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Darbininkai Vi&j Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Religijai Sovietų Sąjungoj 
yra duota laisvė. Bet kunigai 
šaukia visų šalių “viernuosius” 
karan prieš Sovietus.

Meksikoj buržuazinė valdžia 
uždarinėja katalikų bažnyčias, 
veja laukan vyskupus ir kuni
gus; tačiaus kunigai prieš tą 
bedievių valdžią tik biskj pa- 
niurna ir liepia parapijonams ! 
melstis.

Kodėl tas skirtumas? Todėl, i 
kad Sovietai panaikino išnaudo-1 
jimo tvarką, c _______ .... , .
džia palaiko buržuazijos vieš- jJ0S pirmininkas Geo. Bal- 
patavimą ir darbininkų engimą. ! danzi, trečiadienį paskelbė,

Meksikos kova prieš katalikų - kad ant rytojaus turės pra- 
bažnyčią yra dalis pramonės ir sidėt 25,000 šilko dažytojų 
finansų kapitalistų imtynių 'streikas, 
prieš baudžiaviško feodalizmo • 
lieknas, kurios trukdo 
biznį.

Prasidės šilko Dažymo uf "Laisve” ir "Vilni” Traukinys B^a Po 100 KANKINO SC0TTSB0R1EČIUS, KAD
ClvniLno cT £ IVlirlivi Vnlonrln tvtvyy yr'irx nrm irrniiirnrr mtita m iMyliy Per Valandą

LOS ANGELES, Cal. —
h rnni»nZp^ęValdininkai Mušė 9 Negrus Scottsboro Jaunuolius, Idant sies Union Pacific stream- . a ...

i line” traukinys M-1001 daž-
.. ... vv. . /ZT . . . . „!nai bėga po 100 mylių per

Musų i evoliuciniai dienraščiai Laisvė ir Vilnis ,vaian(įa pleškėdamas linkui 
pradėjo, savo vajus uz gavimą naujų skaitytojų Pradžia New Y0įk0t _ 
šio svarbaus musų judėjimo darbo dar negalima pasi- , , s , beratorio
džiaugti. Žinoma, draugai dar tik pradeda darbuotis, jP^?. ,e .° . 0 Uf -
tai dar negalima tikėtis labai didelių rezultatų. Bet Ko-111}lsln.10’ daugiausia yra sa e .
munistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras mano, ia um11?0. Traukinys varo-i o leisuJno.xs^a;Jx^

P° kad į dienraščių vajus būtinai reikia įnešti daugiau pasi-i™as elektra, kurią pats^ va- mi
Įryžimo, įpilti daugiau proletarinės energijos. i žinodamas pasigamina iš de- Scottsboro negrų jaunuolių

Streikas Patersone?
paterson, N. j. — Fe- Bolševikiškai Praveskime Dienraščių Vajų Už Gavimą Naujų 

o “ Meksikos“^-; deracin. šilko dažytojų uni- Skaitytojų; Visus Komunistus, Visus Komunistų Simpati- 
kus, Visus Revoliucinius Darbininkus Šaukiame Talkon.

“Amerikoj veikiausia 
diktatoriaus,’’ pranašauja pul-

Darbininkai r e i k a lauja 
Jiems 1 naujos sutarties su 30 va

landų darbo savaite ir po $1 
Į į valandą vyrams, 

nebus;centus moterims.
j Fabrikantų advokatas,. . . ,, . -ji ---------------------- -c - -- - ------ Draugės ir draugai! Mes turime du nepavaduojamu: ginamo aliejaus.

i va^iią^Phi-iti^nastPhėiM^ad !^manuel Shavrick atsikrei- kovos įrankiu: dienraštį “Laisvę” Brooklyne (Rytuose) -------------------
Lyg j.s nebūtų pastebėjęs, kad ir,5 ; w T h, dien!raštį «vilnį>, Chi!cagoje (Vidurvakariuose). Mes Hnlanrln lakūnai Cavn

turime teisę džiaugtis ir didžiuotis, kad mūsų komunisti- lėmimai uavv
Antrąją Dovaną

, x .. . , . >pe 1 H. L. Hopkmsa, vyriau-buržuazija jau dabar įskėlė Ro-/. ':sia Washmgtono valdžios oseveltą į pusiau-dikiatorius.; y , . b .
Jis, kaip ir atviri fašistiniai jPaJaIpU .H d m 1 n istljltoi 1U , 
diktatoriai, vykdo stambiausių j reikalauja, kad 
kapitalistų valią. ...........

Didžiausia atspirtis prieš grę- j
siančia atvirą fašistinę diktatu-;D_ L! ♦ Qailinffa nrioč 
ra tai stipri Komunistų Parti- DallKlCl IŲ J^JUllgd pilcb 

^Gaukite, draugai, kiekvienas j Bedarbių Apdraudę 
bent po vieną Kom. Paitijai ! ttt a c,TTT’\Tr^rpr>i-NT t> 
nauja narį dabartiniame jos va-i, .WASHINGTON. - Ban- 
juje ' jkimnku Sąjungos suvaziavi-

 ime jos pirmininkas Fr. M.
New Yorko miesto majoras, ;Law sakė, kad jie kovos 

“laisvasis” LaGuardia, kaip ži- i prieš nuolatinius valdžios 
noma, įkūrė specialį policijos’daromus gelbėjimo žings- 
šaulių pulką prieš smarkėjantį nius; reiškia, ypač priešin- 

darbininkų judėjimą. Dabar pa- !sjs> RacĮ nebūtų įvesta past,O- 
imta tarnybon dar 600 naujų vj bedarbių apdrauda. Tani,

policininkų. Vis tai ant darbi- 
» ninku galvos.

Po kelių didelių futbolo rung
tynių tarp įvairių universitetų 
studentų, New Yorko apygar
doj, žiūrovai taip įsismagino, 
kad paskui akmenimis išdaužė 
langus trylikai traukinių, su- 
žeisdami 23 važiuotojus.

Kapitalistiniai laikraščiai ra
šo, kad panašūs traukinių bom
bardavimai pasikartoja po

nis judėjimas nugalėjo visas sunkias krizio ] 
kad Honkins|šiol išlaikė du dienraščiu. Apart to, dar mūsų judėji- 

’statytų pašalpinius darbi-;mas išleidžia žurnalą “Šviesą” ir dvisavaitinę “Tiesą”. 
Ininkus" į streikierių vietas.! Bet mes negalime pasitenkinti tuo laimėjimu. Mes turi- 

I me eiti pirmyn. \ v 1 .
' išplėsti ir sustiprinti. Mes turime su savo dienraščiais 

pasiekti naujus tūkstančius lietuvių darbininkų, farme- . . _ .. . . p
rių, smulkių biznierių ir profesionalų ir įtraukti juos j angal U
vis augančias ir aštrėjančias proletarines kovas prieš I ja* Scott ir 1. Campbell 
kapitalizmą ir už Sovietinę Ameriką. ■ Black lėktuvas. Jiedu gavo

Tik komunistinė spauda nušviečia teisingai kelią, ku- $50,000 dovaną. Už 19 vai. 
riuo eidami darbo žmonės galės šiandien pagerinti savo ir 19 minučių atlėkė holan- 
būklę ir atsiekti galutiną, savo pasiliuosavimą. Tik ko- dai Parmentier ir J. J. 
munistinė spauda teisingai išaiškina visus darbininkų Moli, laimėdami $7,500, kai- 
klasės klausimus. Tą puikiai patvirtina kasdieninis gy- !po antrąją dovaną. Jiedu 
venimas. Tik komunistinė spauda ir Komunistų Partija lėkė Amerikoj pastatytu 
gali sumobilizuoti darbo mases prieš naują karą ir prieš lėktuvu. Trečia dovana 
kruviną fašizmą. Todėl komunistinės spaudos platini- $2 500 teko amerikonams or- 
mas ir stiprinimas yra pareiga kiekvieno komunisto, iaivininięams Turneriui ir 
kiekvieno klasiniai sąmoningo darbininko ir darbininkes. '

Dienraščių “Vilnies” ir “Laisvės” vajai neprivalo būti o ?
koks nors kelių draugų bei draugių darbas. Tai darbas, bourną ntskndo 2 valandom 
tai pareiga visos didelės mūsų judėjimo armijos, darbas '11’ 44 minutėm vėliau uz ho- 
kiekvieno ir visų. Nors po tūkstantį naujų skaitytojų landus. Holandų lėktuvas 
mūsų dienraščiams! Štai mūsų obalsis, štai mūsiį tik- buvo labiausia,apsunkintas: 
slasi jame skrido 9 žmonės; ir tik

Pirmosiose dienraščių vajų eilėse privalo stovėti ko- pačiame kelionės, gale jis

MELBOURNE, Australi- 
x . i j n • |ja. — Iš 20 lėktuvu, kurieMes tunme savo spaudą dar daugiau ienktyniavo u 325 my]ias iš 

nti V na tnvimn an aovn clinn vnaninia v 7 *

PRIVERST ATSIMEST NUO T.D.A

Jie perleistų Savo Bylą Advokatui S. S. Leibowitzui
NEW YORK. — Negras dar tebėra Tarptautinio 

Jo vagonai advokatas Ben Davis, “Li- Darbininkų Apsigynimo ad
vokatas, tik kad jis “ne rau
donas”, ir todėl galės ge
riau iškovoti scottsborie- 
čiams gyvybę ir laisvę.

Taip Leibowitz su pagel- 
ba negrų kunigų ir valdi
ninkų buvo iš pradžios su- 
mulkinęs tuos kalinius ir iš
gavęs jų sutikimą pervesti 
savo bylą į jo rankas. Bet 
kada jie sužinojo, kokią 
klastą čia Leibowitz daro, 
jie atsimetė nuo to pono ir 
išreiškė pilniausią pasitikė
jimą Tarptautiniam Darbi
ninku . Apsigynimui, kuris 
per pusketvirtų metų iki 
šiol apgynė juos nuo mir
ties elektros kedėje.

Tada Kilby ir Jefferson 
County kalėjimų viršininkai 
pradėjo scottsboriečius mu
šti, kankinti, gąsdinti tuo- 
jautiniu nužudymu, jeigu 
jie išnaujo neperves

” redaktorius, pa-
“Daily Workeriui,”

, kad išplėšt devynių

bylą iš Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. To są
mokslo vadas tai laikinai 
buvęs T.D. Apsigynimo ad
vokatas Samuel S. Leibo
witz, kuris toliau virto bjau
riu priešu. Jis stengiasi 
pakenkti Tarp ta u t iniam 
Darbininkų Apsigynimui ir

Londono Į Melbourne pir-|visam revoliuciniam judėji-

kaip žinoma, pats Roosevel- 
tas priešingas.

Bankininkai reikalauja, 
kad valdžia neduotų dau
giau apdraudos kaip ant 
$5,000 bile žmogaus pinigų, 
padėtų taupymui į bankus.

Legionierių Vadai Prieš 
Greitą Bonų Atmokėsimą

kiekvienų didelių futbolo rung- Į MIAMI, Fla. — Ameriko- 
tynių; sako, “perdaug ten Jau-1nų Legiono suvažiavime ei- 
nuoliams susikaupia energijos.” 'ųnjaj delegatai stipriai rei-

Taip buržuazijos sportas au-1 kajaujaj kad valdžia tuojaus 
klėja padaužas. O tokie sporti-j.bonus pasaulinio 
ninkai vis plačiau naudojami 
atakoms prieš pažangesnius .... , . , ...
studentus ir kovojančius darbi- tintai vadai tam priešinasi, 
ninkus.

karo ex-kareiviams. Fašis-

jame skrido 9 žmonės; ir tik

Marininkai Reikalauja 
Paliuosuot Thaelmanną

Jų komitetas iškepė rezoliu
ciją, kad valdžia “negali” 
dabar tuoj aus išmokėti vi
sus bonus. 50,000 legionie
rių savo demonstracijoj en
ergingai pabrėžė reikalavi
mą tuojautinio bonų išmo
kėjimo.

munistai, partijiečiai. Mes turime duoti pavyzdį kitiems, 
darbininkams—pavyzdi susirūpinimo, pasišventimo ir 
darbštumo. Pasirodykime esą vertais komunistų vardo. 
Pasirodykime, kad mes suprantame tikrąją rolę komu
nistinės spaudos, kaipo kolektyvio švietėjo, organizato
riaus ir agitatoriaus!

Taip pat mes kviečiame visus nepartinius darbininkus 
ir darbininkes, visus klasiniai sąmoningus kovotojus, 
prie šio mūsų spaudos platinimo darbo. Vienas naujas 
•
kareivis į proletarinę armiją!

Tėmykite, draugai“, kaip energingai pradėjo pastarai
siais laikais darbuotis ir apgaudinėti lietuvių mases vi
sokio plauko menševikai, tautininkai, fašistai, klerikalai 
ir sklokininkai. Jie darbuojasi sušilę, kad sulaikyti tas 
mases nuo kovos prieš išnaudojimą ir priespaudą, nuo 
kovos prieš karą ir fašizmą, nuo prisiartinimo prie ko
munizmo vėliavos. Tad mūsų pareiga dvigubai daugiau

pasilengvino, išsodindamas 
pasažyrius ant žemės.

Dar Toli Piccardui Iki 
SSRS Baliūny Rekordo

CADIZ, Ohio. — Prof.
skaitytojas “Laisvei” arba “Vilniai” yra vienas naujas Hea^ Bjccį sav_° bal!?“

nu ketino iškilti 17 mylių 
augštyn, o iškilo tik 10 my
lių. Antradienį jo baliūnas 
subliūško ir nukrito ant me
džio. Paliūne jis buvo su

mui. Su Leibowitzu išvien 
nuvažiavo ir keli negrų ku
nigai. Pasikuždėjo su faši
stiniais Alabamos teismų 
viršininkais ir kitais valdi
ninkais, kaip galima būtų 
bauginimais ir prižadais 
priverst nekaltai įkalintus 
devynis negrus jaunuolius 
atsisakyt nuo Tarp. Darbi
ninkų Apsigynimo ir visą jie išnaujo neperves savo 
savo bylą pervest Leibowi- bylą į Leibowitzo nagus. Bet 
tzui. visi tie kankinimai liko

Jiem ir jų motinom bu- bergždi. Kaip įkalintieji, 
vo grąsinama, kad jeigu taip jų motinos pareiškia, į 
“neatsimes nuo komunistų”, 
tai visi devyni neišvengia
mai bus sudeginti elektros 
kedėje. Bet jeigu perleisi- 
te savo bylą į vieno adv. 
Leibowitzo rankas, tai, gir
di, del visa ko jūs būsite nu
teisti visam amžiui kalėji- mo advokatas Ben Davis 
mo, tačiaus už kelių mene- nuėjo pas nusmerktus mirti 
siu vėl būsite paliuosuoti. i gruodžio 7 d. H. Pattersoną

Leiboyitz gyrėsi, būk jam ir Cl. Norris, o Pattersonas 
tokį užtikrinimą davę pa- pradėjo pasakoti apie kan- 
tys vedėjai teismų, kurie kinimus, tad pats kalėjimo 
nusmerkė nužudyt tuos ne-! viršininkas, advokato akyse, 
grūs darbininkus. Tuo pa-1 švino pripilta lazda badė 
čiu laiku Leibowitz apga-i Pattersonui šonus ir daužė 
vingai persistatė, būk jis'jam galvą.

kad jie pasitiki tik Tarptau
tiniu Darbininkų Apsigyni
mu. O kaip juos kalėjime 
terorizavo viršininkai, pasi
tarnaudami L e i b o w itzui, 
galima suprast iš tokio nuo- 
tikio. Kada T.D. Apsigyni-

i-

BUFFALO, N. Y. — Su
sirinkę 200 marininkų vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaudami p a 1 i u o s uot 
Vokietijos komunistų vadą 
Thaelmanną. R e i k a 1 avi
mas pasiųstas Hitlerio 
ambasadoriui Wash ingto- 
ne.

New York. — Harlem 
upėje rastas moteriškės la
vonas. Pripažinta, jog tai 
yra Josephine Troilsi, 51 
metu amžiaus, motina šešių 
kūdikių. Sakoma, kad pati 
prisigirdė. Rasta kojos su- 
pančiuotos.

"‘ŠS" S GRIŪDAMA ANGUS UŽMUŠĖ TRIS VAIKUS IR 
PALAIDOJO ŠEŠIS KITUS, BEDARBIUSsvarbaus nepatyrė; sako,;

ir energingiau darbuotis, kacl atmušti tas reakcijos ir kad audringas vėjas per- , 
buržuazijos spėkas, kad laimėti lietuvių daibo mases P^fjaug juos blaškęs.

laidojo 30 vyrų, moterų ii** 
vaikų. Tapo užmušti Jo
seph Prawdzik, Wm. Ber- 
nitski ir John Carty, 12 iki 
14 metų amžiaus; kitiem < 
dviem vaikam anglis aplau-,, • 
žė galvas. -Spėjama, kad 
anglyje liko dar 6 asmenys,

mūsų kovos vėliava.
Pakalbinkite savo draugus, savo pažįstamus bei gimi

nes, •-- -------------
vieną ar kitą dienrašti.
kų, socialistų bei sklokininkų darbininku stubas ir kal
binkite juos užsirašyti “Laisvę0 arba “Vilni”. Kurie iš
galite finansiniai, užrašykite vieną kurį dienraštį savo 
pažįstamiems 'darbininkams, kurie norėtų skaityti- mūsų 
Spauda, bet neištesi finansiniai del siaučiamo krizio.

