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25,000 Patersonieči^ 
Streiko Maršavimas

Naujas N.R.A. Planas 
Algų Kapojimams sii 
Darb. Vadų Užgyrimu

Paden City, W. Va. — 
Stiklo darbininkų unija sa 
vo rezoliucijoj taipgi parei 
kalav< 
negru' 
liūs.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
* Sekmadienių

r Dažyklų streikieriai bent 
viename atsitikime pralau
žė fabrikantų frontą. Wil
liam Wilhelm kompanija, 
Passaice, jau sutiko pilnai 
pripažint uniją, įvest 36 va
landų darbo savaitę ir mo
kėt po 68 centus už valandą. 
Iki šiol daugiausia ką bosai 
siūlė, tai 66 centus valandai.

paliuosuot devynis 
Scottsboro jaunuo-

PATERSON, N. J. — Pe
reitą penktadienį 25,000 
streikuojančių šilko dažyto
jų ir pritariančių darbinin
kų hiaršavo gatvėmis. Tai 
buvo jų atsakymas į bosų 
pasimojimą atidaryt šapas 
šį pirmadienį ir pradėt 
dirbt su streiklaužiais.

“Paterson News” tą pa
čią dieną išspausdino fabri
kantų atsišaukimą į ex-kar- 
eivius, kad pirmadienį jie 
padėtų atidaryt dirbyklas. 
O . Komunistų Partija išlei
do atsišaukimą, kad ex-kar- 
eiviai ir darbininkai sueitu 
į didžiausius pikietus prieš 
skebišką dažyklų atidary-

TEISIA POLITINIUS 
ŽMOGŽUDŽIUS i

ATHENAI. — Teisiama 
14 žmonių, tarp jų ir du po
licijos valdininkai. Per jų 
sumoksią ant buvusio mi- 
nisterio pirmininko Venize- 
los gyvybės, jis buvo sužeis
tas ir jo šoferis nušautas.

Kazlauskas.
Kazlauskas atėjo į miestelį ir, 

sutikęs siuvėją Skripkauską, 
prie jo namų užkalbino ir pa
klausė, ar galima jam užsisakyt 
kelnių. Siuvėjas,, atsakė, kad 
kodėl ne, galima. Bet čia pat 
jų kalbą nutraukė poličininkas. 
Pas Kazlauską rasti viso 4 auto
matiški pistoletai.

Jugoslavų Fašistai už
Hitlerį, Prieš Italiją 

> ZAGREB. — Jugoslavų 
fašistiniai studentai ir ki
ti tokie gaivalai surengė de
monstraciją prieš Italijos 
konsulatą, šaukdami valio 
Hitleriui, šalin Mussolinį!

80,000 darbininkų ir smulkiųjų savininkų demonstracija Belgijos sostinėje Brusselyje, protes
tuojant prieš valdžios didinimą taksų. Nors Bei gija yra laikoma ekonominiai stipriausiu kraštu 
vakarinėj Europoj, bet paskutinis Belgų ministerijos krizis liudija apie finansų suirutę ir toj ša
lyj. Belgijoj irgi bedarbė nesuturimai auga, kaip ir kituose kapitalistiniuose kraštuose.

Didžiausia Ginkluotei 
Suma Pinigą Japonijoj
TOKIO. — Japonijos mi- 

nisterių kabinetaą - nutarė, 
kad per 12 sekančių mėne
sių turės būt išleista 'armi
jai, laivynui ir bendram gin
klavimuisi 1,000,000,000 je
nų, arba apie $500,000,000. 
Tai yra didžiausia ’urna ka
ro reikalam skiriamų pini
gų visoj Japonijos istorijoj.
“LEDGER” STREIKIERIŲ 

SAVAS LAIKRAŠTIS 
NEWARK, N. J. — Strei

kuojantieji “Ledger” dien
raščio redakcijos darbinin
kai pradėjo leisti savo laik
raštį “Reporter”. “Ledger” 
buvo kelias dienas uždary-

Užsimušė 12 Darb. Pu
žus Parodos Stogui
BRUSSELS. — Bestatant 

didelį triobėsį delei tarptau
tinės parodos, įlūžo stogas 
ir užsimušė dvylika darbi
ninkų. Virš 20 kitų pavo
jingai sužeista.

idant galėtų sulig to mušti 
ir pašalpiniams bedarbiams 
uždarbį.

Bet ar tokie planai po
nams išdegs, tai priklausys i 
nuo pasipriešinimo iš diri- ’ 
bančiųjų ir bedarbių pusęs.

Pakorė Dukterį, Paskui 
Pats Nusižudė

'EASTON, Pa. — Jacob 
Jacobs, siuvėjo padėjėjas, 
pakorė ir peršovė savo duk
terį Alice, 7 metxi amžiaus. 
Paskui pats pasikorė, bet 
kilpai nutrūkus, persišovė. 
Buvo dar gyvi paimti į li
goninę, bet ten mirė. Ja
cobs jau kuris laikas grū
modavo pametusiai jį pa
čiai, ištekėjusiai už Wm. E. 
Roth: jeigu tu pas mane 
nesugrįši, tai aš mergaitę 
nužudysiu.

Lauky Darbininkų Vadas 9 
Dienas Badu Išstreikavo
BRIDGETON, N. J.—Še- 

šiems mėnesiams kalėjimo 
nuteistas Wm. H. O’Don
nell, vadas buvusio Sea
brook farmų darbininkų 
streiko, pats sustreikavo ba
du, reikalaudamas paliuosa- 
vimo. Devyniaą dienas nie
ko ne valgant, j iš taip nusil
po, kad iš kalėjimo liko nu
gabentas į Cumberland ap
skrities ligoninę. Darbinin
kų organizacijos privalo 
mušti telegramas su reika
lavimais jį paliuosuot. Ad
resas—Recorder Penning
ton Cramer, First National 
Bank, Vineland, N. J.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green su
tiko su augštais Roosevelto 
valdininkais, kad galima bū
tų numušti darbininkams 
dienines bei savaitines al
gas; bet sako, turėtų būt 
užtikrinta, kad jie gaus 
daugiau laiko dirbti ir tuo 
būdu per metus susidarys 
jiems didesnė bendra alga. 
Tačiaus Roosevelto valdžia 
neduoda jokio panašaus už
tikrinimo.

Viešųjų darbų administ
ratorius Ickes pareiškė, kad 
statybos darbininkai ture,s 
nusileisti ir nereikalauti se
nųjų algų tokiuose darbuo
se. Darbo Federacijos va
dai nieko prieš tai nesako. 
Dėlto jie greitai sušaukė 
slaptą savo susirinkimą, 
kuriame daugelis išreiškė 
pritarimo Ickes sumanymui.Pustrečio Cento Pašalpos 

Bedarbiui
Kauno klerikalų “Rytas” ra

šo apie tokią miesto valdžios 
“geraširdystę”:

“Nuo lapkričio 15 d. pradės 
veikti tam tikros virtuvės, ku
rios ir gamins valgį vargšams. 
Numatoma duoti kasdien iki 
2,500 valgio davinių. Kai ku
riems šelpiamiesiems, vietoje 
pagaminto valgio, bus duodamą 
pinigais valgio vertė, po 7 lit. 
50c į mėnesį arba tokiai sumai 
produktų. Pinigai bus mokami 
kartą per mėnesį, o produktai 
duodami tris kartus per menes.”

7 litai ir 50 lietuviškų centų 
lyginasi 75 amerikoniškiem 
centam iŠ viso, arba po du ir 
pusę amerikoniško cento bedar
biui pašalpos per dieną. Kokie 
gali gi būt ir tie “valgio davi
niai,” jeigu visai dienai teskiria 
vargšui tik pustrečio cento!

Krikščionių demokratų “Ry
tas”, tačiaus, garbina Kauno 
savivaldybę ir už tą badišką pa
šalpą.

Išmislai apie Sovietą 
Armiją Franci jai

PARYŽIUS. — Leon Ar- 
chimbaud, finansų ministe
rijos valdininkas, pranešė 
Francijos seimo atstovų rū
mui, būk Sovietų Sąjunga 
pasiūlė Francūzams savo 
Raudonąją Armiją kaipo 
talkininkę prieš Vokietiją, 
ypač jeigu Hitleris padary
tų įsiveržimą į Franci ją. 
Norėdamas, kad bendras ko
munistų ir socialistų atsto
vų frontas seime nesiprie
šintų padidinimui išlaidų 
kariniams reikalams, Ar- 
chimbaud tvirtino, būk jau 
gatava ir tokia sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Franci-

Lėktuvas Saugiai Nutū
pė ant Paryžiaus Gatvės
< PARYŽIUS. — Lakūnas 
Lepreux su “autogyro” lėk
tuvu saugiai nusileido ant 
gatvės miesto centre. Ap
art priekinių varomųjų 
sparnelių (propelerio), tas 
lėktuvas turi iš viršaus di
desnius, ratu besisukančius 
sparnus. Tai viršinis spar
nų ratas ir pagelbsti lėktu
vui beveik stačiai žemyn nu
sileisti.

Nauji Blefai del Gerą 
Laiką Sugrįžimo

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia pasižadėjo 
duoti daugiau paskolų kapi
talistam, idant jie galėtų 
sparčiau atgaivinti pramo
nės darbus. Ir jau 2,000 fa
brikantų pridavė tų pasko
lų reikalavimus. Kad pa
teisint pinigų šinkavimą iš 
šalies iždo į kapitalistų ki- 
šenius, Jungtinių Valstijų 
Prekybos Rūmas tuo pačiu 
laiku skleidžia blofą, būk 
visur šalyje esąs pagerėjęs 
biznio ūpas ir pasitikėji
mas, kad “tikrai” ateina 
pramonės atgijimas ir grįž
ta gerieji laikai.

Skaitlinės, tačiaus,, rodo, 
jog lyginant su pernai metų 
rudeniu, visai nėra padau
gėję darbų. - Pagal pačios 
pašalpų administracijos ra
portą, dabar vien iš valdiš
kų pašalpų gyvena 17,000,- 
000 bedarbių, įskaitant !jų 
šeimynų narius.

Sportas Vietoj Mokslo
NEW HAVEN, Conn,..y-į 

Yale Universiteto preziden- 
tas Angell apgailestaują, 
kad augštose Ąmeri^osrnp- 
kyklosę , daugiau donr A 
kreipiama, į pąsižymęjipl 
sporte, negu į mokslą .. R 
kia pastebėt, kad Yalęjti 
versiteto sportininkams* 
rudenį nelabai sekėsi.' ( 
tie nepasisekimai pakuždi 
ir Angelini mintį apie r 
kalą studentams daugi 
mokslo vietoj sporto, ku' 
permažai garbės dabar» da
vė Yale Universitetui.

Sovietuose Padaugėjo 
įvairią Valgio Daiktą
MASKVA. — Šiemet yra 

dikčiai daugiau priaugę mė- 
sinių gyvulių. Nežiūrint 
sausros, abelnas grūdų der
lius geras, o daržovių ir 
šakniavaisių užaugo dau
giau kaip pernai. Apskritai 
imant, šiemet Scyietuose 
yra apsčiau maisto. Todėl 
jau pradėta naikint ir kor
teles, sulig kurių buvo per
kama duona. Pranešama, 
kad ji bus pardavinėjama 
vadinamoj atviroj rinkoj.

Nušautas Garsus Plėšikas 
Kazlauskas

DARBĖNAI. — Kas tai pra
nešė policijai, kąd matęs bene 
plėšiką Kazlauską besikalbant' 
su siuvėju Skripkausku. Polici
ninkas priėjęs pareikalavo pa- 

; rodyt dokumentus. Vietoj, do-> 
■kumentų tas asmuo išsitraukė 
į iš kišenės šaunamą ginklą ir at
estate palicininkui. Policininkas 
smarkiai sudavė tam asmeniui 
per ranką, kurioje buvo gink
las, ir ginklą išmušė. Nepažįs
tamasis tuojau išsitraukė iš ki
šenės kitą ginklą. Tada poli
cininkas stvėrė nenaudėlį į glė
bį, ir prasidėjo tarp jų kova. 
Kovos metu piktadaris buvo su
žeistas šūviu į krūtinę, o poli
cininkui sužeisti du kairės ran
kos pirštai. Vienu momentu 
piktadaris iš policininko išspru
ko ir, išsitraukęs iš kišenių du 
automatišku pistoletu, ėmė at
sišaudyti ir bėgti. Bet čia pat 
užbėgo už akių policininkas 
Stangas, kuris į piktadarį iš 
pistoleto paleido šūvį ir patai
kė į galvą. Piktadaris .krito 
vietoje negyvas. Patikrinus, nu-; 
statyta, kad tai buvo plėšikas,

TIFAS ČILĖJE
SANTJAGO. — Čilės 

publikoje per dieną būna po 
30 naujų apsirgimų baisiąja 
tifo liga.

Roosevelto Patarėjas Baido 
Revoliucijos Baubais

BOSTON, Mass. — Čia 
kalbėdamas D. R. Richberg, 
artimiausias prez. Roosevel- 
to patarėjas, direktorius 
Šalies Greitųjų Reikalų Ta
rybos, pripažino, 1_______
kantai naudoja prievartos 
žingsnius prieš darbinin
kus. Bet daugiausia dėme
sio jis kreipė j “revoliucinę 
politinę organizaciją”, tu
rėdamas mintyj Komunistų 
Partiją. Tai iš tos pusės 
esąs didžiausias pavojus 
“teroro veiksmų”.

Kuomet Streikieriai, išėję 
į pikietus, stengiasi apsigin
ti nuo kompanijų ginkluotų 
padaužų, tame Roosevelto 
advokatas matb terorą iš 
darbininkų pusės ir kaltina 
už tai komunistus. Bet jis 
nuglosto kapitalistinius 
žmogžudžius, kurie vien au
dėjų visuotiname streike 
nugalabijo kelioliką darbi
ninkų.

Darbininkai šalių, 

Vienykitės! Jūs I^ieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Valdžia Pirks ,1,500,000 
Karvių “Bedarbiam Šelpi”

WASHINGTON. — Žem- 
dirbystės Sutvarkymo Ad
ministracija ketina supirkti 
dar 1,500,000 išbadėjusių 
karvių iš tų vietų, ku
rias nuplakė sausros rykštė. 
Tas karves žada perdirbti į 
mėsą bedarbiams šelpti. 
Už jas būsią išmokėta apie 
$30,000,000, kurie daugiau
sia teks buožėms ir dvari
ninkams. Tai jiem valdžia 
pirmoj vietoj pasitarnauja, 
o ne bedarbiam.

Pora dienų pirmiau Fede<(| 
ralė Pašalpų administracija'»Į f 
žadėjo pakeisti ligšiolinę sa- ’, 
vo taisyklę, kur prie pašal- 
pinių darbų tebuvo mokama < , 
po 30 centų valandai. Sa- /• 
ko, toliau bus mokama, žiū- l;; 
rint, kiek vienoj bei kitoj- ■ ‘ j 
vietoj abelnai uždirba dar- H 
bininkai. Daugelyj atvejų, 
kaip žinoma, darbininkams 
mokama mažiau kaip po 30 
centu valandai. Ten, vadi- C 7
naši, ir pašalpiniams bedar
biams bus kertama uždar
bis. O kur darbininkai dau
giau gauna, tai bosai su Ro
osevelto valdžios talka ,

DIFTERITAS PRŪSUOS
KARALIAUČIUS. — Rytprū- 

siuose smarkiai išsiplatino difte- 
rito liga. Allensteine net už
darytos visos mokyklos ir moks
las ilgesniam laikui nutrauktas. 
Karaliaučiuje priskaitoma apie 
1,000 susirgimų difteritu. Dif
teritas pradeda plėstis ir Tilžė-

Nežiūrėdama Sutarčių1
PHILADELPHIA, Pau —; ’ [ 

Japonijos am basa d orius 
Amerikai Hiroshi SaJto,{d 
kalbėdamas Politinių ir SQr,-:1T 
cialių Mokslų Akademijoj, 
pareiškė, kad jo šalis griež-, • 
tai nusprendė sulygint savo, ,• 
karo laivyną su Anglijos.beį 
Amerikos laivynais. Ir jei
gu tarptautinės “nusigink- : 
lavimo” konferencijos ne- 
nripažins Japonijai lygy
bės, ji nieko nepaisys, o gin- 
kluosis, kiek tik Japonam* 
reikia. Kad sulig pirmi
nių sutarčių buvo nustaty- ‘ 
ta Japonijai1 tik po tris ka
rinius laivus prieš kiekiHė- 
nus penkis tokius Anginos 
bei Amerikos laivus, tatai 
Saito vadina dideliu Japo- 
nam pažeminimu.

