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FEDERACIJOS VADAI 
PRISTATO SKEBUS 

PRIEŠ KARININKUS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vita Š*hų, • 
Vienyki'tes! Jūs Nieko 
N e p r a la i mes ^e, Tik 

Retežius, o LL.
Pasaulį!

Bendras Frontas Užstreika- 
vo Jau 25 Prekybos Laivus

NEW YORK. — Įvairio
se Atlantiko pakraščio prie
plaukose streikuoja laiva- 
kroviai. Užstreikuota 25 
prekybiniai laivai, kaip pra
neša Marininkų Streiko 
Bendro Fronto Komitetas, 
140 Broad St., New Yorke. į

New Yorke ir Brooklynei ............      —
kiekvieną užstyeikuotą lai- į Išvysią KciUUmStUS iŠ 
va pikietuoja šimtai darbi-! J • t 
ninku. Bostone Mass, su- /lUį0 Darbininku UnijoS 
streikavo “T. P. Beale” ir t j
“Dorothy Luckenbach” lai- į DETROIT, Mich. — Nau- 
vų jūrininkai. Chesteryj,' jas vyriausias Darbo Fede- 
Pa., streikan išėjo “Scan- racijos automobiliij darbi-. 
York” darbininkai. Baltimo- ninku unijos organizato-

Irius, Francis J. Dillon skel
bia karą prieš komunistus 
ir jų šalininkus; grasina iš- 
vyt juos visus iš Darbo Fe-' 
deracijos unijos. Bet tas 
fašistinis karžygis nemato > 
reikalo kovot prieš algų ka
pojimą darbininkams.

rėj streikuoja įgula penkių 
laivų; Newarke, N. J., me
tė darbą “Olympic” žibalo 
laivo darbininkai ir tarnau
tojai.

Streikas sparčiau vystosi, 
negu iš pradžios tikėtasi.

šalin Skebinius Vadus!
New Yorke Standard Oil 

Kompanija pastatė po ketu
ris ginkluotus gengsterius 
lydėt į savo laivus kiekvieną 
skebą. Bet didžiausi skebų 
organizuotojai yra vadai 
Tarptautinės Jūrininkų 
Unijos, kuri priklauso prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Jie iš pradžių skelbė 
strėiką, bet susiderėjo su 
Roosevelto komisija ir at
šaukė savo streiką be ma
žiausių laimėjimų darbinin
kams. Dabar Federacijos 
unijų viršininkai, Olander,

JUGOSLAV. KARALIAUS NUŽUDYMAS, KARO PAVOJUS
į ______ ________' ISPANUOS ’sukueūaT rInOasi'■ ŠTURMINGIAUSIAM URMO ŽYGIUI

Įsikūrė Nauji Sovietai; Revoliucionieriai dar Tebevaldo 
Kelias Tvirtoves; Sunaikino Šimtus Žandarą;: Seimas Išlei
do Mirties Bausmės Įstatymą prieš Sukilėlius

JUGOSLAVIJA SIUNČIA SAVO ARMIJĄI ITALUOS IR VENGRIJOS PASIENIMechaniką Frontas su 
Industrine Unija

CLEVELAND, Ohio. — 
Atsidarė antra bendro fron
to konferencija tarp Apšvie
stų Mechanikų Draugijos ir 
Industrinės Metalistų Uni
jos. Norima šias organiza
cijas sutelkti į vieningą ko-

i už teisę darbininkams orga
nizuotis į savo unijas; su
tartinai kovoti prieš karą ir 
fašizmą ir įvesti pramonėje 
darbininkų kontroliuojamus 
algų ir valandų kodeksus 
vietoj NRA kodeksų.

Biznierius Kroatu Tautininkas Nušovė Tironą Aleksandrą ir 
Francijos Ministerį Barthou; Pašovė Generolą; Karalius 
Buvo Atvykęs Tartis su Francija prieš Italiją

MADRID. — Visą pereitą; kai užklupo 400 žandarų ir . . komnanines uniias 
naktį pyškėjo šūviai revo-'visus juos išžudė. Skaito- L? ____
liucionierių kovos su fašis- ma, jog per šešias kovos 

'tines Lerroux valdžios žan- dienas žuvo 2,000 asmenų iš 
darais ir kariuomene. Ko- abiejų pusių.
munistų, socialistų ir sindi- ‘ Diktatorius Lerroux ant ’ 
kalistų bendras frontas vis,greitųjų sušaukė “seimą;” 
drūtėja. Sabrero ir kitur , jame nebuvo nei vieno so- 
Asturias provincijoj įsikūrė cialistų bei kitų kairiųjų at- 
dar keli Sovietai.

Revoliucionieriai šiandien, imti bei nužudyti.
šaukia panaujintą visuotiną
streiką. Jie taip pat ruošia- įstatymą kiekvienam,
si paskirtu, tik sau težino- kurį bus ginklų bei sprogi-i SATNT gORATN o-pložies 
mu laiku, padaryti sutarti-1 nių, seimas užsidarė. 1 gelezies

Ką Davė Fašizmas
LONDON.—Kaip rapor

tuota Anglijos Darbo Uni
jų Kongresui, fašistų vieš
patavimas Italijoj numušė 
darbininkams algas 40 iki 
60 nuošimčių; vidutiniai 
dviem valandom pailgino 
darbo laiką; panaikino di
desnį mokesnį už viršlai
kius; padidino taksų naštą 
darbininkams ir valstie- jaį vietų, 
čiams, o iš tų mokesčių duo- 7 -----
da pašalpą didžiausiems pel- va Andalūzijoj ir keliose ki- 
nagrobiams kapitalistams. tose šaiįes dalyse, Oviedoj

Hitlerio fašizmas Vokie- revoliucionieriai apsidrūtj-

ną audringiausį užpuolimą 
ant valdžios įstaigų, bankų 
ir kitų svarbiųjų revoliuci
jai vietų.

Pasmarkėjo sukilėlių ko-

tose šalies dalyse, Oviedoj
Cnc ir kiti Snukio revoliucionieriai apsiaruu-Gus isio n sau a t-- • taj ntlmušė darbiniu- no įr kanuoliu atsišaudo
savo narius laužyti bendro,.^ ? k j didesnė iu "v, k Kanuoiių ątsisauao
•frnntn «trpikn • wkn kndi dmfe algas, Kau aiaesne jų j bombarduojančius laivus. ; re aKo’ .vi pusė tegauna tik $4 iki $7 stipriai laikosi dar ke
tai “jūsų pareiga... pries |£ ° it Kain vienur ”.ie supjiai jaiHosi dar Ke
radikalui” mmra^kit nripšiP. savaiLv- -tvaip vienui^, hose tvirtovėse.TttrlncLvinn AJovininlzii Tini- [taip kitur fašizmas išdaužė: Kasyklų sritvie darbinin-
Industrinę Marininkų Uni-, darbinink unijas. 
ją ir pries bendrą frontą. į —--- -----

Bet Darbo Federacijos: Studentų Vadą Socialistai 
S^eiliniu nariu Tomi? i Pasiuntė į Kalėjimą 
unijų eilinių narių komite- $
tai smerkia tuos streiklau- 
žius ir šaukia visus darbi- Komunistų

BRIDGEPORT, Conn. •
į Lygos1 

vietinis organizatorius Da-1 
‘‘‘raiTAFELPHIAfPa.'- ve Kaplan nuteistas 30 die- 
200 laivakrovių ir jūrininkų 1 kalėjimą ir $50 pabau-

ninkus į vieno fronto kova.
PHILADELPHIA, Pa. -

užsiregistravo į prieplaukos' 
ir laivų pikietus. Jie lan
kosi į laivus, kalbina visus 
laivininke streikuot. Jūri
ninkai privertė pavienių be
darbių šelpimo biurą priža-

dos. Jis “nusikalto” tuom, 
kad vadovavo High School- 
ių studentų streikui. Teis
me jam neleido turėt 
ninku nei advokato.

Studentai pasiuntė

liūdi-

AUSTRIJA MOBILIZUOJA KARIUOMENĘ

Kasyklų srityje darbinin-

stovo. Beveik visi jie su-' . • <*, Peseta Zu-
Išleidęs mirties bausmės i ir 11 n •pas! vo Kasyklos Gaisre

Pranešama, kad nusižudė 
komunistas Jaime Conte, 
kada kreiviai apsupo jį ar- 
eštuot.

Prasideda karo teismai 
prieš smulkiosios buržuazi
jos maištininkus, kurie bu
vo “atskyrę” Cataloniją nuo 
Ispanijos ir paskelbę ten ne
priklausomą respubliką.

Iš Morokko, 'Afrikds, par
traukta 3,000 gerkliapjovių 
legionierių prieš sukilėlius.

kasykloje Francijoj ištiko 
gaisras; sudegę bus keli de- 
sėtkai darbininkų. Trys la
vonai jau išimti.

' BELGRAD.—Nušovimas 
Jugoslavijos karaliaus Alek
sandro Marselėj, Francijoj, 
gali patarnaut kaipo karo 
kibirkštis. Atėjus tai žiniai, 
tuo jaus Jugoslavija pasiun
tė savo armijas į Italijos ir 
Vengrijos pasienius. Aust
rija skubiai siunčia savo 
pulkus “saugoti” savo sie
ną su Italija ir Jugoslavija.

Zagrebe, Liublijanoj ir ki
tose vietose Jugoslavijoj 
įvyko patriotic sudarytos 
riaušės, d e m on s t r a ei jos 

! prieš Italiją. Visi telefonų 
ir telegrafų susisiekimai su 
užsieniais uždaryti. Įvesta 
griežčiausia cenzūra.

Gręsia kroatų tautos su
kilimas, idant pasiliuosuot 
nuo Jugoslavijos ir įsteigt 
sau nepriklausomybę.

ROMA. — Italijos fašis
tų valdžiai yra žinoma, kad 
Jugoslavijos diktato rius 
Aleksandras buvo nuvykęs 
į Franciją tartis delei gere
snės kariškos talkos prieš 
Italiją.

Jau pereitą šeštadienį 
kalbėdamas Milane, Musso
lini grūmojo Jugoslavijai. 
Italijos valdininkai dabar 
“bijo”, kad del Aleksandro 
nužudymo gali išsiveržt. ka
ras.

Yra spėjimų, kad Jugosla
vų karalius galėjo būt pagal 
sumoksią su Italijos fašis
tais nužudytas.

Atvažiavus jam į Marse- 
lę, Francijoj, pereitą antra
dienį, jį ir su juom sėdėjusį 
automobilyj Francijos už
sienio reikalų ministerį 
Barthou nušovė kroatų tau
tos smulkus biznierius Pet
rus Kaleman iš Zagrebo. 
Kaleman, matyt, keršijo 
Aleksandrui del to, kad jis 
taip tironiškai pavergė kro
atų tautos kraštą, prijungtą

šaukdamas: “Tegyv ”ja ka
ralius!” ir išpyškinę 20 šū
vių, manoma iš nedidelio 
kulkasvaidžio.

Naujas Karal'us
Jugoslavijos karalium 

Petru Antruoju paskelbtas 
11 metų vaikiščias, Aleksan
dro sūnus: bet kol jis ateis 
į metus, šalis būsianti jo 
vardu valdoma per tris tėvu 
paskirtus valdovus.

Dabar nužudytas Jugo
slavijos karalius buvo 46 
metų amžiaus, buvo išėjęs 
mokslą cariškoj karo aka
demijoj Peterburge. Užsi
sėdęs ant Jugoslavijos sos
to po pasauliniam karui, jis 
taip kruvinai viešpatavo 
ant darbininkų ir valstiečių, 
kaip ir Rusijos carai.

1 MINIOS IŠ LIETUVOS
I------------------ ------------------

Už Vyro Nušovimą 15 Metų 
f Kalėjimo/ ; • i ' ,

Marijampolės Apygardos tei
smas nagrinėjo didelę Ąžuolų 
Būdos gyventojos Bliuvienės 
bylą, kuri buvo kaltinama savo 
vyro nužudymu. BliUvięnė pati 
prisipažino^ kad miegantį vyrą 
nušovusi iš savo meilužio Mel- 
nyko revolverio. Už tai ji nu
bausta 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o jos bendrininkas 
Melriykas 10 metų kalėjimo.

Socialistai Darbo Fe-' 
deracijoj su lewisu f 

SAN FRANCISCO, CaL+t 
Amerikos Darbo Federčfck 
jos 54-me metiniame, šuva* 
žiavime ilgai niovęs} šalinin
kai Wm. Greeno su sėbrais 
J. Lewiso, streiklaužio Se
nosios mainierių unijos v$- 
do. Pirmieji varėsi už at
skiras amatines unijas, ant
rieji reikalavo neva “indus
trinių” didelių unijų. Su 
Lewisu ėjo “socialistai” 
Read ir Cook. Tikrumoj 
jiems visai nerūpi industri
nis unijizmas. Ko jie nori, 
tai tik kad Darbo Federaci
jos Pildančioji Taryba būtų 
padidinta taip, kad joj gau
tų vietas Lewis, “socialis
tas” Dubinsky, I. L. Gar
ment Unijos darbininkų 
pardavikas, ir panašūs. To
kio “industrinio unijizmo” 
jiems ir užtektų. 1

Daugiausia laiko suvažia
vime išeikvojo raketierių , - 

tyčia ir atvyko į Franciją,, vadų rietenos del jų “tei- 
kad geriau prisitaikyt ir siu” įvairiose susiduriančio-

daugelis žmonių namo nebenori

l • , '

i Federacijos Suvažavi- 
_į me Kalbėjo Fašistas

SAN FRANCISCO, Cal. 
—-Nors Darbo Federacijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, smerkiančią veiks
mus fašistinio Amerikonų 
Legiono viršininkų prieš 
streikierius, tačiaus suva
žiavimo vadai pasikvietė pa
sakyt prakalbą Charlesą 
Mabey, Legiono vice-ko- 
mandierių, buvusį Utah val
stijos gubernatorių.

Nuo tos pačios platfor
mos kalbėjo prieš fašizmą 
ir Walter M. Citrine, sekre
torius Anglijos Darbo Uni
jų Kongreso. Bet jis kar
tu rėkavo .prieš “komunis
tų diktatūros pavojų.” Bur
nodamas komunistus, tik
riausius kovotojus prieš fa
šizmą, Citrine patarnauja 
tik fašistams.

dele-
Ud 1 L/l Lt O C1 M111» Ui LI X IJL 1 • • •
dėt kad streikieriai bus šel- 'gaC1^ pas soclahst% majorą aet, Kau btreiKieriai uub sei 1MaTziww O11 avi™ rė
piami lygiai, kaip ir papras
ti bedarbiai.

SMcLevy su reikalavimu pa- 
liuosuot Kaplaną. McLevy 
atsisakė matytis su delega- 

a n J f 6 1 Lar daugiau. McLe-
Anglijos DCdarblŲ Šalpa vy su Bridgeporto socialis- 

LONDON. — Vyriausy-! 7 sekretorium pervarė mo- 
bčs apskaitliavimais, pernai ^lų .vtldy7^ nYtarlmą’ 
buvo išleista $194,600,000 turi būt išmesti is mo- 
šelpimui 1,325,307 bedarbių I k?’kh! vlsi Be studentai, ku- 
ir jų šeimynų. Vidutinė rIe lr tohau streikuos, 
pašalpa yra apie $5 per sa
vaitę. Bet arti 1,000,000 be
darbių miestuose negauna 
valdiškos pašalpos. Nėra PARYžlUS.—Patikrinta,
tos pašalpos ir lauko ūkio jog kroatas Kaleman mišo- 
bedarbiams ir daugybei ki-įvė Jugoslavijos karalių Al
tų buvusių neindustrinių eksandrą iš lengvo kulkas- 
darbininkų. vaidžio, padaryto ’Vokieti-vaidžio, padaryto Vokieti

joj. Už tokį kulkasvaidį

VALDŽIA PERKA
NETIKUSIĄ ŽEMĘ ’ ' padidintas skubinimas.

WASHINGTON. — Fede-

Automobiliį Pelnai 53 
Nuošimčiais Pakilo

WASHINGTON. — Ray- 
mond Moley, Roosevelto 
agentas, savo laikraštyj 
“Today” garbina NRA poli
tiką už tai, kad taip pakėlė 
automobilių fabrikantų pel
nus; pav., automobilių ir 
trokų fabrikantai per pir
mus šešis mėnesius šiemet 
gavo $70,125,000 gryno pel- ūkiai parduodami iš varžytinių 
no, tai yra 53 nuošimčiais todėl, kad nepajėgia sumokėti 
daugiau, negu per tuos pa-jskoIM- 
čius mėnesius pernai.

Tuos pelnus fabrikantai 
sau padidino, mušdami dar
bininkams algas, versdami čiuose dabar priskaitoma ligi 
ilgiau dirbti ir įvedinėdami ’ 2,000 įvairaus tipo šunų. Mies- 
didžiausią paskubą. Taip ■ to centre šunų skaičius mažėjąs, 
antai, dar tik du mėnesiai 0 pakraščiuose didėjąs. Pernai 
atgal Fordo fabrike, kur Kauno m- savivaldybė už šunis 
reikėdavo 38 darbininkų pa. ,surinko mokesčių apie 24,000 lt., 
daryti per dieną 1,600 “ex- šieAm^ ligšio1 surinkta aPie 16>~ 
tiaust 'dūdų”, dabar 6 darbi-1 
ninkai yra-priversti; pada
ryt 1,000 iki 1,200 dūdų ; tai 
reiškia, jog 83 nuošimčiais

ūkių Išpardavinėjimai už 
Skolas

KAUNAS. — žemės Bankas 
už skolas lapkričio 8, 9, 10 d. 
skelbia 73 ūkių varžytines.