■ I talka dienraščiams “Laisvei” ir “Vilniai”!
J. V. K. P. Liet Fr. Centro Biuras, 
A. Bimba, Sekr.

Sovietų baliūnistai pirmuKaiomKire savo uraugu&, savu uci n i-
dar neskaitančius mūsų spaudos, užsiprenumeruoti at s ° y ų> 0 an

Anlankykife kataliku, tautinin- tru 14

WILKES-BARRE, Pa. — 
Lehigh Valley Coal Kom
panija turėjo Plains’e supil
tą 1,500 tonų krūvą nešva
rios anglies, maišytos su 
uolomis ir akmenimis. Tos 
anglies ateidavo pasiimti 

i bedarbiai. Bet spalio 23 d.
anglis su uolomis ūmiai iš veikiausia negyvi. Kiti iš 
vienos pusės nugriuvo ir pa- gelbėti.

VISAS BAŽNYČIAS UŽDARINĖJA MEKSIKOJ
- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - lgi 30,000 Katalikų JaunuoliųMEXICO.—Guerrero vai- tecas valstijos vyriausybė' . . v .

stijos vyriausybė įsakė vi- naikina visus miestams duo- Demonstravo Prieš NaziUS 
siems katalikų vyskupams | tbs.šventų jų vardus ir pa-

| katalikų jaunimo kongrese 
Klerikalams pavyko su-!^a^vavo . 30,000_ delegatų, 

kurstyti Nacionalio Univer-1 ie. paskui sudarė demonst- 
siteto studentus į streiką racii^’ protestuodami prieš 
prieš valdžios įvedinėjamąl aisY^s varžymus iš Hitlerio 
būk tai “socialistinę” moky-! Pusės.Demons frantams 
bą, kur iš mokyklų pašali-!IPrltarę daugelis nusistačiu- 
nama bet koks religijos dė- ;slU Piaeš Hitlerį protesto- 
stymas. Policija kaltina,™“ 

Italijos lakūnas Fr. An

COLOGNE. — Vokietijosįr kunigams išsinešdinti iš^e!čia juos PaPrastais var’ 
jos ribų per 72 valandas; o 
kurie įsakymo nepaklausys, 
bus skaudžiai baudžiami. 
Sykiu Guerreroj uždaroma 
visos katalikų bažnyčios. I 
Tai jau penkta valstija. 
Meksikoj jąsias uždaro.

Chihuahua mieste polici- x^xuxxxa,, -
ja užėmė katalikų kunigų tuos studentus, kad jie dir- 
seminariją, išvijo visus mo- ba bombas kovai prieš vai- gelio "pasiekė^” 440^' mvliu 
kytojus ir klerikus. Zaca- džią. greitumo npr vnlnndn

Amerikos Liuteronų 
Protestas Hitleriui

SAVANNAH, Ga. — Am- 
erikos liuteronų bažnyčios 
suvažiavimas pasiuntė pro
testą Hitleriui prieš jo dik
tatūros įvedimą bažnyti
niuose reikaluose. Tikru
moje tai yra smulkiosios 
buržuazijos protestas.

Europoj buvo aiškiai per

greitumo per valandą.

Senatorius Išpylė Krūvas 
Pinigų Futbolo Rėksniams

BATON ROUGE,' La. — 
Makliorius senatorius Huey 
Long davė po 7 dolerius 
trim tūkstančiam Louisia- 
rios Valstijos Universiteto 1 Mirtis Del Čeveryko 
studentų ir kitų jos piliečių, j PATTQ4np(3 KT T 
kad jie nuvažiuotų ir rėk-! : A^LdbAULjb, in. j. xxixv____
tų, trukšmautų už savo “ty- ■ . arJ. Y Ramza bandė pa-jkas (BushOn). Bus pašar- 
mą” laike šio universiteto nusipukusĮ ceveryką voįas |Q23 Mt. Vernon St 
futbolininkų r u n g t y n i ų *},aun?®į moteriškes su kuria 
prieš Vanderbilt Universi-, kalną, bet pats nukri- 
teto futbolo “tymą” Nash-lto *50 žemyn; paimtas

Philadelphia, Pa.
Numirė Antanas Pušins- 

Bus pašar-

n

ville, Tenn. Taip grafteris 
Long išmetė apie $21,000 
lengvai įgytų pinigų. Bet 
jis kovoja už numušimą be
darbiam pašalpos.

4 ligoninę; vargu beišliks 
gyvas.

.Laidotuvės įvyks subatoj, 2 
valandą po pietų.

Su pagarba,
M. B. Bushon. f • -

Kanados vyriausybė rei-

val- 
laik- 

_ . x.v aš-
phy sako, kad nepasiseki-1 trios atakos prieš Vengriją,

New York. — Psicholo
gas profesorius Al. J. Mur-

Belgrad. — Pusiau 
diskuose Jugoslavijos 
raščiuose pasikartoja

i. ■’<’

* i

radio girdimos kalbos laku- kalauja brangesnių kainų 'mas mokykloj dažnai pastų- i kurios globojami teroristai 
nų iš Australijos, už 11,000 už Amerikai pardavinėjamą |inia vaikus į kriminalistų Į nužudė Jugoslavų karalių 
mylių. laikraštinę popierą. i kelią. Aleksandrą.
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Tie'visi imperialistų žygiai turi paak- 

stinti darbininkus prie energingesnio bu- 
davojimo prieškarinio ir priešfašistinio 
fronto. Kas stovi skersai kelią tokio 
fronto budavojimui, tasai pasitarnauja 
imperialistų intrigoms ir padeda jiems 
ruošti naują pasaulinį gaisrą.

y į    1   j'."—— n-1 'jm. ....

Sklokos Lyderka Gar 
bina Smetonos

.1 • ,

Diktatūrą

Re^vii^tad.;
. i f J < .t •

darbavos J. Rudmonals, 
Rudmonienė, 'B. j^IedeMenė iu 

Kohbąs. 1 ; ‘ J - j | ’ I ! 
Dabar LDS 16 kuopa ren

gias 'kviesti bridg^portiečius 
su veikalu : “Motferis' Gatvėje,” 
kaip tik komisija gaus svetai- 

■nę. . ■ ■ I
j ALDLD 32 kuopa turėjo sa- 
jvo susirinkimą ir nutarė visi

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

of March 3, 1879

PATERSONO DAŽŲ DARBININKŲ 
STREIKAS IR KOMUNISTŲ PARTIJA

Pagal pirmesnius planus, šiandien turi 
prasidėti Patekono dažų pramonės dar
bininkų streikas. Komunistų Partijos 
Patersono organizacija išleido pareiški
mą ir atsišaukimą šio streiko reikalu. 
Mūsų Partija žada visokią paramą šiai 
darbininkų kovai. , Jinai žada s.umobili-, 
zuoti visas savo jėgas ir jėgas visų revo
liucinių darbininkų streiko kovai. Jinai 
siūlo darbininkams išrinkti streiko komi
tetą kiekvienoje dirbtuvėje, padidinti da
bartinį generalį streiko komitetą, tuo- 
jaus organizuoti streikierių šelpimą, 
kviesti visus kitus Patersono organizuo
tus darbininkus ir bedarbius talkon ir tt. 
“O virš visko,” sako Komunistų Partija, 
“tuojaus reikia sumobilizuoti masinis pi- 
kietas, kad išvedus streikan tas šapas, 
kurios susyk neatsilieps į streiko pašau
kimą”.

Patersono lietuviai komunistai, visi lie-1 
tuviai dąr.bininkai turi padėti dažų pra
monės darbininkams šią kovą laimėti. Ne 
tik tie, kurie dirba dažų pramonėj, bet 
vi§i‘ darbininkai privalo suvienyti spėkas 
streiko' lauke. Reikią dažų; darbinin
kams padėt į)įkietuoti j dirbtuves, reikia 
rūpintis sušelpimu biednųjū šeimynų, 
id^nt afųm§t ‘b'ado ranką,5 kuri taip tan-

1 . • t sugrūdakiąi ateina bosams pągKlHon j 
darbininkus atgal į dirbtuves!

Mes prašome Patersono draugų siste- 
mąčiąi ir 'atsargiai nušviesti “Laisvės” 
špąltose dažų pramonės darbininkų pa
dėtį. ir streiko eigą.

TURIME GELBĖT
SCOTTSBORO JAUNUOLIUS

Šiurpulingos žinios ateina iš Alabamos. 
Kelios dienos atgal Scottsboro jaunuolius 
aplankė Ben Davis, “Liberator” redakto

rius ir žymus negras advokatas. Jisai 
dabar iškelia aikštėn tas priemones, ku
rias varlėj d valdžia, kalėjimo sargai, ne
grai kunigai ir advokatas Leibowitz 
.prieš; nekaltus jaunuolius. Jaunuoliai 

i .skundėsi, kad jie buvd mušami ir visaip 
kankinami,, idant privertus juos atmesti 
Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą ir 

• pasiimti už
Per ašaras 
kimu.

Tai bus
Amerikoje, kad susidarytų konspiratorių 
grupė, pasiimtų talkon kalėjimo vyriau
sybę ir verstų kaltinamuosius imti savo 
gynėjais tuos sutvėrimus, kurių jie ne
nori! Iki šiol daugeliui atrodė, kad ši
tokie dalykai galimi tiktai fašistinėj Vo
kietijoj arba Lietuvoje. Bet tas dedasi 
Amerikoje, mūsų panosėje!

Valdžia, Leibowitz ir šaika kunigų no
ri atimti jaunuolius iŠ darbininkų klaf 
rankų, idant būtų lengviau juos nužudy
ti. O gruodžio 7 d. paskirta nužudymui 
jaunuolių Norris ir Patterson. Kuomet 
Tarptautinis Darb. Apsigynimus viską 
prirengė apeliacijai į Augščiausį Teis
mą, kuomet išnaujo prasidėjo masinis 
judėjimas už jaunuolius, tai tartum ko
kie draskūnai visokio plauko šarlatanai 
užpuolė ant jaunuolių!

Aky vaizdo j e šito užpuolimo ant jau- 
' nuolių, mūsų pareigos linkui jų dar pa

didėjo. Kaip niekados (pirmiau, mes da
bar, turime ištiesei jaunuoliams .draugiš
kumo ir pagelbos ranką. Kaip niekados 
pirmiau, mes dabar turime darbuotis jų 
paliuosavimui.

Žemiau Talpiname Ištisai, Žodis Žodin, Prakalbą Ponios Ka
trės Petrikienės, Žmonos Dr. Petrikos, “Naujosios Gady
nės” Bendradarbės.

surandama, katrą dantį 
skaudės ateityj, jeigu jisįųę- 
bus išanksto gydomas. Apie 
šitokį savo atradimą rapor
tavo Dr,. Cl.' Simpson iš 
St. Louis, Mo., kalbėdamas 
New Yorko Medicinos Aka- i 
dėmi j ai. .!

Kiekvienas dantis savo'
duobutėje yra apsuptas va-įdirbti vajaus laiku. Pamaty- 
dinama pridentale plėvele, sim, kas geriau dirbs. Toksai 
Jeigu danties plėvelė kurioj "darbas, kaip pravedimas va- 
vietoj pradeda gesti, tai! jaus, turėtų nepasilik! prižadu, 
dantis drūčiai sukandant ji-,bet atlikimu užduoties.

Darbininkų Apsigynimą ir 
gynėją advokatą Leibowitz, 
jaunuoliai skundėsi savo li-

dar negirdėtas atsitikimas

Amerikietės žodžiai, Vilnie
čiams Pasakyti per Radio

1934 VIII, 21 iš Kauno 
Radiofono į ' į j 

Į ' ! ' j j j Į |
Brangūs Bręliai ir Sešės 1 : 
Vilniečiai!

Liūdna, kad mes esam atskir
ti žiaurios priespaudos grandi
mi. Jąu nuo ilgų ąipžių lieįtu- 
viai yra daug kentėję nuo sve
timos priespaudos; tad dabarti
nė jūsų, broliai vilniečiai, pa
dėtis verčia kiekvieną lietuvį gi-, 
liaus susidomėti ir. rūpestingiau 
j ieškoti būdų Vilniaus išvada
vimui.

Vilniaus vadavimo reikalas 
ir pas mus, amerikiečius, yra 
aktualus. Amerikiečiai lietu
viai, patys pergyvenę daug var
gų—bėdų svetimšalių tarpe, su
pranta sunkią padėtį jūs, bro
liai vilniečiai, ir trokšta jums
laisves iš po žiaurios lenkų prie- Perkūnas IŠ ŽemČS, 0 
spaudW1' i Ne Iš Debesy

Po ilgy gyvenimo metu A-j 
merikoje tenka stebėtis ta di- Pa.Sa.kyk ZIDOgui, kad Žai 
dele pažanga, kuri matoma bai ir perkūnijos kyla iŠ Že- j aplodismentų. Savo

Jinai sklokoje didvyrė'!
Komentarų prie šios niekin

gos prakalbos nereikia. Skai
tytojai ir visi lietuviai darbinin
kai patys lengvai pamatas, kur 
tą poniutė nuvažiavo: f Jinai 
net garbina Smetonos budelišką 
policiją, kuri yra atsižymėjus 
baisiausiais kahkinihiaiš Lietu- I 
vos darbininką valstiečių. Ta 
melagė net' drįsta sakyti, kad 
Lietuvoje išnykę kyšiai, o kuo
met kyšiai ir baisus graftas vi
sose tvorose žydi, kuomet šian-, 
dien pat Kaune eina' dvi milži
niškos valdininkų bylos, kurio
se įvelta desėtkai tūkstančių li
tų, žuvusių per graftą ir vagys
tes! i

nai toj vietoj pašto rėja, iš
sipučia. Šis ženklas kur kas 
pirmiau pasirodo, negu pra
deda danties kaulas gesti ir J 
skaudėti. Tokius pastorėji- į 
muš gana aiškiai parodo X-! 
spindulių paveikslas, ir den- 
tistas jau žino, kad čia reik 
ką nors daryt. Tuo būdu 
galima išanksto pastot kelią 
pyorrhejai, dėsnų pulįavi- 
mui, danties gedimui, taigi, 
ir jo skaudėjimui 99-se alsi-1 
tikimuose iš šimto.

ŠYPSENOS

I ĮDOMUMAI
New Haven, Conn* ■

JAPONIJOS IMPERIALISTAI IR 
VOKIETIJOS FAŠISTAI NERIMSTA 
SAVO KAILYJE

Jau senai eina gandai, kad tarpe Vo
kietijos ir Japonijos yra vedamos kokios 
Hol’s slaptos derybos. Tos derybos, be 
abejonės, nukreiptos prieš Sovietų Są
jungą. Japonija iš rytų, Vokietija iš 
vakarų!

Dabar London “Daily Herald”’, Dar
bo Partijos organas, atspausdino turinį 
slaptos sutarties tarpe Vokietijos ir Ja
ponijos. Vadinasi, tie gandai pasirodo 
teisingi. Hitlerinė. Vokietija ir imperia
listinė Japonija susivienijo. Ta slapta 
sutartis 'esanti apmaskuota “prekybos 
sutarties” vardu, Vokietija pasižada Ja
ponijai parūpinti visokių karui reikalin- • 
gų pabūklų. Taip pat Vokietija pasių
sianti Japoni j on net penkis' šimtus inži
nierių "ir orlaivystes eksper^ čieliems 
metams darbuotis ir padėti Japonijai iš
tobulinti karo mašiną. j ' / ’ '

Spėjama,' kad Anglijos • iriiperialistai 
yrą, prikišę savo nagus prie šitos mili- 
tatines slaptos sutarties. Pastebėta, kad 
Tąutų Lygoje Anglija labai atsargiai 
vengė išstoti prieš Vokietijos žygius, pro
vokuojančius naują karą. O nelabai se- 
naj lordas Barnby pareiškė, kad Angli
jai jieškanti kuodraugiškiausių santikių 
su" Japonija. '

yadinasi, imperialistų intrigos prieš 
dajrbininkų tėvynę nesibaigia. Priešin
ga!/ jos varomos visais garais. Sukriu- 
Šinimas Ispanijos darbininkų sukilimo, ir 
lažmėjimas fašizmo dar vienoje šalyje 
prjducs daugiau drąsos Vokietijai . ir Ja
ponijai ruoštis prie naujo karo. Kitos 
imperialistinės valstybės eina tuo pačiu 
keliu. Roorevelto valdžia taip pat išlei
džia šimtus milionų dolerių naujo karo

PUIKUS BENDRO FRONTO ŽYGIS
Su didžiausiu džiaugsmu mes sveikina

me Komunistų Partijos Italų Frakcijų 
Centro Biurą ir Socialistų Partijos Italų 
Federaciją delei daromų žygių linkui su
darymo bendro fronto gynimui politinių 
kalinių Italijoje. Jau išrinkti abiejų pu
sių komitetai, kurie greitu laiku susi
rinks ir išdirbs bendro fronto planus. 
Savo laiške Komunistų Partijos Italų 
Biurui Socialistų Federacija sako, kad 
Socialistų Partijos viršininkai pagaliaus 
davė leidimą sudaryti bendrą frontą su 
komunistais.

