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KRISLAI
ALDLD Reikalai, 
52,000 Kalinių. 
5,500,000 Kalendorių.
Mirtis Išplėšė.
SSSR Atsiekimai.

Rašo D. M. Šolomskas

Daugelis ALDLD narių dar 
nėra mokėję duoklių, o tas yra 
labai blogai. Dabar mums rei
kia pinigų išsiuntinėjimui kny
gos ir “Šviesos” No. 4. Drau
gai, kurie dar nėra mokėję, tai 
greitai turėtų sumokėti. Kuo
pų valdybos privalo matyti J 
tuos draugus ir. išrinkę duok-' 
les, siųsti jas į centrą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 262 Telephone STagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY

darbininkai VUu šalių* 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o įšlaimesite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio (Nov.) 5, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX5.V, Dierarascio XVI

i Rooseveltas Trims
! Menesiams Pailgina
Auto. Rosy Sauvalių

WASHINGTON. — Pre-! 
kiti Į zidento Roosevelto NRAi

Gavome nuo 212 kp. iš Ba-j 
yonne, per drg. A. 
duoklių už 11 narių, 
rašo, kad susimokės ----
draugai. Naujų narių šiomis!valdyba nutarė tris mene-; 
dienomis gavom po vieną nuo 1 SIUS, t. y. iki 1935 m. vasario į 
ir 14 kuopų ir 2 nanus 12 i <j., pratęsti7 dabartinį ko-! 
kuopos. .p 1 * 1 *” " 1

Lukaitį, •
Draugas |
ir 1

Po Kovai su Policija 
Dažytojai Išlaimėjo 
Pikietavimo Teisę /

deksą automobilių pramonė- j 
j e. Pagal tą kodeksą, yra [ 

Lenkijoje 1932 metais buvo duota fabrikantams pilna > 
40, 111 kalinių, 1933 metais—; valia atleidinėt senus ir. 
42,706. o dabar kaip praneša samdyt naujus darbininkus! 
“Ribitnik,” jau yra 52,000 ka- " " " " ’ —
linių. Lenkijoje į kalėjimus 
tūkstančiais grūdami darbinin
kai ir valstiečiai už komuniz-' 
mą ir tautinį mažumų pasi- Į 
priešinimą. šiomis dienomis į 

Varšavoje buvo teista 15 ka-j darbininkais, 
reivių už skleidimą komunisti- Į tą prižadą sulaužė, 
nių lapelių. Juos nuteisė 2
iki 10 mdtų katorgos darbams, svarbią vietą užima Sidney į

Nors Union City, N. 1, Policija Bombom Atakavo Dažyklų 
Streikierius ir Daugelį Sužeidė, bet Darbininkų Pilnėtas 

Paėmė Viršų; Derybos su Fabrikantais
identas Geo. Baldanzi, jos

Joelson,
“sulig užsitarnavimo:” Bu-i 
vęs NRA administratorius 
gen. Johnson žadėjo, kad šis 

•’ikodeksas nebus prailgintas
[be viešo susiderėjimo su I 

Rooseveltas i

Naujoj N RA valdyboj ■
- - - w • 1

-------- Hillman, Amalgameitų Siu-'
Sovietų Sąjungoje vien ko- vėjų Unijos prezidentas. Jis 

lektyviečiam 1935 m. išleido buvo “Daily Workerio” ko- 
5,500,000 kalendorių. Ten yra respondento užklaustas, ar i 
leidžiami dar darbininkams, sutįnka su tokiu Roosevel-

UNION CITY, N. J.
Įvyko du susikirtimai tarp advokatas teisėja 
policijos ir Colonial dažyk- biznio delegatas Jack Smith 
los streiko pikietininkų. Vi
su įnirtimu policija puolė 
streikierius n u o d ingomis 
bombomis ir buožėmis ir 
sužeidė 24 streikierius, pe
reitą penktadienį. Darbi
ninkai kuęm galėdami gynė
si. Mūšiams praėjus, strei- 
kierių minia susirinko prie 
policijos stoties ir privertė
policijos valdybą pripažint . Snl?uui‘•. / ‘TT \ u- . , u • * • • u tai ir valdžia dar neįbrukozlci f»lti vtivj l,ro union YYinoiYiim i ‘

ir keturi darbininkai.
Išeinant iš pasitarimų su 

Roosevelto komisija ir fab
rikantų atstovais, laikraščių 
reporteriai užklausė Bal
danzi apie pasekmes. Jis 
atsakė, “nieko neturiu jums 
pasakyt.” Bet komisijos na
riai pareiškė, kad viskas 
“sklandžiai ėjo.” Fabrikan-

pionieriams, komunistams ir 
kitoki kalendoriai. to patvarkymu. Hillmanas; 

atsakė, kad pilnai su tuom. 
sutinka. Tai dar sykį jis i 

kaino knnitalist.il, Maskvoje mirė senas bolše- . 
vikas D. A. Triliser. Į Bol- Pasirodė kaipo, kapitalistų! 
ševikų Partiją jis įstojo 1902 j pulkininkas prieš darbiniu-! 
metais. Caro laiku buvo kelis <kus.
kartus areštuotas už revoliu- ---------------------
cinį veikimą.

Maskvoje mirė garsus So- KAIPO STREIKLAUŽIO 
vietų artistas Leonid Sabinov. > ______
Jis dainavo garsiuose teatruo-į New York. — Miesto ma-jr> i i • n* v . • • 
sė jau nuo 1897 metų Pasku- . LaGuardia, iš vienos | Bedarbiu Marsuotoiai | 
tiniu laiku Sabmov buvo pa-r _ ’ r • ~ J

Stanislavskio So-, P^s, sumobilizavo pohei- I. n - n -i a]av:m),„ 
ės teatru reik?-'J3 pries streikuojančius! Įlvanc licmaldVlillUd

N. Y. Vaisi Valdžiai
ALBANY, N. Y. — Per

eitą penktadienį N. Y* vals- 
i tijos alkanųjų maršuotojai! _ ...
j įteikė savo reikalavimus gu-1 PerkūniJa buvo labai žalinga, • 1 . • -i ! noc? vi/"i m i c q 1 €> n rl n i! bernatoriaus Lehmano se- 

p - • I L ' kretoriui J. J. Mahoney.Gubernatony Lehmana, Mat, pats guematorius pa- i i • nil* i • sistengė tuo laiku nebūti sa-Bedarbiy Diideliaiitoją vo valdžios vietoje.
WASHINGTON. — Jau Kuomet šeši bedarbių de-• 

trečią kartą Rooseveltas j įėjo vidun su reika- 
karštai paragino New Yor- puvimais, 300 alkanųjų mar- 
ko valstijos piliečius balsuo- • šuotojų_ sustojo ant val
tį už demokratų kandidatą pzįos rūmo laiptų ir laukė, 
į gubernatorius Lehmaną, | kol sugrįs delegatai. Dele- 
išgarbindamas jo nuveiktus gaciJai vadovavo I. Amter, 

Bet vieną žymiau-!Kom; .Partlios kandidatas į

LAGUARDIJOS ROLĖ

vaduotojas • I 
vietų valstybės teatrų reika-' J^ 
lais. Įdidnamių aptarnavimo dar-i

Nesenai Maskvoje mirė pro-• bininkus; iš antros pusės, jis ! 
fesorius V. N. Rozanov, kuris | įsibriovė į tarpininkus. Tar-j 
daug įnešė naujo į Sovietų j pininkauja, suprantama, tik 
medicinos mokslą. Rozanov [ kapitalistų naudai, 
gydė Leniną, kada jis buvo 1  
peršautas 1919 metais. Tai-'ri i, iv • •
gi mirtis išplėšė vienu kartu KOOSCVeltaS ISglFlSl 
tris Sovietų veikėjus, politikos, 
meno ir medicinos srityje.

Kijeve, Sovietų \ Ukrainoje, 
sėkmingai auklėjami persikai. 
Vienas persikų m4dis duoda 
iki 400 vaisių.

Į Vladivostoką parvyko lai
vai “Koriak”, “Mokojan”, 
“Lamut” ir “Nažim”. Pirmi 
trys sėkmingai gaudė vėžius 
Kamčatkos vandenyse, o pas
tarasis užmušė 5,127 ronius ir darbus. 
332 moržus. j šią Lehmano darbą Roose-

_7----~ ._ • įveltas užmiršo—tai kruvi
ną policijos ir milicijos už
puolimą ant alkanųjų mar
šuotojų, kurie atvyko su be
darbių reikalavimais į Leh
mano valdžios sostinę, Alba
ny* ' .

D a r b ininkai,1 balsuokite 
tik už Komunistų Partijos 
kandidatą į N. Y. valstijos 
gubernatorius, drg. I. Am- 

iter!

WASHINGTON. — Jau

Senais laikais “Lietuvoj bijodavom žandarų ar bent kokių rusiškų valdininkų,” 
—kalba sklokos ponios, nuvažiavusios į Kauną.—“Dabar rodosi kitas pasaulis... 
policija mandagi,” sako tos poniutės, laižydamos1 Smetonai čebatus. O sklokos 
vadai žiūri ir šypsosi, užmiršdami Smetonos ir jo policijos nužudytus revoliuci
onierius ir kalėjimuose kankinamus geriausius darbininkų klasės kovotojus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Spalių Men* Perkūnija su 

Aukomis
TAURAGĖ.—Per Tauragę ir 

jos apylinkę praūžė didelė aud- 
' ra su lietumi ir perkūnija.

Sovietai Kaspijos jūras nau
ju kanalu sujungia su Lagans- 
ku. Kanalas bus pabaigtas 
sausio mėnesį 1935 metais. Jis 
yra tik 16 kilometrų ilgio, bet 
turės didelės reikšmės.

Šo'yjetų sklandįiotojas 
Anochin išskrajojo sklandytu
ve (orlaivyje* be motoro) 32 
valandas ir- 37 minutes'. Jis 
pasiekė 2,320 metų augštį.

Gorki mieste automobilių 
gaminimo fabrikas į .10 mėne-| 
šių laiko padarė 50,000 auto
mobiliams'motorų. Viso jis jau 
yra pagaminęs 100,000 moto
rų.

Finijoj politiniai kaliniai pa
skelbė bado streiką prieš žiau
rų jų kankinimą. Finijos bur
žuazija, kad • paslėpus savo 
žiaurius žygius, pradėjo skelb
ti melus, būk jos pasienyje 
Sovietų Sąjunga areštuoja ki
niškos kilmės piliečius ir varo 
j Sibirą, žinoma, kad • tai 
kvailas -finų buržujų melas. 
Sovietų Sąjungoje tautinės 
mažutnos turi pilną laisvę.

Austrija Stiprina Oro 
Laivyną prieš Minias

VIENA. — Katalikiškų 
fašistų valdžia nusprendė 
didint orlaivyną ir lėktuvais 
aprūpint visas svarbesnes 
šalies dalis. Tai atsargos 
žingsnis prieš bijomus nau
jus darbininkų sukilimus, o 
sykiu ir prisirengimas ka
rui išvien su Mussoliniu.

Indo-Chinijoj per viesulą 
žuvo 400 žmonių* Suardyta 
5,000 namų. > ' <

'MMMfei

darbininkams teisę masiniai į 
pikietuot dažyklas.

WASHINGTON. — Dar- į 
bo Federacijos audėjų uni
jos vice-prezidentas Gor
man išvien su Roosevelto 
Darbo Komisija pakartoti-1 ,,,
nai ragina dažyklų streikie- ia 
rius, kad grįžtų darban ir' Unijos vadai, jų tarpe ir 
pavestų valdžios tarpiniu- grįžtantieji į Socialistų Par-f 
kams išspręsti ginčus ^arp tiją lovestonieeiąi, pasikvie- 
darbininkų ir bosų. Tuo tik-Įtė streikieriams kalbėt Ncįr- 1 

i siu Gorman su NRA Darbo man Thomasą, Socialistų 
[Komisija pereitą penktadie- Partijos vadą, kuris andąi 
inį darė didelio spaudimo,San Francisco visuotiną 

. Savo Karo Laivyno ‘atvykusioms į Washingtoną*streiką apšaukė Hgramįzdi3- f j a J n [atstovams Dažyklų Darbi- ku dalyku.”.,Draugai fetret ' Lygybę Stl Amerikos'ninku Federacijos. Strei-[kieriai, nesiduokite suvė-. 
ikierių atstovai buvo šios džioti tokiems buržuazijoš 

LONDON. — Kelios die- [Dažytojų Federacijos prezi-!pakalikams! 
nos atgal buvo pranešta,
leis ir nereikalaus' sau lyDAUGIAU NAUJU “LAISVEI” SKAITYTOJU! 
gaus karo laivyno su Ame-1 
rika ir Anglija. Bet dabar 
Japonų atstovas admirolas 
Isoroku Yamamoto pareiš
kė, kad Japonija griežtai ir 
galutinai nusistačius įsitai
syti tokį karo laivyną, ku
ris visame kame lygintųsi 
Amerikos ir Anglijos laivy
nams. Tai pirmas vaisius 
prirengiamųjų derybų delei 
būsimos “ nusiginklavimo” 
konferencijos.

Įstatymas prieš Žodžio 
| Laisvę Anglijoje 

( LONDON.— Anglijos sei
mo atstovų rūmas 241 balsu 
prieš 65 priėmė įnešimą 
prieš “maištininkus.” Jį, su
prantama, užgirs lordų rū
mas. Valdžia sako, būk tuo 
įstatymu “nebus” varžoma 
laisvė išreikšt nuomones, 
bet pagal jį bus baudžiama 
žmonės, kurie ragins daryti 
kokius “prievartos” žings
nius. ' 
kreiptas ne tik prieš revo
liucinius darbininkus^ bet ir

I savo sąlygų; bet unijos pro 
jzidentas “šlubuoja.” Stręį* 

•_ ■ kieriai turi budėt ir priverst 
jį pasakyt, kur link veda. .

Del dažyklų streiko pra
deda sustot darbai ir šilko

n 
t Į
; r

i Japonija Kovoja už

I nes po pusvalandžio Tauragės I
[apylinkėje buvo matyt net keli 
gaisrai, žaibas užmušė ūkin. 
M. Fetingienę, Girgždų km. 
Tauragės valsč. ir sudegino gy- 

Ivenamą namą su visu turtu ir 
V. Bartkaus, Milaičių km., 
Gaurės valsčiaus užmušė karvę 
ir sudegino tvartą su daržine 
ir su visais pašarais. Tauragės 
apylinkėje tokios skaudžios per
kūnijos nebuvo per visą vasa
rą, kokia dabar buvo spalių 
mėnesį.

valstijos gubernatorius. Al
kanųjų maršuotojus iš visų 
pusių apstojo policija.

Delegatai reikalavo su
šaukt nepaprastą seimo se
siją, kad paskirt $200,000,- ________ _______
000' bedarbiams šelpti per kaipo nužiūrimus šnipus- 
žiemą, išleist bedarbių ap- amerikiečius studentus G.

Du Amerikos Šnipai
Sugauti Vokietijoje

MUNICH. — Areštavo

M
H':

• j

draudos .įstatymą, ir tuoj 
paliuosuot visus areštuotus 
maršuotojus. Savo kalbose 
jie aštriai smerkė guberna
torių Lehmaną, kad jo val
džios centre buvo padarytas' 
toks kruvinas užpuolimą^ 
ant alkanųjų maršuotojų.

Anglų Darbiečiai Laimėjo
190 Vietų Rinkimuose

LONDON.
kimuose į įvairių miestų, 
valdybas išrinkta 190 Darbo 
Partijos kandidatų. Kon
servatoriai prarado 96 vie
tas, liberalai 30 ir nepri
klausomieji 69 vietas. < .

Šiuose rin-

Kažin ar visi draugai į žangių organizacijų lianai 
kaip reikiant įvertina fak-į privalo leistiš į vajų delei 
tą, kad lietuvių darbininkų gavimo naujų skaitytojų* 
judėjimo kilimas, jų orga-1 
nizacijų augimas daugiau
sia priklauso nuo to, kiek 
miniose pasiskleidžia “Lais
vė”, “Vilnis” ir abelnai mū
sų spauda. . Bandykite ap-

iviiiiu naują eiuuvytują*■ t
Kiekvienas matome, kad 

jeigu mūsų dienraščiai per 
savo vajus negautų didelio 
glėbio naujų skaitytojų, 
sunku jiems būtų pasilaikys 
ti, diena iš dienos mus švies*

mąstyt, kur lietuviai ’darbi-! ti ir padėt mums kovot UŽ
ninkai stovėtų organizaci
niai ir politiniai, jeigu ne
turėtume savo laikraš. Ap
mąstęs kiekvienas supras, 
kad vien iš idėjinio atžvil
gio, nekalbant jau apie va
jaus dovanas, visi seniejie 
“Laisvės” skaitytojai ir pa-

savo reikalus.
TodeĮ, visi skaitytoj ’ai, 

darban. Patys į vajų eiki
me ir kitus veskimės! Stip
rinkime savo spaudu nes 
per ją stipriname visą 
bininkų judėjimą!