Pajamos už šunis
Kauno mieste ir jo priemies-

I prie Jugoslavijos. Kaleman
Atpigo Bekonai

Kupiškis* Supirkinejiipo

----------------------------------- iJ^J. vJZ. IkUUlddVąrUĮ . v , • i F •• m •
ŠILKO DARBININKAI Už prisiėjo brangiai užmokėti. ralls bedarbių šelpimo ad- frrancija Tarnauja 

|jis dar turėjo du automa- ministratorius Hopkins pra-Ispanijos FaŠi 
tiškus revolverius ir bomba nešė, kad valdžia perka _______

Karalius buvo tuoj aus ant, 
vežtis ir juos siūlinėja privati-‘vietos užmuštas; Barthou- 
niems mšsinirikarhs, kurie per- dar porą valandų pasilaikė

NAUJĄ STREIKĄ
PATERSON, N. J. — Šil- tiškus revolverius ir bombą 

ko darbininkų vietiniai va- kišenių j e.
dai, spiriami eilinių unijis-: Bešaudant į karalių, jis 
tų, muša telegramas -Darbo' sužeidė ir 12 pašaliniųžmo- 
Federacijos vadams į Wa- nių.
shingtoną, reikalaudami lei- Nustatyta, jog pirm to 
dimo išnaujo paskelbt strei- 'žygio jis turėjo ilgus arti- 
ką.

Minu
■ka už pusę kainos ir džiaugiasi,*• 
kad bekonai atpigę...

se unijose, kaip kad elekt- 
rininkų, namų statėjų, veži- 

įku, bravorų darbininkų ir 
kt.

Svarbiausią klausimą de-gyvas. Kaleman, be to, pa
šovė, veikiausia mirtinai,' lei bedarbių apdraudos įsta-
augštą Francijos generolą tymo vadai stengiasi užtrin- 
Alfonsą Georges, narį augs- ti.

Ulytėlė, Rokiškio v. Rugsėjo tosios karo tarybos, ir nu-

BORDEAUX. Franci- 
nubiednintos žemes. Farme-1 j°s valdininkai .užgriebė 20 
riai iš jos būsią perkelti į į kulkasvaidžių ir 100 šautu-

1,000,000 akrų nugyventos Vilkai Pjauna Avis

derlingesnius plotus.
Netikusi žemė būsianti 

gerinama valdžios lėšomis, 
mus pasikalbėjimus su | Paskui ji bus siūloma be- 
dviem kitais savo tautiečiais darbiams ir buvusiems ka- 

NEW YORK. — Iš čia .kroatais. [reiviams apsigyventi. Tuom
bus lėktuvu nugabenta jau-' Į Franciją jis įvažiavo iš NRA vyriausybė stengiasi 
nutis sloniukas į St. Louis, Jugoslavijos su falšyvu, pa- išvengt šelpti minias bedar- 
Mo., žvėrinčių. -dirbtu pasportu.. »bių ir karo veteranų.

Nustatyta, jog pirm to

vų, kurie buvo laivu “Tur- 
qUesada” gabenami Ispani
jos revoliucionieriams.

Portugalijos minis teris 
pirmininkas Salazar sakosi, 
kad užkirtęs kelią sukilimui 
fašistų, norinčių sugrąžint 
karaliaus valdžią. Areštuo
ta pustuzinis fašistų vadų.

Eilinių narių delegatai
men. 12 d. vilkai pil A. Klišio .dėjo policininką C. Gaili, ., savo konferencijoj iškėlė be- 

°'””’ jjLvaYl! Pati šoviką P. Kalemaną,!darbių apdraudos reikalavi-papjovė dvi avis.
naktį Didėjos km. apdraskė dvi 
pil. Jankausko avis ir Tindžiu- 
lių km. pil. Bitino sudraskė tris 
avis.

VILKIJOS apielinkės miškuo
se per žemės ūkio ministerio su
rengtą medžioklę nušauti 6 Šer
nai.

35 metų amžiaus, kardais; supg r. 759g biliaus. 
sukapojo ir pribaigė pohei-! pradžios už tokį bilių kal- 
ja ir arti stovėjusieji patrio- hejo ir Massachusetts Dar- 
tai. Sykiu su tuom sužeis- ho Federacijos sekretorius 
ta 20 žmonių. z Watt. Dabar gi tą reikalą

Bevažiuojant karaliui Al- ! jis “atideda” kitam suvažia- 
eksandrui automobilyj su vimui; jis pasviro j Lewiso- 
Barthou, Kaleman pribėgo socialistų pusę.



KetvhTad., 'Spalio

, jimą 30,.valandų, darbo, savaitės?, Nieko numerių—“Ęai 
nereikš. Green sutiko su irašvmu i oro- j litiriiu kalimu.nereikš. Green sutiko su įrašymu į pro- j litiriiu kalimų, pabėgbme iš 
tokolų tokio tarimo, nes visur darbinin

Antras Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Ine.

every day, except Sunday. ___
M TEN EYCK STREET, BROOKL*** YORK

tai kapitalistai tuo jaus jį prašalintų įr 
pasistatytu kitų pirezięlęW ‘ :: į H

Greitu laikū visas šišbe’galo sVa’rbus 
d.- Stalino pasikalbėjimas su Wellsu bus 
išverstas lietuvių kalbon ir patalpintas 
“Laisvėje”. Raginame visus skaitytojus 
jį atydžiai perskaityti;;

i di, reiškią rėlkalaviųių pakėlimo algų ant, 
3Š nuoš, O tašį ,esų, dar padidintų be
darbę,. nes sumažintų produkcijų.1 Išva
da tokia, kad kųpitalistai jokio nusilei
dimo- nedarys. ■ ,

'' Tai k’ų reikš šiš Federacijos tarimas, 
jeigu jinai nekalba apie streikų už laimė-

■ 
i

į

sb

$

%

£

11;11934*

aip mes, ,18 po-

•DESCRIPTION RATES: 
United States, per year ......... 

Brooklyn, N. Y., per year .........
Foreign countries, per year 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months ..... 
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ...

, $5.50
. $7.50
. $7.50
, $5.50
. $3.00
. $4.00
, $4.00

$3.00

Entered as second class matter March. 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Revoliucijos Gaisras Ispanijoje 
Dar Neužgesytas

Buržuazinės žinių agentūros jau kelis 
kartus palaidojo Ispanijos darbininkų su
kilimų bėgyje paskutinių trijų dienų. Di
deliais antgalviais paskelbia, kad sukili
mas tapo “sėkmingai” likviduotas, bet, 
žiūrėk, kur nors toliau vėl dejuoja, kad 
revoliucinės audros tebesiaucia.

Taip, Ispanijos proletariatas tebesilai
ko kovos lauko—laikosi stačiai didvyriš
ku atkaklumu, šiaurinėj Ispanijoj viso
je eilėj miestų jau įsteigta Sovietų val
džia. Tas jau išaiškina revoliucijos po
būdį. Komunistų, socialistų ir sindika- 
listų bendras frontas kietai laikosi prieš 
kruvinų Lerroux valdžia.

Kur valdžios spėkos jau laimėjo, ten 
įsteigtas karo lauko teismas ir tuojaus 
prasidės šaudymas paimtų nelaisvėn su- 
tkilėlių. Pasirodo, kad kai kuriose vie
tose kareiviai perėjo darbininkų pusėn. 
Karo teismas pirmiausia šaudysiąs su
imtus nelaisvėn kareivius. Premjeras 
Lerroux ištroškęs revoliucionierių krau
jo. Jis pareiškė, kad jo ranka nedrebė
sianti, kuomet jis pasirašysiųs mirties 
dekretų sukilėliams! Monarchistai ir 
kunigai sveikina Lerroux valdžios tero
rų ir laimina tuos ginklus, kuriais šau- 
doiųi sukilę darbininkai!

Lerroux susišaukė parlamento posėdį. 
Bet jame nedalyvauja nė vienas atsto
vas, nuo kairiųjų republikonų, socialistų 
ir komunistų. Šis kairysis frontas ran
dasi ant barikadų kovoje prieš Lerroux 
fašistinę valdžių.

Dar negalima sprąsti, kuom šis dar
bininkų sukilimas pasibaigs. Bet jų did
vyriškumu jau dabar didžiuojasi viso pa
saulio revoliucinis proletariatas.

Drg. Stalinas Apie Ameriką
Šiomis dienomis Sovietų Sųjungoje lan

kėsi anglų rašytojas Wells ir turėjo “in
terview” su d. Stalinu, Sovietų Sųjun- 
gos Komunistų Partijos sekretorium ir 
Komunistų Internacionalo vadu. Wells 
jam statė klausimus apie Jungtines Val
stijas, apie Roose velto “Naujų Dalyba” 
ir kur tas viskas veda. Drg. Stalinas 
jam priprastu atvirumu ir nuosaikumu 
nurodė, kodėl prie kapitalizmo planinga 
ekonomija negali būti praverta, kodėl 
“Nauja Dalyba” neišgelbės kapitalizmo. 
Jis išdėstė skirtumus tarpe Sovietų Są
jungos socialistinės ekonomijos ir Ame
rikos kapitalistinės ekonomijos.

“Jungtinių Valstijų tikslas skiriasi nuo 
Sovietų Sųjungos tikslo”, pareiškė d. 
Stalinas. “Amerikonai nori prašalinti 
križį pamatu privatinės kapitalistinės 
verfeioš, nepermainant ekonominio pama
to. O kaip jums jau žinoma, mūsų ša
lyje, vieton senojo ekonominio pagrindo, 
kuris buvo sudaužytas, tapo sutvertas 
absoliutiškai naujas ekonominis pama
tas^’

Į.klausimų, kodėl “Naujoji Dalyba” tu
rės .susmukti, Stalinas atsako:

“'I’u negali priversti kapitalistų, kad 
jis sau darytų nuostolius ir Sutiktų ma
žiai imti pelno del patenkinimo publikos 
reikalų. Be prašalinhno kapitalistų ir 
be žtsisakymo principo privatinės nuosa- 
vylįės gamybos įmonėse planinga ekono
miją negalimas daiktas.”

Qrg. Stalinas nurodė, kad jeigu R60- 
sevfiltas ištikrųjų užsimanytų pabųpdyt 
nors mažiausiam laipsnyje socializmų,

Nužudymas Jugoslavijos
Karaliaus ir Francijos Užsienio 
Reikalą Ministerio

i
žaibo greitumu aplink pasaulį apskri- ■ 

do žinia, kad spalio 9(d. Marseilles, Fran- 
■I cijoj, tapo nušauti Jugosjavijos karalius 
i Aleksandras ir Francijos užsienio reika- 

lų ministeris Louis Barthou. Nušovė:iš 
' Jugoslavijos ištremtas kroatas, .kuris, 

I matomai, asmeniškai keršijo kraugeriui 
f Aleksandrui. • Barthou ‘nušautas ‘ hetikė- t . . . > 1 . ‘ i • >

tai. . , ’ , • z
Niekur darbininkai nė vienos ašaros’ 

nepralies delei mirties šio monarchistb," 
kuris pasižymėjo žudymu ir kankinimu 

Į Jugoslavijos revoliucinių darbininkų ir 
valstiečių. Jis lošė Hitlerio ir Musšoli- 
nio rolę Jugoslavijoje.

Tačiaus šis desperatiškas vieno > žmo
gaus žygis nepaliuosuos Jugoslavijos pa
vergtos liaudies. Vardan Aleksandro sū
naus, kuris yra 11 metų amžiaus, šaika 
monarchistų valdys kraštų. Šis žygis 
tiktai sudrūtins reakcijų ne tik Jugosla
vijoj, bet ir Francijoje. Buržuazinė 
spauda Europoje jau paleido armonikų 
prieš “raudonuosius”. Bandys visa bė- 

| dų suversti ant komunistinio, judėjimo.
Komunistai, kaip jau žinoma, griežtai 

atmeta individualinio Teroro metodų ko
voje su išnaudotojais. Aleksandrų vie
tas užims kiti, kol pasiliks kapitalistinė 
tvarka. Todėl komunistų judėjimas re-/ 
miasi savo kovoje' švietimu Ir revoliucio- 
nizavimu darbo, masįų. Jie ruošia tas

tokolų tokio tarimo, nes visur darbinin- kalėjimo.” Ir po savo 
kai reikalauja trumpesnių darbo valan- s t r a i p s n i a is pasirašiau 

“Gamtos Sūnus.” Mat, lai
ke to pabėgimo mes buvo- 

;me tikri gamtos sūnūs. Ir 
’ i nuo to laiko po daugeliu sa- 

______- —— 1 vo h o r e s p o n dencijų bei
Sąjungos rašytojų suvažia- straipsnių visados vartojau 

Suteikia geros me- tų slapyvardį. Dabar taip 
pat turiu parašęs apie Lie
tuvos darbininkų ir vargo 
valstiečių gyvenimų ir apie 
jų kovas su fašistine Sme
tonos valdžia. Straipsnis 
dar tebėra pas mane. Ir po 
tuo straipsniu pasirašysiu 
“Gamtos Sūrtus.” Todėl, dar 
kartų draugų waterburietį 
prašnu pasirinkti sau kitų 
slapyvardį.

Gamtos Sūnus.

dų. Bet nei jis, nei jo kolegos nė sva
jot nesvajoja apie šio tarimo įvykdymų 
gyvenimam

Maloney ir Cappelini 
Naujose Šunybėse

. WILkES-BAĘRĘ, Pa. mums- liautis apgaudinėjus 
, Kilo, audra' ųepriklaųsomoj save, kad mes atstovaujame 

United Anthracite Miners Distrikte' Pirmam daugumų 
of Pennsylvania unijoje. Iš-i 
vilkti aikštėn faktai i paro
do, kadi tos unijost distrikto 
prezidentas 1 ponas' :M'aloney 
nuo valdžios / Anthracite:

i Conciliation Board gaudavo 
algos po $50 į savaitę. Jam 
ta alga 'būvo; slaptai mokaA 
ma. Vadinasi,’ Maloney 
slaptai dirbo valdžiai ir, ži-' 
rioma, kasyklų baronams.- 
O tuo pačiu kartu 'alga taip i tai tik del svieto' akių. Jie 
pat ėmė . iš ‘mainierių ūni- ubu tokie sutvėrimai, ku-

; j°s !: ,

: 4 . į. ’ ? »

Šita Conciliation Taryba 
neva rūpinasi išrišimu dar
bininkų skundų, j bet labai 
teisingai pas mainierius pri- j baisi.
imta ja vadinti “mainierių Į apie 60,000 mainierių vienas 
teisių kapinėmis”. • ■'trečdalis yra bedarbiai. Ki-

O judošius r Rinaldo Cap- i ti tūkstančiai dirba po die- 
pellini, kuris sėdi kalėjime-nų kitų į savaitę.. Naujos 
už kriminalystes, vienok mašinos išmeta laukan mai-

I skaitosi mainierių • vadu, iš- nierius’ant visados, 
kirto naujų bjaurų mainįe- 
riams šposų. Jisai parašė

• iš kalėjimo laiškų tai unijai 
ir reikalauja, kad jinai bū-’ 
tų likviduota • ;ir kad . visi 
mainieriai ivėl grįžtų: į 'senų

mainierių.” Savo laišku ko
pijų jis taip pat pasiuntė 
spaudai - 'ir United Minė 
(Workers pf Amęrica dist- 
rikto prezidentui BoylahuiJ 
•Iš to aišku, kad, Cappellini’ 
yra padalęs sutartį su seno
sios ■ unijos, biurokratais 
mainierius jiems parduoti.

Maloney neva išėjo prieš 
Cappellinio judošystę. Bet

lnais mainieriai negali pasi
tikėti nė per nago juodymų.

Gi kietosios anglies mai- 
nierių padėtis yra stačiai 

. Pirmame distrikte iš

masės revoliuciniam perversmui, kuris' i unijų po John Ęoylanio dik-. 
nušluoja visų išnaudojimo sistemų^ įs^ęi,-. i , 
gia proletarinę diktatūra, , konfiskuoja ( ; ais 
kapitalistų nuosavybę *ir įsteigia soqia- 
lizmų. . , , ; r y t į :

Tarptautinėj politikoje nužudymas j ■ . ..

Kauno laikraščiuose škaj-į a, ii vii
[ tome, kad iš/Lietuvos tabo susikalba. Pav., 

išvešta Sovietu Šųjuhgbn parašė 'savo. ‘‘KI

Aleksandro ir Barthou yra. nepaprastai 
svarbus dalykas. Kelios dienos atgal 
Mussolinis grūmojo Jugoslavijai. Tarpe 
Franci jos ir Italijos reikalai įtempti. Ju
goslavija jau skubiai pasiuntė savo ar
mijos būrius į parubežius. Atmosfera 
tvanki. Karo pavojaus debesys vėl pa
tirs tėjo.