Geriau vėliau, negu niekad. Tokie žy
giai turėjo būti daromi senai. Jau se
nai Komunistų Partija, Komunistų Par
tijos distriktai ir frakcijos šaukia socia
listus į bendrą frontą. Tos mūsų pa
stangos pradeda duoti rezultatus. Soci
alistų Partijos vadai nebegali atsilaikyti 
prieš savo eilinių narių spaudimą. Vi
sokie oportunistai, kurie .juokus darė iš . 
komunistę pastangų del bendro fronto, 
Šiandien tųį-ęs įgiliai nūsifriihti. Atsime
nate, kaip didvyriškai džiaugėsi mūsų 
'Prūseikos geniai, kuomet jiems pavyko 
sugriauti, . Brookįyno lietuvių bendrą 
frontą. 1,1 • . •

Gerai, Socialistų Partijos vadai leido 
italams, socialistams sudaryti bendrą 
frohtą'šu italais komunistais del gynimo 
Italijos politinių kaliniiį. Bet kodėl tie 
patyš vadai atmeta bendrą frontą visos 
Socialistų Partijos su visa ’Komunistų 
Partija? Matote, logikos nėra, bet jiems 
jos ir nereikia. Dalykas eina apie tam ti
kras sąlygas.. Tarpe italų socialistų su
sidarė toks didelis sentimentas už bend- 
rą frontą su komunistais, kad sulaikyti 
nebegalima. Neleisi ( jų prie bendro 

' fronto,' neteksi jų visai! štai kame pa-, 
slaptis toš Socialistų Partijos dvilypės 
politikos! į

Kaip Tik Tinkamas
• • I . \ į •

Kaip žinoma, kapitalisti
nėse šalyse didelės depart- 
mentinės krautuvės laiko 
tam tikrus tėmytojus (de
tektyvus), kurie tėmija, 
idant kas ką dykai nepasi- 
imtų, o ypač tėmija darbi- 
ninkus-pardavėjus, kad-išti
kimai dirbtų.

Vienoje tokioje krautuvė
je administratoriaus pažįs
tamas žmogus sykį pamatė 
vieną žvairaakį esant tžėmy- 
toju. Stebėdamasis, < jisai 
klausia administratoriaus':

“Kaip gi jūs žvairaakį as- . 
menį laikote tėmytoju?” •

Administratorius: “Nagi 
jis tam: darbui .geriausiai 
tinkamas. Kadangi. viena 
jo akis nukreipta į vakarus^ 
o kitd 'į rytus, tai jis vienu 
kartu1 gali' ’du; asmenis' 'tė
my ti.' Gi kitks; į jį pažiūrė
jęs, niekad negali ‘nutėmyti, 
ką jis sekioja.”

Surinko Juodvarnis.

• Iš Buvusio Koncerto i
Spalio 7 d. LDS 16 kuopa 

surengė koncertą. Dalyvavo d. 
į Mickevičiūtė, iš Providence, R. 
JI., ir d. Kubiliūnas, iš Bostono, 
j Jie gavo nuo publikos daug 

» komiško
mis dainomis Kubiliūnas sukė
lė daug rankų plojimo ir juo
kų : tokių dainų New Haveno 
lietuviai dar nebuvo girdėję. 
Dabar žmonės kalba,' kad 
“tokius koncertus rengtų, tai 
visada žmonės’lankytųsi.”

• I .
Draugė B. Ramoškiutę,. iš 

Hartford, , Conn., , atliko savo 
užduotį labai gerai.. Dainos, 
Choras, atid.ajr^nį; .pr.ogr^jną, 
suįainavo Jnteęųącięnalą, tę
siau sekė kitos dainelės, kuriąs 
choras gana gerai sudainavo, 
vadovaujant jaunuoliui, P. 
Latviui. Koncerto komisijoj į

dabar Laisvoje Lietuvoj, ne mismės, tai jis skersomis į 
vien tik Kaune, provincijoje, įave pažiūrės ir veikiausia 
kur lankiausi, visur didele pa- pasakys: ne j ieškok, broli, 

se”“°?u; durnių. Mat, beveik visi iki 
ai turi ^betiki vsavo ausims iy 

pi-ogy pasiekH akims”, kad žaibas praside- 
niokslo. Mokyklų Lietuvoj :da is orb elektros debesyse.

žanga palyginus su 
gyvenimu carizmo 
Jaunoji Lietuvos karta 
daugiau pi’ogų

daug ir mokslas gal bus leng- i Paskutiniais laikais, ta- 
viau pasiekti Lietuvoj, kaip ki- ciaus, (inžinieriai Pietinės 
tose valstybėse. ■ Colorado Elektros .Kompa-

Jaūnuoji Lietuvos karta la- 
bai pažangi, '- žmones visur 
mandagūs, tvhrka pavyzdinga. 
Atmenu senus laikus, kaip Lie
tuvoj bijodavom žandarų, ka
reivių ar bent kokių rusiškų 
valdininkų. Baisu buvo prieiti 
prie jų, o ypatingai kaimie
čiams. Dabar rodosi kitas pa
saulis; Lietuvos kareiviai man
dagūs, apsišvietę, tvarkingi; 
policija mandagi, bent kokiam 
reikale, visuomet nuoširdžiai 
patarnauja. Kaimiečiams tu
rint kokį reikalą su valdinin
ku, nereikia “ponui” pirma 
vežti paršelis ar veršelis, o tik 
paskui bandyt kalbėt apie da
lyką. Kyšių ėmimas Lietuvoje 
dingęs.

Apie trečdalis lietuvių gyve
nam tolimam užjūryj Amerikoj. 
Didžiumos mūs išeivių troški
mas yra sugrįžti, jeigu ne ant 
visada, tai bent nors vieną kart 
aplankyti savo gimtąjį kraštą, 

' pasimatyti su tėveliais, broliais, 
seserims ir dar nors kartą pa
sigrožėti tomis gražiomis Lietu
vos lankomis, miškais ir pieve
lėmis.

Kai kuriems iš mūsų teko 
Amerikoj ekonominiai prasigy
venti, bet mes ilgimės Lietuvos, 
ilgimės savo’brolių,'seserų.' Li
kimo nublokšti į tolimą šalį, 
nors ir tarpe svetimų, bet min
timis gyvenam su jurpis; brbliai, 
sesutes. Kiekvienas svarbesnis 
įvykis Lietuvoj, politinis'ar'eko
nominis, lygiai yra svarbus 
mums amerikiečiams, kaip ir 
jums.

Aš tikiuos, kad ir jūs, bro
liai, sesės vilniečiai, greit nusi- 
kratysit lenkų jungą ir būda
mi laisvi, džiaugsitės kartu su 
Laisvos Lietuvos broliais ir se
serimis, kaip mes, amerikiečiai, 
parvykę džiaugiamės, matyda
mi didelę Lietuvos pažangą. L

(Iš

nijos padarė,. .skąįtlinguS; 
bandymus palei Cripple 
Creek, tyrinėdami tą klau
simą, ir atrado, kad žaibinė 
elektra prasideda ne iš de
besų, bet iš žemės. O kom
panijos prezidentas W. N. 
Clark, duodamas pavyzdį, 
sako:

“Kuomet medį trenkia 
žaibas, tai ištikrųjų būna 
susikaupus smarki elektros 
sriovė iš žemės ir jinai pa
čiu medžiu šauna augštyn 
linkui debesų. Tai todėl pa
vojinga tuo laiku stovėti po 
medžiu?’

Raketos Vietoj Motery 
Lėktuvams

Clark Universiteto profe
sorius R. H. Goddard jau 
beveik dvidešimt metų kaip 
išradinėja raketas, kurios 
varytų lėktuvus vietoj da
bartinių motorų.1 Eksplo- 
duojančioji raketa spiria į 
orą ir tuo ' stumia lėktuvą 
priekin. Dabar, prof. . God
dard stengiasi, ištobulint ra
ketas, kur būtų naudojama 
benzinas vietoj smarkesnių 
ekšploduojančių medžiagų. 
Pavartojant šitokias rake
tas jau pavyko jam keli 
bandomieji skridimai kur 
lėktuvas padarė po virš 500 
mylių per valandą.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Nori Būti Riebesne

Drauge gydytojau, duokite 
man kokį patarimą, kap aš ga
lėčiau pasidaryti riebesnė, 
daugiau, sverti. Aš esu labai 
liesa, sudžiuvus ir labai norė
čiau būti apvalainesnė ir sva
resnė. Ar kokio reikia vaisto 
ar kokių valgių ar taip ko ? 
Patarkite per “Laisvę.”

Atsakymas

turite daugoka! vartoti. Duo
nos, pyragų, blynų, makaronų, • 
virtienių. bulvių, saldžių daik
tų, kad ir pačių saldainių, gre-. 
ta medaus, siropo bei. rudojo 
cukraus; grietinės, sviesto, rie
bių daiktų, alyvų, aliejų. Gali
te kad ir tų civilizuotų pyra
gaičių privalgyt, jeigu tik var
tosite ir daržovių, vaisių, kad 
pakaktų Jums mineralų ir vi- 

•taminų.
Labai protingas daiktas, kad į ^2 va^l° imkite

Jūs norite būti stąmantesnė.,j P? ^aykštą, po du ar daa“ 
svaresnė. Daugiau tada turėsi-;^au žuvų aliejaus, ’cod li
te energijos, igeri.au jausitęs, irtver ° ’̂J netiek dėl svarumo, 
geresnė bus sveikata. O mote-,^i®k ‘dėl vitaminų.
riąijbęi merginai vjąuomet ge-, Taipgi imkite i<xkr tinktūros, 
riaų keletą, svarų.. Jaugiau P° is? van<^en^u dukart 
sverti, negu, mažiau normos. ^as ’savaitė.
Apvalainumai labai gražiai Miegokite ilgiau, dažniau 
padabina moterį. Ji esti mote- pasilsėkite. Būtinai pogulio pa- 
riškesnė, .priplaikesnę. žinoma, 
neperdaug. perdaug nutukti 
jau negerai, bet sulig savo rė
mais, sulig kaulais, reikia ata
tinkamos figūros.

P etrikienė-Jankauskaitė
“Mūsų Vilnius”, No. 

(163), pusi. 279).
Red. Pastaba: .

Ponia Katrė Petrikjene 
žymi Prūseikos sklokos lyder- 
ka. Jos kelionės “įspūdžiai” 
talpinama “Naujoj Gadynėje”.

17

yra

Išanksto Gali Pasakyt,..
Ar Skaudės Dantį

Kada žmogui pradeda 
skaudėti dantį, reiškia dan
tis jau gana pažeistas. Jei
gu opa nebūna iš viršaus 
matoma, apie ją galima su
žinoti, nutraukiant X-špin- 
dulių paveikslą; bet čia dar 
ne .naujiena. Kas ištikro 
nauja, tai kad dabar su X- 
spindulių pagelba jau yra

gulėkite, kada turite progos; 
po pietų ar kada vėliau.’ Jums 
tai labai svarbu. Darbuotis 

. sau galite, bet išlengvo: per- 
, daug nelakstykite, taupykite 

Ir nėra sunku pasidaryt rie- energiją, nesivarginkite.
besnei. Reikia, bendrai daugiau 7“ ‘ ' 
valgyt, daugiau visoko, o ypač dau^ veikli skydinė liauka— 
daugiau saldžių daiktų, milti- tiroidinė. Tokiais atvejais, be 
nių valgių, skrobylų-krakmolų visų minėtų patarimų, esti da 
ir riebalų. Reikia ir daugiau labai naudinga vartoti insuli- 
silsėti, lyg ir patinginiuoti, ma- no, kasos—pankreatinės Įlau
žiau darbuotis.

Kai - del maisto, vartokite

niškų, kiaušinių,, mėsiškų, žu- turn. Gydytojas Jums 
vų, įluonos, bulvių ir tt. Taip keletą kartų, o paskui 
vadinamų, a ą g 1 i a vąndžių išmoktumėt daryti sau 
(“carbohydrates”) ir riebalų įleidimas, įčirškimus.

Kai kada žmogui esti per-'

kos aklųjų celių ekstrakto. 
Reikia jo leisti su adata į kū- 

visą ką: daržovių, vaisių, pie- ną, lyg kad cukrine • liga sirg- 
įleistų 

ir pati 
tokius

igeri.au


Trečias Puslapis

J. Stalinas

MARKSIZMO-LENINIZMO TEORIJA NE 
DOGMA, BET VADOVAS VEIKIMUI

Teorijos Reikšmė
Tūli mano, kad leninizmas 

yra praktika pirm teorijos, toje 
prasmėj, kad svarbiausiai ja
me, tai pravedimas marksizmo 
dėsnių į veikimą, pravedimas 
jų gyveniman; o kas liečia teo
riją, tai tame reikale būk le
ninizmas mažai tepaisąs. Jau 
žinoma, kad Plechanovas ne 
kartą sielojosi delei Lenino “ne
rūpestingumo” kas liečia teori
ją ir ypatingai filosofiją. Taip
gi žinoma, kad daugelis dabar
tinių leniniečių-praktikų nelabai 
myli teoriją, ypatingai akyvai- 
doje daugumo praktikinio dar
bo, kurį jie esamose sąlygose 
privalo atlikti. Aš turiu pa
reikšti, kad tai daugiau, negu 
keistas manymas apie Leniną ir 
leninizmą, visiškai neteisingas 
ir jokiame atsitikime neatatin- 
ka tikrumai. Praktikų palinki
mas atsikratyti nuo teorijos 
prieštarauja visai leninizmo 
dvasiai ir yra apsikrėtęs dide
liais pavojais pačiam veikimui.

Teorija yra visų šalių darbi
ninkų judėjimo patyrimas ben
droj sutraukoj. Suprantama, 
teorija esti beprasmis dalykas, 
jeigu ji nesujungiama su revo
liucine praktika, taip pat, kaip 
ir praktika tampa akla, jeigu ji 
nenušviečia sau kelią revoliuci
ne teorija. Bet teorija gali 
virsti didžiausia jėga darbininkų 
judėjime, jeigu ji sukraunama 
(sudaroma) sąryšyje su revo
liucine praktika, nes ji ir tik ji 
gali suteikti judėjimui pasitikė
jimą, jėgą orientacijąi, tikrą 
supratimą ir ryšį apsupamuose 
įvykiuose, nes ji ir tik ji gali 
pagelbėti praktikai suprasti ne 
tik tai, kaip ir kur eina klasės 
tuom laiku, bet ir tai, kaip ir 
kur privalo jos eiti armiausioje 
ateityje. Ne kas kitas, kaip Le
ninas sakė ir pakartojo, dešimtis 
kartų žinomą išvadą to, kad: 
“Be revoliucinės teorijos negali 
būti ir revoliucinio judėjimo.”

Leninas daugiau, kaip bent 
kas kitas, suprato didelę teori
jos reikšmę, ypatingai del to
kios partijos, kaip mūsų, ku
riai tenka atlikti rolę pirmaeį- 
linio kovotojo pasauliniame pro- niam darbininkų klasės judė- 
letariate, kuri (rolė) teko jai 
del susidariusios vidujinės ir 
tarptautinės padėties.

judėjimui, teorija faktiško at-l- 
metimo vadovaujančios rolės!1.' 
avangardo darbininkų klasė
je, darbininkų klasės partijos.

Teorija nusilenkimo stichijai 
yra griežtai priešinga darbi
ninkų judėjimo revoliuciniam 
charakteriui; jinai priešinga 
judėjimo ėjimui linija kovos 
prieš kapitalizmo pamatus—ji 
stovi už tai, kad judėjimas ei
tų išimtinai linija “galimų,” 
“išpildomų,” “priimtinų” kapi
talizmui reikalavimų, ji pilnai 
už “liniją mažiausio ■ pasiprie
šinimo.” Stichijos teorija yra i- 
deologija darbo unijų.

Teorija nuolankavimo sti-| 
’ - • griežtai priešinga 

suteikus stichiniam 
sąmoningą, planuo-

'yra instrumentas taikos* o ne 
J karo. Antra, todėl, kad prie 

to “laipsnio gamybos jėgų,” 
J kuris buvo.tuom laiku, nieko 

kito nebuvo galima daryti.
'Kaltos “gamybos jėgos.” Taip 
■mums aiškina Kautskio teori- 
5 ja, paremta “gamybos jėgo- 
įmis.” O kas netiki į šią “teori- 
į ją,” tas nėra marksistas. O 
į kaip yra su partijos role? Jos 

i reikšme judėjime? Bet kągi 
gali daryti partija prieš tokius 
sprendžiančius faktorius, kaip 
“laipsnis gamybos jėgų?”

