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ŠILKO DAŽYTOJAI AT 
META NRA PONŲ 

PASIŪLYMUS
PATERSON, N. J. — Is 

Washington© sugrįžus, Šil
ko Dažytojų Federacijos de-! 
legacija pranešė streikuo-.Į 
jautiems šilko dažytoj arus, 
kad negalima priimti tų są
lygų, kurias Roosevelto ko
misija ‘siūlo darbininkams 
delei susitaikymo i su fabri
kantais. ’ Kaip Roosevelto 
tarpininkai, 'taip : ir bosai 
siūlo darbininkams tik $23 
algos už- 36 valandų darbo 
savaitę. Unijos pirminin
kas Geo. Baldanzi streikie- 
rių susirinkime šeštadienį 
pareiškė, kad dar niekur 
darbininkai nieko nelaimė
jo per NRA derybas. Sąly-

mūsų eiles! Pirmyn, prie 
masinės Komunistų Parti-

. Jungtinių Valstijų Komu 
nistų Partijos

Centro Komitetas.

nūs” 1 (kukurūzus) augino 
prie paprastos elektros švie
sos, o kitus tamsoje." Prie

Philadelphia, Pa. — Susi
rinko keli tūkstančiai gydy
tojų i tarptautinį diktarų 
suvažiavimą.

Pašto Viršininkas Vogė iš 
Amerikos Parsiunčiamus 

Pinigus
Kauno Apyg. Teismas nagri

nėjo bu v. Seredžiaus pašto vir
šininko Juozėno bylą. Jis buvo 
kaltinamas, kad pasisavinęs 
stambią dalį pil. Nenortui at
siųstų iš Amerikos pinigų.

Ėmus dalyką tirti, paaiškėjo, 
kad v-kas suklastojo parašą ir 
tuos pinigus pats sau pasiėmė. 
Teismas, išnagrinėjęs bylą, 
Juozėną nubaudė 1 metais sun
kaus kalėjimo’ be to, iš jo pri
teisė Paštų Valdybai 1089 litus, 
kuriuos ta -turėjo išmokėti pi-< 
liečiui.

mia iš bačkos nešvariais indais. 
Kiek yra pavojų užsikrėsti ligQ- 
mis? Jau buvo susirgimų vi
durių šiltine, ir gydytojai pa
tvirtino, kad užsikrėsta iš van
dens. žiemą, įšalus, kiti neša 
vandenį nuo “Maisto” irgi iš 
griovio.”

NRA Streiklaužiavimo 
Augštas Rekordas

NEW YORK 
rė šalies Darbo Komisijoj 
Elinora M* Herrick pranę^ 
ša, jog šiemet tos, komisįjoį 
.-paskirti tarpininkai įsikiš# j j į 
į. 1,288 “ginčus” tarp darbi* < 
ninku ir , kapitalistų- Ne* j i 
Yorko, New Jersey ir Conity 
valstijose^ Giriasi, kad tu# c 
būdu komisija “sutaikė*^ į , 

I tikriau sakant, sulaužė 90 
('nuošimčių visų streikų. To* . 
kios komisijos visur ir visa- <, j 
da tarpininkauja išnaudoto
jų labui prieš darbininkus..... '-į

i Meksikos Darbininkai Ima 
Katalikų Bažnyčias .

Meksikoj auga darbinin
kų judėjimas prieš katalikų 
bažnyčią. Mexicali mieste 

' Darbininkų Rūmas užėmč

200 bedarbių delegatų, išmaršuojant jiem iš 
New Yorko į valstijos sostinę Albany. Ten de
mokrato gubernatariaus Lehmano policija juos 
žiauriai užpuolė, 50 jų sumušė ir 100 areštavo.

| Dirbtinas Mėnulis
į LOS ANGELES. — Sulig 
mėnulio fotografijos, nu- 

daug augščiau iškastos duobės, trauktos per Mount Wilson 
pirmininko yra visada pilnos vandens. j astronomijos observatorijos 

Dabar vieni neša vandenį to- teleskopą, yra dirbama di-
• • • • \z •• 1

Šiandien rinkimų-balsavimų diena. Visi kapitalistų ir 
socialfašistų kandidatai atstovauja viešpataujančios kla
sės reikalus prieš darbininkus ir vargingus ūkininkus.

Vien Komunistų Partija su savo kandidatais išreiškia 
darbo žmonių reikalus ir nenuolaidžiai už juos kovoja.

Visi darbininkai, balsuokite už savo partijos, už Ko
munistų Partijos kandidatus. Kaip kad streikuojate 
prieš bosus, taip ir balsuokite prieš išnaudotojus, — ati
duodami savo balsus Komunistų Partijai.

Klasė prieš klasę!
Balsuodami už komunistus, jūs balsuosite už sekau? 

Čius savo reikalus:
1. PrieS Roosevelto “Naujosios Dalybos” daromus už

puolimus ant darbo žmonių pragyvenimo laipsnio; prieš 
gyvenimo reikmenų branginimą, daromą monopolinio 
kapitalo ir infliacijos (per dolerio vertes numušimą); už 
algų pakėlimą darbininkams , už trumpesnę darbo die
ną, už sutrumpintą jiem darbo savaitę ir už gyvenimo 
laipsnio pagerinimą.

2 Prieš kapitalistini terorą ir prieš auganti stūmimą 
linkui fašizmo 
spaudą; prieš verstiną streikų “sutaikymą” ir prieš kom- 
paniškas unijas; prieš kareivių naudojimą streikuose; 
už darbininkų teisę dėtis i tokias unijas, į kokias jie no
ri; už jų teisę streikuoti, pikietuoti ir demonstruoti be 
jokių varžymų; už išlaikymą visų pilietinių ir politinių 
teisių žmonių masėms.

3. Už bedarbių 
kapitalistų ir valstybės; 1 
draudęs Bilių (H. R. 7598)

4. Už panaikinimą vadinamo žemdirbystės Tvafkyttto>( 
Įstatymo (Agricultural Adjustment Act);»už gfeitą pa- 
gelbą išvargintiems ir sausros ištiktiems ūkininkams bę t 
varžymų iš valdžios ir bankų puses; už suvargintų far* 
merių paliuosavimą nuo mokesčių; už panaikinimą Var- , 
gingųjų ūkininkų skolų; už Greitosios Farmeriam Pašai- . 
pos Bilių.

5. Prieš negrų išskyrimą nuo baltųjų (Jim-Crowizm£) 
ir prieš jų lynčiavimus; už lygias negrams teises su bal
taisiais ir už teisę jiems apsispręsti Juodajame Ruožte; 
už Negrų Teisių Bilių.

6. Už tuojautinį išmokėjimą ex-kareiviams bonų (ka# 
reiškia, jų papratų algų laike karo).

7. Prieš taksus ant pirkiniu-pardavinių. Neturi bflt 
imama jokių taksų nuo žmonių bei jų nuosavybės, 
dirbančių mažiau kaip $3,000 per metus; taksai turi būt 
griežtai sulaipsniuoti ir ant turčių kur kas didesni už
dėti.

8. Prieš Roosevelto kariškų prisirengimu programą;
nrieš imperialistinį karą; už apgynimą Sovietų Sąjungos 
ir Sovietinės Chinijos. i ’ <

ir farmerių. Tai bus geriau
sias užtikrinimas energin
gam žingsniui pirmyn nau
jų narių vajuje, kuris užsi
baigs su Lenino Paminėjimo 
Diena.

Partijos nariai, kreipki
tės į savo draugus darbinin
kus dirbtuvėse, darbo uni
jose ir masinėse organizaci
jose ! Minėjimuose mūsų 
brolių laimėjimo Rusijoj, 
vadovaujant Leninistinei 
Partijai, einant bolševikiš
ku keliu, pasižadėkime,/kad 
kiekvienas atvesime į 
Partiją po du bei tris ge
riausius kovotojus iš'dirb
tuvių, iš darbo unijų ir ma
sinių organizacijų.

Darbininkai, vargingieji 
ūkininkai, bedarbiai, baltie
ji ir negrai, vyrai ir mote
rys ! Pirmyn, padvigubint 
nariais, šią, Ųenino Partiją, 
Komunistų P’artiją, vadą 
ir organizuoto ją -darbo mi
nių kovų prieš karą ir fa
šizmą, už darbo ir gyveni
mo sąlygų pagerinimą ir už 
galutinąjį žygį

Apleistas Aleksotas * .
i Pasak “Lietuvos žinių” ,ve 
kaip atrodo Kauno priemiestis 
Aleksotas:

“Aleksotas dar tebegyvena 
prieškarinius laikus, lyg jis ne
priklausytų Kauno miestui, čia 
trūksta švaros, nesutvarkyti ša
ligatviai ir pačios gatvės, o 
svarbiausia — nėra vandens.

Prie Veiverių plento, vidury 1 gų pagerinimą galima tik

Ispanijos Darbininkai 
Sveikina Sov. Sąjungą 
MASKVA. — Ispanijos 

darbininkai, sociąkštai, sin- 
dikalistai ir komunistai, at
siuntė Sovietų Sąjungai 
bendrą- pasveikinimą 17-ikds 
metų sukaktuvėms-nuopro- 
letarinės ,revoliucijos laimė
jimo. Tie darbininkai vie
nu frontu karžygiškai ko
vojo laike revoliucinio suki
limo prieš Ispanijos fašistų 
valdžią.

Jąponija Tęsiasi nistą, Išmetė per Langą
TOKIO. — Japonijos vy-\ BUDAPEST. — Vengri- 

riausybė pasiryžus įvesti jos fašistų policija, suėmus 
valdišką aliejaus ' (žibalo) ; komunistą Otto Hoffmaną, 
biznio monopolį Mandžuri-1 vadą 1,500 Pecs mainierių 
joj, nepaisant aštrių protes-Į bado streiko, nukankino jį 
tų iš Amerikos pusės. -nuovadoj ir išmetė per lan- 

Amerikos delegatai del galutinai jį Užmušdama; 
prirengiamųjų derybų nusi
ginklavimo konferencijai 
Londone pakartojo, jog nie-, 
kad nesutiks pripažint Ja- i komunistas, elektros 
ponijai teisę turėt lygų karo gėrius Horvath. Jis, 
laivyną su Amerika. Tokia Hoffman, dalyvavo 
laivynų lygybė, jie sako, m;. Vengrijos Sovietų 

reikštų, kad sulig gyventojųt Ežioje. _________
skaičiaus Japonijos laivy 

tiek didės 
skirstymą huo baltų- ’uis negu Jungtinių Valsti

Darbininkai šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, c» išlaiftiėsite 

Pasaulį!

Drg. S. Reikauskas iš She
nandoah, Pa., vienu ypu be
veik antra tiek prašoko visus 
kitus “Laisves” vajaus darbuo
tojus. Naujai 
skaitytojais pirmadienį jis pa 
dvigubino
Drg. P. Bokas antroj vietoj, 
bet jį vejasi drg. A. J. Smith. 
IŠ sąrašo matysite daugiau 
naujų vajininkų.

Šiandien va. 
tais šitaip stovi
S. Reikauskas, Shenandoah458 
P. Bokas, Waterbury
A. J. Smith, Phila., Pa, 
G.'Shimaitis, Montello 
ALDLD 11 kp., 155 kp., 

Worcester, Mass.
G. Krance ir I. Katilis, 

Bridgewater, Mass.
A. Daukant, Toronto, C 
M. Dobinis, Newark
O. Girnienė, Binghamton 
A. žemaitis, Shenandoah 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 66 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 64 
C. K. Urban, Hudson, Mass. 64 
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark,N; *J,V ' ' 62
P. Zirgulienė, Rochester 60
J. Navalinskiehė, ‘ ’

Fotest City, Pa. 53
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 53 
A. Lideikienė, Great Neck 48

žydi Sodai ir Uogos
KRUONIO apylinkėje tiek 

sušilo oras, kad antru kartu 
ima žydėti sodai, ypatingai obe
lys. Miškuose žydi žemuogės ir 
baltasis beržas (panašus į puti
ną) , o laukuose galima, kai kur, 
užtikti gėlių.

Paskutiniuose turguose mote-1 
rėlė£ buvo atsinešusios pardavi-! 
nėti naujų, antrą kartą šiemet | 
prinokusių žemuogių, žmonės; 
labai stebisi, nes ir seniausieji | 
tokio laiko neatsimena.

Be to,
kad žiemkenčiai rugiai pradeda Manųjų maršuotojų, 
“išplaukti”. Susirūpinimas di 
delis, todėl daroma visaip 
ni rugiuose gyvulius gano, kiti 
mėgina nušienauti, vėl kiti ma
no net arti, jei dar toliau bus 
šiltas oras. Senesnieji žmonės 
pasakoja, .1 
šalta žiema.

Diktatūra Syrijoj
PARYŽIUS, — Francijos 

vyriausybė uždarė seimą sa
vo valdomoj kolonijoj Syri
joj. Įvesta fašistinė diktatū
ra, kad geriau suvaldyt gy
ventojus, kylančius prieš 
Prancūzų imperialistų vieš- (vieną bažnyčią ir iš jos p£* 
patavimą. Ateina žinių apie darė sau veikimo < reentry 
vėl kylančius maištus kitose Dvasiškiai skundŽiąsi, kad 
Francijos kolonijose, kaip valdžia iš bažnyčių ima pa* 
kad Alžyre ir Tunise. • veikslus ir degina.

Komunistų Partijos Centro 
Komiteto Pareiškimas
Lapkričio 7 d., diena mi

nėjimo 17 metų sukakties 
p e r g a lingos proletarinės 
Spalio Revoliucijos Rusijoj, 
bus panaudota kaipo pa
smarkinto vajaus ^punktas,; 
idant mūsų Partiją išbuda-; 
voti į masinę Komunistų 
Partiją. Šios revoliucijos 
sukakties minėjimai įvai
riuose miestuose turi skara-į 
bėti bolševikišku pasiryži-į 
mu dešimčių tūkstančių j 
Amerikos Kom. Partijos na
rių ir kovingų darbininkų—I 
išbudavot mūsų Partiją į 
galingą Partiją, plačiai ir

bet paskelbė, būk jis “pats” 
iššoko ir nusižudė.

Kankinamas yra ir kitas 
inži- 
kaip 
1920

žmonės labai dejuoja, bausmės paleista šimtas al- 
kuriei 

buvo areštuoti per policijos 
vie" padarytą užpuolimą pereitą 

antradienį. Tame užpuoli
me 50 darbininku buvo su
žeista. Paliuosuot visus be- 

kad’būsianti smarkiai,darbių maršuotojus priver
tė galingas darbininkų su
judimas prieš gubernatorių 
Lehmaną ir jo policiją. Ap
art maršuotojų paliuosavi- 
mo, policija buvo prispirta 
sunaikint ir nutrauktus jų 
pirštų antspaudus.

J. Baltušis, Chicago, Ill. 44 
S. Puidokas, Rumford, Me. 42 
V. Vasiliauskas, Detroit 32 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa. 32 

prisiųstais s. Penkauskas, Lawrence 31
A. Valinchus, Pittston, Pa. 31 

savo punktų skaičių. J. Bimba, J. Matačiunas,
Newark, N. J. 30

Vera Bublis, Brooklyn, N. Y.22 
Geo. Žilinskas, Suffield, i

, , Conn. 22
punk-

A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 22
L. Colwell, Brooklyn, N. Y. 22 
Chas, Kwarren, Brooklyn 22

221 F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 22 
215 'A. Barčius, So. Boston 21

J. Balsys, Baltimore, Md. 21 
P. Bernotas, Pittsburgh, Pa 20 
P. Ramons, Scotia, N. Y. 20 
J. Daugėla, Worcester 20 
P. Petronis, Montreal, C. 20 
A. Kazokytė, Brooklyn 20 
E. Jeskevich, Brooklyn 20 
Chas. Dumčius, McAdoo 20 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 20 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y 16 
S. Peleękas, Brooklyn, N. Y.14 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 11 
J’.Stasiukaitis, Philadelphia 11 
J. Muskauskas,

Wilkes Barre, Pa. 11
J. Gasiunas, Pittsburgh 11 
J. Anvil, Montreal, Canada 10
M. Zald, Philadelphia, Pa. 8

tiems ir saūšrds ištiktiems 
farmeriams, už panaikini
mą žemdirbystės Sutvfttky-1 gorius G. Park Vienus “kor 
mo Akto ir už išleidimą 
Greitosios Farmerių Pagel
bės Biliaus, už tuojautinį 
atmokėjimą ex-kareiviams! dirbtinos šviesos augintuose 
bonų (tai yra užvilktos > kornuose išsivystė svarbusis 
jiems algos), ir už kovą • vitaminas A, bet jo nebuvo 
prieš imperialistinį karą. tamsoj augintuose kornuo- 

Draugai, pirmyn stiprįnt' ge. Patamsyj augintais ker
nais buvo šeriama gyvuliai 
ir juos papjovus nerasta ke
penyse to vitamino.

2,408 Mylios į 15 Valandų
SAN FRANCISCO, Cal. 

Anglų lakūnas Kingsford- 
Smith per 15 valandų atlė
kė iš Honolulu,- padaryda
mas 2,408 mylių oro kelio
nės.