Sakoma, kad karalius Aleksandras bu
vo atvažiavęs į Francijų deryboms su 
Italija. Francija sutikus tarpininkauti. 
Jis buvo pasitiktas su didžiausiomis iš
kilmėmis, bet važiuojant į Francijos val
džios rūmus, prišoko tūlas kroatas, užsi
kabino ant automobiliaus durų ir pradė
jo piškinti iš revolverio. Taip gerai pa
taikė, kad nuo jo kulkų krito Aleksand
ras, Barthou ir vienas karininkas.

,-rnr-u.u......UHCT

Darbo Federacija ir kova už 
Trumpesnes Darbo Valandas

’ • ’ f • , •. • . . į

Savo suvažiavime Amerikos Darbo
Federacija padalė svarbų tarifą už įyė7
dima penkių dienų ir- 30 valandų darbo

vimo. ;
džiagos apie ta istorinį su-Į 
važiavimų. Tuoj aus pradė
sime talpinti “Laisvėje.”

Su pradžia vajaus pradėsi
me talpinti “Laisvėje” labai 
gražių ilgų apysakų “Solida
rumas.” Visus dienraščio 
skaitytojus prašome 'prisi
minti apie tai tiems darbi
ninkams, kurie nethri užsi- 
jj r e h u hi e tavę “Laisvės.” 
Tas paskatins juos įsigyti 
ir skaityti dienraštį. 1 ŠYPSENOS

Skaitytojų Balsai
Se'niaus (nepamenu ku

riame “Laisves” numeryje) 
tilpo iš Waterburio korės-! 
pondencija, po . kuria pasira
šė “Gamtos Sūnus.” Aš ma
niau, kad draugas waterbu- 
rietis daugiau nebevartos to I 
senai mano vartojamo sla-
I" V    _ 7    ± - ■ _ j 
šiau nieko “Laisvės” redak-1 
.cijai. Bet dabar “Laisvės” 
No. 236 vėl -draugas water- 
burietiš pasirašo po kores
pondencija mano vartojamų 
slapyvardį. Tuo būdu esu 

[priverstas per, dienraštį 
[“Laisvę” paprašyti draugo 
[ waterbuHecio, kad jis pasi- 
i rinktų kitų slapyvardį.

Aš slapyvardį “Gamtos 
Sūnus” .vartoju nuo 1908 
metų. Tais /metais mes, 18

žino Pagelbų
Pati:—Aš girdžiu, vagis 

1V. . yra mūsų stuboj; aš tau sa-
pyvardžio, todėl _ nepiane- vau> a§- giežiu vagį!

jeigu 1928 metais tik apie 3 
nuoš. kietosios anglies buvo 
iškasama mechanišku būdu, 
tai šiandien jau 14 nuoš. 
taip iškasama. Progreso ne
sulaikysi/ Bet iš to progre-1 
so tik kasyklų savininkam i 
pelnai auga, ,o mainieriams 
ąeiškia .Padėjusį', yargą. ' p^njų kįĘ pabė/otne

TRWPMENOS

Argi tu nieko nedarysi?
Nervuotas Vyras: — Tik 

nusiramink, širdele. Aš tuo
jau surasiu bovelnos ir už
kišiu tau ausis.

t'atūra. : 1 Tačp- kitko, ; savo 
; ' jis ■ išakoc i ' “Laikas

iš caro, kalėjimo ir per 6 
j

savo kraštų, ėjome pėsti per 
miškus ir laukus ir gyveno- 

Pruseika ir Grigaitis ne- Įme vien gamtos globoje, nes 
Pruseika|ii' maistų ir pastogę mums 

[ įšvėšta ' Sovietų Šųjuhgbn • parašė 'savo “Klampynėje,” i suteikė * gamta. Miškuose 
3,050 štukų gyvų kiaulių.; kad “Mizara išvertė Bimba rasdavome grybų, uogų, rie- 
Daugirtna, Vėikiaušia,. bu/'iš vadovybės.” Grigaitis šutų ir laukimų obuolių, pa- 
veislinės kiaulės; ■ o kitos j savo “Naujienose” apsi- gamintų gamtos. , _ 
mėsai. I džiaugė ir tiždėjo pečėtį ant Tuo įvykiu as rašiau ilgą

rSa niolrn nanin ' Pruseikos išradimo. Bet straipsnį, kuris tęsėsi net Čia nieko naujo.. Bet; .. ar)sjmastp atsį_,per devyniolika Laisvės
Amerikos klerikalų ir men-|ten pat J1S apsimąstė,_.atsi-p ...
šėvikų spauda užriko anti 
viso svieto: “Žiūrėkite, bol 
ševikų krašte nebėra mais 
to, turi iš kitur gabentis!”; 
Absurdas, žinoma. Sovietų ' 

i Sąjungą tam tikro maisto 
! importuoja ir tam tikro1 

maisto eksportuoja. _____
daro kiekviena šalis. Pa v.,' 
Amerika labai daug mėsos L m - on 
.. t . u .v laikui apsigyveno So. Bos-ir kitokio-maisto įgabena įsi J .
South Amerikos. Tačiaus< ,, , .A ri. , . , , . i setts draugams judėjimoAmerika taip pat jlauą jnąį-. ^pintįs

i ' !bus darbas. Dienoųiis jisai
Kaip tery nebūtų. Ąi§ku ■ dirba “Laisvei” ir “Šviesm.”

n

“Naujienose”

Bet I Pruseikos išradimo.

Isuko ir sako: “Bet ir Miza- 
I ra išverstas iš vadovybės ir 
'pasiųstas Bostonan mokyk
lėlę vesti!” Dabar Prusei- 
ka tyli. Jis irgi atsidūrė 

/ užburtame rate, nes dar vie- 
|Ua jo pranašystė pateko 

m . margini ant uodegos. Tai i ____ _
j Taip, drg. Mizara tūlam 
[laikui apsigyveno So. Bos-

Nedaug iki Didvyrio
Maža Onytė: — Papa, tu ne

sibijai tigro?
Tėvas:—Nebijau.
—O kaip, ar nebijai vilko ir 

liavo?
—Ir jų nebijau.
—Tas reiškiai, kad tų, papa, 

apart mptipos, nieko kito nepi

1 I

savaites, pakol pasiekėme jftį. įr jejgU ne motina, tai tu
būtum didvyris.

Geras Žuvininkas
PATI:—Jonai, kiek tik

net

tu 
žuvų pagavai praeitą subatą?

JONAS:—šešias, bet dideles, 
mano brangi.

PATI:—tai ir vėl tas sukčius 
krautuvininkas užrašė perdaug, . 
nes aš turėjau užmokėti už sep
tynias. A. M. Bedievi*.

1
1 .
1
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DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS J

371 Lake St„ Newark, N. J. J
Telephone: Humboldt 2-7964 II

įtone. Jis padės Massachu- fcoją Niežti fa Atsivėrė

I sto parduoda į užsienį.- ’'
v ^aiP ten neoutų. A^hu [ dirba “Laisvei”, ir “Šviesai, 
štai kas: Sovietų . Sąjungą [ 0 Vąkarais ir sekmadieniais, 

-tiems, pbftąms negąh įtikti p įr vadovaujanti
aimų penKių arenų ir- du vaianaų aaroo; nėndti>kti. ' AtsfeiėM-lanko susirink 
sakaitei Taip pat reikalaujama, .kadrai-, t’e berūki tiė mėtvš HidvV-1 «v •Q ' .f.u?!riPk1’
gos’ būtų nenukapojaihbs.; Dėt ar Green, taf ¥^1,mitais su
Ml, Hillman jr‘ visi «**.
iStikrijji! .t9s j kov, už trumpesnės ■fek-'v daug graaų. Šiemet rekiu, ,ina šiaip naSnalineš pi- 

- bo. valandas? Jau ne vienų svarbų tapi- , kam importuoja ^kiaules! eie’as kurias iki šiol ėjo, ? kaih( im^ortūoja ! eigas, kurias iki šiol ėjo.

Smetona ;Įtoą Lietuvos.
mų Fedėracija yra. padarius: sayo praei
tuose suvažiavihiuose, bet jie tik; Tari
mais ir pasiliki). Kuomet šiandien tie 
vadai sušilę laužo streikus ii^ laižo pa'duš 
Rooseveltui, tai vaikiška, būtą tikėtis, Uais, kuomet Lietuvos tūlose , . knmnhistiini

' --i-r . daiyse sjautė,badas, vąldžia ?t'ipr.1.ntl -Komunistini
; suteikė Judėjimą. Komunistų Par-

Čiams paskolų/' Ar manote,

j valstiečiams Kailį. Jokį) pa-
šigailėjimo nėra. 1929 me

Vėliau- kitas kuris Vado
vaujantis draugas bus . par 
siųstas į kitų kurių» sritį 
apsigyventi tūlam- laikui ir

kad jie dabar staiga pradės rengtis prie 
visuotino streiko už 30 valandų darbo sa
vaitę. Savo tarime jie netgi nekalba apie 
jokius kovos būdūš,' visai nekalba apie 
kovų, 
darbdaviams ir valdžiai, kad trumpes
nės ’darbo valandos sumažintų bedarbių ' 
armiją ir tuo būdu palengvintų “šalies s^i© °'priimti
paštą”. Bet Rpw York “Times”, sUm- • fe

kuomet atima iš suubagin- 
toriale jau prakeikė sumanymų ^eikalau- • tų valstiečių IgrudUs, tai jiė 

. Tai, gir- pasilieka bado malonėj.

kad jinai tas paskolas už
miršo? Kur tau.. Dabųr ei-Jie bandysiu geruoju * įkalbėti1 !y ~J 1 1 na tų paskolų atlupimas.

biojo kapitalo drganas, spaliu 10 d. edi- 

ti 30 valandų darbo savaites.

Ah ! bet Smetona’ labai mie 
laširdingas •/ Vietoj gtynų1 pi

kuomet atimą i j; sūubagiri- 

pašilieka bado malonėj.

tijoj tokia ,sistema senai 
praktikuojama. Beveik’ vi
si vadovaujanti draugai be
veik nuolatos darbuojasi ko
lonijose, "distriktuose, indus
triniuose 'Centruose.

Gavome, didėlį pluošta ra-, 
štų .nuę draugo. Vadapalo iš 
Sovietų Sųj'ųhg.os, . Jis pla
čiai rašo iš pirmo Sovietų

Aš visuomet skaitau “Lais
vėje” jūsų patarimus ir bū
čiau labai dėkinga, jei ir man 
ką patartumėt.

Mano motinai pradėjo labai 
niežėti dešine koja; ir paskiau 
ant tos kojos atsivėrė didelė 
raudona opa, ir iš jos teka lyg 
koks vanduo*. Ji megali išlai
kyt to'.niežėjimpi: taip baisiai 
jai niežti, ir dabar^jai kairė 
koja: pasidarė raudona, skaudi 
ir labai niežti.

Buvo ji pas daktąrą, tai jis 
jai prirašė tokios < .mosties ir, 
plauti alkoholiu dukart v per 
dieną, bet jai visai neina ge-, 
ryn. Daktaras sako, kad tai 
jai nuo kokios permainos mais
te, bet motina visuomet tą pa
tį valgymą vartoja.

Atsakymas
Nesimačius, be asmeninio iš

tyrimo nėra galima tikrai pa
sakyti. • Gali būti', kad Jūsų 
motinai yra kas -negerai su ko
jų gyslomis, .su venomis. Gal 
ten vends yta išplėštos, susi
rangę, garankščiuotos, y&rfko- 
zuotos. Jei taip, tai reikėtų

pat pirma kas daryti toms vė
lioms, kad jos sunormaletų, 
kad kraujo apytaka būtų te
nai geresnė.

Tegul Jūsų motina dažnai 
vilgo kojas paprastų žuvų 
aliejum, ir prie tos opos .tegul 
deda švąrioę drobulės (‘‘gau
ze”), sumirkytos tuo aliejum. 
Paskui -galima kojos aptvars
tyti, apibandažuoti, kad tos 
gyslos:—venos būtų kiek pas
paustos, kad joms būtų para
mos. Ir paskui tegul..motina 
taip ir vaikšto. Vaikščiot jai 
yra gerai, bet ilgai stovėt nėra . 
gerai. Keletą kartų kas diena 
tegul ji palaiko kojas iškeltas 
j viršų: kur j sieųą įspyrusi, 
o pati atsigulusi, arba, kojas 
ant stalo uždėjusi, o pati sėdė
dama nuolaidžiai kedėje.

Jei niežėjimas vis dėlto ne
nori pereiti, tai gaukite vaisti
nėje šitokio mišinio: 
“Carbolic acid U/2 teaspoon. 
Zinc oxide 2 ozs., 
lime water 12 ozs.”.

Suplakite gerai tą mišinį ir 
juo vilgykite koją, kur labiau 
niežti, porą kartų į dieną. Bet 
podraug vilgykite pąskui ir žu- 
vu aliejum. * • i
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Ispaniją ir Darbininkų«
Kovos už Pasiliuo

savimą

veikimo sąlygas ir jos narių 
kiekis buvo pasiekęs iki 40,000. 
Po Alfonso valdžios nuvertimo 
eilė socialistų vadų dirbo išvien 
su buržuazine valdžia prieš dar- 

Įbininkus.
Į Prieš Komunistų Partiją nuo 
1920 metų jau vartojamas žiau
riausia teroras, persekiojimas, 
nuolatinės atakos. Komunistai 
priversti veikti slaptai. Vienok 
teisingumas komunistų pozici-

Ispanijoje revoliucija plečia-1rato, atpjovimai rankų ir kojų 
si jau kelios dienos. Vietomis Į gyviems, vis tai buvo vaisiai 
įsteigta Sovietai. Išnaudotojai katalikiškos inkvizicijos lspani-ijos> jų veiklumas pasiekė Ispa- 
jau buvo paskelbę, kad jie su- j°Je- 
kriušino darbininkų sukilimus, 
bet greitai po to atėjo naujos ži- rankų! 
nios, kad eina dar aršesni mū-Į 
šiai ir tūlus miestus darbininkai Ispanija buvo monarchija su jmunistams pradėjo pritarti daiir 
užvaldė. karalium Alfonsu. Jis, kaip ir'gelis sindikalistiniai nusistačiu-

šimtai tūkstančių žmo-!nįjos darbininkiją taip, kad per 
nių žuvo nuo kunigijos budelių tris pastaruosius metus Ispani

jos Komunistų Partija išaugo 
Iki 1931 metų, 11 d. birželio, !nuo 1>200 iki 30,000 narių. Ko-

iLD kuopos Minersville ir 
Port Carbon yra oficialiai 
prie B.T. pavietinio komite
to prisidėję, bet savo dele
gatų į mėnesinius susirinki
mus neprisiunčia. Susirin
kimai atsibuna kas antra 
sekmadienį kožno mėnesio, 
2 vai. po pietų, 503 N. Cen
ter St.* Pottsville, Pa.

Nejaugi tautinis šoviniž-4 
mas pas mūsų draugus iš
dygo ar atgijo? Jiegu taip, 
tai stoka klasinio sąmonin
gumo, kuri su.marksistinių- 
leninistinių raštų studijavi
mu reikia būtinai prašalin
ti. Tokių raštų lietuvių 
kalboj jau gerokai turime, 
iš kurių galima klasiniai 
prasilavinti, v:

O gal apsileidimas, tingė
jimas, ištižimas, sulepšeji- 
mas mūsų draugus apėmė?

Jeigu gyvenimo sąlygos 
dar nekuriems yra paken

kiamos ir delei to masinių
’ ne-,

Iš žinių I reiškia, kad pasilsėti čėsas.' ^6 kuopa, Girardsville,

AUCŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St
i

APLA Kuopų Veikimas 
Shenandoah Apielinkėj
Važiuojant su prakalbų mar

šrutu teko patirti apie 4, 5; 26, 
35, 48 ir 53 kuopų stovį ir vei
kimą.

les ir kasasi anglį. Taip va
dinami “butlegeriai” atvažiuo
ja trekais ir išveža į miestus 
parduoti.

Tų “duobkasių” uždarbis vi
sai menkas. Dirbdami, nuo 
tamsos iki tamsai padaro po ko
kius pora dolerių į dieną. Ang
lies baronų pasamdyti agentai 
ir policija bando neleisti taip 
“butlęgeriauti,” bet nepavyks
ta. Jeigu nakties laiku išsprog
dina jų iškastas duobes, tai ant 
rytojaus jie vėl atsikasa ir taip 
dirba.

! 'Mainierių padėtis sunki. Bet 
darbininkiškas veikimas silpnas. 
Todėl reikėtų visoms mūsų or
ganizacijoms daug smarkiau 
veikti. APLA kuopos taipgi tur 
ri rūpintis abelnaisiais darbi
ninkų reikalais: kova prieš be
darbę, už didesnę bedarbiams 
pašalpą, už apdraudą, už di
desnes algas dirbantiesiems ir 
tt. Drutinkime APLA, gauki
me daugiau naujų narių. Vi-

Shanandoah, apielinkėj didelė |sur skiepykime bendro veikimo 
bedarbė. Didelė didžiuma mai- ' idėją. Smarkiau darbuokimės, 
nieriu visai nedirba. Kurie dir- i Ypatingai daugiau kreipkime 
ba, ir tai visai mažai. PadėtisĮ atydą į jaunimą, kad daugiau 
darosi kas kart sunkesnė. jaunuolių įtraukus į APLA.

