
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rinkimai Tik iš Vardo
KAUNAS. — Diktatorius 

Smetona tik iš vardo “leido” 
miestams ir miesteliams turėti 
savo valdybų rinkimus. Komu
nistam neleidžiama juose nei iš 
tolo dalyvauti. O pagal “Lie
tuvos Žinių” pranešimą, smeto
niška rinkimų komisija panai
kino Kaune ir socialdemokra-
tų ir 
sąrašus.

žydų sijonistų kandidatų

Latras Policininkas
PANEVĖŽYS. — Policinin

kas Juozas Preidis atėmė iš 
Teklės Liepienės vestuvių žie
dą, kuomet ji su reikalais atėjo ; 
į policijos stotį. Kuomet 
priešinosi, jis ją sumušė.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Reikalauja Ištirti I 
I Pašalpų Suktybes i 
'į WASHINGTON. — Vadi-1 
I namas “pažangus” republi- i 

T i konas senatorius Borah reiA I
J1 i T__ .1 v 1

Bet kalauja, kad šalies kongre- 
už tą niekšystę Preidis nuteis- prezidentas Roosevel- 
tas tik trims dienoms arešto. Į tas nuodugniai ištirtų, kaip

Za~ 
su-

Niekšas Brolis
Kamariškių vienkiemyj, 

rasų apskr., Degučių valsč. 
grįžęs iš kariuomenės vyresny
sis brolis Kukanka įskundė jau
nesnįjį savo brolį , gimnazijos 
mokinį ir jau gabų iiteratą, kai
po komunistą. Jaunuolis tuo- 
jaus liko įkalintas. Išdavikas, 
kaip manoma, norėjo tuo būdu 
pats užvaldyt ūkį.

Brangenybė ir Bado

j c./ X

skandališkai yra eikvojama 
i valdžios pinigai, skiriami j 
bedarbių šelpimui. Milio- 
nai dolerių visiškai nepasie
kia bedarbių, sudyla. pašal
pų valdininkų naguose; daž-! 
nai pusė pinigų išeikvojama

' pašalpos valdininkams bei 
jų išlaidoms.

Prieš rinkimus šalpos pi
nigais buvo perkama bedar
bių balsai. Taip antai, už 
keturių dienų pirm rinki-' 
mų vienam Jdaho valstijos 
miesteliui, turinčiam 10,000

į',į

V' > *

Šis paveikslas parodo visą procesą nužudymo kruvinojo Aleksandro, 
Jugoslavijos karaliaus. Iš viršaus kairiajam kampe matome, kaip kara
liaus šovikas užpultas; dešiniajam kampe parodoma užpuolimą kito žmo
gaus, kaipo nužiūrėto kaltininko. Apačioj, kairiajam kampe karalius su
žeistas, kankinasi, o dešiniajam kampe jis jau miręs.

Baimė Vokietiioieigyvent°jlJ’ buv0 sykiu at> J J įsiusta $30,000 pašalpoms, 
i Pašalpos pinigai šinkuojami 
I ir pasiturintiems savinin
kams, biznieriams bei jų šei
mynų nariams, o i 
bedarbių negauna nei 

| pinio. Bet žioplai tas sena-1 
drabužius iki paskutinio siū- i t’oiŠin^Lištirs
lo sunešioja, * 
naujus ir taip didinti biznį  

daugelis, kiek galėdami, su-i Naujas FrailCIjOS MlUlstens 
pirkinėją valgius ir krauna- Pirmininkas Fašistinis 
si juos namuose. _ Spėkų-1 PARYŽIUS. — Iš visko 
liautai tai daro, tikėdamiesi .matyt, jog naujas Francijos 
paskui daug^ brangiau par-, ministeris Etienne Flandin 
duoti; šiaip žmonės už pas- j darys naudingų fašizmui re-i_____ r___
kutinės markes perka dau-|formų (permainų). Jis ne-į kurie pasekmių rodyklėje že- 
giau maisto, bijodami dar, pajegia paslėpt savo šimpa.-'miau stovėjo.
didesnio pabrangimo arba; tijų fašistams, pūsdamas į Newarko atsiuntė^ 46 naujus 
bado. Nes Vokietijoj rim-J vjena dūdą su plieno ir an- 4" ■! 4* 1 r fYTTTT/A *1 1* A f V • 1 t • I

BERLYNAS. — Hitlerio I 
paskirtas kainų komisaras C 
Goerdeler pakartojo, kadi 
bus baudžiami krautuvinin
kai, kurie brangins reikme
nų kainas. Jis tuo pačiu lai W EILE DRAUGU VEJASI UŽĖMUSIUS
i , . v t i •• i p 1111 ^as sena- | B OI A O MTWi'W|f8 b fu {{Y ?? Yy iiku smerkia žmones kad jie Lrius galvoj a, kad demok-

...... Rutuliosiu- latų valdžia teisingai ištirs
vietoj pirkti' tuog šmugelius savo sėbrų.

PIRMĄSIAS VIETAS V VAJUJE
■ Iš Žemiau Stovėjusių Staiga Pasispyrė drg. M. Dobinis, J.

Weiss, D. Krūtis, A. Lideikienė ir ALDLD 84 Kuopa
1 . V į r j

. Pęr pąskutines tris dienas 
nuo drg. S. Reikausko gauta 
20 naujų punktų “Laisvės” va
juje; bet per tą tridienį la
biausia pakilo keli vajminkai,

Drg. Dobinis iš

Vienykitės! Jus Nieko 
Darbininkai Vii../ šalių,

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėaito 
Pasaulį!

Metai XX’V, Dienraščio XVI

j KomunistųKandidatė 
‘Gavo 80 Tūkst* Balsų 
! Calif♦ Rinkimuose
Smarkiai Pakilo Skaičius Komunistinių Balsų Tarp New 

Bedfordo Audėjų, Michigane ir Kitose Vietose

bado. Nes Vokietijoj rim-J - * 
tai pritrūksta įvairių gyve-jglies^ fabrikantais, 
nimui reikalingų produktų. į 

S Vengry Priešlašisfinis
Ž S? Kovotojas Rakosi Gau-„a SSRS
Ti i i i . • • Iš Čechoslovakijos prane- Ihaelmanno Lankytojai įšama, kad Vengrijos fašis-

IcvuK ie VnUntiinc ! tų valdžia atiduos Sovietam 
loVyil lo T vKltUJUo | dpg Matą Rakosį mainais

BERLYNAS. — Vokieti-i už k o n t r-revoliucionierių
j on buvo atvykus skaitlinga 
tarptautinė delegacija ap
lankyt įkalintą revoliucinių 
darbininkų vadą Ernstą 
Thaelmanną. Ta bendro 
fronto delegacija susidėjo iš 
įvairių šalių socialistų, ko- i Drg. M. Rakosi, karžygiš- 
munistų, darbo unijų atsto- kas Vengrų darbininkų va- 
vų ir šiaip organizuotų dar-' das kovoj prieš fašizmą, bu- 
bininkų, kurių tarpe ir vie-, vo 8 metus kankinamas ka
nas katalikų atstovas iš.lejime. Atlikus jam baus- 
Saar srities. Hitlerio žan-|mę, dabar Gdemboe's fašistų 
darai netik neprileido dele- valdžia pradėjo naujus >su- 
gatų prie Thaelmanno, bet mokslus, idąrit jį vėl įkalint. 
dar delegatai buvo policijos Jeigu ne tarptautiniai dar- 
stotyje griežtai iškvosti ’ ir bininkų protestai, jis vei- 
po sargyba išbugdyti iš Vo- kiausia būtų nužudytas ka- 
kietijos. dėjime.* ' ’

i ---- ------ -—
Nevedimiems Neleidžia 

Kimigaut Yucatane
Yucatan valstijoj, Mek- 

išleista įstatymas,

profesorių Kąmeney. Tas 
profesorius, sovietinių dar
bų ardytojas, buvo apgy
vendintas viename iš socia- 
jlės pataisos miestų Sovietų 
Sąjungoj.

Drg. M. Rakosi, karžygiš-

Išplėšė $10,000
CEDAR GROVE, N. J. 

Šeši ginkluoti plėšikai, su 
revolveriais ir dviem nedi
deliais kulkasvaidžiais, už- sikoj, išleista įstatymas, 
puolė First National Ban-(kad kiekvienas kunigas toj 
ką; pasigrobė $10,000, susė-|valstijoj turi būt vedęs ir 
do į automobilį ir nuvažia- visų tikybų kunigai turi
vo savais keliais. Savo dar- ■ būt Meksikoj gimę pilie-
bą jie atliko i 5 minutes iš- čiai. PUebla valstijos ma-
viso. Tuo laiku banke buvo šonai pasiuntė šalies val-
trys tarnautojai, kurie per-' džiai reikalavimą, kad būtų 
sigandę visi sugulė ant pil- visoj šalyj uždrausta ausinė 
vų. * išpažintis.

punktus; drg. J. Weiss, brook- 
lynietis, 58 naujus; drg. D. 
Krūtis iš Elizabetho—40; drg. 
A. Lideikienė iš Great Necko 
—51 naują. Draugai paterso- 
niečiai savo rodyklę augštyn 
pavarė 22 punktais.

VAJAUS RODYKLĖ 
ŠIANDIEN

S. Reikauskas, Shenandoah 629- 
A. J. Smith, Philadelphia 
G. Shimaitis, Montello 
P. Bokas, Waterbury 
ALDLD 11 ir 155 kuopos, 

Worcester, Mass.
A. Daukant, Toronto, Can. 205 
M. Dobinis, Newark, N. J. 179
C. K. Urbon, Hudson 174 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 164 
G. Krance ir I. Katilis,

Bridgewater, Mass. 156
O. Genienė, Binghamton 144 y 
S. Puidokas, Rumford, Me. 125 
A. Žemaitis, Shenandoah 107
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 104 
A. Lideikienė, Great Neck 99 
V. Vasiliauskas, Detroit 98
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.94 
S. Penkauskas, Lawrence 
V. Globich, Wilkes Barre 
ALDLD 84 kp., (per Bim.-

'bą, ir Matačipną), 
Paterson, N. J.

D. Galeękas, Philadelphia 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
Dr. J. J. Kaškiaučius, f

Newark, N. J.
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 53 
A. Valinchus, Pittston, Pa.
J. Navalinskienė, Forest

City, Pa.
K. Bankauskas, Easton, Pa.
J. Grybas ir J. Trečiokas,

• Norwood, Mass. 
J. Baltušis, Chicago, III.
E. K. Zitkienė, Hartford 
J. Balšys, Baltimore, Md. 
ALDLD 13 kp., Easton

|j. Muskauskas, Wilkes

403
304
282

248

89
80

Barre, Pa.
j. Adams, Grand Rapids 
V. Bublis, Brooklyn^ N. Y. 
Geo. Žilinskas, Suffield, 
A. Bimba, Brooklyn, N- Y.
L. Colwell, Brooklyn, N. Y. 
Chas. Kwarren, Brooklyn
E. Skleris, Cleveland, O. 
J. J. Mockaitis, Bridgeport
F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 
A. Barčius, So. Bdston 
P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 
P. Ramons, Scotia, N. Y. 
J. Daugėla,, Worcester 
J. Bastis, Grand Rapids 
A. Kazokytė, Brooklyn 
E. N. Yeskevich, Brooklyn 
Frank Z avis, Hellertown 
Chas. Dumčius, McAdoo 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. 
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. 
J. Stasiukaitis, Philadelphia 
J. Gasiunas, Pittsburgh 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 
J. Anvil, Montreal, Canada
M. Zald, Philadelphia, Pa. $

31
24
22
22
22
22
22

22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
16
14

10

i SAN FRANCISCO, Cal ?iška komunistų kova laike 
.—Pereito antradienio rinki- jūrininkų ir visuotino San 
muose Californijoj Komuni- Francisco streiko naujus 

tūkstančius darbininkų pa
traukė į Kom. Partijos pu
sę.

Komunistų Partija atsi
šaukia į tuos darbininkus, 
kurie balsavo už svajonišką 
ir prigaudinėjantį ex-socia- 
listo Sinclairio Epic planą, 
kad jie dabar dėtųsi į vieną 
frontą su Bedarbių Tarybo
mis ir komunistais ir ko
votų už visų bedarbių šelpi
mą ir bedarbių apdraudos 
įstatymą.

New Bedforde, Mass., di
deliame audyklų centre, ko
munistų kandidatas į valsti
jos sekretorius Walter Bur
ke gavo 835 balsus, arba 300 
nuošimčių daugiau, negu 
pirmesniuose rinkimuose, ir 
tik 19 balsų mažiau, kaip 
socialistų kandidatas į tą 
vietą. ‘ - i.- --

s Berkley, Mich.- komuni^' 
tų kandidatų balsai patrigu-

stų Partija laimėjo sau vie
tą, kaip viena didžiųjų, poli
tinių partijų, kuri nuo da
bar liks įtraukta į regulia
rius rinkimų sąrašus. Ta 
komunistams užtikrina di
delis jų balsų skaičius, gau
tas šiuose rinkimuose.

i Komunistų Partijos kan- 
Ididatė į valstijos finansų 
kontrolierius Anita Whit
ney gavo 80,000 balsų. Los 
Angeles mieste dabar už ją 
balsavo 36,000 piliečių ir 
San Franciscoj 20,000; gi

Nazip Teroro Agentai j 1931 metų rinkimuose už 
komunistus dar buvo paduo-

Saar Srityje
GENEVA. — Saaro sri-

tą tik 13,000 balsų.
Kom. Partijos kandidatas 

tyj'e Hitleris turf bent 10,-i i valstijos sekretorius Ha- 
000 savo šnipų ir stengiasi ;rold.Ashe gavo 24,750 bal- 
teroro, prievartos būdais tą|sų; jis yra dar nesenai per- 
kraštą atgal prijungti prie, ėjęs iš Socialistų į Komų- 
VokietijOS. Tokį" skundą!™stų ’Partiją. Už komums- 
įteikė Tautų Lygai josios, kandidatą į gubernato- 
komisija. irius Sam Darcy iki šiol su

. . skaityta 8,799 balsai, kuo-i bėjo, lyginant su-1932'met^
v.Po pasaulinio karo, kaip'meį socialistų kandidatas į rinkimais. Ateiną 
žinoma, Saar sritis, turtin- vietą surinko sau tik apie ūmų komuništihhf balt' 
ga anglies ir geležies kasy- 3ą91 balsą. su pakilimą ir įvairiose ki*
klomis, buvo, palikta Tautui Nėra abejonės, jog karžy- tose vietose. ' ' ‘ Jh
ga anglies ir geležies kasy- ‘ 3;491 baisą.

Lygos globoje iki 1935 m. 
sausio, kuomet Saar gyven
tojams bus leista per visuo
tiną balsavimą nuspręsti, 
ar jie nori pasilikti po Tau
tų Lygos kontrole, ar prisi
dėti prie Franci jos, ar grįž
ti prie Vokietijos.

Dabar balsavimams arti
nantis, Hitlerio valdžia or
ganizuoja šaikas.savo faši
stų Saar krašte, siunčia 
jiems eibes pinigų, slapta 
gabena jiems ginklus. O 
jie sykiu su vietiniais Saar 
naziais savivaldybių virši
ninkais baugina, terorizuo
ja, gąsdina, žaloja neprie
lankius Hitleriui gyvento
jus. Yra suprantama, kad

su pakilimą ir įvairiose-ki-

'..v r'žjįrrgsg

SALIES BOSAI REIKALAUJA FAŠISTINIŲ 
ŽINGSNIU PRIEŠ DARBININKŲ UNUAS ■..

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mo specialė komisija reika
lauja, kad ateinanti šalies 
kongreso sesija išleistų nau
jus įstatymus, kurie būtų 
naudingi kapitalistams prieš 
darbininkų unijas ir sykiu 
padėtų fabrikantams bran
ginti savo tavorus.

Ta gąlinga kapitalistų or
ganizacija nori, kad vietoj 
dabartinių NRA taisyklių

ypač balsavimuose tie Hi tie- Į būtų oficialiai duota samdy-, įstatymo, kad vienos bei 
rio smogikai naudos prie-i tojams teisė derėtis del są- |tos pramones kapitalistai 
vartą, kad prispirt žmones i lygų ne tik su darbininkų •’ galėtų. patys bendrai htisir 
balsuot už Vokietiją. Gali-]unijų atstovais, bet su kom-įstatyt kainas,, kuriomis jię' 
mas taip pat daiktąs, kad paniškų unijėlių mažumo-. pardavinės savo prpduktus.

J mis ir su pavieniais darbi-1 Tatai gi reikštų dar didesnį 

sišką pratikoj panaikinimą į —------ ——
“S 8 Audėjai Areštuoti už

!teisę, darbininkų unijistų 
’daugumai, kas liečia dery-

bei visai panaikina darbi* 
ninku unijas.

Savo sumanyme Jungti
nių Valst. Prekybos Rūmas 
dar reikalauja, kad valdžia 
užtikrintų, jog unijos nega* 
lės daryti jokios prievartos. 
Tatai reiškia pasimojittįą 
visai atimti iš jų teisę strei
kuoti už sąlygų pagerinitną 
bei jų organizacijos pilną

| pripažinimą. Prekybos Rū
mas taipgi reikalauja tokioBosų Siūlomos Sąlygos 

Dažyklą Streikieriam
.'PATERSON, N. J.—Po 
virš dviejų savaičių streiko, 
dabar siūloma 25-iems tūks- Hitleris ~ bandys padaryt;____  __________  ___ _ _____
tančiams dažyklų darbinin-1 ginkluotą savo šalininkų sw- i ninkais. Tatai reikštų vi-i pragyvenimo branginimą, 
kų grįžti darban tokiomis' -----
sąlygomis: 36 vai. darbo 
savaitė;: po 66 centus už va
landą, 
pripažinimą dar negirdėt.

padaryt

kilimą ir taip pasigrobti 
Saarą. Franci jos valdžia iš- 
anksto prirengia kariuome
nę, kuri būs pasiųsta į Saa- 
ra, “jeigu to pareikalaus Ludlow Streiką /

LUDLOW, Mass. — Jau 
savaitė kaip streikuoja 1,200 

i Associates 
šalies kanapinių audinių darbinin-

; kad kompanija atsisakš 
duoti darbo tiems, kurie 
veikliau pikietavo laike vi-’ 
suotino streikb. /’

_______ ____________ ___ _ t Pereitą ketvirtadienį Jvy-’ 
44 kierių nubalsavii^o. Darbi- nus> nudėvėtus*7 motorus į *auto-/Hu mažumoms. «O patyri- ko du smarkūs susikirtimai 
42tninkai pasiryžę nepriimti mobilius ir pardavinėjo maši-Įmai rodo, jog tokiuose atsi-Įtarp streikierių ir juos ufc - 
33 jokios sutarties be užgyri- nas, kaip visai naujas. Už tai tikimuose bosai su savo i puolančios policijos^ Astu6r 
32 mo per savo visuotiną bal-(abudu nuteisti po pusantrų, me-ikompaniškais pastumdėliais! ni streikieriai topo AreštUO* 

Isavimą. - tų kalėjimo._________________! greitai nustelbia, prislegia' ti.

