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Iš Shanghajaus praneša, kad
Mandžurijoje yra net 70,000 su
kilėlių. Japonijos imperialistai 
ten turi 100,000 armiją ir kitą 
tiek Manchukuo kareivių ir ne
gali sukilėlių nugalėti.,Heilunck- 
iang provincijoje yra 9,000 ge
rai ginkluotų sukilėlių, kurie į 
valdo kelis rajonus. Mandžu- 
rijos darbo liaudies sukilimai 
prieš Japonijos imperialistus ir 
jos padarą Manchukuo nuolatos ■ gOj įvyko sklandytuvų 
auga. Jau net tarpe Manchu-Į (iat be motofų) lenk. 
kuo policijos ir kitų valdinio- i ? - L. 7/
kų atsirado neištikimu imperia- i 7nes- J!e °re Pataiko ir 
listams. ; skraidžioja tuom, kad mo-

' I ka išnaudot vėją ir oro srio-
■ ves.

Lenktynes laimėjo lakū
nas Baruzdinas. Jis net tik 
4 valandas oru sklandžioje,

1934 metais Sovietų Sąjungo
je turėjo būti pataisyta 40,000 
kilometrų gelžkelių, kad pakė
lus jų pervežimo kiekį. Iki 20 
d. rugsėjo pataiso 38,500 kilo
metrų. Reiškia, iki metų pabai
gos pilnai bus pravestas planas.

No. 250

< ; , 1 ! ; L # j , ! H ii 
Darbininkai Vity Šalių, | 
Vienykitės! Jūs Nieko
N e p ra la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!
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SOVIETU SKLANDYTUVAS PADARE 227 NIS 
APSIVERTIMUS ORE PER 4 VALANDAS

KRYME, Sovietų Sąjun-
įvyko sklandytuvų

Naziai, Parsivilioję
Klaipėdietį, Sušaudė

“Lietuvos Keleivis” rašo:
Klaipėdoje visą laiką gy-

Maskva 1912 metais užėmė 
17,161 hektarų plotą, o dabar 
jau užima 28,520 hektarų. 1913 
metais ten buvo 1,665,000 gy
ventojų, o 1 d. sausio, 1934 me- veno jaunas vyrukas Mark
iais, jau 3,613,600. Pirm ka- ■ valdt, Vokietijos pilietis, 
ro Maskvoje buvo mažiau kaip į Prieš keletą savaičių jis su 
200,000 darbininkų, o dabar yra ! dar vienu kitu išvyko į Vo- 
823,400 fabrikų 
Nuo 1927 metų iki 
1933 metų išbudavota 2,564 di- | 
deli apartmentiniai gyvenamie-1 
ji namai ir 698 visuomeniniai 
namai - _
keptuvės, kliubai, viešbučiai ir 
pirtys.

darbininkų. įkietiją ir buvo slaptosios 
i Pabaigos-policijos suimtas ir p'atal- 

. įpintas į koncentracijos sto- 
- - . vykią. Šiomis dienomis Ka- 
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- mokyklos, valgyklos, faliaučiaus radio pranese, 
kad tasai Markvaldt ban- 

•I dęs iš stovyklos pabėgti ir 
buvęs nušautas. Vokiečių 
pasakymu M. Klaipėdoje gy
vendamas dirbęs Vokietijos 
nenaudai ir “išdavęs Vokie
tiją”.

Kteipedofe betgi apie tai 
yra • kiek kitokių spėjimų. 
Spėjafną, kąd vokiečių slap
toji- • poliįjją Markvaldtą 
nusprendė'!’teęl kąž kokių

Į 15 dienų vajaus už naujus 
narius į Francijos Komųništų 
Partiją gauta 1,000 naujų na
rių. Vien Paryžiuje sudaryta 
15 naujų komunistų kuopų. 
Taigi Francijos/ ’Komunistų 
Partijos, kaip ir kitų- šalių J 
smarkiai įtaka auga.’

: . P. • c ...»
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Tarptautinė Darbįpinkų Lei
dykla, kuri turi visose Šalyse 
savų skyrius, į 10 metų laiko 
pasiuntė į Sovietų Sąjunga 
1,100,000 knygų ir tuom pat lhi-s 
ku iš SSSR gavo 600,000 kny
gų. Ji turi 72 šalyse savo ko
respondentus, kurių ■ yra virš 
4;000. Vien Jungtinėse Valsti
jose turi 600 kohespondentų.

Lietuvoje Oficierius, 
Anglijoje tik Mokinys

“Lietuvos žinios” su

bet tuo laiku padarė 227 ap-: 
sivertimus (loops). Tai yra ’ 
didžiausias ■ pasaulinis re-! 
kordas, kas liečia tos rūšies j 
lėktuvus. Kito sovietinio ■ 
lakūno čia pasiektas rekor
das, tai nuolatinis sklandy
tuvo su trimis žmonėmis la-' 
klojimas per 17 valandų ir 
9 minutes.

Šnipai Fabrikuose prie 
“Naujosios Dalybos”

NEW YORK. — Prie Ro- 
osevelto NRA ypač išsipla
tino “inteligentiškų” šnipų 
agentūros, kurios vadinasi 
augštais vardais “Sherman 
Korporacijos Inžinieriai” ir 
“K o r p o r a c i jų Pagelbos 
Kompanija.” Pastaroji už
laiko bent 1,000 džentelma- 
niškų Šniukštų. Jie duoda 
prelekcijas net kapitalistų 
universitetuose ir kolegijo
se, kaip “pagerinti santi- 
kius” tarp darbininkų ir 
samdytojų.

Savo slaptuose lapeliuose 
ir knygutėse, ką siuntinėja 
fabrikantams, tos šnipų 
agentųros giriasi, turinčios 
savo žmonių beveik visose, 
darbininkų o r g anizacijosįe. 
Joms šnipauja : tūli Darbo 
Federacijos v i r š Ln i n kai.

-

Vaizdas iš nesenai siautusius Japonijoj viesulus 
padaryto ągnaikinimo Osaki mieste. Per viesulą 
ir sykiu potvinį žuvo apie 2,000 žmonių įvairiuose 
miestuose. Japonų imperialistai, sielojasi, kad 

viesulą pasilpnino karišką jų šalies galią.

AMERIKOS DARBININKU KONGRESAS 
i KOVAI UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ
i Darbo Unijų, Pašalpinių ir Kily Organizacijų Delegatai iš' 
; Visos Šalies Susirinks Washingtone Sausio 5-7 d. 1 r
! NEW YORK. — Nacio- šiame kongrese savo dele-
nalis Bedarbių Tarybų 'Ko- gatus ir 2,400 lokalų Ame^ į i į
mitetas šaukia visuotiną rįkos Darbo Federacijos. 
Amerikos darbininkų kong- • # . 1 e .
resą, kad sutelkt didžiausias I Svarbiausia bus reikalau- 

1 jėgas kovai už bedarbių ir jama, kad kiekvienam be
dirbančiųjų socialę apdrau-' darbini - būtų mokama tiek 
! dą. Kongresas įvyks Wash- ’ pašalpos, kiek jis uždirbtų 
iingtone 1935 m. sausio 5, 6. turėdamas darbą; kad pa- 
jir 7 d. Jame dalyvaus de-. šalpos fondas būtų sudary- 
l legatai nuo darbo unijų, sa- tas vien iš kapitalistų ir vąl- 
■ višalpos organizacijų, ap- ’ džios lėšų ir kad jo skirsty- 
švietos' draugijų, farmerių, mą kontroliuotų patys dėte 
profesionalų ir kt. Turės bininkai.

KUNIGO PRIGAUTOS IR NUŽUDYTOS MERGINOS BROLIS 
NUŠOVĖ “DIEVO TARNĄ” BEGIEDANT JAM MISIĄS

ARCAJUS miestelyj, Bra-’“Dievo tarnas” nusprendė 
žili jo j, kunigas Jose Arterio ;Savo auką punuodyt ir taip 
Soares pastebėjo bažnyčioj tykiai užbaigt. Jis 

. , , . „L , v. pasirūpino nuodų ir jteike i nuolat besimeldžiant gražią sakyd^mas.4 kad
Jis 

pasirūpino nuodų ir įteikė

j 18 m. amžiaus merginą Ma- 
■ rija Gifoni. Kunigas nu

tai vaistai del vaisiaus paša
linimo. Kunigas gerai Ži- 

| sprendė ją išnaudot savo nojo, kad jo auka mirs ir• P I ♦ 1 1 AT • D1 • • įsprendė ją išnaudot savoVisi Gaukim bent po i naują Skaitytoją lytiniams geiduliams paten-
1 '• ' ;. • i kinti. Neilgai trukus kuni-

slaptų politiškų išrokavimų (Taip antai, Jack Peters (jau 
“pašalinti*’- ir ;
(kaip ęavo laiku Jesutį) iš--W.^Vą., 
viliojo į Vokietija. C 
kui, htitarę jį nužudyti, lei
do, jam iš koncentracijos 
stovyklos neva “pabėgti” ir 
tuorhet sušaudė.

tūo tikslu I miręs) Wheelingo mieste, 
, buvo Federacijos 

O pas-1 mašinistų lokalo delegatas 
rti lei-lir Federacijos unijų centra-

lines tarybos prezidentas,’o 
tuo pačiu laiku jis ėmė al
gą iš Korporacijų Pagelbos 
šnipų agentūros.

Tos šnipų įstaigos pribru- 
ka savo agentų taipgi į fa-

Daugelis “Laisvės” vaji- 
ninkų.,jau grižai pasirodė- 
su naujais .skaitytojais, kaip 
matėte, iš šeštadienio paskel
bimo. Iškils su pasekmė
mis ir kiti vajaus darbuoto
jai.

Tačiaus prašome draugus 
neatsidėti vien ant vajinin-• 
kų.štabo. Kiekvienas skai
tytojas yra kviečiamas pats

pasidarbuoti. Visi žinome, ^a.s. ?avo tikslą atsiekė, nes 
jog nėra to skaitytojo, ku- religingą mergina jam, kaip 
ris negalėtų užrašyt šį dien-1 c^ey° -. ^^rnui , neįstęnge 
rasti1 bent vienam naujam i Pantis ir greit pasidavė, 
skaitytojui. Visi supranta--;^ 
me, kad šimtas ir geriau- ™ ™
siu vajininkų negalėtų pa-1 
daryt to, ką gali tūkstan-; 
čiai skaitytojų, kiekvienas 
įteikdamas “Laisvę” bent 
vienam naujam žmogui.

i To pasekmėje, vieną die
ną mergina pasijuto įleščia 
ir pasakė apie tai kunigui.IŠ LIETUVOS

pa- 
sididžiavimu spausdina tokį 
pranešimą:

“Lietuvos karo aviacijos 
majoras Januškevičius iš
ėjo nustatytą kursą centra- 
linėje skraidymo mokyklo
je Vitteringe, Northamp
tonshire ir nuo rugpjūčio 24 
d. 14 dienų laikotarpiui bu
vo paskirtas prie 25-os ang
lų eskadrilės Hawkinge, 
Kente.”

Lietuvoje, matote, Januš- 
kevičiūfe ; buvo •' ♦ vyresnysis 
armiją; tekūnų ioficierius, L ____ ;________ . ,

i Jugoslavijos Armija
S? | Jau Vengrijos Pasieny
tonos patriotams didžiuotis. Jugoslavijos valdžia su- 

_______________ l ' 'traukė dideles savo armijos
K ,T. ’ •, ‘ ■’ spėkas į Vengrijos'pasienį. A noiizAnpn ViawmiaIvma . • vL ’ i! Tai sugniaužtas kumštis

I prieš Vengriją, kurios glo-
1 nužudė 

Jugoslavijos karalių.
' Italija dar abejoja, ar iš
duot Francijai teroristų va
dus Paveličą ir Kvaterni- 
ką, kurių įrankis Georgieff 
nudėjo Jugoslavų carą.

25,000 Šilko Dažytojy
Ruošiasi Eit Streikai! “dL1rbininkJ’.rb't jie į Nor®j° PaWO Kaliniai . išvarys, kuomet bus pašaukta Į
—. . —~ ~ _ t t . . _ . . ti> 4 1 tx t y — • • • y SlYlCtOllOS Veli (1111111 k <11 liudyti.
PATERSON, N.J.—Susi- tinej a kiekvieną labiau susi-L Kauno kalėjimo-vienos kame- Tie ponai> patys gali būt 

rinkime 200 darbininkų ko-! pratusio. darbininko ..žingsnį, =
mitetų pirmininkų iš dirbtu- gaudo jo žodžius ir nurodo 
vių ir unijos delegatų buvo bosams, ką iš darbo išmes- 
pakartota nutarimas, kad ti arba į juodus sąrašus 
ateinantį trečiadienį reikia i įtraukti. Už tai .vien Sher- 
šaukt streiką 25,000 šilko 
dažytojų šiame mieste ir vi
soj apygardoj. Jeigu fabri
kantai nepatenkins dažyto
jų reikalavimų delei naujos 
sutarties, tai streikas, sako
ma, neišvengiamas,nežiūrint 
kaip lovestonietis vadas Eli 
Keller bandys' supainioti 
darbininkus. 4 • i

man agentūra gauna $22, 
000,000 įplaukų per metus.

l Spinduliais Sunaikina . 
PiktyjŲ Gyvačių Nuodus

WASHINGTON. — Am-i
Įerikos Optikų Draugijos’ su- j

• • I i ' 1 • >• ’ i V-v L T , T, r _ _1 1 .

ros kaliniai rengė pabėgimą 
jie išpjovė lango grotas ir nak
tį rengės išlįsti į kiemą, bet vie
nas kalinys-šnipaę laiku apie • 
tai pranešė kalėjimo administ-: 
racijai, ir kalinių planas buvo 
suardytas. Toje kameroje buvo 
;18 žmonių. Dabar tie kaliniai 
I v

! nubausti 6 mėn. į drausmės ka-
1 merą.4-

Smetonos valdininkai liudyti. 
" Tie pohai, mat, patys gali būt 

įsiklžimpoję į šmugelius. O 
apie tai paprastiem piliečiam 
neleistina žinoti.

Sidzikauskas teisiamas už 
nusukimą 80,000 markių pini
gą-

Tokios Tai “Teisės” Savi
valdybių Rinkimuose j

i

P. Rubinšteinas su' St : Volfu !

• « > ; i i

Apsivogė Vienuolyno , 
. Auklėtinis

KAUNAS. — Savo laiku vie- |bojami teroristai 
nuolis Dirvelis iš Amerikos vie-' ~ 
nuoliui bernadinui Bizauskui 
Katine siuntė 100 dok Čekį. Tą 
čekį pagriebė vienuolyno auklė
tinis Bernardas Čeponis ir Lie
tuvos banke jį išsimainė. Če
ponis pakvitavime pasirašė Ke- 
tilinsko vardu.

Kauno apygardos teismas Če
ponį nubaudė 3 mėn. kalėjimo, 
bet kaip nepilnamečiui trečdalį 
bausmės numušė.

Vatikano knygyne yra 
senovės žydų kalba ranka 
rašyta biblija, kuri sveria 
320 svarų.

sirinkime Dr. D'. I. Macht va^are> Rotu§§s aikštėj 15 nr. 
pranese, kad Ultra-Violeiįl- žydų bendruomenes bute> sušau- 
niais saulės bei elektros platų žydų organizacijų .at
spindžiais jam pasisekė SU-. stovų i pasitarimą f savivaldybės 
naikint nuodus pavojingiau- rinkimų reikalu. .Policija susi- 
sių gyvačių, tame skaičiuje rinkimą užtiko ir, kaip sušauk- 
kobros, barškučio ir kitą ta be leidimo, uždarė, i Susirin- 
nuodingų žalčių.,' ' ' Ikusiems surašyti kaltinimo pro-

Nuodai buvo iš gyvačių .tokolai- z
išimti, i stiklines supilti ir i; Smetonininkai, .vadinasi, ne- 
nekurį laiką ultra-violeti- <’uoda .’0 tl03 ,la1lsvgs nfil m,estų c _ iv rmacnnliii L?i nniincn
niais spinduliais peršviečia
mi. ' Bet kuomet tokia gy
vate įgilia žmogų, jos nuo
dai perdaug greit veikia, 
kad galima būtų j j ultra-vio- 
letiniais spinduliais pagydy
ti.

Karia Chinų Komunistus
‘ PEKINAS.—Chiang Kai- 
sheko fašistų valdžia pako
rė 15 komunistų.

ir miestelių rinkimuose,

Tik su Bilietaisf Leis į 
Sidzikausko šmugelio

Teismą
KAUNAS.—Pranešama, kad 

tik su bilietais leis pašalinius 
žmones į teismo svetainę, kur 
yra tardomas šmugelninkas 
Vaclovas Sidzikauskas, buvęs 
Lietuvos ministeris (atstovas) 
Berlyne. Vidun .leis / tik. “pa
rinktuosius’', bet juos laukan

Ištrems Visus Vyskupus 
i Iš Meksikos? ’

Meksikos ’ ąeinię atstovų. 
' rūmas. vienbąlsiai, nutarę, įs-1 
vyt iš .šalie^ visus (katalikų | 
vyskupus' ir. arkivyskupus. ’■ 
Manoma, kad Meksikos pre-1 
zidęntas Ą. Rodriguėž už-1 
girs hutariųią.' ! Seimas ■ 
kaltina vys.kūpuį, kaipo1 
maistų kurstytojus prieš 
dabartinę valdžią. Vyskū-. 
pai ypač agitavo katalikus 
kovon prieš religijos iššla-! 
vinte iš mokyklų ir prieš di
delį kunigų skaičiaus numu-! 
Šimą.