Pavyzdžių tokių marksizmo 
falsifikacijų būtų galima pri
vesti kalną.

chijai yra 
tam, kad 
judėjimui 
tą charakterį; ji priešinga tam, 
kad partija eitų priešakyje 
darbininkų klasės, kad partija 
keltų ant augštesnio laipsnio 
susipratimą, kad partija vestų 
paskui save judėjimą—ji už 
tai, kad sąmoningi elementai 
judėjime nekliudytų judėjimui 
eiti savo keliu; už tai, kad 
partija tik klausytųsi stichinio 
judėjimo ir vilktųsi jo uode
goje. Teorija stichijų (aklo 
veikimo) yra teorija mažinimo 
rolės sąmoningo elemento ju
dėjime, ideologija “uodegavi- 
mo,” logiškas pamatas visokio 
oportunizmo.

Praktiškai toji teorija pasi
rodė scenoje dar pirm pirmo
sios revoliucijos Rusijoje, vedė 
prie to, kad jos pasekėjai, taip 
vadinami “ekonomistai” at- 
mesdinėjo reikalingumą Rusi
joje atskiros darbininkų parti
jos, išstojo prieš revoliucinę 
darbininkų klasės kovą nuver
timui carizmo, pranašavo 
treid-unijinį judėjimą ir abel- 
nai darbininkų judėjimą atida
vinėjo į liberalės buržuazijos 
vadovystę.

Kova senos “Iskros” ir suga- 
bi kritika “uodegavimo” poli
tikos yra duota Lenino veikale 
“Kas Daryti?” Ji ne tik sudau
žė taip vadinamą “ekonomiz
mą,” bet ir sudarė teoretinius 
pamatus tikrąjam revoliuci-

Vargiai reikia įrodinėti, kad bininkų. Kalbėta apie sunkią mokėt skolas.
. _  v • Z. « • 1 .1 t 1 1—v f _ . .darbininkų būklę ir fabrikam! “Drobės” fabrike profsąjun- 

to išnaudojimą. Jis meta iš gų uždarymo proga buvo pra- 
darbo už kiekvieną mažmožį, vestas skrajojantis mitingas, 
Vieną darbininkę jis išmetė už dalyvaujant 5 darbininkams, 
tai, kad ji juokėsi darbo laiku. Kalbėta apie profsąjungų užda-

kitą, kad negreit padėjo [rymą ir “darbo atstovybę”. Po

šis falsifikuotas “marksizmas,” 
pašauktas pridengti oportuniz
mo nuogumą, yra tik formos 
pakeitimas, europinio būdo, 
tos pačios “uodegavimo” teo
rijos, prieš kurią Leninas ka- o 
riavo dar pirm pirmosios rusų popierį su savo pietumis. Abid- mitingo darbininkai parodė pa- 
revoliucijos. vi atleistos be kompensacijos, sibjaurėjimą fašistais del prof-

Vargiai rėkia įrodinėti, kad Darbininkės gi neužsistojo už sąjung. uždarymo. Apie “darb. 
sunaikinimas šios teorinės fal- jas. Jei taip bus toliau, visos'atstovybę” jie pasakė: Mes gir- 
sifikacijos pasitarnaus pamati-ibus išmestos iš darbo. Kalbė- dejom, kad iš mūsų dirbtuvės 
__ _ _ ~ <1 n UTY iii 4-ilrn/xm/Afi 4- zi i "1 Vii /"Y* 1/ O 1 1710 r\ T'l O _   4 4 2 Y     1_L ‘ I 1 O 1  • —ne sąlyga sudarymui tikrosios 
revoliucinės partijos Vakaruo
se.

Vertė D. M- š.
Iš “Učebnaja Knyga po 

Leninizmu”

IŠ LIETUVOS

ta apie 1 rugp., kai viso pa- yra “išrinkti” 3 atstovai, kurie 
šaulio darbininkai išeina į gat- “gins” mūsų reikalus. Bet kada, 
vę prieš naudotojus ir karą. jr kas juos rinko, žino tik mū- 
Darbininkės pritarė kalbėtojo Sų administracija. Mes apie tai 
mintims ir vis sakydavo: Taip, nežinome.
teisingai kalba. Su keliomis į _____
darbininkėmis gavom ryšių.

B-a- Silvos Fabrikantas Didina 
Išnaudojimą

“Universalio” fabrike pra- “Silvos” " ' 
vesta pasitarimų, kurie apėmė |(jarnaS> ’.kad darbininkės

I
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktj 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

“Silvos” fabrikantas, nenore- 
V*C*A*AV*kJ UIAV4 V41A1 MXIlXimvJ SUSI“ 

100 darbininkų. Mitingai Pia-jtartų ir streikuotų, mažina u^-1 
” "Z1 Y 4- "r • f |vesti kaliošų fabuke. dalyv. 15 ne visiems darbininkams-
ruosiamasi paskandint Lietu-, darbininkų ir aporto rūmų sta- kg b t no 5 ar 10
vos darbo mases kraujuose !tyboj-30 darb... Per mitingus DaZTdarb numušū

šių apystovų akyvaizdoje prjimta protesto ‘•ezoliucijos!uždarbj Q kai jie sustretkav0 
Lietuvos darbo mases tur del profSąjungų uždarymo iradį,inistracija pastatg jų’ 

į vietoj kitus darbininkus iš to 
i paties fabriko. Atvykęs darbo 
inspektorius ėmė įkalbinėt dar
bininkus dirbt pasiūlytomis są
lygomis, bet darbininkai jį išvi-

i jo ir nutarė, kad su darbo in- 
'spektoriu nėr ko kalbėtis, kad 
i reikia pasitikėti savo jėgomis 
kovoj prieš naudotojus. Darbi-i

1O •

Ruoškimės Rinkimams Į tėvynę—Sovietų Sąjungą Vėl 
n n i nr. I

Savivaldybes
Jau baigiasi rinktų 
miestų ir valsčių 

valdybių kadencija, šiose 
valdybėse šeimininkauja 
buržujai, buožės ir jų i 
kai. Todėl suprantama, kad 
jos ne tik nesirūpino darbinin
kų, darbo valstiečių bei apla- kurstytojams. I
mai miesto ir kaimo biednuo-! Revoliucinis judėjimas Lie-j 
menės būklės pagerinimu, bet, 14_,1T,ZA- QllnrQ QT,;mQ „;c l 
priešingai, jos varė sistematiš-! 
ką darbin. ir darbo valstiečių! 
atsiektų laimėjimų likvidavimo 
darbą. Per visus šiuos 4 m. bu
vo sistematiškai mažinamos iš-i 
laidos bedarb. aprūpinimui, 
medicinos pagelbai ir kitiems 
soc. aprūpinimo reikalams. Vi
si fašist. pažadai rūpintis bied- 
nuomenės būklės pagerinimu 
liko popieryj. Tuo tarpu savi
valdybių mokesčiai buvo vis1 
didinami, ir <________ _____ .
čių mokėjimo našta buvo ver
čiama ant darbin., valst., ir 
kaimo biednuomenės. Neišsiga- > puodams 
linčių mokėt mokes, darbo val
stiečių ūkiai masiniai parduo
dami iš varžytinių, o miestuo
se už nesumokėtus buto mokes
čius parduodami iš varžytinių 
paskutiniai baldai ir rūbai. Iš
spausti iš darbo žmonių centai 
eina bažnyčių, paminklų, kalė
jimų statybai bei kitiems bur
žujų ir buožių reikalams.

Netrukus įvyks mauji rinki
mai į miestų ir valsčių savi
valdybes. Be abejonės fašis
tai išnaudos visas galimybes 
neprileist darbininkų ir vals
tiečių atstovų į savivaldybes. 
Tačiau nežiūrint to, kiekvieno 
susipratusio darbininko ir val
stiečio pareiga aktyviai ruoš
tis ir dalyvauti rinkimuose. 
Nieko nelaukdami turim šauk
ti darbininkų, darbo valstiečių 
ir biedniokų susirinkimus, iš- 
dirbt savo reikalavimus ir or
ganizuotis į kovą del tų rei
kalavimų.

Savivaldybių rinkimų kam
paniją surišt su kova prieš 
darbininkų ir valstiečių teisių 
mažinimą, prieš nepakeliamus 
mokesčius, prieš valstiečių 
ūkių licitavimą ir t. t.

m.
1931
savį [ruoštis atsispirt prieš naudoto- nusiųstos vid. reikalų ministe-į 
savi"|jų ir fašistų puolimus. Ben-

kovos
riui.

Maironio g-vėj prie statybos1 vien|dras visų darbininkų
pakali fronįas yra geriausias atsaky- darbų buvo pravestas mitin-j 

mas naudotojams, fašistams ir gas, dalyvavo 8 darbininkai, j 
visokiems imperialistinio karo.Kalbėta apie 1 rugpjūčio reik-j 

|šmę darbo masėms, apie ruo-Į 
fšiamą imperialistinį karą prieš: 

jtuvoj vis auga ir apima vis!Sovietų Sąjungą. Darbininkai' 
iplatesnes darbo mases. Lie- j pasisakė, kad viso pasaulio,!' ... ... , x. . r . „„
tuvos darbininkai ir valstiečiai o taip pat Lietuvos darbo ma-!nm ai su 1 0 ir i vie oj
vis labiau įsitraukia į kovą I sės tur neprileist prie naujų už litus, 8 valandas
_ -v 1___ v , j. -t • uz 5 litus. Be to reikalavo ne-

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

į prieš naudojimą ir fašistų vai- masinių žudynių, tur streikais 
džią. Laimėjimas yra ten, kur ir demonstracijomis protestuot 
išstojama vieningomis jėgomis. I prieš imper. karo ruošimą ir 
Todėl Lietuvos komunistų par- paversti jį pilietiniu karu už . 
tija, kaip ir visų kapitalo ša-,Sovietų Lietuvą. Buvo kalba- 
lių kompartijos, šaukia į ben-*ma apie ligonių kasas, 
drą frontą visus, kas naudoji-, varžomos teisės, didinami mo- 
mo ir prievartos spiriamas ko- kesčiai, 

ir mobilizuoja pagelba, 
tai kovai darbo mases.

Ekonominis krizis 
naudotojai ruošiasi i

Fašistų kruvinoji kasų fašizavimą ir darbininkų 
letena, gindama naudotojus, teisių varžymą, 
siekia nuslopint revol-kovą, te-1 
rorizuoja aktyvesnius darbi-į 
ninkus ir valstiečius. Todėl ko-;. Liepos mėn. 13 d. Aleksote 
va prieš naudojiipą tur būt Prie statybos darbų buvo pra- 
kartu kova prieš kruvinąjį fa- vestas mitingas, dalyvaujant 23 
šizmą, prieš kapitalistinę san- darbininkams. Kalbėta apie 1 
tvarką, pagimdančią tą išnau- rugpjūčio. Darbininkai liko
dojimą. " patenkinti.

Bendruoju frontu kovoja Sadovskio statyboj Viliampo- 
visi darbininkai, r visi valstie- lej buvo pravestas pasitarimas 
čiai, visi, kas siekia pagerint iš 6 bedarbių. Buvo kalbėta 
savo būklę, kas skursta ir ba- apie bedarbių padėtį Lietuvoj, 
dauja. Kovoj už savo reika- apie 1 rugpjūčio. Pasitarime 
lūs netur skirt priklausymas tai bedarbiai parodė revoliucinį 
ar kitai partijai ar organiza-ūpą. Buvo nutarta: kalbint ir 
cijai. Visi naudotojai sutar- organizuot visus bedarbius ke
tinai puola darbo mases, mes vai už darbą ir duoną, rinktis 
turim atsakyt sutartina kova, visiems bedarbiams prie val- 
bendruoju kovos frontu. Ko- gyklų, “Paramos” krautuvių, 
vos obalsiai: prieš fašizmą, globos komitetų ir patiems sau 
prieš išnaudojimą, prieš impe- imt maisto. Be to stengtis pa- 
rialistinį karą, už solidarumą ruošt bedarbių rugpjūčio 1 d. ir 
ir gyvenimo sąlygų pagerini- organizuot bedarbių demonstra- 
mą. Visose įmonėse ir darbo ciją. 
vietose, visuose kaimuose ir. 
dvaruose, kiekviena proga per 
mitingus ir pasitarimus kelt 
bendrojo fronto klausimą, nu- įvyko darbininkų pasikal- 
rodyt jo reikalingumą.

Tegyvuoja darbininkų ir 
valstiečių bendras-kovos fron- minučių.

, I tas. I Birštone rugpjūčio 1 d. buvo
BeildrO Fronto Klausimu 1 šalin visus vieningo fronto pirmą syk iškabinti miestelio 

'trukdytojus. / centre ir prie kareivinių plaka-
j Tegyvuoja Lietuvos Komu- tai su obalsiais prieš imperia- 
nistų Partija, vienintelė darbo listinį karą.
masių reikalų gynėja ir kovos _ .. . . ~ v
vadas. DaroinuikŲ Gyvenimas Kaune

Ir Provincijoje
Kartoric” fabrike dirba virš

Kesciai ouvo vis|vot, „ ragil)a , 
didžiausia mokes-L ■ . T .

išmest vieno darbininko. Bet 
tasai nenorėjo likt dirbti • ir j 
sutiko imt kompensaciją. “Sil-1 
vos” fabrike buvo dar keletas l 

"kad k°nfliktų, kuriuos darbininkės 
laimėjo dėka profratelio nuro- 

blogitta^ ir £ero laikymosi. Kon-
nenorima darbinin- fliktl^ metu darbininkės įsitiki- 

!kus prileist į ligonių kasų ta- no’ ka<^ darbo inspektorius žiū- 
gilėja, i rybą. Darbininkai sutiko, kad,^ naudotojų interesų.

naujiems'reik protestuot prieš ligonių Kaitra.
Reik organizuotis. Rygos siu

vykloj dirba 5 darbininkai. Už
darbis visai mažas, o dirbk iki ■ 
12 vai. į dieną. Naudotojas iš
naudoja darbininkus akordiniu 
darbu. Jis irna iš klijentų 
brangiau, o darbininkams moka 
tiek pat, o kai ima pigiau, tai 
atskaito. Draugai, nesiduokit 
skriaudžiami ir naudojami. Or- 
ganizuokitės, kad galėtumėt ko
vot ir atsispirt prieš naudoto- • 
ją.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 3424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

, ( . gydyme

- Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

Be tos kovos nėra ką ir gal
voti apie sudarymą atskiros 

Nujausdamas tą ypatingą! darbininkų partijos Rusijoje ir 
rolę mūsų partijos dar 1902 apie jos vadovaujančią rolę 
metais, Leninas matė reikalą revoliucijoje.
jau tada priminti, kad: “Pirm-| Bet teorija nusilenkimo sti- 
eilinio kovotojo rolę gali atlik-'chijai nėra tik rusiškas pasi- 
ti tiktai partija, besivadovau- j reiškimas. Ji turi patį plačiau- 

sį išsiplėtimą, tiesa, kiek kito
kiose formose, visose be išim
ties II Internacionalo partijo
se. Aš turiu mintyje II Inter
nacionalo vadų pamylėtą teo
riją apie “gamybos jėgas,” 
kuri viską pateisina ir sutaiko, 
kuri suranda faktus ir juos 
išaiškina po to, kada jie vi
siems įkirėjo, ir nusiramina 
ant to. Marksas mokino, kad 
materialistinė teorija negali 
apsirubežiuoti tik aiškinimu 
pasaulio, kad ji dar privalo 
perkeisti jį. Bet Kautskiui ir 
Ko. tas nerūpi, jie pasivėlina 
pasilikti prie pirmosios dalies ibininkams ir valstiečiams. Vi- 
Markso formulavimo.^ Štai vie- sur kapojamas uždarbis. Be
nas iš daugelio pritaikymų tos darbe ir skurdas didėja, dar- 
“teorijos”. Jie sako, kad pirm bininkai metami iš įmonių į
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tos augštos

IV, 380 pusi.)
Vargiai reikia įrodinėti, kad 

dabar, kada Lenino nurodymai 
apie rolę mūsų partijos jau į- 
vykinti gyveniman, tas mokini
mas įgauna ypatingą jėgą ir 
reikšmę.

Gali būti, kad labiausiai aiš
kiu išreiškimu
reikšmės, kurią Leninas davė 
teorijai, reikėtų skaityti tą 
faktą, kad ne kas kitas, kaip 
Leninas ėmėsi už atlikimo 
svarbiausio uždavinio apjungi
mo materialistinėj filosofijoj 
to, kas suteikta mokslui laiko
tarpyje nuo Engelso iki Leni
no, ir visapusiškos kritikos 
priešmaterialistinių s r i o v ių 
marksistų tarpe. Engelsas sa
kė, kad “materializmui prisi
eina įgauti naują išvaizdą su 
kiekvienu nauju atidengimu.” 
žinoma, kad tą uždavinį savo 
laiku atliko ne kas kitas, kaip 
Leninas savo garsioje knygoje 
“Materializmas ir Impirio- 
kriticizmas. žinoma, kad Ple- 
chanovas, mylintis tiešintis, del 
Lenino “nesirūpinimo” filosofi
jos reikalais, net neišdrįso im
tis tokio uždavinio.