I Audėją Išdavikas Liepia 
Didint Bosam Pelnus 
WASHINGTON. — Dar-

,bo Federacijos audėjų uni
jos vice-prezidentas Fr. J. 
Gorman ragina audimų fa
brikantų instituto pirminin
ką Sloaną, kad pasišauktų 
talkon audėjus ir verpėjus 
del padidinirųo bosams pel
nų. Pasak Gormano,' audy
klų darbininkai “norį” pasi- 
darbuot, kad jų samdytojai 
kuę daugiausia išparduotų 
savo tavorų Amerikoj ir už
sieniuose. Pardavęs visuo
tiną audėjų streiką, Gor- kalno yra neva viešas šulinys,' išsikovoti, o ne išsiderėti 
man ir dabar tesirūpina tik,bet jis visada stovi tuščias 
išnaudotojų pelnais.

Paryžius. — Gresią Fran
cijos seimo uždarymas, nes tas’kalnas” yra'" šaltiningas 
dauguma atstovų nesutinka
su ministerio pirmininko yra ^visada pilnos vandens. j astronomijos observatorijos 
Doumergue reikalavimu be- j Dabar vieni neša vandenį to- teleskopą, yra dirbama di- 
veik diktatoriškos jam ga- limiausiai iš Nemuno, o kiti iš Į džiulis mėnulio pavidalas, 
lios. ‘ to paties kalno atviro upelio se-128 pėdų skersai-išilgai.

Partijos nariai, pirmyn 
darban, kad mūsų Partija 
giliau įsišaknėtų darbo ma
sėse. Pirmyn, kad sudrū- 
tint mūsų partiją, idant ji 
galėtų sėkmingiau vesti ir 
organizuoti ateinančias ko
vas už bedarbių šelpimą per 
žiemą, už bedarbių ir dir
bančiųjų socialę apdraudą, 
prieš Roosevelto “Naujosios 
Dalybos” daromus užpuoli
mus ant darbo žmonių pra
gyvenimo, už didesnes jiems 
algas ir trumpesnes darbo 
valandas, prieš kapitalistinį 
terorą ir prieš tą augančią 
sriovę, kuri varo linkui fa-1 
šizmo; prieš negrų niekini- nąs būtų antrj 

ir !
jų (prieš Jim-Crowizmą) ir JU- , •___
prieš lynčiąvimus; už grei

yl/K”fit’ s. kV * “r K
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every day, except Bunda*.
M TEN EYCK STREET, BROOKLVm v®w į

Tai įštįkrųjų tik stebis ’ reikia, kąd 
^Darbininko” redaktorius tokį nonsensą 
galėjo iškepti. Tik todėl, kad Lietuva 
mažesne šalis už Sovietų Sąjungų, tai 
Smetonos valdžia neturi tikslo palaikyti

.    ■' '■"« ■ ' »   ■ "ii'i ■< ,i0ii    ■ '  -  „

Mokslas ir Išradimai
pati turbipa 450 tonų. Char 
kovo ir naujos turbinos ge

na širdimi, kurią turi įtaisę 
Aleksandro Bogdanpvo In
stitute, Maškvo j. žmogus,' 
atgyjęs, per dvi minutes 
žiūrėjo ir dairėsi aplink. 
Paskiau ir vėl'numirė. Tas,

' veno kur kas ilgiau.’ ’ £ 
. Dar į metus kitus manysi* 

me 'Sovietų ’Sąjungoj visą 
eilę kitų išradimų moksle, 
kurie stebins pasaulį ne
mažiau. Sovietuose1 moks-

•DESCRIPTION RATESI
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year .........
Foreign countries, per year .
Canada and Brazil, per year ....
United States, six months ...._.
Brooklyn, N. Y.. six months ....
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ..

Entered as second class matter March 11, J1924j at. 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

. 16.59

. |7.50

. >7.50i 5.50
3.00
4.00

. $4.00

. $3.00

Taip Balsuokite, Kaip 
Streikuojate!

, Šiandien kongresiniai ir miestąvi. rin
kimai. Darbininkai, smulkūs biznieriai 
ir profesionalai piliečiai turi progą pa
sisakyti, už kurią partiją jie stovį, ku
rios klasės reikalais jie rūpinasi. Ko
munistų Partija šaukia visus darbinin
kus, visus vargingus farmerius ir kitus 
pavergtus žmones balsuoti už komunistų 
kandidatus, už darbininkų klasę.

Darbininkams reikia balsuoti taip, k,aip 
jie streikuoja. Tas reiškia, kad reikia 
balsuoti už darbininkų reikalus, o ne už 
bosų. Kuomet streikuojate už didesnes 
algas, už trumpesnes darbo valandas, už 
pagerinimą darbo sąlygų, tai streikuoja
te prieš dirbtuvės savininkus, prieš bo
sus, prieš visą buržuaziją. Gi politikoje 
demokratų ir republikonų partijos yra tų 
pačių savininkų ir bosų partijos. Todėl 
darbininko pareiga balsuoti prieš tas 
partijas, prieš tuos bosus. Klausimas 
labai Aiškus ir, rodos, kožnas darbinin- 
kaį| turėtų lengvai suprasti.

kuomet balsuosi už Komunistų Parti
joj kandidatus, balsuosi prieš kapitalis
tui prieš išnaudotojus, prieš demokratus

uul— ------------- ----- ’ J- J------------ --------------- —— ~

nes 
ka|----- .
anj»& partijas ne tik balsą numesi, bet 
daiq ’paremsi išnaudotojus, savo neprie
teli is. Balsuodamas už komunistų kan
didatus sustiprinsi darbininkų frontą 
prieš išnaudotojus.

(■) revoliuciniai lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, “Laisvės” skaitytojai, turi 
dar vieną svarbią pareigą šiandien at
likti: Jūsų pareiga prieiti ir pakalbinti 
savo draugus, savo pažįstamus, gimines 
ir o visus kitus darbininkus balsuoti už 
Komunistų Partijos kandidatus! Šita
me darbe privalo dalyvauti ir nepiliečiai. 
Agituokite visus darbininkus balsuoti už 
komunistus!

pnus> už didesnę^ taigas, geres- 
sąlygąs, už balihosąyimą 4š po

Iparemsi išnaudotojus, savo neprie-

Bostono “Darbininkas' Pripažįs
ta, kad Vysk. Matulionis Yra
* ’ Kontr-revoliucionierius
Nesenai mes pastatėme Bostono “Dar

bininkui” ir Chicagos “Draugui” eilę 
rimtų klausimų apie vyskupą Matulionį. 
Taiipe kitų klausimų, buvo klausimai 
apU vyskupo Matulionio šnipinėjimą 
Pijįddskio ir Smetonos naudai ir apie 
abdlpai jo kontr-revoliucinį darbą. “Dar- 
byknkas” duodą ihums ilgą atsakymą. 
Sayp straipsnyje “Netikslūs Bolševikų 

I Priekaištai” (lapkričio 2 d.) del šnipine- 
jin^p Pilsudskiui ir Smetonai, “Darbinįnr 

tik tiek turi pasakyti: ’ \
* šnipas tai yra žmogus, kurs bando susek
ai svetimos valstybės sekretus ir įteikti juos 
Savo valstybės vyriausybei, kad* ji galėtų su 
Anąją vesti karą. . Dabar klausimas: kokiu 
beprotišku sumetimu 3 milijoninė Lietuvos 
valstybė galėtų vesti karą prieš 150 milijo
ninę sovietų sąjungą?! Ir dAr Vyskupą tu
pėtų savo šnipu!

juk visos šalys (išskyrus Chiniją) yra 
piąžęsnės už Sovietų Sąjungą, tuo būdu 
jos visos neturėtų už tikslą palaikyti šni
pus Sovietų Sąjungoje. Betgi palaiko. 
“Darbininkas” to neužginčys; Vokietija 
mažesnė už Ameriką, o vienok nazių val
džia čionai palaiko šnipus.

.Nepaisant, kaip maža)buržuazinė fa
šistinė šalis, jinai palaido armiją šnipų 
kitose šalyse, o ypatingai Sovietų Sąjun
goje. Šnipinėjimas naudingas joms ne 
tik karo reikalams. Joms svarbu drums
ti darbininkų tėvynės viduje vandenį, 
^ukti kontr-revoliūcinį lizdą, griauti So- 

; vietų’ tvarką iš vidaus, padėt buvūsiems 
Rusijos į turciąips sugrąžinti seną tvar
dą. “Dąrbininka’s” neužginčys, to fakto, 
kad Smetonos valdžia labai1 trokšta su
grįžimo Rusijoje kraugerių ir išnaudoto
jų viešpatavimo. ■ To trokšta popiežius. 
Todėl jis taip pat per kunigus ir vysku
pus palaiko šnipus. Pats Matulionio pa
vertimas į vyskupus buvo daromas su 
tuo tikslu, kad jam pridavus daugiau au
toriteto’tarpe tikinčiųjų ir kad padarius 
jį sėkmingesnių kontr-revoliucionierium.

O kaip su Lenkija? Kodėl “Darbinin
kas” tyli apie Matulionio šnipinėjimą 
Pilsudskio valdžiai?

Kas liečia vysk. Matulionio šiaip veik
lą kontr-revoliucijos dirvoj, palaikyme 
ryšių su kitais kontr-revoliucionieriais,

• kurstyme žmonių• prieš Sovietų valdžią, 
tai “Darbininko” redaktorius begėdiškai 
atvirai pateisina ir pripažįsta. Tą Ma
tulionio darbą “Darb.” skaito tikrai šven
tu darbu! Tik pasiklausykite:

* i *< , ,1 . < i

' i ( < Pagaliau bolševikai prikaišioja, įkad Vys
kupas Matulionis buvęs kontrrevoliucionie
rius. x Raudonomis bolševikų akimis žiūrint, 
atrodo; j kąd tai, Irisus nusikaltimas. Bet 
blaivąm; žmogui' tas dalykas pasirodo visai I 
kitoj Į^vjęsoijį , Ką^: nors kiek tyrinėjo 1917 į 
metui ^ydliuęiją UbolŠevikįąkąją), tas ne
gali nusikrątytę- išvados, kad-taFbuvo ne re
voliuciją/bet ' masinis chuliganų sukilimas, 
kurs panaikino laisvę asmens, žodžio ir ti
kėjimo; teises, teisingumą ir įstatymus ir 
tautos viršūnėj pastatė chaosą bei nematy
tą ligi šiol istorijoj netvarką. Natūralu, i 
kad taip dalykams stovint, kiekviens svei- Į 
kas ir normalus žmogus turėjo pavirsti ( 
kontr-revoliucijonierium. Tokią “revoliuci
ją”, kokią sukėlė bolševikai, gali užgirti tik 
psichopatai (proto ligoniai). Kuo čia Vys
kupas Matulionis kaltas, kad jis visiškai ! 
normalus žmogus? Ir kaip gyvent tokioj 
šaly, kur kiekvienas sveiko proto žmogus 
skaitomas kontr-revoliucijonierium ?

Taigi, ot, vysk. Matulionis yra “sveiko 
proto žmogus”, tuo būdu 1917 metų re
voliucija jam atrodo “chuliganų sukili
mu”, todėl “Darbininkas” mano, jis ge
rai darė, kad jis kovojo prieš šitą revo
liuciją ir prieš Sovietų valdžią. Bet, ger
biamieji klerikalai, tada jūs neturite tei
sės pykti ant Sovietų valdžios ir ją keik
ti, vadinti Matulionį kankiniu, kuomet ši
tas “chuliganų sukilimas”, šita Sovietų 
valdžia paėmė jį už pakarpos ir pasiuntė 
į miškus medžius kirsti!

Labai gerai, kad atvirai pripažinote, 
kad vysk. Matulionis kovojo prieš reVo- 
liuciją, prieš Sovietų valdžią, visaš savo 
maldas ir patį savo dievą buvo padžiovęs' 
ant tvoroj o sušilęs darbavosi kontr-re
voliucionierių abaze. Mes tą senai sakė
me, o jūs tątai iš karto bandėte užginčy
ti. Jūs bandėte svietui įkalbėti, kad Ma
tulionis buvo tikrai nekaltas avinėlis, tik 
mišiąs laike, tik poterius kalbėjo‘ir štai 
jį bolševikai sučiupo ir privertė “kruvi
ną prakaitą lieti miškuose”, tai yra, sau 
duoną užsidirbti! Dabar, matote, patys 
pripažįstate, kad jis nebuvo tuo nekaltu 
avinėliu. Patys pripažįstate, kad jis , 

, ištikrųjų buvo kontr-revoliucionierium!

Jūrinis orlaivis padaro 
450 mylių į valandą. Speci- 
alis automobilius 273 arklįų 
pajėgų gali važiuoti 300 my
lių į valandą. Union Pacific 
Co. naujas traukinys pada
rė iki 120 mylių į valandą. 
Europoje greitasis Zephyr 
traukinys su inžinu 1,125 
arklių pajėgų daro po 100 
mylių į valandą? Sportinis 
laivelis padaro 124 mylias. 

‘ ' i . ■ • i |
Nuo Ramiojo. vandenyno 

iki Atlaūtiko lenktynių or
laivis yra atlikęs kelionę. į 
10 yalapdų. ir 2 minutes. 
Komercinis orlaivis atlieka 
į 15 valandų- paprasti trau
kiniai į 79 valandas, busai į 
,106 valandas. Specialis 
traukinys lenktynėms pir
miau atliko į 71 valandą ir 
27 minutes, o dabar Union 
Pacific Co. į 56 valandas ir 
55 minutes.

100,000 Kilovatų Turbinos
“Pravda” rašo, kad Le

ningrade “Elektrosila” fab
rikas ir Charkove turbinų 
gaminimo fabrikas gamina 
turbinas po 100,000 kilova
tų. (Kilovatas yra veik ly
gus valandai šviesos). Iki 
šioliai buvo elektrą gami
nančios turbinos tik iki 50,- 
000 kilovatų. 50,000 kilova
tų turbinos generatorius į 
minutę turi 1,500 apsisuki
mų. “Elektrosila” fabriko 
gaminamos 100,000 kilovatų 
turbinos generatorius turės 
3,000 apsisukimų, jis svers 
13 ir pusę tonų, o pati turbi
na 250 tonų. ;

Charkove gaminama skir
tingos rūšies 100,000 kilova
tų turbina, jos generatorius 
(varinis volas) turės 25 to
nų; jo įtalpa—83 tonus ir

Ispanijos fašistų valdžiaBerlynas. — Hitlerio val
džia uždraudė griežti konb giriasi, kad užklupo ir atė- 
pozitoriaus Mendelsono mu
ziką prie I 
vejįkalo ' 
Night’s Dream,” kaipo ^žy
dišką.” " i" T; ’ : • L ’ E

mė kelis šimtus kulkasvai-
j Shakespeare’o džiU V M00 šautuvų iš re- 
“A ; Mi4summėt; voliųcinių ntaijųerių. į

:• L E ’ h -Ldndpft; IS’ kiekvieno

tūkstančio gemančių kūdi
kių pirmais matais miršta 
po 60, tai yra apie 4 dau
giau negu 1929 metais prieš 
krizį. 1

Belgrad. — Areštuota 60 
Jugoslavijos komunistų.

nerawnus lures i,uųu apsi
sukimu į piinutę laiko. tina , “širdis” dar ne pilnai i letarų valdoma šalis ne juo- 

tobulai. įtaisyta. Podraug:kais žygiuoja pirmyn! .
tas parodo, jog ateityje so- i 1 R. M. \
vietinis mokslas įtaisys taip, 
Ikad bus galima žmogų at- 
I V.X..XXVX x* ^Mxxxvexxx Iwxx.^x!

pastatyti ant jūrų pavir- Galimas daiktas, kad bus i 
šiauš plaukiojančius oriai- galima žmogų prikelti iš 
viams laukus (stotis). Ame-’numirusių ir paleisti gyve- 
rikos Orlaivininkystės Kor- į nimari ilgiems metams! Į Kartą valgyklon užėjo ‘ 
poracij^ jau padarė planus i Šis faktas parodo du da- vaikinas su savo mylimąją, 
budavo’ti '5 plaukiojančius jlyku: (1) nepaprastą įkyli-. abu inteligentiškos išžiūrąs,/ 

i oH
da_____ _____ ______ .x , . A____ _ _ wj«x. x.
laivių laukai bus 458 metrų)šaulio mokslininkų- išradi-, mergina 
ilgio*ir 92 metrų pločio.(Me- 'mus: (iki šiol, tokio dalyko klausia: ' 1

ilgio), Ant tų plaukiojau-! ta), ir (2) įpasakos apie, dū-'sakyti ^pietums? J 
čių orlaivių laukų bus dar) šią ir dievą—yra pasako-1 
ir keliauninkams prieglau- niis. . . ( 
dos, talpinančios iki 500: Prikėlusieji iš. numirusių 
žmonių, aliejaus įtalpos, tai-' žmogų mokslininkai yra 
šymo orlaivių rūmai ir t.t. ISergiejus Bruchanenko ir

TT. v i • • i i ’ir C. I. Spasokukotsky.Virs jurų orlaivių laukas ; v_____
gulės ant 32 stulpų. Tie! ’ Jeigu žmogaus gyvybę 
stulpai vandenyje, ant 63 laikytų dūšia, kaip sako ku- 
metrų gilumos, bus sujung- nigų jnokslas, tai, žinoma, 
ti, sutvirtinti ir nuo jų eis jokia dirbtina širdis (elek- 
į jūrų dugną 1,500 tonų sun- tra varoma mašina) jos ne- 
kumo inkaras. Inkaras ga- sugrąžintų. Bet šis faktas 
les pasiekti už '5 kilometrų parodo, kad tokio dalyko, 
jūrų dugną. Patsai orlaivių'kaip dūšia, žmoguje nėra, 
laukas bus 31 metro augš-!; Bolševikų mokslininkai tai 
čio virš jūrų paviršiaus, ant parodo faktais! • 
viršutinių 32 stulpų galų.
Kadangi stulpai bus per 63 j
metrus suleisti į jūras ir su-Į kai prieš kiek laiko pana

šiai padarė.su negyvais šu
nimis ir kitokiais gyvūnais.' 
Pasekmės buvo geros. Vie
nas* šuo, kurį panašiu būdu

Orlaivių Laukai ant Jūrų
Jau padaryta bandymai į gaivinti ilgesniam laikui! ŠYPSENOS

Verčiau Kiaušiniai, negu 
Liežuviai

Šis faktas' parodo du da- vaikinas sū savo ‘mylimąją,

laivių Jaukūs tarp BermU’-niu sovietinio mokslo/ kuris■ matomai,^didmiėscio gyve^-- ’ 
l salos ir New Yorko. Or-;pralenkia kapitalistinio ; par; tojai. Ir feufeėdus priė-stalo ■■ 

Savo - mylimojo-.•
1 D ‘ ‘ - ' > L / 

iras yra 3 pėdos ir 3 coliai , dar niekur nebuvo padary-i, , _i_Ka; niielasis ’manąi už- ‘ 
A^4.’ 4... iv- Ar, 1 . .. ! ' ‘ I

' Mylimasis, ‘kiek patylėjęs, ‘ 
sako: ‘ ; - 1 * ( t; :

■ —Aš manau, būtų* neblo* - 
ga užsisakius jaučių! liežu-1 
vių. * ' • i ' '' ' • 

—O, ne, ne!—atšake 
gina. — Kadangi liežuviai., 
pareina iš gyvulių snukių,. 
Aš manau, būtų geriau pą-\ 
siėmus kiaušinių... .

