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Portland valstijoj šiemet 
Komunistų Partijos kandi-

‘Teinto'Siūtą?” Vos 
Neužtroškino Šokikę

New Yorke bedarbiai pikietavo gubernatoriaus Lehmano butą, protes 
tuodami prieš jo policijos padarytą kruviną 
maršuotojų, įžengiant jiems į valstijos sostinę Albany

Lenkijoje, Lodziaus srityje, 
čigonai laikė pasitarimą ir Mi
chailą Kveką išrinko savo ka
ralium. Sako, kad jie rinks au
kas, kad tam karaliui nupirkus 
žemę kur nors Indijoje. Žino
ma, tas “karalius’ tik ir pasi
liks paprastu čigonu.

Boliviečių Nelaisvėn
BUENOS AIRES. — Su- 

lig pranešimų, Paraguayans 
kariuomenė sumušė Bolivi
jos armijos diviziją ties EI 
Carmen ir paėmė nei -aisvėn 
7,000 priešo kareivių.

drau-
I. Amter, Earl Browd? 

W. Z. Foster ir kt. Bet

—“Cusimą” ir 
-“Rosi j a Uiriy- 
išleido lenkų 

Tai labai geros kny-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vit^ Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite

Lenkijoje “Roja” išleistuvė 
išvertė iš rusų kalbos Noviko- 
vo-Priboi knygą 
Vesely j knygą— 
ta Krovju” ir 
kalboje 
gos.

lefoną, G. U. WestheimU 
šeimyna suprato, kad ren
giasi pas juos ateit plėšikai 
žmogvagiai ir pasigrobt 
Westheimiene arba jos 13 
metų dukterį. Todėl name 
buvo išanksto paslėpta ket> 
vertas policininkų. Atėjus 
trims ginkluotiems plėši
kams, tuoj prasidėjo kova. 
Pora policininkų lengvai su
žeista. Vienam piktadariui 
šautuvu galva perskelta; vi-, 
si trys suimti ir laikomi tei- 
smui ■ po $20,000 užstato: 
kiekvienas. {. >.«

Ožerele ir Valuiki, 
parą pereiti iki 30 
Sėkmingai planas 
gyveniman.

Po Kovai Su Policija Su
imti 3 Žmogvagiai

DARIEN, Conn.—Iš piB

ALDLD 28 kuopa, Waterbu
ry, Conn., gavo 5 naujus na
rius į organizaciją. Reikia, kad 
mūsų draugai rūpintųsi dar 
daugiau gauti.

mui duot laiko padaryt 
sprendimą del apeliacijos.

T. D. Apsigynimo advo-

* .“Kidnapinta”, Užmušta Ir 
Rūgštim Apdeginta Šešių

Metų Mergaitė ‘
NASHVILLE, Tęnn. — 

Valdiško gydytojo padaryti 
tyrinėjimai parodė, kad 
“kidnapintoji” šešių metų 
mergaitė Dorothy A. Distel- 
hurst buvo plaktuku užmuš
ta ir stipria rūgštim jai vei
das nudegintas, kad negali
ma būtų pažinti, kas ji to
kia. Tuomet mergaitės la
vonas buvo į storo popierio 
dėžę įdėtas ir žemėj užkas
ta. Jieško piktadario.

Naziai Terorizuoja 
Saar Bendrą Frontą, 

Rengdamies “Balsuoti”
Saar krašte ginkluotos 

hitleriečių šaikos užpuldinė
ja narius bendro komunistų 
ir socialistų fronto komite
to; daro pogromus, įsiverži
mus į darbininkų namus, 
baugindami Hitlerio prieši
ninkus. Taip jie ruošiasi 
balsavimams 1935 m. sausy
je, kuomet Saar gyvento
jams bus leista pasisakyt, ar 
jie nori, kad jų kraštas bū
tų sugrąžintas Vokietijai, 
ar kad prisidėtų prie Fran
ci jos, ar kad pasiliktų vy
riausioje valdyboje Tautų 
Lygos komisijos, kaip iki

TOKIO. —:64 nuošimčiai, 
tai yra daugiau kaip pusė 
visų Japonijos valdžios 
įplaukų yra išeikvojama 
karo tikslams.

Pora savaičių atgal saviškė 
katė įkando Williamui 
White. Nuo tof jam užsi
nuodijo kraujas. Begydant 
buvo Jam kelis kartus leis
ta svetimo kraujo; bet ne
žiūrint visų pastangų žmo
gus mirė. <

Stoja Prieš Karo Pavojų, >
1 LONDON.-^-Anglijos; Va-r 
žiotės darbininkų'unija,}tu
rinti 130,000 narių, .'nepaiso 
patvarkymo vadų iš .Darbų 
Unijų> Tarybos, kurie rei
kalauja išmest Iš organiza
cijos visus komunistus; Jie 
pilnai remia komunistų ko
vą prieš karo pavojų.

Badaujanti Japonijos 
Ūkininkai Parduoda

Dukteris Vergijon
TOKIO. — Auga badiš- 

kas skurdas tarp Japonijos 
farmerių. Negalėdami iš
maitinti, jie per metus par
duoda apie 30,000 savo duk
terų į vergiją ir prostituci
jos namus. ;Už 16 iki 23 
metų mergaitę gauna po $3 
iki $300i ■ . ) > ■

PHILADELPHIA, Pa: — 
Naktinių kliubų šokikė, 
Sunny Rae, nusimaliavojo 
tiršta radiatoriaus maliava: 
Tai buvo vienintelis jos 

bešokant. Bet

i Septyni Žmonės Sudegė 
i Automobilių Nelaimėj
I BELLWOOD, Pa. — Ant 
j William Penn vieškelio til- 
■ td susikūlė viens į kitą du 
I automobiliai, užsidegė ir 
'eksplodavo. Žuvo 7 asme
nys, jų skaičiuje 5 studen
tai, kurie važiavo į futbolo

SOCIAL. INTERNACIONALAS VARDU BENDRO 
FRONTO REMIA SOVIETU NEVIDONUS :

PARYŽIUS.
i Internacionalo Pildantysis 
i Komitetas neva nubalsavo 
! priimt Komunistų Interna
cionalo bendro fronto pasiū
lymą kovai prieš badą, karą 
ir fašizmą; bet Soc. Inter
nacionalo Komitetas pasta- 

I te savo sąlygą. Jis mainais 
'už bendrą frontą reikalauja, 
kad Sovietai duotų “pilną 

'politinę laisvę Rusijos so
cialistams.”

O tie “Rusijos socialistai” 
nuo senai darbuojasi, kaipo 
aršiausi kontr-revoliucionie-.

KRISLAI
“Žuvusi Eskrada-”
Maskva
Ryžiai ir Žuvys.
Papūgos ir Pinigai.
Čigonų “Karalius.”
Mūsų Obalsiai.

Rašo D. M. Šolomskas

ir šokikė apalpo. Tuo- 
'jaus tapo nuvežta į. ligoninę 
! ir išgelbėta. Jeigu būtų il
giau sugaišę, mergšei būtų 
buvę “kaput.” Pirmiau ji 
vietoj drabužio išsitepdavo 
Iglycerina ir rožių vandeniu 
Į ir būdavo O. K. Bet radia- 

Square, 5 Boston, .torių maliava tai jau kas

rėmė Bedarbių Bilių
CHICAGO, Ill. — Sočia 

lįstų Partijos Cook apškri 
ovi ’ties komitetas nutarė remtiibent dviem 

vadovaujančių i bendro fronto' kovą prieš 1935 m. vasario 8 d., idant 
i pašalpų kapojimus, už tin- šalies Augščiausiam Teis
inamą bedarbių šelpimą per' 
į žiemą ir už Darbininkų Be
darbių Apdraudos Bilių H.
j R. 7598. Tas socialistų ko-;katai Fraenkel 
imitetas paskyrė ir delega
tus į bendrą konferenciją, 
kuri susirinko šeštadienį 
delei suplanavimo visa-mie- 

Istinės demonstracijos, kuri 
j bus daroma lapkričio 24 d., 
didžiomis masėmis išstojant

I už minimus reikalavimus.

Pollak jau įteikė pradinius 
Augščiausiam Teismui po
pierius. Tuo tarpu T.D.A., 
gavo naujus įgaliojimus iš 
dviejų minimų scottsborie- 
čių vesti jų bylą. Jiedu dar 
sykį pakartoja, jog pasitiki 
tik T. D. Apsigyn. Tai nau
jas atšovimas tiems neg
rams kunigams ir jų advo
katui Leibowitzui, kurie mė
gino išplėšti Scottsboro neg
rų jaunuolių bylą iš T. D. 
Apsigynimo rankų.

Būtinai reikalinga greitu 
laiku sukelti $6,000 apeliaci
jos bylos lėšoms. Organi
zacijos ir pavieniai darbi
ninkai, skubiai aukokite ir 
siųskite šiuo adresu: Inter
national Labor Defense, 
Room 610* 80 East 11th St., 
New York City.

Remdami apeliacijos by
lą, turime eiti ir į tarptau
tinius darbininkų mitingus 
ir demonstracijas, nes tik 
masinis darbininkų spaudi
mas tegali priverst Wash-' 
ingtono teisėjus paliuosuot 
negrus jaunuolius. Tuo tik
slu yra paskirta ir specialė 
scottsboriečių savaitė, nuo 
lapkričio 26 iki gruodžio 2 d.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXW, Dienraščio -XVI

I H. Pattersono Ir Cl. Norriso Numarinimas 
Nukelta iki 1935 Mėty Vasario 8 Dienos; 
Apeliuojama Į Augščiausią Šalies Teismą

Sovietų Sąjungoje, laike mi
nėjimo 17-kos metų proletari
nės revoliucijos, buvo iškelta 
49 obalsiai. Jų tarpe buvo pa
sveikinimai pasaulio proleta
riatui ir šaukimas į drąsesnę! datai rinkimuose gavo 8,000 
kovą po Komunistų Internacio-’ balsų, tai yra antra tiek 
nalo vėliava. • > daugiau kaip 1932 metais.

Japonijos imperialistai nu
leido ant vandens naują krei
serį “Sudzutanį.” Jis yra 8,t>00 
tonų įtalpos. Jau pirmiau du 
tokius kreiserius pasigamino: 
“Mikuma” ir>“Mogama.”

Paskutinėmis ž i n i o mis, 
. profesoriai, augšti politi- 
įkieriai, fabrikantai ir Dar- 
i bo Federacijos vadai toj 
i konferencijoj išreiškė pri- 
I tarimo ir Wisconsino vals
tijos apdraudos įstatymui. 
O pagal Wisconsinb įstaty
mą, niekas negali gaut dau
giau pašalpos per metus 
kaip po $10 per 10 savaičių 
išviso. Iš pašalpos visai iš
mesta darbininkai mažų 
dirbtuvėlių, kur dirba tik po 
keletą darbininkų; iš jos iš
mesta namų tarnautojai, Jam pritarė ir socialistų at- 

gelžkeliečiai, mokytojai iri stovai Lebas ir L. Blum. 
įvairūs kiti darbininkai. Už j ____________
sustrėikavimą, kaipo “dar- •
bo pertraukimą”, gali pra- į Angly '■ Važiotes darbininkai 
rasti bedarbės pašalpą ir1 vi-'1 
si apdrausti darbininkai. 
Tai tokius žabangus vardu 
apdraudos < ketiną * užkart 
darbininkams ponai roose- 
veltininkai. i i

Prieš tokį moną ir už tik
rą bedarbiams apdraudą su
lig biliaus H.R. 7598 yra 
šaukiama visos šalies Darbi
ninkų Kongresas delei Be
darbių ir Sociales Apdrau
dos, kurios fondai susidary
tų vien tik iš kapitalistų ir 
jų valstybės kišenių.

Kongresas įvyks Wash
ingtone 1935 m. sausio 5, 6 
ir 7 dienomis. Platus šio 
kongreso komitetas jau 
siuntinėja atsišaukimus dar
bininkų organizacijoms, 
kaip priruošti plačias mases 
tam žygiui ir išrinkti dele-

Socialistų i riai prieš darbininkų val
džią. Jie ne kartą banęię 
užtraukti ir užsienių impe
rialistus karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tokią sąlygą statydami. 
Socialistų Intern acionalo 
vadai dar sykį pašmeižia so
cialistinės kūrybos šalį, būk 
joje nesą darbininkams lais
vės. Socialistai darbiniif- 
kai turi atmest' Antrojo In
ternacionalo galvų bjauriu 
gudrybę ir. patys daryt vie
ną frontą su komunistiniais 
darbininkais. . "f,

Ir Bulgarija Nemokės 
Užsieniams Skolų

SOFIJA 
garijos diktatorius Kimon 
Georgijeff viešai paskelbė, konferencij 
kad Bulgarija neturi iš ko iresnio bedarbiams nežada, 
atmokėti užsieniams skolas Į kaip streiklaužišką Wagne- 
bei nuošimčius,; todėl ir ne
mokės. Ji skolinga $148,- 
424,375 svetimoms i 
bei jų piliečiams. Bulgari
jos valdžia dar po pasauli
nio karo paėmė iš Jungtinių 
Valstijų $12,250,000 pasko-

Teismas 16 Naziy Priešų
BOSTON, Mass. — Rytoj |‘-drabužis 

prasideda teismas prieš 16 maliava aklinai užlipdė odos 
darbininkų ir studentų, ku- skylutes, negalėj 
rie dalyvavo demonstraci- prasimuši prakaitas bei ga 
joj prieš atplaukusį Hitlerio Irai 
karo laivą “Karlsruhe”. 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas ragina siųsti 
protesto telegramas, reika
laujant paliuosuot teisia
muosius. Adresas 
riet. Attorney Foley, Pern 
berton 
Mass.

gatus.
Šaukiantis kongresą ko

mitetas milžiniškoj savo 
daugumoj susidaro ne iš ko
munistų. Daugiausia jame 
yra darbo unijų ir kitų or
ganizacijų veikėjų. Yra irip|. c p . n 
inteligentų, profesionalų, LlllCagOS oOCSallStžII O' 
kaip kad socialistas Johns1 
Hopkins Universiteto profe 
sorius Broadus Mitchell, so 
cialė darbuotoja M. Beards 
ley, rašytojas Corliss Lam 
ont ir ktr Komitete, supran

Visos šalys, apart Finlan- 
dijos, sustabdė karinių ir 
pokarinių skolų mokėjimą 
Amerikai. Vokietija nebe- įstotų 
moka sumų nei nuošimčių 
ištisai eilei šalių. Taip lai- 

im‘1 ke krizio “pražydo” tarp
tautinis kreditas ir pasitikė
jimas 'tarp didelės daugu
mos kapitalistinių kraštų.

Sovietų Sąjungoje pagami- ______
no veikalą vardu “žuvusi Es- j 974 
kadra.” Jame vaizduoja, kaip ' °’ 
1918 metais bolševikai, kito 
išėjimo neturėdami, Novorsijs- 
ke nuskandino Juodų jūrų ka
ro laivyną, kad jis nepatektų į 
Vokietijos imperialistų ir 
kontr-revoliucionierių rankas. 
Ten nuskandino apie 20 karo 
laivų. Kita dalis laivų nuplau
kė į Sevastopolį ir pateko į 
imperialistų ir kontr-revoliu
cionierių rankas. V ė 1 iau 
Vrangelis nuvarė juos į Bi- 
zertą, kur jie baigia pūti.

Bolševikai iš nuskandintų 
karo laivų jau ištraukė mini
ninkus, “Gadžibei,” “Kalirki- 
ją” ir kelis kitus. Dabar iš
traukė šarvuotį “Rostislav.” 
Narūnai baigia prirengimą 
ištraukimui didžiulio šarvuočio 
“Svobodnaja Rosija” kanuoli- 
nių bokštų. Šarvuotis guli dug
nu į viršų, ir pirmiausiai bus 
ištraukti kanuolių bokštai, ku
rie nusiritę į šalį, o vėliau bus 
imtasi ir už paties laivo. Kada 
reikėjo, tai prisiėjo tuos laivus 
paslėpti po jūrų bangomis, 
kad nepatektų į priešų rankas.

Tarpe • Maskvos ir Donbaso 
kasyklų pravedama tiesus du- 
beltavas gelžkelis. Iki 17 metų 
revoliucijos sukaktuvių jis jau 
nutiestas ant 640 kilometrų il
gio, tarpe 
kur gali į 
traukinių, 
vykinamas

Sovietų Turkestane plačiai 
sėjama ryžiai. Ryžiai auga tik 
vandeniu užsemtoje žemėję. 
Jau nuo senai buvo žiūrima, 
kad dar kam nors kitam pa
naudojus tą dirvą, šiemet buvo 
įleista 2,000 žuvų-karpių,' ku
rios įaugo iki 300 gramų. Kitą 
metą bus daugiau įleista į ry
žių laukus karpių ir kitų žuvų.

Chicagoje mirė turčius 
Weidner; mirdamas paliko 
dviem papūgoms $100,000 pi
nigų. Matyti, daug jam uždir
bo darbininkai, bet jam arčiau 
prie širdies papūgos, negu bu
vę jo vergai bedarbiai.

Mandžurijoje Japonijos 
perialistai pastarais dviem me
tais nutiesė kariniai strategi
nių kelių 1,310 kilometrų. Jie 
visi atkreipti prieš Sovietų Są
jungą.

rio-Lewiso sumanymą, pa 
gal kurį kiekvienos kompa 

šalims į nijos bedarbių šelpimas pri
klausytų vien nuo bosų'los- 
kos. Į kompaniškos ap-1 tama, yra 
draudos fondą turėtų mokėt Komunistų Partijos 
nuošimtį ir darbininkai. O ' 
kapitalistai kad ir mokėtų į
tą fondą, bet jiems valdžia' apskritai jis yra platus ben 
atleistų tiek pat taksų; tai 
gi išnaudotojai nieko nenu

Komunistas Frakcijos 
i Seime Reikalauja Pa- I 

naikint Fašistų Būrius!
PARYŽIUS. — Francijos I 

Komunistų Partijos sekre-, 
torius, šalies seimo atstovas | 
Maurice Thorez parodė, Į 
kaip dabartine Etienne 
Flandin’o valdžia remia ir 
ginkluoja fašistines organi
zacijas net pačioj armijoj. 
Jis pareikalavo tuojaus pa-' 
naikint fašistinius būrius.