Apsinuodijo Arkliena
ROMA. — 54 Ėiellos mie- 

sto gyventojai apsinuodijo 
pagedusia arkliena. Vienas ’ 
iš jų mirė, o 20 buvo pagul- • 
dyta ; į ligoniu^. Policija 
suėmė 6 žmones, jų tarpe ir 
dū veterinarijos gydytojus.

VISOM A. L. D. L. D. 
KUOPOM IR NARIAM

Draugai ir Draugės! 
Už kokios savaitės laiko 
bus gatava senai laukta 
d r g. V. Kapsuko knyga 
apie Sovietus Lietuvoje 
1919 ir 1920 metais ir 
tuom pat kartu išeis 
“šviesos” No. 4, tai yra 
paskutinis už šiuos me
tus. Knygą ir “šviesą” 
gaus visi mūsų organiza
cijos nariai.

Knyga yra virš 300 pus
lapių ir labai svarbi. Bet 
jos ir “šviesos” išleidimas 
ir išsiuntinėjimas reika
lauja daug pinigų. Pra
šome visų narių, kurie dar 
nėra mokėję duoklių, tuo- 

Jauš sumokėti jas, o visų 
kuopų viršininkų — siųs
ti kiek tik turite duokiią 
į centrą.-

Knygos išleidime ir iš
siuntinėjime susidaro 
apie $1,500 išlaidų. Da
bartiniu laiku centras ne
galės padengti visų bilų, 
jeigu kuopos nesubrus 
prisiųsti duokles.

Prie to, mes rengiamės 
prie sekamų metų knygos 
ir “šviesos” No. 1 už 1935 
metus. Darbas gali susi
trukdyti del finansų sto
kos. Visi ir visos stokite 
darban, mokėkite duok
les ir gaukite naujų narių 
į organižaciją.

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK. Sekretorius 

46 Ten Eyck St. 
. Brooklyn, N. Y.

kad viskas nueitų į kapus, 
dievo vardu įsakė užlaikyti ’.. 
paslaptį. Bet mergina, pa
skutinę savo gyvenimo mi
nutę viską išpasakojo j savo ;
pidtinai. Sužinojęs. •
rtteios Marijos brolis; nieko 
nelaukęs, paėmė revolverį, 
nuėjo į bažnyčią ir radęs 1 
kunigą-kriminalistą,' begie
dant mišias, priėjo prie al
toriaus ir suvarė jam i nu
garą tris mirtinas kulkas.

SSRS Anglies Dulkėm 
Greitina javų Augimą

MASKVA. — Sovietinia- 
me Kazakstane bovelnos au- 

i gintojai atrado, kad pabars- 
Ičius smulkiai sumaltos angr 
’lies ant diegų, jie kur 
| sparčiau auga, taip kad liter 
Ivelna prinoksta ištisu mė- 
! nešiu anksčiau. Mat, ang-. 
įlies dulkės geria į save sau
lės spindulius ir tuom duo
da augalams daugiau..šilu-L 
mos. Tokie bandymai būsią 
daroma ir su kitais auga
lais. , . ’■ • . ’ ■ i

(Teroristai Muštravosi su. 
i Italy; Vengry Fašistų Žinią " 
, BEOGRAD, j- Jiigošląvi- , 
jos valdžia pąsiųntė Vęng-j > 
rijai reikąlayirųą, kad ,pasi-_ , 
aiškintų, kode! ji leido J ate ‘, 
ka Pusztos apygardoj .tero
ristų lizdui gyvuoti. Ėagal 
pranešimus iŠ 'Jugoslavijos 
sostinės, teroristai Vengri- 
joj atvirai organizavosi ir 
mankštinosi vadovybėje tū* 
lo Gustavo Percec’o. Itali- ■ 
joj gi jie su Mussolinio val
džios žinia praktikavosi va
dovybėje dr. Antono Pąve- 
ličo, pabėgusio iš Jugoslav!-'* 
jos. Tai tų teroristu pašiutp 
tinys Gęorgieff-Kalemen ir 
nušovė Jugoąląvįjos karaliį 
Aleksandrą Mąrsęfėj, Fran-. 

icijoj. ...

<
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Budavokime Augščiausią 
Prieglaudą

Augščiausia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoje kaipo- )dai^inihkišką'» pašalpos ir 
apdraudpš.-orgamzacijaj labai , svarbi lie- 
tu&iaros Įddrbininkjanhš; ] Jinai svarbi *ne- 
vien tik tuomi, kad savo nariams išmoka 
tinkamą'pašalpą ir apdraudą, bet ir to
dėl svarbi, kad rūpinasi 1 kasdieniniais 
darbininkų reikalais.

Savo program'oj APLA turi sekamus 
pasibrėžimus: kovoti už bedarbių ir so- 
eialę apdraudą; už* didesnę bedarbiams 
pašalpą; už dirbantiesiems didesnes al
gas; prieš augštas gyvenimo reikmenų 

‘kainas; prieš karą ir. fašizmą; prieš viso
kį darbininkų persekiojimą.

Kad prayedus gyvenimąn tą svarbų 
pasibrežimą,. . A.P.L.A. visada darbuo
jasi ‘bendrai sif kitomis .revoliucinė
mis darbininkų organizacijomis.’ Jinai 
labai daug darbavosi šUšaukimui Pitts
burgh^ bendro fronto> konfereheijos rug
sėjo 3Q, kad užgyrus Bedarbių ir Socia- 
lės ApdrMtįdod MiųJH. R. 7598. Konfe
rencija buvo sekrhinga, atstovavo/’ apie 
pusę, jniliond darbininkų prigulinčių prie 
pašalpinių draugijų. Kiekvienam strei
ke, kuomet streikiėriai. .persekiojami, 
APLĄ siunčįa protesfųs ir ręiški^ simpa
tijas streikuojantiems.' j Pereitam mai- 
nierį^ streike»APLA i sukėlė 'nemažą fi
nansinę pagelbą delėif o ;-hukent ėjusių. 
streiiuerių.; • APLA taipgi remia Tarp
tautinį Darbininkų Apsigynimą ir veikia 
bendrai su Lyga Prieš Karą ir Fašizmą.

Čia pažymime tiktai svarbesniuosius 
APLA darbus, labai naudingus visai dar
bo žmonių klasei.

Svarbu todėl šita organizacija buda- 
voti. Ir kuomet šiuo laiku eina šios or
ganizacijos vajus, tai reikėtų APLA na
riams daugiausia darbuotis gavimui nau
jų narių. Draugai komunistai ir simpa- 
tikai, kurie prigulite prie APLA, žinoki
te, kad tai jūsų pareiga darbuotis už ga
vimą naujų narių.

APLA Centras praneša, kad įstojimas 
vajaus laiku žymiai sumažintas. Kiek
vienas norintis prie šios organizacijos 
prisirašyti gali tuo pasinaudoti.

Norintieji prisirašyti prie APLA gali 
klausti informacijų pas kuopų sekreto
rius ar APLA narius, arba rašyti tiesiai 
Centran: 1335 Medley St., N.S. Pitts
burgh, Pa.

-T-f—.....   '
^tūkstančių Austrijos Komųnįstų Parti
jos narių. - ’: ’ • ’' ;

“Čechoslovakijos komunistų spauda at
žymi, kad du trečdaliai delegatų buvo 
įstoję į Komunistų Partiją po vasario 
įvykių. ’ . ’

“Apart delegatų nuo žemesniųjų vie
netų, kongrese dalyvavo taip pat atsto
vai nuo darbo unijų, šucbundo, raudono
sios pagelbos, Jaunųjų Komunistų Ly
gos ir nuo eilės socialdemokratinių opo
zicinių grupių. ; ’ <

^Pirmas dienotvarkio punktas buvo 
klausimas kovos prieš fašizmą ir už dar
bininkų klasės vienybę; antras — orga
nizaciniai kląusimąi. , - „, , .. • ;

i “Po diskusijų, kuriose dalyvavo apie; 60 
delegatų, tapo priimtos vienjbąlsiai. ręzp- 
liucijos apie politinę partijos liniją, apie 
darlpą. darbo unijoje, tarpe moterų, jau
nimo ir sporto organizacijose. ( t

“Arti pusės suvažįavįmo įsriplstp, nau
jo Komunistų Partijos Centralįnio Ko
miteto susideda iš buvusių >socialdemo-i 
kratų partijos aktyvistų, ’ kurie įstojo į 
Komunistų Partiją.

“Suvažiavimds pasiuntė pasveikinimą 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijai, 
Thaelmannui ir Saaro krašto bendro 
fronto komitetui.”

Šis suvažiavimas parodė, kaip smar
kiai paaugo Austrijos Komunistų Parti
ja po vasario mėnesio įvykių. Tokio bai
saus teroro sąlygose suvažiavimo delega
tų išrinkime dalyvavo net 10 tūkstančių 
narių! Pasirodo, kad tūkstančiui social
demokratų darbininkų atėjo po komu
nizmo vėliava! ' ;

■ ,w ■ i .n .m 4 . ............... i i ,i , ■  ......................................................... .. ............... . . .................——■■mu  ........... ii..................  < i i. .— i ■■■ ii n ■iii.iii ■ i ■■

U* i’MlH M? iff! — I Įsys į ameri^ečių darbininkų Jiųcinio ; darbininkų,; j adė jiPetrikiene pas
: Spr i . r’|^ 11 .♦ I mus” fašistinėj Lietuvoj. i Įvos irįsisistijs laikoje Darkeii i°,džiai.®piei ■ M ‘ ■. jr? ' i ri’ j a/ mainymus. Atsimainė ne tos

' l 'J ; \ ] ' ------------------ sąlygos ir karininkai ar polici-
, Katrė iPetrikienė, dentisto Kacįangi Petrikienė jau ran-1ja, bet atsimainė Katrė Janu-’ 

Petriko ’ žmona,, Į yra pažiba dasi Amerikoj, tai jinai gal šauskaitė-Pėtrikienė. Jinai bu- 
pruseijkinės politikos kieme, teiksis ; paaiškinti, kaip buvo vo bulvinė 
Jinai viena buvo iš tų,, kurie mandagi policija pereitą žie-j Amerikoj atvažiavus čia turė- 
šoko ..^(mrąšČius“Laisvę” J----v
“yįlųiL ątpi;ėš(i .niįo y. Ko- kė dirbti prie viešųjų darbų! penkiais pirštais. 
mųiii$tų į ’į ,-Partijp^. Į f Šiandien - ... - -
Petrikienė <ir jjos; vyr^s, J ne tik 
kišasi j politiką, bet labai gau
siai finansuoja leidžiamą prieš__  ___
Komunistų ■ Partiją laikraštpa- simena labai ___ ___
laikį /‘Naująlją Gadynę.” 'kirčius ir šuviUs, nuo kurių de-fgai, bet priešai ir baisūs. Bet

Petrikienė!/.pereitą< pavasarį šėtrai bedarbių buvo sužalota, jinai dabar buržuika. .Tokia 
važiavę į fašistinę Lietuvą pa-, ‘ ; ... _ ‘ ; parvažiavo į T.iofnvn
sisvečiuoti. Jinai Kaune pasi/ Pom Petriene gal galėtų Jin^ susitįko 
mate su sau prilygstančiais po- Paals..’P l>.c.^ V.°_' maacl*t8umo valininkais, ■ 
litiniai? I draugais, Wri4 Aietį- Pohc.ja pnsila.ke su Smlgaus-Ivi[.ši 

■Vos koniiM O ir’) kale- kai te, kun.^uo ( kankimmų iS^cija. 
limna nnt visę apažiauk nūs- Proto 'išėjo-. . Jinai, ga) gįi|etų, saugojjmui pastatyta ir labai

Jinai'mane, kad labai,.'k?kl° >"an<^P™. rtandagi delei jos. Polięija^bu- 
reikia, polic.ijąi, ,ąrestu(otus ( ko- vo jaĮjaį .mandagi ir Petrikie- i

« • ' ‘ x ' ■ '' f > _

vos Fašistus Talkoje

Austrijos Komunistų 
Partijos Kongresas . 

’ 1 * •* 
fcivdoje” ppaiių, 4 d. sfyaįtjdmę seka

mą respoįndeflęiją- iš Pragos, Čechoslo-
vakųds:

“ČęChoslovakijos komunistiniai laikra- 
šęiai1 praneša, kdd? rugsėjo'30 d. Zalbur- 
ge įvyko slaptas ' Austrijos Kdmunistų ’ 
Partijos suvažiavimas. Nežiūrint dide
lių kliūčių: įr į te toro,; suvažiavime daly
vavę 70 delegatų, iš kurių:trys, ketvirta
daliai buvpo darbininkai, išrinkti dirbtu
vių ir rajonų konferencijose. . Prisiren
gime prie suvažiavfrno’ dalyvavo dešimt

’ i Betb, būtinai turi akty
viau. vajuj dalyvauti mūsų 
jaunimas. Jaunimas nepri- 

‘" valo tenkintis tiktai tuo, 
kad užpildo anglišką skyrių'" 
savo raštais, kad tą skyrių v 
skaito. Mums reikalinga • 
kuodaugiau jaunimo turėti' ' 
mūsų ' organizacijų eilėse; * 
Jo ten neturėsime, jei ne
bandysime supažindinti jį ... 
su mūsų darbais, su mūsų. 
principais. .0 tas kaip tik. 
ir lengviausia padaryti per 
mūsų: spaudą,. per anglišką 

parvažiavo į fašistinę Lietuvą.) skyrių. < . • . > i ; , • t ; .
> su fašistiniaisil > ■ ' ' 1 ' *--------- ! 1 - ; 1 1 ;

•su buržuazijos^! Kiekvienas mūsų skaity-- >: 
'viršūnėmis.'' Kareiviai ir poli-! tojas' raginamas būti vaji- {' 
jcija* buržuazinės viršūnės ap- ninku. Jei' šitaip dirbšiniė, 1 
saugojimui pastatyta ir labai darbas eis lengvai ir atlik- • 7 

■ sime daug. ‘ ‘ . 1! ’ ‘ '' 1 '
. ? i. .*• • • ; ■ r. M. <

ųei. Jau ląbai mandagiai tar-i . ■ • ’ i > ! > - ,. ■

navo ir buvo pasirenku? pulti 
kiekvieną skurdžių, kuris tik 

j ką pasakytų ant tos, ponios. 
' Petrikienė yra prųseikinių 

abro-

valstiečio duktė.

ir mą su bedarbiais, kurie atsisa-’jp pelnyti duoną fabrike savo 
Dabar Pet

rikienė jau ne ta. Jinai išsi
kėlė j ponias.

: Kuomet jinai buvo bulvinė 
valstietė, tai dėlei jos ir karei
viai ir policija buvo ne drau-

už 15 litų į savaitę ir maršavo 
prie .Kauno rotušės, kad parei
kalavus kięk daugiau ? Ameri
kos ir Lietuvos darbininkai at-i 

---- 1-'u''i gerai policijos!

jimus ant 
merkia. _______ ___________
gerai gali pasitarnauti Smeto
nos fašistinei* vąfdžiab? . Punia > 
Petrikienė pakviečiama kalbėr 
ti Kaune per-rad.io neva į,Vil
niaus lietuvius, ;bet jos kalba 
perduodama po visą Lietuvą.
Apie jos kalbą dar teks atski- rašysime. Manome, kad patys sąstato ir jų politikos 
raine straipsnyj pakalbėti, o Lietuvos politiniai kaliniai, pa- zas.
dabar paduodami Pruseikos skaitę Petrikienės kalbą, parą- 
numylėtos damos., kalbos tik — 
svarbesnes vietas. Jos kalbai 
buvo atspausdinta “Mūsų Vii-j 
nius,” No. 17; • • i '.

Petrikienė pasakoja Vil
niaus ir Lietuvos žmonėm:

“Po ilgų gyvehimo metų; t 
Amerikoje t^nka stebėtis ta J U

muhistys spardyti į jų lytinius 
organus, aptięsti šlapiais drus- 
kuotajs maišais ir plakti šam- 
palais? j . f

1 Mes dar .apie tai plačiau pa-l 
l-r. J I

Ištrauka iš Poemos /‘Kovos 
Dienos”

' Ar Išsigando, Ar Manevruoja? ■ '• 
I 
i

Nesenai “Laisvėje” buvo rašyta, kad 
i SLA 7-tas Apskr. sukilo; prieš baridyrpą.

iškelti centrą į Pittsburghą. Grūmojo 
viršininkams teismu. Taip pat Pild. Ta-

i ryba gavus protestus nuo 1-mo apskričio t 
ir nuo kelių kuopų.

Dabar “Tėvynė” praneša,: kdd ’ Pild. 
; Taryba putarė, j kajl “šiuo momentu ,Ae- ,

ra. patogioj sąlygos ‘CentriL$^
limui”, todėl kėlimo klausimas atidėtas ; įLietuvęs karęiviai (ypač ,kari- 
ateičiai. Viena, arba ;Pild. Taryba pabi- « v
jojo tautininkų grūmojimo arba manev
ruoja. Mat, tas pats Tarybos’ susirinki
mas nutarė tuojaus eiti prie S LA čarterio 
pataisymo. O pataisytas čarteris nusta
tys Centro Raštinę Pennsylvanijos vals
tijoje. Tuomet jau protestantų protes
tai nieko negelbės.

g.1 ■!.'-■■ ■-■JĮ.. > a.. A V m

“KELEIVIS” GINA APGAVIMĄ 
AMERIKOS LIETUVIŲ

Atrodo, kad ponas Michelsonas nesi
jaučia gerai delei “Lituanica H” biznio. 
Mat, “Keleivis” karštai tą skridimo biz
nį palaikė ir tuomi prisidėjo prie apgau
dinėjimo Amerikos lietuvių. Dabar jis 
nervuojasi, kuomet mes iškeliame viršun 
menševikų skymus ir susišienavimą $30,- 
000. “Keleivio” No. 42 skaitome tūlo J. 
Pėzos straipsnį, kuriame teisinamas vi
sas tas “monkey biznis”.