Senas Skaitytojas, ?1_. ■ T

8 Pėdų Storio Stogas 
Išsigandusiam Hitleriui
MUNICH. — Fašistų cen

trui statomiems namams 
bus uždėta 8 pėdų storio

G.' Johnsoną ir! Heleną Lyš- 
teriutę; nuogai išrengė ir 
padarė “anatomišką? kratą.1 
Jiedu buvo sučiupti betrau
kiant fotografinius, paveiks
lus Hitlerio armijos manev
rų.^ 
BAUS PELNAGROBIUS?

Berlynas. — Hitlerio pa
statytas Prūsijos ministeris 
pirmininkas Goering grū
moja . baust visus, kurie 
ima perbrangias kainas už 
pardavinėjamą maistą. 
Stambiųjų pelnagrobių, ži-, hitlerininkas protestonų ar- " 
noma, nebaus, o tik mažės- į kivyskūpas Mueller. Nes 
nius biznierius. Tokia jau prieš :jį sukėlę perdidelį ler- svarų, nugalėjo Mike Romano, 
fašistų programa. mą liuteronai ir katalikai, kuris sveria 215 svarų.

Ml A V V VMM UAAteU ___ • *1 -i

Taigi įstatymas at- stogas; Tail] bus apdengtas
ir Hitlerio namas, kuris dar 
turės 18 storai išmūrytų rū-

prieš kovojančius, streikie-i taip kad laike karo ar- 
pįug |0a revoliucijos galėtų nuo

---- v bombų ir šovinių apsaugot 
Berlynas. — Pranešama, I savo kailį Hitleris ir artimi 

kad gal pasitrauks iš vietos jo sėbrai.

Ristikas Rudy Dusek, 218

i Nuteisė 25 Komunistus
BUCHAREST. — Už 

klausymą Komunistų Par- ■ 
tijai fašistinis Rumunijos £

T
kalėti iki 8 metų. Tšrp 
;tų yra berniukas ir

teismas pasiuntė kalėjimaij 
25 darbininkus; vienas jų 
turės I 
nuteistų yr„ _______  r
mergaitė po 11 metų. Jie
du įkalinti į pataisos namu$ 
keturiems metams.

London. — Anglijos r&dio 
kompanija sustabdė moksli
ninko Haldane kalbas • per 
radio apie karo priežastie 
Reiškia, jis nepilnai pritarę 
Anglų imperializmui.
--------------------------------------------
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Gitloivo ir Lovestono Kelias
Buvęs Lovestono grupės pasekėjas ir 

vadas Ben. Gitlowas ir jo “frentai” jau , 
viešai atsisakė komunizmo ii’ prašosi at
gal į Socialistų Partiją. Tie renegatai 
jau visai prilipo liepto galą. " Dabar So
cialistų Partijoj eina ginčai del jų pri-, 

' ėmimo. Newyorkiškės organizacijos va
dai nenori priimti. ‘Bet Norman Tho- 
mąs pareiškė, kad kaip greitai Gitlowas 
pasisakė už grįžimą į Socialistų Partiją, 
taip greitai jisai virto nekomunistu, to- 

« del jį galima priimti. Ištikrųjų, renega
tas negali būti komunistu.

Gitlowui Socialistų Partija jau esanti 
vyriausia revoliucinė partija Amerikoje!

Lovestonas dar neatsidūrė Socialistų 
Partijos eilėse, bet smarkiai traukia Git- 
lowo keliu. Jau ir jis mano, kad Socia
listų Partija “susirevoliucionizavo”. Jei- 
gu^taip, tai sekamas žingsnis bus atsi- 

jklaupimas ir prašymas priėmimo į Socia
listų Partiją. Praktikoje jau senai “opo
zicija’’ yra susigiminiavus su S. P. va
dais. Pavi, tarpe kriaučių lovestonietis 
Zimmerman ir socialistų šulas Dubinsky 
išIVieno puodo valgo ir vienu balsu kei
kia’-Komunistų Partiją ir revoliucines 
unijas.

$įokia klasių kovos logika. Kurie atsi
sveikino su komunistais, ilgainiui paklius 
į ’šocialoportunizmo liogerį. Lovesto- 
najįiten nusitemps ir mūsiškį Prūseiką.

' _________

B 90 Milioną ir 48 Milionai
Šiomis dienomis Sovietų Sąjungoje 

taro pat įvyks sovietų rinkimai. Apskai
tyti, kad tuose rinkimuose dalyvaus apie 
9$QOO,000 piliečių. Jungtinėse Valstijo- 
se-’Ilrinkimuose dalyvaus tik apie 48,000,- 
00-0. Proporcionaliai imant gyventojų 
skaičių, Sovietų Sąjungoje rinkimuose 
dąjyvaus daug didesnis nuošimtis.

JČą gi tas parodo? Tas parodo, kad 
Sonetų Sąjungoje daug daugiau tikros 
deiriokratijos, negu Jungtinėse Valstijo-

.1

/ «•

į

•še. Ten darbininkai dirbtuvėse ir kasyk
lose, valstiečiai kolektyvuose, studentai 
mokyklose, profesionalai savo susirinki
muose apdiskusuos kandidatus ir išrinks 
iš savo tarpo geriausius draugus, geriau
sius atstovus. Nereikės jokio baisaus 
šumo, to eikvojimo pinigų, tos šlykščios 
agitacijos, ti£ visų apgavysčių, kurios 
naudojamos buržuazinių partijų rinki
muose kapitalistinėse šalyse.

Sovietinė demokratija kur kas augš- 
čiau stovi už buržuazinę demokratiją.

“Nelaiminga Prakalba”
Pagaliaus nebepajėgė ištylėti ir sklo- 

kos čyfas Prūseįka. Savo “Gadynėje” 
(lapkričio 1 d.) giliai atsidusęs jau sa
ko: “Bimbiniai rėkia nesavu balsu del 
drg. Petrikienės nelaimingos, prakalbos, 
pasakytos iš Kauno radio stoties Vilniaus 
klausimu. Turime aiškiai pasakyti, kad 
su ta prakalba mes visai nesutinkame.” 
Toliau daugiau apie tai būsi^ rašoma.

Bet šita smetonlaižė Petrikieųė vis 
tiek Prūseikai “draugė”. Antra, taip, 
prisipažįstame prie kaltės, mes rėkiame, 
bet mes rėkiame prieš visus smetonlai- 
žius, prieš visas politines prostitutes, 
prieš visus garbintojus Smetonos, Hitle
rio ir Mussolinio. Tuo tarpu Prūseika 
tyli ir dar, kaip matome, mus pasmer
kia už rėkimą! Tai toks skirtumas tar
pe mūsų ir sklokos lyderių.

“Nelaiminga prakalba”, tartum ji iš- [ 
krito*iš Petrikienės dantų neapgalvotai! ! 
Juokinga. Prūseika bando nuplauti pur
vinas rankas savo bendradarbės ir tuomi 
save nusiplauti. Bet Petrikienės “atsi
minimai” ir šiandien tebeina per “N. 
Gadynę”.

Dar daugiau, kodėl Prūseika paslėpė 
šitą Petrikienės “nelaimingą prakalbą”? 
Kodėl jisai šios prakalbos tūrinio ir šian
dien nepaduoda savo skaitytojams? Ko
dėl bijo? Mes iškėlėm aikštėn Pet
rikienės niekingus darbus laike jos 
vizito Lietuvoje, o Prūseika bandė 
paslėpti. Dabar neva ją pasmerkia. Bet 
tai tik žodžiai,-^veidmainingi žodžiai.
Darbai rodo, ką ki 
Prūseika talpina šitos) smetonlaižės raš

 

tus ir laiko Retrikie'nę savo geriausia 
drauge. Tai yra darbai. Tai yra fak
tas!

Mes dar kartą pabrėžiame, kad Petri
kienės prakalba nėra pripuolamas daly
kas, netyčia atsitikęs stebuklas. Jinai 
tiktai pravedė liniją ir filozofiją Prūsei- 
kos ir Butkaus. Petrikienė su savo iš- 
garbinimu Smetonos kruvinos diktatū
ros nutraukė uždangalą, už kurio pasiro
dė visas sklokos vadų politinis supuvi
mas, kurį mes senai nurodėme, bet kurio 
sklokos pasekėjai negalėjo matyti.

Faktas- yra, kad

ĮVAIRUMAI Lietuva Virsta Vienu
Keturis Metus Pramiegojęs 

' Žrtfogus
L

ŽO L K STONE Anglijoj

&

Dideliu Kalėjimu

Už Savo Klasės Partiją!
Už Komunistu Kandidatus!

Rytoj įvyks kongresiniai 
rinkimai. D a r b i n i n k ai, 
smulkūs biznieriai ir profe
sionalai piliečiai sudarė mil
žinišką daugumą balsuoto
jų. Jie turi progą šiuose 
rinkimuose paduot savo bal
są, pasisakyti už Komunistų 
Partijos kandidatus, už tik
ruosius atstovus visų darbo 
masių, visos ' pavergtosios 
liaudies. Tas tiesą, kad rin
kimų neužtenka1 pagerini
mui darbininkų būklės, taip 

‘ pat tiesa, kad kapitalizmo 
dar nenuversime vien balsai 
vimais. Bet taip pat tiesa, 
kad rinkimai privalo būti iš
naudoti sustiprinimui kovos 
už pagerinimą darbo liau
dies būklės, už prisiruošimą 
galutinam mūšiui su valdan
čiąja klase. Balsas už ko
munistų kandidatus bus bal
sas už darbininkų klasės 
reikalus, prieš kapitalizmą, 
prieš išnaudojimą ir prie
spaudą, už Sovietinę Ameri-(

artimus simpatikus. Komu- už augštesnes algas darbi- 
nistų Partijos kandidatai tankams, už teisę darbinin- 
sykiu su alkanais“ bedarbiais kams organizuotis ir strei- 
maršuoja ir stato buržuazi- kuoti!

ŠYPSENOS

nei valdžiai reikalavimus 
ūmios pašalpos.

Kas šiandien suka visą 
ratą kovos prieš karą ir fa-

Balsas už komunistų kan
didatus bus smūgis balta
jam terorui.

Balsas už komunistų kan- 
šizmą? Amerikos Komuni- ’ didatus bus balsas prieš ka
stų Partija, kuri dalyvauja pitalizmą, už S o v i e tinę 
kongresiniuose ir miestą-; Ameriką;! 
vuose rinkimuose ir šaukia! 
darbininkus, profesionalus, i 
.smulkius biznierius ir yar- 
gingus farmerius remti jos 
kandidatus. Todėl visi tie, | 
.kuriems rūpi atmušimas ka-' 
ro ir fašizmo pavojaus, pri-1 
valo balsuoti už 
kandidatus.

Stačiai sunkūs nusižengi-

Naujas Fordo Blofas
. I

“Gabus Kalbėtojas”
Vieną kartą uolus tauti- . 

ninku veikėjas sųsirihkime 
pradėjo sakyti prakalbą, at
sikreipdamas į publiką su* 
sekamais žodžiais:

—Brangūs broliai ir sese
rys, ponai ir ponios, su ėiuoj. 
noriu pabrėžti, kad dabar 
momentas nepaprastas'! Štai 
tik pereitom dienom tapo’ 
nušautas ir nužudytas' Ąf-’J 
rikos karalius. >l* ‘ •

DETROIT, Mich. — Au-1 Tuo tarpu vi_enas_ kiaušy, • 
1 tomobilių,, fabrikantas Hen-; to j as pradėjo sėdynėje neri-

munistų' ry Ford skelbiasi, kad jo Imauti ir kasytis, norėdamas
kompanijai “jau praėję blo- <*uoti kalbėtojui klausimą.

_____  ___ ~ gi laikai”; ir jis ketina 1935 nGa1^ Jale neiškentęs ir už- 
mas būtų prieš darbininkų Į me^s pagamint 1,000,000
klasę, jeigu darbininkas pi- lar daugiau naujų automo- vrei mamas Kaioeiojau, 
lietis šiaip simpatizuotų Ko-ibllnb padidint fabrikus ir,man rodos, kad iki šiolei

klausė:
—Gerbiamas kalbėtojau,klasę, jeigu darbininkas pi-iar daugiau naujų automo-

iieiis šiaip šimpaliz,uolu iyu- i r---------------------- --------------------------- -i, v’ . . - ..
munistų Partijos kotfoms A . Idar nebuvo visos Afrikos.,
prieš karą ir fašizmą, ko- j Panašiai anąmet' Fordas 'įg X KadaneV Afrika vra 
voms už darbo liaudies rej- viduržiemyj pasigarsino.'^į^T Afllka y‘a 
kalus, bet valdiškuose rinki- kad reikią jam 10,000 darbi-1
muose balsuotų už demo- ninku; o kada bedarbių mi-1 Tuomet kalbėtojas į pub-

-..Kn n • • • 1 !• 1 1 I 1 1 L O oflZWOO VnnlzOO OI 1 m 1 •
v. j. ..... . -------------------- —--------------------- c -- ------ ---- iiiiiivųi, u uaua ucuaimų mi-

Šiandien kiekvienas dar- kratU) j-epublikonų arba so- nia susirinko gauti darbo, 
binmkas gah matyt, kad tik | cialistu kandidatus — bal- tai Fordo policija atidarė

siu kovos fronte. Ar tai be
darbių kovose už pašalpą ir 
apdraudą, ar tai streikuose j 
bei gynime fašistinio teroro;* - ... , , . .aukų, komunistai randasi i Prleš bos^ dirbtuvėje, bet I smimas, o darbai dar suma-
pirmosiose eilėse? Štai ir! laike rinkimų balsuotų už to i zejo.
šiuo tarpu New Yorko vals-:boso kandidatus — republi-1 
tijos alkanųjų maršavimo;konus, demokratus! Darbi- 
priešakyje matome Komu- mnkas privalo taip balsuoti, 
nistų Partijos narius ir jos kaip jis streikuoja už sa- 

, vo reikalus, už duonos kąs- 
'..................— 1 = nį, už darbininkų būklės pa-

į kalėjimus vyrų 13,968 ir mo- gerinimą. '
terų 3,142, iš viso 17,110 asme-j «Laisvgs» skaitytojai, Ko- 
nų' „ . - . . munistų Partijos simpati-

suptų. už tuos, kurie ruošia ugnį, keturis nušovė, dauge-
karą ir fašizmą! lį sužalojo, kitus areštavo

Būtų baisus nusidėjimas, i beį išvaikė.^ Tuom ir užsi- 
jeigu darbininkas1' streikuo- i baigė niekšiškas jo pasigar-

karą ir fašizmą!

liką atkišęs rankas sušuko:
—Matote, brangūs ponai 

ir ponios, kuomet įsileidi 
girtą žmogų į tokį rimtų 
žmonių būrį, tai jis klausy
tojams ramybę drumsčia ii< 

■mane kompromituoja.
I Veismūniškis.

metų bėgyje patalpinta v»g. kĮasįnįaį Sąmonin- 
kalejimuose vyrų 17,099 ir mo- ’ 
terų 3,861, iš viso 20,960 as
menys. Atskiruose kalėjimuose I
1933 metų bėgyje patalpinta Part'JU politikieriam SU- Į

Atskiruose
gi lietuviai darbininkai pi
liečiai, nesiduokit buržuazi-l

DAR BININK U 
S VEIKA TA & 

U""
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS ;

371 Lake St„ Newark, 3.
Telephone: Humboldt 2-7964

K

GERIA IR ROKO—IR 
NEBEGALI

Drauge gydytojau, kaip vi
siems, taip ir man, tikiu, duo- 

per “Laisvę” 
Jis taip atro-

, greičiau, kitam truputį vėliau; 
I Priklauso nuo bendros sveika-- 
tos, nuo užsilaikymo.