Apie pilną unijos
70
66
66

Del tokių pradinių sąlygų Tautų Lyga. Bet žygiš ga-.bas del sąlygų jvaiiiose pia- 
esą susiderėta tarp Roose-1le®bVt padarytas ir be pagonėse.

j velto Audyklų Darbo Ko- ^ikahvimo. Visose Euro-, . Prekybos Rūmo Manufacturers
' direktoriaus Ben.iPos sostinėse_kalbama apie.plan0 g tuomet

Šilko Dažytojui P , JU |plotu būtų vykdoma tokia
vadų. NRA 10, /‘tvarka”, kain daba:

esą susiderėta tarp Roose- |lės būt padarytas ir be pa-įmonėse.

misijos
Squires ir ;

° | Federacijos vadų. ____
53 i tarpininkai ir fabrikantai 
52 išreiškia pasitenkinimą. Bet 

jie negali užkart darbinin-!

_____ _______ /‘tvarka”, kaip dabar auto-
: mobilių pramonėje, kur pa- 

Automobilią šmugelis i gal Roosevelto-Greeno su-į 
r - x v . L . , KLAIPĖDOJE biznierius See-buv,° Pripažinta lygi 

48 'kams sutarti be visų strei- kas su savo knygvedžiu dėjo se-1telsS lr kompamskų umjė-
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Karo Pabaigos Sukaktuvės
Lapkričio 11 d. suėjo 16 metų nuo pa

skelbimo pertraukimo mūšių pasaulinio 
karo lauke. Tai buvo žinia, kuria su 
džiaugsmu pasitiko nualinta darbo liau
dis. Tai buvo galas tos baisios skerdy
nės. •

Nors jau buvo daug kartų rašyta, bet 
dar reikia priminti, kad karas pasibaigė 
ne tiek del talkininkų armijų laimėjimo 
mūšiuose su vokiečiais ir austrais, kiek 
del laimėjimo proletarinės revoliucijos ! 
Rusijoj. Revoliucijos atbalsiai pasiekė 
kaizerio armiją ir jos eilės subyrėjo. Tą 
šiandien pripažįsta visi sąžiniški istori- I 
kai. ' . . . |

Šešiolika metų visai trumpas laikas, j 
Dar toli gražu neužgiję pasaulio karo 
padarytos žaizdos. O ką mes matome 
šiandien? Mes matome naują, karo pa
vojų. Mes matome imperialistines-bur- į 
žuazines valstybes vėl apsiginklavusias . 
dar daugiau, negu jos buvo 1913 metais, • 
išvakarėse ano karo. Vėl pasaulis užtai- Į 
sytas naujai skerdynei. > j

Naujas karas ateina. Naujas karas1 ' 
I įvyks, jeigu darbininkų klasė nesukils. ; 

Kuomet imperialistai, patentuoti patrio- , 
tai šiandien šaukia už didesnį Jungtinių . 
Valstijų apsiginklavimą vardan “taikos”, 
tai mes, revoliuciniai darbininkai, Komu
nistų Partijos vadovybėje, turime dvigu
bai anergingiau kovoti prieš naujo karo ' 
pavojų. Apart darbininkų revoliucinio i 
judėjimo, nėra kitos- spėkos atmušimui to 
pavojaus. 1

Sovietų Sąjunga, pasaulio komuništi- \ 
""nis judėjimas, milionai klasiniai sąmonin- | 

gų darbininkų, bendras frontas komunL Į 
stų ir socialistų, štai kas gali atitolinti i 
rykštę naujos skerdynės, j Tas prieškari- 
pes jėgas, tuos prieškarinius judėjimus 
reikia vystyti ir stiprinti.

J I « C . J J » • C T \ , C •

Tautininkai Gražiai Apmovė SLA
Atsimenate, kaip smarkiai ant mūsų 

pyko SLA šulai, kuomet mes kritikavo
me juos už sukišimą $25,000 į Širvydų 
šeimynos kromą, kuris vadinosi “Vieny
bės” namu. Sakė, kad ta paskola nieko 
bendro neturi su politika. •

Lai dabar sprendžia SLA nariai. SLA 
dabar tuos pinigus matys taip, kaip Ge
gužis mato savo ausis. Daugiau. Prie- 

‘ žodis sako: “pavogė arklį, pridėk ir bal
ną.” Taip lygiai išėjo su “Vienybės” lau
žu. Iš SLA Pild? Tarybos šhsirinkimo 
protokolo sužinome šekamį:’ ’ :

• ■ • i ; i . j ) . .

Sekretorius Vinikąs raportuoja, kad “Vie
nybės” namo forklozavimas .baigtas ir ną- 
mas jau( perimtas SLA. nuosavybėn. Namo 
administravimas pavestas SLA. nariui B. J. 
Schegaus. Kartu raportuoja ir susidariu
sias išlaidas, bei nemokėtus nuošimčius, tak
sus ir kt. kas kartu paėmus sudaro seka
mas išlaidas:
Užvilktų miestui taksų ........
Pabaudos už užvilkinimą taksų . .
Forklozavimo ir bankroto lėšos. . . 
Advokato lėšos..............................
Apdrauda už namą .......................
Įvairios smulkios išlaidos...............
Nemokėti nuošimčiai nuo 1932 m.

pradžios ............. . ......... ,..........

$3,123.10
475.30
560.70
510.00
344.89

9.25

2,760.00

Kartu ................$7,783.24

Taigi, SLA ne tik neatgauna iš “tėvy
nainių” tos $25,000 paskolos, bet dar turi 
pridėti net $7,783.24! Tuo būdu SLA jau 
sukišo net$32,783.24. C LL. 
dabar vertas? Labai mažai 
lė SLA pinigų suma randasi 
vojuje. • ,

O kiek tas narnas 
Aitą dide- 
ĮRiam pa-

Dar ne viskas. “Tėvynėje” (lapkr. 9 
d.) ponas Bagočius. praneša, kad SLA 
“investmentų portfolio” randasi 
rimtoje padėtyje. Sako: , .

Tūkstančiai bondsų buvo supirkti,

labai '

Džiaugsmas su Dantimis
Socialistų Partijos organas “The New 

Leader” su neapsakomu džiaugsmu pra
neša, savo skaitytojams: “Savo susirin
kime mieste Bern, spalių 13 d., Šveicari
jos Socialdemokratų Partijos Pild. Komi
tetas, susidedantis iš 51 nario, vienbalsiai 
nutarė atmesti .Šveicarijos Komunistų 

' Partijos pasiūlymą, sudaryti bendrą 
' frontą”.,

TaJ džiaugsmas, kuris turi ilgas iltis. 
“The New Leaderio” redaktorius tuo 
pranešimu persergsti Amerikos socialis
tus, kad ir jie nesidėtų su komunistais į 
bendrą frontą.

Bet nesidžiaugia klasiniai susipratę 
darbininkai. Jie negali didžiuotis Švei
carijos Socialistų Partijos vadų “karžy- 
giškūmu.” Šis tų vadų žygis naudingas 

i fašizmui.

Tūkstančiai bondsų buvo supirkti, kurie 
konstitucijos ‘ ir įstatymų buvo neldįštmi. 
Dabar turime problemą kaip šimtus tūks
tančių dolerių vertės neleistinų, diskvalifi
kuotų bondsų pakeisti kitais, geresniais. 
Nelengva tai užduotis: bandyk, vernakulia- 
rą vartojant, išmainyti raišą ar aklą kume
lę ant sveiko arkliuko.
Ištikrųjų, kur gi rasi tokį durnių, ku

ris sveiką,.jauną arkliuką mainytų ant 
raišos arba aklos kopelės! Bet SLA po
nai j ieško tokių durnių. Ne veltui, žino
ma. Advokatai turi iš ko nors gyventi. 
Jiems čia gražaus darbo. Vietoj atvirai 
pasakyti SLA nariams, kad tie šimtai 
tūkstančių dolerių nebeatgaunami,. daro 
organizacijai naujas išlaidas! Tokia bu
vo ponų Gegužių valia, tokia valia dabar 
yra ponų Bagocių.

E -Didelė ir Svarbi Spaudos 
■K'.;.', ' Atsakomybė .

Pilnai sutinkame su tūlu “laikraštinin
ku”, kuris “Tėvynėje” (lapkr. 9 d.) §akę, 
kad “spaudos pareigos kilios ir svarbios;

; todėl, atsakoipybė didelė.” Jisai bara 
tuos laikraštininkus, kurie nesidrovi as- 
menijns šlęvę nuplėšti. Jie, ėmę ir užmir
kę tą., dėsnį, kad “laikraščio pirmiausia 
pareiga visuomenę švięsti, kultūrinti ir, 
supažindinti su pąsireiškusiais gyveni
mo įvykiais.” Labaįi gražūs žodžiai, la
bai vietoj ištarti.

Bet. toli gražu ne viskas pasakyta. “Tė
vynės” “laikraštininkas” užmiršo savo 
didžiąją ir svarbiąją pareigą. Jisai, 
mums atrodo, su tam tikru išrokavimu į 
neprisiminė apie tai, kad laikraštis turi 

* tam tikras pareigas dar ir prieš klases.
Pavyzdžiui, nedora, šlykštu, kriminališ- 
ka yrą SLA narių darbininkų užlaikomai

- “Tėvynei” tarnauti bosams, kapitalis
tams, !Boosevelto valdžiai. Ponas Vitai- 
tis dūpnąJ valgo iš darbininkų rankų, o 

'daNuroiasi buržuazijos naudai, gina jos 
interesus, Už ją galvą guldo, prakeikia 
revoliucinius darbininkus, kurie skelbia

Kas Ką Ištikrųjų Kanda?
Atrodo, kad ponų begėdiškumas neturi 

jokių ribų. “Tėvynė” bara Lietuvių Dar
bininkų, Susivienijimo organą “Tiesą” 
kam jinai kritikuoja SLA Pild. Tarybą 
už atmetimą pakvietimo bendromis spė
komis šaukti visuotiną Amerikos lietuvių 

I suvažiavimą prieš karą ir fašizmą. Ir 
sako Vitaitis “darbo žmogaus” lūpomis: 
“Vienos fraternalės organizacijos orga
nui kištis į kitos fraternales organizacL 
jos reikalus yra labai negražu ir nežmo
niška. Manau, SLA organas Tėvynė’ i 
galėtų nepalyginamai daugiau kištis į ■ 

, LĮ).S, reikalus,, bet to ,nedaro.” |

Saro, a.! SLA ponai.ųesikišą į LDS I 
įąl O,' kas desperatiškai stengėsi | 
pastoti kelią LDS įšiHorporąvimui! Kas 

rašė tuos bjaurius skundus.'ant tos jau
nos organizacijos ne tik New Yorke, bet 
visose valstijose? Ir šiandien tie skundai Į 
tebeguli įvairių valstijų apdraudos de- 
partmentuose. • . .. .....

Pasižiūrėkite, gerbiamieji į’veidrodį. 
Jūs kišote ir kišate savo nešvarius snu
kius į LDS reikalus, Jūsų ( elgėsis tuo 
reikalu yrą taip juodas, taip kriminalis- 
kas, kad jeigu nors truputį, sąžinės turė- 

. tumėte, tai bijotumėtės ir akis parodyti i 
darbininkiškoj visuomenėje. Paimkite ' 
tą patį SLA prezidentą Bagocių., Kiek 
jis SLA šimtų dolerių išleido, rašydamas 
valstijų apdraudos1 departmentams skun
dus ant LDS.' Ir šiandien jis tebe.tyko 
įkąsti tą jąuną frąterhalę organizaciją.
Kas šiandien tąsosi po teismus Mass, Val
stijoje ir toliau eikvoja SLA pinigus, jei
gu ne Bagočius, SLA prezidentas?

įkųopas; 'stoti* į darbą ir «paro-* 
pykime, ' kad mes mokame' 
įvertinti tėvoliucinę spaudą ir “ 
revoliucinį judėjimą.

ALDLD 6-to Apskričio ■ • 
Komitetas.

T
1 A L vJ wz.\ in 41 ’it -L wi . į atlankytas -kiekvienas lietuvis

Maloney Sulaužo Kitą Streiką, Eiliniai Nariai Nepasitenkinę !darbinmkas*darbininkė, biznio-
Vadais; Tolimesne Malbney’o Darbuotė '

' > v ! ? « > ) ■ 1

Po to, kaipJ^'Joępy i^^O' 
kelias krbkodiliskas U ašaras^ 
spalio 29 d., pagerbimui J, 
Mitchellio ir po to, kaip išaiš
kino angliakasiams, kur jie 
stovi ir su kuo turi susidurti ir 
kokią taktiką bei kovos būdą 
turi vartoti šioje kovoje, ant 
rytojaus, lyg “pamišę,” anglia
kasiai, anksti išdūmė ant' pi- 
kieto linijos prie Susquehanna 
Collieries Comp, kasyklų. Mai
nų komitetai pareiškė bosams, 
kad streikas prasideda, jeigu 
visi: darbininkai, i kurie - yra iš
mesti iš, darbo, už sausio mėn. 
streiką, nebus priimti atgal. 
Bosai nesutiko ir sunkioji a&i- 
lerija, iš Mąlonid Sekėjų, stojo 
darban už jųjų teises.

Kova buvo : didelė ir kruvi
na. Daugelis, iš abiejų pusių, 
pateko ligoninėn. ’ Vienok 
kova išsiplėtė ir užvaldė

SI 
dvi

t

riai, ir profesionalai, ir tyaLbint 
užsiraąytį / dąrbininHšką laik
raštį. Taįpąi- einaiįv 1 darbą 
reikia apsirūpinti ’ s,u < literatu^ 
ra ir tt.

Dar kartą mes prašome vi
sas kuopas mobilizuoti spėkas 
darbui, paskirtoj dienoj. Taip
gi ir dabar mestis į darbą ga
vimui naujų skaitytojų mūsų 
spaudai. Supraskime tą, drau
gai, kad' revoliucinės spaudos 
skleidimas, gavimas naujų 
skaitytojų nėra vieno, ar kelių 
darbininkų darbas, bet yra vi
sų klasiniai sąmoningų darbi
ninkų darbas.. į i . i >

ALDLD 1'49 kp. savo, susi
rinkime nutarė, kad visi, nariai 
dalyvaus vajuje ne tik tą die
ną > bęt ir dabar. 10 narių 

nis visuomenei blėdingas, taip j s^°Ja i darbą ir veiks kuopos 
° ’ 1 ta,.,,.,™- Al ttIi r.:it: +

Malonio—r-ąnglįakasiams.
Teismas,, į kurį traukia Ma

loney, yra angljes baronų ir,

visais<j| i. Gor- 
•mąpąs—apries! jįi.;i anįljįjį iforo- 
nai—prieš jį. Nu, ir kųn mūsų 
Mvadas” nepasisuks—visi prieš 
jį. Bet neužmirškim tą, kad 
šerifas su juomi.

Dabar Maloney pasiraitojo 
rankovęs “legališkam” mušiui 
per teismą atimti galiią nuo U 
MW of A. Ar manote, kad teis
mas nebus su juo? žinomas 
daiktas, kad ‘‘bus su juomi.” i

Ar mes žinome, kiek laimė
jome nųp Go.rmąųo? . ,

Tiek laimėsime; .iri iš. teis
mo. ' Su tuo teismu Maloney 
žais taip, kaip Grigaitis .skįri d ir 
mu.JLięjA|V>ęn.. Grigaitis, tuęmi i 
biznį varo, o Maloney tęs savo 
egzistąciją. Kaip Grigaičių biz-'

j vardu. Drauge Al. Urlaikiute 
vyriausia-vajaus kapitonas.

Tai pirma kuopa, kuri or-

■ Kelayers, Pa. Mirė jau ' 
penktas demokratas iš tų, 
kuriuos rinkimų kivirčuose 
pašovė republikono Bruno 
šaika.

ŠYPSENOS
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Susquehanna ir tris Glen Ah|Wpo toks, duos Maloney už- gąnizuotai stos į darbą. Kuri'šaulyje, jam
]U)„ i pakalin.
ne_ I Maloney tą puikiai supran- 

Ita, .bet jo užsibrėžtas kelias, 
' puikiai pasipinigauti ir ant to-1 
liau palaikyti maską ant savo 
veido, to reikalauja, Advo
katai jau pasamdyti. Jie pra
dės “priruošiamąjį” darbą, ku->; 
ris ims kelis mėnesius; teis-1 
mas kol išspręs ar pamatuo
tas toks dalykas teismui—ims 
kelis mėnesius; po to, ims kelis ; 
mėnesius ar, 
kelis metus, 
įvyks. Tuo 
ims dolerius, 
la.ii.

Teisingai, vyriškai, pasakius, 
tas “teismas” mums bus žais
las, įduotas, kad “beibė^” 
sibovytų, “pape” sugrįš 7— 
leiskit—;kad streikų nebeskelb 
tumėm, nes Maloney mus par 
davė.

den kasyklas į tris dienas 
j vos laiko taip, kad darbas 
’ sijudino. . ..

