
Telephone STagg 2-3878No. 259 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Lapkričio (Nov.) 1, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

ŠILKO DAŽYKLŲ 
STREIKAS AUGA

A

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai V i t m šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsita 
Pasaulį!

25 N. Y. ALKANŲJŲ MARSUOTOJAI SUŽEISTI, 65 SUIMTI
< € i Z

Drg. A. J. Smitas, Philadelphietis, Pra
. lenkė Visus “Laisvės” Vajininkus; Reikau
skas Antroje Vietoje, P. Rokas Trečioje

PATERSON, N. J. — šį 
penktadienį unija šaukia 
streikan dar 10,000 šilko da
žyklų darbininkų Shamoki- 
ne, Sunbury, Williamsporte 
ir Allentowne, Pa.; Belvide
re ir Oxford, N’. J., ir Per
ennial Piece Dye Rhode Is
lande. i

HARTFORD, Conn.—Su
streikavo 125 darbininkai į 
Peerless šilko fabriko, 
Rockvillėj, prieš persekioji
mą pirmesnio streiko pikie- 
tininkų. Fabrikas kietai pi- 
kietuojamas.

PATERSON, N. J.—Ant
radienio rytą kelių tūkstan
čių darbininkų pikietas,
maršuodamas nuo vienos' 
kT/Sfs nedSų® Geo- Šimaitis Galėtu Temyli Drg. M. Dobilų, Kuris jau 
ti. iš Giobe-Skein dažyklos i Pusėtinai Varosi Pirmyn;-Kur Clevelando Drg. Mažeika? 
buvo išvyta keli skebai. ! ----------------

Apskaitliuojama,,. kad į j Gal būt, kiti vajininkai nesi- A.L.D.L.D 20 kp. (O. Gimie-| 
ŠIOS Savaitės pabaigą Strei- j tikėjo susilaukti tokio “pavo-i nė) Binghamton, N. Y. ..78 
kuos jau daugiau kaip 30,-i jaus” sau iš Philadelphijos, iš'A# Daukant, Toronto, Can^ 74 
000 darbininkų Šioj pramo-jkur draugas’ A. J. Smitas R Mizara Brooklyn, N.Y. 66 
ngj- ITT,® • n„aU ' D- Krūtis, Elizabeth, N. J. 64

Fabrikantai darbininkams |ska’t5't°Jl) Pul}įtis> tl'° K u b Hudson Mass 641
Siūlo t k tokias sąlygas: po P Reikauska ir waterburietj Dr. J. J. Kaškiaučius, 
64 centus i valandą, 46 va-|dl.g p Boką Drg. Geo šiĄ| Newark, N. J........................62

'maitis iš Montello su 144 ' S. Puidokas, Rumford, Me. 42 
punktais dar turi užėmęs ket- 1 d. Navalinskas, Forest City 42

Patersono dažytojų lokalo virtą vietą, bet kažin, ar new- I ALDLD 13 kp. Easton, Pa. 32 
prezidentas Anthony Ammi- arkietis drg. M. Dobinis neat-' A. žemaitis, Shenandoah, .32 
rato susirinkime gyrė poli- kariaus nuo jo tą poziciją? 
ciją, draudė streikieriams 
niekinančiai šaukti 
baubti prieš policininkus, 
bet užsipuldinėjo komunis
tus ir kitus kovingus pikie- 

• tuo to jus.
Darbininkai turi susior

ganizuoti į stiprius eiliniu 
narių streiko komitetus* ir 
saugotis, kad tokie vadai jų

v neparduotų bosams. Be pa
čių darbininkų nubalsavimo, 
kas liečia streiko baigimo 
sąlygas, streikieriai turi ne
grįžti darban.

Dirbtina Širdis S^RS 
, Atgaivina Numirėlį
\ MASKVA. — Dr. Sergius 

ytfruchanenko išrado dirbti-1 •* OI • • 17 np 1 • IT* IT 
ną širdį Vienas pasikoręsILeilklja dKlHa KaTO 1 aHlY031 VISUS VVITUS 
žmogus buvo su tos dirbti- i „ m ,

: ir Moteris Tarp 17-60 Mėty Amžiaus
gijo jo kraujo veikimas ir! 
pakaruoklis pradėjo vartyti 
akis, nors, tiesa, atgaivintas 
išbuvo tik dvi minutes. Jis 
buvo gaivinamas sovietinia
me Bogdanovo vardo insti
tute. Tuo išradimu pavyko 
atgaivint šunis 25-kioms 
minutėms. Toliau dirbtiną 
širdį patobulinus, galima 
būsią ilgesniam laikui žmo
nes atgavint.

Dirbtinoji širdis yra tam 
tikra elektros varoma pum- 
pa. Vieną pumpos dūdą 
prijungia prie negyvėlio ar
terijos, kitą ’ prie kitos 
kraujagy^Jės v a d i n a m os 
“viena” ir taip varo kraują 
aplinkui. O kad* apsaugot 
kraują nuo sukrekę jimo, 
įleidžia tam tikrų chemika
lų.

landų darbo savaitę ir ne
pilną unijos pripažinimą.

■ ■ ■> j A. Valirichus, Pittston, Pa. 31 
Draugai klausinėja, kur din-: P* Zirgulienė, Rochester, ..29 

Lai-i A. Bimba, B’klyn, N. Y. ...22 
Colwell, B’klyn, JN. Y. . . 22 
Pakali, B’klyn, N. Y.......... 22
Balsys, Baltimore, Md. 21 
Ramons, Scotia, N. Y. ..20 
Weiss, Brooklyn, N. Y. . 20 
Petronis, Montreal, Can. 20 

Ura 1 A. Lideikienė, Great Neck> 20

foei go buvęs pirmiau puikus 
jsyės,” vajininkas drg. Mažeika L
iš Cleveland© ? j f.

Tėmydami vajininkų surašą, J« 
pastebėsite naujų veiklių va-.P. 
jaus “reisuotojų” ir persitik-’J. 
rinsite, kad vajaus varžytinės į P. 
darosi gana įkaitusios.
už sociale.s varžytines šiame; A. Kazokytė, B’klyn, N. Y. 20 j 

I______ _________ 17 NT 90E. N. Jeskevich, Brooklyn, 20svarbiame darbe!
> šiandien vajininkai sto.vi ši- Ch. Dumčius 'McAdoo, Pa. 20 
taip: P.
A. J* Smith, Phila., Pa. . .221'P.
S. Reikauskas, Shenandoah 178 J.
P. Bokas, Waterbury, . . . .176 S.
ALDLD 11 kp. ir 155 kp

Worcester, Mass. .........
Geo, Shimaitis, Montello, 144 J
M. Dobinis, Newark, N. J. 95 [
G. Krance ir I. Katilis, 

Bridgewater, Mass. .

Buknys, B’klyn, N. Y. . .20 
A. Bernotas, Pittsburgh, 20 
Barkus, B’klyn, N. Y. . .,16 
Peleckas, B’klyn, N. Y. 14 
Gasiunas, Pittsburgh, Pa. 11

162 J. Stasiukaitis, Phila., Pa. 11 
Muskauskas, Wilkes Barre, 

Pa......................  11
J. Anvil, Montreal, Can. . . 10 

91 M, Žald. Philk., Pa..............8

Teroras prieš Colorado 
Kovingus Darbininkus
DENVER, Colo. — Po 

kruvinam policijos užpuoli-
i • •’I • vv •

V A R ŠAVA. — Lenkijos .svetimos šalies valdžia, 
prezidento vardu išleista 
įsakymas, pagal kurį visiem 
piliečiam, vyram ir mote
rim, tarp 17 ir • 60 metų 
amžiaus, yra privaloma pa- 
gelbinė kariška tarnyba. 
Juos gali šaukti į karo pa
reigų pamokas ir ramiu lai
ku, išanksto lavinant juos 
tam darbui. Kas nepaklau
sys, bus baudžiamas 3 mė
nesiais kalėjinio arba $500 
piniginės pabaudos.

Antru patvarkymu Pil
sudskio valdžia įsako, kad 
bile pilietis, sulig vyriausy
bės patvarkymo, turės per
vesti jai visą savo nuosavy
bę, kokios pateikalaus val
džia, ištikus karui. Tokia
me atsitikime valdžia gali 
paimt savo kontrolėn ir vi
są prekybą, pramonę, lauko 
ūkį, gelžkelius ir pačias 
nuosavybės teises.

Trečiu įsakymu gali būt 
baudžiami penkiais metais, seveltas tuom nori papirkt 
kalėjimo žmonės už tokius savo partijai balsuotojus.

Nėra reikalo, kad būtų 
Lenkų valdžios pažymėta, 
jbg tokia bei tokia žinia, tu
ri būt laikoma slaptybėje. 
Tatai paliekama patiems 
laikraštininkams bei pilie
čiams “dasiprotėti”. Pagal 
šį patvarkymą, Pilsudskio 
valdžia gali smaugti bile 
laikraštį, kuris išspausdins 
nepalankų jai straipsnį arba 
žinią. • i : <

Šie patvarkymai rodo, 
kaip sparčiai yra ruošiama
si imperialistiniam, karui. / <

Pašalpą už Balsus
WASHINGTON. — Re- 

publikonų rinkimų komite
tas kaltina Roosevelto val
džią, kad ji su politiniais 
išrokavimąis paskyrė $135^- 
214,466 bedarbių pašalpoms 
lapkričio mėnesiui 47-se, 
valstijose. Sako, kad Roo-

kruvinam policijos užpuoli- kalėjimo žmonės už tokius 
mui ant streikuojančių pa- veiksmus, kaip: atidengi- 
šalpinių darbininkų, buvo mas svetimoms šalims žinių 
padaryta kratos-pogromai ir dokumentų, kurie turėtų 
kelių darbininkiškų organi- būt laikomi slaptybėj; sklei- 
zacijų centruose; suimta ir dimas tokių žinių apie poli- 
įkalinta keliolika kovingų tinę, ekonominę arba diplo-> pcvciuo xiuxyijvd n to tu ven, 
darbininkų vadų. Policijai matinę padėtį Lenkijoje, ku-' svarsto savitarpinės taikos 
padeda fašistinės gaujos, riomis galėtų pasinaudoti1 reikalą.

•Angoroj, Turkijos sosti
nėj, susirinko Graikijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ir 
pačios Trukijos atstovai;

riomis galėtų pasinaudoti reikalą.

Vaizdelis iš Japonijos karo laivų manevrų. Ką 
tik pirm to Japonai dare armijos manevrus Man- 
džurijoj. Jie buvo taikomi prieš Sovietų Sąjungą.IŠ LIETUVOS

Policija Užkirto Kelią Alkanųjų Eisenai į 
New Yorko Valstijos Sostinę; Žvėriškai 
Juos Užpuolė; Pašaukta ir Milicininkai c

Į Protestuokime prieš Gubernatoriaus Lehmano Kruvinąjį 
Darbą; Pikietuokime Jo Namus ir Kur tik Jis Pasirodo
ALBANY, N. Y. — Poli- laukan ir tuo pačiu sykiu 

ei j a antradienį su buožėmis skaldė jiems galvas buožė- 
užpuolė du būrius alkanųjų 
maršuotojų, iš dviejų pusių 
atvykstančių į Albany, kai
po valstijos sostinę. 25 mar- 
šuotojai tapo sužeisti, penki 
iš jų taip pavojingai, kad 
jie^muvežti į ligoninę. Be 
to, 65 buvo areštuoti; 
laikomi teismui neva 
“betvarkės darymą.

šiltą žieminę kep'urę, Lukošai-BIRŽŲ VALDININKŲ IR
KUNIGO-SKANDALAI:. L tis pastebėjo, kad ta kepurė 

■nmAAT 'esanti ne jo', bet vežiko. TadaBIRŽAI.’—Pašto virsimnkasi .
t į '♦"v I «zx A, Ir n i ■».-» «■* < v R t v t z~x x»4-1 •_?

M. Plepys išeikvojo apie .47,- 
000 litų pinigų. 1 Jis buvo žy
mus “visuomenės šulas”, todėl 
visai suprantama, kad miesto 
“obivatėliams” buVo daug kal
bų, svarstymų, spėliojimų, kaip 
toks asmuo galėjo taip, o ne 
kitaip padaryti. Dabar jis lau
kia teismo.

Dar nebuvo baigtos kalbos j 
apie M. Plepį, kaip gimė tokia 
sensacija, kuri išėjo iš Biržų 
ribų ir praskambėjo visoj Lie- _ , . _. . ,
tuvoj. Tai dekano kun. Kup- Bįys ir Lietuvos, miškų lam- 
revičiaus skandalas su “ange- 
laitėmis”.

šio “reikalo” svari 
čiame įkarštyje staiga dingo 
Biržų majoras (burmistras) 
Vagneris. Vagneris irgi buvo 
“šulas”, o jo gyvenimą biržie
čiai senai pastebėjo. Visi ge
rai žinojo, kad jam algos ne
užtenka, kad algą net už tris 
mėnesius pirmyn . .^paimdavo,

plėšikai pavartė ją, įvertino 3 
litus ir, išėmę tiek pinigų, Lu- 
košaičiui už kepurę sumokėjo.

Išeidami plėšikai pabučiavo 
Lukošaitienei į. ranką, liepė iki 
kitos dienos ryto policijai nie
ko nepranešti, o policijos^ va
dui pas Lukošaičius paliko raš- 

I tą,—pareiškimą, kuriame pra- 
• neša atsilankę į Šiaulius, “sve
čiavęs!” pas Lukošaičius ir pa
ėmę iš jų 400 lt. pinigų. Raš
telį pasirašė Laisvas Aras—

pionas—Kazlauskas.

stymo pla- ' Buvę Caristai Kankina

mis; dvidešimts penkis iš 
šios grupės areštavo, o kitus 
nuvijo atgal per tiltą. Ki
tai maršuotojų grupei, at
vykstančiai iš Buffalo, poli
cijai užkirto kelią iš vakari
nes Albany pusės. Daugelis

jie | ir čia liko buožėmis apkul- 
už ta ir 40 ųiaršuotojų areš- 

Tarp tuo,ta. Prieš alkanųjų mar- 
žiauriai sumuštų yra mar- šuotojus buvo išanksto pri- 
šavimo vadai Richard Sulli-! rengta šimtai policijos ir 
van, Michael Davidow ir’pašaukta talkon milicija. 
Sam Weissman. J Nuvyti nuo Albany ma j J

Maršavimas buvo iš visų šuo to jai susirinko prie mie 
valstijos dalių surengtas tuo l stelio Renseelaer, kur ir 
tikslu, kad išreikalaut iš gu- nakvojo, o kadangi policija 
bernatoriaus Lehmano su-; atėmė iš jų automobilius ir 
šaukt nepaprastą valstijos j trokus su maistu, tai Alba-: : 
seimo sesiją, paskirt $200,-jny darbininkai suskubo it . 
000,000 i bedarbiams šelpti pristatė jiems maisto.
per žiemą ir išleisti bedar- Visos darbininkų organLfV 
bių apdraudos ir smulkiųjų ,;zacijos turi mušti protesto 
savininkų • pašalpos įstaty
mus.

Policija kazokiškai pasiti
ko 200 maršuotojų iš New 
Yorko miesto ir apielinkių 
ant Hudson upės tilto prie 
Albany, traukė juos iš trekų i 
ir automobilių, trankė juos su r, kur tik jis pasirodys.

per žiemą ir išleisti bedar-

telegramas prieš tą fašistinį 
gubernatoriaus ir policijos 
žygį: Gov. Lehman, 820 
Park Ave., New York City. 
Bedarbių Tarybos šaukią 
darbininkus pikietuoti jį ne 
tik šioj jo buveinėj, bet vį-

20 PASALP1NIŲ DARBININKŲ SUŽEISTA 
STREIKE PRIEŠ UŽDARBIO KAPOJIMUS

Susirinkę pašalpiniai dar* 
bininkai demonstruodami 
reikalavo atstatyt valstijinį 
pašalpų a d m i n' i s tratorfų 
Shawverį. Jis, mat norėda-

DENVER, Colo. — Poli
cija paleido 30 šūvių į susi- 

' rinkusius bedarbius, strei
kuojančius prieš numušimą 
jiems algos nuo $45 iki $18 mas valdžiai pasirodyti geŽmones Sovietuose

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė patyrė, kad sovie
tiniame ■ Tadžikistane tūli 
buvę mahometonų kunigai . , A _____ t ,
ir caristai dvarininkai yralBrownui. kulka pergręžė darbuose streikuoja 

kad skolos augo, o tarnyba? - •"* * - ■ _ - . . -
Kas gi—gerai jei p. burmis-i 
tras apie. >12 vai. užeina pa-| 
žiūrėti.... . .

per mėnesį pašalpiniuose 
valdžios darbuose. Vienas 
darbininkas (kurio vardas 
težinomas) buvo peršautas 
per vidurius; kitam H. W. priemiesčių

ras, pats kapojo pašaipi- 
niams darbininkams algaą, 
kaip, tik įmanydamas.