Drg. M. Rakosi Gyvybė I Japoniją Ginkluosi?, 
Tebėra Pavojuje ,

Vengrijos fašistų valdžia 
buvo paskleidus gandą kai
po “žinią”, kad revoliucinis 
vengrų darbininkų vadas 
Matas Rakosi bus išleistas į 
Sovietų Sąjungą mainais už 
tūlą kontr-revoliucionierių 
profesorių, kuris įkalintas 
Sovietuose.

Vengrų fašistai paleido 
pasaulin tą paskalą, idant 
darbininkai liautųsi per ma
sines demonstracijas reika
lavę paliuosuot draugą Ra
kosi.

Rakosi buvo veiklus dar
buotojas Vengrijos Sovietų 
valdžioje 1920 metais. Pas
kui, įsigalėjus fašistams, jis 
buvo įkalintas ir per pusde- 
vintų metų kankinamas ka
lėjime. Atlikęs bausmę, jis 
vėl tapo areštuotas, ir da
bar bus antru kartu teisia
mas. M. Rakosio brolis 
Zoltan telegrafu iš Maskvos 
atsišaukia į tarptautinius 
darbininkus pasmarkint ko
vą už jo brolio paliuosavi-.

Bet tai netiesa. Sovietų 
apsigynimo komisą riatas 
net abejoja, ar tik nebuvo 

kad fabri- i spaudoje iškraipyta Ar- 
chimbaud kalba. Nes jokios 
panašios sutarties tarp So
vietų Sąjungos ir Francijos 
nėra. Patys Francūzų mi
nisterial sako, kad Archim- 
baud pasiskubino su drąsiu 
savo pareiškimu. Kas yra 
suprantama, tai kad Fran
ci ja pageidautų karinės su
tarties su Sovietais. Bet im
perialistų pageidavimai yra 
wienas dalykas, o Sovietų 
politika visai kitas.
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Melai, Melai, Melai!atitraukdami nuo taip jau mizernų algų 
ir mokėdami į apdraudos fondą. ?*Ta- 
čiaus tą fondą kontroliuos ir jo pinigus 
skirstys ne patys darbininkai, bet bosai' ’ 
ir valdžia! Tuo būdu Roosevelto planas 
turi tik vieną tikslą: apgauti darbinin
kus ir sulaikyti juos nuo kovos už tikrą 
apdraudą nuo bedarbės, ligos ir senat
vėje.

Gi bedarbės ir socialė apdrauda, ku
rios pareikalaus sausio kongresas ir ku
rios abelni bruožai apimami Darbininkų 
Bedarbės ir Socialės Apdraudos Biliuje 
H.R. 7598, visai 
dos kaštus turės 
valdžia. Šitokia
draudžia bosams bei valdžiai aptaksuoti 
darbininkų algas. Taip pat šitos apdrau
dos sistema reikalauja, kad apdraudos 
fondas būtų rankose pačių darbininkų 
komitetų. į

Darbininkams labai svarbu suprasti ši
tą skirtumą tarpe Darbininkų Biliaus H. 
R. 7598 ir Roosevelto demagogų propo- 
nuojamo apdraudos plano. Reikia kovo
ti už tikrą apdraudą. Reikia nelaukti 
Roosevelto malonės. Jis neturi tikslo 
tarnauti darbininkams. Rooseveltas yra 
fabrikantų ir bankierių agentas!

kitokia. Šios apdrau- 
padengti darbdaviai ir 
apdrauda griežtai už-

I ■

Lietuvių Darbininką Susivienijimo 
Laimėjimas Massachusetts 

Valstijoje
Vakar dienos “Laisvėje” tilpo labai 

svarbi ir smagi žinia visam Amerikos lie
tuvių darbininkų judėjimui. Pagaliau, 
po ilgų ir didelių pastangų, pavyko Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimui įregist
ruoti čarteris Massachusetts valstijoje. 
Tai buvo iki šiol sunkiausia valstija čar- 
terio įregistravimui. Pasisekė įregist
ruoti tiktai todėl, kad LDS labai puikiai 
tvarkomas ir kad jis labai tvirtai sto
vi finansiniai. Nėra Amerikoje kitos lie
tuvių pašalpinės organizacijos, kuri taip 
tvirtai stovėtų finansiniai.

Iki šiol Massachusetts valstijoje LDS 
kuopos negalėjo gyvuoti. Galėjo prie 
LDS priklausyti tiktai pavieniai asme
nys. O tas, žinoma, trukdė visai organi
zacijai. Dabar mūsų tenykščių draugų 
pareiga visa energija mestis į darbą: 
įtverti LDS kuopas, verbuoti narius! Tai 
neatidėliojamas darbas. Mes esame tik
ri, kad mūsų draugai supras šias svar
bias savo pareigas ir greitu laiku neliks 
tokios kolonijos, kurioj nebūtų LDS 
skaitlingos kuopos. Šiame darbe turėtų 
ir galėtų labai daug LDS pagelbėti Lite
ratūros Draugijos (ALDLD) kuopos ir 
nariai.

Dienraštis “Laisvė” karštai sveikina 
LDS šiame svarbiame laimėjime ir pri
žada visapusę paramą Mass, valstijos 
draugams jų pastangose greitu laiku iš- 
budavoti skaitlingas LDS kuopas.

Už Kongresą del Bedarbių 
Apdraudos

. Sausio 5-7 dienomis Washingtone šau
kiamas visos Amerikos darbininkų ir dar
bininkų klasės rėmėjų kongresas. Jis 
šaukiamas susimobilizavimui kovai už 
privertimą Jungtinių Valstijų kongreso 
priimti bedarbės ir socialės apdraudos 
įstatymą. Aišku, kad visos darbininkiš
kos organizacijos privalo nuoširdžiau
siai šį kongresą paremti ir jame daly
vauti, išrenkant ir pasiunčiant delegatus. 
Ypatingai na’cionalės lietuvių organizaci
jos turėtų pasiųsti savo atstovybę. O 
vietinės organizacijos privalo prisidėti 
prie mitingų ir konferencijų, kurios ben
dromis spėkomis stengsis siųsti delega
tus į Washingtoną.

Nereikia pasiduoti Roosevelto ir jo 
agentų demagogijai. Jie irgi kalba apie 
reikalingumą “socialės apdraudos.” Roo
seveltas net prižadėjo, kad jis pasiūlys 
kongresui priimti įstatymą už apdraudą. 
Bet iš Roosevelto “apdraudos” bedarbiai 
niekę .nelaimės. Jis nė nekalba apie ap-niekę .nelaimės. Jis nė nekalba apie ap
draudimą dabartinių bedarbių. Jis tik 
siūlo įvesti apdraudos: sistemą tiems, ku
rie 8abar dirba, bet ateityj e, neteks dar
bo. O kokia šešiolika milionų dabartinių 
bedarbių paliekama be jokių įplaukų.

Daugiau: Roosevelto “apdraudos” ka
štus turės padengti patys darbininkai,

Šviesos Telefonas
■ ■

--- ----------------------------------

Paskutiniais keturiais me
tais karo technikoje išras- 

’ tas šviesos telefonas. Išra
dimui pasitarnavo radio ir 
kalbinių judžių išradimai. 
Šviesos telefonas padaro- 

. mas taip: prie švyturio 
(‘prožektoriaus”) pritaiso
ma tam tikras kalbinis apa-

Lietuvoj Paminėjimas Proletarines 
Revoliucijos

Lapkričio 7-ta d. buvo didelio sujudi
mo diena Lietuvos darbininkams ir Sme
tonos valdžiai. Darbininkai stengėsi pa
minėti 17-kos metų rusų proletarinės re
voliucijos sukaktį, o Smetonos budeliai 
lakstė, kaip pasiutę šunys ir medžiojo re
voliucinius darbininkus ir valstiečius. 
Lietuvos Žinios” rašo sekamai:

Valstybės saugumo policijos žiniomis, 
Lietuvos komunistų partija lapkr. 7 d. buvo 
nutarusi iškabinti daug vėliavų, plakatų ir 
išplatinti .komunistinės literatūros. Taįp 
pat buvo numatyta pravesti plačią agita
ciją darbininkų ir bedarbių tarpe, kad jie 
aktyviai prisidėtų prie ruošiamos šventės. 
Artinantis lapkr. 7 d., saugumo organai pa
stebėjo, kad komunistų veikimas didėja. 
Lapkričio 1 d. Vilijampolėje, Airogalos gt. 
5 nr. kratos metu rasta tai dienai paruošta 
apie 25 kg. literatūros. Lapkričio 6 d. Rau
dondvario gt. 5 nr. kratos metu po špižiniu 
katilu rasta taip pat nemažas kiekis komu
nistinių atsišaukimų ir kelios dešimtys tūks
tančių mopro ženkliukų; ryšy su šiuo radi
niu sulaikyta Aronavičiūtė Rachila. Lapkri
čio 7 d., toje vietoje, kur buvo numatyta su
ruošti komunistų demonstraciją, policija pa
stebėjo, kad pradėjo rinktis žinomi komuni
stai. Jie buvo sulaikyti ir nuvaryti nuova- 
don, o vakare paleisti. Nuo lapkričio 1 d. 
iki 7 d. Kaune buvo rasta 8 vėliavos, 15 
plakatų ir 100 egz. atsišaukimų. Provinci
joj vienur kitur buvo išplatinta keliolika 
atsišaukimų ir iškabinta keliolika komunis
tų vėliavų. Kybartuose pas Katikaitę Mar
celę buvo rastas pabėgęs iš Vokietijos komu- . 
nistas Aksel Paul. Lietuvoje jis gyveno 
slaptai.

Pasiuntė į Pragarą, bet Jo Raštus 
Talpina

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad kata
likų bažnyčia atsisakė laidoti į “šventas” 
kapines buvusį kunigą Juozą Purickį. 
Vadinasi, kunigai jo dūšią paaukojo pra
garui !

Betgi Amerikos Rymo Katalikų Susi
vienijimo organas “Garsas” su pamylėji
mų talpina šito prąkeikto Purickio raš
tus. Savo skaitytojams, tąčiaus, nepasa
ko, kad Purickis, buvo kunigas ir kad jis 
palaidotas “užkeiktuose” kapuose!

Purickio straipsnis pavadintas '“Tikėki
me ir Dirbkime, Dirbkime” ir buvo at
spausdintas “Garse,” lapkričio 22 d. Už 
tai katalikų bažnyčia turėtų prakeikti ir 
“Garso” redaktorių.

ratas. Kalbant į tą apara
tą, švyturys išduoda mirg- 
sėjimus, kuriuos negali pa
stebėti paprasta žmogaus 
akis, bet tą pastebi tam tik
ras
tine akis. Fotoelem^ntinč 
akis gali būti iki 25 kilo
metrų atstumoje nuo švytu
rio. Prie fotoelementinės 
akies yra klausymui ausele,

prietaisas—fotoelemen- 
akis. Fotoeleiw

per kurią ir girdžiamas aiš
kiai žmogaus balsas, kurį 
žmogus išduoda į švyturį už 
25 kilometrų atstos. Tokiu 
būdu su pagelba tų prietai
sų, be vielų bile laiku įtai
somas šviesos telefonas, ku- 
riuomi dabar naudojasi tik 
armijose.

tūkstančiai valstiečių jį nau
doją. Sulyg tuo melagių, grei
tu laiku gali pusė Sovietų Są
jungos valstiečių supliaškėti.

Pereitais metais tie. patys 
melagiai rašė, būk valstiečiai 
masėmis miršta badu, o dabar 
—deginasi masėmis. Tiktai 
keista, kad Levine nepaduoda, 
kiek milionų valstiečių šitokiu 
būdu jau sudegė. Jis neturė
tų gailėtis rašalo, parašyti mi- 
lionines skaitlines.
Neatsilieka ir Melų Malūnai

Neatsilieka' nuo to^ žinoma/ 
ir lietuviškos “Naujienos”. Ko-’ 
kiais tai išrokavimais nepersi- 
sispausdindamos paminėto me
lagio nonsensų, jos bando su? 
sirasti kitų, “švarespįų” ir “lo- 
giškesniųP melagių. Vienu to
kiu yra socialistų partijos ofi- 
cialio organo “New Leader” 
bendradarbis, p. Mark Khi
noy. Jo straipsnį “Naujienos” 
andai su pamėgimu išsispaus
dino ir štai, kokių kvailų perlų 
tasai žmogus priplepa: “Mas
kvoje ir Leningrade,” rašo jis, 
“sunku pastebėti eiles žmonių, 
laukiančių prie krautuvių. Tos 
eilės paslėptos kiemuose, taip 
kad iš gatvės jų nematyti. . .”

Bet ten pat, tas pats žmo- 
I gus, užsiduoda sau per valgo- 
jmąją: “Laukia žmonės eilėse 
daugiausia prie tabako ir po
pieros krautuvių. . .” Su mais
tu, esą, jau geriau. Iš vienos 
pusės tasai žmogus posmuoja, 
būk sunku pastebėti eiles 
žmonių, nes bolševikai jas pa
slepia, bet ten pat tauškia, kad 
jis matęs eiles žmonių prie ta
bako ir popieros krautuvių! 
Sunku pastebėti, bet jis paste
bėjęs! Jeigu pastebėjęs, tai 
reiškia, kad jų bolševikai ne
slepia! Bet čia, mat, norima 
numesti ant bolševikų, tai, būk 
jie žmonių eiles prie duonos 
krautuvių slepia kiemuose, o 
prie popieros krautuvių—lai
ka viešai.

Melagis nežino to, kad kuo
met prie maisto krautuvių 
(kadangi jų būdavo permažai) j 
žmonių eilės stovėdavo, tai jos 

, (būdavo visiems ir matyt. Kaip tai, žinoma, jo niekas negalėtų

šiuo tarpu paškudniausia 
(juodžiausia ir geltoniausia) 
laikraštija Amerikoje, beabe- 
jo, yra ta, kurią leidžia ponas 
Hearst. Iš vienos puses joje 
nuolatos terliojama komunis
tai Amerikoje, o iš kitos—So
vietų Sąjunga. Tai, žinoma, 
visai natūralu. Hearstas nori 
tuo būdu sulaikyti Amerikos 
darbininkus (kurių daug skai
to jo šlamštus) nuo kairėjimo 
ir krypimo į komunizmo pusę.

Labai bjaurius straipsnius 
apie ,Sovietų Sąjungą spausdi
na to pono tąip vadinamą sek
madieninė spauda. Juos pa
ruošia ekspertas Isaac Don 
Levine, kuris pastaraisiais me
tais jau spėjo parašyti net po
rą knygų apie Spyįętų Sąjun
gą, pilnų, pagiežos ir melų. (
Melagius Išgalvojo, Streikus

Prieš keletą savaičių p. Le
vine parašė straipsnį apie So
vietų Sąjungos “darbininkų 
streikus.” Gyvendamas New 
Yorke, p. Levine suranda šim
tus darbininkų streikų Sovietų 
Sąjungoj. Kokia gi dvasia 
šventa jam tai praneša apie 
streikus? Ogi jis gauna “ži
nias” iš Čekoslovakijos! Skai
tydamas minėtą straipsnį, nai
vus, be platesnio supratimo 
apie dalykų padėtį žmogus ga
li pamanyti, kad Sovietų Są
jungoj darbininkų streikų tiek 
pat, kaip ir Jungtinėse Valsti
jose ir ten streikieriai yra bai
siau persekiojami, negu čionai.

Nieko toliau nuo tiesos! So
vietų Sąjungoj darbininkų 
streikų nėra ir negali būti, ka
dangi ten darbininkai neturi 
pries ką streikuoti. Kiekvienoj 
darbo įmonėj darbininkai mil
žiniškoj didžiumoj yra organi
zuoti į profesines sąjungas, 
kurios rūpinasi savo narių 

. ir visų darbininkų reikalais. 
Be to,' kiekvienoj darbo įmo- 

' nėj veikia dirbtuvių komitetai, 
.kurie kiekviehą nesusipratimą, 
jei tokių įvyksta, tarpe dirbtu
vės administracijos ir darbi
ninkų, išsprendžia taikiai.

