
Telephone STagg 2-3878No. 277

RENGIAMA 500,000 FAŠISTŲ UŽIMT SAL1ES VALDŽIĄ
kus Statybos Darbais

Philadelphia, Pa

ciomenų
nuo

Uždarė Dawes Banka

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MEICO

Ginkly “Kontrolė

Vergų Stovyklos 
Bedarbiams

Smetona Verčia Valdiniu 
kus žąsis Suvalgyt

Anglija, kas liečia ginklą’} 
mąsi' ant marių; ir jeiį 
Japonams nebus pripažin 
tokia lygybė, tai jie giri

NRA šulai Daro Fašistinį 
Sumoksią

jus musų
D. M.

Wall Stryto Kapitalas Sudarė $3,000,000 
Fondą Užgrobt Washingtoną, Įvest Fašistų , 
Diktatorių, Smaugt Amerikos Darbininkus5

Bolivija Pradeda Mušt 
Paraguayans Armiją
Bolivija atkariavo

Paraguayans Picuiba tvir
tumą. Džiaugiasi Amerikos 
Standard Oil Kompanija. 
Nes ties Pičuiba Bolivijos 
valdžia yra “tai kompanijai 
parskmdžius išnriudot tur
tingus žibalo šaltinius.

Chemikalas Pailginantis 
Žmogaus Amžių?

viršininkas Morgano 
kontroliuojamos Jungtinių 
Valstijų Plieno Korporaci
jos. Jį Rooseveltas taip pat 
nesenai paskyrė į NRA val
dybą.

Liudydamas kongresinei 
komisijai, generolas Butle- 
ris įvardino ir eilę kitų di
džiųjų kapitalistų, NRA šu
lų, kurie slapta mobilizuoja- 
si įvedimui atviro fašistinio 
režimo Jungtinėse Valstijo
se. Ir komisijos pirminin
kas, kongresmanas Dioks- 
tein pripažino, kad Butlerio 
liudijimai yra paremti tei
singais faktais.

Vokietijos Kaimiečiai
Susikerta su Nariais socialistų vadai
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tas. Jis pereituose rinki
muose aukojo didelę sumą 
pinigų delei Roosevelto iš
rinkimo. Kitas ruošiamos 
fašistinės diktatūros rams
tis yra narys du Pont gink
lų ir amunicijos fabrikantų 
šeimynos. Pirmiau jis buvo 
Roosevelto NRA pirminin- 

įkąs. Lygiai su jais prie fa
šizmo organizavimo Ąmeri- 

I koje' prisideda E. R. Stetti-

turės pusiau-veltui dirbt 
kaip pašalpiniai darbinin
kai. O tai skriauda jiems 
patiems ir kitiems, uniji
niams darbininkams.

joj. Kitas fašistų žingsnis 
tai būtų tuoj aus suregist- 
ruot visus šalies gyvento
jus, “idant negalėtų palaidi 
valkiotis komunistų agita
toriai”. Taip generolui But-' 
leriui sakė Gerland P. Mac- 
Guire, narys galingos fi
nansinės . Grayson-Murphy 
Kompąnijos, 52 Broadway, 
vienas iš stambiausių Wall 
Stryto piniguočių šulų. 
MacGuire buvo tiesioginis 
tarpininkas tarp Wall Stry
to kapitalistų ir generolo 
Butlerio.

Japonija Ginkluosis, 
Visai Nieko Nepaisant

LONDON. — Nors buvo 
paskelbta, kad Japonijos 
ambasadorius reikalavo tik 
karo laivynų lygybės su 
Amerika ir pripažino AnglK 
jai teisę tufėti kiek daū~

Jungtinių Valstijų valdžia 
įteikė Tautų Lygai sumany
mą, pagal kurį turėtų būt 
sužiūrima, sukontroliuoja
ma ginklų išvežimas bei į- 
vežimas iš vienos šalies į ki
tą Sako, kad ginklų biznį 
turėtų kontroliuot tarptau
tinė Lygos komisija. Ma
tyt, Amerikos ginklų fabri
kantai ir jų valdžia turi pla
nus, kaip apeit tokią kont
rolę, jeigu daro panašius pa
siūlymus.

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Ameriką Beveik Nagauna 
Paskolą Atmokėjimo

WASHINGTON. — Iš vi- 
sų šalių tik viena Finija ke
tina sumokėti Amerikai sa
vo skolų dalį, apie $30,000. 
Iš kitu šalių priklauso gruo
džio 15 d. gaut $154,700,000, 
bet jos nieko nežada.

i įmanys, visai nieko nepaisy
dami.

se Prūsuose, Reino upės sri
ty j ir kitur Vokietijoj įvyks
ta valstiečių susikirtimai su 
Hitlerio policija, berenkant 
iš jų mokesčius arba vyk- 

nei vietų, gales šiame susi- dant fašistų valdžios pa
rinkime tai padaryti. Susi- tvarkymus.
rinkimas prasidės 7 vai. va 
kare, 995 N. 5th St.

Komisijos Sekr.
A. Ramanauskas

provincijoj
Gvardiečiai per kelias savai- į džią 
tęs apgynė tą valdžią, nors 
prieš juos buvo atsiųsta vi- 

! sas kariškas orlaivynas ir 
'.ketvirtadalis šalies armijos. 
'Asturijos Komuna būtų ir 
toliau išsilaikiusi, jeigu ne 

Tai jie žy- 
BERLYNAS. — Rytiniuo- mią dalį darbininkų perkal

bėjo pasiduoti ir apgavo, ža
dėdami, kad tuomet fašisti
nė valdžia nebaus revoliu-

! Mich.- — Lapkričio 21 d. mi
rė drg. Kazimieras Bįzans- 
kas. Kūnas pašarvotas po 
num. 10230 Cardoni. Avė. 
Ląidotuvės įvyksta šeštadie
nį,, lapkričio 24 d., 1 vai., po 
pietų. Visi draugai: ir,pažį
stami kviečiami latsilankytį,

• •■■i A. Varaneckiene.

Washington. — Kariško 
laivyno ministerija įvedė 
grieščiausią cenzūrą žinių 
apie naujai statomus laivus 
bei jų apginklavimą.

vykdė Hitlerio valią. Pada-’Japonijos atstovas, aamiro- 
rius perversmą, tačiaus bo- Į las Yamamoto griežtai už
šautų jau ne Rooseveltas, ’• reiškia ką kitą. Jis sako, 
bet Wall Stryto kapitalistų'kad jo šalis reikalauja vtejfe 
paskirtas diktatorius, vals-jkos lygybės su Amerika ir 
tybės reikalų ministeris

CHICAGO,’ Ill. — Šalies 
(277-279) i valdžia uždarė Republic 

Trust Kompanijos banką, 
kurio galva yra Dawes, bu
vęs Jungtinių Valstijų vice
prezidentas. Jis 1932 m. 
gavo $80,000,000 paskolos iš 
valdžios, ketindamas greitai 
ją užmokėti; bet dar ir po 
šiai dienai neatmokėjo apie 

i. Valdžia

NEW YORK.—Generalas nius 
Smedley D. Butler pereitą 
antradienį buvo pašauktas 
kaipo liudininkas į šalies 
kongreso komisiją, kuri ty
rinėja vadinamus “neameri- 
koniškus žingsnius” Jungti
nėse Valstijose. Ir gen. 
Butler liudydamas parodė, 
kaip kapitalistai, Roosevelto 
NRA šulai, darbuojasi, 
rengdamiesi įvest Amerikoj 
atvirą fašizmą. Jie pačiam 
Butleriui siūlė, kad jis su
organizuotų 500,000 fašistų 
armiją, kurią jie apginkluo
tų. Tam jau yra sudaroma 
$3,000,000 fondas. Už me
tų laiko generolas Butler 
turėtų su ta armija atmar- 
šuot į Washingtoną, išvyt iš 
valdžios vice-prezidentą ir 
valstybės* reikalų ministerį. 
Visa valdžia būtų paimta į 
fašistų rankas, tačiaus pre
zidentas Rooseveltas dar 
būtų paliktas, nes juom pa
sitikima, kad jis vykdys fa
šistų valią r pafiašiai, kaip

CLEVELAND, Ohio. — 
Šalies Mokslo Akademijos 
narių suvažiavime, profeso- 60 milonų dolerių 
rius Wilder D. Bancroft pa-; dabar žada užgrobti dar lie 
brėžė savo ir savo bendrų ! karną 
išradimą Cornell Universi- turtą, 
tete delei žmogaus gyveni
mo prailginimo. Jie ban-! 
dymais patyrė, kad chemi-. 
kalas, vadinamas “sodium I 
rhodanate”, ilgiau palaikoI 
jaunas vištas ir kralikus, I 
pagerina jų sveikatą ir pa
ilgina amžių. Tas chemika
las saugoja nervus ir sme
genis nuo sukietėjimo ir pa
laiko gyvenimo smagumą; 
naudingas esąs ypač žmo
nėm su išvargintais nervais. 
Jis yra sudarytas iš potas
sium, sulphuro ir nitrogeno.

Kai kurie kiti; mokslinin
kai ^prieštaravo profanui 
Bancrčftui, bet jis smarkiai 
gynė savo išradimo naudin
gumą pailgint žmonių am
žiui ir palaikyti sveikatai.

CANANDAIGUA, N. Y. 
—Ontario apskrityj Sociali
stų Partija suėjo į vieną 
frontą su komunistais. Kaip 
socialistų, taip komunistų 
šalininkai yra šaukiami į 
bendrą Lyons, Seneca ir 
Ontario apskričių konferen
ciją išrinkt delegatus į visos 
šalies darbininkų kongresą, 
kuris įvyks Washingtone 
1935 m. sausio 5-7 d. Vy
riausias to kongreso tikslas 
—kova už bedarbių apdrau-

SOC-KOMUNISTŲ 
BENDRAS FRONTAS 
DARB. KONGRESUI

Fašistams pasigrobus val
džią, būtų statoma milžiniš
kos stovyklos bedarbiams, 
kur jie turėtų dirbt versti
nus darbus po kariška dis
ciplina, kaip dabar Vokieti- i ŽfflOgvagiui' v‘ 1 • ! ;BąKERSFIELD) Cal.~,

ilki gyvos galvos kalejiman 
• nuteistas “kidnaperis” GHi. 
Alton,-20 metų amžiaus. Jis 
yra sūnus vieno Worcester; 
Mass., geso ir elektros kojg; 
panijos viršininko. Jis btv 
vo pagrobęs Calif ornijoj.į 
krautuvininką Louis RoUt/’ 
reikalaudamas iš jo šeimy
nos didelių pinigų už paliųp-’ 
savimą.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos kpyga už 1934 metus jau gatava. Ją parašė 
drg. Vincas Kapsukas. Knyga yra apie pirmą Sovie 
tų valdžią Lietuvoje, pabaigoje 1918 metų ir pradžio
je 1919. Ji turi 240 puslapių. Tai senai laukta ir 
labai naudinga knyga. Ją jau siuntinėja vakaruose 
“Vilnies” spaustuvė, nes ten buvo knyga spausdinta. 
Rytuose, kaip tik gausime knygą iš Chicagos, taip 
gretai ir rytų valstijose visoms kuopoms ji bus iš
siuntinėta. Kiekvienas narys, kuris moka $1.50 į 
metus, gauna knygą. Gauna ir bedarbiai, kurie yra 
kuopose paliuosuoti nuo duoklių. , , (.

“šviesa’Z'No. 4, tai yra paskutinis numeris už 1934 
metus/ jau išsiuntinėta visoms kuoporps( ir pavie
niams nariams. Šis numeris yra labai gerąs. Rei
kia, kad kuo greičiau jis pasiektų visus narius. ... /

Centre yra patirta,, kad pas daugelį kuopų dar yrą 
daug pirmesnių “Šviesos” numerių, kurie nėra .na
riams atiduoti. Tai labai negerai. Kuopos privalo 
išrinkti komisijas, aplankyti narius, nunešti jięms' 
“šviesą”, iškolektuoti jt| duokles ir prisiųsti jas į 
centrą.

Draugai ir draugės, gavę “Šviesą” ir knygą, stoki
te energingiau darban! Išrinkite duokles iš tų na
rių, kurie dar nėra mokėję, ir greitai jas siųskite į 
centrą.

Taipgi jau dabar kuopos privalo rengtis prie triū
su vajaus, kuris prasidės su 1935 metų 1 d. Sausio. 
Kitas dalykas, kuopų sekretoriai privalo pasirūpinti 
visų narių antrašais, kurie gauna “Šviesą”, ir juos 
prisiųsti į centrą, nes po naujų metų, tai yra, 1935 
metais, su “Šviesos” No. 1 mes siuntinėsime ją na
riams į namus. Tas galima bus padaryti tik tada, 
kai gausime narių antrašus. Visi ir visos darban 
už naujus narius į organizacijas ir naujus skaityto- 

rienraščiams “Laisvei” ir “Vilniai.” 
OLOMSKAg, ALDLD CK Sekretorius

Tokius fašistinio pervers- revoliucijos 
mo planus stipriai remia J. Į galininkai padarė ginkluotą 
P. Morgano bąnkų advoka-1 užpuolimą ant gelžkelio ties 
tas John W. Davis, kuris ir Nuevo Leon; norėjo užkifSt 
pats yra stambus kapitalis- kelią valdžios kariuomenei, 

bet liko nugalėti.

MADRIDAS. — Ispanijos skelbė, kad dabartiniais lai- 
darbininkų revoliucija laiki- kais, kuomet buržuazija taip 
nai nuslopinta. Bet darbi- apsiginklavus, tai darbo ma- 
ninkai nenusiminę. Iš savo sės mažai ką tereiškia 
bendro fronto laimėjimų, ko, reikią tik turėti 
ypač Asturijoj, jie įsitikinę, tomą armiją,” sudarytą iš . 
kad toliau jie nugriaus fa- studentų, inteligentų ir tik; .lsys 
šistinę valdžią ir įsteigs So- parinktinių darbininkų; jie ^ias’ 
vietų tvarką. Jau šioj re- girdi, turi daryti netikėtus clar’:)U 
voliucijoj jie buvo įkūrę užpuolimus, varginti ir de- 
Sovietų valdžią Asturijos moralizuoti policiją ir taip 

Raudonieji ^uardyti buržuazijos val- 
;. Anarchistų vadai 

šaukė darbininkus atsimesti 
net nuo visuotino streiko; 
sakė, kad tai esą tik sociali
stų ir kapitalistų “triksas.” 
Vien Komunistų Partija tel
kė kovon plačiausias darbi
ninkų ir valstiečių minias; 
ir tik ačiū komunistams 
darbininkų bendras frontas 
taip ilgai ir karžygiškai ko
vojo prieš buržuaziją.

Kapitalistinė spauda bu
vo .pripliaupus visokių išmi- 
slų apie Raudonųjų Gvar
diečių žiaurumus. Bet Is- 
pani j os' gyventoj ai nematė 
tokių žiaurumų jš revoliuci
onierių- pusėse Kas i atsižy- 
mėj6 kruvinu žvėriškumu, 
tai ypač fašistų valdžibs.Uz- 
sieninis Legionas, sudarytas 
iš kriminalistinių atmatų, 
tame skaičiuje ■>, iš ' (caristų 
baltagvardiečių. Jie ištisais 
būriais grobė nužiūrimus 
revoliucionierius darbinin
kus ir jų šeimynas, statė 
prie sienos ir masiniai šau
dė. Vienas caristas nušovė 
ir buržuazinio republikonų 
laikraščio reporterį.

Apskaitoma, kad darbi
ninkų kovose su fašistinė
mis jėgomis žuvo virš 5,000 
žmonių iš abiejų pusių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily) N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Prieš Svaiginančius Lapus
BUENOS AIRES. — Ar- 

gentinos seimui įnešta !su
manymas uždraust pardavi
nėjimą kakao lapų. Tai 
pai, iš kurių gamina nark(H 
tišką svaigalą kokainą; jie . 
taipgi tarnauja kaipo: nuo- .- 
dingi svaigalai, tik ne tokie 
smarkūs. '.

Svarbus susirinkimas visų 
progresyvių organ izacijų 
narių įvyks 25 d. lapkričio, 
2 vai. po pietų, 995 N. 5th 
St. šiame susirinkime bū
tinai reikalinga visiems da
lyvauti, nes turime daug 
svarbių klausimų aptarimui. 
Visi draugai turės pranešti, 
kiek yra užsisakiusių vietas 
vakarienėje dalyvauti, taip 
kad komisija galėtų užten
kamai visiems maisto paga
minti. O kurie dar neužsi
sakėte vakarieniauti ir būti 
koncerte, tai būkite šiame 
susirinkime ir užsisakykite 
sau vietas.

