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Peru valdžia gi

Audra Darbininkų Protestų Privertė Valdininkus (leisti 
Bedarbių Žygiuoto jus į Albany; Įmaršavo ir Sužeistieji

Ispanijos fašistų valdžios kareivių sųbombar 
duotas Pramones ir Prekybos Rūmas Barcelono 
j e, kur buvo įsidrūtinę revoliuciniai darbininkai.

o pikietų 
Bleachery

augštesnių kainų ant re: 
menų negu dabar.

Darbininkai VU<| šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesate, Tik 
Retežius, o i ši a i me* i te 
Pasaulj!

Komunisty Partija Darbininky Klasės Par tija; Jai Rūpi Tiktai Darbo Žmonų ir Visų Pavergtųjų Reikalai; Balsuokite už Jos K. P. Kandidatus!

Alkanų Maršuotojai 
Jau N.Y. Sostinėje, .

Nepaisant Teroro

Hourwich buvo 52 metų am 
žiaus.

J. Muskauskas, Wilkes 
Barre, Pa.

T Z 11 ♦ 1 v ♦ ♦ ♦ vKulkasvaidziai pries 
Dažyklų Darbininkų

Didėjantį Streiką

to fašistinio užpuolimo; to
dėl pašalpų administracija 
iš Washingtono įsakė duot 
valgį ir nakvynę visiems al
kanųjų maršuotojams Al
bany.

Trečiadienį pas guberna
torių Lehmaną, New Yorke, 
atėjo delegacija nuo Bendr 
ro Veikimo Konferencijos 

Bet ant su protestu prieš žvėrišką

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

mato, jog komunistai yra 
geriausi jų draugai ■ kovoto-.

tačiaus,!tas”; būk vietiniai Albany

Tuo tarpu vadai įvairių lietu
vių piliečių kliubų rengia pra
kalbas Roosevelto ir Lehmanų 
agentams. Ar gali eiliniai nariai 
pakęsti tokią kriminalę begėdy
stę iš savo vadų puses?

KRISLAI
Albany Pogromas. 
Kaip Bus po Rinkimų 
Piliečių Kliubai. 
“Socialisto” Buožės. 
Fašizmo šmėkla.

Valdžia Ardo Krautuvių 
Darbininky Streiką t
WASHINGTON. — Roq./ 

sevelto Darbo Santikių Ko* 
misija įpiršo atstovams 
Darbo Federacijos valgių 
krautuvių darbininkų uni
jos ir A. and P. krautuvių 
bosams, kad jie pasiduotų 
valdžios tarpininkams, ir 

i kad tuoj aus būtų atšauktas 
tų darbininkų streikas-lb* 
(kautas Clevelande.

susirinkimas X 
baigai Komunistų Partįi 
rinkimų vajaus. Susirinl 
me dalyvaus ir rapobtb 
tie alkanųjų maršuotoj 
kurie bus išėję iš Alba: 
kalėjimų ir ligoninės. Ii

juos į upę!
Tik, žinoma, darbininkai

PARYŽIUS. — 1935 m. 
I sausio mėnesį bus Saar sri
tyje visuotinas balsavimas, 
ar to krašto gyventojai no
ri pasilikti globoje Tautų 
Lygos komisijos, kaip iki 
šiol; ar jie nori sugrįžt prie' G. Krance 
Vokietijos, kaip kad buvo 
pirm pasaulinio karo; ar jje 
pasirenka prisidėti prie 
Franci jos.

Hitleris išpila krūvas pi
nigų, beskleisdamas Saarė 
propagandą j už Vokietiją. 
Yra suprantama, kad jo 
šalininkai yra ten slapta or
ganizuojami ir ginkluojami. 
Franci jos imperialistai irgi 
nesnaudžia. Vieni ir kiti 
pasiryžę gauti, sau tą pra
moninį kraštą, turtingą ka
syklomis. ,

Prisiartinant balsavimo 
i laikui, hitlerininkai gali .ten 
j padaryti, ginkluotų j. žygių,

LIMA 
riasi sulaužius laivakrovių 

75-kiem nuošim-

Italijos dikta 
va

Kuomet New Yorko valstijos 
sostinėje Albany prieš pat rin
kimus padaryta toks kruvinas 
užpuolimas ant alkanųjų mar- 
šuotojų, tai ko gali darbininkai 
tikėtis iš rooseveltinių valdovų 
po rinkimų?

Alkanųjų maršuotojai traukė 
į Albany perstatyt gubernato
riui Lehmanui ne tik bedarbių, 
bet ir smulkiųjų savininkėlių 
reikalavimus.

LONDON. — Amerikos ir 
Japonijos atstovai sueina 
vieni su kitais pasiginčyti 
del Japonų reikalavimo ly
gaus . kariško laivyno su 
Amerikos laivynu. Spėja
ma, gal Japonija sutiks 
kiek nusileisti.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX!V, Dienraščio XVT

PATERSON, N. J.—Per 
savaitę prie šilko dažyklų 
streiko prisidėjo dar bent 
2,000 darbininkų. Iš didžių
jų dažyklų ilgiau dirbo tik 
Passaic Piece Works, bet 
užvakar masiniai pikietai ir 
ją uždarė. Sustreikavo 
1,500 darbininkų ir bovelnos 
baltinimo dirbtuvėse.

Užvakar 3,000 streikierių 
piekietavo Trio Dye fabri

kai'. Tą ,iĮująūčija Frakciją 
ir išanksto mobilizuoja savo 
armija^ traukti fant Saarę 
iš trijų, pusių, kaip, pareiš
kė Prancūzų karo ministe- 
ris, maršalas Henri Petaih 
spalio 30 d. ‘

Karo Muštras 6 mėty 
Vaikams Italijoje

ROMA
torius Mussolini įkūrė 
dinamą “Vilkų Baliloš 
ganizaciją. 'Į ją bus paimta

Plieninėmis Kepurėmis Apsimaustę Policininkai, Bombomis 
I ir Kulkasvaidžiais Ginkluoti, Blaško Streiko Pikietus

J j. |bedarbjs inžinierius James I
Tarptautinio Darbininkų! Gaynor pareikalavo, kad 

Apsigynimo advokatas Jo-j Lehman paliuosuotų visus, 
seph Tauber prispyrė teis-, areštuotus maršuotojus ir 
mą pripažint maršuotojams palieptų Albany policijai 
teisę įeiti į'miestą. Bet sti-’daugiau jų nekliudyti, tai 
priausio spaudimo teismui i gubernatorius Lehman hiel 
ir kitiems valdininkams pa- ko neatsakė. 1
darė audra protestų teleg- = Ateinantųgekmadienį Ma- 
rąmų iš visos šalies prieš'dison Square Gardėne^ NeW 
budelišką užpuolimą ant be-i Yorke, įvyksta milžiniškas 
darbių ^maršuotojų. Norą masinis susirinkimas uz* 
policijos viršininkas buvo 
užreiškęs, kad niekad neį
leis tokių “sąšlavų-valkatų,” 
bet biivo priverstas sulau
žyt savo prižadą.

Roosevelto valdininkai 
suprato,,kiek-daug balsų ga- tuviai darbininkai, visi j 
Ii rinkimuose prarast demo- svarbų mitingą!

m. amžiaus ir mokinama 
kariško amato.

Pabranginti Gyvenimą
WASHINGTON. — Pasi

kalbėjime su laikraščių ko- 
ręspondentais prezidentas 
Roose veltas spalio 31 d. pa
sakė, kad nuo liepos 1 dų 
1935 m., bus sugrąžinta sek1 ; 
no j i alga valdžios tarnauto* 
jams, kuri buvo jiems nu- 
mušta 5 nuošimčiais. Neį-’ 
girdi, pragyvenimas dar tjb^ 
rėš pabrangti. Tai 
pirmą kartą jis. pareiškiu

šaudyti iš kulkosvaidžių, 
blaškė 250 stre 
nuo Standard 
(baltyklos). (

Streikuoja 'įr, 
šilko audėjų; jų streikas ga
lės apimti dar kelis desėt- 
kus audyklų, kur bosai ne
moka nustatytos algos. O 
šilko darbininkų federacinės 
unijos vedėjas lovestonietis 
fe Ii Keller, ažuot organizuot 
audėjus kovai, tai sako, rei
kią suvienyt visus šilko fab
rikantus į vieną sąjungą!

Vyriausia Audyklų Darbo 
Santikių Komisija Washing
tone, girdėt, siūlo dažyto
jams grįžti darban su $23 
algos už 36 valandų darbo 
savaitę. Bet darbininkai 
veikiausia nesutiks.

Vakarykščiame “L.” nu
mery j buvo pranešta, kad 
streikieriams siūlė 46 va
landų darbo savaitę. Turė
jo. būt ?36 valandų.

ris ukrainiečhį apgyventas. 
įTrys nuteisti po 12 metų 
kalėjimo, kiti po mažiau.
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Mirė Drg. N. Hourwich 
' MASKVA. (— Mirė drg. 
Nikolai •Hourjvich,' uolus ir 
gabus komunistas, vienas iš 
svarbiųjų vadų pirmuose 
Amerikos Kom. Partijos or- 

i ganizaVimosi t metuose/ bu- 
ivęs “Npvy Mir” redakto
rius.

Nuvykęs į Sovietų Sąjun
gą, jis mokino, marksizmo 
Ukrainos Universitete; 

I paskui profesoriavo Karo

Gerai Pasispyrė Drg; Geo.tŠimaitis; Lenktynės, tarp Drg 
^nnto ir? Šimaičio; Reikia dar Šiihty Vajinipkij

r - ■ - 2- - ■ M

Šiandien vajaus darbuotojai . J. Gasiunas, Pittsburgh Ii 

w a •« v *r ' « ~

Stovi sekamai: <
S. Reikauskast Shenand
A. J. Smitas, Phila.y Pa.
G, Shimaitis. Montello

j ALDLD 11 ir 155 kp.,
Worcester, Mass.

. P. Bokas, Waterbury '
I. Katilis,

Bridgewater, Mass.

licija, ginkluota nuodingų 
Blo- dujų bombomis ir specialiais 

šautuvais prieš “maištinin
kus.” O Šii}<o Dažytojų Fe
deracijos prezidentas Am- 
mirato pats nurodinėjo po
licijai komunistus pikieto ei
lėje. Streikierių susirinki
me jis taipgi vadino polici- 

“jūsų draugais.”
East Rutherforde polici- 
, apsimovus plieninėmis 

kepurėmis ir grūmodama

ALBANY, N. Y.—Pasku-! kratų partija iš priežasties 
tinėmis žiniomis, policija 
spalio 30 d. sužeidė daugiau 
kaip 50 alkanųjų maršuoto
jų ir areštavo virš 100. Ki
ti buvo nuo miesto tolyn 
nuvyti ir apsinakvojo palei 
kelią 6 mylios nuo Albany, 
be maisto ir užklodalo, kol 
jiems tų reikmenų pristatė 
miesto darbininkai ir aplin
kiniai farmeriai 
rytojaus visi, apart areštuo-• užpuolimą tvarkingos ' be* 
tų ir kelių ligoninėje gulin-; darbių eisenos. Lehmanas 
čių, įmaršavo į Albany.' mikčiojo ir bandė išsimeluo- 
Mieste gubernatoriaus Leh- !ti, būk jis esąs “visai nekal* 
mano milicininkai 
jieškojo priekabių, norėda- valdininkai be jo žinios pa* 
mi padaryt naują kruviną darę tą užpuolimą. Bet ka- 
užpuolimą , ant alkanųjų da delegacijos pirmininkas, 
maršuotojų

J. Anvil, Montreal, Canada 10 
274ĮM. Zald, Philadelphia, Pa. 8 
221 i Iš šid sąrašo matome, jog 
215 pirmaujantieji vajiriinkai pui_ 

' i kiai darbuojasi; bet apskritai 
204 ’ dar permažai draugų' veikia 
176 vajuje. Darban turėtų mes- 

j tis ne desėtkai, bet šimtai vajir 
156 ninku. O pagirtiniausias daly- 

M. Dobinis, Newark, N. J. 95 i kas būtų, kad ir kiekvienas se- 
A. Daukantas, Toronto C. 85
O. Girniene, Binghamton 
A. Žemaitis, Shenandoah
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 66 
D. Krūtis, Elizabeth N. J. 64 
C. K. Urban, Hudson, Mass. 64 
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark, N, J. 62
P. Žirgulis, Rochester 60
J. Navalinskiene, Forest

City, Pa. . i 53
S. Puidokas, Rumford, Me. 42 
P. Bukhyš, Brooklyn,; N. Y. 42 
V. Vasiliauskas Detroit 32 
ALDLD :13 kp., Eaąton, Pa. 32, 
S. Pėnkauskas, Lawrence- i

nas “Laisvės” skaitytojas gau- 
78 tų bent po vieną naują.

| J----------- -

Lenkijoj Įkalino 34
! Fašistą Priešininkus
į LUTSKE, Lenkijoj, nu- 
j teista kalėjiman 34 darbi- 
i ninkai ir valstiečiai, kaipo 
(Vakarinių Ukrainiečių Ko- 
imuništų Partijos nariai ir 
■kovotojai prieš fašizmą, 
įjuos ypač kaltino, kad jie 

- — - - r, 3i norėję pel* sukilimą atplėšt
AJValihchus; Pittston,,Pa. 31 nuo Lenkijos tą plotą, kū- 
J. Bimba ir J. Matačionis, ■

' Paterson, N* J. i > •: 30
J. Baltušio,’Chicagd,HU. x »; 22 
A. Bimbai Brooklyn; N* Y.; 22 
L. Colwell, Brooklyn*, N- Y. 22 
Chas. Kwarren, Brooklyn 22 
F. Pakali, Brooklyn,' N.i Yv 22 
A. Barčiiis, So. Boston, Massi21. 
J. Balsys/ Baltimore; Md. 21 
P. Bernotas, Pittsburgh, Ra. 20 
P. Ramons, Scotia, N. Y» : 20 
P. Petroriis, Montreal, C. 20 
A. Lideikienė, Great Neck 20 
A. Kazokyte, Brooklyn 20 
E. Jeskevich, Brooklyn 20 
Chas. Dumčius, McAdoo 20 
J, Weiss, Brooklyn, N. Y. ,20 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. 16 
S. Pelėckas, Brooklyn, N. Y. 14

Šimtai E. Thaelmanno 
Delegatą Berlyne

BERLYNAS. — Iš Belgi
jos, Šveicarijos, Elzas-Lota- 
ringijos ir Čechoslovakijos 
suvažiavo šimtai darbinin
kų delegatų nuo įvairių or
ganizacijų. Jie reikalauja, nistus; ardykite jiems kai 
kad Hitleris tuojaus paliuo- iius; meskite 
suotų iš kalėjimo drg. E 
Thaelmanną, Vokietijos ko- neklauso to juodašimčio 
munistų vadą. ,

Hitleriniai Nusileidžia
Liuteroną Kunigijai

BERLYNAS, -y., 
nų vyskupus Meiserį ir T. 
Wurmą hitlerininkai jau su
grąžina atgaj į, jų diocezi- 
ja'š. Juosv buvo ^ptašąlinęs Has 
Hitlerio paskirtas vyriau 
sias vyskupas Mueller. < De 
monstracijos nepasiduodan 
čių Muelleriui kunigų ii 
smulkiai-buržuazinių para 
pijonų priverčia Hitlerį pa 
daryt nusileidimų.

Rooseveltininkai terorizuoja 
bedarbius New Yorko valstijoj/ 
socialistas ^Bridgeport, Conn., 
majoras skaldo galvas bedar
biams ir demonstrantams prieš 
flitlerį; tą patį daro ir repub- 
likonai valdininkai.

Ar šie nuotikiai dar nepamo
kina dArbininkus balsuoti rin
kimuose tik už Komunistų Par
tijos kandidatus, kurie visur 
kovoja tik už darbininkų reika
lus, už bedarbių apdrautfą ir 
prieš fašistinimo reakciją?

Tūli nepažangūs darbininkai 
sako: Tai kas, jeigu ir bus įve
stas fašizmas Amerikoj? 
ga bus tik raudoniesiems 
mums ką gi jis pakenks?

Gal taip manantieji nežino, 
kad fašizmas šalin šluoja ne tik 
darbo unijas, bet ir visas kitas 
organizacijas, kurios. nėra 
stambesnių kapitalistų kontro
liuojamos? Net kazimierinės, 
jurginės ir juozapinės draugi-J 
jos gali būt pagriebtos už • 
sprando, kaip matome iš Hitle-' 
rio smurto Vokietijoj.

