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Sovietų ledlaužiai “Sadko”, 

“Sedov” ir “Malygin”, atlikę 
sėkmingai darbą šiaurių vande
nyse, yra taisomi Archangelske.
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KRISLAI
Ledlaužiai.
Bang žuvys.
Mandarinai.
Lenktynes Karui.
7,707 Mylios iš Sykio.
Vėl “Nusiginklavimas”.

Rašo L). M. šolomskas

Sovietų Sąjunga iš Užkauka- 
zijos gauna 37,500,000 mandari
nų (mažų apelsinų). Daugiau
siai ji] išaugo Adžaristano So
vietų Respublikoje.

Sovietų “Aulet” flotilia 
met sumedžiojo jau virš 
bangžuvių, didžiausių jūrinių ! 
gyvūnų, kurių riebalai ir kau- ! 
lai yra naudingi įvairiem tiks
lam.

sie- :
300 I

šeštadienį iš Londono išskri
do 20 lėktuvų anglų, holandų ir 
amerikiečių lenktynėms į Mel
bourne, Australiją. Kelionė yra 
11,300 mylių. Jiems duota 100 
valandų laiko atlikti ją. Pa
skirta dovanoms $75,000 pini
gais ir kitokių daiktų. Kąm tas 
žygis reikalingas? Nagi, kad 
išbandžius orlaivius, jų moto
rus ir orlaivininkus, kiek jie 
tinka karo metu daryti tolimus 
užpuolimus.

Tik pora savaičių atgal So
vietų orlaivininkas Gromov at
liko be apsistojimo 7,707 mylių 
lėkjmą. Imperialistai nori pra
lenkti Sovietus, bet veltui. So
vietų orlaivininkai jau senai iš
laikė kvotimą, kaipo geriausi ir 
jų mašinos yra tinkamiausios. 
Sovietų Sąjunga nesirengia nie
ką pulti, bet gerai prisirengus 
atremti, užpuolikus.

Italijos fašistai džiaugiasi, 
kad jų orlaivininkas Mario Sto- 
ppani jūriniu orlaiviu atliko 
2,561 mylios lėkimą be apsisto
jimo.

*

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėiite 
Pasaulį!

JUODAŠIMČIAI LEGIONIERIŲ VADAI 
REIKALAUJA NAIKINT KOMPARTIJĄ

Savo Rezoliucijose Jie Ragina Valdžią Neduot Ateiviam Be
darbiam Pašalpos Ir Padidint Ateivių Deportavimą; 
Ragina Aštriai Baust Kompartijos Narius
MIAMI, Fla. — Fašistų 

komanduojamo Amerikonų 
Legiono suvažiavimui įteik
ta eilė rezoliucijų prieš ko
munistus apskritai ir prieš 
ateivius darbininkus ypa
tingai. Keliose rezoliucijo
se reikalaujama išleist įsta
tymus, pagal kuriuos būtų

vius bedarbius tie ’ fašistai 
siūlo gaudyt ir deportuot at
gal į tas šalis, iš kur jie at
vykę.

Eiliniuose Legiono dele
gatuose keliama reikalavi
mas, kad valdžia tuoj aus iš
mokėtų visus pasaulinio ka- į 

veteranams priklauso- j 
___ _____ Iš visko atro- i 

t i

rodo, kad juodašimčiai va-1

1 ro 
baudžiama už priklausymai mus bonus, 
prie Komunistų Partijos, j 
kaipo už kriminalį prasižen- i dai, pataikaudami Roose-Į 
girną. Kitose rezoliucijose' veltui, stos į kovą prieš bo- 
Legiono vadai sako, kad at- į nu išmokėjimą.
eiviams bedarbiams neturi j Suvažiavime d a 1 y v auja 
būt duodama jokios pašai- į 1,186 delegatai. Šiaip į Mia- ■ 
pos; dar kitose reikalauja- ! mi sugužėjo 50,000 legionie- 
ma naikinti ne tik Komu- Į rių. Amerikonų Legionas 
nistų Partiją, bet ir jai pri- 'turįs išviso 827,716 narių, 
tariančias organ izacijas: -------------------
ypatingai suvargusius atei- 1 ANGLŲ LAKŪNAI JAU

Ranką iškėlęs streiklau
žys Darbo Federacijos 
prezidentas Green, San 
Francisco suvažiavime, 
išnaujo šaukia darbinin
kus į vienybę su samdy
tojais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DIDINAMA KOVA UŽ SCOTTSBORO 
NEGRU JAUNUOLIU PALIUOSAVIMĄ

Jų Apgynimo Konferencija Nutarė Siųsti Delegacijas Pas 
Gubernatorius Ir Pas Rooseveltą Ir Surinkti Bent Miliūnų 
Parašų; Pasmerkė Advokatą S. Leibowitza
NEW YORK. — Sekma

dienį į Nepaprastą Scotts-
mas.

Konferencija pasmerkė
boro Negru Jaunuolių Ap- udvokato S.'Leibowitzo(in- 

c Finu I tr*gas *r sum°kslus su nėg- 
c I vii Iri m i erai c; iv nnli filr i ari a icgynimo konferenciją, 

svetainėje, susirinko 260 de-1 
legatų nuo darbo unijų, ma
sinių organizacijų, įvairių 
inteligentų ir net nuo para- 

i pijų. Išdirbta planai išju- 
I dint kuo plačiausią veikimą, 
■ kad per šimtų tūkstančių ir

■ rų kunigais ir politikieriais, 
įsu kurių pagelba jis sten
giasi atimti Scottsboro jau
nuolių apgynimo bylą iš 
Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo ir tuom stato pavojun 
jų gyvybes.

Išdirbta planai, pagal ku-
imilionų darbininkų spaudi- riuos visuose šalies kZmpuo- 
I mą priverst kapitalistus pa- se bug §aukiama la<ios
i liuosuot tuos devynis nieku 
j nekaltus negrus darbinin
kus. Du iš jų, Patterson ir 
Cl. Norris, kaip žinoma, jau 
nusmerkti nužudymui elek- 

itros kedėje gruodžio 7 d. š. 
m. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas veda ape- i 

" liacijos bylą augščiausiame

' darbininkų konferencijos, 
daroma masiniai išstojimai 
ir siunčiama skaitlingos de
legacijos pas valstijų guber
natorius ir miestų valdžių 
centrus. Bus pasiųsta ir vi
sos šalies darbininkų dele
gacija į Washingtona pri
spirti prezidentą Roosevelt- 
tą ir šalies kongresą, kad 
paleistų Scottsboro jaunuo- 

New Yorkan atvyksta liūs. Tuo tikslu bus dar

AUSTRALIJOJ
DARWIN.—Lenktyniuo- 

jantieji su įvairių kitų ša
lių lakūnais, anglai Scott ir 
Black ištisomis 7 valando- j 
mis pralenkė amerikonus ir

ROOSEVELT DIDINA , SOVIETAI SUČIUPO 6 išvad”t
BANKŲ GALYBĘ i KARO ŠNIPUS I “

WASHINGTON. — Atsi-1 MASKVA. — Įvyko teis- Penkios scottsbonečių moti-1 renkama bent 1,000,000 gy- 
. Joms ruošiama di-' ventojų parašų — reikala- 

Sąjungos suvažiavimas, ' į šnipus; aikštėn iškilo tokia j džiausiąs masinis susirinki-1 vimų.
kurį atsilankė• -ir • preziden-J jų veikla. Vyriausias ■ šni-1 1 ~ - . ■ 1 ~ ■ ~~
tas Rooseveltas. Jis jau se-
nai slapta šnekėjosi su .ban- pilietis Fuchs; artimiausias
kų tūzu Morganu. Pasku-' jo sėbras—____
tinėmis dienomis: Roosevel-1 Kotgasser, Sovietų lėktuvų 
tas paskyrė Morgano atsto-'fabriko technikas Murman- 
vą H. J. Stettiniusą kaipo |ske. Šnipai susirašinėjo

. Vienas iš Fu- 
chso ir Kotgasserio‘agentų 
Leningrade buvo sovietinis

Leidžia Pertaisyti Lūšnas
MARIJAMPOLĖ. — 

viskio gatvėje pirmiau 
pertaisinėti bei skarda 
lūšnų, dabar leidžiama.
_ Tai yra pripažinimas, .kad^ 000 mylių iki kelionės ,ga- 
mukų pasistatyt.' ' lo Melbourne. , Atrodo, kad

Vilka- 
neleido 
dengti

Italijos fašistai pradėjo bu- 
davoti du naujus didelius karo 
šarvuočius, kurię turės po 35,- 
000 tonų įtalpos. Ir tatai da
ro tada, kada Londone neva ei
na derybos del karo laivynų su
mažinimo. Kas dabar nemato 
karo pavojaus, tas arba daro 
didelę klaidą, arba tik nuduo- Gordono ir savo brolio Antano 
da, kad to nemato. Kaune, Brauno banko namuse,

25,000 Šilko Dažytojy 
Pasirengę Streikuoti
PATERSON, N. J. — Pa

skutiniame šilko dažytojų 
išstojime maršavo gatvėmis 
2,000 darbininkų, pabrėžda
mi savo pasiryžimą strei- 
kuot, jeigu fabrikantai ne
darys naujos sutarties delei 
sąlygų pagerinimo. Sako
ma, kad nuo ketvirtadienio 
ryto galės strejkan išeiti 
25,000 šilko dažytojų, kurių 
85 nuošimčiai yra organi
zuoti į uniją. Tai būtų smū
gis Germanui, visuotino 
streiko išdavikui, kuris pa
sižadėjo fabrikantams per 
šešis mėnesius neleisti jo-'

apie pietus pirmadienį jie darė Amerikos Bankininkų1 mas prieš šešis kariškus ^os. 
skrido jau virš Australijos;
jiem tebuvo likę tik. .apie

Suklastavo $1,006 čekį
JURBARKAS. — Raudonės 

valsčiaus ir pašto agentūros sar
gas Klemensas Bastikaitis iš
ėmė iš laiško 1,006 dol. čekį ir 
su pagelba Vilkijos pirklio Z.

Kaune, Brauno banko namuse, 
pin i- 
vals- 
var- 

buvo

stengėsi tą čekį iškeisti 
gaiš. Bastikaitis padirbo 
čiaus liudijimą Girdžiūno 
du, nes Girdžiūno vardu 
atsiųstas vekselis.

Kauno apyg. teismas Kl. Bas- 
tikaitį nubaudė 2>/i metų^sun
kiųjų darbų kalėjimo, Z. Gor- 
doną 6 mėn. paprasto kalėjimo 
ir Ant. Bastikaitį 4 mėn. kalė
jimo, bet jį nuo bausmės lygti
nai atleido.

anglai bus laimėtojai $50,- 
000 dovanos. ; .

Aleksandras Paliko 10 
Milionų Dolerių Pinigų

BELGRAD. — Francijoj 
nužudytas Jugoslavijos ka
ralius Aleksandras paliko 
$10,000,000 pinigų, kurie bu
vo laikomi Francijos ir 
Šveicarijos bankuose. Tas 
tironas ; ' 
prieš revoliucijos pavojų ir bankams, 
bijojo laikyt pinigus savo, lemta eiti dar gilyn, 
šalyje.

Siie;;X&.d±!S: 7 “Auksinis” Pinta Ša- l&progdino Bombą .
Austruos pilietis jys prješ Amerikos ir j Komunisty Parti-

tarpininką tarp Wall Stryto I slaptu raštu, 
bankų ir N RA.

Pirmiau didieji bankinin-

jos Kandidatui
BIRMINGHAM, Ala. -

Anglijos Popierius
BRUSSELS'. — Susirinko, 

į konferenciją atstovai sep- Naktį bemiegant komunis- 
tynių šalių, kurios dar neva tų kandidatui į valstijos gu- 
palaiko aukso pamatą savo bernatorius, John Davis’ui • • . • 1 • • •kai buvo nepatenkinti kad P^ietis Bortsikovski. Jiedu palaiko aukso pamatą savo bernatorius, John Davis’ui 

įsakė jam, kad ant Lenin- pinigams; tai Francija, Bei-įsu moteria ir penkiais vai- 
grado žemlapio slapta su- gija, Holandija, Italija, kais, 
žymėtų vietas, kur randasi Šveicarija, Lenkija ir Lu- bomba po jų namu. Maža 

xemburg. Tų šalių atsto- ko trūko juos užmušt. Taip 
vai tariasi padaryt preky- pat išsprogdinta bombos po 
bos ir pinigų sutartis prieš 
Ameriką ir Angliją, kurios 
panaikino auksinį pagrindą 
savo pinigams.

Pigiais ir vis dar pigina
mais popieriniais pinigais 
apmokėdami darbininkams,

Rooseveltas darė bankams 
spaudimo, kad skolintų pi
nigus privatiniams biz
niams, negalintiems duot 

plėšikas drebėjo pakankamų u ž t i k r i nimų 
, kuomet krizini 

.. o v . Kai 
i kurie Wall Stryto bankai 

---- :----------j murmėjo, kad Rooseveltas

kareivinės, orlaivių pasto
gės, jų aikštės ir gazolino 
sandėliai. O Čechoslovaki- 
jos pilietį Kadletzą jiedu 
prašė, kad padarytų braiži
nius įvairių Lenirigrado da-

Catanijos universitetui,''perdaug juos užverčia vai- sužymėtu vietas, kur

buvo išsprogdinta

namais dviejų negrų, veik
lių kairiosios mainierių uni
jos narių.

Policija nieko nedaro, kad 
suimt bombininkus, fabri
kantų agentus. Policinin
kai drg. Davisui atvirai pa
sakė, kad “tu susilaukei 
bombų už savo komunistinį 
veikimą.”

yra dujų (gaso) fabrikai,
elektros ir vandens patieki
mo stotys. Karo laiku tup- Anglijos ir Amerikos kapi

Sicilijoj, sukako 500 metų.Jžios bonais, kuriuos par- 
amžiaus. įduoti darosi vis sunkiau.

■ -1 ' —T \Dabar, matyt, jis susigiedo-
----- !jo su didžiausiais bankie- 

visa- 
atiduodamas 

valdžią faktinai į bankų 
rankas jis, suprantama, gir
sis, kad ir čia jo politika 

laimėjo. . . •
Prieš bankininkų suvažia-

x T ♦ 17 jo su aiaziausiais oanPLaisves vajus'
Darbininkų Reikalas
Kurie draugai renka į pagandistų ir organizato- 

“Laisvei” naujus skaityto- rių darbą.' Todėl bent kiek 
jus ir atsinaujinimo prenu- susipratę darbininkai su

A Al v A A VKJA VlkJ A A vz *V •_/ V A J 'z | *11 | ' 47 C- W , X

kių streikų tarp audimų n?era!a?’ tuomi padeda ne pagarba priima atšilankan- ninkas, pareiškė*, .kad. įvyks-
tik jai pasilaikyti kaipo 
L___ _ „I. Jie dirba nau^pramonės darbininkų. r?* r

Šilko dažytojai reikalau- diemascmi. _
ja: pripažint uniją ir sam-i^aJ visos,darbininkų klases, 
dyttik unijistus; įvest 5(]uk nao s?° revoliucinio 
dienų, 30 valandų darbo sa.; dienraščio platesnio pasklei- 
vaitę; vyrams mokėt po $1 ‘llm? labai daug priklauso 
už valanda ir moterims po bendras lietuvių daibininkų 
73 centus; jokioj dirbtuvėj susipratimas, jų orgamzaci- 
nedirbt daugiau kain dviem'ii Pasilaikymas ir augimas, 
pakaitom (šiftais), po 6 va-'“Laisv®” yra švietėja, orga- 
landas pakaitai; sauvališ- nizuot°ia ,r mokytoja, kaip 
kai neatleidinėt darbininku I darbininkai turi jungti sa- 
iš darbo, ir t. t. " v0 jėgas; kovose už būklės

pagerininią, už bedarbių šel- 
pimą, prieš priespaudą ir užParyžius. — Laidojant im

perialistą R. Poincare, buvusį pasiliuosavimą. Taigi drau- 
Francijos prezidentą, laidotu- 'gai vajininkai, įteikdami 
vių procesijoj beveik nebuvo j naujiems skaitytojams “Lai- 
paprastų žmonių. svę”, atlieka švietėjų, pro-

met priešas žinotų, kokius 
punktus pirmiausia bom
barduoti iš oro. Bet Kad-! se ir ypač tuomi muša iš rin- 
letz ažuot patarnauti impe- kų tavorus kitų šalių, ku- 
rialistų šnipams, tuoj aus Nos dar palaiko aukso pa-