Veismūnisškis.

Jis Moka Geriau
Tėvas (į dukterį):* “Ta^ ., 

tavo naujasis vaikinas labai 
vėluojasi namo eiti. Argi jis 
nemoka laba nakt tau pa
sakyti?”; ; j j : į ; ? į •• į ; v 

Duktė: “O, taip, tėveliį;, 
jis' tą moka geriau negu visi);! 
kiti vaikinai, kųriuosį tik ašj , 
žinojau. Todėl tai jis ir užS;

mokšlinirikai atgaivino', gy-Į Sulasė Juodvarnis.

tvirtinti, ir dar nuo jų į jū
rų dugną bus paleistas ga
lingas inkaras, tai orlaivių 
laukas bus ant vietos ir ma
žai jį galės pajudinti /jūrų 
bangos. /

Kada bus įtaisyta jtpkių 
virš jūrų orlaiviams liaukų 
vienas nuo kito už. poros 
šimto mylių, tai pasidarys 
per didjūriu#<-skbajojimas 
visai saugus, nes orlaiviai 
galės nusileisti, pasiimti ku
ro, pasitaisyti ir t. t.

TRUMPMENOS
Detroitiete drg. N. Beliū-. Draugė Sasnauskienė, 

nienė pradeda sakyti pra- kaipo ALDLD Centro Ko- 
kalbas ir kituose miestuose, miteto pirmininkė, būtinai 
Nesenai, kaip praneša “Vii- turėtų sumobilizuoti . drau- 
nis,” ji kalbėjo Saginaw, ges Amerikos Lietuvių Dar- 
Mich., ALDLD 131 kp. su-ibininkų Literatūros Drau- 
ruoštam masiniam mitinge, j gijos vajui, kuris prasidės 
Aš senai maniau, kad ta su sausio mėnesio 1 diena, 
draugė turėtų važiuoti su j 1935. Reikėtų bent dviem 

moterim kalbėtojom suruoš
ti prakalbų maršrutas. Vie
nai Chicagos apielinkėje, o 
kitai—rytuose.

prakalbomis į platesnį pa
saulį. Ji moka gražiai kal
bėti ir turi užtenkamai ge
rą politinį žinojimą.

Bendrai, pas mus moterų 
kalbėtojų vis stoka. Wor- 
cesterietė drg. Sukackienė 
buvo kadaise pradėjusi kal
bėto jauti, bet. pastaruoju 
laiku vėl liovėsi. Elena Jes- 
kevičiutė taipjau nesirodo. 
Apie drg. Jonikienę taipgi 
mažai girdisi, Draugės Dėi- 
kieKėHr Remeikienė pasta
ruoju laiku, išrodo, tą klau- 

, simą) taipgi padeda į šalį.
Tai 'nėya i gferą, ■ draugės! biau nukentėti. 
Darbas tarpe moterų darbi
ninkių turi būti plečiamas 
šiuo tarpu labiau, negu ka
da nprs; ‘ t

j Man išrodo, kad tūlose 
mūsų kolonijose darbas tar
pe moterų darbininkių, po 
to, kuomet LDSA tapo su
jungta su ALDLD, yra ap
miręs, perdaug apleistas. 
Jeigu' mes nesistengsime 
įtraukti ,pačių draugių į 
darbą, jei "nepastatysime pa
čias moteris sakyti prakal
bas ir organizuoti, tai šis 
svarbus dapbas gali dar la-

Beje, tie patys mokslinin-

■" ' 1 I r ■ 1 į 1 ’ ! " ■ '"7
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DR. J. J. KAŠKIAUCIUS ■ ‘
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371 Lake St., Newark, M
Telephone: Humboldt 2-7964

Tai Kieti Tai Liuosi Viduriai

Daug matau Jūsų naudingų 
patarimų, bet da nemačiau to
kio, kaip kad man yra. Gal 
ir man malonėsite atsakyti per 
mūsų dienraštį “Laisvę.” Aš 
esu nevedęs, 30. metų am
žiaus vyras, 5 pėdų ir 10 co
lių ūgio ir sveriu 170 sv. Ne
rūkau, mažai tevartoju svaigi
nančių gėrimų. Bet aš turiu 
labai didelį vargą su viduriais. 
Kiek laiko atgal jie man labai 
užkietėdavo, kad be vaistų ne
galėdavau išeit lauk. O da
bar turiu vargą su paleidimu. 
Kai pasileidžia, tai po kelias 
dienas esti liuosi, ir labai su
ka vidurius. Jeigu ką užval- 
gau riebiau, tai dažnai atsi
raugiu, kaip taukais. Taip, 
regis, jaučiuos sveikas, bet var
gas su viduriais. Kaip būtų 
geriau pasigydyti ? '

; Atsakymas.
:} Dmh&e| /Hatihkaįia»> 
|as, ;pąptąštąs, gamt^his/n^u* 
gadintas įkaistas, - daugiau^M 
Jumfe ipataįsyti
Jūs’'nevedęs, gal jjutįs vikąip 
atseina su maistu, gal neretai

■an

t

*

j.

du oranžiai. Vietoj to gal ima) 
pomidorų sunkos, kad ir konįįįį 
servuotų dėžutėse.

Pora kiaušinių, ypač jų tryį^ 
nių. ' ' Š

Pora stiklų pieno. • L.’į 
Da kokių šviežių vaisių.
Nei duonos,’ nei pyragų, net; 

blynų, nei tyrės-košės.
Pietums.

HlMt.

Trečdalis salotos galvos. ;;;;;
Pora šaukštų grietinės arb^; 

ir alyvų aliejaus.
Bent kelių rūšių švieži vai*.’ 

šiai ir daržovės.
Truputis sviesto.
Pora stiklų pieno.

Vakarienei.

Gabaliukas šviežios ’ mėsos))' 
arba žuvies ar sūrio;

Trečdalis sąlotos .galvos
Pora Šaukstų
švježi-^vaisiai ir-FJ

džiovintu a ;) t į . .

f?6, daržovei
b<bet galima ir konservuotų 

7m.,'* ' i. 7 1. ’ ; j £ 
; ? Truputis ęviesto- < .-t k. 
J . v . . 4 f n ._•> (j F -J £ >, k r ,

limš ir riekųtfiJHĮa

' Pprd štilių 
tSaūja fi5 •r; s 

. __ — -r --- —tv—— čiek
^rūdo d donos, arba kipta sji, 

______ i lupynomis bulvė.
-i ALDLŪ anskrieiu ko rest®ran“63e ite"k8' 'jAgu kietais imtų ir' paleiįi

L;1U. aPsK1}Clų ko-,gyt? Pnseina nukentėti d?l!t - vidurius tai tuoi naimkitai 
mitetai taipjau turėtų pasi- 1 stokos' vitaminu i? minprahi I J US’ r1 'J , palmklTT J .. J st0K®? “!nų "r M1“eral.¥ gerą dozę minos aliejaus, jp

L mmarn rrm vrn 1 v .• i •j. ?už poros valandų: pnkite 
muth subnitrate, gr&. 5, ‘tablėlSį > 
No. 100,” imkite po 5 ar 
tabletes, sutrintas į miltukiiį/ 
vandeniu užgerdami, po vąjįj 
gio, kol viduriai sutvirtės, sXX?; 
silaikys. Paskui nebereikia^ 
Tik ’maisto žiūrėti ir dažniau'. 
gerti''Vandeny it limonado. ••• *• 

Keletą saVai&ų imkite pp* 
truputį ir, kreidos po valgiu 
“PFeįarod chalkpo trečdalį 
šaUkšteho? užgerdanif 
nįiL

l ALDLD apskričių ko-Įgyįj Priseina nukentėti i , , < ' j • • f . \ .
rūpinti tuo, kad sekančiam 
o r g a n i zacijos vajuj kuo• J - -n-r v .. . - V* v J J

Beje, drauge Mažeikiene, daugiausiai turėjus moterų 
kuri kadaise turėjo net ke-ir a i b ėtojų-organizatoriu ir 
hs prakalbų maršrutus, | kad pasiekus kuo plačiau- 
siandien taipjau tebesėdi ■ sįas lietuvių darbininkių 
Clevelande. Kaipo kalbėto- mases# 
ja, jinai parodė gabumų ir j - - ’ - --

Būtinai reikėtų tis dabar, tuo jaus!

maiste. Tai yra paprasčiausis 
apsireiškimas. - .’ _ ; ”

Kiek tik Junis leidžia aplin
kybės, bandykite šitaip daryti. 
Kas rytas pat pirma išgerkite 
porą-trejetą stiklų naminio li
monado, namie paties pasiga-ri monado, namie paties pasiga-r 

Prie to reikalinga ruoš- minto. Į kvortą vandens į- 
energijos. Būtinai reikėtų tis dabar tuojaus! 
kalbėto j avimo daijbui uz- 

Sovietų Sąjungos moksli-
|tė. Pittsburghie- pinkai atgaivino žmogų, ku

te d-gė Sliėkenė irgi beveik ris buvo ^numiręs per tris 
šiuo tarpu negirdima. - < . (valandas. Atgaivino dirbti-

kinkyti ir cĮraugė skeberdy- 
tė,

spauskite citriną ir užsaldykite 
ruduoju cukrum, arba medumi, 
ar geru—be sieros dujų siropu.

> \< į • 5 * u į ♦
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Stiklas apelsinų sunkos arba

lupynomis bulvė.
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Naujoji Gad.” Priversta Praryt Šmeižtus pg
te Jis' įėdi, kuris viską pragyvendami, jam pešė, pas- 
H npr bnržimviniim lk^tiniiįs cehtus, kaipo dvasiosa per Durzuazimus; ^nytJju|.. Jis kalbėjo fran-

aoų uitiu | Uli elgetų uiYiiiAuo. Ema rin-, cazų kalba, kadangi žino', kad 
___ _____ ___w z », revoliucines j kimų kampanija, skloka ra-'jo esantieji parapijonai mažai 

liežuvninkams. Kaip linijas, Lietuvos Komunis-' miai sau : sėdi—jiems nėra kas tesupranta..

spalių, jie į pirmiau savo reikalu. Tas (pareiškimas tįl- Paskui atsisuko prieš Amte- por
num. 252. rį, vėliau Amerikos Komu- matopastatytus klausimus' patys po'“Laisvėjq,” f __ !

j Unija tą pareiškimą pa- nistų Partiją, mūsų dienraš-, Strazdo akinius. Eina rin
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Montreal, Canada

II:

buvo 
beriie-

Kad P r u seikds-Butkaus 
“Naujoji Gadynė”

Iškilo genęralis 
, “Naujoji 

ramino audėjus,

V. Bovinas Nestreik- nu. Vėliaus pradėjo troc-i darbininkus,' ūž buržuaziją, pus valandos.

yra lei- kiaušiu bosų pakaliku,” kadcionierius,’ Bovinas, 
džiama darbininkų judėji- jis būk ne del nesveikatos iš ‘Laisves 

žymesnių “L.”

pa-; pareiškimą ir paskui nuo iti prieš Staliną, skelbti, kad .klasės., Tąigi ne jums, vy- i^aI®
(savęs prideda: “I§ to sęką, (Sovietų Sąjungoje mokslas,Irai,,kalbėti apie tai, ką gy-b ’ • — - -

Gadynės” numeryje, 4 d.(išleido savo pareiškimą tuo tik prieš “Bimbos kliką.”

Taip “vargšasklausimų.

----- — . įduoda sekamą atsakymą: 
viną, paskelbia jį “vergiš-'

rVv

i
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mo ardymui, : 
draugų niekinimui, išgalvo
jimui visokių provokacijų, 
kaip tai, kad “Laisvi” ver
čiasi tik' “Maskvos pini
gais,” tas jau 4 revoliuci
niams darbininkams yra ži
noma. Visi žino, kiek savo 
laiku “Naujoji Gadynė” pri
rašė apie tūlo “Laisvės” 
techniko griebus, kada jis 
Lietuvoje vedė bažnyčioje. 
“Gadynė” dabar tyli apie 
savo lyderkos ponios K. 
Petrikienės pasielgimą Lie
tuvoje, kuri išgarbino kru
vinąją Smetonos valdžią, po
liciją, visus budelius, kurie 
kankina virš 500 politinių 

’ kalinių—darbininkų ir val- 
. stiečių kalėjimų urvuose. 
’ “Gadynėje” < jos skaitytojai

neras nieko apie tai. Tuom 
kartu “Naujoji Gadynė” su
galvojo provokacijas apie voliucionieriai “Naujoje Ga- 
drg. V. Boviną, paskelbė jįldynėje” 27 d. rugsėjo. Jie 
skebu-streiklaužiu ir tuom' čia neva statė klausimus 
pat kartu puolė “Laisvę” ir.apie Boviną, bet tuom pat 
Centro Biurą. įkartu išplūdo “Laisvę”,

“Naujoji Gadynė,” 27 d.(Centro Biurą ir abelnai ko- 
rugsėjo, juodomis raidėmis, j munistus.
pastabose, neva klausimų ■ Sekančiame “N a u j osios 
formoje išniekina d. V. Bo-'Gaį

1

“Tai tas didysis Teveliu- siuntė ir “Naujosios Gady- čius, ALDLD
, buvęs1 nes” 1___________ .. „ ,

, jau'jau Pruseika ir Butkus ne-,tų Partiją, Vokietijos ko-(reikalo.
iki skebo, norėtų atšaukti, kaip jiems munistus, visą Komunistų' audėjų streikas,

___ uentro uiurą oajuiigų. Iškarto “Naujoji kad jie pasitikėtų Gorma- 
pravar- ir visus komunistus, bet ką-j Gadynė” dėjo į savo špal- (nam, kurie “energingai dir- ......... .. ___ __________

_ x ir tt. Visur “Naujos mosikavimu stengėsi padėti iš-
Nauioji' kad parodžius, būk ir jie ! Gadynės,” jos vadų, pozicija sisukti iš, užmetamų Bubinui

Išklausinėjant p a ra p ijonų 
advokatui, Bubnis kraipėsi, 
mikčiojo, nežinodamas, ką at
sakyti, tad net tankiai mesda
vo akis į priešais sėdintį vys
kupo sekretorių, kuris veido 
mimika ir galvos purtymu bei

redaktorius,
L.”, redakcijos pasitraukė, d a s i k u k a v o i

bet tik todėl, kad prie tep- streiklaužio! O kaip jisai (labai norėtųsi kaltinti Bovi- Internacionalą ir Sovietų' Gadynė” 
liojimo gauna $8. į dieną, smarkiai šūkavo prieš visąją, “Laisvę,” Centro Biurą Sąjungą. UVavM Vnd
kad jį būk susekė skebau-;svietą, kaip < jisai L z . .
jant “dvi labai ščyros lietu-džiavo kitus skebais! Ske- gi padarysi, unija atmuša (tas drg. Stalino paveikslus, I ba 
viškos komunistės” ir tt. bau j ant jį sugavo (einant' renegatų šmeižtus. JC’’ ’ 7 'S
Po to ji drožia: įdirbt į užrekorduotą vietą) !Gadynė,” 25 d. spalių, jau bolševikai, kurie su Stali-jyra prieš komunistus, prieš pjakaiuv^ apie 3^ket^rtadl-

“Jeigu visa tai neteisybe dvi partijietės, V. ir V.;rašo: “V. Bovinas Nestreik- nu; Vėliaus pradėjo troc-(darbininkus,1 ūž buržuaziją, nus valandos.
—tegul “Laisve” užginčija! Centro Biuras apie tai žino, laužiavęs” Įtalpina unijos 'kištų dokumentus spausdint už pardavimą darbininkų kaitė vertimą ALDLD 
O jeigu teisybė—tegul “Lai- bet tyli. Kaip jaučia ] ‘ ’ ............................... ’ ‘ ‘
sve” pasako, kodėl ji iki šio-(skelbsi skebu savo narį.
lei nenumaskavo buvusį sa- (
vo redaktorių ir vieną at-(‘didvyrių’ galerija.” 
kukliausių ‘tiesios linijos’( ; Patys sugalvojo provoka- 
vadų centro biure? (ciją apie V. Bovino skeba-

“Nabagai jūs, laisviečiai, j vimą, patys pasišaukė kę- 
nabagai! Kas miela dienelė kias tai “V. ir V.” sau į tal- 
jūs duodate vis daugiau da- ką ir yėl kaltina Centro 
vinių, kad esate ščyri ne ko-'Biurą ir visą mūsų judėji- 
munistai, bet buržuazijos mą, kad 
pastumdėliai, kurie lūpomis 
plepate apie streikus, o ran
komis juos laužote!”