Pereitame “Laisvės” nu
meryje buvo platokai žinio
se ir editoriale rašyta, kokią 
mulkinančią apdraudą be
darbiams siūlo prezidentas 

Fašistinis Bul- Rooseveltas ir jo dabartine 
ekonominio užtikrinimo” 

Jie nieko ge-

Alabamos valstijos vy
riausias teismas buvo nu- 
smerkęs sudeginti elektros 
kedčje gruodžio 7 d. du iš 
devynių nekaltų Scottsboro 
negrų jaunuolių, Clarence 
Norrisą ir Haywooda Pat- 
tersoną. Pereitą savaitę, 
pagal Tarptautinio ' Darbi
ninkų Apsigynimo sumany
mą, nuvyko pas prezidentą 
Roosevelta bendro fronto

BENDRO FRONTO KOMITETAS SAUKIA KOVON Paraguay Pa™ 7,000
delegacija reikalaut, kad jis 
paliuosuotų n u s m e r ktuo- 
sius. Delegacijoj buvo ir 
dviejų scottsboriečių moti
nos. Bet Rooseveltas ne
priėmė delegatų, visai jiems 
nepasirodė. T. D. Apsi
gynimas todėl padarė visus 
kitus galimus žingsnius de
lei jų dviejų išvadavimo nuo 
elektros kėdės. Ir lapkr. 16 
d. tos organizacijos advoka
tas Osmond H. Fraenkel iš
reikalavo iš vyriausio Ala- 
bamos teismo atidėt Patter
sono ir Norriso numarinimą 

mėnesiam, iki
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Pataikėme Klerikalams į Kaktą
Chicagon nusibaladojo vyskupas Ma

tulionis. Ten mūsų draugai, matomai, 
gerai paskleidė Prįešfašistinio Susivieni
jimo išleistus lapelius, .kuriuose parodo
mi Matulionio bjaurūs darbai.’; Chica- 
gos “Draugas” (lapkr. 14 d.) visa gerk
le suriko: “Komunistai skleidžia, bjau
rius ' šmeižtus prieš vyskupą kankinį.” 
Toliau tas lapas skundžiasi: “Chicagos' 
komunistai ne tik savo šlamštuose — lai
kraščiuose, bet ir lapeliais skleidžia 
bjauriausius melus ir šmeižtus prieš gar
bingąjį vyskupą.”

Bet kodėl “Draugas” bijo savo skaity
tojams pasakyti, koki tie “melai” ir 
“šmeižtai” yra? Bijo pasakyti, nes tai 
yra ne melai ir šmeižtai, o tikra teisybė. 
Teisybė yra, kad vyskupas Matulionis 
buvo Pilsudskio ir Smetonos šnipas. Tei
sybė yra, kad jis išsigando naudingo dar
bo ir jį prakeikė, o katalikus mokina nuo
lankiai nešti “Kristaus kryžių.”

Kodėl Buvo Pralaimėtas Ispanijos 
Darbininkų Sukilimas?

“Laisvėje” buvo nemažai tąsyta'apie 
karžygišką Ispanijos darbininkų sukili
mą prieš fašizmą. Buvo nurodyta, kad 
laike sukilimo buvo sudarytas bendras 
frontai tarpe socialistų, komunistų ir .

j sindikalistų. Bet sukilimas likosi nuslo- 
j pintas, kruvina reakcija laimėjo. Kodėl
J .darbininkams nepasisekė? Kame buvo

jų sukilimo didžioji silpnybė? .
Į tuos klausimus atsako Ispanijos Ko

munistų Partija. Savo pareiškime^jinai 
nurodo, kad refoęmistinių socialistų va
dų netikus taktika sudemoralizavo dar
bininkų frontąy Sukilimas nelaimėjo, sa
ko K. • P. pareiškimas, “todėl, kad, kaip 
mūsų partija visuomet.ir neatlaidžiai yra 
nurodžius, politiniai ir organizaciniai 
prisirengimai • prie revoliucijos buvo 
nepakankami, todėl, kad su revoliucijos

- programa nebuvo supažindinta visos 
darbo masės, todėl, kad nepakankamai 
buvo išpopuliarizuota tai, ką revoliucija 
duos darbininkams ir valstiečiams, kar
eiviams ir visiems išnaudojamiems. Ne
kreipta domės buvo į tai, kad revoliucija 
nepadaroma, bet suorganizuojama, kad 
revoliucijos organizacija negali būti ap
ribota, tik tokiomis grupėmis žmonių, 
“kurie pasiryžę visokiam pasiaukojimui,’ 
bet kad ‘visos darbininkų klasės jėgos 
ir tuojautiniai revoliucijos talkininkai, 
valstiečiai, turi būt įtraukta į kovą’.”

Komunistų Partijos pareiškimas to- 
lihu nurodo, kad dar rugsėjo mėnesį par
tijos Centralinis Komitetas savo re
zoliucijoj pabrėžė,'kad be įtraukimo vai- j 
fitiecių talkon Darbininkų Santarvei, re- į 

/ voliucijos laimėjimas negali. būti ‘užtik- [ 
rintas. ’ Tartie1 ir buvo viena iš priežas- i 
Čių, kodėl kareiviai, kurie daugumoje yra • 
valstiečių sūnūs, neperėjo revoliucijos * 
pusėn. ■

z Gi Darbininkų Santarvei, kuri yra ben
dras frontas tarpe socialistų, komunistų | 
ir sindikalistų, vadovavo socialistai refor- 
jnistai ir sindikalistai-anarchistai. Jie j 
neprirengė masių revoliucijai.

“Galios užgrobimo problema,” sako to- i 
liau Ispanijos Komunistų Partijos pareiš- į 

i kimas, “ta svarbiausia problema kiekvie- : 
| nos revoliucijos, nebuvo aiškiai pastatyta I 

prieš darbininkų ir valstiečių mases.' 
^Dauguma tų masių nežinojo, kam, ko- 

H tiems organams jos turi tą galią atiduo-
* ti, arba ką tokia galia joms reiškia. Jei 
porima, kad masės loštų rolę kovoje, tai 

i ?išanksto jos turi būt pilniausiai supažin-

dintos su tokia programa, kuri šaukia | 
jas j kovą, kurį; sudaro' joms kovos- vė- ' ;• 
liavą. ’Kadangi tas nebuvo padaryta, tai 
laike sukilimo milžiniškos suvienyto' į>rbl f 
*| j • « — 1 11’1 * •' *1 • 1 j < -4 • j .lętariato spėkos' kiekvienoj- dirbtuvėje, j 
kiekvienoje’ kasykloje, ant kiekvienos 1 
ūkės, pasiliko neveiklios. Tuo būdu < nė4 * 
buvo sukurti nei dirbtuvių komitetai, nei 
valstiečių komitetai, nei santarvės dirb
tuvės-—nebuvo įsteigtas nė vienas iš tų ’ 
organų del prisirengimo prie ginkluoto Į 
sukilimo, iš tų pradihių sėkmingos revo
liucijos organų (Sovietų). To viso sto
ka nebuvo nepripuolamas dalykas. To 
viso stoka supuolė su stpka aiškaus su- ■ 
pratimo ir aiškios taktikos. Štokavo re-, 
voliucijos teorijos ir praktikos. Stokavo 
tos vienybės ir disciplinos, 'kurios reikaJ: 
la’uja revoliucijos partija.”

, Rodei to vipo. .stokayo? . ’Kbįnunistų 
Partija atsako; (- , i . !(i t'<'

“Pačioje į Socialistų Partijos širdyje, , 
greta tų, kurią. pasiryžę visokiam pasi- .- 
aukojimui^ randasi elementų, kurie ne- 1 
slepia savo nusistatymo prieš visokį re- ‘ 
voliucinį veikim^.-; Tas neišvengiamai 
turėjo atspindėti 'formoje svyravimų in
strukcijose, formoje neaiškių ir .priešta
raujančių instrukcijų. Todėl baisi klai- > 
da buvo padaryta, kad nebuvo pravestas' i 
generalis streikas pirm sudarymo vai- j 
džios. Tas reiškė palikimą iniciatyvos 
(pradėjimo užpuolimo) priešų rankose.. 
Kita baisi klaida buvo tame, kad‘kovos 
vadovybė buvo palikta tokiems svyruo- •: 
jantiems žmonėms, kaip Companys... '

“Jei norime, kad revoliucija būtų pa- ! 
sėkminga, tai jinai turi visose savo for
mose pasilikti rankose darbo masių. Tą i 
dar kartą priparodė didvyriška mūsų 
draugų kova Asturijoje ir Biskaje?’-

Komunistų -PaHija:savo pareiškime to
liau' nurodė pardpvikišką rolę sukilime 
anarchistui yą®. Jiems nerūpėjo sukįli-. 
mo laimėjimas ir proletarinės diktatū
ros įsteigiriias, nes, mat, jie “iš principo” 
priešingi visokiai valdžiai! Bet Komu- ' 
nistų Paįrtija diš^eiškią viltį kkd komu- 
nistų, socialistų ir sindikalistų suvieny- j. 
tas frontas neužmirš. šių .brangių , lėkei-.. 

1 jų ir ’geriau prisiruoš ateinančiai Ispa; į 
nijos proletariato revoliucijąjį *

Kaip Lietuvos Patrio< 
tai Ph&elbėjo Lenkijai 

1 ’ Užgrobti VilniiĮ '

Reikalinga kreipti dome so-' Žinoma, šis aukščiausio 
a cialistuojančių darbininkų teismo nuosprendis dar ne- 

(kur jų yra) į šį‘dalyką, reiškia, kad Mooney jau iš- 
Pirmiaųsiai tenka rūpintis, laisvintas. Tai tiktai vienas 
kad tos organizacijos bei didelis laimėjimas linkui to. 
draugijos ar kliubai priimtų Reikalinga pastiprinti ma- 
rezoliucijaSjūžgiriančias sei- sinė kovą tą linkme. ;Moo- 
mą. Reikalinga bandyti iš- ney laimėjimas yra laimė- 
vystyti tuo klausimu disku- jimas visos Amerikos darbi- 

. kinosi ir lietuviams ir Santar- sijas ir supažindinti toliau ninku klasės.
vės valstybėms. Balandžio 19 nuo mūsų stovinčius darbi- i Beje, 4-tam num. 
d. lenkai užėmė Vilnių, o mė- ninkus su seimo uždaviniais sos” f 
riesį vėliau, gegužės 20 
lenkai

■ ii

“LietųvpS' Žinios” .(lapkri
čio 2 d,) atspausdino J. Pu
rickio atsiminimus “Iš Vil
niaus pagrobimo laikų.” 
Įdomūs ir svarbūs tie'atsi
minimai yra tuomi, kad jie 
dar kartą pilnai patvirtina 
komunistų priparodymus, 
kad patys Lietuvos ’ smeto
niniai ir kitokie patriotai, 
padėjo Lenkijai užgrobti 
'Vilnių, įkurie dabar apsipu-

i tbję Į šaukia’ “mes-1 be < Vil- 
r PuJ

' rickis1 sako:! 1 % •
“Lenkai užėmė Vilnių 1919 

m. balandžio 19 d. Mūšų ne
gausinga kariuomenė tuo lai
ku buvo įsitraukusi į kovas su 
komunistais. Lenkai tuo nau
dojasi ir pradeda grobti Lie
tuvos teritoriją. Lietuva ne
nori kovoti su lenkais ir siū
lo jiems bendromis pajėgomis 
kovoti prieš komunistus. Lie
tuvoj viešpatavo klaidinga, 
nuomonė, kad su lenkais pa-i 

' vykšią del sienų susitvarkyti. 
O lenkai laikėsi tokios takti

kos. tai lis ii deiėtis kuo dau- Tsi buvo tuo laiku, kuomet nadarvti masinis darbininku I atlankykite diaugę.
Im’lrn Vim rhin _ 1 - • • •• -v. . |P J _ “ . 0 K O Q TPwzivnla Q4-'

i1 rtiaus- menurimsime

giausią ir tuo laiku kuo dau
giausia stengtis užimti Lietu
vos teritorijos. r

“Lietuvos valdžia ėmėsi i 
priemonių prieš lenkų verži-, 
mąsi tik tada, kai pamalė, ' 
kad jie stengiasi užimti visą

. “Švie-
” telpa straipsnis apie

d- ir jo svarbą. Tik tokiu bū- Tarną Mooney, nušviečiąs 
jau pasiękė Alytų, jų einant, bus galima ištik-i visą istoriją jo įkalinimo. 

Kaišiadoris, Čiobiškį, širvin- rųjų išvystyti masinį veiki- j --------
ai®ną|mą, masinį sentimentą už j Drg. A. J. Smith gali pa- 

(pu tokį seimą. 'J ; daryti daug “nesmagumų”
i kai kuriem .“Laisvės” vaji-
'• ninkam. Žinoma, ,toki “ne-
I smagumai” patiks plačio- 

’ Ssioms masėms lietuvių dar- 
"ibininkų, kuriems rūpi mūsų •

i sušaukta yįetiniij, draugijų ^^7“ r“phUaddph?a 
atstovų konferencija apsvar !n6paprastai. svarbi koionija . • 
stymui šita klausimo.. Pa-> mųSų dienraščiui. Šių me- 
nasiai reikėtų daryti n* dau- “Laisvės” piknikas paro- 
ge lyj kitų kolomjų. Tikto- j- mes £en turime 
kiu budu bus galima isjun- prie^epu 
rlin-f-i rd0 tncnnro'iini'Ziintii > *'* •»

tas. Gegužės 20 ir 21 dieną 
; Lietuvos delegacija
niųkas Gedgaudas ir majoras 

Gaviarinas) derasi su lenkais 
del demarkacijos linijos nu- Gerai padarė nedidelė lie- 

statymo.” tuvių koloniją S a g i n a w. '
' T ' , Mich. Ten, AIjDLD vieti-i ; Lenkijos delegacijai va- n5s v, ’ no ’ .„.„„J™,, , 'OinniKų, Kuriems rupi muši
doVavo tūlas Lietųyos dvar- i vipHnil,y ‘ ’r pla
ponis Staniševskis, o Lietu-1 
vos''valdžios vardu kalbėjo 
ponas Šleževičius, i Ir čionai 
“tėvynainių” šuniškas tar
navimas i m p e rialistinei 
Lenkijai ir jų šlykščiausią 
neapykanta prieš bolševikus 
iškeliama aikštėn. Lietu
vos valdžia prižadėjo Len
kijos delegacijai,kad “Lietu
va sutinka laikinai leist len
kams naudotis geležinkeliais

• i

tų “Laisvės” piknikas paro-

dinti platesnės organizuotų 
darbininkų masės į darbą ir! 
supažindinti jas su visuoti
no seimo uždaviniais.

Mooney laimėjimas aukš-, 1 Mooney laimėjimas aukš- Sunkiai serga M. Tarabildie-
Vilniaus krašte, kol eis len- -čiausiam J. V. teisme dar ir ng. Jau 3 savaitės, kaip guli 
kų koyos su bolševikais.”|dar karta’parodo, ką gali lov°j- Draugai bei pažįstami — 1 v --■L1—1—1-*-- j------ Gyvena

r ~ . -,c j 2533 Emerald St.
spaudimas. Jei ne tos ko-i .. ~

1 . , _ . i M. Galeckiene-vos, kurias mes vedeme ir i 
tebevedame už Mooney ir 
Billings laisvę, beabejo, auk- 
ščiausis teismas nebūtų pa
daręs tbkio nuosprendžio.

(ėjo sprendžiamieji mūšiai 
‘tarpe Lenkijos ir Sovietų 
' kariuomenių. Šita Lietuvos 
ipatriotų pagelba buvo labai 
J reikalinga lenkams. Taip 
pat šita suteikta Lietuvos

Lietuvą. Lenkai visiems tik-'P°nU pagelba lenkams davė Pagalvokim, kiek kartų reruaių 
, Tirio,^ esą Lietuvos žemių oku- * jiems progą įsigalėti VilnL tiktai lietuvių darbininkų ’Praeivis:—

ŠYPSENOS
Perdaug Reikalauja

•Vaike, tas tavo 
pacija reikalinga jų kovaijoje ir' paskui/užgrobti 'tą organizacijos'’savot 1 masi-! šuniukas man į kelį įkando!

, niuose mitinguos priimdinė-[ Vaikas:—Taip, pone, aš tą
jo rezoliucijas, reikalaujan-! mačiau. Bet dėlto jo nega- 
čįas Mooney laisvės! Kitų’hma kaltinti: jis .dą per ma- 
tąutų darbininkai darė pa- i žas aukščiau pasiekti, 
našiai. , ' Parinko A. M. Bedievis.

' prieš bolševikds. Jie taip ’ ai’š-i krasta.
. • I ■ ■ 1 • ’ ; i ; : • I .