I pini-

talistai gali pigiau pardavi
nėti savo tavorus užsieniuo-

pranešė apie tai Sovietų grindą saviškiams 
valdžiai. ! gams.
Apart trijų minėtų šnipų, • . Tas susidūrimas “auksi-

vimui atsidarant,. Francis t.aP° areštuoti u inj teisman nio” bloko prieš popierinį 
M. Law, jų sąjungos pirmi-

į'ta dar artimesnis i bendra
darbiavimas tarp valdžios 

; o New Yorko 
“Herald-Tribune” rašė, kad

čiUs pas juos vajininkus.
“Laisvės” gi įstaiga šie- . , .

met ypač gausingai apdova- 
nos vajininkus, skirdama! ” r , , . ' 1
šešis šimtus dolerių dova- va ^zia R bankai suprato 
nohis, kurios yra tokios: reikalą darbuotis išvien ”

l-$75; 2-$65; 3-$50; 4-$45; I . Washingtono valdžia la- 
5-$40; 6-$37; 7-$35; 8-$32;lhlau negu_ b?t Perelna 
9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-1 pramones ir bankų mono- 
$22; 13-$20; 14-$18; 15-$16;Stambaus 
16-$14; 17-$12; 18-$10; 19'kapitalo d^tatura ir pelną-

21-^, L.k prieg darbininkus, bet ir
Vajaus laiku naujiems'prieš smulkius ir vidutinius 

skaitytojams “Laisvės” kai-(biznierius, 
na metams yra $5, pusinę-j -------------------
čiui $2.75; seniems gi skai-i Viena. — Katalikų fašis-> 
tytojams $5.50 metam ir $3 tų valdžia suėmė dar 25 ko- 
pusmečiui. munistus.

reikalą “darbuotis išvien.

pastatyti dar-Sovietų pilie- taipgi didina karo pavojų, 
čiai Greenfeld, Petrov.skį; ir I - -------------------
Golubcikov, kaipo jų san- r»i i ■ ir • ■ •
darbininkai. Sučiupta daug, Žada ĮVCSt VlSUOtlIią 
šikovskis, kaipo savo šalies < Kariuomenės Tarnybą 
išdavikas, nusmerktas su- i MIAMI, Fla. — Amerikos 
šaudyt. Kiti penki šniukš- fašistinio Legiono vyriau- 
tai nuteisti 6 iki 10 metų ka- sjas komandierius Ė. A. 
Įėjimo.

12 Žuvo Audroje
PORTLAND, Ore^—Per kiaušių klausimų, kuriuos 

viesulingą audrą žuvo 12 svarstys sekanti šalies kon- 
žmonių. Penki iš jų buvo greso sesija. Hayes dar- 
su laiyuku apversti ir pri- buojasi, kad visas Legionas 
girdyti. I darytų prezidentui Roose-

Manila. — Audra Filipinų veltui ir kongresui spaudi- 
salosė suardė tūkstančius na- mo, idant įvykdytų tą suma-

j Hayes pranašauja, kad įve- 
i dimas visuotinos armijoj 
tarnybos bus vienas iš svar-

Hayes dar-

AMERIKONAI TOLI ATSILI
KĘ LĖKTUVŲ LENKTYNĖSE

LONDON. — Iš 20 Ang- 
lijos ir Amerikos lėktuvų 
lenktynėse į Melbourne, Au
straliją, jau sugedo 5 lėktu
vai. Lenktynes pirmadienį 
dar tęsė 15 lėktuvų. Anglų 
lakūnų Scott • ir Campbell 
Black lėktuvams stokavo 
tk 3,800 mylių. Holandijos 
lėktuvai buvo antri po ang
lų; amerikonai buvo trečioj 
vietoj. Amerikos lėktuvas 
“Douglas” buvo nuo anglų 
pasilikęs penkiomis valan
domis; kiti du amerikonai, 
Turner ir Pangborn 2,500 
mylių mažiau buvo tenulėkę 
ir už “Douglas”. Visos ke
lionės ilgis virš 11,000 my
lių. __________

Foggia, Italijoj, beskrendant 
į Australiją, nukrito ir sudužo 5

i. u c nuovKinjij, 11 u i i u v II oauuz.v

mų; virš 10,000 gyventojų Ii- nymą,^ kaipo prisiruošimą anglų Baines ir Gilman lėktu- 
ko be pastogės. karui išanksto. vas; abudu užsimušė.
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'■ nas tiesioginiai • pahaudojhmaš ‘ 1 įtbvhi 
prieš komunizmą. Lai apie tai pagalvo
ja tūli mūsų proletmenininkai, kurie ima 
ir laikas nuo laiko suserga meno “bepar- 
tyviškumo” liga.

Birminghamo ponų planai, be abejo
nės, neišdegs. Tūlus darbininkus gal už- 
bovins dienai kitai. Bet komedijomis be
darbiai negalės gyventi. Pilvas turi sa
vo logiką. Jis reikalauja maisto net ir 
tada, kada galva laikinai apkvaišinta, 
juokiasi.

0 nėra jokių davinių, kad pa- 
prekybos padėtis būtų pagerė- 
liepos mėnesio.
kapitalizmui nesiseka išbristi iš

Geriausiam atsitikime, jisai

Toliau į Krizio Bedugnę
Tautų Lygos statistikų mėnesinis bu- 

letinas pripažįsta tolimesnį kritimą pa- 
sauljnėsj prekybos.; ■ Liepoj piėnesį, .kuo
met buržbazinę* Spauda visur giędojo 
apid “atgimimą- , pasirodė’ ! prekybos 
prasčiausias stovis ir, palyginus su 1929 
metų liepos mėnesiu, tebuvo 31.6 nuoš.’ 
Sumažėjimas prekybos labiausia pasirei
škė Franci jo j ir Jungtinėse Valstijose. 
Gi atsimenate, kaip Rooseveltas su savo 
“Nauja Dalyba” šumijo apie “laikų page
rėjimą”, 
saulinės 
jus nuo

Taigi 
krizio.
murdosi paskendęs didžiose ekonominėse 
konvulsijose. Nei Hitlerio nacizmas 
Vokietijoj, nei Roosevelto “Naujoji Da
lyba” Amerikoj neveda kapitalizmo iš tų 
konvulsijų.

O visi krizio atnešti kentėjimai suvers
ti ant darbininkų. Ir alkis, ir benamystė, 
ir šaltis neatlaidžiai smaugia mūsų kla
sę. Kame iš to išeitis? Nėra kito kelio, 
apart, kovos. Reikia bedarbiams orga
nizuotis. Reikia reakcinius vadus vyti 
iš darbo unijų ir paversti jas tikrais ko
vos organais. Reikia budavoti proletari
nės partijos spėkos, spėkos Komunistų1 
Partijos. , į >

Bet, deja, ne visi daijbo ž.monės tą tie
są supranta. Dauguiha**datbmihkų tebe- 
sisotina kvailomis iliuzijomis ir pasiti
kėjimu Rooseveltams ir panašiems kapi
talizmo šulams. Todėl mes, revoliuciniai 
darbininkai, turime prieš save-labai di
delį darbą. Darbą, kad pasiekti tas dar
bo mases su Komunistų Partijos progra
ma, išjudinti jas į kovą prieš krizį, prieš 
kapitalizmą, už Sovietinę Ameriką.

Bet Kada Nors Šautuvai
Tarnaus Mūsų Klasei

Ispanijos kleidkališka tei'oristihe val
džia darbuojasi sušilus. 1 Tik vienam 
miestelyj Oviedo,'Asturijos prpvincjjoje, 
po valdžios spėkų laimėjimo, ; dyį(įęšimt. 
šeši darbininkai suimti ir ąnt vietos (Su
šaudyti. Tai tik vienas ^pavyzdys. Ki
tuose miestuose taip pat1 begailestingai 
buvo šaudomi revoliuciniai darbininkai, 

t . .

Įr šiandien karo lauko teismas tębešiun- 
čia mirtin mūsų Ispanijos kovingus 
draugus.

Bet ne visada šautuvai bus budelių 
rankose. Neužmirškime senosios', Rusi
jos kraugerių likimo. Jie irgi šaudė mū
sų draugus. Atsimenate; kiek daug ko
votojų buvo nužudyta po 1905 metų re
voliucijos nepasisekimo. Carizmas manė, 
kad jis bus amžinas. Siuto ir dūko bu
deliai. Bet atėjo 1917 metai, ir ginklai 
atsidūrė mūsų klasės rankose. Žinote, 
kaip buvo atsimokėta cariniams bude
liams.

Ispanijos klerikališki budeliai taip pat 
dabar kelia kruvinas orgijas. Bet kaip , 
ilgai jiems seksis? Kaip Mikės kruvini. , 
šunes Rusijoje susilaukė, taip popiežiaus ■ 
kruvini gončai Ispanijoje susilauks “sū
do dienos”. Oviedo dvidešimt šešių su
šaudytų draugų kraujas nebuvo pralie
tas veltui. Tai sėkla naujų kovų ir atei
ties laimėjimo. , Nedrebės proletariato 
Įanka, kuomet jis pastatys prie sienos 
Lerrouxus* ir kitus ; klerikalinius-monar- 
(čhistiniuš bjičįelihs. L

•* 4 j? A 
. 7

Juokais ir Teatru Gydys 
Bedarbius nuo Komunizmo

Tai vis tiek pietinėse valstijose iškelta 
komunizmo vėliava neduoda ramybės te
roristinei buržuazijai. Komunizmo šmė
kla neleidžia užmigti Alabamos pluto- 
kratijai. Todėl sugalvota nauja gyduo
lė nuo “komunizmo ligos.” Teroras, ka
lėjimai, linčas negali sulaikyti baltvei- 
džių ir juodveidžių nuo komunizmo, tai 
Birminghamo miesto ponai nusprendė 
komedijomis (teatru) gydyti tuos dar
bininkus. Tarpe, bedarbių valdžia orga
nizuoja teatrą, mobilizuoja grupes dar
bininkų būti aktoriais. Perstatomos vi
sokios komedijos, niekinančios, komunis
tus ir kitus “raudonuosius”. 1 Gi .pasek-* 
mės esančios užtikrintos. Per didžiau
sias pastangas, praneša naujo prieško- 
munistinio teatro didvyriai, jau pasise
kę atversti prie dvasios šventos vieną, 
vyrą ir vieną moteriškę! Tai ištikrųjų 
baisus atsiekimas. Bet kiek darbininkų 
per tą laiką virto raudonais, ponai,; ži
noma, razumnai užtyli.

Pats per save šitas visas skymas yra 
kvailai juokingas. Bet jis parodo gana 
daug. Viena, parodo, kaip desperatiškai 
buržuazija susirūpinus komunizmo augi
mu pietuose. Antra, parodo, kaip tne-

Dvidešimt Milionų Gyvena 
Iš Almužnos!

1 *. <' ; • ' . .?

Federalės pašalpos adipinįstratoriaus
pagelbininkas ponas Coęring.tpn Gili pri
pažįsta, kad šiandien Jungtiiiesę Valsti
jose iš pašalpos gyvena apie 20,000,000 
žmonių, arba vienas žmogus iš kiekvienų 
šešių. Jis taip pat pripažįsta^ kad su žie
ma šitą alkanųjų armija gerokai padi
dės. > ,J . {

Tai baisus dabartinės Amerikos vaiz
das. Dvidešimt milionų > žmonių, kurie 
nebeturi jokio pragyvenimo šaltinio ir 
turi būt maitinami iš almužhps, liekano
mis! Atrodo, kad tartum kokia baisi 
gamtos rykštė atėmė iš šitos masės dar
bininkų paškutinį duonos kąsnį,- tartum 
kokia baisi aistra užėjo ir viską sunaiki
no. Bet nieko panašaus nebuvo ir nėra. 
Priešingai, šita milžiniška armija alkanų 
atsirado todėl, kad pagaminama perdaug 
maisto, drapanų ir pastogių! 1

Prie tos tragedijos privedė kapitaliz
mas? Tik kapitalizmą nušlavus, išnyks 

z. alkanų jų armijos.*
’Tie. dvidęšimts. mjlionų vyrų, moterų 

ir vaikų randasi kelyje sunaikinimo. Ta 
valdžios teikiama pašalpa; kaip ’ visiems 
žinoma, yra tik 'laikirįas išsigelbėjimas 
nuo tiesioginio bado. Bet palengva, laip
sniškai, šita pašalpa marina šelpiamus 
badu. * Iš > pašalpos gyyenanęipęe; šeimy
nose viešpatauja nuolatinis alkis ir vi
soks nedateklius.

Štai kaš parodo svarbą bedarbių orga
nizacijos ir kovės už apdraudą, ’kuri ap
rūpintų bedarbius žmonišku pragyveni

mu.

Hitlerio Kinkos Dreba lg.yvvetnt?jam".?a?aisį rinkti ties Hitlerio rastine;
, -------- : i taip pat uždrausta laikraš^

BERLYNAS. — Hitleris čiams minėti, (kada ir <kur, 
įsibauginęs, kad ir jį gali jis eina bei važiuoja. Apie 
kas nužudyt. Padidinta jo Hitlerio judėjimus leidžia- 
asmens sargyba; uždrausta ma spausdinti tik tas žinias,

kurias pati valdžia prane
ša. ' : ‘

New York. — Kongres- 
man£s Dickstein reikalauja 
neduot čarterio hitlerinei 
Naujosios Vokietijos Drau
gijai.

Antradienis,* Spalio 23, 1934

menkos istoi i joje pasibaigė, sįrejL0 kovos laipsnio forma. I veikimo Amerikos Darbo
— telegrafavo “Manchester Q. . , . ; jdnrnriim

Bręsta streikai eilėje kitų munistų, o iš1 darbininkų—

darbininkams, kodėl

-cių ištarnavo apie 30 metų ku-

ki-

Jis
Dvi Priežastys 

f * <

-Delko gi tu neatsakei į

Audėjų Streikas
Tekstiliečių streikas

veik tuojaus po San Francisco nejaugi surašysiu į vieną laiš-

škač, nepasmii’sk.
Štai > parašysiu tokį atsiti

apie 5—10 vistų. Tai buvo mi- 
zęrną, 
buvo, visa išpioketa,.

“Kumečiai aruodus pripila

Numatomas Pavojus
—Teisėjau!—šaukė kaltina

masis,—ar aš būsiu moterų 
džiūrės teisiamas?

—Būk ramus, — ramino jį

generalį s^s nustatytoq kodekse ($12 sakė, kad turim kovoti už Lie
piniuose), neišpasakyta pa- tuvos laisvę ir, kada ją iškovo- 

< ; i'. i skuba darbe, išnaudotojų te-'sinl> tai 'pasistatysim savo fa-

Ne Jos Kaltė
Jis:—Taip negerai: abudu

ruošimui buvo banga streikų j “Tai ve ko mes susilaukėm 
ant vietų, ypatingai pietuose, klausydami ponų ir kunigų. 
Begailestingas išnaudojimas, prieš bolševikam užimsiant Lie- 
sumažinimas algos veik iki pu.'tUVą, mums ponai ir kunigai

j Ji:—Tam buvo dvi priežas- 
Bet po to nuo-jtys: viena, tai aš jo negavau, o 

mirimo, p. Į antra, tai man nepatiko nekurie 
ciavičius” pareiškė!tame laiške išsireiškimai.