29 d. lapkričio bus “Lais
vės” naudai rengiamo kon
certo ir vakarienės komisi
jos susirinkimas, ir kurie 
draugai nesuspės visuotina
me susirinkime raportuoti, 
kiek yra užsisakę vakarie-

Sukilimas Meksikoje
Šiaurinėje 

sikoje paskleista generolu 
Villarealio atsišaukimai su- t < 
kilt ir nuverst dabartinę ,' 
valdžią, o įvykdyt “tikrus 

į principus.” t ‘ Jo

Badu Streikuoja Fannų < 
Darbininkų Kovos Vadas 
fVINELAND, N! J; — 
septynios- dienos, kaip atsi-< 
įsako bent <ką valgyti Bill 
O’Donnell, šešięms mėne- 
siąms įkalintas Vadas perei
to Seabrook laukų darbinin
kų streiko. Jis pasiryžęs 
badavimu išsikovoti laisvę. 
O’Donnell yra pasižymėjęs 
ir kaipo vadas/vietinių be
darbių. Darbininkų organi
zacijos privalo mušti; tele
gramas,1 reikalaujant jį pa- 

; liuosuoti ir ^adresuojant: 
j Recorder Pennington Cra
mer,* ‘Firsts National BanX, 
•Vineland, N. J

Asturijos Sovietai
Asturijoj įkūrus Sovietus, 

buvo paimta į darbininkų 
rankas valgių daiktai, fab
rikai ir konfiskuota apie 
$7,000,000 iš bankų revoliu
cijos reikalams." Griežtai 
buvo slopinama .plėšimai ir 
įvesta gera tvarka sveikatos 
priežiūros srityje. . . į t

Darbininkų bendro fron
to revoliucija pakrikdyta 
daugiausia per socialistų, 
trockistų ir anarchistų va
dų išdavystes. Trockistai ir 
socialistų lyderiai buvo 

$14,000,000 banko priešingi įtraukimui į kovą 
plačių darbininkų minių. Jie

300 Vokiečių Sukilo Trockistai, Socialistai ir Anarchistai Vadai Tebemulkina Darbiniu 
Prieš Verstiną Darbą jSpanįj0S Darbininkų Revoliuciją

BERLYNAS. — Verstinų r J ; • i č
darbų stovykloj Westphali- 
joj 300 darbininkų sukėlė 
riaušes prieš supuvusį mai
stą, kurį išdrabstė ant sie
nų. Pašaukus prieš juos po
liciją, darbininkai stojo į at
virą kovą prieš ją, atsisaky
dami eit darban.

70,000 darbininkų stovyk
loje kenčia ne tik nuolatinį 
alkį, bet ir šaltį prastai su
kaltuose “butuose”, bara
kuose. Jie daugiausia nau
dojami tiesimui kelių, kurie 
skiriami kariškiems tiks
lams.

WASHINGTON. — NRA 
advokatas Richberg pareiš
kė, kad valdžia galės duot 
$1,000,000,000 pageibos fa
brikantams, kurie statys 

nema- nauJa& dirbtuves vietoj nu
senusių arba nuodugniai 

bei panaujins seną- 
Sako, kad prie tokių 

gausią užsiėmimo 
daugelis bedarbių. Suma
nymą sveikina Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas. Green. Bet jis nie
ko nesako, kad į tuos dar
bus imant nebus bedarbiam

KAUNAS. — Pirmiaus iš 
Lietuvos būdavo per metus iš
vežama ir parduodama apie 
300,000 žąsų į užsienius. Bet 
kriziui didėjant, kitos šalys vi
sai suturėjo arba’labai suvar
žė maištb produktų1 vežinlą į 
jąsias. Suskūrantiems gi Lie
tuvos ūkininkams nėra kur nei 
žąsų parduoti.

j Todėl Smetonos valdžia pa
darė jiems rieva1 “geradaryštę” 
ir * nusprendė, kad visi valsty
bės, savivaldybių ir privačių 
įštaigų valdininkai ir tarnauto
jai verstinai turi pirkti bent po 
vieną žąsį ant kiekvienų 50 li
tų gaunamos per mėnesį algos, 
žąsiai turi mokėti po 5 litus.

Jau žinoma, kad Smetonai 
vis sunkiau darosi išsirinkt mo
kesčius iš be galo suvargintų 
ūkininkų. Savo iždą jis todėl 
tikisi papildyti .pinigais, ku
riuos valdininkėliai ir tarnau
tojai sumokės ūkininkams už 
žąsis. Smetonos akčizninkai 
pasįrūpins, kad tie pinigai ne
pasiliktų pas smulkiuosius ir 

vidutinius ūkininkus.



| dabar leidžia; ’pirma1 kalbėjo :apie 'tarp-
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Prūseika Baltavo j a pas 
Tautininkus

Brooklyno fašistų “Vienybėje” lapkri
čio 20 d., vietinėse žiniose skaitome, kad 
lapkričio 15 d. buvo surengtas “surpri- j 
zo bankietas Ambraziejui”, tai yra, kad Į 
“pagerbti ‘dėdę’ Juozą Ambraziejų už jo 
ilgametę veiklą, visuomenėje ir biznyje.” 
Susirihko, girdi, “daktarai, advokatai, 
žymieji biznieriai ir darbūotojai visuo
menėje.” Buvę iki pusantro šimto šitos 
“smetonos.”

Jie sakė prakalbas ir garbino Juozą. 
Skaitome “Vienybėje”:

“Bankieto nuotaika buvo be galo links
ma ir jauki. Vakarieniaujant pasakyta vi
sa eilė kalbų, daugiausiai juokingo turinio. 
Rimtesnes kalbas apie jubiliato nuopelnus 
visuomenėje, ypač čia Braoklyne, pasakė dr. 
Vencius, redaktorius Prūseika ir krautuv-

■ ninkas P. Mačys. Kiti kalbėtojai tuos pa
čius Ambraziejaus nuopelnus mokėjo atpa- 

*( šakoti tokioje linksmoje formoje, kad sve
čių juokas vos nesugriovė salės.”
Baliavojo labai iškilmingai. Buvo 

taip, kad “kur tik nepažiūrėti—vis links
mi veidai, maloni šypsena”. Ponai ir po
nios uliavojo! Prūseika irgi! Ir dar pa
mokslą sakė, dar laimino Juozą Ambra
ziejų. Ir už ka? Atsako pati “Vieny
bė”: ' 1 e • .

“Ir tikrai dėdė'Ambraziejus per tą netoli 
trisdešimties metų laikotarpį ,Brooklyne už
sipelnė visų pasitikėjimo, ir pagąrbbs. Ypač 
daug draugų ir pritarėjų? j isi įsigijo būda
mas laikraščio Vienybės administratorium, 
o paskui įsteigęs savo Laivakorčių ir Pini
gų Siuntinėjimo Agentūrą.”

* i i
Juozas Ambraziejus visoj savo veiklo

je buvo ir tebėra šimtaprocentinis tauti
ninkas, fašisto Juozo Sirvydo ir visos 
tos “smętonos” politinis sugulovas, 
griežtai politiniai nusistatęs prieš komu- ' 
jiistds. Bet “komunistas” Prūseika val
gė, ęėrė, pamokslą sakė, gyrė tą Ambra
ziejaus veiklą! O stebėjos kai kurie, kuo
met sužinojo, kad Prūseikos mokinė Pet- 
riki^nė Kaune per radio išgarbino kruvi
nąją^ Smetonos diktatūrą! Mes sakėme, | 
kad Jponia Petrikienė tik eina savo mo
kytojo ir vado keliu. Jeigu ponas Prū- 
seiką atsidurtų Kaune, be abejonės, ji
sai pasakytų dar graudingesnę prakalbą 
už Sjnetonos sveikatą.

• fautįhį susitarimą pirmą,M dabar )tokį( • 
susitarimą paskelbia 'įiegalihiu! : * I

Kieno naudai eina šitas tarptautinės 
vienybės sabotažavimas?' Ne darbinin
kų, žinoma. Buržuazinė spauda jau 
džiaugiasi Antrojo Internacionalo atme-' 
timu bendro fronto tarptautine papėdė.

Kodėl visgi Antrojo Internacionąlo šu
lai jau susimylėjo ir leidžia atskiroms 
partijoms tartis del bendro fronto? Ogi 
todėl, kad jų atskiros partijos nebeklau
so. Jie užgiria tiktai tą, kas jau įvykin
ta. Faktas yra, kad Francijoj, Ispanijoj, , 
Austrijoj ir Italijoje socialistai ir komu- 

i nistai jau yra sudarę bendrą frontą. Ten 
■ bendras frontas jau pravestas iš apačių. , 

Neliko kito kelio Antrojo Internacionalo 
lyderiams, kaip tik pripažinti tą faktą. 
Tai dar vienas patvirtinimas1 teisingumo 
komunistų taktikos apie, bendrą frontą !

( iš apačių. Kuomet susidarys užtenka- i 
: mai spaudimo iš apačių, Antroj p. Įnterna- ' 

cionalo ricieriai turės nusileisti ir užgimti . 
bendrą . frontą taip pat tarptautine pa- , 
pėde. Pamatysite, jie kada nų$g, turės, 
vėl mainyti savo nusistatymą.

Komunistų gi darbas sistemačiai aiš
kinti socialistinio nusistatymo darbinin
kams, nariams ir simpatikams Socialis
tų Partijos, kad bendras frontas tarpe 
komunistų ir socialistų ir galimas ir bū
tinai reikalingas atmušimui karo ir fa
šizmo pavojaus. Kiek mums pavyks šio
se pastangose, tiek arčiau bus praveda
mas bendro fronto ne tik Francijoj bei 
Austrijoj ir Ispanijoje, bet visam pasau
lyje. Tiktai tarptautiniai sudarytas ga
lingas bendras frontas galės sėkmingai 

i atmušti naujo karo pavojų ir sudaužyti 
kruvinojo fašizmo, tvirtoves.

Šaukimas Kongreso 
už Bedarbes ir So- 

cialę Apdraudę
Visiems Darbininkams, Farmeriams, Profesiona
lams ir Karo Veteranams, Juodiems ir Baltiems, 
Moterims ir Jaunimui, Dirbantiems ir Bedarbiams

sdciales apdraudos Sistemą; -šie 
pasiūlymai turi už tikslą tik 
apgauti ir padalinti tuos, >ku- 
rie siekia prie didesnio sočialio 
saugumo.

Ketvirtai, Lapkrt 22, 1934
- -------- ; l.D"

I nori dirbti naudingą • darbą.. •:: 
i Mes šaukiame visas naciona- • . C
les ir viėtjines orgąnizacijąs vi
suose miestuose ir miesteliuo
se prisidėti prię Kongreso Pri-

Prieš tas spėkas, kurios prie- rengimų Komiteto, idant atsie- 
šingos tikrai apdraudai ir ku-! kus apvi'enytas pastangas ir 
rios siekia suvedžioti, suklaidin- Į bendrą kovą už bedarbės ir so
ti ir padalinti augantį judėjimą cialę apdraudą. Mes atsišau- 
už bedarbės ir socialę apdrau- kiame į kiekvieną individualą, 
dą, mes turime pastatyti suvie- kuriam šis judėjimas rūpi, tuo- 
nytas spėkas visų, kuriems to-1 jaus pradėti darbuotis, kad su- 
kia apdrauda reikalinga ir visų , budavojus galingą, bendrą, visą 
tų, kurie stoja už greitą įvedi- j šalį apimantį judėjimą laimėji
mą sveikos, plačios apdraudos ) mui užtikrinimo žmoniškos 
sistemos. Tam tikslui mes ben-1 būklės ir liuosybės nuo alkio ir 
dromis spėkomis šaukiame NA-, vargo visiems darbininkams vi- 
CIONALĮ KONGRESĄ Už BE-;sų industrinių, visų užsiėmimų 
.PARBĖS IR SOCIALĘ AP-lir vietų visose Jungtinėse Val- 
DRAUDĄ, kuris įvyks Wash- j stijose.
ingtone, D. C., sausio 5, 6 ir 7 
dienomis. j ■.

šitas kongresas, susirinkęs 
tuo laiku, kuomet Jungtinių 
Valstijų- kongresas pradės savo 
74-tą sesiją, pagelbės atsiekti 
sekamą:

iŠurišti į daiktą, sustiprinti ir 
parodyti nuolat augantį galin-1 

'gą judėjimą UŽ federalę bedar-•

Kodėl Ta Dviveidė Politika?
Daugiau žinių ateina iš Paryžiaus apie 

derybas tarpe Komunistų Internacionalo 
ir Antrojo (Socialistų) Internacionalo. 
Tos {žinios nėra džiuginančios. Antrojo 
Intehiaeionalo šulai sabotąžuoja tarp*? 
tautinę darbininkų vienybę. Atsimena- ) 
te, Nesenai tie vadai' reikalavo, kadai- > 
skirps socialistu partijos nieko bendro ■ 
netijįrėtų ' su komunistų partijomis, kol 
nebds Apsitarta tarptautiniai su ■ Komu
nistu Internacionalu. Amerikos Socialis
tų Partija atvejų atvejais atmetė Ame
rikoj Komunistų Partijos bendro fronto 
pasiplymą tuo pasiteisinimu, kad Antra
sai Internacionalas uždraudė.

B4t ką (tabar .nutarė Antrasai Inter
nacionalas? Jis nutarė, kad tarptauti
niu maštabu bendras frontas su Komuni
stų Internacionalu prieš karą ir fašizmą, 
už paramą Ispanijos revoliucijai, esąs 
negdliiflaš daiktas. 'Bet, iš antros pusės, 
Antrasai Internacionalas nesąs priešin
gas įtskirų šalių socialistų partijoms 
tartis su komunistų partijomis. Vadina
si, Ąntro Internacionalo vadai apsivertė 
augjlyn kojomis su, savo politiką. Pir
ma fcždrattde’ atskirom partijom tartis,* o

Sąmokslas Įsteigt Fašistinę 
Diktatūrą Amerikoje

• ’ 1

Jungtinėse Valstijose kruvinos fašisti
nės diktatūros pavojus daug arčiau, ne
gu daugelis' j^š mūsų įsivaizdiname, štai 
generolaės Butler yięšaį paskelbė faktus, 
kurie parodo, kad . stmbieji kapitalistai 
ir bankieriai slaptai darbuojasi-.tokios 
diktatūros paskelbimui. Jie daro planus 
del sumobilizavimo fašistinės armijos iš 1 
500,000 vyrų, kurie maršuosią Wash’ing- 
tonan ir paskelbsią tą diktatūrą. , Juk 
panašiai buvo buržuazijos pradėta ruoš
tis prie fašizmo įvedimo Italijoje ir Vo
kietijoje. Pirma slaptai, o paskui viešai 
stambusis kapitalas organizavo ir finan
savo fašistines gaujas su Mussoliniu bei 
Hitleriu priešakyje. Tuo pačiu keliu 
Amerikoje plutokratija rengia fašizmui 
dirvą.

Fašistų planai siekia iki Roosevelto ! 
valdžios. Generolas Butler tvirtina, kad 
sąmokslininkai jam siūlė fašistinės armi
jos vadovybę, bet jeigu jis negalėtų, tai 
jie rinks savo vadu buvusį N RA admini
stratorių generolą Johnson, arba dabarti- j 
nį Amerikos karinio štabo pirmininką j 
generolą MacArthur. Tiesa, šitie gene
rolai užginčija Butlerio atidengimus, bet 
jie, laikui atėjus, pasielgs taip, kaip pa- 
komandąvos Wall St ryto bankieriai. I 
Apie tai negali būti jokios abejonės; 
Darbininkąi nfeprivalo tikėti jokietfis ge- 

; nerolų ir bankierių užsigynimams. 1
V i • I t • f . ’

Todėl kovajpįieš fašizmą yrą dięnos 
reikalas. Visos;’ darbininkiškos, spėkos 

ituiji būt įtrauktas į tą kovą.^ > Reikia su- < 
įsirūpinti budavoiimu Amerikinės Lygos e 
Kovai Prieš Karį ir Fašizmą.; ‘Meę,rtię- 
tuviai, turime energingai ruoštis prie: Vi
suotino Lietuvių Suvažiavimo Prięš Ka
rą ir Fašizmą, šis klausimas turi kilti 
kiekvienoj organizacijoj i’r draugijoj. ■> 
Turime dėti didžiausias pastahgas, kad ; 
šitas priešfašistinis suvažiavimas būtų 
tikrai didelis ir atstovaująs plačiausias 
Amerikos lietuviu visuomenės mases.