Kai dėl jo lytinių gabumų,-' 
tai jam, matyt, darosi lytinę;- 
bejėgybč, impotencija. Čia da-" 
lykas rimtas, ir galima drąsiai- 
tvirtinti, kad, kai “jis pri p ra-; 
tęs vartoti svaiginančius gėri
mus ir gerai pripratęs rūkyti/’:: 
tai jam daug blogiau su lytC£ 
niais pajėgumais. Alkoholis,/ 
kaipo protoplazmčs (gyvosios:1, 
medžiagos) nuodas, po truput, 
tį paardo nervus, raumenis, otį; 
ganus, liaukas, ir pasėkoje to. 
pirma laiko ima pasireikšti it: 
lytinė bejėgybė. O rūkymas, 
žinoma, čia ir gi prisideda blo-:: 
gojon pusėn. Nuo rūkymo- 
pirma laiko įvyksta trūkumų, 
kraujo apytakoj, arterijos pa-;: 
sidaro nebetpkios tęslios, išsL. 
vysto jose sklerozė, ir dėlto- 
silpsta organai ir liaukos.

Kas daryt? Visų-.yisų pirma!’ 
Jūsų vyrelis turi tuojau mesti, 
gėrimą ir rūkymą. Tai yra b$£ 
tiniausi sąlyga. Gaukite sk#jT 
dinės liaujcOs tabletflįlį, ir t£* 
gul jis jų ima mažomis dozė# 
mis keletą mėnesių’: “Thyroid’ 
tablets, gr. Vi, No. 100,” piį>; 
vieną prieš valgį. .Taipo gi. 
tegul ima po vieną prieš vai* 
gymą da ir striknjnos piliukių/;

vilt. Jie turi ilgus ir plonus j 
liežuvius. <
žada visko, bet rytoj jie jus1 ^7 atsakymą 
vaišins policijos buožėmis ir apie mano vyrą.
švino kulkomis. Jie turi pi- do sveikas, normalus, jis yra 
nigų, jie nesigaili “užfun- 47 metų amžiaus, sveria 15'8 
dyti” cigarą bei stiklą deg-;sv., turi aukščio 6 pėdasvir 9 
tinės, kad prisivilioti bal- colius. Jis neturėjęs jokios 
suotojus, kad pasigauti dar- sunkios^ ligos nei operacijos, 
bininkus į savo bučių. Bet bet kažin kas tai jau kokie 
supraskite jų triksus, gud- du metai pradėjo netaip gerai

Iv. l matyti akim. Prie skaitymo

asmenų :

Kelėjimai 
Kauno s. d. k. 
Šiaulių s. d. k.

4 Kretingos kai. 
Marijampolės 
Panevėžio 
Telšių 
Ukmergės 
Alytaus a. 
Biržų a. n.
Kėdainių a. n. 244 
Mažeikių a. n. 344 
Raseinių a. n. 508 
Rokiškio a. n.
Tauragės a. n. 604 
Trakų a. n. 348 
Utenos a. n. 991 
Vilkaviškio a. n.643 
Zarasų a.
Klaipėdos 
Priekulės 
Rusnės ; 
Šilutės 
Viešvilės

Vyr.
4892
2104

553
743
896
538
457
552
365

n.

488

Jie šiandien pri-1
■*- ; OI dMot.

1158 
431*

75 
108 
185 
113

98
82
95
42
93

128
114
180

64
191
129 
197 
165

27

Viso 
6050 
2535 

628 
851 

1081 
651 
555 
634 
460 

'286 
437 
636 
602 
784 
412 

1182 
772 
551 
701.

rybes ir jų tikslus. Jie yra ' 
neprieteliai mjisų klasės.
Tiktai Komunistų Partija ir 
jos kandidatai yra mūsų 
draugai.

Rytoj svarbi diena. Ry
toj kiekvienas pilietis turės 
progą pasisakytų už kurią 
partiją jis stoja, kurios kla- 

139 sės reikalai jam rūpi. Jei- 
122 gu balsuosi už demokratus, 
755’ republikonus arba socialis- 
136 tus, atmink, darbininke, kad 

~r— balsuosi už bosus, už kapita- 
j lietus, už bankierius, už ka-

4

nėra 
arba 
sėkla 
paša-

124 1
56
41
24
76
52

11
17

6

113
39
35
23
65
38
70
27

100
n. 67

6
132

12
20 

M3
16

Lietuvos žinios” iŠ spa-i Alytaus a. n.

___ i svarbias skaitlines Kėdainių a. n. 
apie Lietuvos kalinių skai- ^azeikių a. n. 
čiaus augimą. Šios skaitlį-' ^a.se^!ų a* n‘ 
nes kalba pačios uz save: [Tauraggs a; n.

1931 metais sausio mėn. Trakų a. n. 
buvo kalinių visuose Lietu- Utenos a. n. 
vos kalėjimuose 3,455 žmo- (Vilkaviškio a. 
nes, kurių 549 moterys ir Zarasų a. n. 
™ ‘ ' Klaipėdos kai.

Priekulės kai.
Rusnės kai.
Šilutės kai.
Viešvilės kai.

(C

- - -1 lių 13 d. paduoda sekamas Birzl^ a- n- 
gr|žo namo žmogus pramie-1 labai : ’ ‘
gąjįs keturius metus. Jis 
tuojau pažino žmoną, bet 
negalėjo pažinti valkų, ku- 
riWs jis paliko dar mažais 

kiais.
jeturius metus miegojęs 

s yra geležinkelio 
dagininkas Stanley Clair. 

 

Pi$0š šešius metus jį pradė- 

 

jO'^ankinti kažkoks keis- 

 

. ta| : snaudulys. Jis dažnai 
užįiigdavo bevalgydamas ir 
bedirbdamas. Pagaliau jis 
buvo nugabentas ligoninėn. 

z Čią£ jis užmigo ir miegojo

4 :jįįetųs. Po to Clair dlr 
apie 2 metus išbuvo ligota- kalinių: 
nėję, nes turėjo išnuyKti 
vaikščioti ir valdyti s£vo ■Ka’JnoTd. J 972 
K®o dalis, nuo ko jis buvojšiaulių s# d< k. 555 
Vlffikai nupratęs. Clair Kretingos 
puikiai atsimena, kas buvo [Marijampolės 
prieš jb' liguistą užmigimą; Panevėžio : 
lyg 4 metų miego visiškai Telšių . 
nebūtų. ■ Ukmergės

a
•J:

2,906 Vyrai. <
1932 metais sausio

vyrų kalėjimuose 
3,183 ir moterų 524, 
3,707. ’ ’

1933 metais sausio 
kalėjimuose buvo 3,231 vy
ras ir 564 moterys, viso 
3,795.

Atskiruose kale jimuose 
1933 metų pabaigoje

1 d. 
buvo 
viso

Viso 3231

n. 
kai

f
11
14

1 28
16 > 116- 

112 į 79' 
101J; 107;
35 167167

: 14

10
4

53
20 I

564 3795

354
536
112
96

620
111

135
25

'. d. iViso y ’l >
- !1 BYLINfeJlMASiS ’ į -' 
i* t "I <• 'i. hl-.
“; 1931 metais •oiyįliiųų. bylų? bu
vo užvesta 114į331 įį baddžia- f 

—120,426,’/ Tokiu būdu, 
1931 metais teismai turėjo iš . 
spręsti 234,757 bylas.

1932 metais bylų skaičius pa- simpati'kai! 'Nepasitenkin- 
kyla: civilinių^ bylų užvesta Jęįte atidavimu rytoj savo 
162,387 ir baudžiamųjų 132,656, balso Už Komunistų Parti- 
vlsAoo ’ 4. by ?s\ u , jos kandidatus. Rytoj sto- 

1§33 metais Z bylų buvo ant Rytoj dar-
buokitėš. 1 Eikite i stubas ir 
raginkite darbininkus ir 

| smulkiuosius biznierius bal- 
Isuoti už komunistų kandi
datus. _ Išaiškinkite jiems 
svarbą balsavimo už savo 
klasės kandidatus!

Balsas už komunistų kau

17099 3861 20960'
rą ir fašizmą! Bet jeigu 
balsuosi už Komunistų Par
tijos kandidatus, už kūjį ir 
pjautuvą, tai balsuosi už sa- 
vo klasę, už savo reikalus!

Draugai komunistai ir 
! Nepasitenkin-

Gali būti ir kitų prie-

jau vartoja akinius. Na ir dar 
kitas dalykas kai$ dėl lytinių 
susinešimų kitaip jaučia. Sako 
turįs jausmus ir norą, bet kada 
prieina prie manęs, tai 
jam tokio sukietėjimo, 
jam ir be sukietėjimo 
nueina, žinoma, reikia
kyti, kad myli tada geriau su
sinešti, kada išsigėręs, o kada 
neišsiger^s, sako, kad negali 
taip sukietėti. Bet jis pripra
tęs' vartoti1 svaiginančius gėri
mus ir g;erai pripratęs rūkyti. 
Lauksiu atsakymo. Ačiū.

: i ' '• ^ATSAKYMAS
h:' . ■:-

■ Taį čia, <Drauge, liūdna is
torija
žasčių,; bet jam gėrimas ir rū
kymas, aišku,, daug bloga pa
darė. •

Sakote, Jūisų vyras pradėjo j “Strychnine sulphate, gr. I-ii;: 
nebetaip gerai matyt, akinius' 20, pillets No. 100.” (Ir gi k£- 
vartoja prie skaitymo, čia vei-Jctą mėnesių). O kas vakaras," 
kiaušiai Jam įvyksta akyse .prieš gult eisiant tegul jis im# 
senatvės permainę. Akių vidų-: po vieną bromo tabletę : “TirL. 
je taip vadinamas žirnelis ar-jple bromides, grs. 15, tablets 
ba plėkštvė (lenza) eina kie-'No« 100”- į stiklą vandens 
tyn, nustoja savo tęslumo, ne- (tegul ištarpina po vieną table- 
besusitraukinėja taip gerai, da po pusę šaukštuko so-r 
kaip pirmiau. Ir del to var- dės miltelių—“baking soda” 
gu esti įmatyti smulkesni daik- ir tegul išgeria. Tatai po tru« 
tai, raidės ar kas. Reikia pri- pūtį padės jam gaivinti lytinęs; 
taikyti tam tyčia akiniai, kad jėgas, 
geriau matytųsi smulkūs daik- ir 
tai. Tokio amžiaus, kaip Jūsų priemonių: prostatos jųansąžtį;' 
vyrui, paprastai ir įriidedia gal dijatermljos*, įčirškimii ir 
žmogui akys keistis. Kitam

Daug pilnesnis vaizdas susi
daro, kada pasižiūri į .kalinių 
skaičių, kuris buvo patekęs me
tų laikotarpyj,- nes pabaigoje1, 
metų apskaičiuojant kalinius, 

|tie, kurie pateko į kalėjimą 1 
mėn, ar daugiau, neįtraukiami.

Per 1931 metus buvo patekę 
ilgesniam ar trumpesniam lai
kui asmenų į kalėjimus vyrų 
11,862 ir moterų 2,884, iš viso 
14,7*46 asihenys.

1932 metų bėgyje patalpinta

viso 295,043 bylos.
1933 metais bylų buv _ __

žiau užvesta:- civilinių 144,564 
ir baudžiamųjų—136,312, 

'280,876.
' Lietuvoje dabartiniu 
yra apie 2 milionai 300 
tančių gyventojų. Tokiu 
per metus viena byla tenka 7 
gyventojams. Latvijoje viena 
byla tenka 11 gyventojų; EstL

buvo viso

Mot.

—19—20 gyventojų.

metu 
tuks- 
būdu

192
268
212
98

128

Be tb, d a jam reikėtų 
asmeninių nuo gydytojo

33
22
28
22
35

joje—14 gyventojų; Anglijoje didatūs bus balsas už pašal- 
ipą ir apdraudą bedarbiams,

Viso
1070

617
225
290
240
120
163



Pirmad., Lapkričio 5, 1934
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l .w. viso pasauk dM Portland. Me 
)S ninkams reikia dėti pastari- * *

. mais, vogimu.

tos bylos.me

Rezoliucija

z

4

r
<

) Kuomet buvo skelbiamos 
žinios, -kad vokiečiai yra ne

nereikia nei popo, nei rabi
no, nei bobiškam andaroke

buvo panaudota 
kuriais suvežta1'

Kad priėjus 
kovos prieš karą ir 
mūsų, kaipo lietuvių,

• nėra paskelbtas, bet prie to 
lyra vedama, kad, va, Sovie- 

Jis apšaukė “ne-l^ tvarka netikusi, ;ten mi- 
Jionai žmonių badu išmirė

organizavo moteris,; armiją, bet su

gas, kad fašizmas negalėtų 
sumušti Sovietus ir apvaik
ščioti savo laimėjimo dieną, 
kaip kad džiaugėsi milita- 
ristai sumušę vokiečius.

Tony Įrankių Kasykloms
LIMA.—Atidarant nau

jas kasyklas sunkiai priei
namuose, augštuose Andų 

i kalnuose, 
| lėktuvai,
735 tonai mašinerijos dalių 
ir įvairių įrankių. Tas pa
daryta per 425 valandas. O 
kad ne lėktuvai, tai būtų 
reikėję 7,300 mulų darbo

prie bendros 
fašizmą, 

pirmu-

Aido Choro Merginų Ensemblis. Jos yra prisirengę gra
žiom dainom šiam koncertui. Vieną dainJ, dainuoda

mos gražiai pašoks, vadovaujant L. EL-JSalinaitei.
Žemutinej eilėj ii kairės į dešinę: Vera Bubliutė, L. U. Šalinaitė, Lena 
Kairiutė. Viršutinėj eilėj: Milda Kranciutė, M. Ašmenskaitė, Mary 
Sinkevičiūtė, Helena Mantuškaitė, Nellie Zemaitaite, A. Pakalniškienė

ir nelaisvėn imami, tai tuo-l 
i mi kėlė karinį ūpą gavimui | 
armijon jaunų vyrų, kad, ve, j 
eikite ir pribaikite juos. Ir'

“New York Times” dviejų -
(korespondentų—Duranto ir 1 kny«eles- Tai tokle mano pa- 

kad So- rui, karui prieš Sovietų Są- Donaldo, kad ten bado nėra.! Mes, įvairių lietuvių organi- 
acijų nariai, laike bendro su- per tris savaites.

rimo burbulas sprogsta, nes tas paduoda lapelį darbi- kunigo. To nežino tik tie,' kodėl tiek daug rašoma apie 
kurioje ninkui, tai gauna kelis mev ką karo laiku gimė, vienok Sovietuose neesamąjį badą, 
saviems tus katorgos. Ar čia neramiems reikia pasakyti, nes -nes tas jau buvo įrodyta

Sidzikausko byla, • . . _
paaiškėjo, kad jis saviems tus katorgos. Ar čia neramiems reikia pasakyti 
tikslams sunaudojo 155,000Askirtumo? jie visais, galimais būdais
litų, — sako Petrikienei: i —------ yra rengiami naujam ka-
“Pasiimk mazgotę ir nuva- Skaitant žinias, '

tarimai “Laisvės” vajininkams.
Worcesteriete.

i

O is

1

ilšgyrimas Uetuvos Valdininkų 
Ir Mano Atsiminimai

: • vie tuose milionai žmonių jungą, 
badu išmirė, ir dar vis mir.š- 

j ta, man primena karo lai-,
. | kų pranešimus, kaip talki- įįk mušami • bet tūkstančiais 

ninku armijos mušė vokie-
šimtus Į 

. tūkstančių jų nelaisvėn pa-i 
,bą, negu išgirdama fašisti- imdavo taip, kad bėgyj me

tų visa vokiečių armija bu-

Ponia K. Petrikienė, par- lyk virtuvės suodinus puo- čius, kaip kasdien 
važiavusi Lietuvon ir nore- dus, tuo atliksi geresnį dar- 
dama papirodyti, kad ji .sa-; .. 
vo politiniu žinojimu stovi pius valdininkus.” 
augščiau už kitus Amerikos* ' - - y “ Z2 
lietuvius turistus^ (kelei- ne sakydama prakalbą, ap- 
vius), pasakė bobišką spy- žjojo politiniai susmirdusį 
cių, išgirdama Lietuvos fa- cibuką. I.:..., ;
šistų valdžią, jos žandarus, gadynė—ir moterys rū-
sakydama, kad jie yra švel-iko>> jeigu būtų paprasta ! ________ , ______ ,
nesm už buvusius caristi-, darbininkė moteris užsirū-! Amerikos šalies galva, .
nius žandarus, jog . valdi- kjus tokią pypkę, gal dar kytas diplomatas, tą geriau fyra vedama, kad, ya, Sovie-
ninkai nesusitepę kyšių ėmi- būtų pusė bėdos, bet kuo- Į suprato. Jis apšaukė “ne-1 tvai ka netikusi, jten mi-
------, . žodžiu, Lie-1 met moteris, kuri didesnę:gyviems” vokiečiams karą,!.lonai žmonių, badu išpilię 
tuva yra.išimtis iš visų ka- amžiaus dalį sakė prakal- pasiuntė Europon Amerikos j11 V}S.dai ■ mnsta, - reikią,
pitalistinių šalių nuo kyšių bas, organizavo moteris, .armiją, bet su didžiausiu,?1^ 11 sudaužyk> ją, nuversti

v ... . D „ ivo išmuštą ir ’suareštuota. militarists, reikia pasakyti,
Rel®kl?.’..PeU'lklienw_KaU"1 Kokius velnius talkininkai Isav? tikslą atsiekė—sumušė 