Ponas Michelsonas kalba Pėzos lūpo
mis. Jis bando užmesti komunistams pi
nigų eikvojimą. Surašo visus fondus, 
kurie kada tik buvo įsteigti darbininkų 
judėjimo reikalams., Bąndp apipurvinti 
met Ta^taūtinį ‘DafbiMftkų? Apsi^gynimą- 
'Bet, žinoma; tas daroma su tikšlū.1Bah-, 
do ponas Michelsonas užmųilyti “Kelei
vio” skaitytojams akis, kad' jie Aematy- 
tųj '.kaip juos apmovė Chicago^ męnšęvi- > 

pkąi ir kiti didvyriai su “Lituanica II”.
' ’ ’ ' ' f i > x i P i ; ’ v i ■ . >

Beje, pranešama, kad iš Lietuvos žada 
net du lakūnai skristi . į Pietų Arheriką. 
Jiems oras Europoje nesugedęs. O Gri
gaitis ir Vaitkus tupi Chicągoje, nes vi
soj Europoj “oras sugedęs!”

. O tai ve kodėl. 
•l| Daugelis žydų apleidžia Vo

kietiją del persekiojimų iš

Kode! Auga Nazių Eksportai į ■ ^ądldsį°- 
/lydy Žemę,” Palestiną iy .- .

BERLYNAS. — Vokieti- Hitlerio pusės ir keliaują į 
jos tavorų išvežimas į vi- Palestiną. Bet' duodant 
sas sąlis labai sumenkėjo,'jiems leidimą išvažiuot,-val- 
bet į-tariamą “Žydų žemę”, .džia užturi didžiuma jų nųo- 
į Palestiną 42 nuošimčiais savybės. Hitlerininkai, ta-

Bet duodant

Lavenos Liuda.
O dienos klasinės kovos, 
Krauju istorijon rašytos! . 
Laukai apkrekę Lietuvos, 
Kraujuose aukos išblaškytos. . .
O pelkės, krūmai, ar miškai, .;. 
Ar šunkeliai laukui vingiuoti— 
Visur išmindžioti keliai,
Pratrinti plentai akmenuoti. ..
Paklaus šią pušį, ką aukštai

.- , - - - Nakčia šakas išskėtus gaudžia,",
'paisant to, kad minėta rfe- jOt, jeigu socialistų partija ’paklausk, ką matė ji antai <” 
zbliucija nėra kairi, re volių-'Sudarytų bendrą frontą suĮir ką po savo kojom glaudžia? ' 

icinė. Tai parodo 'socialis-(komunistų partija ir ben-h ‘ ; . • -
tų partijoj nariu (eiliniu na-Mrai kovotų prieš karo pa-J a ’kvfa al ais 
rių yisųpirmiausiai) pakai- P^ KieAomundtų čia kabčjo, A.
rejimą, kuris šiuo tarpu pa- Koosevelto naująją Kam varaas išles6 akis
siręiškia visoj darbininkų i-—tuomet tiki ai jiypasidary- Kjek j žeme6 ju ,pa]ydjjD. 
Klasei,' •' j tų pavojinga kapitalistui- . > 4

" •’ * i klasei! : O jeigu tylintis akmuo
' : ' - ------- - | ’ ’ ' ; : Galėt prabilti, tai pasakytų,-

Minėta ‘1‘kairioii” rezdliū-1 Ko kruvinas rugių želmuo, .
■ ■ J- ' Mūšų spaudos .(‘‘Laisvės” Kiek daug aukų nesuskaitytų. ■■

ir “Vilnies”;) vajus' UŽ nau-J Kiėk-akyse tamsios nakties ■■■ 
jus skaitytojus jau praside- ! kapų grioviuos arkliais suminta 
jo. Tūli mūsų vajininkai Ir prieglobstyj šaltos-mirties, 
jau metėsi darban. Šiuo Jaunų jėgų kiek paskandinta, 
tarpu, reikia pripažinti, kai q kiek Mickevičiaus slėnj’j 
kur, --bedarbės labiau palie-1 Draugų be laiko nukankinta, 
stose srityse skaitytojų bus'Kiek sudegė kovos ugnyj,, 
gauti sunkiau. Reikia žino-'Kalėjimuos kiek patalpinta, 
ti, kad darbininkų klasė šie- q jie^s klasinės kovos, 
met biednesnė,; negu buvo Krauju istorijon rašytos! 
pernai. Tačiaus , iš kitos Laukai apkrekę Lietuvos, 
pusės, šiemet turime dau-.Kraujuose aukos išblaškytos, 
giau naujų pritarėjų. Šie-! “7?. A.”

(“Vilnis.”)

TRUMPMENOS
Tai socialistų partijos re- pitalistų viešpatavimo!

iferendumas užgyrė'“kairių-1 Del šitos rezoliucijos pri- 
______ _______ _____  „ j” rezoliuciją. Vistik tai'ėmimo, socialistų partija 
didelė pažada, kuri matoma yra svarbus reiškinys, ne-J kapitalizmui nepavojinga, 
dabar laisvoj Lietuvoj. \ No 
vįen (tik Kaune, bet provinci
joj, kur tik lankiausi, visur di
dele pažangą, fygipant su se
nuoju gyvehinoiu /carizmo lai
kaisi” Į -į t į

Ir štai1 kas.6* sudarė 
jaukią nuotaiką :

“Atmepu senus laikus, kaip 
Lietuvoj bijodavom žahdarų, 
kareivių ir bent 'kokių rusiškų 
valdininkų. Baisui buvo prie jų 
prieiti, o ypatingai) kaimiečiam.

Katrei

j.Daban rbjosį, pasaulis

j ninkai—Red*), mandagūs, ap
sišvietę; policija mandagi, bent 
kokiam reikale visuomet nuo
širdžiai patarnauja.”

Galėtume ir daugiau ponios 
Petrikienės fašistinei policijai 
ir žvalgybai patiektų kompli
mentų perspausdinti, bet šiuo 
laiku užteks tiek.

Kiek Smetona buvo atsiun
tęs savo agentų į Ameriką, tai 
nei vienas jų taip ciniškai ne- 

! drjso girti fašistų baudžiama- 
jsias jėgas, kaip jas giria ponia 
Katrė Petrikienė.

Jinai pradeda nuo išgyrimo 
I pažangos. Tą’pažangą Petri
kienė matė pas Lietuvos buo
žes, bankininkus, kapitalistus. 
Bet kodėl jinai nepasako, ko
kią pažangą turi Lietuvos dar
bininkai, kurių algos svyruoja 
tarp 5 ir 1/11. į dieną. Tai tarp 
50 ir 10 centų amerikoniškų 
pinigų. Kodėl jinai nieko nesa- 

■ko apie 15,000 Kauno bedar
bių ir jų šeimynų gyvenimą.

f t ,

čiaus, yra tokįe “geri”, .kad 
nuvažiavusiam Palestinon 
žydui leidžia iš Vokietijos 
atsiimt tavorais už paliktą 
S&vo turtą. Tai su šitokią’ 
gudrybe hitlerininkai didi-, 
na savo išvežimus į Palesti
ną, ’

M

ei j a yra mainys žodžiy, nie
ko.’. kbnkrętaus; nepasakančių 
arba; sudarytų taip, kad jie 
galima visaip suprasti. Ką 
reiškia, pavyzdžiui, pasaky
mas, kad kuomet kapitalis
tų klase jau nebegalės val
dyti, tai socialistai tada pa
ims valdžią? Kada gi ga
lima įrodyti, kad kapitalis
tai. jau nebegali valdyti? 
Visuomet ir visokių nuomo
nių ąpie tai gali būti. So
cialistai, įeidami į valdžią.
kapitalistams ir dabar pa-iP1^’ pavyzdžiui, .bus. kur 
deda valdyti ir slopinti dar- £as lengviau prieiti Prle da-
bininkų klasę.

Kunigas Holmes tvirtina, 
ka ši rezoliucija yra “tik
rai komunistinė.” Nieko 
panašaus! Komunistai nei
na į buržuazines valdžias ir 
kapitalistams nepadeda slo
pinti kovojančiūš darbinin
kus. Antra, komunistai mo
kina ir organizuoja darbi
ninkų klasę nuvertimui ka-

ŠYPSENOSlies katalikų darbininkų, nes 
gyvenimo sunkumas juosi 
pamokino, pakreipė į mūsų: 
pusę, į pusę kovotojų už ge- į 
resni darbininkų gyvenimą! J°J randama keletas 

: šypsenų. Būk sykį 
Strazdelis nekviestas

Manė, Kad Kiaulės...
Kun. A. Strazdelio biografi- 

neblogų. 
kunigas 

n u važi a- 
Todel, šiame vajuj, būti-!vo i atpuską. Atėjęs j klebo

nai prisieina kreipti kuodi- 
džiausią dome į katalikus 
darbininkus, jiems užrašyti 
mūsų dienraštį, juos trauk
ti į' mūsų pusę, į pusę revo-

H 4}
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Valijoj (Anglijoj), prie miestelio Wrexham, kasykloj užgriuvo 261 
mainierj. Visij žuvo. Daugelio lavonai palikta neišimti, šis paveiks
iąs parodo užgriūtų niainierjįų šeimynas ir temines, susirinkusius prie 
kasyklos ir nuleistomis galvomis būdančius.

L.;.

niją, rado kitus kunigus susė
dusius aplink stalą ir beval
gančios pietus. Būk Strazde
lis pagarbiho dievą, bet kuni
gai nieko peatsakę. Tai tą pa< 
kartojo ir antru syk, ir vėl tąs 
pats.

Tai būk tada Strazdelis, nu-., 
■ėjęs j kambario kampą, prade-. 
Į jęs sėgtis kelnes. Tik tada kur 

i inigai suriko: n ; :
; —Ką gličia dirbi?> u K
I —A! tai čia; žmonių esania?;, 

. ... —atsakęs- Strazdelis: gerai,
kad j laiką atsiliepėte, nes aš... 

Įmaniau, kad tai kiaulės..,^.
.’Antru syk kun.; S^azdeliuf' 

nuvažiavus > J atpusią, tai
i mišių kunigai Strazdelį nuvarę 

. | sakyti pamokslą, o jie nuėjo j , .
[kleboniją iš pinigų, kązyruotj. 
iBūk Strazdelis įlipęs į amboną 
tuoj pradėjęs visą gerkle šaukt’. 
—Dega!—Kiek patylėjęs ir. vėl 
sušuko:—Dega!!—Jau pai^ipi- 
jonai pradėjo bėgti laukan. O 
kada trečiu syk sušuko, dega, 
lai jau bažnyčia buvo tuščia, iv., 
tik tada pasakęs:—Dūšios čyš- 
čiuj dega. ...

Kada kunigai sužinoję apie 
šitą Strazdelio šposą, tai kuo 
neplyšo iš pjktumo.

Parinko A. M. bedievis.
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Pirmas Sovietų Sąjungos Rašytojų 
Suvažiavimas

(Tąsa)
Pionieriai, Raudona Armija in 

Jūreiviai Sveikina Delegatus
Užsibaigus d. Višniausko pra

kalbai ant estrados pasigirdo 
trimito balsas. Nuo balkonų 
pradėjo skristi gėlės tiesiog ant 
galvų delegatam ir svečiam. 
Pionieriai, vėliavų nešėjai mar- 
šuoja viduriniu salės tarpu, o 
ant vėliavų nuo b r Ikonų skren
da kvepianti žiedai.

Apie šimtas pionierių, mer
gaičių ir berniukų, pasirengu
sių fizkultūriniais drabužiais, 
pusė iš jų nešė raudonas vėlia
vas. Visa prezidiumo estra
da ir jos priekis likosi užimti 
vėliavų nešėjais. Publika, su
stojus, ploja rankomis, entu
ziazmas pereina į ovaciją.

Seka pasveikinimas delegatų,

už savo perneštas kančias, o 
kaipo aktyvūs kovotojai už so
cializmą (rankų plojimas).

—Jeigu mums, draugai, per 
dešimtis metų prabūnant Sibire, 
katorgose šlisselburgo, Karoj,

daugiau grindas, siūbuoja, ne- i Akatujoje, Orle, Aleksan- 
gu nuo raudonarmiečių kojų, drovke ir begalinėj daugumoj 

Savo tradicine revoliucine kitų katorginių kalėjimų, nusi- 
prakalba Raudono Floto dele- j sekė užlaikyti spėkas dėlto, kad 
gatas žavėjo publiką, bet nepa-;dabar kovot, tai išimtis yra ta- 
sigailėjo kritikuot, rašytojus, I me, kad mes jautėmės, jog esa- 
sakydamas: Ime darbininkų klasės nariais

—Jūs pusėtinai daug knygų j (rankų plojimas).
parašėt apie veikimą Raudonos Į —Nors daugelis iš mūs buvo 
Armijos, daug dainų jiem pa-'’inteligentais, bet kovose už dar- 
rašėt, raudonarmiečiai turi ką bininkų klasės reikalus mes 
dainuoti, bet mes nesam užga- ėjom išvien (rankų plojimas), 
nėdinti jumis, jūs dar nei vie
nos dainelės specialiai del mūs savyje, kad esi nariu darbinin- 
neparašėt. Mes dainuojam rau- klasės, tai reiškia, kad gy- 
donarmiečių dainas. venj kaipo narys tos klasės ir

—Gerbiami draugai! Jaustis

neparašėt. .
donarmiečių dainas.

Visa auditorija, kartu ir M. jauti savyje neapykantą prieš 
Gorkis, juokėsi, kuomet kalbe- .kapitalizmą. Šioji neapykanta 
tojas, Floto delegatas, juokiu- yra ir bus pas kožną iš mūs. 
gu tonu sakė: 1 Savo neapykanta prieš kapita-
-—Draugai rašytojai! Turbūt lizmą mes laimėjom ir laimė

jus nedrįstat atvykti pas mus. sim paskutinėj kovoje. Mes už

Ši grupė kazokų pribuvo į Bridgeport, Pa., kad padėt tekstilės kompa
nijos šerifams nuslopinti audėjų streiką. Apie tą laiką prie pikieto lini
jos tapo per šerifus nušautas stovintis jaunas žmogus.

'i'rečiaa Puslapis
—-........... .i   ...... . ■ ——-■" — "■ — 
vietines LRKSA ir SŲA kuo
pas. Tegul jos ąpkalba kongre
so šaukimą.

Jog jų ir mūsų visų bendri 
reikalai, visus lygiai kapitaliz- 

Imas žudo karuose, bedarbei 
užėjus badu marina, už tai 
šiuos reikalus reikia visiems 
bendrai svarstyti.

Alabamos valstijos aųgš- 
čiausias teismas atmetė ape
liaciją Scottsboro jaunuolių. 
Jų sudeginimui elektros kėdėj 
paskirta 7 d. gruodžio, 1934. 
Tokiu būdu LDS • nariai . sų- 
kruskime jų gelbėjimui, šauki
me mitingus, išneškime protes
tus ir siųskime Alabamo^ tei
sėjui, gubernatoriui Milleriui 
ir šalies prezidentui F. D. Roo- 
seveltui. , • . . < ,

P. Bokas,
LDS 5-to Apskr. Sekretorius. ‘

I

LDS 5-to Apskričio 
Kuopoms

r. ’ x- + i • •’ Sųsipažinkit su mumis, užeikit pusamžiuos kovos dabar daly
užrubežio ir svečių rašytojų, K "lusų laivų, mes jum.s la- vaujam statyme sociahzmo iri 
kartu sėdinčių auditorijoj. bai drauglskai Pn~. pavai- man norisi atkreipti jūsų aty- 

slnsim Kerai> palmksminsim,.dą i sekanti momentą. Mes gy-Užsibaigus pasveikinimams 
ant estrados vėl pasigirsta tri
mitas, šaukiantis trimitas atsi
liepia užpakalyje salės, pionie
riai apleidžia salę. Kvietkai vėl 
beriasi nuo balkonų ant galvų 
rašytojų, svečių ir visos žemu
tinės auditorijos.

Pionieriai išėjo, o kvepianti 
kvietkai, įvairiausių spalvų, su 
aromatišku kvapu pasiliko ran
kose visos auditorijos. Entuzias
tiškas rankų plojimas visoj sa
lėj palydėjo nešėjus raudonų 
vėliavų į naują i__________
kūrybos gadynę. L .

Entuziastiškai ovacijai pasi- j Rytojų. Jie aiškiai duoda su-1 jas, kada proletariatas 
baigus kalba Bruno Jasenskis, |Prast, kad revoliucinė ranka,,kapitalizmo jungą.’ 
viduramžis žmogus, rašytojas, kovodama už revoliuciją, turi. —Spalio revoliucija 
pilnas energijos ir revoliucinio kovot ir. už rašybą, spaudos žo-1 proietariato tvėrybos 
ūpo. Per paskutinius du metus di- ištikro, ne vienas iš ke- 
gyveno S. S., o pirmesni gyve- Hų šimtų delegatų, laike revo-

Jo pra- liucijos, su ginklu rankoj ko-
fronte.