šioj apielinkėj išsivysto nau-

,puolimo. Draugai visgi pasi- ji “butlegeriai”. Bedarbiai maL 
žadėjo daugiau darbuotis, gau- nieriai prisigręžia kalnuose sky- 
ti ii- daugiau naujų narių.

Lokalinių draugijų 
Bankru tavim as

Važiuojant per kolonijas teko
/Didžiausia Shenandoah apie- patirti, kad daugelis lokalinių 

linkėj kuopa yra ketvirta, gy- draugijų, delei narių visiško su- 
vuojanti Shenandoah, Pa. ši 
kuopa narių skaičium' pašilai-*dar ir dabar daugelis draugijų 
ko gana gerai. Vis dar gauna 
naujų narių. Prakalbos sėk
mingai pravesta. Draugai ga
vo pasižadėjimų prisirašyti. 
Drg. A. žemaitis tvirtino turįs 
vieną naują narį ir gausiąs daų7 
giau. Kp. pirmininkas Kučins
kas ir sekr. Kuzmickas taipgi 
žadėjo gauti naujų narių. Jei
gu tiktai draugai darbuosis, tai 
ir pasekmes turės gan geras.

Pa., 
stovi. Drg. 

teoretinio 'klasinio suprati-, Kerevičiui kiek pirmiau gerokai 
mo, nes kol išnaudotojai ir pasidarbavus kuopa beveik pu- 
išnaudojamieji egzistuos, tol ^>au padidėjo. Drg. Kereviaus 
klasių kova už gyvenimą šiame vajuj pasidar-
nesustos. Nepaisant kiek šeris> kuris žada vajuj padirbg_ 
išdavysčių įvyks, kiek aukų !ti- PrakaiboS praėjo gana 
kils, ar klek pesimizmo -sėkmingai — daug sėkmingiau 
priešai paskleis, gyveni-' ei Shenandoah, 
mo sąlygos vers vargdie-

mažėjimo, nusibankrutavo. Bet

TunnnJvn . Q L • pirmesni karaliai, pataika-jsju darbininku, taipgi soęialis-Ispanija yra pačiame vakari- vo ^žnyčiai. ... *
niame Europos gale, iš vakartj iSpanjj0S liaudis ir nuver
si! ja rubežiuojasi Portugalija, tė A]fonso valdžia> bet šalies 
iš vakarų-šiaurių jos krantus į va]džia pateko • *buržuazijos 
Prankas- Tuom kartu Ispanijoj 

buvo 3,545 moterų minykių klio- 
štoriai su 34,868 minykėmis; 
990 vyrų minykų klioštoriai su 
9506 minykais, 1,085 seminari
jos, 30,841 kunigai ir jie savoįroux vaidžią, komunistai vaidi-1 kovų vengiamą, tai dar 
rankose turėjo didžiausius tur- na ]abaį svarbią rolę. Iš V ori -naailcSfi Ač
tus ir daugelį mokyklų, kur vai- matOsi, kad revoliucijos eiseno- Čia ir-gi pasireiškia Stoka &ana brerai 

’ kučiams grūdo religinius nuo- dar yra daug sindikalistinių * ” ’ 11 * ’ ~
,---- ‘ . ir anarchistinių priemaišų, ku-

r____Buržuazinė valdžia negalėjo r^os netvirtina pačios revoliuci-
tumos, kad kontroliavus Gibral- su bažnyčiomis susiderėti. 1932 jos. Komunistų Partijos vado-

gos, kiek toliau i šiaur-ryčius 
Ispanija rubožiuojasi su Fran- 
cija, visą rytų-pietų kraštą ska
lauja Viduržeminčs jūros. Ispa-' 
niją nuo Afrikos skiria tik siau-į 
ra Gibraltaro perlaja, kuri pa
saulyje turi labai didelės reikš-; 
mes. Ten, Ispanijos žemėje, 
Anglija turi 2 keturkampių 
mylių žemės plotą, kur išbilda-į 
vota tvirčiausios pasaulyje tvir- i

— Morocco, kuri yra 
r < ’taro peria jos, Rio- 

inea, kurios suda- 
j keturkampių mylių

1931 metais su- darbininkai, gavę pamokas
Ispanijoje iš savo vadų išdavys
čių ir sekdami kitų kraštų (Vo
kietijos, Austrijoj) • socialistų 
vadų pardavystes, pradėjo rem
ti komunistus.

Dabartinėse revoliucijos ko
vose, kurios išsivystė iš genera- 
lio streiko prieš fašistinę Ler 

J roux v

.metais konfiskavo Jėzuitų zoko- 
’no turtą, kuris siekė $30,000,- 
000. Gi 1933 metais, 24 d. ko
vo, konfiskavo visų bažnyčių 
turtus, kurie siekė virš $500,- 
000,000. Tai tiek tie dūšių ga
nytojai susivertė turto tik pi
nigais !

Darbininkų Judėjimas
Ispanijoje žiaurus išnaudoji

mas darbininkų ir valstiečių. 
Tas vargas ir skurdas viešpata
vo prie karaliaus Alfonso val
džios, jis pasiliko ir prie bur
žuazinės Niceto Alcala Zamora 
prezidento valdžios. Ir supran
tama, kad buržujai, dvarponiai, 
militaristai, būdami valdžioje,

taro perlaja.
Ispanija su Canary ir Baleri- 

ko salomis užima 194,783 ketur
kampių mylių žemės plotą ir 
turi 29,500,000 gyventojų. Bet 
gi Ispanija dar turi Afrikoje 
kolonija 
tik už 
De-Oi 
ro 14u,
žemėo plotą, bet skystai apgy
ventos. » 

šešioliktame, septynioliktame 
ir aštuonioliktame šimtmečiuose 
Ispanija buvo galinga. Bet vieš
patavusi kunigija atvedė šalį 
prie nupuolimo. Ispanija 1898 
metais pralaimėjo karą su
Jungtinėmis Valstijomis, ir to J negali atsisakyti nuo išnaudo- 
pasekmėje turėjo atsižadėti Kū-'jimo darbininkų ir valstiečių, 
bos, Porto Rico ir Phillipinų sa~ I Ispanijoje plačiai vystėsi dar
ių. Po to Ispanijos gali'a su-! bininkų tarpe anarchistinis-sin- 
smuko iki to, kad ir dabar jos į dikalistinis judėjimas. Socialis- 
imperialistai neturi vilties savo tų Partija taipgi turėjo viešo 
jėgomis išlaikyti kolonijas Af
rikoje, tat ten suteikė didelių į 
privilegijų Francijos imperia
listams ir iš jų gavo gvaranti- 
ją, kad jie gins tas ispanų ko-' 
lonijas. Keli metai atgal, prieš 
ispanus išnaudotojus sukilo Mo
rocco gyventojai. Sukilėlius 
slopino bendrai Ispanijos ir 
Francijos imperialistai ir tas 
atvedė prie sukilimų Francijos 
pavergtame Morocco krašte.

Ispanija didžiumoje žemdir
bystės šalis. Ten yra daug ir 
derlingų laukų, bet jie prastai 
apdirbami, mažai išduoda der
liaus ir iš dirbamos žepiės tik 
apie pusė yra dirbama, 
daugiausiai priklauso 
niams, klioštoriams, 
čioms. Valstiečiai yra 
me varge. Ispanijoje
kviečiai, miežiai, avižos, ryžiai, 
sodinama bulvės, burokai ir tt.

Ispanijoje plačiai išvystyta 
sodininkystė, vynuogių auklėji
mas ir pirmoj vietoj visame pa-Į jo, ką bolševikai darys, 
šaulyje stovi alyvų auklėjimas 
ir gamyba.

Daugelis dvarponių užsiima 
gyvulininkystės auklėjimu, — 
raguočių, avių, ožkų ir yra 
apie 15 milionų mulų.

Pramonė silpnai stovi. Fab
rikai, kasyklos ir daugelis kitų 
įmonių yra francūzų, anglų ir 
vokiečių kapitalistų rankose. 
Gelžkeliai turi tik 15,600 kilo
metrų, plentai—80,000 kilomet
rų—silpnai išvystyti, bet užtat 
Ispanija aplinkui turi gerus 
vandens kelius. Tokia tai trum
poje sutraukoje Ispanijos padė
tis

žemė 
dvarpo- 
bažny- 

didelia- 
sėjama

vaujamose vietose steigiasi So
vietai, kas tik ir gali būti vie
natiniu revoliucinės, organizuo
tos ir centralizuoto^rę^s^icijos 
įrankiu. Tik Komunistų Parti
jos taktika veda prie pilno lai
mėjimo. Klausimas, ant kiek 
Ispanijos darbininkai apjungs 
savo eiles kovoje aplinkui Ko
munistų Partijos vėliavą, ant 
kiek jie energingai įsitrauks į 
kovas. Mūsų dienraščio špalto- 
se kiekvieną dieną atspindi ta 
kova, ant tiek, ant kiek galima 
orientuotis gaunamomis žinio
mis.

Vienok mes esame tikri, kad 
Ispanijos darbininkai bus lai
mėtojais. Jeigu jiems šiųom 
kartu dar nepavyks, tat jie iš 
šių kovų gaus pamokų ir dar 
tvirčiau ir geriau prisirengę stos 
kovon ir įsteigs Sovietus.7 Pra 
džia jau padarytą: p ■. .

D. M. š

randasi blogoj padėtyj ir ilgai 
gyvuoti negalės. Tiktai nacio- 
nalės draugijos pasilaiko. *

* Tokių draugijų nariai prade- 
da; rimčiau rūpintis savo drau
gijų padėtimi. Minersville Sū
nų Draugijos nariai išsireiškė, 
jogei būtų daug geriau prisidė
ti prie APLA. Taip pat ir 
Mahanoy viena draugija pras
tai laikosi. Patartina tokioms 
draugijoms vienytis, susitarti su 
nacionalėmis draugijomis, kaip 
su APLA.

APLA nariai turėtų kelti vie
nybės klausimą visose lokalinė
se draugijose.

Didelė Bedarbė

Bedarbių Tarybos

nius dar prie aštresnių ko-1 kuopa, Minersville, Pa., ir- 
vų. Bedarbių Tarybos, dar-gerąi gyvoja, nors ir pasta- 
i .. -T-i j u ■ ruoju laiku narių skaičius, deleibo unijos ir kitos darbmin-ibedJ sumažsjęs.
kiskos organizacijos, vado- seknlingos. Litera-
vaujant Komunistų Parti*.tdros gana daug parduota, 
jai, yra ir bus nepavaduo-.“£)ai]y Workeriui” paaukota 
-mm, Draugai žada vajaus

laiku darbuotis gavimui naujų

J. Gasiunas.

jami įrankiai kovoj už gy-'$3.00.
venimą.

Bedarbių Tarybos, kaip narių.
bedarbiams, taip ir dirban
tiems, yra labai reikalingas'mažoj lietuvių kolonijoj gyvuo- 
ginklas kovoj prieš badą, i ja, bet savo skaičium gana ge-

Draugaį galąskim tą’rai stovi. Drg. K. Dumčius, 
ginklą, beaugindami B. ,T. .tos kuopos fin. sekretorius, ge- 
ir remdami jų-vadovus, ku-» Zai rupibasi tos kuopbs reika- 
rie įpo >raudoną*vėliava jau lais- pabar rūpinasi* gauti-nau- 
kovoja. t ' C ' ■ ■ i1! narių. Kuopa visados po

Čia gimę amerikonai dar- ,biskį aūgn. L

35 kuopa, McAdoo, Pa., nors

— bininkai ir bedarbiai žino, i 35 kuopa,1 Shamokin, Pa,, la- 
kad šį judėjimą ateiviai,apleista. Draugai Krikšta- 
pradėjo, jie laukia mūs pa- nas Bagdonas aiškina, kad 

ramos. reguliariai susirinkimai ne-reguliariai susirinkimai ne
laikoma ir visai nesirūpinama’

Komunistų Partija—Bedar- L1®tuviai Bedarbiai ir D.ar‘tos organizacijos reikalais. Na- 
bnunkai, Mftrs j Kovį! įrių skaičius pusiau nupuolęs. 
Lietuviai darbininkai iribesirūpinama gauti, 

i sėkmingos,

Istoriški Laimėjimai
MINERSVILLE. — Trys.

metai atgal Bedarbių Tary- ’ metais Ęomuiiistų1 bedarbiai, marš j Bedarbių !Pra^albos tebuvo _ , 
ba gyvavo Minersvillej. Ji- Partijos sekcija suorgani- j Tarybų susirinkimus. Marš, !les m*kas J°™1S nesirūpino, 
nai suruošė alkanų marša- kovų už maistą, drabužj
vimą j pavieto sostinę Potts-1ro11 Lar Done, rottsyiuej, lr pastogę. L-ninn nmknihn n-,,
villę su reikalavimu še!pti ^lo .Alto, Frackvillėj ir at-j Marš SpaIio 27-28 į vals- įar dd. Krištanas ir Bagdo’- 

’ F . d m u * t i tijos sostinę Harrisburgą nas pasižadėjo daugiau darbuo-bedarbius.
Tuomet bedarbiai vyrai

moterys, senukai ir vaikai
tris mylias pėsti maršavo, 
nešini obalsius darbo ar 
duonos! Tada daugelis žmo
nių netikėjo, kad kapitalis
tų valdžia dovanai duotų 
bedarbiams pašalpą. O da
vatkos, ant naujos Miners- 
villės kalno užsilipę, žiūrė-

Bu h, įsigalėjusi Bažnyčia
Ispanijos istorijoje yra juo

džiausi puslapiai iš buvusios 
įsigalėjusios katalikiškos bažny
čios. Niekur kitur tiek žiauru
mų neparodė baisioji inkvizici
ja, kankinimai, deginimai ereti
kų, “raganų”, plėšymai gyvų 
žmonių į kavalkus, kepimai ant

Po alkanų “parodai” pa
šalpa Minervillėj pirmiausia 
buvo pradėta duoti. Du me
tai atgal Bedarbių Taryba 
Minersvillej išvedė į streiką 
bedarbius, dirbančius už pa
šalpos gavimą. Streikas 
buvo 100 proc. laimėtas, 
vergija—kaip kiti sako— 
Minersvillej panaikinta. Po 
tam, kurie dirbo ar tebedir
ba, už darbą gauna užmo
kėti.

Lietuvių Vadovybė
Tų laikų Bedarbių Tary-| 

bą ir jos kovas vadovavo 
lietuviai bedarbiai ir darbi
ninkai.

Pabaigoj 1932 metų Be
darbių Tarybą taip pat lie
tuviai darbininkai suorga
nizavo Shenandoah’ryj, ku
ri išaugo į galingą organi
zaciją tame mieste.

bių Organizatorius

-- , 'jokių čia prakalbų nerengė. Da-
Marš spalio 27-28 į vals- bar dd< Krištanas ir Bagdo-

IŠ LIETUVOS
Sudegė Luokės Miestelis
Naktį iš rugsėjo 11 į 12 d. 

Luokės miestelyje kilo gaisras 
ir beveik visą jį sunaikino. Gai
sras kilo apie 9 vai. vakare, bet 
gyventojai gaisrą pastebėjo tik 
apie 11 vai., kai ugnies jau vi
sas kvartalas namų būvęs ap- į 
imtas. Mat, miestelis be elekt- i 
ros, anksti eina gulti, tai tą va-Į 
karą taip nelemtai, visi buvo! 
sumigę, kad nieko nematė. Kai 
miestelis liepsnose atbudo—ki- ; 
lo didžiausia panika, žmonės 
vienmarškiniai šokinėjo pro' 
langus ir išbėgę iš namų, lau- • 
kan nežinojo kur pulti. Mėgin-. 
ta organizuoti ugniai pasiprie-' 
Šinimą. Iš apielinkės miestų 
suvažiavo daug ugniagesių, ku
rie būtų galėję rimtai su nelai
me kovoti, b,et pritrūkę van
dens. Jau gaisro pradžioje 
žmonės užpuolę miestelio šuli
nius ir kibirais vandenį išsėmė, 
ugniagesiams maža tepalikda- 
mi.

Gaisras tęsėsi per naktį. Ug-

nis sunaikino per 100 trobesių.
Miestelis kaip ir likviduoja

mas, nes žmonės, neturėdami 
kur gyventi, išvažinėjo į Kur
šėnus, Telšius ir kt.

Gaisro nuostoliai labai dideli. 
Apdraustų namų maža tebuvę.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

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

r . -r> m u • j | viousting aacii i jouui nas pasižadėjo aaugiau darouo-
bartines B. larybas vado-iu^ socialę apsaugą. Marš tis. Gausią naujų narių ir lai- 

jį Suvienytų Valstijų bedar- kysią reguliariai kuopos susi- 
bių kongresą, sausio pra- rinkimus.
džioj, 1935, kuris įvyks i Buvom nuvykę į Kulpmont 
Washington, D. C., UŽ Be- miestuką, bet ten vėlai naktį 
darbių ir Socialę Apdraudą! nieko nesurasta. Ten yra pro- 

* * gresyvių spėkų ir veikiausia
galima būtų suorganizuoti AP 

[LA kuopą. Vietiniai draugai 
turėtų tuo klausimu pasidarbuo
ti.