Šis4‘samozvaricų” žygis tąip 
įkaitino Maloney, kad, rodosi, 

j perkūnėlis jį būtų • vanavęs. 
> Pamislykite, vakarykščiai iš

aiškino visiems angliaka- 
! siams, kad visas svietas, su 
I Rooseveltu ir T. Kennedy 
Į priešakyj, prieš juos ir ne£a- 
j Įima judintis nei iš vietos, o 
I šie tik nuspjovė ant to, iššau- 
: kė streiką!

Pardavikui Maloney tas ne- 
1 suderėjo su jo pardavikiška 

taktika, kuri leistų anglių ba-
I ronams turėti liuosas rankas. 
| Kad išgelbėti baronus nuo bę- 

siliepsnojančio įtreiko, Malo
nėj pasikvietė “šerifą” pagel- 
bon. šiam tįktai paduok tokius 

i dalykus—rankose -sutirps, še
rifas išrašė dekyętą prieš an
gliakasius, o Maidney tuoj į- 

. teikė angliakaŠiAmą, nurodyda- 
’ mas, kad liautųsi streikavę, 
nes va, liuciferas įsikiša ir— 
peilis .mūsų unijai!

Slysta Maloni© Autoritetas

Lapkr. 4 d., ^aloney sušau
kė masinį susirinkimą Pittsto- 
ne, tikslui, kad išaiškinti an
gliakasiams, už ką jie turėtų cija nutarė turėti bei sumobi- 
balsuoti, jeigu nenori peilio lituoti kiekvienoj 
del savo unijos. Mat, spalio 29 kuo daugiausia vajininkų del 
d. Boylanas pasakęs, kad nau-; “Laisvės” ir “Vilnius” naujų 
jai unijai esą tiktai 60 dienų I skaitytojų. Kad tą darbą pa- 
gyvavimui, nes, kaip Kennedy, (sėkmingiau atlikus, yra skiria- 
U.M.W. of A. sekr.-ižd., liksiąs rda specialė viena diena—ne
išrinktu už leitenantą-guberna. dėldienis, lapkričio 18 d. Mes 
torių ir užimsiąs vietą su sau- prašome visas kolonijas, visų 
šio 1 d., 1935 m., tai ir sueisią I ALDLD kuopų narius ir rėmė- 
tiek dienų, o nuo tada nauja !jus mūsų spaudos, kad tą die-( 
unija atsidursianti bučernėj. i ’ ‘ ‘ ‘

Eiliniai nariai ir čia jų ne
paisė ir bordmemberius nu
švilpė nuo pagrindų. Italai bu
vo taip įtūžę ant vieno boardo 
nario, savo tautiečio, kad ko-

bus sekanti kuopa ?
Dar kartą prašome visas

žymus Kolumbas
< i ’ i i i j ; i ! •

Mokytojas: Jeigu da
bar dar gyventų Kolumbas, 
tai jis būtų- garbingiausias 
žmogus pasaulyje. ' Vaikai, 
ar žinote kodėl? • * :

Mokinys: — Aš žinau! 
Jeigu dabar jis ,dąr gyven
tų, tai jis būtų garbingas, 

j kaipo seniausis žmogus pa- 
i dabar būtų 

500 metų. .
J. Robziw.

geriau pasakius, : 
kol “teismas” ( 

tarpu Maloney! 
kaip žuvis tink-

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

, , Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Požeminis

Philadelphia, Pa.
ALDLD 6-to Apskričio Reika 

lai. Raudonas Nedčldienis

ALDLD 6-to Aps. konferen-'tai buvo užrašyta:

Sugedę Viduriai pamatyti per paprastą pęršvi- .
Aš vėl noriu' klausti apie, vi-Jei fams daktaras P'1?, 

durių sugedima. Tariu ačiū ™a lo dava banjaus m1S1nio, 
j už pirmesni patarimą: gerii tam t>k>'o lyg kokio p.eno. jr 
naminio .limonado, vartoti krei-i^,skui Jun1s d“rt foroskop.,,, 

at- dos. po valgio, žuvy aliejaus, L flouroseopy ftouroscopic ex- 
Jodo ir vartoti natflralinį,. ne- amulatlon’ tai ta>p, galima 

išgadintą maistą. Aš. čia tu-1 Rentgeno.
Iriu pasakyti,,jog aš .esu blo-|^ .SI?1,?dulW nuotrauka ir g. 
'gose gyvenimo sąlygose. EsuitaU1 galėtą parodyt!, 
išsiųstas ant pašalpinių darbų, Į j v j —» ----
nes ilgai buvau bedarbis. Tai' žinoję opa, ‘ ulcer, 
man čia negalima gauti ata-: ^^a būtų išpjauti, tai tie- 
tinkamo maisto. Tai, nors ir Į sa, bet atminkite, Drauge, jog 
vartojau tų preparatų, bet ge-1 išpjovimas neprašalina pama
liau nesidaro. 'tines priežasties. Išpjovimas

I Turiu da pridėti, kad, kaiIneg’ suteikia Jums gamtinio, 
man darė vidurių peršvitinimą, I PaPrast°> nesugadinto maisto, 

'tai buvo užrašyta: “Thę sto- jeĮ atatinkamo maisto vis

DaBar leiskime, kad Jums 
.” GM--

mach is negative, but duode
num irritable.” Be to,, dakta
ras sakė, kad man yra “ulcer,” 
kitą kartą sakė, kad 
bladder,” ir kad man 
operacija daryti.

Ar galima tikrai matyti tas į 

viskas su, elektros' pagalba?: 
Ar pagelbėtų operacija . . 
sakykite ir vėl per “Laisvę.

i” vY . i • • 7.. 1 Atsakymas.j na neužimti ne jokiam kitam :
darbui, bet pašvęsti gavimui; Nedyvai, d., kad Jums viduriai j 
naujų skaitytojų “Laisvei” ir nenori eiti geryn. <---- ----- (
“Vilniai”. ' tas yra pats tas gydymo pama- ■

Kad pravedus tą darbą sek- tas. Kai maistas pėr ilgą lai-; 
mingai gyvenįman, kiekvienos . ką yra netikęs, tai gali išsi-

> ir vystyti daug kas negerai ir vi- 
dele- j dūriuose ir taip kur organiz- 

kuo me.
j Jums daktaras sakė, kad 
! gal. Jums yra skilvio arba žar- 
(nos pradžioje opa,’

kolonijoj
da nėra, tai ilgainiui ir vėl 
gali atsiverti kur viduriuose 
opa ir gal da kas blogesnis. 
O tuo tarpu, kad ir visai be 
operacijos, bet vien tik varto
jant atatinkamą maistą, SU vi
sais reikalingais vitaminais ir 

‘mineralais, galima gražiai iš- 
ja? At-1 gyti: opa išgyja ir nebepasi- 

• kartoja. Tai* galite sau įsivjpz- 
■ dinti, kokią nepavaduojamą 
I rolę lošia maistas.

Prie to “relyfo,” prie tų šal- 
Juk mais-1 Pos darbų, žinoma su maistu 

| nekaip. Ot čia ir bėda.
Paskui, matyt, tas daktaras 

nėra pats įsitikrinęs apie Jūsų 
ligą, jei jis sako, kad gal 
Jums yra ir tulžiapūslės ak
menys. čia jau visai kita is
torija. Jei Jums būtų ištikro 
akmenys, tai be operacijos ne- 

“ulcer.” apseisite, žinoma, < tėgul X- 
ak- ' spindulių atvaizdas tatai paro- 

Tai yra ! do ir patvirtina, o tik tada gali

“gali 
reikia

tus nusiėmę puolėsi atlyginti | kolonijos kuopų valdybos 
už veidmainystę. Nors prie Į konferencijoj dalyvavę 
muštynų nebuvo dasileista,; gafai esate atsakomingi 
vienok, kada Maloney pradėjo 1 daugiausia sumobilizuoti narių j 
kalbėti, nekaip jautėsi ir nie-' vajininkų tai( dienai, 
kp naujesnio > n.epasąkė, kaip Pirmiau negu išeisite į dar 
tiktai pats pasigyrė, kad ką |ik bą tą dieną visi susirinkite pa- ! O, gal būt, ir “gall stones, 

j streiką sulaužęs, o už tą būk' siskVrę tam tikrą vietą ir-pa (menys tulžiapūslėj. “ ‘ . 
! baronai, netdisiilgąi per radio ’ siddlinkite teritorija, kur ku-s klausimas. V Ar galima tatai būt kalba apie operaciją, 
i apšmeižę, būk jis susitaikęs j__ •
| su Bbylanu. Tai esanti nėti'ėsa : | 
j jis su streiklaužiais’nesitaįkąs. i

Pagalvokite, streiklaužys Į •
streiklaužį “šmeižia.” Ir kokių1 
tai “mučelninkų” mūsų tarpe ! 
atsiranda! “Gaila,” bet galima' 
sakyti, kad neužilgo susilauks i 
nušvilpimo nuo pagrindų, ię to-! 
kie “kentėtojai,” kąip Malo-1 
nęy, nes jo leitenantai to šilsi-1 
laukė. , ,

Bravo, už tai, angliakasiai!
Maloney “Pasinėrė Darban” iš 

Kitos Pusės

Galimas [daiktas,, kad kas j 
pamanys, kad perdaug..sųyer-1 
čiu “purvų” ant. ,MjalonĮo tuo ' 
tarpu^ kada visi prięš, jį; štai,’ 
“geriausias” prezf/ ĮĮppseyeĮtąs,1 
kokį, kada turėjo ;L Valstijos,! 
pasislėpė, kada ctokia asaba 
nuvyko pasitarti; U.M^W- of A,

Tai^Sovietį naujosforiuos automobilius. $ią formą išdįrbo garsus in
žinierius L. Nikitin. Mašina sėkmingai perėjo visus išbandymus. Įtalpa
šešių 7 pąsažierių.



Trečias Puslapis

sekamu adre

Workers

Draugas Vorošilovas su Mumis

34. PENKTAS PRISAKYMAS

Verte Valstiečio Sūnų

Parašė

vci

•išmetinėjo draugas Vorošilovas
■Vieno veiksmo scenos vaizdelis

11. MES IR JIE J udžiai-Teatras-M uzika

Matęs

Charles

nedrą

atiden- 
Duktė

35. JANONIO1 RAŠTAI
36. MARATAS

Theatres. 114

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI:

Dalyvauja
. . 45 c.

1-no veiksmo vaizde
lis. Parašė PoVylas Arskis. Dalyvauja 8 ypatos, 

Kaina ...............................................j . . . 15c.

KOOPERACIJOS BENDROVĖS “ŠVIESOS 
IŠLEISTI VEIKALAI

Paryžius.
vy su klastingais savo išleis
tais bonais nušmugeliavo 21 
milioną frankų pinigų. Į 
šmugelį įvelta ir tūli valdi
ninkai.

Norinti anglų kalba veikale

1-no veiksmo kome-
9 ypatos,

2-jų veiksmų vaizdelis vaikams 
. Baranauskas. Dalyvauja 13 

..................   . 15c. 
-3-jų veiksmų vaizdelis, atsitikimas 
Parašė A. Baranauskas. Dalyvauja 

20c.

33. KNYPKIS.—1-no akto komedija. Dalyvauja 3 ypa
tos. Kaina . . . .... ............................10c

1-noje veikmėje dra
ma. Parašė Br. Vargšąs. Dalyvauja 7 ypatos. 
Kaina . . ............................................... 10c

neužmiršo tokio.ą 
organizacijos, kaip

Vietos LDS 128 kuopos su
sirinkimas buvo 5 d. lapkričio;.; 
Susirinkimas buvo neskaitlin-/ 
gas, ale draugai gerų tarimų 
padarė. Viena svarbu darbinin- 
kams žinoti, kad mūsų kuopa 
nutarė prisidėti prie Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo' 
su metine duokle $5. Tai yra 
labai pagirtinas dalykas, kad. 
draugai 
svarbios 
TDA.

Antras

mūsų lošėjus nekreipti reika
lingos domės reguliariai lankyti 
vaidinimo repeticijas, išmokti 
atmintinai žodžius; klausyti re
žisieriaus patarimų. O šitie mi
nėti trūkumai, kaip tik ir stab
do darbininkų teatrą nuo tobu
linimosi, paaugimo ant augštes- 
nės vaidinimo skalės.

irgi daug svarboj 
turintis buvo Kanados draugų 
laiškas su prašymu, kad pa^ 
gelbėtume jiems įsisteigtu 
“Darbininkų žodį” savaitraš
čių7. Nutarta paaukoti $2 ir 
užsiprenumeruoti “D ž” me
tams. Tą aš skaitau labai pa
girtinu dalyku. Patarčiau, 
kad ir kitos kolonijos taip pa
darytų, kaip nashviečių kad. 
padaryta.

buvo iki revoliucijai pavergta ne tik gyveni
mo, valdžios, bet ir prietarų, tikėjimo. Po 
Lenino įtaka, žmonės, kurie .savo gyvenime 
nėra jį matę, pradėjo veikti, judėti, Jie švie
tėsi, numetė priedangą, moterys pasiliuosavo 
ir numetė nuo savo akių uždangas.

Vėliaus ateina Lenino mirtis, bet leniniz
mas'gyvuoja. Darbininkai, po d. Stalino įta
ka, nugali visus keblumus ir budavoja socia
lizmą. Tai antra Sovietų, gyvenimo daina— 
Lenino nėra, bet leninizmas auga ir veikia.

Metai nepastebimai bėga, šalis kyla. Atei
na industrializacijos metai,' dabar žinomi 
penkmečiai. Čia didelis pąsįsukįimas į augštį, 
plotį, mokslą—kyla milžiniški fabrikai, ūkis 
kolektyvizųojamas, sumušimas pasaulio re
kordų stratosferoj, išplėtimas orlaivyno, li
teratūros, meno ir sporto ątsiekimai.—Tai 
gaida trečios dainos Sovietų gyvenime.

Judis vertas ir labai reikalingas pamatyti 
kiekvienam darbininkui. Jame yra daugybė 
įvairiausių vaizdų ir atsiekimų Sovietų Są
jungos gyvenime. Be to, judis turi labai daug 
istorinės reikšmės.

1. ALKIS. (Operetė) 3-jų paveikslų alegoriška ope
retė. Parašė S. Zavis (mintis skolinta). Muzikų 
bendrai rašė B. šalinaitė ir Lahn Adohmyan. 
Kaina .................................  50c.

2. ARTURAS REGRATIS IR JO RAŠTAI.—Eilės ir
beletristika, 176 p. Kaina...............................25c.

3. BEDARBIAI.—2-jų veiksmų drama. Paraše Jony-
la. Dalyvauja 15. ypatų. Kaina .... 35c.

4. DAINŲ DAINELĖS.—Paruošta įvairių kompozi
torių muzikai. Sutaisė Buolio Sūnus. Kaina 25c.

5. DARBAS LAIMĖJO.—2-jų veiksmų žaismų
kalelis vaikams. Dalyvauja 14 veikėjų. 
Kaina..........................................................

6. FABRIKANTAS IR DARBININKAS. 3-jų veiks
mų drama. Parašė V. Kniazevas. Dalyvauja 23 
ypatos. Kaina . . 45c.

7. INKVIZICIJA. (Operetė)—Krikščionių demokratų
valdomoje Lietuvoje. 4-rių aktų drama su dai
nomis. (Galima lošti ir be dainų). Parašė Pa- 
lanta. Muziką bendrai rašė B. šalinaitė ir Lahn 
Adohmyan, Dalyvauja 25 ypatos. Kaina 50c.

8. KARO AUKOS.—4-rių veiksimi drama iš darbi
ninkų gyvenimo laike didžiojo karo. Parašė Su
dalius. Dalyvauja 12 ypatų. Kaina . . . 25c.

9. KOVA UŽ IDĖJAS. (Operetė)—4-rių aktų opere
tė. Ukrainiškai parašė L Togobočnyj, vertė P. 
Bukšnaitis. Kaina . . . ........................85c.

10. MES ALKANI
vaikams. Dalyvauja 10 lošėjų. Kaina . . 15c. 

Liaudies drama 2-juose veiksmuose. 
Parašė V. Karpinskij. Dalyvauja 15 ypatų Kai
na ............................................................. . . 40c.

12. MOTERIS GATVĖJE.—3-jų atidengimų dramatiš
kas vaizdelis. Parašė V. Proletaras. Dalyvauja 
13 ypatų. Kaina . . .... ..................  25c.

18. MUSMIRĖS. (Operetė).—2-jų veiksmų scenos vai
zdelis vaikams lošti. Parašė A. D. Muziką pri
taikė A. S. Pocius. Kaina ...... 20c.

14. PAVASARIO KOVA.—3-jų veiksmų dramatinis
etiudas. Parašė P. Kovtunenko, vertė P. Sa- 
ženis. Dalyvauja 13 ypatų. Kaina . . . 15 c.

15. PRADŽIA.—4-jių veiksmų, drama. Parašė Jurata
Juraitę. Dalyvauja 17 ypatų. Kaina . '. 80c.

•2-jų veiksmų- drama iš pradžios

BOSIENĖ.—2-jų veiksmų komedija iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo didmiesčio pakraštyje. Para
šė Dilgius. 'Dalyvauja 7 ypatos. Kaina 25c.

MIEGANTI LIAUDIS.—4-rių aktų, penkių ati
dengimų drama. Perstato kunigų ir ponų lėba
vimus ir pradžią darbininkų revoliucijos. Parašė 
W. V. S. Dalyvauja 13 ypatų. Kaina . . 20c.

NEPASIEKTAS TIKSLAS.—4-rių aktų, septynių 
atidengimi} tragedija. Parašė B. Skurdžius. Da
lyvauja 26 ypatos. Kaina ...... 35c.

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DĄRBO BIURAS.—1-no 
veiksmo dramatiškas vaizdais. Perstato Rusijos 
bolševikų darbo biuro tvarkų. Parašė Juškutis. 
Dalyvauja 12 ypatų. Kaina . \ . . . . 15c.