Taip užgiedojo kontr-re-

“Išrodo nekaip bimbinių'kad V. Bovinas buvo be pa--;apšvieta užgniaužta, kad ten venirpas, rodo., Gyvenimas 
mato įtartas streiklaužiavi-, tik šlavikams gerai, o kito- rodo, kad su kiekviena die- 
me, ir jeigu del to jam buvusiems žmonėms nėra progų ’ — 
kokia nuskauda, tai mes at- į mokytis.
siprašome.” j Bet sąvo kontr-revoliuci-

. : Štai kokia renegatų Pru-mės pozicijos pridengimui 
seikos-Butkaus logika, pir-ijie tankiai pasisako, kad 
•miaus apšaukė žmogų ske-'būk Amerikpje jie dalyvau- 
bu, per du numerius koliojo, Įją tarptautiniame komuniš- 
niekino, purvino del to “Lai- tų judėjime. Bet kur? Yra

Centro Biuras 
apie tai žino, bet tyli.” Cen
tro Biuras ir kiti draugai svę,” Centro Biurą, komu- alkanųjų maršavimas į Wa- 
žinojo, kad Bovinas neske-■ nistus, “bimbinių štabą”— shingtoną, jie nedalyvauja, 
bavo ir, suprantama, nega-,kaip jie vadina bolševikus, Jie tik tyčiojasi iš delegatų. 
Įėjo skelbti “Klampynės” iš-'o paskui prispirti prie šie- Vyksta bedarbių delegaci- 
mislytas provokacijas. !nos, “atsiprašo.” jos j valstijų sostines, jie ir

V. Bovinas, pamatęs tuos “Naujoji Gadynė” šūkau- čia šaiposi. Rengia darbi- 
“Naujosios Gadynės” šmeiž-zja, kad kiekviena dienelė pa- ninkai Pirmos Gegužės dė
tus, atsikreipė Į Altera- rodo komunistų susmukimą, monstracijas, skloka daly
tum Painters, Decorators gi kaip tik yra priešingai, vau j a pas socialistus. Įvyks- 
and Paperhangers Union of Prušeika-Butkus pradėjo ta Prieškarinis ir Priešfa- 
Greater New York. Unija skloką neva prieš d. Bimbą, šistinis suvažiavimas Chica- 

goje ir ten sklokos tik re-

na jus virstate Grigaičių ir 
Michelsonų broliais, darbi
ninkų neprieteliais, dar vis 
besidangstančiais karts nuo 
karto ' kairiomis , frazėmis, 
bet: dirbančiais dešiniausių 
elementų purviniausius dar
bus1.

Plieno Darbininkas.

Iš Parapijonų Kovos Prieš 
Kun. Bubiną

Po keleto atidėjimų, ;-----
liau, spalio 30 d., prasidėjo 
teismas. Pirmučiausia buvo 
iššauktas Bubinas liudyti prieš 
savo parapijonus, kurie, per 
penkius metus, patys menkai

Paskiau pers- 
> Mon- 

(trealo kuopų išleisto atsišauki- 
kus paminėti Pirmos Gegužės 
šventę, kaįpo darbininkų soli
darumo Šventę. žindrria, Bu- 
bihas bando ir šį lapelį pri
kišti savo’ buvušiems 
miems parapijonams.

Antras liudininkas 
PranAs Jasutis, kuris, 
luodamas prieš pilną salę pri
sirinkusių parapijonų. ir prieš 
teisėjus, net stiklą vandens iŠ- 
siurbčiojo. Tai dar savam gy
venime nebuvau girdėjęs tokio 
begėdžio melagiaus, kaip P. 
Jasutis. Kaip, jūs, pone Ja- 
suti, sakėte, jog S. Kvietkaus- 
kas pasiūlė susirinkimui, kad • 
kunigas Bubinas turi išsikraus- 

i tyti į tris dienas—tai kurgi 
(jūsų ta šventoji teisybė?

Kvietkauskas buvo tik pir
mininku tame susirinkime. Ką 

Nusirinkusieji nutarė, tai Kviet- 
kauskas tokias išvadas darė. 
Ir tą girdėjo visa salėj buvusi 
publika, o, vienok Jasutis, Bu- 

i “nugirdote“ visai kitaip.
(Pabaiga 5 pusi.)

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

Candido Canfora, tenoras, Ita
las, operų dainininkas.

Elena Sadauskaitė
Koloratūra sopranas, Radio City* artistė.

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

perstatyme.

K. MENKELIUNluTĖ 
Dramatiškas Mezzo 

Sopranas

r«i

4.- d

i
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A. VIŠNIAUSKAS 
Baritonas, iš Bayonne, N. J.LABOR LYCEUM SVET., 949 WILLOUGHBY AVE, BROOKLYN, N. Y■

*1

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

mos gražiai pašoks, vadovaujant L. B. Šalinaitei.
Žemutinėj eilėj iš kairės j dešinę: Vera Bubliutė, L. B. šalinsite, Lena 
Kairiutė. Viršutinėj eilėj: Milda Kranciutė, M. Ašmenskaitė, Mary.
Sinkevičiūtė, Helena Mantuškaitė, Nellie Zemaitaitė, A. Pakalniškienė

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

Kolektyvės 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-šokike; JIMMY VOXWILL, baritonas;
ANTANAS RAIŠYS, Diller Quaile Konservatorijos mokinys, grieš smuiko solus; Brooklyn© Aido Choras, vadovaujant 

L. B. Šalinaitei, atidarys programą. ’

Koncertas Prasidės 3:30 Vai. Dieną, Šokiai Prasidės 7 Vai. Vakare.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
17,‘ visokio' plauko’ elementų iš 
visų kampų: iš Austrijos, Švei
carijos, Anglijos, Kanados; ad
vokatų daktarų, senatorių, kon- 
gresmanų, pulkininkų, kaman- 
dierių nuo Amerikos Legiono ir

Is Fraternalės Federacijos Į vietos, bet jis nepriėmė. Per- 
Veikimo mėnesį buvo šaukiamas ma

dinis mitingas ir platinami la
jau buvo rašyta mūsų spau- poliai už prašalinimą majoro, 

doje, kad Frat. Fed. už Bedar- Bosų partijos, republikonai ir 
bių ir Socialės Apdraudos Bilių ; demokratai, varžosi tarp save 
HR 7598 konferencija įvyko 30 i už vietas, tačiaus ąbieji yra ly- 
d. rugsėjo ir buvo išrinktas ko-' gūs darbininkų priešai.
mitetas iš 21 nario nuo įvairių I Pas kaunsilmanus svetainė 
draugijų, į kurį skaičių įėjo ir)del 200 žmonių, didelis stalas 
3 lietuviai, būtent: nuo APLA i viduryj svetainės ir, apie stalą, 
J. Gasiunas, nuo ALDLD 4 Ap-' 9 kaunsilmanai ką tai svarsto, 
skričio A. Pipiras, ir F. Ra- j žmonių pilna svetainė. Visi su 
džius, pastarasis, tur būt, nuo, kokiais tai reikalais ir vis dau- 
APLA atskilėlių 2 kuopos. .giau ateina. Iššaukia mūsų de- 

Komitetas jau turėjo vieną ' legaciją. . Kiek buvo vietos prie 
' posėdį, kuriame nagrinėjo buvu- stalo, tiek delegatų susėdo.

sios konferencijos nutarimus ir ; Kaunsilmanų pirmininkas skai- 
visą konferencijos eigą. Paaiš-1 to mūsų komiteto laišką. Per- 
kėjo, kad, iškėlus konferencijoj , skaitęs, klausia mūs sekreto- 
kovos prieš Lewiso mašiną ir Iriaus, kas mumis įgaliojo. Drau- 
kitus panašius klausimus, kele- • gas Mankin atsako, kad suva- 

• • tas delegatų apleidę konferen-. žiavimas, įvykęs. 30 d. rugsėjo, 
< ei ją, pareikšdami, būk jie buvę 
siųsti nuo draugijų tik kovai už

' t bedarbių bilių. Kad plačiu už- 
'simojimu nepakenkus tvirtai 
vienybei už HR 7598 Bilių 
riūtiarta ateityje vengti kėlimo 

zkitų klausimų.
Kadangi konferencijos buvo 

priimta rezoliucija, nusakanti 
eiti su reikalavimais pas mies- 

... to majorą ir tarybą, tai posė
dyje nutarta paklausti abiejų 
įstaigų, kada jie sutinka maty
tis su mūsų delegacija. Atsa
kyta, kad majoras sutinka pri
imti delęgaciją 24 d. spalio, 10 
vai. ryto, o miesto taryba tą pa
čią dieną, 2 vai. po pietų.

Delegacija susidėjo iš komi
teto narių ir pašalinių draugų, 
kas sudarė apie 50 asmenų. Ma
jorui perstatyta kiek draugijų 
ši delegacija atstovauja ir kad 
atsilankė su reikalavimu užgirti 
HR 7598 bilių. Majoras sako: 

' “Aš jau žinau apie tą bilių ir 
esu jam priešingas, nes ir taip 
jau visus fabrikus iš miesto 

... kelia del augštumo taksų.”
Delegacija perspėja, kad ma

joras nežino ką kalba, “šis bi
lius turi reikalą su visos šalies 
valdžia, o ne tik su šiuo miestu. 
Matyt, jūs visai nenusimanot 
apie šį bilių, tad leiskit mums 

perskaityti jūsų informavi
mui.”

. . s “Aš priešingas tam biliui, aš 
žinau apie jį,” majoras pakar
totinai rėkia. • < h

“Tur^k kantrybę,” atsiliepia 
c iš delegacijos, “ir leisjcitimums

8“ aaiškinti, ko tas bilius reika- 
tuja ir ko mes nuo jūsų ręika- 

’ ‘laūjam, duokit mums išaiškinti 
dalyką ir nekalbėkite, kada mes 

„ kalbam. Būkit džentelmonas ir 
. .turėkite kantrybės. Mes ne

pertraukėme jūsų kalbos, kodėl 
jūs to negalite padaryti?”

“Gerai, skaitykit.”
; : Tarptautinio Darbininkų Ap- 

•sigynimo sekretorius dar sykį 
. paprašė majoro, kad atydžiai 

išklausytų ir nešnekėtų laike 
'skaitymo. Bilių skaitant, ma
joras vis tiek neiškenčia ir ke
liais atvejais prašneka. Iš de- 

H-legacijos tuoj aus būna pastebi- 
5 mas ir smarkiai kritikuojamas.

’ “ Pašaliniai žmonės, atsilankę su 
(1.t8avo reikalais, juokiasi. Steno- 

grafai negali susilaikyti iš juo
ko. Bilius šiaip taip lieka per- 

" Įskaitytas.
Majoras, vieton atsakyti, ką 

jis mano apie bilių, klausia, ko
dėl jo nepakvietė į konferenciją, 

. kuri buvo sušaukta del to bi- 
’ 'Yliaus. Jis ten būtų pasakęs apie 

pavienių taksus, kas suteiktų du 
•T; darbu vienam. (Delegato pas- 
.. taba: “Gal koncentracijos kem- 

/‘,';'P^j?”) Ir kodėl nesurengią jam 
». prakalbų, jis užmokėsiąs ir už 

svetainę.
Tarp. Darb. Aps. sekretorius 

pareiškė: “Mes sykį buvom su
rengę jums prakalbas, bet kas 
iš to išėjo. Publikos atsilankė 
apie 30, tai tik mus ‘ ant juoko 

. j i palikai. Už tai *mes Jutas dau*- 
i ll giau prakalbų neren^sim, nes 
j J i jūsų kalbos žmonės nenori klau- 
įj ’ sytis.” Užpakalyje stovintis.re- 

porteris, juokaudamas, . pasa- 
koja, kad publikos nebuvę nė 
30 ypatų.

Ir taip užsibaigė vizitas pas 
majorą: be jokio rimto atsa
kymo, vien tik kad jis “priešin
gas.” žmogus vien nusistatęs 
prieš darbininkus, be rimtu
mo, pastatytas vyriausiu valdi
ninku, bet šiai supuvusiai siste

mai tokie reikalingi. Tai gera 
pamoka tiems, kurie mano, kad 
demokratų bei republikonų par
tijos išgelbės žmones iš bado 
nasrų ir neatsižvelgdami į pro
gramos nei ypatos tinkamumą 
balsuoja už juos.

Turiu priminti, kad iš repub
likonų partijos, pereitą metą, 
majorui buvo siūloma alga 
$60,000 iš anksto už visus 4 me
tus, kad tik jis pasitrauktų iš

.'kuriame buvo delegatai nuo 58 
skirtingų draugijų. Pirminin- 

Įkas daro visokius užmetimus, 
ikad tik atsikratyti delegacijos, 
| bet vienas iš kaunsilmanų pa
reiškia, kad reikia pradėti klau
sinėjimą iš pradžios.

Tuom tarpu vienas negras iš 
delegacijos gauna balsą: “Mes 
čia atėjom su bedarbių bilium 

! (biliaus kopijos išdalinamos 
kaunsilmanams) ir norime, kad 
jūs jį pripažintumėt arba pa- 
reikštumėt savo nuomonę link 
HR 7598 b. Bedarbei didėjant 
ir bedarbiams vis žengiant į 
blogesnę padėtį, daugelis jų yra 
buvę ir yra apsidraudę apdrau
dos kompanijose bei draugijose, 
dabar priėjo prie to, kad negali 
užsimokėti nors ir nedidelius '

•M

J r. ■ O

“Naujos Dalybos” urėdninkų iš 
Washington© ir socialistų iš 
New Yorko. Visi kaip bitės 
apie avilį suką apie darbininko 
sprandą, kad ant jo užsilipti ir 
darbininką nustumt į žemiausį 
gyvenimo laipsnį.

San Francisco socialistai, pa
drąsinti iš Chicagos, Miami ir 
“Forward,” surengė ponui W. 
M. Citrine prakalbas prieš “fa
šizmą.” Poną Citrine sako: 
“Aš esu priešingas komunizmui, 
fašizmui ir nazizmui, visiem 
izmam. Italijos Mussolini su
organizavo fašistų partiją 1919 
metais. Reikia žinoti, kad Mus
solini tėvas buvo socialistas ir 
pats Mussolini buvo kairiojo 
sparno socialistas, darbininkam 
žadėjo aukso kalnus ir, 1922 
metais, apskelbė save Italijos 
diktatorium.”

šitas elementas, savo išvadoj.

nieko. Apdraudos kompanijos 
bei draugijos neklausia, ar tu 
turi pinigų, jei neturi, tai tam
pi išbrauktas. Tuo klausimu 
jūs turėtumėt susidomėti ir da
ryti žingsnius, kad pagelbėjus 
bedarbiams apsimokėti apdrau
dą. Mes reikalaujam, kad jūs 
įsteigtumėt tam tikrą fondą ir 
iš fondo apmokėtumėt bedarbių 
apdraudą.”

Didelis plojimas iš publikos. 
Toliau tęsėsi diskusijos ir pora 
kaunsilmanų pasisako už bilių. 
Iš delegacijos daromas spaudi
mas, kad jie duotų atsakymą: 
parems tą bilių, ar ne, ir ką 
mano daryti su bedarbių ap- 
draudomis iki bedarbių bilius 
bus priimtas per kongresą ir se
natą.

Pirmininkas pareiškė, kad jie 
tuojap atsakymo negali; duoti, į 
jie turį pirmiau apsvarstyti. Iš komunizmą sulyginti su

fašizmu. Jis nematąs išganymo 
bei ' skirtumo diktato rystėse. 
Taip ir klajojo po visą pasau
lį, po Italiją, Austriją ir Vokie
tiją. Sako: “Nemanau, kad il- 
;giau ims, kaip penkius metus 
ir vienas iš tų turės būti,” bet 
kas—nepasakė. Esą, mes an-

mokesčius už savo apdraudą ir jbas turės būti varomas be per
traukos pirmyn iki pergalės.