’ A. M. Bedievis.

pietuose), neišpasakyta

roras prieš darbininkus,

są dvarų, |<ad,jie, visi išdalyti įJ ne.besėja; karvę vie- 
Būtų- pufeė bėdos, ina. belaiko; avių—nebelaiko;

Bet yra ir iš mūsų riyn.es kambarį . Beje, moka

(pabloginimas politinio ir eko- 
noniinio padėjimo darbininkų 
klasės išsilieja į generalio-

Po Generalio Audėjų 
Streiko Amerikoje

Rašo I, Mingulin
• ' ' ' } • i

“Patsai didysis streikas A-

Guardian” korespondentas iš 
New Yorko 23 d. rugsėjo, 1934 
metai. Buržuazija lengviau at
siduso. Streikas pasibaigė :• au
dros debesys; tartum praėjo, 

• tolimi, kurtūs jo griausmai tik 
primena buržuazijai tai, kokis 
pavojus nuslinko. • • i ;

Tekstilės streikas i buvo vie
nas iš svarbiausių ir didžidusių 
Jungtinėse Valstijose;» Jis pa
kėlė klasinę kovą • šalyje . iki 
masinib1 Revoliucinio laipsnio.“ 

’ ’ Streiko frOnta's ibuvo pana- 
'šufe į piliečių karo frontą, tęsė
si per šimtūs kilometrų—nuo' 
vieno šalies galo iki kito. Dar-'

■ bininkai kovbjo;i 'didvyriškai, 
nepaisant išnaudotojų valdžios i 
žiauriausio teroro, nepaisant! 
pardavingos rolės iš reformis-

, tų pusės.’* " / ■! , ’'
Streikų Audros

..v,-;: ..... .........į.,.,,) i .

rių Amerikos Darfyo Fedėraci-'tystės. Selenis pareikalavo, 
jos, padhrė tarimą, kad 'pripa-'kad ponas įmokėtų į ’ užvilktą 
žinti Komunistų Partijos orga-ialgą per 30 metų, kas susidėjo 
ną “Western Worker” streiko' apie 200 pūdų javais ir 1,0.00 
organu. Toledo ir San Fran-.litų pinigais. Vietoj gaut algą, 
cisco parodė, kad klausimas'jis buvo patrauktas teisman ir 
apie masinius streikus, klausi- priverstas išeiti. O algą teisė- 
mas apie vienybę darbininkų jai pasakė jieškoti tvarkos ke- 
klasės, rymo pirmiausiai 
masinės Kompartijos ir

Streikai bendrai, sąlygose dar-jrieracijoj. 
bininkų judėjimo Jungtinėse!
Valstijose, buvo visada labiau
siai charakteringu pasireiški- 
(mu augimo, kaip politiniai, 
taip ir ekonominiai, nepasiten- streiko. Generalio streiko pri- ką.

ant liu.
jos' “Taip šis ponas, už 30 metų 
Fe- tarnystės jam, uždėjo tarbas 

Seleniui ir pavarė ubagauti, su
ėdęs jojo dukterį lyg kroko- 

' dilius savo vaiką. Tai vienas 
sekė iš daugelio atsitikimų, kuriuos

kinimo amerikinio proletaria
to ir laipsniu jo revoliucinės 
kovos. ’ ' !

Kodėl gi Toledo darbininkai 
negalėjo suruošti c 1 
ptreiką, b'San Francisco ta at-' 
liko ?' ‘ ; \ ; ! ) ' 1 : 1 ’ : 1
1 ’ ' j ' 1 < ■ ■ “f - 1 ; ? i . f iIšaiškinama tas dviem pnė- 
žastjmis: stichiniai augantis 
judėjimas už masinius streikus' 
plius organizuotas klasinis va
dovavimas * kęvoj. Ęan Francis- 
icoj, kaip ir; Toledo j e,' Ameri
kos Darbo Federacijos refor- 
mistai vadai, stengėsi dizorga-į 
nižuoti streiką. San Francisco 

. . mieste Kompartija taipgi ne
turėjo labai daug jėgų. Bet 

Streikų judėjimas Jungtinė- luon} laiku, kaip Toledoj ko
še Valstijose ne lygiai, bet ne-- munistai buvo ne masėse, San 
pertraukiančiai auga nuo 1932 : rancisc0J jie buvo masėse ir 

Auga streikų kiekis, !šu masėmis. O tas reiškia pir- 
imiausiai augimą jų įtakos A-. 
Imefikos Darbo Fėderacijos 
] darbininkuose.

Susirišimas * komunistų su . , TT. , .
- is San Francisco mieste I sltlk™e karo V.s tai nauji pa- 

isireiskimai, charakterizuojanti 
augimą revoliucinio nusistaty
mo Amerikos darbininkų.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

,metų. . _ 4 _
streikų dalyvių skaičius, skai-1 
čius nustotų dienų. Streikai lo 
šia vadovaujančią rolę Ameri 
kos darbininkų; kovoj, 
metai turi visus šansus 
metais pačio augščiausio 
kų kovos pakilimo. ; '

1934
būti masčmis ___ _______  _____

strei-!^uvo an^ ^ek artimas, kad jū- 
jrininkų streiko komitetas, su
sidedantis didžiumoj ne iš ko-j

na-

Pa“ tuvos laisvę ir, kada ją iškovo-

•visą brikus ir įsigysim. visi automo- 
tai priruošė dirvą nepasitėnki- bilius dr būsim turtinga tauta, 
nimui masių. ( ! ^Gs jų paklausėm, geibėjom.
> Duktarinė pąrdayystė refor- bolševikus išvyti ir poną Lauce- 
mistinių vadų pagimdė strei- vičių po mėšlais apkasę išsau-

: kus ant vietų. Vienok, spau
džiant masėms, biurokratiniai 
vadai buvo priversti eiti į ge
neralį streiką. Pakairėjimas 
darbininkų, augimas jų revo
liucinio nusistatymo pasireiškė 
ne tiktai stojime už generalį 
streiką, bet ir eilėje kitų žy
gių : tekstilės darbininkų su-

i važiavimas palaikė įstatymiš- 
i ką projektą, išdirbtą Kompar- 
Itijos, už darbininkų klasės 
draudimą, virš 100 balsų buvo 
paduota už generalį streiką at-

gojom nuo bųlšęvikų, kol jie 
pasišalino. O šiandien jie 
mums, matote, kuom atsimoka: 
vargu, ašaromis, utėlėmis ir 
bjauriausia panieka.”

Kuršėniškis.

ŠYPSENOS
ženklas Tikros Meiles

Tėvas:—Mano dukrele, aš 
tau iš širdies patariu tekėti 
už pono Ožkelio. Aš žinau, 
ikad jis tavę tikrai myli.. !

—Duktė:—O kaip tėvas 
jtą patyrei?

Tėvas:—Per tuos šešis 
... TT.,-. i , ... i gv. : .mėnesius, kaip jis pas tave• Vzde,° ?!• “ pačia te’ilankosi: aš vis pas jį skoli-

’ T^as, , gall d.rbt.-uZ kumetį neji<j- - -jfe vi d
O alga šitokia: 80!na 1 J

įmonių.. Nepatenkinti, plieno 
darbiniųkų reihąlavimai, .taip 
įiąt ir automobilių gamyboje..į 
Ir tękstiliečių .streikas pasibai
gė nepatenkiųęą .nei viepą dar
bininkų reikaląyįrtią. . .

Nepasitenk.ipimąs darbininkų 
auga vijose prąrponės šakose. ____________
B : pors daibo ..sekietoiė pane- pon(LS Mirtin Kumečio švogerka, ar bile kokį giminai-1
le .Berkip^.suvąndą. paviešiui- DujĄerį 'ir 11 * ' ‘ . ■
imą tame,( kad streikų augimas . 1 * '• ' * 1 
'buk 'tai, , tarnaują perėjimui ! * ; •
nuo krizio prie didesnio da<rį)p . Daugelis skaitančių Amerikos. vietos. ,
kiekio, bet gi ji negali atsakyti fašistuojančiufe laikraščius ' tiki,javų; bulvių sėja, kaip ir 
darbininkams,’ kodėl tokiame ir tvirtina, kad Lietuvoj jau nė-Į Pr^et ca/® ° Poius; linų dau- 
atsitikime darbininkų reikalą- 
vimai nepatėifkinti ir isnaujo bežemiahiis. t ___ —. v . . . . . f ---- —„-----
didėja kapitalistų puolimas jeigu vien tik tokie žmonės taip j C*V1 sennoš suvarytos į vieną lin- sutarėme mudviejų susižiedavi- 
ant darbininkų 
lygmalos ?

Naujas Streikų Pobūdis
Augant streikų kiekiui, kei

čiasi ir jų pobūdis, atvaizduo
damas bendrą darbininkų ko
vos pakilimą, žinomas streikas 
Toledoje reiškė naują laipsnį. 
Ten pirmu kaitų streikas išsi
liejo iš amatinių rėmų, ten pir
mieji darbininkai pradėjo kelti 
klapsimą apie darbininkų kla
ses vienybę, apie klasinį fron
tą. Kiekvienas, kaš susipažinęs 
su amerikonų darbininkų judė
jimu, žino, ant kiek tas klausi
mas Amerikoje sudėtingas" ir 
sunkesnis, negu daugelyj kitų 
kapitalistinių'šalių.

Toledoje amerikonai darbi
ninkai nesugebėjo', pravesti.. g.e?; 
neralį streiką. Komunistų Par
tijos įtaka dar buvo silpna tar
pe ’darbo masių; ji' ' nėgdlėjo 
atsistoti vadovaujančia; ' orga
nizuojančią jėga darbininkų 
kdvoj. Mąsės . dJar neiškėlė iš 
savo1 ejlią' pakankaniai kovin
gų VadoVų', ir Refbrmištiam' pa
vyko dizdrgdnizuoti' ir pakirsti 
judėjiąią! už į-enėrdlį1 streiką.

Bet neprabėgo įr menuo lai
ko,. kaip amerikonai darbinin
kai suruošė didelį generalį 
streiką Šąn ’ Francisco j, kuria
me dąlyvąvo 125,o6o‘darbinin-' 
kų, ir kartu judėjimas'už ge
neralį streiką persimetė į 
tas vietas, i >

Judėjimas iiž Generalį
< Streiką t

Judėjimas už. generMį strei
ką yra ne kas kitas, kaip ju
dėjimas už vienybę darbinin
kų klases. Tame jo didžiausia 
politinė ir istorinė reikšmė. Są
lygose ekonominio krizio, 'nu
mažinimas realio uždarbio ir

i Lietuvos Dvarų Darbi 
ninku Sunki Būklė I

pragyvenimo manytų. ; ...
■ ^progresyvių, kurie net yra lan-'J^O htų pinigais. Su šia alga, 

kęsi Lietuvoj ir drūčiai tvirti-!^ume^s išinaitinti savo šei- 
na, kad nėra dvarų. Dabar ap-ima. antrininką. Jis jau ne
laikiau laišką nuo savo seno ji nusišerti dviejų paršų, nes 
pažįstamo, kuris užtvirtina ne' Ta^aj &auna gi’ūdų vos tiktai i

ir pasibaisėtinas sąlygas dvarų ;Pas JI nėra daugiau kiaušinių,! Todel ag jai ir pasakjau> kaj 
ji _ . i_._ i___ Y* . -r ’y,__ i n Pi rnkvmis hpr iš ninio'inSs ! . _  .

mą palaikyti slaptybėj, o jau 
dabar visi tą žino.

Ji:—Aš dėlto esu nekalta. 
Ta pikčiurna Alena pradėjo 
man į akis sakyt, kad aš būk 

pažįstamo, kuris užtvirtina ne 'mazai &auna grudų—vos tiktai i esu neve(jus> kacĮ ngra 
tik dvarų buvimą Lietuvoj, bet,del du01™8 ir putros (buizos) ; ,kvai|ų vyrų> kurie mane vestų, 
ir pasibaisėtinas sąlygas dvarų ;Pas JI nera daugiau kiaušinių,! TodeJ ag -ai ir pasakjau, kad 
darbininkų—kumečių. Laiškas Inei cukraus, nes iš piniginės Į mudu susjžiedavę. 
aprašo tiktai apie Kuršėnų vai- j alg°s jturi pirkti apavus bei _____
sčiaus dvarininkus ir jų ver- į drabužius, juk jau linų nebė
gus. Be abejo, yra ir daugiau |s®Ja’ Kumetis, su savo šeima, 
dvarų kituose valsčiuose su pa-1 atrodc^lyg badavęs kelis metus, 
našiais vargais tiems, kurie ten badmečių eilę praleidęs, 
yergauja. Laiškas skamba taip:

“Kaip klausei apie kūme-Į ponams, o ponai parduoda ir,, 
čių padėtį prie laisvos Lietuvos (lėbauja. Kumečiai ir visi dva-,J0 ady°katas. 
valdžios, tąi turiu pasakyti, kad 'ro darbininkai ujami, kaip šu- 
negalima jokiu būdu dabartinį nys ir dar tų pačių algų negau- 
gyvenimą prilyginti prie tų lai- na pilnai išmokėti. Prie to- 
kų, kad caras viešpatavo. Caro kių algų, kumečiai negali nei 
laiku Kuršėnų valsčiaus dvari-(laikraščių užsirašyti ir gyvena 
nihkai - duodavo per metus ve tamsybėj ir škurde neapsako- 
kokią algą: Ą5 .pūidii^i;ųgių; 45 maine. O ponai: dvarininkai, 
p. miežijį^j^, (kaip kai kurie; tur automobilius. Vi- 
kur 'duo^ąvo^^o ; hėliš;; pudus si jie ,tur telefonus susi vedę, 
kvie^iųpir žirnių) ; pasėdavo. ,5 Visi nosis užvertę ir kumetis— 
'p. buh|£ ir po 4 gorčius Jiį 
duod^Vjp; .gerą kavalką ^Žęip^s j “gtai ‘ parašysiu tokį atsiti-j 
dar iatžo; išserdavo jr išgąhy-(kimąr: Cizonų dvare pas p. Lau- 
davo; pb|dy^ karves ir dyr ayis cjų ištarnavo apie 30 metu ku- 
ir pinigais' mokėdavo nuo £0'metis Selenis, kuris turėjo dvi 

:iki 25 ^rublių. ■ ;į; j J ; dukteris 23—25 metu. Dukte-

—Ne, aš negaliu būti ramus! 
Jeigu aš negaliu apgauti vieną 
savo pačią, tai kokią progą aš 
turėsiu su 12 visai nepažįstamų 
moterų? Geriaus aš prisipažįs-' 
tu prie kaltės., .

Jis; Saugo Savo Kailį
' Motinos artima draugė ren
gėsi eiti namo, tai' atsikreipė į ; 
mažą Jbhuką ir sako:—Na, Jo-* • 
nuk, gal duosi man atsisveikini- ■ 
mo bučkį?

Jonukas:—Neduosiu.
—Kodėl, ar tu manęs nemyli?
—Nemyliu.
—Delko nemyli?
—Dėlto,'kad tu man negraži.
—Jonuk!—tarė motina,—ar 

tau ne gėda taip kalbėti?
—Vakar aš gavau mušti už

. Tai dabar

į dukteris 23—25 metų. Dukte- 
', “Prie šios algos kumečio mo- ■ riai Lindai nusibodo visą laiką 
teris. tupėdavo įvasaros metu at-; ponui veltui tarnauti ir išėjo į 
likti; 30''dienų dykai. Po ati- -Kuršėnų miestą tarnauti. Po-j 
dirbimo 3Q diępų,; jeigu dvari-. nas Laucius grąsino seniui Se- ’ 
ninkūi reikėdavo, tai samdydaj-. leniui išvarymu, jeigu nesusi-Į 
vo mo.t^yis ir mokėdavo po 30 grąžins dukters prie darbo. Lin- j nesakyma teisybės, 
kapeikų <dienai. Kumetis gy- 'da grįžo prie tėvo ir ėjo ponui Į ag savo kailį saugoju, 
vendavo -dviejų ‘kambarių’ lin- veltui dirbti. Už .kiek laiko,! ___
dynej, issišerdfvo du paršu į ir, Linda įstaiga susirgo. Mat, ji 

idarė sau naminį' abortą. Tik 
ubagiška ąlmužna,. bet mirdama motinai pasisakė, kad

_v.p. Lauciaus kaltė. Motina tylė-pnano tą laišką? 
“Dabar žiūrėk į kumečio pa- jo ir bijojo, kad ponas jos vy-1 ,T” ' 

dėtį prie ‘laisvos’ Lietuvos vai- ro neišvarytų, 
džioš. Tie patys dvarininkai’! tikio, po dukters 
samdydami' reikdlauja, kad tu- Laucius —“< 
retų ir antrininką: švogerį Ar Seleniui1 išsikraustyti iš kunu:

riyn.es


>

Trečias Puslapis

Pirmas Sovietų Sąjungos Rašytojų 
.Suvažiavimas

(Pabaiga)
Per pusę mėnesio tęsėsi rašy

tojų suvažiavimas. Per tą lai
ką praėjo tūkstančiai svečių, 
delegacijų. Kas turėjo progą 
ateit į šį suvažiavimą ir pasi
klausyt įvairių delegt. prakal
bų, tas jautė savyje laimę, nes 
jis sėdėjo kartu su kilčiausio 
protiško darbo žmonėmis—lite
ratūros inžinieriais. Delegatai 
sakė kilčiausias prakalbas ir jų 
žodžiai buvo ant tiek kiltus, kad 
daug ko galima buvo pasimo
kinti. Per visą suvažiavimą vi
sa Sovietų spauda buvo užimta 
suvažiavimo prakalbomis. Už
sibaigus suvažiavimui, tos pra
kalbos visose mūsų išdirbysčių 
įstaigose ir kolchozuose yra ap- 
svarstomos.

