite su Man- 
laveišių Armijos, kuris poidžūrija? Pasilaikysit? Pri-j 
savo atsilankymo į Tolimus • sijungsite?
Rytus persitikrinęs, kad Ja-1 —Mes, paprastai, atiduo- 
ponija atnešus taiką ir ger-1sim ją Mandžurijos žmo- 
būvį į naujai iškeptą kara-Jnėms, tai viskas, ir lai jie 
lystę. I patys nusisprendžia, ką jie

—Taip, ten, Mandžurijo- norės daryti, ar eiti su mu- 
je, yra daug aktyvumo,— mis ar su Chinija. 
atsakė generolas.—Japonija! —Tas skamba labai al- 
paskutiniuojuJ laiku pastatė | truistiškai,—pratariau,— aš 
52 aerodromus ir pravedė! manau, kad būtų didelė pa- 
dešimtis tūkstančių mylių gunda taipgi del Maskvos 
naujo gelžkelio, žinoma, vis- padaryti Mandžuriją So vie
kas tas yra strateginiais tine respublika? 
tikslais. Be to, yra stato
mos didelės dirbtuvės nuo- colio svetimos teritorijos, 
dingoms dujoms gaminti ir bet mes taipgi neduosim nei 
kitokia kariška industrija vieno mažo kvadratinio co- 
yra taip pat plečiama. Gal- į lio savos bile kam be praga- 
vatrūkčiais statomas kariš-įriško mūšio, 
kas uostas. Taip, ten, Man
džurijoj, yra daug aktyvu
mo. Salaveišių Armijos 
džentelmanas, apie kurį 
jūs pasakojot, kaipo apie 
gerą tėmytoją, jis jums už
miršo ar nenorėjo pasakyti, 
kad ten dabartiniu laiku ple-

slavišką, atsakė:
—Viena, mes

—Ar jūs manot importuo-
ti tos medžiagos iš Kana-''paru0§ę gatavai sutikimui
dos?—paklausiau aš.

—Aš nežinau,—atsake ge-1

—Galų gale gelžkelių pro
blema buvo po kontrole ir

ir Kaukazo į Tolimuosius* u A
Rytus, nes mes bijojom Ja
ponijos, kad bile laiku ji ga-

i Ii užpulti. Tas įtraukė Uk-
* rainos ir Kaukazo darbinin-

-Kiek turk orlaivių,— nūs tonų grūdų k Ukrainos i užtektinai majsto ant rankų 

—Daugiau negu Japonija,
—atsakė jis.

—Du prieš vieną? — aš j 
vėl pabandžiau.

j —Aš duosiu jums pavyz- • kus į sunkią padėtį, o už- 
Idį,—atsakė jis.—Mes turim sienis šaukė visa gerkle, 

kad mes taip nutvarkę kraš
tą, kad turį antrą badą ant 
rankų. Ar galite įsivaiz
dinti nors vieną būtybę virš 
bado?—generolas pažiūrėjo 

—Generole, pasakyk man klausiančiu žvilgsniu.
—Aš negaliu, — atsakiau,

Į išlaikyti armiją ištisus* me
tus. Mūsų sekanti užduo
tis buvo gauti žmonių ap-

■ dirbimui Sibire žemės ir 
pastatymui fabrikų. Tą mes 
taipgi' pasiekėm, pervežda
mi keletą milionų naujų gy
ventojų po pirmojo apvaly
mo parubežių nuo negeisti
nų elementų. Nauji Sibiro 
gyventojai yra 100 nuošim
čių bolševikai.

—Kaip jūs ten juos ga-

Penkių Miestų ALDLD kuopų 
Piknikas

Norwoodo, Montello, Stoug- 
htono, So. Bostono ir Bridge.- 
waterio kuopos bendrai rengia 
didelį ir paskutinį šiame sezo
ne pikniką, kuris įvyks rugsė
jo 23 d. Grange Parke, Bri
dgewater, Mass. Bus gera ir 
programa. Yra užkviesti So. 
Bostono, Montello, Stoughtono 
ir Norwoodo chorai, kurie, ti
kimės, dalyvaus. Taipgi bus 
vienas iš žymesnių kalbėtojų.

Iš Norwoodo jau yra orga
nizuojami busai, rodos, bus 
suorganizuota net du dideli 
busai ir keletas automobilių.

L.L.R. Choras ant Radio
Rugsėjo 23 d. L. L. R. Cho-! 

laikraščio korės- j ras, vadovaujamas draugės I. j

bile kokio nesusipratimo To
limuose Rytuose! •

Vertė Petras.

ją gana 
riai, kol 
rėkite.

ja jus atakuotų?
—Mes atmušim juos atgal

kurie būtų linksmiausi, kad 
jūs visi išmirtumėt iš bado 
šiuo pačiu momentu. i

—Aš žinau, tas yra, ką' 
jūs šaukiat: mylėk savoj 
priešą! ’

—Taip,—tęsė toliau,—mes!

—Mes nenorim nei vieno

—Bet, pavyzdžiui, gal jūs 
susidursit su dideliu milita- 
rišku kelių valstybių susi
vienijimu, atakuojančiu iš 
Rytų ir Vakarų tuo pačiu 
momentu. Tas, žinoma, ne
gali būti, bet daleiskim.

—Leiskit pasakyti man ką*

šeiminin- 
daro, nes 
ypač jau- 
ir draugi*

Senas Narys.

Nuo Redakcijos:—Sovietų 
i Sąjungoje visi senoviniai ti
tulai panaikinti, taigi nei 
generolų titulo ten nėra. 
Raudonosios Armijos virši
ninkai vadinami komandie- 
riais. Kadangi šio pasikal
bėjimo raportuoto j as, bur-1 

j žuazinio 
pondentas, visame savo pa- Jermalavičiutės, dainuos per 
sikalbėjime vadina Sov. Sąj. radio: stotis WHDH Boston, 
komandierių generolu, net i Jaikas 12:15 miliutų po pietų j
jį tiesioginiai kalbėdamas,— 
tai taip tą terminą ir paliko
me.

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS APIE TURČIŲ 
IR KUNIGŲ ŽEMIŠKĄ ROJŲ

keli metai siaučia be- 
ir jokio skirtumo nėra.

Jau 
j darbe
Vichy miestelis paprastai turi

kaip ir kiti buržujai. Įvairių 
tikybų kunigai vaikštinėja 
grupėmis, vedžiojasi savo gas-

^iuntėm grūdus iš vakarų ir! 21,000 gyventojų, bet vasaros padines, meilužes po parkus ir 
pasukom fabrikus dirbimui metu jis turi virš 100,000, nes linksmai kalbasi, juokiasi. Ku- 
amunicijos. Mūsų žmonės turtuoliai iš viso pasaulio su- nigijos centras yra ant Aher- 

važiuoja vakacijom. Vichy yra male gavės, nes ten yra dide- 
i pagarsėjęs savo mineraliniais lis misionierių namas. Ten jie 

turi įvairių piešinių, stovylų ir 
kitų tavorų. Kas nori įeiti į 
tą namą, tai privalo aukoti, 
dar del didesnio biznio kuni
gai u žs|įm a ir “gydymo” daly
kais. Kunigai, turčiai, nežiū
rint skirtingų religijų ir tau
tų visi zgadoje sugyvena.

Vien jau tik tas gali būti 
geras darbininkams vienybei 
pavyzdys, kurie del tautinių ir 
religinių skirtumų negali 
drai susitarti kovai už 
klasinius reikalus.

Iš Afrikos yra atvežta 
bų darbininkų, kurie labai iš
naudojami ir prastai apmoka
mi. Jiems dar mažinu moka, 
negu europiečiams darbinin
kams. Atvažiuoja sultanai iri 
kunigaikščiai iš Moroco, Al- 
gerijos ir kitur. Yra kunigų 
ir ponų ir iš Lietuvos, jie čia * 
smagiai laiką leidžia Vichy 
kurortuose.

Iš Lietuvos ponų čia yra bu-

neturėjo užtektinai gerų 
drabužių ir kitų gyvenimui* . . . . . „ ., i J vandenais, kaipo gydymo sal-
reikmenų. Bet mums buvo | njajs# jjs garsus ne vien Fran- 
reikalinga neatbūtinai turėti! cijoje, bet ir visoje Europoje, 
ginklai del apsigynimo. Jei • Bet čia atvažiuoja mažai ser- 
mes būtuip' ėmę kitą kelią,' £ančių iš turtuolių tarpo, bet 
mes būtum buvę išginti. Į tai.p sma^ai praleisti lai- 
m , , _. - m v i ką prie upes Allier, kur yraTuomet mes sutverem Toli-, labaj gražus parkas Dau. 
mųjų Rytų Armiją po va-įgiausjai suvažiuoja augšti bur- 
dovyste generolo Bliucherio. i žujai, valdžių galvos, ministe- 

—Tolimųjų Rytų Armija, * riai, bankieriai. Policijos daug 
—tęsė toliau generolas,—' an^ kampų stovi, vieši polici- 
yra visai nepriklausoma, n*nkah 0 h* suptos pilna, 
prie reguliarės Raudonosios!
Armijos, kuri saugo vakari- ■ valgo ką širdis 
nius ir pietinius rubežius.!kells kartus gražiausiais rū- 
Ten yra dabartiniu laiku 23\ba!s maJ.nosi ’ dien?: aut^obi- 
infanterijOS divizijos. Kiek- kiekviena ponia turi po 2 ar 
viena divizija turi 12,000 įvairios rūšies šunis, dar yra 
vyrų ir susideda iš trijų pul- tokių, kurie laiko net tarnus 

To-' del tų šunų. Kunigai, kurie 
žmonėms siūlo dangaus kara
lystę po mirties už vargą ant

1 žemės, tų stebuklų patys ne-

I tik taip smagiai praleisti lai- 
’ i ką prie upės Allier, kur yra 
‘ j labai gražus parkas. Dau-

Turtuolių tai gyvenimas, 
pageidauja,

kų ir vieno bataliono.
liau mes turim apie 5,000
lauko kanuolių, 500 morty
rų, 900 mažų tankų, 400 nOri, bet suvažiuoja į Vičhy,

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ubalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

H

ben-
savo

ara-

iki 15 min. lig pirmos. Taipgi^ 
dainuos ir Ig. Kubiliūnas, ge
riausias komikas.