šaudė per du metu,—sunku ; vokiečius.
Mat, dabar jau to-ibuY° suPrasti darbo žmo’j Dabargi pasikartoja tos 

:gui. i pačios žinios. Teisybe, So-
Wilsonas, žinoma, kaip i vį_e^ kai as dar

„ mo-

Patarimai “Laisves” 
Vajininkams

■111 11 ' 1 1
sirinkimo, ,25 d. . spalio., 4Q.8C 
Court St.’, ’ Elizabeth, N. J., 
svarstėm karo 4 pasekmes dar
bininkų klasei ir dabartinį įsi
galėjimą fašizmo Vokietijoj,

• Italijoj, Austrijoj ir kitose ,ša-
Naujos Anglijos Atydai

Net specialis kaltintojas pri-.
bus iš' Washingtono kaltint1 ]yse ir kylantį fašizmą Jung- 
Gust Soderquist, kelių darbi- tinėse Valstijose.
ninką, iš Rockland, Me., laiko
mą deportavimui. Klausinėji- Mes suprantame, kad be 

. - . . , . . ... tvirto susivienijimo įvairių tau-mas įvyks 5 d. lapkričio, pas darbininkų į bendrą fron-
Immigracijos Komisiomerių, kova prieš kylantį karo ir
Carl Horn, I ortland, Me. fašizmo pavojų yra neįmano- 

Soderquist kaltiną “narystė- ma.
je arba priklausyme organize-j 
cijai, kuri tiki į nuvertimą J. 
V. valdžios.” Tie žodžiai yra 
punktas deportacijos įstatymo,,
kuris naudojamas deportavi-•ciausia užduotis yra apvienyt 
mui komunistų, ar komunistų . savo tautos darbininkus. Todėl 
simpatikų. Soderquist buvo a-, me.s pasižadame pilnai remti 
reštuotas deportavimui ūži agitaciniai ir organizaciniai 
veiklų dalyvnma Paving Cut- Į Visuotiną Lietuvių Kongresą 
■' 1 • .......... wjet jį areštą• i Karą ir Fašizmą, užma-

ntendentas su nVtą Lietuvių Darbininkų Susi- 
Tavęs vienijimo Seime, įvykusiam

■ birželio 18-22 dd., Detroit, 
- - i Mich. (

Pirmininkas, A. Skairus. 
Sekretorius, D. Krūtis.

Aš patariu visiems vajinin
kams, turintierr^ mašinas, pa
kalbinti draugus, ar drauges 
nuvažiuoti pas jų pažįstamus. 
Reikia ne tik po miestus jieš- 
koti skaitytojų, bet, svarbiau
sia, nuvažiuoti į mažus mieste
lius ir pas farmerius. Ten už
tinki tokių žmonių, kurie, ro
dos, laukė, kad kas jiems, pa
siūlytų darbininkišką' laikraš
tį; nereikia, daug ;nė kalbėtu 

j tuojau užsirašo.
Aš išvažiavau porą kartų su __ ________ o__ r ___ ___

draugėmis-draūgais ^į mažus Į o' ypač Naujos Anglijos darbi- Lėktuvais Pernešta 735

terš’ unijoj.
vo, darbo su p 
pasitenkinimu pasakė: 
čia nebus ilgą Luką.”

Tarptautinio Dar bininkų j ‘ ‘ 
Apsigynimo Naujos Anglijos, 
Distriktas, 12 Hayward Place, 
Bostone, veda šio darbininko 

j gynimą. Jisai ragina, kad visi, _

emimo, vogimo, Jyg tos ko- ’ traukdama į darbininkų pu- j atsargumu, kad vokiečiai'11 uz(^e^ tokią valdžią, kimi 
medijos gražuolė, kuri nesi- Sę, įr taip paškudnai už- nuo Atlantiko, dugno neuž-1 aprūpins visus gyventojus 
rūpina, skarmaliukais ir Smardino, tai jau tikrai fe! pultų amerikonus; paskui, i^uona ir ^tms maisto rei- 
įvairia.i margomis skry.bė- Kas |ie-a Sidzikau-' radę Francijoj vokiečiu tik ika avimais- . _ . „
laitemis^ kas tankiai pini- 155,000 litų, tai jis kaulus, pasakiškajZritgaivi- 1 'Sovietų baisia bado smek-11T*iestellus įr pas farmerius ir pinkai, kaip organizacijos, taip

lą nupiešė ne kas kitas, sekmės, gavau 6 naujus “Lais- legramomis i 
kaip tik Vokietijos hitleriz-1 vei” ir 1 “r"' 1 " ‘
mas, nes jis nori žygiuoti į i da.r .?eb?y.°
rytus, atsiplesti Ukrainos! ž - -
dalį ir ten uždėtį savo fa
šistinę koloniją. Tai, va,

giškai erzina vyriškus ner- i vus.
Tačiaūs Lietuvos valdi

ninkų apsivogimo skandalai 
seka vienas paskui kitą ir 
tuom pačiu sykiu jų pagy-

j gavo 6 mėnesius paprasto no” juos, sumušė ir garbin- 
kalėjimo, bet nuo bausmės gai sugrįžo namo. Tai mū- 
likosi liuosas, jei bėgyj tri- su dienų žemiškas “stebūk- 
jų metų daugiau nevogs, las,” kurio patvirtinimui 
Ot, kur valdininkams demo
kratija! Bet jeigu komunis-

abudu sykius buvo geros^ pa- ir pavieniai siųstų protestus te- 
_ ir rezoliucijomis, 

Tiesai” skaitytojus, adresuojant jas Carl Horn, 
i i da,r aeb?y.° skaitę Portland, Me. Taip pat skubiai

, . ’ ’ vv _• Ma- siųsti aukų virš paduotu TDA.
; no supratimu, yra labai nau- < Distrikto antrašu vedimui teis- 
dinga prieiti prie tokių žmonių I 
ir užrašyti jiems darbininkiš- Į 
ką laikraštį.

Ir dar yra .labai geras'daik
tas pasiimti su savim knyge
lių. Kurie neužsirašo laikraštį, 
tai pasiperka po vieną ar dvi

Dienraščio "Laisvės” Koncertas įvyks Sekmadienį, 11 d. Lapkričio-Nov
ŽYMIAUSI ARTISTAI, GERIAUSI SCENOS TALENTAI, DALYVAUS IŠPILDYME PROGRAMOS

Candido Canfora, tenoras, Ita
las, operų dainininkas.

Mordecai Bauman, baritone, 
narys Workers Laboratory 
Teatro. Dabar lošia ir dai
nuoja “Within the Gates” 

< perstatyme.
Sadauskaitė

Koloratūra sopranas, Radio City artiste.

K. MENKELIUNIŪTE 
Dramatiškas Mezzo 

Sopranas
A. VIšNIAUSKAS 

Baritonas, iš Bayonne, N. J.

LABOR LYCEUM SVET., 949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y

Shenandoah, Pa., Mainierių Kvartetas, Vadovaujamas 
D. Judzentavičienės. Jie dainuos solus ir duetus.

Kolektyvčs Šokikės arba “Red Dancers.” Jos duos gra
žių šokių ir perstatymų šiame “Laisvės” koncerte.

Bus du dainininkai ir šokikai iš Negrų Nacionalio Teatro: BIRDINA RACKET, dainininkė-šokikė; JIMMY VOXWILL, baritonas;
ANTANAS RAIŠYS, Diller Quaile Konservatorijos mokinys, grieš smuiko solus; Brooklyn o Aido Choras, vadovaujant

L. B. Šalinaitei, atidarys programą.

Koncertas Prasidės 3:30 Vai. Dieną, Šokiai Prasidės 7 Vai. Vakare.
WM. NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS; ĮŽANGA $1, 75c IR 50c, VIEN TIK ŠOKIAMS 40c. PRAŠOME NES1VEUNTI



(1Š UMW of A Pirmo Distrikto Pastogės kiu badu nėra jų palaidojimu, 
bet, tiesiog, angliakasių su jų 
reikalais nuvijimas prie vos 
besilaikančio kalno ir juomi 
užvertimas.

Tai “gamtinė” nelaimė, ku-

CLEVELANDO ŽINIOS
Bedarbius, Reikalaujančius Duonos, Drabužių, Majoras Da

tina. Darbininkų sulaužyti 
išnarinti sąnariai, 
galvos—jie kalti;
o Daviso policija sveika, ne
paliesta, yra teisi. Ginkluoti 
budeliai šventi, beginkliai, be
darbiai ir namelių savininkai 
bjauriausiai išbjauriojami už

suskaldytos 
jie puolikai,

l Liet, svetainėje,. 408 Court St. šianie 
1 susirinkime bus išduotas raportas ir 
finansinė atskaita iš atsibuvusio lo
šimo “Žalias Triukšmas”. Bus apkal
bėta ir kitų svarbių dalykų, tad kvie- 

, čiame visus kliubieČius dalyvauti.
‘ Sekr.

į (261-262)

S?

*

'f

■ * ( sios Japonijos nelaimės, arba 
Boylan’as grąžino nuo du- Plde pereitos vasaros sausros. 

Tiesa, nei kalnas nenuslydo, 
Pasekmė to ine^ n^kas mums išdžiūvo, bet 1 I V • 1 J"*

“Uaisvės” No. 234 nuro- lan’o, rezignacijos reikale, 
džiau, kokie vadai ir kokiais j 
keliais išdavė buvusį šiame di-(rų laišką, kuriame reikalauja- 
strikte angliakasių streiką ir ma rezignacijos. 7__ ’ - L.
pažymėjau, kad angliakasių nei Vieni, nei antri rezignaci-j purviniausia pardavystė 
rėikalai arti pražūties. Tuo į jos nepriėmė. į mumis, angliakasius, pastato
tarpu dar nebuvo žinių, kokį i Spalio 22 d. konvencija at- Į^k.10^ Padetyje kad mes tu- 
atlyginimą vadai gavo už jų 'sinaujino. Delegatus, reika-jreS1™ badaut1'irtoliau būti is- 
pasidarbavimą. šiandien jau! laujančius streiko, Maloney lnaud°Jami,_ kaip žemiausios

•.................................■ ~ , • v j • imsies gyvūnai.J“ ramino, pliurpdamas apie sa-. ...kalpiimn v . . . . ! Mes turime jieskoti išeitiesKalėjimo, Vo žygius Washingtone, kaip i .v v. T .- ■ A . v. . is sios padėties. Jeigu jau,
' daugelyje atsitikimų, inžini^

i riai ir mokslininkai suranda 
būdus apsisaugoti nuo gamti
nių nelaimių, kurios yra gi-z 
gantiškos, tai mes turim, jei 
nenorim būti stokjardinėmis
aukomis, pradėti inžinieriauti1

! apsisaugojimui e k onominėse { .
nelaimėse, • kurios yra, palygi-!^ Namų Ir žemės Savininkų

• - • v 'narius, kurie reikalavo isnamai su musų jėgomis, mazy-; Miesto’ savo gdmy_
į noms maisto ir

Kitoniškos išeities mums nė-|jie esą lygūs kriminalistai, to
ra, kaip tiktai, kovingiems kie, kaip Dillinger ir kiti, ku- 

sušaukti riuos garsusis Melvin II. Pur
vis sušaudė.

aišku, kad už judošystę Cap- 
pelini, kaip išeis iš J 
gaus darbą prie UMW of A 
West Virginijoj, o Maloney j pastangas susisiekti su Roose-J 
jau nuo senai gauna po 50 do-j veltu, arba Darbo Departmen- 
lerių savaitėj nuo anglių baro
nų, už vedimą savo armijos at
gal.

Prie tokių judošių su pana
šiomis išdavystėmis, sveikai 
protaujanti angliakasiai, nie-1

tu. Bet šunytis nunešęs vis
ką ant uodegos, nes tik tegalė
jęs pamatyti kokį ten penkias
dešimtos eilės pagelbininkų! 
pagelbininką. Vienok streiko į 

; šaukti neduosiąs, nes reikia pr* 1/ va vtj c* 11 vi nie- c 7 v

kados negali tikėtis ko laimėti. į laukti atsakymo bile minutę. 
Bet daugelis tam dar netiki, i Kurie delegatai pavadino savo 
neįmato tokių jiems pragaiš-1 va(^us melagiais, tai tiems ku-, 

--- -- -....... i-; —_ n—dvasišką
~ : “Jeigu 

aš meluočiau, tai dievo ant sa
vo lūpų nenešiočiau ir duočiau

tingų linkėjimų. Jie dar įsiti- nigas Curran davė 
kinę, kad buvusio streiko at- pabarimą ir pareiškė:
šaukimas iki šiol tebesitęsia, 
kaipo “mūšių paliauba,” ųes
Mąloney taip išaiškino išduo-.savo Salvą bile kam atimti.” 

kad I Visą dieną laukta iš Wash- 
ingtono telegramos, kuri, bet
gi, pribuko nuo to paties pa- 
gelbininko. Telegramoje buvo 
pasakyta, kad niekas iš Wash
ington© “neturi jėgų” jokios 
pagalbos duoti , niekam, jo-

4111U IV1IV1JVU * VI vi u, i/m Uiiiimiui, Viįuint

Atmušimui Ty Fašistinių Budeliškų Žygiy!
tai, kad reikalavo drabužių 
del žiemos ir autuvų.

Bedarbis.

Cleveland, Ohio. — 30 d. (kurie prarado savo amžiaus 
spalio, miesto majoras Davis, i taupintus pinigus, netiki ir ne- 
tas pats, kuris 1919 metais I kacj bolševikai būtų atė- f ' za rvii rr Ac hmm cnv»n,nnmo 7 cPirmą Gegužės buvo surengęs 
kruviniausias žudynes, išleido 
“ukazą,” kad nuo šios dienos, 
t.y. 30 d. spalio, visi Komunis
tų Partijos susirinkimai ir de
monstracijos yra draudžiama 
ir laisvė žodžio baigta. Vietos 
prostitutė spauda juodai pa
skelbė : “‘Davis Cancels Free 
Speech For Radicals. All Com
munist Meetings Will Be Bro
ken Up.”

Tuom paęiu kartu kapitalis
tinė spauda stengėsi išprovo
kuoti pereito pirmadienio de- 

j monstrantus, Bedarbių ir Ma-

mę vėliaus iš jų, o bankieriai, 
uždarydami bankus, kaip 
Union Trust, Guardian Trust ir4 
Standard Trust, pasiskubino 
jų turtą “apsaugoti.” Tokių 
žmonių labai mažai rasis 1934 
metais, o jų galėjo būti ir buvo 
1919 m. Taigi budelis Davis, 
apsiriks fašistiniais grąsini- 
mais, kad jis su policijos pa
galba išriš šios1 žiemos bedar
bių maitinimo, apdengimo ir 
apšildymo klausimą.

Pereitą pirmadienį 4,000 
bedarbių ir mažų namų sa
vininkų demonstravo, o ne 
kaip begėdė kapitalistinę 
spaudą rašo, kad: “200 Komu-

; drabužių, kad nistU Grūmėsi su 100 Polici-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

| NOTICE is hereby given that License No. 
I B-7427 has been issued to the undersigned
I to sell beer at retail under section 76 of

—8 Ave. Borough of Brooklyn, County of 
- ------ 1 on the premises.

BRILLIANT COFFEE SHOP, INC. 
6024—8 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2020 has J>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 368 Lewis Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN BRUGGEMAN
368 Lewis Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-3191 has been . issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

_ v______ • Hcvcrajfc
Control Law at 762 Flushing Avfe., Bdrough 
of Brooklyn, County of Kings, to bq con- /

FLATBUSH OPEN KITCHEN INC.
---- -----„ -----1. Brooklyn, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
Friends of Soviet Union rengia di- i tbe Alcoholic Beverage Control Law at 6024 

delį 17 metų Rusijos Revoliucijos su- Į Fings^tš SSnl " 
kaktuves, 7 lapkričio (Nov.) 8 vai. į 
vakare, Bus gera programa ir geri 
kalbėtojai. Visų darbininkų pareiga 
dalyvauti šiame susirinkime. Įžanga 
" 10c.tik

Kviečia F.S.U.