DRAMAMYLIO IŠLEISTI VEIKALAI

Čia laikraščiai praneša tokį 
atsitikimą, kad 65 metų senis 
išžaginęs dvi jaunas mergai
tes : ’viena būk esanti 17 me
tų, o kita tik 15 metų. Dabar 
senį laiko kalėjime, ne po jo-’ 
kia kaucija neišleidžia, vedant 
daugiau tyrinėjimo. Kada 
bus jo teismas—dar nežinia.- 
Kaip įvyks, tai pranešiu jo pa
sekmes.

Nashua Gyventoja.

Draugai! Kurie dalyvaujame 
veikalų vaidinime, mylime, kad 
kas mus vadintų artistais, tai 

vaidinę, ’ atlikę savo "lošimo dar- Šymo eilučių, nes tas paakstina I atsiminkime vieną ir būtiną tai-

jau čia. Daugelis teatrališkų, j 
grupių reikalauja naujų veika-Į 
lų, kitos jau mokinasi kokį nors į 
scenišką kūrinį, kad atvaizda-i darbininkų 
vus jų darbininkų susirinkusiai reikalauti” 
publikai, o trečios jau yra su

JOS. , : , • ,

—Eh, jūs, kanuolininkai! Papratote priešą 
mušti tik tada, kada jums viskas matosi, 
kaip ant delno. Ir štai iškalno nepasirūpinote 
susipažinti su priešo pozicijomis ir dabar ne
šinote, kur reikia šaudyti. Pabandykite štai 
į tą sodžiaus išsikišimą, ten kas tai juda, 
veikiausią!, surasite priešą.

—Taikink!... Gatava!... Ugnis!...— 
sukomandavo drg. šapovalov.

Keturi šūviai sprogo sodžiaus išsikišime. 
Tarpe medžių pradėjo bėgioti pilkos figūros. 
Dar trenkė kanuolių sutartinė ir iš ten iš
lėkė lenkų raitarijos e'skadronas. Iš pagirio, 
kur buvo nujojęs draugas Budennis, išlėkė 
raudoni raiteliai įr tiesiai puolė ant lenkų 
eskadrono. Paskui juos drąsiai stojo mūšin 
dvidešimtas raitarijos pulkas, šapovalov, pa
gal Vorošilovo nurodymus, nukreipė kanuo
lių ugnį į kitą punktą, ir ten pradėjo bėgioti 
lenkų kareiviai. Piktai kriokdami, iš klonio 
linkui lenkų pasileido mūs šarvuoti automo
biliai. Antra brigada pėsčia puolė į ataką. 
Į kairę pusę girdėjosi griausmingas šauks
mas “Ura!” Tai antroji raitarijos divizija 
pasinaudojo proga, staigiai pradėjo prasi
veržti lenkų armijos užpakalin. Tartum ko
kia galinga jūrų banga ritosi ant lenkų po
zicijų dvidešimtas pulkas. Iš girios jo pėdo
mis sekė dvidešimt pirmas raitelių pulkas.

Pirmieji šūviai, kurie atidengė lenkų jė
gas, buvo padaryti pagal Vorošilovo nurody
mą. Galingomis bangomis ritosi raudonosios 
raitarijos pulkai ant jau sulaužytų Lenkijos 
ponų pozicijų. Lenkų kareiviai pirmutinėse 
eilėse pasidavė į nelaisvę, o bėgantieji kri
to ant žemės, kaip pėdai, po raitorių jkardų 
smūgiais.

Pono Pilsudskio frontas, ant Skvirio upės, 
buvo sulaužytas. Jis, kaip kiaušinio lukštas, 
sutrūkinėjo po Pirmos Raudonos Raitarijos 
Armijos smūgiais. Raudonosios Raitarijos jė
gos nesulaikomai ritosi toliau linkui Berdi- 
čevo ir žitomiro. Jos grūdo Lenkijos ponų 
jėgas laukan iš Sovietų žemės iki Varšavos 
vartų.

30. GEROJI ONELĖ
lošti. Paraše 
veikėjų. Kaina

31. RINKIMAI,
Lietuvoje
11 ypatų. Kaina

32. TROKŠTU MIRTIES.—3-jų veiksmų drama. Atsi
tikimas rusiškoj Lietuvoj 20-to šimtmečio pra 
džioj. Dalyvauja 15 ypatų. Kaina . . . 25c

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS IŠLEISTI 
VEIKALAI

syklę—išmokti roles, kad galė
tum nešioti nors vidutinio mė
gėjo vardą; didžiuotis mums 
darbininkų artistu, dar per 
daug ankstyvas tuščios garbės 
j ieškojimas, nes pakol nepasi
taisysime vaidinime, patol aug-. 
štus vaidinimo kalbos terminus 
palikime rytojaus dienai.

Niekados veikalas nebus tin
kamai suloštas, perduota publi
kai autęriaus mintis, kalbos 
gražumas ir visi reikalingi nu- 
davimai, jeigu aktorius, vaidin
damas savo rolę, žiūrės į būdelę 
ir gaudys žodžius iš suflioriaus 
burnos. Pas mus sufliorius lig 
Šiam laikui buvo kalbama ma- 

[šina laike vaidinimo, o tas ne
turėtų būti. Jeigu sufliorius 
pasakė pradžią kalbos, o lošėjas 
negali iš atminties pasakyti 
bent 10 žodžių, tai vaidinime 
reikalaujamos išraiškos nebus, 
nes gaudymas iš būdelės žodžių 

į viską sudarkys.
j Baigiant šį trumpą rašinėlį, 
j noriu atkreipti visų draugų do- 
1 mę, kad kada būna pradėtas 
mokintis vaidinti kokis veikalas, 
o žinote kas jame dalyvauja, 
tad susimildami, nekraukite 
juos kitais draugijiniais dar
bais, kaip kad lyg šiol buvo da
roma, bet duokite jiems progą 
ir net reikalaukite, idant jie su- 
simokintų tinkamai atvaizduoti 
darbininkų teatrą, nepaisant 
kokioj formoj jis bus vedamas: 
dramoj, komedijoj ar tragedi
joj. Ir kuomet mes taip su- 
glausime savo spėkas, pasida
linsime darbą, esu tikras, jog 
tuomi pataisysime ir darbinin
kų teatrą. Be to, mūsų teatras 
visada šlubuos, korespondentai 
baigs savo rašinį senu ir nudė- 
vėtunlšsireiškimu:

“Nuo darbininkų negalima 
daugiau reikalauti”, kuomet 
mes turime reikalauti jų pasi
taisymo! H

“We Live Again”—Amerikoj Gamintas Judis

Vienas iš geresnįųjų judžių, dabar rodo
mas, yra “We Live Again” (Mes Vėl Gy
vename). šis -judis geresnis tik todėl, kad jo 
medžiaga yra paimta iš Tolstojaus veikalo 
“Prisikėlimas.” Tačiaus toli gražu nėra Tol
stojaus veikalas—sudarkytas be mieros.

“We Live Again” turi ir socialės reikšmės, 
romansas ir atmieštas muzika. Vienas poniš
kosios kilmės studentas, jaunas būdamas, 
tampa užkrėstas revoliucinėm idėjom. Tas 
idėjas jisai gauna beskaitydamas veikalą 
“žemė ir Laisvė.” .Šiaip jisai įsimyli į augy- 
tinę-tarnaitę, kaimietę mergaitę.

Vėliaus studentas tampa karininku, tad ir 
valdininku. Jisai prieina prie nelaimingos 
merginos ir užvaisina ją. Bet jam išjojus 
militarizmb reikalais, fa mergaitę pastebi 
senės ponios ir paleidžia ją iš tarnystės, pa
varo.
Šiame momente prasideda graudžios ir jau

dinančios scenos. Mergaitė įsitikėjus į Di- 
mitrą, dar bando stotyje jį susitikti. Bet jai 
nepavyksta, jos poniškasis meilužis išvyksta 
su kareiviais ir palieka vieną nelaimingą 
merginą. Ji susilaukia kūdikio ir jį palaidoja.

Praėjus septyniems metams, ši mergaitė, 
Katušė, tampa nekaltai apkaltinama'ir tei
siama. Teisme ji susitinka su savo buvusiu 
meilužiu. Jisai teisme kaipo teisėjas (džiuri- 
manas). Čia pradžia naujo gyvenimo. Mergi
na per pulką metų jau nusistačius prieš po
niją, jinai nekenčia tų skriaudikų, gi jos mei
lužis—jau pamiršęs jaunystės idėjas ir re
voliucingumą. Tačiaus, pamatęs savo pirmą
ją meilužę, užsidega meile ir bando jai gel
bėti. Tačiaus Katušė lieka nuteista penkiems 
metams į Sibirą prie sunkių darbų. Ji kalė
jime. Kalėjime Dimitras ją bando lankyti, 
bet ji jį atmeta atmeta kaipo skriaudėju kla
sės asmenį—trenkia kalėjimo duris prieš po
naitį. šioje vietoje Sovietų artistė vaidina 
emocionaliai, jausmingai ir gabiai.

Kalėjimas daro gerą įspūdį, čia randasi 
ir tas rašytojas, kuris parašė knygą “žemė 
ir Laisvė.” Dimitras, ponaitis, princas, mato 
tuos kalėjimo vaizdus. Katušė čia jį atstūmė, 
ji sužiaurėjo, pasipiktino savo buvusio meilu
žio klase ir darbais.

Bet išvada, žinoma, visai ne ta, kaip pas 
Tolstojų. Dimitras grįšta namo, pasako po
nams, kad jų gyvenimas tuščias, kad delei 
jų kiti kenčia. Jisai, tačiaus, ne delei žmoni
jos labo, bet delei merginos meilės, išdalina 
savo žemes biedniems valstiečiams, o pats 
jau “beturtis,” bet su nušertais arkliais, va
žiuoja į Sibirą paskui Katušę. Ir tenais jie 
susilieja vėl mejlės ryšiais.

Nepaisant kaip darkė ir sudarkė Tolsto
jaus kūrinį Hollywood© judžių meisteriai, ta
čiaus dar tame kūrinyj liko gana gražių ir 
jaudinančių vaizdų. Jei jau kurie eina į ju- 
džius, kad laiką praleisti, tai matykite “We 
Live Again.”

16. PRIE ŠVIESOS
Sovietų Gyvavimo. Paraše Šiškovas. '■ Dalyvauja

11 ypatų. Kaina ....... '-. 15c.
17. PRIEŠAI.—Melodrama 4-rių aktyj, 5 atidengimų.

Parašė M. Volochov. Dalyvauja 13 ypatų. Kai
na ....................................................................... 35c.

18. RENEGATŲ KUKNELĖ.—8-jų ątidengimų satyri
nis vaizdelis iš lietuvių renegatų veikimo prieš 
Amerikos ir viso pasaulio, darbininkų judėjimą. 
Sutaisė Savikritikas. Dalyvauja 11 lošėjų. 
Kaina..............................................* ... 15c.

19. SPARTAKAS. (Su dainom).—4-rių veiksmų isto
rinis braižinys. Parašė Mikas Raspdą, pagal apy
saką “Spartakas.” Muziką bendrai parašė B. 
Šalinaitė ir Lahn Adohmyan. Dalyvauja 16 ypa
tų ir choras (Galima lošti ir be dainų).
Kaina ....................... ...... 35c.

20. UŽ DIEVĄ IR TĖVYNŲ.—3-jų aktų, dviejų pa
veikslų drama. Parašė Senas Vincas. Dalyvauja 
15 ypatų. Kaina . . .

21. UŽ LIETUVOS SOVIETUS

22. Į RYTŲ ŠALĮ
Parašė G. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina . . 15c.

23. MEILĖS RYKŠTĖ.—Eilės ir juokai—tragikome
dija 3-jų aktų formoje iš meilės apsivilimo. Pa
rašė Kokus Pokus. Dalyvauja 6 ypatos. Kai
na i...................................................................... 25c.

24. PRAEITIES ŠEŠĖLIS.—4-rių veiksmų drama.: Iš
rusiško vertė Aras. Dalyvauja 10 ypatų. Kai
na ...................................................................... 25c.

25. VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI.—3-jų veiksmų dra
ma. Parašė J. P. Karnaukalas. Dalyvauja 18 
ypatų. Kaina ....................................................35c.

W. STRYGO IŠLEISTI VEIKALAI

Tobulinkime Darbininkų Teatrą vaidinimui praėjus, mūsų lai-
Vasara jau praėjo; ruduo ir-.kraščių korespondentai parašo 

_ ,v ! peržvalga lošimo- ir, labai tan- gi jau viduryj savo dienų. Reis- . . ‘ „;kiai, kur koja, kur ranka , 
kia, veikalų vaidinimo sezonas {užbaigiant nevykusiu išsireiški

mu: “Kaip nuo darbininkų, tai 
nėra ko daugiau reikalauti.”

šitą išsireiškimą, “kad nuo 
nereikia daugiau 

būtinai privalome 
braukti laukan iš teatro apra-

I. Kosogov. .

(Vaizdelis iš Sovietų Sąjungos Apsigynimo)

Birželio 5 diena, 1920 metai. Karštas oras. 
Titejeve baigėsi pasitarimas revoliucinio So
vieto Pirmos Raudonosios Raitelių Armijos. 
Paprastoje grįčioje buvo prirūkyta ir tvan
ku, nors langai atidaryti. Komandieriai ir 
komisarai čion susirinko tiesiai iš mūšio lau
ko, tūli lingavo galvomis laukdami pasibai
giančio pasitarimo. Budennis davė paskuti
nius įsakymus. Visada geras ir smagus atsi
stojo Vorošilovas ir susirinkimas pasidarė gy
vesnis.

—Draugai, jūs esate labai pavargę ir 
jums dar šiandien tenka atlikti labai svarbus 
darbas, todėl aš jus ilgai nesutrukdysiu. 
Uždaviniai jums aiškūs. Atminkite tiktai vie
ną, kad nuo jūsų veikimo priguli išgelbėji
mas iš pavojaus Sovietų Respublikos. Mūsų 
smūgiai turi būti perkūno jėgos ir žaibo grei
tumo. Mes privalome ne tiktai nuo Lenkijos 
ponų apvalyti Kijevą, bet ir išvaryti juos iš 
Sovietų žemės. Mes privalome išpildyti ant 
mūs antdėtus uždavinius Komunistų Parti
jos ir visų dirbančiųjų masių. Revoliucinis 
karinis armijos Sovietas pasitiki, kad jūs at
liksite savo pareigas, kurios stovi prieš jus. 
Mes pasitikime, kad jūs, kaip ir pirmiau, nu
galėsite visas kliūtis, kurios yra ant mūsų 
kelio. . .

Tamsi birželio naktis tartum prarijo ko
votojus, išeinančius iš grįčios. Tvarkus trypi
mas arklių kanopų nedavė gyventojams už
migti. x

Didelis lietus sulaikė atlikimą išdirbto 
plano pralaužime lenkų fronto, o reikėjo 
tas padaryti 5 dieną birželio. Jau gerai pra
švitę. Bet daug, daug pilkų rūkų. Šilta, šla
pia ir dušnu. Paryčiui nei tai rūkai krinta, 
nei tai smulkus lietus lyja. Raudoni pulkai 
povaliai eina į savo pozicijas. Ilgai ruošia
si kanuolių batarėja atsistojusi pozicijon. Ka
nuolininkai ir vėl išmetinėja:

—Velnias gal Žihpti, kur reikia šaudyti! 
Na, ir oras, kad jį kur dievai paimtų!

Priešakyje trečia brigada susikibo su len
kų sargais ir nepasijudina nei iŠ vietos. Iš
ilgai frontą eina tiktai retas $audymasis. 
Retkartėmis sutauškia ir kulkasvaidis ir pu
siau juostos apsistoja. .. . ’

Iš senos varpinyčios bokšto, miestelyj Mol- 
čanovka, raudoni žvalgai stengiasi per žiū
ronus »įmatyti priešo pozicijas. Rūkai pova
liai sklaidosi, bet iš raudonųjų pulkų veiki
mas nedidėja. Subraškėjo silpni varpinyčios 
laiptai, kas tai greitai lipa pas mus.

—A, štai kur jie! Na, sveikučiai! Kaip 
pas jus reikalai?

Prieš mane stovi žaliuose drabužiuose, 
ūsus išpūtęs, gerai pažįstamas Budennis. 
Paskui, jį, laiptais, vikriai pribuvo ir Voro
šilovas. Nedrąsiai padariau pranešimą, kad 
visi patvarkymai atiduota, bet kažin kodėl 
brigados nesijudina iš vietos.

—Nesijudina?.. Ant vietos? Jūs taipgi, 
drauguti, nesijudinate. Jeigu jos nesijudina, 
tai tvirčiau reikia jums veikti, o ne žiūrėti 
per žiūroną manant: “Įsakyta, tai ir eis į 
mūšį

Vorošilovas apvedė lenkų pozicijas žiūro
no pagelba ir atsikreipė į Budennį:

-—Be reikalo mums Čia stovėti ant vietos, 
draugas Semion Michailovich. Reikia joti į 
brigadas ir pajudinti jas, nes taip išbus ant 
vietos iki pat vakaro ir paskui viską reikės 
vėl išnaujo pradėti.

Greitai užsirašiau komandjeriaus patvar
kymus. Greitai nusiskubino žinių išnešiotojai 
į brigadas. Bet dar greičiau apibėgo pulkus 
žinia, kad į pirmas kovos pozicijas pribuvo 
draugai Budennis ir Vorošilovas. Raudoni 
kovotojai sujudo. Sutratėjo išilgai visą fron
tą šautuvai ir kulkasvaidžiai. Tankiau bau
bė kanuolės. Mes prisiartinome prie kanuo- 
lininkų pozicijų.

—Jūs pasilikite čionai, o aš einu į pirmą 
brigadą,—tarė Budennis. —Reikia ją pa
traukti J“tą pagirę, kad iš karto* visomis jos 
jėgomis užgulus ant lenkų pozicijų.

—Sveiki, draugai! Ką jūs taip ilgai su 
ponais negaunate rodos? žiūrėkite, jie geria 
arbatą ir iš jūsų juokus krečia;—“Kur, čia, 
tiems mužikams, kiaulasnukiams kariauti 
prieš mus!”—atsikreipę į kanuolininkus d. 
Vorošilovas.