Tie, kurie “nemato” fašizmo pavojaus 
arba kurie sabotažuoja šaukimą visuoti- ’ 
no suvažiavime, faktinai pagelbsti fašiz
mui įsigalėti Amerikoje. Būš perVplu 
bandyt pastot kėlią fašistinei diktatūrai, 
kuomet ta diktatūra .bus jau paskelbta? 
Dabar reikia kovoti prieš tą pavojų, da
bar reikia mobilizuotis atmušimui krųvįr; 
nosios priešo rankos. Ą

, Visoms Organizacijoms ir Pavieniams, Kurie Mato Reikalą 
Greitą Įvedimo F^eralės Socialės Apdraudos ’

i Namąi, įjęimiynęs ir . pays gyvęnimp pamatas mįlionams 
• darbininkų-jau sunaikintas arba gręsia pavojus sunai- 
| kihimo,-;kaipo • pasekmė masinės bedarbės ir kitų* prie

žasčių, kurios atima; progą dirbti darbininkams, norin- 
tiėms’ užsidirbti 'pragyvenimą^ del savęs ir tiems, kurie :

( nuo jų priklauso.' ; r : .
Iš tų dešifntiės iki penkiolikos milionų darbininkų, ku- b®s ir socialgs apdraudos siste 

riems atimta teisė dirbti per paskutinius penkius metus ?n 
dabartinio plataus ir gilaus krizio, vos tik puse jų gavo* 
bent kiek pašalpos. : Tačiaus dabartiniu laiku, kuomet Į 
prasideda šeštas krizio metas, keturi milionai šeimynų, ■ draudos formų.
kurios sudaro arti vieną šeštą dalį visų Jungtinių V'als-1 Padarys spaudimą ant Jung- 
tijų gyventojų, yra priverstos vesti nepastovų gyvenimą5 tinių Valstijų 74-to kongreso, 
iš nepastoviai teikiamos pašalpos, kurios abelna sumaP;ad Jis Priimtų mūsų Kongreso 
išeina po penkis dolerius j'savaitę šeimynai. Daugelyje °llatesniu
valstijų ir pavietų pašalpos duodama tik po $1.25 j sa- [ ir stipresniu judėjimą ir išdirbs 
vaitę šeimynai. , į programą būtinai tolimesnei ko-

Dabar jau pripažinta, be jokių abejonių, kad milionams vai, kurią reikės vesti, idant 
lemta pasilikti dalimi ^pastovios bedarbių armijos taip.laimėjus didesnį socialį saugu- 
ilgai, kaip' ilgai gyvuos? dabartinė ekonominė sistema.! 
Tas reiškia, kad’ iniliofiai jaunuolių viš baigs mokyklas 
tik tam, kad tapti nariais armijos badaujančių bedarbių 
Tas reįškiąF kad tie, kurie pripažinti “per seni dirbti,1

gyvenimą mūsų ekonomijoj. ,Tas reiškia, kad tūlos dalys! gelbėįį įvykdinimui programos į jį turi pinigų.
- gyventoju, ypatingai negru masės, pasilieka toj padėtyje, :del apsigynimo'., nuo nelaimių, Parinko A. M. Bedievis.
kur jas labiau-išnaudoja ir diskriminuoja. Tas reiškia, 1“ pa8imd,° beda.rbg’ 'ndu^ I-------------
kad visi darbininkai, visose industrijose, užsiėmimuose lvė ir motinystė, dalyvauti šiame
ir profesijose' ęįovi1 priės pavojų tokio algų numažinimo,J kongrese, išrenkant ir at&iun- galėtum surast man didelį 
kąd jų gyyenįmo skalę , bus nuvaryta iki .tos lygmaloš, čiant delegatus nuo kiekvienos' PeiU-. ‘

,-kuria' dabar gyvęna tie, kurie gyveną įš pąšalpos, Tuo drganizaeij'os; Parodykime, kad | u
būdu visiem-darbininkam gręsia didelis gyvenimo , ska- mes esame suvienyti pasirįžimę .[.kambario duris). — . ama, 

. v . . v._ ; , •• ' -I. , 1 ‘ r. • 4 1 nplpisti kp.^ti niki, npdatoklin ir; nane tavės nori.les nužeminimas, nežiūrint, ar jie 
dūrbių afmiją. •'

Mptėi^s Jih vyrai, 
priklauso hub algų—didžiu
ma gyventojų—turi būti ap
saugoti nuo , netekimo įplau
kų ir pragyvenimo delei ne 
nuo jų priklausomos be
darbės, senatyės, industrijos 
nelaimių, ligos ar motinys
tės. Kongresas, turi- įvesti 
Federalę sistemą bedarbės 
ir socialės apdraudos, per 
kurią valdžia ir darbdaviai 
teiks atlyginimą visiem, no- 
rintiem dirbti darbininkam, 
kuriem atimta teisė dirbti.•>

•Bedarbės ir, socialės ap
draudos sistema turi būti 
tokia, kuri užtikrins masėm 
bent kokį-pastovumą jų pra
gyvenimo skales. Ji turi 
tarnauti tam, kad padidinus 
pirkimo galią, kad akstimis 

' ? kad keltų 
gyvenimo skalę ir vestų prie 
reikiamo perdalinimb turtų, 

' kurie yra sutaikyti nuo ^ar
tėjimo.

>: i r Todelei: , <{ 1 Į, | j » VV*WM* M* V<p IJį . XX V*-1-'A M ’

Atlyginamas tuH ' būti bent i buvo įneštas į Jungtinių Vals-į
tiek, Įtiek da^binirllt^ ' aBelnbs jtijų 73 kongresą, ir kuris yra 
algos b0ta,‘ jei Jiems būtų lėi-'1 ' 
sta dirbti jų normaliuose tižsi4-1 
ėmimuose ir' apielinkese. Jo-

1 kiuoše atsifilcimuosė neleistina 
nupulti žemiau nustaitytė mini
mumo sveikatos ir žmonišku4 
mo lygmalos.

Tokis atlyginimas galKir tu
ri būti teikiamas tik kastais♦ t ,. > . , j.- — --- —j     ir a- ” - a —
valdžios ir darbdavių. Jokių <kiame mūsų nusistatymą prieš 
aukų nei kokioj formoj negaili- daugybę įnešimų ir pasiūlymų, 
ma dėti ant darbininkų ir kitų kurie padaryta su tuo tikslu,

s<mĮažių {plaukų grupiųį ' si-.j .—

Visiem darbininkams, nežiū
rint jų amžiaus, užsiėmiind, 
spalvos, lyties,' tautybės, pilie-

. tybes, religijos ar politinių Įsi
tikinimų, tūri* būti užtikrinta 
tokis atlyginimas ant viso lai1*

v ... I I. • ’’ < ■■ 'f- • . t

mą.
Suteiks galimybę bendromis
_____ j suformuluoti platų

! planą del visokių socialės ap-

Nacionalis Kongreso
Rengimo Komitetas:

Laikinas pitmininkafe,
F. Elmer Brbwn,

Pildomasai sekretorius,
■ , . ■ Herbert Benjamin, 

Iždininkas,
T. Armold Hill.

ŠYPSENOS
Tinkamas šuva

Laikraštyj tilpo sekantis 
pagarsinimas:

“Ant pardavimo geras šu
va, kuris ėda viską, kas pa
puola: labai myli vaikus.”

Jis Ne Kietaširdis
Ji:—Aš tikiu, kad tu neves-

• tai merginos, vien tik del jos
ima keliu bedarbės ir socialės :PinlSQ*
'apdraudos. '^s:—Suprantama, kad ne.

Mes nuoširdžiausiai ir drau-jB.et—vėl gerai pasvarsčius, 
tik tam, kad tapti nariais armijos badaujančių bedarbių. giškiausiai kviečiame visus, kuktai aš nesu toks kietaširdis,' 

•>” | riems reikalinga tokia apdrauda ' idant palikti merginą sen- 
ųegali tikėtis būti atsteigti į poziciją sau užsidirbančių į ir taip pat tuos, kurie nori pa- merge vien tik del to, kad • — i • • • •vi • 1 i i i 1 1 I _ 1~ 1* * .11 JL. L....! ' -- • • • • •

Tėvas: — Vaikeli, ar ne-

. — Mama,! 
neleisti kęsti alkį, nedateklių ir,pape' taVęs nori.
nesaugumo baimę tiems, kurie K. N.

! * 'n °! išdirby stę tanų

kurie ; |ko, kuriame jie bus paliesti ne Į 
iš savo noro bedarbe, senatve, į 
industrijos nelaime, nesveikata 
arba motinyste.

Pačių darbininkų išrinkti at
stovai turėtų prižiūrėti socia
lės apdraudos sistemą taip, 
kad ji būtų operuojama sulyg j 
jų aplinkybių, interesų ir rei-• 
kalo. ' |

Šiuos principus jau yra užgyrę 
tūkstančiai organizacijų, kurios 
atstovauja daugelį milionų dar
bininkų, farmerių, profesiona
lų ir kitų, kurių gerovė pri
klauso nuo plačios socialės ap
draudos sistemos. Apie 2,400 
lokalų, penkios nacionalės uni
jos ir šešios valstijos Ameri
kos Darbo Federacijos, beveik 
kiekviena žinoma bedarbių or
ganizacija, tūkstančiai geležin
kelių brolių ir šiaip pavienių 
lokalų, fraternalės draugijos, 
karo veteranų, negrų, farmerių, 
jaunimo, moterų organizacijos 
ir bažnytinės grupės pasisakė 
už tubs principus,' kuomet jos 
užgyrė Darbininkų Bedarbes ir 

I Socialės Apdraudos Bilių, kuris! 
apima, tuos principus ir kuris)

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Skilvis Neveikia

Prašyčiau draugo daktaro 
ir man ką patarti. Aš esu vy-i 
ras, nevedęs, senumo 30 metų,; 
aukščio 5 pėdos 7 coliai. Svo- j 

o dabar 145 svarus. Priežastis j 
—mano skilvis neveikia. Bu-| 
vau pas daktarą, tai patarė 
ką, bet skausmas dar tebera. i 
Ir liepė iki metų saugotis su i 
valgiu. Tai prašyčiau daktaro arba žuvies ar sūrio, 
patarti, koks geresnis maistas 
ir 
pranešti per dienraštį “Lai
svę.” • _ ( ..

' ; 1 - Atsakymas

Draugas tdrite bent tą gerą 
’suptatimą, kad Mainas čia yra 
įvisą svarbiausias daiktas. Jūs 
prašote patarti, koks geresnis 
Jums maistas. Gi štai koks.

7598.,, Dėka masiniam spaudi- Kas rytas;;tuoj. kaip tiktai 
|spėjot atsikelti iš.lovos, ištrau-1 
j kite po 2-3 ar 4 ątiklus limona- ’ 
do. Į kvortą vandens išspauski-:‘arba!“'perdaug

žinomas kaipo bilius “H. R
- < : . ' ■ . - 

mbi, net septynių dešimtų mies
tų, miestelių ir pavietų val
džios taip pat užgyrė šitą Dar
bininkų Bilių ir reikalavo kon
gresą jį priimti.

Dar 'kartą' ūžgirdami šiuos 
principus, mes taip pat pareiš-

kokios tyrės-košės.
Pietum

Trečdalis salotos galvos.
Pora šaukštų grietinės.
Švieži vaisiai ir daržovės, • 

rio pirmiau turėjau 170 svarų,]kelių rūšių.
Truputis sviesto.
Pora stiklų pieno.

Vakarienei %
Gabaliukas šviežios mėsos

Trečdalis salotos galvos, 
kaip vartoti. Prašyčiau Pora šaukštų grietinės. 

! švieži vaisiai ir daržovės. 
| Bet galima ir konservuotų ar- 
] ba džiovintų, arb'a ir truputį 
virtų. ' •

Truputis sviesto. • j ; • 
Pora stiklų pieno. > 
Sauja riešutų.
Galima ir riekutę-:kitą čielo 

grūdo duonos.
Gerai visa ką kramtykite. 

I Nevartokite perdaug šaltų ar- 
: ba perdaug karštų daiktų, per-

te Vieną citriną ir užsaldykite sa{jžių, deginančių, piktų bei 
medum arba ruduoju cukrum.1 riebaluotų. Nevartokite, žino- 
arba geru, nesiėruotu siropu;ma, a]koholinių gėralų ar šiaip 
(be sieros deginio dujų). kokių pamazgų bei marmalo.

Po kiekvieno valgio imkite

Ikad. pastoti kelią tikrai bedar- į apelsinų arba pomidarų 
bės . ir socialeį apdraudai.; kos. 
Wagner-Lewis ^BiliuSj “Wiscon-1 ' 
šin Unemployment Compensa- šu sviestu, 
tion Act,” Townsend Planas ir j 
įvairūs kiti pasiūlymai neturi! 
savyje to, ko reikalauja tikta'

arba geru,' nesiėruotu i 
(be sieros deginio dujų).

Pust*yčiains
Du oranžiai arba stiklas' po trečdalį šaukštelio kreidos 

“ ’ ” ‘ i sun- miltelių “prepared chalk, 1
; 1b.” Taipgi po valgio imkite po 

Pora kiaušinių, ypač trynių, < gerą šaukštą-kitą žuvų alie- 
| jaus, “cod liver oil,” arba “ha- 
1 libut liver oil,” arba “salmon 
i oil.” lodo tinktūros, po lašą į

| jaus,
Pora stiklų pieno.
švieži vaišiai. i oil.”
Nei duonos, net pj’ragą, nei ■ vandeiiį, dukart kas savaitė. ’ >

< ; ' • 1 ' . į <.• •f
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ti turtų su pagalba teismų ir 
visokių kyšių, taip, kad jam ir 
jo vaikam, užteks, dirbt nė 
vienam nereiks.

Jisai turi du sūnų. Vienas, 
vyriausias irgi advokatas ir jau 

negausit metai Kaip šiame miestely

gaištis ir keliones.” Paklau
skit p. Bagočiaus, ką’ jie 
Susivienijimui laimėjo, by
li n ė d a m i esi su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu?

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, kaip žinia, ku
ris turėjo teisės ir pagrindo 
ne kartą eiti į valdiškus tei
smus prieš SLA, to visko 
vengė ir vengia, todėl Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas, nors organizacija 
jauna, stiprėja, todėl jo fi
nansai geri, todėl jo fondai 
neneša deficito!

Jūs, SLA nariai, turėsite 
tą patį, kuomet suvaldysite. 
savo puolikus ir skundikus, 
kurie bando terorizuoti LDS’ 
narius tik todėl, kad SLA 
jiems brangiai už tai apmo
ka. ! 1 ; J

Aš manau, kad del to 
kiekvienas protaująs SLA 
narys turėtų gerokai pa
mąstyti, jei jam rūpi orga

nizacijos labas.
Lietuvių Darbininkų Susi- 

i vienijimas stovi už taikų su-

SLA narių d°mesį į šį,faktą §įom organizacijom. Lietu-
• • j • \ i • • įvjvių Darbininkų Susivieniji-

Gngaitis), kaipo vieną is mas, pereftam saVo (2-ra-

eina į Tik aišku, milžiniška di-- I ' *-
“. . . Kada dalykas < ’ 

apie organizacijos gyvybės 
išlaikymą, tai tenka veikti... , 
Vietoje tvirto finansinio pa
mato, surasta ‘akla kumelė’ 
(SLA investmentai), kuri, 
kad kokios, dar gali ir pa
stipti, pirma negu Bagočius 
suspės ją išmainyti ant svei
ko arkliuko!” (“Nauj.” už 
lapkr. 17 d., 1931).

Šitaip p. Grigaitis “Nau
jienose” verkšlena apie Su
sivienijimą Lietuvių Ameri
koje. Bagočius, SLA prezi- 

^ŽE^S^=>4^ketT)ęs savo de
klaraciją apie silpnumą SLA 
finansų, kiek anksčiau, pa- 

\ reiškė, jog, kad kokios val- 
‘ džia gali SLA pild. tar. pri
versti apdėti narius nepa- 

f prastais mokesčiais. Grigai
tis ir vėl apsisukęs šaukia: 
“Vadinasi, Susi vienijimui 
grasina pavojus, kad val
džia gali priversti jį apdė
ti narius nepaprastais mo
kesniais, arba dar didesnis ; 
pavojus.” Girdi, <r 
tas kalba labai atsargiai, to-1 
dėl nepasako, koks yra tas; 
didesnysis pavojus.’ Bet na-1 
riai gali dasiprotėti... ”

Ten pat nurodoma, kad; 
pastaraisiais keliais metais 
SLA fondai vis giliau lenda 
į deficitą, kad organizaci- valdykite savo 
jai darosi rimtas pavojus.

džiumą tos penkių tūkstan
čiu doleriu sumos sunaudo
jo ponas Bagočius, kaipo 
advokatas, jei ne kaipo pre
zidentas. Byla dar nepasi
baigė ir ji dar nežinia, kada 
pasibaigs, kadangi abi pu
sės pasirengusios apeliuoti į 
augštesnį teismą, jei nebus 
patenkintos teisėjo išneštu 
sprendimu. Ponas Bago-. 
čius dar gali padaryti pen
kis tūkstančius dolerių SLA 
iškaščių ir, rezultatas paga- 
liaus bus tokis, kad grąžon 
SLA nieko negaus!-

žinoma, tas viskas iš
traukia pinigų* ir iš mūsų 
draugų, kurie, tenka pasa
kyti, kovojo ir kovoja su 
Bagočium kaip pridera!