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvvks

utaminkp 6 lanlrrWn fNAiA lo 80,1 boer* Wine and li(luor at MuumniKC, O lapKriClO (JNOV). 7:30 j Section 132 A of the Alcoholic 
vai. vakare, 10 W. 22nd Str. " ’ * ■ — — - ■

Draugai ir draugės, jau visiems ^3^." 
gerai žinoma, kad ALDLD ir LDSzA. ~ FLATBUSH C“27 Z“ 
kuopos yra persiorganizavę, taipgi iri762 riu8hin»< Ave;
mes tą padarykime, todėl visi daly- notice is hereby given that Licepse No. 
vaukime virš minėtame mitinge į ]ai- 

ir kuo skaitlingiausiai.
Sekr. A. Lukaitis.

(262-263)

L-1378 has been issued, to the undersigned 
. to sell wine and liquor at retail under Sec

tion 132 A of the Alcoholid Beverage Control 
I Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
| off the premises.
• F. GREENHOUSE
j 1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
rj B-7355 has been issued to the undersigned 

I *2 8''II bp<;! a.l retail under section 76 of
—3 Ave. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HANDY DELICATESSEN
•>31—3th Ave., Brooklyn, N. Y.

< NOTICE is hereby given that License NZ 
j B-7539 has been issued lo the undersigned 

to sell beer at retail under section 76 of the
; Alcoholic Beverage Control Law at 3012 

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

i ROSE DWORETSKY
3012 Stillwell Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 264 Flatbush Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FREDERICK W. HAZLEWOOD 
(Carlton Bar & Grill)

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

given that License No.

jos.” Tie tūkstančiai darbiniu-! 
kų grūmęsi su policija, aplaikė 
nuo jos kruvinus smūgius nie-; 
kados jų nepamirš tol, kol bu- > 
deliams nebus atkeršyta. Masė ' 
darbininkų išstovėjo virš trijų ; 
yalandų bjauriausiame ore, ša- i 
lo, o čia juos kapitalistinė

kąra, kaip tiktai, 
skundų komitetams, 
kitą angliakasių konvenciją, 
kurioje būtų durys uždarytos; Majoras Davis pasikinkęs ir 
'“šimtaprocentiniams ameriko-i užsukęs’vietos laikraščius, ma
nams”—Maloney ir šaikai, po paslėpti savo kruviną dar-
“dievų tarnams 
visiems dolerių gončams.

Minėtų plunksnų paukščiam' 
mes nebegalim pasitikėti. Mes,1 darbius su policijos buože ir 
be atidėliojimo, turim išsirink-! jie tuom bus pasitenkinę. Jis 
ti vadus,-kurie puošiasi mark-; aiškai pasako savo ukaze, 
sizmu-leninizmu o ne doleri-!kad Pakartos tuos visus 1919 : sizmu-ienmizmu, o ne aoien m ŽVėriškus būdus prieš ; 
mu amerikomzmu. Mums (aIkanus Gievdando darbiniu- : 
reikia tokių, kurie, apsiginkla- kus įr darbininkes, kurie išdrįs ■ 
vę klasių kovos supratimu, ko- reikalauti duonos, drabužių, ir ; 
voja iki pergalės, o ne bėga iš pastogės. Taip kapitalizmas ri_ : 
mūšio lauko, kaip gončai pas
kui dolerį. Klasiniai susipratę 
vadai mūs neišduos, šaukime darbininkų, 
nauja konvencija! Eikim nau-! o. __ L- j 1934 Metai, Tai Ne 1919 Me-!

tai, Pone Budeli
1 Lai kruvinasis Davis “tiesi-!

j jasi” save, kad jam pasiseks 
daugelį darbininkų išgązdinti, 
kaip 1919 m. patrijotiško įsiu
timo laiku. Tuomet daugelis 
manė komunistus esant tais 
baisūnais su peiliais dantyse ; 
tuomet nemaža dalis ameriko
nų darbininkų patikėjo jojo

i užkinkytos spaudos melams;
Spalio 25 d. skaitau tos die- jtuc,rnet J“? tm'6jo gerus darbus 

dienraštyje “Laisvėje”! P* K^ras algas n bijojo, kad tie 
Sklo- i baisus “bolševikai” nuo jų ne
moto a^imtų. Bet dabar, pone bu-

Tarp "kitko’ide.lVĮ-a kiti metai—1934 me- 
i prakalboj; tai sesti metui, nedarbo, vargo 

x 17 .iv* n Ir /-\ l\/l i Afirn vatu i /a it© I

damas streiką ir sakė, 
streikas bus atnaujintas, jeigu 
Gormanas nebus naujai unijai 
palankus ir nepripažins a jos. 
Bet bėgyje 9 mėnesių Germa
no užduotis buvo ne anglia
kasių reikalų išsprendimas, ( 
bet Cappelini’o ir Maloney už i kiame reikale. Uždanga nusi- 
pakarpos paėmimas. Jam taspeido> konvencija pasinėrė 
puikiai pasisekė: Cappelini ir | dumblynam “Taika,” kurios 
Maloney šoka pagal Germano n01d UMW of A vadai ir an- 
smuiką.

Akyrcgyj šių faktų, nemąs-;'kai išblaškyti; 
tantieji r.ngliakasiai, per sav0 ' atsjp vėpti 
generaliuj skundų komitetus/

’ nuolat klabino duris savo par-įgių dei^bų vaisias! 
davikams, kad šauktų konven-| 
ciją ir b itinai skelbtų streiką Gorman Pradėjo Rodyti Savo 
ir -prikeltų iš miego “tinginį” Į Aštrius Dantis
Gormaną. šitoks nenuoramų' 
angliakasių veiksmas darė ne-i 
patogumą, kaip Gormanui, taip ! 
im vadams.

k Kad užbėgti už akių tam 
angliakasių žygiui, visa ftfaši- 
na likosi paleista darban: Cap
pelini davė įsakymą pasiduoti; 
Maloney, kaipo aktyvis vadas, 
pradėjo, kaip šunytis grybelio 
užėdęs, seiliotis ir vingių vin
giais bėgioti, išsisukinėti, kad ___ _  _ __ _________ __
angliakasiai nepatėmytų jo iš- tykįOs vakacijos, pristatydami ”
davysčių; kunigas Curran pra-'jp darbo klausvti in skun-- ir 6 ° r • t- •i : Plie aaio° Klausyti jų skuh Mano supratimu ir patyrimu 
dėjo laikyti speciales pamal- ■ dug> knrie> šiandien jau pasiro. apie Lietuvos valdininkus 'ir jų , P0"“1. suveuz.ioLojai, aų u
das, kad angliakasiai neišeitų do> buvo tiek reikalingi, kiek i kyšių ėmimą, atrodo, kad po-j blku®J nrieš kitus^
i& proto ir neduotų kirtį sė- įSvalevto kiaušinio kevalas nia Petrikienė atvirai nori į/vienus aarm S P / »
dynėn vadams; Gormanas pra- gtai> jis griausmingu balsu už-. Amerikos Jie ir

. >, ‘ olėšria Lietuvos valdžia "į: dieną tą patį kartoja. Bet ko-
streikieriai, netekusieji darbo. ios pasekėjus. * munistai dar niekur šioj ša-

i priimami] 1927 ir 1928 metais, man lyj neturėjo progos tų visų 
iš savo! besirengiant išvažiuoti iš Lie švenčiausių Amerikos tradicijų

s I sugnaut". kunas talP. garsiai
siūlosi p. Davis nuo jų apsau
goti.

1919 metais mažų namų ir 
; žemės savininkai galėjo pati
kėti ir daugelis patikėjo kruvi
nojo Daviso melams, kad ko
munistai kėsinasi atimti jų 

. turtą-namą ir pasidalyti viską
- su juomi. po šešių metų nedar-

dymą iš valsčiaus valdybos, bOj darbo masės patyrė ant sa
tai per tris savaites reikėjo vo kailio, kas yra jų turto pa-.

ir šaikai, no paslėpti savo kruviną dar- 
kunigams ir kurį padarė 29 d. spalio 

* 1 ant bedarbių ir mažų namų
į savininkų. Kruvinasis Dayis 
' mano papenėsiąs išalkusius be-

BAYONNE, N. J. 
26 kp. susirinkimas įvyksLDS

lapkričio (Nov.) 7:30 vai. vakare, 26 the ’Ajcoho'įc 'BeveVa“gė C^Ttrom^w at” 53} 
spauda dar apmeluoja ir fa- E. 21st Str. Visi nariai malonėkite 
.......  ■ ’ .... - - dalyvautų nes turim daug svarbių:

■ reikalų apkalbėti, atsiveskite ir nau- .
------------------------------------------------ I jų
šistinę, kruviną policiją nubal-

narių.

Pranešimas Žurnalo 
“Priekalo” Reikale

Sekr. A. Lukaitis.
(262-263)

glių baronų reikalų gynėjas, 
Gorman, atsiekta. Streiko rū-

; Germanas gali 
ir kitaip užriaumo- 

Angliakasiai, pasidalykite

ša krizio klausimą, taip lygiai 
jojo tarnas Davis vykdo fašis
tinį puolimą ant Clevelando

ju keliu!
Požeminis.

Mano Patyrimai apie 
Lietuvos Valdininku 

Kyšių Ėmimą

Pasistatęs Maloney užpaka
lin, Gorman pradėjo rodyti aš-Į 
trius savo dantis ir teikti an-j 
gliakasiams kirtį po kirčiui. | 
Jau dabar jis gerai žino, kad' 
angliakasiai yra suvyti užbur- 
tan ratan ir yra reikalas per
varyti per šerengą visus, kurie ! nQS 
“nusidėjo,” kurie £uvo akty-! straipsnį po antgalviu 
vūs streike už Maloney galią ! kos Lyderka Garbina Smeto-' 
ir padarė jam (Gormanui) Į nos Diktatūrą.” _L 
“turbacijos,” atitraukdami nuo P°ni°s Petrikienės ; įr skurdo Miesto rotužėie val-. . . , -rara pasakyta: “Kyšiu ėmimas;n skuiuo. ivucsio lutuzeje, vai 

p J - į st įjos sostinėj ir kapitoliuje
į Washingtone tebesėdi tie pa
tys ponai suvedžiotojai, ką ir

das, kad angliakasiai neišeitų1, 
iš« proto ir neduotų kirtį sė- jgvalgyto

'’'4. . - I KJVCAlX, J 1U X AC. V. XA C X M C V. X,

desjo, kaip kanarka, čiulbėti a- bliovė, kad 729 darbininkai 
pie taiką su UMW of A. ,........................-

. JBet angliakasiai užsispyrė > del streiko nebūtų 
ir.,Maloney turėjo suteikti kon-1 atgal todėl, kad jie 
vėnciją. Konvencija įvyko spa-,’ noro” metė darbą, 
lio 15 d., Wilkes B^ąrre, Pa. j

> Konvencijai atsidaiaus, ]----■
250 delegatų, prigužėjo įvai- * pareiškė, kad visi nepamatuo- 
rių ^taikos angelų.” Tada Gor-1 ti. 
manas nuleido meškerę kon-, 
;Vencijos dalyviams, 
mas ant jos va ką:

^Imkite garbingos taikos 
kelią! Tik taikoj angliakasiam 
sugyvenant aš galėsiu naudin
gai išrišti jūsų reikalus ir tam 
aš ^turiu puikų planą, 
p&nas, tai pastatymas 36,000 
aiyįfliakasių darban. Dabar 
vykstu į Washingtoną tais rei-

■ k^ais.”
;Gorman “išvyko” Washing- nukirsti.

tonan. ‘
d^tegatų akis, pasiūlė, 
kdnvencija nutartų štai ką. no ir •<, 

/'Abiejų unijų pildantieji ko-j kuris vedė “garbingon taikom”
mitetai (viršininkai) turi re-
zi^nuoti ir nauji rinkimai būti tate iš gėdos? Vienasrsenis su-'pirk, vaike, literį degtines, tai; plėšikų teismas nebaudžia 
paskelbti distrikte, po prie-1----- -• —!tuoiaus bus viskas gatava. d...

žibraj po dvi ypatas nuo abie-| 
jų unijų ir vienos paskirtos 
pėr gubernatorių.”

’Po to tarimo link “garbin
gos” taikos, Maloney ir kuni
gas Curran nusivijo paskui 
Gurmaną į Washingtoną, gel
bsti jam “sunkiame darbe,”:

i tuvos į Ameriką, teko daug su- ’ 
i Iki šiandien jis jau išspren-’ sidurti su .Lietuvos valdinių-, 

atsidarius, prie! dė kelis desėtkus skundų ir ’ K*18 Vi ®u mandagiu apsi-;! ėjimu ir mandagiu patarna-Į
. vimu” (kaip sako ponia Pe- 
įtrikienė). Aš gyvenau už 4

Apie 36 tūkstančiams darbi-, kilometrų nuo Seredžiaus 
uždeda-! nįnkų prižadėtus darbus jis ,Valsčiaus Valdybos. Prieš iš- 

Idabar gieda: “Jeigu valdžia važiavimą reikėjo gauti paliū- 
užsakys 5 milionus tonų an-, 
glių ir jeigu baronai ‘sutiks’ Į 
mokėti jo nustatytą algą- 
$4.62 dienai.” Jsitėmykim tik 
“Jeigu, 
išstenės kelius tonus anglių

Mano

dabar “Priekalo” rei- 
tai yra pavienių nu- 

platinimu, prenumera-

Nuo 
kalais, 
merių 
tų priėmimu, atsiteisimu už
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg. G. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. M. 
šolomskas, bet leidžiant AL- 
DLD žurnalą “šviesą” ir tu
rint daug kitų darbų, jis ne
gali toliau “Pr.” reikale dirb
ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis 
pasirįžęs daugiau padirbėti. 
Mūsų organizacijų įstaigos 
gelbės kiek tik galint drg. 
Kuraičiui. Visais “Priekalo” 
reikalais kreipkitės sekamu 
antrašu:

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

ALDLD Cent. Komitetas. <
_____________________ <

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

.------- ----- - - tz v v -----—v J —

__ I vaikščioti į tą valsčiaus valdy- sidalintojais. Mažieji namų i1'i QpvffanHII 
~ bą (ko ne kasdieną), kol išga- žemės savininkėliai nei vie-i

vau tą mažą paliudymą (kad nas peprarado namelio komu- į CĮivAnjcLnc 
Valdžia gal kaip ir a§ nesu įregistruotas tame' nistams-bolšęvik., kaip tai p., vuiviiwnw 

valsčiuje, kaipo ne Lietuvos Daviai kartoja ir jais baido.
del biednųjų bedarbių nupirk- pilietis). Ir tai kitaip negalėjo Amerikos darbininkus ir ma-|

Vyry ir Motery
Ligos Gydomos

MINERSVILLE, PA.
i Rusijos Revoliucijos sukaktuvėms 
rengiama yra labai svarbios prakal
bos. Kalbėtojum bus drg. Mack 
Harris iš Philadelphijos. Mack Har
ris daugelį kartų Amerikos kalėji
muose yra buvęs už streikų vadova
vimą; daugelį kartų streiklaužių ir 
policijos mušamas ir kankinamas 
buvo.

Mack Harris nepaprastai yra iš
kalbus ir atsižymėjęs Amerikos 
voliucionierius nurodys kelius ir
dus su pavyzdžiais, kuriais eidami 
Amerikos darbininkai pasiliuosuos iš 
kapitalistinės priespaudos; vargo ir 
bado, taip kaip Rusijos darbininkai 
padarė. Atsibus lapkričio (Nov.) 
7-tą dieną 7:30 vakare Darbininkų 
svet.

Zeikų orkestrą užkviesta su orkes
trine dalia prisidėti.

Rengia Komunistų Partija.

te
bū

WORCESTER, MASS.
Vaikų Žiburėlio i komiteto susirinki

mas įvyks 5 lapkričio (Nov.) 7 v. v. 
Liet, svetainėje, 29 Endicott St. 
Kviečiam visus draugus ir drauges 
skaitlingai dalyvauti, kad galėtum 
sudaryti planus ir pradėt mokyklėlę.

(261-262)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

6 lapkričio (Nov.) 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių kliube, 17 School 
St. Visi nariai, ir narės malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti, taipgi bus išduotas 
svarbus raportas iš 7 apskričio kon
ferencijos.