Padainavęs per radio, L.L.R. 
Choras važiuos tiesiai į A.L. 
D.L.D. kuopų pikniką, Bridge
water. Choras dainuos kele
tą dainų tame piknike. Iš vi-, 
sur žmonės smarkiai mobili- 
zuojasi, todėl galima tikėtis 
didelio ir gyvo pikniko. ( 
Valmienė Privertė Keistučio

Komitetą Išmokėti 
Pašalpą ’

Taip jau įsivyravo 
čio Draugijoj, kad kas 
mitetui nepatinka, tam pašal
pos nemoka. Taip ir J. Val
mienė turėjo operaciją ir sun
kiai sirgo, bet kadangi Valmie
nė yra komunistam simpatin-

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

<!>

<f>

<♦>

<♦>

Keistu- 
tik ko-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIU3

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

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

šaukite dieną ar nakt| 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>

<!>

>

<♦>

>

<♦>

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

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

8701 JOS CAMPA U A VĖL, DETROIT, MICH..

Čia

♦
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Tom Mooney Motinos Laidotuvės Darbininkam žinotina, kad ka-1 katos ir paguldė j lovą, iš kų-
......... . ............................................ . .. ............................. ........ *■ Į | |, | — |, ■ ■■■■■■■■ ................ .1 Į ........

garbičiams deginti ir visai arti! H. Pivoriuniutė davė dvi, nak- 
jų biznio vietų, tik už pusės ’ ’ ’ - - ! - u-
bloko. Tai dabar vėl laksto 
pas advokatus, kaip čia užkir
tus kelią tam majoro planui. 
Bet advokatai pasakė, kad jūs 
turite surinkti nemažiau kaip i 
dešimt tūkstančių dolerių, tai; 
gal ir možnės tas majoro pla
nas sustabdyti. Jie ir vėl pa
sileido į darbą, mitinguoja ir 
visokias pares rengia ir tt.

Nuo Krosnos Cilto.

aš trokštu matyti, kad mūsų 
draugija augtų ir bujotų. Aš 
draugijai rituosi beveik kož- 
ną nedėldiehį ir nesu paėmęs 
nei vieno cento, o jūs žinote, 
kad reikia paprakaituoti.

Tai tiek maž daug iš mūsų 
draugijos bei draugų veikimo.

J. J. Bakšys.
L. S. ir D. B. Draugijos 

Sekr. ir Korespondentas.

vyneš ir’ vakarienes ir pusry
čius subatomis ir nedėliomis; 
Agn. Urbiutė davė dvi vaka
rienes; M. Galeckienė davė 3 
vakarienes; B. Ramauckienė 
dvi vakarienes ir J. Rainis dvi 
vakarines. Draugė Puodienė 
irgi aukavo zupės.

Mes varde mokyklėlės taria
me širdingą ačiū visiems auko
tojams ir tėvams, kurie leido
te savo vaikus. Jūs irgi turė
jote išlaidų. Kitais metais ge
riau prisirengsime prie jaunuo
lių mokyklos.

: rios jau jis daugiau nekėlė. Ir 
taip 20 dieną rugpjūčio, ne
smagi žinia pasiekė draugus, 
jog drg. Kubilius atsiskyrė su 
draugais ant visados. Gi rug
pjūčio 21 dieną susirinkus bū
reliui draugų, drg. Kubiliaus 
lavonas likos išleistas į Chica- 
gą palaidojimui.

Su drg. K. Kubiliaus mirčia 
mes netekom gero draugo, se
no veterano revoliucinim ju
dėjime. Jeigu velionis per sa
vo 59 metus amžiaus ir nenu
veikė kalnų, tačiaus daug nu
dirbo naudingų darbų darbi- 

I ninkiškam judėjimui. Nes tai 
buvo nesvyruojantis draugas, 
ramaus būdo, visados rimtai, 
šaltai svarstantis dalykus. li
gai nieko taip netroško matyti 
dar savo gyvenime, kaip dar
bininkų tėvynės . (S^RS.) galu
tino laimėjimo, prieš visus ne
prietelius.

Lai tau, 
būva lengva ir ramu 
šaltuose kapuose, o 
dirbti, dirbti ne tik kad užpil- 
dyt 
kai, 
ant

pitalistai politikieriai prižadais 
Tomo Mooney nepaliuosuos iš 
San Quentin kalėjimo. Tom 
Mooney paliuosuos tik darbi
ninkai ir farmeriai.

Pacific*

SAN FRANCISCO, Calif.— tin, kad Tom Mooney galėtų 
Tom Mooney motinos lavonas pasakyti paskutinį sudie savo 
buvo pašarvotas per penkias 
dienas Julius S. Godeau gra- 
boriaus čepelyj. 
šiais vakarais 
kų atėjo pasakyti paskutinį su- 

• die motinai Mooney. , Daug 
gražių raudonų rožių vainikų 
buvo nuo įvairių unijų ir or
ganizacijų. Puikus vainikas! ______  __  .
nuo kriminalio sindikalizmo ! tankiai aplankė kalėjime, bet 
kalinių iš kalėjimo Sacramen-j šiandie, kada ji atėjo paskuti- įįį tiek prisiminti apie velio

nį nepakanka. Kadangi drg. 
Kubilius savo visą gyvenimą 
stovėjo eilėse darbininkiško 
judėjimo, tad ir prisieina nors 
trumpai apie tai prisiminti.

Velionis Kubilius mirė su
laukęs 59 metus amžiaus. Į 
šią šalį Kubilius atvyko dar 
būdamas jaunikaitis; vos dasi- 
kasęs iki penkiolikos metų. Iš 
Lietuvos paėjo Vilniaus rėdy- 
bos, iš Butrimonių miestelio 
apielinkes. šioš šalyj pragy
veno apie 44 metus. Ir nepai
sant, kad drg. Kubilius atvyko 
į šią šalį bene pačiais tamsiau
siais mūsų lietuvių išeivijos lai
kais, kada katalikiškas fana
tizmas buvo kaip kokia tam
siausia naktis užgulus mūsų iš
eiviją, jis, nors ir jaunas būda
mas, pajėgė prasimušti iš tų 
fanatizmo tamsybės voratink
lių ir laisvai protauti. Negana 
to, drg. Kubilius nepasiliko 
užpakalyje ir organizuotų dar
bininkų, bet dėjosi į organiza
cijas ir tuolaikines draugijas, 
draugijas, kurios drįso 
priešais romiško trusto 
__ Drg. Kubilius jau

Daug kas 
iš darbinin-

mylimiausiam draugui—moti
nai. Kada lydėtojai motinos 
grabą privežė prie San Quen
tin vartų, Tom nebuvo išleistas 
iš kalėjimo. Tom motinos 
grabą ir lydėtojus galėjo ma
tyti nuo antro aukšto per lan
gą.

Motina gyva būdama Tomą

Scranton, Pa
Apie Velionį K. Kubilių

6 dienos “Laisvėj”
Dar

Rugs.
drg. Praleika trumpai pamini 
mirtį drg. Kazimiero Kubi
liaus. Vienok, man rodos,

Scranton, Pa.
ir

to, Calif., nuo Komunistų Par-j nį sykį savo Tomo aplankyti, Į 
tijos, nuo Jaunųjų Komunistų i kalėjimo sargai jos neįleido, j 
Lygos, nuo Tarptautinio Dar-j Tom Mooney tik per kalėjimo I 
bininkų Apsigynimo, nuo Spar.;' langą galėjo matyti, kaip ka- 
tacus Kliubo, nuo Tarptautinės 
Laivakrovių Associacijos, nuo 
familijos, nuo I.L.A.—Aux-:
iliary—moterų puikus vainikas 
baltų gėlių stovėjo padėtas 
gale galvos motinos Mooney 
SU užrašu paliuosuokite mano į 
sūnų! Ten pat nuo Tom Moo-į 
ney puikus tamsių rožių šir-i 
dies pavidalo vainikas. To J 
širdies vainiko viduryj radosi j 
sekamas Tom Mooney atsisvei- i 
kinimo laiškas.

Įėjimo sargai jo motiną ir jos 
lydėtojus sugrąžino nuo 
tų atgal.

“Mano Bragiai Motinai.. .
Marijai Mooney

Mylintį sudiev ant visados 
mirusiam lavonui mano bran
gios, atsidavusios, ištikimos ir( 
mylinčios motinos. Atmintis į 
tavo pasiliks ant visados ža-i 
liuojanti su manimi ir milio- g

var-

ik i

w IF i

drauge Kubiliau, 
ilsėtis 
mums

Seattle, Wash.
Peržiūrėjus Amerikos Lietu

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 161 kuopos knygas 
nuo kuopos susitvėrimo, nuo 
gegužės 20, 1920 m. iki rugsė-i 
jo 1, 1934 m., pasirodė, kad! 
yra išaukota iš kuopos iždo 
$968.21, pasiųsta į Draugijos 
Centrą $329.39, viso $1297.60. 
Aukota sekantiems reikalams: 
streikams, politiškiems kab
liams, Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui, Darbinin
kų Partijai, Amerikos jaunuo
liams, “Laisvei,” “Vilniai,” 
“Daily Workeriui,” Rusijos ba- 
duoliams 1921 ir 1922 me
tais, Lietuvos baduoliams ir tt.

Daug lietuvių teiraujasi, kul
nies pinigus padedame, ku-1 
riuos uždirbame ant parengi
mų. Tai iš virš paduotų fak
tų galite matyti, kur tie pini
gai nueina. Kiekvienas mūsų 

i uždirbtas centas patenka nau- 
I dingiems reikalams — propa- 
i gandai arba kovai už tuos, 
j kurie kenčia kalėjimuose už 
darbininkų reikalus.

Nors mažą skaičių narių 
, mūsų kuopa turėjo per tą lai- 
į ką, per 14 metų gyvavimą, bet 
i draugai nuveikė gerą darbą, 
j Aš nuo savęs linkiu, kad 161 
i kuopa per kitus 14 metų savo 
! gyvavimo galėtų dar daugiau 
' nuveikti del darbininkų labo.