Įvairiuose Denverio if 
pašalpiniuose, 

virš

SŪNUS NUŠOVĖ TĖVĄ

j KAUNAS. -—* Jankaus g'-vės 
18 nr. namų savininko Jagelio 
Sūnus 2 revolverio šūviais mir
tinai i peršovė savo tėvą, žudi
kas, atlikęs baisų darbą, leido
si bėgti Moniuškos g-ve, bet 
žmonės paskui vijosi šaukdami 
ir prie Kareivių plento žudiką 
sugavo.

su piktais norais įsibriovę į 
teismus, į atsakomingas vie
tas .ir net į Kom. Partijos 
įstaigas.
tai vogė ir: darė kit&s pik-

kulšį. Apart jų, dar 18 6,000 darbininkų, 
darbininkų sužeista, buožė- .darbininkų sužeista, buožė- Austin, Tex. — Būrys be- 
mis ir kitais pabūklais. Ko- i darbių, susėdę ant valstijos 

, Jie arba jų agen- voje perskelta galva ir poli-1 valdžios rūmo laiptų, badu 
' 1 " /’ • cininkui C. V. Sattūi; kiti Į streikavo, protestuodami

tadarystes, o savo niekšys-1 keturi policijos nariai leng- i prieš 1,700 bedarbių pavary
tos suvertė ant geriausių viau sužeisti. !mą iš pašalpinių darbų.
/I n v» m m Im' Wi 1 n i/» ______________________________________________________________________________________________ __________ - - —darbininkų kolektyvuose: Hr ■—-<■■■----- ---- ',----- 1 , -- .......... . ......

nių teisėjų nuosprendžius, i 60LenkijosMainierių ‘Meksikoj Atims ir Pri
darbininkai ir Valstiečiai bu-: 
vo iki kraujo mušami, jų 
žaizdos druska barstomos;

Streikuoja Badu vatinių Pamaldų Namus
KATOWICE, Lenkijoj, 60 Meksikos prezidentas A.

i kai kurie buvo iki kaklo į mainierių jau tris dienas Rodriguez įsake, kad turi.

MANDAGŪS PLĖŠIKAI

ŠIAULIAI.—Į krautuvinin
ko Lukošaičio butą, Švedų g. 
6, atėjo du ginkluoti vyrai, 
Balsys ir Kazlauskas, kurie 
liepė neišsigąsti ir atiduoti pi
nigus.

Plėšikai < paėmė iš Lukošai
čio 400 litų pinigų, du laikro-, 
dūkūs, peiliuką barzdai nusi- fronto prieš darbininkų ju- 

. . skusti ir paltą. Paėmus jiems dėjimą.

w • * • • « i A A A V v AA AA v A A VA I V-v V V K/ A J

žemę užkasami ir visaip bu-. |3a(]u išstreikavo, neidami 
i C'l • i . laukan iš kasyklos. Kasyk-

Sovietų vyriausybe Jau,la priklauso Amerikos kapi-
• * •* j • i • i talistams. Mainieriai strei-nų, ir jie bus tinkamai nu-r 

bausti.
Viena. — Austrijos kata

likiškų fašistų valdžia deri- 
si su hitlerinių fašistų at
stovais apie sudarymą vieno

kuoja protestuodami prieš 
pavarymą iš darbo 300 savo 
draugų darbininkų.

East Liverpool, Ohio. — 
Per namo gaisrą sudegė R. 
L. Lane, 4 jo vaikai ir šei
mininkė. .

būt atimti ir į valdžios nuo
savybę pervesti visi tie pri
vatiniai namai, kurių savi
ninkai leis katalikams lai
kyti savo pamaldas, ceremo
nijas, religines prakalbas 
bei pamokas. Kaltina, ing 
katalikų dvasiškiai 
Amerikos valdžios, idi 
ginklais įsikištų j Mek 
reikalus ir sugrąžintų 
nyčiai laisvę.

i
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Lietuvos Ekonominis Gyvenimas 
Baigia U.žtrokšti

Kauno klerikalų “Rytas” (spalių 13, 
1934) rimtai dūsauja apie Lietuvos sun
kią ekonominę padėtį. Kunigų, Smetonų 
ir kitų išnaudotojų. viešpatavimas nelei
džia kraštui vystytis. O kuomet pasauli
nis krizis užėjo; Lietuvos vidujinė ekono
minė padėtis dar pasunkėjo.

Jau ir Lietuva nebegalinti gyventi be 
suradimo savo eksportams naujų rinkų. 
“Visų mūsų eksportinių gaminių reali
zavimas nėra galimas ikišiolinėse rinko
se,”; sako “Rytas.” Girdi, “naujų rinkų 
jieškojimas ir jose stiprinimasis turėtų 
būti daromas kuodidžiausiomis pastango
mis.” Lengva pasakyt, bet sunku pada
ryti. Kur tu tas rinkas surasi, kuomet 
didžiosios imperialistinės valstybės turi 
viską užgrobę? Nežiūrint to, Rytas” 
posmuoja sekamai:

2.^ Kai eina kova už rinkas, kai nežiūrima 
ar gaunama už parduodamąjį produktą kai
na .atlygina savikainos išlaidas, yra labai 
svarbu užimti pirmąsias pozicijas ir panau
doti kiekvieną, kad ir mažiausią rinką, šia
me darbe turėtų bendradarbiauti ne tik iž
das savo finansine parama, bet ir visos eks
portinės organizacijos, atskiri eksportiei’iaj,

< bei mūsų diplomatiniai atstovai.
Kuomet užsienyje rinkos susitraukė, 

Lįeti|voje ekonominis g^v^nhnas pradėjo 
trpkšti. Jeigu Lietuvoje nū tų Sovietų 
vąldžia, tokios prieštaringos padėties ne
būtų. Bet ten viešpatauja ponai, ku
riems rūpi ne Lietuvos liaudies gerovė, 

x bei •savo pilvas ir kišenius.
“Rytas” paima atskirus žemės ūkio 

eksportuojamus produktus ir suranda 
sekamą:

Vieną iš svarbiausių mūsų eksporto po
zicijų sudaro bekonas. Prieš įvedant ang
lams kontingentus mes eksportuodavom per 
500,000 kiaulių. Tačiau anglams kontin
gentus įvedus mes tegalime įvežti tik tre
čiąją dalį to kiekio, t. y. apie 170 tūkst. 
kiaulių. Tuo tarpu ir blogam derliui esant 
jnes galime kasmet užauginti 500—400,000 
jkiaulių. Vadinas, kad ir kažkaip skatinant 
kiaulienos suvartojimą viduje, dar atliks ne- 
inažas kiaulių kiekis.

...Nors kiaulieną perka Sovietų Rusija, 
Prancūzija — Saro kraštas, Italija, čecho- 
slovakija, bet šios rinkos yra netalpios, juo 
labiau, kad visi šie kraštai patys augina 
kiaules ir netrukus jų visiškai neimpor
tuos.

Bekonui rinkų dar galima būtų surasti 
tolimesniuose kraštuose, tapiau kol šaldytu
vų neturime, kiaulieną sunku transportuo
ti. Šiaulių bekonų skerdyklos, kuriose1 toki 
Šaldytuvai įtaisomi, dar neveikia. Be to, 
Leikalinga, kad kiauliena į rinkas būtų re
guliariai ’ pristatomi. Tačiau ikol neturime 
$avo laivų, tol negalim sudaryti didesnių 
Vienkartinių siuntinių ir sistematlngai iš- : 
laikyti konkurenciją.
Tokia pat padėtis su kitais žemės ūkio 

produktais. “Raguočiams irAveršiams ( 
rinkų beveik nėra”, sako “R.”, “todėl jų 
gamyba tegali apsiriboti kol kas tik vi
daus rinka.” Kiek geriau būtų su avie: 
na? bet “pas mus avių auginimas yra ap
leistas”. Lygiai “sunku yra su paukščių 
eksportu, nes vokiečiams atsisaldus 
paukštieną iš Lietuvos priimti, jai talpes
nių rinkų tėra labai nedaug.” “Svies
to eksportas iki 1933 metų nuolat didė
jo’?, bet sumažėjo šiais metais, “nes nu
krito kainos”. “Kiaušiniams rinkos vi
sur varžomos muitais ir kontingentais.” 
“Rytas” dejuoja” toliau:

Linai, būdąvo svarbiausiu mūsų eksporto

objektu. Už juos mes gaudavome iki 86 
mil. lt. per .metus, kas sudarydavo 34 proc. I 
viso mūsų eksporto. Tačiau dabar Jinų ; 
eksportas yra tiek sumažėjęs, kad už juos j 
mes gauname yos 12, mil. lt., kas tesudaro i 
vos 6 proc. ,

Pas mus ūkininkai už linus gauna 55-70 , 
lt. už centn. Latvių ir Estų ūkininkai gau
na 110 lt. už cent. Todėl šie kraštai didina 
derlių, gerina linų kokybę. Mūsų linų ga
mybos ir prekybos anarchija sudaro pavo
jų, kad mes, galintieji duoti geriausią linų 
pluoštą, būsime išstumti , iš linus produk
uojančių kraštų . skaičiaus. Ir gamyba,.

■ ; ir prekyba, ir linų perdirbimas pas mus ar
chaiškoj bukieji Linų ūkis paliktas gaiva
liškam likimui.
Bet kur Lietuvos išeitis iš šio krizio?Ąr 

J ji gali pralenkti rinkoje, stambiąsias ka
pitalistines'valstybes? , Ar Ji gali spėka 
paveržti iš jų rinkas? Negali nei'Vieno, 
ne'i kito ji padaryti.’ Dabartinė, ponų val- 

. ; doma Lietuva pasmerkta ėkonohiiniam 
° merdėjimui. . \ . J

Tik proletarinė revoliucija ir proleta
rinė diktatūra ją paliuosuotų iš to mer-

I 'dėjimo, įtraukdama plačias mases į nau
ją .kūrybą, pasukdama visą gamybą lin
kui aprūpinimo plaęios liaudies reikalų, 
perorganizuodama žemės ūkį ant .naujo, 
kolektyvio pamato, tuojaus užmegsdama 
kuotampriausius ryšius su kitomis So
vietinėmis respublikomis. Bet tai bus1 
nauja Lietuva, palįubsuota nuo Smetonų 
Ir kitų kraugerių.

“Lituanica 11’' Uodega ir Grigaitis
Su didžiausiu džiaugsmu Pijus Grigai

tis rašo ‘Naujienose” (spalių 29 d.), kad | 
“Lituanica II” aplankė Chicagos airpor- j 
tą ir net du sykiu lakūnas Vaitkus, buvo ; • 
pasikėlęs į orą. Paskui Grigaitis sako: J
“Lėktuvas nebeturi' Idngų. Ant jo uode
gos uždėta naujo ‘laisnio’ numeris su rai
dėmis N R (t. y., /restricted’, apriboto 
tikslo .‘laisnis’).” . i .: i . .

Ta nelaiminga uodegą! Ji ištikrųjų su
žavėjo Grigaity bet . ji taip pat papejo, ir 
barščius. Ji parodė,., kad /‘Lįtuamęa 
II” ir ponas Vaitkus neturi tikro “lais-, 
nio”.. Negali liuosai lekioti. - Tai teisy
bė buvo tų, kurie tvirtino, kad kuomet- 
Grigaitis surengė Vaitkui išleistuvių ban- 
kietą, dar jie nė nebuvo padavę prašy
mo leidimo skristi Lietuvon. Iki šiai die
nai to leidimo neturi. Kalbos,eina, kąd 
tokio leidimo nėgaili gauti. Orlaivis ne
tikęs, inžinas kaista, Vaitkus neturi tin
kamo išsilavinimo tokiam skridiniui. Ne
žiūrint to, menševikų štabas toliau varo- 
biznį vardan “Lituanica II”, <

Baisi Žmogžudžių Civilizacija
Spalių 28 d. miestelyje Marianna, Fla., 

chuliganų gauja išsiėmė iš kalėjimo ne
grą jaunuolį Claude Neal, 24 metų, pir
ma sušaudė, paskui ant medžio šakos 
prie pat miestelio svetainės pakorė ir pa
liko kaboti. Laikraščių reporteriai nu
traukė paveikslus ir išplatino po visą 
Ameriką. Jaunuoliui buvo primetama 
nužudymas baltveidės merginos. Būk jis 
prie to prisipažinęs. Bet jokio teismo 
nebuvo. Jokių įrodymų prieš jį irgi pe- 
kas tam0 darbūi. ■ Bet nei Floridos vaL 
linčiuoti jaunuolį Neal ir mobilizuoja spe- 
Viešįi paskėlbta, kad gauja' reyigidsi nu
buvo. Užteko pąleįdiipo paskalų, kad, 
būk jis prisipažinęs . prie kaltės ir balt- 
v.eidžių gauja atliko i šitą baisią žmogžu-, 
dystę; Daugiau : .Prieš 24 valandas būvo ;

! džia, nei federale ROosėvelto valdžia nė i 
piršto nepajudino pasipHešintį šitai 
žmogžudystei. t t . i

Tokia pietinių valstijų civilizacija! 
Valdančioji klasė turi prislėgus negrių 
mases ir terorizuoja, jas be Jokio'pasigai
lėjimo. Laikas nuo laiko pasičiumpa ne
grą ir brutališkai nulinčiuoja, idant pa-, 
laikius baimę .negrų širdyse.

Kova prieš šilą baisų terorą, kova ūž 
negrų teises yra darbas visos darbininkų 
klasės. Kas auklėja bąltąjį šovinizmą, 
tas netiesioginiai palaiko brutališko linčo k 
sistemą piėtuose. ; ‘

TI j , j / ■ * 1 • Į

Kodėl Tik Komunistų,
Partija Užsitarnauja
1 larbininkų Paramos?

1934

Redakcija.

ŠYPSENOS

numeryje^ f tai juos , sutalpinsi
me vėliau. Visiems ačiū, už 
parašymą.

11 i » H
\ Kętvirt., ,| Lapkričio 1,

.... ............................................................

gingai} darbuotis šitas keliAs 
dienas iki rinkimų, kad lai
mėjus už partijos kandida
tus kuo daugiausia darbi
ninkų, smulkių biznierių ir 
profesionalų piliečių.

Jack Stachel.

—r?—— Bus |domu Dienraščio
apiėfecottsboro suokąlbis .priešj _Jau mes kalbėjome ; 

įvairias partijas šiuose rin
kimuose, ir ‘ apie, bedarbių 
interesus. Jau to vieno klau
simo, rodos, turėtų užtekti, 
kad darbininkui .įsitikinus, 
jog Komunistų Partija yra 
jo partija,'jog' 'jis ‘privalo 
remti jos kandidatus1 šiuose 
rinkimuOsė. : ■ 1' ;;

1 Bet jeigu pamišime i’r ki
tus klausinius, kurie' šian
dien stovi prieš darbininkus, 

’ atrasime, tą patį—atrasime, 
kad iš visų partijų įtiktai 
Komunistų .1 Partija gina 
darbininkų. interesus. Jei
gu mes paimsime kovą už 
aukštesnes, algas, kovjį 1 už 
teisę 1 organizuotis, ■ kovą 
prieš kompaniškas unijas, 
arba kovą prieš terorą, ką 
mes pamatysime? Mes pa
matysime, kad visa valdžios 
mašina, Roosevelto NRA ir 
darbo dępartmęntas, įvai
rios valstijų valdžios, ar tai 
demokratų (pietuose), ; ar sės, kurią tos partijos 
tai republikonų (Californi-! < 
joj, Pennsylvanijoj,; ir tt.), i teresų.
ar tai farmerių-darbo: par-1 spręst Socialistų Partiją ne

-' Mokslinis Darbas
; Reporteris sykį nuėjo pas 
! tūlą paskilbusį moksliniais 

mūsų ijieškiniais profesorių, kad 
■uiCuiaOviv^awjWJauw. ' , J pasiteirauti j o apie svar- 

'Mes jau gauname1 gražių at- biausius jieškojimus-tyrinė- 
siliepimų' apie dabar “Laisve- jimus mokslo srityje. Pa- 

linčininkų, kurie visi yra j e” einančią apysaką “Solida- ties profesoriaus neradęs, 
žynius demokratai?' ' Nieko rūmas”. Apysaka skaitosi len- reporteris manė bent iš jo 
papašauš jis, 'nedaro. (Ji^gvail pilna V^nmės, revdiuci- šeimininkės šį tą patirsiąs, 
pająrko šią liričę ir diskri- n^s dyapios.} y todėl'paklausė:
npnacijoą sistemą,.. ‘O kaip • šiomis dienomis ( gavome iš “Kbkiii gi tai jieškojimu 
apie , Republikonų Partiją? į uzslepiQ . °-n^na F i profesorius daugiausiai už-
Kur ir kada repubhkonai: ™ Xpysaka' lieči. ; voklečiu ,-nUas?” ;. 
yra pareiškę nors zod} prieš; okup,cija Lietuvoj.' - Dar ne-: . --------
hnciavimą ir diskriminaciją;galime spręsti jos turinio; nes'sias ir rūpestingiausias jo 

u. ; perskaįtyti. Drg.'jieškojimas—tai akinių, kū-
’ i Mizara paėmė ją perskaityti hjrie jam nuolatos prapuola.” 
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nekaltus jaunuolius. Kokia 
yra įvairių partijų pozicija 
šiuo klausimu ? .Ar preziden-i 
tas Rooseveltas atsirube-- 
žiuoja nuo pietinių valstijų'

“Laisvės” Skaitytojam
’ ' L c-štai kelios naujienos
dičnraščio skaitytojams:

npnacijoą sistemą,.. ‘O kaip
j • ■ todėl1 paklausė:

Šiomis dienomis ( gavome iš “Kbkitl gi tai ’ iieškojimu

Dar !ne Šeimininkė: “Svarbiau-

darbininkų?1 Niekur ir nie-1 nespėjome perskaityti, 
kada! " ’

Kodėl Socialistų Partija išspręsti, ar jinai tiks “Lais-‘ 
atmetė ir tebeatmetą šian
dien bendrą kovą už paliuo- L ,. rr . .... 
savimą Scottsboro jaunuo-1 šaukimą nuo Kauno kalėjimo-laikraštyje tilpo sekamas 
lių? revoliucinių politinių kalinių. I gkelbimas: .