Visi kovon prieš tą šmėklą,: 
kol dar nepervėlu! ’ |

Veja Meksikos Kunigus
MEXICO CITY. — Visoj' 

Aguas Calientes valstijoj | 
paliekama tik 5 katalikų I 
kunigai; visiem kitiem pa-! 
liepta į 48 valandas išsineš-1 
dinti. Oaxacoj areštuota. 
keli kunigai ir 38 klerikališ-! Šilko Dažytojų Federacijos 
ki studentai. , pasigyrė, kad jis . drožė į

žandą vienam komunistui 
jaunuoliui, kuris skleidė 
Kom. Partijos lapelius. Tuo
se lapeliuose Partija pasi
žada visomis išgalėmis rem
ti šį streiką ir šaukia dar
bininkus į stipriausią vieny
bę kovoj. Tas sutvėrimas 
dar šaukė: “Leiskite darban 
savo kumščius prieš komu-

Streiko “Vadas” Kursto Francija Ruošia Armiją! 
Mest Upėn Kovotojus Prieš Nązius Saar’e i
PATERSON, N. J. — Šil- 

iko dažyklų streikierių susi- 
i rinkime pereitą antradienį 
*Ammirato, prezidentas

!■ i, j- ........ i,... ■! i — i i ■ -i ii i -r- -malimui riniMliii it"|—rm1 Att

Cleve. Policijos Žiaurus Rooseveltas Žada Daf 
Užpuolimas Bedarbią
CLEVELAND, Ohio. — 

Raita ir pėsčia policija už- 
l puolė 2,500 demonstrantų, 
reikalaujančių nuolatinės ir 
didesnės pašalpos bedar
biams ir smulkiems, namų 
savininkėliams. S u ž a 1 ota 
Mrs. Szabo, keturių vaikų 
motina; nutrenkta rankos 
kaulas jūrininkui Dan Lit-* 
tie; vienas 70 metų darbi- 
ninkas taip primuštas, kad, ka'd biznio atgijimui rėik 
ilgai neatsipeikėjo, i Sužęis- ' -■ • ’ • ■ “
ta ir daug kitų£. Protestui 
prieš tuos žvėri^kumb^, Ko
munistų Partija ruošia di
džiulę - demonstraciją sek
madienį, nežiūrint, kad mie
sto majoras Davis uždrau
džia bet kokius viešus ko- 
muiŲstųrišstojimus,

REIKAUSKAS VĖL PIRMOJE VIETOJE 
TARP “LAISVES” V A J1NINK Ų

Liutero- j Meksikos Darbininkai ir , 
(Valstiečiai prieš Kunigus 1

MEXICO CITY. — Ketu- 
valandas • gatvėmis 

traukė šimtų tūkstančių 
darbininkų, tarnautojų ir 
valstiečių demonstracija 
prieš kunigus. Minia šau
kė: “Tevažiuoja sau visi ku
nigai į Vatikaną (pas po
piežių), nes ten yra jų tėvy-

Chihuahua mieste, Meksi
koj, policija įsakė, kad vai
kinai, kurie išėję su mergi
nomis neparves jas namo 
iki 10 vai. vakare, tai bus streiką, 
priversti su jomis apsipa- čiam streikavusių neduoda 
čiuoti. darbo.
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Atsakykite į Valdžios Kruviną Už
puolimą ant Alkanų Bedarbių

Protestuokite pries Brdtališkumą!
' Balsuokite už Komunistų 

Kandidatus!,
Virš du šimtai alkanųjų bedarbių at

stovų maršavo į New York valstijos sos
tinę Albany, kad įteikti valstijos legisla
ture! bedarbių reikalavimus del ūmios 
pašalpos žiemos laiku. Jie pasiekė Alba
ny miesto ribas spalių 30 d. Čionai, prie 
Hudson tilto, buvo paslėpta gauja raz- 
baininkų policistų ir laukė alkanųjų at- 
Imaršuojant. Kaip greitai darbininkai 
pasiekė tiltą, šitie bestijos, komandavo- 
jami Albany miesto policijos viršininko, 
lietėsi ant darbininkų, kaip koki pasiu
tę" šunes. Be jokio gailesčio jie mušė 
buožėmis bedarbius. Užpuolimas buvo 
toks žiaurus; toks kruvinas, toks šėto
niškas, kad keletas fęlesėtkų darbininkų 
sumušta, sužalota, vienuolika sužeista 
pavojingai, paskui 70 jų suareštuota, 

-azpie 130 priversta išbūti peri naktį ant 
pliko kalno šaltyje. Tarpe tų buvo su
žeistieji, kurie pakalnėje šaltyje kankino
si skausmuose! • ! . ■;

Vokietijos hitlerininkai* arba ItaKjoš 
Mussolinio gengsteriai ištikrųjų pavydė-j 
tų šitam fašistiniam fewAYorko valsti
jos ir Albany miesto •' valdžios žygiui 
prieš alkanus darbininkus. Darbininkai 
prašo duonos, prašo pašalpos savo ba
daujančioms šeimynoms, o demokratų 
partijos valdžia, gubernatorius, demo
kratas ponas Lehman vaišina juos buo
žėmis ir revolveriais!

Toks demokratų partijos atsinešimas 
linkui bedarbių. Toks Rooseveltas, toks 
Lehmanas! Tokia pat republikonų par- 

. tija, nes republikonų valdžia Californi- 
' joj'su tokiu pat brutališkumu elgėsi su 

darbininkais laike visuotino streiko. Cle- 
velande miesto valdžia brutališkai taško 
dgnąonstracijas ir miesto majoras pa
reiškia, kad visi darbininkų susirinkimai, 
visos demonstracijos bus griežtai už
drausta! Bridgeporte socialistų valdžia 
ištaškė darbininkų protesto demonstra
ciją prieš Hitlerio agentą!
.,;Tai juk fašizmo požymiai visoje nuo

gumoje! Jie dauginsis su prisiartinan
čia žiema. Alkani bedarbiai nemirs badu

f

geruoju. Jie protestuos, jie reikalaus 
duonos, Rooseveltai ir Lehmanai vaišins 
juos buožėmis ir kulkomis.

Štai Denver, Colorado, jau kelinta die
na kruvinoji valdžia muša ir šaudo, strei

kuojančius Roosęveltp valdžios projektų 
darbininkus. Keli darbininkai jau guli 
ant mirties patalo. Kalėjimai pilni sua
reštuotų. Michigano valstijos prokuroras 
O’Brien reikalauja paskelbti nelegalėmis 
visas darbininkų organizacijas.

Vienok yra žmonių, kurie,bando tvir
tinti, kad Amerikai nėra fašizmo pavo
jaus! Tokį nuosprendį padarė Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Ta
ryba su'socialistu Bagočium priešakyje, 
atmesdama Lietuvių’ Darbihinkų Susi
vienijimo1 'pakvietimą sudaryti bendrą 
frontą šaukime visuotino j suvažiavimp 
prieš karą ir fašizmį.! < H G >* į i . Į

, Didejis. pusidėjimas šitoje valandoje 
: sėdėti rankas sudejuos įr laukti, ppkpl.ši- 
i tie fašizmo ženklai virs sistema visam 
krašte. ! Prieš šituos'kruvinus Ne^Yor- 
ko Lehmano valdžios žygius turi iškilti - 
galinga audra protestų. Oh, žinoma,' po- ' 
nas Lehman teisinasi, kad jis ir jo demo-^ 
kratų partija nekalta esanti tam užpuo
lime ant alkanų bedarbių. Tai buvęs 
darbas Albany miesto valdžios-polįcijos! 
Mat, Lehmanas išsisukinėja, nori nusi
plauti rankas nuo atsakomybės, nes už 
dienos kitos įvyksta rinkimai.' Jis bijo 
liaudies protestų. Jeigu jis nekaltas ta
me brutališkam užpuolime, tai kodėl jis 
tuojaus neišmeta Albany miesto majoro, 

-ką padaryti jis turi.pilną galią! Jis to 
nedaro. Nenori daryti. Kaip diena aiš
ku, kad šitas policijos užpuolimas buvo 
padaryta su žinia ir pritarimu guberna-’ 
toriaus Lehmano, su žinia ir pritarimu 
visos valstijos valdžios. 1 ■ 1 , |

Šis ’darbininkų kerštas prieš budelišką 
užpuolimą ant bedarbių ątstovų turį iš
silieti konkretėje formoje laike šių riri- 

Ikimų! ., ‘ ; ' ’ , / G < • • ’ ‘ i , ’ l . ‘
į Protęštuokite prieš Lehmaną sąvfy ]bąl- 
.sais ųž, kpmuni^tų. Partijos kan<įįqa^us!

Balšas ūži korhumštūs buą bajsįtsĮ ptieš 
fašizmu;"prieš policijds ’biMtallŠkūmą, 
prieš Lehmano valdžią, prieš visą Roose- 
velto ‘‘dalybą”, prieš kapitalizmą; už So
vietinį 'Aftieriką! 1 ' • 1

Dar liko diena kita iki rinkimų! Dar
ban visi “Laisvės” skaitytojai, visi revo
liuciniai darbininkai! Kalbinkite visus 
lietuvius piliečius remti Komunistų Par
tijos kandidatus rinkimuose!

“Naujienos” Pralaimėjo Bylą
Šiomis dienomis Chicagoje užsibaigė 

Antano Vanagaičio byla prieš “Naujie
nas”. “Džiūrė” rado “Naujienas” kal
tomis ir priteisė užmokėti Vanagaičiui 
$500 už pažeminimą jo artistiškumo. 
Grigaitis sako, kad tuojąūs bus paduota 
apeliacija į augštesnį teismą.

Savo laiku ponas Vanagaitis buvo ger- 
biamiausias svečias Grigaičio štabe.' Bet 
po padu jiems užkliuvo niekelis ir daly
kas atsidūrė teisme. -

ALDLD3-čio Apskričio Meti
se Konfer., Conn. Valstijoj

WATERBURY, Conn.—Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 3-čio Aps
kričio konfęrencija).įvyks lap- 
kjičio'18 d., 774 Bank Street.; 
Pradžia 10 vai. ryto. Drau
gai, įsitėmykit, kad konferen- 
cjją turi atsidaryti 10 valandą. 
AUikelkit anksčiau. ALDLD 
vUos kuopos, didelės ir mažos, 
privalo tuoj sušaukti laiškais 
visus narius į susirinkimą ir 
kalbėti apie konferenciją. Vi
sos kuopos turi prisiųsti dele
gatus. Ištikro, gėda draūgam 
tų kuopų, kurios nedalyvauja 

^konferencijose. Todėl, drau
gą], bent sykį būkime iš visų

*

/
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kfaopų. _ \

. Draugas A. Bimba dalyvaus 
mušimoje konferencijoje. Ra
binam ir ne delegatus, kurie 
turit liuoso laiko, dalyvauti 
konferencijoje, kaipo svečiai, 
nes mūsų organizacijos kon-

ferencijose visuomet sve- C. Strauss kalbės apie lietu
Čiai pageidaujami ir turi teisę vių jdūnimą, jų organizavimą- 
dalyvauti įiskusijose. si apie'chorus LDS; ir tt. To-

' ■ * : [del svarbu; kad ir'jaunuoliai
Kuopos, laikydampš susi- jg visur dalyvautų i tose prakal- 

rinkimus, apkalbėkit ir (jluqlpt ąpsę. ; < , { • . rr •. (
iš visur dalyvautų i tose prakal-

sumanymus del ALDLD ir viso 
darbininkų revoliucinio judėji
mo labo: kaip sekmihgiąu g’au- 
ti kuodaūgiausia naujų narių 
į draugiją, nes po naujų nįetiL • . • • - • . - t <
prasidės vajus. Di-augai, ku-I^P'6 ^o^to naujus blo‘ 
ne matot kokius trūkumus mū. • *
sų judėjime ar keųksmus or-p Prakalbęs bus vienos iš žin- 
ganizacijos augimui, privalote geidžiausių.
atsilankyti į konferenciją ir Čia 
pasakyti/ Bus apkalbama ir į 
taisoma. i
’ Po konferencijos • rengiamos 
prakalbos. Kalbės d. A. Bim
ba, ir J. Jesulevičius ir C| 
Strauss (Strižauskas), vietiniai 
jaunuoliai, Vilijos Choro na-’ 
riai. J. Jesulevičius dalyvavo į 
Priešfašistiniam, Prieškariniam1 
Kongrese, Chicago, Ill. 
rinko Waterbųry’o 
Draugijų Konferencija. ( 
levičius raportuos iš minimo juos be CG 
kongreso. ti.

• Draugas Bimba kalbės klau
simais : -.“Kas ląimėę—komu- 
pizmas, ar Jtapitalizrpas?, Ko
de! turės įvykti komunizmas.

UŽDRAUDĖ KOMUNIS- 
TŲ MITINGUS CLE- 

VELANDE
• ' ‘ ' K *

CLEVELAND, Ohio, mie
sto majoras H. L. Davis 

! spalio 30 d. uždraudė bent 
jį iž_( kokias komunistų demonst- 

Lietuvių i racijas bei susirinkimus at- 
. jesu-į virame ore ir liepė policijai 

remonij^ igblašky-

..........................-..=y<g

Draugų Balsai Bteso Reikalu
Thomas, W. Va.—“Brain-įnešdami draugams apie pa- 

gūs draugai: Aš prisiunčiu'sibaigimą jų prenumeratos, 
jums $6, tai bus už “Lais-1 Prašome tuoj aus atsinaujin- 
ves” prenumeratą $5.50, o................
preso išmokėjimui — 50c. 
auka. Maža auka, bet lai
kai blogi, bedarbė spaudžia 
sunkiai, tad žmogus ir su 
geriausiais norais nedaug 
gali pagelbėt. ( Draugiškai, 
Juozas Laurinaitis.”

Jamaica Plains, Mass.— 
“Gerb. draugai; • Širdingai 
dėkavoju, kad drangai'taip 
ilgai laūkėt prenumeratos 
atsinaujinimo, ' dabai’ ' pa
siunčiu $11, tai užsimoku 
prenupieratą ųž, pereitus 

. metus, įr už , atęinančiusT 
Draugiškai, Victor Kroįl.’’,

Tegul šis laiškelis būna 
priminimas tiems draugams, 
kurių prenumeratos yra pa
sibaigę. Šią savaitę išsiun
tėm nemažai atviručių, pra-

■ti įr tuomi sumažinti darbą 
ir lėšas administracijai, kad 
nereikėtų daryt tolimesnių 
pranešimų apie pasibaigimą 
prenumeratos.

W. Philadelphia, Pa. -U 
“Gerbiami draugai: Šiuomi 
prisiunčiu $8, kuriuos pa
dalinkite sekamai: už‘‘Lai
svės’ prenumeratą $5.50, 
‘Laisvės’ preso* išmokėjimui 
$1, o $1.50 ‘ paskirkite i .• ki- ; 
tiems į reikalams.- ' Dtaugiš- i 
kai, Tony Slonksnis;” t

Pasilikome tuos, kurią 
skiriami' už prenumeratą ir 1 
auką, o $1.50, kuriuos drau
gas prašot “paskirt kitiems 
reikalams, kur daugiausia 
reikalingi,” paskyrėme pa
sveikinimui Komunistų Par
tijos 15 metų sukaktuvėms.

Laiškas iš Kauno 
Kalėjimo

Draugai, kiekviena moralinė ąr materialinė teikiama mums iš 
laisvės parama yra didi mūsų didžioj kovoj Už išsilaisvinimą 
iš buržuazijos diktatūros retežių, už įkūrimą Sovietų valdžios 
Lietuvoj.

Mes, darbininkų klasės dalis, tos kovos dalyviai patekę fašistų 
nelaisvėn jaučiame ‘didėlį maisto trūkumą, ypatingai riebalų. 
Kalėjimo maistas blogas. Pusryčiam i duodama ; juoda . kava 
su 8 gr. cukraus. Pietums—litras dvokiančių kopūstų su senos 
sūšyinkūsios mėsos gabaliukais arba, išplaktų, be skonio, supuvu
sių, burokų. Vakarienei-—Kruopos, su lajum arba jovalas iš ma
karonų įr bulvių, taip vadinama “poltųška,” truputį užbaltinta 
buiza. Dienai' — sužrhėkusios dųęnos 600 ,gr. Jūs galit įsi
vaizduoti sau, kaip žmogus gali jaustis ir gyvuot, gaudamas 
tokią “dietą.” ‘ 1 ' 1 ‘-į

Bet ne vien maisto trūkumas1 ardo mūsų organizmą, čia pri-' 
sideda dar menkutes gfino 6ro porcijos, kameros prikimšimas 
ir stoka šviesos. Gyvenk 6-8 Pietus karjerose, administracijos 
specialiai skirtose revpolitkaliniams dažnai su vienu langu, kur 
pusiau tamsu, saulės spinduliai beveik pepasiekia. Kameroj, 20 
žmonių, kiekvienam tenka po 5 kub. met. drėgno prikvėpuoto! 
oro, vietoj žmogui reikiamų 16 kub. met. Tokiose kamerose gy
vena 20-21 žmogus. Vaikščiojam pusvalandį, viena's p^kui kitą, 
kad kalbėt negalėtumėme. Dauguma mūsų draugų' iš nusilpimo 
neišstengia visą laiką išvaikščiot, pasilsėt uždrausta. Vaikš
čiot tenka, kada saulės nėra. Mūsų kašdieninis gyvenimas kaus
tomas žvėriška disciplina, drakoniškomis bausmėmis ir izolia
cija. Už sagos neužsegimą, nepasisveikinimą su viršininkais, už 
kalbėjimą su kita kamera—5-7 paros karcerio. Karceris ran
dasi požemyj—rūsy j. Karceris be šviesos, be guolio, be *pasi- 
vaikščiojimo ir sriubos (tik į trečią dieną duoda). Reikia mai
tintis duonos daviniu ir. kava. Už gegužės pirmosios. šventimą 
ir nėjimą darban nubaudė 7 paromis karcerio ir 2 mėnesiais 
be maisto iš laisvės ir pasimatymo.