M. Baltrušaitis.

Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEW YORK CITY
ALDLD 23-čios kuopos susirinki

mas įvyks penktadienį, rugsėjo 21 d. 
(September), 7-tą. vai. vakare, pas 
drg. Ch. Matthews, 410 W. 3.3rd St., 
N. Y. C., apt. 4 Visi nariai būkite. 
Ypatingai tie draugai turi nepamiršti 
ateiti, kurie dar nėra pasimokėję už 
šiuos metus, ir pasimokėth Taipgi 
čia gausite ir “šviesą.”

Valdyba.
(221-222)

viso Scranto- 
išrinkti dele-

į Chicagos
priešfašistinį

Konferencija prieš Karą 
Fašizmą

Konferencija įvyks rugsėjo 
23 d., 7 :0() vai. vakare, po nu
meriu 416 Lackaw/anna Ave., 
Darbininkų Centro kambariuo
se. Konferencija susidės iš at
stovų nuo darbininkiškų orga
nizacijų, draugijų ir kliubų. 
Yra šaukiama tam tikslui, kad 
tvirčiau susiorganizavus kovai 
prieš karą ir fašizmą. Ypatin-I 
gai, kad varde 
no ir apielinkes

tą spragą, kurią tu pali-1 gaįus ir pasiųsti 
bet kad laimėti pergalę i prieškarinį ir 

’’ kuris įvyks rugsėjo
28, 29 ir 30 dienomis. Todėl 
visos lietuvių oganizacijos ir 

į draugijos prisiųskite delega
tus.

Taipgi tą patį vakarą ir toj 
pačioj konferencijoj bus ren
kami delegatai bedarbių tary
bų maršavimui į Harrisburg, 
Pa. 12 d. spalių. Maršavimą j 

Bū- i jos bedarbiai paklebent duris ; 
gubernatoriaus Pinchoto ir jo-1 
jo visos šaikos, kurie sėdi prie į 
valstijos lovio ir siurbia varg-' 
dienių prakaitą.

Vargšas*

darbininkų klasės priešų. į kongresą,
Rumboniškis.

Worcester, Mass

nais kitų darbininkų. Ir kaip 
aš pasigęsiu tave, motina. 
Nė vienas tikrai nežino, kuo 
tu buvai del mane. Tavo mir
tis nupuldė mane ant momen
to, bet aš vėl sugrįšiu atgal į; 
tavo drąsią dvasią laimėt del ! 
tave. Tu užsirakinai save sir-, 
dyse visų darbininkų klasės is
torijai. Niekas negalėjo at
plėšti tave nuo uolumo, kuiis: stovėdami atidavė motinai pas- 
bus visados mano širdyje del ■ kutinę pagarbą, 
tave. Motina brangi, pasku-' 

kartą aš prašau tave, ta-; 
paskutinį sudie ant visa-’

Tavo mylintis ii dėkin-, “pa]iUOSuokite Tom Mooney.” 
sūnus. Tom Mooney Tarptautinė Laivakrovių As-

^_ux" Velionis,
Frankforte, ne tik kad dirbo kuris tarptautiniai

LOWELL, MASS.
ALDLD 44 kp. susirinkimas įvyks 

<30 <1. rugsėjo, kliubo kambariuose, 
.338 Central St., 2 vai. po pietų. 
DaL v; <ite visi, ir atėję užsimokė
kite duokles, nes jau atėjo 3 num. 
“Šviesos”, galėsite atsiimt. . Taipgi 
reikės išrinkti delegatai į 7 Apskri
čio konferenciją, kuri įvyks 7 spalio. 
Ateina ir mus dienraščio “Laisvės” 
vajus, reikia išdirbt planai, kaip ga
lėsim dirbt i)- daugiau prenumera
torių gaut.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis ! 
susirinkimas įvyko rugsėjo 4 d. ; 
Yra padaryta daug gerų tari- j 
mų, kaip draugijai, taip ir dar- ■ rengia Pennsylvanijos 
bininkų judėjimui abelnai. 
tų galima daug daugiau ką pa-! 
daryti, jeigu tie mūsų draugai | 
nors kiek išsijudintų į darbą. ! 
Dabar palieka viską tik ke-' 
liems. Kurie dirbate, tie ir! 
dirbkite, o mes tik klaidas kri
tikuosime! Labai gaila, kad taip 
yra.

Pavyzdžiui, raportuota iš
priešfašistinio komiteto, kad 
ten mūsų atstovai labai pras
tai lankosi, o J. Skliutas jau 
visai nesilanko. Nutarta Skliu- ■ vanagas visai nubluko ir ką tik 
tą išmesti, o jo vieton išrinkti galimas įmatyti, kuris pirmiau

(221-222)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Komunistų Frakcija ren

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

(221-222)

Marija Mooney

San Francisco tūkstančiai 
darbininkų laukė jos prie 
“ferry”. Nuo čia motiną Moo-ifus> 
ney, unijos muzikantų benui, vauja veikime savišalpos 

gijose dar prieš skilimą 
nuo L.R.K.S.A. Taip jau 
skilimo, drg. Kubilius 
veikia ne tik SLA., bet 
se organizacijose, ir 
laikosi darbininkiškos 

Apie 1910-11 metus 
Kubilius apleido Scrantoną ir

griežiant godulio maršus, dar
bininkai ramiai lydėjo Marke- 

. to gatve į Civic Auditorium.
Šimtai tūkstančių šaligatvyj

Tūkstančiai 
organizuotų darbininkų—paly
dovų ėjo paskui ją, nešdami

riu 
dos. 
gas 
31912.

Šitas ir kiti laidotuvių gedu- . j]jary^ uniformoj Jaunų 
lio vaizdai darė dideliai įspū
dingo įspūdžio į atsilankiusį | 
darbininką, ne vienam ašaros1 
nusirito per susiraukšlėjusius 
skruostus, buvo tokių, kurie sa-' 
vo jausmų stygų neišlaikė, bal-' 
su pravirko, ypatingai tie! 
draugai darbininkai, kurie sy- 
kiu su motina Mooney, pragy-j 
veno sunkias kovos dienas. Ji> 
buvo simbolas besitęsiančios 
kovos del darbininkų, del ge-į 
resnio gyvenimo. Suokalbį | 
prieš nekaltus Scottsboro ber-' 
niūkūs motina Mooney pas-į 
merkė ir važinėjo po pasaulį; 
ir kovojo už savo klasės' 
liuosybę. Ji visur sukvietė i 
tūkstančius darbininkų į tę-| 
siamą kovą. Ji gerai žinojo, j 
kad Tom ir kiti jam lygūs 
Ii būti paliuosuoti tiktai 
solidariškumą darbininkų!
Telegramos iš visų Amerikos' 

Kampų ir Delegacija pas 
F. Merriam j Sacramento, 

Calif.

išeit 
a gen
da! y- 
drau- 
SLA. 
ir po 

dirba,
ir kito- 
visados 
pusės.

drg.

Pittsburgh, Pa
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Pono Roose velto mėlynasis

I rankose ir ant rankų užrašus, išvyko i Ulinojaus valstija, ta- Philadelphia, Pa.
sociacija, moterų I.L.A

Ko-

čiaus ir tenais neatsitraukė 
nuo darbininkiško veikimo, 

gyvendamas West

ga
per!

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškaibuvo ant stiklų užtupdytas 
Dirbtuvės kone visai uždarytos. 
Kurios dar ir dirba kiek, tai 
jau reikia skaityti ne dienomis, 
bet valandomis į savaitę, čia 
vienos šeimynos keturi vyrai 
per 2 savaites gavo pėdės $5, o 
šeimyna susideda iš 8 narių, tai 
ir maitinkis, kad nori. O pra
gyvenimo reikmenos taip paki
lo, kad už porčepo svarą ima 
40c, už kiaušinių tuziną 30c., 
sviestas 35 centai. Taip pat ir 
kiti dalykai.

Kaip tik Rooseveltas pasiro
dė su savo mėlynu vanagu, 
tuoj komunistų laikraščiai ra
šė, kad darbininkai netikėtų 
tiems blefams ir Roosevelto 
vanagui. Tai nekurie spjaudė 
ant komunistų teisybės, o dabar 
kai primeni jiems, tai tik apsi
laižo ir tyli.

Nekurie jaunuoliai baigė 
augštesnes mokyklas, o kur jie 
atsidūrė? vVieni freitais važinė
ja, kitus išvežė į kempes, o ki
ti dešimštoriuose batus taiso, j 
O mergšės, kurios baigė tas pa- 

sui dabar, kada streikai plečiasi' čias mokyklas,’ vienos gavo 
j po visą šalį audimo pramonėj, Heinzės maisto dirbtuvėje agur

kus lupti, kitos drugštoriuose

kitą atstovą. Ir iš 
lio būrio niekas 
Pagaliaus, apsiėmė

tokio dide- 
neapsiima! 
V: Žitkus, 
dirba labai 

Paskui buvo raportasmunistų Lyga, Jaunų Komu-'g^, vietinėj kuopoj kaipo fi- daug. '___  _„r
nistų Pienieriai, plasterių uni- ,nanSų sekretorius, bet dirba ir iš žiburėlio draugijėlės, kad
ja, karpenderių unija ir 
maršavo.

Civic Auditorium 15 
tančių darbininkų minia 
davė paskutinę pagarbą 
nai Mooney. Didelė

kiti ALDLD. kuopoj, 
literatūrą ir ; 
darbininkiškiem

, skleisdamas ręikia pririnkt delegatų 
agentaudamas pradėt žieminį 

laikraščiam, vietoj apsiimti
Taipgi priguli ir dirba Komu- prie vaikučių, tai duoda įne- 
nistų Partijoj; dirba ir tarpe 1 Šimą, kad likviduoti tą draugi- 
mainierių pagal savo išgalę ir, jėlę. Ir vos ne vos tik vieną

I draugę gavome apsiimti, tą, 
Po 1922 metų mainierių ■ kuri pereitą žiemą dirbo. O 

mažėjant darbams i kiti ^u palikta sekančiam su-
i i Lk •» 1 •» i t • • v# • t « •

ir 
sezoną. Tai 
pasidarbuotitūks-'

ati- I 
moti-

estrada
pilna kvietkų vainikų buvo pri- supratimą.
pildyta, tarpe tų vainikų iš ša
lių du Tom Mooney atvaizdai j streiko, mažėjant
paveikslai; vienas 18 metų at- minkštoj anglyj, drg. Kubilius' sįrinkimui išrinkti.

gal, kada jį nuteisė į San grįžta atgal į Scrantoną, tikę-į 
Quentin, kitas, koks Tom at-jdamasis čionais susirasti dar-' 
rodo būdamas San Quentin, j bo, vienok ir kietoj anglyj ger-
Viduryj jo motinos atvaizdas,, būvis neilgai tęsėsi ir drg. Ku-• Sovietinę Sąjungą. Išrink- 
o virš tų atvaizdų didelė iška-ibiliui neilgai teko dirbti, nes'įį du delegatai į tarptautinę

Draugija atliko net kelis 
j naudingus darbus. Prisidėjo 
su $5 prie pasiuntimo jaunuo-

ba kabojo su užrašu, “Mes pa
baigsime kovą, motina Moo
ney!”