Stichijos “Teorija” ir Avan
gardo Rolė

“Teorija” stichijų yra teori
ja oportunizmo, teorija patai
kavimo stichiniam darbininkų

Lietuvoje
Lietuvos darbo masės labai 

skursta. Buržuazija visus kri- 
zio sunkumus nori suverst dar-

M-a.

Kartoric” fabrike 1 rugpju

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir Šventadieniais:
10-12 ryte

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.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

bėjimas apie prieškarinę dieną. 
Darbininkės sustabdė darbą 10

Mitingai Ir Pasitarimai
Levine lentpjūvėj Šančiuose, 20 darbininkių. Jų padėtis la- 
.............. • •- -• • bai sunki, išnaudojimas baisiau-

Daugelis dirba po 12-13
imperialistinio karo II Inter-! gatvę. Fašistų valdžia palai-! Ožinskio lentpjūvėj, prie sta-.D.J 
nacionalo partijos grūmojo pa- ko ir gina naudotojus. Darbi- tybos darbų pravesti 4 mitin- s^as> .
skelbti “karui karą,” jeigu im- ninkai jau gavo progos įsiti- gai ir 2 pasitarimai, kuriuose vak i dieną, uždarbis labai ma- 
perialistai pradės karą. Sako, kinti, kad darbo inspektorius' dalyvavo apie 70 darbininkų.^®; Sena darbininkė &aJjna 
kad prieš pat pradžią karo jr fašistų sukurtoji “< 
tos partijos pakišo po stalu stovybė” i“ - - .................
obalsį “karas karui” ir vyk- ir naudotojų tarnai. Prieš ko- Sąjungos gynimą, 
dino gyvenime priešingą obal-' 
sį, būtent, “karas už imperia
listinę tėvynę.” Sako, kad pa
sekmėje pakeitimo tų obalsių 
buvo milionai užmuštų iš dar-

Sena darbininkė gauna 
darb. at- Buvo kalbėta apie imperialis- 3 litus, nauja 2, dalis darbinin- 

tėra fašistų agentai tinio karo pavojų ir Sovietų 
. Prieita iš

vejančius už savo būklės pa-'vados, kad tik organizuotai 
gerinimą darbininkus ir vai- galima pasipriešinti gręsian- 
stiečius paaštrintas teroras: čiam imper. karui prieš SSSR 
kalėjimai prigrūsti revoliuci- ir paverst jį į pilietinį karą 
nių kalinių, uždaromos profsą-1 prieš “savuosius” naudotojus ir

kių gauna viso 1,5 lito į dieną. 
Darbo sąlygos labai blogos. Pas
taruoju laiku joms neužmoka
mas visas uždarbis, o tik dalis, 
pav., 5 litai į savaitę. Naudoto
jas daugeliui darbininkių sko
lingas po 80-90 litų. Paskuti-

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų
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bininkų tarpo. Bet būtų klaida jungos, per kurias darbininkai fašistų valdžią. Buvo nutarta ni kartą dalis darbininkių atsi-
manyti, kad čia yra kaltinin
kai, kad kas tai išdavė dar- j šistintos ligonių kasos ir atim- ir išeit į gatvę. Kamera raip uqs<*w puuisų v 
bininkų klasę. Nei kiek to ne-, tos iš darbininkų ir valstiečių pat apie ligonių kasas ir besi-j Red. pastaba, 
buvo! Viskas įvyko taip, kaip'polit. teisės. Lietuvos buržu- artinančius rinkimus. J. i darbininkų tarpe pasitarimas ir
tas ir turėjo įvykti. Pirmiau- azija išsijuosusi ruošiasi karui “Diana” fabrike pravestas ruoštis streikui, per kurį reika- 
siai, todėl, kad Internacionalas;prieš vienintelę darbo masių mitingas dalyvaujant 20 dar- laut laiku mokėt uždarbį ir iš-

kovoja už savo reikalus, sufa- 1 rugpjūčio sustabdyti darbą sakė priimt tik 5 litus, tai visai 
Kalbėta taip negavo pinigų už darbą.

. Reik pravest
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 

čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.
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Nepaisant Policijos-Vigilantes Komunistų Parti- Worcester, Mass. aiiiainq i iitaiiiaiiioiiiainoiiisitisuioitisniBiiisiiioinsiiioiiiaiiisiiii

jos Rinkimų Susirinkimas Įvyko
o

San Francisco, Cal. — Spa
lio 15 d., nežiūrint policijos ir 
vigilantes grąsinimų ir stato
mų visokių keblumų, kuriais 
bandė užblokuoti susirinkimą, 
du tūkstančiu darbininkų su
sirinko 1223 Fillmore gatvės 
svetainėj, pasiklausyti Bill 
Dunne, Bob Minor ir Sam Dar
cy, komunistų kandidato į Ka
lifornijos gubernatorius.

Šiandien San Francisco mie-

Sekmingas Mokyklos 
Atidarymas

Spalio 19 d., 7:30 v. vaka-
masėms? Atidarė duris į pra
garinę kraujo praliejimo, lau-' 
žymo darbininkų streikų, lini-ire, Lietuvių Svetainėj, prasidė- 
ją. Vienuolika tūkstančių ap-|jo savitarpinio lavinimosi mo- 
šarvuotų kareivių laužė audė-'kyklėlė, kuri tęsis kiekvieną 
jų streiką, brukdami darbinin-į penktadienio vakarą per 8 sa
kams nepakenčiamą NRA ba-’vaites, vadovaujant d. 
do planą. Kapitalistai jieškO|i’ai. 7 
vaistų, kad kaip nors pagydyti' 
tą pūvantį lavoną-kapitalizmą. 
Jie žino, kad darbininkai mato 

------- ------------------- ------ jų šunybes ir vienijasi su Ko
ste visos didesnės svetainės po- Įmunistų Partija.

Šį sezoną pirmas toks dide
lis ir pasekmingas mitingas į- 
vyko. Aukų surinko $183. 
Prie durų įžanga buvo 25c. 

Lapkričio 4 d. rengiamas ki
tas didelis mitingas Dream-1 
land Auditorium. Prašome pa-; 
čius rengtis ir kitiem apie tai; 
pranešti. Visi į mitingą 4 d.! 
lapkričio, Dreamland Audito
rijoj.

. Miza-
", Pas draugus ir drauges 

matosi pasiryžimas ir energija 
lavintis.
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“LAISVES” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

’600 DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE 0 Ū
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licijos yra užblokuotos nuo 
Komunistų Partijos, šį darbi
ninkų centrą policija taipgi 
stengėsi užblokuoti ir svetai
nės savininką priversti, kad jis 
panaikintų sutartį (lease), bet 
niekas negelbėjo: darbininkąį 
rinkosi iš visų miestų dalių ir 
pripildė svetainę iki durų.

Kalbėtojam pasirodžius ant 
estrados, darbininkai sukėlė 
griausmingas ovacijas; tokių 
ovacijų retai yra girdima, šio 
vakaro pirmininku buvo Ha
rold Ashe, Komunistų Partijos 
kandidatas į Kalifornijos val
stijos sekretorių (pirmiaus bu-

J Pacific.

PROTOKOLAS

Nutarta studijuot Komuniz- 
jmo ABC, imant papildomą me-! 
jdžiagą iš kitų marksistinių 
raštų. Pradedant su 26 d. spa
lio, kiekvienoj klasėj bus pa- 

i skirti mokyklą lankanti drau
gai pasakyti trumpą prakalbė- 
lę įvairiais klausimais. į 

j Draugai, kurie del darbo, ar j 
skitų priežasčių negali nuolat, 
lankyti mokyklą, kviečiami da-' 
lyvauti, kada aplinkybės lei-' 
džia. Taipgi kviečiami drau-; 
gai, kurie norėtų ateiti tik pa
siklausyti, neimdami dalyvumo 
mokyklos rišamuose klausi
muose.

0
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o
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PRAŠOME JUMIS J 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 teįkimo įmonė. . Jų jiurodo, 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”. ': ■ - • ! : ■ • * ' :, i .

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00 n
■ • • ' . j 4 • i . ' .

Taip smarkiai viskam braųgstant ima baimė, ar galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 
tą kainą. Vienatinė prieiųonė 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.

o

Mokyklon Įsiregistravo ir 
dvi jaunos aidietės. Būt labai 
gerai ir pageidaujama matyt 
daugiau jaunuolių šioj moky
kloj. Draugai, kurie pradėjot 
ir kurie manot pradėti lankyti 
mokyklą, būtinai ateikite lai-

O

vęs Socialistų Partijos narys).’ALDLD 9-to Apskričio Korifė
jam atidarius susirinkimą, ’rencijos, Įvykusios 30 d. Rug- 
Jaunų Komunistų Lyga, i 
formoj, atmaršavo prie estra-! 
dos ir sykiu su darbininkais 
sudainavo Internacionalą.

I * I

Kalbėtojai darbininkams sijon paskyrė K. Rušinskienę 
yra gerai žinomi po visas ir A. Arbačauską, kurie pra-Į 
Jungtines Valstijas, todėl dide- nešė, kad delegatų dalyvauja | 
lių ištraukų iš jų kalbų neda- sekamai: nuo 17 kuopos, She-j 
rysiu, nes jie daugiau kreipė nandoah—2, nepribuvo 3; 14* 
atydos į politiškų partijų plat- kp., Minersville—3, nepribuvo Į 
formas ir aiškino jų savybes, 
kurių prigavingais punktais 
bando patraukti darbininkus į 
savo pusę.

Bill Dunne savo kalboj pa
reiškė, kad ekonominės gyve
nimo aplinkybės Kalifornijos 
darbininkus daug pamokino. 
Sako: “Šios šalies prezidentas 
Roosevelt yra labai susirūpinęs kričio komiteto narių raportai. 26 d. spalio (Oct.) 8 vai. vakare, 

• Kalifornijos gubernatoriaus! Kuopų raportai: 17 kuppa 
. , rinkimais. Amerikos-Darbo Fe- narių turi 45. Pasiuntė Vokie- rim (iaŲg svarbių reikalų apkalbėt. į 

deracija viską praleidd!-M-'bfo tijos fašistams rezoliuciją, rei-'Po susirinkimo bus diskusijos, tad i 
pirštus, rodos, kad San Fran- kalaujančią paliuosuoti politi- da,yvauklte laika n* atsiveskite i 
cisęo nieko nepaprasto nebu- nius kalinius. Išaukauta dar- 
vo. O kaip žinome, netolimoje bininkų reikalams $10. Vei- 
praeityje turėjome generalį kimas vidutinis, 
streiką, kuris sukratė ne tik surengime “Laisvės 
San Francisco, bet visą kapita- pikniko. Ižde 
listinį pasaulį. Amerik. Darbo $56.53. 
Federacija “nežinojo”, kad I 
čią ėjo kova, kad darbininkai kėjusių už 
policijos buvo gaso bombom Turėjo 3 
nuodijami ir šaudomi, kad dar- davė pelno $37.84. Išaukauta' 
bininkų klasės krauju gatvės iš iždo darbininkų reikalams 
laistomos. ADF konvencija $9. Nariai surinko parašų ant 
būk pravedė 30 valandų darbo Komunistų Partijos 
savaitę. Komunistų Partija per nominacijų blankų 120.

-----. i-----_.x x—’pinigų turi $18.69.
124 kuopa narių turi 12. 

Aukavo $5 Komunistų Parti
jai rinkimų reikalams, taipgi 
per kuopos narius surinkta 
aukų tam pačiam tikslui $9.80.

I Nariai surinko ant blankų pa
našų 200. Ižde pinigų turi 
!$ii.-;
! 164 kuopos užsimokėję už
tšiuos metus 5 nariai. Veikimo1 
nėra.

76 kuopa narių turi 7. Vei-j 
kimas menkas. Kuopų rapor
tai priimti.

i apie 
Plačiai apkalbėti ateinanti!

uni- sėjo, Levulio Svetainėj, Girard
ville, Pa.

j Konferenciją atidarė org. Į 7:30, nes, del susidėjusių
:a. žemaitis. Mandatų komi-,ap]inkybių> mokyk]a turi pra.

sidėti nevėliau 7:30 ir baigtis 
nevėliau 10 vai.

1; 124 kp., Girardville—3;| 
164 kp., Frackville—2. Daly-' 
vauja 10 delegatų nuo 4 kuo-Į 
pų ir 5 Apskričio komiteto na-j 
riai. ;

Pirmininku išrinktas A. že-' 
maitis. Skaityti pereitos kon-' 
ferencijos užrašai ir priimti.! 
Taipgi išduoti ir priimti aps- į

Daug dirbo 
naudai i . I 

pinigų turi

14 kuopa narių 
šiuos 

parengimus,

turi užsimo- 
metus

o

o

o'

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.
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SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks

draugus.
Org. J. P. 
(253-254)

CLEVELAND, OHIO I
ALDLD 57 kp., Corletto kliubas, j 

renkia puikias vakaruškas, subatoj, * 
27 spalio (Oct.), Leituvių darbininkų i 

( svetainėje, 920 E. 79th St. į
36. j Kviečiame Clevelandiečius, ir iš a-! 

kurie Pie6hkės draugus ir drauges skaitlin- j 
i gai atsilankyt. Turėsim skanių vai- j 
J gių, gėrimų ir šokių prie geros or-! 
kestros. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia Komitetas. I 
(253-254) irinkimų

Ižde
streikus senai kovoja už tuos 
principus: sutrumpinimą dar- 
bp valandų, pakėlimą algų ir 
tos kovos rezultatas yra mato 
mas čia pat, San Francisco.

Sam Darcy savo kalboje pa- 
briežė, kad nauja vilnis bedar-’ 
bjų kyla po NRA, antru metu | 
gyvavimo taip vadinamų “ge~( 
rovės” metų. Darbininkų pilni I 
kaliai, kurie su pundeliais ant1 
PpČių vaikščioja vieta nuo vie-, 
tos darbo jieškodami. Vaisių' 
auginimo laukuose yra derlius 
naikinamas. Valdančioji klasė,- 
neturėdama derliui pirkėjų, I 
sūpūdo visą gamtos dovaną ir rinkimai ir prieita prie išva- 
sumeta visą bėdą ant komunis-'dos, kad kiekvienas narys pri- 
tų,/būk pastarieji visą nelai- valo atiduoti, savo balsą už 
nįįi pagimdo. Merriam, per Komunistų Partijos kandida-

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

ratą mokes $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta
Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti

1.
2.

4.
5.

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.
Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
“Vilnies” prenumerata pusei mėtų
Grynais pinigais (cash) $2.50.’

6.

8.
9.

10.

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.

1

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 traukimaš tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir' 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas. > 1 • > j

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJINUQKAMS SKIRTŲ DOVANŲ
Draugams, kurie dalyvaus šiame vajujė i 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-$7; 21-$6; 22-$5.

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

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

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y

Keistučio pašelpinės draugystės su
sirinkimas įvyks 28 d. spalio (Oct),1
2 vai. po pietų, Lietuviu svetainėje, NOTICE is hereby given that License No. 
ortu, Q4- Vici B-7348 has been issued to the undersigned25th St. Visi nariai malonekite da- M|| beer at retail, under Section 76 of 
lyvaut, turim daug svarbių reikalų the Alcoholic Beverage Control Law at 4713 
apkalbėt, taipgi bus išduotas raportas , Kings^’o ’be“Šurnoj on’ the’^emises.13' Of

’ ........................ MURBEN RESTAURANT, Ine.
* t’ 4713—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

iš kongreso kuris atsibuvo Chicagoj.

(253-254)

LEGAL NOTICES, LICENSE: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE-RETAIL

CLIFFSIDE, N. J.WORCESTER, MASS.
attitd n • i i LDS- jaunuolių 156 kuopa rengiu

1 ?■ S?nr:n. k,S 'lideli balių, kuris įvyks 27 d. spa-
nedehoj, 28 spalio (Oct.), 10:30 vai. lio (Oct } 7:30 vat vak 254

į ryto, Liet, svetainėje, 29 Endicott St. t Walker St
i Visi nariai malonėkite dalyvaut nes I Bus gera muzika §okiarils, taipgi
Į bus svarbus susirinkimas išgirsite, bus visokių užkandžių ir gėrimų.
i raportą, is 7 apskr. konferencijos, j i<vje^jam visus skaitlingai atsilanky-1------------------- >
j taipgi bus svarbių žinių ii klausimų pasilinksmint ir kartu paremt notice is hereby given that License No.!
. f. W J A T HI A C1 TTD 111 • 11 _ 7 Q 7 ix »» iL'utizxl 4 z% 4 I* si tLaisvės vajų.