... . ‘Rs tilps rytdienos Laisvėje . i
Darbininkai t,uri supras-1 Raginame visus skaitytojus at-i . < -. -

vei . . • ’
Gavome1 labai svarbų atsi-

Jis tilps rytdienos “Laisvėje

Visi Patogumai
Viename Illinois valstijos

I Parduodame pilną įrengi
amą keturiems kambariams; 

J>ūdom7sme-iviskas Parengta pradėti 
tonos bastilijoje. įbankrūtą; gera proga jau-

Turime. ant rankų gerą ‘itavedžiams. 
straipsnį “Mokslo ir kultūros

stovauja, tai yra, turčių in- plėtojimasis Sovietų Sąjungo- Mandagus Atsakymas, bet... 
Jie turi išmokt J'e’” Jei£u neužteks vietos Kunigas užėjo pas pažįs- 

Laisyės” specialiame numery- tarną parapijonį ir, radęs

ti, kad jie nieko kito negali ■ kreipti atydą į šitą balsą mū- 
tiketis iš Demokratų ir Re- sų draugų, kurie ] 
publikonų partijų, kaip tik 
palaikymo interesų tos kla-

Kunigas užėjo pas pažįs
ai cell ±ariuciių-uai Jjai- spręst pUClčtllSLLĮ 1 čir UJU 110 . -į.L v. . . , ™ 1------ —z — > v
tijos (Minnesota), buvo /pa-•:pagal jos žodžius, bet pagal į®’ / PS;^įp numerjuose. vieną mergaitę namie, besi-

..............  ■ " P & J P * Tie’ darbinin. IStr,aipsms vertas visų atydausĮkalbėdamas užklausė: “Qnaudota laužymui streikų, jos, darbus, Tie, darbinin- i 
terorizavimui ir įkalinimui f kai, kurie veda klasinę ko-į 
streikuojančių a arbM ant pįkieto linijos, veda ma> ..LaisvSs.. padidinta!
Gi bOcialistų Partijbs vadai, kovą'prieš valdančią klasę, meris išeis lapkričio 7 d. 
atsidėjo ant\NRA'ii- 'pildė-:negali palaikyti.tas kapita- bus numeris paminėjimo Ko- 
jo laužyti darbininkų sirėi-' listineš partijas,1 mepalaiky- munįsių Partijos 15-kos metų

Roosevelto ,valdžią.
kus, skelbdami pdsįfihėjiip.ą ’ damjjtofe klabės/prieš kurią

) perskaitymo.
1 Kaip jau 'skaitytojams žino- 

padidintas nu- 
. Tai

ir Sovietų Sąjungos 17-kos me-;

“0 
kaip tavo motina tau atly-. 
gina, kuomet tu esi gera ir 
viską sulyg jos liepimo pa
darai?” :

Magdute: “Tuomet mama • 
paliuosuoja marie nuo ėjimo

Rooseveįto .valdžią. i jie kovoja.' Rinkimai taip tą. gyvavimo sukaktuvės. Jei- į bažnyčią sekamą šventa-
1 ■ Vienas iš geriausių ir . vė-J pat yra dalimi klasių ko- ąu kurių draugų straipsniai-at- dieftį”.
liausiu -pavyzdžių buvo rolė ivos.. /;KįėkvįąijąjXkIąęėJ furi sėmimai netilps specialiame 
tūlo Emil Rieve,. pasižymė- savfo »$&rt1jd3i iiHšart) jpbo- — ~ ■ . . , '
jusio socialisto, paskutiniam i gramas.
audėjų streike; O socialist —- ---- - -
tą Dubinskį, vadą adatos • ąf^ovauja ir gina darbi- 
amatų unijų, reakciomska j ųinięų klasės interesus. Tos 
Green-Woll Darbo Federa-,parįjj0Sj Kurios sako, kad

* J I 1 * • , i i jos atstovauja reikalus visųvieta Federacijos Pildomo- > j'- - - - - - -
joj Taryboj. Beje, Dubin- 
skis balsavo prieš bedąrbių ]bankierių ir kapitalistu, 
apdraudę , ‘ Akivaizdoje šių fa'

Tiktai Komunistų Partija 
, darbi-

(klasių, tik bando paslėpti tą 
i faktą, kad jos yra partijos

i < ’Surinko JUODVARNIS.

DARBININKU 
SVEIKATA

Kova už Negrų Teises
Paimkime dar vieną klau

simą, būtent, negrų įnagių 
kovą prieš diskriminacijas 
ir už lygias teises. Šį klau
simą geriausia atstovauja

faktų, i 
kiekvieno darbininko parei
ga šiuose rinkimuose bal
suoti už Komunistų Parti- į bėjot savo patarimais, ar ne
jos kandidatus. j patartumėt ir man ko. Aš esu

___ . . .. _ ;9 metai kaiD vedusi ir tūriuMusų, komunistines spau- Į 8 metų vaikąP1 Man ant koJos. 
dos skaitytojų pareiga eųer- j ant lentos atsirado gelsva

PARAZITINĖ DEDERVINĖ
Jūs labai daug kam pagel-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Vaizdas Imperial Valley, Californijoj. Frūktai 
“dates” gražiai aptaisyti, apgaubti nuo šalčio. Bet 
darbininkai, kurie prie jų dirba, yra laikomi pras
čiau už šunis, Jų vaikai nuolatos badauja. ,

i pūslikė ir ji labai niežėjo.
I. Paskui trūko, vanduo išbėgo ir 
i ten pasidarė ruda oda, kuri po 
'truputį nusilupo, tai už kelių 
j dienų atsirado ant kitos kojos 
: pūslikė, ir taip man mainosi, 
i tai ant tos, tai ant tos kojos 
i atsiranda, jau dabar metai lai
ško. Ir labai niežti. Kas tai 

' I galėtų būti ir kaip tai išnai- 
kyti ?, . "...

ATSAKYMAS
■ Sulig Jūsų aprašymo, gali

ma daryti išvadą, » kad Jums 
yra kokia parazitinė odos liga, 
dedervinė. Veikiausia tai bus 
taip vadinama angliškai .“ring 
worm”, moksliškai “trichophy- 

jtosis”. Savo rūšies lyg kokie 
pelėsiai ar mažyčiai grybeliai 
įsiveisė Jums odoje, ir iš to te
nai pasidarė įdegimas, deder
vinė, niežėjimas ir pučkeliai.

Kai kuriems šitokia odos li
ga lengvai įsimeta, ypač'jei 
oda esti pašūtusi, minkšta, 
liauna, kaip kad dažniausiai ir 
esti kojų oda, kai nuolat vaikš
tai apsiavęs batais. Tokią li
gą gali bile kas pagauti viešo
se vietose, kur basi vaikšto: 
maudynėse, pirtyse, gimnasti
kos salėse ir t.t.
' Kaip. Jums išganabyti toji 
įkiri dedervinė? štai Jums vie
nas būdas. Gaukite vaistinė

je mosties, vadinamos “Wh 
field’s ointment, 2 ozs.”:

“Salicylic acid 30 grs., 
benzoic acid 50 grs., « 
soft petrolatum 1/2 oz., 
Cocoanut oil enough to make 
2 ozs.”
Per vieną savaitę, kas vaka

ras, prieš gult eisiant, aptep
kite šita mosčia niežinčias ar
ba pučkuotas vietas. Aptepki
te ir kokia kojine apsimovus 
pabūkite per naktį, kad nenu- 
sišluostytų kur ant patalinių. 
Kitą savaitę apleiskite, ne- 
besitepliokite tąja, mosčia: 
tegul per tą savaitę ir pati 
oda atsigauna, nes, matot, ta 
mostis yra apysmarki: ji ir į 
parazitus naikina, bet ir pačią _ 
odą* kiek sujaudina, supykdo. * 
Paskui trečią savaitę ir vėl 
tepkitės. Ir taip pakaitomis 
varykite, kol Jumsetie pučkai 
ir niežėjimas galų gale visai 
išnyks. .

O šiaip—pabūkite dažniau 
basa. Palaikykite kojas ant 
saulės, kad ir po atdaru langu.

Ir tuo patim tarpu, kad vėl 
išnaujo neapsikrėtus nuo savo 
batų bei kojinių, kojines gerai 
pavirinkite ir išvalykite, o ba
tus iš vidaus išvalykite, išplau
kite formalino skiediniu. Su
maišykite vieną dalį “Formal
dehyde solution” ir 3 arba 4 
dalis vandens. To mišinio įpil
kite į batą, pateliūskuokite 
gerai ir išpilkite į kitą batą, 
kurį irgi taip visaip pakraipy
kite ir išpilkite laukan. Batus f f 
padžiaukite parai.

Balsas už Komunistu Partijos Kandidatus Šiuose Rinkimuose bus Balsas už Pašalpą ir Apdraudą Bedarbiams, už Didesnes Algas Dirbantiems
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FAKTAI, KAIP FAŠISTAI SUDEGINO 
VOKIETIJOS REICHSTAGO NAMĄ

valandas ir eik namo. Darbi- skaityti. Vienas parapijonas ' sviestu, supilkite mišinį į puodukus; 
ninkams prisieina su juoda ka- nunešęs atvirutę pas vietos lie-!s.U(lekįte šiuos Puoįukus j šlIt?
va ii duona gyventi, o sviesto tuvį kleboną ir tas klebonui i yjgpą puoduką ir kepkite vidutiniai 
ant duonos užsitepti nėra iš davė progą sakyti, kad bolše- karštame pečiuje 20 iki 30 minučių, 
ko. vikai esą nempkyti, o norj pa-'

Taip vadinamus kestingus šaulį valdyti.
(ištirpytą-lietą metalą) išpilai Kviečiu vi^us lankyti savy- 
ir konvejeriais jie ateina į se- tarpinę mokyklą subatos vaka- 
kundą. čia tai yra tikra pek- rais, 7 vai., o nedėliomis 2 vai. 
la, kur raudonus kestingus po pietų, pas d. St. M. Liesį 
reikia išdumpuoti (išversti).'stuboj, 3006 Glasby St. Būtų 
Ventiliacijos visai nėra, o kar- iš to daug didesnė nauda, ne
štis nemieruotas ir baisūs ga- gu būti aludėj, 
zai, dulkės.
darbo . dirba negrai ir* meksi-į 
konai. Tie negrai darbinin-( : 
kai pradėjo zurzėti, kad dar-| 
bas nepakenčiamas, 
žmonėm reikia apie 400 karš-! 
tų kestingų iš formų išimti ir! 
ant kito konvejerio sudėti, kad i 
nuneštų, kur reikia. I Kadangi reikia suplanuot 1095 val-

'.’J.;. : . . 'giusjper metus, tai moterys pasida-
Del didesnio negrų darbi-. ro labai vikrios valgių gamintojos, 

ninku išnaudojimo ' pastatė Kaip ir kituose mitrumo re*ikalaujan- 
negrą* boselį, žinoma, sau> išti-; ,clU0i?e darbuose,v tatai yra lengva, 
. . . .v 'kuomet žinai kaip tatai padaryti. “Zi-kimą. Sutverta ir' kompanis- 
ka unija po vardu Employees 
Association ir darbininkam ne
va leista rinkti šapų komite
tus, ale tie komitetai yra ren- 
kami bosam ištikimi. Kada 

• prisieina rinkti šapų komite
tus, tai bosai užrašo ant tro-

S. Bond St. Draugai, privalo- šėrininkų pageidavimas buvo, 
me žinoti, visų pareiga tą va- kad viena dalis finansinės at- 

• karą ten būti. 'skaitos būtų spausdinta lietu
vių kalba. Bet šį tarimą net 
per metus laiko bendrovės di
rektoriai 'negalėjo , gyveniman 
įvykinti. Nejaugi jie visi už
miršo lietuvių kalbą? Kodėl tą 
darbą negalėjo pavest . ponui 
Martinkoniui bei Salikliui? Juk 
jie visur statosi labai, mokyti 
žmonės. Arba tokiam finansų 
žinovui, kaip Ignui Budreckiui. 
Vyrai, nejaugi jūs tokie “ne- 
gramotni’ ’ ?

riL _ . i Iš advokato raporto teko sur
Susirinkusieji, likdami^ pil- žinoti, kad per metus laiko tapo 

vesta 12 bylų (provų) su ben
drovės skolininkais, iš kurių 

‘ šešios tik pasibaigė. I Pardavė 
‘ penkias stubas, bet ant jų' turė- 

i , --- ----- 1 1 A. , -v.' lta nuostolių, nes priginalė tų;na, kad patys fašistai pro-,sarta, V. Stankevicia P. Pa-Stub kaina daug žemiau/nu. 
' . ^kis. Po 25 c.: V. Lopetie-!puol.ls. Pagaf advokato tvir-1
Reichstago namą. Komu- as’ ’ u tinimą, bendrovės turtas lega-čia, S. Waitkus, O. Mikolaitie-L . : , ,. ._ T „ . v. T a i lliniu budu daug stipresnis, nene, J. Bartasius, J. Ambrazie

jus, K. Kalinauskas, S. Rei- 
mohta, J. Stanys, S. Meškys. !

Likusius, iki viršui minėtos

I Spalio 21 ūieną visi, kas tik 
I norėjo, gavo progą ypatiškai 
! matyti Dr. J. J. Kaškiaučių, 

i gyvu žodžiu teikė 
spalių, persispausdino iš-[ir Ernest parašė išpažintį,1 mums daug naudingų patari- 
trauką iš Švedijos socialis- i gal būti tą pat buvo padarę mų; savo taip paprasta darbo 
tų laikraščio “Socialdemo-! ir kiti, jie rengėsi iškelti tą; žmonėms kalba užžingeidavo 
kratė n,” kuri ame tilpo į viešumą, štai kodėl 30 d. [ 
straipsnys socialistų vado rT’^1
Brantingo. B ranting yra

“Krasnaja Zvezda,” 9 d. | vadai savo tarpe susipykones jis

, užžingeidavo 
■ i visus atsilankiusius. Tema: 

birželio Hitleris ir Goerin- i ^e^<0 darbininkai žmonės 
gas, kaip pasiutę šunys,1 pir,ma laik° „sensta .ir .pirma - - ■ < telaiko miršta, matyt žymiaiadvokatas ir buvo tarptau- puolė ant savo buvusių i “° .. ./L., mmvv vdipvciu i . ^ suįdomino dideli skaičių mote-

tinėje advokatų komisijoje, draugų, areštavo Rheimą, v-« • 1 • . • * •.  kuri tyrinėjo Reichstago j Ernestą ir kitus ir sušaudė, 
namo sudeginimą. 7
ing rašo: Į Reichstago namo sudegini-

, .. _ . . , j imo žygius. Bet, štai vienas
Tarptautinę juristų ko’! dokumentas atsidūrė UŽsie- O. Reimontienė, P. Kevalas..

SSSTJgS S5S i —*• 

įrodyta. Ernest, vadas Ber-: 
lyno smogininkų būrių, raš-! 
tiškai išdėstė viską, kas

Brant-j kad tokiu būdu paslėpus naį patenkinti, suaukojo $10.-

j nistai iš pat pradžios tą sa
kė, nes jau labai' aiški buvo

Žinoma, prie to: Saginawi Alginis Vergas.

ragaujant sidabruotu peiliu. Duokite 
valgyt šaltą'.

(Apg.)

PHILADELPHIA, PA.