Jeigu streikąs kur iškiltų,

permirkęs neapykanta prieš 
darbininkų kraštą! šįtokias 
nesąmones gali spausdinti tik
tai laikraštis, kuris nesiskaito 
su jokia logika ir faktais.

Kodėl šitie Melai?
Dalykas tame: Sovietų Są

junga tiktai nesenai apvaikš
čiojo savo 17-kametines sukak
tuves. Jie paminėjo milžiniš
kus pasiekimus, padarytus šiais 
metais socialistinėj statyboje ir 
pakėlime visų darbo žmonių 
gyvenimo lygmalos. Tolydžio, 
kuomet kapitalistinis pasaulis 
raivosi krizio konvulsijose; ir 
milionai darbininkų skęsta var
ge ir skurde, tai Sovietų Są
junga su kiekviena diena vis 
gerina gyvenimą, žengia pir
myn linkui beklasės visuome
nės, linkui socialistinės tvar- 
kos. Kapitalizmo palaikytojai, 
todėl, samdo' melagius, kad jie 
dergtų Sovietų Sąjungą, idant 
tuo būdu suraminus milionus 
vargšų kapitalistinėse šalyse ir 
sulaikius juos nuo kovų prieš 
kapitąĮižm^. Kalbami melagiai 
naudoja visokios rūšies melus 
to pasiekimui. Jų tikslas pa
teisina priemones.
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ŠYPSENOS.

Vyras, sėsdamas prie stalo 
vakarieniauti, kalba savo pa
čiai :—Ot, kad tu taip dary
tum, kaip aš, tai mes gerai gy
ventum.

Moteris, padėjus torielkas ir 
bliūdą bulvių ant stalo pila 
pieną uzbonan. Vyras su bliū- 
du bulves ir viską nuo stalo 
paukšt ant< žemės. Ir moteris 
pieną su uzbonu taipgi trenkė 
į žemę. Vyras tik žioptelėjo, 
pažiūrėjęs į moterį. Pati:--Juk 
tu sakei, kad’aš taip darytau, 
kaip tu, tai' mes geriau gyven
tum. Bet dabar dišes reiks 
pirkti.

Vyras:—Juk žinai, kad da
bar Roosevelto laikai. Kuo 
daugiau pirksim, tuo daugiau 
biznio bus.

1

M.

$7,000,000 Amerikiečiam 
Atlyginimo Iš Meksikos

MEXICO CITY.—Mek 
sikos senatas užgyrė sutar
tį, pagal kurią Meksikos 
valdžia išmokės Jungtinių 
Valstijų piliečiams $7,000,- 
000, kaipo atlyginimą už 
nuostolius, kurie jiem pasi
darė laike įvairių sukilimų 
toj šalyj. Daugiausia pini
gų gaus Amerikos kapitalis
tai, kurių biznis nukentėjo 
del tų sukilimų.

BUENOS AIRES. — Ap
skaitoma, jog Bolivijos ka
re su Paraguayum iki šiol 
žuvo, 50,000 kareivių.

Anksti Rytą f
Vyras įėjoN miegamą kam

barį pasiimti saxSp drabužius ir 
išeidamas užrakinu miegamo 
kambario duris. Moterį pri-. 
spyrė greitas reikalas išeiti ir 
pradėjo daužyti duris kumš
čiais. Vyras, išgirdęs bildesį, 
atbėgo nustebęs:—Tai tu čia 
šitoj lovoj gulėjai! Aš nežino
jau, tai ir užrakinau duris.

Dilgėlė.

Jis Aplinkybių Auka
Pati:—Jonai, tu ir vėl taip 

girtas, kaip šiaučius. Kodėl lu 
tiek daug gėrei ?

Jonas:—Štai kaip buvo: Aš 
valgiau cibulius, kad 
nesmirdėčiau, paskui 
arielką, kad cibuliais 
dėčiau,—ir nenoromis 
riau.

Parinko A. M. Bedievis.

arielka 
geriau 

nesmir- 
prisigė-

paslėpti ir Amerikos spaudos 
korespondentai (kurių šiuo 
tarpu yra labai daug) Sovietų 
Sąjungoj tuojau apie tai pra
neštų. Bet toje šalyje, kur 
darbininkai patys yra viešpa
čiais savo reikalų ir ateities, 
streikų negali būti, jų nėra ir 
nebus.

Pliaška Melagiaus Galva
Bet dar naivesnis ir, žino

ma, šlykštesnis to paties pono 
Levine straipsnis apie Sovietų 
Sąjungą buvo savaitė vėliau 
Hearsto sekmadienio leidi
niuose (už lapkr. 18 d.) Ten 
tasai melagius rašo apie So
vietų Sąjungos buožes. Jeigu
iki šiol buvo skelbiama, kad j na darbininką tiktai 
bolševikai šaudą valstiečius, 
tai dabar, tiems melams atgy
venus savo dienas, p. Levine 
rašo apie “masines valstiečių 
savižudybes.” Girdi, valstie
čiai su savo šeimomis, padega 
namus ir juose supįiaška, su-

tokį dalyką gali paslėpti? 
Kuomet jų nėra, tai reiškia 
nėra! Bet pasakyti, kad nėra, 
kad maisto klausimas Sovie
tuose išrištas, nesupultų su 

į m e n š evikų-melagių nusistaty
mu. Turi būti kas nors blo
ga, kas nors paslėpta Sovie
tų Sąjungoj.

Savu laiku vienas panašus 
paukštis Kauno kunigų “Ry
te” rašė, kad jis išbuvęs So
vietų Sąjungoj keletą savai
čių ir per tą laiką nematęs nei 
vieno žmogaus nusijuokiant!

Bet grįžkim prie menševikų 
bendradarbio Khinoy. Tam 
pačiam straipsnyj jis posmuo
ja: “Paprastai valdžia aprūpi- 

duona;
beveik visus kitus produktus ir 
'daiktus tenka jam pirkti ko
mercinėse krautuvėse...”

Valdžia aprūpina, komerci
nes krautuvės daiktų turi, na, 
ir tolydžio valdžia slepia kie
muose žmonių eiles! šitaip ga-

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

( . • - • ' ' C ’ ■ .* I i ; . . .vdega. Tokis, įprętis” įsigyve-1 Ii protauti tiktai žmogus, ku-
1 no po vis^ Sovietų , Sąjungą *lr j rio protas sugadintas, kuris

Bet Roosevelto “neužmiršti” žmonės tebeguli 
lauke, nes neturi pastoges ir turi gyventi išmato-. 

C mis. Šitie bedarbiai atsigulę ant grotų, per 
kurias išeina šiek tiek šiltesnis oras iš “subvės.”

NEGALI PRISISOTINTI
Drauge gydytojau, -malonė

site ir man ką patarti per 
“Laisvę” apie mano ligą.

Aš esu moteris 38 metų am
žiaus ir turiu dvejetą vaikų: 
vieną 15-kos metų ir kitą 16- 
kos metų.. Ir nežinau, kas čia 
su manim pasidarė, kad aš ne
galiu prisisotinti su lytiškais 
dalykais. Juo daugiau varto
ju, juo daugiau noriu. Kai 
nevedus, būdavo niekad neuž
eidavo tokis noras. O kai da
bar, tai jau ir vyras pradeda 
pykti, kad aš nei vienos die
nos negaliu apleisti. Kol vy- 

; ras vieną sykį, tai aš ir keturis. 
Aš manau, gal kas nutrūkęs 
yra man. Pas daktarą nebu
vau nei sykio, ba sarmatinuosi 
apie tokius dalykus kalbėti.

Aš girdėjau, kad yra kokių 
piliukių nuo to, bet aš neži
nau jų vardo. Ir aš, kai ne
užsiganėdinu iki valiai, tai la
bai esu nervuota, pikta, net

tikrai kankina. Ir tai ir yra 
Jūsų tiesa, kad tai yra liga: 
Jūs taip ir prašėte—patarti 
ką Jums apie Jūsų ligą. Gali 
būti, kad Jums yra tik taip 
koks lyties organuose susier
zinimas bei įdegimas, bet gali 
būt ir savo rūšies neuroze, ner
vų sistemos liga—nimfomani- 
ja (“nymphčmania’). šis 
pastarasis reiškinys esti visų 
dažniausiai įgimtas, paveldė
tas. Ir jis ima apsireikšti ne 
vienu laiku: nebūtinai kad 
jaunatvėje,—gali prasidėti bi
le kada, kad ir jau pagyvenu
siai moteriai. Jūsų vyras Jums . 
lyg grūmoja, kad iš to kada 
“sudurnavosite”. Nebūtinai, 
kad jau ir taip toli dalykai 
nueitų, bet ,vis viena tai yra 
rimtas daiktas. , . • -

Tai kas Jums dabar daryki? •• 
O gi nieko labai tokio. Ben
drai visai nervų sistemai su
raminti, gaukite vaistinėje: 
“Camphor monobromate, grs.

ir darbas man tada nesiseka.. 5, pills or capsules No. 100. 
Jeigu reiks kankintis taip, ko- lmk^e P° vieną piliukę po 
lei gyva būsiu, tai jau nebeži- valgio, tai_ po tris per dieną, 
nau, kas reikia ir daryti. ViS|Je^u Pas^kos vis da nebūtų 
mislinau, kai senesnė būsiu, !tokios Seros; tai. Pradėkite im
tai gal persimainys, bet dabar Ai ir P° dvi piliuti po valgio, 
pasirodo: juo senesnė, juo ar-!tai P° šešias kas diena, k<>l 
šesnė. Vyras mano vis sako,!Jums Pridarys. tenai ramiau, 
kad aš kada sudurnavosiu iš Tada galima ir vėl sumažinti 
to, bet dar iki šio laiko nedur- P° vieną, imti, o paskiau gal 
na. Jeigu duosite atsakymą, j Pakaks imti po vieną tik du 
tai ačiū, o, jeigu ne, tai nieko. į kartu ąrbą ir kartą per dieną. 
Malonėkite vardo neįdėti.

ATSAKYMAS
Na tai, Drauge, čia 

giau rimtės, negu juoko, 
j nepasotinamas noras

Jeigu reiks kankintis taip, ko-

dau- 
Tas 
Jus

Žinoma, vyro taktingumas - 
irgi čia daug padėtų. Kad jis 
būtų susipažinęs SU lytinio gy
venimo etika, technika, leng
viau Jums būtų pergyventi Ši- : 
tas nesmagumas. '

t



r

i

: i t
'^Pirmadien., Lapkr. 26, 1934 ''

. Ry

JĮJĮ® •» f

fe’

LA V/?
•: *

h—t ii —------ r------ -—- ----------

/ Drg. Stalinas ir Kova 
už Sovietinę V aidžią

----  ---------------- .——-----  
vuoja darbininkų’ atstovų 
sovietų valdžia!’ šie obal- 
siai pasklido tuo laiku jau 
plačiose Lietuvos darbinin
kų ir valstiečių masėse ir 
tais obalsiais ėjo kova. Bet 
revoliucinės Lietuvos val
džios sudarymą mes vilki- 
nom. Greitu laiku buvo 
gautas d. Stalino laiškas, 
rašytas Rusijos Komunistų < 
Partijos (bolševikų) Cent- 

iralinio Komiteto vardu, ku
riame dar griežčiau buvo

l • I f | ; .

Kalif. Universitetu ir Augštų Mokyklų Studentų 
dar tik Pradžia Pasipriešinimo prieš Pavergėjus

Trečias Puslapi*

NCISCO, 
^ir augštų

, kaip “Red 
Virtue”, apie Sovietų Sąjungą, 
nesenai parašyta rašytojos El
la Winter, 1-abai nepatiko fa
šistiniam elementui. Tas ele
mentas reikalavo ir kitų mies
tų “Board Direktorių” išmesti 
šią ir kitas knygas iš miesto 
skaityklų. To reikalavo ir 
Amerikos legionieriai, kad bū
tų “iščystyta” visos skaityklos, 
mokyklos, universitetai ir aug
štosios mokyklos (colleges).
Reakcija Neaplenke Studentų

Tuoj po teroro perėjimo per 
darbininkų buveines ir jų iš- 
draskymo, reakcija. pasireiškė 
po visas mokyklas ir universi
tetus. Čia pasidarbavo Ame
rikos legionieriai ir. tų pačių 
universiteto professorial. Re
akcijos metu keli iš jų lankė
si Vokietijoj, Italijoj ir kitur. 
Nekurie profesoriai, sugrįžę, 
užgyrė fašizmo formą pilna 
burna.

Reakcijai siaučiant, univer
sitetuose ir mokyklose visur 
susitvėrė vigilantes grupės slo
pinimui komunistinio judėjimo 
ir pradėjo vykdyti naują hit- 
lerizmo “amerikonizmą”, var
žyti visas studentų teises— 
kalbos ir susirinkimų laisvę.

Nacionalė Studentų Lyga, 
kuri apie trys metai kaip su
siorganizavo, nuo pat pradžios 
vedė pastovią kovą už darbi
ninkų studentų teises ir daly
vavo visose darbininkų klasės 
kovose už pagerinimą gyveni
mo sąlygų,. Nacionalė Studen
tų Lyga kovoja už valstybės 
apmokamą augštesnį mokslą 
darbininkų klasės studentams, 
prieš mažinimą mokslui skiria
mo biudžeto, už panaikinimą 
militario mokslo kolegijose, už 
panaikinimą karo biudžeto ir 
paskyrimą tos sumos del tikro 
mokąlo.

Nacionalė Studentų Lyga 
aplanko ir' akstiną studentus 
prie klasiniai sąmoningo susi
pratimo ir dalyvauja visur 
darbininkų klasės kbvose, ge
gužinėj ir streikų demonstraci
jose. Jų darbai pereito strei
ko metu patys už save kalba.

Nac. Studentų Lygos Darbai

Nacionalė Studentų Lyga, 
laike laivakrovių streiko, pa
tyrė, kad Bill Ingram, “coach 
football” važnyčia, vartoja sa
vo raštinę del verbavimo strei
klaužių. Lyga tuojau sušaukė 
protesto mitingą ir pakvietė 
Tarptautinę Laivakrovių Assot 
ciaciją kalbėti tame mitinge, 
kad supažindinti studentus su 
organizuotų darbininkų reika
lavimais streiko kovoje ir ko
kią blėdį neša darbininkų kla
sei' studentai streiklaužiai. Už 
šitas ir kitas studentų kovos 
teisingas tendencijas Kalifor
nijos Universiteto’ perdėtinis, 
Ernst C. Moore, Los Angeles 
penkis studentus suspendavo. 
Jais yra John Burnside, Sidney 
Zragri, Thomas F. Lambert, 
Mendel Lieberman ir Miss Ce
leste Strack.

Paskilbus žiniai apie suspen
davimą virš minėtų studentų, 
visur pasipylė protesto mitin
gai ir streikai. Didžiausias 
vienos valandos streikas įvyko 
Kalifornijos Universitete Ber
keley, prie Suther vartų, kur 
apie keturi tūkstančiai studen
tų dalyvavo ir, kalbant kalbė
tojams Israel Shapiro, Harry 
Conover ir Richard Criley, visi 
reikalavo suspenduotus studen
tus tuojau priimti atgal.

I
Studentai Kovą Laimėjo

♦

Organizuoti vigilantes ir at
letai, su policijos pagelba, ban
dė mitingą išardyti, bet tas tik 
paakstino studentų pasirįžimą. 
Dr. Robert Cordon Sproul, pir
mininkas Kalifornijos Univer
siteto Berkeley, pamatęs tokį 
studentų sujudimą Los Ange
les ir Berkeley, protestų ver
čiamas, buvo priverstas tuojau 
važiuoti į Los Angeles tyrinė-

SAN 
Univer^itė 
lų studentai' pradeda 
perdėm visą Pacifiko 
To studentų atbudimo 
lios priežastys ir dar tik pra
džia. Tas priežastis prisieina 
analizuoti bendrai. .