Nėra šalies pasaulyje, išsky
rus S. S., kuri suteiktų tiek 
daug garbės rašytojam. Nei 
viena šalis neišleidžia tik eg
zempliorių vienodos laidos 
knygų, kiek Sovietų Sąjunga. 
Kožnas rašytojas parašęs kny
gą pilnai jaučiasi užtikrintas, 
kad su jo darbu susipažins pla
čiausios minios,
supratimas traukia 
ratu ros darbininką 
taus darbo.

Vien tik 
kožną 
prie to

tas 
lite-

kaipo pla-

---v  — ——.............. • , ,   ' . . ..i 

mas, nei suteikti bent ką dar-j tokių kompanijų padarys tal- 
bininkams ir farmeriams, nei'' kininkais jo vakarinius kolo- 

Isulaikyti fašizaciją, neigi revo-|n^a® farmerius, jau prade- 
liucinį darbininkų judėjimą. lC^an^^us tvirtai nepasitenkinti.” 
Toji zigzaginė politika bus tuo j Amerikos darbininkų klasė

lėtą minutų pakalbėti, bet da
bar, matote, išnešė jiems pa
smerkimą!

Kur logika? Rengia ]
bas del jaunimo organizavimo, I ■

Jeigu San Francisco streikas .... . _______ _______
neišsiplėtė ant visų gamybos lreikalą, daugiau plačių stieikų mažiau tvirta, kuo daugiau pa- nesudarė tada galingos parti- 

kad jaunuoliai šakų

PO GENERALIO AUDĖJU STREIKO AMERIKOJE
p rak ai- Į (Tąsa iš 2-ro pusi.)

. bet bijo jaunimo, neleidžia 
geriau jiems išsižioti ir dar pasmer- 

ikia juos! Nori, 1

klasė daugiau suprantą orga
nizavimosi ir centralizavimosi

manydami, kad vėjai juos su
griaus, sako:—urvuose j. 
slapstytis nuo vėjų.

Rašytojas gali keliauti per būtų automatai, klausytų pri
gimtus kilometrų Sibirijos. Vie- sakymo, bet patys neprotautų, 
tomis jis ten gyvo žmogaus ne- j nekalbėtų, nesvarstytų savo rei- 
surastų, vien tik tamsias girias, Į kalų. Kaip greitai jie išdrįso 
o jose briedžiai, meškos, vilkai i 
ir kiti žvėrys viešpatauja. 1. 
taipgi ten, Sibirijoj, gali užva-i“ 
žinot didžiausius naujai pasta
tytus miestus, kur caro laikuos vo 
meškos, vilkai sau laužus kro
vėsi, 
kalnus ir ežerą 
riausiu kristaliniu 
Grožės 
sios medžiagos del turtingiau
sios knygos.

Rašytojas gali atvykti į Ka
reliją—šiaurius. Jis ten pa-

!, nors ir prasidėjo masi-;būtinumą.
niai solidArumo streikai visų 
vakarų pakraščiu, tai 1

’ dalykai dėjosi tekstiliečių'čių auga. NRA.

aštrės kovos. O paaštrėjimas jos. Pakenkė prasidėjusi im
perializmo epocha. Bet Jungti-visų Iš kitos pusės, priespauda • k°vlL ū* dar dideliame laipsny- perializmo epocha. Bet Jungti- 

kitaip’iš finansinio kapitalo kietakak-ĮJe> neišvengiamas. Kaip tik tas nių Valstijų darbininkai neuž- 
derųagogijajneišvengiamumas priverčia miršo, kad Amerika buvo prie- 

streike. San Francisco nepavy-Įbuvo vietoje ir naudinga tam buržuaziją dabar leisti visas! glauda I Internacionalo, kaip 
savo jėgas, naudoti visus bū-^europinis proletariatas buvo jo 

. Ir nei mustiečiams, 
nei trockistams ir lovestonie- 
čiams, neigi jų senesniems ka- 
marotams, vadams

j pareikalauti balso susirinkime, ko streika išplėsti po visą ša-'tikrame etape. Tą patvirtina
Įrltaip greitai jie

triukšmadariais
Aiškus dalykas, kad tokiu sa-

tapo paskelbti Laivų ir prieplaukų darbi-(ant šimtų nuošimčių kapitalis- dus, tame skaičiuje ir pasitar- lopšyriė. 
’ ir prakeikti! ninka.i Atlantiko pakraštyje tų paaugę pelnai. Bet dabar navimus reformistinių vadų, nej troc

neįsitraukė į kovą. Ne vieno
atsinešimu jaunimo niekas1 das pobūdis streiko buvo prie- 

nesuorganizuos. Jeigu Sąryšio 
Gali pravažiuot Baikalo! komitetui ištikrųjų j , 

ir stebėtis ty- vūj jaunimo organizavimas, tai: 
vandeniu. Jis turi mainyt savo gaires. Rei-

( plaukų darbininkų ir Ramiojo 
rūpi lietu- vandenyno pakraščių.

dema- kad nuslopinus streikų
I mą.

Darbininkų klasė ir

judėji-

Tekstiliečių streikas prasi
dėjo kaipo bendras streikas vi- 

vaizdai duoda puikiau- kia džiaugtis, kad jaunuoliai at- soj šalyj. Jis brendo nuo senai. 
' • ‘ .... • • jviasių spėkų, užteko tam, kad

pradėti streiką, priversti re- 
ir kalbėti, o ne įformistinius vadus paskelbti jį 

bei ir išlaikyti per tris savaites 
triukšmada- laiko. Bet del didelės izoliaci

jos tekstiliečių centrų, negalė- 
___ j jo generalį streiką išplėsti ant 

(Visų darbininkų tose srityse. 
|Tekstiliečiams nepavyko suda- 
įryti*pasitikintį streiko vadova
vimo komitetą visoj šalyj ir 
tuom pat kartu padaryti jį 
centru plėtimui generalio strei_ |reOrganizaVimais. Tam tikslui

jau reikalinga kitokia
gogija ir daugiau griešta poli
tika. 1

Dabar ir politikoje ir ekono- dirbančiųjų sluogsniai ----„„ ( ------------------- ----------„„
mijoje buržuazija pereina prie n®se Valstijose vis aiškiau ma-j Jungtinių Valstijų darbininkų

Amerikos 
platūs’Darbo Federacijos ir Socialis- 

’ nesulaikytiju ngti- tų Partijos, dabar

tiesioginio užpuolimo. Mažinti , to reikalą sudarymo savo kla-, klasę, sudariusią savo masinę 
algas, mažinti pašalpas, ilgintii sinės proletarinės partijos — Komunistų Partiją.

matytų neapsakomas galybes i krikštyti

įeina į susirinkimą; reikia svei
kinti juos, kad jie drįsta išeiti 
I ant estrados
šmeižti ir niekinti juos, 

juos

algas, mažinti pašalpas, ilginti i sinės proletarinės partijos —( Komunistų Partiją.
Iš “Pravdos”

įvairių mainų, kurios neperse- j Lais. 
nai likosi atidarytos. Iš jų' 
iškasama įvairiausis mineralinis 
turtas. Jose dirba tūkstančiai 
žmonių. Karelija turi 
didžiausių ežerų, o apie 
randasi nepermatomos 
auginančios storiausius 

Idžius. Nuo šiaurės, per Kareli
jos girias ir ežerus, pereitais 
metais likosi iškastas kanalas. 
Tuom kanalu likosi sujungtos 
Baltijos Jūros su Baltosiomis. 
Šis kanalas lošia tokią svarbią 
rolę, kaip ir Panamos Kanalas.

Mūsų Kaukazas su savo įvai
riausiais kalnais, savo grože 
gamtos, kur medžiais kvietkai 
auga, kur gyveno ištikimiausis 
tautos • socializmo statytojas, 
ten Puškinas, Tolstojus ir kiti 
klasiniai rašytojai parašė tomus 
knygų, ten mūsų proletariškas 
rašytojas gali parašyt tomus 
knygų apie, žmoniją, žengian
čią pirmyn į komunizmą.

A. M. Vadctpalas.

DETROIT, MICH.
7,000 
juos 

girios, 
me-

TDA Praneša Apie Savo 
Bazarą

T a r p t a u tinis Darbininkų

darbo valandas, plėsti pasku-'vadovo ir organizatoriaus jų 
kovų. Praeinanti metai, metai 
masinių darbininkų klasės ko
vų, padidino politinę įtaką Ko
munistų Partijos, jos organiza
cijų ir spaudos, sutvirtino jos 
ryšius su masėmis. Kada 70- 
tuose metuose pereito šimtme
čio I Internacionalas persikėlė 
į Ameriką, kur tuom laiku bu
vo dideli klasiniai darbininkų 
išstojimai, Marksas rašė En
gelsui :

“Ką tu sakysi apie darbinin
kus Jungtinių Valstijų? Šioji 
pirmoji audra kovos prieš at
siradusią po piliečių karo su
jungtą kapitalo oligarchiją, 
Isuprantama, bus ir vėl nuslo
pinta, bet ji gali pasitarnauti 
Jungtinėse Valstijose pamati
niu punktu del sudarymo svar
bios darbininkų partijos. Poli
tika naujo prezidento pastums 
į proletariato talkininkus ne
grus, o paskyrimas didelių že
mės plotų daugiausiai derlingų 
žemių naudai gelžkelių ir ki-

bą, mažiau darbininkų organi
zacijų, jokių streikų,—prie to 
veda agitacija ir programa 
bankierių ir kapitalistų, deši
niojo sparno republikonų ir 
demokratų partijų, “Amerikos 
Laisvės Lygos” ir visos Ameri
kos fašistuojanti buržuazija.

Tam tikslui pakreipta ir vi
sa politika “Reconstruction” 
administracijos su visais jos

Apsigynimas rengia savo meti- ■ko tarpe visų darbinin. Iš kitos tarnauja ir Amerikos ____
solidarumo judėjimas Federacija, vienu balsu su bur-

21 SOVIETINIS KARININKAS 
UŽLIPO ANT LENINO KALNO

MASKVA. — 21 Raudo
nosios Armijos karininkas, 
vadovaujami Nikola jaus 
Krilenko, Sovietų teisingu
mo komisaro, užlipo ant vir
šūnės Lenino Kalno, turin
čio 23,000 pėdų augščio. Tas 
kalnas yra Centralinėj Azi
joj. Jo viršūnė tai nuolati
nis ledynas. Bet kaip ledą, 
taip ir šėlusią tuomet aud
rą nugalėjo sovietiniai kari
ninkai. Vokiečių kalnų lai
piojimo specialistai sakė, 
kad tas žygis neįvykdomas, 
bet jie nežinojo, ką gali rau
donarmiečiai.

Darbo
nį bazara 23, 24 ir 25 d. lap-!pas®s’. ‘ ....
kričio. Pripuola penktadienis, | Plėtgsi Povaliai ir negana ener- 
šeštadienis, sekmadienis. Bus £in&ai- 
Finų Svetainėj, 5969 14th St.

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mas vedė skaitlingas bylas, 
dirbančiųjų ir bedarbių, kurie 
pakliuvo į teismus 1 
kovos prieš badą 
Nepaprastai didelės 
susidaro vedant tas bylas. Dėl
to TDA kas met rengia baza
rą, kad galėtų sukelti pinigų 
tolimesniam vedimui gynimo 
darbo.

Visoms trimis dienomis bus 
puiki programa iš dainų, šokių, 
lošimų ir kitokių įvaįrenybių. 
Geriausių kalbėtojų tikimasi 
sekmadienio programoj. Visos 
darbininkų organizacijos ir 

Ranrln PrnJmii-B!simpatikai prašomi kas kuo iš-lUine DdnuO I roiaiin gali prisidėti prie. bazaro su- 
Newarko L. D. Sąryšio laiky- rengimo. Visuomenė nuošir- 
tame susirinkime spalio 1 d. šių džiai kviečiama dalyvauti, 
metų nutarta išnešti vieša pa- Į 
peikimą lietuvių jaunuoliams su i 
jų vadų Ormanu priešaky ir ; 
visiems tiems, kurie prisidėjo; 
prie suorganizavimo trukšma- į 

i dariu sąryšio prakalbose įvyku
siose rugsėjo 21 diena. !
Sąryšy s atranda, kad jo pra
kalbose kelemas trukšmas buvo 
ne šiaip jau paprastas pripuo
lamas įvykis, bet organizuotas 
plačia papėde j kurį buvo j- kalinjus Mjss y .Q atsakg ; 
traukta nevien Newarko Komu- . . .. . o . .• . . .. . 'kad negalima, nes vakar, 8 d.nistines ideologijos jaunuomene , kaliniaį suki|o ir ka] ...| 
bet ir Ehzabetho ir svetimtau-■ mQ viršininkai turgjo šauktk 

IC1U. : . , .ekstra kareivius
, . . . . - (Paklausiau, kodėl jiesys skaito, kaipo viena is ne-'Me atsa kad 

draugišku, nemandagiu ir net' • v .... , v. _ , .viena žmogų elektroskenkenciu musų pastangoms su--! .įuzmtise, užtai kaliniai
. .. , x IKlausiau, už ka jį užmušė.;mma kuri vėliau butu galima ,, . , , - v. ,. o, !...... .... 'Mergina atsake nežinanti. Ste-

ITVOU’TI i mnan nrira nwoni ino iv
I bėtina man buvo, kad guber- 
inatoriaus duktė nežino, už ką' 
(kalinį nužudė.

Sovietų Sąjunga, 
čiausia šalis, suteikia rašyto
jams tūkstančius temų. Laisva 
darbininkų klasės ir valstie
čių šalis, statanti socializmą vi
suose kampeliuose, duoda pro
gą atsižymėti. Vien tik už
drausta ir suvažiavime apkalbė
ta, kad negalima blogai rašyt. 
Tame klausime kožnas rašyto
jas turi užsimąstyt.

Proletariatas savo spalio re
voliucija kartą ir ant visados 
uždraudė, rašyt knygas, straips
nius ir korespondencijas mela- 
gingos-vyliugingos rūšies. Kas 
tokiais darbais nori užsiimt, tas 
atvirai gali suprasti, kad dar
bininkų klasė neduos priešams 
savo popierą braižyti. Ir kas 
šiais darbais užsiėmė, tas turė
jo liautis ir užmiršti šį užsiėmi
mą.

Spalio revoliucija pajaunino 
teisingus, ištikimus literatūros 
darbininkus, jie surado plačiau
sią dirvą savo gabumams.

Tiek daug respublikų mūsų 
šalyje, tiek daug turtų. Kožna 
iš jų turi savo istoriją, papro
čius, gamtinę išvaizdą, paviršio 
ir versmių turtą. Nuvažiavęs 
į tolimą Jakutiją rašytojas ten 
gali surasti tūkstančius žmonių, ; 
kurie dirba veik vien aukso ka- j 
syklose ir bekasdami auksą įsi- 
kasa į gilumą žemės net per ”“ki trukšmadariu eilgsi Sary.:

Smerkia Jaunuolius,

TDA Distrikto Komitetas-

žuazija reikalaujanti “taikos 
pramonėje.” šiuom obalsiu 

Komunistų Partijos Uždaviniai prisidengę biurokratai laiko ir 
savo suvažiavimą.