A. PIPIRAS.

delegatų atsiliepia: “Tai kaip 
mes žinosim; ką jūs nutarėt? 
Ar jūs mums pranešit laišku? 
Mes turim žinoti, mes turim 
raportuoti draugijoms, ką mūsų 
išrinkti žmonės dirba del mūs” 
ir tt.

Kiek tie vizitai duos naudos, 
tai^ galima taip spręsti: dnug g-io_saksonai esame daugiau pri- 
pasalines publikos girdėjo dar- - - --
bininkų kalbas ir ponų išsisu
kinėjimus. Jie girdėjo, kad 
darbininkai yra sumanūs ir ri
ša klausimus rimtai ir teisin
gai. Jie taip pat pamatė, kad 
tas bilius yra labai reikalingas 
ir kad jis turės būti priimtas 
anksčiau, ar vėliau. Jo priėmi
mo laikas priklauso nuo darbi
ninkų spaudimo, todėl tas dar-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
!>■ ■ ■■ -Tfc-

: BINGHAMTON, N. Y. '
j ALDLD 20 kp. susirinkimas Įvyks 

VO surengus prakalbas. Kai-1 ketvirtadienį, 8 d. lapkričio (Nov.), 
■bėjo d. Patrick Cush iš Pitts- 7::į° val- vakare, APLA kliube, 315 
! burgh, Pa., kuris kandidatuoja Clmtpn Str. _

e Ją 7 • •. . vici mn Innnkitnį. Pennsylvamjos gubernato- 
j riaus vietą ant komunistų ti-;
! kieto. Dalyviai buvo prakal-j 
; bomįs patenkinti ir gyvai įdo- į 
mavo d, Cush nurodymais, ką |

i parodė eilė klausimų iš ame-; 
rikonų darbininkų pusės, žmo- i

i nių buvo vidutiniai. __
bos įvyko pirmadienio vakare, ^hen‘° 
tad didelė dalis darbininkų, (Nov,)’ 
dirbančių naktinius darbus 
negalėjo dalyvauti. Parduota

, “Daily Worker” ir literatūros.
i Jaunuolių Buveine

Spalio 27 d. vietinė jaunuo
lių LDS kuopa oficialiai atida
rė savo buveinę-kliubą Eašton 

) Baking Co., svetainės sklepeJ 
Kitos darbininkiškos orgaųiza- 7 lapkričio} (Nov.), Worker^ Center, 
cijos pasižadėjo remti jaunu©- Market^St., 8.^val. vakare, 
lių sueigos vietą. Vieta gra
žiai ištaisyta, naujai išmalia- 
vota; daro neblogą įspūdį. Tu
rint savo buveinę jaunuoliai 
/tuietų stengtis augsciau išvys- siniame susirinkime.

jiems gręsia praradimas sumo- i 
ketų pinigų ir turi pasilikti be

Ką Aš Mačiau ir Patyriau Amerikos Darb 
Federacijos 54 Konvencijoj

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Amerikos Darbo i Federacijos 
pirmininkas, William Green, 
sutiko Roosevelto prakalbą 
su didžiausiu entuziaz.mu. Sa
ko : “Man atrodo, kąd darbi
ninkai kalba ta pačia .kalba, 
į<aip ir mūsų didysis pr^iden- 

Jtas. Mūsų tikslas: ‘Amerikos 
tautą sutvarkyti taip,, kad vy
rai dirbtų, vaikai bovytųsi. 
Męs įnešime ir reikalausime 
kongrese ir per valstijos įsta- 
tymdavystę, padaryti tokius įs
tatymus, kad pakelti iki augš- 
čiausio laipsnio ūkininkystę.

“Federacija yra apgynėja 
principų, ant kurių ši -šalis yra 
įsteigta ir apsaugoja juos, kai
po neapkainuojamą paveldėji
mą, todėl yra priešinga tom 
pragaištingom} jėgom, bandan- 
Čiom ardyti ir sunaikinti val
dančią viešpatystę.

“Federacija yra priešinga 
komunizmui bile formoj, koks 
jis nebūtų; taipgi priešinga ir 
fašizmui bile formoj. Federa
cija šiandien yra tvirtoj padė
tyj ir kaip ilgai bus tvirta, ko
munizmas niekados neįsigy
vens Amerikoje. Federacija 
yra priešinga prievartai ir nori 
aptarti savo skirtumą konven
cijos kambaryj, be raudono 
kraujo. Ką daugiau mes tu
rime daryti del laimėjimo sa
vo teisių, <’ 
sutarties? Jeigu nebūtų kitos! 
išeities—darbininkai pavartos 
savo suvienytą spėką ir išėję į 
streiko lauką privers juos.”

Keli delegatai išreiškė ne
pasitikėjimą. Delegatas C. P. 
Howard išreiškė nepasitikėji
mą paskyrimu tokių vyrų, 
kaip Clay Williams, tabako 
magnato; A. P. WJiiteside, in
dustrialist®, 'Nemano, kad jie 
pajėgtų pildyti NRA pareigas 
ir įkvėpti pasitikėjimą darbo 
masėse. Delegatas Watt pa-i 
brėžė, kad ponas D. Richberg 
ir Hugh S. Johnson niekados 
nepasakė Harriman kompani
jai ir Henry Fordui, kad jie 
nesilaiko įstatymų. Paviršuti
niai ir kiti kritikavo 7A Sek- 
•ciją. . įl

Panelė Perkins savo prakal
boj sako, kad <f1919 metais du 
syk daugiau buvę streikų pra
džioj kiekvieno mėnesio, negu 
1934 pirmo pusmečio mėnesiais. 
Ji nurodo, kad 1919 m., abel
nai imant, buvo po 292 streiku 
į mėnesį, o. 1934 m. buvo 121 
streikas į mėnesį. 1919 m. pir
mą pusmetį 1,300,100 darbinin
kų buvo įvelti į streikus, o 1934 
m. pirmą pusmetį tebuvę tik 
523,000 darbininkų streikuos.

Šiais metais iki 31 d. liepos, 
Nacionalis Darbo Boardas gavęs

4,447 nusiskundimus, iš tų 
3,050 buvę nusiskundimai prieš 
darbdavius, kurie peržengė 7A 
įstatymą, šių metų pirmą pus
metį vienas ir pusė miliono dar
bo dienų į mėnesį sugaišo strei
kuose, O' 1919 m. tuo pat lai
kų sugaišo aštuonius ir ketvir- ? 
tadalį miliono dienų.

šių metų liepos mėnesį 7 dar
bininkai iš kiekvieno tūkstan
čio dirbančių buvo įvelti į strei
kus. 1921 m. abelnai streikai 
tęsėsi po 51 dieną; 1933 m. 
tęsėsi po 14 dienų, o 1934 m.

i ALDLD 6-to Apskričio konfe
renciją, svarstė vajaus reika- 

j lūs ir tt.
Komunistai Gelbėjo Streikų

Spalio 8 d. Kompartija bu-

Draugui ir draugės visi malonėkite 
i dalyvauti laiku, nes turim daug svar- 
' bių reikalų apkalbėti, j f P*

Daily

pratę prie demokratijos, negu 
kitur, Europoje, šalę manęs 
žmogelis sėdėdamas sako: “He’s 

Too Scotch.” Bet Wm Green 
labai mėgsta tokius, kurie dar 
moka hipnotizuoti publiką ne
sąmonėm.

•’ Ponas Green iškilmingai savo 
brolius ir jų pačias apdovano-j 
jo laikrodžiais ir kitom dova- 1 
nom prieš1 jų išvažiavimą iš 
San Francisco.

1 ' PACIFIC.
I (Bus daugiau)I <

P. S. Pirmam laiške šios kon
vencijos aprašymo įvyko klai
da. Per neapsižiūrėjimą pa
minėjau rezoliucijos N. 29 ir 
40 tarp darbininkiškų organi
zacijų. Čia paminėtos rezoliu- 

I cijos yra mūsų, priešų ir jos ne- 
j turėjo rastis tarp kitų ten pa- 
1 minėtų rezoliucijų.

Easton, Pa.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

NOTICE in hereby given that License No. 
R L-5089 has been issued to the undersigned 
to sei) beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at^ 6001—7 Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. , 1 /

ALAN COOGAN • /
6001—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE «is hereby given that License No. 
A-10795 has been issued to the undersigned 
to Stell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—‘5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

M. A. DŪPPER and CO.. Inc.,
5417—5th Ave., Brooklyn. N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-92 has been issued to the undersigned

> sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 .A of the Alcoholic Be-

programa. Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. ! i

WILLIAM CROSWELL
, Brooklyn, N. Y.

(263-264)

RČCHESTER, N. Y.
Workerio $60,000 fondo nau-

Prakal- dai rengia šokius su programa, šeš-
vakare, , 10 d. lapkričio 

Gedemino svetainėje, 575 Jo-
seph Avė, Įžanga tik 15c ypatai, šo- to 

t under section 132 a of the Alcoholic Be-
klHlYlS gties J. Žemaičio; orke$tl4. vcra^c Control Latv at 1234 E. 15th Si.,
Bus ir gera muzikalė 1 
Kviečiam visus skaitlingai atsilankyt.
‘ / (263-264) 1234 E. 15th St.,

WILKES BARRE, PA.
Komunistų Partija rengia masines 

prakalbas su programa, paminėjimui 
17 metų Rusijos revoliucijos, seredoj,

Motina Ella Reeve Bloor, sena dar
buotoja darbininkų judėjime bus kal
bėtoja, taipgi bus , ir kitų gerų kal
bėtojų. Visi darbininkai ir visos 
organizacijos dalyvaukite šiame ma- ai 
--------- --------------- Įžanga 10 c.

į (263-264)

BINGHAMTON, N. Y.
s of Soviet Union rengia <ii- 
netų Rusijos Revoliucijos su

tyti savo klasinį, supratimą, 
įsteigti lavinimosi mokyklėlę ir 
tt. Vietos atidarymo pokiliui! 
stokavo biskį entuziazmo, ne-' 
buvo jokios programėlės,. o j delį 17 .c___________ _
jaunuoliai ir jiems padedanti ■ kaktuv^į 7‘ lapkričio (Nov.)’ T vai.! 
suaugusieji privalėjo norš po vakare, Bus gera programa ir geri 
žodį kitą tarti apie svarbą to- kalbėtojai, 
kios užeigos ir tt. 
mas būtų buvęs nors kiek įvai-;tik 
resnis.

Jaunuolių Prakalbos
Spalio 28 d. LDS jaunuolių 1 ut^i^ke^

■ NOTICE is hereby given that License No. 
,'i RL-5090 hhs been issued to the undersigned 

to sell beer wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

‘Cdritrol Law at 11)0-2-4 Rogers 'Ave., Borough 
of Broioklyn, County of Kings,to be con
sumed 1 on the premises, i . ’ ‘ 1

JOSEPH ©AVANAUGH
I19O»-2L4' Rogers jAve... ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE ,1s{ hereby zgivėr} that License No. 
A-8862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under ^ctiqn 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law ntJ 
3124 Church Ąve., Borough of Brooklyn X 
County of Kinfcs. tb be consumed off the" 
premises. <

JOSEPH SILVERMAN •
3124 Church Aye., ’ Brooklyn, N. Y,j

NOTICE Is hdreby given that License No. ■ 
RL-5149 has been issued to thę unjiensigned 
to sell beer, wine and liquor at retail,‘under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law ąt 537 March Ave. and 96 
Floyd St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

537 Mafch Ave. and 96 Floyd St., 
Brooklyn, N. Y.

Visų darbininkų pareiga NOTICE is hereby given that License No. 
Paremri- dalyvauti šiame susirinkime. Įžanga RO-470 has been issued to the undersigned ! . •« X0 OPor. winn nnd linunr «>♦ 1

Kviečia F.S.U.

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

- - uvaininn-c, 6 lapkričio (Nov). 7:30 
P rakai- ^Val. vakare, 10 W. 22nd Str.

buvo jau- i Draugai ir draugės, jau visiems
kuopa buvo surengus 
bas. Kalbėtojais L. .. .......... ................... .........
nuolis V. Zablackas ir dakta- • gerai žinoma, kad ALDLD ir LDSA 
ras J. J. Kaškiaučiųs. Pirmu- kuopos yra persiorganizavę, taipgi ir 
tinis, anglų kalba, daugiausiai mes tą padarykime, todėl visi daly- 
kalbėjo apie karo ir fašizmo vaukime virš minėtame mitinge i lai- 
pavojų ir ragino visus, o ypa-sM \ 
tingai jaunuolius‘kovoti prieš j • 
tai. Taipogi ragino jaunuo-' 
liūs daugiau įdomauti savo or- į 
ganizacija, daugiau lavintis iri 
budavoti LDS, gaunant kuo-i lapkričio (Nov.) 7:30 vai. vakare, 26 i —

ir kuo skaitlingiausiai.
Sekr. A. Lukaitis.

BAYONNE, N. J. .
LDS 26 kp. susirinkimas įvyks

to sell beer, wine and liquor at retail, under 
j Section 132 A of the Alcoholic Beverage
• Control Law at 224 Flatbush Ave., Borough 
i of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
' sumed on the premises.

THOMAS CAREY.
• 224 Flatbtish Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 449 
Court St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN J. RYAN
449 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5161 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 329 Kent AVe., Borough of 

1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
, on the premises. • 1

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

7'i

i Spalio Menesio Darbuotes ir
i Įvykių Peržvalga

Iš mūsų miestelio šiuo tal
pu matosi mažiau raštų. O 
medžiagos, rašymui nestoka, | 
veik kasdiena būna įvykių,'vyMVMA jyv -A. i x 111. T w t-." w?

streikas tęsėsi po 27 dienas, kuriuos fėfikėtų perduoti “Lai- 
1919 m. darbininkai streike nu- svės” skaitytojams. Darbinin- 
stojo 23.8 nuoš. dienas į mene- kų judėjimas taipogi nestovi 
sį, 1933—7 dienas, 1934—U ant vietos. Mūsų organizaci

jos ir jų nariai veikia sulyg 
ir 1 savo išgalės, rengia niitingus, 111 I ■* 1 • 1 ’ * *

sį, 1933—7 dienas, 
dienų.”

Panelė Perkins aštrumą i 
skaičių streikų 1934 metais ne
gali sulyginti su skaičium ir 
aštrumu streikų 1921-1919 m. 
Turiu po ranka septynių metų 
statistiką iš to paties Miss Per
kins Department©, tik per ki
tas rankas, kuri nurodo, kad 
pereitų metų streikų vilnis bu
vo didžiausia nuo 1920 m. ir

skaitytojams. Darbinin-

Į daugiausiai narių. Jo kalba ! E- žįst’Str. Visi nariai malonėkite) 
p , buvo interesinga. Turėjo SU-1 dalyvauti, nes_ turim daug svarbių' 

! rinkęs nemažai faktų ir skait- įsikalu apkalbėti, atsiveskite ir nau-j 
1 linių ir galima tikėtis, kad, su i narių.
! laiku, darb. judėjimas susi- S.ękr. A. Lukaitis. i
| lauks gero kalbėtojaUs.
1 ' ' ’' i; Apie.., daktarą ;/Kaškiąučių i 
! ką gi galima pasakyti ? Jis 
! plačiai žinomas ir visų myli
mas, nes taip nuoširdžiai ir at j, 
sidavusiai išdėstinėja ir nuro
do, kaip darbininkai, kad ir 

i šioj supuvusioj sistemoj, turi 
Į gyventi ir užsilaikyti, kad pa- 
i laikius savo sveikatą. Publi- 
I ka atydžiai klausėsi per kelias 
valandas, o užsibaigus, tingiai 
skirstėsi. Nors kalbėtojas ir 
gerokai turėjo pavargti bekal- 

j bant kelias valandas, tačiaus į 
i klausimus, kurių buvo labai 
I daug, atsakinėjo noriai ir su 
lentuziamu. Už tokį didelį Dr. 
! Kaškiaučiaus nuoširdumą rei
kia tarti didelį ačiū!

Aukų lėšoms padengti su-1 
rinkta, rodos, apie $4. Pra
kalbose matėsi būrelis jau
nuolių, bet tai mažai. Dauge- 

i lis tėvų dalyvavo, kurie turi 
savo jau priaugančius sūnus 
ir dukteris, bet jų prakalbose 
nesimatė. Ateityje draugai 
turėtų dėti didesnį spaudimą ir 
įtikinti savo vaikus, kad jų 
vieta kaip tik tokiose sueigose, 
kurios rengiamos jų pačių nau-, 
dai. 1

Teko pasikalbėti su kelioms 
moterims, taip ir vyrais, ir gir
dėjau išsireiškimų, kad būtil' 
gerai surengus prakalbas Dr. 
Kaškiaučiui vien lyties klausi
mu, atskirai del moterų ir vy
rų, Yra daugelis žmonių, ku
rie viešai apie lyties dalykus 
nedrįsta kalbėti. • Todėl tas 
svarbus dalykas lieka lyg už-1 
slėptas, nežinystėje. ALDLD 
bei LDS kuopos turėtų tokį rei
kalavimą turėti omenyje ir at
eityje surengti tokias prelėk-f 
cijas.