59c. padengimui lėšų, štai au
kavusių vardai. Po 1 dolerį: 
O. Reimontienė,

jam buvo tame žinoma. Bet P127^ aC1u*4i ’ l j r • Dabar Hitlerio budeliai
rengiasi , teisti Vokietijos sumos> draugai smulkmenomis

jis buvo užmuštas, jo mote
ris, kuriai tas buvo praneš
ta, taipgi jau negyva. Na_ Komunistų Partijos vadų sudėjo.
cional-socialistų vadai tokiu !dF^ Thaelmanną. Jam taip- 
būdu tikėjosi, kad jie sunai-' yra primetama Reichsta- 
kins to gaisro liudininkus,' sudeginimas ir. tėvynės 
bet ■ paliktasis Ernesto do-' ls(Javyste. .Fašistai Thae - 
kumentas su jo parašu iš- iman1??. atidėlioja,
gelbėtas. Slaptoji policija, Pes j.’j081’. <a< J1®”18, ^us 
veikiausiai nuo pačio Ern- dar dldesn‘s S1?US1S .uzdp°- 
esto, sužinojo apie tai, kad \a^’ kalP Dlmltrovo ir kitų 

’ v r ii-ji , draugų teisme.yra parašytas tekis doku- A7. • . •. . . .4. -o 4. k • I Visi darbininkai turi pro- mentas. Ernestas buvo pn-; ; § f p
verstas įvardyti asmenį, •. Jk . u ’ y * 
kur yra dokumentas. Ern- nn£
estas įvardino savo drau- _________
gą Žaką. Žakas buvo areš
tuotas ir tuom laiku Ernes- [ 
tas sušaudytas. Bet doku-! 
mentas buvo ne pas Žaką! 
ir todėl Žakas buvo paliuo-l 
suotas. Ernesto prisipažini- į 
mas buvo pas kitą asmenį, Į rinkimžis buvo 8 d. spalio Lie- 
0 dabar jis yra mūsų ran- tuvių Svetainėje, dalyvaujant 
koše. Tas dokumentas nedideliam 
smulkmeningai ištirtas ir draugių.
parašas patikrintas rašto pažymėti, jogei draugai-drau- 
specialistų. Pas mus nėra ^s, žinodami, kad ateitis pri-

Baltimore, Md
Visko Po Truputį

Vietos ALDLD 25 kp. susi-

būreliui draugų- 
Iš nutarimų svarbu

DviemjAR JŪS VIKRIAI GA

Dar bininkiškos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais
ves,” rengia didelę iškilmę

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

MINATE VALGIUS? Nedėlioję, 2 d. gruodžio

Visiems aukautojams 
varde komisijos tariu širdin
gai ačiū.

Sovietų Sąjunga taip ištver
mingai budavodama socializ
mą, lapkričio 7 d. švęs 17 me
tų sukaktuves.

Baltimorės darbo liaudis mi
nės tai lapkričio 9 dieną, New 
Albert AuditoriurA, 1224 
Pennsylvania Ave. Kalbėtojas 
d-gas James. W. Ford. Bus 
koncertinė programa. Įžanga 
25 centai. Pradžia 8 vai. va
karo.

Švęskime, draugai ir drau
gės, tai mūsų, kaipo visos dar
bo klasės, pergalės šventė, 
prieš mus dar daug stovi 
vų. I

Sekantis ALDLD 25 kp.
sirinkimas įvyks 5 d. lapkričio, 
Lietuvių Svetainėje. Draugai, 
žinokime savas pareigas.

Vinco Duktė.

bet 
ko-

su-

ilinių būdu daug stipresnis, ne- 
jgu pernai, nes tapo sumažintos 
Į skolos apie $30,000.

Prasčiausiai vyko duoti savo 
metinius raportus bendrovės 
šėrininkams, tai board direkto- j 
riams. Beveik vienas po L. 
tam, kaip davatkos bažnyčioje, 
kartoja vieną tą patį: “Dirbo
me, kiek galėjome” O Drešeris 
užbaigė su pasakymu: “Ne
daug nuliūstame, draugučįai.”

Šiek tiek įvairumo ir gero 
senso tapo išgirsta nuo bendro
vės board direktoriaus A. Mi
kalausko, kuris pastebėjo, kad 
ne visi board direktoriai veikia, 
kaip reikia bendrovės labui. 
Kad jokių pastangų nėra daro
ma įtraukti į valdybą jaunimo.

Kadangi į board direktorius 
kandidatavo tik vienas kandi
datas, B. Burkauskas, tai jis 
ir liko išrinktas vieton J. Mar- 
tinkonio. Baigiant, reikia pri
minti, kad beveik visa valdyba 
džiaugiasi bendrovės liglaikiniu 
nusistOvėjimu. Bet ar ilgai, ar

LIETUVIŲ SVETAINĖJE ’
928 E. Moyamensing Avė., 

Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 y. dieną
nojimas” valgių Sutaisyme reiškia ne Vakarienė bus 6 vai. vakare 
tįk šiaip paduoti savo šeimynai įvai-r 
rių gardžių valgių, bet taipgi su
teikti jai gabiai parinktą, balansuotą 
maistą—tinkamai suderintą maistą,' 
tarnaujantį augirtiui ir vystymuisi,1 
energijai ir išbudavojimui kūno at- Į 
spirties prieš ligas. ■ Lengviausias ir i 
tikriausias būdas sudaryt balansuo- j 
tą maistą yra gaminti valgius kurių i 

kų, ant mašinų ir net ant iš- pamatan įeitų pieniniai produktai.
Išbandykite sekančius valgių recep
tus. Jie tapo parinkti, kad duot jums 

i Supratimo, kokių stebėtinai įvairių 
liekasi išrinkti tie bosų šapos ; valgių galima pagaminti su jsaldžia i 
komitetai. Tada bosai juos! smettona’ ™gščia ®m.et0?a ir sr?e,to-. 
susišaukia ir instruktuoja, kaip ir baigiant užsigardžiavimu, ir iš to 
būtų galima kompanijai dau- gaunant priedinio maisto, taipgi ir. 
giau pelno padaryti ir kaip . Pageidaujamos permainos, 
daugiau darbininkus išnaudo-: PIENIŠKI BARŠČIAI (su Burokais) 
ti. žinoma, komiteto nariai i 
turi geriausius darbus ir jie 
dikčiai pagelbsti bosams dar
bininkus išnaudoti. Tie ko-1 
mitetai atlieka ir šnipų, pa-- 
reigas.

Vienas

einamos vietos durų, kad visi 
balsuotų už tą ir tą. Ir taip

1 gniūžtė burokų
4 puodukai vandens
2 šaukštai acto
2 šaukštai cukraus
i šaukštuko druskos
3 kiaušinių tryniai
5 puoduko Borden’s Rūgščios

Smetonos
darbininkas, nepa- Suskuskite arba supjaustykite buro- 

kęsdamas tokio bjauraus lš-,kus plonomis ilgomis drožlėmis; pri- 
J .. 1 4. u„~4... .dėkite vandens ir palengva virinkite,naudojimo, keletą kartų par- koI bus mink5ti; teda ’ridskite actf; 

traukė iš Detroito Auto Work-! (uksuso), cukraus ir druskos. Supla- 
ers Unijos leidžiamo laikraš-jkite kiaušiniU trynius. Po biskelį dė- 
, . . .. . ••• „ • kite į juos barščius, nuolat maišant,tuko po kelias kopijas ir pra-, ax.-’

PROGRAMA:
Gražių solų duos 

AMELIO A. ŠPOKAS 
ir

JEANNE ARBEL

Dainuos Solus
K. Menkeliuniutė, 
Mezzo Sopranas;

Višniauskas, Baritonas;
Kavaliauskaitė, Sopranas.
Smuiko Duetą Duos

'A. E. Potas ir B. Navardauskas
Pianu Akompanuos

Helen Rainys
The Dreger Conservatory

Prof. Ruseli O’Dreger 
Duos Smuiko ir Bendžio Solus. 
Tai bus Įdomus Kavalkas ant

Programos
Taipgi Bus Malonu Išgirsti

Mainierių Kvartetą
Iš Shenandoah, Pa*

Taipgi dainuos ir Lyros Cho
ras vadovaujamas A. Valat- 
kiutčs; A. EĄPotas duos smui-inn pknnnminiQ Vrivte niichin P° Keųab Rupija 11 P1j idant neišsiskirtų kiaušiniai. Atvė- ’ *. \* uuw" °“1“*jau ekonominis knzis nusisto- .^ėjo sĮaptai platinti tarpe ša-. dinkite, pridėkite rūgščios Smetonos ko solų, jam\ pianu akompa- iznin 9 Anoinlnl nn čliria uoliac< . . . . . j. • u • •„ .1_ _______  _ i—___  n. ____ T—_______ •

klauso mūsų jaunuoliams, su
dėjo ant blankos $2.45, kurie 
pasiųsti į Centrą, Jaunuolių 
Komitetui, delegato pasiunti- 
mui^į Sovietų Sąjungą. !

Baltimorėje, kur randasi 
ne maža prieplauka, bet ir. 
stiprus laivakrovių judėjimas,' 
streikas išjudino, prie dar 
smarkesnio veikimo. Reikia 
materialės pašalpos. Delegatai 
atsilankė į mūsų kuopos susi
rinkimą, nes visgi žino, kad čia 
būrelis jų vienminčių draugų- 
draugių svarsto darbo klasės 
reikalus. Neapsirikta. Iš iždo 
skirta 5 doleriai. Tarpusavinė 
rinkliava. Pasekmės puikios. 
Aukavusių vardai: M. Seimys 
1 dolerį; J. Stanys 75 c.; V. 
Kučiauskas 60 centų; P. Pa- 
serskis 75 c.; O. Kučiauskai- 
tė 50. c.; S. Reimontą 30 c.; 
po 25 c. E. Balsienė, V. Jake- 
vičius, A. Janavičia, K. žving- 
lys, P. Smolenskas.

Laimei, mūsų kuopos narė, 
draugė J. Stankevičienė gera 
pinigų rinkėja: va jau dole
ris gatavas surinktas, čia ji 
pati tuoj 10 centų, reikia pa
baigti. “Kas daugiau ? Na, 
Jonai, duok 10.” Tas: “Jeigu 
Juozas duos, ir aš”. Ir vėl rink
liava. ■ štai $1.95 prie virš 
padėtos sumos. 6 doleriai iš
viso. . > > ■ ,

Mažas būrys—bet darbštus. 
Stebimės visi.

Tai puikus solidarumo žing
snis. Tai dar darbas neuž
baigtas tuomi. Draugas V. 
Jakevičia sako: “Čia blankos. 
Kas bus pirmas udarninkas 
tam darbe?” “Aš”, vyriškai 
d-gas V. Kučiauskas pareiškė, 
“Kas sekantis?” Draugai tar
pe savęs pasidalino. I 

Surinkta $11.10. V. Kučiaus
kas sumušė rekordą, surinkda
mas 5 dolerius. Prižadėta— 
padaryta.

Komitetas išrinkta pasidar
buoti Workers International 

riato protestas išgelbėj’o tų Relief Benui, rengiamame ba- 
kovotojų gyvastį.

Bet vėliau patys fašistai kričio, Darbininkų Centre, 209

jokių abejonių tikrume—jo, 
kuris bus išspaus dintas 
‘.‘Baltoje knygoje” kartu su 
kitais dokumentais apie įvy
kius 30 dieną birželio. Ern
est duoda pilną aprašymą 
to, kaip buvo organizuotas 
Reichstago sudeginimas ir 
kas tą darbą atliko. Mes 
vėl surandame tame doku
mente visus vardus, kurie 
buvo ant lūpų pradedant 
nuo 28 d. vasario, 1933 me
tų. Dokumente figūruoja 
ponai Goering. Goebbels, 
Heines, Geldorf, Rheim ir 
patsai Ernest. Apart to, 
minimi kaip kurie vardai iš 
smogininkų vadų, kurie iki 
šių laikų nebuvo įvardinti 
Reichstago sudeginime.

“Ernesto prisipažinimas 
yra išimtinai vertingas ir 
istorinis dokumentas.”

Taip rašo Brantingas, ku
ris savo rankose turi vieno 
iš fašistų vadu parašytą 
prisipažinimą. Kaip maty
ti, tai Ernest, vadas fašis
tų smogininkų Berlyne, 
taipgi Hitlerio dešinioji ran
ka Rheim dalyvavo su Goe- 
ringu, Goebbeįiu ir kitais fa
šistiniais vadais išdirbime 
plano ir sudeginime Reich
stago namo. Fašistai, sude
ginę tą namą, suvertė bėdą 
ant komunistų, puolė ant jų 
organizacijų, d i e n r a šcių, 
įstaigų ir kartu viso darbi
ninkų judėjimo. Tūkstan
čius draugų areštavo ir su
grudo į kalėjimus, tūkstan
čius užmušė. Paskui suver
tė bėdą ant dd. Dimitrovo, 
Tanievo, Popovo ir Torgle- 
rio, būk jie sudegino Reich
stago namą ir teisė juos per 
kelis mėnesius laiko. Tik 
pasaulinis masinis proleta-

e j Elizabetho Žinios

liuje, kuris įvyks 3 dieną lap-

Spalio 17 dieną man teko da
lyvauti “Lithuanian Building 
Loan Assn.” visuotiname šėri- 
ninkų metiniame susirinkime. 
Imant atydon šios kooperatyvės 
bendrovės turtą, kuris pagal fi
nansinę atskaitą siekia net apie 
milioną dolerių, tai šis susirin- [ 
kimas buvo vienas įš skysčiau- į 
šių. Jokių tarirųų bei diskusi-, 
jų beveik nebuvo.

Pradedant susirinkimą šiek! 
tiek gyvumo įnešė vienas šėri- 
ninkas, neprašęs nuo pirm. Sa- • 
liklio balso (mat iš patyrimo darbininkas turi dirbti už tris 
žino, kad nuo jo sunku gauti! darbininkus.. Ir vis bosai šau- 
balsą, kada jisai pirmininkau- kia, kad greičiau ir kad mažai 
ja), kad pradės rėkti, sakyda-'tepadaryta produkcijos. Jeigu 
mas: “Kas čia do susirinkimas! darbininkui prisieina eiti savo 
Pusė šėrininkų ir direktorių reikalui, turi pasišaukti boselį, 
skiepe geria prie baro, o čia kad tas užimtų jo vietą. Bose- 
kiti mitingus laiko.” 
pasakymo pusė salės 
džia juokais.

Po šio nemalonaus, 
to pirmininkui, pasakymo, šiek reiškia atsidūrimą už dirbtuvės 
tiek nusiraminus, prasidėjo for- yąrtų ir .daugiau į darbą ne-l 
malis mitingas, pradedant nuo/grįši, bus kitas tavo vietoj, 
pirmininko, Saliklio, raporto/ Tai dar ne viskas. Bosai su- * 
kuris, apart kelių gražių•’ manė kitą skymą, kaip geriau
frazių, nieko įdomaus ne-!darbininkus išnaudoti. Trys ar 
pranešė susiriiįkųąięms šėrinin- '4 bosai> susitarė nusipirkti alu- 
kamsj Svarbiausią valdybos ra- jdę pereitą pavasarį ir daro “ge- 
portas susidėjo iš>‘ finahsų sek- i šeftą” : j ;tris sykius į | savaitę 
retoriaus atskaitos,išduotos 1 rengia šokius ir visi jų; darbi- 
gabaus jąuno vaikino. Iš. jo ra-ininkai turi dalyvauti. Ir algas 
porto reikia atžymėti, jog ben- išmoka ne pinigais, o čekiais, 
droyei patekę seni namai neša Kiekvienas darbininkas, gavęs 
gana didelius nuostolius. Vie- savo uždarbį, tūri eiti pas sa- 
ton pelno, reikia per metus-lai- vo’bošus į aludę, kad išmainytų 
ko pridėti $2,519.75 bendrovės čekį, žinoma, ta&a reikia ir 
turto visokiem pataisymam, še-! bosui užfundyti Verti, už • tą 
rininkams išmokėta per metus j “loską,” kad išmainė čekį ant 
laiko už išimtas knygutes1 pinigų. O katras darbininkas 
$68,944.59. .Bet iš jo bei di- to nedaro, tai nuėjusiam prie 
rektorių raportų nieko nebuvo'darbo ir kaišioja tą nelemtą 
pranešta šėrininkams apie kiek [mėlyną kortą panosėn, tas reiš4 
buvo išimta Šerų per metus lai
ko, apart nurodymo virš minė
tos bendros kapitalo sumos.

Reikia priminti, jog pereitais 
metais, visuotinam šėrininkų 
metiniame mitinge, didžiumos

vėjo? Anaiptol ne. Šios šalieą'pos darbininkų, taipgi kalbin-iir duokite šaltus valgyti, 
kapitalistai jau dabar rengiasi organizuotis į Auto Wor- ■oivr'X'ATrka aM-EvmxTrYo 
smaugti tokias bendroves, kad ! kers Uniją> šapos komiteto 
'paėmus galųtirią <finansinę ga-'^ys Bill Scott> sužinojęs,! 
li4-4-į bankų išankrovas tokių katras darbininkąš platina Virš • 
bendrovių turtą. . ’ i miAeta' iaikraštuk^, apskundė '

Kiti .dar mano, kad galės šiek darbininką 1 bosdi. Bosas ;tą ' 
tiek “susišeivinti” nuo bedar-. skundiką pagyrė, o darbiriin-j 
bes. Tuščias, draugai, darbas: ką,i pasišaukęs, išspaviedojo ir' 
ką reikia daryti, tai kovoti už Prisakė liautis,, o jeigu ne, tai 
apdraudos biliųi H. R. 75į)8, gausiąs mėlyną kortą. I

! Beje, skundiko “atžymeji- įplakite sviestą pridėkite cukrų ir 
. . . v ., j. kiaušinius. Plakit, kol visiškai bus iš-mas’ irgi ne kaip užsibaigė. plakta.iSprenta. sumaišykite ir ge-

, Būdamas aklu patriotu ir jaus- rai išsijokite druską, cinamonus, so-
1 damasis gerą darbą atlikęs da ir miltus. Dėkite juos viena po ki- 

, . , ___ tam, pakaitomis, su Borden’s rūgš-bei boso pagyrimą gavęs, Scott čia smetona į pirmąjį mišinį. Pridė-! 
nuėjo į bosų aludę ir ten pnsi- kite prieskonių ir išmaišykite taip,' 
traukęs mėnulio spinduliu, iŠ kad išeitų minkšta tešla, pridedant, 

: aludės nuėjęs i darbą ir tėn'įa?P“ reikalinga Iš-1aiuuco t kočiokite, išminkykite, apibarstykite
savo ^draugams norėjęs uztun- cukrum. Uždėkite, ant išteptos kepa- 
dvti. Bet tuo laiku užėjo dirb- mosios blekės ir kepkite vidutiniškai

| VA V* 9 1 _ •_ _

tuvės užveizda (factory ma- / . 
nager) ir išvijo šnipą UŽ dirb- pjaustant į 2 ketvirtainiškų 
tuvės vartų. I plyteles.)