—Visai ne, draugas Vorošilov. Mes ban
dėme juos apšaudyti, bet oras labai blogas 
ir nesimato. Kaip nesistengi, o vis tiek nieko 
negalima matyti, kur kulkos krinta 
sia4 pasiteisino komandierius antros bateri

“Three Songs About Lenin”—Trys Dainos 
Apie Leniną

Pirmadienį pradėjo rodyti Sovietų Sąjun
gos gamintą judį Cameo Teatre, Newt Yor
ke. Veikalas apie Leniną yra ne tiek veika
las, kiek pats leninizmas. Tai daviniai ir dar
bai Lenino idėjos.

Apie šį judį ir buržuazinė spauda atsilie
pė, pažymėdama kaipo didelį Sovietų laimė
jimą budavojime pramonės ir kultūros.

Judis prasideda nuo Azijos, kur moteris

VILNIES” IŠLEISTI VEIKALAI
1-no veiksmo dramatinis vaizdelis

Eilės, apysakos. Kaina 25c 
■Vieno veiksmo drama. Parašė Anta

nas Emanuelis. Dalyvauja 5 ypatos. Kaina 20c
ĮVAIRIŲ IŠLEISTUVIŲ VEIKALAI 

1 ■ • ♦

37. BUOŽĖS.—3-se veiksmuose tragidrama iš revoliu-
i cijos laikų Lietuvoje. Paraše J. P. Karnaųkąlas 

Išleido ALDLD. i-mas Apskritys 
18 ypatų. Kaina ..;....

38. JĖZUITO SĄŽINĖ.—5-kių aktų tragedija. Veikalas
atvaizduoja 1905 m. revoliuciją Lietuvoje. Para 
še ir išleido Žagaras. Dalyvauja 19 ypatų. Kai
na .............................................................

39. KUNIGAS MACOCHAS.—4-rių aktų, šešių
girnų tragedija. Parašė ir išleido Kalnų 
Dalyvauja 20 ypatų. Kaina . . . . .

40. MOTINOS ŠIRDIS.—4-rių aktų drama.
Kalnų Duktė. Išleido A. Kausilaitė. Dalyvauja 
9 ypatos. Kaina.............................................. 30c.

41. NEBAIGTA KOVA. (Operetė).-'•3-jų veiksmų me
lodrama, paimta iš 1905-6 m. revoliucijos Lietu
voje. Parašė Senas Vincas. Liaudies dainoms 
muziką pritaikė E. Retikevičiutė. Išleido Am. 
Liet. Prol. Meno Sąungos 3-čias Apskritys. Kai
na .................................................................  30c.

42. RUSIJOS CARAS. (Monologas).—Ir politinio tu
rinio eilės. Parašė Karolis Vairas, Išleido “Ko
va.” Kaina...................

43. TIK UŽ ATEIVIO TEKĖTŲ
dija iš Sovietų gyvenimo. Dalyvauja 
Kaina....................................................

44. VIENAS IŠ MŪS TURI APSIVESTI.—1-no veiks
mo komedija. Išleido “Vilniaus Žinios.” Dalyvau
ja 4 ypatos. Kaina . ............................  . 10c.

Mano Sąjunga,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

Teatras yra liūliavimui, liau
dies migdymui, žavėjimui, 

' kad jinai pamirštų kasdie
ninius gyvenimo reikalus.— 
Tai buržuazinio teatro obal-į 
sis. Tačiaus migdymas yra 

palaikymu kapitalizmo.



Pirftiad., LapkricitrlŽ, IWs

hooverinius.

Forest City, PaVisi apkal-

So. Boston, Mass
PRANEŠIMAI Iš KITUR

Draugai ir draugės, • stengki-

skaitjrtoją “Laisvei” ir 
niai” i

Ketvirtas Puslapis
.-j,N ,, J...- . C,........

“Keleivio” No. 
respondencija iš 
po kuria pasirašo 
terburietis. 
terburietis’

Atnaujina Teroro Metodas Prieš Komu
nistus, Klasiniai Sąmoningus Darbininkus

įsteigimo fašizmo ir didesnio 
payergimo darbo žmonių. To
dėl mes turime apsiginkluoti 
žinojimu, kad atmušti tuos 
visus puolimus ant mūs. Į 
darbą, draugai ir draugės, nes 
niekas kitas mūsų reikalais ne
sirupinis, mes patys turime rū
pintis ! 1

Kviečia K. P. U. 5, '
Mokyklos Komitetas.

Waterbury, Conn.
-'ll.'..

44 tilpo ko- 
Waterburio, 
“Senas Wa- 
“Senąs Wa- 
kad dabar- 
geresni už

'retų būti dafėma, i CLEVELAND, OHIO •
■Draugai ir draugės,• stengki- . tda kuopos susirinkimas įvyks 19 

mes gauti nors po Vieną naują lapkričio (Nov.), Darbininkų svetai- UV1J_ n_.e> 920 E. 79th st visi narUi r 
ir iškolektuokime UŽ se- malonėkite dalyvaut, nes turim daug 

nūs. Jeigu mes gautume nors svarbių reikalų apkalbėti nepamirš-J*-

Sekr., A. Dočkus.
(268-269)

Pasaulyje atsivėrė tikras pra
garas. žmonės badauja, o val
džia vis dar~knnuoles gamina. 
Taigi; mes, darbininkai, budė- 
kim, nesiduokim bado nasrams 
praryti. Pagalvokim gerai da? 
šiandien, kol dar turime trupu
tį laiko pagalvot apie savo rei
kalus.

Bedarbis.

po vieną naują skaitytoją, ta- hite ir naujų narių atsivesti, 
da būtų, mažiausiai, £okia 15 Sekr.. A. D,
naujų skaitytojų. As žinau, i 
kad mes bile vienas turime gc- į 
rų draugų ir pažįstamų, tai ko- i 
del negaut nors po vieną skai-1 
tytoją. Aš duodu žodį, — r—.,---- —r------ , — ■—•
gausiu nors vieną skaitytoją vakare, 325 E. Market St. svetainėje, 
mūs dienrasciamš ir ziuresiu, 
kiek kiti gaus.

“Laisvės” Reporteris.

Tasai korespondentas,, nesu-
' silankyti.K

tų apsimokėt savo skolas, žinokite,

• Komisija.

antipatiją prieš darbininkus

liū- •1.14

Pacific. RADIO ARTISTU KONCERTAS
Reporteris.

Shenandoah, Pa

H
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tin- 
su- 
pu-

datai ištikimai jiems tarnau
ja. Nors prieš rinkimus jie 
daug prižada, tačiau po rin-

Butkų, Genaitį, Dundulį, abu 
Greblikus, abudu Gudaičius, 
Garelį, Gyvį, Jakobs, Janulį, 
Kišoną, Klimą, P.

riaušes ir 
areštavus, 

policmanu, 
į ligonbutį.

i vienas nenori.
L.K.K. Rašt.,J. Staskevičius.

pavargėlį “Keleivėlį.” Sena 
patarlė sako: “Kokios gaspa- 
dinės, tokios ir dešros.” Koks 
redaktorius, toki ir korespon
dentai.

raportų pasirodė, 
jau turi po 3 ir 4 
užrašę. Kiti turi 
užsakymus, 

bus surinkti.

<
i' ■ ■

priversta stovėti'mi faktais, kas dedasi šiandien sipažinęs su dalykais, pliurpia 
", klsnsvti Roots 'visame kapitalistu nasaulvie. vls<?kliS nesąmones., P.rmiau

. t o UtO A jp/CVZ> 1 Al 1Y.1 V j M

išnaudoja į teįų kritikuoti ir polemizuoti!

- 3I Kada policija kitus arešta- 
buvei- 'vo> tai Ben Boots, Jaunų Ko- 

tuom

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys šaukia komi- 

kad teto posėdį, 14 d. lapkričio, 7:30 vai.

Visi Komiteto nariai malonėkite da
lyvaut laiku.

« Org., S. Diskauskiene.
(268-269)

CLEVELAND, OHIO
Pamatykite Sovietų judžiūs, “Troj-

E

e

E

SAN FRANCISCO, Cal. — komunistų kandidatas į assem- 
Kaip tik tuo laiku, kada Ame- blymanus iš 21 distrikto; Louis 
rikos legionieriai laikė konfe- Bradley, Abe Berg, William 
renciją Miami, Floridoj, tai Ensigh, Henry Hoffman, Eve 
San Francisco legionieriai, su Crew, Ben Boots.
Prekybos Rūmų Associacija, tinti kaipo valkatos ir padėti 
pradėjo darbuotis, atnaujino , po $1,000 parankos. Visi rei- 
pereitų mėnesių terorą. ' kalauja prisaikintųjų teisėjų

Spalio 26 naktį, tarpe 10-12; teismo.
valandos, Komunistų Partijos! _- 
ir “Western Worker” 1 _ ,
nes, 37 Grave St., visus lan- munistų Lygos narys,

Taipgi Iaiku įHpo i augštą medį (ku-[ kalbas,

Spalio 31 d. Lietuvių Pilie
čių Kliubas buvo surengęs pra- 

, Lietuvių Svetainėje, 
ris ten pat buvo) ir sakė pra-1 Kalbėjo dd. R. Mizara ir Ste- 

1 pašaukti vens, Mass, valstijos Komunis- 
langus išdaužė. Ypatingai ugniagesiai atvažiavo.

Tas 
rašo, 

tiniai laikai esą _ 
(_____ žmones uždirbą

po 45 ir 50 centų į valandą. 
Tas žmogus, tur būt, rašė sap- 

'nuodamas. Dabartiniu laiku 
■niekas nedirba nuo valandų, 
ale nuo kavalkų (piece work).

Paskui, toj pačioj korespon
dencijoj rašo, kad singeliai ei
na j dumpus maisto jieškoti. 
Pasirodo, kad patsai save su
kritikuoja. Rašo, kad gerai už
dirba, o paskiau dadeda, Ifad 
iš. dumpų maitinasi.

Toliau sakoma, Vincas Kras- 
nickaš “runijąs” į majorus.

’^^■■3” me- 
“runija,”

gus plytom išdaužė, 
komunistų kandidato į guber
natorius, Sam Darcy, kliubo kalbą, kol policijos ...... t __ _
__ __  ______ ___Darbi- tų Partijos kandidatas į iTąS “Senas Waterburietis 
rinkimų metu jie puolė"ir bZn- nh}kų minia, kurios ten buvo bernatorius. 
dė visokiais būdais terorizuo- ‘ 
ti darbininkus. ___ _______
ti nuo rinkimų veikimo: iš
drasko susirinkimus, uždaro vi-, 
sas svetaines. 1__ ______  ... (
rėjom vieną svetainę, 1223 Fil- 
Imore St., bet savininkas buvo 
priverstas panaikinti sutartį. 
Dabar San Francisco darbinin
kai neturi jokios svetainės. 

Reikia sakyti, kad jų puoli
mas ant darbininkų neatsiekė 
tikslo. Darbas kaip ėjo, taip 
ir eina savo keliu pirmyn. Vi
si nariai ir simpatikai dirba
me iš vieno, smarkesniu tem- i 
pu, kokiais būdais tik galima. 
Susirinkimai įvyksta, rinkimų .. ... . .. v,. ,, .... ‘ is medžio, kur jį areštavo irpropaganda skleidžiama per o a nusivežėradio, literatūra dalinama po 
visą miestą. San Francisco ša- 
lygatviai raudonai nudrukuo- 
ti, stulpai nulipinti obalsiais 
“Balsuokite už Komunistus.” ■ 
Tas plytas, kuriomis langus 
išdaužė, leidžiame laimėjimui 
ir surinktais pinigais taisome 
langus. Kas norite plytą ? Pa
siųsime ir jums į Rytus!

Policija nepaliauja užpuldi- būk r-----
nėjimų ant • komunistų. Spa-'kad reikią 
lio 29 d. policija vėl išardė! Kapitalistų geltonlapiai tokiu 
rinkimų susirinkimą Jefferson (melu mano sukelti publikos 
parke ir areštavo aštupnius J antipatiją prieš darbininkus, 
darbininkus. Tarpe areštuotų Bet kas gali tikėti tokiems me- 
yra Alex Norai, komų$jpį4 lams prieš tiek daug .. 
kandidatas į Kongresą iš penk- dytojų, kurie tą viską matė, 
to distrikto; Gustave Dahlin,

Abu kalbėtojai (luoja. Vinco brolis
4-5 šimtai, turėjo daug gar- ragino publiką balsuoti už ko-Į ale ne Vincas Krasnickas.

Kad atitrauk- daus Juoko ir džiaugsmo. Po- Įmunistų kąndijiaįus, nurodyda- t

licija buvo .
uuuo, ,.->Plink medį ir klausyti Boots 'visame kapitalistų pasaulyje, | susipafjnkie!- 0 paskiau eikie
Dar iki šiol tu- prakalbos ir publikos revoliu-,kaip t kapitalistai išnaudoja;kritikuoti ir polemizuoti! 

cinių dainų, kurias dainavo, iki darbininkus ir kaip jų kandi- į Qj dabar nesąmones rašai į tą
' ugniagesiai atvažiavo su kopė
čiom.

Ugniagesiai į medį nelipo. _ _
'Policmanam lipant į medį pub-! kimų savo prižadus numeta į 
lika baubė “bū-bū.” Policma-1 šalį ir daro taip, kaip kapita- 
nas norėjo Ben Boots traukti' listai diktuoja, nes kapitalis- 
už kojų iš medžio. Ben Boots'tų pinigais jie buvo išrinkti, 
gynėsi, spyrė policmanui. Po-i Abu kalbėtojai nurodė, kad 
lismanas pradėjo blakdžekiu I darbininkams reikia balsuoti 
mušti Ben Boots per kojas.! tik už darbininkų kandidatus, 
(Publika visą laiką nerimavo). i nepaisant, kad jie ir nebus iš- 
Vėliau’Ben Boots pats išlipo rinkti.

Kadangi diena nebuvo 
karna ir prakalbos buvo

Apie 4 valandą Tarptautinis 1 rengtos ant greitųjų, todėl 
Darbininkų Apsigynimas išėmė blikos buvo nedaug. Daugelis 
Ben Boots iš'kalėjimo ir atsi-■ southbostoniečių turėjo “Hal- 
vedė į Darbininkų Civilių Tei- loween” šeimyniškus baliukus, 
šių konferenciją, kur jis paša-: o tas ir pakenkė prakalbom, 
kė trumpą prakalbą.

Vietiniai geltonlapiai išpūtė 
didžiausį muilo burbulą, būk 

i komunistai sukėlę 
Ikada policija juos 
,__ : sumušę du

vežti

j Draugai rengėjai turėtų geriau
' apsižiūrėti ateityje.

Mulloney Pripažintas Kaltu

Federalis distrikto ** teismas 
Bostone pripažino D. Mullo
ney; buvusį Federal Nat. Ban
ko prezidentą, kaltu išeikvojus 
ar pavogus $131,000 banko pi
nigų. Taipgi jam ir bausmę 
paskyrė vienus metus ir 1 die
ną kalėjimo. Su juo taipgi nu-! 
baustas ir prezidentas Salem;

■ Trust Co. banko, kuris buvo 
dalis Federal Nat. Banko.

! Taigi, ar neužsimoka vogti ■ 
Amerikos bankieriam ? Už to- į 
kį šmugelį juodu abu būtų su- j 
šaudyti Sovietų Sąjungoj, tą- 
čiaus Amerikoje yra “supri- 
zas,” kad jie negavo už savo 
šmugelius medalio nuo kokio

, 1 nors viršininko. ;Taipgi nutarta užkviesti pa-; 
vežioti vajininkus po savo ko
loniją dd. Jočaitį, Ligmalį, Jq- 
čięnį , Adomaitį, Bubliauską,1 
Pratkevičių, Smitrevičių, Belu- j

. ~ ną, Tumosą, *V. Žilinską, Arą-:
būtų dar nauską, Aukštį, Anskaitį, J. J. Į Truputis Žinių iš Apsnūdusio '

Lietuvių Miesto

Per metą laiko veikimas bu- !
Krakaitį, ,vo visai apmiręs, be't dabar

Latožą, Luobikį, F. Naką, Dr. į taisosi ir yra viltis, kad pasi-, 
Palevičių, Petrulį, Radzevičių, 'taisys. ALDLD 17 kuopa, sa

kyti savo gynėją, mokytoją ir genaitį, Ch. Stepanauską, Sta- Į darius bendrą sutartį su ru-> 
organizatorių “DW.”

Sukėlimui nors kiek para
mos “DW” yra rengiama 
PARTĖ, 13 d. lapkričio
(įJov.), 8 vai. vakaro, draugi
jų, svetainėj; 4097 Porter St. 
Būs skanių užkandžių ir gėri
mu. ’ Smagiai pasišoksime. Ap
kalbėsime, kaip sėkmingiau 
paremti “DW”. Vadinasi, pa
sikalbėsime, p a silinksmin*sime 

' ir ^atliksime savo darbininkiš
ku užduotį. •! i

Kas galite, paaukaukite val
gomų daiktų surengimui šios 
šios partės.

Kviečia K. P. 5, 
, Rengimo Komitetas.