Mūsų Spaudos Vajus
Kaip matosi iš

FOTOGRAFAS 
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
b _£ I - 'i naujus1 paveiks- 

;lus krajavus' 
'sudarau bu 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

LIETUVIŲ
> 7 o’* ■ *?

Valizą Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris1 turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yfa 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.

612
! prakalbas, p a s i 1 i n ksminimo 
pramogas ir tt. Darbininkiška 
visuomenė, skaitanti mūsų 

' spaudą ir .nematanti jokių ži-
• nučių iš Eastono per ilgoką lai. 
' ką, gali sudaryti klaidingą su- 
I pratimą apie mūsų judėjimą
• O žinios iš kiekvienos koloni
jos yra labai svarbu, padaro

sako, kad šių'metų streikai gali laikraštį įvairesniu, turtinges- 
sulaužyti visus rekordus, nes šių niu ir patraukia, užinteresuo- 
metų pirmą bertainį buvo 279 ja skaitytojus, tada ir naujų 
streikai, arba 72 streikai dau-' skaitytojų netaip sunku gauti, 

pačiu laiku. 1933 metais buvo Į vartojanti plunksną (o tokių, 
1,373 streikai, 774,763 darbi- 

i į streikus, 
13,455,758 darbo dienos praras
tos streikuose.

Bet vadinami darbininkų va
dai apie streikus ir jų kovas 
nekalba. Konvencijoj trys dele
gatai paviršutiniai išreiškė sa
vo mintį apie Minneapolis, 
Milwaukee, Kohler streikus, 
kaip kompanijos žiauriai elgesį 
su darbininkais, milicija ir pa
samdyti mušeikos musė ir šau
dė į būrius beginklių darbinin
kų. ,

Bet Francis J. Gorman štai 
ką pasakė konvencijoj: “Aš esu 
čia perduoti jums tą įspūdį. Su
vienytų Audėjų Darbininkų U- 
nija Amerikoj užbaigė audėjų 
streiką, 22 dieną, su dideliais, 
stebėtinais 
užrekorduoti Amerikos 
Federacijoj, 
ve: “Ką gi 
Ir jis sau atsako: “Prezidentas 
paskyrė Audėjų Darbo Santikių 
Boardą aprūpinti visas darbo 
sekcijas kodeksais, taipgi Jųng- 

Įtinių Valstijų Darbo Statistikos 
Biurą ir federalį Amatų Komi- 
sionierių. Jiems įsakyta veikti 
su šimtu dešimčia vyrų ir mo
terų ir padaryti tyrinėjimą, į 
šešias savaites, algų valandų ir 
darbininkų gyvenimo .lygmalos, ’

Tokių kalbėtojų £aip ponas 
Gorman’ šioj konvencijoj- buvo

giau, negu pereitais metais tuo i Tad visi draugai ir drauges 
v • i • i -e • i ' irn n n vili 1 n n l.r eiti n / z-v Ir i n

del kolektyviškos j nįnkaį buvo įvelti
Imnrn nnhnrii citac? 1 _

rodos, Eastone nestoka) ne
duokime jai rūdyti, Imkimės 
už darbo ir rašinėkime nors 
trumpai, bet tankiai į mūs my
limą dienrąštį “Laisvę.”
ALDLD 13 kp. Susirinkimas

Susirinkimas įvyko1 14 d. 
spalio. Nariais buvo vidutiniai 
skąitlingas. Prisieina padaryti 
pastabėlę, kad randasi įtarių, 
kurie dabai retai lanko susi
rinkimus, nors ji,e būna kas 
mėnuo - sekretorės garsinami. 
Tie nariąi turėtų daugiau įdo
mauti savo organizacijos eiga 
ir lankyti. susirinkimus. ' Juk 
vieną kartą į mėnesį galima 
tam tikslui pašvęsti keletą va
landų. Nėra perdidelis apsun- 1 • • 1 'I • t

laimėjimais, koki 
Darbo 

Klausia pats sa- 
mes laimėjom?”

kinimas. / Visiem dalyvaujant,! Kaip matosi iš “Laisvės” 
dalykus svarstant, susirinkimai; pranešimų, ALDLD 13 kuopa, 
pasidaro gyvesni, naudingesni; jau padėta ant vajaus žemla-i 

, Tačiaus dar toli atsiliko- ■ 
Šių metų mūsų spaudos ■ 

udarninkas” d. Bakanauskas:

a - - c?*/ —------j ------ -------------------o--------------- i y e

ir abelnąs veikimas pastato-< pio. 
mas ant tinkamesnės papėdės.! si. 
Tikiu, kad draugai ir draugės, ---- —
kurie per ilgą laiką nelankėte ir visi jo pagelbinirikai turėtų j 
susirinkimų, priimsite šią drau- —J, L™'.------
gišką pastabėlę ir dalyvausite tektų jeigu ne pirma, tai^ nors Į 
būsimam susirinkime 11 d. lap- ’ 
kričio. . ;

Tikiu, kad draugai ir draugės
nesnausti, kad vajuj Eastonui j

ir nepaskutinė vieta. Taipo- Į 
| gi ir kiti draugai, visų mūsų J 

Pereitame susirinkime įstojo darbininkiškų organizacijų na-'
1 naujas narys. Reiškia, nors riai, turėtų pridėti savo petį 
povaliai, bet augame. Per prie rato sukimo, gauti nors po 
šiuos metus ALDLD 13 kp. pa-, vieną naują skaitytoją kiek-

. Kuo- vienas. Visiems bendrai dir-i 
prisidėti bant, bus ir pasekmių! , ■

didelės Eugenija. .

augo 5 naujais nariais, 
pa taipogi nutarė J 
prie LDS rengiamos didelės

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

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

asmeniniai vadovaujama

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
,' Ęl^s^presinjais (garlaiviais

GRUODŽIO 13 D.
Patogus geležinkeliais susisiekimas 

iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo, 
BREMEN Bremerhavene užtikrina pa

togią kelionę į Kauną.
—----------—-------------------------------------- j

SVARBU 
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 

Į ABI PUSI
Aprubežiuotam Buvimui Europoje

Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
57 Broadway - New York, N. Y.



Penktas Puslapis

Tobuliausias Maistas

PHILADELPHIA, PI

minkei

PROGRAMA

Rezoliucija

širdingai 
tu esi ?!

ypač 
ban-

Syaųgpsipms pienas taipgi svarbus, 
ka|po; kūno stiprintojas, jaunintojas ir

Gražių solų duos
AMELIO A. ŠPOKAS

20 St. Jąmęs St. Eą»t 
Tek HArboar 3424

Mūsų laivas klaidžiodamas 
XpAus pakraščius.- Mes nu- 

Keturios dešimtys

BEN GERSO
NOTARAS

mainos jau streikuoja 
dienų, kitos dar kiek 
Bet šiandien, 2 d. lap- 

jau didžiuma Glen Al- 
strei- 

tikimasi, kad bus

Johns Hopkins profesorius . Mac- 
Collum, maisto specialistas, kreipia 
visų domę į tą faktą, katj1 ilgiausiai 
gyvena tų tautų žmonės, kur labiau
sia išsiplatinęs pieno gėrimas, 
taip vadinamos “piemeniškos,” 
daganių tautelės.

Berods, galima iš daugybes 
maisto produktų gauti tokius elemen
tus, kaip iš pieno, bet reikėtų per
daug įvairių valgio daiktų pirkti, ir 
tai nebūtų tokio sveiko maistinių da
lių suderinimo, kaip kad pieno, sako 
Dr. Parran.

Wilkes Barre, Pa 
Streikas

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
t* » . ».;»_>• r

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, P A.
Teieronai: Bell—Oregon 5136 

1 Keystone—Main 1417

Rochester, N.‘ Y. — Jeigu ^os pavojaus, 
nebūtų pirmiau pramokinta T 
plaukt, tai .būtų :prigėru$i 6 t. ilgam amžiui pagripdas 
mgtų mergaite Florence 
Harriman, kuri įkrito į šuli
nį. Ji tapo išgelbėta.

są išnaudojimo sistemą.
Buvęs Parapijonas

mai, Gerklės

MONTREAL - CANADA

J. M- ROSENFELD 
ADVOKATAS 

, Kalba Lietuviškai

<4uepec o provincijos val- 
’ džia^ su pagalba fašistinių įsta
tymų, stengsis ir jus padaryti 

į kriminalistais. Bet jūs, darbi- 
! ninkai, kaip tęsėt kovą iki šio- 
lei, taip tęskit ir toliau. Pas- 

| sukit kovos ratą prieš visą ka- 
I pitalistų klasę. Prisidėkite 
prie darbininkų, jau kovojan
čių prieš karą ir fašizmą.

Per visą dieną teismo eigos 
t dar likosi neišklausinėtų liu
dininkų, tad 9 d. lapkričio gali 

| dar neužsibaigti teismas, bet

b Matptę, parapi- 
jonai darbininkai, kaip buržu
azija naudoja-kriminalius ko- 

i ne vien komunistams

Jau čia matote puikų muzi- 
kalį programą, bet tai dar ne
viskas.

A. BIMBA sakys prakalbą
Dabar gyvenime yra svambių 

įvykių, kurie yra gana kom
plikuoti ir sunkūs žmogui su
prasti. Todėl tuos dalykus 
aiškins drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos

Mass., niam revoliuciniam judėjimui, darbo valandas 
pasilieka tūlos niekad įtraukus tūkstančius dar neor- apdraudą ir tt.

ganizuotų darbininkų į kovą Į 
prieš kapitalistinį išnaudoji 
mą, galėtų būti užduotas skau 
dus smūgis šiai milionųs darbi 
ninku badu marinančiai siste 
mai.

ALBANY, N. Y.—“Pienas yra ar
čiausias prie tobulumo iš visų val
gių,” sako Dr. Thomas Parran, New 
Yorko valstijos sveikatos komisionie- 
rius. Jis taipgi priduria, jog pienas 
yra svarbiausias fizinis pagrindas 
sveikatai, proto veikimui ir ilgam 
amžiui.

Anot Dr. Parran’o, pienas yra bū
tinai reikalingas nėščioms motinoms, 
kad dar negimę jų kūdikiai gautų tin
kamo maisto sau išsivystyti; jis rei
kalingas kūdikiams ir paaugusiems 
vaikams; jis yra nepavaduojamas 
maistas laike .jaunuolių suvyrėjimo 
bei sumoterėjimo, bet jis taip pat 
svarbus subrendusiems ir seniems.

Tokia tąi yra nuomonė žinovo Dr. 
Parran’o, kuris yra ir pirmininkas 
Pieno Biuro Skelbimo Technikinės 
Patariamosios Komisijos.

Aūgščiau paduotas mintis apie pie
no svarbą kaipo maisto jis išreiškė, 
kalbėdamas metiniame suvažiavime 
Rochesterio ir Monroe Apskričių 
Draugijos Kovai prieš Džiovą ir už 
Sveikatą.

Dar negimęs kūdikis turi gaut 
svarbiausią visam savo gyvenimui 
pagrindą iš motinos kraujo. O jos 
geriamas pienas kaip tik ir suteikia 
medžiagos kaulams, 'nervams, gys
loms ir kitiems kūno organams,— 
kalkių, fosforo, mineralinių druskų ir 
vitaminų.

Paskutiniais laikais yra patirta 
įdomių dalykų, kad pienas tarnauja 
ne tik kaipo maistas, bet sykiu ir 
kaipo gyduolė. Pavyzdžiui, tapo įro
dyta, jog pienas sugydo net pradė
jusius gesti vaikų dantis, taip kad 
išnaujo užauga dantų kiaurymės.

Naudojant pieną, dar pridedant žu
vų aliejaus (cod liver oil) ir žalių 
daržovių, pasitaiso vaikam išklypusios 
kojos, blogai suaugę kaulai, netiku
siai auganti galvų kiaušai 
sios krūtinės.

Pastebėta, kad džiova suserga di
delis skaičius jaunuolių tuo laiku, kai 
jų organizmas pereina j subrendi
mą. Jeigu tie jaunuoliai jvalias ger
tų pieno, beveik nebūtų jiems džio-

Iš nesenai buvusios ALDLD padaryti) suteiktų milžinišką 
7-to Apskričio metinės konfe 
rencijos, So. Boston 
mums 
nepamirštinos problemos, bū
tent, sustiprinimas mūsų revo
liucinės spaudos, sustiprini
mas lietuviško darbininkiško 
judėjimo ir kiti svarbūs klau
simai, be kurių darbininkai ne
galėtų laimėti savo kasdieninių 
kovų.

Daugeriopai padidintas vei
kimas tarpe lietuvių darbinin- mą, kaip sustiprinti mūsų dar- 
kų (o tai lengvai galima būtų bininkiškus laikraščius: Ląi- lietuvių darbininkų pasiekti kaipo kriminalistus, paragrafu

Apskričio suvažiavimas iš 
dirbo planus tiems

I atsiekti. Mes turim 
i planus, kaip dirbti vajaus lai
kotarpyje, kad kuodaugiausia 
! gavus* naujų skaitytojų' MLaiš- 

Apskričio konferencijoj visi'vei” ir “Vilniai”. Visų dele- 
delegathi labai rūpestingai gatų didžiausias troškimas bu± 
svarstė ir diskusavo tą klausi--vo ir yra, kad, prisilaikant su

važiavimo tarimų, daugiausia

Šios apielinkės angliakasių 
streikas ir vėl prasidėjo, tik 
gaila, kad ne visi sykiu. Ne- 
kurios 
keletą 
dirba, 
kričio,

j den kompanijos mainų 
I kuoja ir
įtraukta į streiką ne tik visos 
Glen Alden mainos, bet ir ki
tos kompanijos, o gal ir visas 
pirmas distriktas.

Darbininkai šioj apielinkėj 
labai yra išnaudojami ir ne
gali ilgiau kęst tokios padė
ties, tokiu būdu neretai šau
kiami streikai ir mainieriai 

■jau senai būt savo reikalus pa
derinę, jeigu distrikto viršinin- 
i kai laikytųsi su eiliniais na- 
! riais darbininkais. Bet didžiu
moj iššauktų streikų mainie
riai būna suvaryti atgal į dar
bą tokiu prižadu, kad bus vis
kas taisoma dirbant. Bet taip 
nebūna ir po kiekvieno streiko 

jkovingesni darbininkai būna 
persekiojami ir paleidžiami iš 

■' darbo.
i Tokiai, betvarkei jau turėtų 
būt pabaiga. Čia visų darbu 

; ninku pareiga eit į vienybę ir 
laikytis lig pergalės. Toliau 
negalima atidėliot prašalinimą 
tokios tvarkoš, kokioj mes da
bar randamės.

Pakol kas susikirtimų, arba 
geriau sakant užpuolimų “sta
te truperių” ant mainierių dar 

i nebuvo. Darbininkai turi būt 
prisirengę atremti visas prieš- 
darbininkiškas spėkas. Eili
niai darbininkai yra gana išsi
judinę kovot už savo būvio pa
gerinimą. Šio streiko eiga bus 
aprašyta plačiau.

Veisėjiškis*

Dar bininkiškos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais

ves,” rengia didelę iškilmę

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

Nedėlioję, 2 d. gruodžio
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa.

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

žmonių susėdo su mumis. Kiti liko ant 
Ofione.

—O rivederi, compagni! (Iki pasimaty
mo, draugai!)

Viršuj laivo kraštų lenkėsi žmones, 
tamsumoje gaude rankas, spaudė, ir mes 
nulipom į laivelius. Ūžėsis skrido ant 
mūsų. Vieni gailėjosi, to, kad negali va
žiuoti drauge su mumis pas raudonuo
sius, del savo šeimynų Italijoje.

—Viva, Ofionės jūrininkai!
Mes sumosavom irklais ir štai, tam

sumoj, tarp beribės mėlynės jūrų ir nak
ties, pradėjom plaukti ir nematomai nyk
ti. Nuo garlaivio dar ilgai mus pasie
kė balsai ir jausmas ilgesio apie brangią 
tėvynę apsupo širdį, bet naujo, naujo 
obalsio ji troško.

—Pirmyn, liaudie! Pirmyn, liaudie! 
(Italų komunistų daina.)

—Bandiera rossa.. .—suskambėjo iš 
laivelių, kuriuose plaukėm.

Dainos gaida kurstė krūtines būti no
ringomis šaukti žvaigždes, kurios nusi
gandusios lenkė mums galvas. Stebėti
na naktis; rugsėjis yra viršuj mūsų — 
su neaprašomu dangumi ir berūpestingu 
pliauškenimu ramių vilnių.

—Antonijau! ’Kaip puiku! — šaukiau 
aš priešakiniam laiveliui, plaukiančiam 
pirmiau.

—Daina,—pasigirdo tenai, ir iš ketu
rių dešimtų porų lūpų pasipylė balsai, 
skrisdami į orą ir laisvai sukdamiesi ap
link mus. Džiaugdamosi gražiu reginiu, 
aš užmiršau apie nuovargį, kurį davė 
mums praeita diena ir naktis. “Lai gy
vuoja komunizmas ir laisvė!”