Ofg. S. Kukauskas.
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NOTICE is hereby . ___ ____  _
RW-133 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 

of the Alcoholic Beverage Control 
St.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the pre

ll. JORGENSEN
Brooklyn, N. Y.

132 A 
Law at 152—-24 
County of Kings, 
miscs.

152—24

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
914 Broadway Brooklyn, N. Y.: ---- —_------ į
NOTICE ,įs hereby given that License No. 

, RL-2281 hnis ’been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage Conr 
trol Law at 1644—1650 Flatbush Ave. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

MONTGOMERY ROYAL GARDEN 
1644—1650 Fiatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Ix-1433 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at r«ail under sec- 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 754 Broadway, Borough of Brooklyn, 

; County of Kings, to be consumed off the 
■ premises.
NEW LIGHT RETAIL LIQUOR SHOP INC. 
754 Broadway . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lic<>n:«e No. 
A-88-81 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1586 
Broadway Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MAX NEWMAN
. 1586 Broadway Brooklyn, N. Y.
j NOTICE is hereby given that License No.
' L-931 has been issued to the undersigned to , 
' sell wine anil liquor at retail under section 
I 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
1 Law at 421 Park Ave. Borough of Brooklyn, 

premises.
VINCENT PADULA

Brooklyn, N. Y.

JOHAN 
St.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirin- County of Kings, to bo consumed off the 

kimas įvyks pirmadienį, ^5 lapkričio 
(Nov.) Liet. Tautiškame name, 7:30 421 Park Ave, 
vai. vakare. Visi malonėkite daly- i NOTICE is hereby given that Lfcsnse No. 
vauti, nes yra daug svarbiu reikalu ! J3'750?, l!a8 bc°n i«8Y,cd the undersigned• i • i -u , ' to sell beer at retail under section ,6 ofapkalbėti, taipgi kiekvienas narys tu- the Alcoholic Beverage Control Law at 157 
res paduot savo antrašą tikrai ir cei- I Roebling St. Boroagh of Brooklyn, County A • • • v KITKrC <■/■» 1a « PAncnmod zxr* iknsingai, kad galėtum siuntinėti zurna 
lą “šviesą” į namus.

Fin. Rast. G. Shimaitis.

apkalbėti, taipgi kiekvienas narys tu- the Alcoholic Beverage Control Law st 157

. of Kings, to be consumed on the premises. 
GASPER SAMOL1S

I 157 Roebling St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic BeverageELIZABETH, N. J.

TiftSfllDinos (Irau(T!ios meti" ' Gontini Law at 964 Halsey St., Borough of AUSI OS pasaimnes araugljos rncu Brooklylb County of Kings, to be consumed
nis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
8 lapkričio (Nov.) 8 vai. Liberty 
svetainėje, 269 Second St. Kiekvienas 
narys ir narė privalo dalyvauti, nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėti, 
taipgi bus renkama nauja valdyba 
1935 metams.

i Sekr.
! (261-262)

, on the premises.
WILLIAM PRIESTLY & FRED .1. 

SCHUMACHER
1 964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven th st lacenss No.
, B-7453 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

• Stillwell Ave. and Boardwalk. Borough of ; 
s Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
. on the premises.
' SOUTHLAND DRINKS. INC.
] Stillwell Ave. and Boardwalk Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given ths'. License No.
. , • ' L-743 has been issued to the undersigned to

Liet. Prog. Darbininkų kliubo se- 8el1 \'ine «nd H<iuor at retail under section 
„x:_ ____ i • 132 A of the Alcoholic Beverage control. . ~ sereuoj, Law at 272 Grand Ave., Borough of Brook-

7 lapkričio (Nov.) 8 vai. vakare, lyn. County of Kings, to be consumed off 
i the premises. i

i i.z:
I 272 Grand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-6956 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 52 
Mcserole St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LORIMER TAVERN
J. SLAWINSKY

52 Mcserole St. Brooklyn. N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 457 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY WATTERS
457 Myrtle Ave. Brooklyn, N.Y.

i8 bereby Riven that License No. 
CL-108 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 610 Manhattan Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.
BROOKLYN SLOVAK AMERICAN CITIZEN 

CLUB, INC.
619 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Gydoma Odos 
h Išbėrimai, Krau-
> jo Nesveikumai,

N Nervų- Ligos
$1 Chroniški
M dūliai, Skilvio,

Į Žarnų ir Mčšla-
I žarnės Ligos, A-
/ beinąs Nusilpi-

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

Plaučių, Kvepuojamų-

i gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
l kurio nesuprantate, su pasitikėjimu

žus biznierius. Bet milionam 
atėmė ; 100! procentiniai bari- i Mp 
kai, kurių dalininku yra kruvi-hJij 
nasis Davis. ,Nė; komunistai at-. v

.j ėmė Clevelando piliečių šun-!
> bet i 

. bankai, kurie užsidarė, kurių 
kuris viršyiomi^ buvo pp. Nutt’sai, 

u k° , Baldwiniai, Van Sweringeriai, mai, Gerkles, ------
* a'iHausiai ir kiti. Nežiūrint, kad // DGdų ir kites Vyrų ir Moterų li- 

tuojaus bus viskas gatava. | t>et tie šimtai tūkstančių dar-' ateikite”įa^Dr^Žins.' 
(Litens degtines tada kainavo. tininku ir smulkių biznierių/ 
5 htai.) Taip ir padariau. Į _______ '__  j

Kada ištaisė literį užpakali-1 “ “
niame valsčiaus kambaryje,! ponas to visai neklausė, sako: . - * • t i • i • 

akim, pradėjo klaust ar aš iš- gerai mums atsimokėti.” 
tikrųjų norėsiu to paliudymo Į Tai tik vieną tokį atsitikimą ! 
tą dieną (kurio jau per 3 sa-į paduodu, bet jų galėčiau daug | 
vaites laukiau). Ir dar tuo ne- • daugiau parašyti, tik nenoriu j 
pasitenkino. Po parašymo “liū-; užimti daug vietos laikraštyje. I 
dymo” raštininkas pradėjo rei-: žmogus sakydamas, kad Lietu-! 
kalauti daugiau fundyti, bet’voje nėra grafto, ar kyšių, ėmi- 
neturėdamas daugiau pinigų, mo, tiesiog meluoja, dumia 
pradėjau aiškinti ponui, kad darbininkams ; akis ir perša 
paskutinius praleidau pirkda- kruviną Lietuvos fašizmą, 
mas pirmą literį degtinės. Bet V. Brazauskas.

prieiti, kaip tik duoti kyšį.
Duoti visiem po penkinę ne-

Ką jūs manote, ka galėjau, nes būt reikėję
* v 7 *, fSnrvFi vieno cjova -ninirYilc

.... Iriuos buvau šūsiririkęs-del ke-l®.™? P£S
i;™-«, vAibni., Vari +„ Jkiai sutaupmtus centus,

ti, bet baronai, tai jokiu būdu 
“nesutiks” viešai algas taip

J j ati
duoti visus savo pinigus, ,ku-

Skau-

Maloney, kad apdumti ŲMW of A už tai pasakys? <j
1 , pasiūlė, kaa“pažiba” Go'rmano pla- n07is Veikalų^Genu,” ka~d tu-;

laurai” kloti ant kelio, rejau patarėją (dėdę),
buvo geriau susipažinęs, 

Angliakasiai, ar jūs neraus-Į ponai nori. Dėdė sako:

Prįe”’'varė į gurbą, kaip stok j ardo 
į gyvulius, visą tūkstantinę ar
miją su visais vadais—atleis
kite—su doleriniais gončais.
Angliakasių Reikalai Galuti
nai Palaidoti—Kokia Išeitis?

Nors daugelis iš mūs jau 
senai žinome, koki yra žmonės 

kad pastačius prie darbo 36,- ir kur gali nuvesti Cappelini 
000 angliakasių. Konvencija ir Maloney, bet šiame vėliau- 
likosi pertraukta iki spalio 22 šiame nuotikyje visiems turėtų 
d., kol .. aus atsakymą nuo i būti aišku, ir ant visados, kad 
UMW t?f A prezidento Boy-jšis reikalų išdavimas jau jor

ELIZABETH, N. J.

kantis susirinkimas įvyks
premises. i

MORRIS SCHRIER 
Brooklyn, N. Y.

tai, paskui, išėję su raudonom/‘Važiuoji į Ameriką, tai turi 
Llrlm vxvJo a An'o Irlniiof- n v. TYllimS fl 1« i TY1 nlrSti ”

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

'Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

110 East 16 St. N. Y.
Įsisteigęs 25 metai

Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.
New York

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

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.
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Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
t (Tąsa)

—Padaryta! Ugnį!
Du ugnies ir dūmų divonai pasirodė 

ant jūrų paviršiaus, su mažu protarpiu 
tiesdami vienas į kitą degančius galus. 
Mes daugiau nepamatėm torpedinio lai
vo. Gal būti, kad jis paklydo tarpe tri
jų dūminių uždangalų, bet mūsų jis dau
giau nerado. Mes kartais pastebėdavom, 
kaip viduryje dūmų pasirodydavo baltos 
dėmės—be pasekmių prožektoriaus spin
duliai mūsų jieškojo. Nerado! Ir aš pa
sakysiu tau, Nikole: “anglai” neturėjo 
teisės nepildyti tarptautinės konvencijos 
nutarimą apie navigaciją svetimuose 
vandenyse ir atakavimą svetimų laivų. 
Mes pabėgom! O, kaip mes džiaugėmės!

Pirmiau visko mes paleidom darban 
kreinus ir per šešias valandas ištuštinom 
granatas. Mes norėjom išmesti į bedug
nę taip pat ir kanuoles (jų buvo nedaug), 
bet su jomis buvo perdaug rūpesnio, ir 
mes pasitenkinom tuo, kad nuėmėm vi
sas smulkiąsias dalis ir- skydus ir pą-< 
siuntėm į bedugnę drauge su granato
mis.

—Šaudykit dabar, kapitalistai!
—Džiaugkitės darbininkiška vienybe!. 

Praėjo valandos laimingos pergalės.
—Ką mes darysim? — Sulaikiau 

Antonijų, bėgantį į kajutą.
—Sušauk visus jūrininkus!
—Ir paskiau?
—Tu matysi!

Susirinkimas ant Laivo Ofione ir 
Išvažiavimas

Mes sušaukėm į kajutą beveik visus | 
jūrininkus. Viršuj ir apačioje — prie i 
dižūro ir mašinų—liko mažai. Jūrinin
kai rinkosi, kaip tekanti ugninė masė. 
Vienybės impulsas, karštas oras, nual
sinti muskulai ir užsispy rūšie ji žvilgs
niai—štai, mano Nikole, vaizdas psicho
loginio paveikslo!

—Cbmpagni dell’ Ofione (draugai iš 
Ofionės), — prakalbėjo itališkai Anto
nijus. — Pirmą sykį ant mūsų garlaivio 
mes darom bendrą jūrininkų susirinki
mą. Pirmą sykį mes randamės tiek arti 
Raudonosios Žemės! ’ Mes atplaukėm 
čionai su paslėpta ugnim granatose. 
Mūsų broliai turėjo žūti nuo pragariškų 
eksplozijų! Bet dabar...

Ahtonijus ištiesė nugarą, pasitaisė,

as

pakėlė augštyn pečius ir paskiau sudavė 
kumščiu į stalelį...

—Dabar aš sveikinu su įvykiu užbaig
to darbo. Granatos dabar yra maistas 
jūrų žuvims! Jūs nebijokit Tumilovo. 
Jis yra prakeiktas viršininkas, jis yra 
šmėkla praeities. ' Mes nepavelinsim 
jiems mūsų rankomis daryti granatas ir 
slėpti į paraką mirtį, kuri užmušinės mū
sų brolius. Mes nenorim būti agentai 
kapitalo, agentai mirties.

Masėj jūrininkų ir jų tvirtuose kū
nuose aš mačiau gimstantį veiklumą.

—Mes esam legijonas. Ir jei mes 
drauge suriksim vieną obalsį, pasaulis 
sudrebės ir saulė taps sesuo žemei. Ka
da mes suprasim vieną obalsį, iš mūsų 
krūtinių išeis uraganiškas kovos atsidu
simas. Tik vienas obalsis! Jūs žinot jį, 
brangūs draugai? Jei jūs žinot, šaukit 
jį-

Antonijus nuleido rankas žemyn ir 
garsiu storu balsu suriko, užpildydamas 
visą kajutą:

—Visų šalių proletarai, venykitės!
—Viva, viva!
—Rėkit rusiškai “ura,” “ura!”
Jūrininkai pašėlusiai suriko ir per ke

letą minučių aš girdėjau tik vieną bai
sa: r

—Ura! Viva! Ura!
—Gyvuok, teisinga 

vuoja Revoliucija!
Kas toliau atsitiko.

Aš tirpau tarp jų, ir mano sme-

Viva!
Rusija! Lai gy-

aš gerai neprisi-
menu.
genys tarsi išsiliejo į kitus, formuoda
mos su jais vieną grandį, skambėjo me
taliniai, kaip koks lenciūgas. Tas viskas 
buvo virš atminties.

Ir dabar prieš tave, mano brangus 
klausytojau, yra nauja Lucija!

—Atveskit Tumilovą!
—Tumilovą! — sušuko jūrininkai. — 

Mūsų triumfas privalo paįvairėti.—Aš 
juokiaus ir tik susilaikiau tada, kuomet 
prieš mane atsistojo surištas 
Tumilovas ir jo pagelbininkas. 
tilom.

—Pone Tumilovai!
Pulkininkas pakelė galvą1 ir

siomis akimis, pažiūrėjo į Antonijų. Jo 
padėjėjas tylėjo ir per visą laiką nepra- 

i tarė nei vieną žodį.
(Daugiau bus)

virvėmis 
Mes nu-

paniuru-

g

į

'jokios diktatūros jau nereikės, gliakhsius, paleido į
t ,?traipsms Turtas išsunktas ; Jingliakasiai 1 paliekami tik senesni šeimy- Paskutims Laiškas, parasy- traukit savo keliais į pragais-15 .v, . , . . . .

tas Andor GabOr. Jį beskaity- tį. j niski darbininkai. Pntruks-
damas kuo ne visą išmokau' *_______ _ ___ _________
atmintinai. Jame parodo, kaip ^iOs nenuverstos, bet tas dar i darbų, jie bus varu stato- miršta ištikimi darbininku kla- T>;+404-^r,r,0 Yl/YmOl1- '_ • • • •

■A3: . ,'”<v

Penktas Puslapis.

gatves: į miestų , darbuose, sako/buš neškite x<Laišvei’,,? kaip’ i
j paliekami tik senesni šeimy-

- ■ ” jniški darbininkai. Pritrūks- 
Tiesa, dar liko kelios laužy-i^unt jaunuoliams kitokių

miršta ištikimi darbminkp kla- neįrodo, kad Pittstonas nemer-!m; j 
įsei revoliuciomenai-taike su-. dėja, nemiršta. Nors dar yra 1 
I kilimo, Austrijoj. Toliau ran- ]<aį kur anglies ir plieninės 
; dame apie tai, kas dedasi Chi- ]aužyklos stūkso, bet turi ne
rijoj, apie darbo unijų judė- apsivilti tie, kurie mano, kad j 
jimą, apie Amerikos negrų “gaL dar pradės dirbti,” nes; 
problemas, ir daug kitų turi- ]<aip viso pasaulio kapitalistai! 
ningų raštų, kurie telpa “švie- prilipo liepto galą, taip ir an-!
sos” No. 3. Skaityk, drauge, glių baronai. Jie“ griautų ir! BUDAPEST. — Vengri- 
ir studijuok, o sužinosi, ko dar tįios plieninius “breikierius,” I jos fašistų valdžia areštavo 
nežinojai, -kas tau neaišku.

Susnikų Jurgis.

jimą, nes į

Mirtinai Kankinamieji 
Komunistai Vengrijoje

«ios fašistų valdžia areštavo 
sugrįžu-

Pittston, Pa

jeigu galėtų kam plieną par-ifr- komnnktną 
duoti arba nors sudeginti, kaip . .^°munisiUS, .
kad daro su mediniais. sius is Sovietų Sąjungos.