Man geriausia žinomas Ka
lifornijos Universitetas Berke
ley. šitas universitetas savyje 
talpina nuo 10 iki 12 tūkstan
čių studentų, abiejų lyčių. Kas 

į metai iš universiteto yra palei
džiamą apie 3 tūkstančiai įvai
rių profesionalų į platų pasau
lį. Daugelis iš jų nepasidaro 
sau pragyvenimo iš tų savo 
profesijų, bet į šį universitetą 
suvažiuoja studentai iš visų 
dalių pasaulio, įvairių tautų ir 
rasių. ■ ; ■ , ■
Dvi KI asės—Dvejopos Sąlygos 

I
Dirbant šapose prie šio uni

versiteto, man teko susipažin
ti su įvairių, klasių studentais. 
Studentai dalinasi, sulyg dole
rio vertės, į savo klasės gru
pes. Bagoti, kurie gauna nuo 

\ puspenkto tūkstančio studentų. : cijos jau nuo seno neleidžiamos,, tėvų, ar kitų įeigų sumas pini- 
' Pagal oficialę statistiką, univer-' o jeigu kuri jau įregistruojama gų kas mėnuo, gyvena, palygi- 
siteto studentų yra 238—pragy-jir paskiau kairiųjų užkariauja-[ namai, kaip Turkijoj sultonai. 

Apie vargą jiems nėra žino
ma; tik tada prispaudžia, kaip 
kišenius ištuštėja—kol gauna 
daugiau. Gyvena pirmos rū
šies apartmentnamiuose. Važi
nėja automobiliais. Teatrai ir 
kitos pasilinksminimo vietos 
del jų atviros.

Bet kitaip yra su vargingais 
studentais, kurių tėvai yra 
biedni darbininkai, farmeriai, 
ar smulkburžujai bei studentai 
patys apsimoką savo mokslą. 
Pastarieji gyvena kur nuoša
liai, pigiuos kambariuos, atlie
kamu laiku dirba įvairius pi
giai apmokamus darbus, o po
ilsio vieton mokinasi. Jei ku
ris turi forduką, tai yra lai
mingas. Jie gali savo jaunys
tę suraminti tik žiurėjimu, o 
ne naudojimu. Pasilinksmini
mas mažai žinomas, o kartais 
yra visai pamirštas dalykas. 
Vargingi studentai taip ir kan
kinasi per metų eiles, kol už
baigia mokslą.

Užbaigę mokslą čia vėl turi 
susidurti su tais pačiais keb
lumais. Buržujų sūnūs—“sa
vas pas savą”—greičiau gauna 
savo profesijos darbą, ar pro
fesinį užsiėmimą. Visur pasi
reiškia klasinis skirtumas, kur 
tik tu nepasisuksi. Mažuma 
kol kas valdo daugumą vien 
tik del trūkumo klasinio susi
pratimo, kaip tarpe paprastų 
darbininkų, taip ir tarpe uni
versitetų studentų.

Studentai Streiko Metu

Lietuvoje
Draugas Kapsukas savo liucinę Lietuvos valdžią. Tas 

knygoje, tik išėjusio j iš, pasiūlymas mums atrodė 
spaudos, “Pirmoji Lietuvos Tuomet perdaug skubotu... 
Proletarinė Revoliucija ir “Lietuvos ir Baltarusijos 
Sovietų Valdžia” nurodo tas i Komunistų Partijos Centra-
klaidas, kurios buvo pada- linis Komitetas paskelbė; išreiškiama mintis, kad rei- 
rytos Lietuvos bolševikų obalsį kurt vietos darbiniu-;kia neatidėliojant sudaryti 
1918 ir 1919 metais. Viena ikų atstovų sovietus, keliant, (Lietuvos darbininkų ir vals- 

‘iš tų didelių klaidų buvo ne- kaipo pamatinius tokius obal- 
siskubinimas įkurti Lietu-Įsius: ‘šalin plėšikus-okupan- 
voje centralinę revoliucinę itus ir jų talkininkus! Šalin 
valdžią. Tas ’Tikinimas da-ipardavikišką Lietuvių Tary- 
vė lietuviškai ir

tiečių valdžia. Tai turėjo 
mums sprendžiamosios rei
kšmės, nors aiškaus supra
timo,' kad reikia tuoj kurt 

lenkiškai bą ir dvarininkų lenkų Ko- revoliucinė : Lietuvos val- 
buržuazijai atsigriebti,. įsi- mitetą!,įalin dvarininkų ir džia, mūsų eilėse da ir tada 

kapitalistų valdžią! Lai gy-! nebuvo... ” (pp. 119-120).galėti, sutverti ir sustiprin-. 
) ti savo klasės viešpatavimo i 

organus.
Taip pat šioj knygoje d. 

Kapsukas pirmu sykiu su
pažindina mus su draugo 
Stalino role toje kovoje už 
Sovietinę Lietuvą. Jis paro
do, kad d. Stalino pozicija 
buvo teisinga: jisai karš-i 
čiausiai ragino ne tik Lietu- ! 
voje, bet visose vokiečių 
okupuotose šalyse, besitrau
kiant okupantams, tučtuo
jau steigti revoliucines val
džias ir mušti savo šalies 
buržuaziją ir poniją. Bet 
mūsų draugai nepaklausė d. 
Stalino patarimo. Padaryta 
buvo baisiai skaudi klaida. 
Drg. Stalinas numatė revo
liucijos eigą, jis suprato 
svarbą mažųjų tautų apsi
sprendimo ir nepriklauso
mybės obalsio. To negalė
jo pramatyti ir suprasti lie
tuviai ir kitų panašių šalių 
bolševikai.

Apie šitą svarbų laikotar
pį ir apie d. Stalino pozici
ją draugas Kapsukas sako 
sekamą:

“Koks buvo pamatinis už
davinys, kurį turėjo išrišti, 
taip dalykams stovint, Lie
tuvos ir Baltarusijos Komu
nistų Partija? Ji turėjo tuč
tuojau pastatyti klausimą 
del Sovietų valdžios sudary
mo. Taip dalykams stovint 
negalima buvo vilkinti, nes 
kiekviena pratęsta diena 
reiškė buržuazijos ir jos 
valdžios sustiprėjimą. Vie
tose sovietai jau kūrėsi, bet 
negalima buvo laukti, kol 
jie visur įsikurs, sušauks vi
sos Lietuvos ir Vakarų Bal
tarusijos suvažiavimą ir ta
da tvert revoliucinę valdžią. 
Tai būtų davę tik laiko Lie
tuvos buržuazijai sustiprint 
savo pozicijas. Pasiremiant 
didžiule darbo žmonių ma
sių užuojauta mieste ir kai
me, bolševikai turėjo tuč
tuojau sudaryti revoliucinę 
darbininkų ir valstiečių val
džią, kuri turėjo iškelt re
voliucinę programą ir pra
dėt žūtbūtinę kovą 
Lietuvių Tarybą ir 
Komitetą. '

“Tuo laiku mums, 
vos komuništaniį 
klausimas nebuvo taip aiš
kus, kaip dabar. Bet dar 
prieš mūsų išvažiavimą iš 
Maskvos į Vilnių, svarstant 
padėtį okupuotuose kraš
tuosi, prieinančiuose prie 
Sovietų Rusijos (R. S. F. 
S. R.) sienų, drg. Stalinas 
.mus mokino, jog prasidė
jus ten revoliucijai ir krin- 
kant okupacinei valdžiai; 
reikia neduot sustiprėt kon- 
tr-revoliuciniams buržuazi
jos organams, o tuoj aus su
daryti ten savo revoliucinės 
valdžios organus. Kaslink 
Lietuvos, dar gruodžio pra
džioje buvo pasiūlyta d. Sta
linė tuojaus sudaryti revo-

Reakcija Lietuvos Universitete
T TNIVERSITETAS Kaune ir donais obalsiais, o kur nors prie

Žemės ūkio Akademija Dot-: universiteto arba ant universi- 
navoj yra vienintelės augštosios i teto iškeltos raudonos vėliavos, 
mokyklos Lietuvoj. Jos abi turi Kairiųjų studentų organiza- 
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prieš 
Lenkų

Lietu- 
šitas

venančių iš tėvų, 430—iš gimi- ma, tuojau stengiamasi ją už- 
nių, 1710—iš svetimų, 81—iš daryti. Tik per paskutinius 
stipendijos, 1035—iš tarnybos, dvejus metus uždaryt šios kai- 
450—iš šiaip jau pasitaikančio riųjų organizacijos: 
laisvo uždarbio. Neapsirinkant,! laisvamanių 
galima sakyti, kad trečdalis stu- mėgėjų draugija “Stedra”, 
dentijos gyvena vargingai. Betidų kalbai ir literatūrai remti 
ir baigus mokslą, jos pragyve-! draugija”, “Atžala” ir kitos, 
nimo perspektyvos nė kiek ne-;Uždarytų organizacijų veikėjai 
gerėja. Jau dabar yra pakan
kamai bedarbių, baigusių augš- 
tąjį mokslą, o kuo toliau, tuo 
daugiau bus. O jei studentas 
ne fašistas, jam valdžios ir sa
vivaldybių durys uždarytos.

Šios ir kitos dabartinio kri,- i sujaudino visą fašistų bandą, ir 
zio aplinkybės verčia ir Lietu
vos studentiją kairėti. Ką pa
rodo ir buvę studentų atstovy
bės rinkimai. 1931 m. revoliu- 
ęjnįų Studentų sąrašas gavo 
108 balsus, O 1932 m.—230 bal
sų, tuo tarpu kai tautininkų 
grąpė 1932 m. gavo 249, liaudi
ninkų—185, o esdekų ir eserų 
drauge 
kairiųjų sąrašai buvo panaikin
ti, bet kairiųjų studentų judė
jimas universitete dar labiau 
buvo justi, žinoma, valdžia ir 
universiteto vadovybė ėmėsi vi
sų galimų priemonių tam stu
dentijos judėjimui pašalinti.
Jau prieš keletą metų panaiki- š. m. gegužės pirmą dieną. So
no universiteto autonomiją ir cialfašistinėms studentų orga- 
profesorius padarė “prezidento” i nizacijoms universiteto vadovy- 
skiriamais ir tvirtinamais, pa-[be oficialiai leido vakare pada- 
čiai studentų atstovybei paliko 
tik rinkimus, kuriuos, matyt, ir
gi greit panaikins. Be to, pakė
lė mokestį už mokslą ir suma
žino stipendijos skaičių. Gi pa
čias stipendijas šią vasarą su
mažino nuo 150 litų iki 100 litų 
į mėnesį. Bet pilnas stipendi
jas gaunanti visam universitete 
yra vos keli žmonės, daugumas 
stipendininkų gauna tik po pu
sę stipendijos, po 75 litus, o 
šiais mokslo metais tegaus tik 
po 50 litų. Ir be įrodinėjimų 
aišku, kad iš 50 litų Kaune pra
gyvent negalima, nes papras
čiausi pietūs į mėnesį kaštuo
ja 30 litų. Be to, pirmaisiais 
metais paprastai studento, kad 
ir neturtingiausio, nuo mokes
čio už mokslą neatleidžia, esą 
nežinia ar gerai jis mokysis. O 
reikia nepamiršti, kad prade
dančiam studijuoti pragyveni
mo atžvilgiu pirmie'ji metai yra 
sunkiausi.

Iš čia kelių paduotų faktų 
matyt, kad valdžios yra stengi
masis mažiau įsileisti univer
sitetan neturtingųjų, neturinčių 
pastovaus pragyvenimo šaltinio, 
nes iš jų auga neramusis‘uni
versiteto elementas. Bet vis 
dėlto ir visos iki šiol vartoja
mos slopinimo priemonės ne
daug tegelbsti. Beveik kiekvie
nos revoliucinės šventės metu 
studentai randa auditorijose at
sišaukimų, išgirsta šūkių arba 
neUkalbų. Universiteto korido
riai esti išrašyti dideliais rau-

“Aurora”, 
draugija, Teatro 

žy-

šalinami iš universiteto arba 
atiduodami policijai į nagus.

Praėjusių metų lapkričio mė
nesio 7 dieną ž. Ū. Akademijoj 
ant rūmų stiebo buvo iškelta 
raudona vėliava. Tas, žinoma,

buvo energingai imtasi j ieškoti 
“kaltininkų”. Akademijos se
natas naktį parsivedė policiją 
ir bendrabučiuos iškratė visus 
kairesnius studentus. Kratose 
dalyvavo pats akademijos pro
rektorius Aleksa. Nors nei pas 
vieną studentą nieko įtartino 
nerado, tačiaus keli studentai

tik 117 balsų. 1933 m.; po poros dienų buvo areštuoti 
ir trys perduoti komendantui 
administratyviniu keliu nubaus
ti. Komendantas nubaudė po 
3 mėn. kalėjimo, o akademijos 
administracija minėtus studen
tus pašalino iš akademijos.

Dar bjauriau buvo pasielgta

ryti pirmosios gegužės paminė
jimą. Kadangi kairiajai studen
tijai tokio paminėjimo daryt ne
galėjo 'būt leista, tai kairieji stu
dentai susirinko j leistąj‘ pami
nėjimą ir iš rengėjų išreikalavo 
leisti jų atstovui kalbėti. Susi
rinkę buvo apie 500 žmonių. 
Koridoriuj susibūrę fašistai stu
dentai mėgino išprovokuot muš
tynes, susirinkimą išardyt, bet 
jiems nesisekė. Pąt paminėji- 
jimas atidarytas paties prorek
toriaus ėjo gana, tvarkingai. 
Bet prieš pat kairiųjų studentų 
atstovo kalbą, salėn įsiveržė gin
kluota policija, apsišarvojusi ne 
tik .tai brauningais, guminėmis 
lazdomis, bet ir ašarinėm bom
bom. Visa salė ir universiteto 
rūmai buvo apsupti policijos. 
Susirinkimo dalyvius surašė, o 
apie 150 nusivarė į nuovadą. 
Universiteto autonomija, drau
džianti policijai įeiti į universi
teto rūmus liko tik pasijuoki
mo objektas.

Po to įvykio kairieji studen
tai universitetą kvietė prie 
streiko, o senatas svarstė nau
jas studentų organizacijų ap
sunkinimo priemones. Dabar 
jei jau bus leistas susirinkimas, 
tai dalyviai bus suregistruoja
mi, kas turės padėt žvalgybos 
darbui. Nepasitikėjimas esa
ma padėtim ir kairėjimas uni
versitete augą, kaip auga kar
tu ir fašistinė reakcija. Revo
liucinės studentijos uždavinys 
paimti to judėjimo vadovybę į

Cal. — | Tokia knyga, 
mokyk- 
pab lįsti 
pajūrį, 

yra ke-

Pereitas San Francisco lai
vakrovių streikas visus lygiai 
pamokino savo klasės pažini
mo. Daugelio studentų tėvai 
buvo įvelti į tą streiką. Taip 
vadinami “football” didvyriai 
ir kiti Kalifornijos universite
to atletai su pasididžiavimu 
ėjo skebauti laike streiko ir 
gyrėsi, kad jie atlieką ne vien 
milžinišką amerikonizmo ^dar- 
bą, bet abelnai save fiziškai 
patobuliną. Jie atvirai skriau
dė savo “coed”—studentus ir 
jų tėvus be gėdos streiklau- 
žiaudami vardan amerikoniz-į 
mo.

Amerikos legionieriai San 
Francisco ir Miami, Florida, 
konvencijose taipgi viešai išė
jo už vienatinį izmą-ameriko- 
nizmą, kitaip sakant už fašiz
mą Amerikoje. Dr. ■ Claude 
Church, atsitarnavęs leitenan
tas komandierius laivyne, pra
šė San Francisco Board Di
rektorių, kad išmestų visą ko
munistinę literatūrą iš miesto 
ir pavieto skaityklų, ką Board’ 
Direktoriai prižadėjo padaryti 
prie pirmos progos.

savo rankas. Ji to ir siekia, bet 
kol kas savo laimėjimais ne
daug tegali pasigirti.