ŠOKOLADO SMETONOS 
BANDUKĖ

5 kiaušinių tryniai
i puoduko smulkaus cukraus
4 šaukštai cocoa '
1 šaukštukas vanilos
5 kiaušinių baltymai 
Suplakta (Borden’s whipped)

smetona
Plakite trynius, kol sutirštės; pridė-1 
kite cukraus ir gerai išplakite. Pridė- , 
kite cocoa ir kvapsnių-prieskonių. ’ 
Kietai suplakite kiaušinių baltymus 
ir sulankstykite atydžiai į pirmąjį ' 
mišinį. Įdėkite į lėkštą skauradą, iš-1 
klotą sviestuotu popierių. Kepkite, 
vidutiniškai karštame pečiuje (350 
laipsnių) kokias 10 minučių. Išstum-

- Į C--J----------------j-.----------i------- . n.ivc O.MV x v. v. J

nėjus, kad ALDLD 131 kuopa imkite_ popietį ir apdengkite kepe-, 
nutarė įvykinti savytarpihę n*, dl?fnu-xaiUatsals, | 
mokyklą ir kad kiekvienas na-' na ir SUrutuliuokite. 
rys ją lankytų. Kaip pasirodo, | 
tas nutarimas nėra vykdomas. 
Nekurie, vietoj lankytį mokyk
lą, prasėdi aludėj per naktį. 
Kiti atsilankė porą subatvaka- 
rių, o daugiau nebepasirodo. 
Dar kiti aiškinasi, kad per 
anksti. Tūli sako, kad ne ge- > 
riau gyveną tie, katrie ir dau-’ 
giau mokyti. ' 
yra didelė klaida. Laikas’ da
bar yra patogus susiėjus pasi- 
lavinti geriau rašyti ir skaityti.

Paimkime atydon sekamą i 
įvykį: APLA 43 kuopa rengė 
d. Gasiunui prakalbas ir buvo 
garsintos per atvirutes. Tos 
atvirutės buvo parašytos taip, 
kad nebuvo galima gerai per-

kuris yra įneštas kongresan.
JONAS BLINDA.

Saginaw, Mich
DARBININKAI BAISIAI

IŠNAUDOJAMI
Čia algos žemos, o kiekvienas

Nuo šio jis tuoj užkeikia, kad tu per- 
pasilei-; tankiai eini. , Ir jeigu būsi il

giau, kaip 3 minutas, tai gausi 
adseruo- mėlyną kortą; o mėlyna korta

kia grąsininią netekimu darbo.
Dar būtų pusė bėdos, kad 

gautum dirbti pilną laiką, ale 
tik tedirba 3—4 dienas į sa
vaitę ir darbininkas, nuėjęs į 
darbą, tegauna išdirbti 3—4

RŪGŠČIOS SMETONOS 
PYRAGAIČIAI

J puoduko sviesto 
Į i puoduko rudo cukraus 
2, gerai suplakti kiaušiniai 
S šaukštuko druskos
2 šaukštukai vaidilos
h šaukštuko cinamonų 
1 šaukštukas sodos
3 maždaug puodukai miltų
1 puodukas tirštos Borden’s 

čios Smetonos
Rūgš-

karštame pečiuje (350 iki 375 laips
nių). (Iš to bus 104 pyragaičiai, su-

Į colių

I .<■ Spalio 14 d. įvyko prakal-1 
bos, rengtos per ALDLD 131 
kuopą. Kalbėtoja buvo d. N. 
Belunienė iš Detroito, Mich. 
Kalbėtoja gerai I paakėjo fa
šizmą ir nurodė, kokią žalą! 
darbininkų klasei atneša karas 
ir kaip reikia kovoti prieš ka- 
,rą ir fašizmą. Jos kalba klau
sytojams patiko. Pora fašis- 

[tų suvedžiotų asmenų buvo 
pradėję murmėti, bet kalbėto
ja jiems gerai atsakė. '

Negalima, praleisti nepami-. kite"“ant mUtuoto"rankšiuoščio’.0 Nu-i

įvykinti savytarpihę ni, dte.fnu.xaiUįe?1U? ?.uort1^ atsals, |1 e r x onJnnVifo i čnl a Irtn luzhinnpdl omj-tn.

VARŠKINĖS KIAUŠINIENĖS 
PUODUKAS

(Cup Custard)
1 puodukas Borden’s varškės
2 kiaušiniai
i puoduko cukraus
J šaukštuko druskos
1 puodukas Borden’s pieno
į šaukštuko cinamonų
į puoduko rezinkų su grūdukais

Ištrinkite varškę per dratinį sietuką,rh i ištrinkite varškę per dratini sietuką,
Toks ganymas pridėkite pieną, cukrų, druską, gerai

išplaktus kiaušinius ir cinamonus. 
Ištepkite custard’inius puodukus su

nuos Helen Rhihys; Eugenija 
Mačienas ir Helen Rainys duęs 
piano duetą; Helen Rainys 
duos ir piano solų. ~ | .

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
Jau čia matote puikų mu^i- 

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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo ; 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
' (Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Serme:
Parsamdo automobilius šei*-* 
menims, vestuvėms, krikst** 
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė. r 

Brooklyn, N* Y.

iiln

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

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.
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143—K.
187—J.
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Ketvirtas Puslapis

ALD.LD. REIKALAI
FINANSINĖ ATSKAITA Už LIE- Į 189—A. Liktoras, Portland, Me. 

POS - RUGPJŪČIO - RUGSĖJO 204—F. G., Herrin, Ill
MĖNESIUS “ ~ .. .................. .

Liepos Mėnesio Įplaukos
Kp. Kas prisiuntė ir miestas Kiek 
141—J. Baranauskas, Phila. Pa. $7.90 

39—I. Klevinskas, Scranton, Pa. 3.00 
10—E.------- -----

—K.

I 1—M. Lukšienė, Brooklyn, N.
Y. 16.00

185—P. Bieliauskas, Woodhaven,
N. Y. 4.60

r

Mulokiutė, Phila. Pa. 11.40 
Yonaitis, Newark, N. J. 1.00 
Slančiauskas, Chicago, Ill.

*20.50 
Romikaitis, Reading, Pa; 4.00 
A. Dementis, Chicago,

Gabris, Chicago, Ill. 
Kaukas, Chicago, Ill.

m.
3.00

11.70
5.85
3.50 j

19—A.
• 86—A.

65—Ch. Kiselis, Racine, Wis.
40—J. Miliauskas,

Pa.
128—J. Ratis, Edwardsville, Pa.

74—J. Čuplis, Springdale, Pa.
59—B. A. švelnienė, Akron, O.

132—V. Kavaliauskas, Tacoma, 
Wash.

223—W. Murphy, Oregon City, Ore.
11.00

83—J. Solokis, Muskegan, Mich. 6.40 
63—A. Katinas, Bridgeport, Conn.

12.80
62—J. Petrukaitis, Stoughton,

Mass. ' 19.90
33—A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. 3.10
35—K. Bagdonas, So. Bend, Ind. 7.60 

144—P. Girdauskas, Georgetown, Ill.
6.00

82—L. Judainis, Eau Claire, Ont.
3.15

. 4.70
1-50

i 54—C. Laksmin, Elizabeth, N. J.
4.90

į 154—-B. Žolynas, Chicago, III. 17.10 
i 85—S. Benkus, Haverhill, Mass.

9.10
225—J. P. Čepulis, Seymour, Conn.

2.00
146—Ig. Kachinskas, Chicago,

Ill. 5.10
25—O. Kučiauskaitė, Baltimore,

Md.
53—M. Sliekas, Gardner, Mass.
19—A.

10O—I.
Gabris, Chicago, Ill. 
Berskis, Timmins, Ont.

I 57—T. Boika, Cleveland, O.
1 65—A Zilevich, Racine, WisMcKees Rocks, I a w i • - . -ZĄ ^2 1188—A. Varaneckiene, Detroit,

188—A. Varaneckiene, Detroit,
Mich. '

KVK—A. Morkis, Toronto, Ont.
17—V. Rugienius, Shenandoah,

4.50
12.77
6.30

10.80

6.10
10.15 
Pa.
9.10

6—Geo. Šimaitis, Montello, Mass.
1.50

10.50
39.70

3.10

Mich.
56—J. Gebert, Milwaukee, Wis.
22—J. Raulinaitis, Cleveland,

94—M. Verpauskas, Kenosha, 
Wis.

218—Roy Stakenas, Freesoil, 
Mich.

Pav.—K. Sinko,' Ulster Park,
N. Y.

72—D. Kasmauskas, Great 
Neck, N. Y.

—P. J. Martinkus, Bellevue,
Pa. 8.77

2—H. Žukauskas, Boston, Mass.-
4.60

51—Geo. Lumas, Huntsburg, O.
11.20
4.20
5.00
3.00

1 Viso rugsėjo mėn. įplaukė $480.44
Rugsėjo Menesį Išeigos

Sekretoriaus ir knygiaus mėn. 
alga

Randa už 6 mėnesius raštinės 
knygų

“Laisvei” už darbus
Už atspausdinimą 1,000 vokų
Už atspausdinimą 300 laiškų
Auka Kom. Partijai 10 kp.
Aukos ateivių gynimo kom. 

j Dvi pusmetinės “L.” prenum.
3.20 Jaunuolių kuopų aukos
3.20 Auka nuo ALDLD Prieškariniam 
8.00
2.10 ' Prenumerata už žurnalus

Paštai “šviesos” reikalu
Paštai už “Šviesos” išvežimą

positas
Raštinei pirkta reikmenų
Drg. j/j. Bakšio kelionės

dos
Krasaženkliu pirkta už
Anglų kalboj knygų pirkta už 13.22 
“Vilniai” už knygos spausdinimą

J 100.00

3.50
4.60

4.90
7.20

5.30

4.05

7.70

1.60

1.60

104—K. Gizevich, Chicago, Ill.
235—K. šaltis, Freehold, N. J.

6—G. Šimaitis, Montello, Mass.
225—A. Ivanauskas, Seymour, 

Conn.
11—J. J. Bakšys, Worcester, 

Mass.
149—A. Olekis, Phila., Pa.
73—K. Motėjunas, Summerlee, 

W. Va.
1—K. Grybas, Brooklyn, N. Y.

72—A. S. Lideikiene, Great 
Neck, N. Y.

1—M. Lukšienė, Brooklyn, 
N. Y.

23—K. Sungaila, Brooklyn, N.

kongresui '

Viso rugsėjo išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo 
Rugsėjo mėn. įplaukė

Kartu .
Rugsėjo mėn. išeigų

bendrai su ž^dų, tusų, lietuvių, uk- kiai prie geros orkestros. įžanga su- 
rainų, .lenkų ir vokiečių organizaci- augusiems, $1.00, vaikams 50c.

Kviečia Rengėjai. - 
(259-260)

45.00 
ir

75.00
8.50
4.25
3.25
2.00
3.32
6.00
8.16

10.00
10.00
10.00 

de-
75.00
2.25 

išlai-
t . 6.00

35.00

$419.95

jomis rengia masinį paminėjimą 17 
metų Rusijos revoliucijos sukaktuves 
šį sekmadienį, 4 dieną lapkr. (Nov
ember) 8 vai. vakaro, Rusų Liaudies j 
Name 408 Court St. Bus perstato-; MONTELLO, MĄSS. 
ma puikus kalbantis judis iš praeitų' , Y
karo nūotikių,, vardu “Sniper”. Apart a.L.D.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki; 
to kalbės Sam Nessin geras kalbėto- mas įvyks 5 lapkričio (Nov.), Liet, 
jas ir trumpa koncertinė programa. Tautiškam Name, 7 vai. vakare, Visi 
Įžanga 30 centų, vaikams 10 centų, dalyvaukite, nes turim daug svarbių 

. (259-260) i.............................. :

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

Nov. 4, kaip 10 vai. ryte, 
Margaret St., Philadelphia, Pa. Tad
visi nariai dalyvaukite ir laiku. Tu
rime kelius svarbius- dalykus apkal
bėti.

j reikalų apkalbėti, taipgi bus nomi- 
: nacijos kuopos valdybos 1935 nfie- 
tams.

UZ

M. Galeckienė.
(258-259)

>■1

Ketvirt, Lapkričio 1, 19®4

I mandolinų orkestro. Kalbės Hatha- 
! way ir Mother Bloor. Pradžia 8 vai. 

Kompartija rengia svarbias prakal- vakare.
bas, 4 d. lapkričio (Nov), Arena j A. J. V.
Garden, 2 vai. po pietų. Bus progra- ' (258-259)
ma ir geri kalbėtojai, tąi bus pami- ; —---- -----------
nėjimas 17 metų įsteigimo Sovietų1 HARTFORD, CONN, 
valdžios. Tad visi dalyvaukite Arena T.D.A. susirinkimas įvyks 5 d. lap- 
Garden, Woodworth Ave. ir Hendrie kričio (Nov.), 57 Park St. Kviečiam 
St.

DETROIT, MICH.

(259-260)
visus 
daug 
daug

DETROIT, MICH.

skaitlingai atsilankyti, nes yra 
svarbių dalykų apkalbėti, ir 
senų dalykų pabaigti.

Kviečia komisija.
(258-259)

i LDS. 21 kp. susirinkimas įvyks 4 
! d. lapk. (Nov.), 1 vai. po pietų, 4097 
1 Porter St; Yra daug svarbų reikalų 
i apkalbėt tad visi dalyvaukite laiku, 
ikad pabaigę galėtum dalyvaut Arena 
J Garden mitinge.

svarbias Į •
lapkričio1 ,

Org. E. Beniulienė.
• (259-260)

PHILADELPHIA, PA.
Serga d. M. Reginavlčlenė. Randa

si Mount Sinai Hospital, 1431 So. 
5th St., Ward 4. Ligonbutyje pasi- 

(259-260) davus vardu Mary Regen. Ją gali
ma atlankyti nedėliom ir seredom 

; nuo 2 iki 3 vai. po pietų ir nuo 7 
j iki 8 vai. vakare. Ji turėjo vidurių • * »
i Draugė Regen priklauso ALDLD 

7 10 ir LDS 5 kuopose. Draugės ir 
....... .Kvieaam visus . skaitlingai “ija „us sveikatos draugai,, atiankykite sunkiai sergan-
certo - vakarienės komisijos susirin- j dalyvauti. Įžanga veltui, 
kimas, 995 'N. 5th St., i 7:30 vai. va- •; ’ • i >
kare. Visi dalyvaukite. ,, ( , . , • ; , -- - j i f /

Penktadienio vakare, 2 lapkričio) _
(Nov.), Broadway Arenoj, Broad ir j SO. BOSTON, MASS.
Christian St., įvyks tarptautiškas So-1 , . .x. Į WORCESTER. MASS',
vietų Rusijos revoliucijos apvaikŠčio-! Ateinanti sekmadieni, 4 lapkričio
jimas, bus gera programa ir kalbė-' (^ov.), 7 vai. vak., Kliubo svetameje,1 Lietuvių Darbininkų Kliubas laikys 
tojai, jeigū norite gauti vietą salėje,'376 Broadway, bus puikus parengi- ................................

bus j
2316 i

PATERSON, N.
ALDLD' 84 kp. rengia 

nedėlioję, > 4/oho i prakalbąs nedėlioję,: 4 lapkričiu '
. ^oy-zou) (Nov<) 3 vaL po pietų, 62 Lafayette

\ ~ ' Street.’ 1 ; I
PHILADELPHIA, PA. Kviečiam visus dalyvauti, nes tu-' 

■ i - ■ . ■ ■ • •' •

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. prelekcijos ir balius operaciją.

KVieaain y.sus wyv«uu, nes tu; j 4 d Iapkričio (Nov ) 7 vaj. ' P""“ 
iresim kelis gerus kalbėtojus; taipgi ' 

Ketvirtadienį, 1 lapkričių (Nov.), bus užkrėsti kalbėtojai mid > visų ' . ’ aug jos svetainėje, 4097
įvyks “Laisvės”, naudai rengto kon-; partijų. .Kviečiam visus . skaitlingai te.r St. Prelekcija bus sveikatos d ugę 

. i ...Ui u....,_s/.. . ..... ° klausimu, kūną duos Dr. Palevičius. j 4
/259.26d) T° prelekcijo^ bus šokiai prie geros: 
V ’ į orkėstros. Įžanga tik 15 centų. Kvie-! 

r“— Čiam visus. į  ..............

$378:44
480.44 |

 dalyvaukite anksti. 
$858.88 i 
419.95 j .