TRUMPMENOS
• Grigaičiui n ė jj a t i n k a 
“Laisvės” padidintas nume-

■mjos proletariato revoliuciją!|c-« ^vusi 
i lapkričio 7 d. celebracijai

Antrasai Internacionalas Reika- Maskvoj. Klausimas, kas 

lauja Laisvės Rusijos Kontr-
Revoliucionieriams

’ 1 : iŠiomis dienomis Paryžiuje.. Antrojo 
Internacionalo Pildomasai Komitetas 
svarstė Komunistų Internacionalo pasiū
lymą del bendro fronto tarpe socialistų j ■ tų. blogo ženklas 
ir komunistų prieš karą ir fašizmą, už 
teikimą paramos Ispanijos prolętariatui. 
Bevieliniu telegrafu iš Paryžiaus prane
šama, kad Antrojo Internacionalo -vadai 
nutarė nesipriešinti bendram frontui, bet 
su ta sąlyga, kad Sovietų Sąjungoje bus 
suteikta pilniausia politinė laisvė “socia
listams” — menševikams! "

Jeigu tas tiesa, tai reiškia, kad Antro-1' 
jo Internacionalo lyderiai begėdiškai at
virai reikalauja laisvės rusams kontr-re- 
voliucionieriams. Sovietų Sąjungoje: turi 
pilniausią laisvę visi, išskyrus, kontrre
voliucionierius, priedus Sovietų valdžios 
.ir socializmo. Tūkstančiais, faktų.buvo 
įrodyta, kad menševikai} fespęiąlistai-re- 
voliucionieriai buvo ir yra mirtini So
vietų tvarkos priešai, ranką, rąnl^on ėję, 

rir einaisu buvusiais kapitalistais, caristL’ 
niais ’generolais ir pasaulioJ imperialis1 
tais. U Ne kartą buvo'įbo&yta; k^d'jų jtb‘M 
dėjimą finansuoja Anglijoj Amerikos ir į 
Francijos kapitalistai. Ir štai dabar Ari-'! 
trojo Internacionalo šulai reikaląųja. 
tiems* kapitalizmo agentąms pilnos lais
vės organizuotis ir kovoti’prieš socialisti
nę kūrybą Sovietų Sąjungoje! . 5_.' . ,

O tas tik reiškia, kad jie nenori, kad 
jie bijo-bendro fronto tarpe komunistų 
ir socialistų. Jie negali tiesioginiai at
mesti Komunistų Internacionalo pasiūly
mo, nes bijo pasilikti generolais be ar
mijos, tai stato tokią sąlygą, kurios, jie 
puikiai žino, komunistai niekados nepri-, 
ims. Komunistai nepriims tokios sąlygos, 
kuri įsileistų imperialistų agentus-Bovie-; 
tų Sąjungon iš vidaus griauti socializmo 
budavpjimą. .. .i _. i . ._.j ..

, < tam, žmoguj kada nors ko
munistinio ' patiko ? Paga-

niuose 1 kraštuose, iš kitos1 
pusės, pabrėžtinai kbmunL 
štai kėlė bbalšius kovos' 
prieš karą ir fašizmą, obal- 
sius už bęndrą darbininkų 
frontą, obalsįus, pagaliaus, 
prieš kapitalizmą, už sovie
tizmą.

:■'»•''f ♦

liaus, jeigu grigaičio typo 
priešas girtų mūsų literatu-, 
rą, mūsų spaudą ir mūsų 
parengimus, tai jau reikėtų 
gerai apsižiūrėti, nes tai bū-

Nugara, Plaukai, Nemiegas, 
Rūpestis

____ 12_______L!!.___ _ ____ _________________2_____1____ i—
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SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 1

371 Lake SU Newark, N. J. j
Telephone: Humboldt 2-7964 1

Tik aišku, kad toki obal- 
siai . Grigaičiui patikti ne
gali. Jam tas “neįdomu.” 
Juk jis yra vienas didžiau
sių priešų bendro fronto. 
Kiekvienas toje srityje ne- 
pavykimas, kiekvienas ku- 

mūsų priešams, kurie per irios nors šalies socialistinės 
eilę metų mus puolė, bjau- partijos atsisakymas įeiti į 

: riojo, apmelavo! L [bendrą frontą su komunis-
-------- I* | tais prieš karą ir fašizmą, 

Kiekvienais metais So-1 buvo Grigaičio sutiktas 
vietų Sąjunga sutinka nau-1 entuziastišku u ž g y r i m u. 
jas problemas, naujus už-, 
davinius, sulyg kuriais de
monstracijose (tokiose, kaip [ 

.lapkričio 7- d.) iškeliama o-, draugai rūpinasi projektuo- 
■ balsiai ir nustątonia gai- i jąmu visuotinu Amerikos 
rep. ateities dąrbams. Šių Rietuvių seimu prięš karą ir .. ......... . ............
pietų, kaip spauda prarteša,j fašizmą^ Tai puiku ! Rei- skaudėti, tai net man tada vi- 
lapkričio 7 d,icėlebracij ošęi' kalingą juo plačiau tąs dar- durius. traukia ir kojas t riečia 
Sovietų S^jųp&j pabrėžti*j bas plėsti. Svarbia u S i a : , viršun. . Aš labai daug rūpi- 
niausi ob^p^Wydj nū- vreil^alingh; kelti tasai klausi- nuos. Regis, kad jau tokia 
kreipti užf’fsį|kį. i^^sMiąlisįįfmas, savišalpos draugijose, mano prigimtis. Tik nepasa- ____

k LRKSA ky!ūt man, kad nesirūpinčiau, p0 ^as ^vj dienos,
nes aš bandžiau ir vią.dėto ne- y-i mėnesių. O ten ,gą-

Niekas, kas tik yra revo
liucinio ir gero, nepatiks

Tas tai jam įdomu!

Daugely j vietų mūsų

Jūs daugeliui pagelbėjot at
gauti sveikatą, duokite ir man 
kokį patarimą.

Esu moteris, 40 metų am
žiaus, turiu dvejetą vaikų, sve
riu 170 svarų. Mano mėnesinės 
reguliųgos, nors ir esti daugo
ka.

Turiu daug vargo su savo 
nugara. Skauda man ją daž
nai. Ir aš sparčiai pradėjau 
eiti žilyn. Man užeidinėja ir 
galvą skaudėti, bet, kai pradė
jau nešioti akinius, tai mažiau 
skauda. Aš labai prastai mie
gu. Kai man užeina nugarą

Dėkite ant nugaros karštus 
kompresus, karštus daiktus. 
Suraišiokite gerai nugarą, ap- 
tvarstykite kokiuo diržų arba 
standžių korsetų, kad davus 
paramos tiems raiščiams.

Kad taip sparčiai Jums ne- 
žiltų plaukai, imkite iodo tink
tūros. Taip, taip, Drauge, tos 
pačios “Tincture of Iodine,” 
ką rašo,.kad nuodai, “poison.” 
žinoma, nereikia iodo gerti 
stikliukais. Nors tai ir nėra . 
toks smarkus nuodas, kaip kad 
mūnšainas, vis dėl to, stikliuką 
išgėrus, priseitų ožiukai lupti, 
^et aš juk patariu imti iodo 

! tik po vieną mielą lašelį, ir tai 
į stiklą vandens. Paprastai pa
kanka imti po lašą'dukart kas 
savaitė. Kai Jums, gyvenan
čiai apie didžiųjų ežerų plotą, 
tai patariu imti po lašą kas 
diena, per porą mėnesių. Pas-' i

n

m

1 ; j : v-T ; y - ■ r - • y < ■ •
New Yorko negrų sekcijoj tūkstančiai yra to

kių laužų, kuriuose gyVeria susikimšę žmones. 
Valdžia riįsUteįigia tuos urvus panaikinti, \

;.U. ii : ( .. a \ : ? . ,r
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galit! sustabdyti .to rūpesčio. )gs pakakti. po Iaša kas. trys 
.Atsakykite per “Laisvę,., dienos.

Jūs dažnai patariat gerti ( imkite dar gi ir skydinės 
Jodo tinktūros. Bet juk j ant liaukos, “Thyroid tablets, gr. 
'buteliuko parašyta, kad tai p D> No. ioo,” po vieną 
nuodas, “poison.” , .Pasakykite tabletę prieš valgymą, per mė- 
man tikrai* kaip turi būtį; ! nesįų mėnesius. Ir plaukams 

Afcakvma^. 'bus geriau ir kitiems galams.Atsakymas .

Gerai, Drauge, pasakysiu tūlą laiką Jūs galėsite imti da 
!Jums visą t maliodiją. Jums ir bromo, “Triple bromides, 
skauda dažnai nugarą. Čia grs. 15, tablets No. 100.” Į 

i sunku tarti,;' dėl ko ją Jums stiklą vandens ištarpinkite po 
skauda. Gal dėl bendro silp-^dvi tableti ir po pusę šaukš- 
numo, gal dėl pertempimo tū- telio sodės (“baking soda”) ir 
lų raiščių tarpe kryžkaulio ir išgerkite vakarais, prieš gult 
šoninių strėnkaulių. Moteriai1 eisiant. Už mėnesio pakaks 
ypatingai tie raiščiai lengvai imti po vieną tabletę, į vande- 
persitempia, ryšy su vaikų’nį, su sode. Tatai Jums ir 
gimdymais1 ir nuo sunkaus dar-. ‘ ūpą kiek suramins ir suma- 
bo, ! ' > ' ’ jžins Jums tą liguistą rūpestį..

is
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Ką Reiškia "Neprigul- 
mingos” Darbo Unijos

------------- ■ ' , ......... ......... .......................... ------------------------------ ------------------ I ------------------- —į............  .........  ... - ,

Chester, N. Y. su sūnum Ge- AntfAin InfprnArifinAln
NAUJŲ SKAITYTOJU GAVIMUI VAJUS v" S '

O. PIATNICKIS
Dabar Fancijoje plačiai pa- vystės.

Ant kokio laipsnio pasikei- ..... ...
gą darbo unijų veikimą nuo čia Komunistų Internacionalo P^1 °> Jie C augiau llie >.0 

Jis kartoja- duotas apkainavimas Vokieti- 
komunistų spaudoje, jos Socialdemokratijos

sklido obalsis už neprigulmin-

Nežinau, ar,yra nors vienam 
kitam mieste tokių žmonių, i 
kaip Clevelande. Atrodo, kad 
Pruseika jiem užmovė maišai 
ant galvų ir jie nieko daugiau! 
nemato, kaip tik pro mažą 
plyšelį to maišo paskaito “N.1 
Gadynę” ir to laikraščio' Visų Darbininkiško Judėji- J Backus, Brooklyn

. Tr . . I T'*- -• MT I T T> r. 1
šmeižtus ant Komunistų Parti
jos. Ir tiek jiem tie šmeižtai

$600 - Dovanom!
ir visą mašineriją, svečiai 
paaukojo $1.00.

Drg. D. Vaitas svečiavosi!
Brooklyne pas Rayką ir1
lankėsi įspūdingesnėse vie- Antrojo, Socialistų Interna- 
tose New .Yorko mieste. 'CiOnalo Pildantysis Komite- 

— . j tas svarstyt klausimą bend-
Brooklynietis drg. P. Ba-,ro fronto su komunistais ir 

aptart “sąlygas ir užtikri
nimus delei sutarties su 
Komunistų Internacionalu.” 
Vienas iš žymiųjų socialis
tų vadų Vandervelde sakė, 
jog sunku dabar būtų liktis 

22 prenumeratą $5.50 ir auka- Į bendro fronto priešininkais, 
20 yo 50 centų preso išmokėji- ’ 
20 mui. Taipgi ir drg. B. Bart- 
20 kevičius, iš Stratford, 

už 
ir 
50

Fronto Klausimą
38 '

mo Rėmėjų Yra Būtinas I J- Balsys, Baltimore, Md. 33
Reikalas Dalyvauti šiame I f 13 kP- Easton, Pa 32

!J. Muskauskas, Wilkes-Barre 31
24;
22 j
2292 barški, užsimokėjo pusei
22 'metų prenumeratą ir preso
22 'fondan paaukavo $1.00.
22 j _____ _
22 Į, ,
22 i Drg. J. Vasilius, iš Dan-
22 bury, Conn., užsimokėjo “L”

PARYŽIUS. —Susirinko «

Vajuje. Pasidarbavo Jau 
šie Draugai: >
Reikauskas, Shenandoah 

skaito, kad atmintinai žinotų į A. J. Smith, Philadelphia 
ir ką tik susitikę galėtų rėk-i G. Shimaitis,. Montello, 
ti be galo, be krašto. 'ALDLD 11 ir 155 kp.,

Jeigu aš tikėčiau -burtams, i Worcester, Mass, 
tai tikrai sakyčiau, kad tie'A. Daukant, Toronto, Can. 
žmonės yra užburti. Juk taii P- Bokas, Waterbury, Conn, 
reikia žmogui kantrybės nieko,G. Krance, I. Katilis 
daugiau neprotauti, nieko ne- J- Weiss, Brooklyn, N. Y. 
dirbt, rodos, kad laukia išga-ĮM. Dobinis, Newark, N. J. 
nymo. Kaip tie biblijistai, taip C. K. Urbon, J-Iudson, Mass 
ir Clevelando sklokininkai nie
ko nežino, niekur nepasirodo, G. 
ba jiem tas nerūpi, kad Cle- J- 
velando darbininkų 
liejasi kasdien grumiantis 
policija įvairiose vietose.

Dilgėlė.

J. Adams, Grand Rapids
K. Mugienienė, Oakland 
V. Bublis, Brooklyn, N.Y. 
Geo. Žilinskas, Suffield,
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.

Janiūnienė, Bayonne 
Dapšis, Detroit, Mich. 
Žemaitis, Detroit, Mich.

Chas. Kwarren, B’kl’n 
E. Skleris, Cleveland, Ohio

žinoti nenori, tik tuos melus. į 
Jeigu randa parašytą apie i 
Bimbą, tai kelius sykius per-;S

politinių partijų, 
mas ir 
kaipo sąlyga unijų apjungi
mui, ir kartojamas be jokių žuazinės atsparos, ir kaip Įvy- 
kritiškų pastabų. Leninas dau- j kusieji pasikeitimai turi na
gelį kartų smerkė teoriją uni- Į veikti Į darbo unijų vienybės 
jų neprigulmingumą, kaipo ve- i komunistų taktiką Vokietijo- 
dantį prie silpninimo klasių ije?
kovos. Ar Francijoje mūsų Į Aš manau, kad pirmiausiai 
draugai neiškraipo plačiai pra- į reikia peržvelgti, kas buvo 
sidėjusį judėjimą už unijų vje-,1 Vokietijoje’ iki fašistinės dik- 
nybę ir pamatiniai bendro j tatūros ir kas yra dabar. Vi- 
fronto ir vienybės taktiką? siems yra žinoma, kad iki Hit- 

Aš manau, kad draugai, ku- lerio įsigalėjimo- reformistinės 
rie pastatė tą klausimą, klys- unijos ir Socialdemokratų Par- 

Neutralių darbo unijų pa- tija visaip palaikė buržuaziją, 
Tas jau žino- rėmė vieną po kitai jos val- 

Unijos negali būti neu- džią.
tralės atsinešime linkui bur- kliudė darbininkų kaip politi- 
žuazijos, jeigu jos veda kovą Į nei, taip ir ekonominei kovai. Į 
prieš ją. Ir suprantama, kad ' Paimkime, kad ir lapkričio mė- ' 
unijos negali būti neutralės nesį transporto darbininkų ! 
linkui tos partijos, kuri veda!streiką Berlyne prieš pat Hit-Į 
klasinę kovą prieš buržuaziją lerio įsigalėjimą. 
—linkui Komunistų 
Ir tas yra aišku, 
atsitikime kalba eina ne apie 
neutrališkumą, o apie nepri- 
klausomingumą darbo unijų 
nuo politinių partijų. Paimki
me šį klausimą konkrečiai, iš 
taškaregio esamų Francijoje 
sąlygų.

Francijoje yra dvi partijos 
—Socialistų Partija ir Komu
nistų Partija—ir du galingi 
unijų apsijungimai, kurie se
ka tas politines partija. Fran
cijos Komunistų Partija stato 
savo tikslu—apjungti abi uni
jų organizacijas. Bet komu
nistai negalės atsiekti unijų 
vienybės ir negalės eiti į tokią 
vienybę, kur unijos pasiduotų 
Socialistų Partijos kontrolei ir, 
priešingai, socialistai neisrpiie< 
unijų vienybės, jeigu unijos 
bus pasidavę komunistų kont
rolei.

Negalima daryti iš teisingo 
mokslo dogmą. Gi nesiskai
tyti su konkretėmis sąlygomis, 
esamomis Francijoje dabarti
niame unijų klausime, tai ir 
reiškia teisingą mokslą pavers
ti į dogmą.

Klausimas apie 
darbo unijų judėjimo—tai ne 
klausimas deklaracijų, o klau
simas teisingos politikos L 
taktikos, kuri užkariauna, pa-! 
traukia mases į ------------ - . . . ----- --- „ .
Partijos pusę. Darbo unijų itu°Ja prieš fašistus, leidžia la-, SUotino liet. seimo reikalus, 
vienybė užtikrina Komunistų į Pehus ir tankiai platina ko- 
Partijai didesnę įtaką ant pla-!mun^s^ literatūrą, jau ne-, 
tesnių masių, kaip ji dabar tu-į kabant apie tuos atsitikimus,' 
ri. Todėl Francijos komunis
tai ir pasielgė teisingai, neda
rydami iš klausimo apie unijų 
neprigulmingumą skerspainių Įf°m^s sudaro bendrą frontą su;

; komunistais,—ar galima kal
bėti, kad ir jie yra buržuazinė 
atspara? Manau, kad ne.

Dabar Vokiet. komunistai į 
stato savo tikslu atsteigti lais- 1 
vas darbo unijas ir jų geriau
sias prieškarines trad i c i j a s 
tam, kad jos pirmoje eilėje iš
plėstų kovą prieš įstatymą 20 
d. sausio, 1934 metų, kuris ati
ma Vokietijos darbininkams 
visas teises jų atsiektas per 
50 metų kovas. Tuo pat kartu 
komunistai veda kovą ir ;masi- 
nėse fašistinėse organizacijose.

rolės, 
kaipo vyriausios sopialės bur

756
709
304

288
283
282
222

p.
A.

ta.
| šaulyje nėra, 

ma. Reform isti n ės unijos

D. Galeckas, Philadelphia 
Girnienė, Binghamton 
Vasiliauskas, Detroit 
Buknys, Brooklyn 
Puidokas, Rumford, Me 
Žirgulis, Rochester, N.Y.