M C

Naujai padarytas ir naujos formos Sovietų 
sklandziotojas (“glider”). Jis neturi motoro, jį 
velka reguliaris orlaivis. Jame telpa du žmones.
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Katerina Izmailova”, sako-

Montello, Mass

ti studentų apkaltinimą.
Tyrinėjimai studentų komu- ma, bus vaidinama New Yor- 

nistinio veikimo priparodė jų ke, Clevelande, Philadelphijoj 
nekaltumą, universiteto virsi- ;ir, veikiausiai, kituose Amerikos 
ninkai prižadėjo visus tuojau !didmiesčiuose. 
iš naujo priimti atgal. Bet stu- j 
dentai tokį pono Sproul pa- ■ 
siūlymą absoliutiškai atmetė. 
Vietiniai geltonlapiai papei
kė universitetų bosus už tokią ! GaUsj Auka Lietuvos Politi* 
taktiką, ’būk tai išreikšdami Į niams Kaliniams 
studentam paviršutinę simpati-!
ją-politinę “camouflage” (ap-į ,v^el Paminėjimą P. Micke- 
gaulę), sakydami, kad kaip i v’čienės oO metų sukaktuvių, 
ilgai Komunistų Partija yra i l<ul’las surengė jos artimos - 
pripažinta įstatymais Kalifor-| draugės tyei giminės, gerai pa- 
njjoj ir rinkimų balotai at- , Lietuvos politinius kali- 
spausdinti publikos iškaščiais, ■ nkis. Buvo lapkričio 17 d., 
Kalifornijos universitetas ei- j Liet. 1 aut. Namo Svetainėje, 
nąs perdaug toli prerogatyviai! Įvairios publikos susirinko du 
(išimtinomis teisėmis) išmes
damas nežymius kelis studen
tus, kurie pasirinkę panaudoti 
savo legalę teisę prigulėti.

Bet mes žinome, kad Kali
fornijos bankieriai su Ameri
kos legionieriais visai kitaip 
kalba ir jų įsakymai pildomi. 
Ne tik Kalifornijos studentai, 
bet viso kapitalistinio pasaulio ,

šimtai su viršum.
Svečiams besilinksminant, 

atsirado draugų, kurie suma
nė sušelpti Lietuvos politinius 
kalinius. Rengėjoms ir Mic-”'M 
kevičiams leidžiant, padaryta‘“ (t 
kolekta. Aukavo sekamai: P.’Tla 
Mickevičienė $2; A. Mickevi-’ T 
čius, J. Gutauskas, J. Sireikis . 'y 
po $1; A. Vaitiekūnienė, J. < ,

studentai palengva pradeda i Vaitiekūnas, U. Zaleckaitė, M 
savo akis prakrąpštyti nuo 
“amerikonizmo,” tinklo ir sto
ja į bendrą frontą su darbinin
kais prieš išnaudotojus.

Kaip šiandien nėra valsty-
| bes, kuri galėtų apsieiti be

Valentukevičius, K. Beniulis, 
J. Kiaunė, A. Dolalis, F. Kau- 
lakis, T. Sarapas, P. Niukas, 
J. Kalvelis, S. Kiršlys, G. Ši»: 

’ maitis, K. Ustupas po 50 cen
tų ;^rJ<elly 41c.; J. Valau-;

Sovietų Sąjungos, taip Kalifor- čiaūskas, K. Laima po 30 c. jį 
nijos universitetai negali ap- R Balčiūnas, A. Briedienė, A« 
sieiti be Rusijos mokslo—isto- Vaičiūnienė, 
rijoš ir geografijos. Universi
tetų reakcionieriai, nori ar ne, 
turi skaitytis su Karolio Mark
so ekonomine logika ir negali 
apsieiti be komunistinės litera
tūros, be Sovietų Sąjungos.’

Pacific.

“Katerina Izmailova“ 
Opera Amerikoj

, A. Puodžiūnas,' 
1 J. Mažiuknienė, J. Lazauskas, ' 
K. Adomaitis, K. Valuga, S.

i Tamošiūnas, W. Mikėnas, M. 
Keiziūnienė, W. Adomaitis, S. 
Mačiukaitis, F. Benevičius, P. 
Kundrotas, J. Gaigalas, J. Mic
kevičius, Walter Adomaitis po • 
25 centus; J. Vaitaitis 20 cen
tų. Pridedant smulkias aukas./ " 
viso suaukota $19.13. Pinigai”1’ 
pasiųsti per “Laisvės” adminis- ’ ‘ 
traciją. Varde darbininkiško’ 
judėjimo aukavusiems širdin-.,.
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Neužilgo Amerikoj bus vai

dinama pagarsėjusio Sovietų : gai ačiū. 
Sąj ungos kompozitoriaus, • ---------
Dmitrio šostakovičiaus, opera Visoje šalyje šiemet yra dar- . . 
“Katerina Izmailova. ’ šošta- bįninkai atsižymėję dideliais ? 
kovičius yra jaunas (tiktai 28 streikais, bet įvyksta ir mažių-’ 
metų amžiaus) Sovietų kompo- kų. štai sustreikavo šv. Rokd’“ 
zitorius, baigęs Leningrado parapijinis choras todėl, kad $ 
muzikos konservatoriją 1925 neduoda jiems turėti finansinę „c. 
metais. Jaunas amžiumi, ta-, kasa vasaros išvažiavimams.. 
čiaus jau spėjo pagarsėti savo Ka;p girdėti, tai streiką lair 
kūryba: parašė tris simfonijas j^ėį.
ir baigiąs ketvirtą. Taipgi ga- į Taipgi žada streikuoti para- / 
mina kitą operą. Jis šiuo ta^pijinės moterų pkšalpinSs - 
pu yra^ žymiausis ^Sovietų Są-; draugystės narės todėl, kad vi- - - 

sada jų mitinguose tupi du vietnh’ 
tiniai kunigai. Matomai, tie, 
“jegamasčiai” jau ir joms įąi- 
pyko. ,

Dabar čion siaučia didelė ' 
bedarbė. Kurie dar turėjo"--^ 
darbus, tai jau atleido. Kitosi 
dirbtuvės maino “ordelius” ir*v 
uždaro dirbtuvę kelioms savai,- 
tems. Kaip atrodo, šiemet be- ,

zitorius, baigęs

jungos kompozitorius.
Apie savo operą (“Katarina 

Izmailova”) šoštakovičius ra
šo :

“Leskovo novelėje ‘Mcens- 
ko Srities Poni Macbeth’ ca- 
ristinės Rusijos moters likimas 
nupieštas, aš manau, gyviau, 
negu kuriam nors kitam rusų 
literatūros kūrinyj. štai, kodėl 
aš pasirinkau šitą apysaką ma- darbiams žiema bus sunkesnė, ■ 
no operos <T - T 
va’ tema.” 
pozitoriaus, 
rus moters 
yenimas.

. “Dabar aš galvoju apie kitą 
operą, kuri nupieš kitą caristi- 
nės Rusijos moterų. Jinai, aiš
ku, suranda išeitį revoliuciniam 
darbe. Trečia opera parodys 
Rusijos moterį išvakaryje revo
liucijos, o ketvirta—savo žvaig
žde turės šių dienų moterį— 
draugę, lygią vyrui; moterį,, 
imančią dalyvumą kūrime pa
saulio pirmosios beklasinės, so
cialistinės visuomenės.”

‘Katerina Izmailo-1 
Joje, pasak kom-

yra nupiešta*-žiau- 
likimas, baisus gy-

negu pernai.
Šalna.

V1SOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ* GYVENIMĄ

Kurias Dr. KaškiauČiusį savo 
prakalbose pataria visiems įsi* 
gyti, galite gauti Čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas. *

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.
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Patersoniečiy Pavyzdinga Kova“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
Drg. A. J. Smitas kietai laikosi pirmoje vietoje. Ke

linta diena nieko negirdime nuo draugų Šimaičio, Rei- 
kaųsko ir Boko. Ant laimes puikiai kyla S. Penkauskas, 
ALDLD 11 kuopa, Krance ir Ratilis, Dobinis ir keletas 
kitų. Pittsburghas, Clevelandas ir Detroitas tik dabar 
stojo į darbą ir prašo prailginti vajų.

PASIDARBAVUSIEJI ŠIANDIEN STOVI SEKAMAI:
Punktais

A. J. Smith, Philadelphia, Pa. 852 
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. 831 
P. Bokas, Waterbury, Conn. 526 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 432 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 367 ' 
ALDLD 11, 155 kp., Worcester 339 Į 
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater 320 ;
M. Dobinis, Newark, N. J. 313 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 302 į
A. Daukant, Toronto, Can. 283 1
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. 266
S. Puidokas, Rumford, Me. 244 !
C. K. Urbon, Hudson, Mass. 240 !
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 215 '
ALDLD 85 kp., Pittsburgh, Pa. 176 j
D. Galeckas, Philadelphia, Pa. 174 .
P. Buknysį Brooklyn, N. Y. 158 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 140 
D. Krūtis, Elizab^fe, N. J. 128
ALDLD Pirm. Raj. Kom., Montreal

Canada 111 , skaitytojų.
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. 107 . v. v. . _ ,,
A. Klimas. Hartford. Conn. 103 Iki šiol tūkstančiai Laisves
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 
ALDLD 84 kp. (Bimba ir Mata- 

čiunas) Paterson, N. J.
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa.
V. Globich, Wiikes Barre, Pa. 
A. Valinchus, Pittston, Pa.
E. Skleris, Cleveland, Ohio 
ALDLD 149 kp., Philadelphia, Pa. 
J. Valatka, Haverhill, Mass. 
Dr. J. J. Kaškiaučius, Newark,
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.
J. Navalinskienė, Forest City 
A. Barčius, So. Boston, Mass.
J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y.
J. Baltušis, Chicago, Ill.
F. Pakali, Brooklyn, N. Y.
J. Muskauskas, Wilkes Barre, Pa. 
D. Slavinskiene, Rockford, Ill.
J. Bastis, Grand Rapids, Mich.

Iš ALDLD Trečio Apskričio Metinės 
Konferencijos, Lapkričio 18 Dieną

. WATERBURY, Conn.—Keletą J 
, • dalykų iš šios konferencijos, 

’■kurie, manau, bus interesingi
• visuomenei, štai vienas: 
į Peržiurėjus mandatus pasi
rodė, kad keturios kuopos!, de
legatų nepri siuntė. Kodėl 
.taip, draugai? * Ar jau nema
not svarbos mūsų organizacijų
• konferencijose? Ir dar gi to- ■ 
»kiam svarbiam momente, kada;
• darbo klasė veda prieš išnau
dotojus .žūtbutiną kovą. Mū-j 
sų draugai, kaip kurių koloni-j 
jų, sėdi namie rankas susidėję 
arba kur nors kozyrėmis lo
šia. Draugai, ateityje teks 
skaudžiai užsimokėti už tokias 
klaidas. ( •

Antras vėlei nesmagus da
lykas teko išgirsti šioje kon
ferencijoje. Klausant kuopų- 
delegatų raporto, girdisi visur 
trūkumų. O labiausiai, tai ap
sileidimas ir nesugabumas pri
eiti ir įtraukti į mūsų organi
zacijas tamsesnius darbininkus 
ir padaryti iš jų kovotojus už 
savo reikalus. Ir dar viena* I 
negeistiną ydą teko užgirsti, 
tai draugų tarp savęs nesusi- 
tarimas, vieno kito ignoravi
mas kai kuriose kolonijose. O 
tas tai jau turbūt visiems ži- 
ndipa, kad tai aršiausias kir
minas ’ naikinimui organizaci
ni

;Visos viršminėtos klaidos 
turi ijąti x taisomos greit, nes 
matomej kjatl )iįi to viso labai 
blogas pasekmes turime. « 

Bet, nežiūrint tų blogumų, 
teko girdėti ir džiuginančių

'raportų., Pavyzjdin- mūsų iš
važiavimai pereitą vasarą da- 
.yė gražaus pelno, iš ko tapo 

įparemta mūsų spauda ir abel- 
darbininkų judėjimas.

* '^Taipgi buvo smagu išgirsti 
’draugų išsireiškimus, kad jau- 
yfcuolių mokyklos, kurios bu- 
&O laikomos per pereitus du 

^-^metus, vasaros laike, viena 
^Waterbury, antra New Have- 
'.ne, davė neblogų pesekmių. 
JįUžtat konferencija nutarė ir 
tekantį vasaros sezoną turėti 

Ljpanašią mokyklą Conn, vals- 
&«oj. ■ ' . L .

jį Draugas J. Milton, Komuni
stų Partijos 15-to Distrikto se- 
-kret orius, pasveikino konfer

Drauge H. Žukiene Serga

Draugė H. žukiene, bing- 
hamtonietė, smarkiai apsirgo. 
Aplaikėme nuo jos dukrelės He
lenos laiškutį 21 d. lapkričio, 
kuriame rašo, kad jos mama jau 
ketvirta savaitė, kaip serga ir 
turėjo mažą operaciją 3 sa
vaitės atgal, o tą dieną turė
sianti kitą operaciją. Tuo lai
ku ji esanti motinos kambary
je ir laukianti kol ją veš į ope
racijos kambarį.

Labai gaila draugės žųkie- 
nės, kad tokia nelaimė patiko. 
Ji yra gera darbuotoja komu
nistiniame judėjime. Taipgi ji 
buvo dienraščio “Laisvės” 
smarki vajininkė pereitų metų 
vajuje, kuriame ir dovaną lai
mėjo. Mes jūsų, drauge žukie
ne, labai pasigedome šiame 
vajuje. Peržiurėjom kiekvieną 
“Laisvės” numerį, kas kuria
me mieste gauna daugiausia 

| “Laisvei” skaitytojų, taipgi 
tėmijam ir Binghamton, N. Y. 
Ogi žiūrime, kad pakol kas tik 
viena d. O. Girnienė gerai dar
buojas šiame “L” vajuje.

Na, manome sau, kas atsi
tiko su kita smarkuole, d. žu
kiene, kad jos vardo nėra ant 
“Laisvės” vajininkų “mapos.” 
Mat, nežinojome, kad ji apsir
go, pakol gavome laiškutį nuo 
jos dukrelės Elenos. Mes reiš
kiame gilios užuojautos jums, 
brangi drauge, ir jūsų šeimy
nai. Taipgi linkime greiči.ausio 
pasveikimo ir kad vėl galėtu
mėt darbuotis darbininkų kla
sei, kaip ir pirm jūsų ligos.

Jūsų Draugai
A. J. K. Navalinskai*

Draugė H. Žukas randasi 
Wilson Memorial Hospital, ant 
3-čio augšto, 47 Harrison St., 
Johnson City, N. Y.

E. Zitkiene, Hartford, Conn. 42
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y. 34 
J. Balsys, Baltimore, Md. 33
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 33
A. Kazokyte, Brooklyn, N. Y. 31
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 24

Vajus bus prailgintas iki 16 
d. gruodžio. Prisiuntimui pre
numeratų skiriame 2 dienas. 
Paskutinė diena priskaitymui 
prenumeratų bus 18 d. gruodžio 
(December). Kurie,prisius vė
liau, negaus kredito.

Tuom laiku turės progds pa
sidarbuoti tie draugai, kurie 
vėliau pradėjo darbuotis rinki
me savo dienraščiui naujų

99 skaitytojų, į prašymą, gauti 
nors po vieną naują skaitytoją

35 savo dienraščiui, nieko neatsa- 
84 , kė. Tad dar kartą prašome visų 

j skaitytojų prikalbinti nors vie- 
ną iš savo kaimynų ar bendrų, 

64 su kuriais dirbat dirbtuvėse ar 
64 i m a i n o s e, užsiprenumeruoti

j “Laisvę.”
53 Turime eilę draugų, kurie 
52 yra gavę po vieną ir du skai- 
44 ty to jus, jų vardų čia neskelbia- 
44 ,me, laukiame iš jų daugiau. 
441 Aukščiau paduotame surašė 
^2 skelbiame tik tuos, kurie gavo 
42 i jau keletą skaitytojų.

enciją, pažymėdamas, kad lie
tuvių darbininkų organizaci
jos šioje apielinkėje daugiau 
remia komunistinį , judėjimą 
finansiniai, negu, kitos tautos. 
Taipgi pridūrė, kad mūsų or
ganizacijos nariais mažėja, o 
ne daugėja. Užtat ragino 
veiklesnius draugus stoti į ki
tų sriovių organizacijas ir ten 
darbuotis, kad gavus naujo 
elemento į mūsų organizaci
jas.

Kilus klausimui kas link 
šaukimo Visuotino Lietuvių 
Kongreso prieš karą ir fašiz
mą, gana gyvai diskusota ir 
prieita prie išvados, kad dele.- 
gatai, sugrįžę į savo kolonijas, 
vestų plačią agitaciją už minė
tą kongresą. Tuomi klausi
mu priimta rezoliucija, kuri, 
apart kitų priimtų šioje kon
ferencijoj, neužilgo pasirodys 
mūsų spaudoje.

Chorų ir jaunuolių klausi
mas taipgi gyvai apkalbėtas 
ir draugai informuoti prižiū
rėti jaunuolių organizacijas 
savo kolonijose. Matant kur 
kokius trūkumus, suaugę drau
gai turi eiti ten ir prigelbėti 
jaunuoliams, šis labai geras 
patvarkymas, tik mūsų drau
gai turi tą išpildyti.