Laidotuvių ceremonijų pir
mininkas per garsiakalbį prašė 
publikos, kad užsilaikytų ra-j 
miai, bet kalbėtojam pasiro-' 

f džius ant estrados, publika ne-!

kasykla, kurioj jis dirbo, už- ’ apSįgynimo konferenciją, kuri 
sidarė 1930 metais ir dar šian- įvyks Bostone spalių 7 d. Iš- 
dien uždaryta. O prie to, jau pįnko du atstovu į prisirengi- 
drg. Kubiliaus ir sveikata bu-lmo konferenciją prieš karą ir 
vo neperkokia; tankiai 
n e da g a lin ėjo; sakydavo : 
“Draugai, perdaug manim ne-
užsitikėkit ; aš bile kada galiu ( kad daug kas veikiama, ypač 

išlaikė nepasveikinus jų. Kai- • ‘nuvažiuoti pas Abraomą,’ r” 
bėjo Leo. Gallagher, Tom manim jau per daug juokų nė-: 

j ) f m ii ii* _ ’11
Mooney adv., Harry Bridges, ra • 
laivakrovių vadas ir Robert 
Whitaker. Darbininkai ilgai 
da lankėsi prie motinos gra
bo.

Motina Mooney tapo palai
dota ant neprigulmingų Mt. 

San Ra-

Jau fašizmą. Buvo išduotas rapor-
• tas iš Tarptautinio Apsigynimo 

Centro Komiteto. Pasirodo,

Delegacija, susidedanti iš 
Leo Gallagher, John Mooney, 
Anna Mooney ir kitų, ketverge 
vyko Į Sacramento pas guber
natorių Frank F. Merriam ir 

. reikalavo, kad Tom Mooriey 
būtų paiiuosuotas į motinos 
laidotuves, 
legaciją priėmė, bet atsisakė 
prašymą išpildyti. Merriam 
sako, jei busiu išrinktas, tada Į 
Tomo prašymą apsvarstysiu, 
bet dabar jokiu būdu negali
ma Tom Mooney įstatymiškai 
iš San Quentin kalėjimo pa
liuosuoti į motinos laidotuves. 
Delegacija taipgi kreipėsi į ka
lėjimo viršininką Warden Ho- 
lohan, kuris kalbėjosi 
gen. U. S. Webb, ir 
kad negalima išpildyti 
kai. Delegacijai kito 
neliko, kaip vežti motinos la
voną į San Quentin pas Tomą, 

šeštadienio ryte, 8 valanda 
trys automobiliai lydėtojų ve-| 
žė motiną Mooney į San Quen- vo ganėtinai organizuotas. ‘ jaus visai atsiliepė ant jo svei-

Todėl, delei savo S^P" J galima tikėtis visko. Draugi
uos sveikatos, ; 1 J 
draugijose didelio 
parodyt, apart to, kad SLA. vįsį draUgai skaitlingai daly-j tucijos namuose atsidūrė. 
30 kp. vede kovą prieš gegu-. vaukįte įoje vakarienėje (bet; tokių, kurios gavo darbus prie I W I I W L-v . VA 1 1 1 — - - M. - — a ■ — - —
skusdavo vis: 
sveikata.” Gi tveriantis nau

aktyviškumo ja nutarė rengtis prie uždą- papsą ir aiskrymą pardavinėja 
negalėjo' rymo parko vakarienės. Todėl'už mažą algą, o trečios prosti- 

’ ’ 1 '' ’• -------- .Yra

žinę kliką, bet ir tenais^nusi-, kada įvyks?—Red.) Linksmai galybės karčiamų bei “darže- 
----------- . “kad ta mano! užbaigsite vasaros sezoną ir lių,” kuomet Rooseveltas panai- 

pakelsite ūpą mūsų tierps.kino prohibiciją. Rooseveltas 
draugams, kurie dirbo del gal žinojo, kad merginos nega-

Jaunuolių mokykla įvyko, 
mokinių buvo, bet kai del 
Philadelphijos, tai permažai. 
Apie tai buvo rašyta anks- 
čiau paties mokytojo. Aš čia 
paminėsiu tuos draugus bei 
drauges, kurie rėmė mokyk- '■ 
lėlę. Kadangi mes nesame ba-| 
goti ir prisieina lankyti drau- 

• gus ir prašyti pagalbos, tai ir 
negalima praleisti nepaminė
jus tuos, kurie rėmė mokyklą. 
Bet kadangi aš tik vieną sa
vaitę dirbau, tai negaliu visus 
suminėti. Per pirmą savaitę 
parėmė mokyklą sekamai: J., 
Rainis aukojo 4 svarus “frank
furters,” kiaušinių, tomeičių, '■ 
keikų ir daug kitų dalykų; E. ■ 
Urbiutė aukojo 5 svarus “ha-1 
mės” ir daug kitų dalykų; A. 
žilinskiutė. tomeičių; Ona Ker
šienė 50c; E. Mečėnienė—• 
cukraus; Alė Kirsinckas—5r 
svarus “hamės”; B. Ramanau
skienė — slyvų, M. Galeckie-; 

j nė—keikų ; E. Gedvilienė—5 ' 
i svarus “frankfurters” ir 3 sv. i 
“lunch rolls;” V. Urlokienė 
davė dvi nakvynes ir pusry
čius nedėliomis ir subatomis;

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboiir 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa ir chroniikas vyri} ir 

•notery ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlajoms

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 i 
iki 8 valandai vakare !

Telephonas MEdallion 3*1328 |

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

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

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Gub. Merriam de- Tamalpais kapinių, . .......... . ...........
fael, netoli nuo Tom Mooney Jam Susivienijimui, drg. Kubi- __ ____ __
_______j_______  Prie nauJ° Susiv.,! draugijos labo per visą vasa- lės išstovėti prie augšto baro j 

Kapitalistų spauda neišken- kurio nariu buvo iki mirties,1 Tėmykite pagasinimus. po kelioliką 'valandų į dieną, tai i 
tė savo nepridėjus, apgailesta- taip jau prigulėjo ir APLA. irlpaįyS pirkite ir kitiems par- liepė mesti barus laukan, 
...._____________ M____ AT.DLD .v... i-...- x-, - .... ......t- ...... v .

kalėjimo. liūs atėjo
ra.

kad motina Mooney liko ALDLD.
Kadangi velionio

su adv. 
pasakė, 
legališ- 
išėjimo

FREEHOLD, N. J. FREEHOLD, N. J.

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

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

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

Visi apielinkes draugai ir drauges esate kviečiami 
dalyvauti šiame piknike, nes puse pelno skiriama po
litiniams kaliniams, kurie kankinami kalėjimuose už 
darbininkų reikalus.

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

Prasidės 11 vai. ryte ir tesis iki vėlumos

, nes, 
______ ______ Naudos bus girdi, priešais civilizaciją. Da- 

visi vai-Į^aug, jeigu tik mes visi ben- bar įtaisyta stalai, sėdynės, tai
i duokite tikietus.vo, 

palaidota be bažnytinių cere
monijų. Esą, kaip gyva, taip kai, keturi sūnus ir viena duk-|^raį dirbsime, 
ir mirus patarnavo propagan- 'tė, gyveno Chicagoj, tad ir d. į 

Ca_ Kubilius su žmona prieš kele
tą mėnesių išvažiavo į Chica- 
gą gyventi prie savo vaikų. 
Tačiaus, stfdarius šiokių-tokių 
asmeniškų reikalų, velionis at
vyko į Scrantoną pradžioje 
rugpjūčio, bet neilgai galėjo 
viešėti; sveikata jau buvo vi-

distam. Pataikė į tašką, 
lifornijos penki gubernatoriai 
pasinaudojo jos sūnaus—Tomo 
nekaltybe savo politiškai kar
jerai. Šiandie Sinclair ir Mer
riam vartoja apgavingą ideolo
giją savo politikai! Darbinin
kai per 18 metų darė spaudi-

• kaip atsisėda išvakaro, tai at-1*
Buvo rengiama vakarienė sikelia apie 5 vai. ryte. Tai vis 

“darbo dienoje”, rugsėjo 3 civilizacija,
žmonių atsilankė vidutiniai.
Programą išpildė ^ištikai Cha
rley Rice ir J. J. Bakšys, žmo- lietuviški 
nems sportas ^pusėtinai patiko.1 kaip akis išdegę, ir agitavo už 
Aš nuo savęs ačiuoju Rice,1

i kad jis 
vicfilr o c?

N. S. Pittsburgho kai kurie 
bįznierėliai lakstė,

demokratų majorą. Na, ir ant 
būdamas pirmaeilis savo pastatė. Išrinko poną de- 

Da-j ristikas patarnavo draugijai mdkratą McNaii; majoru.Keti pVI 1O IIiei/Ų Ucllv opcvUUl" i j ’j llbulKclb pclvčll

mą, kad paliuosuoti Tom Moo-j sai silpna, o dar skirtingumas' visai už dyką. Su manim tai bar ponas majoras nori jiems 
ney, bet tas spaudimas nebu-j oro Pennsylvania nuo lllino- skirtinga, aš esu draugijos sek- atsilyginti už j,ų mielaširdingu- 

— j* _• __________•______ A • milo inani n 4-o i H n nnt i z-x cixtai’  • •» « « • nretorius jau per 8 metus ir mą. Sumanė pastatyti fornisą
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Kaip Gyvena ir Kovoja Chinijos 
Proletariatas

Svečiai iš Sovietų Chinijos Dirbtuvėj “Elektrosilą”, 
Leningrade, Gegužės Mėnesį, 1934 Metais

(Verstd iš chinų kalbos į susų—iš rusų į lietuvių)

Kaip *kš Stojau į Revoliu- daug sunkesnis. Seniau aš 
cinį Kelią 'dirbau ant vienos mašinos,!