I A. žemaitis, Shenandoah 
į D. Krūtis, Elizabeth, N.J.
A. Lideikienė, Great Neck

■ ALDLD 84 kp. (J. Bimba, 
' J. Matačiūnas, Paterson,) 
j ALDLD Pirm. Raj., Kom., 
• Montreal, Can.
į S. Penkauskas, Lawrence,
■ V. Globich, Wilkes-Barre 

Lapkričio 3 d., .1934, vieti- a. Valinchus, Pittston

kraujas 
su

P.

,p.

Saginaw, Mich

2j.6 J- J- Mockaitįs, Bridgeport
203 B. Bernotas, Pittsburgh, Pa.
174 i P. Ramons, Scotia, N. Y.
170 Į J. Bastis, Grand Rapids
144 į A. Sliekienė, Pittsburgh, Pa. 20 Conn., užsimokėjo $5.50
140
125
125
113
107
104

99

92

P. Walant, Philadelphia, Pa. 20 “Laisvės” prenumeratą

20
J. May, Hoboken, N. J.
R. Lacovicz, Belle Vernon

Po to, kada 
Partijos. Hitleris atsistojo prie galios, 

Bet šiame tai reformistiniai vadai perda
vė unijas fašistams. 17 d. ge
gužės, 1933 metais, visa social
demokratų frakcija 1 
už užsieninę fašistų politiką.

Dabartinių momentu nei re- konferenciją reikale visuotino 
formistinių, nei bent kokių ki-|Amerikos lietuvių seimo kovai! ...
tokių darbo! unijų Vokietijoje Į prieš karą ir fašizmą. Vienbal- j ALDLD 149 kp., Phila 
nėra; jokios kitokios reformis- j šiai tapo nutarta visais gali-Į A. Klimas, Hartford, Conn, 
tinės organizacijos negyvuoja. Į mais būdais remti visuotiną A- j. Navalinskienė, Forest 
Negyvuoja ir centralizuota So-Įmerikos lietuvių seimą ir dėti City, Pa. 
cialdemokratų Partija. ' Tos I pastangas, kad galėjus pasiųs-'A. Barčius, So. Boston 
socialdemokratinės grupės, Į ti į jį mūsų delegatus. Nutar- K. Bakanauskas, Easton 
kurios parodo šiokį tokį gyvu- ta: kuomet jau bus pranešta J. Grybas, Norwood, Mass,
mą, neišvengiamai yra prieš Į vieta ir laikas sušaukimui vi- A. Bimba, Brooklyn, N.Y.

suotino lietuvių seimo, tai su- F. Pakali, Brooklyn, N. Y.
“1 vietinių organizacijų J. Baltušis, Chicago*) Ill.
1 visuotiną susirinkimą D. Slavinskienė, Rockford

mą atgal. Rodosi, ji jau povą-'parėmimui viršminėto darbo. 'E. Zitkienė, Hartford, Conn. 42 | naujinti, 
liai daro pasisukimą į refor-’ Plačiai išdiskusavus minėto ! _ 
mistų ir unijų biurokratų pu- seimo šaukimą, męs patariame, j 
sę, kaip praneša “Manchester kad jis būtų šaukiamas šešta-

Konferencija Delei Visuotino 
Seimo

92
87
80
75

balsavo nė ALDLD 131 kuopa sušaukė j. Gasiūnas, Pittsburgh, Pa. 71.
vietos liet, draugijų atstovų r. Mizara, Brooklyn, N.Y.

J. J. Kaškiaučius, 
Newark, N. J.

mą,
fašistus. i

Neišvengiamai, suprantama, 'šaukti
buržuazija padarys pasisuki- ■ narių

Guardian,” jau pradeda su 
jais derybas per kokius tai 
tarpininkus. Gal būti, kad 
vėl bus sudaryta reformis- 
tinės arba maišytos reformis- 
tinės—fašistinės darbo unijos. 
Tada, jeigu tas organizacijas 
pavyktų padaryti masinėmis, 
reformistai ir vėl vaidintų iki 

vadovystę Uarn tikro laipsnio socialės bur-

dienį ir sekmadienį, Clevelan- 
de. Tos dienos būtų geriausios,,

66

B. Plungis, Cleveland, Ohio 20
J. Daugėla, Worcester, Mass. 20 
P. Petronis, Montreal, Can. 20 
A. Kazokytė, Brooklyn, N.Y. 20
E. Jeskevich, Brooklyn, N.Y.
F. Zavis, Hellertown, Pa. 
Chas. Dumčius, McAdoo, Pa. 
S. Peleckas, Brooklyn, N.Y.
K. Romikaitis, Reading, Pa. 
J. Stasiukaitis, Philadelphia 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside
Darbuokitės, kad gauti vieną iš 

šią dovaną:

2-$65;
6-$37;

10-$27; 11425;

l-$75; 3-$50;
7-$35;

kuomet įvairių kraštų Socia
listai jau sudarė vieną fron
tą su komunistais' kovoj 
prieš karą ir fašizmą.

Sulig Kom. Internaciona
lo plano, jau padaryta so- 
cialistų-komunistų bendro 

I fronto sutartys tarp darbi- 
Iš anksčiaus aukų buvoįnįnkų Francijoj, Ispanijoj, 

$1,192.36, šiuom kartu' ga-|Italijoj ir Saar’e> 
vome $6.50, viso pasidaro1 

$1,198.86, skolos dar turime; -------------------
$683.38. | Berlyne buvo paskleista

Augščiau pasirodžiusius i gandai, būk atsistatydin-

preso išmokėjimui davė

20
20
20
14
11
II draugus turėtų pasekti visi siąs Sovietų užsienių reika-
III dirbanti dienraščio skaity- lų komisaras M. Litvinovas.
10 I tojai. Į Maskvoj tuos paskalus už

ginčija.

8-$32 
12-$22

62
60
54|5-$40;

9-$30;
53 13-$20; 14-$18; 15-$16; 16-$14;
52 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7;
52 21-$6; 22-$5.
48
44 imas prenumeratų.

Labai svarbu ir atsinaujini- 
Prašome vi- 

44 Įsų dienraščio skaitytojų, kurie. 
44 I tik gavote pranešimą, kad pre- 
42 Inumerata pasibaigė, tuojau atsi- į

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Draugų Žiniai Keli Dalykėliai
928

nes jomis mažai kas dirba, tad Į Pora savaičių &tgal, ture- ras medinis. Į mūrinį namą 
galėtų būti daugiau delegatų. ,jome nelaimę “Laisvės” ; dėjome keletą naujų langų

- • i^nkf uVka? -spaustuvėje. Atsiliuosavo /r.^uvo darytakitokių pa-
Jurgis Jankauskas. 

Konf. Sekr. 
St. M. Leesis.

“Laisvės” Red. Pastaba* — 
(šis draugų saginawiečių žygis 

žuazinės atsparos rolę. i yra ]abaj pagirtinas. Būtų lei-1
Bet dabartiniu momentu ar sįjna> ^aj įr kitų miestų ir 

i mi
mokratiški darbininkai, kurie, franciytų šaukti panašias kon- statyt “Šviesai

jr galima kalbėti, kad social de-

į Komunistų . būdami mažose grupėse, agi- ferencijas ir jose svarstyti vi-' kompoziciją.

ant unijų judėjimo vienybės.
Ką gi reiškia ta neprigul- 

mybė? Ar tai, kad komunis
tai atsisako turėti tose unijo
se komunistines frakcijas arba 

. atsisako tęsti ten savo politi- 
/ ką? žinoma, kad ne. Nuo to 

Ar ir socialistai neatsisako.
Straipsnyje apie unijų vie

nybę “Populaire” (No. 4215, 
25 d. rugpjūčio, 1934 metais) 
^išė: “Paliksime reakcionie
riams melagingus obalsius ‘ne
reikia jokios politikos.’ Tikru
moje kiekvienas unijinis veiki
mas rymo ant žinomos politi
nės filozofijos.”

Francijos komunistai, ištik- 
ro norėdami padaryti didelį 
žingsnį unijų vienybės reika
le, eina su formulavimu ne- 

j priklausomingumo, bet nei ant 
jotos tuo laiku neatsisakydami 
nuo darymo įtakos visokiais 
būdais per savo frakcijas į 

? veikimą 
1 munistai 

gos, kad
i mališkai 
/ Partijos

veikimu, darbu tose 
. stengiasi įtikinti unijų 

•didžiumą teisingume Komunis
tų Partijos taktikos ir vado-

tų unijų. Todėl ko- 
neiškelia kaipo sąly- 
apjungtos unijos for- 
priimtų Komunistų 

vadovystę, bet savo 
unijose, 

narių

I forma knygų spausdinamo-1 vis dideh kas-
je mašinoje gerokai ąplau- tah Todėl finansine para

ižė mašiną kdrų verta $5,- labai ^kalinga ir
200 ir subyrėjo ^6 puslapių. dlkclal įvertinama, 
/‘šviesos” kompozicijos. D Laiškai h. Parama! 
Kamavo pataisymas masi-

i'ėstelių netuviai'darbininkii i nos ir išnaujo reikėjo su-! Crafton Branch, Mich. 
’ • - ’ • subirusią' “Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:į

Prisiunčiu jums čekį $6.00 i 
už atnaujinimą dienraščio 
“Laisvės”. P r e n u merata 
$5.50 ir 50 centų presui pa- 
aliejuoti. Biskį permaža au
ka, bet neišgaliu daugiau, 
nes ligonbučiui užmokėjau 
$85.00, turėjau tris nedide
les operacijas. Tai dabar 
Įgautą pirmą pėdę prisiun
čiu, suprasdamas, kad spau- 

Įdai yra labai reikalingi pi- 
■' nigai.

Antras dalykas, tai mūsų 
medinį namuką turėjome 

Filipinų Salose viesulą nu- apkalti gantais (Brick-sid- 
, kada jie stoja į Vokietijos nešė tiek namų, kad 20,000 .ing shingles). Mūsų yra du 
Į Komunistų Partiją, yra areš- gyventojų liko be pastogės.1 namai: vienas mūrinis, apt- 
ituojami ir persekiojami, vie-

Cleveland, Ohio
Man teko būti sklokininkų 

vakare, 4 d. lapkričio, žmonių 
buvo vietinių ir iš kitų mies
tų atvykusių. Kas tik nesu
tinka su Komunistų Partiją, 
tas remia sklokininkus ir su 
jais kartu veikia. Buvo keli 
ir mūs draugai nuėję, bet tu
rėjo ramiai užsilaikyt arba 
pataikaut sklokininkams, nes 
pas juos etikoj nėra. Girdė
jau, kaip būi’^M jų apstoję vie
ną moterį koliojo, kuri papei
kė jų blėdingą darbą, griovi
mą organizacijų.

Viename New Jersey namo skiepe policija už
tiko 18 chiniečių, slaptai įgabentų Amerikon ir lai- j 
komų del pardavimo. Už kiekvieną žmogų šmu- 
gelninkai gauna po $1,000.

Draugiškai,
J. Diamont.”

Perth Amboy, N. J.
“Gerb. fL? Leidėjai: Štai 

prisiunčiu $6.00. $5.50 del' 
atnaujinimo “Laisvės”, o 
pusę dolerio aukoju del poli
tinių reikalų. i

Su guodone, , i
J. Zizes.” ;

Wheeling, W. Va. ;
“Gerb. ‘L.’ Redakcija: 

Šiame laiške prisiunčiu mo
ney - orderį sumoje $3.00. 
Tai*yra auka preso išmokė
jimui ... ALDLD 84 kuopa 
paaukojo $5.00 Tarpt. Darb. Į 
Apsigynimui, kovai prieš 
valdančiosios klasės terorą.

Draugiškai,
A. Krututis.”

“Laisvės” įstaigoje lankė
si Dorothy Vaitas, iš Ro-

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

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

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS
Dainuos revoliucijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.
MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS

, Puikiai pasižymėjusi dainininkė
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.
A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS,

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininkė

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokikė

Ji bus naujienybė šiame parengime

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIŪTfi
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512 j

2 kp. reikalais; 
specialį Centro 
reikalu; gavęs 
taipgi dedamos

Blankas ir visokius dokumentus ge- j 
rai prižiūrėti. Viskas . reikia daryti, ; 
kad tiktai daugiau sutaupius orga- I jr 
nizacijai pinigų. !

Nutarta padaryti atsišaukimą už Į 
! Visuotiną Lietuvių Suvažiavimą prieš j 
j karą ir fašizmą. j
I Nutarta užgirti Komunistų Parti- i 
jos kandidatus sekamuose rinkimuo- I 
se, kaipo geriausius kandidatus, l.o- ! 
vejančius už darbininkų reikalus, j 
Nutarta tuo klausimu parašyti atsi- i 
šaukimą.

Nutarta padaryti pareiškimą, kvie- I 
čiantį visus darbuotis delei APLA 
organo “Laisvės,” kuris dabar turi I 
vajų. Kviečiamos kuopos ir visi na- I 
riai darbuotis gavimui daugiau nau- Į 
jų skaitytojų.

Nutarta iš čekių akaunto padėti 
$500 į taupymo: skyrių.

Nominacijos Kandidatų Į- Centro 
Komitetą

Šio lapkričio ir gruodžio mėnesių 
susirinkimuose bus pravedama no- I 
minacijos kandidatų į Centro Komi- j 
tetą. Pasiunčiamos blankos kiekvienai 1 
kuopai su nurodymais, kaip pravesti 
nominacijos. Kuopti valdybos turi dė
ti daug pastangų sušaukimui skait-. 
lingu susirinkirpų, kad kuodaugiausia I 
narių galėtų nominacijose dalyvauti, i

Prieš nominavimą kandidatų reikė- I 
tų apkalbėti, kurie yra tinkami būti Į 

| Centro Komiteto nariai. Po nominaci
jų surašyti visij kandidatų vardus ant 
tam tikrų blankų, kurių vieną sau 
pasilikti, o kitą siųsti Centran, ne
vėliau iki sausio 1, 1935.

Nominacijų taisyklės randasi kon
stitucijos pusi. 50, Skyriuj VI, par. 
1. Reikia tų taisyklių laikytis. Apie 
Centro Komiteto sudėtį ir kandida
tu 
49,

IŠMOKĖJIMAI
Liepos

Waterbury, Conn
PARODOM, PUOTOM, ALUI 
PINIGŲ YRA, BEDARBIAM 

NĖRA

pijonai nenueitų, o jau ypatin- kad ši anarchistinė betvarkė1 
gai kada draugui, Bimbai ren- ■ viešpatautų ilgai, kaip galima, 
giama. ' 
būklas, jei jie “pamirštų

O ką revoliuciniai kalbėto- j 
jai tokio baisaus kalba, kad, parapijonai jau permato kų- 
taip prabaštėliai bijosi, kad! n/g° nešvarią politiką ir pik- 
parapijonai nenueitų į darbi- tinasi. Tuoj permatys ir kiti, 
ninkiškas prakalbas? Nagi, ne&i duosis visi lietuviai darb. 
kalba apie darbininkų išnau- j parapijonai amžinai mulkinti.

Tai tikrai būtų ste-! Kitaip, jis jūs nesistengtų su
laikyti nuo darbininkiškos ap- 
| švietos. žinoma, pažangesni

Tuoj permatys ir kiti,

Prašoni visų organizacijų, kad tą 
dieną nieko nerengtų, bet visi masi
niai dalyvaut šiame parengime.

Kompartija.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia BUNCO 

PARTY subatos vakare, gruodžio 1 
d. Lietuvių Darbininkų svetainėje, 
920 E. 79th St. Pradžia 7 vai. Bus 
lošimas Bunco, laimėtojai gaus do
vanas, po tam bus šokiai iki vėlu
mos. Kurie dar neesate matę tą lo
šimą, ateikite nors pasižiūrėti, o čia 
bus kas pamokins; tik ateikite anks
čiau kad liktu daugiau laiko pasi
šokti. Bus užkandžių ir t.t. Įžanga 
tik 15c. Pelnas skiriamas Komunistų 
Partijos vietinei organizacijai.

Visus užkviečia Komisija.
(274-275)

TAMSYBĖS APAŠTALAI
DARBININKIŠKOS APŠVIE

TOS BIJO
Demokratai ir republikonai dojinią, apie darbinin. vargus, i ~~ y _

rinkimų die- Išaiškina, kaip dirbtuvėse bo-1 Teatras Moteris Gatvėje
241 S. Yurgaitis( išmok. M.