T.D.A. lietuvių kuopa rengia didelį 
$438.93 balių naudai politinių kalinių; įvyks 

, Girard Manor salėje, 911-15 W. Gi-

(259n260)

Palaikykit Jūsų 
Plaukussusirinkimą lapkričio 4-tą, 1934 Lie

tuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
10:30 vai. ryte. Draugai, ateikite 
ant susirinkimo, nes bus daryta ta
rimai kas link teatro. Atsiminkite, 
kad reiks darbininkų. Bus 
apie mainymą susirinkimus 
laiku.

mas su gera programa, kurią išpildys 
vaikų choras vadovaujamas Helen 
Žukauskiutės, ir taipgi bus sulošta 

šeštadienį, 3 d. lapkričio (Nov.), , gražus veikalas vadovaujantis Olgos 
• * ............. . j Šukiutės. Visus kviečia skaitlingai

I atsilankyt ALDLD 2 kuopa.
! (259-260)

(259-260)
Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jlms gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY 
Plaukų ir Odos Specialistas 

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 1* 

Telefonas: TOmpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

kalbama 
vėlesniuBalansas su 1 d. spalio.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius rard. Avė., 7 vai. vakare. Kviečiam

O. Depsienė. . j visus dalyvauti visuose šiuose susirin-
ALDLD CK Iždininkė (jr parengimuose.

ALDLD CK Knygos Peržiūrėtos j (259-260)
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li- j 

teratūros Draugijos II Apskričio i
i konferencijoje išrinkta komisija per-1

j žiūrėjimui ALDLD Centro Komiteto ■

9.30

45.97
9.10

Sekr., A 
(258-259)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. susirinkimas

2 d. lapkričio, penktadienio vakare, Rusijos Revoliucijos Apvaikščiojimas
PHILADELPHIA, PA.170—Ch. Arrison, Plains, Pa. 

52—U. Litvin, Detroit, Mich. 
190—J. Mačiuta, Cleveland, O. 

94—M. Verpauskas, Kenosha, Wis. 
3.05 

50—P. žirgulis, Rochester, N. Y.
13.60 

25—P. Paserskis, Baltimore, Md.
15.75 

118—A. Kraujalis, E. White Plains, 
N. Y. 12.90

66—O. Daukšienė, Grand Rapids, 
Mich. 3.25 j

187—J. A. Dementis, Chicago, Ill. 1 
1.50 j 

209—A. Jakštonis, Trenton, N. J. 3.30 ■ 
66—A. Varnas, Grand Rapids,

Mich. 11.40 I
112-U. Gudišauskas, Tamaqua, Pa. į Sekr. ir knygiaus mėnesinė alga 45.00 

li.00 
na- 25 45 ■ mis oeaaroe siaučia visu piotu. i 

2.00 Kad ir yra kiek dirbančių, tai 
10 001 tik mažas nuošimtis ir tas ma- 
9 50 zas nuošimtis nedirba pilną lai- 

i ką, bet tik dalinai. Nors yra 
suorganizuotos Bedarbių Tary-! 
bos, bet bedarbiai neužtektinai I 
su jom susirišę, o be organi
zuotos spėkos bedarbiam bus 
sunki ši žiema. Būtų gerai, 
kad mes, lietuviai, leaip dalinai 
dirbanti, taip ir bedarbiai, de-1 
tumčm visi bendras pastangas 
būdavo j imui Bedarbių Tarybų.

Spalio 26 d., kaip 1 vai. ryto, 
užsimušė P. and L. E. gelžke- 
lio kompanijos “master car 
builder” W. C. Lang. Mirtis bu
vo nelaimingas atsitikimas. 
Mat, jis važiavo su savo auto
mobiliu į Pittsburghą ir- užsi
sukime reže į geležinę tvorą, iš- į 
mušdamas ją ir nusiversdamas 
žemyn su savo automobiliu 30 
pėdų nuo^ Liberty Bridge. Pri
buvus pagalbai ir nuvežus į 

n 601 Mercy Hospital, jis jau buvo 
miręs nuo galvos kaušo trūki
mo. .

W. C. Lang buvo plačiai ži- i 
nomas tarpe lietuvių, dirbančių 
prie minėtos kompanijos karų 
(vagonų) taisymo ir kiekvienas 
žino jo disciplinuotą tvarką; 
kompanijos naudai.

Dažinoję apie jo mirtį

įvyks

13.00 BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S. 6 kp. šaunus bankietas

7 vai. v. Lietuvių svetainėje. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvauti, nes 
turim daug svarbų reikalų apkalbėt,

> “švie-i knygų peržiūrėjo knygas už pirmą įvyks šeštadienį, 3 lapkričio (Nov.), taipgi bus išdalinta žurnalas
8 pusmetį, tai yra sausį—birželį, 1934 Lietuvių' Svetainėje, 315 Clinton St. sa.”

j metais. Knygas atrado pilnoje tvar- Rus skani vakarienė, programa ir šo-
2 25 ! k°je- Komisija knygas peržiūrėjo 28 :____iŲ_________________ ' __

Peleckas, Brooklyn, N. Y. ’ jliepos- 
on i

Miškeliunas, Newark, N.
7.20

Viso
Rugpjūčio Menesį Išeigos:

(259-260)

| Ateinantį penktadienį, 2 d. lapkri- 
! čio, Broadway ir Cristina gatvių Are- 
Į noj įvyks Rusijos revoliucijos perga
lės paminėjimas. Bus gera koncerti
nė programa, kuri susidės iš solistų, 
Ukrainų šokikių, styginio orkestro ir

rugpj. įplaukė $337.11;

Komisija:
B. Makutėnas, 
J. Weiss.

McKees Rocks, Pa. i o

Oi

“LAISVES” VAJUS
1.50 Aukos priešfašistiniam kom.

235—K. šaltis, Freehold, N. J. 8.59 Paštai “šviesos” reikale
Pay.—W. J. Duda, Woodbury, Conn. I Knygų anglų kalboje pirkta

---- riams
10—-E. Mulokiutė, Phila. Pa.
16—A. Zaviša, Jersey City, N.

28—-V. Krasnickas, Waterbury, 
Conn.

145—J. G. Savis, Los Angelės, 
Calif.

39-—P. Sliekaitis, Scranton, Pa.
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y.

147—W. Kūlikas, Brooklyn, N. Y.
3.10

#0—O. Gimienė, Binghamton,

H—M. Lukšiene, Brooklyn,) N.

Kaip visur, taip ir paš mu- ! 
■ mis bedarbč siaučia visu plotu. ! GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

o2.50
6.30 Pik. garsinimas per radio 
j. <Už leidimą piknikui i 
3.00 Krasaženkliu pirkta už 

i Spaudos įvairūs darbai4 ZV/V ! : TZ

! me
13.14 Popiera pirkta ALDLD knygai 
5.10 : Kelionė dd. Senkevičių į CK 
1.401 posėdį

.“Laisvei” už įvairius darbus 
Jaunuoliams kuopų aukos 
Aukos ateivių kom. gynimui 
Aukos moterų kongresui 
“Vilniai” už knygos spausdinimą 

100.00

1.00 ' Išlaidos į Kanadą knygų persiunti-
35.00 

189.05

2.00

5.00
35.32
10.45
5.43
3.32

t o

o

7.60
22—J. Raulinaitis, Cleveland, O.

4.10

4 Viso Liepos mėn. įplaukė $384.82 
Liepos Mėnesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėnesinė 
H alga $45.00
Kuopų aukos del moterų kongre- 

, so atmokėtos 7.70
ALDLD 153 kp. auka del TDA 4.00 
Kuopų aukos del jaunuolių veiki-

.T mo
“Laisvei” 235 kp. bila išmokėta 
“L.” Freeholdo kliubo bila 
“Laisvei” ALDLD 145ų>p. bila 
“Laisyei” 2 metinės prenumera-

tos . 10.50
600 blankų astpausdinimo lėšos x2.00 
Ateivių Apsigynimui aukos 7.45 
Krasaženkliu pirkta knygų iš-

* siuntimui 50.00
©laidos CK knygų peržiūrėjimo 
* kom. .78
Auka nuo ALDLD jaunuoliams. 25.00 
Myliniai” rankpinigių už spausdini- 
*' mą

4

Rugpjūčio mėn. išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo 
Rugpj. įplaukė

Kartu
Rugpj. mėn išeigų

$512.02

$553.35
337.11

$890.46
512.02

O

O

o

o

5.15
1.95
1.94
1.79

ALDLD knygos 300.00

Viso liepos išeigų -
Sutrauka:

$463.26

lalansas nuo birželio buvo 
Jepos mėn. įplaukė

Ų Kartu 
igų buvo

$631.79
384.82

$1,016.61
463.26

- Balansas 1 d. rugpjūčio . $553.35
Rugpjūčio Mėnesį Įplaukos:

2—H. Žukauskas, Boston, Mass. 
7.90 

„91—A. Gudzinskas, Schenectady,
N. Y< 9.40

1$2—V. Kaspariunas, Maywood,
Ui. 13.90

150—K. Statkus, Chicago, Ill. 23.10 
75—J. J. Ynamaitis, Union City,

Conn. ’ 3.60
9—L. Trakimavičius, Norwood,

Mass. 3.20
87—H. Bagužienė, Avalon, Pa.

8.45
Pav.—M. Brujus, Haughton, Mich.

2.00
Pav.—J. T. Werner, Pdughkeepse, 

’ N. Y.
h» —p.

Pa.
,10—J.
17—v.

Pa.
'80—J.

J. Martinkus, Bellevue,

J. Potaš, Phila., Pa. 
Rugienius, Shenandoah,

1.50

8.75
2.00

9.60
9.52Pusvaškis, Chester, Pa.

Krutuliutė, Plymouth, Pa.
1.50

■

S" i

'EDO DOVANŲ TIEM KURIE DARBUOSIS VAJUJE ' fl Į)

Prašome j Talką Gauti ‘Laisvei’ 1,000 Naujų Skaitytoju
DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00

' Taip smarkiai viskam brangstant ima baime, ar galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu 
tą kainą. Vienatine priemone 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 prašomą 
kiekvieno “Laisvės” skaityto j aus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

5

°

Balansas 1 d. rugsėjo
Rugsėjo Mėnesį Įplaukos 

148—F. Saučiulis, W. Frankfort, 
Ill.

119—J. Putrius, Lynn, Mass. 
176—J. Daubaras, Athol, Mass. 
131—St. M. Leesis, Saginaw, 

Mich.
86—A. Kaukas, Chicago, Ill.

KVK.—A. Morkis, Toronto, 
Ont.

187—J. A. Dementis, Chicago,

' $378.44

o.10 
6.00 
2.50

10.50

10.25
III.

2.75

ma- 
pats 
šim-

52—N. Astrauskienė, Detroit,
Mich. 9.30

134—J. Audėjaitis, Royalton, Ill. 1.50 
199—K. Yotka, Johnston City, Jll.

/ ■ 6.00
4—J. Stupur, Portland, Ore. 4.60

81—V. Kelmelis, Torrington,
Conn. 2.ię į

KVK—A. Morkis, Toronto, Ont. 98.70 žesni bosai (nes jis buvo
8^asy.enCkeViČiaS’CambrWSei6.Ooi“g'‘'va”), kurie irgi ima

10—E. Mulokiutė, Phiįa. Pa. 4.70' tus dol. pėdę, tuoj padare ko- 
J??—rr lektą nuo mažAi dirbančių dar-

8 20 j bininkų, kad už darbininkų pi- 
’ 1‘i mirusiam bosui 

Bet kada nu-

143—K. Romikaitis, Reading, Pa. 2.05 . .
74—J. Čuplis, Springdale, Pa. f * ,
41—N. N., Sao Paulo, Brazil 90.00 nigus nupirkti
34——S. Puidokas, Rumford, Me. 15.40 o-Ųažll vainiku.. 
58—P. R. Baltrušaitis, St. Louis, I . „ ,. , , .780 miršta biednas tos kompanijos 

i darbininkas ir 
su pulku vaikų

Mo.
79—J. Slančiauskas, Chicago, 

Ill.
64—J. Julius, Moline, III.
20—H. žukienė, Binghamton,

palieka moterį 
siratų, be duo- 

~’v'z į nos kąsnio, tai bosai niekada 
43.35 nebėgioja ir nerenka pinigų del 
13 90 nupirkimo vainiko. Tai mat, 

. 4.50 kaip bosai mato skirtumą, bet
5— W. Skeistaitis, Newark

N. J.
6— G. Šimaitis, Montello, Mass

54—C. Laksmin, Elizabeth, N. J. i darbininkai irgi kada nors su-i 
g9g pras tą skirtumą.

J. MILIAUSKAS.31—A. Kaulakis, Auburn, Me.
39—P. Sliekaitis, Scranton,

Pa.
19—A. Gabris, Chicago, Ill.

3—J. Liegius, Denver, Colo.
45—A. Kandoška, Ladner, B. C.
10—E. Mulokiutė, Philą., Pa. \
24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
80—‘F. Petrašiunas, Manchester, 

Conn.
68—\l. Kazlauskas, Hartford,

Conn. 7.50
' 24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 3.00 

—M. Stonis, Arnold, Pa. 1.00 .

O.

o

o

O

o

o 
o

O

A

O

.0
E
£

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 “parese”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskime$, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin- 

‘ kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume
ratą mokės $5.50 metams ir $3.00--pusei metų. Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.

Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:
1

'2
3

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.
Knygom, lietuvių ar anglų; kalbose,—$4.50.

4. “Vilnies” prenumerata pusei metų
5. Grynais pinigais (cash) $2.5.0* o i

6.

8.
9.

10.

“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams.
“Šviesos” prenumerata metams.
“Priekalo” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $1.00.
Lenino spalvuotas paveikslas.-

• Gaujai užsirašantiejnš “kaįsvę” yrą padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 
T& galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rišo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais
vei”. Po vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10. naujų prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ VALININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ

9.40 I 
4.80 !
4.60 Į 

. 1.85, 
v 5.00

1.60 Į 

’ 3.00'

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ELIZABETH, N. j.
Organizacijų Susirinkimai ir 

Mitingai
Vietinė vienetą Komunistų Partijos

i
i

v

/

■

Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 
atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:

S; 3-$50; 4-'$45; 5-$40; 6-37; 7-$35; 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.

l-$75; 2-$6!

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

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y
■dill.lll|.|IIMiiMlghHII.INWliMllMll|.|ll|.|ilHNUilll.llll^ll).INMil|.|l|NIII'>IIIHIIIMin°niHIIHIIHIII°millIEIIĖIIIEIIIBHIEIIIDHIDHIEtlIGIIIEIIIBIIIEIIICIIIGHIEIIIBItlCHICIIIEHICIIIlA



Ketvirt Penktas Puslapis

Volodimir Kuzmič

kalbėdami

Lawrence, Masssun
CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Svarbios Rinkimų Prakalbos

Pradžia

Aš užtikrinu

Po Miestą Pasidairius

PITTSBURGH© IR APIELINKES ŽINIOS

anglies baronais

Painters and Carpenters

Pas mainierius auga didelis 
nepasitenkinimas Lewiso išda-

kaip tiktai jie-vėl atėjo pikie- 
tuoti, taip ir vėl juos areštavo 
Kova prieš fašizmą gana ge
rai vystosi.

dienomis 
vakarais

Liet.
1721

tik už 400 
dižuruoto-

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

New York
9 A. M. 'įjri 8 P. M;

šistiniai nusistačiusius žmones
Taipgi buvo sudaryta pikie- 

tas prie Vokietijos konsulato 
Pikietininkai areštuoti. Majo
ras McNair teisė juos. Darbi
ninkų organizacijos priėmė rė

jas, reikalaujant paliuo- 
suoti pikietininkųs. tyfcNair bu- 
/o priverstas paliuosuoti. Bęt

Valandos-
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

Tai 'vis už kontrolę 
prie kurio ėdžių priėjus

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

Svarbūs Susirinkimai
Parengimai

Jūrininkai, visi drauge, pradedant ko
munistais, baigiant oportunistais, sustin
go ir baimės pilni nukreipė akis į tam
sumą, kur juodavo kariškas laivas, ku
ris, rėždamas bangas, šliaužė, paskui, ap
šviesdamas prožektorium (tas darė tokį 
psichologinį veikimą, kad net drąsiau
sieji atsisakė nuo pasiūlymo sudeginti ar 
išeksploduoti garlaivį). Laivas, perjieš- 
kojo Ofionę, apipildamas aklinančiais 
spinduliais visus stiebus ir žmonių masę 
ant denio.

—O, jie tuojau pradės šaudyti 
ko bailiai ir spruko į laivo denio atdaras 
skyles.

Bet, štai, tarp ūžiančių jūrų ir šla
mančių vilnių sugriaudė kalbamoji triū- 
ba, o balsas sulaikė visus ant vietos. Tai 
buvo balsas’ Antonijaus.

—Bailiai, jūs jau prisirengę pasiduoti! 
Jūs jau keikiat komunistus, kurie teisin
gu keliu jus vedė pagelbėt rusų bro
liams? Sustokit! — Antonijus paėmė 
tinkamą tbhą ir pasvarstęs minutą pra-

Alleghany pavieto Bedar
bių Tarybos, spalio 20, suren
gė demonstracijas prie kiek
vienos bedarbių šelpimo Įstai
gos. Tai buvo didelės ir sėk
mingos demonstracijos. Polici
ja nepajėgė ■ .jas išsklaidyti. 
Reikalauta daugiau pašalpos, 
apdraudos ir kitų reikmenų.