Atėjus socialiam laikui jis, su 
plunksna rankoj aprašo praei
ties kovas ir ragina mases prie 
kultūrinio gyvenimo laike s,o-Stratosferos' .apie iširimą 
cializiho statybos S. Su afcitut-1 tomo ir apie kitus'wrf dar- 
ja mdses už pasaulio kevoliuci- ihnfi mi-]s|1 mnkiiio. kbridi buste- 

■ ją. ‘

mes esam linksmi jūreiviai,' venom per dešimtis metų tikę-! 
duosim gerus kambarius, net'darni į tą pergalę ir mes buvom 
kelias dienas galėsit pas mus1 liudininkai tos griausmingos 
pagyventi. Begyvendami tarp ’ pergalės. Juk spalio revoliuci- 
mūs ir apie mus ką nors para-J jos pergalė tai buvo tas plū- • 
šysit, o ypatingai parašysit vie-.gas, kuris nuėmė 
ną kitą dainelę. -sluogsnį, slegiantį

Raudono Floto jūreiviai ap-;sluogsnį, iš kurio šiandien iš
leidžia salę, publika sustoja, augo puikiausios atžalos ir nu
mesdama kvietkus ant vėliavų'ga vis augštyn ir augštyn. 
ir jūreivių, akimis palydi iki' —Mes dabar matom tą, apie 
durų. |ką kalbėjo Leninas, dar senai,

šie trys demonstraciniai įs- 'prieš revoliuciją: ‘Proletariato

viršutinįi
žemesnįjį |

socialistiškos PQdžiai pasilieka gilioje atmin-,kūrybos spėkų mes dar nežino- 
|'tyje visų S. S. ir užrubežio ra- me. Mes pamatysim, pajausim 

numes

Atsišaukimas
. Gerb. LDS nariai:

Vienintelio darbininkų 
'raščio anglų kalboj ’ “Daily 
Worker” eina vajus už sukėli
mą $60,000. Su 15 d. Spalio, 
1934, prasideda vajus 
vės” ir “Vilnies” uz 
naujų skaitytojų.

dien-

‘4 La i š
gavimą

Tokiu būdu LDS narių, kai
po darbininkų, visų pareiga 
mestis į darbą su visa energi
ja, kad pravedus laikraščių 
vajų šimtą nuošimčių sėkmin
gu. Jei šį vajų padarysime 
sėkmingu, tai ir LDS bus šimtu 
nuošimčių stipresnė.

Pereitas LDS seimas nutarė 
šaukti Amerikos Lietuvių Kon
gresą ir kvietimai išsiuntinėti 
kitom lietuvių broliškom orga
nizacijom, kaip tai LRKSA, 
SLA ir APLA.

Atsakymas gautas nuo AP 
LA, d sutinka su tokio kon
greso/ šaukimu. Nuo LRKSA 

atsakymas negautas. 
Mat, šių draugijų valdyboms, 
kaipo kapitalizmo agentams, 
nesvarbu tokį kongresą šaukti.

Draugai, LDS nariai, savo 
nutarimą turime praktikon 
vykinti; reikia tuojuus < 
sekamą:

Nusižudė Buvęs Caro
Finansų Ministeris

Paryžiuje nusižudė buv. 
Rusijos finansų ministerisKtixon . . . , . . . . ,

darvtilir ^misteris pirmininkas 
prieš didįjį karą Kokovce-

LDs" kuopų susirinkimuose vas. Kokovcevas turėjo 72 
diskusuoti kongreso šaukimą; metus. Pries kelis Rietus 
išdiskusavus, reikia atsišaukti į išėjo jo atsiminimų knygą.
diskusuoti kongreso šaukimą;

ii
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“LAISVES” VAJUS
IS

nimą vedė užrubežyje.
kalba turi didelę svarbą tame, ;Vojo ant barikadų ir 
kad jis be pasigailėjimo piešia 
Rusijos baltųjų emigrantų pa
dėtį ir abelną puolimą buržua
zinės kultūros Europoj it- Ame
rikoj. Jo plati puolančios ka
pitalistinės draugijos apžval
ga padarė didelį įspūdį.

Bruno Jasenskio prakalbai;

įvyko, 
spėkos!

jau išmėgintos. Naujos atža- Į 
los, niekad seniaus nepasirodę, | 
kurios buvo pridengtos viršuti
niu sluogsniu, šiandien išaugo ir 
auga negirdėtu smarkumu.
—Daugelis iš mūs prin^įhg apie 

‘čeliuskinięčiuš, apie užkpyhjimą
• . . « • • V i ’t •< •
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GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$6 00 P()VANb TIEMS> KURIE DARBUOSIS VAJUJE Q QQ
I
i

i

“ ;bus mūsų mokslo, khrięi puste- 
x... , i bino pasaulį. Draugai, tifc ihū-

; r * , . . šio vakaro įspūdžiai .yra kai- : darbininkų jklasės nuotikiai
užsibaigus ant balkono pasigir- po triumfas atsiektų revoliuci- įjį pradirtiais jnūsų >.dhr- 

,.v i - r‘ ^įe;bkis. Aš norlli sakyt, khdj ir
. Pasigirsta takhs-jbūna tik kelius kartus į>er šimį- kbžnak mQs dįrbinjpkas

raudai, tie ihū

do orkestros reV. Raudonos Ar-1 nės kiiuūros laimėjinltj. 
mijos maršas. '■ - ’ 1 ‘
kas kojų trenksmas j grindis, i met). Laimingas tas. žmogus, lrilnkas išreišlila ' niūsu šalies 
Įžangos duryse pasirodo ko- • kuris turi ptogą dalyvauti ir 
mandierius, vėliavų hešėjai, o j matyti tą istorišką tfiumfavį-j 
prie jų po du iŠ šalių kareiviai, I 
su blizgančiais kardais, vėliavų 
sargai. Seka raudonarmiečiai, 
kariškos akademijos studentai, nio darbo inžinierių, tad nėra 
Publika sustojo. Jeigu nebūtų abejonės, kad jis bus aprašytas 
orkestros griežimas, būtų visai daugumoje kalbų, 
tyku; vien į glitą prie viens ki- f * “
to arti sustojusių raudonarmie- Į gį atsidaro įvairiausiomis pra- Į 
čių kojų maršo trenksmas siū- kalbomis, 
buoja salės grindis.

Kvietkų bukietai vėl 
nuo balkono ant galvų raudon
armiečių, rašytojų, svečių ir vi
sos auditorijos ir panaujina 
kvietkų kvapą.

Delegatas nuo Raudonosios 
Armijos sveikina delegatus ir 
Maksimą Gorkį, kaipo vieną iš 
pirmiausių proletariškų rašy
tojų. Kada salėj pasirodė Rau
dona Armija, jos vėliavos ir jų energingas lošimas revoliucinio 
ginkluoti sargai, kada publika artisto rolės. Draugas Felik
są vo atsistojimu sveikino R. sas KOn sako: 
A., ant M. Gorkio veido pasiro-1 —Gerbiami draugai! Pavelin- 
dė ašaros. Bet kada delegatai kit man pasveikinti jus* nuo bu- 
atsikreipė į M. Gorkį, davė už- Vusių Politinių Katoržnikų
sakymą, kad jis parašytų kny- Draugijos (rankų plojimas). ; 
gą apie eilinio raudonarmiečio i Prieš jus, draugai, praėjo 
revoliucines kovas frontuose, M. 'čionai darbininkai urmininkai, 
Gorkis, vaizde raudonarmiečio, pionieriai, kolchozininkai, praė- 
nuleidęs žemyn rankas klausėsi j0 yjSa eilė rašytojų, praėjo j 
ir priėmė jų prisakymą. Raudonarmiečiai, praėjo jūrei-

Raudona armija apleidžia sa- vįaį j^uo Senų Bolševikų Drau- 
lę; sustojusi publika tais pa- gijos buvo d. Jarosląvskis. Aš 
čiais kvietkais apmeta vėliavas norių papildyti šią galeriją tais 
ir raudonarmiečius. 'žmonėm, kurie apsireiškė prieš

puola vieno

k
, , —Jbigu čeliušifiniečiai, kur 

mą. Kadangi šis triumfavimo I tei ^dynuose>: tvirtai tikėjo j 
vaizdas, kaipo teatralė drama, I ir išslg4jb6jima, jeigu
buvo vaidinamas tarp literati- pakilom į jjirmiau nepa- 

siektas atmosferos augštybes ir 
i užkovojom atmosferą, tas yra 

„ , v. . 'tik kasdieninįaį ženklai, ka
atsiekėm visuose darbuose 

po vadovyste kilčiausios mūsų Negaliu užtylėti d.; jr ia)j() vado
Felikso Kono prakalbą, kaipo užbaj damas aav0 kalb 

iš gabiausių S. S. orato-|d Ron sako;
—Dabar, kada mes susirin

kom į šį suvažiavimą, kuomet 
mes konstatuojam pergalę vi
suose savo atvejuose, pavelinkit 
mums, seniems revoliucionie
riams, velyti jums, kad jūs duo

tumėt tokius pavyzdžius, ku
priuos pamatytų visas pasaulis ir

rių. Iš jo oratoriško gabumo 
daug senų ir jaunų oratorių i 
mokinosi ir dar tebesimokina. 
Virš 60 metų senelis, bet kada 
jis atsistoja ant tribūnos, nega
li jį atskirti nuo jaunų, gabių 
oratorių. Tyras, garsus balsas 
žavėja klausytojus jo prakalbos.! O, -i 1 . . ... 11UUO ucuuaiv tų noaokas dar svarbiausia, tai joH. . .. > , j • 4. v. .. . . 'kad jis suprastų, kad einantonprcrmcrfisi Iniimnc vavnbnmnin J r

i keliu, kųriuom veda mūsų Ko- 
jmunistų Partija pasaulis pasi- 
Uiuosuos nuo tris kart prakeik
to kapitalizmo.

A. M. Vadapalas.
(Daugiau bus)

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-tos kuopos narių 

ir “Laisvės” skaitytojų ben
dras susirinkimas yra šaukia-

Vos tik R. A. apleido salę, 'jus, tais žmonėmis, kurie buvo mas šį trečiadienį, spalio 24 
________ ,____ ____ .j ’’

Publika sustoja, j judėjimo, kurie t>er kalėjimus, liečiu Kliubo svetainėj, 
Pasirodo komandierius, jūrei- per pėsčias arešto tūkstantinių i Broad way, 
viai, vėliavos. Prieš publikos kilometrų keliones, per katorgą 
akis matosi dar tvirtesnis vaiz-. išnešė raudoną vėliavą, vėlia-

. gržlkštūs, stiprūs vyrai vą revoliucijos ir šiandien sto- 
nešdami vėliavas taip stipriai vi prieš jus, kaipo invalidai, ne 
trenkia kojas į grindis, kad dar kaipo tie, kurie ateitų skųstis

orkestrą sutinka Raudono Flo- prie lopšio istorinio darbininkų 
to jūreivius.

viai, vėliavos. Prieš publikos kilometrų keliones, pel* katorgą

d., 8 vai. vakaro, Lietuvių Pi-
, 376

Visi, kaip. .ALDLD nariai, 
taip ir “Laisvės” skaitytojai, 
kviečiami dalyvauti, nes yra 
labai svarbus reikalas.

ALDLD 2 Kuopos, 
Korespondentas.
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PRAŠOME JUMIS I TALKĄ GAUTI “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Aišku,, kad jums rūpi skleisti darbininkiška apšvieta ir ginti darbininkų kląsės reikalus. 

Dienraštis “Laisvė” yra svarbi darbininkiškos apšvieto? teikimo įmonei Ji nurodo, jog Ja
ponijos užgrobimas Mandžurijos ir areštavimas ten Sovietų Sąjungos;piliečių yra provoka
cijos daromos tikslu įtraukti Sovietų Sąjungą į karą. Hitlerio suruoštos .skerdynės Austri
joje, kesinimąšiš atimti iš Lietuvos Klaipėdą irgi yra skūbinimap. paleisti ksnįty. liepsnas, 
skandinti darbininkų klasę bado, ligų ir mirties kančiose. Tą tūri-žinot kiėkvietiąs. darbinin
kas ir smulkus biznierius, ir farmeris; tą pavojų supras tik skaitydami darbirririkišką dien
raštį “Laisvi”. ,

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS S5.50 IR PUSEI 'MĖTŲ $3.00
Taip smarkiai viskam brangstant ima baimė, ar galėsime.. išlaikyti “LaisVę’Viifenraščiu už 

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

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

numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne,'tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį. <

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ
Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume

ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.
Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.

3. Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
‘ “Vilnies” prenumerata pusei metų 

Grynais pinigais (cash) $2.50.

1.
2.

4.
5.

Raudonojo Artojaus” prenumerata metams.6.
7. “šviesos” prenumerata metams.
8. “Priekalo” prenumerata metams.
9. Grynais pinigais (cash) $1.00.

10. Lenino spalvuotas paveikslas.

"Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos.
Tą galą kęrtelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikomi tas, kuris naujai užsi- 

J ;rašo /‘Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais- 
-;Vef V Po ^vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 riaujtį prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAtylS SĘIRTŲ DOVANŲ
Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 

atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:
2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-530; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;

, 14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

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

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

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y.
j|||.|||HIIH|RIIWll|.||IHII|.||||.||||dllHllldllldin.lllMIII»llll-lllldlllMllldllMi|ldllldllHIIHIIHIII-^miIIEIlHIMIHIIWIIWIIHIIHIimiU»miMllI*UUadlll»lUldllB
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LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER; WINE, LIQUOR. WHOLESALE - RETAILBoston, Mass. Hamtramck, Mich
4

• MULLIGAN
111

’-ZL. ua------ i , iroi uaw at iyy Metropolitan Atigs, to be consumed of Brooklyn, County of Kings,
of

2914 N.

of

Y.
101 N.

4105NOTICE is hereby given that License No.
216 Reid

con-

Albinas.

N.

243-245 N.
No.

N. Y. i

to

N.

con- •

N. Y.

con-

256 N.
N. Y.

St., Borough of
177 Concord St.,

3401 Church

Newark, N. J

145 McseroleYstsaidietis

Wheeling, W. Va of

Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

remsit darbininku reikalus.

(249-275)Montello, Mass WILKES BARRE, PA

2303-5

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un-

Beverage 
Borough 
be con-

Beverage 
Borough 
be con-

Bo- 
bc

NOTICE is 
11W 34 has

Ro
be

Bo- 
bc

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, tinder Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
142 Havemeyer St., Borough of

___  un-
Beveragė
Borough 
be con-

WALTER ROZANSKI 
688 Halsey St. Brooklyn,

premises.
LENA GANZ

Brooklyn, N.

1127. has been issued to the undersigned 
un

Beverage 
Borough 
be con-

tho premises.
AGOSTINO CARPENATO

Jamaica Ave., Brooklyn,

Ketvirtas Puglapis *

tlie premises.
ANTHONY ANDREWS 

(COOPER BAR and GRILL) 
Cooper St. Brooklyn,

on the premises. , 
Joseph McGarrity

654 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be

Beverage 
Borough 
be

MONTREAL - CANADA

County of Kings, 
on tho premises.

ABRAHAM MINTZ and 
JOSEPH MINTZ

Surf Ave. Brooklyn, N.

St., Borough of Brooklyn, Cuunty 
', to be consumed off the premises.

ALFONSO DI ROSA 
St. Brooklyn, N. Y.

2720 Atlantic Ave.,

wine and liquor at retail, un- .

I Brooklyn, N.

i Brooklyn, County of Kings, to be consumer!
I on the premises.

FULTON TAVERN *
767 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

hereby given that License No. 1 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- !

I 245 Driggs Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on

I promises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned '

ii , . y. .... . io huu oeer, wine ana liquor atmos dalyvaut ant šio susirinkimo, ku-i<lei. section 132 A of the Alcoholic
' Control Law at 2303-5 Surf Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, Io 
sumed

Į ? • . , y. r I DraUgai. ’V tlraugės, Aido Choras ir NOTICE is hereby given that License No.
POU, SaKOSl, Kad nežino LiDo visos vietinės organizacijos kviečia- Rk has been issued to the undersigned 
Q,1 Vvx mne Jolvwml- o.d JUo enol,.inV.'.im ‘,° aell beer, wino and liquor .at retail, un-

PETER L. GARVEY
Driggs Ave. Brooklyn,

the Alcoholic Beverage Control Law at 1763 the Alcoholic Beverage Ccntrof Lnw at 193
CountyKings, to be consumed on tho premises.

A " “ ---------- —
1763 Fulton

n°Xr£Ei.is kereby. that License No. | NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
, as be®11 Issued to the undersigned A 10741 has been issued to the undersigned! RL 3138 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of to sell beer at retail, under Section 75 of to sell beer, .wine and liquor at retail, under
Fulton St.,. Borough of Brooklyn, County of) Adams , b 

I of Kings,
193 Adams

Garsioji Karlsruhe byla, ku
rioj 17 darbininkų ir studentų 
tapo nuteisti 6 mėn. kalėjimo, 
už demonstravimą prieš nazių 
karo laivą Karlsruhe, Bostone, 
už keletos dienų bus perkrati- 
nėjama Bostono augštesniajaJm 
teisme.

Deja, del eilės atidėjimų šios 
bylos, masinio spaudimo už' 
kaltinamuosius beveik nėraJ 
Tačiaus, norint išgelbėti tuos 
17 draugų, ūmai turi būti at
gaivinta galinga kampanija už 
jų paliuosavimą. Tas yra ypač 
svarbu dėlto, kad tikimasi, jog 
kaltinamiems bus pranešta už 
dienos ar dviejų laiko, kad ne
duoti progos išvystyti masinio 
gynimo kampaniją. Distrikto 
gynėjas atsisako nustatyti teis
mo dieną^ tačiaus tikimasi by
lą pradėsiant bile dieną, kad 
užklupus neprisirengusius. •

Karlsruhe byla iškilo sąry-,kalbs -as 
syje su 17 gegužės demonstra-' 
cija prieš nazių propagandos; ___
laivą Karlsruhe. Po brutališkoj 
policijos užpuolimo ant de-! OI *1 J I 1 * 
monstrantų, 17 darbininkų ir £11113(16^01^ Z11110S 
studentų tapo sumušta, suareš
tuota ir sufrėmuotais kaltini
mais nuteisti iki 6 mėn. kalėji
mo. Tiek aiškus buvo sufrėma- 
vimas, kad net kapitalistinė 
spauda darė pastabas. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni-! 
mas apeliavo bylą. ■

Kari sruhe demonstracija;
buvo pradžia anti-nazių veiki
mui. Paskiau sekė demonstra
cija prieš Hanfstangl, už pa
liuosavimą Thealmanno, pikie- 
tai prieš nazių konsulatą. Pa
sėkoje * to veikimo išsivystė 
stiprus priešnazinis sentimen
tas, kad net Harvard preziden
tas, Conant, išmetė kaltinimus 
prieš dvi merginas, teisiamas 
už dalyvumą anti-Hanfstangl 
demonstracijoj.