Būtų ir daugiau kas apra
šyti, bet nematau reikalo, nes 
neužilgo tilps spaudoje proto
kolas ,ir keletą svarbių rezo
liucijų, už tai tą patį kartdti 
keletą, sykių spaudoje neapsi
moka.

Apskričio valdyba tapo iš
rinkta beveik ta pati, tik su 
mažais pasikeitimais.

.Sekanti konferencija bus 
New Britain, Conn., lapkričio 
mėnesį, 1935 m.

Konf. Korespondentas,
J. Shukaitis.

DIDELĖ VOKIETIJOS 
LĖKTUVO NELAIMĖ
Karaliaučiaus Berlyno pašto 

ir krovinių lėktuvas praskridęs 
pro Dancigą, ties Gross-Rakit- 
tu turėjo nusileisti. Dėl neži
nomų priežasčių lėktuvas smar
kiai atsimušė į žemę ir sudužo, 
žuvo visi 5 lėktuvo įgulos na
riai.

Lawrence, Mass.’ I
■ - - t

Pirmutinė Ekspedicija Į Lowe
ll j Ir Nashua Pasekminga

Lapkričio. 18 d. 8 vai. ryto, 
visi draugai, Lawrenciaus va- 
jininkai jau buvo ant kelio. 
Vieni pasileido Lowellin, kiti 
—Nashuen. Viso išvažiavom 
iš Lawrenciaus 7 draugai: Ig. 
Chulada, A. Kavaliauskas, A. 
Taraška, P. Tamošauskas, V. 
Kralikauskas, M. Dvareckienė 
ir S. Penkauskas. Taipgi pa
dėjo dirbti-važinėti lowellie- 
čiai šie draugai: S. Paulenka, 
J. M. Karsonas, Mikalopas, 
Graskiai. Nashuvės—d. J. 
Egeris.

Iš draugų pranešimų pasiro
do, kad energingai dirbo visą 
dieną, taipgi gauta nemažai ir 
naujų skaitytojų “Laisvės”, 
“Vilnies”, “Daily Workerio”/ 
Tai matote, kokį naudingą 
darbą galima veikti draugams, 
katrie netingi veikti del dar
bininkų naudos. Ir būna pa
sekmių. Turėtų ir kitos kolo
nijos subrusti, nelaukti pakol 
keptą karvelį įmes : burnon, 
turėtų patys jį išsikepti.

I
Pražuvo Haverhilliečiai!

Nežinia kas su jais-pasida
rė, kad nieko negirdėt. Nęt į 
užklausimą neatsako. Buvau 
parašęs vienam draugui, kaip 
vajaus dalykai stovi, bet ne
gaunu nuo jo atsakymo. Jeigu, 
draugai, negalit patys pereit 
po stubas, tai praneškit law- 
rejiciečiam draugam — mes 
jums padėsim.

Aš noriu priminti Haverhil- 
liaus draugams, kad mes jums 
neduosim ramybės; turėsim to
kią pat ekspediciją padaryti 
ir pas jumis, ar. jums patiks, 
ar nepatiks, jeigu patys nepa- 
sirodysit ant žemlapio.

Taipgi dar kreipiuos ■ į 
“Laisvės” administraciją, kad 
pailgintų “Laisvės” vajų. 
Mums, lawrencieciams, reika
linga pratęsimo, nes dar daug 
turime padirbėti vajaus darbe.

S. Penkauskas*

x

Iš Trijų Savaičių Dažų 
Darbininkų Streiko

PATERSON, N. J.—Kadan
gi kontraktai pasibaigė spalio 
24 d., tai bosai vartojo visokius 
triksus, pridėdami notas fabri
kuose ant sienų, kad fabrikas 
bus atdaras ir bus apsaugotas 
policija, .kaipo “ištikimiems” 
Amerikos piliečiams (citizens). 
Bosai ir bosų ištikimi tarnai dė
jo visas pastangas, kad tik da
žų darbininkus sulaikius nuo 
streiko, nekuriuos darbininkus 
baugindami, girdi, jeigu strei
kuosią, tai jau galį atsisveikin
ti su darbu. Bet darbininkai, 
nepaisydami tų bosų baidyklių, 
visi kaip vienas laukė streiko 
valandos.

Masinio Pikieto Jėga 
Išvijom Gengsterius

Kaip tik unija pašaukė strei
kai!, taip dažų darbininkai 
šturmu streikai! pasipylė. Bosai 
pamatė, kad jiems riestai, tad 
už poros dienų, Trio Pic. Dye 
Work, parsigabeno iš New 
Yorko 16 ^gengsterių ir bandė 
operuoti, bet tas jiems nepa
vyko. Dažų darbininkai ne
snaudžia. Nakties laiku suži
nojo, kad gengsteriai yra ga
benami į fabrikus ir tuoj aus 
pranešė unijai. Kaip 6 vai. ry
to dirbtuvė jau buvo apsupta 
minia iš trijų tūkstančių dažų 
darbininkų-streikierių.

Pribuvo . ir Patersono polici
jos visos spėkos-, su gaso bom
bų mėtymo aparatu, bandė gąz- 
dinti streikierius. Ale stipri 
pikieto linija privertė bosus ir 
policiją suprasti, kad gengste
riai turi keliauti iš kur jie at
ėję ir parodė bosam, kad dažų 
darbininkai daugiau nepasiduos, 
pakol jie nelaimės savo reikala
vimus. Bosai, prispirti prie 
sienos, buvo priversti uždaryti 
fabrikus, kad ne tik skebai ne
gali įeiti į fabriką, bet ir mažes
ni šuneliai-bosai tapo atleisti iš 
fabriko ir-; durys užrakintos. 
Tai taip dažų darbininkai kovo
ja.

Padedam Apielinkes Miestų 
Streikieriams

Dabar siunčiam didžiausias 
pikieto linijas iš Patersono į 
Lodi, Passaic ir Union City, 
kur Warren Pic Dye Works 
pradėjo skebauti. Dvi dienas 
pikietavo be perstojimo, pri
versdami bosus ir policiją už
daryti fabriką Warren Pic Dye 
Works. Nors 6 dažų streikie
rius policija areštavo ir sumu
šė, bet dažų darbininkai atmu
ša bosų ir valdžios agentus ir 
NRA šnipus.

Kunigui Nepavyko Gauti 
Kompanijom Skebų

Italų kunigas, Angelino Di 
Piola, šv. Antano parapijoj, 
per pamokslą agitavo dažų dar
bininkus grįžti darban, melsda
mas “šv. tėvo”, “dievo” ir visų 
“šv. apaštalų”, kad suteiktų 
protą dažų darbininkams, kad 
jie grįžtų atgal į fabrikus be 
laimėjimo. Taip buvo nedėl- 
dieni^ rytą. Panedėlio rytą jau 
buvo pikieto linija prie bažny
čios ir kunigo stubos iš apie 
500 streikierių. Kunigas pa
matė, kad jam bus riestai—pa
sišaukė policiją, prašydamas, 
kad pikieto liniją prašalintų1 ir 
pareikšdamas, kad daugiau taip 
nekalbės ir neragins streikierių 
eiti. skebauti. Daugelis jo pa- 
rapijonų pasipiktino tuo “die
vo” tarnu, sako: “Juodas dar
bas, juodas protas.”

Permažai Lietuvių Supran
ta Klasinę Pareigų

Iš pradžių i streiko lietuvių 
mažai matėsi! pikieto linijoj, 
bet praėjus 4 savaitėm streiko, 
tur būt, atsibodo gulėti lovoje, 
ar gal šonkauliai pradėjo skau
dėti, tad daugiau.pradeda rody
tis prie fabrikų ir pikieto lini
joj. Draugai darbininkai, ga
na jau miegoti. Nežiūrėkite, 

kad kas nors jums iškovotų di
desnį kąsnį duonos. Kovokime 
visi kaip vienas, o tik tada lai
mėsime reikalavimus.

Vabalas.

EASTON, PA.
Paminėjimas Rusijos Proleta

rinės Revoliucijos. /
Lapkričio 17 d. Komunistų 

Partijos Eastono Sekcija buvo 
surengus paminėjimą 17-kos 
metų Rusijos Revoliucijos su
kaktuvių su programa ir pra
kalbomis. Įvairių tautų dar
bininkais buvo grustinai už
pildyta Easton Baking Co. 
svetainė. Kalbėjo d. Woods, 
organizatorius Bedarbių Tary
bų, iš Philadelphijos, ir vieti
nis Kompartijos organizato
rius d. Spencer, Abu kalbė
tojai atliko savo užduotis pa
girtinai, ypatingai d. Woods 
prakalba ant tiek buvo įspū
dinga, kad, pabaigus, darbi
ninkai nenorėjo paleisti jį nuo 
pagrindų ir sukėlė didžiausias 
ovacijas. Daugelis išsireiškė: 
“Ot, čia tai kalbėtojas, ga
biai riša klausimus, priduoda 
savo kalbai gyvo jumoro ir 
sukelia kovingą ūpą, kad ir 
daugiausiai nusiminusiam, pe
simizmai! įpuolusiam darbi
ninkui.” Jo kalba didžiumo
je, palietė Sovietų Sąjungos 
laimėjimus ir gabiai, pagelba 
skaitlinių, ir statistikos, sulygi
no tenaitinį industrijos kili
mą su bužuazinėrųis šalimis, 
kur industrija smarkiai nu
puolė ir darbininkų ekonomi
nė būklė metas po metui ri
tosi ir tebesirita pakalnėn.

Pertraukoje, naujai suorga
nizuota Darbininkų Teatralė 
Grupė, susidedanti iš jaunuo
lių, sulošė veikalą “The Big 
Stiff.” Stebėtis reikėjo, kaip 
tie jaunuoliai gabiai atvaizdi
no ši klasinio pobūdžio veika
lą. Kreditas tenka d. V. Til
vikui už sumokinimą veikalo 
ir visiems jaunuoliams, kurie 
dėjo pastangas jį susimokinti. 
Iš lietuvių jaunuolių lošė’'šios 
ypatos: E. šlapikiutė, W. 
Stančikas, S. Stančikas, Gra- 
mauskutis, A.. šlapikas, V. 
Kaulius ir kiti, kurių neatsi
menu. Kitas roles sulošė ven
grų tautos jaunuoliai. Veika
lą užbaigus, trys vengrai vai
kinukai sudainavo- “On the 
Line.” Išėjo neblogai. Rei
kia tikėtis, kad ši teatralė 
grupė ir ant toliau lavinsis ir 
bus prisirengus sulošti, darbi
ninkiškų organizacijų rengia
muose -mitinguose ir parengi- 
m u o s e, proletarinės dvasios 
perstatymus.

Nežiūrint, kad įžanga buvo 
25 centai, parinkus aukų 
Kompartijai surinkta $7.18. 
Tai puiki parama vietiniai 
Kompartijos sekcijai. Parduo
ta nemažai brošiūraičių ir 
žurnalo “Soviet Russia To
day.”

Gauta Parti j on keli nauji 
nariai. Reiškia, šiais metais, 
revoliucijos sukaktuvių, ap- 
vaiksčiojimas buvo labai pa
sekmingas ir netik kad atnešė 
puikius vaisius, bet pilnai pa
tenkino susirinkusias darbi
ninkus.

Nors turėjo kalbėti Močiute 
Bloor tame mitinge, bet, delei 
susidėjusių aplinkybių, senelė 
veikėja negalėjo tą vakarą 
Eastonan pribūti. Jos vietą 
užėmė d. Woods. Publika bu
vo labai maišyta. Teko pa
stebėti, kad dalyvavo nema
žas skaitlius amerikonų darbi
ninkų, taipogi socialistų parti
jos eilinių narių. Dalyvavo 
bent tuzinas negrų ir kartu ne
grų baptistų bažnyčios pasto- 
ras, kuris prakalbose parodė 
didelio prijautimo revoliuci
niams darbininkams. Jis ne
kartą jau yra davęs savo baž
nyčią laikymui Scottsboro mi
tingų ir, aišku, patyrė pats, I
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kad tik rev. darbininkai, Ko-j flptrplanil #
munistų Partijos nariai ir jos ylvVvldllll, Vlllv. y

- ■ • 1 • l V • i 1 v • . • i r isimpatikai 'nuoširdžiai rūpina-į ------- -
si Scottsboro jaunuolių gyni- Dar pikietas nepasibaigė 
mu ir kovoja prieš diskrimi- ant E. Park gatvės, kur našlė 
naciją ir niekinimą negrų dar- jsu vaikais išmesta iš stubos. 
bininkų. Todėl jiems yra jau. j Ginkluota policija visa savaitę 
, ... _ ... .. išsėdėjo stuboje. Vakare pi-ku ateiti ! mus mitingus, jie i kieto pasitraukg tai
jaučiasi esą tarpe draugų, sa- _ nakų sukraustė kitus gyvento- 
viškių. jus. Tie nepaiso, kad keli žmo-

Revoliucijos paminėjimas 
Eastone sujungė kietęsniais 
ryšiais ir tarptautine plotme 
visus darbininkus, kurie mato 
Kompartijoj savo tikrą vadą 
ir rodyklę į geresnį rytojų.

Eugenija

Smagus Šokiy Vakarėlis

šeštadienį, gruodžio 1 d. 
ALDLD 13 kuopa rengia įdo
mų pasilinksminimo vakarą 
su pamarginimais ir šokiais. 
Orkestrą bus tikrai lietuviška, 
po vadovybe d. J. Pociaus, iš 
Paterson, N. J., kuri gabiai 
sugrajys polkutes, valcus, suk
tinius, klumpakojus ir kito
kius šokius. Gaspadinės pa
gamins skanių uškandžių, sil
kių su kopūstais, naminio py
rago ir dar kitokių. Bus gero 
šalto alaus ir porterio. Ir tai 
dar neviskas. Kiekvienas a
tėjęs parengiman gaus tikie- 
tuką, su kuriuo turės progą 
laimėti vieną iš penkių labai 
gražių ir naudingų dovanų, 
skiriamų tam parengimui. 
Kokios tos dovanos bus, komi
sija kol kas laiko slaptybėje, 
kaipo “surprise,” bet kiek te
ko sužinoti, tai bus gražių 
rankų darbo ir kitokių daly
kėlių.

Tad kiekvienas eastonietis 
ir iš apielinkes užsirašykite 
ant kalendoriaus raudona 
kreida “Gruodžio 1 d.” ir bū
kite parengime, nes ne visuo
met tokia proga pasitaiko 
linksmai laiką praleisti. O 
linksmumas, šokiai, muzika 
priduoda kiekvienam naujo 
gaivumo, energijos ir < daug 
tada lengviau grumtis su!gy-. 
veninio sunkenybėmis. Būkite 
visi.

Ir Aš Būsiu.

________ _____ _ _________ \

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI 

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ:
SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS 

Dainuos revoliucijines dainas.
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO 

Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

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

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
:. Miss JEANNĖ' arbe; sopranas 1

' Puikiai pasižymėjusi dainininkė •' '' •
RUŠŠĖLL O. DREĖER ’ U

Direktorius The Dreger's Konservatorijos duos smuiko solų.
A. e: potas IR b. navardauskas 1

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

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus. ,
K. MENKELĮUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS, 

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIūTĖ, Dainininke

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokike :

Ji bus naujienybė šiame parengime

jnės pikietuoja. Pikietai per il-
■ gą laiką pavargo, tos pačios 14 
! kuopos (branch) nariai pradė
jo nesilankyti.

Reiktų šaukt mažų namų sa- 
ivininkų organizacijos visas
■ kuopas ir padaryti masinį mi- 
j tingą-pikietą prie tos stubos 
'slenksčio, kad sutraukt tūk
stančius žmonių, tai gal tada 
ir naujiem gyventojam būt nę-

i ramu ir daugiau baimės priva- 
jrytų. • ■ < . • ; . .

Lapkričio 15 atsitiko baisi 
nelaimė ant Lake Shore Blvd. 
Antrą vai. naktį, E. 185th St., 
važiavo automobiliu 6 žmo
nės. Kunigas “draivino” maši
ną ir tiesiai davė į. vidurį stul
po, kur stovi raudona lempa 
viduryje Boulevard. Trys žmo- 

inės ant vietos užmušta, 1 vė
liau mirė, 2 dar gyvi, bet var- 

'giai gyvens, nes kaulai per
daug sulūžę. Visi geri katali
kai. Važiavo iš “parės.”