Kad dar labiau moraliai ir materialiai revpolitkalinius mušt, 
įvesta “progresyvinio auklėjimo” sistema. Neva pasitaisiusiems, 
už gerą elgesį pasityčiojimo ir demoralizavimo tikslu, teikiamos 
kaliniams lengvatos: ilgiau pasivaikščiot gryname ore, laikyti 
nebūtinus daiktus ir tt. Bet tos lengvatos fiktyvės, vaikščiot 
ilgiau neleidžia, į nebūtinų daiktų skaičių neieina net savas pa- 
galvys, nėra tokių-daiktų, kuriuos administracija leistų kameroj 
laikyt. Pavyzd., leido plaukus augint visai plikam, užsienio 
laikraščių išrašyti nemokantiems skaityt kriminalistams kali
niams. Turimus daiktus, kad ir knygas, laikyt neduoda, neskai
tant lietuviškų buržuazinių mokyklų vadovėlių, Neturint kny
gų sunku mokytis ir lavintis. .. . *•

Nestebėtina, kad draugai, sėdėdami‘ilgus metus tokiose są
lygose, serga džiovą, reumatizmu, pleuritu, mažakraujyste, nuor 
lątiniu galvos svaigimu, cin’ga ir (kitomis ligomis.. Jau keletas 
džiova mirė ir apią 10 sųnkįoj'pfSrrųoj serga, guli kalėjimo ligo
ninėj. Dešimtys išeinu į laisvę invalidais, paliegėliais. O nė 
vienam revpolįt.kąliniui Juk jie kalėjime atėrūč; gyvybę, ka'it 
drg. Kreštinąitei,. Leipjahui, Joneikiū’i ir kitG f 1 > ; į U

*' Tas revppįitljcalinių terorizavimas yra glaudžiai surištas į su 
siąųęiajičiu ji; sįipręjąnčįu fašistiniu teroru prieš kylantį Lietuvoj 
rey. darbininkų judėjimą, ^Fašistai mato5 mumyse'kylančio revo
liucinio judėjimą, atstovus, šviečiančius pavyzdžium1 dąrbinin- 

• karnsur darbo hiądnuomenei. Todėl fašistai taip žiauriai nius 
ir kapkina, kad sunaikinus mus fiziškai ir moraliai. Todėl jie 
taip žvėriškai ,ipus ir kamuoja, norėdami atbaidyti fesamus laisvėj 
darbininkus nuo revęliucinės kovos. Bet veltui. . ,

Fašistai tegali mus; palaužti fiziniai, bet jie nepajėgė, nepa
jėgia ir nepajėgs nugalėt. mūsų yevoliucinių įsitikinimų, m,ūsų 
degančios neapykantos supuvusiam kapitalistiniam pasauliui, 
mūsų pasiryžimo prieš, jį kovot ir jį nugalėt.

Šiuo kartu tiek apie; mūsų gyvenimą ir kovą.
Sų draugiškais linkėjimai,

6 ( š t RE V. PQLIT. KAL. KOLEKTYVAS.
Kaunas, S. D. Kak VIĮJ-1984 m.

NUO “L.” REDAKCIJOS: Turėtų išgirsti šitą Kauno revoliu
cinių politinių kdlinių balsą visi, kuriems rūpi Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių kova prieš kruvinąją Smetonos diktatūrą. 
Prie progos, parinkite • aukų tam; reikalui. Aukas Siųskite per 
Amerikos Lietuvių Darbininkiškų Organizacijų Priėšfašistinį 
Susivienijimą, kurio sekretorium yra d. J. Weiss.
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Daugiau draugų aukavo PasVftikmima.S Affleil-
sekamai:, Draugas K. Da
nielius iš Catskill, N. Y., bū
damas sužeistas ir gauda-Į 
mas skrumnią “Compensa
tion” aukavo $1 preso iš
mokėjimui; draugė A. Bloz- 
nelienė, sunkiai dirbanti 
šeimininkė, taip pat iš Cats
kill, N. Y., preso reikalui 
davė $1; draugas P. Janiū
nas iš Detroit, Mich., auko-

kos Kom. Partijai
Mes, ALDLD 10-ta kuo

pa, laikytame susirinkime 
rugsėjo 8 d., sveikinam Am
erikos Komunistų Partiją 
jos 15-kos metų sukaktuvių, 
progoje ir siunčiam $2 au
kų, vedimui kovų už prole
tariato paliuosavimą iš po

io $1 • draugas A Žalenka kaPitalistin§s vergijos ir pa- L Ž ’ , t, ' . .’ sižadam ant toliaus remti
iš Frackville, Pa., aukojo 
$2. Iš Montello, Mass., per savo vadą—A. K. Partiją.

Lai gyvuoja A. Komunis-draugą Šimaitį aplaikėm |
4-oi unVd imt i ai uja, Kaipo vaaas \isų$1, tai auka huo M. Haidi- -'k t ’ 

nos. Draugė M. BovinienS saT^.' _vvuo1a m.0]etarins 
(žmona V. Bovino, kuris • j • , ., ..
nesenai lab^i sunkiai sirgo),: t^gs^šalyse ' ' ' P
užsimokėjo prenumeratą už L y * 
pusę metų ir paaukojo pre
sui $1. Draugė J. Svirplio- 
nė,, iš Canados, kuri .aplankė 
“Laisvės” įstaigą, aukojo $1 
preso išmokėjimui.

Dar turime ant ranktj ge
roką žiupsnį laiškų, kuriuos 
paduosime sekančiose dien
raščio laidose. Iš anksčiau 
preso fonde aukų buvo 
$1150.53, šiuo kartu gavome 
$9.50, skolos dar turime 
$722.21.

Už šias aukas, aukoto
jams yra dėkinga visa dar
bininkiška apsišvietusi vi
suomenė, nes tai labai gausi 
parama; mūsų dienraščiui, 
kuris lošia labai svarbią ro
lę šiuo ypatingu klasių ko
vos momentu.

Visų dienraščio rėmėjų ip 
visų darbininkiško judėjimo 
•būdavotojų' ir šimpatikų 
prašome gaut “Laisvei” 
naujų skaitytojų šiame va
juje.

“L.” Administracija.

Lai gyvuoja proletarinė

Draugiškai,
f ALDLD 10 kp„ Phila., Ta.

London.—Rašytojas apie 
šiaurių keliones, J. Gordon 
Hąyes tvirtina, jog nėra 
įrodyta, kad Amerikos ad
mirolas R. E. Peary būtų at
radęs šiaurinį žemės ašiga- 
lį (polių).

J

■4'#

A.

Sekretorė; J. J. Potiene.
: j > - ’ ;

New York. — Fizinės Me
dicinos Akademijos moksli
ninkų suvažiavime buvo ro
doma naujai išrastas elek
trinis peilis, geriau tinka
mas žarnų operacijoms.

ŠYPSENOS
Misterija Išaiškinta

Pirmadienio popietį išėjęs 
pasivaikščioti, kunigas susi
tiko kaimo girtuoklėlį ber
nioką Tamošių ir labai pa
starąjį nustebino širdingai 
spausdamas ir kratydamas 
jam ranką. “Tamuk, mie
lasis! Kaip man linksma, 
jog Ir tu, pagaliaus, atsklei- 
dei naują gyvenimo lapą!” 
prabilo kunigužis.

“Aš f... Naują lapą?” at
siliepę nustebęs Tamošiu
kas, mirksėdamas dar gana 
raibstančiomis akimis.

“Taip, aš labai džiaugiau
si, pamatęs jus vakar atėjus 
į vakarines pamaldas,” pa
tvirtino kunigas.

“Oho!” knioštelėjo prasi
blaivinančiomis akimis Ta
mošius. “Tai aš net ana va 
kur buvau nusominęs!”

Surinko JUODVARNIS.

DARBININKU 
SVEIKATA &

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake StM Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

SĖKLOS NUBĖGA NAKČIA Įminkite,
Meldžiu Jūsų patarimo apie 

mano sveikatą. Aš esu vyras 
23 metų amžiaus, nevedęs, 
sveriu 171 sv., 6 pėdų augščio. 
Svaiginamų gėrimų nevartoju, 
tik rūkau. Mano viduriai pras
tai virškina, turiu daug gazų ir 
esu nervuotas.

Ir man sėklos nuteka nak- pragt^ nesugadintą, natūrali
omis, kai susapnuoju ąpie mei- ,

c*jl v loc* iki umvj jv i vv,

les dalykus. Taip esti keletąsvarbu. Nevartokite

Drauge, rūkymas 
daug kur organizme bloga da
ro, bloga daro ir viduriuose. . 
Nuo rūkymo vidaus plėvės su
sijaudina, pasidaro daug rū
gimo (“hyperacidity”), dujų, 
gazų. Tai Jūs, Drauge, būki
te vyras. Negeriate, tai gerai. 

‘ Meskite rūkymą, tai .bus da 
geriau. Maistą vartokite pa-

timis, kai susapnuoja apie mei- nį. Gerai visa ką kramtykite,
W ▼ J 1 • J

kartų per mėnesį. Man buvo 
iš prįgimtiės labai siaurai už
augusi' škūrelė, taip kad vos 
tegalėdavau nusišlapinti. Tai 
man darė operaciją, apipjaus- ya^dgniu užgerdami.

smarkių, deginančių daiktų. 
Po kiekvieno valgio imkite po 
trečdalį šaukštelio kreidos mil
telių, “prepared chalk, 1 lb.”,

. I

•te aplink visą skūrelę. Ir man I 
varpa lyg paniežti su skaus
mu, kai;kada taip gi ir krep
šelis paniežfi ir vienas kiauši
nėlis. Taip šašų nėra. \Pir- 
mia.u savižagystę praktikavau 
ir eidavau , pas mergas. Aš 
klausiau to daktaro, kurs man 
darė operaciją, ar nėra man 
kokios apkrečiamos ligos, kaip 
šankeris, sifilis ar kas kita. 
Tai jis1 sakė, kad ne, bet aš 
labai neramus. Jei galima, 
patarkite per “Laisvę”.

ATSAKYMAS
Gerai, Drauge, štai Jums ir 

patarimas. Su viduriais Jums 
yra nesmagumų, gal dėl kokiui 
maisto trūkumų, bet čia daugi. „ - 
Jums gadina ir rjūkymas. At- pillets No. 100.

Jums esti sėkloš nūbėgimų. 
Tai nieko nepaprasto, ypač ne
vedusiam vyrui. Jei tik Jums 
aplinkybės leistų, Jūs sueikite 
į porą ir gyvenkite, kaip gam
tos skirta. O, kol kas, galite 
vartoti po truputį bromo ir 
atropinos. Gaukite “Triple 
bromides, grs. 15, tablets No. 
100”. Į stiklą vandens ištar- 
pinkite po dvi tabletėles ir da ' 
po pusę šaukštelio sodės mil
telių, ir išgerkite kas vakaras 
prieš gulsiant. Už poros sa
vaičių pakaks imti ir po vieną 
tabletėlę. .Ir taipo pat kas va
karas imkite po vieną tabletė
lę atropinos: “Atropine sul
phate, gr. 1—100, tablets or

i

■
i

a

L

a



Penktad., Lapkričio 2, 1934 Trečias Puslapis

ALTASS vadus jokio

pasekmingiau vajus praves-1 Lawrence, Mass yra naudingi ir visiems zin 
dūs.

sciai ' nariai 
subrūzti. Reikia (Pabaiga)

ti savo kaimynus ir paaiškinti įkreipkitės sekr. antrašu, 922 E. 
Į svarbą 17-kos metų sukaktuvių 79th St. - •
J nuo' Rusijos Revoliucijos, šij DARBO ŽMOGUS.

didvyris” Ja- kompetentiškumo del įvykdini-1 priminti, kad pereitasis LDS 
vajus Chicagoje buvo gan; negerai dirbti, per 

ge-j darbas malkas pjauti, žinoma,!

Tegul, tad, chicagiečiai^da- kščioti ir.darbininkus mulkin-!trukevičius 
bar pasidarbuos. Vajus pra
sidės su lapkričio mėnesio 1 
d. ir baigsis su sausio mene- Ka]
šio pabaiga, sekančių metų, j šnipinėjimą naudai gaujos ’čius dainuos solo. Tai bus pir 
Mūsų draugų ownmcfis ......................... i-----------
“Vilnis,” ;
gerokai' padėti.

tuanica II” ■ “ 
nušauskas dabar verčia aik-.mo anti’0 skridimo nesiranda, 
štėn Grigaičio ir visos men- Kaipo gesolino bakai taip n 
ševikų-tautinink ų klikos,kiti instrumentai yra ne vidų- 
darbus Pasirodo kad “bal-!15‘1<? 011aiV10’ bet padėti ant aaious rasnoao, kad oai grindų arba pakabinti ant sie. 

OJ1 gulbe guli įveista į nos |r jų paveikslai nutraukti, 
tam tikrą urvą Wisconsino Tais paveikslais “Naujienos” 
valstijoje ir prie jos nieko mano save pasiteisinti. > t . 
neprileidžia ginkluoti sar-j 
gai, kuriems veikiausia al-| 
ga mokama! Dar daugiau. ‘ 
Naujai supirktos dalys pasi- ^7 netinka" 
rodo netinkamos ir reikės sakyti, jeigu 
tūkstančių *dolerių pirkimui truks. Propeleris vis dar Penn- 
naujų dalių! sylvanijoj< ' Motoras, $7,200.00

Janušauskas išleido ilgą vertės, pavojingai užkabintas,, 
pareiškimą, kuris tilpo “A. bot ardol"as> kad Persl- 
L.” ir kuriame tarp kitko, ‘.’V111118- ^svarb.os n-brangu . ’ 1 dalys nesužeistos del (tolimesnio
JIS sa O. Į vartojimo. JKaip, motoras taip

“ALTASS vadai vartodami propeleris ir radio kompasas vi- 
mano vardą ir ilgą praktišką į sai naujo tipo ir neišbandyti, 
patyrimą aviacijoje, sutraukė iš pinigų tik dalis užmokėta. Or- 
visuomenės virš $3O’,O0O nors ir laivis ir lakūnas su visais savoj 
už $20,000 būtų buvę galima rodykliais yra saugojamas pa- 
prirengti orlaivį kaipo Wiley slaptingame Wisconsino 
Post’o su katruo ne tik į Lietu
vą, bet ir apie visą pasaulį būtų 
galima apskristi. Ir komiteto 
vadai supranta, kad mainydami 
lakūną, jie, o ne kas kitas yra 
atsakomingi visuomenei ne tik 
už įvykdinimą pasekmingo skri- ‘Naujienos’, 
dimo Lietuvon, bet ir už jauno 1  
lakūno gyvastį. Aš skrendu kai
po liuosnoris, o jaunuolis kaipo 
samdininkas. Ar yra vilties ti- J 
kėtis, kad tokie skridimai gali : 
būt pasekmingi su pagelba pa-1 
prastų samdininkų.

“ALTASS vadai, mulkindami draugų ir 

tingus draugus ir pasekėjus su 
atsisveikinimo bankietais, išleis- i 
tuvėmis, aviacijos dienomis ir 
kitais šposais, begėdiškai priė
jo prie savo virvės galo. Turė
jo kreiptis į Lietuvos Aero 
Kliubą, kad pasiųstų kablegra- 
mą būk oras Lietuvoj yra ne
palankus. Dabar kyla klausi
mas, ar Amerikos Lietuviai au
kavo savo pinigus, kad Lietuvos 
Aero Kliubas atliktų Antrą i 
Skridimą ar kad jį atliktų Am-1 Bet mirči delei ku. - d rfe t() ka(j .. šiuj

Si?.t5 n“?• L ’™-15
i lyne numirė tautininkų ly- Nors jo laikraštis,“ pasak jo, 
deris šlikas—-skundikas Lie- esąs socialistiškas, bet jis 
tuvių Darbininkų Susivieni-. agituoja už demokratus, 
jimo. Tokio žmogaus, tik suteikdamas J u r g e lioniui 
aišku, mums negaila. Jis užtenkamai vietos piršti lie- 
išgalvojo melus ir provoka- tuviams darbininkams kapi- 
cijas ir jas siuntė New Yor- Ralistų partiją.
ko valstijos valdžiai prieš i --------

Jis savo skunduose | Nepaisant visko, man iš- 
| melavo, skelbdamas, būk rodo, kad Vanagaitis netu-

Landing gear, del neaiškaus 
i jauno lakūno 
■Kalifornijoje,

laiško, pagaminta 
prisiųsta, bet vi- 
Reikėsią kitą už
tik pinigų nepri-

urve, 
prie katro paprastas skridimo 
aukotojas nė iš tolo neprilei- 
džiamas. Tai ir visuomenės 
darbas!? Jeigu norėsi pamatyti 
ką mes veikiame su jūsų pini
gais, būsi pašautas, grasina

Trumpmenos

Lapkričio 11 d. rengiamos svarbi iškilmė, paminėjimas 17 1

prastai pravestas; jis l 

iriausias buvo • J Brooklyne.

Matote, kaip tam veltėdžiui milžiniškos prakalbos su kon- metų, bus lapkr. 4 d., pradžia 2j 
......... sunkus’ certu. Kalbės d. R. Mizara, vai. po pietų, Masonic Temple, |

i “Laisvės” redaktorius!, iš Brcio- 3615 Euclid
su kryžiuku rankoj geriau vai-.klyn, N. Y.; jaunuolis B. Pė-,susidės iš muzikos, dainų, pio- Darbininkiškos organizacijos

; ir A. Taraška. nierių lošimo ir prakalbų. Svar- parama; savo dienraščio “Lais-
ti bei šnipinėti kapitalistų nau-! Taipgi dainuos Liaudies Clip-, biausiu kalbėtojum bus K. P.