Darbininkai ir studentai! 
Tėmykite Karlsruhe bylą. Pra
dėkite kampaniją tuojau. — 
kykite mitingus ir siųskite pro
testo rezoliucijas, telegramas, 
asmeniškus laiškus, 
augštesniojo teismo 
Michael Prendible, Pemberton 
Sq., Boston, Mass. Aukas bylos 
vedimui siųskite ILD, 12 Hay
ward Place, Boston, Mass.

■ • Teisiamieji-

Biskutis Žinių Iš Prieškarinio 
Veikimo

Draugė Jonikaitė, sugrįžusi 
iš Pasaulinio Moterų Prieška
rinio - Priešfašistinio Kongre-

tojo gražaus humoroj ypač-ka* 
ida papasakojo apie vyskupą 
i Matulionį, kuris šiomis dieno- 
imis lankysis po J. V. ir persis- 
jtatys save “kankiniu,” kuriam 
} reikėjo “prakaite veido” pel
nyti sau duoną Sovietų Sąjun
goj per porą metų. Juoko tu
rėjom visi, o ypatingai kata-|
likai darb. juokėsi, net galvas}so, buvusio Paryžiuje, išdavė 
kratydami ir gausiai delnais j labai puikų ir įdomų rapoitą,

'plodami, pritardami kalbėto-'pabrėždama viso pasaulio mo- 
l. jpi, teisingai kalbančiam.

Užbaigus prakalbas buvo 
renkama aukų padengimui. lė
šų, kurių susidarė apie $10. —........ ........ _______________
Surinkta 13 dol. su centais.'organizuotis ir kovoti prieš to- 
Pirmininkas ir pats kalbėtojas: kią nelaimę, kad nereikėtų 
prašė, kad publika statyt klau-■ kęsti, kaip Vokietijoj, nes po- 
simus, ar šiaip išsireikštų kas1 n--------j-j-

i neaišku, bet niekas neklausė. 
(Matomai, jiems viskas buvo 
aišku., Klausytojų galėjo būt 
tarp 250 iki 300 žmonių. Tarp 

ijų, gal, apie pusę sudarė tikiu- fašistinio Kongreso, 
:ti žmonės darbininkai, 
j puikus apsireiškimas.
'Bimba čia yra labai mylimas* mas kovoj prieš karo pavojų 

ir augantį fašizmą. Ragino 
jaunimą prisidėti prie kovos, 
stoti į bendrą frontą sykiu su 
suaugusiais draugais. Tas pa
rodo, kad mūsų jaunimas su-

I pranta'savo reikalus ir prisie- 
| kia prieš visą publiką nenu-

Į ALDLD 6-to Apsk. konfe- stoti energijos kovoj prieš ne- 
'rencija bus spalio 28 d., 10 tikusį surėdymą, už geresnę a- 
v. ryto, 995 N. 5th St., Phila., teitį, už Sovietų tvarką Ame- 
Pa. Laiškai jau yra išsiuntinėti rikoj.

į visoms kuopoms reikale konfe
rencijos. Laiške yra pažymė-jšė svarbų dalyką: 
ta keli punktai apdiskusavi-j cko draugijos 
mui. Ypatingai spaudos ir a-i teatrą “Macochas.

•belnai literatūros platinimo,|lapkričio (Nov.), 
i “šviesos” 1 
kad kuopos suteiktų naujų su
manymų suvažiavimui reikale 
organizacijos ir abelno darbi
ninkų judėjimo.

i Kuopos yra raginamos ir 
prašomos, kad išrinktumėt ir 
prisiųstumėt pilną skaičių de
legatų į minėtą konferenciją. 
Konferencijos pasekmingumas 

■priklausys nuo kuopų. Reikia 
pasakyti, kad daugelis kuopų 

Lai- Jau brinko pilną skaičių dele
gatų ir žada visi būti. Tad tos 
kuopos, kurios dar neturėjote 

atvirutes susirinkimų, būtinai sušaukite 
raŠtfnin nePaPras^ susirinkimą, netik 

j kad išrinkti delegatus, bet ir 
(apkalbėti suminėtus punktus 
1 laiškuose.

Gerai Pavyko Prakalbos
Spalio-12 dieną čionai įvyko 

prakalbos, kurias surengė AL 
DLD 5 kuopa. Kalbėtojai bu
vo du: drg. A. Bimba ir jau
nuolis Johnnie Orman.

Garsinta buvo, kad kalbės 
ir jaunuolė Vaitkevičiūtė, kuri 
tik ką sugrįžo iš Sovietų Są
jungos, tačiaus jos nebuvo del 
man nežinomų priežasčių. 
Taipgi buvo garsinta, kad Ne-! 
tvarko jaunuoliai sulos trumpą! 
veikalėlį, to ir nežinau kodėl 
nesulošė.

Pirmas kalbėjo \jaun. Or
man, apie reikalą jaunuoliams 
organizuotis į savo klasės or
ganizacijas. Jis priminė, kad 
tokia jaunimo organizacija 
yra prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, kur gaunama ir 
pašalpa ir apdrauda. Pj-ie šios 
oįrgt yra ir jaunimo sporto sky
riai. v Taip pat davė raportą iš 
p r i e š k a-r inio priešfašistinio 
kongreso, tik-ką įvykusio Chi- 
cag.oj.

Po jo kalbos Sietyno Choras 
sudainavo keturias dainas, va
dovaujant choro mokinėms: L. 
Žukauskaitei, Al. Yuodeškiu- 
teO ir M. Jamison. Dainos iš
ėjo gana gerai ir klausytojai 
norėjo dar daugiau.

Ant galo kalbėjo d. Bimba, 
apie šių dienų darbo žmonių, 
reikalus, nurodinėjo, kad darb. 
gyvenimas su kiekviena diena 
eina vis blogyn ir blogyn. To
dėl jų pareiga organizuotis į 
stiprias savo organizacijas, į 
bendrą frontą ir kovot už kas
dieninius būtinus reikalus.

Drg. Bimba savo kalboj var-

Pirmadienis, Spalio 22, 1934 
u i ' ... i

and R LUNCH CO, 
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
L 641 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under ,1’’ n*
Section 132 A of the Alcoholic Beverage *inn' 109 A
Control Law at 568 Sutter Ave., Borough of fr_i t '
Brooklyn, County of Kir— l*‘* ----- ------’' tro‘ bftW at
off the premises.

ANAK REALTY CO.
568 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 765 has been issued to the undersigned 
t .....: __ ... .__
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 101 Cooj>er St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
199 Metropolitan Ave., Borough 

‘. -- 2ZL.„_, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY DVARIŠKIS, Prop.
199 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 111 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS
(MULLIGAN'S BAR and GRILL) 
Court St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic’ Beverage Control Law at 1809 
Emi*non(i Ave., Borpugh of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed eon the premises.

GEORGE STRLMENOS 
BAY VIEW REST.

1809 Emmons Ave. Brooklyn, N. Y.

iterų pasiryžimą kovoti prieš 
'ateinantį karą, o svarbiausia, 
i pastoti kelią augančiam fašiz- 
■mui Amerikoj. Ragino moteris

__ ____ __  _v_„ _____ NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, wine and liqilor at retail, un-! 15 7366 *,as been issued to the undersigned 

"__ '______________________________. to _ sell beer at retail, under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 205 
Bridge St., Borough of Brooklyn; County 
Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE EFIMOFF
205 Bridge St. Brooklyn, N.

------------------------- I NOTICE is hereby given that License Mo.
NOTICE is hereby given that Licenrx* No.' BL 1436 has been issued to the undersigned 
B 7426 has been issued to the undersigned 
to sell beet* at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2914 
Ayenuc L, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER CAROLAN and 
ROSALIE R. NITTOLY 
(WESMINSTER INN) 

Avenue L Brooklyn,

to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic ~ 
Control Law at 2668 Atlantic Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

ANTHONY STRUGALA
2668 Atlantic Avp. Brooklyn, N. Y.

nas Rooseveltas jau pradeda 
vykinti fašizmą Amerikoj.

Antras delegatas, jaunuolis, 
išdavė raportą iš Antro Jungti
nių Valstijų Prieškarinio-Prieš- 

, buvusio 
Tai Chicago, Ill. Nurodė, kaip la- 

Drg.'bai svarbu jaunuolių solidaru-

Ant galo pirmininkas prane- 
Hamtram- 

rengia svarbų 
Bus 18 d. 

literatūros platinimo,}lapkričio (Nov.), Darbininkų 
’ turinys ir tt. Taipgi, |Name, 3014 Yemans St. Loši

mas prasidės lygiai 4:30. Ti- 
kietus iš anksto perkant gali
ma gauti pigiau.. Būkit paskir
tu laiku, nes pavėlavę galite 
negauti sėdynių, arba vietos. 
O antra, nematysite paties 
svarbiausio akto.

Antras svarbus pranešimas, 
tai 10 apskričio maršrutas. 
Mūs ALDLD 188 kuopa irgi 
rengia prakalbas. Bus seredoj, 
24 d. spalio (October), 8 vai. 
vakaro, 9219 Russell St., virš 
Rusų Restaurano. Po prakalbų 
bus diskusijos. Bus geras kal
bėtojas, kuris, nušvies naudim 
gumą Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos. 
Kiekvienas turėtų susidomėti 
šiuo klausimu, ypač prakalbo- 

I mis ir diskusijomis. Roosevei- 
Įto “prosperity” jau pasibaigė, 
i Mes, darbininkai, turime rū- 
■ pintis pagerinimu savo būklės, 
j Per prakalbas ir diskusijas tu
rime rišti tuos klausimus, kaip 
sutraukyti vergijos pančius ir 
įkurti laisvų darbininkų tvar
ka.

i Nuo praeitų metų ALDLD 
buvo naujų permainų. Viena, 
įvyko vienybė LDSA su ALD- 

}LD. Kitose kolonijose LDSA 
kuopos pasiliko ALDLD mote- 

■ rų kuopomis. Sekant korespon
dencijas pasirodo, kad jos turi 
, neblogas pasekmes. Gi mūsų 
6-tam apsk. likosi visose kolo
nijose suvienytos kuopos ir 

i bendrai veikia. Mažesnėse ko
lonijose vienybė davė pasek- 
jmes. Ten kuopos nenustojo 
narių skaičiaus. Phila. skirtin- 
,giau dalykai stovi. Suvieniji- 
,mas abiejų kuopų nedavė pa
geidaujamų pasekmių. Apie 
! tai turėtų daugiausia kalbėti 
j ALDLD 10 kp., ypatingai 
■spaudoje.
I Antra, šiais metais mes tu- j 
‘rim žurnalą “Šviesą.” “Šviesa”; 
gaunama kas 3 mėn., tai nepa-, 
vaduojamas 
klausime

Trečia 
daug 
negu 
kaip 
buvo

LDS 84 kuopos susirinkime, 
laikytam 7 d. spalio, per d. A. 
Paliūtis buvo pakeltas klausi
mas apie streikierių kovas ir 
apie Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą (ILD) ir nutarta 
paaukauti iš kuopos iždo $5. 
Aukos paskirta sekamai: į 

žygis apšvietus(Stieikieiių fondą $3, TDA $2. 
(Pinigai pasiųsta per LDS cen- 

metais buvop1’^- 
kovų-streikų, I v Kuopa

NOTICE is hereby given that License No. | RL 3601 has been issued to the undersigned 
A 10759 has been issued to the undersigned to sell beer, wine and liquor at retail, un
to sell beer at. retail,, under Section 75 o( der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
the Alcoholic Beverage Control Law at 563 Control Law at 767 Fulton St., Borough of 
Wilson Aver., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL ANTHONISEN
563 Wilson ‘Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
B 7383'has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1580 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tho premises.

, ARJOVI, INC.
1580 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 7258 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
—6th Ave., 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 52 Tompkins Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on tho

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 5802 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

LORRAINE M. BENNETT and 
, THOS. J. McNAMARA

5802—6th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. , 
RL 5012 has been issued to the undersigned i xjOTTCF 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 1 „ 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 52 Meserole Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the' premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserolo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1578 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN
(CELTIC BAR and GRILL) 

Broadway Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 162 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS O’CONNOR
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2068 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1095 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE 
RESTAURANT, INC.

1095 Flatbush Avę.

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

un
Beverage 
Borough 
be

52 Tompkins Ave.,

j NOTICE is hereby given that License No.
! A 10757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Montague St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JULIO GARCIA
i (MONTAGUE DELICATESSEN)
I 119 Montague St. Brooklyn, N. Y.

...... ..... • (
1 is hereby given that License No. 1 ___ _________ _

B 7061 has been issued to the undersigned on the premises, 
to sell beer at retail, under Section 76 of I

, the Alcoholic Beverage Control Law at 243- ,
Brooklyn,

the

1578
——•   —— ■ —— '

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 3582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2572 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. |

HYMAN BRICKMAN j
2572 Fulton St. Brooklyn, N. Y. '
NOTICE is hereby given that License No. ! 
RL 108 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 619 Manhattan Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

BROOKLYN SLOVAK AMERICAN 
CITIZEN CLUB, INC.

619 Manhattan Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1368 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Jamaica Avo., B/rough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

NOTICE 
RL 4859 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 253 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.„ - _____ ___4 /
NOTICfc is hereby jtiven that License No. 
RL 4993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 15 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FRANCESCO GIFFONE
15 Withers St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ltcen.4 No. 
RL 4994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1750 Nostrand Ave., 
of , Brooklyn, County of Kings, to 
sumeti on the premises.

AUGUST GNASSI 
(CLARENDON INN)

1750 Nostrand Ave. Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 4011 Church Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

KATHLEEN GUILFOIL 
ALBANY TAVERN

4011 Church Ave. Brooklyn,NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 789 has been- issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, i 
Control Law at 3401 Church Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises. . , --------- —..... -- -- 7........— —
DANIEL CASEY and ANDREW REGAN of Brooklyn, County of Kings, i 

(ARBOR GRILL) , sumed on tho premises.
Ave. Brooklyn, N. Y.1 . FRANCIS P. HAND

44 Jamaica Ave, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 699 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON 
699 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section (32 A of the Alcoholic .Beverage 
Control Law at 145 McKevole Ave., Borough 
of Brooklyn, Coiinty of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT V. HULSE 
Ave. Brooklyn, N. Y.

xvxj «ou (ih» irevir io ine unuerHigneu ---------- -----------------------
lu Esvii , wii.v nuu iiųuiir fii reiml, un- NOTICE -is hereby given that License No. 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage ! RL 403 has been issued to the undersigned 
................   ~ ‘ Borough to so'1 beer, wine and liquor at retail, un-

be con- der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at '44 Jamaica Ave., Borough 

, to be con-

NOTICE is 
RL 158 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at . “
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN CLEMENTE ,
2720 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.'
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 799 has been issued to the undersigned 

j to sell beer and wine at retail, under Sec- 
i tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
■ trol Law at 1196 Flatbush Ave., Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
, on the premises. •

JOSEPH COMPETIELLO 
(CORTELYOU REST.) j

1196 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.'
| NOTICE is hereby given that License No. 
| B 7436 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 76 of 
; the Alcoholic Beverage Control Law Kt 36 
' Ave. S, Borough of Brooklyn, County 
I Kings, to be consumed on the premises.
I CLARA S. MORGANBESSER 
j 3623 Avenue S Brooklyn, N.

NOTICE is
RL 843 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, —1 '-*■;---- ••••
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 156 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, Jr.
156 Calyer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
RL 2928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail,, un-. 
dor Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 145 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premise's.

HERMAN KAUFMAN
145 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givėn that License No. 
RL r — • ’
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 428 Tompkins Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN 
428 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 688 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 503 
Cortclyou Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL RUDICK and 
ISIDORE RUDICK

503 Cortclyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 4105 
Ave. U, Borough of Brooklyn, County of 
Kihgs, to be consumed on (he premises.

GEORGE W. TRAVIS 
(BIG TREE BAR and GRILL) 
Ave. U Brooklyn, N.

NOTICI? is hereby given that License No. 
RL 4971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at . 254 Sumner Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings ,to be con
sumed on the premises.

JACOB M. UIJSS
254 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

, NOTICE is hereby given that License No. 
Brooklyn, N. Y. RL 2277 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wiiie and liquor at retail, un
der Section 132‘A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 403 Gates Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings,! to be consumed 
on the premises.

OTTO O. VOLL
403 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 276 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN WALKER
276 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10536. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2624 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JAMES M. WILSON
2624 Newkirk Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un* • 
dcr Section 132 A of the Alcoholic Beverage i 
Control Law at 1128-^2 Myrtle Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises, 

RUDOLPH H. SCHUMACHER 
1128-32 Myrtle Ave. Brooklyn,

NOTICE is 
L 889 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at _____ __ _______ _
Brooklyn, Coqnty of Kings, to be consumed 
off the premises. 

SAMUEL ZEIDEL
142 Hafemeyer St. Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 277 has 
to E'dll wine 
tion 132 A 
trol Law* at 401 Myrtle Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ’ 
off the promises.

PHILIP SCHUPACK
401 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y. '------------------------- (
NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 4130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- ' 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1081-83 Halsey St., Borough • 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the preimses.