Alleghany paviete, kaip ka
pitalistinė spauda rokuoja, yra 
27 nuošimčiai darbininkų be 
darbo. Padėtis gana sunki. 
Ypatingai plieno ir anglies 

sun-

jį, kad jis tuojau uždengė 
ranka.

—Torpėdlaivis jau randasi 
iųetrų!—išsigandusiai suriko

čiami šiapie koncerte dalyvau
ti. Kviečiami nėši vėluoti, nes 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Jeigu kurie dar neturite iš- 
kaln'o ‘ tikietų nusipirkę, tai 
klauskite pas APLA narius ir 
galėsite Įsigyti tikietus.

RENGIMO KOMITETAS.

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

Mill dirbtuvės sukimo 
įvedė dar greitesnę 
negu pirmiau, kelios 
atgal. Taip greitai

rys, Eddie Norkus ir Art Nor 
kus.

Trys seserys—Rose, Anna i
Nettie Storuliutės —smuikomis 'kuris visada dirba bendrai su 
ir pianu.

Duetas dainų: Anna Maura- 
giutė ir Helen Katriutė.

Taipgi užkviesti dalyvauti
Grinienė ir Skulevičius; rusai

Vyskupas Matulionis kalbė
jo po franciškonų bažnyčia, 
ant Bratfort St. Iš jo kalbėto
jas visai prastas. Stena lyg 
fįris dienas nevalgęs. Man re
gis, turėtų užrėkti geriau, nes 
čionai gauna gerai pavalgyti. 
Savo kalboj nieko naujo nepa-

Prieš rinkimus ir visokios 
balsuotojų lygos (geriau tiktų: 
ligos) pradėjo veikti. Šiomis 
dienomis tokios lygos, prie ku
rių ir lietuvių balsuotojų lyga 
prisidėjusi, turėjo generalĮ su
sirinkimą, kuriame kilo di
džiausias triukšmas delei bur
žuazinių kandidktų užgyrimo. 
Vieni stojo už demokratus, ki
ti už republikonus. Mitingas 
be rezultatų pairo.

Tokios lygos, vadinasi, nieko 
darbininkams neduoda, vien 
tarnauja kapitalistų reikalams. 
Darbininkai turėtų remti Ko
munistų Partijos kandidačių ir 
stoti į Komunistų Partiją, kad 
iškovojus geresnį gyvenimą.

Reporteris.

Utarninko vakare APLA 50 
kuopa turės savo susirinkimą 
Liet. Darb. Kliube. Nariai kvie
čiami dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti.

—Dar užteks mažiausiai trims valan
doms.

Tiek daug jie priliodavo, kad o-o-o!
Aš tėmijau Antonijų. Jis nuliūdo, vei

do išraiška paaštrėjo ir piktas , rū
pesnis sudrebino jo.lūpas. Jis nekuriam 
laikui nutilo. Mūsų mašinos pasiekė 
augščiausį greitį. Bet priešas artinos 
užsispyrusiai ir gudriai. Kreinai nesilio
vė tuštinę laivą, bet tamsa ir nuovargis 
perviršino. Aš jaučiau kentėjimus An
tonijaus ir viso mūsų kolektyvo. Kas 
nors iš jūrininkų užšaukė, koliodamas:

—Mes nepasiduosim!
—Draugai, geriau mes išeksploduosim 

paskutines granatas, negu atiduosim jas 
baltiesiems, — prakalbėjo Antonijus į 
masę.

—Bet “anglai” yra visai greta mūs, 
mes patys žūsim. Ką daryti?—girdėjosi 
balsai. 

i

—Sudegint garlaivį?
—Tai yra pasiutimas!
—Degint!
—Aš taip sudeginsiu tau snukį, kad 

tu net kaulų nesurinksi,—atsakė kieno 
tai balsas iš minios.

—Jie mus sušaudys už maištą.
—Tas yra ne maištas, bet revoliucija. 

Tas yra pagelba mūsų broliams.
Žmonių masė susispietė išdiskusavimui 

dalyko. Pavojus kabojo ant kiekvieno. 
Šarvuotas kūnytis su kanuolių kalba ir 
granatų žodžiais buvo prisirengęs kalbė
ti. Ar torpėdlaivis iŠtikrųjų sušaudys 
beginklius?

—Draugai, nebijokit tos pelėpalaikės!
Kreinai sustojo. Net mašinistas, di- 

•džiausis užsispyrėlis, nustojo dirbti. Per 
10 ar 20 minučių vistiek nėra galimybės 
išlioduoti laivas. Ir tas buvo tikrenybė: 
iš Ofione jie išmetė į jūras vieną ketvir
tadalį visos artilerijai amunicijos. Toli
mesnė kova atrodė negalima'. Kiekvie
no šauksmas dar daugiau sujudino dar
bininkus ir todėl buvo galimybe užval
dyti masę neužtektinai susipratusiems 
jūrininkams.

—Išeksploduoti granatas,—suriko ka- 
žinkas, bet visi taip piktai pažiūrėjo į

Belmont'4 Št.,J N>;
7 :30 vai. vakare

■Kviėčiami visi dalyvauti.
gėri kalbėtojai, kurie aiš

kins apie partijų programas 
šiuose rinkimuose ir kuri par
tija gina darbininkų reikalus. 
Drg. P. Martinkus išduos ra
portą iš Chicagos Kongreso 
prieš karą ir fašizmą. Paskui 
seks diskusijos.

Kom. Partijos Liet. Biuras*

> —Mes esam 20 kilometrų nuo revoliu
cinės žemės. Ar mes išsigąsim “anglų?” 
Aš atsišaukiu į revoliucinius jūrininkus. 
Likit viršuj!- Likit čionai, įrodymui, kad 
mes esam narsūs jūrininkai,’ bet ne rupų-> 
žės, kurios bijo net vaiko! Įrodykit, 
kad jūs turit teisę revoliucinės vienybės 
su broliais. . Už teisybę! Meskit bailę į 
jūras!

Aš stovėjau greta ir žemai mačiau, pa- 
sibaisėtiną paveikslą, kada minia ’stovė
jo prieš grūmojantį apšaudymą iš kariš
ko laįvo ir, rizikuodami savo gyvybe, 
klausė bolševiko Antonijaus prakalboj. 
Bet aš džiaugiausi del jo tvirto nusista
tymo. O, mano mylimas 
apaklino prožektorius ir jis tiesiai žiū
rėjo į tamsumą. Jo širdis nedrebėjo del 
baisumo. Kalbamąją triūbą jis padarė 
ginklu ir virš beribio vandens paviršiaus 
suskambėjo jojo atsišaukimas:

—Draugai! Disciplina 
jums, kad torpėdlaivis neprisiėrtins prie 
mūsų. Mes neprileisime jo prisiartinti...

—Velnio plikės tu neprileisi! Geriau 
signalizuok, kad jie mūsų nepaimtų kai
po belaisvių, — pasigirdo užpakaly mi
nios drebantis balsas.

• (Daugiau bus)

Nedėlioj, lapkričio 11 
Piliečių Kliubo Name, 
---- j St, rengiamas keturių 
tautų koncertas darbininkų 
spaudai. Lietuvių darbininkų 
organizacijos irgi prisidėjo prie 
to koncerto rengimo. Taipgi 
bus minėjimas 17 metų Rusijos, 
revoliucijos sukaktuvių. Pra- 

Subatoj, lapkričio 3, National |šom visų nieko tą dieną nereng- 
Slovak svetainėj, 516 Court PI., ;ti, bet visiems šiame koncerte 
Fraternalė Federacija už So-'dalyvauti. Įžanga tiktai 15 
cialę ir Bedarbių Apdraudą ren- centų.

Watt, AF of L registracijos 
agentas, atakuoja gubernato
riaus pagelbininko Bacon spy- 
čių. Mat, Bacon eina .į guber
natorius ant Republikonų Par
tijos tikieto, o Watt, AF of L 
feikeris, stovi už demokratų 
kandidatus. Kalbėdamas, po
nas Bacon pripažino, kad rau
dona vėliava jau plevėsuoja. 
Tas feikeriui Watt tartum per
kūnas plėšė ausį, pradėjo 
šaukti per vietinius geltonla- 
piųs, būk Bacon už komunis
tus stoja ir komunistai paduo
siu įbalsus ,už poną Gaspar Ba
con. ... : ' .. ■(

Komunistai . neatskiria re
publikonų nuo demokratų, 
kurie yra tokie pat mulkinto
jai, kaip ir Watt. Jie visi vie
nodi ir nei viena virš minėtų 
partijų ir jos kandidatai i dar
bininkams nieko gero neduos 
ir darbininkai nenumes savo 
balsus tiem ponam. O kas link 
raudonos vėliavos plevėsavi
mo, tai tas apjakėlis neužgin
čys, nes jau šešta dalis pasau
lio randasi po raudona velia-

Wood 
1 skyrius 
I mašiną, 
savaitės 
eina mašinos, kad moterys ne
turi laiko ir vandens atsigerti. 
Pirmiau jau buvo paskuba 
(speed) pagreitinta,_bet to
dar neužteko. Tai dabar dir
žus numetė nuo mašinų ir pri
dėjo elektrinius motorus-inži- 
nus prie kožnos mašinos. Dar
bininkės dejuoja, kad negali 
dirbti, nes taip greitai eina 
mašinos, kad negali matyti 
siūlą. O bosai rėkia, kad turi 
padaryti gerą darbą. Darbi
ninkai verčiami dų kart tiek 
darbo padaryti, kaip pirmiau.

Federacijos vadukai rėkė, 
kad su ponu Rooseveltu pri
vers paskubą sumažinti. Bet 
išėjo kaip tik atbulai: vieton 
sumažinti, tai dar padidino. 
Nėra ko tikėti, tiems maklio- 
riams. Jiems nerūpi darbinin
kų gyvenimas, jiems tik rūpit 
sau kišenius prisipildyt ir dar-j 
bininkus palaikyti tamsybėje i 
ir ištikimais bosams.

Darbininkai įir darbininkės, 
nelaukit Rooseveltu ir Grynų 
malonės, jums jie nieko geres
nio neduos. Blogus laikus tu-1 
rit ir jgalit tikėtis dar bloges
nių, jeigu darbininkai ramiai 
sėdės rankas sudėję. Turite- 
patys organizuotis ir būti ge-i 
rais organizatoriais, kad gale-j 
tumė šią supuvusią sistemą | 
prašalinti ir visus dykaduonius | 
numesti nuo savo nuvargusio ; 
sprando.

Nedėlioj, lapkričio 4, LMD darbininkai turi panešti 
Svetainėj, 142 Orr St. (Soho) Jkias sąlygas, 
įvyksta vienas puikiausių kon
certų. čia tenka paminėti tik
tai keletas koncerto dalyvių.

So. Slavų garsioji orkestrą'yiRišRai vadovybei. Organizuo- 
Bratstvo ir dvį southslavės j^sį 0pQZjj0g visuose lokaliuose, 

dainihinkės. {Platinama opozicijos leidžiami
LD$ Jaunuolių Kvartetas: ! lapeliai ir kitokią literatūra.

Lietuviai mainieriai irgi tu- 
{retų daiigiau Įsitraukti Į tą 
| bendrą kovą prieš anglies ba-

sakė, tik šmeižė Sovietų val
džią, kad jam labai buvę blo
gai Sovietų valdžios kalėjime. 
O labiausia didžiausias teroras 
Sovietuose esąs tame, kad vi
sus nenaudėlius pristatė miške 
malkų pjauti. Ir kožnas turi 
savo dalį išdirbti, nes kitaip' 
gauną porą valandų ant kalno’ 
pastovėti, o jei ne, tai valgyt į 
negauną, kol nepadaro savo 
darbo.

(Bus daugiau)Prieš SLA Pildomosios Tary
bos posėdį vietos menševikėliai 
SLA prezidento Bagočiaus rė
mėjai, vaikščiojo gatvėmis no
sis užrietę, ( visur 
kad vė: šitas posėdis jau pada
rys paskutinius žingsnius per
kėlimui SLA, Centro. į Pittsbur- 
ghą. Tautiški fašistėliai. tuo 
pačiu laiku buvo pusėtinai iiū- 
siminę. 

- I

Bet dabar pozicijos atsimai
nė. SLA Centras paliktas New 
Yorke neribotam laikui. į Men
ševikėliai jaučiasi, kaip musę 
kandę ir labai žvairakiuoja ant 
Mažiukuos, kodėl jis nesilaiko 
savo žodžio. O tautininkai vėl 
pradeda nosis riesti. Mat jie 
mato, kad Gegužis, nors ir nė
ra SLA prezidentas, yra galin
gesnis už Bagočių. Kaip tiktai 
Gegužis pagrasino Bagočiui, 
taip tas tuojaus atmainė savo 
nusistatymą. Pasirodo, kad Ba- 
gočius dabar daugiau klauso 
Gegužio, negu paties Seimo, ku
ris nutarė SLA 'Centrą kelti 
Pittsburghan.

šitie visi mąnievrai ir užsi- 
varinėjimai tarp tautininkų ir 
socialistelių nieko darbininkams 
neverti 
SLA 
galimą gerai pasišerti.

SLA NARYS

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

(Tąsa)
Torpėdlaivis yra jau už vienos mylios!
Antonius nuo kapitono tiltelio davė 

įsakymą'pradžioje neparodyti ant laivo 
nei vienos kibirkštėlės ugnies, kad tokiu 
būdu .gavus progą .pabėgti į tamsumą 
nuo angliškos “pelės.”

—Ar laivo viduj dar yra daug grana-

NEW YORK, N. Y.

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

Alleghany Bedarbių Tary
bos pasiuntė bendrą rezoliuci
ją Į Vokietiją, reikalaujant pa- 

. v , . , . . . , . .v . liuosuoti darbininkų vadą n- žydai dainminkai pasižadėjo Thaelmanna h. kitus Wa. 
dalyvauti. Bus- ir kitokių viso- 
kių pamarginimų. Kas labai 
svarbu, kad bus dainuojama 
pirmu sykiu naujos dainos, ku
rios Pittsburghe visai negirdė-

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 513(T 
Keystone—Main 1417

Vertė Petras

SOLIDARUMAS
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

(partijų kandidatus reikšti savo i 
I nuomonę apie Bedarbių Bilių I 
I H. R. 7598. Pradžįa 7 :30 vai.

Pėtnyčioj, lapkričio 2 d., Lie- vakare‘ 
tuvių Sūnų svetainėj, 818 Bel
mont St., N. S., rengiamos 
svarbios prakalbos ir diskusi
jos rinkimų klausimu. Pradžia 
7:30 vai. vąkare. Bus plačiai 
kalbama apie įvairias partijas ir 
jų programas ir taipgi apie bal
suotojų lygas. Taipgi bus iš
duota raportas iš Chicagos Kon-' Utarninke, lapkričio 6, visi 
greso prieš karą ir fašizmą. piliečiai kviečiami atiduoti savo 

_____  balsus už Komunistų Partijos
Subatoj, lapkričio, 3, Inter- ^^dldatus 

national Socialist Lyceum, 805 , 
James St., N. S., rengiama kon
certas ir šokiai -minėjimui 17 
metų Rusijos revoliucijos ir Ko- jane 
munistų Partijos dalyvavimo 
rinkimuose. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga prie durų 25 cen
tai, iš anksto 20 centų. Puikus 
tarptautinis programas.

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

MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE 
Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuvė Williamsburghe
264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtinės) Pierre 

Smirnoff’ų, kurie per 116 metų gamino puikiausią 
Rusišką Vodką.

Š
K na nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelį. 

Pabandykite, o džiaugsitės puikiu jos skoniu 
ir kvapsniu.

Visų naminių ir užsieninių vynų ir kitokių 
gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos 
labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų' 
už* bonką tikros rugių degtinės ir $1.50 už 
kvortą 100 laipsnių stiprumo tikros ruginės. 
O grynas Californijos vynas po 55 centus 
už bonką; tik 99 centai už dvi jo bonkas ir 

$1.25 už galioną.

Atsilankykite pas mus, o persitiksinsite.