Yurgaitienė) 150.00
4 J. Budrickis (pašalpa) 79.50
4 J. Paulukonis 14.00
4 J. Steinis 36.00
4 J. Binkulis 42.00
4 S. Kuzmickas 21.50
4 A, Masionis 12.00
9 J. Virvickienė 32.00

13 O. Vainickienė . 39.00
20 D. Grigula 21.50
36 I. Partakas 30.00
40 M. Hugertas 1 24.00
47 A. Rimkus 19.00
49 P. Balchen 59.00
51 F. Wallace 59.00
51 V. D: Degulis • 36.50
51 V. Rųmzis , 28.00
53 J. Draunis 36.00
Vajinitikai;
V. Yonikas 3.50
S. Murininkaitis 1.00
J. Sliekas 2.00
Actuary J. N. Jamison 100.00
Sekr. alga ; ' 83.00
Taksai už, čekių niainymą .56

Viso išmokėta $929.06

Rugpjūčio
K p.
4 F. čižauskas pašalpa 5.00
5 J. Paulauskas 91.00

17 B. Abromaitis 36.00
27 O. Belskienė 54.00
30 J. A. Kunskis 75.00
41 J. Aikienė 40.00
44 P. Sakevičiene 4.50
47 R. Beniušienė 31.00
49 M. Barkauskas 25.00
49 T. Lisajus 5.90
51 V. Degulis 40.00
52 U. Vaičiulienė 23.50
52 E. Jančiauskiene 44.00
55 J. Karčinskas 120.00
55 A. Medeika 169.00
Pav. J. Balnius
Vajininkai

17.50

16 kuopa .50
A. Kubilskis
Raštinės išlaidos:

1.00

Telefonas 15.35
Paštas 16.71
Spauda 14.54
Stenceliai 3.50
Popiera , . , , 2.20
Rašalas 2.00
Ribinas .75
Smulkios , ■ , , ■ ; 4.05
Važinėjimai 7.20
Pren. J. Balnio 4.50
A. Čelkiui vainikas 10.0!)
Taksai už čekių mainymą .64
Centro: Pirm, J. Gataveckui alga

prieš rinkimus ir r 
noj, užvertė bačkom alaus vi
sus kliubus, neaplenkdami ir 
lietuvišką parapiją.
primint, daugelis pažangesnių 
parapijonų pasipiktinę, 1__
kunigai parapijos įstaigas pa-

sąj darbininkus baisiki išnau- į Lapk. 25, vakare, 103 Green 
doja, kaip darbininkai turėtųWaterbury, Bridgeporto

Reikia susiprasti, organizuotis prieš ' lošėjų grupė suloš gražų ir iš 
j bosų tą išnaudojimą. Ką dar- tikrų darbininkų gyvenimo 

, kad bininkai turi dąryt, kad skur-Į§įoj kapįtalo sistemoj-tvarkoj 
dą prašalinti. Kaip kovoti už i įvykių veikalą. Įžangos tikię- 

nes gali 
SOCIALĘ APDRAUDĄ. Kaip i prįtrukt vietos. Įsitėmykit: po 

prieš imperialistinius lošimui šokiai. Rengia Vilijos

vertė išnaudotojų klasės parti-!nuo bedarbės, ligoj, senatvėj ,,įus įsigykit iš kalno, 
^4 T A TT T~1 A T~v ATT T'V A TX - * __ l '

joms ir turi tiesą pykti. ’
Daug parapijonų nedirba, kovoti

kiti .tik po labai mažą laiką Į karus, kas turi naudą iš karų • Chorns.
gauna dirbti, o tai vis po iš-'ū’ kas juos rengia, o kaip ka-j ,-—
naudotojų klasės tvarka. iPa- i rai neša vąrgųs,, jaunatvės gy-! Vilijos . Choro mėnesinis'su- 
žangesni parapijonai mato ir, vybių netekimą. Aiškiau pa- < ■ 
atmena iš praeities, kad tos | sakius, kalbėtojai aiškina, kaip Kare 
partijos prižada viską prieš1 klasiniai :. - . ____ -- .— -------
rinkimus, o po rinkimų gauna j kai veikia, kad -sutverti tokį patikai ir rėmėjai kviečiami į

sirinkimafe įvyks lapk. 20, va- 
. - savoj svetainėje, 774

susipratę darbiniu^ gank st. Visi choristai, sim-

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ukesių Kliubas rengia 

koncertą ir balių “Laisvės” naudai, 
nedėlioję, 25 lapkričio, 10 W. 22nd 
St. Koncertas prasidės 5 vai. vakare, 
po koncertui bus šokiai prie geros 
orkestros. Koncerto • programoj da
lyvaus , žymūs dainininkai; dainuos 
A. Višniauskas ir kiti, ir bus Rūsų 
jaunuolių stygų orkestrą. Kviečiam 
visus dalyvaut, įžanga tik 35c.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

tik dar didesnį išnaudojimą, surėdymą, kur žmogus žmogų susirinkimą. Taipgi mes kvie- 
■ Ir jei priseina pareikalaut ge-' 
resnio gyvenimo, 1 

i vaišina per galvas.
Išnaudotojų fabrikantų par

tijos pinigų turi parodom, alui. 
Štai, netik prieš rinkimus, nu- 
samdę benus parodavo, *desėt- 
kus tūkstančiu mėtė, bet ir u * 
po rinkimų demokratai suren
gė parodas ir bankietus iškėlė, 
kaipo laimėjimo puotas. Sco
ville, American Brass, ir kitos 

. kompanijos už tas išlaidas at
siims iš darbininkų, kurie dar 
dirba.

: Bet kada bedarbiai pareika- 
! lauja pašelpos,! sako, pinigų 
“nėra.”

negalėtų išnaudoti, pavergti'įčiame ir visus jaunuolių cho-1 
i tėvus į susirinkimus.

naudos, pelno. i Draugai, choras yra darbinin-
Na, tai, kunige, kas čia taip : kų chbras, o ne kokios ten 

baisaus, kada apie tokius upės Vilijos. Ir jei jis yra 
klausimus darbininkas kalbė-;mūs visų, darbininkų choras, 
tojas kalba, šviečia, mokina !įaį vįsį mes juo turime rupin- 
kitus brolius darb. klasinio su-’ ^s.
sipratimo. Rodos, tik patys i Pagelbėkim visi chorui gy-| 
išnaudotojai, valdančioji kla-L^ti, pagelbėkim jam veikti, i 
sė ir jos visi pakalikai neap- j pagelbėkim prikalbinti jam 
kenčia tokių prakalbų, o kuni- naujų dainorių narių. Taipgi, 
gai vis giriasi, kad jie mylį j gaiįma priklausyti ir ne daini- 
artimą ir mokina kitus taip ' nįnkui, taip sakant, garbės ne
mylėt, kaip pats save. I rįu#

Tad, broliai parapijonai, lie- [ 
tuviai darbininkai pamąstykit, j 
keno reikalus jūsų kunigas gi- į 
na, kada jis jūs neprileidžia į j 
darbininkiškas prakalbas.

Reiškia, jūsų kunigas eina 
ranka rankon su išnaudotojų 
klika. Jūsų kunigas trokšta, 
kad išnaudojimo tvarka, be
darbės, karai, žmogžudystės 
del privatinio kapitalistų pel
no, vagystės, suktybės, žodžiu, ■ ■ ’ ’ ! » ; • • »

------ --- !------------ - r-;-:--- :—>-r-

tai buožėm del savo gerovės, privatinės • rjstų

S
 Gydoma ' Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

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 Easl 16 St. N. Y.

CENTRO KOMITETO POSĖ
DŽIO PROTOKOLAS

APLA. Centro Pildomojo Komiteto 
posėdis įvyko spalio 21, 1934, APLA 
Centro raštinėj. Visi Komiteto na
riai dalyvavo.

Posėdį atidarė pirm. J. Gatavec- 
kas 10 vai. ryte.

Centro iždo globėjai peržiurėjo vi
są APLA. turtą ir surado tvarkoj. 
Atlikta taipgi pašalpų ir pomirtinių 
išmokėjimai.

Perskaityta trimėnesinio, liepos 15 
įvykusio posėdžio, protokolas ir pri
imtas su sekamais pataisymais: 
Paragrafe 6 turi būt parašyta: 
“J. Miliauskas protestuoja prieš to
kią taiką, kokią advokatai siūlo ir 
Centro Komitetas priima užbaigimui 
2 kp. teismo.” Taipgi turi būt patai
sytas par. 9 apie 45 kp. narės Petro- 
niutės pašalpos išmokėjimą. Turi but 
parašyta, kad jinai buvo suspenduo
ta ir blankas suvėlavo , todėl, kad 
kuopos sekretorė neprisiuntė laiku 
duokles Centran ir taipgi toli gyven
dama laiku neaprūpino ligonės blan- 
komis. Kiti du specialių posėdžių 
protokolai užgirta, kaip skaityta.

Centro Komiteto nariai išdavė ra
portus iš savo veikimo. Atlikę visas 
jiems pavestas pareigas.

Pirmininkas raportavo buvęs tris 
sykius pas advokatą 

*' rugsėjo 16 sušaukęs 
Kom. posėdį 2 kp. 
vieną naują narį ir
pastangos daugiau gauti, kaip narių 
taip pat ir darbininkiškai spaudai 
naujų skaitytojų.

Sekretorius raportavo pabaigęs 
tvarkyti pomirtinių paliudijimus ir 
dabar mažai beliko tokių, kurie ne
turi pomirtinės’ paliudijimų; sutaisęs 
visus reikalingus dokumentus Vileniš- 
kio mortgečiaus reikalu, kad gavus iš 
Home Loan bonus; susirašinėjęs su 
Insurance Departmentu; užsakęs per 
“Laisvę” atspausdinti 1,500 įstojimo 
blankų; pasiuntęs mandatą P. Devei- 
kiui dalyvauti Chicagos Kongrese 
prieš Karą ir Fašizmą; pasiuntęs pro
testo rezoliucijas prieš terorizavimą 
streikierių San Francisco, Minneapo
lis, tekstilinių darbinin. streike; taip- lios kitos irgi turi naujų narių, bet 
gi rezoliucijas reikalaujant paliuo- vistiek dar mažas skaičius.
suoti Frankfield, Egan, taipgi Thael- j Jau baigia eiti antras vajaus mė- 
xnann ir kitus priešfašistiniai nusi- nuo, o dar daugelis kuopų nieko ne- 
stačiusius žmones. : darė vajaus reikalu. Tai nors dabar

Svarsyta 2 kp. teismo klausimas, turėtų būtinai pasismaginti ir prisių- 
Skaityta 2 kp. rezoliucija, pasisa
kanti prieš tokią taiką, bet sutinkan
ti pasirašyti dokumentus baigimui 
teismo. Skaityta 12 kp. rezoliucija 
stojanti už greitą baigimą to teismo; 
nutarta, atsakyti, kad Centras dar
buojasi baigimui teismo. Taipgi nu
tarta kreiptis pas advakatus pasitar
ti, kaip greičiau baigti teismą.

Svarstoma skundai ir apeliacijos.
10 kp. nario Dambrausko prašymas 

pašalpos vėl atidėta ir nutarta 
kreiptis į ligonbūtj gauti daugiau in
formacijų apie jo ligą.

11 kp. narės Jurgaitienės pašalpos 
mokėjimas atidėtas. Blankos tinka
mai nesutvarkytos kuopoj ir taipgi 
buvus suspenduota delei laiku nemo-

pranešti

pusi.tinkamumą nusako konst, 
skyrius IV, par. 1, 2 ir 3.

Kaip Vajus Vedamas
Centran prisiuntė naujų narių apli

kacijų sekamos kuopos: 3 kp. du 
naujus narius; 29 kp. tris naujus 
narius; 20 kp. du naujus; 12, 37, 54 
ir 55 po vieną naują narį. Kol kas 
tiktai septynios kuopos prisiuntė Cen
tran naujų narių. Kiek žinoma, ke-

Ganasti naujų narių aplikacijų, 
miegoti, reikia darban stoti.

Centro Komitetas 
tam, kas suorganizuos naują 
penkis dolerius dovanų. Imkimės visi 
už. darbo ir tuojaus pamatysime, kad 
turime net kelias 
Kvieskime lokalines 
prie APLA.

I Rašykite spaudai 
vajaus ir taipgi apie abelną APLA 
kuopų veikimą.

nutarė duoti 
kuopą.

naujas kuopas, 
draugijas dėtis

apie pasekmes

■

:■

“Daily Workeriui” per šį mėnesį 
aukavo sekamos kuopos: 50 kp. $7.50; 
26, $2.50; 41, $4; 16, $1; 24, $1. Pir- 

; miaus aukota $5.00. Viso $21. Kvie
čiamos kitos kuopos prisidėti su au
ka.

J.
J.

Vice' Pirm.' Stašinskui 
. alga ir važ. . 11.50

Ižd. Jesadavičiui alga ir
kitos iŠl. 77.14

/ Iždo glob. J. Urbonui
alga 7.50

Lekavičiui alga ir važ. 4.75
Miliauskui alga ir važ. 8.18

Apdraudos dept. egzaminieriams
201.11

Viso išmokėta $1190.27

; Jau yra nuo senai pastebė
ja, kad kaip tik lietuvių darb. 
,apšvietos organizacijos rengia 
i apšvietos parengimą, ypatin- 
igai prakalbas tai visuomet 
įValahtiejus su savo bernais, 
! vargonininku ir kitais, suran- 
i da ką nors surengti, kad para-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partija rengia savo me

tinį bazarą kuris įvyks subatoj ir 
nedėlioj—8 ir 9 gruodžio, Prospect

■ Auditorium, 2612 Prospect Ave. i 
Į Bus muzikališka programa, šokiai 
ir kiti pamarginimai.

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.

kejimo duoklių. Nutarta 
kuopai apie tai.

11 kp. narės Dvylienės 
, svarstyta. Nutarta, jeigu 

gerai blankos sutvarkytos, 
pašalpą.

25 kp. narės Rodgers pašalpos mo
kėjimas svarstyta ir nutarta atidėti 
išmokėjimas, kad daugiau pasiteira
vus apie jos ligą ir geriau sutvarkius 
blankas.

41 kp. nario Katausko trūkumas 
pašalpos svarstyta ir nutarta trūku
mas, išmokėti, kuomat gauta tinka
mas paaiškinimas.

reikalas 
jos bus 
išmokėti

mo- 
kad 
pa-

41 kp. nario Toleikio pašalpos 
kėjimas svarstyta. Pasirodo, 
skundas nepakankamas. Nutarta 
šalpą išmokėti.

44 kp. nario L. SakeviČiaus apelia
cija svarstyta ir nutarta pašalpą iš
mokėti atitraukiant du doleriu tyri
nėjimo išlaidų.

, . 44 kp. nario T. Bames pašalpos 
mokėjimas svarstyta ir nutarta iš
mokėti, tiktai atitraukiant porą do
lerių tyrinėjimo išlaidų.

Vajaus reikalu raportuota, kad pra
kalbų maršrutai pasisekė vidutiniai. 
Supažindinta platesnė lietuvių publi
ka su APLA, Gautai pasižadėjimų 
prisirašyti • prie APLA., taipgi drau
gai Žadėjo daugiau darbuotis gavimui 

ijų narių. Nutarta dėti pastangas 
i ir teikti 

penkis dolerius tiems, kurie suorga
nizuos naują kuopą. Ypatingai dau
giau darbuotis Pittsburgho

v* naujų narių. Nutarta dėti p 
suorganizuoti naujas kuopas

apielinkė-

Centro Sekr. J. Gasiunas.

APLA FINANSINĖ ATSKAITA UŽ 
LIEPOS, RUGPJŪČIO IR RUGSĖJO 

" MĖN., 1934

v Raportuota, kad APLA. 
įvyksta lapkričio 4, L. D.

: nėj, Plttsburghe. Tikietai

koncertas 
D. svetai - 
parsiduo- 

po 25 centus. Užkviesta 'daugiau 
, „.iniškų spėkų jame dalyvauti.

Centro sekretorius raportavo apie 
dsą APLA stovį. Pažymėjo, kad per 
įastaruosius tris krizio metus APLA 
lUmaŽėjo nariais. Turtas betgi gerai 
>aaugo. Lėšų fondas vis turi truku

mą. Apsvarsčius tą trukumą duota 
sumanymas liuosanoriai nusimažinti 

' algas. Pirm Gataveckas nusimažino
nuo $50 iki $40. Sekr. Gasiunas nusi- 

? mažino nuo $1,000 iki $900. Ižd.
* YesadaviČius nusimažino nuo $120 
C iki $100 į metus. Vice pirmininko ir 
./ , iždo globėjų algos pasiliko tos pa

čios—po $15 į metus. Nutarta ir dau
giau taupumo Centre pravesti. Taipgi 
kviečiama ir kuopos žiūrėt taupumo. I

Kp.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
24
25
26
27
29
36
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58 
Pav.

V.

Liep.
5.92

19.32 
78.90 
31.66

Įplaukos

Rugp.
6.80

25.95
60.88
20.29

16.17
18.65
36.80

9.03
-20.05

40.94
5.67
7.90
4.25
5.95

44.69
24.20
29.28
24.00 
-10.25 
14.95
46.20
17.63
15.19
23.50
35.35

7.13 
12.09 
26.32

8.17
13.14
27.25

9.70
23.94
37.09
7.63

• 14.32
26.36
25.39

4.26
82.82

21.27
59.92
38.63
57.50
46.20

21.40
19.24
56.81
10.89
18.84
36.33
30.32
6.46
3.40

47.93

14.09 .
29.45
14.06
12.06
90.37
28.29
19.72
20.64i '

i 10.61

Rugs.
28.13
23.81
92.09
35.70
12.00
22.91
17.90
37.86
13.52
34.06
25.32
16.27

6.24
5.96

10.70
46.26
40.54
18.17
17.97
16.83 
14.36' 
64.45
27.89 
20.99?
22.47į

Rugs.

9 kp. Fred Kungis (išm. Andrew 
Kungis) pomirtinė

9 U. Raudonienė (išm. J.
Raudonis) pomirtinė

48 M. šiurmaitis (išm. A. Šiur 
maitienei) pomirtinė

Dobulis, pašalpa
Sperskis
Artmonienė
Merkevičius

J. Antanavičius
R. Muckus
V. Petroniutė 
Ona Žiobienė
J. Rakauskas
T. Vilkaitis

4
9
9

29
40
40
45
48
53
53 _______

Į Centro Pirm. A. čelkio
į važ.
: Centro sekr. alga
I m i • v v ■» • •

P.
J.
O.

alga

10.63

33.00
12.87
35.16
39.29

7.63
22.53
2^.81

21.78

32.00

300.00 
20.00 
47.00 

5.00 
6.00

122.00
27.00 
13.00 
78.00 

133.00
50.00 

ir
8.92 

83.00 
.46Taksai už čekių mainymą

Adv. Obernauer už patarnavimą 50.00
Centro pirm. J. Gataveckui 

važ.
už.

3.11

Viso išmokėta

Sutrauka
$1,000.27

Per
Per

mėnesius įplaukėtris
tris mėnesius išmokėta

tris mėnesius lieka

3,787.98
3,119.60

668.38
75.00

16.75
43.85

8.51
25.54

6.56

5.43
46.50

13.20
69.11
11.55
87.21
62.81
16.46
18.13
32.18
10.08

20.41

1236.85 1222.66

22.4V . 
' 10.48.