Taigi šiuomi matau rei-
1 I 11 • J' 1 ♦ • I V iVXlXJi.X.M.U LJVWV.I. V.4J V

kalo atkreipti _ gerbiamųjų gyvenįmą Su kitom

’ LDS 
siuntė 
savo i 
d. J. Siurba

• •- , - u

draugai, iki paskutiniųjų. 
Jis ten nuvyko, jums padėti 
stiprinti LDS. Drg. Siurba, 
žinoma, nieko negalės pada- į įvyko koncertas, kun suruo 
ryti, jei draugai nekoope
ruos, kaip turi kooperuoti. I 

Budavojimas L i e t ų v i ų j 
Darbininkų Susivienijimo; 
yra pareiga mūsų visų! 1

generalį organizatorių
Siurba. Išriaudokit jį'J . x. A ~~ ~J Is Radio Artistų Koncerto nej bus valgoma, o viršutinėj—

Pereitą sekmadienį (lapkr. 18 
d.) Lietuvių didžiojoj svetainė-

per vakarą tęsis šokiai, prie ge- 
|ro orkestro. Tai bus viena di- 
1 džiausiu tos rūšies pramogų 

v_ . .. T . , . ^ . . . mūsų mieste. Isigykit, draugai,se Amerikos Lietuvių Darbinm- .. . , .v . , . . . .i. T ., ... ukietus is anksto, kad paskuiįku Literatūros Draugijos vieti-1 . . . . .I _ , XT , ,. . ,nesiskųstumet, kaipi ne kuopa. Nors ta pati vakar-! . , ,. _. , k. T. _ . -vietų. \Įrą zemutmej svetainėje prūsei-i 
.kiniai turėjo savo vakarienę, I 
taČiaus į koncertą žmonių susi
rinko artipilnė lietuvių svetai- 

Mūsų ,priešai, SU kuriais nė; virš 300 žmonių, 
kadaise dirbome bendrai, 
kurie skaitėsi milionieriais, 
šiandien kalba apie mirtį,

US ant Adelė Mickevičiūtė, Ignas Ku- 
įmeles” biliūnas, Zuzana Neviackienė, 

Mes gi, iš taipgi josios sūnus skambino 
kitos pusės-, kalbame apie • piano solo; LLR Choras iš Nor- 
naują gyvenimą, apie augi- woodo, vadovaujamas Izabelės 
mą, apie stiprėjimą, apie iš- Jermalavičiūtės ir to paties 
budavojimą Lietuvių Darbi- norwoodieciu chord lošėjų gru- 
ninkų Susivienijimo į stip- 
riausią tos rūšies organiza
ciją lietuvių išeivių tarpe 
Amerikoje. Štai kokios dvi 
griežtai viena kitai priešin
gos pažiūros! Štai, kokios 
dvi filozofijos!

apie naujus .mokesčiu 
narių, apie “aklas kui 
ir kt. prajovus.

je tūri teisėjo “džiabą.” O kiti • 
du, jaunesnieji, užbaigė augš-' 
tesnę mokyklą ir to užteko. Visi-? 
trys turi po puikią rezidenciją. ' 

| Tai matote, skaitytojai, jie 
i jokio darbo nedirbo ir jie ne- 
(žino, kaip sunku darbo žmogui 

O iš tokių 
paeina visas šios tvarkos apara- 

' Gal juoksites iš tokio antgal-l^as’ Pra^eJ^nt policistu ir bai- 
vio, bet taip buvo. Prieš rin-.^an^ au£Šciaysia galva—-prezi- 
kimus; dar lapkr. 1, apie 8 vai. i^en^u’ jie toki: nežino kas ,, 
vakaro, užgirdome tik ūžįa, !^ra darbus, nežino kąs biednys- 
triūbina visokiais balsais. Grei-į^’ Visas jų darbas, tai boliu- 
tai drožiau pro duris, kad..pą-j^^s žaidimas po lapuotais me- 
matyti, kas čia do paroda su lūžiais. Dabar ponas Halhoun 

rinkimus prakišo, laimėjo de- ■ 
mokratas . Gross. Išrinktasis 

■kui kitą. Benas ir visokios dū-,^aįP8a atstovauja buržuazijos.

Suffield, Conn
Koncerte dalyvavo ir gražiai 

atsižymėjo plačiai mūsų visuo- Buržujai Sukvailiojo Prieš gyvenimą pelnyt, 
menei gerai žinomi artistai Rinkimus

tokiu triukšmu. Ogi važiuoja 
apie 20 mašinų eilėj viena pas-

Ml 
yt

įtinkama dabartiniams’laikams,
Iliš bedarbių gyvenimo.

Apie* artistus-solistus, Kubi-jdos griežia. Visokių spalvų j reikalus, 
liūną ir Mickevičiūtę, jau ne pemputės tik mirga. O prie tol 
kartą “L.” buvo rašyta, todėl (žmonių balsai sudaro puikią !
čia nematau reikalo tai kartoti. I melodiją.
Tiek galiu pridėti, kad su kiek- j žiūriu ir galvoju: “Tai Roo- j 
vienu pasirodymu, jie vis gra- sevelto perorganizuota naujoji i 
žiau ir įspūdingiau dainuoja, šį dalyba pleška, atneša ‘prosperi-

Noriu pa- ty’.” Tuom momentu su kitais

Susnikų Jurgis.

Oakville, Conn
Preziden-' svarbiųjų faktų, priyedusių jam) Seime, netgi priėmė 

rezoliuciją, kviečiančią visas I 
p a n a š i as organizacijas į 

Jei norit, gerbiamieji SLA bendrą darbą; Jis to darbo 
nariai, sulaikyti eikvojimą neatsižadės ir ant toliau. 
SLA turto, jei jums rūpi iš-1 Podraug, Lietuvių Darbi- 
sisaugojimas nuo apdėjimo ninku Susivienijimas, Pa“ I 
nepaprastais mokesčiais, su- kartoju, bylinėjimąsi po tei-1 Forney Yarn ’worsted Co 
’ ūdykite --o skundikus L smus skaito pražūtingu vi- Barre Wool Co mazgoja> iš_ 

X vxcxxmox xxxxxvcxo pcxvMjvxo. Reikalaukit likviduoti tą be- som darbo žmonių organi- karšia ir iššukuoja vilnas, pas- 
Del to visko, žinoma, Gri- reikšmę bylą, iš kurios nie-!zacijom ir jis ragina SLA’kui išsiunčia kitur suverpt ir 

išaust. Skubinimas labai dide
lis. Tik paimkim laikotarpį 
nuo 1929 m. iki 1934' m.> tai 
pamatysim, koks didelis skir
tumas. Kur pirmiau dirbo vie
na mašina (finish) ir darė iki 
12 tapsiu (tapsis sveria nuo 8 
iki 12 svąrų), dabar' padaro 
iki 18 tapsiu per 1 valandą. , navime. ' Beje, pianu palydėjo ^Kas °jisai tokis? Ogi didelis 

Taipogi1 norėjo pfertaisyt vi- Marytė Zurbaitė.

SLA prie tos padėties, ko-1 
kioj dabar SLA randasi. South Barre, Mass

kartą buvo panašiai.
sakyti keletą žodžių apiej daini
ninkę Zuzaną Neviackienę, ku
ri parengimuose seniau nedai
nuodavo. Tai talentinga daini
ninkė, turinti kontr-alto balsą

ty’.
pasileidau šaligatviu, kad ma
tyt, kur važiuos ta paroda, ku
ri visus žmones iššaukė į gat
vę. Už poros minutų ėjimo, 

j žiūrim, visų auto mašinų ratai

Barre Wool Co. mazgoja, iš- 
som darbo žmonių organi- kargja įr iššukuoja vilnas, pas-

šis miestelis randasi netoli 
Worcester, Mass., už 20 mylių. 
Čia yra dvi vilnonės dirbtuvės, jr mokanti jį gražiai vartoti.'suka apie vieno turčiaus namą, 
viena Barre Wool Co., o kita Į šiuo kartu jinai padarė didelio žmonės pasipylė abiem pusėm, 

įspūdžio publikoje, ir buvo ap- ir ėmė pilt

gaitis su Bagočium kaltina kam daugiau nėra naudos, (narius atkreipti į tai savo 
velionį Paukštį ir Gegužį, 
gražiai apleisdamas Gugį ir 
patį BagoČių.

Ne mano reikalas kištis į 
SLA' vidujinius dalykus ir 
šis straipsnelis mierijamas 
ne tam. čia noriu pastebė
ti p. Grigaičiui ir podraug

apart tų, kurie gauna “su-1 domę.

TRUMPMENOS
Dažnai tenka girdėti nuo daugelis mūsų draugai ma 

vieno-kito draugo nusiskun- žai žino.
atkreipti ^‘sų'harių'do® girnas: “Laikai sunkus, be- si mes žinome, kad laike So-

Pavyzdžiui, ar vi

; iš revolverių ir 
gailėta, kad ji negalėjo pasiro- ■ brauningų. Apie už 10 minutų 
$yti antru išėjimu. Kadangi ši j šaudymas nustojo, tik girdisi 
dainininkė dalyvaus būsimam balsai triūbų ir mašinos stau- 
“Laisvės” naudai bankiete, tai, gja; vienos plonai, kitos storai, 
tikimasi, jinai atsimokės tuo- iš šalies klausant rodosi, kad 
met- i ' j ■ j Japertai užklupo miegantį Dėdę

Puikiai pasižyrriėjo LLR. Cho-! Šamą, kaip kad jie užklupo iš 
ras. Pasirodo, kad jis žengia nežinių rusus Port Artūre, 1904 
pirmyn . sparčiais žingsniais. m. Taip garsino kandidatą į 
Skaičiumi narių jis nėra dide- Connecticut gubernatorius, po
lis, bet gerai progresuoja dai- ną Hugh Halhoun.

didelis 
Apskritai, turčius ir aršus darbininkų ir

Japonai užklupo miegantį Dėdę

n t kupinti vi«ui nariu domesį uliDdb. JuaiKai SUUKUS, 06- °1 mco wuuuic, w h j . |,, .. . ’ turčius ir arsus aai uhuiiku u,
i h ukdalvkn, kurto TaJ 'darbe, gyvenimas darosi ne- vietų valdžios viešpatąvirho sas. karštines (cardromė), i- dd. norwoodieSianSiuo tarpu visos btodnuomenės priešas. Ji- 
L A orp-mizariia ir kn- pakenčiamas...” Bet už- Lietuvoj Lietuvos social-de- dant išmesti kiek darbininkų, yra veikliausi visoj -Bostono1 sai ir dabar tūri “džiabą” su
.j į' T>orr<J.iho r .-i I klausk ta drauga kuo iis mokratlj partija buvo pasi- bet 1,11 ko,el dar taip atsiliko, apielinkeje. Jie dainuoja, losią, riebia alga, kaipo valstijos ad-

toLstoi^Lvi; • prisideda'prie kovos už pa- skelbusi “komunistų parti- JiT vokatas. Jisai paprastą žmogųprisideda prie kovos už pa
gerinimą darbininkų'ir,’ ži-

■ noma, savo paties, būvio, tai 
gauni atsakymą: “nieko.” 

Tiktai n u s i skundimais, 
draugai, gyvenimo nepatai- 
sysim. Reikia veikti. O dar- 

į bų šiandien yra užtenkamai 
visiems. Veikit Komparti
joj, veikit ALDLD, veikit 
bedarbių judėjime, veikit j 
meniškuose rateliuose bei i 
choruose. Tai vis bus dar- 
priėštįapkal1zmtŠuIkiŽLXI^3ULb^ į

jpvi, puvo uci-J .v , . . i? . . J |
Tuomet jis ten išeikvo- ’ ls knzl° revoliuciniu ke- j

gaitis gražiai užtyli; daly
kus, ^urie, beje, paliečia 
Lietuviu Darbininkų Susi-Lietuvių Darbininkų 
vienijimo narius.

Jau penkeri metai, 
p. Bagočius eikvoja 
narių sudėtus pinigus visiš-( 
kai bereikalingom ir pražū
tingom bylom, kurias jis ve
da prieš grupę Lietuvių 
Darbininkų Susi vienijimo 
narių Worcesteryj. Kaip 
žinia, Bagočius pradėjo by- 
linėjimą dar SLA 57-toj 
kuopoj, prieš Chicagos Sei
mą, 
jo daugybę SLA pinigų ir 
nieko nepešė. Po Chicagos 
seimo, kurį Gegužis-Bago-

SLA

prieš kapitalizmų, už išėji

karštuvę pastatė, tai kaip pil- giau, negu kuri kita kolonij 
nai paleido—toji karštuve pa- Be to, tai draugiški ir smagu 
darė tiek, kiek senos dvi pa
darydavo. Taipogi kožnoj sek
cijoj boseliai išmetė po dvi

i “finses” (gilių-mashų), tai yra 
! po vieną darbininką ir padaro

ja”? Laižėsi tuomet prie 
sovietų Bieliniai, Požėlos, 
Biržiškos ir kiti, nuduodami 
didelius revoliucionierius!

Bėję, ši knyga bus gau
siai iliustruota paveikslais!^ __  _______
dalyvių kovoje UŽ Lietuvos; tiek darbo, kiek padarydavo 
sovietus. • . per 48 valandas ir dar dau-

--------- I giau.
Draugai, būtinai išnaudo- Į ,.19^9

kite progą: suorganizuokit p1® uv« $ ' u^mpkpsy®Ua“k 
darbą taip, kad sekančiam to pat darbo yra $15.2o ir $17.1

Cl.

žmonės.
Mickevičiūtei ir Kubiliūnui 

pianu akompanavo Elena Žu
kauskaitė, o Neviackienei —jo
sios sūnus pianistas. i

Viduryj koncertinės progra
mos pasakė trumpą prakalbė
ję d. R. Mizara, paliesdamas 
svarbiuosius mūsų uždavinius. 
Jis ragino stiprinti ALDLD vie
tinę kuopą, ruoštis prie sekan- 

|čio vajaus, kaipgi stiprinti cho-'

tiesiog už šunį laiko. Jis pats 
irgi iš biednų paeina, bet toki

Lapkričio 18 d. čionai įvy
ko Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 31 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo draugai 
A. Bimba ir G. Kuraitis. Au
kos rinkta parėmimui Lietu
vos revoliucinių politinių kali-” 
nių ir surinkta $6.90. Auko
jo sekamai :J. žiūraitis, X., 
Dubauskienė, T. Visockis, 
Bendleris po 50 centų; 
Barkauskas, J. Semaška, 
Viltrakis, O. žiuraitienė, 
Kantautas, V. Kulikauskas, < 
Viltrakienė, U. žiuraitienė, 
Barkauskienė, V. žiūraitis irrr, 
Mockienė po 25 centus; Mozu- 
raitienė 20 centų, S. Krilutis, 
E. žiuraitienė, Mockus po 15 
centų; Rimkevičienė, Krulius/ 
Danusienė ir J. Kulikauskas; 
po-101 c^ntų; J. Endžetorius 
aukojo 5 centus. •

Visiems aukavusiems ačiū.’ 
Jeigu kurių pavardės ne visai 
teisingai užrašytos, atleiskite

Svečias*

M

RADIO ARTISTU KONCERTAS
Įvyks Šeštadienį, Lapkričio (November) 24

LIETUVIŲ TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ
Kampas Main ir Vine Gatvių Montello, Mass.

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE

it-

raščio “Laisvės” vajuj, kad 
gavus kuodaugiau prenumerato- 

. Be to, pabrėžė svarbą bū- 
fsimo dienraščio “Laisvės” nau 
1 dai bankieto.

Pirmininkavo d-gė Barčienė. 
žodžiu, visas vakaras buvo 

jaukus ir smagus.

I gauti kuodaugiausiai naujų fajp vadinamos “long wool” 
(narių. Draugės moterys: pirmiau darbininkas dirbo vie- 
! darbuokitės ta
Į taipjau.

Draugo Kapsuko knyga 
čius-Grigaitis suskaldė, tas apie Sovietus Lietuvoj jau 
pats Bagočius ir vėl ėmės (gatava. Ją spausdino “Vii- _

------ ’x'nies” spaustuvė. Drg. Šo- vaktiini? Žinių laikraš- .....VxTJrC I • '- i— j —: valstijoj. žinių , laiKras 27 metais čionai pastate Dye Remardas Jau Namie
..... .. . ’ ciuose matosi visai mažai. House” (dėtuvę).

bUS 1S.S1Un" (Tiktai Bridgeport© ,(Chica- bai maža ir mažai dirba. Da- 
ALDLL) nariams. (gOj) mūsų didžiulė LDS 53 j bar dažytojai pradėjo geriau

Vadinasi, pries vajų visi RUOpa šauniai pasirodė. | dirbt. (Gal del dažytuvių, kur

bylinėtis, reikalaudamas iš 
grupės LDS narių pinigų, 
kurie SLA nieku būdu ne- 

i priklausė ir nepriklauso. Jis 
' būtent reikalaują buvusių 

T SLA 57-tos kuopos narių 
narinių duoklių, sumokėtų 
už tris mėnesius ir pasiųstų, 
sulyg narių pageidavimo, 

• ten, kur duoklių mokėtojai 
norėjo. Buvusieji SLA na
riai, atskilę, juk turėjo tei
sę siųsti savo duoklęs ten, 
kur jie nori, nes tai buvo 
jų pinigai.

Kiek daug SLA tas viskas 
padėjo ir padės, galima su
prasti iš sekamo: tik nela- 

•jL bai senai Worcesteryj teis- 
mabutyjBagočius viešai pa- 

.‘J reiškė, kad ši byla SLA jau 
yra lėšavusi penkis tūkstan- 

į čius dolerių! Tai reikšmin
gas pareiškimas! Tai daly- 
kas, kuris parodo, kur eina 
SLA pinigai ir kodėl, pavyz
džiui, SLA lėšų fondas neša 

« z deficitą.

nies” spaustuvė.
lomskas man rašo, kad grei-

tinėta ALDLD

Kažin, kaip pasekmingai 
eina LDS vajus Illinojaus

kryptimi na mašina ir turėjo^ algos (pė-|r.1^‘ 
Įdės) po $19.20, o dabar dirba 
; dviem mašinom ir turi algos 
tik po $18.75. Tai mat, koki 
geri laikai.