53 kuopa, Tamaqua, Pa., pra
sčiausio j padėtyj. Per kelis 

L. v v.'-'.' pastaruosius mėnesius nelaiky-
siemet užsėta žiemkenčiais f ta kuopos susirinkimų. Sekre- 
kvieciais ir rugiais 55,000,-j ^rjus surenka duokles ir cent-( 
000 akrų; pernai iki tai d.:ran pasiunčia. Daug ligonių, 
buvo užsėta tik 42,833,000 bet jų blankos .cen.tr^n pasiun- 
akrų. ( čiamos be kuopos užtvirtinimo.

Atsimenu, kaip būdavo 
sunku lietuviams ir kitų 
tautų atėjūnams anglų kal
bą Bedarbių Taryboje var
toti, o dar sunkiau buvo ki
tiems tos jų kalbos klausy
tis. Mūsų vadovai su su
radimu ir ištarimu svetimų 
žodžių tarytum save kan
kino. Tačiaus kovinga drau
gų energija tas sunkenybes 
apgalėjo!

Visų buvo vienas pageida
vimas, tai tas,, kad B. T. 
programa būtų vedama pri
gimtoj amerikoniškoj ‘ kal
boj. • ' ;

Dabar tas visų troškimas 
stojos kūnu. Visose B. T. Į 
vadovauja čiagimiai 
vargę bedarbiai amerikonai 
ir su didžiausiu pasiganėdi- 
nimu pildo komunistinę pro
gramą iki zet.

Lietuvių Apsileidimas
Kokia atmaina! Mūsų 

partijiečiai, buvę komunis
tai ir revoliuciniai kovoto-' 
jai, dabar, su nežymia išim- 
čia, ne tik naujus ameriko
niškus kovotojus nepare- 
mia, bet nė iB.T. susirinki- 
muose nesilanko (Shenan- gai ir draugės prašomi atsi- 
doah, Minersville). ALD lankyti į susirinkimą, nes busidoah, Minersville).

K. Arminas.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Didelė Sovietų Sėja
BEN GERSOVITZ

NOTARAS

MASKVA. — Iki rugsė
jo 25 d. Sovietų Sąjungoj

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
___ naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONĄS STOKES 
Marion StM kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

bet jų blankos :cen.trąn 
čiamos be kuopos užtvirtinimo.

Centralinėj Sovietų Są- Delei tokio nesirūpinimo orga- 
jungos dalyj kolektyvuose Inizacijos reikalais ir prakalbas 
užsėjimai išpildyti 3 iki 10;neSal5I6 įvykti. Spalių 7, va- 

negU Į kare atlaikyta susirinkimas, 
buvo reikalaujama sulig pla- įkuriame ta visa bloga, padėtis

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

Čia

su- i nuošimčių daugiau,

no.

Pittsburgh, Pa
Pranešimas ALDLD 33 

Kuopos Nariams
Draugai Nariai: Mūsų kuo- 

I pos susirinkimas įvyks sekma
dienį, 14 d. spalio, 12 valandą 
.'ieną, L M D svetainėje, 
142 Orr St., Soho. Visi drau-

! aptarta ir nusitarta-laikyti re- 
.guliariai kuopos susirinkimai 
antrą panedėlį kiekvieno mėnę- 

■sio, pas d. Drainį. Narių skai-. 
čius daugiau kaip per pus su
mažėjęs. Didelė bedarbė, tai 
viena priežastis, bet ir didelis 

; apsileidimas yra gana svarbi 
priežastis delei didelio narių nu- > 
„r,. -■**■ . ...... - , ' - - j
labai svarbių reikalų aptarti. ■ 
Todėl^ nepamirškite dienos ir 
nepavėluokite.

Draugiškai,
i Kuopos Valdyba.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue !

Kampas E. 23rd Si.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto
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Karo Propaganda Japonijoj
kasyklos' nedirba. ‘ Jeigu kur!'/-—J ■ " '

I ' 1 L1 J » H PRANEŠIMAI Iš KITUR 
dirba kaip skebaudami, tik

(Tąsa)

Ta ypatingos rūšies literatūra aptaria, 
tikriau ragauja, karo problemas, karo 
lauko veiksmus, pobūdžius karo operaci
ją, ypatybes būsimo “priešo”, lygina ka
ro sausžemio ir oro jėgas su Japonijos 
jėgomis, daro išvadas iš būsimo karo ir 
t. t. . Kapitonai įvairių rangų, esantie
ji tarnyboje ir atsargoje, admirolai ir 
generolai rašo knygas, romanus, apysa
kas apie karą ir visaip garbina, atsipra
šant už pavadinimą, tą “literatūrą”, siū
lo ją visuomenei.

Būtų didelė klaida priskaityti visas tas 
“pasakas”, “romanus”, “kūrinius” prie 
dailiosios literatūros. Nei vienas iš tų 
raštų (o jų jau išėjo šimtai) nespindi 
nei vidutiniu literatūros gramatiškumu. 
Pilni jie keistybių apie žmogaus psicholo
giją ir kitas ypatybes.

Bet tuom kartu daugelis iš tų karinių 
raštų jau turėjo po 100, 150 ir 200 ir 
net 250 laidų, prie to kiekviena laida tur
ėjo desėtkus tūkstančių kopijų. Tas liudi
ja tą, kad leidėjai su pagelba gerai pasta
tyto už karą aparato galėjo įgrūsti į vi
suomenės rankas tos karinės makulatū
ros. Labai daug jos veltui išdalino.

Tik mažas kiekis tos ‘literatūros” yra 
parduodama už pinigus. Romanai su 
sensaciniais antgalviais, baisiausiais pa
veikslais išduodami kaipo premija krau
tuvėse prie pirkinių, priedai prie maga
zinų ir laikraščių jų skaitytojams. Ar
mijoje ir laivyne tas knygas dalina dy
kai, o ypatingai grūda eiliniams karei
viams. Visose 
lis “apšvietos” 
niams.

Be abejonės,
ir jos valdžia gerai apmokėdama auto
riams ir leidėjams šovinistinės-karinės 
literatūros laikosi posakio: “Tikslas pa
teisina priemones”.

II

mokyklose jos yra da- 
knygų ir būtinos moki-

kad viešpataujanti klasė

“Nuo Panamos kanalo prakasimo ir 
užgrobimo Filippinų salų velniška ranka 
pavojingos, žiaurios ir netikusios Ameri
kos ardo Tolimuose Rytuose taiką, pa
laikomą tiktai Japonijos. Amerika per
sisunkusi sauvališka saumylyste, kas ir 
iššaukia pavojų Japonijos-Amerikos su
sirėmimo. Nuo Amerikos reikia nu
traukti taikos kaukę ir parodyt jos bjau
rų veidą pasauliui...

“Amerika,—tęsia Tanecugu,—ruošiasi 
užpulti Japoniją. Bet Japonija taipgi 
rengiasi prie atrėmimo to smūgio. To
dėl karas tarpe Japonijos ir Amerikos 
neišvengiamas”.

Pagal visus davinius, kuriuos turi au
torius, Japonija išeis pergalėtoja iš ka
ro. Tikrumoje, pavyzdžių tos pergalės 
knygoje nėra, jeigu neskaityti daugelį 
kartų pasirėmimo ant “nepergalimo ja
ponų kariškumo”, “neturinčios lygios 
drąsos” ir t. t.

(2) Ikdzaki Tacakata knyga “Japoni
jos-Amerikos Karas”. Išleista Tokio 
mieste per “Sensineja”, 350 puslapių.

Tikrumoje, knyga yra rinkinys straip
snių, sujungtų tiktai tema, skiriamų Ja
ponijos-Amerikos karui. Autorius trum
pai palietęs Japonijos ir Amerikos impe
rialistų priešingumus Chinijoje ir Ra
miajame vandenyne, pereina prie klausi
mo apie tai, ar neišvengiamas Japonijos- 
Amerikos karas. Karas, pagal autoriaus 
manymą, yra neišvengiamas^ nors jau ir 
tik todėl, kad “abi šalys prie jo rengiasi 
per daugelį metų. Karo laimėjimas pri
klauso nuo strateginių pozicijų, užim
ančių kaip ant jūrų, taip ir sausžemio.”

“Bet taip ar kitaip,—tęsia autorius, — 
karo laimėjimas jąu išspręstas. Japoni
ja negali nebūti laimėtoja tame milžiniš
kame jūrų kare... Amerikiečiai. juk 
taip yra neskubūs, nepasisukanti, i ,”į , . ;

Nesijuokite! Apgavo grabo- negąuna skebo užmok'esties. 
nuliūdusią šeimyną. Uždirba maždaug nuo 80 cen- 

Spalio 4 d, buvo laidotuvės bū-, tų iki $1.50 per dieną, 
vusio biznieriaus Milūno, kuris sa, ; 
būdamas gyvas pritardavo be h šimtis ką uždirba ir apie du 
paremdavo darbininkišką ju- syk tiek, tačiaus vistiek ba- 
dėjimą. Per jo laidotuves, kuo--dauja. Jeigu aš būčiau savi- 
met išvežė kūną į bažnyčią ir ninkas tokių dviejų didelių 
ant kapinių, palaidoti, tūlas miestų, 
jaunas vaikinas, apiė 25 m. [ “pekla’ 
senumo, surankiojo visas gra- ną iš jų parduoti, tai aš ge-; ;

ir DETROIT, MICH.

i Maskaradų šokį, paremsite B. Ta
rybą, kuri siųs delegatus į Harris- 
burgą ir į Washingtoną delei rendų, 
iš valdžios gavimo mažiems stubel- 
ninkams.

K. Arminas.

-i . Tie-! LDS 21 kp rengia didelį susirin.
yra gal apie vienas nuo-, kjm^ kuriame bus išduotas platus 
is ką uždirba ir apie du prieškarinio kongreso raportas, 14 d.

kaip Pittstonas ir 
ir man būtų valia vie-

spalio (Oct.), 7 vai. vakare Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Raportą 
išduos drg. J. Baronas ir jaunuolių 
delegatai. ' Taipgi turėsim ir anglų 
kalbėtoją, 
silankyt.

Todėl kviečiam visus at-

boriaus reikmenis, paliktas lai-.riau parduočiau Pittstoną, 
dojamo Milūno namė ir dingo,1 gyvenčiau “pekloje 
kaip kad būtų buvęs kampa- bent būtų šilčiau.

Į ras. Graborius Bokanas hianė, į ---------
į kad jis buvo sėimynos giminai-; Dar vienas buvęs laisvama- 
jtis, gi Milūno šeimyna manė,'ni^ ir socialistas nudardėjo 
j kad jis buvo graboriaus pagel- prie klerikalų ir peizojo Tara- 
; bininkas ir jį, netikėtai, paliko 1 daikos styliaiis eiles. “Garsas” ■

_ i ______ i __ • . i 1. . , . . i •

o
Tenai

Kviečia Komitetas.
(241-242)

SCRANTON, PA.

namie, kada sugrįžo, jau Į’ado jas talpina net su jo tikru M-
’ • i * •vi i I J Ii* > i ' • ‘ . t < '* > . f-viską iškfaustytą. Visokių' va-'rašų—Raršbkas. Tai 'laikai, 
gyslių 'esu girdėjęs pirmiau,.1 tai gądynė! Beje, mūsų uolus 
bet šitokią .tai pirmu syk. 'Veikėjas, wilkesbarrietis Kas

paras,’ irgi pradėjo pusėtinai

“Būsimas Japonijos-Amerikos Karas”
Iš keleto šimtų “romanų” ir “užrašų”, 

del savo pragaištingos imperialisti
nės politikos, užsitarnauja atžymėti nors 
keli. Tuom kartu reikia pažymėti, kad 
daugiausiai ir labiausiai charakteringi 
iš jų yra pašvenčiami Japonijos-Ameri
kos Karui. Japonijos imperializmas sa
vo kovoje už rinkas Chinijoje ir Ramia
jame vandenyne pirmoje vietoje ir svar
biausiai susiremia su Jungtinėmis Vals
tijomis šiaurinės Amerikos. Ramiojo 
vandenyno priešingumai imperialistų 
tarpe virto svarbiausiais priešingumais 
del busimojo karo, ir tas pasitarnavo del 
išplėtimo taip turtingos už karą litera
tūros.

Žemiau mes privesime aprašymus ir iš
traukas iš keleto “romanų” ir “pamfle
tų” apie būsimą, neišvengiamą, pagal 
Japonijos imperialistų autorių manymą, 
Japonijos-Amerikos karą. , Tie “roma
nai” tuom pat kartu suteikia suprati
mą apie šovinistinę propgandą jų šaly
je. Tie “romanai” aiškiai atidengia cha
rakterį tos propagandos, jos karinį to
ną, o kas svarbiausiai—jos specifišką 
kariniai-šovinistinį karštą žargoną.

(1) Kontr-admirolo Sosa Tanecugu 
veikalas vardu “Japonija ir Amerika ant 
Pražūties”. Išleistas Tokio mieste per 
“Seibunkan”, 400 puslapių.

Tanecugu smulkmeniškiausiai išdėsto 
Japonijos-Amerikos priešingumus, susi
dariusius per paskutinius 30 metų. Ke
letas desėtkų puslapių tos knygos pa
švenčiama “bjaurioms ir žiaurioms 
Jungtinių Valstijų imperialistų priespau
dos priemonėms Tolimuose Rytuose.” 
Tiek pat vietos knygoje pašvenčiama 
“Japonijos teisingumui, stovinčios sar
gyboje Azijos gyventojų, ginančios tas 
liaudis nuo Amerikos agresijų”. Atsa
kydamas į savo klausimą apie neišven
giamą karą tarpe Japonijos ir Amerikos, 
autorius rašo:

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kp. mėnesinis ..susirinki

mas įvyks 14 d. spalio (Oct.), 10:30 
vai. ryte, 29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt, taipgi bus išduotas raportas 
iš atsibuvusio T.D.A. distrikto kon
ferencijos.

' Finansų Sekr. D. Lukienė.

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. Collinwood kuopa rengia 

“Care’ party ir Weiner Roats” sek
madienį, 14 d. spalio (Oct.) Machtos 
farmoje, prie Green Rd. Pradžia 10 
vai. ryto, įžanga veltui visiems. Kvie
čiam visus atsilankyti ir dalyvauti, 
užtikriname, kad visi praleisite links
mai dieną ant Šviežio oro. Kviečiam 
visus.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Pašai pihė

Draugystė rengia “Card party’’ ir va
karuškas, 13 d. spalio (Oct.) L. D. 
svetainėje, 920 E. 79th St., 6:30 vai. 
vakare. Bus duodamos geros dova
nos, kas išlaimės kortų lošime. Taip- 

-i.Kvja, I bus ^era orkestra šokiams. Kvie- 
(241-242) i ^am V1SUS atsilankyti, kartu pralei- 

i site linksmai laiką ir paremsite dar
bininkišką organizaciją.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
14 d. spalio (Oct.), 9 vai. ryto, Le
onard svetainėje, 111 W. Market St. 
Visi nariai ir narės privalo dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt.

Kp. Sekr., Klevinskas., 
(241-242)

SCRANTON, PA.
APLA 57 kp. rengia prakalbas, 14 

d. spalib ’ (Oct.), Leonard’s svetainė
je, 7 vai. vakare. Kąlbės organiza-

Gasiunas.
Old , •* r je, 7 val vakare. Kąibes orgamza-

t i • -m u- • Šlubuoti. Ar tik nepaseks Pa- cijos sekretorius drg. J. Gasiunas. 
rorge, Jenkins township ir‘dolskio bei Nieniaus pėdomis. Tad kviečiam visus dalyvaut ir iš-

Mūsų apielinkėj, kaip

dar devyniolika miestelių, ap- 
' sireiškė studentų bei mokyto- 
i jų streikai. Mokytojai ir moky
tojos paliuosuoti nuo darbų už 
tai, kad jiem ir jom algos ne
apmokamos už daug mėnesių. 
Priima kitus jų vieton su pri- 

.žadais, kad .jiems bus apmo- 
Ikėtos algos,' kaip tik nuo skur- 
jdžių darbininkų išrinks taksus. 
• Kadangi yra labai daug pamo- 
: kintų vyrų bei merginų, tai su 
| džiaugsmu griebiasi už tų dar- 
ibų. Bet ir vėl kliūtis. Sustrei- 
, kuoja . studentai už tai, kad jų 
mylimi mokytojai ir mokytojos 
paleisti nuo darbo, o prie nau
jų mokytojų jie nenori eiti mo
kytis. Tai, pagal mano nuomo- 

'ne, geras apsireiškimas ir gra
žus žingsnis linkui revoliuci
jos. Gerai studentai, bravo. •

Man teko būti' moksleiviu. 
Aš buvau mokytas “dūmbell.” 
Bet nėra nieko be priežasties. 
Kartą lenkų sostinėj Varšavoj, 
1901 m., aš'*buvau jaunuolis 
studentas ir* netikėtai susiti
kau su kitu lietuviu studentu/

šleekt gešeft.”
Šienpjūvis.

girst svarbias prakalbas.
Rengėjai

DETROITO ŽINIOS!
WATERBURY, CONN.

Darbininkiškos draugijos bendrai 
rengia vakarienę ir šokius, subatoj, 

I 13 d. spalio (Oct.), .774 Bank St. 
Hamtramck įžanga visai žema, turėsim gardžių 

valgių, gėrimų ir bus gera orkestrą

Kviečiam visus atsilankyt. ;
Komisija.