Avė. Programa PHILADELPHIA, PA.

vės,” rengia didelę iškilmę-

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

Nedėlioję, 2 d. gruodžio
LIETUVIU SVETAINĖJE 

928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 v. dieną * 
Vakarienė bus, 6 vai. vakare• I . ’ . -f , » »

dai. Jis manė, kad ir dabar ras, po vadovyste B. Petruke-. Cent, sekretorius, Earl Brow- 
Seserys Kaškevičiūtės' der.

Ir trečias/ plačiai apkalbėta 
ir .suorganizuota laikraščių va
jaus darbuotė. Išrinkta 4 ka
pitonai ir raštininkas. Kapito
nų užduotis bus, susiorganiza
vus sau pagelbininkus, lenkty
niuoti prieš vienas kitą. Raš- 

jtininkb užduotis bus gelbėti vi- 
'siems vajininkams, tvarkyti ir 
! pažymėti vajaus eigą, sušaukti 
j, vajininkų" susirinkimus ląiks 
j nuo laiko ir teikti informaci
jas vajininkams, aprūpinant 

' vajininkus su adresais ir skai
tytojų surašais.' Kapitonais yra 
dd. Romandas, Mažeika, Valai- 
ka ir Joe • Valentą. Sekreto
rium—J. N. Simans. Todėl vi-; 
si Clevelando veiklesnieji drau-! 
gai privalo pasirinkti vieną iš i 
virš paminėtų kapitonų ir pa
gelbėti jam laimėti, sumušti ki
tus 3. Visais vajaus reikalais

jam bus taip, kaip caro lai- vičiaus.
kais, galus riebiai apmokėti už dainuos duetus. B. Petrukeyi-j 

v i Č.JhL.CJL.acj naudai gaujos čius dainuos solo. Tai bus pir- 
dienrastlS į kontr-revoliucionięrių, taip pat'mos prakalbos su tokia puikia 

aišku,. tjurės LDS ; Pilsudskiui, kuriam pats Ma-j programa. Kviečiame visus 
. 'Jtulionis padėjo užgrobti: Vii-'ateiti tokių svarbių prakalbų
;------- r. ■ jnių. I

Vanagaitis laimėjo bylą j Bet vėliau iškrito iš burnos J— 
prieš “Naujienas”. Pasta-i Žodis, būk Sovietų valdžia ne- p°
rosios turės sumokėti Vana-i Perblogiausįa,j kalėjime, neuž- 
gadčiui $500. • Mes nemano-! Rinkti, melstis (Sovietų vai-i 
me, kad “Naujienos” pada- |džją .niekur peginą meįstįs)? ir j 
re Vanagaičiui, f nuostoliu; JieT?s vlsas
už $500, p a r a š y d a m o s! a,^b .vGlrdl- me! buv?m k?-J

, . t- i r • 7 • iliolika kunigų, tai žmonesstraipsnelį, delei <kurio Va-1 
nagaitis jas apskundė val-j 
diškam teismui. Tolydžio, mišias ir gėrėm vyną, 
mes nemanome, kad Vana- Tai tau ir 
gaitis .yra . tokis muzikas,: įurį prisipažinti, kad religija '

Pastaruoju laiku mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo visą 
eilę gerų ir brangių mums

1 draugių Štai 
plačią visuomenę ir savo ypa- Dr? RaškiaučiaUS dukrelės A-  -- 1 - --- -

... - - ■................. tragiška mirtis arba mirtis
- - -- ' ■ - ‘draugės Elenos Vaitaitie-

■nės (Bonkevičiutės) 1
Pastaroji tebuvo tiktai 27 

metų amžiaus, bet jau spė
jo pasižymėti mūsų judėji
me (iki buvo sveika)' savo 
veikla.

Labai gaila, ypačiai jaunų 
amžiumi draugų ir draugių! šis beprih'cipiškutrias, šis

—'■—; - Grigaičio ndsistatymas jį
! • -t— • . ■ < 'tl • l

j ir dainų pasiklausyti. Įžangą 
i visiems veltui. Pradžia 2 vai.

pietų. . J
Lawrence Kores-Biuras. J

Cleveland, Ohio
.tai

mums atnešė razinkų ir ru- IJ.lrną Motu !
gių, iš jų mes darėm vyną, lai- Dūsavimai, 1/ KOS melų L

Paminėjimas ir Laikraščiu
Tai tau ir devintinės! Pats VoLj 

Irorl rolioria į J
kaip jis apie save mano. To- , nepersekiojama.' Jeigu nori .. CįEIE^A^D^ °; “ S??"
Ii to: Vanagaičio muzika ĮmeĮstis, tai melskis nors ir per 10 K! P>. Liet- Fikcija turėjo 
perdaug džiaziška, jo “me--naktį, valdžia neužgina, ale su au US1 P^ap es ą vei esmų 
nas” perdaug -burleskiškasjjeigu po priedanga “dievo” ,^sirm imą’ uriame,
faktinai neturįs savyj nie-! garbės kontr-revoliuciją keli?> keikimo1 punktai^ Vienas^baJ8 
ko meniško o nolitinini lietai tokiem ten vietos nėra ir,veiRimo punktai, vienas bal 
fašistiškas Todėl be abe-,netui>i būti> važiuoti Tl T n- v

idsisiibKdb. iouei, oe due ; Pnn.m, j daugiausiai liet, darbininkų prie
jojimo, “Naujienos” teisiu-c _____ 'balsavimo būdelių, kad visi pa
gos buvo ten, kur jos kriti-1.! . sidalinę darbais galėtume veik-
kavo Vanagaitį. ■ Konunlistu Partijos Kandida- li: kurie piliečiai, tie galės įsi-

Bet, iš kitos puses, pasi-!. • Vakfiini gavę ž būdelę dabeti’ kad po'rodo, kad “Naujienos” se-i*^* ITIdobdLllUoVllo VdlallJUJ Htikieriai nesuvogtų Komunistų 
niau Vanagaitį labai garbi-j Visi darbininkai ir darbL PartiJ°s balsų, o kiti stovėsime 
no, jį garsino; jo vodevi-minkęs turite atiduoti savo bal- Prie būdelių ir agituosime dar
bus, jo burleskišką “meną” i sus už šiuos draugus, nes jie bininkus balsuoti už Komunistų 
piršo savo skaitytojams. Va-!yra nominuoti pačių darbinin-! Partijos balotą.
dinasi, “Naujienos” čia pa*jkų ir jie yra tokie pat darbi-1 Antras, kad paskleisti kuo- 
rodė savo tikrą beprincipiš-! mnkai, kaip ir mes. Lapkri-, daugiausiai propagandos tarpe 
knmn fvniQkn o-riatritičkii '.čib (Nov.) 6 dieną visoj Mass. liet, darbininkų, prie šios pro- 
mn jei tuPXrlsgmums me<valstijoj >s balsavimai., Bal- pagundos turėtų prisidėti ir visi 
2 . ° ! . . . ■ (suokite už siuos draugus: i Laisves” skaitytojai, pakalbin-rn-tTci rvirinm it> ° j > r- i

Paul C. Wicks—į JJ- se,~i
•inatoriųs. , ;

Edward Stevens—į guber-' 
natorius.

flo.rącę Rįley—į gub. pagel
bininkus. . . ' ;• ’ , .

Walter z .Burke—-į valstijos
sekretorius.

Frederick S. Reynold—į ka
sininkus. . . ,

Paul Skers—į. redaktorius.
. Charles A. Flaherty—į ad
vokatus. >

Joseph Leeds—į kongresriia- 
nus nuo 7 distrikto.

tave giriam, nors tu ir nie
ko gero neturėtum, o jei ne 
—puolam, kad ir už . gerą 
dalyką. t

dieną Central Brook- atviru demokratų , organu
parsigabenti lakūną iš Lietuvos 
del perkėlimo “Baltos Gulbės” 
į Lietuvą. Jeigu vien tik įsi
gijimas orlaivio terūpi tiems 
ponams, tai patarčiau gabenti jį 
su pagelba garlaivio. Tą syk 
pamatysim kaip Amerikos val
džia ir antro skridimo aukotojai 
Amerike žiūrės į tokį švelnų: mus. 
biznį.

“Kalbant apie “baltą gulbę,”' Lietuvių Darbininkų Susi- retų gauti tų $500, kuriuos 
visiems dabar žingeidu žiriot ko-t vienijimas negyvuosiąs, būk teismas priteisė. Laikraštis 
kioje padėtyje Lituanica II ran-[jo kūrėjai yra toki ir kitoki., turi turėti teisės pasakyti, 
dasi. Ar ji galėjo skristi per į Bet štai, mūsų organizacija ką jis mano, na, kad ir apie 
Atlantiką kaip buvo garsinama, gyvuoja, O skundikai, melą- tokią muziką ‘ 
ar kada galės, ir kaip? i oriai ir šmeižikai natvs ver- Vain n Vans
Atlantiką kaip buvo garsinama, gyvuoja, o skundikai, melą- tokią muziką ir muzikus, 
ar kada galės, ir kaip? Igiai ir šmeižikai patys ver- kaip p. Vanagaitis.

“Visu pirmu reikalinga pa-,ciasi nuo kojų. Šiandien j Kas gi bus, jei bile kas 
gręsti faktą, kad ALTASS ligi Šlikas, rytoj—kitas skundi- už bile pasakymą, tuojau 
šiol dar nė jokio valdžios “per-1 kas. Visi nenaudėliai turės trauks laikraštį teisman! 
mito” arba7pavelijimo neturi ir žūti, o darbininkų judėjimas j 
neturėjo. Ne tik jie neturėjo J gyvuos, augs, bujos! Tokia' 
to pavejijįmo, bet dar ligi šiol1 gyvenimo logika! 
nė nekreipėsi į valdžią ir nie
kad nereikalavo tokio “permito” 
del skridimo per Atlantiką. Tas1 
gerai suprantama, dėlto

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

KOMUNISTU PARTIJOS ASTUONI 
REIKALAVIMAI RINKIMUOSE

1 ' ’ J / ’ • ‘ ‘ > 4 •

1. Prieš. Roosevelto “Naujosios Dalybos” daromus 
užpuolimus ant darbo žmonių.pragyvenimo laipsnio; 
prieš gyvenimo reikmenų branginimą, daromą mo
nopolinio kapitalo ir infliacijos (per dolerio vertės 
numušimą); už algų pakėlimą darbininkams, už 
trumpesnę darbo dieną, už sutrumpintą jiem dar
bo savaitę ir už gyvenimo laipsnio pagerinimą.

Darata Zdaniutė 
I (Judzentavičienė)
i iš Shenandoah, Pa., kuri va- 
■ dovauja Mainierių Kvartetą. 
' Dabar ji lavina kvartetą 

šiam parengimui.
I PROGRAMA: ■)

Gražių solų duos
AMELIO A. ŠPOKAS ’■ 

ir i
į JEANNE ARBEL

‘ Dainuos Solus «
( K. Menkeliuniutė, f

• Mezzo Sopranas;
> x .yišniauskas, Baritonas;
J. L. Kavaliauskaitė, Sopranas.

Smuiko Duetą Duos
A. E. Potas ir B. Navardauskaa’

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 Chor 
J ras vadovaujamas A. Valat- 
|kiuteS; A. E. Potas duos smui
ko solų, jam pianu akompa- 

Inuos Helen Rainys; Eugenija 
Mačienas ir Helen Rainys duos 
piano duetą; Helen Rainys 
duos ir piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
Jau čia matote puikų muzi- 

kalį programą, bet tai dar ne
viskas. •

: A. BIMBA sakys prakalbą
I

Dabar gyvenime yra svarbių* 
įvykių, kurie yra gana kpm- 
plikuoti ir sunkūs žmogui istį# 
prasti. Todėl tuos dalykus 
aiškins drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” skaitytojų ir AL 
DLD susirinkimas buvo 21 d. 
spalio. Buvo kviesti visi, bet 
daugelis nepribuvo. Susirinki
mas buvo sėkmingas, visi drau
gai ir draugės diskusavo, kaip 
sėkmingiau vesti “Laisvės” va
jų ir kaip gauti naujų skaity
tojų. Taipgi dar pridėta nau
jų vajininkų. Patys apsiėmė 
dalyvauti šie draugai: F. Zul- 
za, Ig. Čiulada, A. Kavaliaus
kas, P. Lipsevičius, M. Dvarec- 
kienė, V. Mikulėnienė, A. Ta- 
raška, K. Gredeckas.

Susitarta visas prenumera
tas priduoti S. / Penkauskui, 
taipgi kas subAtą laikyti 
“Laisvės” vajininkų susirinki
mą, sužiūrėjimui, kaip eina

2. Prieš kapitalistinį terorą ir,prieš augantį stū
mimą linkui fašizmo; prieš ateivių deportavimus ir 
jų priespaudą; prieš verstiną streikų “sutaikymą” ir 
prieš kompaniškas unijas; prieš kareivių naudojimą 
streikuose; už darbininkų teisę dėtis į tokias unijas, 
į kokias jie nori; už jų teisę streikuoti, pikietuoti ir 
demonstruoti be jokių varžymų; už išlaikymą visų 
pilietinių ir politinių teisių žmonių masėms.

3. Už bedarbių ir darbininkų socialę apdraudą lė
šomis kapitalistų ir valstybės; už Darbininkų Bedar
bės Apdraudos Bilių (H. R. 7598).

Tai sakydamas, aš gerai 
žinau, kad “Naujienų” žmo- 

ir1
ras c • ••• z - j j •. ■ — ------- r traukti teisman vajus Ir pasiskirti vietas, kur

gerai suprantama, dėlto,’ kad “Vilnį” . Tiesą, aniedu abu katram važiuoti. Gerai, vaji-
"balta vulbe” niekados nebuvo! unicagos apieunKeje smarkiai nudege nagus, me- ninkai, dirbkit tuojau, nelau- 
ir dar ilgai ndbus prirengta to-lu.ž naujus narius. Vadiną- k0 iš “Vijnies” negaudami, kit; paskutinių dienų. Kiti ° oi-nnonb-l z->v-i+-v.z^ V n I z-Jtt hno > v • . t _ i _ • > • _ ' I i  i - J ' t 1 

---- — ; nes kurstė Montvidus 
Lietuvių Darbininkų Su- Evaldus

si, pasak Centro, Valdybos 
nutarimų, šiemet’ ir kitais 

verstas mulkinti žmones su me- Ristais mūsų organizacijos 
lais. Toksai pavelijimas, kat-; vajai bus daromi sulyg sri- 
rą anot “Naujienų” yra duoda- timis. Per tam tikrą laiką 
mas bile kokiam supuvusiu! or- vesime vajų Chicagos apie- 
laiviui be jokio apžiūrėjimo. [ linkėję, o- paskui eisime į 
Nėra tiesa. Toksai ) valdžios kitas apielinkes.
permitas tik pavelija lakūnui kad šitokiu būdu, sūsikon- 
pargabenti sugedusį orlaivį iš [ centravus vienoj vietoj ant 

vienam skridimui*^ vieną die- 1 
' ną. Toksai pavelijimas yra 

gaunamas per telefoną ir bile

kiai. kelionei. Todėl žingeidu, 
del ko jau&as lakūnas buvo pri-

vienos vietos į kit^, veikia tik'Syk, bus daug lengviau ir j 
vienam aVrirli yvyh4<<4-q xrinno rKo *l •

WASHINGTON. — Ame- 
kada. Nesugebėjimas" suvarto- rikos karo laivyno ministe- 
ti ir tą trumpą permitą del at- ris Swanson reikalauja pa- 
skridimo iš Kohler, Visconsin didint jūrininkų skaičių nuo 
į Fordo aerodromą, Lansing, Ill.; 82,500 iki 93,000. Armijos 
apie 130 mylių tolumo su visai J ministerija taipgi reikalau- 
neprirengta Lituanica II parodo | ja armijon daugiau naujo- 
be abejonės, kad nė pas lakūną ifcų. Rengiasi karui.

tik, žinoma, jai padarydami.miestaį jau' pasirodė, 6 'Law- 
nuostolių. I rence; dar ne.’Taipgi nutarta

R. M. (važiuoti HąVefhillih pažiūrėti, 
j ką daro draugai, ar įrisirehgę 
i vajaus darbui. Tas darbas pa- 
! vesta A. Tąraškai ir S. Pen- 
| kauskūi. Taipgi bus važiuota

SENIAUSIAS ŽMOGUS 
PASAULYJE

; į | nauonui, įcupgi muo vaz<iuuLči

Mirus Zaro Agai, seniausiu jr j Lowellf ir Nashua, jei tos
Manome, i gmogun> pasaulyje yra maro- kolonijos nepasirodys su darbu, 

kietis Labbib ben Maat, gyve-, ____
nantis Madelte. Jam tik ką su-! ' ALDLD 37 kuopos susirin-i 
kako 146 metai. Jis buvo 14 kimas įvyks 4 d. lapkričio, 2* 
kartų vedęs, turėjęs 34 vai- Val. po pietų, pas draugus! 
kus, iš kurių dar liko- gyvi 14.1 Chuladus, 164 Park St. Drau-! 
Seniausias jo suniks turi 90 gai ir draugės, malonėkite visiį 
metų. Paskutinis jo vaikas sueiti laiku. Taip gi, katrie i 

-------- r--------- -- ------,” pa-! 
Isiimkit, nes tuojau ir 4 nume-|

metų. Paskutinis jo vaikas sueiti laiku. Taip gi, ] 
gimė, kai Maat turėjo 120 me- dar-nepasiėmėt “šviesos, 
tų. e L......_________ , ___

Maatas savo įlgo gyvenimo ris ateis, o jūs dar 3-čio n.ume- 
priežastimi laiko tai, kad jis rio neatsiėmėt. Bus raportas iš | 
nevalgo mėsos, o maitinasi tik 7 Apskričio konferencijos. Bus1 j __ v . —_ * •_ • 1

i išduoti ir kiti raportai, kurie' daržovėmis ir vaisiais.