Fin. Sek. J. J. Bakšys.
(253-254)

'jaunuolių kuopą.
Komitetas

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lyga prieš kara ir fa

šizmą, vietinis skyrius, rengia didelį 
-s. A : 1 pčtimievų. 40 u. apauu Liet.
Partijos {Svetainėje, 29 Endicott St., 7 vai.

specialę valstijos legislatūrą, tus, nes ši konferencija pilnai ^SdetĮ Vs ’ d. spalio’ (Oct.) 
išleido 24 milionus neva del užgyrė KomUništų 1 -- _ *-
pagerinimo darbininkų padėji- platformą ir priėmė rezoliuci-'yakare. Bus graži muzikalė programa 
mė, bet tai klausimas, kur tos ją tuo kląusimu. 
sumos daugiausia pateks. Da-Į ’ 
bat,čia eina amerikonizacijos už Visuotiną Lietuvių Kongre- ti. 
propaganda, be abejonės, ji są Prieš Karą ir Fašizmą, 
nebus pamiršta. •' “Laisvės” vajaus reikale nu-

Bob Minor savo kalboj pa-.tarta, kad kiekvienos kolonijos 
reiškė: “Linksma sugrįžti at-‘draugai išsidirbtų planus, kaip 
gal į San Francisco, kur saulė gauti daugiausia L 
visuomet šviečia. Bet čia vien'dienraščiui “Laisvei”, 
vargai ir destrukcija 
tauja. Kapitalistų klasė, kuri .kės draugus ir drauges 

B paremta ant darbininkų išnau-'giau rašinėt į “Laisvę” 
dojimo ir lavonų, be gėdos čių iš savo kolonijų, 
šaukiasi į tuos pačius darbinin
kus, duodama jiems iliuzijų laikoma Shenandoah, Pa. 
platformą. Bet pažiūrėkim, ką 
Roosevelto NRA davė darbo

t ir bus išduotas raportas delegatų ku-
. -v .. *rie dalyvavo kongrese Chicagoj.

Taipgi priimta rezoliucija Kviečiam visus skaitlingai atsilanky-

Rengėjai.
(253-254)

LAWRENCE, MASS.
Daily Workerio naudai rengia ban- 

skaitytojų kietą ir šokius, 27 spalio (Oct.), 8 
Taipgi vai. vakare. Bus skani vakarienė su- 

viešpa-'ši konferencija ragina apielin- g?ra muzlkal® programa iršokiai prie geros orkestros, įžanga

Sekanti konferencija

Pirmininkas, A. Žemaitis 
Sekretore, E. Motuzienė.

uau“ tik Ž5c. Kiekvieno darbininko yra pa
žinų- reiga paremti šį darbininkišką lai

kraštį, be skirtumo ar jis tikintis ar 
' bedievis darbininkas, mes visi esa- 

bus me bedarbės prispausti ir kovojam už 
vieną idealą, tad visi skaitlingai at- 
si lankykite ant šio parengimo. 

Į Komisija.
(253-254)

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RD-2797 has been issued to the undersigned i RW-581 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer and wino at retail, under Sec
Section 132 A of the Alcoholic Beverage. tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-
Control Law at 440--5 Ave., Borough of trol Law _at 48 Hanson Pl., “ 
Brooklyn, County of Kings, 1 
on the premises. 

FRANK E. SMITH ( GEORGE D. PAULIDES &
440—5th Ave., ’ Brooklyn, N. Y.i PAULIDES

_ ___ j GEORGE’S LUNCH & 
NOTICE is hereby given, that License No. Hanson PI 
B-7368 has been' issued to the undersigned ... . , .. - - - ---- -----<• - ------- — — ----------------
to sell beer at retail, under Section 76 of NOTICE is hereby given that License No. to sell beer at retell, under Section 76 of

at RL-2165 has been issued to the undersigned the Alcoholic Beverage Control Law at 598
County i to sell beer, wine and liquor at retell, under Fulton St.. Borough of Brooklyn, County of

■ Section 132 A of the Alcoholic Beverage Kingt), to be consumed on the premises. 
' Control Law at 155 Mcekęr Ave., Borough; MRS. JOHN T. PADDEN, 
, ‘ ~ ‘ to be con-1 . JACK’S CAFE & RESTAURANT
I sumed on the premises.______  , 598 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that License No. 
’ I B-7454 has been issued to the undersigned to 

sell beer at retail, under Section 76 of the
- Beverage Control Law at 24

W-26 has been issued -to the undersigned DeBevoisc Pl., Borough of Brooklyn, County 
to sell wine at retail, under Section 132 A of Kings, to be consumed on the premises.

I qf the Alcoholic Beverage Control Law at ---------— ------------------
6503— 11 Ave., Borough of Brooklyn, County 

, to be consqrnod, dff the-premisas.
• . NICHOLAS EDWARp^ $Ą-U'RAfeATĄ 1 j

' NOTICE is hereby given that License No. 
B-7349 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at rqtail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1229 

> Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be cqnsumed on the premises.

WILLIAM DEVLIN
1229 Flatbush Ave<, < Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

the Alcoholic Beverage Control Law at 173 ‘

Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-1174 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 261—5th Ave., Borough of

to l)e consumed I Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on the premises. ; on the premises.

-----  ’ ------------ ---- ---------------- * BASIL D. j

SODA
Brooklyn, N. Y.

e. smith
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7470 has beei, Issued to the undersigned

FRANK 
261—5th Avc.

B-7368 has been' issued to the undersigned
t ... ___ ... _____  ____
the Alcoholic Beverage Control Law
5823—3 Ave., Borough of Brooklyn, 1_____
of Kings, to be consumed on the premises.

MARTIN BROMMER , „ , , -
5823—3 Ave., Brooklyn, N. Y. i of Brooklyn, County of Kings, to be con-

i sumed on the premises.
-------------------------- j JAMES CONRY, 

! MANOR, CAFETERIA & GRILL
B-7376. has been issued to the undersigned'. 155 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y
to sell beer at retail, under Section 76 of i----------------------- —

Ithe Alcoholic Beverage Control Law at 16 NOTICE is hereby given that License No. f Ateohdic 
Plaza, Borough of Brooklyn, ... .. .. . . .

Kings, to be consumed on the

ALEX LAROUNIŠ
rlaza‘ ^Brooklyn, (N. Y- Of Kings, to be consfuteed, Off the >premjs^.
--------------------------- > ----------LAS EDWARp' jANUAbATĄ I i

ve., ? . Į Tąroo|tl^n, N; y Į

132 A

| Newkirk 
i County of 
I premises.
I 16 Newkirk 
I,

NOTICE is hereby given , tha,t License No. 6508—11 Ave. 
RL-4841 has been issued to the' undersigned 

‘1 beer, wine and liquor at retail,
I under Section 132 A of the Alcoholic Beve- 

t , 1 rage Control Law at 173—4 Ave., Borough oftaipgi bus Brooklyn, County of Kings, to be consutned 
1 on the premises.

- JOHN POMARICO, PALMER’S INNkestros ir viskas kainuos tik 25c. 173—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
Tad kviečiam visus ir visas atsilan- ~—————
u-u. ' NOTICE is hereby given that License No.kyt ir pialeist linksmai laikų. Visi RL-4718 has been issued to the undersigned 
ateikite SU kostumais, nes tai Hallo- i to sell beer, wine and liquor at retail, under B.74o2 hns been issued tn the 
we’en šokiai ir bus duodama dovanos ; gį^roi Law at "soor^Av^-j?' Borough’8of l-° 8e". beer retal1* under Sectton 
UŽ gražiausi ir juokingiausi kostumą. Brooklyn, County of Kings, to be consumed

DETROIT, MICH.
Aido choras rengia vakarienę ir ' 

Į šokius, spalio 28, (Oct), 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 4097 to ..sell 
Porter St. Draugai ir draugės, vaka- Į 
rienė bus labai skani, 
programa ir šokiai prie geros or-

Komisija.

MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6 kp., rengia

on the premises.
THOMAS O’HALLORAN, 

MIDWOOD TAVERN
3005 Ave. J, Brooklyn,

" cottage inn rest..
PETER D’A RIENZO 

[20 iPe)Bcvoise PI., t- - • — , Brooklyn, N. Y.

'NOTICE 5s hereby Riven that Licence No. 
'RW-fel has boen issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under 
Section 132' A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 111 Bay 50 St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

FRANK 
MAYFLOWER 

111 Bay 50th St..

Kings, t© be consumed

CANGEMI.
BAR & GRILR

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-825 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2587 Stillwell Ave., Borough ofKg^to^bo^^ ?Unty Counts of K.ngr to £

t Kings, to be consumed on the premises. on the premises.
! n.vi„ HENRY FRANK • BENNY ADINOLFI
• 173 Dwight bt.» Brooklyn. N. Y. stttj.wrlt. pvqtattdamt--- _ ..... ..... Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B-6096 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail, un<’ “ -- - ....
the Alcoholic Beverage w....„. ... ... ^.. —...... .. ...c „v ,culu, ulluer oec-
129 Livingston St., Borough of Brooklyn, I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
County of Kings, to be consumed — iC‘ —■ «•.................. —
premises.

peter j. McLaughlin
129 Livingston St., ’ Brooklyn,

STILLWELL 
Stillwell Ave.,

RESTAURANT 
Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2031 has been issued to the undersigned

lie Beverage 
--------- ----- at 721 Brighton Beach Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

P. PEARLMUTTER
721 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-1439 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SOL SMITH
527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

2587

* T -r-x-r /v w • i • AV1-4-4.VOA nun uutSIl innuuu LU lilt’ UI1UUI ni^llUUALDLD. 6 kp.. rengia svarbias to Bell beer, wine and liquor at retail, under 
prakalbas, Redęlioje, spalio (Oct.) 28, Section 132 A of the Alcohol;

t - L m ..v. t-, , Control Law at 721 Brighton1934, Liet. Tautiškam name. .Bus du 
geri kalbėtojai, Anna Stasiutė kal
bės angliškai apie jaunuolių klausi
mus, o draugas R. Mizara iš Brook
lyn, N. Y. kalbės apie šių dienų bė
gančius klausimus. Kviečiam visus, 
senus ir jaunus skaitlingai atsilan
kyt.

Komisįja.
(252-253) I

der Section 76 of RW-823 has been issued to the undersigned 
Control Law at to sell beer and wine at retail, under Sec-

on the . trol Law at 2033—39 Stillwell Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kinge, to be

I consumed on the premises.
Y- ! JACK COLUMBANO

Į 2033—39 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.
N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. ' ----------------
RL-4801 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, wine and liquor at retail under RL-4724 has been issued to the undersigned
Section 132 A of the Alcoholic Beverage to sell beer, wlnfe and liquor at retail under
Control Law at 3622 Quentin Road, Bproųgh Section 132 A of the Alcoholic Beverage
of Brooklyn, County of Kings, to be con-, Control Law at 4802 Avenue N, Borough of

.t. i » Brooklyn, County of Kings, to be consumed
—. on the premises.

. WARD’S TAVERN, Inc.
Brooklyn, N. Y. 4802 Avenue N. Brooklyn, N. Y.

sumed on the premises. ' 
PATRICK DOYLE.

.QUENTIN BAR & GRILL
3622 Quentin Rd., 1



Ketvirta^., Spalio 25, 1934 LAISVfi : Penktas Puslapis
. , . . ——f t '

Kompartijos Rinkimų Naudai kių bjaurių vietų. Gaila1 užimti
Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

Naktiniai žygiai
Jei nebūtų mūšių prieš baltuosius, mes, 

beabejonės, bendrai įsimylėtume į Luci
jų. Mes taip pripratom prie artilerijos 
ugnies, kariškų pasislėpimų, kad, jei ar
mijos štabas perkeltų mus užfrontin ir 
jei būtų liuoso laiko šnekučiuotis su ita- 
lijonaite, mes net tada neitum ‘ilsėtis.

Mes pripratom prie tamsumų, kada 
yra patogu pereiti į priešų užfrontį. Ta
da debesiai dangų taip žemai apdengia, 
kad rodos raudonųjų raitelių kepurės 
pradurs jų drėgną masę. Tada stebėti
nai skamba pikės, staigiai užsikabinda- 
mos už medžio šakų. Mes norim paslėp
ti šį skambėjimą mūsų mintyse, surišti jį 
su gyvenimu ir visad nešioti su savim. 
Lucija sakė daug sykių, kad jai patinka 
slapti žygiai. Ji sakė, kad niekas tada 
nemato jos gražumo, kad tada pranyks
ta lyties žymės, kadangi pilkuose prie
tamsos šešėliuose susimaišo į vieną spal
vą gamta, žmonės, arkliai ir ginklai.— 
Greičiau, paršeli, čia yra smagu!—kuž
dėjo ji ausin arkliui, prisilenkdama prie 
tamsaus savo arklio ir netyčiomis jos 
palaidos kasos palietė mano kaktą. Ir 
štai per juodą tamsą pasiekė mane jos 
kvapas. Naktis skyrė mus, bet karštos 
minčių svajonės vienijo mus ir mes jas 
supratome be žodžių. Aš žiūrėjau į tam
są, kur pasirodydavo tai vėl pranykda
vo jos juoda daili figūra, tamsios, drėg
nos nakties prieglobstyj. —Lucijute,— 
tau simpatizuoja visas batalijonas!

—Pss, aš nesu pulko dama! Gėda,— 
atsakė ji ir mostelėjus pro mano ausį 
pluoštą plaukų, pasileido šuoliais pirmyn, 
ir aš tuomet padaviau komandą kavale
rijai. ;

Paslaptinga Galvute
’ * • » < * : i I i * f

Naktiniai žygiai tarsi sulig narsumo 
įstatymą nešė mums pergalę. Vieną ry
tą užėjo noras sužinoti nuo italijonaitės, 
kokią rolę jos gyvenime lošia Tumilovas, 
kaipo žmogus.

—Pulkininkas? Man jisai beveik nie
kas,—jo rolę tu suprasi, kada prisiminsi 
granatas.—Jis yra kliūtis ne man, bet 
Raudonajai Armijai.

—Bet tu, tačiau, papasakok,—spyriau
si aš.

—Jis nėra tiek žingeidus žmogus, kiek 
tu manai.

—Ir ką tu prižadėjai?
—Prižadėto jie tris metus laukia.
—Jie tave užmuš...
—Aš jau tris sykius stovėjau prie mir

ties slenksčio.
__?
Staigiai iš šono nuo priešų sudundėjo 

kanuolės, žemę subeldė geležis—dirva su- - 
vaitojo ir sudrebėjo, tarsi užgauta. Au
sis rėžiantieji švilpimai pasipylė iš augš- 
to, šeši šrapneliai eksplodavo ant mūsų 
galvų. Tyram ore pasirodė debesėliai ir 
paveju nuplaukė į pietus—pas baltuo
sius.

pas
Pa-

ze-

—Tai yra salvė,—suriko Lucija,—yra 
Tumilovas!

Aš tylėjau.
Stebėtinas dalykas! Prieš pavojų (o 

gal, kad prieš mirtį) pamačiau žavėjan- 
tį gamtos vaizdą šviesiose spalvose. Dar 
nebuvo šrapneliai pasiekę žemės, bet 
man pasisekė jau pagauti apylinkės vaiz
das. Tai tęsėsi tik keletą sekundų.

Kaip gabalas pasaulio išplaukė prieš 
mane ukrainiški laukai su kaimais, susi
dedančiais iš bakūžių, atsiremiančiais į 
kalnelius, padengtus miškais. Per apy
linkę kaip gyvatė, išsiraičiusi sruveno 
upė, tai užeidama už kalno, tai vėl pa
sirodydama. Aš būčiau gėrėjęsis tuo 
vaizdu ilgai, bet mano mintis perkirto 
priešakyje riksmas:

—Aš susijudinau,—sekundai prabėgus 
—mintis tarsi sėjikas apipylė žirniais.

—Gulk!—padaviau komandą ir aš.
Pasisekė! O, džiaugsmas.! Šrapneliai 

nepataikė man. Aš pasikėliau nuo že
mės ir, įsakymams perduoti, nubėgau į 
štabą. Raudonarmiečiai nepametė drą
sumo, tvarka ir ramumas neapleido jų.

—Drauge, batalijono vade,—šaukė jau
nasis komunistas Jarkiv, bėgdamas 
mane,—kodėl jūs pavelinot Lucijai 
Įeini bėgioti po atvirą lauką?

—Lucijai?
—Štai, žiūrėk ten.
Teisybė, Lucija prisilenkus prie

mės, bėgiojo po lauką ir kažin ko jieško- 
jo. Štai jau ji kasė drėgną žemę, pilda
ma ją į visas puses. Raudona skepetai
tė nuslinko ant nugaros, plaukai pasilei
do ir vėjas juos plasdeno.

“Ko ji nori?” galvojau aš, prisiminda
mas, kad tik artileristai įieško šrapnelių 
distancinių galvučių del sužinojimo, kaip 
toli yra priešo artilerija. Lucija—Anėra 
artileriste! Ar ji?

—Drauge batalijono vade! Aš pašauk
siu ją.

—Neapsimoka, atsakiau aš, ir pasiun
čiau Jarkivą su įsakymu viršininkui pir
mos baterijos atidaryti ugnį, apšaudant 
priešo poziciją. Aš neturėjau ilgiau lai
ko galvoti apie Lucijos darbą.

Iš po kalno, nuo pietų, išnaujo sudre
bėjo žemė ir banga ūžesio perskrido per 
mus. Kanuolių granatos skrido kaip ne
matomi paukščiai.