(241-242)

MINERSVILLE, PA.
Bedarbių Taryba rengia šokių va

karą su programa, subatoj, spalio 13 
d., Benoskio Svetainėj, 501 Sunbury 
ir 5th St. •

I Bedarbių Taryba išgauna iš val
džios pašalpą bedarbių suvargusioms 

darbų, šeimynoms, kurios delei įvairių ma
žmožių negali gauti.

Bedarbių Taryba—bedarbių užta-

Nė vienas darbininkas nėra užtik- ’ 
rintas su darbu.

Autoriui veikiausiai yra vienas iš tų,1. 
kurie gerai painformuoti apie būsimas 
priemones Japonijos-Amerikos kare. 
Kaip žinoma, Tokio generalinis štabas 
labai daug kreipia domes į jo knygą. Di-’ 
džiausi Japonijos laikraščiai “Kokumin” 
ir “Asagi”, kurie spausdino ilgas ištrau
kas iš knygos besiruošiant ją išnaujo iš
leisti, rašė:/

“Tai literatūra verdančio kraujo ir 
meilės linkui tėvynės, kelianti savo bal
są išvakarėse svarbiausių įvykių del mū
sų šalies. Jau kartą Japonija išsitrauks 
kardą, tai veidmaininga, išdidi Amerika 
jai nieko nereiškia!”

(3) “Kas Bus Atsitikime Karo Tarpe 
Japonijos ir X?” Knygą išleido “Meidzi”, 
Tokio mieste. Autoriaus vardas neiš
duodamas. Ši knyga sukėlė baisiai di
delių sensacijų. Parašyta lengvoje kal
boje. Bėgyj 3-4 mėnesių ji turėjo 250 
laidų.

Autorius su visu griežtumu pareiškia, 
kad Japonijos-Amerikos karas yra neiš
vengiamas. Dar daugiau to, jis tvirtina,

j buvo prisirengęs valiuoti į to
limąją Rusiją, dar caro laikais, 
užimti1 garbingą vietą-—tele
grafisto. 1 J ■ - :

*Prieš jo išvažiavimą (jau jis! 
buvo uniformoj) jis vieną ■ ry
tą pasiūlė, kaip man biedmam, 
ant atsisveikinimo užfundyti 
puoduką kavos ir pierniką, ka- 

ivarnioj. Man nebuvo svarbu— 
I loską priėmiau.' Begeriant ir 
į šiaip jis man sako: “Aš va- 
! žiuoju dabar į tolimąją Rusi- 
iją. Caras, man duoda darbą su 
i 27 rubliais į mėnesį ir kvaterą 
į(butą).”
i “Tas gerai,” sakau jam. Bet 
jis sako, kad: “Mes, studentai, 
šitą caro valdžią nuversime iš! 

i pamatų, ir pastatysime naują | 
j' namą.” Aš nustojau gėręs tą1 
i ._.. nusistebėjimu, j
I atsakiau : “Tu durnas.” ' 
| Laimingas būčiau, kad tą 
savo draugą studentą; sutik- 

• čiau ir galėčiau persiprašyti 
j už savo kvailystę! Caro jau 

--- o--------- ---- ------ a----  ---------- 7 [nėra ir naujas namas pabuda- 
kad jau pati gamta atitolina japonus nuo votas. ~

j ' -r-—j apie sj aiaeų oenąrą orgam- 
Sknitau djenlapiuųs.e, ,( lpą4 zuotų spėkų darbą. Ne tankiai 

Scran^ųiio YMCA syėtąipęjė 
kalbės Sovietų Sąjungos Drau- ___ ___________

giį. atstovas*,; Herbert Gol4- gykite .tjkietiis, iš, aJkstoli 
frank.? i fetįtakbtinej minu-•!. „i. 4..J 1T..I 1
tok; špūlių 4-! nežinoma rAn- 
ka-’ •suĮt^Ūde prakalbas, Direk
torių MflOTęaS.' atsisakė duoti o...... ___________ ____
svėtaįnų. Tūlas kunigas, Crane, 15o jaunuolių kp., ALDLD 
pąsįpiktinęs YMCA taktika pa- j88 Lbs 86 kp. iP Kazio 
sikvietė Goldfi^nką į bažnyčią Giedrio TDA kuopos;. 'Tikietai 
ir leido jam kalbėti. .Spalio 4 jg anksto perkant bus po 40c; 
d. jo sakyta prakalba tilpo j 0 prie durų perkant 5 centai

amerikiečių. Autorius persergsti Japo
niją net nuo bent kokių susitaikymų su 
Amerika. “Tai,—rašo jis,—atvestų rąus 
tik prie amerikoniškų žabangų.” Kiau
rai per visą knygą autoriui pačiomis juo-1 
džiausiomis spalvomis aprašo “velniškas 
machinacijas Jungtinių Valstijų, atkreip- 1 
tas prieš Japoniją.” Charakteringa tas, 
kad autorius nei nebando išdėstyti ko-^ 
kias nors svarbias priežastis, kurios at-, 
ves prie Japonijos-Amerikos karo.

“Politika, diplomatija, net mokiniams, 
—rašo jis,—visiems tiems, kas susipaži
nęs su Amerikos intrigomis, aiškus neiš
vengiamas Japonijos-Amerikos karo su
sirėmimas. Velniška ranka Jungtinių 
Valstijų pavojingai krato visą pasaulį ir 
nustato prieš teisingą Japonijos politiką. . 
Tam reikia padaryti galas.”

Paskutinę laidą tos knygos dalino vel
tui mokyklose, universitetuose, armijoje 
i/ net kavinėse. < -i

(Daugiau bus)

East Side ir 
darbininkiškos o r g a nizaeijos goktams* 
stato scenoj didelę čenstaka- ■ 
vos klioštoriaus tragediją, tai l 
yra “Kunigą Macochą.” šis 
veikalas yra labai įdomus, nes , 
jame matysit visas kunigijos 
meklerystes ir melagingą be- 
ženybinį šeimynišką gyvenimą. 
Macochas yra paimtas iš isto
rijos. Tai tiesiog atidengimas 
“šventųjų tėvėlių 
kaip žmonijos mulkintojai gy
vena, kuom užsiima, ką garbi- rytoją, 
na ir su kuom kovoja. , 

rintas su darbu. B. T. yra visiems 
Macochas yra ilgas ir bran- vargšams reikalinga. Atsilankydami 

gus veikalas, daug triūso ir 1 — 
daug lošėjų ims perstatymas, r 
Bet kad aplinkybės, draugų ir T 
publikos spaudimas reikalam £ 
ją, tai mūs pirmaeiliai dradgai 1 1 
stengtasi' pateilkinti reikalavi- f 
mūsirsti dideliu entuziazmu ę 
dirba prirengimo komitete. J 
Kaip pereitą metą perstatom 1 
“Kolčaką,” taip, ir dar ge- ę 
riau, šio lapkričio 18 d., 4 :30 I 
po pietų; matysit : ant scenos 1 
šį didį ir trukšmingą veikalą y 
ir būsit pilnai juomi patenkin- 1 
ti. Tą mes užtikrinam iš anks- , į 
to, nes šį metą aktoriai bus ge- j Y 
riau prisirengę, daug yra paty- | I 
rusių aktorių ir gabiai moki- j < 
naši. Mokytojas daug geriau | 
susipažinęs su mokiniais. |

Draugas Maknavičius gabus jį 
jaunas režisierius, su dideliu t, 
pasiryžimu dirba, kad pada- f 
rius aktorius kaip iš senų, taip r 
ir iš jaunų. Jis niekuomet ne- i 
rūgoja, būk netinkami aktoriai i <

.kavą ir žiūriu jam į akis su j geraį sekasi'ir eina pirmyn, i 
ir kvailai jam , vietiniai draugai labai dėkin-! 

gi d. Maknavičiui už jo pa
galbą mūsų organizacijom. J

Draugai ir pritarėjai, kaip • 
organizacijose, taip ir pavie
niai, įsidomėkit ir praneškit 
savo draugam ir pažįstamiem 
apie šį didelį bendrą organi-

,tenka matyt darbininkišką te
atrą lietuvių kalboj,(todėl įąi-

u4til|rinųk 
kuBinkitėl

atsisakė duoti

kalbėta prieš 
ir prieš fašiz- 
Sovietų Sąjnu

dienlapiuose; 
karą, už taiką 
mą, už rentimą 
gos.

Sustabdymas 
apielinkėj tai v
Tiktai reikia stebėtis, kaip tas 
kiinigužis pasikvietė jį kal
bėti pas sąve įr dar kapitalis
tų reporteriai paskelbė jo 
prakalbą. ,.

prakalbų šioj 
ne nąujiena.

Dabartiniu laiku šioj apie- 
linkej nei jokios tikros anglia-

’F
4>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!

ūį i^et|. *JĮasi$- 
ik'i^tuš1 galit *gad; 

ti nuo aktorių arba nuo šių 
brg. narių: Laisvės Choro, LDS 

».. ALDLD

daugiau. Durys atsidaro 3 :30 
po pietų, teatras prasidės,4:3,0 
pp., 18 d. lapkričio. Šokiai 
prasidės 9 Vai. vakaro ir tęsis 
iki 1 vai. ryto. Ląšimas bus 
Tarptautiniam Darbininkų Na- 
•me (Yemans Hali), 3014 
Yemdns. Vien šokiams 20c.

Filipinų salose pereitą sa
kaitę viesulą užmušė virš 
20 žmonių. . -

Į>

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukę ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

tėvams ir vaikams
i Draugair . i

Žiema ateina. Daugiau ‘bus laiko skaityti ir la
vintis. Tėvai nori, kad jų vaikai išmoktų lietuviškai 

( skaityti. Jaunuoliams, kurie išsimokys, tai tas ateity
je bus labai reikalinga.

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių

“Jaunuolių Švyturėlis”
( Patsai gali išmokti skaityti. Knygą sutaisė drg. R. Mi- 

' žara. Ji yra didelė ir labai naudinga. Knyga didelio 
formato, turi 160 puslapių, daug eilių, 

apysakimėlių, patarimų.
Jos kaina buvo 50 centų. Dabar kas pirks nemažiau 

5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti 
vieną, tai bus 20 centų.

Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite 
tuojaus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant 

prisiųskit ir pinigus.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

DABAR PARSIDUODA BERTAININIS

NEW MASSES
48 Puslapių—-Muštruotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies 
užsienio rašytojų.

Į ’

šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą
METAMS $3.5p-^U$JSI M£TŲ $2.00

* ; Tupjaįis užsirašykite

NEWiMASSES; 31 Easl 27th St, NEW YORK CITY ;
’ • į

ir
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Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

jra toe an fėi wi iu» ari nr wi aa an we wi rr aa ąą ąą.ąą.ą/t.ąa ąą ąą.ąą m ;

5

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

SpecialiŠkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

Š

f

I



Ketvirtad.,' Spalio ’ll, 1934 Penktas Puslapis

Easton, Pa
Rajeckas, 730 

Raaikas, R. R. 

Gūsis, 1307 Da- 

20 Dale St. N-E.

nei 2,000-3,000, kad išvesti 
Bethlehem, 'Pa., šilkines į 
streiką. Taip ir paliko neiš-

____  __ fa'ikys ipkrAĄĮdas. Bet pasmerkti , virš miriStū^, par d a-..Nežinia kiek ilgai streikas tę-' UETI^J§S s°valdyba UKi9i4*Ivm?BAU’ 
Šioj dieną ‘hrieš ^skirtį laiką pi- vikus. Publika vienbalsiai sis, bet streikieriai laikysis vie-’ rapids, mich

J, McKeenly, kuris yra prida- kur jis 
botojas šilko fabrikantų
apielinkėj? kad pastarieji “ne- kietųot pranešė, kad pikietą stojo už pasmįrl^imą. Beje,t d. 
skriaustų” darbininkų. . atidėjo ant toliau., 'taip ir pa- Pit kalbant irjyirą minėtas ,bni-
Nūsigahdo Pate,sodo Dažytoju!siI*°- B h : 1Vel'Sftė‘L prof^0^ ,

Uz kelių dienų Bęthleheme patvirtindamas d. Pit teisybes 
Skaudžiausias dieglys po-’surengė, prakalbas kitam orga- žodžius.

nams, tai Patersono*, N. J., da-1 nizatoriui nuo AGW unijos, i Trečias kalbėjo nuo Federa- 
žaunių darbininkų nubalsavi-i Prakalbų majoras-kunigas ne- cijos. Tas irgi smerkė nacio- 
mas eiti į streiką 24 d. rugse-1 griovė, ,bet po prakalbų išsivijo nalį ofisą ir Gormaną, kaipo 
jo. Atsimename, kaip perei- j kalbėtojus ijr grąsino; “Jei jūs streiklaužius, bet jis pridėjo: 
tais metais, ASW unijos vadai ■ atsivedę įjūrius streikierių iš (“Jei tuos mes vadinam streik- 
brutališkai su policijos ir mili- j kitur bandysite čionai pikię-, laužtais, tai prezidentas Roo- 
cijos pagalba, sulaužė dažyto-! tuoti šilko dirbtuves,, tai mes seveltas yra No. 1 streiklau- 
jų streiką. 'jums negąįlėsime bombų, laž- žys. Publika tame smarkiai

Gormanas suskubo suvaryki du, ir kulkų.” Va., tau, kad nori jam pritarė.
atgal audėjus pirm spėjus iš- ir “dievo” tarnas.
^iti dažytojams. ]
Eastono majoras paskelbė sa-!“visągalįs0 ponas “dievas’'? 
yo proklamaciją, suba.toj . for. • Streikierių Prakalbos < - . 
Gormanas atšaukę , tekstilės i . :
dąrbinįnkų sveiką. . - ; L: ?onanT<i) F.G b . ,

■Matote, koks .pas juos. har-[Mahpn ir kitiems tipo ;va- tetus iš^čių darbininkų : “Tik 
moningas, darbas, jie, yra; dams atšaukus štieiką, darbi- tuomet Jb^is gajifn^ išvengti, to- 
organizuoti ir pažįstą , .'savo j ninkai labaj, pasipiktino tokia p^rd'avyšČiųJ” sako d. V. 
klasę, savo partiją. O su;dar- vadų išdavyste. Nedelioj, 23 ; rp > jį-g kad neitų
bininkais dar yra, didelę /be- d. iiigsėjo, buvo sušauktas ma-1 pirrnaJdiefiį į darbą, o lauktų 
da, nes didelė, jų, didžiuma ne- sinis mitingas Moose svetainėj, i žiR^ kitig- taiėstų, ką kitų 
pažįsta savo partijos ir remia So. 4th St. Darbininkų P risi-' mjesįU) d'arys.. Ir

į Į ką Stewart Silk Co., kur kele-1 kapitalistų partijas, o pasta-; rinko virš poros tūkst. Kai- lis baįai.g D0. masmitingo

Kas Girdėti Tarp Audėjv

Ką Eastono tekstilės darbi-; 
ninkai kalba sugrįžę į darbus 
po parduoto streiko per ponus 
Gormaną, Greeną ir vyriausi 
streikų laužytoją, prezidentą 
Rooseveltą ? Kodėl didžiuma 
tekstilės darbininkų šaltai at
sinešė linkui streiko? žemiau 
pažymėsiu priežastis.

Eastono ir Philipsburgo, N. 
J., darbininkai ėjo į streiką be 
jokio ūpo, nes didžiuma jų ne
žinojo, ko jie eina, išskyrus 
Onondago Silk Co. ir Philips
burg Silk Co. darbininkus. Tų 
dviejų kompanijų darbininkai 
žinojo, ko jie eina ir ko jie 
reikalaus iš kompanijų, nes 
jiems buvo išaiškinta per NTW 
uniją, kad mūsų pareiga prisi
dėti prie bendros kovos, nežiū
rint kas jai vadovauja.

Kas būtų atsitikę, jei Eas- . 
tono ir Philipsburgo 
darbininkai nebūtų 
streiką? Germanas ir kiti nja-Įta langų tapo išmušta, 
cionalio streiko ofiso ponai bū-Į tas buvo pradžioj streiko, 
tų suvertę visą kaltę ant šių i 
miestelių darbininkų. Gorma-'joj sako 
nas ir kiti savo judošiškas ran- ninku ir 
kas būtų pilotiškai i 
Eastona ir Philipsburgu. 
bar jie to padaryti negali.

Darbininkai Nepasitikėjo 
Vadovybei

Kaip viršuj minėjau, darbi
ninkai ėjo į streiką be jokio 
ūpo. Užpikietavus dirbtuvę, 
ėjo laukan, nenorėdami gauti 
skebo vardą. Bet jie neturėjo 
jokios vilties, kad šis streikas 
būtų laimėtas, kuomet jis yra 
UTW unijos vadų rankose, nes! 
darbininkai dar nebuvo pamir-| kui jie iškepė tokią proklama- 
šę kelias iš eilės UTW vadųjciją? Juk šis streikas buvo lė- 
pr'aeities pardavystes.

Daug buvo tokių darbiniu- kame dalykas: pereitais 
kų, kurie buvo griežtai nusis-■ tais tekstiliečių streikas netu- Minėtam , organizatoriui 
tatę bent ką bendro turėti sudėjo, tokios politinės reikšmės, žiuojant į - "r;
UTW unija/ : ' ' .............................. . ,
sistatymas yra klaidingas. Bu-; daug smulkių biznierių pritarė susistabdė i v ėrų ė krėsti jo, aų-1 sustojo.