4 Už panaikinimą vadinamo Žemdirbystės Tvar
kymo Įstatymo (Agricultural Adjustment Act); už 
greitą pagelbą išvargintiems ir saūsros ištiktiems 
ūkininkams be varžymų iš valdžios ir bankų pusės; 
už suvargintų farmerių paliuosavimą nuo mokesčių; 
už panaikinimą vargingųjų ūkininkų skolų; už Grei
tosios Farmeliam Pašalpbs Bilių.

5. Prieš negrų išskyrimą nuo baltųjų (Jim-Crow- 
izmą) ir prieš jų lynčiavimus; už lygias negrams tei
ses su baltaisiais ir už teisę jiems apsispręsti Juo
dajame Ruožte; už Negrų Teisių Bilių.

6. Už tuojautinį išmokėjimą ex-kareiviams bonų 
(kas reiškia, jų paprastų algų laike karo).

7. Prieš taksus ant pirkinių-pardavinių. Neturi 
būt imama jokių taksų nuo žmonių bei jų nuosavy
bės, uždirbančių mažiau kaip $3,000 pęr metus; 
taksai turi būt griežtai sulaipsniuoti ir ant turčių 
kur kas didesni uždėti.

8. Prieš Roosevelto kariškų prisirengimų progra
mą; prieš imperialistinį karą; už apgynimą Sovietų 
Sąjungos ir Sovietinės Chinijos.

FOTOGRAFAS’
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr’pių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks* 
lūs ir krajavua 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
, BROOKLYN. N. Y.
Tel: Glenmore 5-6191 •
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EttvMaa Puslapis

Volodimir Kuzmič, Vertė Petras

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

Prieš tai Antonijus ilgai kalbėjos su 
anglais pagelba signalinių flagelių. Tor
pėdlaivis įsakė liautis “plėšti laivą” ir 
tuojau grįžti į uostą, bet “italas” atsakė 
jiems, kad nepildysiąs jų įsakymo. Tada 
torpėdlaivis pats liovės signalizuoti. An
tonijus užsispyrė ginti savo planą. Aš, 
rodos, stengiausi jam padėti.

—Tumilovas sušaudys mus visus,— 
rimtai suriko jis. I •

—Taip! Aš užbaigsiu su jumis, ir su 
tavim pirmiausiai! — sugriaudė užpa
kalyje ir kažin kas ranką uždėjo ant 
peties Antonijaus. Visi tarsi apalpo. 
Tai buvo Tumilovas, kuriam pasisekė pa
bėgti iš kajutos.

Antonijus pabalo ir šoko į šoną.
—Dabar atėjo laikas atmokėjimo vi

siems, — ir pulkininkas žengė prie ma
nęs.

Nepaprastas Pavojus
Jūrininkai bailiai tėmijo kapitono 

telį ir štai-štai privalėjo prasidėti dra
ma, kuri užbaigs likimą viso kolektyvo.

—Baltagvardiečių šunie, kas tave pa- 
įlęido? — sugriaudė pasipiktinęs Anto
nijus.

—Buvo taip, — ramiai atsakė Tumi- 
lovas, visai užtikrintas savo laimėjimu. 
—Du bailiai paleido visus ir mane drauge 
su jais.

Bet koks buvo nesuprantamas paveik
slas! Įsivaizdink sau! Rugsėjo mėnesio 
vakaras; lietus, kaip žvaigždės, krito į 
jūras, spinduliai prožektoriaus, tarsi jė- 
tis, įdūrus laikė mūsų nelaimingą laivą;

■ torpėdlaivis štai, štai, rodos, pradės ata- 
Įkuoti,—ir tačiau abu laivai ėjo su nesi
liaujančiu greičiu, su kova — pirmas 
Įbėgdamas del gyvenimo, antras gaudyda
mas mirčiai auką. Jūrininkai išsiskirs- 

. te į kampus ir tik' nedidelė grupė save 
; aukojančių paliko centre, po kontrole 
; prožektoriaus ir laivo komandos. Jie 
..buvo bolševikai ir simpatikai.

—Na, raudonskūriai, jūs pralaimėjot!
—Mes?—paklausė vienas jūrininkas.

Į —Jūs prašykit atleidimo! — prakal
bėjo pulkininkas į jūrininkus, ir ketino 
duoti į mašinrūmį įsakymą sulaikyti lai

svą. Kova prasidėjo išnaujo. iBet dabar 
‘mes buvom didžiumoj, ir todėl, išeinant 
; prieš baltąjį pulkininką, aš turėjau viltį 
: laimėjimo. Aš jam vėl užtraukiau per 
’Žandą. Ir ne du sykiu, bet keturis. Į 
minutę pulkininką ir jo draugus surišo 
ir su sargyba nugabeno į laivo dugną.

—Draugai, — tada surikau aš, neleis
kim už dyką laiko! Atidarykit aliejaus 
tankus ir leiskit jį į vandenį; toliau pa
matysit, kokie bus rezultatai. Na, pra- 
dėkit! — Aš taip įsukau kumštį ore, kad 

rodės išplėš mano petį. Aš tikėjau

til-

—Padaryta!
Aš greit . ėjau į užpakalinę laivo da- 

Po minutės iš laivo dugno mes iš- 
žarną, sujungtą su aliejaus tan- 

permetė.m per laivo kraštą ir pra- 
pumpuoti. Po trumpo laiko’tirš- 

aliejaus masė pradėjo bėgti į jūrą, ap- 
šviesiais spinduliais prožekto- 

Vanduo laivo užpakalyje pra- 
susimaišė su aliejum, bet lengves-

svecias už jūros vandenį tuojau išsi- 
į paviršių ir du šimtai kibirų alie- 
išsiskleidė plačiai, sudarant aliejinį 
su ramiu paviršium tarp šėlstančių

JiHaus

Uis

Torpėdlaivis yra jau visai arti. Mes 
iš aliejaus rato; aš sumobili- 

grupę jaunuolių, padarėm keletą 
kurių galus aprišom škurliais ir 

aliejuje. Kada Ofione rados ne-
ingoj distancijoj, mes sulig koman- 

sviedėm uždegtas lazdas į plūduriuo- 
ant vandens aliejaus ratą.

—Torpedinis laivas!
Tuo pačiu laiku, su riksmu išsigandu-

išvažiavom
zavau 
lazdų,

(259-260)

4

svarbias 
lapkričio 

Lafayette

184 Spadina Avė. 
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. prelekcijos ir balius

Draugijos svetainėje, 4097

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

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

darbis, kuris tapo išmestas 
namų* ir kurio 
iškraustyti į ki

iŠ rainų, lenkų ir vokiečių organizaci- Porter St Yra daug svarbų reikau
ilkandai likosi J01™3 rengia! masinį paminėjimą 17 apkalbėt tad.yisi .dalyvaukite lai k t

. . c .. i metų Rusijos revoliucijos sukaktuves kad pabaigę galėtum dalyvaut Aren:
miesteli, kuo- 1 x: coVmnrlipni 4 diona Innkr /Nnv- ("lardon milince.

(259-260)

kelius svarbius dalykus apkal-

(259-260)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

komu-

prirašyti. (259-260)

/O

(259-260)

ELIZABETH, N. J.

Richardson, be-

išliejo ant 
darbininkų

išsi-
, ku-

9 G 
of

Koresp. Red.)
Albinas.

TORONTO, CANADA
ALDLD 162 kp. nariam ir darbi-

apkalbėti, taipgi bus nomi- 
kuopos valdybos 1935 me-

svarbus susirinkimas, taipgi galėsite 
atsiimt žurnalą “šviesą” num. 3. Ne- 

• naujų narių

Org. E. Beniulienė.
(259-260)

Pirmyh Choras.
J , . (260-261)

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 5 lapkričio (Nov.), Liet. 
Tautiškam Name, 7 vai. vakare. Visi 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų 
nacijos 
tams.

■ nison Avo. Visi nariai malonėkite

| kimas, 995 N. 5th St., 7:30 vai. va- 
. Visi dalyvaukite.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
R L-5089 Jias been issued to the undersigned j 
to sell beer, wine and liquor at retail, under ! 
.Section 132 A of the Alcoholic Beverage į 
Control Law at 6Jw1 
Brooklyn, 
on the premise;

6001—7 th Ay^|

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

įvyks šeštadienį, 3 lapkričio (Nov.), 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clinton St. 
Bus skani vakarienė, programa ir šo
kiai prie geros orkestros. Įžanga su- 

$1.00,’ vaikams 50c.
Kviečia Rengėjai.

(259-260)

to sell beer, wine and liquor at retail' under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 329 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ! 
on the premises. i

NICHOLAS ZANKO, i
329 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 1

daug svarbų reikalų apkalbėt, 
bus išdalinta žurnalas “švie-

i met žmona SU 7 kūdikiais tapo | ember) 8 vai. vakaro, Rusų Liaudies! 

nu iš liudininkų prieš šalpos 
boarda. v

ninkų Centre, 325 E. Market j
St., Wilkes Barre, Pa. I

PATERSON, N.
ALDLD 84 kp. rengia 

prakalbas nedėlioję, 4

Section < 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 537 March Ave. and 
Floyd St., Borough of Brooklyn, County 
Kings,'to be consumed on the premises.

ROBERT J. CREWS.
(BOBBY J. CREWS’ TAVERN) 

537 March Ave. and 96 Floyd St., 
t Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH.
Kompartija rengia svarbias prakal

bas, 4 d. lapkričio (Nov), Arena 
Garden, 2 vai. po pietų. Bus progra
ma ir geri kalbėtojai, tai bus pami
nėjimas 17 metų įsteigimo Sovietų 
valdžios. Tatį visi dalyvaukite Arena 
Garden, Woodworth Ave. ir Hendrie 
St. • •

Organizacijų Susirinkimai ir 
Mitingai \ !

Vietinė vienetą Komunistų Partijos

• Valdyba. I
___(260-261) ' DETROIT, MICH.

LDS. 21 kp. susirinkimas įvyks
GREAT NECK, ,N. Y. d. lapk. (Nov.), 1 vai. po pietų, 4097 1 

Pirmyn Chorau rengia dailės vaka- , .
Choro .ĮVykUS10 koncerto, k.u- rą> su linksmą programa ir šokiais., 
ris, mano manymu, turėjo rasti Įvyks sękmadiepį,, 4 d. lapkričio [

), t 7 vai. i vakarę, Darbininkų ■ 
kambariuose, 108 Steamboat į 

Pirmyn Chprąš kviečia vislią
;---- .• visiems ,

užtikrina liniksąią vakarą, daili pro-

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, i lapkričio (Nov.)

1—7 Ave., Borough of ' įvyks “Laisves” naudai rengto kon- 
. Gounty/^f Kings, to be consumed (cert0 - vakarienės komisijos susirin-

ZADAN COOGAN I
Brooklyn; N. Y. ; ]^are.

notice/hhereby given that License No. j Penktadienio vakare, 2 lapkričio 
A-io,795/has been issued to the undersigned (Nov.), Broadway Arenoj, Broad ir 
to sell/bdcr at retail, unael'' Section <5 of . .. o
the Alcoholic Beverage Control -Law at ; Christian St., Įvyks tarptautiskas So- 
5417-A5th Ave., Borough of Brooklyn, County , vietų Rusijos revoliucijos abvaikŠČio- 
of Kings, to be consumed off the premises, i .. . , , , . , -7 m. a. HUPPER and co.. Inc., Į jimąš, bus gera program^ ir kalbe- 
5417—5th Ave., , Brooklyn, N. Y. t tojai, jeigu norite gauti vietą salėje,—.. ...----------- -- - I •

(259-260)
šeštadienį, 3 d. lapkričio (Nov.),) 

T.D.A. lietuvių kuopa rengia didelį i 
i balių naudai politinių kalinių; įvyks i 
I Girard Manor saleje, 911-15 W. Gi-1 
rard. Avė., 7 vai. vakare. Kviečiam 
visus dalyvauti visuose šiuose susirin-

» CLEVELAND, OHIO i
OrganižacĮjoms Pranešimas

Naujų Metų, vakarą, 31 d. gruo- 1 
džia, Clevelandas'■ turės! pirmą bendrą 
“Daily Worker,’’ “Freiheit’.’ ir 
“Young Worker”' balių, kuris įvyks 
Prospect Auditorium, 2612 Prospect 

j Avė. Steigiami komitetai padarymui 
šios pramogos tikra švente. Masinės 
organizacijos prašomos laikyti šią 

dieną liuoša. j
“DW” Distrikto Komitetas. !

SO. BOSTON, MASS. |
Ateinantį sekmadienį, 4 lapkričio 

(N6v.), 7 vai. vak., Kliubo svetainėje, 
376 Broadway, bus puikus parengi
mas su gera programa, kurią išpildys 

i vaikų chdras vadovaujamas Helen ' 
, Žukauskiutės, ir taipgi bus sulošta 
! gražus veikalas vadovaujantis Olgos 
: Šukiutės. Visus kviečia skaitlingai 
i atsilankyt ALDLD 2 kuopa.

j ninku judėjimo simpatikams. ALD j' (259-260)
| LD susirinkimas ir prakalbos pami- i 
' nėjimui 17 metų sukaktuvių Sovietų i 
I S£dungos gyvavimo, įvyks 6 M. 'lap- 

spano | kriči0 (Nov.), 8 vai. vakare, 6' Den- 
rašo :

dd. Vėl dalyvaut, nes bus labai žingeidus ir

i PHILADELPHIA, PA.
. ALDLD 149 kp. susirinkimas 
j Nov. 4, kaip 10 vai. ryte,

449 *of : Kviečiam visus dalyvauti, nes tu-'
{rėsim kelis gerus kalbėtojus; taipgi 1

Brooklyn, N. Y. bus užkviesti kalbėtojai nuo visų 1
v partijų. Kviečiam visus skaitlingai;

RL-'51'61 h&s bOCiTtor,th'S' ^hX?sighe<r '^lyVauti. Įžanga’;-'VėltUl.TT ' S”.
(259-260) i

QU'4 - ■ ■
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
1 5 d. lapkričio (Nov.), 7:30 v. v., 995 
I N. 5th St. Visi nariai malonėkite da- 
i lyvaut laiku, nes labai svarbus susi- 

. _ . | rinkimas. Turim daug dalykų apkal
toj ir* bŪtiĮLas. Draugas Bo- , beti, taipgi galėsite žurnalą “šviesą'” 
vinas net turi teisę reikalauti atsiimt, 
iš meno srities veikimo. Tik i 
kažinbkodęf viena diena ve-! 
liau įįlpo korespondencija iš' 
Newarko, aprašymas Sietyno j 
Choro .‘įvykusio koncerto, ku- 
1 ' ------ —. — — —

vietos jmeno ‘ skyriūjė. (MinūL u-iiao- w t° “ , . kliubo kambariuose,, 108 Steamboattas aprašymĮąs nebuvo p n- ^4. f1 - *• - •
duotasį d. Boyinui, bet paduo- skaitlingai atsilaAkyt,-hes 
tas su (paprastom koresponden- . . v ,. ,f . . . 1 . . _ 1 grama ir šokiai prie geros orkestros,
Cljom. - Ateityje stengsimės to j taipgi bus gardžią valgių ir garimų, i 
neatkartoti ~ ’ ’

n Lnv-nn rvnlA to se^ hear wine and liquor at retail, under kimUOSe H’ parengimuose,purvina OUIIlcl gaie- , Section 132 A of the Alcoholic Beverage
; Control Law at 190-2-4 Rogers Ave., Borough 
į of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH CAVANAUGH
190-2-4 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8862 has been issued to the undersigned 

i to sell beer at retail., under Section 75 of 
PrŪSeikOS > Alcoholic Beverage Control Law at 

■ 3124 Church Ave., Borough of Brooklyn,

i premises, 
šistiniams biznieriams, nes I .’ I 3124 Church Ave.,
Kralikas pasakę, kad: “Ponasi. ---, T. TT .i NOTICE is hereby given that License No. iT "V • 1 1 • •• i . , . . . . .

to be consumed off the augusiems,
JOSEPH SILVERMAN

Brooklyn, N. Y. I

Prūseika taisosi ir mes prieš jį RD-5149 has been issued to the undersigned
. I . 1 to sell beer, wine and liquor at retail, under

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. lapkričio, penktadienio vakare, 
7 vai. v. Lietuvių svetainėje. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvauti, nes 
turim 
taipgi 
sa.”