JOHN SCOCA <
1081-83 Halsey St. Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is 
B 7392 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 

; of ,%u.gs, to be consumed on the premises.
BARNEY SPINELLA

BOWLING and BILLIARD ACADEMY, Inc. 
427 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby given that wholesaler’s ' 
License No. LL-166 has been issued to the { 
undesigned to sell liquor and wine at i 
wholesale, under Section 132-A of the Al- ' 
coholic Beverage Control Law at 177 Concord 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings. |

ATLANTIC WINE and LIQUOR CORP. ; 
™ Brooklyn, N. Y. !

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St, James St. East
Tel. HArhour 3424

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svari] 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome , greit j jūsų namus, 
įsitėnlyti adresą

Telefonuokite:
arba užeikite
Kampas Union

485 Grand St.,

ir telefoną.
Evergreen

Prista- 
P rašo me

7-1661

l ofisą
Avė. ir Grand St.

pasikalbėti

Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Drg. Iz. Pivariunas turi savo 

me krautuvę pasirandavojimui) 
išrandavos už labai žemą kainą, 
miau buvo restaurantas, bet galima 
ir kitokį biznį daryti. Tad tie, ku-

i rie norėtų pasirandavoti 
kreipkitės sekamai: Iz. 
1222

i NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor ut retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

, Control Law at 230 Utica AvO., Borough of 
■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' 
: on the premises. j
I JOSEPH KOSOFF

— j 230 Utica Ave. Brooklyn, N. Y. I
krautuvę, I ;----- --------- .. (

Pivariunas,
N. 19th St., Philadelphia, Pa.

(250-252)

na-
jis 

Pir-

siais
daugiau
bent kada pirmiaus.

su ALDLD kuopomis, ar 
muvv įtrauktos į tas kovas, ar, .....
ne? Tai svarbus dienos punk-;skiriamos dvi dovanos laimeji-| ___  _ . ......  _.......... .........
tas. Apie tuos ir kįtus punktus^“’ tiems, kurie apsirengs gra- $2,000; galihia daryt kaip tik patin 
turėsime konferencijoj apkal 
bėti. Taid 
delegatai

ALDLD

i rengia maskaradų 
O šokius 27 d. spalio, Liberty 

j Hall, 45th St., Wheeling, W. 
[Va. Bus gera muzika ir yra 

' n I r t A 4 t rt 4 n Z~v o 1 n 1 Ali
KĖARNY, N. J.

REIKALINGAS vyras prie gasolines 
stoties, pinigiškai prisidėti su apie

•NOTICE is hereby given that License No. I 
1 CL 37 has been issued to the undersigned * 

to soil beer, wine and liquor at retail, un- 1 
I der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 80 Union Ave., Borough of 

| Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
i on the premises.
i LITHUANIAN AMERICAN CITIZEN CLUB 
i 80 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

visos kuopos ir visi 
būtinai dalyvaukite.

6-to Apsk. Kom.
Sekr., M. Zald.

Vieša Užuojauta Dr 
Kaškiaučiui

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 41)0. has been issued to the undersigned 

( to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
• * *x*i • Z I t!e,‘ Section 132 A of the Alcoholic Beverage
11’ UZSltlkrint Control Law at 654 Wythe Ave., Borough of 

iAiukimu. A picvoviix ’ |SHU gerą darbą. Stotį statysiu ...Brooklyn, County of Kings, to be consumed
i lankyti. Gerai pasišoksi! ir pa- į kuo geriausia, tai gera proga lietu- 

’ 1 ‘ ' 1 j vių prisidėt prie šios rūšies biznio.
j Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- Į 
teresupjatės tame dalyke. V. Po-' 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

i žiau ir katrie apsirengs juo-ika: jei nori tai gali būt p&rtnerys 
■kingiau. Tai prašom visų atsi-,arba (,uot tlk paskolą

UžkvieČia Rengimo
Komitetas.

Girdėjau, kad draugai, no-' 
rintieji įsirašyti LDS 84 kuo-;

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7403 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the , Alcoholic Beverage Control Law at 105 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK JOSEPH MARRO
I (CABIN GARDEN)
! 105 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

84 kp. sekretoriaus antrašo. 
Štai, jums, draugai, pilnas an-

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Birutės Pašalpinė Draugija,.trasas: LDS 84 kp., J. Paliūtis, 
surinkime 15 d. spalio, pa-Į 3909 Woods St., Wheeling, W.

Dr. Va.
Kaškiaučiui ir jo šeimynai ne-?_ 
laimėje, netekime mylimos}” 
dukrelės.

Birutes Draugystes Nare.

susirinkime 15 d. spalio, pa-} 
reiškia gilią užuojautą

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ris Įvyks 22 spalio, 7:30 v. v., 325 
E. Market St. Buš planuojama, kaip 
padaryti pasekmingą “Laisvės” vajų 
šioj kolonijoj. Reikės sudaryt kadrus 
rinkimui skaitytojų. Taipgi bus ap
kalbėjimas apie rengimą bazaro Daily 
Workerio naudai. Kviečiam ’visus 
dalyvaut ir paremt savo dienraštį, 
ir kartu laimėt geru dovanų.

Kviečia ALDLD 43 Kp.
(249-250)

NOTICE is hereby given -that License No. | 
RL 4664 has been issued to thO undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, Mil
der Section 132 A of the Alcoholic BeVerage 
Control Law at 1194 Liberty AVe., BOrough* 
of Brooklyn, County of Rings, to bė con-' 
suited on tho promises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN
1194, Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą



G. Šimaitis.

1.
<♦>

<♦>

<♦>

<!>vakaras* naudai

<!>

<♦>

renciją, kaip 5:50 vai. vakare.
Šios konferencijos užrašų raštinin

kas,

j lės i Tarp. Darb. 
(Siųsta rezoliucijos 
|buvo. F .
, kuopos, vyrų ir 
nai.

Susivienijimo Amerikoj dar

prakalbų. O antras

J. M. Karsonas.
Pirmininkas,

kime dalyvauti ir plačiau susi

i io™ekU:^i^ng?USit bfltint-,i-8pi‘d^i prasidės 8 vai. vakare

mo klausime nutaria, kad ALDLD

Pirmadienis, Spalio 22, 1934

AL. CHAMADAN ' Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj
(Pabaiga)

Kitas Japonijos žurnalas “Ekonomist” 
rašo:

“šešėlis karinės diktatūros Japonijoje, 
kuris su kiekviena diena vis labiau auga, 
sudaro juodą pavojų Japonijai, jos kai
mynams ir visam pasauliui.

“Vienas iš didžiausių pavojų tarpe tų 
yra galimybė ginkluoto susirėmimo Ja
ponijos su Sovietų Sąjunga. Sovietų Są
junga Mandžūrijoje nedavė į Japonijos 
rankas priekabio, kuris būtų pasitarna
vęs kaipo pateisinimas užpuolimui ant 
trijų chiniškų provincijų ir ant sovieti
nės Primorijos.”

Straipsnis baigiasi žodžiais, kad atsiti
kime Japonijos užpuolimo ant Sovietų 
Sąjungos, apart griežto SSSR pasiprie
šinimo tam užpuolimui dar “Sovietų Są
junga turės savo pusėje milionų chinie- 
čių simpatijas ir simpatijas net japonie- 
čių, esančių karo zonoje/’

Japonijoje propaganda už karą nesi
baigia tik literatūra suaugusiems. Kas 
savaitė į knygų rinką išmeta desėtkus 
tūkstančių ir šimtus tūkstančių karinių 
pasakaičių, skiriamų vaikams. Vaiku
čių galvukes užkemša karine propagan
da. Tose brošiūraitėse pasakojama apie 
“didelius žygius Japonijos armijos Man- 
džurijos laukuose” (žinoma, nepasakoma, 
kad tai yra prieš beginklius gyventojus). 
Daugelis pasakaičių skiriama karui tarpe 
Japonijos-Chinijos, Japonijos-Amerikos 
ir Japonijos-Sovietų Sąjungos. Vaikų 
pasakaitėse yra tokių išmislų, būk seno
vėje Chinija, Indo-Chinija, Ramiojo van-

denyno salos, Sibiras, Kamčatka, Sacha
linas ir Mongolija vis tai priklausė Ja
ponijos imperijai. Kaip matome, Japo
nijos imperialistų apetitai yra labai di
deli!

Šis paviršutinis peržvelgimas Japonijos 
karinės propagandos liudija tą, kaip la
bai grūdama literatūra už priruošimą 
karo, kurį su visu smarkumu rengia Ja
ponijos imperialistai, taipgi liudija ir tą, 
kad Japonijos fašistai jau nepasitiki “ja
poniškai dvasiai” ir patriotizmui. Todėl, 
jie pasakoja visokias pasakaites apie’Ja- 
ponijos kareivių’kovingumą ir stengiasi’ 
užmiršti tuos smūgius, kuriuos jiems da
vė prastai aprūpinta, išlavinta ir apgin
kluota Chinijos 19-ta armija prie .Shang- 
hajaus.

“Japonijos dvasia”, dvasia samurajų— 
didvyriu, pastojančių kelią miške praei
viams, nepagydomai serga. Ir joki impe
rialistiniai daktarai nuo tos ligos Japoni
jos darbo liaudį jau neišgelbės. Augi
mas revoliucinio judėjimo miestuose ir 
sodžiuose, kas ypatingai yra charakte- 

I ringą, taipgi armijoje ir karo laivyne,— 
j tat ir yra geriausis liudininkas tikrosios 
i ’padėties Japonijos imperialistų užpaka- 
I lyje. Ir ne pripuolamai anglų kalboje 
; žurnalas “China Weekly Revue”, gerai 
I ištyręs Japonijos padėtį, rašė: “Japonijos 
I imperializmas atlieka karo šokį prie vul- 
| kano gerklės... Japonijos vidujinė pa
dėtis ant tiek įtempta, kad galima lauk-

I ti pačių grieščiausių politinių įvykių. 
; Toje šalyje viskas gali atsitikti.”

(Iš SSSR žurnalo “Novy Mir")

Protokolas ALDLD 7-to Apskričio Metinės 
Konferencijos

.Penktas. Puslapis

PASAULINES ŽINIOS
i

kuris puikiai išėjo. Delei komitetu.
’ Nutarta pasiųsti protesto 
t Worcesterio majorui už jo užpuoli-' ----------

37-ta kuępa, Lawrence, l\iass., (ras- riią ant Worcester darbininkų demon- jįVnielni PAuaHriQin IrQfl 
tiško raporto nepadavė) narių turi stracijos, kuri buvo šaukiama delei p" dlpldl UvVdlKlCUll^ Kdu 
40; pinigų ižde tūri $6.30. Veikia ge- (audėjų streiko. k 1 T I T” * M * *
rengimų. Nemažai aukota darbinin- kuopos rengtų diskusijas su priešais * 1 vVdlO, ITlvUIlUlIild

—vr- j BOSTON, Mass. — Per-izarą. Amerikos Lietuvių Darbinm-j .. . . .. .
n.uv a yaaima i ** uan Literatūros Draugijos naujų na-1 silpnas veikimas thyroidmių 

f?vimuį ™’au,s nytarta; (kaklinių), p i t u i t a vinių 
'rengti maršrutą draugui A. Bimbai. _____ • • \ • • •
Bet tas palikta valdybai. . ((smegeninių) ir ovarimu 

x,«va«.va auauJ “Daily Workeriui”, (kiaušinyno) liaukų yra
$10; TDA—$10; Vokietijos Komunis- .dažniausja priegastlS, 

vedusios poros būna 
kės. Bet keletą lašų 
lingu liaukų kasdien 
j ant, gali bevaikės 
pasidaryti vaisingomis bent 
penkiose dešimtyse atsiti
kimu iš kiekvieno šimto.

Nors 
primeta nevaisingumą mo
terim, tačiaus ištyrimai pa
rodė, kad apie pusė bergž- 
dumų paeina iš vyrų pusės. 
O minimos liaukos, kaipo 
vaistai nuo bergždumo, yra 
imamos iš įvairių tinkamų

sėkmėj to, turėta vienas bendras pik- draugės, dirbti bendrai su apskričio 
nikas, kuris puikiai išėjo. Delei komitetu.
“Laisvės” pikniko, Maynard, Mass.,! Nutarta pasiųsti protesto laišką, 
parduota tikietukų už '$27.16. t Worcesterio majorui už jo užpuoli-

4  - “ » » - -* -1*

tiško raporto nepadavė) narių turi stracijos, kuri buvo šaukiama delei 
40; pinigų ižde tūri $6.30. Veikia ge- audėjų streiko.
rai. Turėta prakalbos ir keletą pa- ■ ' 'Diskusijų klausime nutarta, 
i
kų reikalams ir bendrai veikia su ki-,ir reikalui esant kviesti draugą Mi-i 
tais miestais savo apięlinkėj. Į žarą. Amerikos Lietuviu Darbiniu-.

•42-fa kuopa, Nashua, N. H., narių

ri $7. Susirinkimus laiko labai re-!
tai; veikimas silpnas, bet darbininkų, ... - ■
reikalams išaukota virš dešimties do-l^^11^^ a</A° 1 
lerių. Sunku pasakyti tikrenybėje,; „ ... .. , . T. .
kiek iSaukota, nes raporto ant rankų “’ Partijos re>kalams-$5 ir Lietu- 
neturiu—nepriduotas. 42-ra kuopa Vls°
veikia bendrai vienoje sekcijoj su >»aukota ’š iždo $30
Lowell, Lawrence ir-Haverhill kuopo- Nutarta parinkti aukų tarpe dele- 
mjs ’ I gatų organizuojamam Bostone Tarp-

62-ra kuopa, Stoughton, Mass., na- į £ 
rių turi pilnai pasimokėjusių 17, pi
nigų ižde turi keletą dolerių. Veiki
mas kuopoje vidutinis. Yra išauko
ta keli doleriai darbininkiškiems rei
kalams. Raštiškas raportas nepri
duotas.

Visi kuopų raportai priimti vien- 
i balsiai. Nutarta uždaryti konferen- 
' ciją ant trijų bertainių valandos pie- 
tams pavalgjrti. Pirma sesija užsida
rė, kaip 1:35 valandą p. p.

Draugės bostonietės pietus paga- 
joms pri- 
delegataį 
pavalgyti

J tautiniam Benui. Surinkta ant vietos 
tam reikalui $7.50. Nutarta, kad vi
si spaudos darbai kaip tai: plakatai, 
tikietai ir kitkas būtų duodami dirbti 
j mūsų darbininkišką spaudą. Nutar
ta ir likos išmokėtos apskričio išlai
dų bilos.

Rinkimas naujo apskričiui komite
to. Į komitetą 1935 metams likosi 
išrinkti sekanti draugai: J. Grybas, 
T. Bartkus, Sukackienė, J. Kalvelis, 
S. Penkauskas, I. Katilius ir D. Lu- 
kiene.

Konferencijos pabaigoje draugas R. 
Mizara pasakė gerą prakalbą, pada
rydamas gerą išvadą iš mūsų konfe
rencijos ir iš mūsų tarimų.

kodėl 
bevai- 
reika- 
nury- 
poros

žmonės paprastai

! mino labai skaniai, už . ką 
j klauso kreditas. Ir visi 
turėjo parankumą pietus 
ant vietos.

II Sesija
Antrą sesiją atidarė konferencijos 

pirmininkas draugas G. Šimaitis, kaip 
2:20 vai. po pietų. Pravestas delega- : 
tų vardošaukis. Pasirodė, kad 11-tos 
kuopos vienas delegatas drg. J. Deks- ! 
nis pavėlavo pribūti į laiką. (Jis 
pribuvo vėliau.) Apskričio organiza
torius draugas Grybas raportavo, ku
ri kuopa kiek vertės pardavė tikietu
kų atsibuvusio “Laisvės” naudai pik
niko, Maynard, Mass. Iš raporto pa
sirodė, kad nekurios kuopos pasidar
bavo labai gerai išpildydamos savo 
kvotas net ir su viršum. Bet buvo ir 
apsileidusių kuopų, kurios neatliko 

(savo užduotį bolševikiškai, nors' jos 
į ir galėjo geriau pasidarbuoti. Ra- 
i portas tapo priimtas vienbalsiai. 
1 Taipgi vienbalsiai buvo priimtas 
Į abelnas pikniko raportas. “Daily 
J Workerio” $60,000 fondo sukėlimo 
j klausimas buvo trumpai diskusuoja- 
|ma., ir vienbalsiai nutarta, kad vi- bėtojas ir rašytojas. Prakalbos ■ veltas'meiavo. ’būk ex-kar- 
Ijoms paskirtas kvotas sukėlimui to t” ° °-P1 a- !ejvįn padėtis “geresnė”, ne-

---------------------- I fondo. ' kalbu bus programa ir klausi- m t • 
Apsigynimų $12.1 Nutarta paraginti visas kuopas mai. ‘ iSU S1;n’? darbinUlkų. Tok;

p —... , {pamokslą jis pasakė laike
'atidarymo ligoninės 472 ve-

J Draugas G. Šimaitis uždarė konfe- crvvillill
‘ vnnriiii Vnin K-KO vai vnlzm.n . Ov vt

! Tokį pranešimą davė Dr. 
: Allan Winter Rowe susirin- 
i kiniui Amerikos Chirurgų 
{Kolegijos.