Tuom kart ir majoras C. 
Ely važiavo. Sako, kad kuni
gas P. O’Brien tiek greitai va
žiavo, kad C. Ely turėjęs pra
leisti jo mašiną. Tos apielinkes 
žmonės šneka, būk geriau bū( 
buvę, jei būt Ely užsimušęs, ne 
kunigas. Tai nesąmonė, tas 
mūs gyvenimo nepagerintų. 
Negali visi biednuomenės prie
šai išsimušti, o vienam užsimu- 
šus—keli laukia jo vietą pa
gauti. Taip pat ir kunigai yra 
darbininkų priešai ir už vietas 
varžosi. Darbininkai turi or
ganizuotis ir paimti Į savo ran
kas valdyt šalį. Tai tik tada iš
nyks dykaduoniai ir naktiniai 
padaužos.

Dilgėlė.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

AKOMPANISTfc, JULIA BASANAVICIŪTĖ 
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ



Šalinkime Ponus

50**

Pirmadienį Lapkr1. 26, 1&34

Binghamton, N. Y.
(Satyruota diskusija).

ŽINIOS IS LIETUVOS

kiekviena pas
kaimo kiauline merga Barbora valdininką ir sakyk: tu ponas,

užtrrobtaii kalėjime, kur darbininkas jau- j ciologijos

Shamokin, Pa
. .. i • i v • ii i • iiar> uuen nssucu xo ine uTKiersigneai tona Visai neleidžia dalyvauti ; to sell beer wine and liquor at retail under 

I 1 • . t i • i i ' • • • Section 132 A of the Alcoholic Beveragei komunistams. Jokių klasiniai control l«w at 2369—60 st.. Borough of
j i • • 1 •»,' v „ „ • v Brooklyn, County of Kings, to be consumeddarbininkiškų sąrasų nepripazį- on the premises.

Šis

cnnioianmnlzvot oi ! B-7637 has been issued to the undersigned SOCiaiaemOKl atai ; to sell beer, at retail under Section 76 of the

o Marijai 
antros pu-

lokalo 
biuro-

ir aš ponas; mes abu lygūs; 
šiandien neturiu ko valgyti, 
atėjau pas tave; tu turi, 
duok ii* man! duok!!

jei 
gali

ir 
ki- 
Tu 
rū-

APLA organizaciją. :čia, £al, 
būt galima gauti daugiau na
rių į minimą organizaciją.

Korespondentas.

gerai,. .
O lenkai, pamatę, kad Lie- 

j visi gyventojai yra po
nais, gal su lietuviais skaitysis,

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

as 
tai 
tai

Liaudininkų Stenėjimas apie 
Savivaldybių Rinkimus

at retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 177 
Borough of Brooklyn; County 

be consumed on the premises. 
PETER CRAINE
St., Brooklyn, N. Y.

vie
tą :

2369 — 60

NOTICE is

tiktai keletas dienų, 
visi įsigijote tikietus? 
ne—reikalaukite ! Įsi- 
iš anksto. Bankietas

sis “pilnateisis ponas.” ■

tapo sulyginta su švenčiausia

drebėjimu, viernybėje savo šir
dies.” Ir nebesakoma: “Jūs,

is dangaus nemauoma gaiyoe i Tai kas> kad dar iiaudininkai, 
. Komunistų vis* gyvenimo ivykni-j ausis suglausdami , pačiauškia

I tų. . . ! apie demokratiją. Jiems Smeto
na yra gerbiamas vadas už bur
žuazijos viešpatavimą prieš 
darbininkų judėjimą, prieš re
voliucijos pavojų.

Universitete, j bus tokis, 'kokio Bostono apie- 
linkė nėra mačiusi. Be to, bus 
puikus koncertas ir šokiai.

Koresp.

bijo 
teise.” Už bile 

juk 
gali pagriebt

BARNETT MAGNUS
St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

prezidento kėdėn, ir—taškas.
Kadangi, delei esamos pade- kūniškųjų ponų su baime ir su 

ties, Lietuvai piliečiai neberei
kalingi, tai visi filologai-kalb-

I žiniai ir profesoriai priėjo 
ną išvadą—išvadą, būtent, 
sulyginti Lietuvą su kultūringo
mis šalimis, o kiekvienam jos 
gyventojui uždėti tų nelabųjų 
lenkų kalbos prigijusį titulą— 
poną. Visi lygūs—visi ponai. 
Kaip gražu! Net Lietuvos pa
dangė nušvito, o gegutė džiaugs-

I mu sukukavo, ir Nemuno ban
gos klumpakojo ritmu pašoki
nėjo.

Senas mūsų kaimynas kaimie
tis, jei dar tebebūtų gyvas, šian
dien būtų buvęs apimtas džiaug
smo sąjūdžiu už palikimą die
vui titulo “ponas,” 
—“panelė.” Bet iš 
sės, jis vėl sakytų:

—Kaip tai? Tai

1. Pono Kilme.
Ketvirtainis šimtmečio atgal, 

žodis panas lietuvių kalboj buvo 
suprantamas tiktai asmens pa
aukštinimo ir pagerbimo pras
me. Lietuvos kaimietis žinojo 
du ponu: dvarininką ir valdi
ninką. Kiti visi žmonės jam 
buvo tiktai žmonės, o ne ponai.

Pradėjus leisti lietuvių kalba 
laikraščius Lietuvoj, prasidėjo 
sykiu ir žymesnis lietuvių kal
bos taisymas, arba bent disku- 
savimas apie kalbos taisymą. 
Buvo surasta ir įrodyta, kad 
žodis ponas esąs lietuvių kalbai 
svetimas. Į lietuvių kalbą jis j 
atėjęs iš tų nelabųjų lenkų kal
bos.

Kunigų leidžiamas žurnalas panele Marija?... Vistiek, ne- 
“Draugija,” Kaune, tvirtai įro
dinėjo, kad taisant lietuvių kal
bą, “ir švenčiausia panelė Ma-, tuvoj 
rija, dievo motina” neturi būti įj • 
vadinama panele, bet gražiu ir kaįp su sau ]ygįaįs> jr atiduos 
tinkamu lietuvių kalboje žodžiu Lietuvos sostinę _  i
mergele.

Sykį šią kunigų manomos 
kalbos reformos žinią mano tė
vas pasakė senam kaimiečiui.

—Kaip tai?—stebėjosi senas 
kaimietis, neskaitąs laikraščių 
ir nesigilinąs į kalbos dalykus. 
—Tai švenčiausioji panelė Ma
rija bus sulyginta su paprasta 
kaimo mergele piemene Barbo
ra? Tai tau gazietos, tai protas!

—šią reformą perša ne ko
kie atskalūnai ar bedieviai, bet 
pats kunigų leidžiamas žurna- • 
las, jo rašytojai-kalbininkai,— 
paaiškinta senam kaimiečiui.'

—Vistiek, negerai, nors ir į 
kunigų. Jie eina pertoli ir pa
žemina dievą,—spyrėsi Marijos 
gerbėjas.

2. Piliečiai.

Vilnių,—svajoja koks mizernas 
galvočius.

3. Lygybe.
Toji gyventojų lygybė—mes 

visi ponai—turi ir kitą reikšmę.
—Jei visi ponai, tai kiauliaga- 

nių nėra,—sako patarlė.
Naudotojas ir naudojamasis 

turi tą patį titulą,—abu ponai. 
Reiškia—abu lygūs.

—Tu man ponas, ir aš tau 
ponas,—sako naudotojas naudo
jamam.—Tu padirbėk sunkiau 

j ir ilgesnes valandas, nes aš pla- 
u‘ nuoju-rūpinuos smagesniu laiko 

praleidimu, lėbavimu, ir.. . 
kad tau dar liktų trupinys 
tas nuo mano skobnies, 
dirbk, o aš dieną ir naktį... 
pinsiuos.. . Mes abu ponai.. .

Penktas Puslapis

vergai, būkite paklusnūs visuo
se daiktuose savo kūniškiems 
ponams.” Ir nebesakoma: “Ver
gai, po jungu esantieji, savo 
ponus visos garbės telaiko”...

Dabar, esant visiems gyvento
jams lygiems ponams, turbūt, 
sakoma: “Jūs, ponai, klausykite 
savo kūniškųjų ponų... Jūs, 
ponai, būkite paklusnūs visuose 
daiktuose... Ponai, po jungu 
esantieji”. . . .

Taip. “Lygybės ponu” Lietu
vos valdonai bando panaikinti 
visą esamą Lietuvoje naudoji
mą, skurdą, gyventoju alkį, 
klases.

—Tu ponas, tu negali būti 
alkanas! Tu pavalgyk! O 
tu neturi ko valgyti, tai 
poniškai mirt badu.

Pasakykime darbininkui:
—Tu eik pas dvarininką,

Lapkričio 30 d. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ren
gia prakalbas, kurios įvyks 
negrų bažnyčioj, 24 Sherman 
Place. Kalbės Mrs. Ada 
Wright, motina vieno Scotts
boro jaunuolių ir Ruby Bates, 
taipgi ir A. Biedenkapp. Pra
kalbos prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga dykai. Visi Bingham- 
tono lietuviai yra kviečiami a- 
teiti į šias prakalbas ir paro
dyt darbininkų klasės solida
rumą su negrais darbininkais.

įvyko sekamas . atsitikimas: 
jauna darbininkė,' 19-kos metų 
amžiaus mergaitė Veronika 
Nebeska, kadaise atsisakė sa
liutuoti Amerikos vėliavai, pa
reikšdama, kad ji antri metai 
be darbo ir jai ta vėliava ne
padeda, bet jos gyvenimą ap
sunkina. Ir štai, unijos biuro
kratai sukelia skandalą. Pasii
ma savo advokatą, sumobili
zuoja savo visas pajėgas ir Ne- 
beskiūtę susupenduoja metams 
iš unijos! Nebeskiutė yra Jau
nųjų Komunistų Sąjungos na
rė. Jinai drėbė biurokratams į 
akis karčios teisybės žodžius. 
Darbininkai unijištai turėtų 
kovoti prieš tokią biurokratų 
taktiką ir šią kampaniją. Juk 
tai fašizmas unijoje!

Tik Kelios Dienos!
Iki “Laisvės” bankietui (ku

ris įvyks gr. 1 d., So. Bostone) 
pasiliko 
Ar jau 
Jei dar 
gykite

Smetona neva leido savival
dybių rinkimus, ir “Lietuvos 
žinios” rašo, kad reikia daly
vauti tuose rinkimuose ir pa
laikyti “demokratijos principą,” 
bet matyt, kad daugelis 
naudotis tąja
“demokratinį išsišokimą 
smetonininkai 
žmogų už sprando.

Anot “Lietuvos žinių”, “gy
venimas tiek susiaurėjo ir tiek 
pasikeitė, kad ir šūkis ‘į rinki
mus’ skamba kažkaip abejingai 
Ir keistai.”

Visas tas rašymas yra stenė
jimas “Lietuvos žinių” liaudi
ninkų, kurie patys savo laiku

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 434—5 Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ACE ENTERPRISES. INC.
434—5 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1812 Church Ave. Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR W. CHRISTY 
(Christy's Tavern)

1812 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
Franklin St., 
of Kings, to

177 Franklin

NOTICE is hereby giyen that License No. 
RL-4083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 228 Driggs Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. (

ISRAEL FLAMM
228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5343 has been tissued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

I Section 132 A of the Alcoholic Beverage
. • i-. • r, j. ti . i trol Law at 156 Alabama Ave. Borough ofpi’iSidejO prie Smetonos diktfl- Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

. . .. . . i on the premises.tufos įvedimo ir jos sudruteji-' burach goldstein
-n 4. • -v X X v- 156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.mo. Bet ir is tų stenančių ra- -----------------

v . • • i • -v, . NOTICE is hereby given that License No.SymU Smetonininkai iškapoja Į RL-5268 has been issued to the undersigned 
laukan kiekvieną žodį apie tai, I ^uoL ^32 tVlXhlik taiLe?Že 

jog piliečiams priklauso balsa- Sr’nB,°ookiym county Tings^to b°r,S- 
vimų, rinkimų teisė. |sumcd 0,1 ‘Vhn^8'kelty

v. . . . . . | (Crescent Bar &Grill)Šiuose miestų ir miestelių 110 Norman Ave., Brooklyn, N. Y. 

rinkimuose, kaip žinoma, Sme-1 notice is hereby given that License No.
. ------- . . . . RL-5392 has been issued to the undersigned

Gruodžio (Dec.) 7, Friends 
of the Soviet Union rengia 
prakalbas, Masonic Temple, 
Main & Murray St., Bingham
ton, N. Y. Prakalbos bus, su 
programa, kurią atliks patsai 
kalbėtojas Joįin Bovingdon.

Daugas Bovingdon yra ame- 
, rikietis, gimęs Towanda, Pa. 
i Baigęs su garbe ekonomijos

Ir, žinoųia, jis duos.. . . Duos, kursą Harvard
jei ne kulką į kaktą, tai vietą i Per tris metus jis mokino so- 
‘ ’ ...................... ' ’ 1 i Keio Universitete,

j Tokio, Japonijoj. Po tam d.
l Bovingdon buvęs principalu 
International mokyklos Tokio 
mieste. Jis yra apvažiavęs kul
tūros ir psychologijos klausi
mu Chiniją, Javą, India, North 
Africą ir visą Europą. Per 3 
ir pusę metų d. Bovingdon bu
vo direktorius International 
Teatro, Maskvoje. Draugas 
Bovingdon sakys prakalbą a- 
pie Sovietų kultūrą ir jos dar
bus Sovietų Sąjungoj. Taipogi 
jis duos poezijas-šokius su dai
nomis, rusiškai, jo paties su
tvertus. , Draugas Bovingdon 
yra Trade Union of Artists na
rys.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
yra prašomi pranešti apie šias 
prakalbas savo pažįstamiem ir 
atsivesti juos į prakalbas. Į- 
žanga 25c. Prasidės 8 vai. va
karo.

4. Mūsų Spauda.
Mūsų spauda, atstovaujanti 

naują ideologiją, siekiančią be- 
klasinės santvarkos, be ponų ir 
be tarnų, labai dažnai tituluoja 
tūlus asmenis ponais. Mano 
manymu, tai neloginga.

Atvykus Amerikon vyskupui 
Matulioniui, “Laisvė” titulavo 
jį raidėmis J. E., kas reiškia— 
Jo Ekscelencija. Ar laisviečiai 
tiesioginėj prasmėj yra įsitiki
nę, kad tą buvusį anti-sovietinį 
šnipą, vyskupą Matulionį, rei
kia tituluoti pagarbos žodžiu Jo 
Ekscelencija? Manau, kad ne. 
O vienok rašė tas titulavimo 
raides ne pašaipos prasmėj, ir 
rašė ne tik “Laisvė.” Tas pats

ne-. Neskaičiau K. Petrikienės (ne Į titulavimas įdėtas ir išleistuose 
Lietuva ponios Petrikienės, kaip ją mū- j ppįešfašistinio komiteto lape- 

— turinti sų laikraščiai tituluoja U įspū- iiuose> vysk. Matulionio reikale.
' Mano manymu, tokis to vysku-Į 

pono ■ po_§nįpo titulavimas yra mums ! 
: patiems daugiau, negu negražu.

Atsimenu, nepersenai Johnnie 
Orman vyčių dvasinį vadą ku
nigą Valančių rašė (“Laisvės” 
angliškame skyriuje) Father 
Valanchus. O žodžiu father, 
mes suprantame tėvą. Argi ku
nigas Valančius yra Johnnie 
Ormanui tėvas? Abejoju. Ma
nau, kad kun. Valančius nėra 
nė asmeniniu, nė dvasiniu Or- 
mano tėvu.

Tik parapijonai, ir tai ne vi
si, vadina savo dvasinį vadą 
kunigą tėvu-father. Bet kun. 
Valančius Ormanui juk nėra 
nė dvasiniu vadu. Ir mums 
kunigą tėvinti netik nereikia, 
bet ir negražu.