31.61 ’
11.50 į
16.34 i
49.50
12.23
44.75
35.32

5.94
15.84
25.21
27.25

6.83
35.02

24.68
28.11
29.25
48.20
43.99

; 7.55
10.19
43.10

5.55
57.00

1328.47

Per
Ludwikp .męrtg. nuo$ipitis,
Farmers’ Nat. Dep. Bank. nuos. 55.50

Viso 798.88.
Balansas, iš birž. 30, 1934 27,106.16

Visas piniginis turtas $27.905.04
Visas inventorius ‘ 941.25

Rugs. 30 visas APLA turtas
$28,846.29

J. Gasiunas, .
APLA Centro Sekr.

APLA. Centro Iždo Globėjai per
žiūrėjome liepos, rugpjūčio ir rugsė- j 
jo įplaukas ir išlaidas, taipgi visą ! 
APLA turtą spalio 21, 1934 ir sura
dome tvarkoj, ir taip randasi, kaip 
viršuj paduota.

šiuomi pasirašome:
APLA Centro Iždo. Globėjai: 

Jonas Urbonas, 
J. Miliauskas.
Dominikas Lekavičius.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Lietuvių Darbininkų Dienraščio “Laisvės” Naudai Puikus

BANKIETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-JOS 7-TAS APSKR.

Šeštadienį (Sukatoj), 1 d. Gruodžio (Dec.), 1934

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS SILVER IR E GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS.

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

Gerbiamieji: Šis .bankie- 
tas ir šokiai, o taipgi ir kon
certas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų 
buvusių South Bostone.

Bus piiikių ir įvairiausių 
valgių. į

Koncertinę programos da
lį išpildys jau gerai lietuvių 
tarpe žinomi dainininkai, 
Adele Mickevičiūte iš Prov- 
idėhbė, R. I.; Ignas Kubi-, 
liūnas, šodthbosfonietis; vie
tinis Merginų Kvartetas ir 
chorvedys Petrikas, daini
ninkas. ,1
Šokiams grieš Worcesterio 
Orkestrą iki vidurnakties.

Zuzana Naviackiene, kon
tralto. išzSo. Boston, Mass., 
Eva Sideriute, lyriškas so
pranas iš Hudson, Mass., ir 
Aldona Klimiūte, koloratū
ra sopranas, iš Brooklyn,

Ignas Kubiliūnas

Ar Jau Turite Bankieto 
'Bilietus?

Seserys Marytė ir Pauli
na Kaškevičiūtės, puikiai 
išsilavinusios d a i n i ninkes. 
dairiuos duetus.
Įžanga: Į bankietą, koncertą ir 
šokius—85c.į įbet perkant tikie- 
tą is ■ ankstb-2—75c; tiktai šo

kiams—40 centų.
Šiame bankietė, koncerte ir šo
kiuose dalyvaus daug publikos 
iš visos Naujosios Anglijos 
miestų ir miestelių. Tai bus 
pirmutinis tokis milžiniškas su

dėjimas lietuvių darbininkų. Pa
imtos abi Lietuvių svetainės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius darbininkus dalyvauti 
šiame dienraščio “Laisvės” 
naudai bankiete. Atsilankyda
mi, jūs netiktai paremsite savo 
reikalus ginantį dienraštį, bet 
podraug ir smagiai pasilinks
minsite, o taipgi skaniai paval- 
gysite.

<’> j

<|> Prašome įsigyti tikietus išanksto, kad būtumėte užtikrinti su vieta. Tikietai gau- 
i narni pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.
f • Kviečia Rengėjai.
f.. ■' A , .į ~ . ■_________ . ___________________ : ....... ................................................
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Tik 60,000 Dolerių Trūksta Banke 'diŠkom spėkom. Kaip tokiam 'juokais; jie mus sukars ir del' Mitingo Tvarkos Vedimas-

' FORT WILLIAM, Canada. 
—Kapitalistai suskaito sulyg 
viena milioninę dalim cento, 
kiek randas pas darbininkus. 
Jiem ir tai pavydėtina. Jie už
miršta, kad darbininkai pavie
niams parazitams sukrovė mi- 
lionus, o patys šiandien badau
ja.

Jų teisės—įstatymai leidžia 
išplėšti visą, ką darbininkas 
sutveria. Darbininkas gi netu
ri teisių pasiimti tą, ką pats 
pagamina. Pažvelgkim į Fort 
William. Didžiausias Kana
dos centras duonos, įvairių 
produktų prigruzinti sandėliai. 
Padanges raižo eleveiteriai ei
lių eilėms nustatyti ir pilni 
įvairių grudų, o šiandien dar
bininkai badauja. Nekalbant
apie didmiesčius, bet pačiame teisių. 
Fort William šiandien didžiau
sia armija bedarbių, kurie su- neris klausėsi bet vargiai 

įvažiavo atleisti nuo kelių dar- ką išmokinsi šiaudus ėsti.
bo. Per keletą metų darbinin- j 

( kai už penkis dolerius ant mė
nesio dirbo, kai vergai. Užbai
gė darbą, užsibaigė “taupi- 
niai.

Sušauktam masiniame be- maistfii ir nakvynė, 
darbių susirinkime, buvo pa- minia numaršavo

mažam būreliui streikierių, tai to bus South Bostonui negrą-1 
'ir nebuvo galima pilnai lai-'žu pasirodyti. f

. . mėti. Bet sugrįžom su šiokiu'miestu iz . • , i • • (tokiu laimėjimu. Atsiėmėm. kaiKuomet rinko nuo suplainių,, . .. x . rv-;v_ . .. . , buvo kompanija numusus. Is-ir veze i vergijos kempes, bu- . . , . . ~ '... ..... •
vo visos provincijos ir visi mie-!kovojom atga! kuP011"8’ Ga'• lk« <?araP‘W eina «an atkak- 
štai vienos valstybės, dabarivom Iresnes sapoj sąlygas u- h kova Norma paša Imti esą-- 
.. . . . ... . ; pripažino uniją, atvirų durų mas klebonas, kun. Vermaus-kiekviena provincija ir mies-if. _ . \’ v . ~ ’, . . , V1 . teisėmis, ir studus sapoj. Pasi- kas,tas yra atskira respublika ir v_ . ’ ,. . . _ .Y. ’ . TT ,
šaukte šaukia ko tu atvažiavai •rase sutartl penklem men<?' įkeltą kun- Urbanavičių. Pas- 
iš kitos “karalystės.” Reiškia,. 
darbininkų “vadas” per trisde
šimts metų darbininkus demo
ralizavo, skaldė jų jėgas ir, 
šiame susirinkime manė jam ' 
tas pavyks. Darbininkai įnir
šę nubaubė Mr. Spunerį ir šau-, 
kė išmesti, bet mūsų vadovau- j 
janti draugai pasiūlė pasodintiI 
eilėse žymų “vadą” ir tegul j 
pasimokina, kaip revoliucionie
riai darbininkai sprendžia 
klausimus prie iškovojimo savo

Penktas Puslapis •’

tur būt,-Pittstonui teks Raudo- ■ 
na Vėliava, jei jie taip dar
buosis. t. .

Nutarta 203 kuopą, Inker- 
man, Pa., likviduoti, nes 12-to 
apskrięio komitetas dėjo daug 
pastangų, kad. tą kuopą atgai
vinus, bet nieko negalima ten 
padaryti. Tad buvę tos kuopos 
nariai, norėdami būti ALDLD 
nariais, lai priklauso 12 kuo
poj, Pittstone.

Nutarta rengti vakarienę 
apskričio naudai sausio mėne
sį, 1935 m. Taipogi bus lai
mėjimas $2.50, tai sužinosite, 
kuris esate laimingiausias. 
Klauskite apie tai apskričio 
komitetą.

Nutarta šaukti ALDLD 12- 
to Apskričio konferenciją pa
skutinį sekmadienį, tai yra 27 
d. sausio mėnesio, 1935 m., 
10 vai. ryto, Darbininkų Cen
tre, Wilkes Barre, Pa.

Kurios kuopos norite, kad d. 
! A. Pietariūtė atvyktų išduoti 
raportą ir atliktų pareigas ki
tais klausimais, tai greitai pra-

L su-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5823—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of' Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BROMMER
5823—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 932 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ’ 
on the premises.

COSTANTINO CASTELLANO
932 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 414 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

B1AGGIO CERRONE
(JACK’S BAR and GRILL) 

Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

Nepagirtinas

Negalima nutylėt, kas ne- 
Vermausko Parapijiečiai Juda tinkama, kas netvarkų. Mitin- 

South Bostono lietuviu kata-'f0 Pi™ininkas labai tęsė mi- 
tingą, netvarkiai vesdamas ir 
prie kiekvieno perstatymo pats 
kalbėdamas po kelioliką minu- 

iits, kliu, vėrinėms- v. . . .. , . .. , „ -i • ■ 4 •! cių ir veik tą patį kartodamas,o jo vieton parsikviesti* L . I..-, , -Antra, tai netaktiškas elgesys 
tarasis, sako, buvęs kur kas' dist!'ikt,° organizatoriaus, kuris 

atsisaukė aukų padengimui lė
šų net po 10 minučių karto d a- 
.mas: “Kas aukos $10?” ir net 
tiesiog rodydamas į sietynie- 
čius. Mat, Freiheit Choras 
aukojo $10, tai jis mano, kad 

gan plačia banga, jei nebus f ^tynas gali tiek aukoti. 
Co. streikas patenkinti parapijonu pagei-1Labai. daug. ™okl« P^'a'Pų 

davimai ” , i žmonių pasipiktino, vadinda-
. • mi biznio jomarku.

I£ontr-revoliucininl<as Vyskū
pas “Laimina”

Išguitas iš Sovietų Sąjungos1 
kontr-revoliucininkas vyskupas 
Matulionis dar vis šitoj apie- 
linkėj trankosi ir “laimina” pa-; 
rapijonus, niekindamas Sovie- 

t tų Sąjungą. Man teko kalbė- 
1 tis su keliais parapijonais, ku- 
I rie girdėjo jo “laiminimus.’’ 
Reikia pastebėti, kad parapi- 
jonai netiki to “šventojo” ple* 
palams ir melams. Išmoksta, 

i mat, ir parapijonai atskirti ge- 
I ra

rašė sutartį 
šiam.

Tai pasekmės virš dešimties'džentelmoniškesnis ir nepanei- 
savaičių kovos. Sugrįžę dirb- gęs taip parapijiečių reikalų. ■ 
ti, baigiam likusį darbą. Bet Užtai jį dvasiškijos bosai iš- 

! “euteriai” nepradeda ant -nau- kėlė, 
jo užsakymo dirbti. Gal dar | judėjimas 
prisieis be darbo pabūti kele- biskelio, bet jis gali išsiveržti

• tą savaičių.
Šis Hili' Bros.

! duoda visiems darbininkams
• pavyzdį, kaip reikia streikuo
ti ir kaip atsiekti šiokių tokių 
rezultatų darbininkų naudai.

1 Streikierys.

Nutarimas įvykdintas—Spu- 
vil-

de- 
pa-

Kovos Lauke

Sekančią dieną įvyko 
monstracija už tuojautinę 
šalpą:—trys tikietai į dieną

Alkanų 
prie City 

kviesti miesto ponai. Ką jie j Hali įteikti reikalavimus val- 
mano daryti su esančia be-1 donams, bet štai visa nelaimė, 

•miesto majo
ras buvo išvykęs į “laidotu- 

Reikalavimų nebuvo kam 
priimti. .
pasityčiojimų iš alkanų darbi
ninkų ? !

Darbininkai Kalti

darbių armija? Neatsilankė ! j kad pati galva— 
Nemalonu sotiems alkanus ma- j ras buvo išvykęs 
tyti. Vienas tik liberalų ai-1 ves. 
dermanas pasirodė scenoj— 
Mr. Krafft. Jis vargšas irgi 
pabėdavojo, kad vargas. Lin
kėjo visiems surasti darbus. Ir 
ko daugiau galima buvo tikė
tis ?

Darbininkai pasipiktino to
kiu pasityčiojimu ir griežtai 
pasakė, kad mes neprašom, o 
reikalaujam. Matydamas ma
sėse tokį-griežtą sentitnentą, 
ponulis pasiteisino, kad turi 
tuo reikalu atsikreipti į Otta- 
wos ponus. Darbininkai rei- 
kalauna tuojautinės pašalpos 
ir negali laukti kelių mėnesių, 
kol nutars, kad nėra iš kur 
paimti. Mr. Krafft sako susi
nervavęs, kad nėra jau taip 

^loga, kaip perstato bedar- 
biai, nes ant kelių darbo yra 
išmokėta 60,000 dolerių če
kiais ir dar nėra bankuose iš
keisti, reiškia pas darbininkus.' bininkams valdančioji

Kol kas parapijonuose
eina nežymiai, po

So. Boston, Mass

nuo blogo.
Korespondentas.

; Su įvairiais niekniekiais mi
tingą nutęsė iki 11 vai., o ge
riausias kalbėtojas, d. Hath
away, tik 11 vai. pradėjo kal
bėt. Kuomet jo prakalbos no
risi klausyt ir klausyt, čia gi 
jau vėlu ir žmonių jausmai nu
vargę. Išsėdėta per tris va- 
landas, galima sakyti, ko ne neškite apie jūs šaukiamą
beverčiai. Toki elgesiai atšal
do net ir simpatikus, ne tik pa
prastą publiką nuo panašių 
mitingų, o tas neneša naudos 
darbininkų judėjimui.

A. Albinas.

sirinkimą.

12-Apskričio Sekr.,
V. Glaubičius, 

316 George Avė 
Wilkes Barre, Pa.

Laimėtojas Ilsisi.

Kaip žinia, Mass, valstijoj 
pereitus rinkimus į gubernato
riaus vietą laimėjo demokratų 
demagogas James Curley, ku
ris žadėjo darbininkams “dar
bą ir algas.” Tie jo pažadai,
aišku, bus įvykinti lyginai tiek' 
pat, Riek juos įvykdė Roose-! 

j veltas, patapęs šalies preziden- 
Ar reik dar didesnių į Vadinasi, tie darbininkai, 

kurie balsavo už Curley ir jo j 
gengę, skaudžiai turės nusi-; t ■ . . •
vį]įi | tų Sąjungos 17 M. Jubilėjaus

Pats Curley tai laimėjo. Po I Lapkričio 7 d., puikiausioj : ALDLD 12-to Apskričio ko- 
rinkimų tuojau vietinė spauda žydų buržujų -------- ‘ ‘ ‘ x f_. :..x.
išpublikavo jo paties, dukters į Auditorium, įvyko vietinės Ko- kričio ir padarė daug gerų fa
ir dukters šuns paveikslus, Į munjsty Partijos sekcijos su- rimų, kuriuos dabar yra reika- 
paskelbdama, kad Curley ‘ la-! rengtos masinės 17 metų gyvą- las vykinti gyvenimai!.
bai pavargęs.” Dabar ponas , vįmo jr socialistinio budavoji- 
Curley išvyko į Georgia ku-jm0 Sovietų Sąjungos sukaktu-j — 
rortus, kuomet šimtai tūkstan-1 vgs
čių Mass, bedarbių skęsta į Programos išpildyme daly-j- 
skurde. . vavo Sietyno Choras, žydų

Bedarbis Nušovė Policmaną .Freiheit Choras, gaisus pianis- ’ 
\ ; tas Eugene Nigob, Raudonoji •

šiomis dienomis Maldene Orkestrą ir Jack London kliu-/ 
bedarbis Edmund J. Walsh nu_ arįjsįy grupė. Kalbėtojais^, 
šovė polierpaną. McLain, kuo- Luvor'Dr. Joseph.-?Palakoff, 
met pastarasis norėjo jį su- nuo Sovietų Sąjungos Draugų 
areštuoti. • Ilgai būdamas be clarence Hathaway

NEWARK, N. J Wilkes Barre, Pa

that License No.

LIQUOR 
Retails1 Sėkmingas Paminėjimas Sovie- į 

i . • ___-
ALDLD 12-to Apskričio 

Reikalai
Minimai demonstracijai 

buvo išduotas leidimas 
monstruoti. Darbininkas 
turi gauti leidimą pasakyti, 
kad jis nori valgyti. Dabar 
policijai išduotas varentas 
areštuoti tuos vadus, kurie ve
dė alkaną minią darbininkų 
pareikšti ponams, kad nemir
sim badu, o patys pasiimsim. 

Savaime, buržuazija areš
tuos, suras kaltais ir nuteis; 
jeigu mes tylėsim. Mes turim 
•grupuoti didesnes jėgas visos; 
Kanados darbininkų prieš ■ 
buržuazijos atakas, už darbi
ninkų teises.

Mes matėme, ką davė dar- 
I Mm limenus, v ciiuaiįvivj i klasė 

Vaizduokis! Per keletą metų • konservHtyvų. Kiek savo pri- 
tU0s Čekius išmokėjo. Gal ne , ičnildo P.ąant.i valdonai 
vienas 'pametė, 
po freito ratais su tais če
kiais, o nemažas skaičius dar 
dirba militarinėse kempėse ir 
galimas daiktas, kad tas “su- ira^tniictiniamo na - j-. ... . visame Kapitalistiniame Pa“jose. šiuos žodžius
™as v ° P1ve/VeS saulyJ ^skiriant imperialistinę Walsh yra užrakintas kalėji- mi Po 3“4 darbininkiškas dai-
Mr Krattt užmiršta Kaa kon-. Japonija> kokį mes turim “de-!me ir nepalaidžiamas po jokia nas> kas Publikai labai patiko, i 
traktoriai ir kiti kas mene-, mokratinėj” šalyj. Ar panai- bėla> Jis sakosi nušovęs polic-; Nors Sietyno Choras neturėjo 
ste didesnes sumas įsideda į kinta mi]itarinės vergų kem- mana netiksliai. -Ti« nnvoioR savo mokytojos—d. šalinaitė 
kišenių, kaip 60,000 do ., o Jei.pėS? Ne! Vienok liberalai lai- , 
darbininkų dirbo ant kelio ke-1 
Ii šimtai tūkstančių ir galimas' 
daiktas—arti miliono. Ant mi-1 
liono išdalinkim, ponuli, $60,.-1 
000, tuomet matysim kiek pas 1 
darbininkus yra pinigų ir var
giai bus atpildytas banko ne-1 
dateklius.
Per Trisdešimt Metų Neišmoko 

’ Nespėjo išbėgti Mr. Krafft, j 
kaip tik užsirito ant scenos ki- 
tas liberalų šulas—Mr. Spu-i 
nėr. Jis pareiškė, kad nori 

įkalbėti ne daugiau, kaip de-1 
' šimt minutų darbininkų reika-' 
^lais. Spuneris nusistebėjo, 
kuomet paleido ant balsavimo, 
ar leisti kalbėti, ar ne. Nubal-I 
suota leisti, nes norėta pama
tyti buržuazijos bernų manev- bystės bosai matydami, kad “7. ; ?
rus. Spuneris nusistebėjo, kad negalės jokiu būdu sulaužai vis neišjudintas, 
dirbęs darbininkų labui per darbininkų vienybės, pasišau- I 
trąsdešimt metų, o dar balsuo-įkė Fish su kitais pagelbinin- vė 
1 O Ifnotl’ Iz-ol kx+l €1 1 _• 1 i • vi • i • w • _ • _ __ I 1

ne- 
de- 
dar

t---------- 11 vmiciivu ±ict tiici w ay,
darbo, negalėdamas išlaikyti ]y Worker” redaktorius.