Tai bus dainų ir muzikos va- zoliuėij 
karas. Įžhnga visai pigi—tik 
tai 25 centai. Visi todėl kvie

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ii 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chronifi- 
k i Nesveikavl- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjiitau 

ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirkštimai. -

- Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y.
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Šeštas Puslapis LAISVfi Ketvirt., Lapkričio 1, 1934

Newarke Komunistų Partijos, Aido Choro Narių Atydai Piliečiai Darbininkai Padėkit j Didelės Buvo

Kostumeris atėjo į karčia- 
mą, padėjo $100 ir paprašė 
už $1 degtinės bonką. Barten- 
deris išdavė $99 grąžos, pada
vė bonką degtinės ir 
apsižiūrėjo, kad atgal 
ir tą $100 “bumašką” 
na dolerį.

paskui 
atidavė 
už vie-

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

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

ir kokių tik reikia

Rinkimų Reikalu Paradas | si penktadienį, 2 dieną iap-i Kom. Partijai Rinkimuose
» Newark© Komunistų Parti

ja rengia didelį paradą gatvė
mis. Jis įvyks penktadienį, 2 
d. lapkričio, 7 vai. vakare, nuo 
7 Charlton St. Bus maršuoja- 
ma gatvėmis iki Ukrainian 
Hali, 57 Beacon St., kur bus 
laikoma prakalbos. Visi New
arko darbininkai ir darbinin
kų judėjimo simpatikai daly
vaukite masiniai.

kričio, Aido Choro dainų pa-) 
mokos prasidės 7-tą valandą | 
vakare. ] 
nio pradėjimo pamokų yra ta-! žuazinės partijos nusuka daug 

susirinks Komunistų Partijos balsų. Tas 
svetainėje kiti cho- įvyksta todėl, kad nebūna pa

kankamai balsų saugotojų. 
Komunistų Partijos 6 Sekcija 
šaukia visų darbininkų, Ame
rikos piliečių, susirinkimą šeš
tadienį, 3 -d. lapkričio, 2 vai.

valandai po pietų, “Laisvės” svetainėje, 
Id PS;»iz» rtnd nnfnriiQ rniVuliio iv cnmo_

t ___ _J Rinkimai įvyksta 6 dieną
Priežastis ankstyves-1 lapkričio. Kaip paprastai, bur-

Madison Square Gardene

Ng
■...>£

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

Madison Square Gardene Į ; P, Feey ir K. Dunn, jau- 
buvo didelės ristynės pirma-i nuoliai, areštuoti po to, kada 
dienįo vakare. Buvo virš 4,-j jie buvo pas panelę Lent pa- 
000 žmonių. Ritosi E. Mar-.i’ėje.
shall, 218 svarų, su Diek Shi-1 mantinis žiedas.
kat, 222 svarų; Gino Garibal-' Itau ji radus ant grindų, bet 
di, 214 svhl-ų, italas, su Sander j žiedo ne, tat ir areštavo pares. 
Sabo, 208 svarų, vengru; Toi1 į dalyvius.
Johnson, 208 svarų, švedas, su i . ~~~~ . v Į
M. MeLain, 223 svarų, ameri-į Antradienį iš New Yorko iš-! 
kiečiu; Vic Christie, 208 svarų, jmarsavo į Albany dar ■ viena 
su A. Bisgabo, 208 svarų, italu į grupė darbininkų organizacijų, 
ir kiti, čionai ritosi d;augiau-j delegatų, kurtė įteiks gubęr-, 
šiai sunkaus svorio riętikąi. > | natoriui darbininkų reikalayi-j 

________ —, l mus kkrtu su jku' pirmiau iš-;
Komunistų Partija Penkta iš!maršavusia srupe- J 

Viršaus Balsavimuose ; syivia Ettinger, buvusi mo/l 
Lapkričio 6 d. įvyksta vai- kytoja, kurią iš darbo pavarė, 

stijosx ir vietos valdininkų'rin- už tai, kad ji maitino alkanus) 
kimai. Rinkimuose' dalyvauja.Vaikus, vakar buvo teisiama 
ir Komunistų Partija. Koffiu-ikapitalistiniame korte už be-Į 

— 1 Mat, alkanų vaikų
, tai “betvarkės” 

kėlimas.

Jos dingo auksai ir 
Auksus

dei- 
vė-

me, kad 9-tą vai. 
“Laisvės 
rai bendroms pamokoms, pri
sirengimui dainuoti paminėji
me Sovietų Rusijos proletari
nės revoliucijos. Tad, draugai, 
aidiečiai, nesivėluokite, kad 
vieni galėtum kokią 

[pasipraktikuoti, nes visi žino-!kad aptarus reikalus ir sume
tė, jog šeštadienį ^turėsime dai- ■ biltaavus užtenkamai balsų, da- 
nuoti koncerte, ruošiamam ; botojų. Ateikite visi darbinin- 
“Daily Workerio” naudai, kai, kurie tik esate piliečiai. 
Koncertas bus, kaip jau žino-| 
te,—Ukrainų svetainėje, 
Grand St., Brooklyn,z N. Y.

Choro Pirmininkas, J. N.

Pataisymui Gatvių Pinigai
Brooklyne ir Queens miesto 

dalyse yra jau daug prastų 
gatvių. Miesto gatvių prižiū
rėjimo komisija tam 
reikalauja $2,207,000 pinigų. 
Sakoma, jeigu bus gauta ta 
suma, tai bus galima patai
syti gatves ir nemažą skaičių 
darbininkų priimti prie darbo. 
Žinoma, tas bedarbių neiš-

* naikys, nes New Yorke yra 
apie pusantro miliono bedar
bių, tai tos sumos nei po du 
dolerius ant bedarbio neišpuo-]$20 pinigais ir pabėgo. Aišku, pjautuvo 
la. '
lėtas šimtų, o daugiausiai tūk-|listai vagiai, bet šio krizio au-|yra rankutė. Balsuojant rei- 
stantis ir tas jokio ženklo į j kos. Jie pasigriebė drabužius kįa vjsas tas rankutes nuo kai

rės i dešinę nulenkti žemyn. 
Draugai, darbininkai ir simpa
tikai, atiduokite savo gaisus 
tik už Komunistų Partijos kan
didatus, nes tai jūsų kandida
tai.

prižiū- 
darbui 101 Kaip Reikia Balsuoti?

Antradienį, 6 d. lapkričio, 
įvyksta valstijos ir miesto vir- 

jšininkų rinkimai. Visų darbi
ninkų pareiga balsuoti už Ko- 

Du vyrai, vienas apsiginkla-! munistų Partijos kandidatus, 
vęs geležine paipa, įsilaužė į! New Yorke ir Brooklyne Ko- 
P. Kaufmano, 27 
krautuvę ir sumušė jį. Jie pa- yra penktoje eilėje iš viršaus, 
sigriebė po švarką, ploščių, ties raide E., kur stovi kūjo ir

Sumušė ir Apiplėšė

Essex St.; | munistų Partijos kandidatai

ženklas, ten ties4 A U0 C4 A A U M l* A M 1V 11 V IO VI V | 4^ kZ A 11 A IV iU * X vv ~ , ĮJ J (A U U M V V /J V lUk A CVkl j V V A 1 OI kzkj

Taigi, darbo gali gauti ke- kad plėšikai nėra koki specia- kiekvienu kandidatu mašinoje
1 Z< i w*l f i. za z-! n n iri n 11 e i n i iril.- | I.'nlr,.’ -r r <-> o i Tiži i C’1 Z'. L'l'r/in fili—! 1^,

stantis ir tas jokio ženklo į j kos. 
ekonominį krizį neįneš. ' apsirengti. 

I

Ateivių Gynimo Reikalai
Pirmadienį, 5 d. lapkričio, 

! ..„i___ o a t? ęu-
Didelis Vargas Benamiy
Staiga atšalo, benamiai be-jg vakare 80 E. 11th St., 

darbiai, kurie vasaros metu | kambarys 6n, įvyks ateivių 
miegojo ant gatvių, parkuose, j nirn0 reikalu konferencija, 
atsidūrė baisioje padėtyje. šaukia Ateivių Gynimo Ko- 
Pereitą sekmadienį į policijos i miteias. Darbininkų organi- 
stotis, Salvation Army užeigas zacijos privalo prisiųsti savo 
ir kitas atsikreipė 4,524 vyrai I delegatus, nes reakcija prieš 
ir 120 moterų benamių, kurie • ateivius nuolatos auga. Nese-| 
reikalavo prieglaudos, šaltis ■ nai išdeportavo 14 darbininkų, | 
juos suvarė. Kapitalistinė vai- kurie dalyvavo San Francisco: 
džia nugąstauja: “kas čia streike, dabar deportuoja tris, 
bus?”, nes pereitais metais tik; darbininkus iš Seattle Wash.’ 
sausio mėnesį tokis kiekis be-jr nėra užtikrinimo, kad bile, 
darbių ateidavo teikalauti na- darbininkas nėbuš sugriebtas 
kvynių I ir iš^eportuotas.

‘LAISVES” KONCERTAS
J J

Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November)

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

nistų Partijos kandidatai yra tvarkę . 
penktoje eilėje iš viršaus. Ko- maitinimas, 
munistų Partijos ženklas su- kėlimas, 
kryžiavoti kūjis ir pjautuvas. , •
Visi lietuviai darbininkai, Am-j Penktadienį, vakare, Webs- 
erikos piliečiai, privalo savoiter Hali, 119 E. 11th St., bus 
balsus atiduoti už Komunistų |šokiai padengimui alkanųjų 
Partijos kandidatus, nes tai Įmaršavimo į Albany, 
vienatinė, darbininkų klasės| 
partija.

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

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

■ * 1 arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

“Daily Workeris” skelbia į 
daugelį “symposium”, kurias,

Ateikite Visi į Prakalbas i™ino® darbininkų unijos ren-, 
z gia busimais rinkimų klausi-'

Ketvirtadienį, 1 d. lapkri-jmais< Darbininkų .pareigai! 
o, 9 vai. vakare, aynt Graham įkaityti “Daily Worker?’ ir’:

Po Traukiniu Išliko Gyvas
J. Coughlin, 20 metų am- būsimus 

žiąus, 89 Illinois Ave^ netikė- pasiklausyti. ’
tai nukrito ant Franklin sto-

čio, 9 vai. vakare, apt uranam j skaityti “Daily Workerį 
ir Metropolitan gatvių kampo,;rinkimuose remti Komunistų! 
įvyks Komunistų Partijos 6 | Partiją.
sekcijos, 4 kuopelės, po atviru
dangum susirinkimas. Kalbės 
visa eilė gerų kalbėtojų apie

rinkimus. Ateikite

0/ O || | | BOOO Atviri kojų skauduliai, Garankš- Lz! O (J O čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos, jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

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

DR. L. A. BEHLA
PARDAVIMAI

Parsiduoda kriaučių “cleaning” 
i Storas. Geras biznis, gera vieta. Sa- 
i vininkas eina į kitą bizni, todėl nori

•'parduoti. Kreipkitės sekamai: 216 
Driggs Ave. (Greenpoint) Brooklyn, 
N. Y.ties nuo platformos po atei- Į“ Į)arįinįnJęi| Mokyklos

Tarptautinę darbininkų mo
kyklą lanko daug. . studentų. 
Prelekciją .davė drg. Brqds^y, 
Komunistų .Partijos rMkinjų 
kampanijos vedėjas.. Jis l^bai 
aiškiai kalbk'į kad i kiekvienas 
gali suprasti. Jis- aiškino da
bartinius didelius įvykius jĮa- 
saulyje; kaip tai įsisteigimą 
Sovietų valdžios Rusijoje, įsi
steigimą Sovietų valdžios Ru
sijoje, įsigalėjimą fašizmo Ita
lijoje, Vokietijoje, Roosevelto 
NRA ir tt. Jis skaitė iš laik
raščių iškarpas, kaip kapitalis
tai apgavinėjo su NRA darbi
ninkus pasakodami įvairius 
dalykus. Mokykla yra labai 
svarbi ir ją turėtų lankyti dar
bininkai. Ji įvyksta Darbi
ninkų Centre, New York.

nančiu traukiniu. Jis pataikė 
nupulti tarpe bėgių, traukinys 

I nuvažiavo apžergęs jį' ir Coug
hlin išliko visiškai sveikas.

Keistų Yra Žmonių
Pagrindyje ant žemės, 292 

12th St., atrado mirusią L. 
Herle. Ji buvo jau 74 metų 

, amžiaus, dar nevedusi. Per 1.8 
metų gyveno toje pat vietoje, 
turėjo tik du kambarius, 
skromniai. Apilinkiniai 
nes kalbėdavo, kad ji 
turtinga. Dabar po jos 
ties pasirodo, kad ji turėjo na
mais ir morgičiais $1,500,000 
vertės. Ji per ilgus laikus bu
vo biznyje. Darbininkas tiek 
pinigų nepasidarys. Bet yra 
tas keista, tokį godumą pas 
žmones išauklėja kapitalis- i 
tinę tvarka, kad panelė Herle, 
būdama bagota, o vis vien 

| skromniai gyveno, tartum gai
li ėjosi pati sau.

labai 
žmo
gau a 
mir-

, , ,, (258-260) I
>< .. —      I

REIKALAVIMAI 1
B'l KEARNY, N. J.

REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
stoties, plnigiŠkai prisidėti su apie 

$2,000, galiMa dąryt kaip tik patin
ka: jfci nori fąį gali būt partnerys, 
arba duot tik 'paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą* Stotį statysiu 
k'uono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; 'tai gera proga lietu
vių prisidėt .prie įsios rūšies biznio. 
Atsišaukite: tiį tiė, Jkurie tikrai in- 
tetesuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

(249-281)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

Sumuštų Žmogų Dar Nubaudė
M; Rojak, 35 metų amžiaus,- 

I 52 Oakland St., Brooklyn, nu-' 
teistas užsimokėt $100-pabau-' 
dos. Dalykas buvo5 tame, jį I 
užpuolė trys mušeikos ir pra
dėjo skaudžiai mušti, žmogus 
iš skausmo nežinodamas ka ir 
daryti'sumušė'štiklą ir pašau
kė ugniagesius.' Jis teisinasi, 
kad tą padarė norėdamas gau
ti bent kokią greitą pagelbą, 
bet kapitalistinis teisėjas 
baudė jį sūmokėti šimtą 
lerių bausmės arba eiti į 
Įėjimą.

1-mą 
“Lais-j 
1-mos Į

nariai

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Kolektyvės šokikės, kurios dalyvaus šio koncerto progra
moje. Jos perstatys vaizdą, kaip buvo parduotas tekstiliėčių' 
Streikas ir šoks įvairius klasiškus šokius. Augščiau paduotas 
paveikslas yra streiko pardavimo vaizdas.

Iš Nacionalio Negrų Teatro bus du dainininkai, vyras ir mo
teris. Jiedu dainuos negrų nacionales dainas ir šoks.

Garsioji dainininkė K. Menkeliuniutė jau grįžta iš savo ■ 
; koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės” koncertui. Apart so

jų, ji dainuos duetus su italu tenoru Candido Canfora.
Elena Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, pagarsėjusi Radio 

City Music Hall dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje. Candido Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasįžymėjo bus 
mOsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 

. baritonas taipgi dainuos.
Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei- 

z -tame “Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.
Aido Choro Merginu Ensemblis, mokinasi naujas dainas 

šiam koncertui, Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Kaišys, augštai • 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective . , . , . . , .
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Taip pat dalyvaus , ^us ir jaugiau labai, svar-?
Aido

gavo daugiausia aplodismentų.
Aido Choro Merginu Ensemblis, mokinasi naujas dainas 

Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas,

Choras.
Įžanga vien tik šokiams 40 centų
Koncertas prasidės 3:30 po pietų.

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.
Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

i

PMHil

na
ci o- 
ka-

Newarke Kalbės Hathaway
Minint Sovietų Sąjungos 17 

metų gyvavimą, 7 d. lapkričio, 
Newarke kalbės drg. C. Hat
haway, “Daily Workerio” re
daktorius. Parengimas įvyks 

iY.M.H.A. Auditorium, High ir 
■ West Kinney gatvės,: 8 vai. 
I vakare. Apart drg. Hatha-

Ibių kalbėtojų. Taipgi bus ir 
į koncertine programa. Visi dar- 
• bininkai dalyvaukite masintai 
j proletarinės revoliucijos pa- 
I minėjime. - • • '

LDS 1 Kuopos Susirinkimas
šiądien, ketvirtadienį, 

d. lapkričio, kaip 8 vai. 
vės” svet. įvyks į LDS 
kuopos susirinkimas.

Yra /Svarbu, kad visi
dalyvautų šiame susirinkime, 
nes turim daug svarbių daly- 

| kų • aptarti. Kuopos parengi
mas įvyks 25 d. lapkričio p, rei
kia išrinkti komisiją del pasi
darbavimo’ šiame parengime.j

Todėl nepamirškite, draugai/ 
visi dalyvąuti ketvirtadienio 
vakarę. Kurie yra skolingi už, 
duokles, | ateikite ir užsimokė
kite ; taip pat atsiveskite nau
jų narių., •

• MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD ’ 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Trumpos Žinutės

M. Normąn, 52 metų mote
ris, 2127 23rd St., Astoria, be- 
sigelbėdama iš degančio namo 
šoko nuo antro aukšto, susilau
žė kaulus ir persiskėlė galvą. | 
Moteris paimta į ligoninę. 
Vargiai pasveiks. Vis tai kal
tė namų neaprūpinimas' išsi
gelbėjimui nuo gaisrų.

Garadžių darbininkai, ku
rį© kelias, pienas .stręikavo, lai
mėjo visus savo reikalavinius 
irjau grįžd p darbą.-Jie yra 
272 lokalo nariai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais, 

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

JONAS STOKES
I Marion St., kamp. Broadway 

Chduncey St. Stotis 
. . BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

612

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

r — —   ---------- ------------------------ —— —

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 it persitikrinkite

i 107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Am;lji!arcy Avępue) 
BROOKLYN, N. Y-,.-

FT J llT-rri

8 Notary Public
t ’• vt - •. - <J»

Tel. STagg 2-5043 8
‘;. • ; ¥ V

* f ’ X

MATTHEWV • P. BALLAS
* zV

8 (BIELIAUSKAS) 1 g

8 laisnuotas GRABORIUS |

1 660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 8

X Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli- S 
X miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 2 
8 kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 2
8 tas ir už prieinamą kainą. 2

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų . 
tonas, tai legališkas svoris. * Prista- > 
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
» Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba Užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“<BHW

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) .

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