Neduok Alijošiau, jeigu =>y-! Suimtieji bekvočiant buvo 
kiais pasisuktų apie “breikerį” | taip kankinami kad vienas 
iisr&jrwrteiM oti« “““ j™ ™- 
perkūniškai žūtų, o iš “brei-;teko gyvybes. Fašistai skel- 

--------------------------- Ibia, kad jis tuo laiku per 
Pittstonas lėtai, bet traukia į Įang^ iššokęs ir užsimušęs;

jeigu vis proto' nevarto- galimas daiktas, kad

Philadelphi jos ir Rytinės Pennsylvanijos 
Komunistų Partijos Kandidatai

ir
del ko įvyko tie mūšiai, y- 
pač kokią rolę vaidina gel
tonieji vadai.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

šis tipiškas angliakasių kerio” karo laivas išdygtų, 
miestelis kaip tyčia ir pasta- j 

tytas gamtos prasčiausiai su- grabam Kur dėsimės 
tvarkytoj vietoj, taip, kad vos tojai, _ 

' vieną išilginę gatvę tegalimą sim ?
buvo pravesti tarp paupio, at-1 - -------

. kalnių bei daubų. Šiam mieste-1 Penki metai suėjo, kaip iš 
' liui priskaitoma 18 tūkstančiu nuolat dirbusių 9 kasyklų, I "” UT” ’ • v |

■ ■ viena, būtent, Ewen, dirba a-;uz dalyvavimą buvusioje, 
pie pusę laiko. Kitos jau kojas' Vengrijos Soviėtų valdžio- 
užvertusios ir jų darbininkai' 
vaikščioja, kaip viščiukai, ne
tekę savo vištos. Dešimts tūk
stančių buvusių turto krovėjų 
baronams liko elgetomis; jųjų 
šeimynoms gręsia bado šmėk
la.

Savaimi aiškus dalykas, tas 
ant visados tęstis negalėjo. Po 
kelių metų sunkaus pusbadžio 
angliakasių gyvenimo atėjo 
pagalbon valdžia su savo ju- 
došiškais grašiais. Kol šalpos 
darbą susistematizavo, sako
ma, buvo pusė bėdos. Vėliau, 
kada viskas buvo “sutvarky
ta,” atsirado įvairios kategori
jos šalpos paskirstyme, o dar 
vėliau, įsigalėjus pašalpdavių 
mašinai, ir toj srityj angliaka
sių gyvenimas prilygo gyveni
mą šventoriaus gyventojų Lie
tuvoj.

Nepasitenkindami pašalpda- 
viais, šie vargšai, susitvėrė 
“Bedarbių Lygą.” Pradėjo lai
kytis susirinkimus ir, išsirinkę 
komitetus, pradėjo reikalauti 
didesnės pašalpos. Bet ir čia 
nelaimė, nes tamsumas sulošė 
išdavikišką rolę jų pačių ne
naudai. Susirinkimuose, kur 
sueidavo ir šalpos skyriaus šni- 

viena prieš Įrita išdavystės dar- 
„ą. Besikoliodamos, neteisin-

i gyventojų, o su visomis apie- 
linkės “pečėmis”—50,0.00.

; Miestelis plikas, kaip tilvi- 
i kas: čia nėra nei vienos pėdos 
j parko, nei vienos vietos, jokio 
amžiaus žmonėms, pasilinks
minimui, išskiriant YMCA į- 
staigą ir porą kalbinių judžių

| namų.
| Nors šis miestukas tupi ant 
! “juodo deimanto” viršaus, vie
nok čia negyvena nei vienas 
baronas, to turto savininkas, 

j nei vienas baronų oficialas ir 
Įtuomi utėlių ėdami
I buržujukai negali jpasigirti 
; kaip kad 
j Scranton, Pa. čia negyvena nei 
į vienas oficialas nei vienos nei 
j antros unijos, kuomi galėtų 
! “didžiuotis” angliakasiai. Čia 
Inėra jokios įstaigos, apart Ii- 
I goninės, kuri pastatyta apielin- 
įkės gyventojų aukomis, ir kuri Į 
į stovi ant kalno, lyg bokštas 
! ant bokšto' prie kurios veda 
įtik vienas baisiai sulenktas ko
i' lias, darantis pavojų lankan- 
j tiems tą įstaigą. Įstaigoj ligo
niai maitinami panašiu maistu,

. kaip kalėjimuose ir sykį žmo
gus ten buvęs—daugiau nebe- 
nuveši. čia randasi devynios 
avinyčios, bet už tai nei vienos 1 
tinkamos svetainėj susitinki- • tamsios kūmutęs pradėjo

imams, lai pavirsis ploto, kur - -....... -
I riogso Pittstonas ir gyvento- 
! jų turtas tame užburtame ra
itė, kurį anglies baronai užbrė
žė.

Bet pažiūrėkim pasikasę ke-

miestelio

Wilkes-Barre ir

jis užkankintas.
Hoffmann pirmiau buvo 

atsėdėjęs 5 metus kalėjime 512

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191je; po to jis išvyko į Sovie-; 
tų Sąjungą. L

Apart trijų minėtų, areš-p 
tavo dar vienuoliką komu- i' 
nistų. Jie kaltinami, kad i 
norėję per revoliuciją nu
verst dabartinę Vengrijos 
valdžią. Kalčion jiems sta
toma if Pecs mainierių su- 
kurstymas į bado streiką.

Angly Darbiečiai Gavo į
740 Valdviečiy 11

LONDON. — Miestų vai- j { 
dybų rinkimuose Anglijos | ? 
Darbo Partijos kandidatai i—— 
laimėjo 740 vietų; jų dau
guma išrinkta ir vienuoli
koje iš 28 paties Londono 
dalių.

MAINIERIŲ MŪŠIAI?

Nanticoke, Pa. — Kapita
listiniai laikraščiai rašo, kad 
čia ir apielinkėje įvykę di
delių susikirtimų tarp Un-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
'84 Union Avenue 

, BROOKLYN. N. Y.’ gai viena kitą įklampino, o ten ited Anthracite Angliakasių 
besiklausantiem šnipam to ir f
reikėjo, šnipams pasirodė, kad kers Unijos narių 

liulįimtus" pėdų" pJ~Pittstono Be visiems “perdaug” mokėda-' - -
apielinkės, o pamatysim didelį I vo pagal kategorijos ir pasek- . L-alin

+11^00__'‘juoda-'mej to, vietoj kad Išsikovoti J4 y41111
priklausantis daugiau centų, gavo mažiau.
aa.1 -----o, Tai tokį gyvenimą stumia

kur gyvena. Gudriųjų baronų vargšai bedarbiais 
__  _ stojo Greta šių bedarbių ir varg- 
talkon šiems gudruoliams: iš-išų slenka kita kategorija 
gręžė šaftus, pastatė milžiniš-! “vargšų.” Tai biznierėliai. Jie, 
kas laužyklas, kasė, ėmė anglį į žinoma, šalpoj negauna. Bet 
iš po žemių, neatsižvelgdami į kad jų kostudienai, didelėj di- 
savo sveikatą, nei j gyvastis, suslde.d? iš tų, kurie

skirtumą, čia turtas—“juoda-; 
sis deimantas,”
žmonėms, kurių nei nežinome. 
] “ ’ ‘ 
įmasinti pittstoniečiai stojo

Unijos ir United Mine Wor- 
Vieni I 

norį streikuoti, o kiti pašto-!
. Tuose susi

dūrimuose dalyvavę tūks
tančiai žmonių.

Draugai mainieriai, pra-.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

( MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

visi balsuokime ir kitus ra
ginkime balsuoti už Komunis
tų Partijos kandidatus. Taip 
pat visi kviečiami stoti į Ko
munistų Partiją.

Nežiūrint jei esi užsiregis
travęs Republikonų, Demokra- 

.,' tų ar Socialistų Partijų vardu, 
-! bet balsavime gali balsuoti už 

dar-! Komunistų Partiją. Philadel- 
i phijoj balsavimas bus mašino-

savo krauju aptaisydami, kro-' su, judošiškos almužnos 
ve milionus baronams per p.. Į cekiaiS ateina, tai ir jų biznis.

t r n n t t I r r i v» d I 11 t i1 i /-J n i h • I

Kongresiniuose rinkimuose, ninku prakalbininkas. 
antradienį, lapkričio (Nov.) 6 
d., visi lietuviai

____-__r- o____________-- 
tiją—Komunistų Partiją. Ko- buo^ojas.
įpunistų Partija stato daugelį Dan Slinger į vidaus reikalų j mis. Tad pasukite tą leverį, 
kandidatų Penn. valstijoj į sekretorius. Mainierys ir senas i kur bus pažymėta Komunistų 
Įvairias valdvietes. į darbuotojas revoliuciniam ju-i Partija.

TX . . ~ ... . ! dėiime ' Tankiai būna nusiskundimų,
natinė^nolitinė darbininku par ■ I valstijos legislatūrą veik ( kad. negali balsuoti už Komu- 
tijl kuri vadovauja kasdieni- 5 ’7°.se d^triktuose yra kandi- nistų Partiją, nes toji ranke- 
nei darbininkų kovai už tuo-!clatai • 
jautimus reikalavimus už di- phila. Distrikte 1, Constan- (Tokiame’ atsitikime’ kiekvienas 
desnes algas, uz abelną dar- tine Lippa ir Jack' Stepansky. pilietis turėtų pareikšti protes- 
bininkų būkles pagerinimą. id. 3, Jack Hutchins ir John tą ir reikalauti,, kad būtų na-

Komunistų Partijos stato- Kelly: D. 8, Jefferson ir Doyle.: taisyta mašina,’bet jokiu bu
mus reikalavimus rasite kitoje D. 9, Shafter. D. 10, Jack du neduoti savo balso už kani- 
šio laikraščio vietoje, po ant- Williams. D. 14, Ratjack. D. talistines partijas, 
galviu: Komunistų Partijos 17, John Wier. D. 18, Dewey n c , ..
Astuoni Reikalavimai Rinki- Wilson, Covelli ir Demar. D.* 
muose. 119, John Novak

Tie Komunistų Partijos iš-'Cook. D. 20, George Kintsch. 
statyti reikalavimai yra visu D- 21, Norris G. Wood ir John 
darbininkų reikalavimai. *Mes, A. Johnson. D. 23, Leo Tolson. 
ALDLD 6-to Apskričio konfe- R- 24, Bismark. D: 25, John 
rencijoj, spalio 28 <d., vienbal- Weaver. Schuylkill County, 
j 
tijos kandidatus ir programą, 
ir kviečiame visus ,T“ 
darbininkus ir c___________
prielankius biznierius ir pro- 

didatus. Balsuodami už

William Powell, Phila

gus desėtkus metų, nepasirū
pindami apie savo juodą atei
tį.
■ Pasekmėj ilgų metų rausimoPa. 

darbininkai į lieutenant gubernatorius. Ne 
balsuokime už savo klases par- gras darbininkas, ~ 

Ko-' buo^ojas.

į sekretorius. Mainierys ir senas į kur bus pažymėta Komunistų
;;__  ' " Į Tankiai būna nusiskundimų,
Į valstijos legislatūrą veik kad.negali balsuoti už Komu- ...     i .t: ' >->ic<4-n "Dn -i n -nnc. B m'i viinlrn.

I na visai nedirba^ būna suga- j buvusius turto krovėjus
' dinta, kad KP negautų balsų.!___

TDA

ir Walter

yra apverktinas. Jųjų idėja: 
“greit turtingu likti”—nublu
ko. Daugiausiai, tur būt, ken- 

I čia karčiamninkai, ■ kurių čia 
priviso po atsiradimo roose-V • • i* r' A. A V A O IJ v v v O A J. v. v kA A A A A \J J. V/ V" kj

anglies is po žemes ir payerti- veltišky skysčių. Daug iš jų 
mo jos į mihonus baronams met§ šiuos biznius. Visų biz- 
pelno, rezultatas šiandien yra nierių ausys, šiuo tarpu, labai 
toks, kad apačia, kur turtas 1 jautrios: kiekvienas Maloney, 
būdavo, liekasi tuščia ir šu_-1 Boylan’o, o ypatingai Gor- 
griuva, o baronai nugriovė! man’o žingsnis sekamas su 
laužyklas, palikdami vien tik atyda ir laukiama išganymo, 
griuvėsius ir išmatų kalnus, o j Apsirinka poneliai.

i, an-| Požeminis.

PASAULINES ŽINIOS

<♦>

<♦)

<♦>

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbonr 3424

1)

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>

<t>

<♦><♦>
Patterson ir Norris su 
T. Darbin. Apsigynimu

NEW YORK.—Du Scotts- 
boro negrai jaunuoliai, Hey
wood Patterson ir Clarence 
.Norris atsiuntė laišką 
Tarptautinio JD a r b in i nkų 
Apsigynimo advokatui Jo- 

____ ... ..... ......... seph Brodskiui,—kad savo 
ir sykiu patraukiantis žurnalas j apeliacijos bylą į šalies 
“šviesa,” kad, skaitant] jokiu Augščiausią Teismą jie pa- 
būdu nesinori uždarytai ne- veda tik T> D Apsigynimui 

čion suminėsiu tik porą, ku- ne išreiškia jam visą pasiti- 
rie mane labiausia suįdomino, kėjimą. Tai yra antausis 
Pirmas, tai Stalino straipsnis advokatui S. Leibowitzui, 
“Apie Lygybę ir Sulyginimą.” unvn nnrlnrpq mimnką Tai puikus skaitymas tiems, Ruris puvo paaaięs sumoks- 
kurie nori žinot, kokia bus ly- i tūlais negrų kunigais, 
gybe, kada jau įsigyvens ko- norėdamas išplėšt scottsbo- 
munistinė visuomenė, jaunoji piečių bylas iš Tarptautinio 
J^St^sąmok^kl^^ke Apsigynimo. Patterson ir žiaus. 
proletariato diktatūros ir jiem N.orris, kaip jau rašyta, yralse, krautuvėse ir kituose

ALDLD 6-to Apsk. Sekr.

nuteisti sudegint elektros 
kedėje gruodžio 7 d.

Lietuviai darbininkai, au
kokite šios bylos vedimui!

<♦>

o <

Verstina Jauniems Vok. 
Darbininkams Vergija
BERLYNAS. — Iki šiol į 

verstinų darbų stovyklas 
Vokietijoj varydavo neve
dusius darbininkus, jaunes
nius kaip 25 metų amžiaus. 
Idąnt išvengt vergijos, dau
gelis jų skubiai apsiveda. 
Todėl Hitlerio valdžia nuo 
naujų metų įves įstatymą, 
kad į verstinus darbus lau
kuose varys ir vedusius 
jaunuolius iki 25 metų am- 

Fabrikuose, raštinė-

Kadangi “Laisvėj” jau porą 
sykių buvo rašyta, kad skaity

ta 
žurnalą “šviesą,” tai aš čion 
noriu truputį pabriežti, koks 
yra naudingas, pamokinantis j

A V* A IV«J vZ J f O Cl JI 1 \_Z * V* • V A vz A X (A X * • * v ' Iki vt V V/ A- C V O j vCV p XV C4. W Vv IV J

šiai užgyrėme Komunistų Par- Peter Omsick. Lehigh County, tojai atsilieptų, ką mano apie
John Washed. Delaware Coun-1 ........................................ vqA Cl A AJ CX j

i lietuvius ty, Malachi. Berks County, 
darbininkams John Wehman.

_ _ . J Į valstijos senatorius: D. 1, 
fesionalus balsuoti už KP kan- Ėen Coultri; D. 8, Harry 
didatus. Balsuodami už Ko- Monck; D. 16, Victor Brotz- 
munistų Partiją — balsuosite man; D. 22, Helen Dorio.
prieš badą ir skurdą, už ge- Į kongresmanus: D. 1, H. 
resnį darbininkų gyvenimą, už Wickman ir Sterling Roches- 
panaikinimą bedarbės ir tt. Įter; D. 5, Arthur Braun;’D.

Paduokite savo balsą už 6, Ben Gardner; D. 9, Steven 
šiuos Komunistų Partijos kan-1 Pukanecz; D. 11, Joe 
didatus: • lDougher;D. 12, John Mul-

Pat Cush, Pittsburgh, Pa., į downey.
gubernatorius. Plieno darbi- ■ Į visas valdvietes sužymie- 
ninkas. , tieji kandidatai yra darbinin-

Harry Wicks, Phi la., Pa.. į kai ir atsidavusiai kovoja prieš 
senatorius, žurnalistas, darbi-1 išnaudotojus- pavergėjus, tad

veda tik T. D. Apsigynimui

kuris buvo padaręs sumoks-

noredamas išplėšt scottsbo-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South žnd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Beli—Oregon 5136 
Kęystone—-Main 1417



TfflNffl

Komitetas.

būsite pasiųsti kur reikia

Protestai Prieš Terorą
PARDAVIMAI

prie
Lehman, policijos komisionie-

PAJIEŠKOJIMAI
Penki Komunisty Partijos Parengimai

Trumpos Žinutės

N. Leninas

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
CLEMENT VOKETAITIS (BIELIAUSKAS)

LIETUVIS ADVOKATAS

LA1SNUOTAS graborius113 WEST 42ND ST.