Gal ne, ^dų išpildė esanti valdonai!
Kielę atsidūrė ]jberaiak Ar panaikino Ii-;__

‘ Hberalai bedarbę. Ar panaikino Į y^alsh
>• — . .... - - I
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 156 Alabama Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BURACH GOLDSTEIN
156 Alabama Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 416 
Hooper St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MADELINE OBRAYTIS 
(EXTENSION BAR and GRILL)

416 Hooper St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 304- 
306. Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE PALADOR CLUB, Inc.
304-306 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 931

, 3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
; Kings, to be consumed on the premises.

, HANDY DELICATESSEN
931—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
B 7622 has been issued to the undersigned < 

; to sell beer at retail, under Section 76 of 
i the Alcoholic Beverage Control Law at 203 
1 32nd St., Borough of Brooklyn, County of

Kings, to be consumed on the premises. 
SALVATORE MUSOLINO

203—32nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10834 has been issued to the undersigned! 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 784 
Washington Ave.,

i County of Kings, 
premises.

JOHN
784 Washington A

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5807 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

I MINNA JENSEN
5807—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7625 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

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

JOHN WELCH 
(AVENUE 1) BAR and GRILL)

4911 Ave. D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winp and liquor at retail, un- 
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 924 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ELEANOR LUBANKO
924 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

HINRICKSEN
e. Brooklyn, N. Y.

BEER WINE 
Wholesale

I NOTICE is hereby given
1 RL 5260 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail, under 
; Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 262 Wilson Ave., Borough of YMHA mitetas laikė posėdį 14 d. lap- I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on the premises.

JOHN ROCKOWER 
262 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 953 has been, issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2347 Bath Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on , the Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
the premises. ' *•— ”------- L ”—’ '

ANTONIO ROMANO 
2347 Bath Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5353 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK HARKINS 
(ALPINE TAVERN REST.) 

6801—-5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ! .------------- -— -
RL 5305 has been issued to the undersigned j NOTICE is hereby given that License No.Nu- to sell beer, wine and liquor at retail, un- i RL 5160 has been issued to the undersigned

w der Section 132A of the Alcoholic Beverage to sell beer, wine and liquor at retail, under
fartn f)ndnVfl nnti PnildnnD Vp- Control Law at 2013—Flatbush Ave., Borough Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-Let I Let apaoVelllVLl IWUUOIld ve of BrooJdyn/ County of Kings, to be Con- trol Law at 233 Moore St., Borough of
liavil ta kiiona kuri daugiau- 8umed on t*10 premises. , Brooklyn, County of Kings ,to be consumed

Nutarta pirmiausia Wilkes- 
iBarriuose surengti prakalbas 
;Dr. J. J. Kaškiaučiui sveikatos 
klausimu ir greitai kreiptis 
prie Dr. Kaškiaučiaus, kad jis 
praneštų, kada galės atvykti 
į Wilkes -Barrius.

Nutarta varyti ko •■'"daugiau-1 
šia agitacijos už gavimą nau
jų narių į ALDLD organizaci- 

„ . ją būsiančiame vajuje. JUcll-

> Y

t
anie kuri daugiau-, ALPHONSE C^M„RA and JAC0B pLATT

1 šia darbuosis ir gaus naujų rl (midway grild ° J i 2013 l'latbush Ave. . Brooklyn, N. Y
narių. Taipogi nutarta surengti . ;—-—;----— t.. i v ° NOTICE is hereby given that License No. ;Dfidnvp alkanfli ŽmO- "j " rn • . ,. I prakalbų maršrutą agitacijos'? 7626 has been issued to the undersigned IJd dUlQclVe ttlKclIlcll ZULU (Ja,ug\ Tai pagirtinas New- ; , . , . .. , . to se^! beer at retail, under Seciton 76 of į

nai, kad apsiginti nuo bado. ark0 lietuvių darbininkų žygis,'
I kad lankosi į tokius mitingus, j
• Abu’ chorai atliko savo pap

rašant, eigas labai gerai, sudainuod’a-

savo.; dViejų vaikų' ir; žmonos,; 'Publikos galėjo būti 
kalbamas Walsh kadaise api-, 1,000, įvairaus nusistatymo,1 
plėšęs tūlą žmogų ir gavęs iš įarp kurių buvo ir lietuvių ga

nai, kad apsiginti nuo bado.1 
_ ___ yra “baltakalnieris” į 

kriminalinį kodeksą §98. To-! darbininkas, dirbęš raštinėse j 
kio barbariško įstatymo nėra'klerku ir apdr.ąudos kompani-; 
visame kapitalistiniame Pa-!jose.

on the premises.
MURRY CAFE, INC.

233 Moore St. Brooklyn, N. Y.

I klausimu ir kviesti kalbėtoju the Alcoholic Beverage Control Law at 3203; 
i Church Ave., Borough of Brooklyn, County ,i d. A. Bimba. ' Kings, to be consumed on the premises. '
I - I LENA ROVNER

XT 4. 4. ! JTAT.-4. • - 4. - I (ROVNER’S REST.)Nutarta, kad d. A. Pietariute, 3203 Church Ave. Brooklyn, N. Y. •

kUl'i buVO ALDLD 12-to Ap- . NOTICE is hereby given that License No. Į 
, .v. . . • . • i RL 5355 has been issued to the undersignedskncio pasiųsta į Prieškarinį- . to sell beer, wine and liquor at retail, under ( I tv • v n v , • • tr m • ■ Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-PrieŠiaŠiStillį Kongresą, Chica- , trol Law at 1605 Broadway, Borough of

tit v • 1 i Brooklyn, County of Kings, to be consumedgo, Ill., apvažiuotų Visas kuo-, on the premises.
’ o 4. a 1 -4. ’ • TARRY TAVERN, INC.pas 12-tam Apskrityje ir is- (1605 Broadway

1 duotų 
rimų, 
buotų 
džius

I kurie ardo bendrą veikimą ir! , 
'stabdo atlikimą svarbių darbų. ‘3ll—7th Ave:________ Brooklyn, n. y. į
iTas tarimas buvo priimtas 12-'^Tį^ Lh^iŠS,t(!hS0^SI.ISi! 
■to Apskričio konferencijoj, tai;‘kX.’gSl 
į dabar d. A. Pietariūtė, perva-

■ ■ ■ ’ ’ ~ • Har 0,1 the premises.
’ ’ WILLIAM GERDESKuodus (Saratoga bar and grill) ivuopub 158 Saratoga Ave Brooklyn, N. Y.

dėti pa-_____________________ ___
tarimas 1 ------------ --------- ■ •

Borough of Brooklyn, County .
’•ILENA ROVNER

(ROVNER’S REST.)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

mana netiksliai. Jis norėjęs savo mokytojos d. 
mesti revolverį į šalį, bet po- tą pačią dieną turėjo vadovau- 

I ke rinkimų žadėjo tas šlykš- ijcmanas žiauriai jį puolęs ir ti dviem choram Brooklyne,— 
' ’ •* x/r_- ■ revolveris tačiaus jaunuolės, d. šalinaitės ■

| mokinės, sugebėjo gerai vesti j 
pavyzdys, • chorą ir užduotis atlikta sek- j 

h_____ kapitalis- dingai. Tarpais, Raudonoji
tinę sistema priveda bedarbius.! Orkestrą griežė revoliucines • 

melodijas ir maršą, o publikai 
įdainavo kartu, kas labai gra-i . , . , _U. . . . . !žinodama kuopas, turės
i , ’ jbuotis ir šiuo reikalu,
i žymiausių kalbėtojum buvo iš SaVo pusės privalo 
d. Hathaway. Aš jau girdė-.stangas, kad apskričio 
jau daug žymių K. P.* vadų, | sėkmingai įvyktų, 
tačiau turiu pasakyt, kad man 
ir, manau, visai publikai labai 
.ir labai patinka d. Hathaway 
.kalba. Jis kalba labai nuosa- 
i kiai, faktinai ir, rodosi, kiek- j. 4 1 l ’ į '
j yienas> jo žodis me tik girdi- - . -
mas, suprantamas, pasilieka ganiz;aclJ°s ir kuopos 
neužmirštinų,, bet, tarsi, ap-į/^ BĮ P°iitiiiių bei 
čiuopiamas. Tai, 1 kalbėtojas, įsitikinimų. Koyferencijos ti < 
tai žmogus, kuriam, rodosi, pa- ’ 
ti gamta suteįkė tokį talemta, susiorganizuotų ir 
tokį taktą. Kalba išlėto, 1 ęhg-1 įmušti; imperialistų ruošimąsi j 
vai, tartum kas stovi jo užpa-' Pr^e nauj° karo-dai bimn <ų 
kalyje ir skaito iš knygose, ar skerdimo, taipogi piieš Jungti- 
sųflioruoja. Tokio kalbėto-' Valstijų rengimąsi pue at- 
jaus, rodosi, klausytum ir klau
sytum per ištisas valandų va
landas.

tybes tuojaus išgyvendinti. Mi- ‘tuo būdu susirėmus, 
litarines kempes ne tik nepa- iššovęs.

’naikino, bet dar didina ir šią ■ šis tai yra geras 
•jžiemą vėl sugrūs milioninę ar- prie kokios padėties 

miją bedarbių ten pūti lig iš
kils karas, o tuomet su kuni- ’ 
gų palaiminimu siųs kanuo-' 
lems pašarui. Mums vienas tik

Brooklyn, N. Y. 
raportą iš kongreso ta- NOTICE is hereby given that License No. 

ovlrin’ vs n o {rl ». I L 449 has been issued to the undersigned to laipogl SyKIU pasiaai- sell wine and liquor at retail, under Section 

l^UOPOSe, kad >--~-- — , d, —ivn jxw*. L>viuugn ui DI'OO
nelemtus ypatiškumus, SX* Klng8' ‘° consum"' »'< 

PROSPECT PARK LIQUOR and 
' WINE CORP.

311—7th Ave.

wiiiv ctllU llljUUl <1U IVlall) UllUCl 0LC11UH i 

c,no4-al-> i I32A of the Alcoholic Beverage Control Law 
SUSLdJJ- , aį 3ii—7th Ave., Borough of Brooklyn, 

--------^... TZ4----------- x_ .. . ---------------------------- .. the

Atidarė Mokyklą

Bostone, po num. 480 Boyl-jžius vaizdus sudarydavo, 
kelias. Kova! Kova, lig per- ston st> farmacistas Z. F. Bo-i 

risas ir Dr. D. Pilka atidarė 
Bostono Institutą, kuriame 
duoda lekcijas vaistininkams, 
norintiems imti valstijinius eg
zaminus. Taipgi jiedu atliki
nėja įvairius laboratorijos dar
bus. J f

Kaip^Su -‘Laisvės” Vajum?

“Laįsvės” vajus Bostone dar 
Vajininkai 

kažin ko laukia, šiemet “Lais- 
! i” skiria kur kas geresnes 

ja, ar leisti kalbėti. Drožė ap- kais, valdiškais teisėjais, ir pa- dovanas vajininkams, negu ka- 
siputojęs, keikdamas tuos 
darbininkus, kurie atvyko iš 
kitų šalių ir Canada nori val
dyti. Relyfas (pašalpa) taip- jaj kunigai, kitos kompanijos čių dirbti draugų, ir draugių, 
gi neįmanomas, nes suvažiavę • • • •• •• a . _ . .
bedarbiai iš visų miestų. Su-;

£ lyg Spunerio kalbos, kad Ka- 
nadoj kituose miestuose jau 

^'jiėra bedarbių, nes visi suva- 
■ žiavo į Fort William, bet ki
ltuose miestuose taip pat kau
nasi darbininkai su policija už 
"duonos kąsnį. Greičiau ir tuo-.

gf’pių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

kitokių

612

galės.
J. Lieponis.

Hudson, Mass.
Kaip Užbaigėm Streiką

Hill Bros. Co. Čeverykų išdir-

darė teismą arbitracijos keliu, da nors. Kodėl draugai, ku- 
Tan teisman suėjo visi strei- rie nedirba," nebando jas pa- 
kieriai ir kompanijos pritarė-' siimti ? Čjįįyra gabių ir galim

Wilkes!Nutarta sušaukti
i Barriuose konferenciją nedė- ‘ 
' lioj, gruodžio 2 d., 10 val. ry-1 
to, Darbininkų Centre. Šaukia-1 
ma į šią konferehciją visos or- 

nežiū- 
kitokių

slas, kad darbininkai geriau 
prisiruoštų

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai' legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašorųe 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti l ofisą

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

viro fašizmo.
Perskaityta ALDLD Centro 

sekretoriaus raportas kas link į 
Tokia branduolinga, taktiš-' kuopų stovio 12-tam Apskrity-j

bosai ir policija: 'Pradėkim, draugai, rūpintis
žinoma, darbininkai nenusi- stiprinimu-mūsų dienraščio Bo- 

gąndo ir tuojau griežta} pajrei- ’stone ir jo apielinkėje. Būsi- 
kalavo pripažinti USLW Uniją mam “Laisvės naudai bankie- i<a prakalba—kur reikia pa-Jje. Pasirodė—silpniausiai dųo,- 
ir kitų pagerinimų. Tad kom-|te (gruodžio mėn. 1 d.)bus. juokt, gražų humorą panaudo- j klės į centrą moka 43 kuopa, 
panija, su Fišės pagelba, iš- negražu southbostoniečiams,! ja—davė labai daug neišdil-Į Wjlkes Barre, Pa. Kiek matosi, 
ėmė drausmę (injunction) pi- kuomet iš kitų miestų atvykę domo supratimo, pamokinimų, į tai toj kuopoj visai nėra vei- 
kietuoti. vajininkai. kur kas geriau pa- ne įjk draugams, bet ir prie-1 kilimo. Tur būt nė vienas na-

šitąip žiauriai kompanijai sirodys už vietinius.
se miestuose rėkia, kad šuva- pasielgus', streikieriams prisiei- terięčiai, montellieČiai ir

na kovoti su kompanija ii vai- ■ renciečiai įsimetė į darbą ne labai naudingi-brangūs.

davė labai daug neišdil- Į Wjlkes Barre, Pa. Kiek matosi

žiato iŠ visų miestų.

.ne tik draugams, bet ir prie-' kitimo,, Tur būt nė vięnąs na- 
Worces- 'šams. Toki draugai kalbėto-j ryk nęsirūpina kuopos likimų. 

lau"|jai, kaip d. Hathaway, mums Kaip išrqdo> tai 1,2. ^ųopa, 
i ne | Pi’ttstoiię,, geriausia stovi. If,:

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

'M ' ... J £ '



BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

Liet. Darb. Susivienijimo Jaunuolių Kuopa 
Šaukia L.S.S. Brooklyno Kuopą į Debatus

I Atgabeno I New Y orką 
200,000 Tony Anglies

Į New Yorką atgabeno 200,- 
i 000 tonų anglies, kuris , sa- 
! ko, bus dalinamas bedarbiams. 
Pagal net kapitalistinių lai
kraščių skelbimą, New Yorke 
yra 100,000 šeimynų, kurioms 
reikalingas anglis. Bus įšteig- 

Dalykas tame, kad lapkr. | jūsų atstovais' apie dieną suU d . bpHarbiai tllos ane.lis 
9 d. LSS vietinė kuopa laikė Įrengimo debatų. Mes kviečia-!. ’. ,» > .v r

me Jum.s ! bendrą Q kada stotys toli>
atstovų, kuris įvyks 27 d jtai daugelis negaii tą padaryti, 
menesio, 7:30 vai. vakare, -i i • i i<4T . _ v,. m ’Turėtų būti reikalaujama, kad“Laisves rastinėje, 46 Ten! ■ 1 , x u i u-, ox x -n /i xt xz anglių pristatytų bedarbiams jEyck Stree , Brooklyn N Y.: 1 pi.je ' viršMJ
■Pataname, kad ir jus išrinktu- _ dar |abaį tankiai neduoda 
met tik du atstovus apart kai-1 .. ,. , _ .,... x- v. : anglies tiems, kam jis reika--betojo į komisija surengti siuosj..
debatus. ’ iImgaS-

’ Tuojaus praneškite jūsų ko-;
misijos vardus ir antrašus aug 
ščiau paduotu antrašu.

Draugiškai, 
LDS Jaunuolių Kp. Kom 

Aldona Kairiutė.
Mary Sinkevičiūtė.