Japonų imperialistai pa- ° ’ 
statė daug tekstilės dirbtu-1 v v.
vių vakarinėje Shangha-;nuo dvleJų ant sesių masl“ 
jaus miesto dalyje. Vieno- v '. V1
je iš jų, “Tun-Sin’\ dirbau ^rieztai uzdraude’ pradej0 
aš su žmona. Mudu uždirb- į ^austl Pinig^ a*- 
davom apie 25 chinų dole-* 
rius į mėnesį. (Vienas chi
nų doleris beveik lygus vie-! 
nam sovietinių! rubliui.)

Už kambarį mokėjom 6 
<lolerius. 
šiaip taip 
Du kart į 

" vom mėsa 
likdavo ant kitų reikmenų 
Dvylikos valandų darbo die
na, be pertraukos prie sta- j 
kliu, smarkiai nusilpninda-! 
vo. Japonų imperialistų' 
užgrobimas M a n d ž u rijos 
smarkiai sujudino Shang
hajaus darbininkus. Mes,, 
dirbdami japonų dirbtuvėse, ’ 
ypač aštriai jautėme pavo
jų pavirtimo visos Chini
jos į Japonų koloniją. Ko
va prieš Japonų imperialis
tus smarkiai augo 
prie jos aistringai 
jom.

Sausio 26 dieną 
imperialistai metė į Shang- 
hajų savo kariuomenę. Į

skaičiavom, kad pat reįka-' vo tsuruošta ?Q,QQQ ąsmęnų 
lingiausiom išlaidom, sąry-, demonstracija ( pasitikti ir 
šyje su gimdymu, reikalin- pasveikinti didįjį kunigaikš- 
ga 13-15 chinų dolerių. Kur tį Eugenijų Hapsburgą, kai- 
gaut tokias dideles lėšas? i po atstovą būsimo “Austri-

Aš nusprendžiau po dar-įjos kaizerio Ottono.”
bo dirbtuvėje dar eiti kai-1 genlando provincijos val- 
po rikši (savim ponų vež-i džios atstovas Strobl, kalbė
ti); tas gali duoti 30-40 ka-j damas iškilmėje, užreiškė, 
peikų į dieną. i kad darbas nužudyto fašis-

Aš jokiu būdu neužmiršiu tinio diktatoriaus Dollfusso

Bur-

dabar reikėjo dirbti ant dienų dirbimo rikši. Liepos nebus užbaigtas, kol sugrįš 
Žmoną pervedė mėnesį, 1932 metais, buvo' kaizerio valdžia Austrijon. 

labai karštas oras. Aš ir Dabartinė rymiškų fašistų 
Kalbėti* laike'* darbo kiti su savo vežimėliais lau- vyriausybė nei pirštu nepa- 1 r zn-vv-i n 4- O t v Z’11 n Iz- r\ • -4 . - J 4 „ Y. 1 - -.-.4 1 1 ■«

labai karštas oras. Aš ir Dabartinė rymiškų fašistų

kėm ant Sy-Čuan kampo įjudina prieš kaizerininkų
(vienas iš turtingiausių judėjimą, vadinasi, pati

Nors‘mes su žmona ir Ii- Šanghajaus kvartalų). jam pritaria.
Priėjo keletas Amerikos 

jūrininkų. Jie šūktelėjo,] 
' kad mes juos vežtume į 
; miesto sodną ir įšoko į ve
žimėlį. Jie stovėdami vež- • 

linelyje rėkė, kad mes nesu-

kome darbe, bet uždarbis 
I smarkiai sumažėjo—iki 14-! 
j 15 dolerių į mėnesį. Laikei 
streiko mes pardavėm ką 

Priversti buvom i 
nuo pirmutinio!
Gavome už 3 
dolerius butą 

rūsyje, toli nuo 
Reikė-

TT* ii • galėjom.Uz 12 doleriu . • i ... _ v atsisakytimaitmdavomes.1, , .. . . kambario,menesi valgyda- , . .v.• x-i v. , , chiniskusir tik siek tiek , _, dregname
! miesto ir dirbtuvės.
Jo vaikščioti peštiem po lį 
^valandų į darbą ir atgal. 
-Ypatingai buvo vargu žmo
nai eiti iš darbo po 12 va
landų darbo, būnant nėš
čiai.

Per šį laiką ant mūs už
virto nauja nelaimė — arti
nosi gimdymo dienos. Mes 
abu mylėjome vaikus, bet 
kaip užlaikyti vaiką, kuo
met patys vos maitinomės!? 
Už vis blogiausia,, kad del 
gimdymo žmona galėjo ne
sekti darbo.

Japonų' Per dideles kliūtis, už ky
šį, aš įkalbėjau prižiūrėto
ją ir jis leido pasamdyti

ir mes 
prisidė-

Vienysią Katalikų ir
Protestoną Bažnyčias
BERLYNAS. — Bažny- 

mažintume žingsnių ir vis čių ministerija rugs. 14 d.
mušdami bizūnu, viešai užreiškė, kad Hitlerio 

dabėgau iki valdžia stengsis sujungti į

Katalikų

tai 90 tūkstančių darbiniu- žmogų vieton žmonos, dvie- [ Šita kova mane gaivina ir
jų savaičių laikui. Mes ži-.kų, dirbančių japonų dirb

tuvėse, atsakė 
streiku. Vadovaujant strei- • pavojinga, bet kur paimti 
fco komitetui ir priešjaponi- .'lėšų del ligoninės!? Mes iš-’ 
nėm organizacijom, tvėrėsi;
ginkluoti savanorių būriai. į 
Mūsų būrys, kuriame daly-1 
vavau aš ir žmona, kartu su ;

■■ StM!orai s* Nazi«
vo mūšiuose prie šiaurines Ginkluotės Šmugeli 
stoties ' o z
. ... ................... ! WASHINGTON. — Ame-Aciu geram žinojimui vie-• ....
tų ir geram gyventojų pa-'j11^08 sena^° komisija, tyri- 
laikymui, mes tvirtai laikė-. neJanti ginklų biznį, turi 
mes prieš daug geriau gink- rankose įrodymų, kaip Vo- 
luotas japonų dalis. Karia-! kietijos hitlerininkai buvo 
vome ištisą 19 parų. Mū- įdrūtinami Amerikos gink- 
šiuose su priešu užmiršda- lais, idant galėtų palaikyt

kąlbėti Tautkų, kuris pasakė 
prakalbėję apie labdarybės 
naudingumą ligos paliestiems. 
Ten pat pasiprašė balso G. Ši
maitis ir šakė, kad jis norįs 
tarti žodį kitą ką nors naujo. 
Užgyrė to vakaro skaitlingą 
publikos atsilankymą ir prijau
timą sergančiai merginai, pri
siminė apie Tom Mooney, kad 
jis jau 18 metų sėdi kalėjime 
už darbininkų reikalus ir kad 
mirus jo senutei motinai neiš
leido iš kalėjimo dalyvauti lai
dotuvėse. Pasiūlė, kad susi
rinkę išneštų protesto rezoliu
ciją. Vienbalsiai nutartą to
kia telegrama tuojaus pasiųsti 
gub. Merriam. Tam tikslui su
rinkta aukų per d. J. Gutaus- 
kutį $6.20. Padengus telegra
mos išlaidas, likusieji 
pasiųsti Tom Mooney 
komitetui.

būdukę tame bazare, tad labai 
svarbu ją gerai užpildyti.

i
Taip pat svarbu paimti iš 

anksto tikietų platinimui, nes ■ 
perkant iš anksto tikietą bus 
10 centų nuolaida ant kiekvie
no tikieto. Tuomi turi pasi
rūpinti organizacijų valdybos. 
Tikietus galima gauti “Lais
vės” raštinėje. Taipgi bus 
svarbu išrinkti darbininkus 
dirbti pačiam bazare. Tai pir
mieji žingsniai link bazaro. 
Toliau suteiksim smulkmenin- 
gesniij žinių.

Bazaro Komitetas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

p.

I

pinigai 
gynimo

Rugpjūčio 10 d. (ar 
sėjo?—Red.) Amerikos Lietu-, 
vių Darbininkų Literatūros j 
Draugijos 6 kuopa laikė susi-! 
rinkimą. Nors susirinkimas i 
buvo neskaitlingas, bet pad‘a-Į 
re gerų tarimų. Užgyrė su-; 
manymą šaukti Visų Lietuvių' 
Sriovių Visuotiną Seimą prieš 
kara ir fašizmą ir tam tikslui 

: išrinko komitetą, kuris tuo, 
, klausimu tuojaus surengtų; 
diskusijas. Išrinkta komisija 
vedimui “Daily Workerio” va-1 
jaus, kad padėt sukelti $60,- | 
000. Nutarė paraginti 7 Aps-| 
kričio valdybą, kad tuojau pa-' 
sirūpintų surengti geras pra-,

11 c rug-,

E. PASCARELLA, 
smuikininkas

Vėlesniu laiku Višniauskas 
pasirįžusiai lavina savo balsą 
ir Brooklyn© apielinkė jį gir
dės Menkeliuniutės koncerte.

Kiti dainininkai bus: Lioną 
Basaly, lyriškas sopranas, Ro
sa Steffanelli, kolaratura sop- 
to; Candido Canfora, žymus 
tenoras; A. Višniauskas, bari- 

| tonas; Rosa Parronchi, drama- 
! tiškas sopranas; Aido Choro 
Merginų Sekstetas; Enzo Pas- 
carella smuikininkas. Taipgi 
dainuos solus ir duetus pati 

' Menkeliuniutė.
Po programai bus 

griežiant Beniulio
Koncertas prasidės 4-tą vai.;

| šokiai bus tuojau po koncertui, 
i Vien tik šokiams 40.i

Tai bus 30 rugsėjo, (Sept.), 
j Labor Lyceum, Brooklyn, N. Y.