Beje, turiu priminti, kad 19- (

ALDLD nariai->ją gaus. Šis j)r_gg Deikienė ir kiti ma- 
leidinys turi.fyūti dideliu pa- Į tomai • šiuo kartu pasirodys 
traukimu naujų, darbininkų gerįau, negu pirmajam LD-
į mūsų organizaciją. S vajuj.1

Knygos viso rankraščio 
neteko skaityti.1 Bet, man 
esant Maskvoje, d..Kapsu-!stUmti pirmyn. ’__
kas rodė tūlas .dalis savo į Pietiniam ir Centraliniam 
knygos rankraščio ir išdės- !liiinojuj darbas iki šiol ta

Wisconsin valstijoj drau
gai turėtų smarkiai pasi- 

' pirmyn. Taipjau

(dažytuvę). Alga la-j Jau antra savaitė, kaip mūsų 
draugas St. Reinardas išėjo iš 
ligoninės ir šiuo tarpu randasi 
namie, Dorchesteryj. Jis, gir
dėjau, jau' sveiksta, nors dar 
dirbti darbo negali. Linkėtina 

būt, bet iš tikro galima sakyt,'jam ^re^^au ^gyti. x
kad ir ten skubinimas “velnio
niškas,” nes beyejk pusę darbi
ninkių ątlejjo ir' sęnąs mašinas ..

išėję į streiką?)
Dar turiu priminti apie Nor- ! 

ney Co. Tenai man - 'heatsiėjo: 
būt, bet iš tikrų galima sakyt,

tė visą knygos turinį. Tai, 
ištikrųjų, bus svarbus isto
rinis dokumentas ir litera- 
tinis indėlis mūsų revoliuci
nėj literatūroj. Drg. Kap
sukas rašyti moka taip gra
žiai, kaip retas kitas kuris iš 
mūsų rašytojų. Tą pripa
žįsta • net mūsų didžiausi 
priešai.

Knygoje bus iškelta visa 
eilė tokių dalykų, kurių

kryptimi buvo gan apleis
tas. Reikėtų gerokai pagal
voti'ir apie Indiana valsti
ją, kur mes turime berods 
tiktai tris LDS kuopas. 
Su tuo labiausiai noriu pa
brėžti Terre Haute, Ind., 
draugams jų pareigas. Ar 
atsimenat, draugai, ką mes 
kalbėjom, man pas jus es
ant, kuomet tarėmės apie 
kūrimą jūsų kolonijoj LDS 
kuopos?

Dabar—Bankietas
Dabar Bostono ir apielinkės pnjKią. ąuei(qo .r senąs masinas . darbininkai ruošiasi

istoete o naujas pastato. 1933 didžiausio sav0 pokilio _ 
m .si, kompanija dirbę gerai, bankieto dienraščio .<L „ nau. 
tai buvo paduota kad dirba iš dai kurig . kg ruodžio x die_, 
viso 500 darbininkų. O dabar Kaip jau žin- aimtos 
.vienas trečdalis atstatytą. ’abi Lietuvi SvelainSs. Apati- 

ši kompanija valdo viską, i 
Visur jos nuosavybė, kaip į 
dirbtuvė, taip stubos ir žemė. 
Yra visur iškabos: “Privatiška 
Nuosavybė, Negalima VaiRš-1 
čiot.” čionai pirmą vietą ūži-< 
ma italai, antrą francūzai. Lie- Į 
tuviu ir lenkų mažai, tik kele
tą šeimynų. Veikimo jokio nė
ra ir organizacijoj jokioj ne
priguli. Beveik visi bažnyti
niai.

J. A. Jerome.
20 St. James St. East 

Tel. HArboar 1424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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

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

8701 JOS CAMPAU. AYR, DETROIT, MICH.

Adelė Mickevičiūtė

Programoj dalyvaus v i sų 
mylimi radio daininkai-artis- 

tai:

Ignas Kubiliūnas, žymiau
sias radio komikas; Adele 
Mickevičiūte, sopranas; L.L. 
R. Choras, po vadovyste I. 
J arm o I a vi čiutės; Helen 
Dauksewicz, bendžio ir dai
nų solus duos; Andrius Gri- 
gunas, akordionistas; L.L.R. 
Choro Vyrų Oktetas; Adelė 
Mickevičiūtė ir Ignas Kubi
liūnas, duetus; LLR Choras 
suloš operetišką vaizdą 
“Kova Prieš Badą”. Taipgi 
ir vietiniai menininkai ims 
dalyvumo.

Tį

I 4

Gerbiama lietuvių visuomene! Mes kviečiam iš plačios 
apielinkės darbininkus, biznierius ir inteligentiją, atsilan
kyti ir pasigerėti šuo gražu, operetišku radio artistų kon
certu. ĮŽANGA TIK 35 CENTAI.

Užkviečia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 6-ta Kuopa

.i (

v ■ ii



KetvirtaiKetvirtas Puslapis

ELLZABĘTH, N. J
g? 1111

tatymas apsunkintas, o kartais | šioj srityj būsiančių išradimų

PITTSBURGH© IR APMES ŽINIOS
Prakalbos, Parengimai ir 

Susirinkimai
SūnųLapkričio 23, Liet.

Draugijos svetainėj, 818 Bel
mont St., N. S., rengiamos di
delės prakalbos su muzikale 
programa. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Kalbės dd. E. Sliekie
nė, Art Norkus ir J. Gasiunas. 
Jaunuoliai išpildys programą 
muzika ir dainomis. Įžanga 
veltui. Visi kviečiami.

Lapkr. 24, Liet. Darb. Kliu- 
be, 1335 Medley St., N. S., AP
LA 50 kuopa rangia gražų va
karėlį. Bus šokiai prie geros 
muzikos, taipgi skani vakarie
nė. Įžanga tiktai 25 centai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Hall,Lapkričio 29, Slovak
518 Court Place, Pittsburgh, 
bus puikus “Thanksgiving 
Nite” šokis. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga iš kalno 25 cen
tai, prie durų 35 centai, bedar
biams 15 centų. Rengia Darbi
ninkų Knygyno ir Mokyklos 
Komitetas. Svarbu visiems pa
remti tą svarbų darbą. Svarbu 
dalyvauti šiame parengime.

Kaip Eina Spaudos Vajus 
Pittsburgho Apielinkėje

Pagalios ir Pitssburghas iš
sijudina. Jau devyni draugai 
stojo darban ir turi pasekmių. 
Sekami draugai pasidarbavo: 
J. Gasiunas 
P. Bernotą 
J. Urbonas 
P. Martinkus 
A. Norkienė 
A. Sliekienė 
(Gasiunas, Lekavičius,

Pipiras

viešai per spaudą ir per dele
gatus konferencijoj. Kviečia
mos rinkti bent po tris dele
gatus. Taipgi kviečiamos ir fi
nansiniai prisidėti su parama 
bent po 50. centų padengimui 
delegato į Chicagos Kongresą 
lėšų.

Liet. Lyga Prieš Karą 
Ir Fašizmą.

Pirm. A. Žvirblis.
Sekret. Jonas Urbonas. -
Ižd. A. Yankauskas*

Prakalbos su Muzikale Pro- &
grama N. S. Pittsburgh, Pa

; Apart prakalbų, bus graži 
muzikale programa. Northsi- 
diečiai jaunuoliai rengiasi prie 
to. Jie skambins stygomis, 
grieš smuikomis ir taipgi dai
nuos. Girdėt, kad ir naujai 
susidaręs choras pasirodys pir
mu sykiu.

Visi atsiminkite vietą ir lai
ką. Lietuvos Sūnų Draugijos 
svetainėje, 818' Belmont St., 

! pradžia 7 :30 vai. vakare.
Visi kviečiami dalyvauti. 

Išgirsite gerų 
kalbėtojų ir taipgi gražios 
muzikos bei visokių dainų.

APLA 50 Kuopos Narys.
Lapkričio 23, pėtnyčioj, 

APLA. 50 kuopa, bendrai su 
APLA 2 kuopa, rengia dideles 
prakalbas APLA vajaus rei- tinių pradinių mokyklų vai- 

1 . i . k . • ■; kai surado ir sunaikino 125,- 
i 000 gemalų žalingų daržam 
i kirminų. Čampionamg duo- 
! ta $5 ir $10 dovanos.

kalais ir kitais darbininkų 1 
klausimais.

Kalbės J. Gasiunas ir E. 
Sliekienė lietuvių kalboj, o 
Art Norkiukas anglų kalboj.

Hunting ton,; L. I. ~ Vie-

Nauji Keliai Žemės 
Ūkyje

Akademikas A. Joffe.
Kiekvienam nuomanu, kokią i ' Dirvožemis įkaitinamas sau- 

svarbą žemės našumui turi ši-dės. Juo tamsesnis dirvožemio 
Įima, šviesa ir drėgmė. Vienok, j paviršius, tuo daugiau jis įkai- 
mažai kas manė, kad šitomis , tinamas. Bet užtat ypač nak- 
fizinėmis sąlygomis galima vai- timis, jis pats atspindi spindu- 
dyt, kad jas galima pakeist su- liūs, nors ir neregimus mūsų 
lig mūsų norų—taip, kad užtik-i akims, bet išaikvojančius jo ši- 
rint augštą derlių. jlimą. Juo daugiau dirvožemio

O juk mūsų žinojimai apie j paviršius įsitraukia saulės spin- 
gamtą nepaprastai išsiplėtė. Į dūlių ir juo mažiau jis atspindi 
Mes išmokom valdyt jos jėgo- į šilimos, juo mažiau atiduoda jos 
mis ir dėka tam sukūrėm viso- atgal, tuo jis bus šiltesnis, 
keriopą pramonę.

Chemija taikoma trąšoms, i
biologija—selekcijoj, o šit fizi- i taškius šitą dervą ant lauko, ga- 
ka, miesto pramonės pamatas, pma jį padęngt plonu juodu 
žemdirbystėn neįsiskverbė. Ko- įsluogsniu. Nuo šito dirvože- 
del? Ar ne todėl, kad mėgini-^io tęmperatųm..; pakyla 5-6 
mas pa veikt į šilimą, šviesą ir laipsniais, garavimas sumažėja, 
drėgmę yra be vilties? Ne, kaip j O prie šitų sąlygų augmenys iš
mes pamatysim, tas visai ne be 
vilties, bet tas beveik negalimu

Prie naftos apdirbimo pasi
lieka tiršta derva—bitumas. Iš-

Viso padarytų “points” 156
Kadangi ALDLD. Ketvirtas 

^Apskritys yra nutaręs, kad ta- 
Ąne apskrity einantis vajus tu
rėtų eiti per patį apskritį, to
dėl draugai darbuotojai kvie
čiami kooperuoti su ALDLD buvo kapitalistinės visuomenės 
Ketvirtu Apskričiu ir gavę sąlygose, taš buvo neįmanoma 
•naujų skaitytojų siųskite seka- de| pavienio ūkio su jo tūks- 
mu adresu: 1335 Medley St. “* * 
Apskritys teikia geras dovanas 
spaudos vajininkams. Patsai gi 
apskritys varysis, kad gavus 
gerą dovaną iš “Laisvės.” To
dėl visi draugai darban. Dar
buokimės gavimui naujų skai
tytojų.

ir negalimas, pienelė gali būt nustot kovojęs už augštą agro- 
plačiai vartojama, dargi, net ga- techniką, už teisingą dirvoze- 
li užmainyt ,stiklų gyvenamuos mio apdirbimą—“kam, girdi, jį 

apie gerai art, fizikai greit išras to-
Paga- ■ kiuos miltelius: pabarstysi ir 

septyni derliai yra,”—pasielgt 
ne tik .kvailai, bet ir kenksmin
gai.

Kad pritaikint fiziką žemės £edlją. —.
ūkyj, reik dirbt ilgai ir atkak- k™«rtini! Programa. įžanga 30 cen- 
liai.

Mokslo su praktišku gyveni
mu tamprūs ryšiai—-tas sočia- j 
listinės statybos pamatas—ap- Į 
rūpina jam (žemės ūkiui—P. 
S.) (pirmeivišką) augštą tech
niką, didžiausias galimybes, ku
rios prieinamos žmonijai.

Visas mūsų Sovietų surėdy
mas, mūsų pramonės ir žemės 
ūkio technika, visa i_______ .
kultūra statomi ant pamato vi-, . . , _ , .
sų dabartinio mokslo ątsiekimų. j įr pastogę, bet ALDLD 172

Ir kaip tik šitos sąlygos—SO- | kuopa rėmė tiek, kiek galėjo. Todėl

mūsų parengimą. •
Kuopos Korespondentas, 

f (277-278)

namuos, nekalbant jau 
karvides, tvartus ir tt. 
lios, didelę rolę gali sulošt plė-! 
nelė apsaugojime nuo žiemos 
šalčių pietų kraštų medžių. Cit
rinai, apelsinai ir mandarinai 
dažnai žūsta žiaurią žiemą nuo 
šalčių, šitiems medžiams už
dėjus pienelės apdangą, galima 
visai mažai pašildant išgelbėt 
juos nuo šalčių.

Institutas jau padarė bandy
mus ne tik ant dirvožemio, bet 
ir su augmenim. Saulės švie
sa, kuria naudojas augmenys, 
susidaro iš pačių įvairiausių 
spalvų; ne visos jos vienodai 
reikalingos augmeniui, ir kiek
viena jų turi savo atskirą veik
mę. Meš ištyrėm atskirai kiek-’ 
vienos spalvos veikmę į a’uįgme- 
nį. ' ' ' _
pati svarbioji del mūsų L—. 
augmenim beveik nereikalinga: hą, duoda galimybės fizikai su- 
augmuo ją atšviečia atgal, to- i°št savo rolę kovoj už socialis- 
del lapai yra žalios spalvos. įtinęs žemdirbystės augštą tech- 
Ypač didelę rolę (augimui ir niką. 
derlingumui) lošia raudona ir. 
mėlyna šviesa. Todėl mes pa-; 
bandėm padaryt tokias elektros ’ 
lempas, kurios duotų kaip tik | 
tą šviesą, kuri reikalinga aug-1 
meniui.

Parinkus tinkamus šviesos i 
šaltinius, galima išaugint įvai-1 
rius augmenis žiemą daug 
trumpesniu laiku, neg vasarą, 
saulės šviesoj. Pasirodė, kad 
begyj metų galima, nuimt sep- 
tynius derlius kviečių, tris der
lius tomatų ir tt. Gerai parinkus 
apšvietimą, elektros energijos 
išaikvojimas ant tiek nežymus, 
kad nekurias daržoves, pasiro
do, apsimoka augint žiemą, po- 
grindžiuos ir uždarytuos butuos.

Man rodos, kad1 ir to, ką aš 
čia išdėsčiau, užtenka, kad pa
matyt, kokios neišsemiamos gali
mybės atsidaro prieš žemės 
ūkį pritaikant dabąrtinę fiziką, 
žinoma, tas, kurs laukdamas

1 Lietuvių Komunistų Frakcija šauq 
1 kia ąusirinkĮmą sekmadienio rytą, 
1 9:30 valandą,' lapkričio (Nov.) 25 d., 

Šią subatą 24 d. lapkričio (Nov.) | Gedemino Dr-tės svetainėje, 575 
š. m. 7 vai. vakare, Rusų Svetainėje, 1 joseph Avė., sekamais klausimais: 
408 Court St., bus rodoma gražus ro-! lt Prisiruošimui prie Bedarbių 
mantiškas kalbantis judis iš kazokų Kongreso, kuris bus Washingtone, 
gyvenimo po vardu “Dono Kazokai”.' sausj0 5 1935, už bilių H.R.7598.

i Šiame judyj jūs matysite ir girdėsite J 2. Už Visuotiną Lietuvių Suvažia- 
1 dainų, muzikos, šokius, meilę ir tra- 1 vimą prieš karą ir fašizmą.

Apart muzikos bus trumpa j 3. Gelbėjimui Lietuvos politinių 
tjc on kalinių.

4. Vietinių draugysčių rinkimų rei
kalais.

Kviečiami visi darbininkai-kės, kas 
tik interesuojatės minėtais klausi
mais. Bet “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų, ALDLD narių ir visų pro- 

didelį gresyvių darbininkų yra pareiga at-

Kalbanti Judžiai “Dono 
Kazokai”

Kviečia Rengėjai.
(277-278)

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kuopa reųgia

balių, kuris įvyks 24 d. lapkričio silankyti į šį svarbų susirinkimą.
(Nov.), Odd Fellows Hall, 72-74 N. [ L. K. Frakcija.

(276-278)
(Nov.), Odd Fellows Hall, 72-74 N. ’ 
Broadway.

Yra svarbu, kad visi dalyvautų 
šiame parengime, be skirtumo pa
žiūrų, nės ši organizacija Yonkerse 

, tarp lietuvių visuomet paremia tarp- j 
socializmo : tautines kovas. Tas mums parodo į vakarienę ir Šokius šeštadienio va- 

i ir alkanųjų maršavimą į Albany, kur kare, 24-tą lapkričio (Nov.) Lietuvių 
----  ---- . . , . duoti Svetainėje, 205 Main Street. Pro-

GARDNER, MASS-
ALDLD 53-kųopa rengia didelę

Pasirodei kad žalia spalva,! cialistine statyba—išveda' ir fi-'įr nepamirškite remti mus, ateidami
7 L ‘ ♦iiiij musu nnmncrimnakių, zikos mokslą į naują platų ke-./

gramoj dalyvaus Lietuvių Jaunuolių 
Choras. Prie šokių bus gera muzi
ka, Įžanga suaugusiems 35, ęentai, 

, o jąunuoliams 25 centai. Visus, šir
dingai užkviečia komisija.