Pittsburgh, Pa. {Roosevelt prieš Bonų 
» 1 Atmokėjimą Veteranam

ROANOKE, Va. — Prezi- 
[dentas Rooseveltas pasakė 

23, inter-, veteranams pamokslą, kad 
Lyceum e, jie neturi “trukdyt šalies 
kalbės d. gerovę”, tai yra jie turi ne- 

Komunistų reikalaut, kad valdžia išmo-

M. Wicks, Komunistu Kan-:
7 I

H*. ' -------  - — 1
didatas j Senatorius, Kalbės Į

N. Sidėj
Antradienį, spalio 

national Socialist 
805 James St., N. S.. 
Harry M. Wicks, 7 
Partijos kandidatas į Jungti-, kgtu visus bonus pasaulinio 
nių Valstijų senatą, žymus kal-jkar0 ex-kareiviams. Roose-

...»...... ..3, kur tik reikalas remti kaip galima geriausia, Komu-1. visi kviečiami šiame susirin-i
Kuopa veikia labai gerai. Abi metų Partijos rinkimo kampaniją. . nlačiau susi-'

ir moterų dirbo sutarti- Nutarta, kad apskritys nupirktų 5,- Kime aaiyvauLl 11 plačiau SUSI , . ,
Į ooo knygučių anglų kalboje: “Con- pažinti su Komunistų Partijos1teranams, kuriem buvo per

Į 8-ta kuopa, Cambridge, Mass., na- [ 
'rių turi 29; pilnai pasimokėjusių yra Į
21, o 8 dar nemokėję.. Kuopa ture-1 

laikyta spa-ikaip stovi SU nariais, palygi- jo vienas prakalbas; dvi vakarienes 
. T .-.x_ o,, i-rtot-n no.'su Šokiais, kas davė pelno $32. Kuo-

i.vr . v.., . • • pa įstojusi į Tarp. Darb. Apsigynimą
Piliečių Kliubo svetainėje, 376 į ririiu stoviu. Pasirodo, kad ne- jr pasimokėjusi metines duokles $5. 

(kurios kuopos gerokai padidė-' Kuopa padėjo susiorganizuoti Jaunų- 
iję. Kitos net pasidvigubinę. Komunistų. Lygai ir siunčia dvi 
i-... ... . v. jaunas mergaites darbininkų mokyk-
j Tik dvi kuopos, pasu odė, šie- |on. veikalui esant duoda finansinę 
met žemiau stovi su pora na- paramą. Jau aukota tam reikalui 

irių, bet tikimasi ir tas afpildy-'Per ku°P°s nYi?-s .buv~ iš’ ,. ~ ; bėluota 7-ni politiniai kaliniai. Gauti. Oi ganizatonaus 1 aportas ta g nauji “Laisvės” skaitytojai. Pa-
vienbalsiai priimtas. Apskr.. aukota “L.” naujam presui $3, siun- 
sekretorė, d. E. Beniulienė, radimui jaunuolio delegato į Sovietų 
nortavn anip drau vės Samaus-: Sąjungą $3’ Lietuvos Politiniams ka- portavo apie diaugės pasnaus liniams $3 ir kitur.- Viso išaukota 
kienės maršrutą, kuris buvo SU- per metus $32. Dalyvauta alkanųjų 
rengtas Lietuvių Moterų Darb. i demonstracijoj.

9-ta kuopa, Norwood, Mass., na- 
11 rių turi 30; pinigų ižde turi $3. Vei- 

prieš suvienijimą mūsų organi- kimas geras. (Raštiško raporto ne- 
zacijų. Raportas priimtas vien-1 priduota.)

Fin. sekretoriaus, d. Į 2-ra kuopa, So. Boston, Mass., na- 
’ąportas SU iždu irių turi apie 50; pinigų ižde neturi— 

priimtas vienbalsiai, i Veikimas turėtų būt gėrės-
1 , mis. Pinigų išaukota sekantiems rei-

> Katilius, {kalams: prieškariniam, ir priešfašisti-
Agitaci- niam komitetui $7, ir nutarta, kad 

: Karsono, Pen- k“°Pa batll "k“?“ narj's I"”;'1" miteto, pasimokėdama po $1 kas me
nuo. Komunistų Parti jai-’-jos kon
vencijai $3. Austrijos priešfašistiniai 
kovai $5. “Laisvės” naujam presui— 
$3; Bostono komitetui gelbėjimui 
Vok. Komunistų Partijos vado Thael- 
manno — $5; pasiųsta 2 delegatai į 
Liet. Jaunuolių suvažiavimą Detroit, 
Mich., kuris lėšavo viso $53.

6-ta kuopa, Montello, Mass, 
rių turi 64; pinigif ižde turi $20. 
Veikimas geras; mėnesinius susirin
kimus laiko reguliaria* kas pirmą 
dieną mėnesio. Darbininkiškiems-rei
kalams išaukota ‘$37.60; kuopa pri
klauso, kaipo narys prie Tarpt. Darb. 
Apsigynimo ir moka $14—metines 
duokles.
dvi vakarienės, vienos diskusijos ir i... _______ _____ , ___  __
turėta vienos savaitės darbininkiška kuopos stiprintų visur Tarpt. Darb. 
mokykla. * ‘ ‘ . v .

44-ta kuopa, Lowell, Mass., narių

ALDLD 7-to Apskričio me-,išskaitė kuopų vardus, kurios 
tinė . konferencija 1 
lio 7 d.. 1934 metais. Lietuvių''nant jas su pereitų metų na-

Broadway, So. Boston, Mass. 
Konferenciją atidarė apskričio 
organizatorius, draugas J. 
Grybas, kaip 11:30 valandą iš; 
ryto. Draugas Grybas pasky
rė mandatų komisiją, į kurią į-( 
ėjo dd. D. Lukienė ir A. Sau-: 
ka. Pakviesta drg. Sukackie
nė pasakyti keletą žodžių, 
kaipo buvusi delegatų Antra
jame Amerikos Jungtinių Val
stijų Kongrese Prieš Karą ir 
Fašizmą, kuris buvo rugsėjo 
28, 29 ir 30 dienomis, š. m., 
Chicago, Ill. Tuom tarpu man
datų komisija sutvarkė manda
tus ir vėliau raportavo, jog kon
ferencijoj dalyvauja 36 delega
tai, atstovaudami 12 kuopų. Du 
delegatai nepribuvo. Visi dele
gatai buvo įšaukti vardu. Per
skaitytas šiai konferencijai die-j 
notvarkis ir tapo priimtas vien- i 
balsiai. | i Kuopų Raportai

Išrinktas prezidiumas iš se-' Btidgewater,
kančių draugų : pirmininku G. 
Šimaitis, prot. raštininku J. M. 
Karsonas. Išrinkta rezoliuci
jų komisija iš šių draugų: J. 
Galgauskas, S. Penkauskas ir 
D. Lukienė. Apskričio sekre
torė, draugė E. Beniulienė, 
perskaitę pereitos konferenci
jos protokolą. Protokolas vien
balsiai buvo priimtas. . Skai
tyti komiteto 4-rių posėdžių 
tarimai, taipgi vienbalsiai buvo 
priimti.

balsiai.
T. Barkaus, r 
$93.19 ]
Iždininkas, draugas 
irgi su tuom sutiko, 
jos komisijos: 
kausko ir Kalvelio raportai 
priimti vienbalsiai.

Mass., 
stovis: 

$14.79 ižde; kuopa daug išaukavo pi
nigų įvairiems darbininkiškiems rei
kalams. Veikimas geras. Turėta 
įvairių parengimų ir prakalbų.

103 kuopa, Hudson, Mass., narių 
turi 44; gauta 5 nauji nariai. Dar
bininkiškiems reikalams išaukauta 
$12.50; prakalbos surengtos vienos; 
parengimų turėta 4. Kuopa pinigų iž
de turi $16.86. 1

11-ta kuopa, Worcester, Mass., na
rių turi 68; nauji} narių gauta penki 
(5). (Čia nepriskaitoma narės, ku- Į

I 000 knygučių anglų kalboje: 
! gressional and Mass. State Elec
tion Platforms of the Communist ( 
Party.” O kuopos ims platinimui iš ( 
apskričio ir, pardavus, už jas atsily
gins apskričiui.

Gyvai ir draugiškai diskusuotas 
mūsų laikraščių vajus. Nutarta pas
kirstyti apskritį į 4 sekcijas delei 
vajaus sėkmingesnės darbuotės, se
kančiai: Worcester su savo apielin- 
ke; Lawrence su savo apielinke; Bos
tonas su savo apielinke ir Montello 
apielinke.

Virš minėti miestai rokuojasi gai
vingais miestais ir jie yra atsako- 
mingi už darbus, kokius ir kaip jie 
praves, bei atliks savo sekcijose. 
Taipgi ir kitų miestų draugai atsa- 
komingi už pravedimą tinkamai va
jaus. darbo. Tiktai visų rūpestingas 
darbas galės mums duoti pageidau
jamus rezultatus. Tuo darbu vy
riausiai turi rūpintis sekcijų galvinių 
miestų kuopų nariai. Konferencijos 
tam darbui yra išrinkti šie nariai: 
Montello—G. Šimaitis; Worcester— 
Sukackienė; Boston—P. Kubiliūnas; 
Lawrence—S. Penkauskas. Šie drau
gai yra kapitonais savų sekcijų dar
be ir visi kuopų nariai privalo su 
jais kooperuoti ir dirbti, bet jeigu 
kuopos nesutiktų su tais kapitonais, 
tai gali išsirinkti savus, bet kad tik 
laikraščių vajus būt' varomas pir
myn.

Nutarta skirti $15 dovanas ant ke
turių sekcijų: geriausią pasidarba
vus sekcija gaus $6; antra—$4; tre
čia—$3 ir ketvirta gaus—$2. Drau
go R. Mizaros maršruto klausimas 
paliktas apskričio komitetui rūpintis.

Liet. Visuotino Suvažiavimo Ko
na- ' vai prieš Karą ,ir Fašizmą klausimas 

užgirtas ir tame klausime priimta re
zoliucija. Be to, nutarta, kad kolo
nijų kuopos siųstų delegatus į kitas 
organizacijas, draugijas ir kliubus, 
šaukti tame klausime plačius -susir 
rinkimus ir diskusuoti suvažiavimo 
klausimą. • ■.

ir kitų partijų veikimu. ikarą suardyta nervai bei 
Komitetas, i pažeista protas.

IS GENERALIO UPHOLSTER1Ų STREIKO
LOS ANGELES, Cal.— Spa-1 darbininkai negali grįžti dar

bo 8 d. rakandų apmušinėto- ban be užgynimo visų streikie- 
jai-upholsteriai išėjo į generalį rių. Ir svarbiausia turi būti 
streiką, kuris dabar apima vi- masiniai pikietuojamos tos 
są Ramiojo Vandenyno pa- dirbtuvės, kurios dar neišėjo į 
<raštį — nuo Los Angeles, Ca- streiką, 
if. iki Seatie, Wash. Streiko!

lauke yra viso 15 šimtų tos in
dustrijos darbininkų, iš to 
skaičiaus 400 Los Angelėse.: 
Vyriausi reikalavimai yra $1 į 
valandą mokesties, 35 vai. j 
savaitę dirbti, ir pripažinti 
uniją.

Nors dar ne visos dirbtuvės 
išėjo į streiką, bet kurie išėjo 
—laikosi gerai ir padeda išves
ti daugiau* darbininkų į strei
ką. Didžiausia nelaimė būtų 
ta, jeigu viską pavestų arbi
tracijai. To ypač reikia sau
gotis, nes šį streįką veda Inter-, 
national Upholsterers Union, i 
kuri priguli prie Amerikos į 
Darbo Federacijos. O Fede- NAUJAS TERORAS 
racijos, vadų tikslas vienodas,, 
iš sykio remti streiką, kad 
įgauti vadovybę, o paskui iš
duoti jį arbitracijai, kas reiš
kia pralaimėjimą streiko, arba 
labai mažą laimėjimą.

Turėta dvejos prakalbos, Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- Į

Visus šiuos pasiūlymus strei
kieriai priėmė su didžiausiu 
entuziazmu ir tuojau (12 d. 

‘ spalio) visi 400 numaršavome 
! prie Universal ir Roberty Bros. 
! dirbtuvių ir pusę darbininkų 

išvedėm laukan, o kitą pusę 
pavyks vėliau išvesti. Tai di
delis laimėjimas, nes per me
tų metus tos dirbtuvės 

kuomet 
ir 
šios 
bus

vos skebauti, 
streikuoja. Jeigu 
streikieriai laikysis 
kos, tai laimėjimas 
ninku pusėj.

likda- 
kitos 

toliau 
takti- 
darbi-

M. P.

Atskiras plaukas žmogaus 
galvoje išbūna daugiau 
kaip 2-4 metus, jeigu žmo
gus neplinka.

SKAITYKIT JĘ JRLAJIN- 
KIT “LAISVĘ”

BROOKLYN LĄBOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave. !

Tel., Stagg 3847

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31 d. gruodžio gavi
mui 300 nauju skaitytojų ir 
sukėlimui, 1,000 dolerių, kad 
galėtume išleisti “Darbinin
kų žodį” kas savaitė nuo 
sausio 1 d. 1935 m. Geriau
sia parama, tai užsirašymas 
“D. žodį” ir parinkimas jam 
aukų. Kaina vajaus laike 
$1.50 metams.

Daug rėmėte amerikie
čiai mus iki šiol, tikimės ne
atsisakysite ir dabar.

‘Darbininkų žodžio’
Administracija

184 Spadina Avė.
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA ‘

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme f

Ausų, Aldų ir Gerklės
O^O VALANDOS; ‘ J

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

CLEMENT V0KETĄ1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 8-7761

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Saugokitės Pardaviky

Apsigynimą, arba kur jo nėra, Taip ii dabai, vos kelios die- 
■- *- , - . > ur-M-va xuaoo., lianų organizuotų kuopas^ ALDLD kuo- nos kaip pradėjome streikuoti,

rios priklauso prie atskiros ALDLD įurj 14. gautas vienas naujas, narys, pos privalo tapti narėmis Tarp. Dar-' pradėjo eiti telegramos, kad 
I pav’esti arbitracijai. Ir Los 
Angeles federantes unijos va
dai’ deda didžiausias pastan
gas, kad streikieriams įkalbe- 

Į jus, jog geriausia streiką baigti 
ir pavesti arbitracijai.

Bet jų pardavikiškumui pa
stojo kelią Industrine Unija 
(UFW1U), kuri priguli prie 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
ir bendrai veda šį streiką. In
dustrine unija pasiūlė streikie
riams, kad streiko vedimui iš
rinktų generalį streiko komite-

j moterų kuopos.) 11-ta kuopa veikia pernai ’ turėta 16 narių.
-labai gerai. Plačiai dalyvauja ir persilpnas. Pinigų ižde turi keletą 
(tarptautiniam darbininkiškam judėji- dolerių. Susirinkimai buvo laikomi 

Raportas anskričio komite-ime- Daug 4arbininkiškų reikalų' ne reffUliariai. Turėta vienos pra-[1 ; psk 11C1O (stambiai paremta finansiniai. Per kalbos, kur kalbėjo drg. Milleris ir
O. oigk. d. J. Giybas, rapoi-j Vienus 1934 m. išaukota $71.50. Pi- vienas pasikalbėjimas, dalyvaujant 

tavo, kad apskritys turėjo -su- (nigų ižde turi $60.31._Viso turto kuo- <’ ;____
rengęs du maršrutu: draugui turu!?75^1.^er^s\ ISuo?a taikomas jaunuoliams. Kuopos nariai

Veikimas bininkų Apsigynimo.

Rezoliucijos Priimtos 
Konferencijoj

Rezoliucija užgyrimui Komunis- 
draugui J. Ormanui, daugiau buvo tų Partijos veikimo ir vadovybės.

j-------11--- ——___ i 2. Rezoliucija užgyrimui Komūnistų
T , • 1 + 1 * klauso prie Tarptautinio Darbininkų daug darbavosi sųprganizavimui Low- Partijos rinkimų platformos.
o. Ulmanui buvo surengta 10; Apsigynimo^ pasimokėdama $5 me- (ellio Darbininkų Centro Kliubo ir ge- * ’ ’ “ ’ - -----------
prakalbų. O antras maršru^ > tinęs duoklės. Įraj rūpinasi jo palaikymu. Kliubas
tas buvo surengtas draugui Mi-' ALDLD 155 moterų kubpa, Worces- • dabar teikia didelį parankumą visam 
lenui kuri« ciiori-žac IS Qnviofn ler’ Mass-» nariM turi 40» (,ar nepa-, vietiniam judėjimui. Gerai prisidėtaę, . ‘ S g 1 ę 1S Sovietų sjmokgję 10. A, Jžde pinigų turi $6. prie surengimo Pirmosios Gegužės
oąjUD"'JS apvažiavo Naująją Daug išaukota ‘ visokiems darbinių-; apvaikščiojimo atviram^aTe. Sureng-
Angli,ą su prakalbomis. Abu kiškiems reikalams—viso $30. Ture-{tas vienas Šokių Vakaw naudai 
maršrutu išėio o-orni Finnnai_!ta dau^ Paren?imil ir vieną prelekci-[“Daily Workerio” ir “Laisvės”. Pa-

. . * -ui • • na_ 1 ’ją Dr. J. J. Kaškiaučiaus. Kuopa1 aukota iš iždo $2 naujo preso fondui,
mai išėjo veik lygiai. Mūsų [ rūpestingai prisidėjo prie Maynardo Buvo sušaukta viėna konferencija ke- rius į Draugiją, 
apskrityje yra 23 kuopos, su 1—“Laisves” pikniko priruošdama (tūrių miestų: Lowell, Lawrence, Ha-į j 
virš penki šimtai nariu bilnai'mai8to už kuri padaryta $100. jverhill ir Nashua, N. H., delei <p- tą spaudos naudai. Bus rengiamas 
n« 'mnkpi a’ n u |Kuopa dalyvauja visliose bendruose kalbėjimo bendrų dalykų ir pasita- Bostone. To darbo komisijai išrink-'
pasimo ėjusių. Drg. Grybas veikimuose, Mękamą ipetinės duok-! gilumo prie .didesnio veikimo. Pa- ii Bostono ir Cambridgedraugai ir

Anglų kalboj priimtos telegramos: 
Telegrama, reikalaujanti paliuosuo-

ti T. Mooney, §cottsboro berniukus ir 
viena teleg. j Vokietiją, , reikalaujanti 
paliuosuoti Vokietijos j- Komunistų 
Partijos vadą, draugą Thdelmhnną.