A _ 1 — - . . ' r.4-nr. Ir 1 1 . T/’’ 1 t ZS 4* R t 1 XI A LT O 1 11 iv* t r 1 ZS VI O Ci O zT ZA H 11 I

tekstilės 
išėję

vestos.
Majoro Proklamacija

Eastono miesto majoras ir 
policijos viršininkas, rugsėjo 
20 d., išleido proklamaciją, ku
rioje gieda, kad esą žymių 
nuostolių ant industrinių plan- 
tancijų dėlto, kad šios apielin- 
kės darbininkų vadai nesukon
troliuoją veikimą organizaci
jų, kurios pikietuoja industri
nes įstaigas. Jie sakė, patvar
kysią, kad nebūtų padaryta 
nuostolių jokiam fabrikui.

Melavo miesto majoras ir 
policijos viršininkas. Jokių 
nuostolių nebuvo padaryta lai
ke streiko, nes per abi strei
ko savaites, patikrinimui, kas 
rytmetį -pravažiuodavo, palei 
dirbtuves .7-9 mašinos, tai ir 
viskas. Tas buvo daroma pa
tikrinimui, ar kas nedirba, bet 
jokių nuostolių nebuvo 
ma, išskyrus išvedant į

klasę, savo partiją.

daro- 
strei-

. _ - , ....... ,JarP reikia; Ketvirtas kalbėjo NTW uni-
Pėtynčioj I visų “velnio” įrankių, o kur jo jos vietinis organizatorius, d.

iV. Trumbull, -brg. V. T: 
' aštriai kritikavo F. vadus ir 

•t,;.,, j , : nufodm&jb, kaip reikia suor- 
Gormąnūi, M c- gaĮ1įzuotj 'pliačiu'š. streiko komi-

Betįrosios skaudžiai plaka ne sa- 
i vo klasės narius.

Toliau jie savo proklamaci- Eastono miesto majoras. F.
, kad piliečių darbi- C. Roberts, už gerą pAtarnavi- 

savininkų gyvastis mą Mr. Gormanui ir Eastono 
šilkų fakrikantams, 22 d. rug- 

nepaisant kokiossėjo, gavo nuo darbininkų virš 
100 protestų per telefoną.

Žiaurus Bethlehem, Pa., 
Miesto Majoras

Bethlehem miesto majoru 
lyra kunigas, iš Bengerio, Pa.

eilėj, penkių pėdų tolume nuo į Laike šio tekstiliečių streiko, 
vienas kito. Iš kitur atvažia- vienas organizatorius nuo C. bės. 
vę nebūsią “toleruojami.” i 1 z
Ir Biznieriai Pritarė Streikui

nusiplovę būsianti apsaugota ir “tvarka” 
_ . Da- palaikyta, 1

būtų industrinės sąlygos. IrI 
savo proklamacijoj įsakė, kad 

; nevalia po daugiau pikietuoti, 
, kaip po 10 žmonių prie dirb
tuvės ir tie turi būti tik iš tos 
pačios dirbtuvės ir po vieną

nybėj tol, kol streikas bus lai-; Ppegidentag> Charle8 T- Jakcn8# ]5e4 Turn. 
mėtas. Todėl .darbininkai pri-Į<* Ave., Phone 72073. •
valo visaip kaip ji remti. , Nason st. n. ty.

... I . Prot. Raštininkas, KarolStrelkierys. I Box 117 North Park.
1 Finansų Sekretorė, Tillie 

vis Avc. N. W.
Iždininkas, Wm. Karvelis,
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Ellizabeth Avė.
j Mary Rasikas, 1537 Broadway Avc. N. W)
> Revizijos Komitetas, Anthony Garbanius- 

kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
ill Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

| Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli- 
' zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
I Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
i Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 

1256 Scribner St. 1
Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

Draugijy Adresai, Kurios ‘ 
Turi “Laisvę” nl Organ?

f j ----------------
DETROIT MICH.

' * 
t).L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY I 
BA. DETROIT, MICH., 1934 METAMS į 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie. Ave. 
Vice-Pirm. P. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon 
Fin. Sąkr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton 

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

Avė.
Avė.
Avė.
Avė.
Avė.
Avė.

VALDYBA VIENYBĖS DRAUG. 1934 M.
Pirm. K. Ustupas, 27 Clevefend; Avė.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ąmes Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Avė. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 19 Burton St. .
Ižd. globėjai: A.- Butkienė, 16 Holbrook Ave. 

, J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
, S. Stf-ipinis, 148 Sawtell; Avė.
I Maršalka J. Toęius, 17 Snow Street

i ; Visi iš Montdlo, Mass. Draugijos su- 
! sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 

, I paakutinj (panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.
D.L.K. Gedemino draugijos Valdybos ant- ' Rašt., T. Bartkus. 1

rašai del 1934 metų:
Pirmininkas : • B. Černiauskas,

103 Moiling Dr.
Vicc-Pirni.: J. Miller,

8 Ludwig 
Fin. Raštininkas: J. Grigas,

202 Carter
Prot. Raštininkas: M. Jokubonis,

72 Dayton 
Iždininkas: K. Galinailis,

29 Pulaski
Maršalka: A. Bartašius, 

243 Berlin 
Andriunas,

290 WilkinsStl-eet
18 Dudley Street 

31
610 Ridgeway Ave.

Rochester, N. Y.

GARDNER, MASS.
A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius M.

Fin. Sekr.
Pro. Sekr.
Iždininkas 1

Šleiva, 
80 Lennon St. 

Adam Siekis, 
z 285 Pine St.

M. Netseb,
■ 213 High St. 

Mary Šliekis, 
285 Pine St.

PLYMOUTH. PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aley, 

Plymouth, 
; Vice pirm, J, Kulponas, 27 Gorier St.

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasierius K. RandarČikas, 613 Main St. 

TeĮ 74037 Edwardsville^
Wilkes Barre, Pa, 

Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 
Tel,: 34625 Wilkes Barre, Pa. 

Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tel, 91840, pas Aug, Stravinską,

40 Ferry St,, Plymouth, Paj

Ir 
j;is patarė tifėj; po masmitingo 
atlaikyti šapų mitingus. Taipgi 
pranešė, kur galės sueiti.
Ariiafgamėita Aistras Šrnerke 

iiAtbiriinkus

Penktas kalbėto j aš buvo nuo 
Amalgamated unijos. Šis tei
sino nacionalį ofisą—Gormaną

Park

Street .
j

Street

Street Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch

Street

bėtojai buvo -5:, du nuo NTW 
unijos ir trys nuo Federacijos. 
Pirmininkas buvo iš federaci- 
ninkų pusės, . ponas Rosel 
Woode, vorperių prezidentas. 
Jis pirmuoju kalbėtoju persta- 

Philadelphijos 
kandi data i1 

valstijos g’u-|įr kitus. Kaltino darbininkus 
Socialistų Par-iu^ nekovingumą ir ragine 

. i pirmadienį grįžti į darbą. Bet 
atydžiai | pjrma(^ienį nuėjo dirbti tik 

Idviejų: Standard Silk Co. ii 
Stewart Silk Co., taipgi mažių 
kių, veik nieko nereiškiančių, 
dirbtuvių darbininkai. Bet vie
nos iš jų vėl išėjo į streiką 
nes dirbtuvės savininkas, po
nas Tiltonas, atsisakė priimti 
naktinės pakaitos audėjus. Pas 
J. Morison, kiti jį va'dinadul
kinų, darbininkai dar negrįžo. 
Pas Altschuler Bros Silk Co. 
darbininkai sugrįžo už kelių 
dienų, kaip fabrikantas sutiko 
atgrąžinti tą, ką pora mėnesiu

tė profesorių iš 
universiteto ir 
Pennsylvanijos 
bernatorius ant 
tijos tikieto.

Iš karto publika 
klausėsi, manė, kad profeso
rius, tai .profesoriškai ir kal- 

. Bet išklausė apie yalan- 
i L. unijos, važiuodamas per dą laiko, o profesorius dar nier 
i Bethlehem, pasuko pagal šilko ko nepasakė apie darbininkų 
dirbtuves ir netolimai apsisto-reikalus. Publika ėmė neri
jo. Tuoj du kapsai prisistatė mauti. Pradėjo kalbėtis tarp 
ir liepė “važiuot šalin.” Jis'savęs. Pagalios, kai kurie 

; pavažiavo porą blokų ij\ vėl. ėmė reikalauti kalbėti , apie 
štai ( apsistojo. Vėl dii kapsai pri-! darbininkų reįkalus, apie strej- 
me- ėjo ir . įsakė apleisti miestą. ; ką, arba eiti šaliai, O dąugę- 

į va-; lis ėmė , bau,b;tį. > Uniyersiteto 
, „ j Eastoną vėl du' profesorius (išraudo,, kaip , vė-

žinoma, toks nu-j kaip šių metų. Šiais metais net ! kapsai (policistai) pasivij.o. jį.-žys.. Dar tarputį pakalbėjęs—
. , . . i ' atgal buvo numušęs, tai' yra po

Kuomet buvo renką- tomobiljų ir vieąas rado.,auto- j Vi^ba|siii PasWįrke Streiko 1'3 centus. . , , ■
J ________ I XI- ~ • U^lkz. ^4- 4 /knl. k I , . . . . . .

Kodėl šiam tekstilės strei-

tesnis už pereitų metų.

streikui. J 
mi parašai pas smulkesnius 
biznierius, kaipo prižadai, kad 
jie rems streikierius moraliai 
ir materialiai, gavome virš po
ros šimtų tokių parašų. Tie

Iždo

Visi

Pa.
Pa,

Globėjai: P.

J.
J.
J.

Prūsas, 
Budele vičia, 31 Dayton Street 
Ivanaitis 
minėti

Mo-

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm, K. Yužka, 325—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius,. 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St. 
Moline, III

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931: 
354 Marguerite 
Pa.

PITTSBURGHO IR 
PRIESFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

j Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Į Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

į Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.,
i Carnegie, Pa.
i Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
i Way S. S Pittsburgh, Pa.

vo ir tokių išsireiškimų : “Mes 
nekelsime nei kojos ten, kur 
UTW unijos vadai posėdžiau
ja.” Tiesa, per abi streiko sa
vaites buvo šaukti keli mitin
gai, bet streikierių nedaug at
silankydavo, o ant pikieto dar'parašai nemažai baimės įvarė 
mažiau: viso apie ketvertą,1 ir šilkų fabrikantams, ir ponui 
penketą desėtkų, ir tai tik su Gormanui.
judžių operuotojais ir kriau-' Veikiausia ir virš minėta 
čiais. Allentowne irgi tas p r o k 1 a m a c i ja suformuota 
pats. Per Allentowna ir Eas- ■ Washingtone per poną Gor- 
toną nebuvo galima sudaryti maną arba New Yorke per Mr.

matiškai kalbantį dummy (brąlj- 
voną) ir sušuko: “Va, layonę 
dalys I”:Areštavo, o miesto ma- 
joras-kunigas sufrėmavo, pra
sižengimą ir išlaikė 2 paras 
kalėjime. !

Pardavfkds

Antras kalbėjo j d. Pit,„ nuo 
Nacionalės Tekstilės Unijoj 
Draugo? Pit kalbą, publika ęn- 

Įtuziastiškai.sveikino,: nes jis 
Už tokį majoro-kunigo pa-,' nurodinėjo, kaip ; bjauriai ;Gor- 

sielgimą, iškaito buvo F. uni- |many McMahoh ir visas, j,ų šta-. 
jos vadukai pasišokę organi-ibas pardavė bosams darbinin- 
zuoti pikietą ir sekamą sęk- kų ekonominį .gyvenimą. - 
madienį užpikietuoti . majoro- Užbaigus jam, kalbėti, , kas 
kunigo bažnyčią, Bengeryj, Itai iš publikos padavė įnešimą

Philipsburg Silk Co. darbi
ninkui sugrįžo luž kelių (dieni 
po F» atšaukimo streiko ir ga 
vo 10c į valandą pakėlimą už 
smešių vėrimą. Onondago Sifk 
Co. darbininkai antradienį 
grįžo'.

Nors ši korespondencija 
vėluota, bet visgi, manau,
geriau, negu nieko, Sakoma 
tarp kelių auklių kūdikis lieka 
be galvos; tarp daugelio dar
bų, kai kas likosi suvėluota.

Žibute.

su-

SU- 
but

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 

gystės Valdyba 1934 metams: 
Pirmininkas A. Palubinskas,

'Belle Grove, Box 108 Dracut, 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
Fin. raštininkas, A, Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikalopgs, 

973 Central St., Lowell, 
'ždininkas, St. Paulcnka,

13 Walnut St., Lowell, 
ždo globėjai: J. M. Karsonas,

10 Tyler St., ‘
(r A. Rnudcliunas,

75 Union St., 
Maršalka, M. Uždavinis,

- 39 Pleasant St.,
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

intrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, kaip 2 
>al. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass. 
iesj, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

Lowell,
Lowell,

Lowell,

Brau

Mass.
Mass.
Mass. ■
Mass. 1
Mass.

Mass.
Mass.
Mass.

' LIETU VIŲ SŪNŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

pirmininkas, M. Selokus, 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraiticnė, 321, 

i Summit St.
I Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 
Hudson St. ... „i.

Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 
Pl.

Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Girnitis, 321 Summit, St,
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus- 

! sell St. , . ,.
i Susirinkimai atsibūna kas antrą ketVirta- 
i dienj kiekvieną mėnesį, 7:30 vai. vakare, 
1 Laisvės Choro svetainėj. 57 Park St. Hart-* 

ford. Conn. Visi, narei valdybos yra iš Hartz* 
' ford, Conn. F

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINŽS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų

! Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St.
; Pirm, pagelb. M. Meškinio, 9 Burton St. , <
I Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are^ 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St. į 
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Av®.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai , 

atsibūna kas mėnesj, kiekvienų pirmų sero*, 
da, Lietuviu Tautiškame name.

£

s; 
£ 
E 
E 
E 
E 
E

KONCERTAS!
r 

4...

Streikas Dar Tęsiasi

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
>asikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pjrm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

Toronto
5okr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St.,

Toronto
'žd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.

£’ 
E

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Palaipinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m.
Pirmininkas: A. Mazūras, ,

310 Price St.
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzevich, 

1131’ Wood Ave.
' Protokolų Raštininkas: R. Trutulis,

1411 Clinton St.
Finansų Rašt.: G. Lcnarth,

110 W. llth St.
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S. Wood Ave. • 
Trustistai: J. Vertelis,

293 W. 16th
L. Bartkienė, 19 E, .19th St.
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clinton 
Korespondentas: O Vortelienė,

203 W. 16th 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmų

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

Hudson, Mass.. —Hill Bros 
I Co. čeverykų išdirbystės dar

bininkų streikas tęsiasi, įsisiū
bavęs pilnoj to žodžio pras 
mėj.

j'lo
jos.

I ofiso; mat, negali jų papirkti 
tai’ tas veda juos į pašėlus?'

i pyktį. ' '
■ I ;

; Kompanija bandė organi
zuoti skebiis, iJr tas nepavyko 

Hpabar skleidžia propagandą 
kad 'išsimūfinš 1 (išsikraustys) 
’kitur.: Sudeda; kelias mašinas 

•vį trok'ą, (nuye-žę ga-radžiun pą- 
i laiko- įi: vėl ant nakties parve
ža atgal’ Kompanija matyda
ma, kad' sū darbininkais ners 
baikų, negali sulaužyti strei
kierių vienybės, šaukės vai

zdžios pagalbos (arbitration) 
' Arbitracijos keliu nori suvary 
j ti streikierius į dirbtuves nie

ko nelaimėjus. Bet, kaip uni
jos vadovai, taip ir streikieriai 
vienbalsiai atmetė tokį teismą. 

į Streikierių ©balsiai yra to- 
' ki: Sugrąžink ką nukirtai al- 
ta’as, sugrąžink kuponus ir pri- 
' pažink uniją, su uždarorhis du
rimis, tada nereiks šauktis 
New Yorko Fišės į pagalbą. • 

|1 Jau aštunta savaitė, kaip 
streiko lauke. Kad streiką 
laimėjus, reikalinga mums la

ibai ūmi finansine pagalba.

st.

H

K. Mėnkeliuniūte

N. J

Labai Puikiai Sutaisyta Programa
RENGIA LAISVĖS CHORAS IR ARTISTĖ MENKELIŪNIŪTĖ

5

A. VKNIAU3KAS

S

E
S

£ 
E 
£

E
E

r

Nedėlioję

October 14 Spalio
1934'

LYRIC SALEJE
Kampas Park ir Broad Street 

Hartford, Conn.
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ

ĮŽANGA 51) CENTŲ

Dainuos solus vietine dainininke B. R AMO ŠKIUTĖ, skambi sopranas

Jau daugelis žinote, kad Menkeliuniutė ilgą, laiką Mokinosi muzikos Italijoje ir turi puikaus sceniško 
talento. Dabar turėsime progą ją išgirsti. A. Višniauskas, puikus baritonas, kurį dar pirmu kartu girdėsi
me Hartforde; taipgi bus ir kitų talentų ir dainuos pats Laisvės Choras.
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Kompanija purtos išto 
nuo pripažinimo uni-
Unijos vadovus išvarė iš

St. 
st.