Vertė P. Saženis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA-
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

25 lapkričio (Nov.) 10 vai. ryto, 928 
i E. Moyamensing Avė. Draugai ir 
; draugės, nepamirškite visi dalyvauti, 
i nes turim daug svarbių reikalų ap- 
j kalbėti, taipgi atsiveskite ir naujų 
narix.

WORCESTER, MASS.
Visi draugai, kurie lankė lavinimo

si mokyklėlę, būtinai būkit visi ir 
laiku ateinant} penktadienį, lapkričio 
23. Iš priežasties studentų masinio 
mitingo, ir suvienytų draugijų įvyku
sio bazaro, mokykla buvo pertraukta 
per dvi savaites. Dabar vėl įvyks 
reguliariai kas penktadienį.

(277-278)

DETROIT, MICH:
sek- ! ALDLD 52 kuopos mėnesinis susi- 
Phi- rinkimas įvyks šeštadienį, 24 d. lap- 
Str. 1 kričio (Nov.) 7:30 vai. vakare, 
gy- i Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 

šiose i Visi nariai malonėkite dalyvauti ir

YONKERS, N. Y.
Svarbios prakalbos įvyks šį 

madienį, 25 d. lapkričio (Nov.), 
lipsburgh Svetainėje, 4 Hudson 
Yra pareiga kiekvieno lietuvio 
venančio Yonkere dalyvauti 
prakalbose, nes kalbės žymus New atsiveskite naujų narių. Susirinkimas 
Masses rašytojas, John L. Spivak. 
Pradžia 2:00 vai. po pietų: Įžanga neįvyko del tūlų priežasčių. 
25c., 50c. ir $1.00. 
Chester 
School.

Kviečia West-
County branch of Workers , 

I 
(277-278)) i

turėjo įvykti 17 d. lapkričio, bet
Nepa

mirškite dalyvauti, nes yra svarbių 
dalykų aptarti.

Kp. Organizatorius.
(277-278)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopa rengia puikų 

koncertą, kuris įvyks šeštadienį, Lie
tuvių Tautiško Namo Svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, šiame kon
certe bus turtinga programa, kurią 
išpildys Norwoodb Choras ir kiti 
Meno Artistai, So. Bostoniečiai ir 
Montelliečiai. Dalyvaukite visi.

NEWARK, N. J. MONTELLO, MASS.
Laisvės” skaitytojų balius. Rcn- 

“Laisvės” rėmėjai. Įvyks tre-
T.D.A. kuopos susirinkimas įvyks “ 

penktadienį 23 lapkričio, 8 vai. vaka- ■ gia
J re, Lietuvių Salėje, 180 New York ■ čiadienį, 28 d. lapkričio (Nov.) Lie-
' Avė. j ; . I tuvių Tautiško Namo Svetainėje, j
i Visi draugai kviečiami dalyvauti, ■ Pradžia 7:45 vai. vakare. Bus tur-I 
nes turim daug svarbių reikalų ap- kės traukimas ir kitokių baikų, taip- I 
kalbėt, taipgi ateikite duokles ųžsi- pat ir geri šokiai. Įžanga 25 centai. I 
mokėti, ir atsiveskite naujų narių. ' Kviečia rengėjai.

K. J. (276-278)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis
• nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

dygsta anksčiau, gi šiaurės ra-1 
jonuos galima sodint daržoves 
ir javus, kuriems truktų šili
mos.

Lietuviy Darbininku Dienraščio “Laisves” Naudai Puikus

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

j Prie dabartinio dirvožemio! 
j apdirbimo per vasarą išnaudo-' 
jamas beveik išimtinai, lietaus ' 
vanduo, sugertas išartu sluogs- 
niu. i

i Mes bandom taipgi arimo' 
būdus, prie kurių ir giliai esan-, 

I tis dirvožemio vanduo galėt pa- j 
siekt augmenų šaknis, šilta- j 

ir oranžerėjose po ‘

tančiais metų sustingusiais ag
rotechnikos būdais. Kolektyvi
zacija, apėmus ‘ šimtą milionų 
mūsų socialistinės šalies ūkių, 
stiprūs sovchozai, laipsniškas iš
nykimas priešingumo tarp mies
to ir kaimo visiškai pakeitė pa
dėtį.

Ir mes, Sovietų fizikai, ga- daržiuos 
vom galimybės dirbt fizikos pri-1 stiklu, pavyksta palaikyt augš-, 
taikymo srityj ne tik miesto tesnę temperatūrą. Vienok, stik- 
pramonėj, bet ir žemės ūkyj. las trupus, sunkus ir brangus. ! 
Tuo tikslu 1932 metais partijai Fizikos—agronomijos institutui 
ir valdžiai nurodant ir buvo or- ’ pavyko padaryt, vaiskę pienelę,! 
ganizuotas Fizikos-agronomijos primenančią celuloidą, bet žy- 
institutas. jmiai patobulintą. Mūsų pienelė

Bėgyj dviejų •metų mes jau;negelsta nuo laiko, ji daug, 
patvariai dirbam, kad ištirt ga- ; vaiskesnė neg stiklas ir, kas 
limybes pakeist žemės ūkio fi- ypatingai svarbu, lengvai pra- 

Valdžia skiria dideles sumas i zines sąlygas, žinoma, buvo ' leidžia ne tik regimus šviesos 
pinigų prie karo prisirengimui daug sunkenybių: mes, fizikai, [spindulius, bet ir akim nemato
te tuo pačiu laiku naudoja fa- nežinom agronomijos, agrono-!mus .taip vadinamus ultra vio- 
šistines priemones darbininkų mai nežino fizikos. Bet vieni! lėtinius spindulius, kurie lošia 
streikuose ir kitose jų kovose, kitus mokindami, mes sykiu jau 'didelę rolę gyvulių ir žmonių 
Mums visiems todėl reikia vie-jšį-tą laimėjom. • 
nytis prieš karą ir fašizmą. Į Geras dirvožemis susideda iš 

Lietuvių Lyga Prieš Karą iri atskirų grumtelių, kurių neiš- 
Fašizmą tam tikslui šaukia vi-‘plauna lietus ir kurie nesutru- 
sas draugijas rinkti ir siųsti pa į dulkes. Po keletos derlių 
delegatus į konferenciją, kuri šitas dirvožemio sudarymas, 
įvyks nedėlioj, lapkričio 25,*jo struktūra dingsta. Jos at- 
L. M. D. Name, 142 Qrr St.,' naujinimui tenka imtis specia- 
fiittsburgh. Pradžia 1 vai. po | lauš apdirbimo, sėti žoles ir tt. 
pietų. Svarbiausi konferencijos Bet galima, kaip parodė mūsų 
dienotvarkio punktai: į bandymai, gauti gerą struktūri- gadinant jos i
įį 1. Chicagos Kongreso dele-' nį dirvožemį ir be žolių sėji- jos vaiskumo. Ji ant tiek leng- 
$ato P. Martinkaus raportas mo, sulipdžius smulkius grum- va, kad šiltadaržio rėmus, ap-: 
apie karą ir fašizmą.
* 2. Aptarimas sumanyto Vi- trasomis,” kurias galima įdėti

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

Konferencija Prieš Karą Ir 
Fašizmą Lapkr. 25 d., LMD 
Name, 142 Orr St., P’gh, Pa

Chicagos Kongresas prieš 
Karą ir Fašizmą aiškiai pabrė
žė, jogei karo ir fašizmo pavo
jus yra didelis ir Amerikoj.

gyvenime, be ;kurių jie išauga 
gleibūs ir nesveiki. , Mūsų pie
nelė ne tik kad neužsidega (nę- 
pliupsi), kaip celuloidas, bet ir 
nedega ugnyj. Ji 20 kartu ma
žiau priima vandenį ir todėl ne- 
brinkstą nuo lietaus. Ji stipri, 
išlaiko ir vėją ir lietų, ir ledus, 
ir ant tiek netrupi, kad ją gali
ma sugniaužyt kumštyj, nesu- 

ir nepakeičiant

• --------------- --------  O----  j , tA, KJ * * VVV W VA, j<Z
įtelius tam tikromis, “fizinėmis traukus pienele, gali pastatyt 

ras n-pvaiinma auuiaiiylv vi- vxcovimo, ’ kurias galima įdėti viena ranka vaikas. Ir, pagalios, 
suotino Amerikos Lietuvių Su-j į dirvožemį kartu su paprasto- kuomet ją gamins dideliais kie-

...L J—L.Z...L L. T„- kiais, ji bus pigesnė už stiklą, 
■kiomis fizinėmis trasomis gali Praeitais metais mūsų pienelė

važiavimo prieš Karą ir Fašiz- (mis cheminėmis trąšomis. To
mą.
' 3, Tvirtinimas Lygos Prieš ' tarnaut ištraukos iš durpių, sul- 
Karą ir Fašizmą ir prisirengi- j fitiniai šarmai, kuriuos išme- 
mas prie didesnio veikimo. I ta ir išleidžia į upes popieros 

Kviečiamos draugijos apkal-1 dirbtuvės, arba viskoza, kuri 
bėti tuos dienotvarkio punktus gaunama prie medžio apdirbi- 

► . ir pareikšti savo nuomones’mo.

jau buvo išbandyta nestik pas 
mus institute, t. y. Leningrade, | 
bet ir šiaurėj, Chininuose. čia i 
ji pilnai patvirtino mūsų spė
liojimus. Tolimose šiaurės vie
tose, kalnuos, kur stiklo pris-

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

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

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

pus piukių ir įvairiausių 
valgių.

Koncertinę programos .da
lį išpildys jau gerai lietuvių 
tarpe žinomi . dainininkai, 
Adele Mickevičiūte iš Prov
idence, R. I.; Ignas Kubi- 

. liūnas, soutjibostonietis; vie- 
1. , tinis Merginų Kvartetas ir 

chorvedys Petrikas, daini
ninkas.
šokiams grieš Worcesterio 
Orkestrą iki vidurnakties.

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

Ar Jau Turite Bankieto 
Bilietus?

Ignas Kubiliūnas

Seserys Maryte ir Pauli
na Kaškevičiūtės, puikiai 
išsilavinusios d a i n i ninkes. 
dainuos duetus.
Įžanga.4 Į bankietą, koncertą ir 
šokius—85c., bet perkant tikie- 
tą iš anksto—75c; liktai šo

kiams—40 centų.
šiame bankiete, koncerte ii’’ šo
kiuose dalyvaus daug publikos 
iš visos Nąujosios Anglijos 
miestų ir miestelių. Tai bus 
pirmutinis tokis milžiniškas su
ėjimas 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 
podraug 
minsite, 

t gysite.

ginantį dienraštį, bet 
ir smagiai pasilinks- 

o taipgi skaniai paval-

■ - - --'.J*-- — ■ ......        I ll» ■ ■ ...... ........... '■ ' ..... ■■■ I II

Prašome įsigyti tikįetus išanksto, kad būtumėte užtikrinti su vieta. Tikietai gau
nami pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.

Kviečia Rengėjai.
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Penktas Puslapis

Barikados Vienoje
tinėfee valstijose; ir ne tikjūod- 'platinti tikietų del perstatymo ginklais, kai Jeskevičiutė,' Mi-i

D____ j veikalo “Stevedore.” žara ir Bimba, susirinkę į vi-,
kaip Bus perstatytas antradienį, ket- subtilią kongresą, Sustabdys yį-J- 
u Ir to rl 1 nn 1 4 Q1 1 .Q ’ i!

(Tąsa)
Ir balsai neapykantos aidėjo iš gatve

karių stoties kiemo ankstyvam rytmetyje 
tuščiomis gatvėmis; jie nebuvo obalsiai 
ant popieros, bet maištinga eksplozija, 
kuriai priežastį davė priespauda ir pro
vokacija: “Šalin darbininkų budelius!”

II.
Jozef Sejnchen tvirtai laikė kontrolės 

rankeną savo rankose, žiūrėdamas į gat- 
vekario bėgius. Jis jautė augimą savyje 
didesnio pykčio kiekvieną sykį, kada jis 
tik paimdavo bėgiams mainyti geležį; ji 
kaisdavo, kaip šautuvas, jo rankose.

Užpakalyje jo, vagone, pirmieji darbi
ninkai—gatvėje—prie sustojimų—visur 
tie patys veidai—kaip kad ir kondukto
rių gatvekarių kieme. Keletą kartų pa
sirodė mieguisti poniški veidapalaikiai, 
kurie išgąstingai klausė susijudinusių, 
maištingų darbininkų kalbų. Kiekvieną 
minutę darbininkų skaičius gatvėse didė
jo. Vienos darbininkai tą rytą nežiova
vo, kaip kad paprastai kitomis dienomis, 
taipgi nesirėmė nuo nuovargio, kumščiai 
buvo tvirtai suspausti—visur. Prakeiki
mai budeliams .skrido iš jų burnų. Dar
bininkai spietėsi. Jie dar nesakė nieko, 
bet jie galvojo, jie jautė!

“Socialdemokratų vadai, kalbėkit!”
“Kalbėkit???”
“Sakykit, ką mes turim daryti!!!”
Be pertraukos griaudė kalbos. Jozef 

Sejnchen atydžiai klausės, sugaudamas 
kiekvieną garsą. Visas kalbas jis girdė
jo. Jos atrodė taip svarbios, taip svar
bios, kad jis visai užmiršo apie gražias 
prakalbas jų lyderio dr. Breitner.

Grįžtant jam atgal, gatvekaris aklinai 
prisikimšo darbininkų. Vienas storapil
vis buržuazas, kuris buvo įlindęs į gatve- 
karį provokacijos tikslu ir laikė rankoje 
reakcinį laikraštį “Reichs Post,” gavo 
įspirti į sėdynę ir buvo išmestas iš gatve- 
kario. Lauke jį taip pat pasitiko įnir
šusių darbininkų būrys, payaišindami 
kumščiais per žandus; per to kažin kas 
ištraukė jo laikraštį ir uždegė. “Taip 
mes atsakysim,” šaukė vienarankis karo 
invalidas, grūmodamas iškelta su su
gniaužtu kumščiu paskutine ranka, ku
riame virė pyktis už du.

Tolyn ir tolyn gatvėmis dundėdamas 
bėgo gatvekaris. Visas Vienos miestas 
skambėjo nuo proletariato maištingų 
balsų. Aplink Sejnchen darbininkai kal
bėjo apie “streiką” ir “demonstraciją”. 
Kalbos pylėsi, kaip vanduo; tik menka 
dalelytė pasiekė konduktoriaus ausis, bet 
ir tas jį galutinai uždegė.

Minios, susidedančios iš darbininkų, 
raštininkų ir smulkiųjų krautuvninkų, 
pripildė gatves. Iš diskusuojančių atski
rų grupių skambėjo pasipiktinanti šauks
mai, prakeikimai prieš valdžią. Kerštin
gi balsai skambėjo vienodai, kas kart ar
tyn, suvienydami visą sujudimą į vieną 
audringą ūžesį.

Štai—pusė aštuonių vai. ryto—sugriau
dė tūkstančiai kojų, maršuodami gatvė-

mis. Pirmieji demonstrantai! Suskam
bėjo revoliucinės dainos. Šauksmai', kaip 
okeano vilnys, kilo augštyn virš namų 
ir aidėjo šoninėse gatvėse: “Šalin krau
gerių valdžia!” Ūžė, virė gatvės galin
ga jėga ir minia nesulaikomai veržėsi 
pirmyn. Sejnchen, pavažiavęs už gat
vės kampo, pamatė prisiartinančias ei
les^ Laikydamas vienoje rankoje bė
giams mainyti geležį, kita ranka jis tvir
tai pasuko kontrolės rankeną atgal, taip 
kad gatvekaris sugriežė, susiūbavo ir 
vietoje sustojo.

Šauksmai skambėjo:
“Prie parlamento!”
“Prie teismo rūmų!”
Uraganiškai masę pagavo entuziaz

mas. Greitai kiekvienas bėgo prie teis
mo rūmų. Iš visų miesto kampų, o dau
giausiai iš fabrikų kvartalų, visą laiką 
traukė nauji būriai prie teismo rūmų. 
Liepsnojantis maišto ir keršto ūpas ap
ėmė visas Vienos miesto gatves ir gat
veles. Net paskutfhis proletaras buvo 
gatvėje. Gatvės ir aikštė prie teismo 
rūmų buvo kimštinai užkimšta darbinin
kais. Apie aštuonias valandas' ryto su
stojo važiavę visi gatvekariai—nei vie
nas fabriko ratas daugiau nesisuko. 
Sejnchen, palikęs savo gatvekarį,irgi taip 
pat stojo į eiles ir drauge su kitais žy
giavo demonstracijoje. Nei apie jokias 
gražias ir gudrias kalbas savo socialde
mokratų vadų daugiau jis negalvojo. 
Niekas—tik plikai ir aiškiai vienas su
pratimas jį užvaldė: proletariškas savęs 
apsigynimas.

Teismo rūmus apspito darbininkų mi
nia. Tas pilkas namas iš smiltinių ak
menų yra vieta klasinių teisėjų, kurie iš
nešė gėdingą nuosprendį. Provokatoriš
kai jisai stovi viduryje raudonosios Vie
nos, kumštis prie kumščio grūmoja pil
kam gigantui, o minios riksmas atsimu
ša į jo langus.