Vietinė LDS Jaunuoliu K p. 
No. 200 paskyrė komisiją ir 
kviečia vietinius socialistus tą 
patį padaryti ir surengti deba
tus drg. Johnnie Ormanui ir 
Keistučiu! Mikelsonui.

prakalbas • Sovietų Sąjungos 
klausimu. Kalbėtojas buvo 
Keistutis Mikelsonas, kuris, pa
siskaitęs tūlo kontr-revolucio-. 
nieriaus knygą, pilną melų, 
juos, išpasakojo tose prakalbo
se. ■

Mūsų jaunuoliai taip pat 
dalyvavo tame susirinkime ir 
kada pamatė, kad diskusijos iš 
visų pusių varžomos, tad drg. 
Johnnie Ormanas, LDS Jau
nuolių Komiteto Sekretorius, 
iššaukė Keistutį į debatus So
vietų Sąjungos klausimu. Kei
stutis sutiko, bet iki šiolei jau
nuoliai jokio pakvietimo nėra 
gavę nuo socialistų. Tad dabar 
LDS Jaunuolių 200 kp. komi
tetas nutarė imti iųiciatyvą tuo 
klausimu ir viešai šaukti so
cialistų komisiją tartis deba
tuoti. Ar jie atsakys į jaunuo
lių laišką yra abejotina.

Laiško turinys yra sekamas:
LDS Jaun. Kp. No. 200 

46 Ten Eyck St., 
B’klyn, N. Y. 

d. Lapk., 1934 m.17 
LSS Kuopa
A. Žilinskas, Sekr.
741 MacDonough St 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji:

Penktadienį, 9 d. lapkričio, 
š. m., mūsų narys, drg. Johnnie 

£ , Orman,
<’ . kalbose 

. annn i«

d!

No.f NOTICE is hereby given that License
i RW 960 has been issued to the undersigned 
i to sell beer and wine at retail, under Sec- I 

■ tion J .32 A of the Alcoholic Beverage Control '

Susivienijimo Jaunuolių Kuo-j 
pos No. 200 valdyb., pasitarus, Į 
išrinko komisiją, susidedančią 
iš sekamų draugių: Mary Sin
kevičiūtė ir Aldona Kairiutė.

ši komisija įgaliota tartis su

ALDLD Centro Komiteto Bus 
Viešas Susirinkimas

jūsų surengtose pra-
* del Keistučio Mikel-

• šono, jaunuolio, kuris visaip 
šmęįžė Sovietų Sąjungos tvar
ką, įsigalėjimą, ir t.t., iššaukė į 

jūsų kalbėtoją į debatus tais Į 
pačiais klausimais.

*Mūsų Lietuvių
Eįįį— i

“Ir Vėl Aš Pabėgsiu,’’-Sako 
Jauna Mergina iš Salem Į h

* Areštavo 13 metų mergiščią' 
Jeanne Kampf, kada ji buvo 
gavus ant laivo darbą ir rengė
si išvažiuoti į Mandžuriją. 
Kampf yra iš Salem, Mass.

■ Tęn gyvena jos motina ir bro- 
vo tėvas inžinierius ir biz

nierius, kuris Mandžurijoje 
pardavinėja elektrinius šaldy
tuvus. Jeanne pirmiau išgyve
nus Mandžurijoje keturis me
tus, ten ėjo į mokyklą. Ji sa
ko,kad mažai paiso New Yor-

ĮJr.

Laisvės” svetai- 
įvyks viešas ALDLD

Į šį susirinkimą yra

Sekmadienį, 25 d. lapkričio,
10 vai. ryto, 
nėję, 
Centro Komiteto narių susirin
kimas,
kviečiami visi CK alternatai ir
11 Apskričio Komiteto nariai, 
žinoma, būtų gerai, kad ateitų 
vietos kuopų valdybų nariai ir 
taip veiklesni organizacijos 
nariai. Bus diskusuojamas 
“Šviesos” turinys ir visa eilė 
kitų svarbių reikalų, taipgi ir

Ibūsiamojo mūsų organizacijos 
j vajaus reikalai. Nevėluokite!

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekret.

_______________________ i____-L-

Moteris Ir Angys Atrasta 
Pritroškusios Nuo Gazo
Į City Hospital atgabeno

• gazais pritroškusią panelę Nel-

žiaus, nuteistas dviems metams J 
į kalėjimą. Sako, kad jis buvo 
nncinnfne vienom namnnini I Lflw nt 895 Fu,ton St- Borough of Brooklyn, ■pclSlUnL§S Vicnctni cismeniui | County of Kings, to be consumed on the I

grūmojantį laišką ir reikalavo 
$100 pinigų.

Areštavo šešis
kuriuos rado 59 
nes pavogtos iš 
Juos paleido po 
000 kiekvieną.

vyrus, j— 
baksus degti- 
84 South St. 
kaucija $10,-

“LAISVES” NAUDAI

KONCERTAS

Bedarbių Vargai Didėja
William Prewett, jo moteris 

■ ir keturi kūdikiai buvo išvykę 
iš New Yorko jieškoti kitur 

Į darbo, bet nerado. Jie vėl par- 
! vyko į miestą ir pirmiausiai 
apsistojo prie 25-tos pigios už
eigos (“Lodging House”). Šie 
žmonės pasakoja, kad jie ko
vodami su badu išpardavė vis
ką, kanarką ir kitą, ką tik tu- ( 
rėjo. Jiems daug kartų prisi
ėjo nakvoti giriose. Gi kada 
reikėjo persikelti per Hudson Į 
upę, tai jie gavo pas vieną 
žmogų 25 centus už kurios ir 
grįžo į New Yorką.

Vargas bedarbių darbininkų ; Cl° 
su kiekviena diena auga. Tik 
tada jų padėtis pagerės, kada

i premises.
j 895 Fulton

i NOTICE is 
RL has been issued to the. undersigned 

pelo i fo se|] ))CeVi winc nnd liquor at retail, under |
j Section '132 A of thft, Alcoholic Beverage : 

Control Law at 139 Evergreeh Avė., Borough ■ 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- I 
sumed on the premises.

NICHOLAS BACHERT I
> EVERGREEN BAR and GRILL 
139 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2379 has been issued to the, undersigned I 
to sell beer, wine and liquqr at retail, under I 
Section 132 A of the Alcoholič Beverage I 
Control Law .at 1502 Cortelyou Rd., Borough | 
of Brooklyn, County of Kings,: to be con- , 
sumed'on the premises. i ' '

JOHN B. CRAWLEY , 1
1502 Cortelyou Rd. < 'Brooklyn, N. Y. ;

NOTICE is -hereby given -t tjiatf License No.' 
RW 924 has been; issued to tp£ nndersigned 
to sell beer (and wine at retail, under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con-I 
trol Liuv at 5805—8th Ave., Borough of ■ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises. >

MICHAEL DISKTN and 
PATRICK J. CAULFIELD

Brooklyn. N. Y. 1

A. Višniauskas, baritonas

Sekantį sekmadienį, lapkr. 
(Nov.) 25 d., Lietuvių Ukėsų 
Kliubas, iš Bayonne, N. J., ren
gia koncertą naudai dienraš- 
" > “Laisves.” Bus puiki pro
grama. Dainuos:

K. Mėnkeliuniūte, žymi dra-

MYER AUGUST
St. Brooklyn, N. Y. ■

hereby given that License No.

j 5805—8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 2276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under . 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Į 
Control Law at 481 Court St., Borough of i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed , 
on the premises.

GERTRUDE V. HARTIGAN
481 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 975 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH SPINELLA
975 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hqreby given that License No. 
RL 5261 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail, under , 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage i 
Control Law at 195 Greenpoint Ave., Bo- , 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be | 
consumed on the premises.

WILLIAM E. YEVICH, 
JOSEPH E. YEVICH

1 GREEN OAK RESTAURANT BAR & GRILL I 
196 ■ Greenpoint Ave. Brooklyn, N. Y. |

PARDAVIMAI
Parsiduoda galiūnas, .restąurantas ir 

kartu 14 forrišiuotų kalnbarių. Per 
| 10 metų biznis gerai išdirbta. Kam- 

_ . t bariai visi 'išraridavoti ii’ 'namas ran-
darbinirikai privers kapitalistų I uiatiškas mezzo sopranas, ku- <įasi geroj vietoj,, ant kampo.

1 • • 1 — i • » ‘ T\ m* v* It-o knci lai m inrrac nno rra
darbininkai privers kapitalistų I matiskas mezzo sopranas, ku- Uasi geroj vietoj,, ant kampo. Kas , 
valdžia nriimti H R' 7598 bi- ria retai galime girdėti ir Ba- pirks bus .laimingąs, nes gerąs na? vaiazią priimti n.n. oi _ •• i • a 11138 ir geras biznis; Parduodami pa»
lių, kuris yra įnėštas į kongre- ■ yonneje ji dainuos dar pumų į įdiegime ir “license”, leidimą. Parduoj- 
są, kurį pagamiho komunistai, kartu. Taipgi dainuos A. KĮi-; šim už prieinamą kainą. Savininką; 
ir kovingos ūniios ’ ' ' ! *hiūtė,' skambi koloratūra so-1 ^llte matyti-nuo 12 ik 2* vai., kas
11 Kovingos unijos. . . (lieną. Kreipkitės, sekamu antrašu:■ ----L1__L----. I pranas is Brooklyno ir dainuos Frank Laseck> 498 Ferry st< New.

T’ il’LL lUe'tinis dainininkas A- Viš- ark, N. J. Tel. Mitchell, 2-9356.Teisiiia Žvėrišką Policiją !niauskas, puikus baritonas1 u; ’■ (270-276)
Policijos komisionierius Va-!^įųeg pikiai išlavinta rusų sty-;

lentine padarė pareiškimą, i įų orkestra, ■ ; ’
kad jo kontroliojama policijh-i p. Buknys; sakys prakalbą! 
būk neteisingai šmeižiama. Da- svarbjais dienos klausimais. j 
lykas yra tame, daugybė New , Įžanga tik 30 centai ypatai. '

valdžią priimti H.R: 7598 bi-’ ri^ rętai galime girdėti ir Ba-

-.v-. Yorko darbininkų unijų įteikė ■ ■ Skaitlingai susirinkite išgir-1 
Darbininkų . Condon. jį jau virš 20 metų Policijos komisioniei-iui protes-' 

= kaip daro visokius bandymus .kad policininkai uzpuo a 
kaipo, direktore! pikietuojančių darbininkus .1su. angėmis,

Reptile Study Society of Ame
rica. Condon gyveno 536 E. 

■84th St. Namuose ji turėjo a- 
pie. tuziną angių. Gazais pri- 
troško ji ir jos angys. Matyti, 
kad ji užsistatė kavos virdulį 
ir pati užmigo, gi tuom kartu 
užviręs virdulys užgesino gazi- 
nį pečių, priėjo gazų į namą ir 
ji pritroško. Daktarai 
kad vargiai ji pasveiks.

demonstrantus, muša ir spar
do.

Polic. komisionierius bando

sti Šio koncerto ir praklbų ir i 
tuom pat kartu paremsite dar- • 
bininkišką dienraštį “Laisvę.” !

Beje: po programai bus šo- i 
kiai, griežiant gerai orkestrai.'

Tas viskas atsibus Lietuvių ■ 
, 10

.MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS ' 

Kalba ; Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS 

-------i  —-—j   »t iru 
20 St. James St. East 

Tel. HArbour 3424

sako,

Reikalauja $5,000 Už Šunį

užginčyti tuos budeliškus poli- Vkėsų Kliubo Svetainėje,
cijos žygius. Bet kam nėra ži
noma kaip New Yorko policija
fašistiniai elgiasi, puola, »P«r-j pjetų>'jokiai nuo 7-nių.

W. 22nd St., Bayonne, N. 
Koncertas prasidės 5 vai. po '

do ir daužo streikierius, de
monstrantus ir labiausiai alka
nus darbininkus prie pašalpos 
biurų ? Kam nėra žinoma, kad 
tie kapitalo tvarkos bernai de- 
sėtkams bedarbių darbininkų , w77eromes" 1641 E *53rd St., Chica-, 
suskaldė galvas? Ponas Valen-igo, III.

REIKALAVIMAI i
Reikalinga suaugusių vyrų prisi-; 

dėti į kompaniją. Rašykite sekamu 
antrašu, gausite pilną atsakymą: Mr.'

Ponia Alice Hoth patraukė tine negali paslėpti policijos į 

teisman gyvulių daktarą H. L. brutališkumą. 1
o dar mažiau Salem. Mer- Hirscher, 4351 Broadway, ant

(273-275)

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
f t ę ' i * » i • i f

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe;

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

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

’ * J 1

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFASAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd 8t.

7ZZTOCT>OTZA»Z®ZZZZZS?2>Z7Z7ZZZ7ZS?7?^ZOTJZZTO^WZOTZMXZZOTZ27>Z>W2ZS5KZS5MZZZ55ZZKZMXIOTZ

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teleronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

. Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
...(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

gina pabėgo nuo motinos su 
$25, čia už tuos pinigus gyve- > 
no, ]fol gavo ant laivo darba. ] 
Kada ją areštavo ir išvežė at-1 
gal į Salem, tai.jį užreiškė: 
“Aš ir vėl pabėgsiu.” Jeanne 
atrodo savo ugiu, kaip 17 me- 

H tų mergina. • į ' i • ;

1 “Mano Buvo ‘Daddy’ ’’--Sako i 
Pieaches ir Pirmoji Pati

; Kiek .laiko atgal mirė sma
guriautojas ir didelis meilužis 

■ Browning, kurį vadino “Dad- 
, dy,” už tai, kad jis pasiimdavo I 

auklėti paaugusias mergaites 
ir vėliau joms siūlė savo “mei-1 
lę.” Jis buvo didelis milionie- 
nūs. Dabar už jo turtus prasi- 

7 dėjo pro va tarpe buvusios jo 
pirmos pačios Nellie Adele Lo- 
węn Browning, su kuria jis 
persiskyrė 1924 metais Pary
žiuje, ir F. Heenan (Peaches), 
kuri buvo jo mylimiausia pati. 
Nellie Adele Lowen sako, kad 
jos persiskyrimas buvo nelega
lia’ ir todėl jai priklauso visi 
pinigai, o Peaches nepasiduo

ti dar;

$5,000 už savo šunį. Jos šuo 
sirgo, tat ji atgabeno pas dak-i 
tarą' ir būk daktaras davė vie
ton gyduolių jam nuodų. Hoth 
sako, kad tokiu būdū jai pada
ryta nuostolių ant $5,000. Vei
kiausiai tokios poniutės akyse

Trumpos Žinutės

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra gęriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių- 

skitų 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

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

tas ir už prieinamą kainą.

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin- 0=^ 
ka: jei nori’ tai gali būt partnerys, _ 

_ . i ...... . > arba duot tik paskolą ir užsitikrintRockaway distnkte sudege sau geĄ darbą. Stotį statysiu f“ 
bizniškas namas, kur gaisro !kuono geriausioj, vietoj mieste, ant Į! 
nuostoliai siekia iki $25,000.'Main tai gera proga lietu- - 

t prie . šios rūšies biziųo,

bedarbiš darbininkas yra daug ^ye-< name.
pigesnis už'jos šunį

\ -< x Vi x iJ.vių prisidėt prie sios rusies dizbįo.Gaisras įvyko( 1010-14 Central I Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
teresuojatės tame dalyke. V. Po- 

___ • t i 1 dziunas,. 35.4 Highland1 Avė.; Kearny, 
”; < T * 

‘ 1(249-281)

Gera Vakarienė
Broo’Klyniečiai ir apielinkės 

draugai rengkitės gerai vaka
rienei ir šiaip smagiam' pažmo- 
niui, kuris -įvyks gruodžio 23 
d., “Laisvės” svetainėj.

Vakarienę rengia vietinė lie
tuvių komunistų frakcija “Dai
ly Workerio” ir vietinės Ko
munistų Partijos sekcijos nau
dai. Mes prašome visus simpa
tingus biznierius ir šiaip išsi- 
galinčius asmenis paaukoti 
maisto produktų. Taipgi pra
šome visus paimti tįkietų pla
tinimui ir gerai pąsidarbuoti 
Komunistų Partijos įr “D.W.” 
naudai. Tikietų gausite pas d. 
Buknį. ' x i <

Komisija.

f Brooklyn armijos sandėlyje 
yra 30,d0O bajksų romo. Jis'bus ! 
išparduotas varžytinių pagel-1
ba. Prasidės 3 d. gruodžio, neš IŠRANDAVOJIMAI ; 
nori, kad tūli žmonės apsirū-IPASIRANDAVOJA 4 dideli kamba-1 
pintų “šventoms kalėdoms” 
gėrimėliu.

Elevaterių darbininkų uni
jos viršininkai ir vėl streiko 
reikalą nukėlė iki pirmadie
nio. Kebų blokų darbininkai 
streikuoja, jeigu vadai iššauk
tų visus darbininkus, tai strei
kas greičiau būt laimėtas.

B. R. Hauptmanno advoka
tai protestuoja prieš New Jer
sey valstijas viršininkus. Jie 
sako, kad labai 'yra kankina
mas kalėjime Hauptmannas.,

Paul Marino, 32 metų am-

riai ant pirmų ir antrų lubų. Ant 
pirmų lubų randa $15, ant antrų 
lubų $20. Lietuvis džianitorius. 
Kreipkitės .sekančiu antrašu: 141 
Middleton St. Brooklyn, N. Y. |

■■ (269-274) I

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, ’

kuris turi 12 metų patirimo 
Į , prie iŠdirbimo šių prekių.
> čia yra puikus pasirinkimas 
Į portfelių, valizų, skrynių, ku- 
' parų, moteriškų pocketbook’ų 
! ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žįnomas. Tik dabar atidarė 
savo Ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių. ’

Veltui Chapel Šermenim
„ .< .j ‘Parsamd0i automob 
meninis, Vestuvėms, 
noms ir kitokioms parems 

’ ‘ ’ Skilkite ‘dieną ‘ar naktį
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 

, GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N., Y.

rikšt”-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

,, ,.... ..... ...----
Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

1^0 III | |^fię Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|wMr|M I lĮlĮj  ̂ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ > W Ii W W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitoš jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DU. L. A. BEHLA
; ■„ -t. - . ; „Vokietys Kojų Ligų Specialistas - ■ : ■ - > ■

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 <ki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.