Nutarta kreiptis j ALDLD pildan
tįjį komitetą, kad išdirbtų planus, 
kaip būtų geriau gauti naujus na-

Nutarta rengti milžinišką hankie- tą ir kad visos derybos SU kom- 
! panijomis eitų per streiko ko- 
r mitetą. ir nei vienos dirbtuvės

PRIEŠ DARBININKUS
BIRMINGHAM, Ala. — 

Areštuota keturi kovingi 
darbininkai. Jie laikomi po 
$300 iki $5,000 parankomis 
neva už “kurstymą daryt 
sukilimą” prieš valdžią. O 
Atlanta, Ga., vyriausybė pa
skyrė grand džiūrę tyrinėt 
komunistų veikimą apskri
tai.

WQGRAFAS 
jonas,stokes 

Traukiu paVęikfilus familijų, ves
tuvių' kitpkių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES 
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glentnore 5-6191

512

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

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

P. ĘIELIĄUSKAS <
8831 76th Street, Woodhaven, .N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901
f

>

>

Į)



Šeštas Puslapis
/

LAISVI? Pirmadienis, Spalio 2Ž, 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
----------------------■------------------.. 1 , . į1 1'.'i11.1**11 ' 1' j ..'vi—............. ...........................

191
5 tam policistui šulo stokavo, 
; kad pradėjo šaudyti į žmogų.

Conrad Marino, 26 metų, 
617 Lorimer St., Brooklyn, su
laikytas po $25,000 kaucija. Jį 
kaltina užpuolime ir kitokiose

Hauptmanną Atidavė Teisti 
New Jersey Valstijon

Bruno R. Hauptmann pra
laimėjo Bronx teisme. Jo ad
vokatai dėjo visas pastangas, 
kad neišdavus jį į New Jersey 
valstiją, kur prieš jį pagamin
tas apkaltinimas pavogime ir 
nužudyme Lindberghų vaiko. 
Hauptmann pralaimėjo kovą ir 
jis atiduotas į New Jersey val
stija teisti Flemįngtono.

Po to jo moteris, pasiėmus 
vaikutį, užsilipo ant stogo, 2701 
Marion Ave., ir buvo pasiren
gusi pulti žemyn 80 p'ėdų, bet 
Hauptmanno giminaitis liaus 
Mueller sulaikė ją.

Ar Leisime Juos Nužudyti?
Viešpataujanti klasė, kad 

sukėlus negrų neapykantą 
prieš baltus žmones, Alabamo- 
je, keli metai at/al, areštavo 
devynis nieko nekaltus negrus 
jaunuolius ir nuteisė juos su
deginti elektros krėsle. Dabar 
kapitalistinė valdžia rengiasi 
nužudyti du iš jų—H. Patter
son ir C. Norris, 7 d. gruodžio.

Vaikutis Mirė iš Bado
i Robert Ambrose, 2 mėnesiu 
berniukas, kurio tėvai gyvena 

■ 69 Moore St., Brooklyno, mirė 
i iš bado.

Ambrose darbininkų bedar
bių šeimyna jau nuo senai ne
turi maisto. Jie gaudavo į dvi 
savaitęs $19.80 čekį, bet iš tos 
sumos turėjo gyventi 8 žmonės 
—du tėvai ir 6 vaikai, mokėti 
randą, apsišildyti ir apsirengti. 
Kiekvienas supras, kad jokiu 
būdu negalima iš to pragyven
ti. Ambrose pirmiau buvo 
mūrininkas, bet jau du metai 
yra be darbo. Jų vaikai visi 
maži. Vyriausias sūnus An
thony. 12 metų, o Robert buvo 
mažiausias. Vaikutį labai silp
ną paėmė į St. Catherine ligo
ninę, bet jau buvo pervėlu. 
šeši daktarai priešakyje su Dr. 
Ferente pripažino, kad berniu
kas mirė iš- bado. Vaikučio 
palaidojimui tėvai neturi nei 
cento, tai kunigas Mulz, kuris 
ir krikštijo Robertą, atsišaukė 
į visokias “charity” organizaci
jas, kad sukeltų pinigų berniu
ko palaidojimui.

Bus Bendro Fronto Konfe
rencija Kovai už Pašalpą

Viešpataujantis krizis vėl 
auga Jungtin. Valstijose. Jei
gu 9 d. rugsėjo, 1933 metais 
dar fabrikai dirbo ant 79.8% 
gamybos jėgų, tai 8 d. rugsėjo, 
1934 metais jie dirbo tik 74.4 
nuoš. Iš kiekvienų, trijų darbi
ninkų—-vienas yra' bedarbis.

Tuom kartu viešpataujanti 
klasė vėl ilgina valandas, di
dina paskubą, naikina pašalpą 
bedarbiams, kapoja algas, pra
gyvenimas brangsta ir , tt. 
Darbininkų padėtis darosi 
vis sunkesnė. Kad/nors- kiek 
pagerinus bedarbių ,padėtį, 
tam reikalui yra šaukiama 
bendro fronto konferencija, 
kuri įvyks 25-tą dieną spa
lių, 6 vai. vakare, 11 W. 1.8th 
St., New Yorke, kur bus išdirb
ta veikimo planai. Visos orga
nizacijos privalo turėti savo 
delegatus.

27 dieną, 10 vai. ryto, nuo 
Battery Place ir West St., bus 
maršavimas prie City Hali, 
kad įteikus bedarbių reikalavi
mus.

Pasigrobė $2,098 Algomis
Trys, vagys - užpuolė .S. Hir- 

chą, 20 metų, algų išmokėĮtoją 
Gladstone Brothers Co., in at=- 
ėmė nuo jo algoms $2,098 pi- 
nigi|.- . įHirch parnešė, t-uos, pi
nigų^ i$ ' bįnko^ l Įset į į matyti, 
kad vagys jį atsekė ir. atėmė. 
Vagys pabėgo.1 • ' ■

\ t . į * i ?

i ; Trumpos- Žinutės

W fedljQQH ^bfo.a- 
nijos pijną^ {prHra'utas
suknių, paVogtas; ant Boston 
Rd. Du plėšikai' išvijo vežėją 
ir nuvažiavo." Troke buvo 
$30,00.0 Vertęs suknių. ' ’ ‘ u|

J. Montello, 247a 7th St., 
Brooklyn, gauna iš Transpor
tation Co. $18,088 už jos vyrą, 
kurį tos kompanijos trekas už
mušė.

W. H. Coon mirdamas pali
ko savo giminaičiui visą turtą, 
kuris siekia $31,901. Jis buvo 
vertelga. ‘

piktadarystėse.

Gavome žinią, kad Jonas 
Klasčius, Clinton Parko savi
ninkas, 28 d. spalių, savo sve
tainėje, rengia basketball pa
rengimą su šokiais.. Pelną 
skirs svetaipės ištaisymui.

Pranešimas
Sveikatos klausime .prakalbas ren

giu Sveikatos Kultūros Draugija, 
trečiadienį, 24 spalio (Oct.), 7:30 vai. 
vakare, Laisvėjs svetainėje, 46 Ten 
Eyck St. Bus,,labai svąrbLs prakal
bos, nes bus aiškinama, kajp sveika
tą palaikyt, nątūęaliu būdu. Kalbės 
angliškai merginą, Dr, Ąlicia M. 
Flager, i^ McFadden’s Phyzines kul
tūras' Instituto, (aip^i ■ kdlbes 'lietu
viškai, P.. Bąltrėnas, visiems gerai ži
nomas kaipq natūrales sveikatos skel
bėjas. Kviečiam visus atsilankyt ir 
išgirst svarbių dalykų.

>' . (250-252)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA keturi gražūs! 

kambariai su visais įtaisymais.
Randa $1^.00 į menesį. Kreipkitės 
šiuo antrašu:

473 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

(248-250)

_________________ J ______________Ll'V— ■■■■—!■ !■■■■■■■ _ _.. J.I ■ 1 1 11 L L'_ '_!U_______
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Telephone: FOxcroft 9-6901

|oX/“BALČIŪNO '
LIETUVIŠKA, •

ORCHESTRA 
M rts ..

Pristatau Parengimatns Gerą Muziką Už
Prieinamą Kainą 

321 Chauncey Street j ' 18 Stagg $treet
Brooklyn, N. Y. 

--------------- --- -.n
; . . r . ■ . . .r f

Jeigu darbininkai nestos ener
gingai jų apgynimui, tai vieš
pataujanti klasė tą ir padarys. 
Paskui sudegins ir kitus. Vė
liau seks dar žiauresnis puoli
mas ant negrų ir baltų darbi
ninkų, nes vienybė tarpe bal
tų ir negrų bus suardyta.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas perkelia teismą į 
augščiausią teismą Jungtinių 
Valstijų, reikalaujant paliuo- 
suoti nekaltus jaunuolius. Vie
na iš merginų, būk ant kurių 
jie buvo padarę puolimą, Ru
by Bates senai jau iškėlė ka
pitalistų suokalbį. Bet bylos 
yedimas reikalauja lėšų. Kas 
tik galite remkite Tarp. DKt‘8. 
Apsigynimą, nes daug yra by
lų irjapart Scottsboro. Siųski
te aukas antrašu: Intern. La
bor Defense, 870 , Broadway, 
New York.

Darbininkų pareiga pasmar- 
Į kinti kovą už priėmimą H. R. 
17598 biliaus, kuris yra įneštas 
jį kongresą tam, kad bedar- 
, biams būtų mokama reikalinga 
i pragyvenimui pašalpa ir įves
tas darbininkų draudimas val
džios ir kapitalistų lėšomis. 
Taipgi turi pasmarkinti prisi- 

' rengimą alkanųjų į Albany ant 
‘27 d. spalių.

Geras Komunisty Bankietas
i •>

Komunistų Partijos kampa
nijos reikalu bankietas rengia- 

1 mas penktadienį, 2 d. lapkri
čio, 8 vai. vakare, Rockland 
Palace, 155th St. ir 8th Ave., 
New Yorke. Tai bus labai 

'svarbus bankietas, su prakal
bomis ir koncertine programa. 
Kalbės geriausi partijos ir uni
jų veikėjai.

Remkite “Daily Workerj”
Draugai, “Daily Workeris” 

eina 8 puslapių. Jis klasių 
kovoje yra aštriausias darbi
ninkų įrankis. Bet “D. Work- 
eriui,” kaip ir visai komunis
tinei spaudai, yra labai sunku 
verstis. Visos jo įplaukos yra 
tik iš darbininkų tarpo už pre
numeratas ir aukos bei pelnas i 
nuo darbininkiškų parengimų. į

Dabartiniu laiku “Daily 
Workeriui” ypatingai reikia 
daug pinigų, nes rinkimų rej- 

I kale ir plečiantis streikams 
i p a s i d a r o; d augiau išlaidų. 
Kiekvieno darbininko pareigą 
paremti dienraštį. Aukas siųs
kite sekamu antrašu: “Daįly 
Worker,” 50 E. 13th St., New 
York, N. Y. ,

M. Weinganrt, dalininkas 
Paradise Dance Hall, 1568 
Broadway, Brooklyn, nuteistas 
nuo 3 iki 6 metų į Sing Sing 
kalėjimą. Jį apkaltino, kad 
jis ir kitas asmuo įsivedė vieną 
šokiką į kambarį ir atėmė pi
nigus.

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, ga
ru šildomi, visuomet yra karšto 

vandens, ir visi moderniški įtaisy
mai. Randa tik $25.00 į mėnesį.

Kreipkitės sekamai:
436 South 5th Str., Brooklyn, N. Y.

(244-250)

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbarriė 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia ' * v

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir majiavojam namus * 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

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

j Kova prieš Žuvy Brangumą
Per kelias dienas žuvų par

davėjai boikotavo žuvų gau
dytojus. Mat, paskutiniu lai
ku labai brangiai lupa žuvų 
gaudymo ’kompanijos, taip, 
kad pardavėjams sunku vers-

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Candido Canfora,

!tis, nes žmonės nenori pirkti. 
I Dabar žuvų gaudymo kompa- 
inijos su pardavėjais sutiko, 
jkad tą klausimą arbitracijos 
| keliu išrišti, žinoma, tas klau
simas bus taip išrištas, • kad 
nuo to nukentės darbo žmonės.

Alkanąją Maršavimas į 
Albany

1 I27 dieną spalių, 800 New I 
jYorko ir Brooklyno delegatų j 
išmaršuos į Albany, ka'd įtei-1 
kus bedarbių ir darbininkų ręL 1 
kalavimus valstijos viijšįųin- 
kams. Pirmadiiefnį, 22 d» jSjpa- 
lių, 8 > vai. ' vakare, Pojįsh 
Workers Centre, 92 Waverly 
St., New Yorke, bus prisiren
gimo susirinkimas.'

Susikūlė Linkowsky automo
bilius su policisto karu ir liko
si 5 žmonės sužeisti, o policis- 
tas Ch. Pateršon užmuštas. 
Sako, kad nelaimė atsitiko 
del neveikimo svietų.

* i

F. Early, gūli ligoninėje per
šautais viduriais.- Rolicistąs H’. 
Hamm, pamatęs Jį' bęsiskere- 
čiojant prie kito žmogaus ant 
65th St., pamąnė, kad jis nori 
muštis ir šovė.' Atrodo; kad

__ ;________ _____________ ^11.J ...1....i....

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisves”..,. 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 galionas $2.50

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

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

■ ■ ___ ____________.'i , .1 ‘

j.;

PAIN-EXPELLER

LIETUVIŲ

ValizŲ Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
; prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
' portfelių, valizų, skrynių, ku- 

"pa'rų, moteriškų pock'etbook’ų 
ir kitokių <šjem panašių daiktų.

529 GRAND STREET
: ., , BROOKLYN, N. Y.

-■ -I '

— . —r—   - ~ . |

THE NEW BEPFORD

COFFEEPOT
MAIKIS SUKACKAS

Savininkas
Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla.; Skaniai paval- j 

gysite už gana žemą į '
kainą. I |

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9376

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

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

arti Grand Street 
Telefonas Evergreen Š-10494

iki 4 kasdien, Serędopvi? Ir. Sgbatomis. 
iki 7:30 vai. yaktfrais.

. Ofiso valandos nuo 
nuo 6

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vąl. ii ryto

. FLATBU8H ,QFASAS* 
2220 Avenue I 

Kampas ■■ Ę. 23rd| Si.
v << \ ’ .» . • ;■ « « 1* *».

Garsusis italas, tenoras, operų dainininkas, šiame koncerte jis 
dainuos solus ir duetus; su Menkeliuniute.

Elena Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, pagarsėjusi Radio 
City Music Hali dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje, Candido Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasižymėjo bus 
mūsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 
baritonas taipgi dainuos. K. Menkeliuniute, jau pasisakė, jog 
dalvvaus programoje.
^ Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei
name “Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.
i Aido Choro Merginų Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
Šiam koncertui. Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kutis; dainuos*revoliucines dainas. Antanas Raižys, aūgštai 
grasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 

dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus Italų Vyrų 
Chąras ir. taip pat dalyvaus Aido Choras. Dar yra daroma 
p^sitąrimų su kitais dainininkais koncerto reikale.

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

Rodomi Sovietą Judžiai ',
( Ii'

Cameo teatre, 42nd ir Bro
adway, New Yorke, dabar yra 
rodomas Sovietų Sąjungoje ga
mintas judis vardu “Deserter.” 
Šis judis vienas iš daugelio ge
rųjų vaidinių.

Acme teatre, 14th St. ir 
Union Sq., New Yorke, su šeš
tadieniu pradėjo rodyti Sovie
tų Sąjungoje gamintą veikalą 

j vardu “Miracles” (“Stebuk
lai”). Veikale vaizduojama 
Rusijos darbininkų kovos 1906 
metais,, bažnyčios ir juodašim
čių rolė ir tt.

Šie abu judžiai yra geri ir, 
kas tik gali, privalėtų' juos 
matyti. { s. ..

' ' Nuo Neuratgiškų -
• K i Stauskų rį Į į

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

, . palengvina: skausmus

KILLS PAIN

3

Tel. Stagg 2-978? . NOTARY 
Night Tel. Jjunįper;5-4'912 PUBLIC

Juozas Levandą
(Levandhuskas)

, » , , , QRABQRIUS . A t 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau, automobilius kiekvie

nam reikale; Kaihos Genios.
Ateikite jr, persitikrinkite

i J07( Ufcjdn s Avė.
Brooklyn, N. Y. s<

-- - ....... .

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

; , v ? f. ;■

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

- S. LINETZKY
Plauką ir Odos Specialistas

. (Dvylikos metų x praktika)
223 Second Ave., New York 

.Kampas 1,4 th patyėp. }<ambarjo No. 14 
, Telefonas: TOmpkins Sq. §-7697
' . OFISO VALANDOJ:
Nuo , 10 ' ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
'iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
: > : tiki 2 ,po pietų.

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-1 Y. '

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417 a

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius ,
LIETUVIS GRĄBORlŲS .

, (Undertaker)
' Vedu šermenis ir palaidoju
1 tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir. 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė. 
j (Arti Marcy Avenue) I ' 

BROOKLYN, N. Y . »

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

f i į
231 Bedford Avenue ’

BROOKLYN, N. Y. >

Sergančių Vyry ir Motery
m .vi r • . . PChroniškos Ligos Gydomoš

Gydoma Odos 
Išbėrlrųai? Krau
jo Nesveikumai, 
Nervy' Ligos 
Chroniški SkaiĮ- 
d ul'iai, Skilvip, 
Žarnų ir ! MėŠl^- 
žamės Ligos, A- 
belnas ^usilp|-

/ map, Nervų Įd< - 
girnai ir Chronil- 
k i Nesveikav -

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 • Išmitkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

, Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—-9 A. M/iki fc ’ P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