“Šalin kraujuotą teismą!”
“Šalin valdžią!” , . • ;
“Nuversti kraujuotą valdžią!” i
Staigiai įvyko toks nuotikis, kuris su

formavo jau taip įniršusią minią į vie
ną geležinį bloką prieš policiją.

Iš vieno šono raitosios policijos būriai 
atakavo demonstrantus su plikais kar
dais, tiesiog skaldydami darbininkų gal
vas.

Riksmai sužeistųjų.
Riksmai greta stovinčiųjų.
Vienas susiliejęs baisus šauksmas, 

“kerštas.”
Sejnchen matė viską — visai arti jis 

stovėjo, kada proletarai aplink jį krito 
nuo policijos kardų smūgių, o iš jų kū
nų čirėškė srovėmis kraujas, nudažyda
mas raudonai gatvę ir gatvekarių bė
gius. Jo akyse pasirodė keršto liepsna, 
gyslos ant veido ir rankų išsitempė, iš
sipūtė.

(Daugiau bus)

Wilkes Barre, Pa
| Laukiama Aido Choro 

Koncerto
Su dideliu nekantrumu Wil

kes Barre ir apielinkės darbi
ninkai laukia rjuošiamd Aido 
Choro koncerto ir šokių, kurie 
įvyks 1 d. gruodžio (Dec-.), 
Darbininkų Centre.

Kaip jau. buvo minėta, bus 
labai įvairi programa. Nestik 
kad Aido Choras yra gerai pri
sirengęs išpildyme programos, 
bet turėsime ir Lyros Choro

veidžiai', bet Sykiu' ir baltieji, garsaus veikalo “Stevedore.
Ruby Bates; ' nūrodė, ,L—. ..

sunkiai darbininkai dirba veik . virtadienį nr penktadienį, tai j sus karus? 
visai už dyką. Pati Ruby Ba- yra gruodžio (Dec.) 11, 13 ir 
tęs dirbo keletą metų už 5,14 dienomis, 
centus į valandą.
ir iš tokio darbo likosi paleis-(joms duodama gera
ta ir, norėdama nors kiek pa-(Gera proga sutraukti daug žmo- 
gelbėti savo motinai ir jaunes-;niy pamatyti tą puikų veikalą 
niems šeimynos nariams, buvo j h’ kartu pasidaryti pelno savo

žara ir Bimba, susirinkę j vi- Wilkes Barre Ir Apielin- 
; kės Atydai

Draugai, “Keleivio” skaity-j
. Tikietus galima tojai! Turėtumėt rimtai pagal-1

Ant galo,gauti 46 N. 8th St. Organizaci- voti ir pamatyti, kad “Keleivio” 
nuolaida, redaktoriams darbininkų klasės .......................................... .

kova svetima. Tiems Michel- syklu S1°J apylinkėj bus rodo- 
sonams nerūpi jokis darbininkų I ™as us 
bendras frontas. Tie ponai tik j Šnipei .
išjuokia ir išniekina visą 
bininkų klasės kovą.
“Keleivio” skaitytojai, visi sto-; ■
kime į bendrą klasių kovą. Tik- i Beatty & Giant St. 
tai bendrai 
suosime iš 
priespaudos.

organizacijai.
Rinkliavų dienos (tag days) 

r” naudai bus

priversta važinėt darbiniais 
traukiniais darbo jieškot, kad 
užsidirbti keletą <
maįst0> • ; " " gruodžio 1 ir 2 dienomis. Jūsų

Ruby Bates labai aiškiai iš-’surinkti pinigai bus priskaity- 
dėstė apie Scottsboro jaunuo-pi jūs organizacijos kvotai, tad 
liūs ir apie jųjų nekaltumą ta- (pasidarbuokite ir pastatykite 
me jiems primetamame ant jų- isav0 organizaciją užbaigusių 

-............. - • isavo kvotą skaičiuje.

centų ant “Daily Worker

jų >užpuolime ir kaip jie likosi 
įkalinti be jokio prasižengimo.’

William Powell yra vienas
» ‘ , iiš geriausių kalbėtojų.' Jis są-: 

vo pasakyta prakalba čionai j 
paliko labai daug ko 
tarpe klausytojų, kaip tarp • 
baltų, taip ir juodveidžių dar-Į 
bininkų, jojo kalba bus ilgai ( 
atmenama. Į šias prakalbas;

(buvo labai, daug darbininkų j 
! susirinkę, .pilnutėlė svetainė, j 
'Buvo daug ir juodveidžių dar-i 
' bininkų.

Pirm pradedant prakalbą! 
(Aido Choro merginų kvartetas i 
sudainavo porą dainelių “Scot-! 
tsboro Boys” ir' “End Their, 

! Rule”, kurios publikai labai 
(patiko. Taipgi, pertraukoje, 
(jaunuolių Teatrališka Grupė 
suvaidino trumpą veikaluką 

( “Scottsboro”.l ii Prakalbos labai gerai pavy
ko. Buvo priimta visa eilė

; rezoliucijų : už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių, Tom

( Mooney, Angelo Herndon ir 
•kitų. Rezoliucijos pasiųstos į 
i reikalingas vietas, taipogi ir į1 i 
(spaudą. Prakalbose buvo pa-.j 
rinkta ir aukų vedimui ScOtts- '-

i boro bylos. Viso surinkta $26, J 
Į Taipogi buvo parduota viso
kios literatūros. i

Trumpas laikotarpis atgal; 
irgi buvo gana svarbios pra- ■ 
kalbos ir buvo pusėtinai publi- ( 
kos. Kalbėtoja buvo Motinti 
Ella Reeves Bloof. Bet nie-

Draugiškai Jūsų, 
A. W. Mills,

naujo i Boston, Mass.
Thaelmanno Paveikslai 

Bostone

Bus Rodoma Sovietų judis
WILKES BARRE, Pa.-Pirmu

i sovietinis judis 
■•'(“Sniper”. Pirmasis rodymas 

da*rJbus Miners Mills, šeštadienį, 
Draugai,!24 d- laPkričio (Nov.), 7:30 

’; vai. vakare, Old School House,
, Parsons,

kovodami pasiliuo- į
po kapitalistinės:

Chas. Strauss, 
Thomas, W. Va.

| ■ Worcester, Mass
' Biskis Iš Pereito ALDLD
1 J

Kp. Susirinkimo
I (Kaip matėme, kad įvyks 

bankietas

I Pa.
Sekmadienį, 25 d. lapkričio, 

• 7 :30 vakare, tas pats judis bus 
Įrodomas Darbininkų Centre, 
325 E. Market St., Wilkes Bar
re, Pa. I

Pirmadienį, 26 d. lapkričio, 
7:30 vai. vakare, Catfish Hall, 

| Swoyersville, Pa.
Trečiadienį, 28 d. lapkričio. 

Strucks Hall, Lincoln & Gr 
St., Dupont, Pa. i

Ketvirtadienį, 29 d. lapkri
čio, 7 :30 vai. vakare, Boylan’s 
Hall, Ashley, Pa.

šalę sovietinio judžio bus 
rodoma komedija “Our Gang” 
ir Pirmosios Gegužės Parado 
New Yorke paveikslai. Dar
bininkai raginami skaitlingai 
dalyvauti, nes tokių judžių 
matyti retai pasitaiko. Įžanga 

(25c.

ap
skričio bankietas Bostone, 

’gruodžio 1 d., tai mūsų kuopa 
darbuotis 
karų va- 

i, ku
rie neužsrregistravę važiuoti, 
matykite d. J. Palionį, J. 
Bakšį arba V. Jaučių. Kurie 
turite mašinas, taipgi matyki
te minėtus draugus. Visi drau
gai stengkitės būti tame ban- 
kiete, nes pelnas bus darbinin
kiškai spaudai. _

Nutarta prisidėti prie Wor- 
cesterio Kompartijos bazaro, 
kuris iįvyks gruodžio 6, 7, 8 ir 
9 d. Draugės ir draugai sim- 
patikai, visi yra prašomi paau
kauti ką nors tam bazarui; 
dalyvaukite ir remkite Komu
nistų Partiją.

Teatro komisija 
kad gavo veikalą 1 
Iš komisijos raporto paaiškėjo, 
kad veikalas yra įspūdingas. 
Palikta komisijai vesti darbą 
pirmyn.

Draugai, ateikite į sekantį 
susirinkimą, kuris įvyks lap
kričio 25 d., kaip 10 :30 iš ry
to, 29 Endicott St. Bus rinkį- 
ipas valdybos, taip pat galuti
ni planai padaryti delei va
žiavimo į apskričio bankietą

Sekantį šeštadienį (laPkn-1 išrinko komisija, 
čio 24 d.) Bostono darbininkai | imui ž j ir 
turės progos matyti Puikų i žiuoti j banl(ieta. D1.augaį

1 Ernst Thaelmanno gyvenimą1 - - ■ - ■ "
vaizduojantį judį—“Ernst Tha-

(elmann, Fighter Against Fas- 
1 c»sm.”

Šis judis yra išvogtas iš Vo
kietijos ir šiuo tarpu rodomas 
Jungtinėse Valstijose. Bostone 
jis bus rodomas tiktai vieną 
dieną-—šeštadienį.

i Vieta: Lorimer Hall (Tre-į i mont Temple Budinke), 82 
Tremont St., Boston, Mass. Net; 
keturi bus seansai (rodymai) : | 
Į2 vai. p. p., 4 v. p. p., 7 v. v. į 

iir 9 v. v. Įžanga popietiniuose 
seansuose—25 centai asme
niui; vakariniuose—35c.

Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami atsilankyti.

Bė to, bus rodomi dar keli 
kiti įdomūs paveikslai.

Koresp.

NEWARK, N. J
kas apie tai spaudoj; ineprisi- Mokykla Lietuvių Kalbos

t Iz o rl inc* oi n iZloOi ' E) Xe.' 1 J O Ji Jminė, rodos, kad jos Čia visai ; Rašybos' Prasideda 24 d. 
nebuvo.' Reikėtų tos* jnenuils- ! Lapkričio
tančios senukės kovotojos už 
darbininkų reikalus prakalbas 
įvertint.

į ' Veisejiškis.

Philadelphia, Pa

Steve Nelson.

Bielfelde, Vokietijoj, are
štuotas vienas fabriko savi
ninkas, kuris kritikavo Hit
lerį, kad pastarasis birže
lyje išžudė tiek buvusių sa
vo sėbrų.

pranešė, 
Pradžia”.

Drąųgės ir draugai! Lietu-1Bostone, ir daug kitų svarbių 
vių kalbos, rašybos ir savitar- Į dalykų reikės aptarti, 
pinio lavinimosi mokykla jau į Kuopos Koresp., 
įvykęs faktas, ji prasidės lap- 1 1
kričio (Nov.) 24 dieną, tai yra

■ šeštadienį, 2 vai. po pietų, pas i 
j dd. Žukauskus, 566 So. Clin- 
!ton St., K. Orange, N. J.

Visos ir visi, kas tik gei
džiate prasilavint lietuvių kal
bos, rašybos ir abelno žinoji
mo politikos ir ekonomijos,

Mums labai smagu pranešti, 
kad 2 d. gruodžio mes pri
rengsime labai gardžią vaka
rienę.

Valgių gaminimo ,-direkto-j kviečiami kuo skaitlingiausiai 
riurn apsiėmė drg. Potas.' Kaip j atsilankyti virš nurodytu laiku 
žinoma, drg. Potas yra valgių antrašu, atsinešdami paišė-,1 
gaminimo diriguotojum viena-1 liūs ir popieros, prisirengę pra-j 
me iš madingiausių Philadel- dėti darbą. i
phijos kliubų. Jam padėti ap
siėmė drg

te. ^aus programoje. Nėra ma-, re galėsit smagiai laiką pra-1 
■ žiausips abejonės, kad aidie-j leist žiemą ir vasarą. Choro 1 pokylyje ir jei dar neturite pa- 
;ciai dalyvaujančius koncerte^ painokos būna kiėkvieną ponk-; 
patenkins tadienį. Pradžia 7 v. v. Vieta: :sisakykite • vietą prisiųsdami

Norint įsigyti tikietus iš kai. Darbinin. Centie, 325 avo vai.da antrašą komisi-
no galima gaut pas visus cho-' ket St. Aido Choras kviečia } Valiom"'Aienom nirm na
ro narius. j visus ir visas. •’ ■ ‘ : i

šokiams bus labai gera or-Į 
chestra, taipogi bus gerų už- (------- ----------a--------  < ■ i
kandžių ir gėrimų. Įžanga į ----- - —•
koncertą yra labai prieinama buV0 surengęs prakalbas, ku-1 
visiems, tik 25 centai. Kaip(rjos buvo jg d. lapkričio Dar-i 
vietos, taip ir apielinkės darbi- ; bininkų Centre, šios prakal-■ 
ninkus ir darbininkes kviečia-;bos būvb rengtos už paliuosa-j 
me skaitlingai dalyvaut mūsų vimą Scottsboro jaunuolių, ku- Street Mansion, Broad ir Gir- 
rengiamam koncerte. Sayo!rje laikomi kalėjime ir jiems ardi Avė., bus “Daily Workerio” 
skaitlingu atsilankymu z P H-. taikoma mirties bausmė, not;s 'kampanijos hoiptoią bankietas.

Mokytojas jums gerai žino- 
D. Galeckas, kuris m as d. K. Jonaitis, kuris yra 

taipgi turi daug metų patyri- . gerai susipažinęs su rašyba ir j 
mo vidurinės klasės valgyklo- ' gramatika ir kuris jau ne vie-( 
se. ’na mokyklą yra vedęs Newar-'

Ši vakarienė bus pirma taip Re. Manau, kad nereikia nei 
aiškinti mokyklos naudingu-. 

mūsų, 
kurie dalyvaujam darbininkiš-

rūpestingai įrengta darbinin-
(kiškų organizacijų mūsų mies- mą, tas kiekvienam iš

Visi norinti dalyvauti šiame kame judėjime, yra aišku. ;
. _ _ _ • Mokyklos reikalu mitingas j

(kvietimo kortelių, būtinai už- buvo 19 d. šio menesio ir jau;
’ ' ‘C • jsisakykite vietą prisiųsdami 1*4’ j v ’ -i • •
I : .i. , >. n v i, ;jai keliom dienom pirm pa-

... ’ , 1 I rengimo. Antrašas: 995 N.
A.do Choro Koresp. ; st • p'^delphia, Pa.

A. Ramanauskas.
Wilkes Barre ILD skyrius Į

Svarbūs Parengimai ir
. ( Darbai

Gruodžio (Dec.) 2 d., Broad

Vyrų Kvartetą Iš Shenandoah, duosit Aido^ Chorui daugiau nepadarė jokio prasižengimo
Pa. O jau visiems yra žino
ma, kad kur shenandoriečiai 
pasirodo, ten publika būna pa
tenkinta jųjų dainomis. Prie 
to, yra duotas pakvietimas 
draugėms j Wyoming. Ten 
draugė Radišauskiutė turi ge
rai išlavintą Merginų Sekste
tą. Tikimasi, kad jos daly-

(Organizacijos raginamos taipgi 
Kalbėtojais buvo William'baigti kvotas.

! "Thanksgiving” vakarą, State 
valdančioji Ball Room, 20th irt Market St. 

grąsinimais,'bus “Daily Worker”’>bajiūš. Or- 
liūdyti prieš ganizacijos prašomos garsinti 

jaunuolius, (šią pramogą ir nerengti kitį 
aiškiai nuro- pramogų tą dieną.

I Bendras visų kairiojo sparno

gyvumo ir drąsos veikt ir ant
toliau darbininkų tarpe ir Powell ir Ruby Bates, viena iš; 
linksmint darbininkišką publi- merginų, 
ką savo dainomis, kurių Aidop^asė^ 
Choras tankiai suteikia.

Taipogi kaip vietos, taip ir tuos
apielinkės jaunimą ir suaugu- Kalbėtojai labai i
sius kviečiame prisirašyti prie dė, kaip jUodveidžiai darbi- i
Aido Choro. Prigulėdami cho- ninkai yra persekiojami pie- .organizacijų komitetas pasiėmė

kurią 
visokiais 

buvo privertus 
Scottsboro

iš pat pradžios susirašė 14 mo
kiniu, kurie išrinko mane tuo- 

4» Z

laikiniu' sbkrętorium.
Draugiškai, Jūsų,

G. A. Jamison.
Livingston, N. J.

Thomas, W. Va.
. “Keleivio” Skaitytojų 

Atydai
“Keleivis” No. 46, lapkričio! 

14 d., 1934 m., po antrašte “Kur ( 
Dėsis Militaristai,” rašo: “Ro-į 
munistų . Susivienijimo dusyk 
mėnesinis laikraštis ‘Tiesa’ pra
neša, kad (’(ojį’, organiząpija yra 
nutarusi šaukti Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Kongresą prieš' 
karą ir fašizmą. Jaigi, kyla 
klausimas, kur dėsis militaristai 
su visomis savo armijomis ir

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Vdtui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius L 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

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

Brooklyn, N. Y485 Grand St

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, £L Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

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.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ar Jūs Norite Žinoti, 
Kokia Aš Esu Uošvė?

Aš esu uošvė, tokia uošvė, 
kaip ir visų žmonių uošvės. 
Moku gerai šnekėti, mokinti 
dukterį visokių dalykų ir to-1 
kių navatnų, kad jeigu mano 
esamasis žentas būtu ta žino
jęs—jis nebūtų prašęs mano 
Mylės rankos. Tačiaus dabar 
jis jau turi ją visą, tik visa bė
da. kad tas, padla, neklauso 
hei manęs, uošvės, nei guodoti- 
nos pačios.