Valdyba.
(260-261)

Į šio dižiuruotojo, mūsų degančios lazdos 
nupuolė 4 jūrą, uždegdamos aliejų dvie
jose vietose. Trečia pataikė į vandenį ir 
ji nuskendo, suplasnojus, kaip mūža ki
birkštėlė. Juodas aliejus užsiliepsnojo 
vienu momentu; liepsna godžiai išlakstė 
į pirštų pavidalo upelius ir į visas puses. 
Tučtuojaus ežeras aliejaus pavirto į eže
rą degančių jūrų. Juodi dūmai pasikėlė 
į viršų, padarydami juodą dūmų uždan
galą, per kurį vos tik žibėjo torpėdlaivio 
šviesos. Vien tik prožektoriaus šviesa 
galėjo persimušti per dūmus. ' ■

j j į • . 1 1 » r 'i
—Pilkit dar iš kitų tankų,—įsakiau aš, 

smarkiai nudžiugus.. Ir po nąiųutėS) nuo 
laivo krašto (nusileido dar> keletas -.storų 
žarnų. Visi, kurie buvo ant denio,'susi
domėjo mumis. Ir kada viršuj liko tvir
čiausia dalis, jie sušuko ir vienti moūien- 
tu suprato mano planą.

—Atidarykit didžiuosius tankus!
Aliejus paskui laivą liepsnojo;—mums 

pasisekė išeiti iš ugnies. Tačiau, aliejus 
išsisklaidydamas, siekdavo mus ir, jei ne
būtų buvę vėjo iš pietų, kuris užmušė 
vilnis, liepsna būtų pasiekus Ofione. 
Gražus vaizdas! Vakare, prietamsoj, po 
atviru dangum į jūrą subėgo lava ir sto
ru sluogsniu padengė ją. Ugnis su gel
tonais liežuviais išsikėlė į. viršų ir dūmais 

♦suodino dangų. Liepsnojanti lava! Liep
snojantis paveikslas! Ir atspindžiai, jei 
tu matytum juos, mano drauge, deiman
tiniai žėrėjimai.

—Jis pražus, velniapalaikis! -- suriko . 
kas nors į nepaprastą tylumą. Pavojus! 
Torpedinis laivas pataikė į degantį alie
jaus ežerą. Pradžioje, per dūmus, buvo 
nematoma, kokioj jis distapcijoj randasi, 
bet kuomet iš tamsos pasirodė ątiebai ,ir 
kada ugnis mindžiojo geležinį i gigantą, 
užkirsdama tai j dešinę; tai į kairę-4-mės 
visi sužinojom, kad ten įplaukė anglų 
torpedinis’ laivas.. , > ... .... - -1 <;

-^Užpakalin, ištižėli! — suriko kažin 
kas naiviškai, tarytum jis manė, kad jo 
balsas pasieks šarvuotlaivį ir kad ten, 
vietoj komandanto, sėdi toks ištižėlis, ku
ris užmiršo duoti įsakymą grįžti atgal. 
Torpedinis laivas įplaukė į aliejų. Ug
nis susisuko aplink jį, rūpindamosi dide
liais liežuviais užšliaužti ant denio ir ten 
parūkyti kaip bažnytiniu kodylu.

—Kokie ištižėliai yra ten, — nervavos 
tūli iš mūsų, visai užmiršdami, kad de
gantis aliejus yra mūsų išgelbėtojas, jie 
atjautė šarvuočiui tik dėl jūrininkų pri
pratimo.

Torpedinis laivas galų gale sustojo. 
Jis sustabdė mašinas. Bet buvo pervėlu 
—degantis ežeras tuo momentu išsiliejo 
šimtus sieksnių ilgumon ir platumon ir 
pats didžiausis rūkymas kodylais tik 
prasidėjo. Šarvuota “pelė” pataikė į ug
nines kilpas.

—Tas yra jų sirena, — pasakė Antoni
jus, kuriam jau pasisekė sugrįžti iš laivo 
dugno, kur jis nuvedė Tumilovą ir kitus 
belaisvius. 

?

Po Dūmų Uždanga
—Pasakyk, drauge Nikuti, tu girdęjąi, 

kada nors direną ant jūros? Ar tu neužT 
sidengei ausų, kad negirdėjus širdį dras
kančio vaitojimo prakeiktosios1 sirenos? 
Sirena surėkė—ir oras pamišo; greičiau- 
siomis bangomis jis metėsi ant mūsų ir 
išsiplatino po visą horizontinę erdvę, per 
nesulaikomus balsus įsigavo į dvasią, su
griovė ramumą ir nuo nesukontroliuoja
mo ritmo privertė mus negirdėti, nekal
bėti ir nemąstyti. Jos laukinis graudin
gas riksmas stovėjo virš jūrų, kaip pas
kutinis balsas netvarkos, kaip riksmas 
prieš galą. Aš išnaujo pažiūrėjau į už
pakalį. Apgailėtinas “anglas” kariavo 
prieš ugnį ir dūmus, kurie juodais sluog- 
sniais dengė'savo auką. Vienu momentu 
torpedinis laivas buvo visai apimtas liep
snose.

(Daugiau bus)

j išblaškyti po apskritį, bus vie- Name 408 Court St. Bus perstato- j 
ma puikus kalbantis judis iš praeitų 
karo nuotikių, vardu “Sniper”. Apart

x i to kalbės Sam Nessin geras kalbėto- ’ įvyks 4 d. lapkričio (Nov.), 7 vai.
... . ; jas ir trumpa koncertinė programa. į vakare, avctair.čjc, 1027

, Darbininkai susirinks Darbi- ’ Įžanga 30 centų, vaikams 10 centų. • pOrter St. Prelekcija bus sveikatos 
j klausimu, kurią duos Dr. Palevičius. 
! Po prelekcijos bus šokiai prie geros 
Į orkestros. Įžanga tik 15 centų. Kvie- 
i čiam visus.

bus Į (259-260)
2316 ’

! Margaret St., Philadelphia, Pa. Tad i
■ visi nariai dalyvaukite ir laiku. Tu- ~
rime 
bėti.

Prūseika Išsigando 
Jaunuolių

Renegatas / Prūseika 
gando Newafko jaunuolių
rie reikalavo ; balso Sąryšio 
prakalbose, rengtose neva jau
nuolių “organizavimo tikslais.” 
Kada publika privertė sklokos 
ponus duot balsą jaunuoliams, 
tai jaunuolis Vitkus < pasakė, 
kad ponas Prūseika arba veid
mainiauja, arba meluoja, nes 
tik ką sak.ė, kad jaunuoliai sa
vo seime,, Detroite, gerai svar
stė savo reikalus, o savo lei
džiamam, laikraštyj visaip nie
kiną. ir( šmeižia jaunuolius, va
dindamas nežinėliais, tąmsū- 

l'nai^ i.|: .
Įsižeidė už Pavadinimą 

Ponu
Prūseiką labai užsigavo tuo 

d. Vitkaus pasakymu ir kam ------ ----------- - i , ; *, l.. i* ' ' -rr i • v I NOTICE is hereby given that License No. I dalyvaukite anksti.Ji ponu vadina. Kad jau šoko rl-92 has been issued to the undersigned i
■ „ j . * i -rr-i to sell beer, wine and liquor at retail, 1SaVO neva atsakymui d. Vit- under Section 132 A of 'the Alcoholic Be- 

kui, tai koliojo visus, prade- Kugh^ 'county o¥ KinJs,Sto 

dant komunistais—jų partija,.; con8u%irLi& ^8ėll 
baigiant jaunuoliais. Niekino,;.1234 E' 15th St" ._____ Brooklyn, n. y.
Jmni'/n nnr vilnnrh Vižlr HL- iA NOTICE is hereby given that License No. SmeiZe per vaianuą, KICK LIK JO RL-5090 has been issued to the undersigned 

didele 
jo ir kiek tik turėjo savo tul 
žyje nuodų, viską 
komunistų ir kitų 
galvų.

Kam patiko tie 
šmeižtai ? Ogi civiem-trim fa- i county of kings, 0 i : nrnmiRPS.

biznieriams,

turime nulenkt žemai galvas 
ant 99 procentų.”

Išniekinęs KP ir visą darbi
ninkų judėjimą, taip įkaito, 
kad nusikraustė į skiepą pnie 
baro Su tais biznieriais ir ten 
buvo: “Sveiks ponas Kralike,” 

>“Į sveikatą ponas Prūseika,” 
ir kiti, ir dar kiti, vis ponai. 
Manau šaut j “Prie baro ponai, 
o pavadink' publikoj ponu— 
pyksta,' koliojasi. i !

Skirtingos Prakalbos ..,
Neąenai^Ua. kalbėjo, d,.4 tA.,s 

Bimba' toj -paF sve£amėj’,‘ Kur’ 
Prūseika, išniekinęs, apšmeižęs 
visą darb. judėjimą, movė nuo 
steičiaus tiesiog prie baro, at- 
sivėdiiit, ir neleido niekam jo
kio klausimo klaust. Gi d. 

| Bimbaį pabaigęs kalbėt, prašy- 
!tp pra^ė iš publikos klausimų, 
ar išsireikšt kas ką nori. Koks 
didelis skirtumas tarp

[ nistų ir renegatų !

NOTICE is hereby given U\at License No. 
RL-470 has ' been issued" to the •undersigned 
tq sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section' 132 A of 'the Alcoholic Beverage ; 
Control Law at 224 Flatbush Ave., Borough | 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- . 
sumed on the premises.

’ THOMAS CAREY, ■
224 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. ■

’ ■ ' L,--- ; :'
NOTICĘ is hereby given that License No. _ .
B-7527' has been' issuec to the undersigned (NOV.) 3 Vai. po pietų, 62 
to sell beer at retail, under Section 76 of the Street.
Alcoholic Beverage Control Law at 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN J. RYAN 
449 Court St., F

| Meno Skyrius
i “Laisvės” laidoj už
i 15 d. draugas Bovinas

“Pastaruoju laiku
I mažai rašo meno veikimo klau-
sime. Dabar jau veikimas at- pamirškite, atsivest ir
gyja. Prasideda parengimai; 
—vaidinimai. O kuomet dau- 

i giau veikiama, tai ir medžia- 
! gos yra daugiau. Prašomą 
j daugiau dd. korespondentų ra
šinėti iš chorų ir teatrų gru- 

j pių veikimo.”
| Toks paraginimas labai vie-

Wilkes Barre, Pa.
, „ Į.....

Luzerne County Bedarbių Ta
rybos turės masinį išklausinėji
mą penktadienį, lapkričio 2 d., 
12' vai. fliepį, Clothing Ex
change namė, • 22 Union St., 
Wilkes Barre, |Pa.

Šalpos viršininkai yra laukia
mi, kad atsakytų į klausimus ir 
kaltinimus bedąrbių, kurie buvo 
diskriminuoti įr negavo drabu
žių. William

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31* d. gruodžio gavi
mui 300 .liauju 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. Kai pa vajaus laike 
$1.50 metams.

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

‘Darbininkų žodžio’

Palaikykit Jūsy 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plauky ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Są. 6-7697
OFISO VALANDOS:

10 ryto iki 12 ir nuo. 2 po pietų 
Sekmadieniais, nuo 10 ryte 
.8 po piotų. v,...

Nuo 
iki 8 vakaro.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydorhds

Gydoma Odos 
ta Išbėrimai, 'Krau-
V jo Nesveikumai,
| Nervų " Ligos

Chroniški Skau- 
»7 dūliai, Skilvio,
’ I Žarnų ir Mėšla-

I žarnės Ligos, A-
/ b e 1 n as Nusilpi-
/ mas, Nervų Įde

gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamt|-mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikįte pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

| MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVĖ į Didžiausia, Pa tinkamiausia ir Pigiausiom Kainam T Gėrimų Krautuvė WilliamsburgheJ 264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
T Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtinės) Pierre 
J Smirnoff’ų, kurie per 116 metų gamino puikiausią 
t Rusišką Vodką.

Ž
 Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelį. 

Pabandykite, o džiaugsitės puikiu j"os 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.



1

j Kuopos, Kurios Prisiuntė 
t r__

$2.00

$1.00

$5.50

Jie pridavė višų di-

niai. susiprątęs darb. turi būti

vis svarbiausia, tai daugiau pa-|jimą. 0 kadangi lietus sustojo
Cleveland© Žinios Argi jie nesakė darbininkams: 

“Eikitę į UTW uniją, ji yra ba- 
gota ir galinga?” O kas atsitiko 
su tais pinigais, kufte buvo su-

lio 
tas 
no 
40,

lijęs, tai aš nuėjau namo. 
St. BIZŪNAS.

Draugiškai,
A. PIPIRAS, 

4-to Apskr. Sekr

žangesnį darbininką-darbininkę 
reikia įtikinti, kad stotų į dar
bininkų klasės partiją—Komu
nistų Partiją.

FRANK HELLMAN.

mitetą,” platinti ADF eilinių 
narių laikraštuką “Federatio- 
nist”, “Daily Worker.” O už

dejų.
Mūsų didžiausia silpnybė lai-Idai Jsako: darbinihkams,

BROOKLYN LABOR LYCEUM

A

V• £

Penktad., Lapkričio 2, 1934

Pittsburgh©, ir Apielinkės Žinios
Kvotas “Daily Worker 

Ir Tarptautiškam 
Knygynui:

Washington, Pa., 236 kp.— 
knygynui $2, “DW” 

Washington 258 SLA kp.
“Daily Workeriui”

N. S. Pittsburgh, Pa., 
87 kuopa “D. W.”

knygynui $2, “DW” $3.50
Taipgi dar bus pelno nuo 4-to 

Apskr. parengimo iš 13 d. spa- 
mėnesio, kuris bus padalin- 
tarp Tarptautiško Knygy- 
ir “Daily Worker.” Bet 
61 ir 180 kuopos dar visai 

nieko neatsakė, kaip kad jų

Svarbus Parengimas
Fraternalė Federacija už Be- 

darbii; ir Socialės Apdraudosj 
Bilių rengia masinį susirinki
mą 3 d. lapkričio, 7:30 vai. va
kare. Yra užkviesta visų par
tijų kandidatai išreikšti savo 
nuomones del bedarbių biliaus. 
Susirinkimas yra kaip tik prieš |
rinkimus, tad svarbu visiem Pittsburgh, Pa., 33 kuopa 
dalyvauti. Vieta 516 Court 
Place.

ALDLD 4-to Apskričio 
Pranešimai Kuopoms

Paskutiniam 4 Apskričio ko
miteto susirinkime nutarta 
šaukti 4-to Apskričio metinę 
konferenciją 30 d. gruodžio, 12
valandą dieną, LMD svetainėje, ■ visai nebūtų. 74 kuopa yra pa- 
142 Orr St., Soho dalyje, Pitts- sižadėjus sukelti ja; skirtą kvo- 
burgh, Pa. Taigi, kuopoms yra Į tą. 
pakankamai laiko išrinkti dele- į 
gatus. Ir jei kurios kuopos ne- Į 
prisiųstų delegatų į konferenci-j 
ją, tai bus kuopos apsileidimas Į c= 
ir nekreipimas atydos į apskri-! 
čip pakvietimus.

4 Prakalbų Maršrutų 
Reikale

* šiemet vajų laiku iš kitur 
kalbėtojų nebus mūsų apielin- 
kėje, apskritys nerengia prakal
bų ^naršruto. Buvo susirašinė
ta feu Dr. J. J. Kaškiaučium. 
Gautas atsakymas, kad daktaras 
šiemet negali išvažiuoti iš na
mų, išskyrus nedėldieniais vie
tinių kolonijų aplankymą. Ap
skričio komitetas apsvarstė, kad 
kitų kalbėtojų iš toliau traukti 
neapsimoka, už tai ir prakaįį^ų 
nerengiama. Bet reikia aplan
kyti daug kolonijų, kur yra AL 
DLD kp. ir kur jų nėra. Apie 
tai apskričio komitetas turės 
nuspręsti sekančiame posėdyje 
ir pasiųsti apskričio organiza
torių.

Penktas Puslapis

Virš suminėtos organizaci
jos šaukia visus darbininkus ir 
namų savininkus ir padorius 
piliečius dalyvauti Komunistų 
Partijos rengiamoj demonstra
cijoj—paminėjime 17 metų 
Rusijos Revoliucijos, nedelioj, 
4 d. lapkričio, 2 vai. po pietų, 
Masonic Temple, 3615 Euclid 
Ave. čia Cleveland© darbi
ninkų ir mažų namų savinin
kų masės suplauks ne tik pa
minėti Rusijos darbininkų per
galia ant tokių budelių, kaip 
Davis, bet kartu grieščiau- 
siai pareikšti, kad kovosime 
prieš Davio terorą.

Bedarbis.

'   1 t ................................      " ........... ... ■^■■■. —~-l . —

Sekantis Žingsnis Audėju Industrijoj 'rinkti per Amalgamated ir kitų 
; 'ADF unijų delei audėjų strei- 

■ ; ko ? Kodėl gi i tie pinigai nėra
vartojami del kovos prieš dis^ 

■_ kriminaciją? Kodėl gi nėra vėl 
1 šaukiamas streikas tų dirbtuvių, 
kad privertus bosus priimti di
skriminuotus darbininkus ir ne
kviečiamos į pagalbą kitos uni
jos, kurios jau pasižadėjo?