—šrapneliai!... Aš pašaukiau žvalgą 
ir pasiunčiau jį sužinoti, ką jie daro kuo
poj. Mane jaudino pranykimas ištyrėjo. 
Čumakas, sutikdamas su manimi, užšo
ko ant arklio ir nudūmė į kairįjį sparną. 
Baltieji spaudė visu pasiutimu, o mes 
gynėmės nuo priešų atakos.* * *

Susidūrimas mūsų jėgų prieš grupes 
laukinių čerkesų pasibaigė be rezultatų. 
Mes gynėmės ir likom pirmesnėj pozici
joj. Per mūšį mus stebino pasiutimas 
baltųjų artilerijos — jie šaudė be palio
vos, nebijodami, kad pritruks granatų.

(Daugiau bus)

CLEVELAND!) ŽINIOS

“Tag Day” 27, 28 dd. Spalio

Spalio 27, 28 dd., 6 Distrikto 
Kompartijos Rinkimų Komite
tas turės rinkliavą-“Tag Day.” 
Visų Lietuvių Komfrakcijos 
narių yra būtina užduotimi ne 
tik patiems dalyvauti, bet pa
sikviesti artimiausjus simpati- 
kus pagalbon, kad sukėlus fi
nansinės paramos savo Parti
jai. Draugai, pasirodykime, 
kad mes galime pasiekti dar
bininkų mases, kurios nori pa
remti savo partiją šiuose rin
kimuose.

perdaug vietos laikraštyje. JeJ 
kas pareikalautų žinotį apie 
kurią nors kompaniją Maine 
valstijoj—aš parašysiu vėliau.

M. W. Jokūbas.

! J .1 * ' ' J ♦ z ‘ 1 bandiatai jam padarė ope
raciją”, atimdami iš jo vi
sus pinigus, kurių buvo tik 
$14.

Iš

Coal Centre, Pa
Coal Centres Ir Apiejįnkės. 

I

Tiek turiu pasigirti, kad ir 
pas mus porą savaičių atgal 
susitvėrė Bedarbių Taryba. 

' Jau turėjom porą susirinkimų 
ir išrinktas komitetas. Kiek 
man teko suprasti, tai Wash- 

je (county) 
randasi 6 lokalai. Labai links
ma girdėti, kad ir numirę pra
deda iš grabų keltis. Reikia su-! 
prasti, kad ką nors prijaučia: 
ar tai artinantis gerovės laikus/ 
ar, greičiausia, pilvo revoliuci
ją. Laikas, draugai, buvo mum 
senai akis atsikrapštyti ir pa
žiūrėti, kas sviete dedasi. Bet 

i ir dabar dar nebūtų pervėlujĮ 
I jeigu tik visi petis į petį susi-| 
glaustume, tai vis šį tą gale- > 
tume laimėti. i

i

Kiek man teko patirti einant j 
į Bedarbių Tarybos susirinki
mus, tai žmonės, eidami, dar 

' vis dairosi į šonus, lyg kad ko

Pasarga Darbininkams ■ ington apskrityj
r a n h a c i R. i rv Ir n 1 a i

Man teko patirti, kad neku- 
rie sukčiai, po priedanga “Em
ployment Agency” vardo, siun
čia darbininkus į New Hamp
shire ir Maine valstijas miškų 
kirst. Įkalba nepatyrusiems 
darbininkams visokių gerovių. 
Bet nelaimingi tie darbininkai, 
kurie, patikėję toms apgaulių | 
agentijoms, važiuoja miškų ! 
kirst.

Viena, nepatyręs miško dar
bo darbininkas niekados nega
li uždirbti sau ant kelio sugrįž
ti atgal, iš kur jį atvežė. An
tra, nepatyręs darbininkas ne ; 
gana atsargus tam darbe ir j bijosi, ir vienas kitą gązdina, 
greit susižeidžia kirviu ir tt., sakydami: “Jeigu kas praneš 
nes Maine valstijos ligoninės ‘investigation’ komitetui, tai 
jau pilnos tokių sužeistų, ypač patrotysim ir tą pačią pašal- 
jaunuolių. Patariu tėvams ne-' pa.” To, draugai, nereikia bi- 
leist savo vaikų dirbti į miš- joti. Jūs gerai žinote, kad 
kus. Trečia, tai NRA kodeksai ' mes, Washington© apskrityje, 
daugiausiai pasitarnauja kru
vinam kapitalistui apvogti dar
bininkus, taip, kad darbinin
kas, dirbąs dieninį darbą, ar 
nuo šmotų, negali daugiau nie
ko uždirbti, kaip tik valgį.

čia paduosiu vietas, kur bu
vau ir savo akimis mačiau tų 
vargšų visą padėtį.

Colbrook, N. H., 
i Marsh kempė nešvari, 
i parazitų. Valgis prastas, šmo- 
| tinis darbas. Maži medžiai ir 
retai. Daug darbininkų, pabai
gę darbą, buvo “in the hole” 

i (skoloje), išėjo ..pėsti, basi. 
Reikia žinoti, kad ir kitos kem- 

! pės N. H. valstijoj tokios 
ir uždarbiai toki pat.

i Kenebago, Me., Arthur 
mar 3 kempės begaliniai

! švarios. Čia darbininkas I
pirkti savo įrankius;
kirvį ir tt. Vieni įrankiai kai
nuoja darbininkui 12 ar 15 

( dolerių. O kur kelionė, jei at
važiuoja iš toli? Miškas pras-; « n . i n :

i tas, tai vieni, padirbę kelias, CoilH. DniUgcli, Matykite Gei*<}; 
' dienas, eina pėsti namo, kiti Veikalą ‘‘ReVOliuClO- 
, važiuoja, prisidarę sau iškaš-j ......
įčių, o treti dirba lig sudėvi memus Atsimmimąi 
j drapanas. Paskui, palikę sko- 
llingi, bėga nakčia, kad bosas 
nematytų išeinant.

Pittston Farm, Me., Great'mus. k«r bus rodomas labai ge-: 
Northern Paper Co. 3 kempės ,ras Sovietų Sąjungoje garniu- 
tokios pat, kaip anos. Miškas .tas judis vardu : “Revoliucio- 
retas, pilnas išvartų. Medžiai, n>er*aUs Atsiminimai.’ 
kur velka arkliais, maži. Kur atysite, kaip veikė 
arkliai negali įeiti, ] 
šlapia, medžiai supuvę 
ma, už supuvusius nemoka, o 
kirst verčia. Tai nukirtęs medį 
turi, supjovęs, sukraut, o “scal- 
er”-matininkas, tai jau žino, 
ką padaryti, taip, kad iš 128

mažiausia pašalpos gaunam. O 
kodėl ? Todėl, kad Washingto- 
no apskričio bedarbiai dar 
nesusiorganizavę visi į Bedar
bių Tarybas, per tai ir kovoti 
negali. Taigi, draugai ir drau
ges, meskime viską į šalį, o 
stokime visi į Bedarbių Tary
bas ir pamatysime, kaip vis
kas netrukus persimainys.

Mainos mūsų apielinkeje 
taip pat mažai dirba. Crescent 
maina, Pittsburgh Coal, dirba 
5 dienas į savaitę,' bet ir tos 
apie 3 mėnesiai atgal atleido 
daug darbininkų, o atgal ne
bejaukia. Kitos 
po 2 ir 3 dienas 
darbo gaut jose 
O kitokių darbų 
siranda. Bedarbių yra užtekti- 

. nai, bet visi rankas nuleidę. O 
._.VT | vienam už visus kovot nėra ga- ; pjūklą,

Bedarbis Varniškis.

Harry 
pilna

pat,

Du- 
ne-! 
turi

1 Įima.

mainos dirba 
į savaitę, bet 
nėra galima, 
apie mus lie

n

Rusų draugų darbininkiškos1 
organizacijos rengia parengi-;

Avė., Lietuvių Komunistų kubiškų pėdų darbininkas gau- 
Frakcijos yra rengiamos ma
sinės prakalbos rinkimų klausi
mu. čia bus nuodugniai išaiš-

Čionai 
revoliu- 

klampa,1 cionieriai caro laikais, impe- 
Žino- balistinio karo metu, revoliu- 

'cijos įvykius, piliečių karą, 
kaip raudonarmiečiai mušė 
baltųjų govėdas, ir labai daug 
paveikslų iš Raudonos Armijos 
kokia ji yra dabar. Veikalas 
labai geras. Visi matykite, j 

ėstuose ir sekamomis dienomis: 
i Šeštadienį, 27 d. spalių, 7 v..' 

Dieninių darbas $1.41 į die- vakare, Russian People House, i 
Waterbury,1 I

JtY U UlDlY Ų. UIC4X M111111IY O Cl U | '

na tokią dalį, kokią jam “seal- j Rodymai įvyks sekamuose mie- 
er” duoda. Kartais 60 pėdų.

Spalio 26 d., Lietuvių Drau- labai žingeidus. Mat, čia bus kinta Komunistų Partijos plat-' dVbininlJal' i“ S‘"
| valandų išdirbęs darbininkas Conn, 
i turėtų gaut $8.46, bet negau-į , ,

^.VC., iviazų namų ir z,emes • . vu., ' na Į)arbininkai turi iš to už-1 Sekmadienj, 28 d. spalių,
Savininkų Lietuvių No. 41 kp.Jkad išgelbėjus savo nuosavy-Įaiškinta plėtimasis ekonominio 1 darbio užmokėt 75 centus už nuo 3 va^ po p*etV ikl 11 nak-.

krizio kapitalistinėse šalyse •ir sekmadienio “burdą” (užlai- t*es> Warkoliuck Hall, 158 
milžiniško progreso atsiekį-mas--Kvaią), tai lieka tik $7.71. O St, Ansonia, Conn. ;
'darbininkų valdomoj šalyje, už lyjančias dienas taipgi turi m drauges. Maty-.

gijų Svetainėj, 6835 Superior! gera proga susipažinti, kuri forma ir prie ko siekiama šiuo- 
Ave., Mažų Namų ir žemės • partija padeda mums kovoti,'se rinkimuose. Bus išdėstyta-iš-

v mum. Aj.ciu v iiį X1U. j. n.p.,i------ —o——---------- . v ,
turės rinkimų klausimu pra-|bę; kuri partija ir katros kan- krjzį0 kapitalistinėse šalyse •ir sekmadienio “burda” (užlai- 
kalbas-diskusijas. Visų partijų didatai pasirodo darbu, o kurie1 
kandidatai yra užkviesti išdės- lik žodžiais moka lošti. Vi-1 
tyti savo partijų programą ir.3i^ms patartina patiems ateiti 
nurodyti, kuri partija turi ar-įir savo kaimynus atsivesti. j 
čiau širdies mažų namų ir že- j 
mės savininkų reikalus. Be re- įvyks 26 d. spalio, 7:30 v. I

ties, J. Warkoliuck Hall, 158

PATARIMAI
NUO APETITO 

ŽADINTOJO IKI 
PRIESKONIO SU

ALUM
A MERIKOJ yra trys^ miestai, pa- 

garsėję sau ypatingais gami
namais valgiais: New York, New 
Orleans ir San Francisco. Kiekvie
nas tų miestų turi savo didžius 
virėjus ir restoranus. Kiekvienas 
yra pasižymėjęs savo /skirtingų 
valgių skoniu.

Kiekvienas tų trijų miestų taip
gi yra garsus bent vienu sau ypa
tingu, plačiai naudojamų gėlimų. 
San Franciscoj žmonės džiaugiasi 
paskubusiu Pisco Punch; tai di
dysis San .Francisco, gėrimas. New 
Orleans mieste žmonės traukia į 
Kreolių užeigas ir linksminasi ma
loniu Sazerac Cocktail gerumu. (O 
andai pirmiau tai buvo absintės 
frappe!)

Didysis New Yorko prisidėjimas 
prie garsių Amerikos gėrimų yra 
Jacob Ruppert’s Alus. Jau per ke
lias žmonių kartas šis alus gami
namas pačioje New Yorko širdyje. 
Bravoras, iš kur jis ateina, yra 
vienas iš puikiausių pasaulyje. Sa
koma, kad Rupperto Bravoro skie
pai, kur jo alus laikomas išsisto- 
vėjimui, yra didžiausi pasaulyje. 
O vienok newyorkiečiai yra taip 
prisirišę prie šio savo alaus, kad 
jis visas sunaudojamas ant vietos, 
kelių mylių plote. Iš viso pasaulio 
žmonės atvažiuodami džiaugiasi jo 
švelniu gerumu ir stiproku, bet 
delikatnu kvapsniu.

Šaltiems orams besiartinant, be
galinė daugybė didmiesčio valgy
klų pradeda gaminti New Yorkui 
ypatingą troškintą mėsą (p o t 
roast) su bulviniais blynukais ir 
Ruppert’s Alum. Ne tik viešose 
valgymo vietose, bet ir privačiuose 
New Yorko piliečių namuose tas 
sudėtinas valgis labai yra tarp jų 
išsiplatinęs.

NEW YORK POT ROAST 
(šešiems Žmonėms)

4 svr. mėsos Biskis druskos
2 kvrt.. acto 2tįfiaukfito miltų
1 pjaustytas svogūnas 2 šaukštai mėsos 
10 pipirų-kornų sulčių
3 babkų lapai % stiklo raudono
3 gvaizdikčliai vyno

Gaminimas: Mėsa—rump, chuck 
ar sirloin; reikia apdaužyt. Įdėt į 
actą (uksusą) su prieskoniais ir 
taip palikt per 4 dienas, retkar
čiais apverčiant.

Užkaitinkite jos sultis ir kep
kite mėsą, kol bus šviesiai ruda 
iš abiejų pusių ir išėmus padėkite 
ant didelės lėkštės. Pakaitinkite 
miltus sultyse, kol bus rudi, ir už
pilkite actą su prieskoniais, van
deniu ir druska. Įdėkite gabalą 
pyragaičio, gaminto su medum ir 
pipirais (Pfeffer Kuchen.), jeigu 
jo čia pat turite, ir pusę šaukšto 
sukraus; viską sykiu pavirinkite 
ir Įdėkite mėsą į tą skystimą. Už- 
dengkite indą ir kepkite, troškin
kite pustrečios arba tris valandas, 
dažnai apverčiant ir tuo skystimu 
aplaistant. Už pusvalandžio pirm 
užbaigiant užpilkite raudonąjį vy
ną.

Kada kepsnys bus jau minkštas, 
baigtinai padarykite sosą-padažalą. 
Padėkite kepsnį ant didelės lėk
štės, nugraibykite taukus nuo pa- 
dažalo ir iškoškite jį; jei negana 
rūgštus, dar pridėkite acto.

šis valgis, sykiu su gausiais 
skūneriais Ruppert’s Alaus, sutei
kia labai skanų, sveiką, puikų val
gymą, o visgi nebrangų. |
___________________________________________  11

PHILADELPHIA, PA.
Dar bininkiskos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais
vės,” rengia didelę iškilmę

Vakarienę ir koncertu
Taipgi bus galima turėti drau
giškų žaislų ir lietuviškų šokių.

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. Menkclia- 

niutė, mezzo sopranas; A. Viš- 
niauskas, baritonas; J. L; Ka
valiauskaitė, sopranas; A. Va- 
latkiutė, dramatiškas sopranas 
ir smuikų trio grieš: A. E. Po- 
tas, B. Neverdauskas, J. Puo- 
dis ir pianu akompanuos He
len Rainys.

Taipgi dainuos ir Lyros Cho
ras vadovaujamas A. Valat- 
kiutės; A. E. Potas duos smui
ko solų, jam pianu akompa
nuos Helen Rainys; Eugenija 
Mačienas ir Helen Rainys duos 
piano duetą; Helen Rainys 
duos ir piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
Jau čia matote puikų muzi- 

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. Todėl tuos dalykus 
aiškins drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES ,

| paveikslus familijq, ves
tuvių, kitokių gmpių ir. pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavua 
sudarau bu 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at-

' maliavoju įvai
riom spalvom; 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES 
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

S12

Painters and Carpenters
¥

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

kite šiuos veikalus, tuomi ne' 
tik gausite pro£ą pamatyti So-1 

i- j 
darbo dieną! ' - site darbininkų organizacijas. į

Kitas nešvarus darbas minė-j --------------------- j
tos kompanijos, tai kad ji turi; „ _ Tūli i
pasamdžius už bosus, scalers ir llCIWUlg, lviass._ lull

, clerks, visos Maine valstijos banditai pašaukė per te-
sukčius ir kitokios rūšies niek- lefoną daktarą Morgner, 
šus, nes daugelis iš darbininkų kad jis skubintus! pas ligO- 
žino Brice, Silman, Chase ir tt. nį. Bet kuomet daktaras 
Tai tik keletas iš daugelio to- pasiekė nurodytą vietą, tai

.Sovietų Rusijoj. Taipgi ką turi mokėt už “burdą.” Tai pasi- 
|darbininkai daryti, kad praša-'rodo NRĄ nešvarūs dantys!.

tAlSNUOTAS GRABORIUS

Atsiminkite, kad tas viskas ]įnus §įa nepakenčiama padėtį.1 Po $1 dienai už 12-14 valandų vi®tų gerą judį, bet ir parem rim oc zi n .on ,, I v ‘ i- t s cifp dnrhminkn nro’ft.nizar.nsiR
publikonų ir demokratų, yra,vakare, 6835 Superior Ave. 
užkviesti Komunistų Partijos} 
atstovai sykiu išdėstyti prieš' 
šio susirinkimo-mitingo daly
vius savo partijų programą- 
vaistus pagerinimui mūsų 
smulkių namų ir žemės savi-; 
ninku padėties. Mitingas bus

Netekęs Namo.