DETROITO 7INIDC rinkta vajininkų vežikai, ku-' 1 I\\jl 1V ZillllviJ rie pasirengę vežti kiekvieną 
______  vajininką. pagal jo reikąlavi-

Parte Parėmimui “Daily ,m^. Vijininkai kreipkitės 
Worker” ' ~ ! pas JUOS’ Jais yra Naus^da, Va-

I siliauskas, Yakštys, Butėnas, 
Kad palaikyti vienintelį an- Litvinas.

glų kalboj darbininkų dienraš-J 
tį, “Daily Worker,” būtinai 
reikalinga sukelti $60,000. De
troito darbininkai dar nė pu
sės savo kvotos neišpildėm. Va
dinasi, “DW” gręsia pavojus. 
Sustojus eiti “DW,” I 
žiauresnis puolimas ant darbi- 
nipkų klasės, nes buržuazipė 
spauda turėtų liuosas rankas 
visaip šmeižti darbininkus. 
Todėl darbininkai turi dėti di
džiausias pastangas, kad palai-

^Vilnies” ir “Laisvės” Vajus

Detroito darbininkai smar
kiai organizuojasi spaudos va
jui; Pereitam yajininkų susi
rinkime nutarta laikyti susirin
kimas kas dvi savditi, kad sė
kmingiau vedus vajaus dar
buotę. Iš 
kad keletą 
skaitytojus 
po kelius 
tuojau

Nors 
gyvena 
darb ės, 
i r z,-vargai ir bėdos, čia jis turėjo 
surengęs didelį bažarą. Tęsės 
visą'savaitę, nuo 22 iki 27 d. 
spalio. Tani bazarui, po pono. 
B. P. kamanda, tapo surinkta 
nuo biednų farmerių visokios 
rūšies gyvulių ir paukščių 
“dievui ant garbės,”’tikrai pa
sakius, kunigo naudai.

Jo. ištikimiausios moterys 
katalikes, ir vyrai, ’ėjo iš šlu
bos į stubą ir biznio vietas, 
kad tik daugiau sukolektavus 
visokių daiktų. Mat, tą 
savaitę dirbo anglių kasyklos 
ir tie žmoneliai manė, kad jau 
“šiur” užėjo “gerlaikis.” “Tai 
ką reiškia, kad ir paaukosiu 

i dolerį kitą, arba ‘praspendy- 
siu’ ant tų ‘laimėjimų,’ ” kurie 
buvo leidžiami tam bazare.

Bet kurie taip manė, tai ap
sivylė. Tas “gerlaikis” tuojau 
pranyko. Tos angliakasyklos ir 
vėl sustojo, su 25 ir 26 d. spa
lid, neribotam laikui. Patys 
be darbo, nuskurdę per eilę 
metų,' o praleido paskutinius 
centus ne organizacijai, ne ko
vai už savo būvio pagerinimą, 
ne klasinei apšvietai, bet kuni
go užlaikymui. Apgailėtina.

Čia fanatizmas dar turi stip
riai suleidęs šaknis į katalikus 
darbininkus. Mūsų ALDLD 
219-tos kuopos nariai turėtų 
gerai darbuotis tarp tų žmo
nių, skleidžiant literatūrą ir 
užrašant jiems laikraštį, ypač 
dabartiniu metu. Iki šiol, tur 
būt, tik viena narė, čia darbuo
jasi “Laisvės” ir. “Vilnies” ya- 
juje. Bet to neužtenka.xKą kiti 
mūsų draugai-gės veikia? Dar 
yra tokių ALDLD 219-tos kuo-

“L.” nei “V.,” kas •būtinai tu- (

Lietuvių Parapijos Kunigėlio 
Šienapjūtė i

čia žmonės skurdžiai 
iš priežasties ilgos be- 
bet p. B. Paukščiui 
neateina parapijonų

Waterbury’io Darbininkai, 
Pagalvokite!

Jau baigiame šiuos metus. 
Bus visokių permainų. Draugi
jose, organizacijose, kliubuose 
bus valdybų rinkimai. Taigi, 
rinkite tinkamus ir darbinin
kiško luomo. Dabar pilnos ran
kos darbo ir reikia, kad jis 
būsų gerai vedamas. Organi
zuokime tvirtą Bedarbių Ta
rybą ir industrines unijas. 
Dirbkime visi iš vien. Stokime 
vienas už visus, visi už vieną. 
Sujungkime petis į petį ir tada 
mes laimėsim mūsų kasdieni
nius reikalavimus.

Šiandieną mūsų kasdieninis 
gyvenimas yra n et vark us šioje 
aukso šalyje. Darbininkai neša 
didžiausią skurdą, badą ir šal
tį. Darbininkai žmonės nepar 
jėgia užsimokėti rendų, o na
melių savininkai neturi iš ko 
užsimokėti taksų. Visas biednų 
žmonių užgyventas turtas žūs
ta. Kapitalizmas eina stačia 
galva žemyn į ir stumia žmoųi- pos narių, kurie patys neskaito 
ją į bado nasrus ir vergiją., “L.” nei “V.,” kas būtinai tu-

HAMTRAMCK, MICH.
! Hamtracko darbininkiškęs organi
zacijos rengia veikalą “Macochas.”

1 Tai yr'a didelis, istorinis, meiliškas 
ir tragiškas veikalas. Įvyks 18 
lapkričio (Nov.), Tarp. Darį>. Name, 

u or r> 1 - f > 1 / . ...” 3014 Yemans St., 4:30 vai. po pietų,ka Prasidedant su 18 ■<! lapkr.d.o Tai j bus ir Sokjai nuo 9'vaL va\
kare. Įžanga is anksto 40 centų 
prie durų 45c<, vien tik šokiams—■ 

Tikietai galima (gauti pas bile

ir tęsiantis peį visą nedėlią, .bus ro
doma Penn. Square Teatre, E. 55th
St'. ir Euclid Ave. Sbvieth judis qa ' '11Kiecai e-aiima rauu m nuo 
‘.‘Trojka” labai gražus iri žingeidūs, SL vZ:Zii£ a 
kiekvienas turėtu pamatyti. ’' Kviečiam visus skaitnngąi at

'■ . • , M.

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos .su

sirinkimas įvyks trečiadieni, 14 lap
kričio, 7:30 vai. vakare. Draugijų i 
svetainėje, 4097 Porter St. Kviečiam j 
visus skaitlingai dalyvaut nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėt 
taipgi sudaryti gerą komisiją, nes 
17 d. lapkričio įvyks mūsų didelė 
vakariene.

Rašt., J. Gineitis.

Bendras Komitetas. , 
(268-269)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas bus laikomas lapkričio 
i (Nov.) 25 d., 2 vai. po pietų, 40 

jr : Ferry St.
I Visi draugai tūpt susirinkt į laiką, 
ba yra svarbių dalykų del aptarimo 

! šios kapinių organizacijos gerovei. 
1 Bus nominacijos visos valdybos į ure- 
Į dą 1935 metams. Visi draugai turit 
I pasirūpint, kad išsirinktut gerus val
dininkus ir kad paskui neturėtut ko
kių rūgonių viens ant kito.

Šėrininkai būtinai turit būt visi, ba 
Katrie 

draugai dar esat neužsimokėję už lo
tus ar už užvilktus asesmentus, turit,

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. rengia smagius šo

kius subatoj, 17 lapkričio (Nov.), 
Liet. Darb. svetainėje, 920^ E. 79th, ant jūs rankų viskas stovi. 
St. 7 vai. vakare.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti, užtikriname, kad būsite užga- draugai, pasirūpint prieš užbaigą me- 
nėdinti nes turėsim gardžių valgių
ir gėrimų ir bus gera orkestrą šo- kad už skolą auga procentas, o to nei 
kiams.

E 
E

TAURINAS PAULAUSKAS 
užlaiko pasilinksminimo įstaigą 

Puiki Svetainė Šokiams 
Parengimai Kiekvieną Penktadienį 

j MUZIKA L. KIRŠLIO 
Prašome užeiti linksmai laiką pralejsti.

265 SECOND ST., ELIZABETH, N. J.

įvyks Sekmadieni, 18 i Lapkričio (November)
i Pradžia 7:30 Valandą Vakare

LIETUVIŲ SALĖJE, kampas E ir Silver Gatvių, SO. BOSTON, MASS.
Programoj dalyvaus visų mylimi Radio Artistai ir žymiausi Naujosios Anglijos Lietuvių ir kitų tautu menininkai

Stanionį, ■ sais darbininkais, paėmė kam- 
P.- Urbontą, i barius, palaikymui visų drau- ' 

Jūs,'SUų vienoj vietoj. Ir reikia Į 
pasakyt, kad bus didelė mau-;

Mūsų lietuviškos draugi-! 
Už gerą patar- jos, o ypatingai LDS 34 kp., I 

finansais nuėjo pusėtinai že
mai ir ne ilgai būtų įstengus 
svetainėse susirinkimus laikyti. 
Bet padarius tokius žingsnius, . 
kaip paėmimas kambarių, su- 
drūtins ne tik LDS 34 lip., bet. 
ir visas organizacijas.

Kambarių Komitetas rengia 
balių su šokiais 17 d. lapkri
čio (Nov.), *7 :30 vai. vakare,' 
302 South Main St., Shenan
doah, Pa. Grieš puiki mainie-, 
rių Zeikų Orkestrą, šitas žie
minis parengimas bus pirmas. 
Jeigu draugai bei draugės per
skaitę šią žinią, besikalbėdami 
su savo kaimynais, praneš 
jiems, tai galima bus užtik
rinti kambarių rendą mažiau
siai šešiems mėnesiams, nepri- 

visu% dedant nė cento.
Žinių Rinkėjas.

siukonį, Smalstį, 
Šmulkštį, Lucos, 
S. Urbontą ir Vegelą. 
draugai, paimkite nors po vie
ną vajininką ir pavežiokite po da. 
savo koloniją.
navimą iš anksto tariame ačiū. 

Vajaus Komitetas.

Jaunuolių ir Augusių 
Mokykla * , z <

Mokyklą vadovaus draugas 
V. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, iš ęhieagos. Prąsidės 
pabaigoje lapkričio arba pra
džioje gruodžio (dieną prane
šime vėliau), Draugijų Svetai
nėj, 4097 Porter St.

Komitetas deda didžiausias 
pastangas,, kad suorganizuoti 
kuo skaitlingiausią mokyklą, 
bet be jūs, draugės ir drąugai, 
paramos, ypatingai be jaunuo
lių tėvų pagalbos, nebus gerų 
pasekmių. Todėl mokyklos 
komitetas kviečia jus
prisidėti prie suorganizavimo 
šios mokyklos. Mokykla yra 
labai reikalinga, ypač dabarti- 

kurie .niu momentu, kuomet valdan- 
lš-,|čioji klasė rengiasi prie karo, IR KITIEMS UŽRAŠYK

A. Mickevičiūtė

IGNAS KUBILIŪNAS, baritonas, ir labiausiai my
limas radio komikas. ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ, 
žymiausia Naujosios Anglijos sopranas. LLR MIŠ
RUS CHORAS, po vadovyste Izabelės Jarmolavičiu- 
tes. HELEN DAUKSEWICZ, “bendžio” ir dainų 
solus duos. ANDRIUS GRIGUNAS, akordionistas* ; 
A. JUODAITIS, bassas. LLR VYRŲ OKTETAS. 
A. GUDAITIS, baritonas ir ZUZANA NAVIAC- 
KIENĖ kontro-alto.

r**

K A < ;

Ignas Kubiliūnas

LLR. Choras sulos operetišką vaizdelį “ Kova Prieš Badą” 
Adele Mickevičiūtė ir Ig. Kubiliūnas dainuos duetus.

Gerbiama Lietuvių visuomene. Mes kviečiam iš plačios apielinkės darbininkus, 
biznierius ir inteligentiją atsilankyti ir pasigėrėt šiuo gražiu, operetišku radio ar
tistų koncertu.
ĮŽANGA 35c ir 50c Kviečia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 2 Kuopa
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. * i ------------------- • •persimainęs nau~ t NOTICE ia hereby given that License No.

Telephone, EVergreen 8-9770

*■—1

APLA Vajus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tornobillus ir karietas vebelijoms, 
krikštynoms jr pasivažinėjimams-

į mai, Gerklės. ]
I jų Dūdų ir kitos Vyrų « 
j gos; o jeigu turite kokį negerumą,'r

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL-5215 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 348—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 'premises.

WALTER WARDELL and FREDERICK 
SUTTON 

(SPORTS BAR and GRILL)
348—7th Avenue,- Brooklyn, N. Y.

RL-3917 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 170 Stuyvesant Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to he 
consumed on the premises.

LEO PROCE and WILLIAM LOMUSCIO 
(STUYVESANT BAR .and GRILL)

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7707 
New Utrecht. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed on the 
premises.

JAMES CASTELLANO
7707 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10813 has been issued to tho undersigned 

I to sell beer at retail, under Section 75 of 
J tho Alcoholic Beverage Control Law at 118 
; Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA ŠKULY
118 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

yra 
njta smėlis, cementas 
, įr kiti dadėčkai, kurie

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi 
joje ir Brooklyno apielinkėj pla^ 
Čiai: žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą -ir patarhauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N- Y.

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

S. LINĘTZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Są. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL-5214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Sfection 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4118.—20 Ave. H, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALFRED J.’ GRO*fE ' ,
4118-20; Ave. H, Brpoklyn, N. YJ

‘NOTICE is hereby given • that License No. 
Bi-7568 has been issued to, the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

i the Alcoholic Beverage Control I.aw at 2928 
Stillwell Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on five premises.

G. and H. CAFETERIAS, Inc.
2928 Stilljvflį Ave.,( , , Brooklyn,. N. Y.'.

NOTICE is'1 hereby given that License No.1 
ILL-5201 has beqn issued to the undersigned 

' to self beer, wine and liquor At 1’etail iifidei* 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
ContrOl' Law at 7307—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN CASSIDY
(SHORE ROAD TAVERN and REST.) 

7307—3rd Ave., Brooklyn] N. Y.

Ligos Gydomos'
Gydoma Odos .3 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai^ 
N.ervų , Ligąa. 
Chroniški 1 Skau* 
dūliai, Skilvio^ 
žarnų ir MėŠla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamų- 
os Vyrų ir Moterų 11-

Volodimir Kuzmič. Verte Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

—Eikit ar namo...
—Arba pas mus—užbaigimui kovos 

už darbininkų išsiliuosavimą,—suriko 
Antonijus.

Po; 20 minučių jie pranešė man, kad 
310 naujų durtuvų pasikėlė augštyn iš 
raudonųjų eilių.

Susidraugavimas kareivių sustiprino 
darbininkų ir valstiečių kovos eiles. Dvi 
stovyklos valanda laiko atgal priešingų 
kariuometiių susiliejo į vieną. Taip, kaip 
susilieja dvi upės—mėlynasis Dniepras, 
ištekantis iš tolimųjų Smolensko apylin
kių ir Pripiatė, ištekanti iš Baltarusijos1 
balų. Abi upės susitikusios susiliejo, ne 
draugiškai, bet Dniepras pergalėjo, bro
liškai jis priėmė savo seserį, pakeitė jos 
kryptį, davė jai savo skaistumą ir drau
ge su ja metėsi į pietus, plačiai ir galin
gai.

Taip pat mūsų stovykla, drauge su 
nauju antplūdžiu, metėsi į pietus galuti
nam laimėjimui ir sutriuškinimui pasku
tinių carų dinastijos generolpalaikių. 
Prabėgus 10 min., mes su apsauga ve- 
dėm 9 belaisvius—karininkus sušaudy
mui. Sprendimas apie tai buvo išneštas 
vienbalsiai. Aš prisiminiau dar vieną 
dalyką:

—Bet ką sakys draugai italai; jie juos 
senai jau žino?

—Revoliucija reikalauja jiem mirties, 
—buvo atsakymas Antonijaus.

Aš su gailesčiu galvojau apie neišveng- 
tiną kraujo praliejimą, bet tuo momen
tu staigiai prakalbėjo baltaplaukis ka
rininkas:

—Kada aš turėjau galią, tada aš savo
mis rankomis žudžiau komunistus; jūs 
žinokit, kad kraujas yra cementas mūsų 
gyvybės.

Aš dovanojau “gerbiamam” kalbėtojui 
dėkingą žvilgsnį ir atsakiau:

—Visai teisingai! Kraujas yra cemen
tas gyvybės, bet gyvybės, kuri laimi. JPa- 
sižymėkit tą sau ant kaktų.

Karininkas tylėjo ir, regimai, sutiko su 
mano sprendimu: gretai artinosi jųjų be
reikalinga gyvybė prie mirties. Aš pa- 
žiūrėjau,} Tumiloyą.._^,.s.txrvėjo garbin- I 
goj pozoj ir išdidžiai žiūrėjo į mus. Jo ! 
ranka kartais čiupinėjo burną ir suko i 
ūsus. •

—Ar jis nepažįstapjūsų ir Lucijos? — 
užklausiau aš Antonijų. .

Antonijus galvojo tą patį. Jis su en
tuziastišku tylėjimu vaikštinėjo pro sar
gybos šalį ir vieną kartą pažiūrėjo į Tu- 
milovą.

—Neva apako, velnio vaikas!
Tą užgirdo Tumilovas ir atsakė ilgu 

aristokratišku žvilgsniu.
—Tačiau hipnotizatorium jūs nebūsit, 

pasivėlinot,—pasakė milanietis ir, įširdęs, 
pašaukė du artileristu.

—Aš prašau domės, gerbiamieji ponai! 
: Tuojau italijoniškomis granatomis, ku
riomis jūs užmušinėjot mus, iššaus So- 

. vietų kanūolės. Ar jūs girdit, ponas 
pulkininke? — Ir Antonijus staigiai ir 
smarkiai nusijuokė.

—A, jums yra nemalonu. Bet ar ant 
Ofione buvo jums saldžiau, mano geras 
ir augštai gerbiamas atašė? Ar tu neuž
mušei mano brolį už jo dalyvavimą su
kilime? Jūs su džiaugsmu_ pylėt mūsų 
milaniškas granatas prieš mūsų draugus, 
tad linksminkitės dabar! Mes tuoj iš
sausini iš trijų kanuolių,—suriko mano 
italijonas, juokdamasis iš karininkų..

—Tai bus saliutas jūsų mirčiai ir ma
no solidarumui.

—UžČiaupt savo gerkliapalaikę!—stai
giai sukiko įširdęs Tumilovas.

—Fu-fu, mano malonus atašė, taip yra 
nemandagu. Ir atsiminkit, kaip jūs žu
dydavo! jūrininkus... ir kuriuos?...

Aš maniau, kad Antonijus išeis iš re- 
voliucioniškumo rubežiaus, kad Tumilo- 
vaš prieš mirtį pasakys ką nors nepap
rasto, ^poniško. Bet... sugriaudė kanuo- 
lės. Ūžiantis žemės sudrebėsimas sulai
kė mus visus. Uhh—Uhh,—suriko lau
kai ir tolimas aidas nusirito per lygius 
laukus. Po pirmo, sugriaudė antras ir 
granatos staugdamos perskrido už hori
zonto akyračio.