Astuoni metai atgal, mano 
žentas ir nuskriaustoji duktė, 
Mylė, gyveno Brooklyno Labor : 
Lyceum svetainėje; ten atva
žiavo žento dėdė, tasai ne
praustaburnis ir išgama, ne 
tik išvadino mane verdančia ’ 
jautienos sriuba, bet sakė, kad 
nesuspėjo nugaląsti liežuvį ant 
mano akmeninės širdies; suga-> 
vo mane mokinant <* 
kaip reikia padaryti vyrą 
švelnučiu, kaip šilkas ir, paga- 
liaus, išvijo laukan. Aš, kai
po poniškos kilmės žmona, už-, 
pykau, išvažinėjau visus mies- ’ 
tus, išuosčiau ir iššnipinėjau i Areštavo Keturis Studentus 
visus sceniškus Amerikos kam- i 
pus ir sugrįžau aplankyt savo !

LaGuardia Laužys Streiką Į
125,000 elevatorių (keltuvų) [ 

darbininkų yra pasirengę1 
skelbti išnaudotojams streiką.' 
Unijų vadai jau ilgas laikas- 
veda derybas su didžiulių na-į 
mų savininkais ir kompanijo-! 
mis, bet išnaudotojai nenori) 
pakelti elevatorių darbininkų, 
algas, kas privers juos strei
kuoti.

New Yorko majoras ponas j . ...T .. ... _ ,,,T .privers kitus <LaGuardia pareiškė: Nesvar- .. .. ... . , ——bu, bus ar nebus streikas, bet'"1™ du*tl lr ristikas Kari Požėla,
visi elevatoriai namuose, ku-j®^, al .'r'. 'fiq..hin'in SU —P'1!0

. . v v. ’ dabftr clirbci 65,439 dnibiiiin- isuio Iviriomne yra virs 6 augstu. ved:^ ' J lygium.,
Tas reiškia, kad ponas La-;
Guardia jau dabar prisirengęs 
laužyti darbininkų streiką. 
Tuom pat kartu skelbia, kad . 
būk daug darbininkų jieško [ 
darbo. Taigi, išnaudotojai su į 
majoru rengiasi statyti streik-- 
laužius. Bet tas darbininkus), . . w,.. . . bar viename tuščiame vasar-nenugąsdms, jeigu . 125,000

Atleis 18,000 Telefonų 
Darbininkų nuo Darbo .
New York Telephone Co. 

j žada numušti telefonų kainas, 
, bet tuom pat kartu ji įveda 
naują sistemą, prie kurios ga
lės pavaryti net 18,000 telefo
nų darbininkų ir darbininkių 

• iš darbo. Taigi kompanijos

PAJIEŠKOJIMAI
i 'PAJIEŠKAU džeriitoriaus pagelbi- 

ninko, kuris suprastų, kaip užtai- i 
syt “štymą”. Sąlygos geros. ..Kreip
kitės kuo greičiausiai pas:

> ST. WORT, SUPT.
' 1170 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 

Apt. B-l, Ground Floor 
(276-278)Pereitą ’ antradienį gvoltu sau-1 

kia, kad F[ew Yorke 669 at-j__ _
eiviai darbininkai dirba pa-j 
šalpos darbuos. Tuom nori su-! JT Alt DAVIMAI 
kelti amerikonų neapykanta lnAnc,TTĄTTr,nj. v . , . ! PARSIDUODA saliūnas ir restauran-
pnes ateivius. tas. biznis randasi o-eroi vietoi—

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

• > Brooklyn, N. Y.

Iš Ristyniy
Pirmadienio vakare, 

lapkričio įvykp didelės
pelnai nęi kiek nesumažės, bet jngs Mądjson Square , Garden, 
dar daugiau padidės, nes ji i New Yorke. ; šios.e ristypėse 

darbininkus j gerai- pasirodė Uyihus lietuvis
Jisai ri- 

G ari b ai d i,1 
Požėla, svėrė

1200 svartf, jo oponentas 214 
svarų. ' ‘

Del pasaulinio čampionatoDubeltava Žmogžudystė , - ,
titulo ritosi Everett Marshall, 

Keli metai atgal buvo nu- Į 200 svarų, su Jim Londos (da- 
; žudyta viena moteris netoli; kartinis pasaulinis
Laurel Lake, kur jos surastas {nas) 200 svarų. Marshall pra- 
bjauriai sužalotas kūnas/ Da- i laimėjo. Kitos poros buvo:

1 Hans Kampfer su Pat O’- 
dukteri 1 “ y ° .. namyj surado apie 55 metų Qhocker Kamnferis laimėio*uuKLciį, darbininkų stos drąsiai kovon, . , .. onocKer, ivampinib, jaimeju,
• ----- i inbQi sužalotą, Dr< Henry Fields su Willie

! Davis, Fields laimėjo; Sandor 
namo gzabo su Herman Hickman, 

Szabo laimėjo ir Tor Johnson 
su Tex Morgan, Johnson lai
mėjo.

antros moters labai i 
kūną. Ji sušaudyta ir peiliu1 
subadyta. Linkui to 
iyra dviejų vyrų ir vienos mo- 
iters sliedas. Ant nužudytos 
i piršto atrado žiedą su užra- 
Išais “S. M. to A.M.B.— 

Policija areštavo M. Am-11925.” Tas žiedas priklausė 
dukterį Myię ir žentą Ziutį. O berg, Ed. Kurtz, D. Wolphal; pirmai moteriai, kurią atrado 
jeigu pas juos atsibalados ta-J r Ed. Ward, City kolegijos prie Laurel Lake nužudytą.

kitų unijų darbininkai ateis 
jiems į pagelbą, tai ir ponui 
LaGuardia gali būti karšta.

sai prigimties išgama dėdė, tai studentus, kurie kovoja prieš 
lengvai nepasiduosiu, aš jam reakcinę kolegijos administra- 
parodysiu, kad ir aš kada nors ; ciją. Kaltina juos, kad jie da- 
turėjau tėvą į lino komunistinius lapelius iri

Mano duktė ir žentas dabar ; buv0 iškėl§ vėliavą. Studentų [ žose, Marine Harbore, 
gyvens “Laisvės” svetainėje ir 
mūsų susiėjimo ceremonijos 
prasidės 6 vai. vakare šį :----
madienį. Ateikite matyti mus, 
nes po šio susitikimo, vaidini
mo, tikrai išvažiuosiu į Ar
changelską.

Nepraustaburnė.

“Mokėk arba Eik Kalėjimai)”, 
--Sako Teisėjas

■ P. Cannors, 42 metų am
žiaus, 150 95th St., Brooklyne, 
buvo teisiamas. Jį kaltina, 
kad jis be reikalo pašaukė ug
niagesius. Teisėjas Cullen pa
skyrė jam $25 bausmės arba 
1’0 dienų kalėjimai), jeigu jis 
rfėšumokės tą bausmę.

tas; biznis randasi geroj vietoj— 
ant kampo. Kas pirks, bus laimin
gas, nes geras biznis. Parduodami 

.paliesime ir “license” leidimą. Par- 
_. a . j duosime už prieinamą kainą. Savi- 
lU Cl. I nin]<ą galite matyti nuo 12 iki 2 vai., 
r.isty- kas. dieną. . '

♦ Taipgi laikpm 14 fornišiuotų kam
barių. Kreipkitės sekamu. antrašu: 

FRĄNK LASEUK,
498 pėrry ŠK,< Newark, N. 
Tel. Mitchell 2-9356. ' ' > 

! > ' ‘ . (275-281)
■ . .L ,._2_

RĘIKALAVIMAI
REIKALAUJAME ^įgentų ir agen

čių del pdr'tlavihejinio naujų į vaistų. 
Gerai apmokam. r Klauskite platesnių 
informacijų: . Ė!

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

(276-281).

čampio-1

Judis Apie Thaelmanną
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ir Fašizmą rodys judį 
apie Vokietijos kovotoją drg, 
E. Thaelmanną. Rodymas atsi4 
bus sekmadienį, 25 d. lapkri
čio, 1 vai. po pietų,Trving pla
za svetainėje, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke. Tai pas
kutinis rodymas to paveikslo 
New Yorke. Darbininkai kvie- 
kviečiaini atsilankyti.

Rengėjai.

Išgelbėjo Devynis Žmones
Devyni žmonės miegojo bar- 

> kaip 
i kovingumas auga ir jie reika-!jos užsidegė. Tų žmonių gy- 

___ [Jauja, kad kolegijos adminis- įVastis buvo pavojuje, bet po- 
sek-[^rac^a priimtų atgal tuos stu- į ]icininkas W. Parson per lieps- 

identus, kuriuos pavarė iš ko-[ ną- pasiekė juos, pažadino ir 
Jegijos už politinį darbininkiš- , išvedė. Devynių žmonių tarpe 

Iką nusistatymą. !buvo trys kūdikiai.
Viešpataujanti klasė ir jos! 

mokytojai labai bijosi, kad i 
tarpe kolegijų studentų reiš-J 
kiasi darbininkiškas susiprati
mas ir todėl reakcinėmis prie- šilumos, 
monėmis nori tatai užgniaužti, kad šiuom laiku tik 21 metas • Kings County lYgonihėj. Pa- 

i atgal buvo taip šilta. Keistas šarvota^ graboYihus* Bielauskb 
buvo [ koplyčioj. Bus palaidota lap

kričio 23 d. Jono Kapinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi

nasi gfaborius Mathew P. Ba
lius (Bielauskas).

Pasigriebė $8,000 Vertės
Trys vagiai išmušė auksų 

krautuvės langą ir pasičiupo 
laikrodėlių, žiedų ir kitko už 
$6,000 vertės. Krautuvė yra

[ 9 Flatbush Ave., Brooklyne. 
Astuoni ten dirbę darbininkai 
vijosi vagius, bet negalėjo pa
sivyti. Vėliau vieną žiedą at
nešė moteris, kuri surado jį 
ant gavės.

J.

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. 
Brobklyn, N. Y.

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, Si. Y .

REIKALINGA mergina prie lengvo 
namų darbo. Ji turi būt švari. Al
ga $10.00 į mėnesį kartu su pragy
venimu. Ateikite ypatiškai arba ra
šykite

14
J. EISENBERG

Steuben Street Brooklyn, N. Y.
(276-281)

I KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

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

(249-281)

MIRTYS—LAIDOTUVES

Ona Velionięnę, 52 m. ąmž., I 
Antradienį buvo 73 laipsniai 5747—»9th Place, Maspeth, 

Oro biuras skelbia, Įl. Mirė , lapkričio',20,4.

Šiltas Oras Mieste

New Yorko oras, jau I 
taip smarkiai atšalęs, kad net 
buvo pradėjęs vanduo šalti; o 
dabar vėl šilta.

Aidiečių Narių Atydai
Draugai choristai! šį penk-1 BROOKLYN LABOR LYCEUM 
rli’nm A irln Ph ava rl Q1 mi

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

' > < r ’ . k i i ? ■ t1 
kuris turi 12 metų patirimo 
prie . išdirbiįrio šių 1 prekių.

čia yrą Aąiikup { pąsirįųkimas 
portfelių, •’ wizi}j' skrynią/ ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių , šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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J. DAUŽICKAS ir J. DOVIDAITIS
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA

Puikiai įtaisyta ir erdvi vieta. Patogi grupėm pasišneku
čiuoti, linksmai laiką praleisti. ;

Skanūs užkandžiai. Patarnaujama anksti ir vėlai. Kurie Į 
lankote Ridgewood Grove ristynes ar kitus sporto pa- j 

rengimus tai užeikite pas mus, nes tik vienas
blokas nuo Ridgewood Grove.. i

337 St. Nicholas Ave. Kampas Palmetto St. :
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

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

liūnams narus, štorams “showcasius” ir dirbame
Visokius medžio darbus, kokius tik norite

j ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam nr.mus 

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

Notary Public ’ TeL STagg 2-5043

Perkeltas “Daily Workerio” 
Bankietas į New Star Casino

Prieš Thanksgiving dieną, 
trečiadienį, 28 d. lapkričio, va
kare bus labai didelis bankie
tas (vakarienė) “Daily Wor
kerio” naudai. Pirmiau buvo 
garsyta, kad jis bus St. Nicho
las svetainėje, bet dabar per
keltas į didesnę svetainę, tai sitraukė revolverį, įvarė jį į ki-' - 
yra,4 New Star Casino, 107th tą kambarį, o patsai pačiupo! I 
St. ir Lexington Ave. Tikietų ; įvairių daiktų $2,000 vertės ir | 
kaina 75 centai ypatai. ; paspruko. 
J l,r ------------  ---------------------------------

Vyras atėjo į auksinių daik
tų krautuvę, 556 Broadway ir 
pareikalavo laikrodėlį, kada 
savininkas H. Schlang padavė 
jam laikrodėlį, tai tas vyras iš-

tadienį Aido Choro dainų pa
mokos prasidės septintą valan- 1 
dą vakare, nes kiek pasimoki
nus dainų turėsime važiuoti 

j dainuot Irving Plaza Svetainė
je, New Yorke. Mes ten esą-.; 
me apsiėmę dainuoti jau pu
sėtinai senas laikas.
sivėluokite, nes laikas 
brangus visiems.

Choro Pirmininkas J. N.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Tad ne
yra

Trumpos Žinutės

Sekantį sekmadienį, Bayonne, N, J., 
bus “Laisvės” naudai koncertas ii^ šokiai.

Dainuos K. Menkeliūniūtė, A. Višniau- 
skas ir A. Klimiūtė, grieš Rusų Stygų 
Orkestrą ir P. Buknys sakys prakalbą.

Atsibus Lietuvių ūkesų Kliubo Svetai
nėje, 10 W. 22nd St., Baydnne, N. J. 
Koncertas prasidės 5-tą vai. vakare, šo
kiai 7-tą valandą ir tęsis iki vidurnakčio.

Gera muzika grieš šokiams. Įžanga 
30c. ypatai. Bus įvairių valgių ir gėri
mų. Pasivaišinsime visi.

šią pramogą rengia Lietuvių ūkėsų 
4, Ęliubas paramai darbininkų klasės dien

raščio, tad skaitlingai dalyvaukime.

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

John Williams^ 42 metų am- 
' žiaus, 171 Hale Ave., Brook
lyn, buvo nuteistas už gėrimą 
10 mylių atlikti pėsčiam kelio
nę. Jis protestavo prieš tai ir 

[teisėjas O’Dwyer atmainė tą 
I spreįidimį.' , * ' i ■U • * |
’I --------

[ C. Brock, 9 metų mergaitė, 
i buvo liudininkė teisme del 
! muštynių tarpę’jos 
bobutės.

motinos ir

H. Lutgate, 21 
žiąus, 150 Newell 
gaisriniųkas, savo 
grindyje pasikorė.

metą am- 
St., buvęs, 
namų pa-

Automobilius užmušė 9 me- 
I tų berniuką Joseph Kalesmo- 
i vich, kada berniukas ėjo į mo

kyklą. .

M. Buchman, 67 metų riaš- 
lė, 2532 University *Aye^ . iš
šoko iš penkto augšto ir ant 
vietos užsimušė. % . . # * •,

“New York Journal”, kaip 
ir kiti Hearsto didlapiąi veda 
ląbai bjaurią kampaniją prješ 
ateivius,1 negrus ir 'komtinistufyf |

. ... ! ■ ■: 1 i » j y <

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs ’•aplaikysi^e siuntinį

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Trąųkiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

Reikalui esant 
I ir padidinu to- 
Į kio dydžio, ko- 
| kio pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju Jvai- 
riom spalvom. 
Kainos prieina-

• i i « i :: ■ mos. ■, ' ' i » f r
JONAS STOKES

Marion St.,. kam p. Broadway 
ChaūnceV; St. Stotis ’ * 
BROOKLYN. N. Y.1

Tel:G(ęnmoję 5-6191 j.'

BĮ2
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyru ir Moterų 
[Chroniškos Ligos Gydomps

. Gydoma Odos. 
Įšberimąij Krau-

r • • jo : Nešveikumai, 1 
■ (Nervų Ligos j 

ĮĮy rftiM Chroniški Skau-1^7 dūliai, Skilvio, 
\ I: žarnų ir Mešla- 

■< , > JBL- I Varnės Ligos, A-
yi////. ^5* / b e 1 n as Nusilpi- 

maS» Nervų Įde- 
. girnai ir Chroniš- 

ESs^ 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 East 16 St. N. Y.

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

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

L O sekmadieniais ,9 iki 4 P. M.! 7 -UP-' /1 i

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Williamsburghe:.
252 Beirry St., ’ Brooklyn. N. Y.

’ ' arti Grand Street , , i 1 ,
j , . • Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. 1 ‘ ‘‘ ‘

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue I

Kampas ‘E.į i3rd Št. *

NEDALIOMIS
> j s

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

|/|1 III | | O n Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|\|JgJ|J Į |llĮj0 čiuotos Kraujagysį^s, Kojų Reu- 
• • matizmąs, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos

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

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

DR. L. A. BEHLA
A 7 J \ * U *

I \ yokiėtys .Kojų Ligų Specialistas * * : ,_______ _