Tas viskas nebuvo atlieta tik 
dėlto, kad eiliniai nariai netu
ri vadovybės, kuri galėtų pri
versti vadus išpildyti visus rei
kalavimus. Todėl sekantis žings
nis turi būti sucementavimas 
mūsų spėkų visuose ADF loka
luose. Darbas turi būti daugiau 
paskubintas, su didesne energi
ja. Mes turim atmušti kiekvie- 

. . ,...- ______ ____ , ną unciją pesimizmo, ir teori-
ke <streiko ir (dabar) yra ta, tai uriijos lokalas yra ■ biednaš/ ne- jas, kad reikia organizuoti kitą 
stoka organizuotumo kairiųjų ! tūri pinigų, iii del to negali-ant uniją1 audėjui inddst. Phila., 
spėkų UTW lok. O galimybė , toliaus kovoti. Jie sako darbi- taipgi teoriją, kad “visos uni- 
buvo ir yra didelė. Galima su- jninkams, kad jie turį pasijieško- jos negeros.? Kiekvienas klasi-

PHILADĖLPHIA, Pa.—Kuo- (džia į dirbtuves bosai tik del to, 
■ikad jie dalyvavo streike ir pri

klauso unijoj. Vilnonų ir 
Worsted dirbtuvės diskrimina
vo 83 darbininkus. Sekamos 
dirbtuvės į juodą knygą ‘ įrašė 
darbininkus: Wolsted ir Hol
mes, Windsor, Shears, Natio
nal Greer," Franklinshire, Fran
kford Worsted, Walters, Penn 
Worsted ir Murphys.

UTW unijos viršininkai la-

met didžiausią pardavystę pra
eito audėjų streiko atliko UTW 
unijos vadai Gorman, Rieve, 
Kelly ir kompanija, darbas ko
munistų ir kairiųjų darbininkų 
dar daugiau susilpnėjo. Nors 
faktas yra, kad kairioji sriovė 
buvo bespėkė sulaikyti streiką 
nuo pardavystės, bet del to ne
gali leisti : užviešpatauti pesi
mizmui, ypatingai tarpe kairių
jų darbininkų. Priešingai, au-Jbai paprastu būdu šį klausimą 
dejų streikas davė mums svar- • išsprendė. JL __ _ 32
bią pamoką, kad reikia daugiau skriminuotų1 'darbininkų vhrdus 
dirbti, daugiau veikti tarpe au- Roosevelto paskirtam komitetui,

o ten bus amžinai palaidoti. Va- 
kad!

Earl Browder, Komunistų 
Partijos Centro sekretorius, va
dovaus didžiulį rinkimų paradą 
šį sekmadienį, lapkričio ,4 d., 
Clevelande. Paradas bus* po 
masinio mitingo, kuris prasidės 
2 vai. dieną, Masonic Audito
rium, vienoj iš didžiausių ir ge
riausių Cleveland© svetainių.

(Draugas Browderis bus vyriau
siu kalbėtoju. Tai bus 17 metų 
Rusijos revoliucijos paminėji-. .

imas ir galutinas rinkimų kam--.yra gaaa darbininkų* kurie su- ir Gaffney, nereikalauja pini- 
;pranta karingų industrinių uni-!gų ųjuo MacMahon ir Gorman?

spėkų UTW lok. O galimybė . toliaus kovoti.

organizuoti eilinių narių grupes ti kur kitur darbą. Tas aiš- i
daugelyje lokalų ir labai greitu ikiai rodo, kaip yra vedama įtrauktas į “Eilinių Narių Ko- 
laiku, kaip tai: Šilko, vilnų, kar- bjauri išdavystės politika nuo 
šėjų, divonų, apatinių drabužių, į pradžios streiko ir. dabar, 
ir tt. Veik visuose lokaluose > Kodėl gi tie viršininkai, Kelly 1 1 • I • "i 1 • a ~ ~

—O, ne. Džimis dabar dar
buojasi del bendro fronto. Ir 
jei įstengs įrodyti “bimbi- 
niams,” kad Prūseikos linija tie
siausia, tai dalykai vėl pasitai
sys.

Sakau—Prūseikos linija tiesi, 
matai, kaip jis pataikė į kontr
revoliucionierių širdį, net į Pa
ryžių. Bet man neaišku, koks 
gal būt bendras frontas su ta 
skloka, jei ji negyva?

—Tas niekis, bile tik ant po- 
pieros užrašyta, mūs sosaidė vi
sur daugiausia tik ant popieros 
gyvuoja. Bet kaip nusiunčiam 
pinigus į Paryžių, tai ir ten ži
no, kad mūs Leonas gyvoja.

Sakau—dabar blogi čiesąi, 
sunku už save durnesnį rasti, 
darbininkai nesiduoda mulkiAti.

Tai vienas cicilistas pašoko 
ir' sako—netiesa sakai, žiūrėk, 
kaip mūs Pijušis mulkina tuos 
amerikonus su visokiomis gra
žuolėmis, skridimais, bet' ne
manau, kad Montreale jis rado 
nors vieną pamulkinti.

j Tuomi ir baigėme pasikalbė-

ipanijos mobilizacijos punktas
Apart d. Browderio, kalbės\ 

I. O. Ford, Komunistų Parti
jos kandidatas į Ohio valstijos 

1 gubernatorius; A. Murphy, KP 
kandidatas į rekorderius ir E.

Darbininkai Organizuojasi 
Kovon prieš Davį Plačiaja _ _  _ _ _
Papėde 3. Greenfield, KP kandidatas į

... , i - • i-v, ikongresa nuo 21 rinkimų dis-Visos darbininkiškos orga-- .. .. .. , . tnkto.nizacijos—unijos, kliubai, va-i
dovystėje Bedarbių Tarybos ir| Planuojama puiki programa, 
Mažų Namų ir Ženiės Savinin- gurios išpildyme dalyvaus DTJ 
kų atsišaukia j visus Clevelan- Gimnastikų grupė, socialistinė 
do piliečius, stoti kovon prieš K™pc, kuri savo dalyvumu pa- 
miešto valdžios i
Visose miesto dalyse, 
Miesto Tarybos narių 
bus rengiama demonstracijos, įdolinų Orkestrą; Freiheit Cho- 
bus mobilizuojama visa padori ras ir kiti.
ir nusistačiusi prieš fašistinius | Šiam mitinge bus iškilmingas 
majoro Davio būdus inteligen-, KP naujų narių priėmimas. Vi- 
tija, profesionalai ir plačioji siems svarbu ir smagu bus da- 
visuomenė. 1 lyvauti. K.

užsimojimą.! reiškia savo solfdarumą su So- 
prie; vietų Sąjunga ir Komunistų 

namų Į Partija; Ukrainų Choras; Man-

įjjų politiką ir gali Nudaryti gru
pes patys ir kovoti uz apgyni
mą narių teisių, už pilną eilinių 
narių kontrolę, už demokratiją 
lokaluose, už socialę bedarbių 
apdraudą, už vienybę visų dar
bininkų UTW, prieš UTW uni
jos vadų pardavikišką politiką.

Nedaro skirtumo, koks dau
gis darbininkų nesirastų tuose 
lokaluose, kurie supranta, kaip1 
kovoti už virš suminėtus reika
lavimus, bet jėi jie nebus su
organizuoti, jie bus bejėgiai ir 
ateityje ne kartą bus sumušti 
ir išduoti kovose.
Stoka Organizuotumo Prie-

i . —Tai—sakau—jei jūs rinko- 
I te iš žmonių pinigus, tai turė
jo kas užrašyti. Kur sekreto
rius, kasininkas? Nejaugi taip 
žioplai susitvarkėt?

—Tame tai ir bėda, kad tuo 
kaip iš i laiku sekretorius buvo džielėj,

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Pasikalbėjimas Su Sklokos Tėvais
Feljetonas

Dvidešifnto amžiaus, čėsai la
bai navatni. Paimkime nors ir į 
Montrealo oblastį. Kokių čia i 
cūdų nerasi?

Aną dieną einu šatagės uly- 
čia, o lietus kliokia, 1

, viedro; dairaus, ar nerasiu kur q todėl ir nebuvo kam užrašyti, 
* • r • kad pridengti savo mar-Todėl dabar kasininkas ir neži-
zastis Negalėjimo Kovoti Į gaudę.. žiužiu, sustoję būrys'no, katram “banke” jie guli, ar 

žmonių, kaip per švento Roko i pas Bagočių, ar pas Gabrielių, 
atlaidus'Pilviškio miestelyj. Iri —Tai 

i—vyrai,, teko ?
—Už 

re j ome 
pilnas freitas prikrautas, 
mums kaip kokių daiktų trūko, 
tai sekretorius ir buvo paėmęs. 
Bet tai privatinė nuosavybė 
šioj sistemoj, užtai ir patupdė.

—Tai blogi popieriai, ką ma
note daryti?

—Reikės kreiptis į, amžina-j 
tilsį, Kupiškėnų Kliubą, rodos, j 
jis buvo įsteigęs laisvas kapi
nes, o kadangi mes taipogi ge
rai pinigų pridėjome, tai turės 
už dyką palaidoti. O Tysliava, 
kuris nesenai lankėsi Montreale, 
žmogus su poetiška širdžia, pa
rašys tautiškas-socialfašistiškas 
egzekvijas, kurias patys atgie
dosime, o Jonas turi jau gata
vai parašęs pamokslą, kurį prie 
grabo skaitys.

Sakau—tai daug triūso padė
jot ir rudis ant uodegos nune
šė.

prieš Diskriminaciją
Pasekmės pardavystės to

kios :

Pranešimas Žurnalo 
“Priekalo” Reikale

už ką jis ’džielėn pašimtus darbininkų nbįlei- kad ja^ ,bą.rasi!, Sakau_. _ •
i r., , 1 į ką čia taip, šumijatčs?

—Tylėk—sako—nes gausi per 
valgomą, nematai, « kad mes i1 j < < L . , isvarstome svarbias gyvenimo 
problemas. ’

—Sakau—jei svarstote ką to
kį svdfbų, tai kam čia reikia 
taip šumyti. *

—Kaip nesišumysi, sutvėrė
me Prūseikos skloką ir gimė ne- 

! gyva.
I —Ar išsimetė ?—užklausiau— 
o gal jūs naudojatės Dr. Petri- 
kos sterilizacijos patarimais, 
gal nebuvo užvaisinta?

! —O kaip , ne, manėme, kad 
(užaugs ir galės plėstis. Bet 
j kaip ne vieno tėvo, tai nieko ge- 
I ro neišėjo. Cicilistas Džimis 
'norėjo dėdės Leono Prūseikos 
vardu pakrikštyti. Morkus no
rėjo dėdės Kautskio, o kiti vėl 

j prirodinėjo, kad reik daugiau 
hitlerizuoti. Todėl, kaip tiek 
daug tėvų, tai be laiko ir už
smaugėme.

—Taigi—sakau—del teorijos, 
ar rasės nesusitarėt?

—Taigi, tame tik ir bėda bu- 
,vo, nes kituose klausimuose vi- 
■si vįenodai supratome: kortomis 
šviesti nesusipratusias minias 

t ir kovoti prieš komunistus — 
“bimbinius.” i ■. j

Saįtau—iš numirėlių nepri- 
kelsite, jog burtams netikit, 
tai kam čia sielotis ; ■ 1 

j —Mefe apie taipjau nekalbam, 
■ bet vieni nori ( su “Patrijotu” 
i vienam . grabe palaidoti, kuris, 
Įamžiną atilsį, nesenai kojas pa- 
• kratė. Vargšas, per savo trum- 
|Pą gyvenimą tik kunigėliui ki- 
i šenių pačyštijo, o Andriukai
čiui biznį sugadino. Kunigėlis 
'žadėjo jam kryžių pastatyti, bet 
kol kas pats nežino, kur turės 
savo kuldašas nešti, todėl ir 
nestatė.

Sakau — kam čia karščiuotis, 
juk kapinėse vietos užtenka. O 
jei jūsų skloka buvo “Patrijo- 
tuį” giminė, tai kunigas už dy
ką pašventins.

t—Tą tai mes žinome, bet ką 
tu duosi graboriuį, jei kitą gra
bą reikės. Domininkas buvo 
dešimkę surinkęs, būtų gal už
tekę, bet įr ta kur pragaišo.

st

politiką! Mat, mes 
lygybės. . Pamatė,

no- 
kad 

o

“PIENO MENUO” YRA GERAS LAIKAS SUŽINOTI VE KĄ APIE 

PIENĄ—CIELAS YRA DIDESNIS NEGU VISOS JO DALYS KRŪ 

VON SUDĖJUS! TATAI YRA SVARBU JUMS ŽINOTINAS TAS

Gy v -pieniškas Principas
PIENAS turi savyje beveik 
kiekvieną cheminį elementą, ran
damą žmogaus , kūne, ir po tiek, 
kad lengvai visi jie suvirškinami 
ir pereina į patį kūną. Jūs galė
tumėte iš kitur gauti tuos bran
gius elementus, jeigu su valgy tu- 
mėte begalinę įvairybę ir daugy
bę kitų maisto daiktų, jeigu jūs 
norėtumėte daryti bandymą. Ta- 
Čiaus, pasekmė nebūtų tokia nau
dinga, 'kaip yra, kuomet jūs gau
nate juofe suderintus' pieno jun
ginyje, /

Tai -yra Gyvybiniai-pieniškas 
Principas, randamas tik piene. 
Tai yra Gamtos slaptybė, niekad 
dar tikrai neatidengta mokslui. 
Gal tokiu tai būdu pieno balti- 
mių “ąmino-rūgštys” veikia į ki
tas ypatybes? Bet kam čia gi
lintis į klausimus kodėl ir del ko? 
Gana yra žinoti, kad pienas yra 
mūsų svarbiausias pavienis val
gis; kad kiekvienam vaikui rei-

kia kvortos per dieną, kiekvie
nam suaugusiam žmogui bent 
puskvortės.

Pieno Mėnuo yra geras laikas 
apie visą tai patirti; geras lai
kas rimtai pradėti gerti pieną. 
Gauti naūją šaunumą savo ėji
mui, suteikti naują spalvą savo 
veidams, išnaujo užtaisyti savo 
protavimo elektros bafareją, taip 
kad jūs beveik matytumėte ją, 
kibirkščiuojant Tą pienas pa-į 
darys, kaip niekas kitas negali 
padaryti. Na‘, tik išbandykite, 
o pamatysite.

Koks tai stačiokas) yra .pasa
kęs, kad pienas tai mažo “vaiko 
maistas.” Tegul bus ir taip. Ar 
jūs nepavydite vaikams jų gyvulį 
mo, begalinės jų energijos? Lak
sto jie nuo ryto iki nakties, kaip 
Indijonų būrys... žaidžia, moki
nasi, perdfegindami kurą greičiau 
negu garvežimis. 9 Pienas juos 
judina—ir ugdo. , I

Pienas padės jums “išlaikyti jau
nystės ypatybes,” kaip sako mok- 

i slininkai. Jis, išskiriant neląi- 
i mingus atsitikimus, pailgins 
( jums amžių, atitaisydamas kūno 
J audinius, kurie pas jus nuolat 
B dėvisi didžiajame gyvenimo lo- 
fi šyje. Nuolatiniai, įpratę1 pieno 
j gėrikai sako, kad jie retai kada .

J jaučiasi nuvargę-r— tikrai nuvar- 
igę. Argi čia nėra visiems mums 

pamoka?
. Prisipilkite sau stiklą pieho' : 

tuoj aus.. Pakraipykite bonką 
» vienon ir kiton pusėn, kad įsi- 
II i maišytų smetona esanti iš vir
ta j šaus. Pilkite jį į stiklą, šį tikrą 
ill jaunystės šaltinį. Pakelkite tada 
IDhį Prie savo lūpų ir siurbkite 
I Mpalengvėle, gardžiuodąmiesi kiek- 

vienu jo brangiu lašų. Jūs pa-„ 
ES-ys sau pagelbėjate g Prdarni daur 
■ ■griow pieno, ir jūs pagelbėjate di- 
PBižiausiai pramonei jūsų Valstijoje.

<t>

<♦>

Gerkite Daugiau Pieno: naAinua
\ I

NEW

4^'

; Nuo dabar “Priekalo” reV- 
ikalais, tai yra pavienių nu- 
[pierių platinimu, prenumera
tų: priėmimų, atsiteisimu už 
pavienes kopijas ir t.t., rū-i 
pinsis drg. G. KURAITIS. v 

• Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. 
išolomskas, bet leidžiant AL- 
:DLD žurnalą “šviesą” ir tu- 
;rint daug kitų darbų, jis ne-; 
jgali toliau “Pr.” reikale dirb- 
■ ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis 
pasirįžęs daugiau padirbėtų 
Mūsų organizacijų įstaigoj 
igelbės kiek tik galint drg. 
Kuraičiui. Visais “Priekalo** 
reikalais kreipkitės sekamu 
antrašu:

GEO. KURAITIS 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

ALDLD Cent. Komitetas.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

321

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 
. Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

t prieinamą kainą, Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Teleronai: Beit—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



šeštas Puslapis Penktad., Lapkričio 2, 1934

Į NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOŠ
Ar Jau Turite “L” Koncerto Tikietus? i nariai ateikite. Dalyvaukite ir pavojingai peršautas. Vė- 

masiniai, nes tai paskutinis pa-j liau policija rado jo kambary- 
radas rinkimų reikalu.