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m i 
literatūros, politikos ir visuome-į 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarines literatūros kėlimu 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų -ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cėnių.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pry 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti peri • 

“Laisvę” | l

ragino,
Kuomet ' aš
miesto sodno, pradėjau ko-; vieną katalikų ir protesto- 
sėti kraujais. Draugai par-1 nu bažnyčias.
vilko mane be sąmonės. Se- ■ dvasiškiai čiaudo ir spjau-
kančią dieną aš negalėjau | dosi prieš tą sumanymą, 
eiti į darbą. Pas mus dirb-;-------------------
tuvėj už prauliojimą vienos Lenkai Laimėjo Europos 
dienos dvi dienas turi dirbti . . ..
be atlyginimo. Netaip ma-. LelnuvU teUKtyneS
ne gązdino kosėjimas krau--1 VARŠAVA. — Lėktuvų Į 
jais ir pametimas sąmonės,' lenktynėse, kur dalyvavo la- , 
kaip netekimas trijų dienų kūnai iš 18 Europos šalių, kalbas Naujosios Anglijos di-l 
uždarbio. Visam gyvenimui laimėtojais išėjo lenkai Je-j dėsniuose miestuose, kur da-. 
liko atmintyje tų dienų įvy- rzy Bajan ir 
kia. | Ploncyzinski pirmoj ir ant-

Ypatingai jie mane pa-' *’°j vi®tob Trečia vifta ‘V 
stūmėjo ant kelio kovos už 10 L“ktyneS
darbo masių pasiliuosavimą, ■kuv0 5’900 vlrs
už paliuosavimą mano tėvy- Europos ir Afrikos Be ki- 
nčs nuo imperialistu jungo. J? ®n y”6®.6. a yya.y° 

Francija, Italija, Austrija 
ir Anglija. Pranešimuose

vavo ar ne.

Stanislovas bar siaučia bedarbė ir audėjui 
__ • ♦ 1 streikas.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks spalit] 1 d. Tame susi-' 
rinkime turėtų dalyvauti visi 
nariai ir atsiimti žurnalo “švie
sos” 3-čią numerį ir pagelbėti 
darbuotis del darbininkų labo. ■

duoda viltį išsiplėsti iš šios
visuotinu i nojom, kad namie gimdyti katorgos gyvenimo.

Sun-Man.
Vertė A. Skurkis.

nesakoma, ar Sovietai daly- tadienj,

Francuos Kareiviu Maištas
■ BOURGES’E, Francijoj, 
sukėlė maištą 95-to artileri- 

įjos pulko kareiviai, kuomet 
liką mėnesių Amerikoje iš- P° sunkiam ir ilgam mušt-, 

i gerta degtines ir kitų alko-;rui jiems vakarienei tedavė j

PASAULINES ŽINIOS

Rugsėjo 22 d., ateinantį šeš-1
’, Komunistų Partijos | 

Lietuvių Frakcijos rengia šo
kius Liet.. Taut. Namo parke.; 
Visi Montellos lietuviai kvie-j 
čiami dalyvauti. Taip pat da-j 

; lyvaukite apielinkės lietuviai. į 
Savo atsilankymu paremsite • 
darbininkišką judėjimą.

Šalna.

saro

šokiai, 
orkestrai.

Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 

j naujus čeverykus. Darbą 
atlieku patenkinančiai.

Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekentekite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIP1S
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785

£

Ignition Specialist

i tik po kepalą duonbs antį 
- kiekvieno dasėtko kareivių. į 
Sukilėliai išdaužė kareivi-

I Hitleris Nori Prekybos į “6 lane“'

holinių gėrimų už $2,000, 
000,000.

WOLF AUTO REPAIRS
5 
E TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

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

Mainais su Amerika i Mnnte|l0 Mass
WASHINGTON. - Vo- lUd&S

kietija neoficialiai pasiūlė 
; Amerikai padaryt prekybos

“Daily Workerio” I
Bazaras |

Pereitą ketvirtadienį New, 
Yorko darbininkų organizaci-l 
jų atstovai turėjo konferenci-1

i ją, kurioj svarstė, kaip geriau-; 
. i šia ir daugiausia būtų galima! 

i paremti “Daily Workeri” ir iš-; 
j pildyti savo kvotą šioj “D. I 

Rugsėjo 1, 2 ir 3 dienomis j W.” kampanijoj. Prieita prie 
Montellos Liuosybės Dailės Ra- išvados, kad bazaras bus viena

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

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

• • • . . . v . . I x V X V LVionteilOS muosyoes uaiies I&vauuo, uua Vieuc
vome_ nuovargi ir pavojų, kruviną savo viešpatavimą. | sutartį. Vokietija nori gaut telio Choras ir Stoughtono Ly-1 iš daugelio gerųjų priemonių. 
Laimėjus keletą mūšių, bū-!United Aircraft (lėktuvų) j Amerikos bovelnos, gazo- ros Choras turėjo metinį pik-; Konferencija nutarė vykdyti

gų; mainais už tai perša sa-i Parengimas buvo gerai išgar-

1 j

davom užsitikrinę, kad pil-! kompanija ;
nai laimėjom prieš imperia- didelį skaičių kariškų 
listus grobikus.
mintango vyriausybė ir 19 gal Versalės sutartį, už- §as ir mašineriją. Vokiečių 
Armijos vadovybė mus par- drausta Vokietijai ginkluo- valstybės ižde išviso esą tik 
davė, atitraukdami 19-tą tis karo pabūklais iš užsie- $100,000,000 vertės aukso;

jnių. Yra davinių, kad Hit-j todėl negalėtų juom apmo- 
leriui buvo siunčiama gink- j kėti už įvežimus iš užsienių. 

, lai su Roopevelto valdininkų I .■.
. iužgyrimu; esama dokumen-;n »T • •

hitlerininkus taip Du Negrai Maiinenai
Nušauti, Daug Sužeista

Visuotinas streikas prieš ja- kantai. ( BIRMINGHAM, Ala. —
ponų imperialistus, po dvie-' Roosevelto ministerial da-1 angliakasių rugsė
jų mėnesių kovos, buvo nu- ro didžiausio spaudimo, p° d; atmaršavo prie 
trauktas. Darbininkai bu- idant senatinė tyrinėjimo i 01 kompanijos kasyk- 
vo priversti sukandę dan- komisija nepaskelbtų visas !^08’ n01'ėdami ištraukt mai-

yra išgabenus lino, vario ir kitų medžią- niką Liet. Taut. Namo parke, bazarą 19, 20 ir 21 d. spalio.
Nutarta kreiptis į visas dar

bininkų organizacijas ir atski-!
or-

Bet Kuo- laivių i Vokietija, nors, pa- Vo chemikalus dažus trą-lsintas per dienraštį “Laisvę, . . f
’ i tai ir publikos matėsi apie ke- rus asmenis, kad tuojau pra- 

li tūkstančiai. Manoma, cho-1 dėtų rinkti ir aukoti daiktus' 
rams liks nemažai pelno. I bazarui. Lietuvių komitetas 

.--------- j del minėto bazaro prašo visus
Rugpjūčio 7 d, (ar ne rug-1 lietuvius darbininkus tuojau 

sėjo?—Red.) Brotherhood imtis to darbo ir visus gautus 
Lasterių Lokalo mitinge mūsų; daiktus atnešti ar atsiųsti į 
draugams pasidarbavus buvo! “Laisvės” raštinę, pažymint, 
pakeltas klausimas kas link I kad tai “D. W.” bazarui. Lie- 
Tom Mooney. Mirus jo mo
tinai, valdžia neišleido daly
vauti laidotuvėse. Susirinki
mas vienbalsiai priėmė protes
to telegramą ir pasiuntė Ca- 
lifornijos gubernatoriui 
riam su reikalavimu, 
l'iuosuotų Mooney iš

davė, ;
Armiją iš Shanghajaus. įnių.
čiang Kai-šek Susitarė su

Japonų Imperialistais
A p si vienijo kuomintan-’tų, jOg

giečiai su imperialistais ir. pat ginklavo Anglijos ir j 
pradėjo pulti darbininkus,; Franci jos amunicijos fabri-| T T • »• j * 1  Y • _ ' -

Roosevelto ministerial da-! 3,000 angliakasių 
spaudimo, |į° 16 d: r ./ 

Darbininkai bu- idant senatinė tyrinėjimo j- . ? -
-i j„t . .. -i n i • ■ IĮ

--------- j- --r----------- -c ------ ' T’ .* y—- —v-- -- - i laike laidotuvių.
tis grįžti į dirbtuves. Smar-' ginklų šmugelio paslaptis, į nierius streikam Serifas. rr,,
kiai pasikeitė mūsų gyveni- kurias įsivėlę šios šalies vai- Hawkins davė policijai ko-; y 
mo sąlygos; tuo labiau su- dininkai. Sulig pranešimų išimandą šaudyt maršuotojus; ■ buvo dolerinis balius del sutei- 
griovus ir sudeginus miestą1 Washington©, senatinės ko-ldu negrai, H. C<> Collins ir'kimo paramos sergančiai jau-

w c ... •• • i .♦ i n i ttt i _  j _. __ v _ i • • : n n j q i T. ri n n ii ni Mfn-

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

tuviai šiemet tikisi turėti savo
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd St.

Mer- 
kad pa
kai ėjimo

LietuviųTą patį vakarą
Taut. Namo apatinėj svetainėj

; nai merginai L. Kripaitei. Ma
noma, sudaryti pinigij kelionei 
į Lietuvą. Ten buvo trumpa 
programa. Draugė S. Breivai- 
tė išskaitė vardus draugijų, ku
rios aukavo tam tikslui. Trys 
draugijos aukavo po $10, o 
viena $5. Viso susidarė $35.1 

EISENSTADTE, Austri-| o Liet. Taut. Namas davė sve- 
Darbas tapo, vai prieš Saliūųus, per dvy-1 joj, pereitą sekmadienį bu-1 tainę veltui. Paskui perstatė

Čapejų, dalis chinų dirbtu- misi j os nariai jau slepia j Ed Woolens tapo nušauti 
vių užsidarė. - ! skandališkiausius dalykus, | daugelis sužeista.