—Bravo!—suriko Antonijus ir pagrie
bė lopetą.

Kada duobė buvo iškasta, Lucija pa
prašė sau 10 minučių del nuoširdaus pa
sikalbėjimo paskutinį sykį six mirštan- 

. čiais.
Draugas Rudenko (sargybos viršinin

kas), ir aš sutikom. Italijonaitė pakuž
dėjo keletą žodžių Antonijui ir, dėdama 
ranką ant jo peties, atsistojo priešakiu 
prieš mirštančius.

(Daugiau bus)

bininkų (tarbas yra fiziniai la
ibai sunkus. Ir menkesnės sudė
ties vyrelis vargiai galėtų iš- 

. . dirbti ištisa dieną prie tokio
tad būtų didžiausios pasekmes ^arbo.
įvedus jaunų skyrių.

Aš manau, kad APLA na 
riai šiame vajuje

Dirbant ant lauko pasitaiko 
Į visokio oro. Ir kadangi šiose 
i plytinyčiose dirbama pavasarį 

neapsi- įr ru^enį, tai aišku, jog tuo 
leis, bet storosis, kiek gale- iaįku pasitaiko dažnai, kad o- 
dami, pasirodyti, kiek naujų ras būna nepastovus, tankiai 
narių kožnas gali gauti ir dirbs [palynoja. Ir tuo būdu šitų dai
nuo širdies organizacijos labui, jbininku darbas^ dar kūrikas 

1-mo Apskričio Iždininkas, 
F« Senulis.

Detroito Žinios

Kadangi yra paskelbtas 
APLA vajus, todėl 1-mas Aps
kritys yra surengęs prakal
bų maršrutą ir prašo visų 
kuopų, kurios dar nepriklauso 
prie 1-mo Apskričio, kad kuo 
greičiausiai prisidėtų ir stotų į 
darbą. - , .

Visi .nariai, kuriems rūpi ši 
organizacija ir jos reikalai, 
kviečiami yra darbuotis kiek 
išgalima. Mūsų visų narių yra 
priedermė darbuotis del orga-

’nizacijos labo. Del ko yra trū
kumų šioj organizacijoj? Del-1
to, kad mes esam atšalę ir ne- j NglŠpaSakytZli Didelis 
dirbam del jos labo. Kitos or-' r . ..
gapįzacijos auga ir bujoja, kad Į Vargas Ir Išnaudojimas Plytų 
ir šiuose krizio įaiknose., o A' Dirbimo Darbininkų 
PLA ne taip sekasi, kaip reir c
ketų. Tai mūsų narių kaltė.

Draugės ir draugai! šis ya*. , ....
jus yra mūsų visų narių dar,' apsilankyt.» J™į \ . T . išdirbama įvairių.rusių, plytos,
bymete. Stokime į ,<|ąrbuoto- plytų jgdirįbimo dirbtuvėlių De
jų eiles. Kožnąs naryp perei- troitę randasi gana apščiai, bė
kime savo koloniją, tarp1 savo veik visose miesto-dalyse.-Šito- 
draugų ir pažįstamų gaukime 
tik; po du naujus narius, ir pa

Detroit, Mięh. — šiomis die
nomis teko ęlektros reikalais

se dirbtuvėse dirba 4arbjninkų 
nuo 56 ir iki 160 vy!rų. Darbi- 

• i i • v. ninku darbo sąlygos nęišpasa-matysime, kokias puikias; pa- kyta? surtk*iosB o atlygini- 
mag visai menkas,
stačiai ubagiškas.

Šios plytinyčios

sėkmės turėsime pabaigoj va
jaus. Net patys stebėsimės ir 
džiaugsimės, kokia.nauda bus; šios plytinyčioS| apskritais 
organizacijai ir mums patiems, metais, tedirba tik apie ketu- 
Kada gausime didesnį skaitlių ris mėnesius: porą mėnesių ru- 
narių—padidės o r g anizacijųs denį . ir , pavasarį, .DirbfuySj, 
iždas, tada galėsime sugrąžint kurioj man teko apsilankyti, 
ti pašalpas ligoje, kaip, pi*, 
miau buvo.

Dar kartą prašyčiau visųi
kuopų valdybų ir visų narių* ,savo jggų skubėti, kad paspėti 
kad būtinai prirašytumėt jau-[pagal nustatytą, mašinų skubu- 
nuolių, nes to šitoj organizaci- 'mą.

įvestas nežmoniškas skubumo 
tempas. Mašinos įtaisytos mo- 

■ demiškos, su stebėtina greita. 
‘ Kurie darbininkai dirba prie 

* mašinų, priversti yra iš visų

joj trūksta, kad galėtume 
įvesti jaunuolių skyrių, kuris 
būtų sveikiausias dalykas del 
šios organizacijos. Jūs gerai 
žinote, kad šioj organizacijoj 
tėra maža dalis jaunų narių’,

Penktas • Puslapis

Ant lauko, kieme šios dirb
tuvės, darbininkai dirba prie 
taip vadinamų vylbariųj su ku
riais turi vežioti smėlį, įvairias 
plytas, molį ir t.p. šitie darbi
ninkai nėtaip jau lakstančiai 
turi dirbti, bet užtai Šitų, dar-

vietas ir mašinas, žiūriu, ’ vie
nam daikte diržai, nešini dik- 
tus gabalus molio, smarkiai še
ria didžiulę mašiną, iš kurios, 
vėsulingu greitumu, tokiais pat 
diržais, kitoj vietoj, jau gata
vos suspaustos plytos slenka 
greitai, kaip vanduo smarkiu 
upeliu, po keturias greta.

Toliaus biskutį protarpiais 
paskirstyti darbininkai ima tas 
plytas, užmestas diržo ant tam 
tikro stalo ir ant tam tikros 
geležinės lentos, po aštuonias 
plytas ant karto, ir greitai: 
krauna į taip vadinamus “tro- 
kus.” Į šitą troką darbininkas 
turi tų plytų sukrauti keturis 
šimtus bėgyje 30 minutų. Rei
kia pasakyti, jog šitie darbi
ninkai turi nesvietiškai skubė
ti, kad tai padaryti. O jeigu 
katras darbininkas to nepajė
gia padaryti, tas yra prašali
namas, o į jo vietą kitas pasta
tomas. Ir taip yra renkama iki 
pataiko tokį kantrybės pilną 
ir gamtos stiprumu apdovano
tą darbininkai, kad jis paken
čia ir pajėgia apie keletą die
nų, o kitas net ir savaičių čia 
pasikankinti.

Taip “pašėlusiai” beskubi- 
nant, suprantama, kad yra ne- 
išvengtini darbininkų susižei- 
dimai. Ypač tų, kurie krauna 
tas plytas į trokus. Rankų pir
štų krumplius dažnai nusidau
žo. Juk pasivaktuoti nėra pro- 

Igos ir laiko. Mačiau, keli dar- 
|bininkai dirba kruvinomis pan
ikomis. Šioj dirbtuvėj jokio ap- 
'šildymo nėra įtaisyta, .vienok 
nuo darbininkų prakaitas var- 

Į vėtė varva: taip skubiai ir 
sunkiai priversti žmones čia 

j dirbti.
Ant antrų lubų randasi di- 

' džiuliai kubilai, kuriuose 
; sumaišo] 
i ir molis, 
yra reikalingi prie pagamini- 

;mo cementinių bloksų. šie 
' bloksai yra daugumoje varto
jami prie išmūrinimo įvairiems 

i-budinkams skiepų. (Kai kurie 
įbudavoja ir gyvenamus būtus 
i iš šių bloksų).i •

Šiame departmente f darbas 
dar yra slapesnis ir purvines
nis. Darbininkams apsaugos 
nuo nelaimių čia visiškai 
nėra. Ir pasekmėj to, nelabai 
senai, pora darbininkų pakliu
vo į vieną tų kubilų ir abiem 
sulaužė kojas ir rankas. Abu
du darbininkai už kelių valan
dų laiko, kančiose,' pasimirė.,

Kadangi vienas nelaimingų 
buvo vedęs žmogus; tai jo mo
teris buvo apskundus kompanL 
ją už jos vyro gyvastį. Tačiaus 
teisme, kaip ir visuomet, ponai 
išnaudotojai pasiliko išteisin
tais. Būta su versta  ̂visa kalty
bė ant žuvusių dviejų darbi
ninkų, kad būk,, laike nelai
mės, tuodu darbininkai buvę 
“pusgirčiai” arba ir visiškai 
“girti:” Ir toji moteriškė nega
vusi nieko iš ponų už savo vy
ro žuvimą. Kompanija nupir
kusi mirusiam grabą, tai ir vis
kas.

Tai šitaip “teisingai” šios 
“demokratiškos” šalies teismai 
elgiasi ir “užstoja” žmonių tei
ses. Juk reikėjo dar daugiau 
nubausti tokią kompanijos ne
tvarką, kur leidžiama girtiems 
prie mašinų dirbt, jei jau ir 
būtų tame girtumo aiškinime 
teisybės.

Prasišalinus užveizdai, pro
gai pasitaikius, užklausiau vie
no tų darbin.: “Kiek jūs gau-< 
nate mokėti už šitokį pavojin
gą, sunkų darbą?” “Nuo 30c. 
ir iki 35c. į valandą,” atsakė,

rodo, kaip (įarbo liaudis turi 
atsikratyti religinių prietarų 
ir jos agentų, kurių yrą di
džiausia užduotimi suvargusią 
mūsų klasę laikyti tamsybėje 
ir nežinystėjė.

Už tai ačiū mūsų spaudai, 
mūsų nenuilstantiems vadams, 
kurie pasiryžusiai-pasišventu- 
siai ragina darbininkus vieny- 
tis-organizuotis į unijas ir į ki
tas darbininkiškas organizaci
jas ir kovoti už pagerinimą sa
vo ir viso dąrbininkų. luomo 
būvio. Ir todėl ateina jau lai
kas, kad toki ponai; išnaudoto
jai, kaip kalbamos įstaigos,, ne
beturės tokios progos. Diena 
po dienai, vienas po kitam, 
darbininkai susipras ir išeis į 
griežtą kovą prieš ponus 
skriaudėjus, kurie naudojasi 
žmonių prakaitu ir turtais. Ne
užilgo bus tam galas.

J, J. Butkus.

Rochester, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi “12 metų patirimb 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

| daugiau apsisunkina. Darbi- 
! ninkai turi vežti tuos vylbarius 
lentgaliais patiestais takais, 
kurie, esant šlapiam orui, pasi
daro purvini ir slydūs. Tais 
gleinais laiptais stumti vylba- 
rį su keturių-penkių šimtų sva
rų voga, tai jau, “brace,” nėra 
jokių baikų! Purvini, šlapi,— 

i gi rankos tų darbininkų sutrū- 
kę-suskirduliavę nuo vėjo, ka
dangi visuomet esti purvinos, pusiau lenkų ir anglų kalboj, 
ir šlapios.

Darbininkam išeinamosios 
vietos čionai visai nėra įtaisy
ta. Kur kas nori, tenai sau ap- 
sirenką tą. vietą. Jokio kamba
rėlio atsineštiems ‘lunčiams”- 
južkandžiams irgi nėra, Kadan- 
| gi darbas čia pusėtinai yra vi- 
Įsur purvinas, tai darbininkai 
Į persimaino savo drapanas atė
ję į darbą. Tatai tūri atlikti 
bilę kur, jokios-tam;• vietos; ar 
kambarėlio nėra. Darbininkai 
savo atsineštus, užkandžius 
taipgi turi valgyti bile kur, 
ant purvyno. * ■

Neiškentęs, užklausiau už- 
veizdos: “Kaip jums sekasi 
palaikyti darbininkus prie šio 
darbo, kadangi darbas atro
do gana sunkus ir purvinas?” 
“Oh, very easy!” “Judošiškai” 
nusijuokė užveizda. “Kurie ne
pakenčia, pameta, ha, tai kitus 
pastatom jų vieton. Juk vyrų 
šimtais lankosi į šias vietas 
kasdieną ir maldauja darbo,” 
paaiškino užveizda.

Paskui nuėjome į dirbtuvės 
vidų, čia jau pasimatė daugiau 
panašumo į kokią tai dirbtuvę. 
Kelios mašinos, per kurias per
varomas molis. Tam tikrom 
formom leidžiamas molis dau
giausia išnešiojamas elektros 
varomais diržais į skirtingas

Spalio 28 d., lietuviški de
mokratai surengė vakarienę su 
prakalbomis. Demokratas, lie
tuvių lokalo pirmininkas, Juo
zas Rickis, ;
jom pančiakom, nedrįso kalbė
ti, sako: “Prie jų tik ką prisi
rašiau.” Jo vietą užėmė antras 
šulas J. Morkūnas. Turiu pa
sakyti, kad svarbieji demokra
tai, Buck, Rieki, Morkūnas, 
yra buvę republikonais. Tie 
“činauninkai” dabar dėvi nau
jomis demokratinėmis pančia- 
komis ir kad jau rėkia, tai rė
kia už juos, kiek balso turi, 
kartais užsimerkdami.

Morkūnas daug sykių pasi
žymi, kad ne savo kailyje. Bet 
man atrodo, kad iš Jono Mor
kūno dar galima ką nors pada
ryti, tik kartais reikia jam su
teikti “Laisvę” ar gerą bro
šiūrą. Jisai dar jaunas, gyve- i 
nimo aplinkybių neapsunkin- Į 
tas. Jis yra pasimokinęs ir tei
singesnis už kitus, tad gali dar 
daug ko išmokt iš tinkamų 
raštų ir iš gyvenimo—jo aplin
kybių.

Dar apie vakarienę. Prakal
bos, kaip visiem suprantama, 
buvo kelių žmonių naudai: 
persistatydinėjo viens kitą, gy
rė vieni kitus. Iš- visko matėsi, 
kad patentuoti demokratai tar
nauja ■ darbininkų priešams. 
Mūsų “činauninkai” nuduoda 

| dideliais1 patriotais, bet pašL- 
'žiūrėjus į jų-visuotiną rekor- 
!dą, rasim, kad jie vien garbės 
tir svieto “marnasčių” jieška.
Kur garbės ir “marnasčių” nė
ra, ten ir jų nerasi.

Ponas Rickis yra didžiausias ' 
darbininkų judėjimo priešas. 
D a r b minkai, apsižiūrėkite; 
kad galėtų jis visiems darbi- 

i ninkams “Laisvę” sustabdytų.
Darbininkų pramogose Rickio 1 
niekad nesimatė, tai “sčyras,” Į 
“čystas,” ištikimas demokra
tas.

' Kaip “Laisvėj” telpa kores- 
! pondencija iš Rochesterio, tas 
I “činauninkas” pradeda iš kai
lio nertis, pyksta, spjaudės, j 
vėlina, kad bolševikai visi su- j 
degtų, ant jų badas užeitį. Bet! 

įvistiek klausia : “kas ten para
ižyta?” Ir (jeigu tik gauna lai
kraštį, užsimovęs pirštinę, su 
mielu noru skaito. Klausiau:; 
“Kodėl negali skaityt “Laisvę” 
be pirštinės?” Sako: “Blogas 
popieris, griekas skaityti, susi-! 
dirbsiu.” Į

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

A

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marlon St., kamp. Broadway

Chauncey St.. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191
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Vincuko Tėvas.

I KO JŲ LIGOS

1J

20 St. Jamep St. East • 
Tel. HArboar . 3424

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.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių t 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 Št.» Arti Central Park West, New York City

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai. •••»
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS "
110 East 16 St N. Y. JI'
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darbininkas. “O kiek valandų 
jūs čia dirbate į dieną?” “Nuo 
12 ir iki 14, ir daugiau, o tie, 
kur dirba ant “jardo’^kiemo, 
tai negauna nė to.” Kaip teko 
■sužinoti, tai panaši darbininkų 
padėtis yra ir kitose visose 
plytnyčiose.

Prisižiūrint į šiuos darbinin
kus ir šiek tiek su nekuriais 
pasikalbėjus, duodasi lepgvai 
suprasti,’kad šitie žmonės dau
giausia čionai surankioti toki, 
kurie nuo darbininkiškos są
monės dar toli yra atsilikę. Ir 
tik todėl šitaip skaudžiai jie 
čia yra išnaudojami, vargina
mi ir kankinami. Tie ponai aiš
kiai žino, kad klasiniai sąmo
ningesnis darbininkas jokiu 
būdu nėdasileis šitaip gyvuliš
kai būti kankinamas. Tat jie ir 
pasirenka tuos darbininkus, 
kurie dar yra po skvernu reli
ginių apaštalų, po “dangiškų” 
“tėvelių” įtekme.

Tačiaus laikui bėgant, vis 
daugiau ir daugiau pasiliuo- 
suoja mūsų darbo žmonių iš tų 
fanatiškų žabangų. O tai vis 
ačiū mūsų darbininkiškai 
spaudai, kuri visu smarkumu, 
po priežiūra Komunistų Parti
jos, skleidžia skaisčią apšvietą 
tarpe pavergtosios klasės žmo
nių, kuri visokiais faktais nu-

Louis Sliazis
Užlaikome

PUIKIĄ UŽEIGĄ
Mūsų alus visada puto
jantis, geresnio vyno ir 
degtinių už mūsų niekur 

nerasite.

230 SECOND ST.
ELIZABETH, N. J.*

PRAŠOME UŽEITI

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

I Telefonai: Bell-—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

-įH'.



šeštas Puslapis Pirmad., Lapkričio 12,1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
mų rašytojas Pirandello ga-iff 
vo $41,318 Nobelio dovaną 
už pasižymėjimą literatū
roj.

IŠRANDAVOJIMAI
Mikelsoniuko 
“Prakalbos”

kyti, nes čia ateitų visa gengė 
komunistų. Aš nepavelinu jam 
skaityti laikraščius, nes jis yra 
raudonas.”