Valdžia Bosų Įrankis
Valdž., praktikoje vesdama 

monopolistinio stambaus kapi
talo politiką, tuom pat kartu 
stengiasi nuduoti “neprigul- 
mingą” politikos kryptį. Toji 
zigzaguojanti politika negali 
nei išspręsti pamatines proble-

Kova tekstiliečių pastatė 
praktiškai klausimą Komunis- 

pasėkoje ltų PartiJai toJe prasmėje, kad 
ir skurdą. imasinis Jud^jimas reikalauja 

išlaidos nuo JOS kitokių maštabų orga
nizacinio ir politinio veikimo. 
Reformistai priversti ėjo į 
streiką, kaip ir mainierių ko
mitetas Anglijoje • 1926 me
tais, tikslu duoti išsilieti dar
bininkų nepasitenkinimui ir; - 
kovos dvasiai, kad paskui grą
žinus juos į pirmesnę padėtį. 
Vadų priėmimas valdžios ko
misijos raporto del ištyrimo 
konflikto (raporto, 
buržuazinis “New 
Telegram” skaito 
nančiu nei vieną 
reikalavimą), aiškų aiškiausiai 
liudija tą. Tokiose sąlygose 
tiktai tikra revoliucinė vado-

kurį net 
York World 

nepatenki- 
darbininkų

pi | AL* (vystė galėjo privesti streiką 
LOlliniDUS, UI110 prie pergalingo galo.

. Komunistai kovėsi pirmose 
Man norėjos pamatyt Ohio streikierių eilgse.

pirmose 
Komunistų

Partijos Centro Komiteto orga_ ■ 
nas. “Daily Worker” laikėsi 
teisingos komunistų bendro 

; fronto linijos, aktyviai stojęs 
|į kovą. Bet komunistų susi-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SUTAUPYMAS JOSIOS
ELEKTROS KAINOJ

APIE KĄ MRS. COLBY NEŽINOJO.

kelias dešimts metrų. Ir kaip 
giliai į žemės versmes jis nesi- 
kastų, visur surastų amžinai su
šalusią žemę.

Ir jeigu rašytojas nori va
žiuoti be kelio, ar keliu žiemos 
laike, o vasaros laikas ten tęsia
si tik apie 2 mėnesius, jis pa
sikviečia jakutą ar tunguzą ir 
šie jį veža briedžiais per šim
tus kilometrų. O pakeliuje gali I 
matyt tūkstančius briedžių, ku-1 
rie yra ganomi kolchozų pieme- ^UO

sutikt jakutus, nome> kacj Sąryšio

į organizuoti mus iškrikusi jau
nimą kuri vėliau butu galima | 
įtrakti i musu organizacijas ir 
pripratinti jaunimą prie orga
nizacinio darbo.

N.L.D. Sąryšio Komitetas
F. šeibokauskas 

Mikolas Kidzus 
Hi. J. Burke.

REDAKCIJOS: Mes ma- 
» komitetas 

vertas papeikimo, o ne tie jau
nuoliai. Ką gi blogo tie jau
nuoliai padarė? Ogi tą, kad su- 

|sirinkime reikalavo leisti jau- 
jnuolių atstovui kalbėti? Tai kur

nimis. Gali i 
tunguzus medžioklius, kurie 
per visą gyvenimą užsiima 
vien tik medžiokle ant bran
giausio kailio žvėrelių—žilų la
pių, sobolių ir kitų.

Rašytojas gali atvykti į Ka- čia “triukšmadariai”? Juk Sąry- 
zakstaną. Jis ten keliaudamas^^ komitetas garsino, kad pra- 
kupranugariais, per šimtus ki- ■ dalbos rengiamos jaunimo or- 
lometrų, galės išvysti tūkstan-|g.anjzavjmC) pjausimu, bet nepa- 
tines bandas arklių, karvių ir SĮatė nė vieno jaunuolio kalbė- 
avių. Kazakstane, Turkestane įojo Pastatė kalbėtojais renega- 
rastų nepermatomus laukus J’rūseiką, kuris nėra savo 
puikiausių pievų ir taipogi ma- įgyvenime suorganizavęs nė vie- 
tytų nepermatomus laukus smil-j n0 jaunuolio ir kuris dar taip 
tyno. Kada pakyla vėjas, žmo-Įnesenaj organizuotus jaunuolius 
gus turi slėptis, kad smiltimis Įj<Vailiais išvadino, ir tūlą dak- 
jį neapneštų ir gyvą nepalai-Jarą> kuriam irgi nerūpi jauni-'
dotų.

Tose šalyse per amžius tų 
salių tautos neturėjo medžio, 
akmens, ar piltų pastogės. O 
kada Sovietų valdžia pastatė 
jiems namus, tad nekurios'šei
mynos su baime ėjo gyventi,

mo organizavimas kovai už ge
resnį gyvenimą. Jaunuoliai 
norėjo gauti progą apkalbėti 
savo reikalus. Jiems buvo ban
dyta burna uždaryti. Paskui, 
publikai pareikalavus, komite
tas turėjo leisti jaunuoliams ke-

.valstijos kalėjimą (penitentia
ry), bet negalima buvo gauti 
leidimą. Paprašiau guberna
toriaus dukters, Miss Vajo, 
kad man pagelbėtų gauti lei-' 
dimą, aš žingeidauju pamatyt;ri§jmas su streikieriais nebuvo 

- atsakė, ^nt tiek artimas, kad į trumpą 
laiką jie būtų galėję tapti va- 

. dovaujančia jėga generalio
tuiėjo saukti s^.re^0^ apgmusj0 tokį milžiniš- 

malšinimui., skaičių darbininkų. Strei- 
sukilo. kas pirmiausiai apėmė darbi- 

vakar organizuotus į Ameri-
^kd e|k°s Darbo Federaciją.

v_’l Streikas tekstiliečių pasibai- 
įgė. Bet nei vienas iš klausimų, 
| del kurių buvo vedama kova, 
‘neišrištas. Dar daugiau, visos 
sąlygos stumia darbininkus į 
tolimesnes kovas.
Ekonominis Krizis Tebeauga

Ekonominis krizis Jungtinė
se Valstijose gilinasi, 
industrija dirba tik 
savo jėgų. Bendras 
jos kiekis puola su 
savaite. Rugsėjo 9 
metais, jis sudarė 79.8% ga
mybos jėgų, old, rugsėjo, 
1934 metais—75.1%; gi 8 d. 
rugsėjo, 1934 metais—74.4%. 
Bedarbė smarkiai auga. Pagal 
davinius Amerikos Darbo Fe
deracijos, gegužės mėnesį, 19- 
34 m., 24 nuošimčiai jos narių 
buvo bedarbiai, o rugpjūčio 
mėnesį jau 28%. Tarpe neor
ganizuotų darbininkų bedar
bių nuošimtis yra didesnis. Vi
dutiniai iš kiekvienų trijų dar
bininkų— vienas yra bedarbis.

Padėtis dirbančių darbinin
kų taipgi blogėja pasekmėje j 
augančio reikmenų brangumo 
ir tiesioginio algų kapojimo. 
Nepasitenkinimas masių, jų 
veržimasis į kovą ir prie orga
nizavimosi auga. Darbininkų

Dilgėlė.

Luis Companys, pasi
skelbęs save nepriklau
somos Catalonijos pre
zidentu. Bet jo valdžia 
tapo nuversta j vieną 
dieną ir Companys tu
rėjo pabėgti.

Plieno 
ant 18% 
pro dūk ci- 
kiekviena 
d., 1933

KOL JI NUSIPIRKO ELEKTRIKINĮ ŠALDYTUVĄ

Ji žinojo, kad ji sutaupys ant maisto—valgiai išsilaikys švieži, nei vienas jų 
kąsnis nesuges: visa, kas tik liks, bus sunaudota. Ji skaitliavo, kad keletas 
centų per dieną apmokės už jos šaldytuvo veikimą—ir tai buvo sutaupymas.

BET JI DAR NESUPRATO, KAD JOS DIDESNIS VARTO
JIMAS ELEKTROS PELNĖ JAI ŽEMESNĘ KAINĄ ANT 
TOLIMESNIŲ KILOWATTU VALANDŲ NAUDOJIMO

Pavyzdžiui—pirmiaus ji vartodavo elektrą tik šviesai. Ji sunaudodavo 
apie 10 kilowattu valandų elektros per mėnesį. Elektros išlaidos jai buvo 
apie $1.00. Dabar ji suvartoja 54 kilowattu valandas per mėnesį, už kurias 
ji temoka tiktai $3.25. Kitais žodžiais, už $3.25 ji*gauna virš 5 sykius tiek 
elektros, kaip pirma gaudavo už $1.00 ! Elektra yra pigi. Ir vidutiniuose 
namuose, kuo daugiau sunaudojate, tuo mažiau jos vienetas lėšuoja.

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

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

CE

DOVANAI PAVEIKSLUOTA KNYGUTE: "Dar
bai, Kuriuos Jums Gali Centas Padaryti.” Kaip 
taupyti vartojant elektrą. Kaip skaityti savo elek
tros myterj. Naudingi prie namų patarimai. Rei
kalaukite knygutės, pasiųsdami atvirutę j: Room 

402, 4 Irving Place, New York.



Ketvirtas Puslapis Antradienis, Spalio 23, 1934

rMUBHMOS ŽINIOS
Duokime Daugiau Žinių

kuopose. i
Kad ne tik kalbomis, bet ir' 

darbais prisidėti prie darbiniu-’ 
kiškų reikalų, sutikta paauko-į 
ti darbininkiškam veikimui

nuo visokių buržuazinių pink 
lių. Tad duokime daugiau ži
nių “Laisvėj” iš kovų. O tai Lietuvoj, arba Lietuvos politi- 
bus vienas būdas mūsų . lavi-|niams kaliniams. Aukavo A. ir 
nimosi.

Bolševikas.

Dar Apie “Laisvės’’ Pikniką
Plačiai buvo rašyta apie bu

vusi “Laisvės” pikniką, bet 
dar reikia pažymėti vieną kitą 
dalykėlį.

Jau buvo žymėta, kurie

Mes, Phila. draugai, esame 
nedovanotinai apsileidę prieš 
revoliucinį judėjimą. Mes savo 
spaudą apleidome teikime ži
nių, kaip iš organizacinio vei
kimo, taip ir iš dirbtuvių ir 
abelno revoliucinio judėjimo, 
iš darbininkų kovų. O tų žinių 
yra labai daug. Kas dieną bū
na įvairių kovų, tai bedarbių, 
tai dirbančių. Još turėtų būti
kuo greičiausia paduodamos draugai daug darbavosi del su- 
“Laisvėj.”

Mažesnės kolonijos, 
Eastonas, duoda gana 
žinių. Jie nušviečia savo mies-jkas savaitę per visą vasarą, 
to darbiniu, judėjimą, jų kovas!Aišku, kad jis pasidarė gana 
ir laimėjjmus. Ar mes to ne-i daug išlaidų, bet jis nei vieno 
galėtum padaryti Phila.? At
sakymas aiškus bus. Taip. Tai 
galima padaryti. Yra draugų ir 
draugių, kurie gali vartoti 
plunksną ir turi laiko. O kiti, 
kurie ir negali vartoti plunks
ną labai lengvai gali prasila
vinti. Dabar klausimas, kodėl monstraciją, 
apleidžiame tokį svarbų ir bū- Sq 
tina darbą ? Apie tai reikėtų ir areštuotas, 
duoti platoką paaiškinimą, bet buvo laikomas kalėjime. Jo tas 
pasitenkinsime tik pažymint areštas nenugązdino nuo re- 
vieną kitą punktuką. voliucinio judėjimo. Jis ir da-

Viena priežastis, tai bus ta. bar veikia, kiek gali, darbinin- 
Tuli yra perdaug užversti vi- kų klasės nąudai. 
šokiais tekniškais darbeliais, j 
nesuspėja suteikti žinių. Bet,

SS 4ŽSŽ. .'«•» <*** <*•
voliucinės spaudos. Svarbiau-1 
šia priežastis bene bus ta, kad 
revoliucinis supratimas ir ūpas 
'pas mus stovi ant žemo laips
nio. Kuomet abelnai pas dar
bininkus revoliucinis ūpas ga
na žymiai pakilęs.

Mes matome daug daugiau j Columbus Darbo 
streikų ir visokių išstojimų darbininkai 
p«įeš išnaudotojus-pavergėjus, mitingą, išrinko komisiją ir pa- 
prieš metimą iš namų, už pa-.s^un^ i ^ounc^ ------

rengimo pikniko. Drg. Masio- 
kaip nis, ne tik daug išplatino seri- 
daugljų. Jis važiavo į piknikus veik

! A. Jociai ir J. Butnoris po $1; 
IA. Mureikienė ir J. černaus- 
kas-po 50c.; A. Sabas, A. O- 
rentas, M. Žilinskas, V. Navi
kas, J. Jasiunas, A. Katinas, 
J. J. Mbckaitis ir D. Kajeckie-j 
nė po 25c.; M. Baltrėnienė ir j 

lA. Kazlauskas po 10 c. Viso | 
$5.20. Auką nutarta siųsti per • 
“Laisvę,” kad perduotų ata-' 
tinkamoms įstaigoms Lietuvoj. I 
Aukautojams pridera širdin-Į 
gas ačiū. J

Dalyvis*

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

$600: DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE *(j Q Q

cento neėmė. Tai daug ačiū 
priklauso d. Masioniui.

Drg. Iz. Pivariunąs pasidar
bavo mūsų dienraščiui. Jis jau 
keli metai kai nedirba. 1932 
m., kuomet policija užpuolė 
Pirmos Dienos Gegužės de- 

ant Thompson
jis ne tik buvo sumuštas 

bet gana ilgai

Reporteri

Spalio 8 d. Gadman čevęry- 
kų dirbtuvės darbininkai išė
jo į streiką. Policija užpuolė 
' pikietininkus. Areštavo Daisy 
Lewis, 30 metų; Murphy, 48 

;m.; Florence Steinmant, 21 m.
Federacijos 

greitai sušaukė

prieš metimą iš namų, už pa- .siuntė į City Council išnešt 
šalpą ir tt., jau nekalbant apie ; protestą, kad policija be uni- 
kitų kraštų darbininkų kovas .formų, nebūdama savo darbe, 
ir laimėjimus. Tas turėtų pa- išdrįso užpulti streikierius ir
kelti revoliucinį ūpą ir paska- areštavo 3 moteris, kurios Ri
tinti daugiau kovoti, daugiau kietavo ir norėjo :
subendrinti, kiečiau surišti spė
ką kovai prieš išnaudotojus. 
Kame dalykas, kad to viso ne
simato? Stoka klasinio supra
timo. Nemokame atskirti bol- 
še vist in ės 
žuazinės. 
remiama 
bandoma

Yra narių Bedarbių Tary-|į 
boj, kurie kaip greitai gavo 
pašalpą, taip greitai numetė ir 
B. T. Pirmiau, kol neturėjo pa
šalpos, buvo gana veiklūs Be
darbių Taryboj. Tas aiškiai ro
do, kaip giliai turi suleidus 
buržuazinė dvasia savo šaknis 
mūsų nariuose. Tas aiškiai pa
rodo, kaip reikia daugiau ves
ti ideologinę kovą, kaip susi
rinkimuose, taip ir spaudoje 
prieš buržuazinę ideologiją, ne 
abstrakčiai, bet konkrečiai. 
Tas dar rodo, kaip reikia bū
tinai daugiau lavintis suprast 
savo klasės reikalus ir atskirti

ideologijos nuo bur- 
Daug atsitikimų pa- 
buržuazinė dvasia ir 
pravesti gyveniman.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 532 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
I<aw at 5219- 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ARTHUR G. NELSON 
ART BAR and GRILL

5219—4th Ave. Brooklyn, N.
NOTICE iS* hereby given that License No. 
B 7350 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ashland Pi., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANK LAFEMINA
120 Ashland Pl., Brooklyn, N.

the

120 
ot

PRANEŠIMAI Iš KITUR
• /

SO. BOSTON, MASS. !
ALDLD. 2 kp. susirinkimas įvyks' 

trečiadienį, 24 d. spalio (Oct), 8 vai.: 
vakare, 376 Broadway. Visi nariai , 
malonėkite dalyvaut nes turim daug 
svarbių dalykų apkalbėt. Dalyvau
kite laiku, atsiveskite ir naujų narių.

w Valdyba.
(251-252)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas įvyks j 

25 d. spalio (Oct), 7:30 vai. vaka- I 
re, 315 Clinton St. Tai bus ne tik Į 
susirinkimo vakaras, bet ir savitarpi- i 
nio vakaras. Kviečiam visus dalyaut 
ir palaikyt ant toliaus šį vakarą.

Komisija.
(251-252) |

PHILADELPHIA, PA.
Drg. Iz. Pivariunas turi savo 

me krautuvę pasirandavojimui, 
išrandavos už labai žemą kainą. Pir
miau buvo restaurantas, bet galima 
ir kitokį biznį daryti, 
rie norėtų pasirandavoti 
kreipkitės 
1222

na- 
jis

Tad tie, ku- 
krautuvę, 

sekamai: Iz. Pivariunas, 
N. 10th St., Philadelphia, Pa.