Geriausi koncertai Brookly- 
ne būna, tai dienraščio “Lais
vės.” “Laisvė” duodd tik vie
ną koncertą į metus, bet t y i 
tokį parengimą, kurį jo daly
viai pamena per visus metus 
laiko.' šiemet “Laisvės” kon
certas įvyks sekmadienį, 11 d.

-------------------—j

Canfora, tenoras, italas operų 
dainininkas; -Mordecai Bau
man, baritonas, narys Darb. 
Teatro, dainavęs operose; vi
siems žinoma ir mylima daini
ninkė K. Menkeliuniutė, dra
matiškas sopranas; A. Viš- 
niauskas, iš Bąyonne, N. J., ba-

j PAJIEŠKOJIMA1
PAJIEŠKAU savo brolio, Leono Myš- 

tauto, kuris paeina iš Kauno gu
bernijos, Kauno pavieto, Datnavos 
valsčiaus, Myštautų kaimo. Atvažia- ' 
vo į Ameriką 1913 metais, pas savo i 
brolį . Justiną Myštautą, McKees 
Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo Į Balti
more, M'd. 1930 metais, kovo mėne
sį išvažiavo iš Baltimorės į anglių 

i kasyklas, taip jis pareiškė išvažiuo- 
blakdžia- (lamas, ir nuo to laiko negaunu jokių 

I žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu 
j talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas

je 3 revolverius, 3j I
I kius ir daug brangakmenių
. . , y | XX JV JVljįU 61¥T«o

į 1 asirodo, kad tas daktaras tu- i kur randasi, meldžiu jį patį atsišauk- 
!ri į 19 bankų pasidėjęs apie : arba kas aPie jį žinote malonėkite

■ \ i pranešt, už tai gausite penkis dole-
<pxw,vyv pmigiį. viBumtv <t(l-1 rius. Rašykite sekamai:. Justinas 
vokato'' pagelbininkas Price ! Myštaiitas, P. ,'o. ' Box ‘ 406, Castle , 
klausinėja^ dantistą, iš kur jis I Shannon, Pa. • • > j
tiek gavo auksų ir pinigų. ; ‘ ' ■ ' ' ' '' . 5 I260'268^

Jos duos gra
siame “Laisvės” koncerte.

Aido Choro Narių Atydai
šį penktadienį, 2 dieną lap- $100,000 pinigų. Distrikto ad-l^ 

kričio, Aido Choro dainų pa
mokos prasidės 7-tą valandą 
ivakare. Priežastis ankstyves
nio pradėjimo pamoki) yra ta
me, kad 9-tą vai. i susirinks 
“Laisvės” svetainėje kiti cho
rai bendroms pamokoms, pri
sirengimui dainuoti paminėji
me Soyietip Rusijos proletari-į

; nes revoliucijos. Tad; draugai, 
iaidiečiai, nesivėluokite, kad 
i vieni galėtum kokią valandą 
i pasipraktikuoti, nes visi žino- 
. te, jog šeštadienį turėsime dai
nuoti koncerte, ruošiamam I 1

i “Daily * Workerio” naudai. 
•Koncertas bus, kaip jau žino- 
I te,—Ukrainų svetainėje, 101
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Choro Pirmininkas, J.

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

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

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306 U

N.

'Iš Įvykusių Diskusijų
Trečiadienį, "Laisvės

Kolektyvės Šokikės arba “Red Dancers, 
žiu šokių ir perstatymų

lapkričio (Nov.), 3 vai. po pie
tų, Labor Lyceum svetainėje, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyn. Koncerte bus geriausios 
dailės spėkos: Aido Choras, 
Aido Choro Merginų Esemblis, 
Raudonosios šokikės, Mainie- 
rių kvartetas iš Shenandoah, 
Pa.; Elena Sadauskaitė, kolo-į raštinėje ir pas darbininkų or- 
ratūro sopranas;

sve
tainėje, Lietuvių Komunistų 

ritonas ir daugelis kitų dailės Frakcija rengė diskusijas te- 
spėkų. moję: Ar galimas bendras

Kapitalistinis teisėjas F. 
Martin yra užtikrintas, kad 
vė.Į bus i^rinktąs, tnes jį .padė
ję ant balsavimo republikonų, Į 
demokratų, fušionistų ; ir lįbę-! . 
raiti partijos. Kiekvienas dar-}; 
bininkas gali lengvai suprasti,J' 
kokis gali būti skirturhas ta^- 
pe tų partijų, kad jos vien'ą 
elementą visos gali remti. .

ant
mo-

Leopold Schild, nuėjo 
Glendale fcapų ir prie savo 
terš kapo persišovė. Bet pas
kui įšoko į automobilių ir nu- 

• važiavo į ligoninę, kur jam 
! padarė operaciją, bet daktaras 
mano, kad jis gali mirti, nes 

i daug kraujo nubėgo. PARDAVIMAI

--rjr

Dr. HERMAN MENDEOWTTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidąrol sąVo ofisą 

Williamsburghe: v / ' '
252 Berry St., < Brooklyn, N. Y

. [ arti Grand Street i -f *. f:
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd Si.

0 i i S I n ę Atviri kojų skauduliai, Garankš-110 O i W įl IJ O čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-VW 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. 89t^ St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

------------------- -------- C - - t M A CW1V1J

škų. moję: Ar galimas bendras
Tikietų kaina $1, 75c, 50c. frontas tarpe komunistų ir so-

Sėdynės cialistų Amerikoje? Įžanginę; 
iškalo prakalbą nuosekliai pasakė' 

nes galėsite j drg. A. Bimbą. Jis pasirem
damas daugybe faktų įrodė, 
kodėl yra reikalingas darbi
ninkams bendras frontas, kaip j 
kiekvienais metais darbininkai 
vis daugiau mato jo'reikalin
gumą, kaip socialistai vadai 
Franci joj e ir kitur priešinosi,

ir šokiams 40 centų, 
yra numeriuotos, tat 
pirkite tikietus, i 
pasirinkt!, kur tik nęrite. Ti
kietus galite gauti “Laisvės”

PARSIDUODA restaurantas ir lunch- | 
room. Gera biznio vieta, prie 

Navy Yard, kur visados yra daug ! 
i žmonių, galima gerai pragyventi. į 
’ Priežastis pardavimo*-—savininko ne- , 
i sveikata. Kaina žema. Norime par- į 
duot greitai. Kreipkitės sekamai:

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Stephen Miško, 17 m. amž.,

80 Sheriff St., New York, mi-
i re spalių 31 d. Bus palaidotas į
• lapkričio 3 d., Alyvų Kalno I 
kapinėse. Laidojimo apeigo- no Flushing Ave., ‘Brooklyn, N. Y 
mis rūpinosi graborius Matth
ew P. Ballas (Bieliauskas).

(260-262)

Candido j ganizacijų narius.

Nedėlioję Didelis Komunistų šeštadienį Bus Brooklyne 
Partijos Masinis Mitingas

' Sekmadienį, 4 d. lapkričio, 2 
vai. po pietų, Madison Sq. 
Garden svetainėje, 49th St. ir’ * j • k ' . 4 ’ »
8th Ave., New Yorke, įvyks i Brooklyn, bus dideliu pąręngi- 
prakalbos. Vietos yra del 25/-1 mas “Daily Workerio” naudai. 
00’0 žmonių. Tai bus paskuti- i Jį rengia Komunistų Partijos 6 
uis milžiniškas Komunistų| Sekcija.
Partijos viešas parengimas

“D. Workerio” Parengimas bet spaudžiant socialistams ei- 
| šeštadienį, 3 d. lapkričio, 8 hniams nariams, sudarant 

Ilnll į *- ” ” t
Grand St. 'ristais iš! apačios, socialistai 

1 I 1 1 • Y . . . f ♦ J • Y 1 •

vai. vakare, Ukrainian Hall 
svetainėje, 101 <

jiems' bėndrą frontą su komu-

Hollywood, Cal.
ma, kad bedarbis judžių (ak
torius Lou Tellegen todėl 
žirklėmis nusidūrė, kad bu- 
po vadinamas
eggs” aKtoriūri), 'kuris jau 
niekur netinka., -

___ Parsiduoda kriaučių “cleaning” I 
Storas. Geras biznis, gera vieta. Sa- į

_  Sako- vininkas eina į kitą biznį, todėl nori I* 
parduoti. Kreipkitės sekamai: .216 j 
Driggs Ave. (Greenpoint) Brooklyn, ! 

N. Y. . . j
(258-260) I

“h.am-and-

Programos išpildyme daly- 
prisirengimui prie būsimų rin- vaųs ir. lietuvių dąrbjhinkų 
k&rių. Rinkimai įvyksta antra. Aido GhOras po vadovyste 7h’£. 
difenį, 6 d. lapkričio, šiemet Į B. šalinaitės. Buš ir* daugiau 
Komunistų Partija turi bent: dailės spėkų. Iš darbininkų 
du kartus daugiau balsų gauti, i piešėjų kliubo nariai pieš pa- 
kain pereitais metais. : veikslus dienos klausimais.

Drg. M. Bedacht ir drg. Mar
tha Stone, kalbės apie būsi
mus rinkimus ir kitais klausi
mais. Ateikite visi!

kaip pereitais metais.
'Šiame susirinkime kalbės d.

I. Amter, komunistų kandida
tas į gubernatorius, W. Bur
roughs, ir Fried Briehl, komu- 
pistų kandidatai į valstijos 
viršininkus; E. Browder, Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto sekretorius 
kalbėtojai.

Čionai bus ir 
programa.
masiniai turėtų dalyvauti šia
me Komunistų Partijos paren- nuolatos išeiti 8 puslapių ir 

* gimė,, turėtume pagelbėti pri- pilnai pasilaikyti, yra reikalin- 
sirengti prie paskutinių žygių, 
kad rinkimai būtų laimėti.

vadali bUvd priversti, sudaryti 
beįidrą frontą su Komunistei 
Partijos CK.

* Drg. Bimba įrodinėjo; kokios 
perspektyvds yra už • 'bendrą 
frontą čia pat Amerikoje ir 
kas tam kliudo. '

I P6'jo kalbos buvo' diskusi
jos. Kalbėjo &pie 10 draugų. 
Labai rimtai domėjosi klauso- 
vai. Publikos buvo apypilnė 
svetainė. Susirinkimui pirmi
ninkavo drg. Briedis.‘Lėšų pa
dengimui surinkta $4.60. Au
kotojams tariame ačiū.

Reikia, mano supratimu, 
įrengti kiekvieną savaitę dis-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos; Piliečių itliubas 
pereitame .saVb .kvartaliniame! susir 
rink,imo . perkeitė '.savo ' susirinkimų 
dieną, tai yra iš penktadienio į an- x______________________________ t,.

REIKALAVIMAI
kEAfeNt, N. J.

REIKALINGAS vyrąs ioriejgasolinos 
stoties, pinigiškai prisidėti su apie 

$2,000, galimą daryt, kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu 
kuono geriausioj vietoj ųiieste, ant 
Mąin Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt. prie šios rūšies biznio.
A 4* 1 X 1 r i 4- 4- 4 4- : IrlIV'irv

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

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems foe skirtumo.
Parsamdau automobilius įkiekvie- 
, num reikale. Kainos žemos. 
, Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius ve- 
ątųyėjp, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.1

(Aft| Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

i. , t . i vm pnsmev .prie įsius juaiea uumv.traclieri},: tad sekamas susmmkimAs At^sigaukite tik tie, kūne tikrai in- 
Įvyks 6 4. lapkudo (Nov.), 7:30 vai. ( ^resw -a|.gs tame dalyke. V. Po
vakare. Narių susirinkimai atsibus (lziunas 354 Highland Ave., Kearny, 
pirmą antradienj po pirmam, o ko- ! j
mitetų susirinkimai bus pirmą antra
dienį po penkiolikto. ,

Sekr., A. Deikus.
(260-261)

(249-281)

Notary Public Te). STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

“Daily Workerio” Reikalais I •• • i —i. * 1 4. * 1

geni “Daily Workerio," Komu. I garsimmo reikėtų parmkh ke- 
'nistų Partijos centralinio orga- has temas, surasyt! jas, pažy- 

koncertine no> vajus už naujus skaityto- 
Visi darbininkai jus jr aukas dar eina.

PAIN-EXPELLER
Ko

ir kiti CLEMENT VOKETAITIS

Daily 
Workeriui,”’ kad jis galėtų

mėti datas ir kas darys įvadas 
ir platinti tokius lapelius.

Reporteris.

LIETUVIS ADVOKATAS

Sabalo j bus Demonstracijos
T a r p t a u tinis Darbiilinkų 

Apsigynimas rengia demons
tracijas už Scottsboro negrus 
jaunuolius. Demon stracijos 
Įvyks šeštadienį, 3 d. lapkri
čio, 2:3O vai. po pietų, . nuo 
126th St. ir Lenox Ave., 
Bronx.

ga sukelti $60,000 fondą. Į 
fondo sukėlimą įeina ir pini
gai už naujas prenumeratas ne 
tik aukos. Visi draugai pri
valėtų paremti savo partijos 
dięnraštį. Prenumeratas ir » au
kas siuskite sękamu antrašu: 
“Daily Worker,” 50 E. 13th 
St., New’ York, N. Y.

Trumpos Žinutės
-------- Į------ -u-. ■ , ■ ■'------------/

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

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

Tr*k U.S. l’U. Ofl.

Nuo Geliamų 
Sąnarių \ -----

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILLS PAIN. . 4 t

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
K a pitalistiniai laikraščiai, 

kad sugėlus daugiau, sensacijų
i rašo; kad būk daugelis [New 
Yorko gyventojų ' išląimėjo 
dąug • pinigų '“sweepstakes”

, gėmyje. Rašo, kad' tūla Sche- 
; bei, Ozone Park, laimėjus net 
i $75,000 ir daugiau [newyorkie- į

Kas Dabar Yra Vaidinamą?
Acme teatre, ■ 14tli Štrežt Ir ne3e’ kunos atsibuvo Anglijo-1 

Union Sq., dar vis' yra vįsidi-, ’ 
namas Sovietų Sąjungoje ga
mintas judis “Miracles”, (“Ste
buklai”). s .

Cameq/teątre, 42nd St. ir 
Broadway, dabar vaidina “Mo
tina” judį, pagaminta pagal 
Gorkio knygą tuom pat vardu. . , ....
Tai vienas iš geriausių judžių, jau esi ^aip <a eJlme- 
kuris vaizduoja 1905 metų re 
voliuciją ir dabartinius Sovie 
tų Sąjungos atsiekimus.

Kaip Reikia Balsuoti?
Antradienį, 6 d. lapkričio, 

Įvyksta valstijos ir miesto vir
šininkų rinkimai. Visų darbi
ninkų pareiga balsuoti už Ko
munistų Partijos kandidatus. 
New Yorke ir Brooklyne Ko
munistų Partijos kandidatai 
yra penktoje eilėje iš viršaus, ' «re^s’ TJ?™3' 'aiko. va? ■
ties raide E, kur stovi kūjo ir atsiekimus , gyklą 513 9th Avė. Pas j; at-
pjautuvo ženklas, ten ties ________ > j j įėjo du jauni vyrai, užsisakė!
kiekvienu kandidatu mašinoje 1 _ . ;. .• valgyti, bet. vienas greitai' išsi- i
yra rankutė. Balsuojant rei-jįSrad^S DUS SU Švyturiais traukė revolverį ir pareiškė: 
kia visas tas rankutes nuo kai-j Komunistų Partijos Šešta ,‘'Atiduok pinigus!” Tvaras 
rėš Į dešinę nulenkti žemyn, i Sekcija rengia rinkimų reika- šoko ant jo, pąrsirito plėšiką, 
Draugai, darbininkai ir šimpa- lu paradą su švyturiais. Jis atėmė revolverį ir jį nušovė, o 
tikai, atiduokite savo balsus įvyks pirmadienį, 5 d. lapkri? kitas plėšikas pabėgo, 
tik už Komunistų Partijos kati-! Čio, 7;30 vai. vakare, nuo Va* U--- u—i i V ■ ■
didatus, nes tai jūsų kandida-(

• Aktorius Lou Tellegen, ku*-! 
ris; mylėjo keturias moteris iri 

•r buvo jas vedęs; nepasitenkino! 
savų [gyvenimu,, žirklėmis save) 
susibadė ir mirė. Jis paliko i 
laišką, kuriame išdėsto, kad

Telephone, EVergręen 8-9770

. ■ .1. GARŠVA:, ■
, Graborius (Undertaker j j
. I ■ I I, ; ) ! ■ > !

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

< ‘ : i < < • i . : ’ . •

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

gaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N» Y.

, LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
■ , * r f - r • « c i i ■ • '■ 7 <

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšięs .ir, pilnas svorts—2000 svarų 
toiįafe/ tai.; Ipgali^ąą svoris.,..prista
tome greit.f jūsų‘namus. Prafiomė**

Į įsitėmyti adresą ir telefoną.
; . Tekamuokite: Evergreen 7-1661

. arba užeikite pasikalbėti j ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ret ir Graham gatvių. Visi į Dantistas , Q., , W. Hųnd-. 
i darbiniAkai it btgąnižacijiĮ. rtitoH,. 60 metų, buvo užpultas |

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant; Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: > \ ,

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai^ nuo 11 iki . 1 
84 Union Avenue

i: 11 BROOKLYN, Nl W «■'

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
TeL> HArbowr 3424

• ' I ? > !> > 4 > J 4

TRU-EMBER COAL COMPANY.
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

—.....