Susidariusią sunkią dar-ikas lie&a ginkh šmugelį. Į 
bininkų padėtį išnaudotojai ’ “ '
naudojo savo reikalams. Gausiai Maukia Svaigalus ! 
Mūsų dirbtuvėj uždarbis Ii-i WASHINGTON, — Kaip 
ko sumažintas ant 20 kapei-; ąpskaitliuoja Sąjunga Ko- 
kų į dieną, ta---’--- - ' ■ •

u

j Austrijos Fašistai už 
Kaizerio Sugrąžinimo

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kraj’avus 
sudarau su 
amerikępiškfida 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chąuncey St. Stotis * 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

M

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 5130 

Keystone—Main 1417

LL- i

s

R

f

T



Sestas Puslapis LAISVE Antrad., . Rugsėjo 18, 1934

MIRTYS—LAIDOTUVĖS• r 
inNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Susidomėki! Kriaučių Lygos Parengimu
laukiamas draugų net iš kitų kolonijų! 

pasižadėjo dalyvauti ir pa-j 
remti Brooklyno kairiuosius!

Senai jau yra 
kriaučių Lygos vakarėlis, ku
ris jau randasi čia pat. Jisai 
įvyksta 22 d. rugsėjo (Sept.),! kriaučius todėl, kad jau yra 
“Laisvės” name. Vakar die-' išleistas pirmas numeris kriau
nos pagarsinime nebuvo išvar-'čių laikraščio “Siuvėjas” ir 

prie antro 
numerio, tai reika- 

d raugti parama, 
atsilankymu pa- 
finansiniai, taip

dyta programos dalyviai ir 
net keletas kriaučių teiravosi,! 
kokia ten bus programa, kad, 
dar mes nesame matę ir gir-| 
dėję. Todėl jau nebegalima 
visiem teirautojam spėti atsa
kinėti, tai pareiškiu viešai.

Programą išpildys šios gru
pės ir asmenys: Turime už- 
kvietę Rusų-Ukrainų šokikus, 
Aido Choro Vyrų Oktetą ir jau 
kriaučiams gerai žinoma dai
nininkė, kuri jau daug kartų 
yra kriaučius linksminus sa
vo dainomis—draugė L. Ka
valiauskaitė. Jinai pasižadėjo 
ir dabar kriaučius ir visus va
karėlio dalyvius palinksmint.

Apart dainininkų ir šokiki) 
turime dar vieną kavalką, ku-J 
(ris bus paskutinis ant progra-j 
mos ir tikrinu, kad nusineš vai
niką visos programas. Daug

manome rengtis
“Siuvėjo 
linga mums 
kurie savo 
rems, kaip 
dvasiniai.

Todėl mes atsikreipiam į! 
brooklyniŠkę publiką, o ypač 

1 į savo 54 skyriaus narius ir 
nares, kad skaitlingai dalyvau
tume! vakarėlyje savo organi
zacijos, kuri šviečia ir mokina 
narius klasinio supratimo. i

Taip pat bus užkandžių ir 
minkštų gėrimų. Mylintiems 
pasišokti grieš geri muzikantai 
po vadovybe A. Balčiūno Jr. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Tikie- 
tas tik 30 centų. Kurie dar 
neturite tikietų nusipirkę, tai 
klauskite jų pas Lygos narius.

Kviečia Rengėjai. I

NEW YORKO DANTŲ KLINIKOJ

I Smarkiai Rengiasi 
; Prieškariniam 

Kongresui 
I 
. Didžiojo New Yorko Adatos 
! Amatų Darbininkų Industri- 
; nes Unijos lokalai jau išrinko 
; 19 delegatų į Antrą J. V.
i Prieškarinį-Priešfašistinį Kon- i 
1 gresą, kuris įvyks i
dienų, Chicagoj. Unijos Pild. 
Taryba praneša, kad dės pas
tangas padidinti skaičių dele- 

j gatų ir sumobilizuoti adatos 
Į.darbininkus masinėms dęlega- 
■ tų išleistuvėms, kurios įvyks 26 
j d. šio mėnesio, Mecca Temple. 
1 Sulyg Amerikos Prieškari- 
. nės-Priešfašistinės Lygos pra
nešimo, tai iš New Yorko iš
vyks virš 500 delegatų specia
liu traukiniu, kuris išeis Chi- 

’ cagon 27 d. šio mėnesio. De
legato kelionė lėšuos $18.95 į 
abi pusi ir gaus 2 valgiu trau
kinyje. Ne delegatai, norin- 

Demonstruoki! Ketvir-; tiejj. da!y-vautt. k?nYeset kai,po : svečiai ir važiuoti tuo trauki
niu, moka $20 į abi pusi. Kaip 

j svečiai, taip ir delegatai 
teisę pasilikti Chicagoje 
dienų.

Anna Gudas, 37 motu, 936 
Glenmore Avė., mirė rugsėjo 
15 d. Laidos rugsėjo 19 d., 
šv. Jono kapinėse. Laidotuvių 
apeigom rūpinasi graborius J. 
Garšva.

“Laisvės” Koncertas
Šiemet “Laisvės” koncer

tas įvyks 11 d. lapkričio 
(November), Labor Lyce
um svetainėje, Brooklyn, N.

Komisija jau turi suda
riusi labai puikią programą, 
kurią greit paskelbs dienraš
tyje.

Koncertas bus anksti ru
denį, kad išvengus šalto oro, 
nes į “Laisvės” koncertą vi
sada atvyksta svečių iš to
liau, tai jiems bus daug pa
togiau atvažiuoti šiltesniu 
oru.

Daugelis svečių iš kitų 
miestų, apleisdami “Lais
vės” pikniką šiemet, išsireiš
kė: “Pasimatysime ‘Laisvės’ 
koncerte.” Tegul bus links
mas pasimatymas.

tadienį prie Šalpos | 
Biuro

Ketvirtadienį, 20 d. rugsėjo

už dešimts j liauskas.

Antanas Masionis, 56 metų 
amžiaus, 5660 Remsen PI., 
Maspeth, L. L, mirė rugsėjo 
16 d. Bus palaidotas rugsėjo 

119 d., šv. Jono kapinėse. Pa-; 
liko dideliam nuliūdime savo 
moterį ir dukterį Marijoną 

Wicks ir vieną sūnų Walter. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius M. P. Ballas (Bie-

ALDLD 185 KP. NARIAM
Mėnesinis susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadieni, rugsėjo 20 d., 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Atsilankiusieji gausite “švie
sos” No. 3.

Sekr. M. Misevičienė.

IŠRANDAVOJIMAI Į
Pasirandavoj’a forni ši uotas kamba

rys, didelis ir šviesus; “steam heat
ed”, labai žema kaina, 
galima matyt kaip 7 
Atsišaukite sekamai: 
436 South 5th St. Apt.

Savininkus 
vai. vakare.

9. Brooklyn,

(219-221)

turi
10

Užėjau pas vaistininką kam
pas Stagg ir Lorimer Street, 
Brooklyne, dantims vaistų, 
kurie sustabdytų skaudėjimą 
ir dar pridėjau, kad duotų tik
rai gerus, nes skaudamasis ne
išsigali eiti pas dantistą. Tas 
žmogelis prisimygęs tikrino, 
kad klinikose dantis sutaiso ir 
niekam nesą reikalo vaikščioti | 
su skaudamais dantimis. Gali-! 
ynas daiktas, kad visi tie, kurie1 
dar turi pinigų savo dantis pa- ■ 
sitaisyti mano, kad visi kiti yra; 
dikčiai “durni”,, jeigu nepasi
taiso. Bet lai i šaiškina tas, 
kuris klinikoj darais “pasitai-; jjs atsaRė,

čia netaisome dantų, 
ištraukiame,” 
pagalbininkas

Dantisto pagalbininkas liepė' Williamsburgo darbininkai de- 
sėsti kėdėn. “Kas tau yra ?” | monstruos prie Home 
klausė pagalbininkas. “Aš tu- Biuro. Visi demonstracijos da
riu skaudamą dantį,” atsakiau, lyviai susirinks Bedarbių Ta- 
“Noriu jį pataisyti.

Relief

“Noriu jį pataisyti.” rybos raštinėj, 413 S. 4th St.,
“Mes čia netaisome dantų,; 10 v. ryto, ir iš ten sykiu mar

mės tik ištraukiame juos.
Kaipo pilietis, aš labai nu-į 

stebau išgirdęs tokią kalbą, j 
Aš negalėjau įsivaizdinti, kad 
miestas būtų toks žiaurus 
biedniems žmonėms. Aš pa-1 
klausiau ar dantis galėtų būti 
pataisytas pas privatišką dan
tistą.

“Kodėl gi pas juos neini?”

sė.
“Mes 

mes tik 
dantisto 
biednam žmogeliui, sėdinčiam j 
Lincol l’gonbučio, 143rd St.,' 
N. Y., Dantų Klinikoj. j

Aš turėjau skaudamą dan-Į 
tį. Aš buvau subankrutavęs, 
todėl aš turėjau eiti į miesto 
kliniką. Aš tikėjausi, kad 
miesto klinikoj užtaisys mano 
dantį, nors tai būtų ir labai 
pigiu cementu užtaisytas.

Kada aš atėjau “klinikon,” 
ten buvo jau gana skaitlingas 
žmonių būrys. Vaikai atėję 
su savo motinomis. Aš turė
jau gana ilgai laukti, kol atėjo 
mano eilė gauti kortą nuo ras-! dalyvauti viso miesto alkanų- 
tininko. Mane išklausinėjo I jų maršavime prie miesto ro- 
daugybės pažeminančių klau-! tužės 22 d. rugsėjo, šeštadie- 
simų, tada išdavė kortą. .•*----

Sėdau at suolo. Po 
laukimo mane pašaukė.

sako 
man,

“Aš neturiu pinigų.”
“Well, nori dantį ištraukti 

ar ne ? Aš neturiu laiko ; mums 
nemoka.”

Dantį skaudėjo. Aš sumur
mėjau, “Gerai, trauk.. .”

Tai taip “gydo” darbinin
kus miesto klinikos. Išbadė- 
jusiems, ant mažos šalpos gy
venantiems darbininkams, vi
sokios ligos greičiau atsiranda. 
O dabar dar ir ta menka šalpa 
mažinama bei visai atimama, 
nes ponas LaGuardija nenori 
aptaksuoti savo kolegas-bur- 
žuaziją. Todėl viso New Yor- 
ko miesto ir priemiesčių darbi
ninkai privalo rengtis masėmis

j nį. Maršavimo tikslas—išgau- 
ilgo ti daugiau šalpos, drabužių ir 

! medikališkos pagalbos.