(250-252)

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolines 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip 
ka: jei nori tai gali būt 
arba duot tik paskolą ir 
sau gerą darbą. Stotį

► sustabdyti 
vieną moterį nuo darbo, kuri 
kalbėjosi su bosu prie šapos.

Dilgėlė.

tik patin- 
partnerys, 
užsitikrint 

statysiu 
kuo geriausia, tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

(249-275)

Bridgeport, Conn.
Rugsėjo 15 d. draugų būre

lis susirinko paminėti Antano 
I ir Antaninos Jocių 20 metų 
vedybų sukaktuves. Suteikda
mi linkėjimus Jociams prisi
minė, kad Jocių, kaipo darbi
ninkų gyvenimas yra pavyz
dingas. Visa šeima, trys vaikai 
ir tėvai priklauso ir veikiai 
darbininkiškose organizacijose,1 
W.T., ALDLD, TDA ir LDS |

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

Dienraštis “Laisvė” yra svarbi darbininkiškos apšvietos teikimo įmonė. . 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 skerdynes Austri
joje, kesinimąsis atimti iš Lietuvos Klaipėdą irgi yra skubinimas paleisti karo liepsnas, 
skandinti darbininkų klasę bado, ligų ir mirties kančiose. Tą turi žinot kiekvienas darbinin
kas ir smulkus biznierius, ir farmeris; tą pavojų supras tik skaitydami darbininkišką dien
raštį “Laisvę”.

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

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

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

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

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie 
ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta 
kaipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti 

6.1. “Laisvės” prenumerata metams.
2. Grynais pinigais (cash) $5.00.
3. Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
4. “Vilnies” prenumerata pusei metų
5. Grynais pinigais (cash) $2.50.

8.
9.

10.
Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 

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

GAUKITE VIENĄ IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ
Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 

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

14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-87; 21-86; 22-85.

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

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

“Laisve”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y
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LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. , NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RL 4032 has been issued to the undersigned i RL 4504 has been issued to the undersigned RL 4566 has been issued to the undersigned
to sell beer, wino and liquor at retail, un- 'to sell beer, wine and liquor at retail, un- to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage der Section 132 A of the Alcoholic Beverage dor Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 1251 Coney Island Ave., Bo- Control Law at 69 ’Coffey St., Borough of Control Law at 3708—12th Ave., Borough ofControl Law at udi voney xsianu nw.. uu- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN E. MORAN
1251 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4796 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 1155 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4898 has been issued to the undersigned 
U> sell beer, wine and liquor/ at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1607 Church Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

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

Beverage 
Borough 
be con-

MAPLE
1607 ChurchNOTICE is hereby given that License No. 

RL 4950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Flatbush Ave., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LINCOLN GRILL, INC.
595 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4957 has been issued to the undersigned į 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- ' 
der Section 132 A of the Alcoholic Bevcracrc > . , n v , . .,
Control Ij.«z »t 379 įnik «♦ iL v < t0 se" ^er, wine and liquor at retail, 

on the premises.
JOHN CROSBY

372—18th St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4033 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
« La^ at 675~6th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. MORAN
675—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

1?ereby. K’ven that License No.
.Lh u be?n 1!*8u«d t0 undersigned 

to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
^>nRrLJ?aW £ 721 Atlant,c Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sutned on the premises.

FRANK NECROTO . 
791 A.i ..PRANK’S TAVERN ‘ 
721 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

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

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

con-

hereby given that License Np. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

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

“ 2 ‘.1___ ... ___un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Bay 48th St. and Cropsey 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
Bay 48th

WALTER LARSON
St. & Cropsey Ave., Brooklyn, N.Y. 

is hereby given that License No.; NOTICE
RL 3237 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 168 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on I the premises.

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

' NOTICE is hereby given that License No.
I RL 4599 has been issued to tho undersigned 
I beer,' wine and liquor at retail, un-
ier Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

j Control Law at 40 Beard St., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on tpe premises.
I SAM WALDMAN

40 Beard St. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises. ' I

HARRY M. JUDGE |
HARRY’S TAVERN |

69 Coffey St. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.
RL 4625 has been issued to the undersigned 

■ to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
, der Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 6834—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7110—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
KATHERINE SCOURLY & LOUIS KOREAS 

I BAY- RIDGE DININU ROOM 
■ 7110—3rd Ave. Brooklyn, N.

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

ANTONIO J. RUSSO 
FLOWER TAVERN 

3708—12th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 667 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 1151 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HIMOR SALES CORP.
1151 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

, GRACE HANRAHAN
i 79 Amity St. Brooklyn, N.i ...................... . ........-
I NOTICE is hereby given that License 

B 7293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 157 
Washington St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

' PETER SAKAL
j 157 Washington St. Brooklyn, N. Y.

of
79 
of,

Y.

No.

NOTICE ik hereby given that License No. 
■ W 2# has been issued to the undersigned to 
i sell wine at retail, under Section 132 A of 

______  .. ___ _ __ , ____ __ i the Alcoholic Beverage Control Law at 7815 
; L 1345 has been issued to the undersigned 5th Ave., 
to sell wine' and liquor at retail, under Sec- Kings, to 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control i

NOTICE is < hereby given that License

Y.

No.
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises. 
MICHAEL A. DUPPER
Ave. Broklyn, N.

of

Y.Law at 1204—8th Ave., Borough of Brooklyn, I 7815—5th 
County of Kings, to be consumed off the I

j NOTICE is hereby given, that License No. 
| RW 778 has been issued to the undersigned 
, to sell beer wine at retail, under Section 
I 132 A of the Alcoholic Beverage Control 

Brook- 
on the

premises.
I 1204—8th

NOTICE

HARRY MALLER
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
B 7242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 756 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

EUGENE J. KELLY
756 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

| 132
Law at 7413—15th Ave., Borough of

I lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

I RAFFAELE CILIBRIZZI
I CHILLIE’S BAR and GRILL 

7413—15th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer -and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1377 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4204 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID COHEN 
C.and H. DAIRIES

D Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
for Wine and Liquor has 
undersigned to sell Wine 
tail under the Alcoholic 
Law in Brooklyn, County 
premises consumptions.

1492—Stuyvcsant Liquor Shop, Inc.
1551 Fulton Street

556—Arthur Shapiro <
581 Fulton Street

465—Albert Schwartz 
429 5th Ave.

412--A. Santoro, Jr.
550 86th Street

781—I. Silberstein
1781 Ocean Avenue

915—Louis Sobel
7219—18th Ave.

1206—Schultzes' Retail
• Store, Inc., 288

883—Union Wine and

been issued to the 
and Liquor at re
Beverage Control 
of Kings, for off

L

L

4204 Avenue

L

L

I.

L

L

of i L

Y

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

NOTICE is 
RL 567 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of the. Alcoholic Beverage 
Control Law at 5623—1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHRIST PALEOLOGOS 
Ave5623—1st

I.

L

L

'.L
Brooklyn, N. Y. ' j, 

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

L

L

I.

L

Wine 
Ave.

Liquor and 
Coney Island
Liquor Store, Inc.

193 Columbia Street
448—Max Wolin

319 Smith Street
402—M. Wolfson

4510—8th Avenue
398—Chas. Wolfe '

653—3rd Avenue
834—Nathan Weinstein

1006 Flushing Avenue
1276—Willys Wine and Liquor Store,

2841 Church Avenue

L

I

I

L
L

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 49 
.Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JEAN HELLMAN
49 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell' wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 808 Prospect Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Prospect Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Gold St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premisos. ■. c ‘ :

LEO F. ‘ PURCARO 
117 Gold St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 70 Kingsland Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ANTHONY CIUFFO 
HOMESTEAD REST. BAR

70 Kingsland Ave. prooklyn, N. Y.

the

NOTICE
RL 4673 ___ ...
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1625 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of King?, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LOMANGINO
1625 Bath Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE fs hereby given that License No. 
RL 4749 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer, wine and liquor at retail,. under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4425—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT S. COOMBS 
(GREEN TAVERN)

4425—5th Ave. Brooklyn,

475—Edward Epstein 
4820—5th Avenue

862—A. Elias
329 Van Brunt Street

665—Family Liquor Store, Inc
808 Flatbush Avenue

404—I. Fruchtman 
6017 3rd Avenue

eOS-^-Edw. T. Forzly
395 Flatbush Avenue Ext.

891—Herman Faber 
4804 Avenue N

620-- B. Garflnkle
33 Newkirk Plaza

407—Daniel Gerardi 
97—7 th Avenue

560—Morris Garfinklc
8"87" Fulton Street

503—Geo. D. Gilmore
9306—4th Avenue 

389—Alexander Heller
368 Broadway 

652--Henry Harde 
9224—3rd Avenue 

401—Herz Liquors. Inc.
5602—Sth Avenue

L 1453—J. Herr, 
479—72nd Street 

650—Chas. P. Jennings 
7721—3rd Avenue

591—Louis Kern
120 Court Street 

333—Max A. Silverman 
1575 Pitkin Ave.

896—Highway Liquor Co., Inc.
956 Kings Highway 

1189—Moc Levy
154 Flatbush Avenue 

1281—Sam Levinson
31 Flatbush Ave.

1371—Jacob Tetzter
1824 Nostrand Avenue 

1452—C. McGovern
337 Eastern Parkway.

887— L. E. Glass
450 St. John’s Place 

1193—Phillip J. McLoone
2917 Beverly Road 

1178—H. F. Ohlan
2777 Atlantic Avenue 

626—Jack Pear], Inc.
5611—5 th Avenue

888— Stokes Holding Corp.
220 Parkside Avenue

364—A. Petzinger
123 Bay Ridge Avenue

491—John Pepe
3901—5th Avenue 

279—Jos Perlman
607 Myrtle Avenue

276—Peerless Wine and Liquor
1422 Myrtle Avenue 

1057—Fred W. Plate
625 Vanderbilt Avenue

391— John and Mary Pierse 
1520 Broadway

392— Samuel Rosenbaum 
1725 Broadway

■, Inc. L|L. ............
I L 838—Salvatore Urgo

65 Bond Street
678—Sarah Hochberg

325 Knickerbocker Avenue
1260—Blums Wines and Liquors, Inc.

758 Flushing Avenue
397—I. H. Lembcck

> 6909 3rd Avenue
489—Edward Moss

130—5th Avenue
831—Edvard Ahlfeld

2214 Church Avenue
622—Hilly Avrutis

8702—5th Avenue
1136—Martin Amkraut

305 Roebling Street
1277—Borough Hall Liquor Store,

43 Sclicrfnerhorn Street
411—L. Cohn

2132—86th Street
256—Gerald F. Dunne |

698 Manhattan Avenue
504—H, Drewes

6813—4th Avenue
886—Samuel Dinestein '

264 Grand Street
664—Thom. B. Davis

299 Flatbush Avenue
625—Dann Bros.

6114—5th Avenue
1391—I.„ Denmark

f308 Broadway
899—Sam "Bernstein

562 State Street
1332—Barshay and Saroff, Inc.

1116 Avenue J

L

L

L

, I-

L

L

N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

(trol Law at 943 McDonald Ave., Borough of 
i Brooklyn, County of Rings, to be consumed ' L 
i on the premises. j
I JEROME TRACKTMAN : L
943 McDonald Ave. » Brooklyn, N. Y. '

L

‘... ... .. ... ........... . ....... .........

L

L
L
L

L

L

L

I
Inc.

L

L
L
L
L
L

L
L

L

L
L



Antradienis, Spalio 23, 1934 Penktas Puslapis

Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
Forest City, Pa

Rytuose naktis kėlė savo tamsias bu
res. ’Ten rinkosi debesys, formuodami 
tarsi mėlyną laivą, iš debesų išaugdavo 
aukšti stiebai ir irklai. Štai tarytum su- 
džiūvusios rankos pastūmėdavo juos 
aukštyn ir ten, aukštai erdvėje tarsi iš
trykšdavo nesuskaitomas skaičius 
žvaigždžių. Paskiau vėl trumpam mo
mentui žvaigždės pranykdavo po storu 
sluogsniu debesų, po nekurio laiko ir vėl 
pasirodydavo tarsi auksinės1 putos dan
gau mėlynėj.

Aš—raudonarmietis—stovėjau prie 
ąžuolo. Man rodėsi, kad nakties laivas 
tuojaus atplauks pas mane, susijungs su 
ąžuolo šakomis ir per tuos žalius laiptus 
pašauks mane' važiuoti drauge į tolimas 
dausas baltuoju, milionais žvaigždžių iš
barstytu Paukščių keliu. Su manim sto
vėjo Lucija (italijonaitė) ir žiūrėjo į ty
lią aukštumą: Mano ranka gulėjo ant 
jos pečių. Lucija spaudė ją ir pasakojo, 
kaip ji išbėgo iš Italijos, ir kodėl puiki 
Lombardijos gamta su savo gražumais 
neviliojo taip, kaip mūsų revoliucija su 
žiauria klasių kova. Aš pasitraukiau 
šonan, atsiremdamas į ąžuolą, priliečiau 
savo kairiu pečiu jos petį.

Nike, mano drauge. Aš žinau, kad tu 
esi sujudintas dabartine padėčia. Aš su
prantu, kad nėra laiko meilei, kada gau
džia kanuolės. Viena problema kankina 
mano mintis, džiovina mano nervus ir 
trukdo būti tau atsidavusia draiige, pa
žįstama. Prakeikta problema. Ir blo
gai yra, kad kanuolių gaudimas kiekvie
ną valandą primena apie ją.

—šaudymas?
Aš klausiaus, žiūrėdamas į jos veidą. 

Po sunkių mūšių, per poilsį jos veidas 
atrodė daug gražesnis. Ploni antakiai, 
tarsi du juodi kardai, gulėjo ant jos 
akių, akys sukosi po jais kaip tamsus 
rutulėliai ir žiūrėjo į pasaulį tai žiau
riai, tai draugiškai.

—Taip, šaudymas!
Lucija jau trečią sykį intrigavo mane 

apie savo klausimą ir priminimą apie

šaudymą. “Kas tai yra,” galvojau aš. 
Kiekvieną dieną aš matydavau ją mūsų 
štabe dirbančią ar tai prie ryšių palai
kymo ar prie ambulansų, kurie atvežda
vo iš pirmųjų pozicijų sužeistuosius.

Balta skepetaitė su kutosu, beveik pa
stebėtina nuo tolo, darė ją panašia į 
baltą paukštelį, plasnojantį apie mus.

—Lucija, apie kokį klausimą tu man- 
sakai, kad aš nežinau ir kokia prasmė 
yra nuolatiniai erzinti žmones primini
mais apie kanuolės ir šaudymus?

—Ir tu tarsi nežinai? Kiekvienas rau
donarmietis žino, kad jiems pristato ka
nuolių granatas sulyg pareikalavimo...

—Kieno? Sakyk greitai!—aš 
jau ištariau, nepatenkintas jauna 
re del lėto pasakymo.

—'Sulyg Tumilovo...
—Kokio Tumilovo?
—Pulkininko, reprezentuojančio 

norių armiją ant garlaivio “Ofione.
—Lucija, tu esi stebėtinas žmogus, 

maloni! Bet tu visada kalbi klausimais. 
Ar tu negali kalbėti daug supranta
miau?

Aš šypsojaus. Italė netikėjo, kad aš 
pykstu, o visų pirmiausiai šiame taikia
me ‘vakare.

—Tikrai,—pasakė italė,—užvakar bal
tieji pavaišino mus granatomis. Malo
nėkit pasakyti, kur jie jas ėmė? Ar iš 
caro rezervų? Ar gal tu sakysi, kad jie 
patys jas pasidaro? Jos visos vartoja
mos yra mūsų.

—Dabartiniu laiku man nesvarbus da
lykai. Aš, noriu girdėti apie žmones, jų 
mintis ir...