Didelės Rinkimų Prakalbos,
Rengia Lietuvių Komunistų

Frakcija
Spalio 30 d., Lietuvių Drau- kviesti.

gijų Svetainėj, 6835 Superior

Bus geri kalbėtojai. Visi mūsų 
organizacijų nariai ir darbi
ninkiškos spaudos skaitytojai 
yra kviečiami dalyvauti šiame 
mitinge ir būtinai nors po vie
ną savo draugą-kaimyną pa-

Frk. Narys.

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.



Šeštas Puslapis Ketvirtad., Spalio 25, 1934LAISVU

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
detektyvai sučiupo ją. Kaltina 
žulikavime. Ji yra 22 metų ir 
jau buvus pirmiau ženota.

Bedarbis Darb. Norėjo i 
Nužudyti Šeimyną ir Save j 
William Grier, 38 metų am-Į 

žiaus, 82 Wadsworth Ave., i 
miegant jo šeimynai atsuko še-! 
šis gazo kranelius ir patsai iš
šoko per langą. Jo sūnus pa
budo ir puolėsi gelbėti motiną! 
ir dvi seseris. Jos jau I 
veik negyvos, subėgę kaimy-i 
nai ir atvykus pirmoji pagelba,’ 
atgaivino moterį ir dvi' jos 
mergaites 12 ir 14 metų am- ' 
žiaus. Grier buvo ilgą laiką be 
darbo ir labai Vargingai gyve- • 
no. Netikęs toki3 j dąrbininko Į 
pasielgimas, reikia ne savižu-- 
dystėje jieškoti išėjimo, bet ■ 1 Nedėlioj, spalio 21 
kovoti už pašalpą bedarbiams j Workers Center, LDS. 50 
ir darbininkų draudimą. ' .

Kas Remia “Daily 
Workerj?”

Workers’International 
įder, fraternalės 
j nariai, sukėlė $500

j klausimu, kas pagelbėjo pa- 
, pildyti mūsų darbininkišką pa
rengimą.

Šokiams griežė BalčiunukoOr- : 
organizacijos! orkestrą.
“ I “Daily! Gauta du nauji nariai į 50 

Workeriui.” Dabar yra vajus kp.
už sukėlimą $60,000 “Daily ~ 
Workeriui.” Daugelis partijos ti prie gerai pavykusių.

Sekmadienio Vakare L D .S.
Jaunimas Turės Balių

LDS Jaunuolių kuopa,. No. 
200 rengia labai šaunų balių 
ateinantį sekmadienį, 28 d. 
spalio, Laisvės svetainėje. Tai

Antradienį ryte subvėje 
žmonės buvo sujudinti ant 8th 
Avė., ir 17th‘St., kad tūlas vy
ras išsitraukė revolverį ir per
šovė T. Jamesą, 32 metų. 
James guli ligoninėje. Jis ne
žino kas ir už ką jį šovė.

Oster, 25 metų darbinin- 
kuris reikalavo pašalpos,

Parengimą galima priskaity- bUs pirmas jų rudeninis balius. 
..... '• Tas/Bus svetainė išpuošta rudeni- 

buvo vienetU Jau sukėlė savo kvotas,'manau, draugam priduos dau-
■ bet daugelis dar to neatsiekė, giaus drąsos ir energijos dar-!
! Visos darbininkų organizacijos j buotis ant. toliaus ir kuopą au- 
privald pagelbėti savo dienraš-'iginti kaip skaičiumi, taip ir 
čiui.' * - į ’ • ’ ! j darbininkišku susipratimu. Jau

dabar ši kuopa yra prisidėjus . 
prie parėmimo mūsų darbiniu-' 

Dabartinėje!

čiui. i t
: ' .....

! Iš So/Brooklyniečią 
‘V parengimo

bet Į' 1 Nedėlioj

kiško

Surado ir Sulaužė Jo
__ I- ”

d.
ir I 

jaunuolių 226 kp. turėjo kon- < 
! certą ir balių, žmonių buvo i 
■ pilna svetainė. Programa irgi 
buvo gera. Dainavo Aido Cho
ras ir merginų ensemblis po 

i vadovyste dr-gės šalinaitės.

veikimo.
rinkimų kampanijoje, 

■ j kartu su kitomis darb. organi- 
Į žarijomis sukėlė apie 40 dol. 
del įsigijimo garsiakalbio. A- 

jteityje galima tikėtis dar dau- 
Igiaus paramos darbininkiškam 
veikimui.

Korespondentas.

niais lapais, taip kad visi atė
jusieji į šį parengimą jausis, 
kai esą dideliam miške.

Orkestrą bus geriausia ir 
tai pirmu syk grojanti Brook- 
lyne. Bus Charlie Kwarreno 
Orkestrą iš Elizabetho. Kaip 
žinote, Chalis yra Laisvės an-Į 
gliško skyriaus redaktorius, 
nors retai tėdaktoriai yra mu
zikai, bet šis yrą pusėtinai pra-į 
mokęs ir populiąriškas su pol-i 
komis.

kas, 
buvo areštuotas ir kapitalisti
nis teisėjas atrado jį kaltu 
“betvarkės kėlime.“ Darbinin
ką nuteisė užsimokėti $10 pa
baudos ir 3 dienas kalėjimo. 
Jis neturi iš ko pabaudą mo
kėti, tat ir už tai turės būti ka
lėjime.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

i

Tūlas darbininkas M. Bordi,; Dajnavo jr mūsų mylimi dai- 
504 W. 48th St., kaip ir dau-Į nminkai Višniauskas iš Ba- 
gelis kitų, nustojo pasitikėjimo' 
bankų saugumui. Jis 1933 me-1 Brooklyno. Apie 
tais išsiėmė iš banko visus sa- .

yonne ir Kavaliauskaitė 
visus

1S I

Iš Darbininką Mokyklos

Žinios Iš Darbininkų Kovų
Amerikos Darbo Federacijos 

2 ir 3 IFWU. lokalų nariai en
tuziastiškai sveikino Ben

Tarptautinė darbininkų mo-. Goldą, kada jis su Industrial 
kykla tęsis per visą žieminį unjjOs nariais atėjo ir pasiūlėBrooklyno. Apie visus augs-. y . lekciios T/. V

. čiaus minėtus nereikia jokio i^ iabiejų vienybę,
vo pinigus, apie $8,000, sudėjo aiškinimo,, jie w ' '* ‘
į tvirtą savadarbį baksiuką, yra žinomi ir visuomet puikiai

- - - - - ' savo užduotis atlieka. Bet čia

jau daugeliui

uždėjo spyną ir padėjo į bak-
są. Bet matyti kalbėjo apie ta.^uvo keliatas iš vietinių, kurie 

Kartą parvyko pįrmu Syk dalyvavo mūsų 
tarpe. F. Babrauskiutė atliko 
“tap dancing”; H. Navalskiutė 

žižiunas ant

savo “banką." .
ir rado, kad jo tas “bankas“ 
sulaužytas ir pinigų nėra. Su 
policijos pagelba pavyko areš- deklamavo; M 
tuoti tris jaunuolius ir iš jų smuikos griežė, jam akomp. S. 
atimti $7,300, o kiti jau pra-'- • - .......................
leisti. Septynios 
buvo
tiems jaunuoliams pinigus iš-i]js. dainavo A. Meškis; dvi ru- 
leisti.

i Rochka, taipgi jinai viena pa- 
bumaškos _< dainavo ; E.. Vaiteliutė daina- 

po $1,000, ir tas kliudė' vo, jaj akompanavo K. Vaite-

i sės pašoko rusišką kazoką, 
j šie vietiniai jaunuoliai iki šiol 

. Streikuoja Pardavinėtojai ;-<£ “„SX
1 Krautuvių darbininkai par-1 scenos. Atskirai apie kiękvię- 
ejavinėtojai sustreikavo ant 2- ną negalima aprašyti, nes daug 
jų blokų Manhattan Avė'., vietos užimtų. Bet trumpai jr

Pereitą sekmadienį turėjo bū-! 
ti prelegentu D. Henderson, 
bet jam nedalyvaujant, buvo 
d. Brunet, autorius brošiūros: 
“Lauko Darbininkų Gyveni
mas ir Revoliucija.“

Brunet aiškino ūkio ' darbi
ninkų sunkią padėtį. Jų sąly
gos nėra geresnės už miestų 
darbininkų. Kaip kad miestų 
darbininkai praranda namus, 
del nesumokėjimo nuošimčių, 
taip ir maži ūkininkai savo 
ūkius. Mieste kapitalistams 
daugiau vyksta išparduoti dar
bininkų namus varžytinių pa
gelba. Farmeriai geriau susior
ganizuoja ir atremia savo prie
šus. Jie tankiai už kokius 12 
centus nuperka ūkį ir atgal 
grąžina jo savininkui. Jeigu,

Po trijų dienų streiko North 
American Iron and Steel Co. 
darbininkai laimėjo streiką. 
Kompanija išpildė darbininkų 
reikalavimus.

Pereito karo veteranai, or
ganizuoti į budavotojų unijos 
lokalą No. 3, paskelbė streiką 
reikalaudami, kad būtų moka
mos didesnės algos. Jie dirbo 
ant Boston Rd. įvairius darbus.
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• ''-w-k’. - > « I . -v • f ' • 1/ ♦’ Avė. stotai galima pasakyti, kad vi- j ^urįs foan(Į0 mokėti brangiai, 
•— . I>4x: .1....... ’TIK K rA i n ei r™voi onvn mmwroc or 11 Ir M Iir Btoachtay.> Jife pikietuoja si gerai savo pareigas atliko. 
Rohlein, Karpinski-Rozenberg Ateityje mes galime tikėtis tu- 
ir kitas drabužių krautuves.- rėti tikrai talentingus daini- 
D^rbininkai yra organizuoti į ninkus. Drg. J. Orman pasakė

, -trumpą prakalbėlę jaunuolių!

tai visi aplinkiniai farmeriai 
tokį elementą paskelbia ske- 
bu ir atsisako ką nors su juom

LDS. 200 jaunuolių kuopa rengia 
j ‘‘Hallowe’en Party” sekmadienį, 28 
spalio (Oct.) 7 vai vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Bus gera programa, dai
nuos Aido Choro Merginų Ensemblis, 
F. Pakalniškis ir L. Kavaliauskaitė. 
Taipgi bus ir gardžių valgių ir gė
rimų. LDS. Jaunuoliai kviečia visus 
atsilankyt ir paremt jų parengimus, 
tad kviečiam netik senus tėvus bet 
prašom atsivesti ir. jaunus sūnus ir 
dukteris, ir tegul jie atsiveda savo 

i draugus ir drauges.
Visi galės smagiai pasišokti nes 

bus gera orkestrą iš New Jersey, 
pirmu kartu Brooklyno apielinkėje 
pasirodys. Įžanga tik 25c.

(253-254)

REIKALAVIMAI
KEARNY, N. J.

REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
stoties, pinigiškai prisidėti su apie 

$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį 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.

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ I
t 1 ' s

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro ĮaVq ofisą ' 
Williamsburghe:

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

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I

Kampas E. 23rd Si.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

uniją.
T

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

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y

Diskusijose ėmė dalyvumą 
visa eilė studentų, kurie dirbo 
ant žemės ūkių. Buvo labai 
daug žingeidžių davinių, kaip 

š.I darbininkai streikų pagelba Į

Kalbės Drg. E. Browder
Rytoj, 8 vai. vakare, Royal 

Manor, 16-18 Manhattan Ave., 
Brooklyne, kalbės Koipunistij 
Partijos geueralis sekretorius, I 
draugas Earl Browder. Bus irj 
vietos Kom. Partijos kandida- 1 bukės. Jei kas žinote kur ji randasi, 
tai, Martha Stone, T. Holmes! malonėkite man pranešt, už ką bū- 
ir kiti, kurie šakys prakalbas. |sil> askinga: Antanina Ramonaičiutė, 

’ J 1 I po vyru Antanina Zaldanene, P. O.
Šios prakalbos labai svarbios, 
jose bus išaiškinta Koipunistų 
Partijos pozicija būsiamais rin
kimais ir kitose darbininkių ko
vose. Visi ir visos ateikite ma
siniai.

(249-275)

PAJIEŠKOJIMAI !
Pajieškau savo draugės, Onos Gei-1

Box 137, Maryville, Ill.
(252-253)

PARDAVIMAI

| pagerino savo būvį. Ryškiau- j 54 • p ose
įSias pavyzdis, kaip burokų ^ «“/*■»*«« * *** 'Kreipkitės į “Lai

ad°- Bus Visu Partiją Kalbėtojai i
nkai 1 , .1

•’.............. - triqn| Rengia liet, amalgameitų

j auklėjimo laukuose, Kolor:
Ije ir Kalifornijoje, darbininkai
'.privertė' išnaudotojus daugiau! - , . oz,~,
jmoketi ir gerinti darbo sąly- kriaučių 54 skyrius, 26 d. spa- 

lio, 1934, 8-tą vai. vakare, Am. 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn^-N. Y.

Išgirskime visų p arti j ų plat
formas ateinančių rinkimų. 
Dalyvaus atstovai nuo: Demo
kratų, Socialistų ir Fusion. Nuo! 
Komunistų — Harry Raymond, * 
Candidate for Justice of Su-

j gas. Daugelis farmerių yra pa- 
įsirengę balsuoti už Komunistų 
į Partijos kandidatus.

j Remkite Alkanų Maršavimą
New Yorko valstijos darbi- 

; ninku maršavimas į Albany
prasidės šį šeštadienį, 27 d.'Preme Court. Kviečiame visus >

A. VIŠNIAUSKAS 
Konstancija Menkeliuniutė

Garsioji dainininkė K. Menkeliuniutė jau grįžta iš savo 
koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės“ koncertui. Apart so- 
lų, ji dainuos duetus su italu tenoru Candido Canfora.

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

Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei- 
tatne “Laisvės“ koncerte gavo daugiausia aplodismentų.

Aido Choro Merginu. Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
fiiim koncertui. Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raišys, augštai 
E'siekęs Smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective ( 

era, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus Itąhj Vyrų“ 
M irt taip pat dalyvaus Aido ‘Choras. Dar yrfį daroma 

pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale.
JŽANGA $1.00, 75c ir ;SOc. H f 1

• Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

■ spalio. Willamsburgo darbi
ninkai pereitą penktadienį lai
kė masinį susirinkimą ant 
Grand St. Extension ir Have- 
meyęr gatvių ir išrinko drg. 
Martha Stone, Komunistų Par
tijos kandidatę 14-tam Assem
bly distrikte, ir H. Center, 
kandidatą 11-tam distrikte, 
kad jie vietos pašalpos biure 
įteiktų darbininkų reikalavi
mus. Taipgi jie bus delegatais 
į Albany. Visos darbininkų or
ganizacijos privalo remti de
legatų maršavimą į valstijos 
sostinę, kur jie įteiks bedarbių 
ir visų darbininkų reikalavi
mus valstijos viršininkams.

Auto. Keliai Ir Pinigai
Nevy Yorko valstijos auto

mobilių biuras praneša, kad 
dabar valstijoj yra 85,000 my
lių automobilių kelių. Didesnė 
pusė blogi, reikia taisyti. 
Šiais metais gavo už laisnius 
$83,000,000, bet tik $42,000,- 
odo sunaudojo kelių taisymui, 
o kiti pinigai sunaudoti algoms 
viršininkų ir kitiems tikslams.

balsuotojus.
Įžanga veltui..

Trumpos Žinutes
Joseph Coopermari, 35 mė

tų, '5815 Snyder Avė., atrastas 
kulkų suvarstytas. Sakoma, 
kad jis turėjo reikalus 
gengsteriais.

su

tiki . i enj,
Rose Guartelierie, kuri 

apsivedė pereitą sekmadi 
pirm negu su savo jaunu vy
ru išvažiavo į “medaus mėne
sį,“ buvo areštuota. Ji nuėjo į 
krautuvę nusipirkti, bet ten du

Parsiduoda nedidelis saliunas ir j 
restaurantas, vieta graži ir apgyven- ' 

... 1 kitų tautų žmonių. Par- 
; prieinamą kainą. į 

t Laisvės” ofisą, 427 Lo- ' 
rimer St., del tolimesnių informacijų ! 
apie kur randasi vieta.

(251-253)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

THE NĖW 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

n III | ||"0 Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
.. I millj čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

C matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių {degimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

Parsamdaų 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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai; Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau
du 1 i ai, Skilvio, 
žarnų ir MSšla- 
žamės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

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

rumų ir čiepų Jšmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

I

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės \anglis, geriausios 

rūšies ir ; pilnas: svoris—2000 ; svarų 
tonas, tai' legališUas svoiis. « Pmstk- 
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
> arba hžeikite pasikalbėti į ofisą 

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