St.
Si, .

UUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, 
Valdybos Antrašai:

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

Avo., Linden, N. J.
(ždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
OuokHu Rinkėjas D. Grygotis, 30_ Dayton St. iMininka8 Druseikis J., 
(Ždo globėjai: Paulina Kalnictiene, 144 South |

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. ' Maršalka Valečka A..
‘Laisves” organo raštininkas D. Krūtis, w .

?1,1, Fir.st <StA M n.on o j o. i L. D. P. Kliubė? laiko ąusirinkimuB klėk- Vlaršalka J. Jotkojis, 3433 Second St. . vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio
“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta, vakare pradžia 7:30 vajanda.

intrą ketvirtadieni kiekvieno menesio ■ Lietu- ;---------------- ------------ :---------------------- ———»’
zių ‘(Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St., 1 
Elizabeth, N. J.

1307 Davis Avenue
V. Kaupas, !

, , 1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rasikas, 
Korsikas, J. Ruseckas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris,. A., Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
nėnesio antrų utarninką, savam n^me, 
1057-63 Hamilton Ave.

J.

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 513G 
Keystone-Main 1417

Dnukas, Geo.,

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

-ANTRAŠAI:
•

Pirmininkas Buguliškls P., •
1120 North Street

Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P., ...
62 Dale Street

Protokolų raštininkar Gendrenas, S., *_
67 Cutler Street

Finansų rašt. Miller, J. <
8 Ludwig Pk.

Prie finansų pagelbininkai :
Evans- J., I • *



Šeštas Puslapis
vv

Ketvirtad., Spalio 11, 1934
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS j
UŽSIREGISTRUOKITE 
BALSAVIMAMS

Šį Vakarą ALDLD 1 Kuopos į Sukatoj Matykite Labai 
Svarbus Susirinkimas Gerą Sovietą Judį

Ketvirtadienį, 11 d. spalių, 
7:30 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėj, įvyksta ALDLD 1 
kuopos susirinkimas. Visi dig. 
ir draugės būkite laiku, nes 
bus labai daug svarbių reika
lų, išgirsite delegato raportą 
iš prieškarinio kongreso, ap
tarsime kaip pagelbėti Komu
nistų Partijai laike šių rinki
mų, kaip padėti streikuojan
tiems laivakroviams ir bus 
daugelis kitų svarbių reikalų.

antra
Sąjun-

Komunistų Partijos 
kuopelė rodys Sovietų 
goję pagamintą labai gerą ju
dį “Revoliucionieriaus Atsimi
nimai.” Rodymas įvyks šešta
dienį, 13 d. spalių, 8 vai. va
kare. Ukrainian Temple 
tainėje, 101

Newarke Labai Svarbios 
Prakalbos ir Koncertas

ALDLD 5 kuopa rengia 
prakalbas, diskusijas ir kon
certą. Jos įvyks penktadienį, 
12 d. spalio, 8 vai. vakare,

tinamas tame, kad būk nuo 
apalpusios moters piršto 
traukė du žiedus.
vo apalpusi’ B.M.T. subvėje.

Rytoj Prasidės Bruno

Šią visą savaitę yra 
travimai del būsimų balsavi
mų, kurie įvyks lapkričio pra
džioje. Kiekvienas pilietis pri- 

j valo užsiregistruoti, nes kitaip 
nu"l nebus jam leista balsuoti. Re- 

M.otelis bu- gistracijos atsibus vakarais.
Užsiregistruoti reikia jūsų vie
tos balsavimo skyriuje. Regis- 

j truokitės, kad balsuoti už Ko- 
’ munistų Partijos kandidatus.

Lietuvių Salėje, 180 New York ĮjaupĮmajmo Teismas
Ave., Newark, N. J. r

PRAMOGOS

regis-
Lietuviai Dailydčs (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

Visų darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
, visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

sve-
Grand St., Brook-
Tikieto kaina tik

Penktadienį Bus Aido Choro 
Narių ir Jaunuolių Tėvą 
Platus Susirinkimas

spalių

20 centų.
Šis judis 

riaušių. Jį 
siems. 
veno prie caro revoliucionie
riai. kaip vyko revoliucija, pi-1 
liečiu karas ir kaip dabar gy-1 
vena. Matysite labai daug 
Raudonosios Armijos m aršu o- 
jant, kuri yra pasirengus ginti 
Sovietų šalį nuo užpuolikų. 
Visas pelnas skiriamas revo
liuciniam anglų kalboje dien- 
rašei ui—“Daily Workeriui.’ 
Ateikite visi ir visSs!

Rengėjai. i

yra vienas iš 
reikia matyti 

Vaizduojama, kaip t 
prie caro

ge-
vi-

gy-

Penktadienį, 12 d.
7:30 vaL vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., at
sibus Aido Choro narių, jau
nuolių tėvų ir simpatikų susi
rinkimas. Šis susirinkimas yra 
šaukiamas pagal sumanymą
pačių choriečių tėvų, kad ge- • » n
riau aptarus choro reikalus. I Daily W OFkeHO DūZUrSS 
Visi žinote, kokią svarbią rolę 
vaidina choras darbininkų re
voliuciniame judėjime. Atei
kite laiku!

Aido Choro Org. J. N.

Kalbės drg. Antanas Bimba,

JOHNNIE ORMAN

; “Laisvės” redaktorius iš Broo- 
! klyno, J. Orman, L.D.S. jau
nuolių sekretorius, A. Vaitke
vičiūtė, studentė, kuri dabar 
tik parvyko iš Sovietų Sąjun- 

Po prakalbų bus disku-

Nukeltas iki 9 d. Lapkričio 
' “Daily Workerio” ir “Frei-' 
heit” bazaras, kuris buvo ruo-. 
šiamas 19 d. spalio, likosi nu- įs
keltas į 9 d. lapkričio, kad ge-islJos- 
riau prie jo prisirengus. Ren-' Dalyvaus Sietyno Choras, 
gėjai kreipiasi į darbininkus, ■ ^ur’s sudainuos kelias dainas, 

Ikad kiekvienas pasistengtų gau- 0 jaunuoliai suvaidins veika
lą. Taigi šis parengimas bus 

} labai svarbus. Visi Newarko 
Jr apielinkės draugai ir drau- 
įgės yra kviečiami dalyvauti. 
} Įžanga visiems dykai !

Rengėjai.

teismas.ti įvairių daiktų del bazaro.

Gelbėkime Scottsboro Devy
nis Nekaltus Jaunuolius

Alabama valstijos 
atmetė apeliaciją del nekaltų
Scottsboro negrų jaunuolių ir 
rengiasi du iš jų—H. Patter
son ir C. Norris sui 
tros kedėje 7 d. gruodžio. Jei
gu išnaudotojams pavyks nu
žudyti šie du jaunuoliai, tai ta-1energingai stojo kovon prieš iš- 
da jie greitai apsidirbs ir su | naudotojus, šiai kovai vado-} 
kitais. Juos gali išgelbėti tik vauja kairioji darbininkų Ma- 
energingas darbininkų /veiki- rine Workers unija, 
mas. Visos darbininkų orga- elementai 
nizacijos privalo siųsti protes- iSekmingesnei streikierių pa-: 
to telegramas Alabama guber- ; gelbai yra šaukiama konfer., 
natoriui ir šalies prezidentui, (kuri įvyks būsimą šeštadienį, 13 
Telegramas reikia antrašuoti ,d. spalio, 2 vai. po pietų, Ir- 
taip: Governor Miller, Mont-'ving Plaza svetainėje, Irving 
gomery, Ala-, o prez. siun- PI. ir 15th St. Darbininkų kuo- 
čiant: President Roosevelt, pos, pašalpos draugijos, kliubai 
Washington, D. C. Jeigu dar- ir kitos organizacijos kviečia- 
bininkai energingai sujus, tai-mos prisiųsti savo delegatus, 
viešpataujanti klasė bus pri-j ______________
versta skaitytis, nes dabar į 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- Nepavyko Plėšikams 
gynimas padavė apeliaciją į. r 
augščiausią Jung. Valstijų tei-| Trys plėšikai įėjo į 
smą, bet jeigu mes neveiksi- 781 Courtland Ave., 
me, tai ir tas teismas atmes

Laivą Darbininką Streiko 
1 v • elek ! Reikalu Konferencija

Tūkstančiai laivų darbininkų

“Tamylos” Lošėjams

Jau ruošiama rytoje pradėti 
Bruno R. Hauptmanno teismą. 

I Prieš jį dabar yfą iškelta keli.' . 1 Ii* • ' ' • •« ' • 1 • • sz •

BROOKLYN, N. Y.

!-------- ------------ j T— ------ ( Labdarystės balius pašalpai
l apkaltinimai, kaip tai išgavi- &io Kulio, kuriam po sunkios 

mas iš Lindberghų $50,000 pi- Ave^'

Jūr
liges 

Lietuvių 
_____ , _____ , - ___________, 13 

į nigų, slėpimks jų, nesuteikimas d. spalio (Oct.), 7:30 vai. vakare, 
i žinios ir tt. Tuom pat kartu Kviečiam, visus atsilankyti ir, žinios ir tt.
New Jersey valstijos autorite
tai ruošia prieš5 jį 
mus pavogime Lindberghų vai- šeimynos. Įžanga 45c.
ko, jo užmušime ir tt. ■ Visa Kviečia s- Ved5jas'
virtinė sudaryta apkaltinimų. I

I Bruno Hauptmann tvirtai ---------- ;-----:-----------------

Notary Public Tel. STagg 2-5043
pa

remti šį nelaimingą draugą. Kliubas 
yra duodamas veltui šiam draugui 

apkaltini- del jo parėmimo ir jo nelaimingos

(BIELIAUSKAS)

“ ‘I, BROOKLYN LABOR LYCEUM
jau surasta daug įrodymų. DARBININKŲ ĮSTAIGA ' 
Tuom pat kartu policija me-.

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
džioja dar tūlus asmenis, ku- 

j rie būk veikė išvien su Haupt- 
mannu. Atrodo, kad 
ilgas teismas.

New Jersey valstija
Jauja Hauptmanną tuojaus jai 
išduoti teisti; jeigu tas įvyks, 
tai jo teismas dar nusitęs ant 
ilgiau.

tai bust

reika

MADRID.—Graborių pa- 
gelbininkai taip pat sustrei
kavo.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Pranešimas Žurnalo 
“Priekalo” Reikale

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

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

tas ir už prieinamą kainą.

Dešinieji Draugai Lošėjai! Ateinantį 
kova sabotažuoja. Pi™adienį, 15 d, spalio įvyks..

■--- ■ “Tamylos repeticijbs, Lais-Į 
vės” svetainėje. Visi ateikite.} 
aštunta valanda vakare. Da
rysime repeticiją nuo pradžios 
iki pabaigai, tad nesivėluokite!

Prie progos pranešame, kad 
“Tamyla” bus vaidinama sek
madienį, 9 d. gruodžio, Labor ( 
Lyceum svetainėje. Prašome I 
visų Aido Chorui simpatizuo
jančių dr-jų nerengti jokio ba
liaus minimą dieną ir tuom pa
čiu sykiu ruoštis pamatyti vai-

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

' Brooklyn, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

/

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienainą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Ligos Gydomos
Gydoma Odos 

i Išbėrimai, Krau- 
l jo Nesveikumai, 
t Nervų Ligos 
I Chroniški Skau- 
’ dūliai, Skilvio, 

žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
b e 1 n as 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 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsif išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Nuo dabar “Priekalo” rei- 
kaĮaiš,- tai -yra pavienių nu
merių platinimu, prenumera
tų priėmimu, atsiteisimu už 
pavienes įeopijas ir t.t., rū
pinsis drg. (J. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. M. 
Šolomskas, bet leidžiant AL
DLD žurnalą “šviesą” ir tu
rint daug kitų darbų, jis ne
gali toliau “Pr.” reikale dirb
ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis 
pasirįžęs daugiau padirbėti. 
Mūsų organizacijų įstaigos 
gelbės kiek tik galint drg. 
Kuraičiui. Visais “Priekalo” 
reikalais kreipkitės sekamu 
antrašu;

GEO. KURAITIS
46 Ten . Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
I

ALDLD Cent. Komitetas.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

į aludę, žinant “Tamyla,” kabulų mer- 
išsitrau- nes tokis veikalas dar ne- 

' kė revolverius ir pareikalavo buv° vaidinamas lietuvių dai- 
'rankas augštyn. Tuom kaitų!bininkų scenoj. Prie to, atsi- 
1 ..... įiankydami į vaidinimą—pa-

' remsite Aido Chorą, kuris vi- 
įsada atlieka savo užduotį dai
nomis, kas liečia parengimus.

Medzijanas, Tamylos Tėvas-

Konferencija Sovietą Chini- Ite". buv° CIV’!'ais drabuzia!sl , , J * !policininkas Beamen, kuris,
jai Pagalbos Reikalu

Sovietų Čhinijos Draugai
kia konferenciją. Ji įvyks sek-:#i šaudė.

l greitai išsitraukė revolverį ir 
I pradėjo šaudyti. Plėšikai taip- 

Jis peršautas par- 
madienį, 28 d.' spalio, 168 W.į Puolė ant grindų, bet buvę 
23rd St., New Yorke. Konfe- karčiamoje žmonės pradėjo

sau-

rencija yra • šaukiama tikslu, bonkomis-ir stiklais mėtyti į| 
kaip pagelbėti Sovietų Chinijai užpuolikus, taip, kad jie ture-j 
atremti imperialistų atakas ir jo nešdintis. Policininkas pa- 
kaip kovoti prieš gręsiantį karą imtas į ligoninę ir sveiksta. Gi, 
Ramiajame vandenyne. , pasirodo, kad vienas užpuoli- 

-r——,----- kas A. Bonelio, 25 metų am-
Priešfašistinis Susirinkimas žiaus■ !aipgi,!;uvo ,.vp“nk°
nivuiuuuu v peršautas. Užpuolikai bijojo

Penktadienį, 12 d. spalio, 12 savo kamarotą vežti į ligoni- 
val. dieną, Yankee Stadiume, • nę taį atvažiavo arti Morris- 
161st St. ir River Ave., bus la-lanįa ligoninės, du pabėgo, o 
bai didelis susirinkimas pašyęs- sužeistąjį paliko automobiliu- 

je. Jie, veikiausia, manė, kad 
kas pastebės ji ir paims į li
goninę, bet tik ant rytojaus at
rastas Bonelio jau negyvas 
re.

Trumpos Žinutės

Radio policijos keli vežimai) 
subėgo prie Corn Exchange '" 
banko, nes buvo paduota sig-. 
nalas, kad užpuolimas, 
rodo, kad signalas buvo 
leistas per klaidą.

Pasi- 
pa-.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, 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.

tas priešfašistinei kovai. Kaip 
žinia, tą dieną pripuola Kolum
bo diena, tai paprastai italai 
fašistai sušaukia darbininkus į 
savo susirinkimus ir apgavinė- 
ja. Raginamos darbininkų or
ganizacijos dalyvauti ir atsine
šti savo vėliavas.

----------------------- I Į
Iš New York viešbučio, nuo; 

i 17-to augšto, iškrito moteris iri 
užsimušė. Ji buvo užsirašius} 
Ruth Lynn, iš Erie, Pa.

ka-

Mašinistai Streikuoja
International Ass. of Machi

nists unija vadovauja mašinis
tų streikui Consolidated Sew
ing Machine and Supply Co. 
dirbtuvėj. Dirbtuvė yra ant 
25th St. ir Broadway. Darbi
ninkai reikalauja pakelti al
gas ant 25 nuoš. Energingai 
pikietuoja.

Apiplėšė ir Dar Sumušė
Plėšikas pastojo kelią netoli 

namų Thamui Kalotis, 
84-66—159th St., ir pareikala
vo atiduoti ‘ pinigus.

E. Handson, advokatas,. sa
ko, kad Washington© ponai; 
ruošia sudaryti tokią kontrolę 
ant spaudos, kad nieko nebūtų 
galima rašyti apie jų veikimą. = 
Mokinas iš Hitlerio.

Painters and Carpenters
Taisome ft* maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
j''}' ' A.; BALČIŪNAS

321 ChaunęejL Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901; ‘ i

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA“ , 
\ Pirmos klasės anglis, * geriausios^ 1 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 
torųe greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dr.Pati patraukė teisman 
Branstein del persiskyrimo. Ji 

Kalotis'sako, kad vyras visada buvo 
pareiškė, kad jis turi tik kelis labai užvydus, kada ji susitik- 
centus, tai tada* plėšikas at-, davo su kitais vyrais, o pas
ėmė nuo jo 60 centų, kiek pas kui patsai išvyko su Elžbieta 
jį rado, ir skaudžiai sumušė, Bieliakov, ruso artisto pačia. , 
taip, kad Kalotis buvo privers- -------- ’ i
tas atsikreipti į ligoninę pa- , , Jack Rąia paleistas tik po 
galbos. $5,000 kaucijos. Jis yra kai-

------------------------:........... ..... .—r_
f) ||'I" | If^OO Atviri kojų ’skauduliai, Garankš- 

I%8J|JU ' LIllUO čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas įr kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 y ak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. R. A. BEHLA
• ‘ ' Vokietys J£ojų Ligų Specialistas 1

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

... ■...J