—Meilę? įspėjau?
Lucija apėjo apie mane ant kulnų, 

paskiau sustojo ir parodė pirštu į prie-

piktai 
mote-

Perskaičiau d. J. Urbono at-' 
siminimus, kurie tilpo “Lais
vės” No. 231. Man smagu bu
vo skaityti tuos atsiminimus 
dėlto, kad Pittsburghas mano 
sena “tėvynė,” kur gyvenau su 
savo drg., taipgi esame nors' 
maža dalele prisidėję darbu 
ir aukomis prie socialistinio 
veikimo, nors tas buvo jau la
bai senai. Apie 13 metų at-| 
gal apleidom aprūkusį LLL ' 

Į burghą, bet vis dar negalime' 
(užmiršti tų gerų ir C " ,
draugių ir draugų, su kuriais Į 
esame sykiu darbavęsi, kaip 
del socialistų partijos, taip ir 
del kitų darbininkų organiza
cijų.

Ten buvome ir pagrindinėje 
(Komunistų Partijoje. Atsime
nu daug tų slaptų susirinkimų, 
kuriuose dalyvaudavau sykiu 

i su kitais dd., kur ir d. J. Ur
bonas dalyvaudavo. Visi dis-

'šėjutė, Evanytė, J. Vestartie-I 
nė, O Jokubauskienė, J. K. 
Navalin, Balšaitienė, Balčienė, Darbininkiškos organizacijos 
:Tvaskienė ir kitos. Su d. Slie-! paramai savo dienraščio “Lais- 
kiene mažai teko dalyvauti,' ves,” rengia didelę iškilmę 
bet skaitydavau laikraščiuose,! .
po mūs išvažiavimo iš Pitts-j VaKdUCIię 1F K0IlCCn<| 
burgho kad d. A. ^Sliekienė|Taipgi bus gaIima turėti drau. 
gerai darbavosi. Taipgi ir d. gišk žais, ir Iietuvišk šokių. 
Sliekas yra daug veikęs pirm 
mūs išvažiavimo, bet paskuti
niu laiku matyti koks tai “at
šalimas” ir tt.

Tai tiek iš mano atsiminimo
- (kas veikė pas pittsburghiečius,

. s“|kada pradėjau dalyvauti so- 
v. jcialistiniame veikime nuo 1916
sudingų j1921 metų pabaigos. Pitts

burghiečius ir jų draugišku
mą negaliu nei dabar užmiršti.

Buvusi Pittsburghietė.

PHILADELPHIA, PA,

Nedėlioję, 2 d. gruodžio
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 v. dieną 
Vakarienė bus 6 vai. vakare

PROGRAMA:
Dainuos solus K. Menkeliu- 

miutė, mezzo sopranas; A. Viš- 
niauskas, baritonas; J. L. Ka
valiauskaitė, sopranas; A. Va- 
latkiutė, dramatiškas sopranas 
|ir smuikų trio grieš: A. E. Po- 

Šiais metais spaudos naudai ,tas> B. Neverdauskas, J. Puo- 
... . išvažiavimas buvo surengtas' dis ir pianu akompanuos He-

■ kusuodavom įvairius tų laikų New Britaine< į ta i§Važiavi- len Rainys.
: klausimus, bet, žinoma, vien ma ^uvo atvykę tokių draugų, j Taipgi dainuos ir Lyros Cho- 
.tik lietuvių kalboje. Tarptau-!kurie pirmu sykiu spaudos!ras vadovaujamas A. Valat- 
Įtiniai vien tik paiengimuose naudaį parengime dalyvavo irjkiutės; A. E. Potas duos smui- 
sy <iu da yyaudavom Jr paski-jįe prašė išvažiavimo komisi-1 ko 'solų, jam pianu akompa- 
nant kaip kuliuos mūsų diąų-ijos, ka(j paskelbtume pelną, muos Helen Rainys; Eugenija 

užduotį at- Mačienas ir Helen Rainys duos 
piano duetą; Helen Rainys 

paliko 200 duos ir piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ 
ly Workeriui” $50, “Vilniai”! Jau. čia matote puikų muzi- 
$20, Komunistų Partijos 15-am į kalį programą, bet tai dar ne

viskas.

A. BIMBA sakys prakalbą
Dabar gyvenime yra svarbių 

įvykių, kurie yra gana kom
plikuoti ir sunkūs žmogui su
prasti.

Conn. “Laisvės” Rėmė
ju Žiniai

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31 d. gruodžio gavi
mui 300 naujų 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

Pittston, Pa.

—Na, užteks apie tai. Dabar ne filo- 
zofija interesuoja mus! štai, žiūrėk 
ten... Ten yra odėsiški vadenys, 
vilnys Juodųjų jūrų ir ant jų blizga mė
nulis.

(Daugiau bus)

gus, kurie veikdavo tarptautinėj šiuOmi savo 
mai, būtent: dd. Juodis ir Ves- jįekame 
tartas, kuriuos d. J. Urbonas; Nuo išvažiavimo 
paminėjo savo atsiminimuose. 'doleri 80 centu, 

j Draugas J. Urbonas vos tik I sekamai. «Laisvįj.. 
(7 ypatas ten suminėjo, o man; 
('rodos, kad buvo daug dau
giau, kurie yra pasidarbavę del 

(Socialistų Partijos, o ne vien 
‘tik tie 7 dd., būtent, Baltrušai- 
'čiai, Vestartas, Sliekai, Urbo- 
Į nas ir Juodis. Kiek aš atsi
menu, gal virš minėti žmonės 

'ir darbavosi gana daug. Bet 
('paminėtini, kaipo daug dirbę vvo pia.ucu< 
lyra: F. lavalovičius, jis išva-henktynes vajaus darbe, 1__

ižiavo Lietuvon po karo; V. Ta-,dar daugiau randasi “Laisvės” 
jmulaitė, kuri irgi, tur būt, Lie- skaitytojų ir simpatikų, kurie! 
jtuvon išvažiavo. įgalėtų ir turėtų šiek tiek pa-
, Semsys yra gana daug dar- dirbėt delei suradimo naujų 
. bavęsis, ypač platinime litera- dienraščiui skaitytojų, bet kol 

kas nesimeta į darbą. Mūs 
troškimas, kad šiame vajaus 
darbe visi atsižymėtų, kaip 
didesniuose, taip ir mažes
niuose miestuose, ir ūkininkai 
arba pas ūkininkus dirbantieji. 
Pasistengkime paskleisti “Lais
vę” visur, kur tik randasi lie-

distriktui $20 ir Agitacijos 
Fondui $10.80.

Dabar priešais mus stovi ki
tas didelis darbas, tai “Lais
vės” vajus gavimui naujų skai
tytojų. Skubūs draugai jau 
yra padarę gerą pradžią, kiti 
vos tik pradeda išsijudint į į aiškins 

bet Brooklyn, N. Y

Todėl tuos dalykus 
drg. A. Bimba iš

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: .

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijq, ves
tuvių, kitokių

tūros, kurią jis pirkdavo už 
'savo pinigus ir skleisdavo 
tarp amerikonų. Tai buvo ne- 
legalė literatūra,-, - .pagrindinės 
partijos laikais. Jis atsinešda
vo tą slaptą siuntinį pas mus 
į siuvyklą, ant Forbes St., kur 
padidėdavo iki nakties ir tada 

’eidavo platinti. Draugas Sem- tuvių darbininkų. , 
sys prarado gyvastį pas poną 

; J. Kazlauską, pono F. Bago- 
čiaus uošvį, nukrisdamas nuo 
stogo, kurį jis ten dengė keli 
metai atgal. Buvo parašyta 
laikraščiuos apie d. Semsio ne
laimingą mirtį. J. Rasinskas tu namų sueigas del spaudos 
taipgi darbavosi neblogai. Ma- naudos, jei nėra galimybių šu
čiau “Vilnyje” parašyta, kad rengti svetainėse. Tai tik to- 
pastarasis virto Prūseikos pa-'kiu būdų galėsime darbininkų 
kaliku. ! spaudą palaikyti tvirta iš fi-

Gal dar ir ne visus vyrus su-'nansinio atžvilgio.
minėjau, bet dabar noriu pri-Į 
K...KL apie moteris, kurios i 
darbavosi gerai. Negalėčiau 
užtylėti nepaminėjus Baltru
šaitienę dėlto, kad jinai yra 
daug pasidarbavusi, ypač su - 
mokykla, kur ji mus mokinda-j 
vo skaityt, rašyt ir politinių' 
klausimų. Bet aš, kaipo buvu
si jos mokinė, negaliu atsiste
bėti, kad ji nusispjovė ant vi
so, ką ji keli metai atgal ger
bė ir brangino ir

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Jis prižadėjo apgin
Man laikraštis liko “safe.’

Dabartinė depresija daug' 
žmonių nuvarė į kapus be lai
ko. Jie mirė—neatgys. Bet iš 
tos pat priežasties padidėjo 
gyventojų skaičius kalėjimuose 
ir. beprotnamiuose. Apie še

rnus nėra nei kalbos, bet kas 
atsitiks su tais jaunuoliais, ku
rie išėję mokslus darbų negau
na, pinigų nėra, tėvai pasenę, 
neturi iš ko užlaikyti. Jaunam JL11X1.X V/J C* U4 j 
rūpestis, tai durys į beprotna- 
mį. Gaila.

Tūlas d. man į akis pasakė, 
žiuoti pasilinksmint. Vištas ir kad laikraštį “Laisvę” dau- 
žąsis reikės valgyti kokioj ki- giau neprenumeruos, būk tas 
toj šalyje, gal Afrikoj? laikraštis neremiąs Rymo ka-

 - talikiško judėjimo ir neplati- 
“ ‘Laisvės’ šėrai’ pabrango.” nąS apšvietos. šiurpu. Bet

- _ - man’atsimenamas nuo daugelio
• metų panašus dalykas. Aš

“Gal turi šios dienos ‘Lais- buvau ant burdo pas vieną 
nervuotą amerikoną. Jis iš 
darbo parėjęs perskaitydavo 
kapitalistišką dienlapį ir gar
siai sušukdavo: “Aš užmoku 
50c per mėnesį, o jie nieko ge
ro neparašo.” Jam tas nege
rai, tas turėtų būt taip ir taip 
parašyta.'

Vieną vakarą jo vaikai pas
lėpė tą dienlapį. Jis jo įieš
ko, parėjęs iš darbo, ir neran
da. O, kaip jis pradėjo keikti, 
sakydamas, kad jo mylimas

Davė ma-

Jugoslavijos carą Aleksandrą apgintų, 
bei Francijos užrubežinių rei- ti. 
kalų ministerį Barthou. Ka- ! 
ras jau čia. Lenkija atiduo
sianti Vilnių Lietuvai, nes 
Francija ir Vokietija to reika
laujančios, manydamos uždėti 
ant Lietuvos naują “morgičių.” 
Lenkai apleisią Vilnių.

B e r eikalingas džiaugsmas. 
Nei lenkai ponai jį apleis, nei 
lietuviai ponai jį paims. Bet 
Lietuvos ir Lenkijos darbinin
kai pasilaikys jį sau, kad ir 
per kraujo praliejimą. Smeto
nai ir jum visiem storpilviam 
buržujėliam tenai nereikės va
žiuoti pasilinksmint.

Mūsų klerikalai susidėję 
vienu tautininku atlaikė miš
parus 9 d. spalio, Piliečių 
Kliubo Svetainėj, su tikslu at-: 
vaduoti Vilnių nuo lenkų. Pir
miausiai kalbėjo kunigas Ka-, 
sakaitis. Ant išvaizdos žmo-' 
gutis būtų nei šio, nei to. Per 
tris ketvirtadalius valandos tik 
tiek buvo galima suprasti: 
“Vilnius buvo lopšys lietuvy
bės, tautos, bei pradžia mūsų 
religijos.’’ Ar begalima su
rasti ką nors kvailesnio! Tau
ta gyvuoja daug seniau, negu 
Vilnius. Religija apsireiškė 
tik nuo pagonų laikų. Gi mal-j 
daknyges lietuvių kalbon: 
iš lenkų kalbos išvertė i1’1 žiūriu ir nesuprantu, ką man. 
lietuviška kalba atspausdino žmogus nori pasakyti.
Vilniaus spaustuvininkas Ra-Į , . . -• - •
binavičius, žydas. ag norščiau ją perskaityti,!

Antras kalbėtojas buvo M. kadangi aš jos negaunu nuo to I 
Zujus, “Garso” redaktorius. ]aiko, kaip likau be darbo/’ 
Daug kalbėjo, mažai pasakė. Atsakiau: “neturiu.” 
Bet jisai vistiek geriau paša-’ 
kė, nes pasiūlino bilietą už 10 įo biedno žmogaus, 
centų, 20 c., ir iki $1, kad bū- maniau ____ ...
tų galima nuvažiuoti į Vilnių. :Atsakė: “Turiu, bet 
Tai ko Čia dabar trumpa, ma- Tiek to, daviau jam nikelį, jis 
nau sau. Pakuždėjau savo atnešė. 
draugui palei mane sėdinčiam: gaj persiskaityti. 
“Paskolink man du carišku 
rubliu, o aš rytoj jau būsiu neparduodu, nes ir 
Vilniuje ir visus lenkus su utė- perskaityti i

Tuo sykiu norisi priminti 
draugam, kad mūs vasaros pa
rengimais negalima pasitenkin
ti. Reikėtų įsipratinti, kad, 
ypatingai mažosios kolonijos, 
pradėtų surengti ir žiemos me-

Išvažiavimo Kom.

Einame toliau ir kl'ausiu ki- 
kurį aš 

turint tą dienraštį.
; namie.”

Daviau ir kitam žmo- 
Jis man pa

siūlė už tą numerį 20c.—aš 
aš noriu

ir pagalvoti, kas dienlapis neatėjo.
lėm ir blusom iŠ ten iškraus- čia tokio parašyta ir kas me- žiausiam vaikui 2 centu ir tas
tysiu.” Mano draugas atsakė, lagingai aprašo Pittstono ži- 
kad dviejų rublių neturi, tik- nias. Užeinu į svetingą vie
tai turi 20 centų; ir pasiūlė tą pas Joną ir Oną Marčiulio- 
man stiklą alaus nupirkti. Ka-'nius. Vėl ta pati , istorija: 
dangi tos “dievo” dovanos ne- “Duok man ‘Laisvę,’ te tau 50 
vartoju, tai atsisakiau “loską” centų.” O aš, jisai sako, gau- 
priimti. 'siąs nuo įo laikraščio $50,000.

Trečias kalbėjo garsusis ad- Aš Jonui sakau: “Duok man 
vokatas Lopato. Aš jo biskį stiklą alaus už surūdijusį nike- 
bijau. Jis kalbėjo nuosekliai, Jį,” ir jam kuždu, kad jis ma- 
Bet ir jam radio SOS užsuk-’i . - - - * /
tas, sakė, kad kroatas nušovė ri nuo mane “Laisvę

nupirko jam laikraštį—iš skie
po. Tuos du centu vaikas pra
valgė ant saldainių. Laikraš
tis buvo geras.

Episkopais Vyskupai už 
Gimdymų Kontrolę

| ATLANTIC CITY, N. J. 
—Amerikos episkopalų vys
kupų suvažiavime, po smar
kių ginčų, padaryta nutari- 
mas balsais prieš 38, kad 

bė ir brangino ir pastojo kru- apsisaugoti nuo nepageidau- 
vinojo . Smetonos garbintoja, j amų kūdikių gimdymo tai 
Ji pati mus mokino, kaip būti nėra priešinga jų tikėjimui, 
gerais kovotojais prieš kapita
lizmą ir sakydavo, kad gali 
visi niekšai ir kraugeriai stoti 
revoliucijai ant kelio, bet re
voliucijos nieks nesulaikys. Na, 
ir ji tą žinodama stojo revoliu
cijai ant kelio, mano turinti 
spėką pastoti kelią. Patariu 
Daktarei Baltrušaitienei nei 
nebandyti tą daryti, nes būsi 
nušluota sykiu su visais, kurie 
tik stos ant kelio revoliucijai. 
O tą padarys proletariatas 
anksčiau, ar vėliau.

Gerai darbavosi Socialistų 
Partijai B. Leonaitė, V. Mai-

THE NEW BEDFORD

COFFEE POT
MAIKIS SUKACKAS 

Savininkas
'Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval- 

gysite už gana žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9376

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbonr 3424

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

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

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

Te).: Foxcroft 9-6901

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Kas gi atsitiko su tuom mūs 
Vaškevičium. Vaikščioja'nusi
minęs, kaip žemę patrotijęs. 
Nejaugi jisai laukia savo pir
mutinės moters iš kapų sugrįž- 

ne nuo to užpuoliko, kuris no-jtant. Negrįš! “Wake up Joe.” 
j” atimti, j Šienpjūvis.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVK, DETROIT, MICH.