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
kurie žino

Girdėsime iš SSSR Atgarsius
Iš K. P.; 3 Kuopos Veikimo 7 Dienos Lapkričio Parado

(249-281) .’
i

V

i .

KILLS PAIN

stoka, proleta- 
žiūri į Sovietų

gos reguliarė kaina 
centų, bet laike 
paminėjimo ir vajaus už nau-

dinamas tik 7 d. lapkričio, lai
ke 17 metų proletarinės revo
liucijos sukaktuvių.

KU- 
vie-

naudai šo- 
pamargini- 

įvyks “Lai-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue,!

Kampas E. 23rd 8t.

, Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

A

I duot greitai. Kreipkitės sekamai: i 
i 110 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. j 

. (260-262) !

~ Nno Neuralgiškų
I . Skausmų 

naudokite
ANCHOR

» PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Partijos New

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

i E. McKee, 60 metų moteris, 
į prižiūrėtoja kliubo namo, 24 
j Irving PI., Brooklyne, buvo 
i skaudžiai sumušta, kada trys 
| plėšikai įsigavo į namą.

išgirsti. New Yorko ir apie-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS ,

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

tas ir už prieinamą kainą.

“Trys Dainos apie Leniną”
I tik naujai suvaidintas, gerai 
i apdirbtas ir tai yra kalbinis

Jis turi savyje gražios

REIKALAVIMAI
Reikalauju agentų, vyrų ir mergi

nų del pardavinėjimo vaistų. Gerai 
apmokam. Rašykite tuojaus del pla
tesnių informacijų:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

(261-263)

KEĄRNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie ■ 
$2,000, galima daryt kaip tik patin- j 
ka: jei nori tai gali būt partnerys, I 
arba duot tik, paskolą ir užsitikrint 
sau 1 gerą darbą. Stotį statysiu i 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant. 
Main Street; tai gera proga ,lietu-;i 
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite, tik, tie, kurie tikrai? in
teresu ojatės tame dalyke. Y. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J. ( ; . ? :

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA). „ 

485 Grand Street Brooklyn,
____ Telefonas: EVergreen 7-1661

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šennenim 
Pąrsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšt”- 
noms ir kitokioms , parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

PAfN-EXPECLER

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kp. susirinkimas įvyks j 

pirmadienį 5 lapkričiu (Nov.) 8 vai. j 
vakare, Laisvės raštinėje, 46 Ten i 
Eyck Str. Visi nariai malonėkite da- j 
lyvauti ir laiku, nes turim daug svar- 
’■ ” ’ Taipgi atsi-j

. r-.---.,— i 
A. Bakaitis.

Darbininkų organizacijos
siunčia daug protestų majorui PARSIDUODA regtaurantas ir lunch- 
LaGuardiajai, gubernatoriui1 room. Gera biznio vieta,

• KdbyAldo, Lclip pciivioikv ičva/auu

į vo raudoną lempą. Sako, kad (lamas, ir nuo to laiko negaunu jokių 
j jau senai dviratininkas buvo žinių, ar jis* gyvas, ar 
' areštuotas tame miesfe.

PAJIEŠKAU savo brolio, Leono Myš- 
tauto, kuris paeina iš Kauno gu

bernijos, Kauno pavieto, Datnavos 
1 valsčiaus, Myštautų kaimo. Atvažia- 
j vo į Ameriką 1913 metais, pas savo 

, I brolį Justiną Myštautą, McKees
A. Mosol, motorinio dyira- Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo į Balti-

' čio valdytojas, areštuotas Jei- more, Md. 1930 meteis, kovo mėrie- , 
i sey City mieste. Jis pravažia- si JSvaŽiavo iš Baltimorės Į anglių 
! ,y ’C kasyklas, taip jis pareiškė isvaziuo-Į

ne. Kartu
; talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas 
kur randasi, meldžiu jį pati atsišauk
ti, arba kas apie jį žinote malonėkite 
pranešt, už tai gausite penkis dole
rius. Rašykite sekamai: Justina/1 
Myštautas, P. O. Box 406, Castle j 
Shannon^ ’< Pa. ' •

(260-268)

Dr. HERMAN MENDLOWnZ
„ . . . : 1 > »

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe: \ - i

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

Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdieYi, Seredomis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

Cameo Teatre, 42nd St. ir Bro-1 balsų dabotojų, nes kitaip ka- 
Jį Paga- j pitalistinės partijos nusuka 

balsus. Antradienį lietuviai 
darbininkai, Amerikos pilie
čiai, ateikite į “Laisvę”, iš čia bių reikalų apkalbėti.

įveskite ir naujų narių prirašyti.

tf fl Hi 8 BOgfiO Atviri kojų skauduliai, Garankš-BwIJtJtJ t iUlJw čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

28 W. 89th St., Art5 Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

dieną sukanka St. ir Cooper Sq. Kalbės Ben 
įsisteigimo So- Gold ir Mack Weiss. Pirmi- 
Rusijoje. Sep- ninkaus S. Kingston. Daly- 
darbininkų ir vaus šokikių grupė, “Freiheit”

Viso pa-Į mandalinų orkestrą, ukrainie-

Antradienį Ateikite į
“Laisvę”

Antradienį, 6 d. lapkričio, 
įvyksta rinkimai. Komunistų 
Partija turi turėti pakankamai

jus narius į Komunistų Parti- bus pirmu kartu yai-
ją, ją parduoda tik po 10 cen
tų. Kreipkitės: International 
Publ. Co., 381 Fourth Ave., 
New York, N.. Y. »• - !

Šeštas Puslapis

NEW YORKO K APIELMES ŽINIOS
Dalyvauki! Balsavimuose už Komunistus! <<T^s.?.aįno; a?ie

Antradienį, 6 lapkričio įvyk-, Visi darbininkai ir darbinin- 
sta miesto ir valstijos viršinin-i kės, kurie piliečiai ir eisit bal- 
kų rinkimai. Ant balsavimų, suoti, atiduokite savo balsus 
blankų yra ir Komunistų Par-; už Komunistų Partijos kandi- 
tijos kandidatai. Jie penktoje ! datus.
eilėje iš viršaus, ties raide E. Į Taipgi, buržuazinės partijos 
Komunistų Partijos ženklas ; j daug nusuka Komunistų Par- 
kūjis ir pjautuvas. Komunis- rtijos balsų tik todėl, kad mes 
tų :Partijos ‘ kandidatu į gu-! neturime pakankamai balsų 
bernatorius yra L Amter, ko-, dabotojų. Antradienį bus vi- 
vingas bedarbių organizato- sa eilė vietų, iš kur bus siun- 
rius, į Lieut. Governor—W.1 čiami darbininkai balsus dabo- 
Burroughs, kovinga draugė, į ti. Williamsburgho lietuviai 
Attorney general — Fred darbininkai privalo ateiti į 
Briehl ir į kitas vietas kovin-' šias partijos vietas “Laisvės” 
gi darbininkai ir darbininkės, j raštinę arba 61 Graham A ve* 
Vienatinė darbininkų klasės- Iš čia bus siunčiami balsų da- 
partija yra — Komunistų Par-; botojai, kur reikia.
tija. Tik ji vasada drąsiai sto-i Visi ir visos balsuokite už 
vi kovų priešakyje už darbi- savo partijos kandidatus— 
ninku reikalus. 'Komunistų Partijos tikietą!

Lapkričio 7 
17 metų nuo 
vietų valdžios 
tyniolika metų
valstiečių valdžios, 
šaulio revoliuciniai darbinin
kai kiekvieną metą kartu su 
Sovietų Sąjungos proletariatu 
mini proletarinės revoliucijos 
laimėjimus. Visame pasaulyj, 
ypatingai dabar, kada kapita
listinėse šalyse jau penki me
tai viešpatauja baisus ekono
minis krizis, o Sovietų Sąjun
goje ne tik nėra bedarbės, bet 
net darbininkų 
natas su vilčia 
Sąjungą.

Komunistų
Yorko distriktas paminėjimui 
17 įmetu revoliucijos sukaktu- 
vių» rengia net penkis paren
gimus, atskirose miesto ‘ 
kad visur būtų galima pasiek- ’ 
ti .už 5 centus arba ir peštiem 
ateiti. Parengimai įvyks seka- 
njpse vietose:

,A

Pirma#., Lapkričio 5, 1984

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
Prieinamą Kainą

321 Chauncey Street j , 18 Stagg Street
L i Į 1 v r ' Brooklyn, N. Y.
> 4 ’ ( •, 4 r f I į '

?

Girdėkite Lenino Balsą
Sovietų Sąjungoje pagamin

tas judis vardu “Trys Dainos 
apie Leniną” bus vaidinamas

I adway, New Yorke.
mino vadovystėje Dzigo Ver
tov. Cameo Teatre pradės 
vaidinti su antradieniu, 6 d. 
lapkričio. Paveikslas parodo 
istoriją rusų darbininkų atsi
nešim© linkui Lenino nuo lai
ko, kada jis, balandžio mėne
sį, 1917 metais, parvyko į Ru
siją iš Šveicarijos. Revoliuci
ją ir masinį veikimą.

L.D.S. 13-TOS KUOPOS 
NARIAMS

Mėnesinis ’susirinkimas įvyks 
šį pirmadienį, lapkričio 5 d., 
Kyburio svetainėj, 950 Jamai
ca Ave.,Brooklyn, N. Y. Pra- 

j džia 8-tą valandą vakare.
Visi nariai malonėkite atsi

lankyti.

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

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

ir kokių tik reikią
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojain 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

riui Valentine ir kitiems vai-Į Priežastis pardavimo—savininko ne- 
dininkams prieš brutališka UŽ- sveikata. Kaina žema. Norime par- 
puolimą ant alkanųjų maršuo-1 <luot Kreitai' KroiPki«s ' 
tojų Albany mieste. Ponai rau
kosi, teisinasi. Darbininkai 
supranta, kaip protestai nema
lonūs ponams prieš pat rin
kimus.

čių darbininkų choras.
Bronx, Bronx Coliseum, 1100 

E. 177th St. Kalbės Earb 
Browder, W. Burroughs, pir
mininkaus Carl Brodsky. Vai
dins Darbininkų Teatro grupė, 
bus Bronx, Prospect ir N.T.W. 
LU. benai ir Bronx Darbininkų 
Choras.

Brooklyne, yra du parengi
mai, vienas Academy of Mu
sic, 30 Lafayette Ave. Kalbės 
James W. Ford ir Rose Wor- 
tis. Pirmininkaus Norman Tal- 
lentire. Dalyvaus Raudonos 
Šokikės, “Freiheit” orkestrą 
ir kitos dailės spėkos. 
, Arcadia Hall, 918 Halsey 
St., arti Broadway. Kalbės M. 
:J..Olgin ir M. Johnson. Pir- 
• mininkaus F. Biedenkapp. Da-
lyvaus Darbininkų Teatro 

Harleme, Rockland Palaeo, Grupė, Lietuvių “Aido” Cho-
155th St. ir 8th Avė. Kalbėto- ras, Jugoslavų Choras, Darbi-

Harry Hay- ninku Kliubų Choras, W.I.R.
benas ir kitos dailės spėkos.

Visi parengimai prasidės ly-’ judis.
giai 8 valandą vakare. Daly-! muzikos ir dainų. Pirmu kar- 
vaukite, kur jums parankiau, i tu jūs girdėsit judžiuose tikrai 
Bet Williamsburgo lietuviai ■ Lenino balsą, nors Leninas mi- 
rinksis į Arcadia Hall. : re pirm negu buvo išrasta kal- 

! biniai judžiai, bet talentingas 
jjudžių direktorius Vertov, su- 
i rado gramofono rekordus su 

International Publishers Co. Lenino prakalbomis ir jis į- 
! praneša, kad d. Stalino knygos, traukė į judį Lenino kalbą. 
' “Foundations of Leninism” at- Milionai žmonių, kurie žino 

Šešta rengia didelį paradą spausdino 100,000 kopijų ir aPie Leniną, bet negirdėjo pir- 
jau Komunistų Partijos dis- ?° balso, o dabar galės 
triktai ir kitos organizacijos išgirsti. New Yorko ir apie- 
jos užsisakė 50,000. Šios kny- iinkes gyventojams dabar yra 

buvo 40 Pro&a tą išgirsti Cameo teatre, 
revoliucijos i kur pradeda vaidinti taip nau

dingą judį. Sovietų Sąjungo-

jai: L Amter, 
wood ir Samuel Paterson. Da
lyvaus I.W.O. orkestrą, W. E.- 
S.I. benas, “Daily Workerio” 
it jtalų chorai.

Manhattan žemutinė dalis, 
Cooper Union svetainėje, 8th

Pirmadienį Vakare Brooklynei 100,000 Kopiją Knygos 
Bus Didelis Masinis ParadasĮ

Komunistų* Partijos Sekcija

gatvėmis. Jis įvyks pirmadie
ni, 5 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, nuo Varet ir Graham 
gatvių kampo. Parade bus be-: 
nas, švyturiai. Prašoma visi 
darbininkai, kurie turi auto
mobilius ir trokus, atvažiuoti, 
nės čia bus prikabinti abgar- 
Siilimai Komunistų Partijos 
kandidatų ir visi su švyturiais, 
plakatais, muzikė ir dainomis 
leisirhės gatvėmis, kad šuda- 
ritU didelį dėmonštratyvį pa-1 
rė'dą.' Ateikite visi “Laisvės” 
skaitytojai ir atsiveskite savo 
pdiįstamus ir kaimynus^

l . ' | *

Protestas Prieš Melus
Bendras veikimo komitetas 

alkanųjų maršavimo reikalu 
įteikė griežtą protestą kapita
listiniam “World Telegram? 
laikraščiui, kuris 31 d. spalių, 
aprašydamas apie alkanųjų 
delegacijos pribuvimą į Alba
ny rašė, kad būk delegatai 
turi ginklus. Suprantama, kad 
kapitalistinis laikraštis mela
vo. Bedarbių delegatai jokių 
ginklų 3U savimi nesinešė. Ka
pitalistinis laikraštis skelbė 
melus, kad pateisinus policijos 
Hrutaligkuiną i| provokavus ją 
prie nabjų užpuolimų^

jComuriistų Partijos 3 kub- 
j pele susidaro iš darbininkų, 
kurie'vakarais negali dalyvau
ti parengimuose ir susirinki
muose. Narių yra 15, įvairių 
užsiėmimų, darbininkų ir pro
fesionalų, septynių tautų.

Mūsų kuopelei yra daug 
sunkiau veikti, kaip kitoms 
Komunistų Partijos kuopoms. 
Vienok ir mes veikiame pagal 
išgalę. Gavome du naujus 
narius į partiją ir “Daily Wor- 
keriui” sukėlėmę $70, taipgi 
jį platiname tarpe darbininkų. 
Gruodžio 8 dieną rengiame 
“Daily Workerio’ 

i kius su kitokiais 
mate, parengimas 
svės“ svetainėje.

Lapkričio 7 dieną Maskvoje 
bent 2 milionai darbininkų da
lyvaus parade. Jo dainas, kal
bas, šauksmus ir visą tai, kas 
bus Raudonoje Aikštėje, leis 
per radio į visą pasaulį. Lap
kričio 7 d., 2 vai. naktį, tą ga
lės girdėti radio klausovai ant 
25 metrų.

280 kalinių paleido iš Wel
fare salos kalėjimo. Viršinin
kai pagamino naujus patvar

kymus, pagal kuriuos šio ka- 
I Įėjimo kaliniams sutrumpino 
i laiką.

i New Yorke didinama prie
plaukos. No. 88 ir No. 92, kur 
atplauks “Queen Mary” di
džiausias Anglijos laivas, ir 
“Normandie”, Franci jos, kada 
bus įrengti

Į Gubernatorius Lehman, 
ris vėl kandidatuoja į tą

] tą ir kurio policiją brtitališkąi 
! sumušė bedarbių delegaciją 
! Albany mieste, dabar yra New 
I Yorke. Jis čionai atvyko ves
ti vajų už savo kandidatūrą. 
Argi darbininkai gali balsuoti 
už tokį fašistinį gaivalą, kurio 
policija iki mirtinumo sumu
šė virš 20 alkanų darbininkei | 
ir 67 areštavo? žinoma, kad 
ne. Darbininkai privalo bal
suoti už Komunistų Partijos 
kandidatus.

Telephone: FOxcroft 9-6901
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