Bet kada stojo kovon Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas, tai kapitalistų bernas 
nusigando ir paliuosavo drg. 
William Meyerį. Mineolą dar
bininkai entuziastiškai jį pasi- 

j tiko ir skaitlingai stoja į TDA 
organizaciją.

Nemažas būrelis sklausytojii 
susirinko Piliečių Kliubo skie
pe pereitą penktadienį pasi
klausyti labai išgarsinto čia 
gimusio ir augusio studento, 
lietuvio ir tt., Keistučio Mikei-1 

• šono.
Nors ėjo kalbos, kad jisai 

yra labai geras kalbėtojas ir , , . fc i
kad yra laimėjęs net tris j Darbininkai Streikuoja 
“praizus” už sakymą prakalbų 
mokykloje, vienok jo prakalba 
šį* sykį buvo tikrai piemeniška.

Dalykas yra tame, kad Keis- ? 
tutis surado vieno žymaus 
kontr-revoliucionieriaus para
šytą knygą prieš bolševikus, 
perskaitė ją, pasakė savo tė
vui, kad daug čia primeluota 
apie Leniną. Jo tėvas, išgir
dęs, net nusidžiaugė. Sako, 
“Na, sūneli, giliuką suradau. 
Pasidaryk sau prakalbą iš šios 
knygos, o socialistų kuopa tau 
jas surengs, nes aš turiu daug

Globe Albaneš Co. darbinin
kai streikuoja vadovystėje ko
vingos Metalo Industrinės Uni
jos. Darbininkai reikalauja, 
kad būtų atgal paimtas darbi
ninkas, kuris buvo pavarytas 
iš darbo del unijos veikimo, 
pakelti algas 10 nuoš. ir kad 
kompanija pasirašytų su unija 
tais klausimais sutartį.

Blogi Darb. Gyvennamiai
Labor Research Ass. prane-

įtekmės ten, ir kad plieksim ša, kad pagal namų depart-
mento apskaitliavimą Man-bolševikam kailį, tai plieksim.

Ne viskas taip išdegė. Brook- hattan sekamoje padėtyje yra 
lyno nekurie darbininkai yra 
pusėtinai prasilavinę, susipaži-

hattane sekamoje padėtyje yra 
namai. 157,000 namų neturi 

nę su Rusijos revoliucija. Dau-. apšildymo, 130,000 neturi ele- 
gely vietų, kada Keistutis Pa-|Vaiterių (keltuvų), 60,700 na- 
brėžė kokį melą, kaipo tyrąimV neturi šilto vandens, 114,- 
faktą, veik visa publika nusi-Į^OO namų neturi privatinių toi- 
juokė. lietų. 15,750 šeimynų gyvena

Na,' ateiname prie klausimų. ■ naml'°se> kur i mSnesi moka 
Niekam balsas i 
nes “mes surengėm prakalbas | 
ir gana,” sako pirmininkas, 1 
‘‘nebuvo garsinama diskusijų.” ! 
Tik keliem buvo pirmininko 
nuteikta teisė pastatyti klausi
mus ir Keistutis turėjo viso
kius išsisukinėjimus daryti, 
kad atrodytų “logiškas.”

» 1 • 1 1>6
Netyčia gavo halsą ir «LDS 

Jaunuolių Sekretorius, 
Johnnie Orman.

neduodamas; i P° *3 už kambarį, nes kito- 
; kius negali nusirandavoti. 
• 1,868 namai yra be elektros ir 
Igazo šviesos. Toki tai namai, 
kur gyvena’darbininkai.

Traukinys Užmušė Moterį
Florence Samuolis, 05 metų 

amžiaus, 101-48—121st St., 
Ozone Park, likosi užmušta

Moteriaiūrg. viršutinio traukinio..
Jis pasakė, nukrito jos piniginis - krepšys 

kad čionai negalima ant vietos Su $2.11 ant Boyd stoties. Ji 
j visus melus apie Rusijos re- bandė pasiekti tą krepšį, tuom 
voliuciją atsakyti. Todėl ir iš-i kartu užėjo traukinys ir ją 
šaukė Keistutį į debatus tuo‘užmušė.

-pačiu klausimu. Keistutis ant j ____________ :_
vietos norėjo pasirodyti didvy-1 n v •• n rci 01 riš, tai apsiėmė stotį į debatus, BurZUaZIJOS Politikų SkymaS 

. bet abejotina, ar jis išpildys, Majoras LaGuardia sako, 
Savo prižadą. Jei debatai įvyk- kacĮ jįs patrauks tris demo-
tų, būtų labai žingeidūs.

Klausytojas.
I kratų veikėjus teisman ir iš jų
i algų išskaitliuos $63,000 pini- 
! gų. Visi trys asmenys užima

Komunisly Balsai Rinkimuose
.1932 metais laike rinkimų miesto pinigų, žinoma, kad 

New Yorke Komunistų Parti- varna nekerta varnai į akį, 
jos kandidatas daugiausiai bal- taip bus ir čionai. LaGuar- 

Dabar tas dia tik geresniam pasigarsini-
ne-

gi Komunistų Partijos 
smarkiai paaugo.

Komunis-
Komiteto

1 Viena biednųjų šelpimo są
junga sako, kad per metus pas 

. juos Brooklyne buvo atsikrei
pę apįe 100,000 pašalpos. 15,- 
109 šeimynos gavo šiokią to
kią šalpą. Tas parodo, kaip 
bedarbiai vargsta.

Penki šviesūs kambariai su mau
dyne. Renda $16.00. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

MR. GOLDBERG,
58 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

(267-268)

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite
; • ' ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavbjam namus . 
iŠ lauko ir iš vidaus * »

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306 • J
REIKALAVIMAI

Reikalingas Partnerys
Turiu tris kambarius, reikalingas 

..... . partneris, kuris mokėtų tik pusę ran-Už jį | lietinis teisėjas nuteisė ją piie Kambarys didelis ir šviesus, 
randa žema. Vieta randasi Williams- 
burgh apielinkėj. Atsišaukiįe Vaka
rais, nuo 6 vai., arba nedėliomis ry
tais. Johnas, Room 16, 136 McKibben 
St. kampas Graham Aye., Brooklyn, 

SU" ‘ (266-269)

Ethel Gray, 55 metų moterį,

Reikalauja $100,000 
Kaucijos " \

B. Hass, 38 metų, 520 W. 
180th St,, areštuotas ir kaiti
namas užpuolime ant Balti
morės banko, kur buvo pavog
ta $9,000. Sako, kad Hass
prisipažino, kad jis valdė va-i 
gių automobilių, už ką jamI areštavo prie upės ir kapita- 
vagiai sumokėjo $600.
reikalauja $100,000 kaucijos. ! darbo kalėjimai! ant 30 dienų. 

 ' Ją apkaltino valkatystėje.

Budavos Naujus Namus
Viešų darbų skyrius gavo iš 

valdžios $1,670,000 pinigų del 
budavojimo naujų namų. Bus 
išbudavota 400 naujų apart- 
mentų tarpe 4th. ir 5th Avė. ir 
4th ir 5th Sts., Brooklyne. Sa
ko, kad tas darbas atsieis apie 
$2,120,000.

1 Automobilius skaudžiai 
žeidė L Stavicką, 5 metų mer- i 
gaitę, kada ji. žaidė ant gatvės. 
Nelaimė įvyko Yonkerse,

Sako, kad Central Railroad
Co., spalių mėnesį, 
$500,000 nedatekliaus.

Reikalingas patyręs namų prižiūrė
tojas, del 16 šeimynų namo, yra ga
ru šildomas. . Kreipkitės sekamai: 
Poretez, 181 So. 2nd St., Brooklyn.

(266-269)!

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

turėjo

Stockholm. — Italų dra-
Minėjo Poetą Firdausj

Jau 1,000 metų sukako 
užgimimo Persijos garsaus po-j 
eto Firdausi. Jo sukaktuvės' 

i buvo atžymėtos visur tarpe ra-; 
šytojų. Tą padarė ir Colum-1 
bia Universiteto profesoriai irjN0TICE is hereby given that License No. 

kiti mokytojai. Čia buvo at-1 j^uc£

vykęs ir Persijos ambasadorius i 
iš Washington.

nuo Į

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

KEARNY, N. J. '
j 

REIKALINGAS vyras prie gasolinos j 
stoties, pinigiškai prisidėti su apie! 

$2,000, galima daryt kaip tik patin-' 
ka: jei nori tai gali būt partnerys, i 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint: 
sau gerą darbą. Stotį statysiu i 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant | 
Main Street; tai gera proga lietu-į 
vių prisidėt prie Šios rūšies biznio. Į 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- i 
teresuojatčs tame dalyke. V. Po-, 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny,' 
N. J.

LA1SNU0TAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

j Control Law at 350 Flatbush Ave. Ext. Bo- 
j rough of. Brooklyn, County of Kings, to 
! be consumed on the premises.

MOULIN ROUGE 
Amusement Corp.,

350 Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.
I -------------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

I —Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
I unty of Kings, to be consumed on the metų, 367 Sutter Ave., Brook- I mises.

, T. . , ’ I JEREMIAH LYONS. Jr.lyn, ir Max Livingston, 36 me-13011 Bcveriy Road 

tų, 1307 Washington, St. Abu 
juos nušovė, kada jie išėjo iš 
keltuvo.1 Policija spėja, kad 
jie yra aukos gengsterių savo 
tarpe karo.

Gengsteriy Karas Tęsiasi
Koridoriuje 195 Stanton St., 

nušovė Abraham Cohen, 30 3011 
Co

li re-

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that •License No. 
RW-940 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic 
Law at 248 Ave X Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

248 Ave.

NOTICE . ... . ___  _______ ....
RW-852 has been issued to .the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 

( 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
. Law at 56 Atlantic Ave Borough of Brook- 
I lyn. County of Kings, to be consumed on 

’ . the premises.
OSIAS FRANKEL

. 56 Atlantic Ave. Brooklyn,\ N. Y.
. 1 ---------- ------------------ .

■ NOTICE is hereby given that License No.
I 

. to sell beer, wine and liquor at retail, un- N. J., kur jis turėjo operaciją • <ler section 132 A of the Alcoholic Beverage
. . Control Lrw at 104, DeKalb Ave., Boroughir po operacijos išgulėjo tris ■ of Brooklyn, County of Kings, to be eon- 

sumed on the premises.savaites. Pašarvotas šeštadie-i severio fillippelli
I (SAM’S TAVERN BAR and GRILL) nį pas grabonų Van Hayse. • k>4 DoKaib Ave. Brooklyn, n. y.

Bus’palaidotas pirmadienį, 12;
! d. lapkričio, 2 vai. po pietų,: 
iš graboriaus namo ten pat1 
esančiose kapinėse. Paliko 
žmoną savo namuose, Lavallet
te, N; J. Jisai dirbo per daug, 
metų Fish Pond žuvinyčioj. 
Buvo “Laisvės” skaitytojas. Į 
'^Apie tai praneša Chris Pa

kaušis, iš Lavallette, N. J.

Beveragc Control 

be consumed on the 

EDWARD RARISARDA
X Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Mirė Franciškus Strikis
Franciškus Strikis, 53 metų 

mirė ketvirtadienį, 8 d. lap-j 
kričio, 12:05 po pietų, WJ 
Point Hospital, Point Pleasant, ' RL-5239has been issued to the undersigned 

» • . to sell beer, wine and liquor at retail, un-

Trumpos Žinutės

(249-281)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Onos Kavaliauskienės, ' 

po tėvais, Griliauskaitės. Paeina 
iš Lietuvos, Stakliškio parapijos. 
Seniaus gyveno Easthampton, Mass., 
bet dabar nežinia kur ji randasi. At- ■ 
sišaukite pati, arba kas apie ją ži-; 
note malonėkite pranešti Šiuo antra-1 
šu : Monika Bagdoniutė, 1309 Frank- j 
lin St., Pittsburgh, Pa. i

(268-270)

' Pranešimas Žurnalo 
"Priekalo” Reikale

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

tas ir už prieinamą ’kainą.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe;
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Z . arti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 8-10494

, Ofiso valandos nuo
nuo 6 

f
NEDftLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

■ FLATBUSH OFISAS * 
5 • 2220 Avenue I 
Kampas E. 23rd 8t.ryto

sų gavo 26,228. 
patsai draugas Briehl gavotui tą kalbą, bet darbais 
44,298 balsų, sulyg dabartinių siskiria nuo kaltinamųjų, 
jau paskelbtų skaitlinių. Tai- —;------------------

baisai Darbininkų Laiškai
Brooklyne ypatingai pakilo “Daily Worker,” 

balsai. Antrame Assembly rin- tų Partijos Cehtro 
kimų distrikte mūsų kandida- organas skelbia darbininkų lai
tas Michail Davidov gavo škus. Daugelis darbininkų ra- • 
3,301 balsą. Tryliktame,, drg. šo, kad pirmiaus jie tikėjo į 
J. Siurba—247, keturioliktame Roosevelto pažadus, gerbūvį, 

); —šeštos Sekcijos organizatorė, NRA ir kitokius skymus. Bet
Martha Stone—623 bal- • dabar jau įsitikino, kad tai yra 

drg.. Harry niekas kitas, kaąi tik darbi-
‘bal- nink,u ,ąi)gavinėjimąs.[ j įDarbi-' 

ninkai vis daugiai! įšitikina, 
kad tiktai Komunistų Partijos 
kelias juos veda prie pasiliup- 
savimo iš kapitalistinės išnau
dojimo sistemos. Tą paliudiją

Automobiliuš užmušė Caro
line Mascutą, 50 metų, 150 
7th Ave., Brooklyne. Auto
mobilius užvažiavo ant jos, ei
nant per gatvę. . .

štiš, šešioliktame, < 
Taubman gavo net 3,029 
MuM ir tt.

iš

^Niekšiškas Puolimas ant 
Klasiniai Sąmoningų

i Darbininkų
Mineoloj norėjo išmesti

gyvennamio kovingą darbinin
ką Williams Meyer. Kada jis 
pasipriešino, tai areštavo ir nu
teisė 60 dienų kalėjiman. Ka
da jis buvo laikomas kalėjime. 

iŠ tai prie jo neprileido jo šei
mynos narių ir visaip kankino. 
Tuom kartu šeimynai, atėmė 
patalpą ir šerifas Dows jo mo
teriai pareiškė: “Tavo . vyras 
yra komunistų gaujos • narys, 
najrys Bedarbių Tarybų... Aš 
padarau įstatus Nassau aps
krity].. . Aš uždraudžiu jį lan-

Nellie McCardy, buvusi ak- 
!torka ir vadinamą- • “Apple 
Ąnnie”, mirė. Ji j.au turėjo 74 
metiųs jr paskutiniais, .1, 
labai . vargingai gyveno, 
dama miesto pašalpą.

. j 1 J < { f t. 1 4 j; I

New Yorke į metus 
fyūna iki 15,700 apendicito su
sirgimų ir iš to skaičiaus 
1,1.00,. įpiršta, kaip sako Dr. 
Krech.

ir tas, kad Komunistų Partijos' 1 
balsų kiekis, lyginant su 1932 !
metais, 70 nuoš. paaugo laike 
paskutinių balsavimų.

gau-

laiko

į Protestopų bažnyčia, 70— 
5th Avė., išleido prieš karą at
sišaukimą paliaubų dienoje.

Wally Britner, 25 metų am- 
Įžiaus, 149-45—14th St., skau
džiai susižeidė, kada jis iškri- 

metų, to iš'savo gyvennamio per lan-

KUNIGO SŪNUS 
DAUGPATYS

Edwin Popcke, 35
351 E. 84th St., New Yorke, gą. , ,
sūnus liuteronų kunigo Wm. i ---------
Popcke, areštuotas ir nuteis-! J. Cotillo, kuri pirmiau gau
tas už daugpatystę. Jis bųvo'davo nuo savo vyro $120 į sa- 
apsivedęs su Marthą Kovaęs, 
pereitą sausio mėnefcį. Vėliau 
patirta, kad Ę, ,Popę^e nęp 
persiskyręs su savo, pirmesnė 
pačia.

vaitę alimony, dabar gaus tik 
ponfes jos vyraš jau ne
gali uždirbtj .pirpiesnė^ algos. 
Jis yra jųdžių operatorių uni
jos prezidentas.

Nuo dabar “Priekalo” rei
kalais, tai yra pavienių nu
merių platinimu, prenumera
tų priėmimu,;, atsiteisimu už 
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg. G. KURAITIS.

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

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

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

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

bernijos, Kauno pavieto, Dainavos; 
valsčiaus, Myštautų kaimo. Atvažia
vo į Ameriką 1913 metais, pas savo 
brolį Justiną Myštautą, McKees 
Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo j Balti-1 
more, Md. 19.30 metais, kovo mene-1 
sį išvažiavo iš Baltimorės į anglių j 
kasyklas, taip jis pareiškė išvažiuo-1 
damas, ir nuo to laiko negaunu jokių Į 
žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu i 
talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas! 
kur randasi, meldžiu jį patį atsišauk- j 
ti, arba kas apie jį žinote malonėkite ; 
pranešt, už tai gausite penkis dole-1 
rius. Rašykite sekamai: Justinąjį 
Myštautas, P. O. Box 406, Castle' 
Shannon, Pa.

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 prienami) kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

(260-268)!

PAIN-EXPELLERB
r>u« ju» u. s. r«u oc

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti: naudokite

, ANCHOR 
PAIN-EXPELtERl

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

ALDLD Cent. Komitetas.

Ti '3—^ -s—- — 3*■®- <|
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš 

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, c Brooklyn,

> Pi BIELIAUSKAS 
8831 76th Šfreet, Woodhaven, N. Y.'

v t, ‘ Tel.: Foxcroft 9-6901

321

lauko

N.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7768

Valandos: nuo 1—6 po pietų

-------------------------------------------- f. 
Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės < 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.
■ ■■■< -........... . .... —

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA
[• < i‘’Pifmos kUs^s anglis, geriausios^ 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista-

: tome greit į«jūsų namus.. Prašome • 
įsitemyti adresą ir telefoną.

• Telefonuokite: Evergreen • 7-1661
arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