Ola

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

tas ir už prieinamą kainą.



Šeštas Puslapis Antradienis, Spalio 23, 1934
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NEW YORKO IR APIEEJNKES ŽINIOS Į
Kom. Partijos Platforma Rinkimų Metu K

________ itijos miestų, išmaršuoja alka- 
tinius karus, už apgynimų So-jH^JU darbininkų delegacijos į 
vietų Sąjungos. | Albany, kad įteikus bedarbių

Toki ’lai vyriausi Kom. Par-’ darbininkų reikalavimus gu- 
tijos reikalavimai rinkimų me-1 --------- -— •— — -----

tu. Kiekvienas darbininkas irl^° ^us ^00 delegatų. Daugelis 
darbininkė, nepaisant politinių lietuvių organizacijų, jūu is- 
įsitikinimų, privalo gerai pa- riuko delegatus. Daugelis dar! 
galvoti ir jis persitikrins, kad guli išrinkti šių savaitę ir prisi-į 

kad jo reikalus gina ir atstovauja j*
• • 1........ -- • • - •• yj_ Į mas atsieina tik $5. Williams-

6 cl jburgo organizacijos visais siais 
ž Kom ’reikalais privalo kreiptis 413 j

Buvęs Demokratų Vadas 
Stoja už Kom. Partiją

Edward Beebe Sea-, buvęs 
vadas negrų demokratų kliu- 
be, persitikrino Scottsboro jau
nuolių k 1 ausi m u, -k ad t>i k ko-

Komunistų Partija yra iš
leidus brošiuraitėje savo pro
gramų, už ka ji kovoja ir ko
vos. Brošiuraitės kaina tik 1 
centas ir jos norima New Yor
ke paskleisti pusę miliono an
glų, italų ir ispanų kalbose. 
Bet šiomis dienomis programa 
išleista ir lapelio formoje, I 
dar plačiaus pasiekus darbi--tiktai Komunistų Partija 
ninkus. Programoje yra 8 se-isų darbininkų pareiga 
kami pamatiniai punktai: ,lapkričio balsūoti už n-om.- - !v

1. Kova prieš Roosevelto |I>a,tijos kandidatus, prieš ba- 1 1 '
“Nauja Dalyba,” puolimus ant lckb skurdų, turčių kro- u i ). „ į uaroo- reueracijos- - i.
darbininkų pragyvenimo, prieš :vimž>sl Pelnų, ;už darbininkų1 Daily IfOrKenO Reikalai <|Lilies^ busy kompanijos, 
maisto branginimų, už augštes- Įtferesni gy^^inių, sveikatų ir. 'T'- >
nes darbininkų algas, trum-jSavo rejkalus,
pesnes valandas, trumpesnę ■‘i Į
savaitę ir pagerinimų <

są„ ... ....... . . i ir Priešfašistines Prakalbos : sprendė dar sukelti $1,000 sa-j2. Pries kapitalistinį tero-( ■ ’ i
rų ir fašizmo augimų, prieš a-; Sekmadienį, 28 
teivių darbininkų deportavi-i 7 :30 vai. vakare, St. Nicholas 
mus, i 
prieš naudojimų armijos strei-, 
ko metu, už darbininkų teises prieš karų ir fašizmų. Kalbės' 
stoti į unijas, už laisvę pikieta- geriausi kalbėtojai 
vimo, susirinkimų ir tt.

3. Už darbininkų 
draudimų ir bedarbiams 
šalpa, už H.R. 7598 bilių.

4. Už pagelba farmeriams,1.
už panaikinimų visokių mor'lJen 
gičių ir apsunkinimų žemės i 
ūkyje. ! _

i

5. Už lygias teises negrams1 --
darbininkams, prieš lynčiavi-j 
mus ir kitokius negrų perse-1 ....... .........v ............. —...........  .
kiojimus. !* Bedarbė smarkiai auga. De- §avo gatvėmis ir reikalavo pa-1

6. Už tuojautinį atmokėji- j^tkais tūkstančių darbininkai ]įUosuoti' politinius kalinius 
ma karo veteranams bonų. Pr vėI metamiJ gatves. Viešpa-!Scottsboro jaunuolius.

< , _ _ . , . . jtaujanti klasė ir jos Roosevėl-.laikomas1 susirinkimas, kur kal-
.' ’ ries a saVimus. . ai valdžia rūpinasi tik apsi- bej0 kovingi darbininkų vadai

ninku ir smulkių biznierių, uz Įgmklavimo reikalais, bet be- Hėrndon ' 
taksus ant didelių turčių įplau- į darbiai jiems neapeina. Tik Ford ir kiti. 
RŲ- ! patys darbininkai veikdami

8. Prieš Roosevelto karo galės pagerinti savo būvį ir iš- 
prisirengimus, prieš imperialis- sivaduoti iš bado ir vargo.

; bernatoriui. Vien iš New Yor- 
. ..... . . .. .v munistai’teisingai juos gina, irir lietuvių organizacijų jiu is- .... • .• . , . , • .- - _ -. - kitais reikalais kovoja ir pa-

isisakč už Komuhistų Partijos' 
. • . • .. (kandidatusdėti. Vieno delegato pasiunti-i >••••• ■

Trumpąs Žinutės
‘ ■ I • 1• .• * f ’ į ». J . i | ) <• s

! Eifia kova tarpe Amerikos? < , *• e it . ■ . ♦. t J k f «• • « t , .. . .1DaVbo' ’ ‘Uė d dikcijos1 > i’r< Beeį

važinėtojai -sumokėjo $2,705r 
773 už kelionę.

Paterson, N. J. — Nicola 
Terrazianni nudūrė savo 
brolio dukterį ir su ja gy
venusių T. Tarantinienę, 
Jis norėjo, kad broliadukte 
su juo gyventų, bet ji nesu
tiko. ;

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių kriaučių 54 skyriaus mė
nesinis susirinkiAias įvyks seredoj, 24 
d. spalio .'(Oct.) 7:30 vai. vakare, 
L.A.P. Kliubo salėj, 80 Union Avė., 
Brooklyn.

( Visi kriaučiai ateikit į susirinki- 
mą, nes yra daug svarbių dalykų ’ku- 

J riuosįt turėsim: apdiskusuotį.
į išgirsit raportą iš prieš karinio ir 

— j priešu i-‘fa§i$tini<) ; kongreso.
Sekr. K. Nečiunskas.

. ■ ' • .(2504251)

Taipgi

New Yorko distriktas šukė-j ...........~: ....
įlė jau visų savo kovų mūsų į Atidarė; laivyno jūreiviams 
i dienraščiui, bet ant to neapsis- naujų- svetainę, kurios išbųda-

darbo ■ ScknidlllCni Bus Prieskamies totą. Partijos draugai ir kovin- vojimas atsiejo virš $100,000.
; . n v. . - ri i n > gU organizacijų nariai nu- --------— ■

W. Haurkanlp, iš Jamaica, 
spalio/vo kovingam dienraščiui. Ar į patrauktas teisman. Jis -yra 

■ - - . tas galima? štai Philadelphi-Į paipų taisytojas, kaltinamas, 
prieš kompanijų unijas,'Arena, 69 W. 66th St., New jos darbininkai laikė susirinki-(kad jis buvo užpuolęs ponią 

Yorke bus masinės prakalbos I lr ant vietos šukele $1,0001 Dunnę, pairsrritęs ir musęs, ka- 
- - " ” “ /‘Daily Workerio” naudai. Jielda buvo jos name taisyti pai-

.......... -į bu reika- iššaukia ir kitus distriktus į, pas. 
laūjama paliuosuoti Thaelman- j Lenktynes, 
nų ir kitus politinius kalinius. ’ 
į minimų svetainę nesunku nu-i 
važiuoti ir iš Brooklyno už 5 

linija 
o iš į

klasės
pa-,

.'centus, galima B.M.T.
59th St. ir 7th Avė., 
tik keli blokai nueiti

Į Jau Tik Kelios Dienos Liko 
Del Prisirengimo

Pranešimas

Trys jaunuoliai areštuoti ir 
: atėmė iš 

Globe Laundry kolektoriaus 
$7,000.

šeštadienį Demonstracijose kaitinami, kad jie 

Dalyvavo Virš 3,000 Dąrbin.
šeštadienį buvo surengta de

monstracija už paliuosavima 
Scottsboro negrų jaunuolių ir 

įdrg. Thaelmanno. Demonstra- 
I cija įvyko Harlem’ miesto da- 
Įlyje. Virš 3,000 negrų ir baltų
darbininkų entuziastiškai mar-

; ir 
lir vėl metami į gatves. Viešpa- 'Scottsboro jaunuolius. Buvo

i lay woo d, Dee'd,

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

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

Konstancija Menkeliuniutė
Garsioji dainininkė K. Menkeliuniutė jau grįžta iš savo 

koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės” koncertui. Apart so
jų, ji dainuos duetus su italu tenoru Candido Canfora.

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

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

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

* ‘ JŽANGA $1.00, 75c ir 5Oc.
.Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

Sveikatos fclaūsime prakalbas ren
gia Sveikatos ^Kultūros Draugija, 
trečiadienį, 24 spalio (Oct.), 7:30 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje, 46 Ten 
Ęyck Št. Bus labai svarbios prakal
bos, nes bus aiškinama, kaip sveika
tą palaikyt natūraliu būdu. Kalbės 
angliškai mergina, Dr. Alicia M. 
Flager, iš McFadden’s Phyzines kul
tūros Instituto, taipgi kalbės lietu
viškai, P. Baltrūnas, visiems gerai ži
nomas kaipo natūralčs sveikatos skel
bėjas ir J. W. Thomsonas, vietinis 
kalbėtojas. Kviečiam ■ visus atsilanky
ti ir išgirst svarbių dalyku..

‘(250-252)

PARDAVIMAI
Parsiduoda nedidelis saliunas ir 

restaurantas, vięta graži ir apgyven- 
kad i ta vokiečių ir kitų tautų žmonių. Par- 
del i luošių greit už prieinamą kainą, 

.v. . I Kreipkitės į “Laisves” ofisą, 427 Lo- 
1S1C1-i rjmer gįt> jgj tolimesnių informacijų

Vieton apie kur randasi vieta.
(251-253)

Viršininkai patvarkė, 
New Yorke kaliniams 
kiekvieno maisto būtų 
džiama tik 10 centų, 
pirmiu skiriamų 75 centų į 

(dienų, dabar yra skiriama tįk 
j 40 centų į dienų, žinant dar’ 
ta, kad daugelis tų pinigų nu-1 

įslysta į viršininkų kišenius, .tai pasirandavoja keturi 
kaliniai turės* badauti. Vis .tai -- ‘ ' 1 "I IV“moksliški” išradimai: “pigiai” | gi(į0 
prasimaitinti. ,

i IšRANDAVOJIMAI
i gražūs: 

t į kambariai su visais įtaisymais.
i Randa $18.00 j menesį. • Kreipkitės

1 1 ’ antrašu:
’ . ’ ; 473, Grand. St.,

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visų darbų, padarome už prieinamų kainų, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
\ ’ * %

( Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe: 1

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
, . , arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredoinis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

Brooklyn, N. Y. 
' . (248-250)1

'Republic Theatre^ ; aktorių i..................................—,
kambaryje, subado >negyva ko- i l’ASIRANDAVOJA 5 kambariai, ga-(

... t t t An i . i ru šildomi, visuomet yra barsto medijonų J. L, Long, 47 metų į van(jens> jr visj modęrniški įtaisy- 
amŽiauSk Jis mirė savo persi- mai. Randą tik $25.00 į menesį.
rengjmo kamb,aryj\besirengcU- Kreipkitės sekamai:

■ - i 436 South 5th Str., Brooklyn, N. Y.;
(244-250)

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbiniu. Ap

sigynimo 17 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, 24 ’ d. 
spalio, 8:00 vai. vakare, “Lais- :mas>eiti yaidiirti.. Daktarai pri-p'5’0 
vės” svetainėje, 419 Lorimer Į pažino, kad? mirė nuo 'širdies.Į Į / 

j * ligos. . 1 i ’ ...- ■■
1 Draugės ir draugai, visi bū
kite susirinkime, nes • bus, iš 
distrikto atstovas, kuris (Juos 
raportų iš TDA. veikimo. Po 
to bus diskusijos tuom reika
lu, kaip mes galime sustiprin
ti TDA. organizacija, ypač tar
pe lietuvių darbininkų. Mūsų 
kuopos didelė dalis narių ne
kreipia domės į organizacija, 
daugelis dar ; yra nemokėję 
duokles už 1934 metus, o tas 
labai apsunkina organizacijos 
veikimų.

Dabartiniu laiku TDA. turi 
labai daug didelių bylų, visi ži-

*’ ■ Therese Nevins, • 60 , mętų 
motelis, 3281 Hull Ave;, tapo 
Užmušta neatsargaus automo- 
biliaus’ valdytojaus. •

Dvi negrų rasės merginos E. 
Curnier ir Rebe Moye, abi po 
21 metų amžiaus, užmuštos 
Central Parke, kada automobi
lius atsimušė į stulpų. Vaikini-, 
nai, kurie buvo pasiėmę pasi- 

j važinėti, buvo pabėgę, bet vė
liau susekti ir areštuoti.

note kokios svarbos yra Scotts- 645,195 “Fėrų” į Dieną
boro negrų jaunuolių byla, 
taipgi ir daug kitų’ bylų. (

Ateikite į susirinkimų, pasi- pendent 
mokėkite duokles ir 
šiuom kartu taip> 
TDA. darbe.

Kp.’Org. J. Saulėnąs.

Pereitų penktadienį “Inde- ( 
požeminiu ■> keliu j 

r padėkite (Pervažiavo 645,195 žmonės,1 
dideliame'sumokėdami $32,259.75 pini-’ 

i fgų.iTai buvo didžiausis vienos
dienos pervažiavimas. Per 23 
mėnesius' laiko' minimu • keliu

Šjneižtas Prieš Unija?
Kapitalistiniai ‘laikraščiai iš-Į 

spausdino šmeižtus prieš dar-| 
bininkų unijas Brooklynę. Būk 
jie gavo nuo šnipų vado pra
nešimų, kad būk unijų vadai: 
lanko skutyklas, plaukų gerbi- (' 
nėjimo įstaigas’ ir grūmoja, j 
kad jeigu jų darbininkai ne
stos į unija, tai bus langai iš
daužyti. Darbininkai nedaužo 
langus, bet masiniai pikietuoja 
tas įstaigas, kurios atsisako | . 
skaitytis su unija. Išmislai a- » 
pie terorų iš unijos pusės yra j 
niekinimo tikslais darbininkų i 
organizacijų antrašu. i

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Šlika^, 48 metų, 1339 I 

E. 4th St., mirė spalio 20 d. j 
Bus 'palaidotas spalio 23 d.,' 
Jono^’ kapinėse. t t t J- 

■ r Laiidbtuvių apeigom rūpinasi i, 
graborius J. Garšva. i
; 'i it‘> ■ ‘ : 1 f i ’ 4 . .

Tel. Stagg 2-0783 r NOTARY 
NigJh't Tel. Jūriiper 5^912 PUBLIC

Juozas Levanda
. t(Le.vandausb?H)f , \
Į ČRABO^IUS'! f

Patarnauju, visiems be skirtumo.' 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir'persitikrinkite

107 Union Avė. 
’ Brooklyn, N. Y. ■ 

—..... . . i i ...............—...........

Palaikykit ’ Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)

223 Second Ave., New York
Kampas 14 th gatvės, kambario No. 1<

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dįrbąs gi-ąborystės profesi
joje ir jBrboklyna. apielihkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

1^11 III I Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|W;1J JIJ--■ ;l ■|įj|Į^ čiųotos Kraujagyslės, Kojų Reu-t ■WwJWr matizmas, Kelių, Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, KbjtifVotys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomds be operacijų. Ištyrimai Veltui.'
' ■ Valandos: kasdieni iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 ,W. ,89th StMj Arti. Central Park West, New York City

DR. R, A. BEHLA
' " ’ *"’• Vbkietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
fe Išbėrimai, Krau-

jo Nesveikumai, 
) Nervų Ligos

kj Chroniški Skau-
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- I žarnės Ligos, A-I beinąs Nusilpi-

/ mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamų-mai, Gerklės, 
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 ismirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 
tomę, greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