Brooklyno Mašinistai 
Laimėjo Streiką

j darbininkų protestus. Darbi
ninkai atsišaukė į armijos ba
zės darbininkus išvyti skebus. .

Q u a n t i p roducts Machine• D J* A • •
Corporation, 341 39th St., Į LHIVO KadlO UperatOHai 
Brooklyne, laimėjo trijų savai-j 
čių streiką, kuriam vadovavo Į 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija. Iškovojo 
kėlimą algos po 5 centus į

pa- 
va-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

geriausiosPirmos klasės anglis,
2000 svarų

Pnsta-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Kampas Union Avė. ir Grand St.
Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA

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

arba užeikite ■ pasikalbėti į ofisą

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

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

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

" iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina arba mote
ris dirbti prie abelno darbo mažam 

viešbutyje. Prašom rašyti angliškai. 
Hillcrest Lodge, Plainfield, N. .1. j 

(219-221)
Šio Ketvirtadienio Vakare 
Bus Sąryšio Konferencija

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

I nas iš valdybos.
Sekretorius S., J, B.

Į šuos prie šalpos biuro.
1 Miesto administracija 
prendė geriau sustabdyti 
šalpą, negu uždėti bent

! kius taksus ant stambiųjų
| mų savininkų, bankierių ir bo- 

Tas reiškia badą virš
lionui šio miesto gyventojų 
darbininkų, jeigu neduosim 
reikšmingo atsakymo į šį mies-

i to viršininkų badu marinimo 1 
j nuosprendį. Šio miesto darbi-!
1 ninkai turi atsakyti į panaiki-, v ,
nimą darbininkų teisės gyven- ( Kalinys Nužudė Kalinj 
ti.
karnas
ninkai gali duoti ir tuo atsa-

• • • I

nus- 
pa- 
ko- 
na-

mi-

Tam tėra tik vienas tin- 
atsakymas, kurį darbi-

yra vieningas, organi- i 
masių protestas. Drau-!

de-!

kymu 
zuotas
ge, jūsų vieta to protesto 
monstrantų eiįėse.

Nusižudė Karo Veteranas
Nusižudė jaunas pasaulinio

jau-

Streikuoja i
* I

Garlaivio Ponce radio ope
ratoriai išėjo į streiką pereitą

landą, pripažinimą šapos ko- šeštadienį, reikalaudami trum-
miteto ir unijos atstovo.

Negelbėjo s tr e i k J a užiški 
šposai Apielinkės Tarybos nei 
bosų pastangos įkalbėti dar
bininkams mesti industrinę 
uniją ir prisidėti prie AF of L 
unijos, nors baugino nedavimu 

' daugiau darbo, nes industrinė 
unija esanti “raudona” unija. 
Darbininkai stipriai laikėsi ir 
pasiliko visi iki vienam su savo 
unija.

Tikslu įkiršinti darbininkus, 
J. V. armijos trokai nugabeno 
kanuolių nustatytojus, kurie 
buvo dirbami toj dirbtuvėj, ar
mijos bazėn, kad užbaigti juos 
skobais, neatsižvelgdami’ į

pesnių valandų ir pasamdymo 
kito operatoriaus. Dabar radio 
operatoriai dirba 12 valandų į 
dieną ir 84 valandas į savaitę. 
Tas sumažina operatorių su
manumą ir stato pavojtyn ke
liauninkų gyvybę, pareiškė 
Amerikos Telegrafistų Unija, 
kurios vadovybėje iššauktas 
streikas.

Laivas Ponce priklauso New 
York ir Puerto Rico laivų kom
panijai, kuri yra susirišus su 
Atlantic Gulf and West Indies 
Company, valdančia Ward 
Line, tą liniją, kurios laivo, 
Morro Castle, nelaimėje, savai
tė atgal, žuvo 135 žmonės.

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

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

(220-222)

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos (dvi koplyčios duodamos myli

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis, kuriame 

yra labai gerai išdirbtas biznis. Čia 
yra geras darbas ir pragyvenimas, 

' del vienos didelės 
dviejų, 
klodės, 
del 45 
Taipgi
derlingos žemės, didelis upelis mau
dytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, 
arklys, daug vištų, 20 kralikų ir 

Yra visi 
, ir geram stovyje.

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

(218-230)

Harts Island kalėjime 
nuolis, Abraham Rosenberg, 
nužudė Arthur Hennessy, savo daugybė angančių daržovių, 
buvusį drauga, kuriam jau be- farmos Įrankiai, j _ c * 7 • . K a c? rolriii
buvo likę kalėti tik vienas mė
nuo, 
vaite atgal prie čekerių lošio 
ir po to Hennessy jį mušdavęs 
ir spardydavęs, už tai jis pasi
vogęs iš valgyklos peilį ir kaip

Jiedu buvę susipykę- sa-

karo veteranas Jimmy Fitzger-| «k Hennessy vėl jį spyrė, taip 
aid, kuris karo laiku tiek buvo i i‘s *r paleido peili j jo nugarą.

■ • , • • l „ • ~ J T z-1 zx 11 4- n Ir n zl Vi O n Ir H 1 imliapatriotizmo pripumpuotas, jog 
sumelavo savo metus padau
gindamas juos, kad tik patekti 
armijom Dabar tasai anų lai
kų “didvyris” buvo be darbo 
ir nebuvo iš ko gyventi. Pri
trūko kantrybės. Sudėjo jis 
savo nusišėrusį siutą valizon 
savo kambaryje, 148 6th Avė., 
Brooklyne, uždėjo savo iš ka
riuomenės paliuosavimo doku
mentus ant viršaus ir pats pa- Į 
sileido pro langą nuo ketvirto

| augšto. Jo kūnas atrodė tar- 
| si skeletas plonuose apatiniuo
se, kuomet jį atrado draugai

Į ant purvino, cementinio kiemo.
Kovojo vargšas, už kapita

listų reikalus, bet . nemokėjo 
kovoti už savo reikalus. O tai 
vis dėlto, kad organizuotos ko
vos galimumas ir jos sėkmin
gumas nėra darbininkams ga
nėtinai išaiškintąs. i • »

Įdomu tas, kad pas kalinius 
pasireiškia griežtas užlaiky
mas slaptybės. Nors šimtas vy
rų matė tą sceną, tačiaus klau
sinėjami atsisakė bent ką liu
dyti. Gynėsi ir pats jaunuo
lis, bet kuomet jam pasakyta 
būk viskas žinoma, tik tada iš 
jo išgavo prisipažinimą. Ta
čiaus jis su didžiausiu pasipik
tinimu atsiliepė apie išdaviką.

PA JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU drauges del apsivedimo, 

nesenesnės kaip 30 metų ir nedau
giau sveriančios kaip 130 svarų. Aš 
esu 35 metų; turiu gerą darbą ir 
gerai uždirbu ant pragyvenimo. Ne
naudoju svaiginančių gėrimų ir ne
rūkau. Myliu linksmą gyvenimą. Su 
pirmu laišku malonėkite ir paveikslą 
prisiųsti.

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

(220-222)

Apsivedė Jonas Danisas su 
Marijona Petkiute

Pereitą sekmadienį įvyko 
linksmos Jono Daniso su Mari
jona Petkiute vedybos, 
vės”; svetainėj.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

1 nain reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1Pajieškau gyvenimui draugės, link

smos išvaizdos, mylinčios skaityt 
darbininkiškus laikraščius, nors bis- 
kį prasilavinusios, ir mylinčios tikrą 
draugišką šeimynišką gyvenimą. Tu- 

t ri būt nejaunesnė kaip 35 metų ir 
ne senesnė kaip 45 metų. Be skir
tumo ar našlė be valkų, ar mergina, 
turinti kelioliką dolerių finansų. My
linti švarų gyvenimą ir užsilaikymą

22 be skirtumo namie arba išėjus, turi 
būt fiziškai ii’ protiškai sveika. Ma-

Pamatykit Svarbią Filmą
Pradedant trečiadieniu, 

d., ir baigiant šeštadieniu, 
d. Šio mėnesio, Amerikos Prieš- lonėkite su pirmu laišku ir fotogra- 
karinė-PrieŠfaŠistinė Lyga ro-1 fiją. prisiųsti, ant pareikalavimo su- 
dys filmą “Ęrnst Thaelmann,, K^iu. Atsakymą duosiu visoms. 
Kovotojas , Pries Fašizmą.’ Į užsilaikau kuono geriausiai, svaigi- 
Toji filmą tąpo slapčiom išga-pančių gėrimų nevartoju, tik kaip 

kada alaus išgeriu, ir tai visai ma- 
Esu sveikas fiziškai ir protiš- 
Turiu pastovų darbą ir visuo- 
dirbu be pertraukos. Mylintis 
draugišką šeimynišką gyveni-

19

benta iš Vokietijos ir pirmu ža. 
kartu bus rodoma scenoje. Ją j<ai’ 
galite matyti 28th St. Theatre,1 met 
28th St. ir Broadway, 
Yorke.

New.tikr^ mą.

KO-VAIKŲ MOKYKLĖLĖS 
MISIJOS ATYDAI

Draugai, kurie buvote ko- 
Lais- mitete laike vaikų mokyklėlės, 

, Jaunavędžįai malonėkite susirinkti į “Lais-1
turėjo gražų būrį svečių—gi- vės”, svetainę, trečiadienį, i 
minių ir draugų, kurie gražiai rugsėjo 19 d. vakare, kaip 8 j
linksminosi, v estuvėms skar 
nių valgių prigamino M. Ki- 
vitiene ir A. Obelienienė. Lin
kėtina jaunavedžiams drau-ilykų aptąrti. (Todel 
_’vl ’ . ,v” „ Tuokite sukirinktiigiško šeimyniško gyvenimo,

S. Peleckas

vai. į
Reikės greitai pradėti mo

kyklėlė, bus daug svarbių da-j 
nesivė-'

i ‘
J. L. Kavaliauskaitė.i • . -- T • r ♦ . i < Sekr. |

F. VENSKUNAS
312 Shonk Štr., Plymouth, Pa. 

(218-224)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS •
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ‘
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

parčm, krikžtynom ir Jdto- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 

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

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

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

Gydęmos Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e r v j Ligos, 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikitę pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pa“gal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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