—O, mano Nike, aš papasakojau tau 
apie Antonijų, o aš pati ilgiuosi, kad iš
siskyriau su juo. Kur tu esi, drauge, 

pasiaukojęs Antonijau? Kur
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
B Išbėrimai, Krau
ki jo Nesveikumai, 
11 N b r V ų Ligos 
dj Chrdniški < Skau- i 

dūliai, Skilvio, j 
I Žarnų ir Mėšlą- ' 
Į žarnės Ligos, A- 
/ beinąs Nusilpi- 
f mas, Nervų Įde

gimai ir Chroniš- 
ki Nesveikavi- 

Plaučlų, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate,1 su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- 

rurnų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Vellui

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

(Tąsa)
—Mes nutarėm apleisti Ofionę. šian

dien mes sutrukdėm italų ir anglų buržu
azijoms įvykinti kriminalystę, pildydami 
prievolę vienybės, negalim daugiau likti 
su jumis. Mes važiuosim į Raudonąją 

,žemę. Dalis jūrininkų liks su jumis. Ar 
jūs tuo patenkintas?

Tumilovas balo. Girdėti apie savo ne- 
nusisekimą ir apie tai, kad garlaivis va
žiuos Odeson tuščias, be granatų, buvo 
virš jojo jėgų.

—Mes neklaustom jūsų, jei dalis be- 
partiečių ir draugų, tolimų revoliucijai, 
neliktų po jūsų galia. Mus interesuoja 
jų likimas ir mes nenorim atiduoti juos 
pilnon priešo valion. Ką jūs, tad, dary
sit su jais?

Tumilovas pradrąsėjo apžiūrėti visus. 
Jis tikėjosi pamatyti čion paklusnius iš
tižėlius, bet kajuta buvo pripildyta radi- 
kaliniais draugais. Jis pabalo iš pykčio.

—Tas nėra jūsų dalykas’
—Ir ne jūsų, ponas ] 

jūsų, bet Italų valdžios
Tumilovo padėjėjas,—mane net nein

teresavo jojo vardas,—stovėjo nuliūdęs, 
bet išdidus. Balti drabužiai su galionais 
ant uniformas darė jį panašiu į stovylą. 
Pulkininkas staigiai pamatė mane ir ak
meniniu žvilgsniu atsakė mano šypsoji
mui. Prisipildęs pasipiktinimu, jis metė 
keletą blogų žodžių.

—Ir tu, šlykštybe; aš tave sutiksiu 
kur nors! Tada tu atminsi Ofionę.

Aš susijuokiau. Ir kodėl nesijuokti iš 
bejėgio priešo.

—Aš dėkoju jums, pone, už kompli
mentus! Bet aš nežinau, ar mes jūsų 
nesutiksim kada nors. Aš, apleidus gar
laivį,, eisiu. į Raudonąją Armiją!

Tyrimas nedavė jokių rezultatų. Tu
milovas į mūsų klausimus neatsakė. Pa
dėjėjas nudavė kurčiu ir tylėjo. Tik lū
pos išdavė jį—jis balo. Tikrai, jis lauke, 
kad mes jį mesim į jūrą jieškoti grana
tų, bet mes jo nelietam.

—Tad mes atsisveikinam, pulkininke, 
ir manom, kad — rezultate šiandieninio 
įvykio—Ofione niekada daugiau nepasi
rodys Raudonųjų vandenyse. Pasakyk 
kapitalistams, kad jie daugiau nesiųstų 
Juodojon jūron garlaivių su granatomis!

Nei vienas iš belaisvių neatidarė savo 
burnos.

—Ir pasakyk Italų valdžiai,—tęsė An
tonijus,—kad sąmoningi darbininkai ne
praleis nei vieno garlaivio, prikrauto 
ginklais. Jį pasiųs į jūros bedugnę.

—Jau buvo po vidurnakčio. Laikro
dis išmušė dvi. Belaisvius jie išvedė, ir 
mes visi, linksmumo sujudinti, išbėgom 
ant denio. Su drėgnu vėjeliu pasitiko 
mus jūros, žvaigždės—kur nors akys be 
galvų—jieškojo ant žemės visų tų, kurie 
duotų joms malonų žvilgsnį, žvaigždės 
—našlaitės žiūrėjo žemyn, o mes links
mai kėlėm galvas ir dovanojom mūsų 
akis žvaigždžių akims. Jūra, kaip mėly
nas ledas, išsitiesė ant mūsų ir apkabino 
mus savo maloniu šviežiu oru. Kur nors 
vakaruose, keletą mylių tiesės platus že
mės ruožas. : 
pasiekė nežin 
leidom du laideliu

Rinkimų Klausimu
ALPMS Antro Apskričio 

metine konferencija, laikyta 
spalio 21, pasižadam šiuos 
kongresiniuos, yalstijiniuos ir 
miestų rinkimuos remti tik Ko
munistų Partijos kandidatus, 
kaipo atstovus darbininkų ir 
jų reikalų gynėjus. Savo ka
ringu veikimu streikuose ir ki
tose darbininkų kovose Komu-' 
nistų Partija pasirodė, kad ji 
yį’a pirma kovos fronte už dar
bininkų būvio pagerinimą ir už ' 
gaultiną pasiliuosavimą iš ka-1 
pitalistinės vergijos.

Del to, visų chorų ir jų na-' 
rių privalumas yra darbuotis i 
už Komunistų Partijos kandi- j 
datus ir atiduoti savo balsus’ 
šios partijos kandidatams lai
ke rinkimo.
. Rezoliucijų Komisija:

M. Kaskevičiutė,
E. Z urba i t e,

J. Grybas.

nutilo, užbaigus gražią apysa- 
galvelė tarsi dūrė mano širdį 

Aš supratau.
—Ar tu dabar supranti mane?
—Aš suprantu, brangi Lucija!
Ji pailso nuo ilgo pasakojimo ir prisi

minimo smulkmeniškai pergyvento įvy-

—Ir kas įvyko paskiau?—nedrąsiai pa
klausiau aš. Tylėjimas taip sutiko su 
tamsa ir tyla, bet aš pertraukiau jį.

—Paskiau. A paskiau iš jūrų mes už- 
girdom tolimą sireną. Mes pažinom, kad 
tai buvo Ofionės. Regimai, Tumilovas 
(o, tas prakeiktas pulkininkas!) šaukė į 
pagelbą torpedinį laivą. Ir jau ant kraš
to (buvo tai aplink rumunišką rubežių, 
ant raudonosios teritorijos) mes išsiskir
stėm grupėmis ir ėjom į Odesą. Mieste 
mes išsiskyrėm su Antonijų.

—Ir kas įvyko su tais bepartiniais, ku
rie liko ant laivo Ofione?

—Davadingai aš nežinau, bet girdėjau, 
kad devyni iš jų papuolė į kalėjimą, o ki
tus jie paleido nuo darbo, kada laivas 
sugrįžo į Italiją.

Lucija nutilo. Naktis apsiautė žemę 
miegu. Aš išėjau iš kambario, pasiim
damas šrapnelio galvutę, atsisveikinda
mas labą naktį su italijonaite ir leisda
mas jai pailsėtų

(Daugiau bus)

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

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

Volodimir Kuzmič. ' • ' . ‘ Vertė Petras

SOLIDARUMAS

Painters and Carpenters
Taispme 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

su mūsų laikraščiais ir tuomi 688 Criminal Code (krimina 
juos apšviesti klasine apšvieta. Į kodekso).

Nežiūrint, kaip gerai tari-'ų_ - 
mai būtų padaryti, nežiūrint, ■ deksus 
kokie mūs geri velijimai dar- darbininkams, bet visiems, kas 
bininkiškam judėjimui būtų, tik kovoja už teisybę, 
bet jeigu aktyvaus darbo nesi-č 
imsime, tai be darbo nieks1 
kūnu nesistos. Vajaus laiku, 
nei vienas draugas neturėtų ei-1 
kvoti valandos be pasidarbavi-; 
mo laikraščiams. O kad aptu- j 
rėjus dar geresnes pasekmes I 
vajaus darbe ir kad sunaudo
jus visas pajėgas tam darbui, 
tai tenka mums susijungti net 
keliems miestams ir dirbti ben-1 
dromis spėkomis. )

Taigi, dabar, mūsų laikrąš-į visi masiniai turite užpildyti 
čių vajaus klausimo reikalams ; teismo salę. Tęskit kov^, kaip 
ir abelno tolimesnio veikimo 1 P^eš Bubiną, taip ir prieš vi-

I 
klausimais yra šaukiama ke-; 
tūrių miestų: Lowell, Lawren-) 
ce, Haverhill ir Nashua A.L.D. į 
L.D. kuopų antra bendra kon- į 
ferencija. Įvyks sųbatoje, lap-i 
kričio 10 d., š. m., kaip 3 vai., 
po pietų, Lowellio Darbiniu-1 
kų Centro Kliubo Svetainėj 
338 Central St., Lowel, Mass.

I

Pastaba ant vietos : spalio į 
30 dienos “Laisvėj”, mano ko
respondencijoj iš Lowell, 
Mass., įvyko klaida. Ten sa
koma, kad keturių miestų kon
ferencija įvyks- 24 lapkričio, o 
turėjo būti 10 d. lapkričio, ir 
ne penktą (5) vai., bet 3 va
landą po pietų. Taigi, 'šiuomi 
klaida ątsitaiso.

Lawrence, Haverhill, Na
shua ir Lowell draugai turi 
žiūrėti, kad išrinkti bei paskir
ti po gerą skaičių draugų at
stovų, kiek tik galima būtų at
vykti į šią konferenciją. Skait
linės, po kiek delegatų nuo 
kuopos siųsti mes neskiriam, 
bet pageidaujame, kad suva
žiuotų kuodaugausia draugų 
bendram dalykų svarstymui.

Draugai, turinti mašinas, 
privalo prieinamą! pasitarnau
ti savo miesto ,Askaitlingesnei 
delegacijai pribūti. Padaryki
me gerą kęturių kuopų narių 
suvažiavimą, o su mumis sy
kiu dalyvaus ir drg.: R. Mizara. 
Jeigu daug draugų suvažiuosi
me — turėsimų skaitlingą kon
ferenciją, tai galima iš kalno 
sakyti, kad mums pavyks ge
rai prisirengti ir mūsų kuopų 
ribose daug nuveikti vajaus 
reikaluose. O podraug suda
rytumėm gerą pamatą ben
dram veikimui žiemos sezonui..

Po konferencijai turėsime 
vakarienę ir šokius su įžanga 
tik 25c. Rengkitės ne tik de
legatai, bet ir šiaip svečiai iš 
visos apelinkės. Visi turėsite 
pasitenkinimą.

J. M. Karsonas.

JEANNE ARBEįL

Taipgi dainuos solus
K. Menkeliuniutė, 
Mezzo Sopranas;

Višniauskas, Baritonas; 
įdubu- J. L. Kavaliauskaitė, Sopranas.

Bronė Janoniutė
Smuiko Duetą Duos

A. E. Potas ir B. Navardauskas
Pianu Akompanuos

Helen Rainys
The Dreger Conservatory

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

Programos . j r 
Taipgi Bus Malonu Išgirsti' 

Mainierių Kvartetą 
Iš Shenandoah, Pa«

'Taipgi dainuos ir Lyrbš Cho
ras vadovaujamas A. ' Valat- 
kiutės; A. E. Potas duos smui
ko solų, jam pianu akompa
nuos Helen Rainys; Eugenija 
Mačienas ir Helen Rainys d*U0S 
piano duetą; Helen Rainys 
duos ir piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
Na, ir nieko nuostabaus, nes 
jūsų amatas melagystė.

“Varanto” išpirkėjas, Vaš
kelis, užklaustas: “Del ko tu 

1 pirkai jiems ‘varantą/ kad tu 
nebuvai nei parapijos susirin
kime?” Jis atsakė, kad šie pa- 
rapijonai eina prieš kun. Bu
biną, vyskupiją ir visus Que- 
bec’o provincijos įstatymus.

I Tas tik džiugina visus parazi
tus, kad tik kaip nors prisika- 

! binus. prie nekaltų parapijonų. 
i Taipgi šio kun. Bubino įran
kio, Vaškelio, reputacija labai 
aiški tarp Montrealo . lietuvių. 

Popietinėj teismo sesijoj 
i/ r •• i n i * ... . . .taipgi tęsėsi liudininkų klausi-Ketūnų Miestų Konferencija: Lowell, Lawrence, Haverhill svę 11 Vlhli -kullc yra vie- neimąs ir net “Darbininkų 

ir Nashua Vra įąokiann 10 1 Lapkričio, Srarbiu Tikslo ZSSSISX'S?VaSS SS S 
. . y . ivokatų rankas. Teismo eigoje

nese kovose; kovose pries algų matyti didelis šališkumas Bu- 
kapojimą; už geresnes są- bino pusei. Valdiškas advo- 

paramą abelnam tarptauti- lygas darbuose; už trumpesnes katas, kuris turėtų žiūrėti ne- 
už bedarbių utralumo, parapijonų advoka

tams tankiai užkerta kalbą.
Be to, parapijonai darbinin

kai, jums daug pakenkia kai- 
tikslams: bos vertėjas, neū pas jį nėra 

' skirtumo tarp “rights” ir 
g “law”, taipgi žodžiuose “to 

agree” ir “satisfy.” O šitokie 
žodžiai tęisrįol M^Ojt labai 
daug reiškia. Jūs turitę, per 
savo advokatus, pasistątyti sa
vo (arba gerai mokantį visas 
tris kalbas) žmogų, nes kitaip 
jums sunkoka bus apsieiti. Ei
na svarbi byla. Jus ‘kaltina,
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Šeštas Puslapis Antrad., Lapkričio

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Šiandien Balsuokite už Komunistus! i turite galimybių, tat galite už- laike pamokų nepriima pasta- 

siregistruoti ir lankyti ta mo-lbų, atsakant, kad ant steičiaus 
ikykJą. ' ' ' ' . " ’ v ' ’ . “ 1 ' — m '

šiandien įvyksta balsavimai • nį surėdymą gina ir Socialis- Į . antradieniais ir trečiadie- blogiausia yda, 
—rinkimas valstijos ir miesto į tų Partija. Kiekvienas bal-n^a^s 11110 1iki 9:30 
viršininkų. Komunistų Parti-1 suodamaš už Komunistų par-'va^aie« 
ja dalyvauja šiuose rinkimuo- j tijos kandidatus, balsuos prieš j 
se. Jos kandidatai yrą penk- karą, prieš fašizmą, už darbi- 15.000 Darb. Dalwavn

REIKALAVIMAI
Reikalauju agentų, vyrų ir mergi

nų del pardavinėjimo vaistų. Gerai 
apmokam. Rašykite tuojaus del pla-

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
P.

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

(261-263)

- KEARNY, N. J.
Registravimai priima-| aš viską tinkamai atliksiu. Tai REIKALINGAS vyras prie gasolinos i 

x 1 v crntina vvi m oLro t o, <1 aEi c<it nv»m

vai.
kuria reikia 

rauti iš vaidintojų galvos.

Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, starams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visadds gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

stoties, pinigiškai prisidėti su apie ' 
$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 

statysiu 
*, ant j 

tai gera proga lietu- i

K. B. Kriaučiūnas yra arba duot tlk paskolą ir užsit 
į, . . .v. v . -sau gerą darbą. Stotį stebi ooklymeciams žinomas, kaipij:uono geriausioj vietoj mieste 
scenos veteranas. Praeityj yra' Main Street; tai gera proga ncuu-. 
daug padėjęs vaidinti veikalus vi4 Pasidėt prie šios rūšies biznio. 

; . . . . . > . .. _ Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in-
i ir kairiosioms organizacijoms. teresuojat8s tame dalyke.
i Bet naškutiniu laiku lis jau.dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, «... . . -—• . «o. | otninauieių, ivičiuisuh oų. | -- -

Iš'19 partijų New Yorke, ku- ir visos balsuokite už komu- Gardene, buvo Komunistų Par-i

| tokia maišyta publika paminė-

Jos kandidatai yr^i penk- karą, prieš fašizmą, už darbi- ' 15,000 Darb. Dalyvavo 
toje eilėje iš viršaus, ties rai- ninku klasės draudimą, už “ 

Partijos ženklu i tuojautinę bedarbiams pašal- Kom. Partijos Parengime
Madison

de E, Kom.
yra KŪJIS IR PJAUTUVAS. Į pą, už darbininkų teises. Visi Sekmadienį,

rios dalyvauja rinkimuose, tik 
Komunistų Partija yra darbi
ninkų. Kitas visas partijas su
daro išhaudotojai. Khpitalisti-

ę, iBet paškutiniu laiku jis
C1‘! daugiau veikia tautininkų srio- 

... . _ . .. . . vei. Gab delei to ir susirinkotijos masines prakalbos, kurios; 
pašvęstos geresniam prisiren-’, 
gimui prie šios dienos rinki-j" „ , ' . ■- 1i it. ij i. ■ • J Patsai veikalas: mų. Prakalbose dalyvavo virs i 

j 15,000 darbininkų. Rinkimų 
j reikalui suaukavo $1,116.15.

io 
Par

duota daug revoliucinės litera
tūros. Kalbėjo drg. Amteris, 
Ben Gold, W. Burroughs, | 
Briehl ir kiti Komunistų Par
tijos kandidatai. Darbinin
kai pasižadėjo balsuoti už Ko- . .. , „ ... -. ... . . J suprantama, kad laikrastinm->mumstų Partiją ir eiti balsus svarbesne nm Ilrsaugoti, kad kapitalistų part’ kyste Jam svarbesne negu Ui

6 ' šule su visais kaimiškais an-jos negalėtų nusukti. ^-,darokais. Tad čia ir baigiasi 
tos rezoliucijos uz Scottsboro ( . _ .v o , ,, . , .. .

: • t - - - xT Laime is* Svetur, kad vaiki-: peš ir garąių operų daimmn- negrus jaunuolius ir pries New i .' • , t x-- i- •• x i nas netikėtai gauna Uršulę.ĮYorko valstijos policijos tero- v._ 6 ,
—O kaip gi su lietuviais " Į Kriaučiūnui, kaipo darbo

žmogui, apvaikščiojant 25 me
tų minėjimą scenos darbo, —! 
reikėjo pasirinkti gyvesnį vei-!

1 Kuopos Men. Susirinkime kalą, nes šiandien pasaulis jau I J r- 1 4* 1 T 1 LlITTM O PC Winj-A'I 4-

Ketvirtadienį, 8 d. lapkričio,
8 vai. vakare, “Laisvės" 

1 tainėje, 419 Lorimer St,
bus Amerikos Lietuvių Darbi- į buvo, kuomet pradėjo dalyvau-! 
ninku Literatūros Draugijos 1 ti scenoje. Reiškia, progresas- 
kuopos susirinkimas. Jis bus nepadarytas.
labai svarbus, nes turime visą' 
eilę svarbių klausimų iš darbi-j 
ninku judėjimo. Reikės ap-j 
tarti ir “Laisvės” vajus, kuris 
dabar eina. j

-Taipgi nariai jau galės gau-į

nistus! Lietuviai piliečiai atei
kite ; po jūsų (balsavimų į 
“Laisvę”, iš čia eisite balsus 
saugoti. • j

■ ■r T\ • IT • • • • X 1 • • ! reikalui suaukavo $1,116.1cMuzika, Dainos, V didinimai ir Šokiai i Kiekvienas dalyvis dar mOkej
• 7 7 ■ ; po 25 centus jzangos. Pai

i < - ____________

“Laisvės” metinis koncertas' Taip, bus Hackett ir Jimmy 
jau tik už kelių dienų. “Lais-. Voxwill, garsusis baritonas, 
Vė” visada duoda geriausį ’ negrų darbininkų teatro narys, 
koncertą, nes tik vieną kartą' Dainuos italas Candido Can- 
į metus rengia, šiemet kon-1 fora, tenoras, operų daininin- 
certinė programa bus geresnė Į kas, kuris visus nustebins savo 
negu bent kada pirmiau. Ko- išlavintu balsu.
del? Tik pažiūrėkite į būsimo 
koncerto programą. Čionai da- Į 
lyvaus:

Mainierių Kvartetas iš She-' 
nandoah; Pa. Jo nariai dai-1 
nūos vadovystėje drg. D. Ju-' dainininkais ?—gali kas pat 
dzentavičienės. Jie dainuos įausti, 
visi, paskui solus ir duetus.

Raudonos šokikės, devynios 
merginos labai gerai susilavinę ; 
šoks darbininkiškus šokius, I ’
revoliucinius maršus ir tt. I

Aido Choras, kuris turi virsi 
75 dainininkus ir dainininkes, i 
vadovystėje drg. B. Šalinaitės,! 
pasirodys su naujomis daino-! 
jnis. . ; \ :

Aido Choro Merginų Ensem- > Elena Sadauskaitė, 
blis. Pirmiau publika gėrėjo- tūro soprano, operos daininin- 
įi Aido Merginų Sekstetu, bet kė, jauna, bet gerai išlavinus 
dabar dar daugiau b,us nuste- balsą. , / 
bintą Ensemblio dainomis. En- ' Taigi matote, kad “Laisyės” 
šėm Jjyj.e. yra 9 merginos ir dai- kdneerte bus puikiausia 
ntio. ą vadovystėje drg. ŠU11HIH= grama, o po koncerto, 
t^s'. r jžiant įv. No____
' ; -4-Oh, taip, taip puikios .sįė-: kiai.' ' Taigi Viši jau iškalno 
k°š, bet vis tai mašiniaį prp-' įsigykite tikietus, nes sėdynės 
įgfcjna bus išpildyta,, argi nę- yra numeriuotos, tat dabar ga
bus, daugįąu solų j ir ^^etų lite pasirinkti tokius tikietus, 
apart nfaimerių?’ “ ' kokius norite.
^Palaukite, paklaus ykite.' - “Laisvės” konc/rtas įvyks 

&aį • dar dalyvaus Birdina Sekmadienį, 11 d. lapkričio 
Hackett, dainininkė ,ir šokikė (Nov^h Labor Lyceum svetai- 
ij negrų teatro... i nėję, 949 Willoughby Aye.,

-i-Bus net negrų dailės spė-į Brooklyn. Pradžia 3 vai. po 
kos?—paklausite. į pietų.

Mordecai Bauman, baritonas, 
j narys darbininkų teatro gru-

Busiir jie, bus. I Dalyvaukite ALDLD
K. Menkeliuniutė, mezzo-so-
—, Apie jos gabumus ne-j 

tenka daug kas sakyti, ją lie-;
'tuvių publika žino ir myli.

A. Višniauskas, baritonas, iš
’ Bayonne, N. J., gabus, 
t valdąs balsą, pasirodys 
Jomis dainomis.

gražiai
su nau-

kolora-

N. J.

v. Po-

(249-28.1)

PAJIEŠKOJIMAI
I PAJJEŠKAU apsivedimui merginos, 
j arba našlės be vaikų. Esu 45 me-
I tų senumo, našlys. Turiu didelę (far- 
| mą arti prie miesto, brangioj viętoj.

, _ ' ; at- Man moteris reikalinga kaipo gas- i
važiavęs Amerikon, susimyli su padinė. Atsakymą duosiu kiekvienai.

jimui jo 25 metų ^ęenos darbo, 
i “Laimė iš

Svetur,” paimtas iš “Tėvynės I 
Sargo” 1900 metų, vaizduoja 

’ išvažiavimą į-Ameriką, paliki*
' mą mylimosios. Paskui,

apšvieta,” ‘užsideda'“Vieny- Prašau vyrų ant juoko nerašinėt, 
nes aš ant juoko nieko nedarau.

: Vincentasbę Lietuvininkų,” parašo laišką Kreipkitės šiuo antrašu:
Uršulei, kad ii tekėtų UŽ kito Mataitis, R. F. D. 2, Hellertown, Pa. 

........................ ' - į ! r (263-2G5)

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ ;
„ ' • . . •• L.Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo Ofisą

Williamsburghe; ‘ h'; i - į; j c
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street .
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Subatomis
* . *1

vaikino, kuris yra rekomenduo
jamas tam pačiam laiške,' kas

Q < Ikitokis, negu buvo 25 metai at-
Dabar gi, kaip veikalo 

sve" vaidinimas, taip ir Kriaučiūno 
atsi-; idėja pasiliko ta pati, kokia j

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

KOJŲ LIGOS

OFISASFLATBUSH 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd 8t.

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Kriaučiūno Frentas.

Trumpos Žinutės

pro- ti “šviesos” num. 4, tai yra pa- ■ ;Cameo' teatie dabar 
grie- 

orriso orkestrai, šo-

įgėjna bus išpildyta, argi ne
bus, daugįau solų > ir 
apart m'ainierių ? '

Rusų Revoliucijos Paminėji
mas ir Nauji Nariai j 
Komunistų Partiją

Lapkričio 7 dieną, New Yor- 
kė. ir Bropklyne įvyksta net 
pėnki milžiniški mitingai pa
minėjimui Rusijoje proletari
nės revoliucijos 17 metų su
kaktuvių. Jie įvyks: Rock
land Palace, 155th St., Harle
me. «■ Antras-*—Cooper Union 
svetainėje, 8th SL, Manhattan. 
Trečias — Bronx Coliseum, 
1100 E.. 177th St.,.Bronx. - Ket
virtas—Academy of Music, 80 

irLafayette Brookl 
penktai ^parengimas ’ buj 
cadiS Hali, 918 ‘Halsey St/, 
Btooklyn. : Visur kalbės gėri 
RslMtdjai.''<Bus ir kdiicfėrtinėb 
progtamote. i Darbininkų ■ par
eiga minėjimo parėngfmuš 
vmti sustiprinimui ' -Komtmis-*' 
tų Partijos eilių/ Stokite į ‘Ko
munistų' Partiją! - {?

Darbininkai Laimėjo Streiką
<«Tau buvo rašyta, kad, virš

skutinį už šiuos metus, šis Sovietų galniritą judį 
“Šviesos” numeris yra labai; Dainos Apie Leniną.” 
svarbus. Dar daugiau, kiek- j geras judis. Matykite, 
vieno nario pareiga priduoti j •' —n » i
kuopos valdybai teisingą savo: 
antrašą, nes po ] 
“Šviesa” bus siuntinėjama vi
siems nariams tiesiai į namus. 
Visi dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių prirašyti.

ALDLD 1 kp. Org.,

PAJIEŠKAU savo brolio, Leono Myš- 
j tauto, kuris paeina iš Kauno gu- 
! bernijos, - Kauno pavieto, 
I valsčiaus, Myštautų kaimo.
' vo j Ameriką 1913 metais, pas savo 
brolį Justiną Myštautą, 
Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo' j Balti-

, sj išvažiavo iš Baltimorėš j anglių 
i kasyklas; taip jis pareiškė išvažiuo

damas, ir nuo to laiko negaunu jokių 
žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu 
talpinu ir. jo paveikslą, jeigu gyvas 
kur randasi, meldžiu jį patj atsišauk
ti, arba kas apie jj žinote malonėkite

Datnavos 
Atvažia-;

McKees

rodo more, Md. 1930 metais, koyo mėne- 
“Trys 
Labai

I ! i • i ‘ ' 1 'I. Hacht it M. Kolinski susi---------e,.. —v_ m A f u» aroa Kas apie jj žinote inaioneKibe 
naujų metų musė Kong Kong Tea Garde- pranešt, už tai gausite penkis dole- 
itinėiama vi- ne, kada jie. .turėjo vienodus i rius. Rašykite sekamai: Justinas 
šiai į namus, čekius prie vienos kepurės, j sha^X8Pa.‘ °’ 4°6’. ,Cast19

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

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

(Arti Marey AvenueT 
BROOKLYN, N. Y .

Abu areštuoti. (260-268) Notary Public Tel. STagg 2-5043

Šiaurinėje miesto dalyje, žy
dų organizacija, turinti 700 
narių, pasmerkė imperialistų.

K. B. Kriaučiūno Vaidinimas iprisirengimus prie naujo karo',
--“Generalė Repeticija”

Praeitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėje, K. B. 
Kriaučiūnas turėjo vaidinimą 
“Laimė iš Svetur.” Žmonių! " 
buvo susirinkę vidutiniai; pub- J ~ 
lika maišyta, kaip kas sakė' — 
tikra Tautų Lyga susirinko | 
Labor Lyceum. Manoma, kad | 
rengėjui liks grašis kitas.

Apie patį vaidinimą —* ge-. “

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 8-7763

/

Valandos: nuo 1—6 po pietų

(BIELIAUSKAS)
10,000 Darb. Demonstravo 
už Scottsboro Jaunuolius

šeštadienį, Harlem miesto 
dalyje, įvyko masinė demons
tracija už Scottsboro negrus 
jaunuolius. Ją rengė Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
ir kitos revoliucinės organiza
cijos. • Demonstracijoje daly
vavo virš 10,000 negrų ir baltų 
darbininkų. - Kalbėjo TDA se- Hausiai pasakė pats rengėjas, 
kretorius^ James Ford, ęilė Ko-Į atsiprašydamas susirinkusiųjų, 

kad veikalas nebuvo tinkamai 
suvaidintas, nes diduma lošė
jų buvo užimti kitais darbais, 
tad, ve, dabar įvyko generalė 
repeticija. Reiškia, nors sykį 
visi veikalo dalyviai susirinko.' 
Tačiaus tašai biėdnas pasitei
sinimas į publiką neduoda nie
kam jokios naudos. Publika, 
užsimokėdama 75 ar 50 Centų, 
—visgi nori' gauti bent pusės 
pinigų pasitenkinimą vaidini
mu, kuomet šiame vaidinime 
to nebuvo. Kas apsiima vai-

1 dinti veikalą, tai neatsilanky- 
Imas į pamokas, turėjimas pa
dalinių darbų, negali pateisinti 
; patį vaidinimą, nepaisant ko- 
1 kis jis būtų.

Vaidinimas nukenčia dar ir 
pirmadieniais, iš tos pusės, kad jo mokinime 

autoriteto, kuris ištaisytų

mųnistų Partijos,kandidatų bū-' 
Simuose rinkimuose ir kiti re
voliuciniai kalbėtojai. Daly- 
vąvo Ada Wrigh,t, Idą Norris ir 
Vį01h/įįotilgom!ery^ - tirys‘ jau
nuolių motinos. Priimtos re
zoliucijos ir pasiųstos Alaba- 
nja gubernatoriui ir augščiau- 
siam Jung. , Valstijų ^teismui, 
rpįkalaujant tpaliuąsųoti > tuos 
jaunuolius., i Pasmerktas advo
katas Leibpw.itz, kuris, su neg- 
rais kantais t bando sudomo- 
ralįzuoti jaunuolių^ gelbėjimą. 
Demonstracija labai .gerai 
vyko. : > . ' ■ < < ! . ;

r y T'^y-T-r

■ SfflS S. ."“S *■*■!*• ■“>“* 

Daugelyje tų namų yra; įtaisy-
ta kriaučių ir kitokios dirbtu- praneša.

Sj / - ‘ — ........................................................................ - 1 - ' - - '

buvo paskėlbię simpatijas ėtrei- '7:30 vai.
a ■,i? ___ _  x - - • .5 1  i •' • « i « •

pa

Mokyklų Apšvietos Boardas 
kad

Į metus laiko New Yorke 
buvo 623 streikai, kurie apimė 
348,574 darbininkus, kaip 
skelbia kapitalistinė spauda, 

j Aišku, kad streikų buvo dau- 
i giau.

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

SKA1TYK LAISVE
I IR KITIEMS UŽRAŠYK

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

. gydyme

Ausų; Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 1 “ ' '
. ; nito 11 iki 1 dienomis

• jono 5 iki 7 vakarais
Sekmadieniais nuo 11 iki

’ 84 Union Avenue
BROOKLYN. N- Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzanjuoja ir laidoja numirusius 
ant yisokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir ; pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

vės. Tu /dirbtuvių darbininkai-I antradieniais j ir jtręčiad^niais, nėra
buvo paskelbę simpatijas ėfrei-17:30 vai. J vdkafais,' atsidaro ' kalbą, gestus, reikalingas pau- 
ką elevatorių darbininkams ir j v a k a r i n ė mokykla anglų zas ir kitus dalykus. Pavyz- 
tąs priverta Išnaudotojus gTei-’kalbos ir kaip patapti Jungti- džiui, Ona Kriaučiunaitė, loš
tai taikintis. Streikas pasibai-'nių Valstijų piliečiais. Pamo-'dama Uršulės rolę, išpylė, iš- 

---- ------------------- ir žir- 
r _ <( , . (ni-j90, lOQth St. į Šiaurius puo ją- nius iš rėčio, be jokio jausmo,

malė ,;ąlįąą yra neihažesuš maica iAve.L fkichmind Hill, be vaidinifno kalbos. Veikiau* 
$2p į savaitę.

tas privertė Išnaudotojus grei-i kalbos 
tai taikintis. Streikas pasibai-'nių N z

H

MVivinuw pugiuai ***<£ ▼ alaviju pinvviuio. x uiuv . uoguti uiouięo f ° r

gė, elevaterių darbininkų, rei-'kos atsibtink ‘mokykloje No.'pylė visus'žodžius ^lyg 
kalayifnaii • patekinti, f m(ni-j90, 10$th St. į šiauriui nuo Ja- nius iš rėčio, be jokio ;

t r i ? j
[Kurie nemokate anglų kalbos, šia bus priežastis tame, kad 

i i v H: i r ; 5 M .«•-t»3 n l : • U’ i ; . ! * ; i; ■- •- : 7 .

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plauką ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktiką) ‘ • į 
223 Second Ave., New York 
Kampas 14fh gą'tvSs, kambario No.' 14

■ ' Telefonas: ;TOmpkin» Bq. 6-7C97
OFISO VALANDOS’: y

Nuo 10 rytoj iki; ii Ir n<io 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10/ ryto 

iki 2 po pietų.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim
I Parsamdo automobilius šer-
I menims, vestuvėms, krikštv- 
1 noms ii* kitokioms parems 
i

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N*. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos Jklasęs anglis, gerjąustos . 

lūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonąs. ;tai lęgališkas svoris. Prista-t . 
tojfrifef greiti | jbsų namus. Pražoipe 
jsijtSmyti ‘tatiyesą ir ^telefoną.; į

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
’ ' arba užėikite pasikalbėti f ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ)

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