Užtenka žmogų atžymėti var
du ir pravarde, ir, jei kuris tu
ri, profesija, pavyzdžiui: pre
zidentas Rooseveltas, daktaras 
Barney Bush, agronomas J. 
Aukštaitis, mokytoja Milda Til- 
vikaitė, kunigas M. Storkas ir 
tt. Ponai, ponios, panelės, Jo 
Ekscelencijos ir “father’iai” tu-1 
retų būti pašalinta iš klasinės 
darbininkų kalbos, iš mūsų 
spaudos, tuojau, ir nebesugrą
žinama.

Tiesa, buvusius idėjos drau
gus, .jokius kaip Prūseika, Pet- 
rikienė, Butkus ir kiti, nuėju
sius renegatų keliais, retkar
čiais patituluoti ponais pašai
pos formoj, rašant poną kabu
tėse—“ponas”—galima, bet nie
ku būdu nerašyti tiesioginėj 
prasmėj.

Šalin ponai!
St. Jasūionis.

Laikui bėgant susikūrė 
priklausoma” Lietuva. 
—valstybė; valstybė • 
savus aukštų mokslų vyrus, sa-. džių iš Lietuvos, telpančių Prū-1 
vus filologus-kalbžinius, savus. seikos “Gadynėje” (ne p 
profesorius. " jPrūseikos “Klampynėje” kaip!

Kalbos taisymas perėjo'kelias tatai rašo kiti mūsų dienraščio 
stadijas, ir,, galbūt, dar kelias i bendradarbiai. Prūseika nėra 
pereis. Buvę ponai pasiliko j mums jokis ponas, ir mes jo 
savoj prasmėj ponais, o papras-1 duonos nevalgom; o jo “Gady- 
ti žmonės buvo patapę piliečiais, nę” pravardžiuoti “Klampyne” 
Bet fašistams užvaldžius Lietu-!—negražu!) Gal ji rašė ir apie 
vą, piliečiai pranyko. i pamokslus Lietuvos bažnyčiose.

Lietuvoj piliečių nebėra, nes. Vienok, jei ji ir nerašė, tai vis- 
jie ten ir (nereikalingi, šalies gi, vaduojanties logika, galima 
prezidento rinkti nereikia. Sme-'vaizduotis, jog Lietuvos bažny- 
tona yra pats įsirioglinęs šalies įčiose nebesakoma senoviškai:

“Jūs, vergai, klausykite savo

SOUTH BOSTON, MASS.
Laisves” naudai vakarienė ir šokiai įvyks šeš

tadienį, 1 d. gruodžio (December), 
vių Svetainėje, kampas Silver ir E.

1934, Lietu- 
Gatvių.

gamins gerai 
neskūpaujant,

Gruodžio 8 d.‘ _____
Partijos sekcija rengia pasi
linksminimo vakarėlį, 17 Hud
son St., Binghamton, N. Y. 
Vakarėlis bus su programa ir 
šokiais. Įžanga tiktai 15c. 
Taipgi bus užkandžių, “sand
wiches, cake and coffee.” Visi 
darbininkai yra kviečiami at
silankyti ir paremti partiją sa
vo atsilankymu, nes partijai 
pinigai labai reikalingi agita
cijos fondui.

Komunistų Partija taria a- 
čiu visiem savo rėmėjam, kurie 
buvo partijos bankiete del 
“Daily Workerio.” Bankietas 
davė: pelno $85. Tai puiki pa
rama del “D.W.”

“Laisvės” skaitytojai, norė
dami gauti “Daily Workerį,” 
galite gauti jį ant šių “news 
stands” : First National Bank, 
kampas Court ir Chenango St. 
ir iy2 Main St., prie pat Court 
St. tilto. Praneškite ir kitiem.

Kom. Rep.

Tas Iš Mainierių Gyvenimo 
Ir Jų Veikmes

Čia lietuvių gyvena apie 
300. Miestelis, didžiumoje, ap
gyventas lenkais. Susipratusių 
darbininkų, dalyvaujančių kla
sių kovose, gana maža dalelė. 
Pažangiųjų pašaipinių organi
zacijų yra šios: IWO ir APLA 
kuopos; jas vadovauja pogrin
dinė partija. APLA kuopa sil
pna finansiniai ir narias, paša
linei publikai visiškai nežino
ma. Pas jos narius klasių ko
va nežinoma. Jie patys savo 
būklės pagerinimu nesirūpina, 
tik poteriauja ir laukia, kad 
iš dangaus nematoma galybė

sta; net daugelį socialdemokra
tinių kandidatų sąrašų laukan 
šluoja, nors i
dar ir taip nuotaikiai sugyvena 
su smetonizmu. Pačių liaudi
ninkų sąrašai dažnai gurban nu
metami. Bet liaudininkai ne 
blogiau už atvirus fašistus šau
kė valio Smetonai, kuomet bu
vo keliamas ermydeęis jo 60 
metų amžiaus sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo. Liaudininkų laik
raščiai tuomet irgi Buvo užpil
ti riksmais: “Tegyvuoja tau
tos vadas Smetona!”

Alcoholic Beverage Control Law at 406 So. 
3rd St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-893 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1103 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

JAMES REILLY 
(Bar & Grill)

1103 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ

PRAŠYKITE

ĘRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pi|ės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo< ".paprasto galvos skaudėjimo 
įš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, šių 

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntini.

Vakariene bus geriausių valgių, 
patyrusios gaspadinės. Visko bus 
nes rengėjai nori pasirodyti tikrai geru Bankietu.

Bus ypatingai puiki dailės programa. Iš Brook
lyn© ątyyksta Aldona Klimiutė, kolor^tūro sopra
nas, Eva Siderių te, lyriškas sopranas iš Norwood, 

Mass., Adelė Mickevičiūtė, sopranas iš Providence, 
R. I., Maryte ir Paulina Kąškevičiutės dainuos du
etus, Ignas Kubiliūnas, baritonas, vietinis ir Zuza- 

xna Navickienė, kontralto.
Po vakarienei bus šokiai ir šokiams grieš pa

garsėjusi orkestrą iš Worcester, Mass. Skaniai 
pavakarieniavę, pasiklausę malonių dainų, sma
giai pasišoksite.

Bankietas prasidės 7-tą valandą vakare. Įžan
ga 85c ypatai. Išanksto perkant bilietus—75c, o - 
vien tik šokiams įžanga 40c ypatai.

į^Amer. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 7 
Apskritys kviečia visus Bostono apielinkes lietu
vius, darbininkus, profesionalus ir biznierius da
lyvauti šiame parengime ir tuomi paremti dienraš-. 
tį “Laisvę.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GĘRSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbowr 3424

Boston, Mass
“Tyrinės Teismus”

Boston Bar Association 
vokatų susivienijimas) nusita
rė tyrinėti visus ĮNIąss. valstijos 
teismus, kurie, pasak minėto 
susivienijimo viršininkų “atlik- 
dinėja didelius netikslumus.” 
Į tyrinėjimo komisiją paskirti 
adv. Charles C. Cabot, Henry 
P. Fielding, Robert H. Hop
kins ir Jacob J. Kaplan. Kad 
kapitalistiniai teismai yra per
mirkę “netikslumuose,” tai 
niekas to neužginčija. Bet ne
galima užginčyti ir to fakto, 
kad advokatų susivienijimas 
negalės tų “netikslumų” su
rasti ir jų ištaisyti, šis tyrinė
jimas yra niekas daugiau, kaip 
žmonėm akių dūmimas. Juk 
varnas varnui akin nekirs.

(ad-

Biurokratų Žygiai
Lynno šiaučiuose (Shoe 

Stichers’ Union Local No. 257)

Šilko įmonė po streiko kiek 
geriau dirba, bet darbininkus- 
kes daugiau bosai išnaudoja; 
iš prastų šilkų verčia pagamint 
A (geriausios rūšies) šilko au
dimą ir dar verčia daugiau 
staklių operuoti.

Šilko audėjų unijos 
viršininkuose įsivyravo
kratizmas. Jie tik gaudo dole
rius. Jiems audėjų reikalai ne
apeina. Nuo darbininkų skun
dų, paduotų prieš bosus, jie 
užsičiaupę, kaip oisteriai. . .

Gi čia prastas įprotis-nusta- 
tymas išrinkti unijai paskirta 
duoklę pas įmonę, todėl audė
jai nesilanko į susirinkimus ir 
lieka skundai bei kiti dalykai 
neapkalbėti. Tuomet lokalo ir 
kiti viršininkai pasielgia sa
vaip.

Čia' anglių pramonė visiškai 
suparalyžiuota, iš 6 kasyklų 
dirba tik viena. Angliakasiai 
užsiima anglių bootlegeryste. 
Iš čia trekais 'anglį veža į di
desnius miestus. Kasėjams an
glių. vežėjai moka už toną 
$2.50. Tose anglių skylėse-šu- 
liniuose, kur kasėjai anglį ka
sa, tankiai juos, sužeidžia, ko
jas, rankas nulaužia ir užmu
ša, ir t,t. Sužeistųjų gana blo
ga padėtis: ligonbūtyje veltui 
nepageidaujami, o mokėti nė
ra iš ko. Taip ir jų šeimynos 
atsiduria vargo bedugnėje.

Čionai APLA kuopa turėtų 
surengti prakalbas del agitaci
jos' ir gavimo daugiau narių į

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 | ofisą 
Kampas Union Aye. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreęn 7-1G61

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 25 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 28 d. lapkričio, 8 vai. va
karo, 408 Court St. Visi nariai ir 
draugijų atstovai būtinai dalyvaukite. 
Kurie dar nepriklausote prie TDA 
ateikite ir prisirašykite. Mokestis 
labai maža, tik 20 centų į menesį. 
Visi darbininkai esate kviečiami pri
gulėti prie šios svarbios organizaci
jos.

TDA Sekr. A. Skairus.
(280-281)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 (South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Teleronai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



šeštas Puslapis

,W* .K/

Pirmad.ien, Lapkr. 26, 1934

Socialistais
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Notary Public Tel. STagg 2-5043 .

Trumpos Žinute

PARDAVIMAI
r

660 GRAND ST.,

j.

REIKALAVIMAI

14

Rbp.

(249-281)

OF^SAR
NEDftLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

J

231 Bedford AvenueDarbininkiškas Teatras

1
6

New Yorke Jau 14,112 
Šeimynų Neteko Šalpos

X Šalpos komisionierius Corsi 
sako, kad vien lapkričio .mėne-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

, Ofiso valandos nuo 
nuo

tai gera proga lietu- 
t priė šios rūšies biznio, 

tik tie, kurie tikrai in- 
V. Po- 

4 Highland Ave., Kearny,

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

Michail Kravetz, 44 metų 
žmogus, mirė Elizabeth ligoni
nėje. Jį skaudžiai sužeidė au
tomobilius.

J. EISENBERG
Steuben Street Brooklyn, N. Y.

(276-281)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y . 1

given that license No. 
issued to (be undersigned 

beer, at retail under Section 76 
Alcoholic . Bcverave Control Law at 

St.. Borough ot Brooklyn. County 
to be consumed on the premises. 
JOSEPH P. TIRPAK
St., ' Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

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

kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street 
vių prisidgi 
Atsišaukite 
teresuojatės tame dalyke, 
dziunas, 35' 
N. J.

BROOKLYN, N. Y.

REIKALAUJAME agentų ir agen
čių del -pardavinėjimo naujų vaistų. 

Gerai apmokam. Klauskite platesnių 
informacijų:

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

(276-281)

NOTICE is herebv 
B-7642 has been 
to sell 
of 
178 West 
of Kings, 

178 West

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6001—3rd Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH FLADGER 
Cozy Corner Bar & Grill 

6001—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R.W-977 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 871—3 Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

871—3rd

NOTICE
A-10836 has’ been' issued to the. undersigned 
to sell beer 
the Aleoholif

6 Ave.
Kings, to be consumed off the premises.

DIEDRICH ORTMANN
5116—6 Ave. r f ‘ ' Brooklyn-, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 191 
Morgan Ave. Bprough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consulted on the premises.

! IGNATIUS ZALESKI
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
B-7504 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 167 
Division Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi1 at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 351 Central Ave. Borough of 
Brookly/i, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe) 

Central Ave., Brooklyn, N. Y.

l)r. B® MENDLOWTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street , • > -
Telefonas Evergreen 8-10494 ;

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

FLATBUSH
2220 Avenue 1

Kampa? E. 23rd 3t.

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin-

Max Price areštuotas.
skaitomas nariu “Aspirin” va-j 
gių gengės. Keli metai atgal 
jis ir jo gengę. buvo pavogę už
$100,000 “aspirin” piliulių.- Da- fPARSIDU0DA saHanas ir restaUran- 
bar kaltina, kad; jie nuvažiavo tas; biznis randasi geroj vietoj—•1 
$10,000 troką SU visokiais kos- ant kampo. Kas pirks, bus laimin-j 
mntilrnic: ' ' ' &’as’ nes Keras biznis. Parduodami

j'paliksime ir “license” leidimą. Par-
----------- ' duosime už prieinamą kainą. Savi-

ninku galite matyti nuo 12 iki 2 vai., ; 191 Morgan Avė., 
kas dieną.

Taipgi laikom 14 fornišiuotų kam
barių. Kreipkitės sekamu antrašu:

FRANK LASECK,
498 Ferry St., Newark, N.
Tel. Mitchell 2-9356.

(275-281)

W ft U I | |ftftft Atviri kojų skauduliai, Garankš- R||glįl I |uU|^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys; Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

28 W. 89th 3t-» Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

351

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 49 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALKER
49 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5286 has been issued to ‘the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 71—5th Ave. Borough of 
Brooklyn, County' of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL NELSON 
(Charlie’s Tavern)

71—5th ,Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-6418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of 
Control Law at 154 Utica Ave., Borough of 

I Brooklyn, County of 
' on the premises.

FREDERICK 
(Prospect 

ka: jei nori tai gali būt' partnery?, 154 Utica Ave.,________________
arba duot tik paskolą ir UŽsitikrint I NOTICE is hereby giveh that License 
sau gerą darbą. stotį statysiu ' RL-6430 has been issued to the undersl

ii c v 4 anil lionn \innA un/1 limmv of- Vntnil »

SIMON ROSANELLI
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

at retail under Section 75 of 
holic .Beveragd Control Law at 5116 
. Borough of Brooklyn, County of

DIEDRICH ORTMANN

the Alcoholic Beverage

Kings, to be consumed

G. KIRSHMAN 
Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y.

> No. 
undersigned 

to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 821—3 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT MASLANKA į
Wonder Bar & Grill Rest.

821 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NEW YORKO IR APDEUNKES ŽINIOSO

t

Ijp

'Tūkstančiai New Yorko Dar
bininkų Reikalauja Šalpos

šeštadienį, 10 vai. ryto, 
Union Square, buvo sušauktas 
masinis darbininkų susirinki
mas reikalavimui bedarbiams 
šalpos, šis susirinkimas buvo 
šauktas ant greitųjų, neišgar
sintas tinkamai, bet ir tai tūk
stančiai darbininkų susirinko. 
Atmaršavo iš atskirų miesto 
dalių darbininkų organizacijos 
ir bedarbių tarybos su raudo
nomis vėliavomis ir šimtais

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Jaunuolių kuopa 200 
gavo sekamą laišką nuo Liėtu.r 
vių Socialistų Sąjungos 19 kuo
pos :

“Gerbiamieji: Laiškas iš 
lapkričio 17 dienos aplaikytas, 
su užkvietimu į debatus, labai 
ačiū. Mes pilnai sutinkame su 
užkvietimu. Tačiaus labai 
gaila, kad mes neturime jau
nuolių skyriaus, tad mums pri- plakatų, ant kurių buvo išra- 
sieis LDS. 19 kuopą atstovauti' gyta bedarbių reikalavimai ir 
seniems.

“Pagal jūsų reikalavimą, 
mes paskyrėme du atstovu nuo 
LSS? 19 kuopos—A. Žilinską 
ir T. Tiškevičių, kurie dalyvaus 
lapkričio 27 dienos (7 :30 vai. 
vakare) susirinkimo, paskirtoj 
vietoje.

“Draugiškai,
LSS. 19 kuopa,
Sekr. A. Žilinskas.”

kiti obaisiai. Kalbėjo visa ei
lė darbininkų vadų. Pasisaky
ta už H. R. 7598 bilių, priimta 
bedarbių reikalavimų rezoliu
cija. kuri bus įteikta miesto 
valdžiai.

' 3,000 Dantistą Veltui Egza- N- o^uTffma"; ®3 metų *mo:7 . __ ’f gus, 976 Legett Avė., pasikorė
minuos Vaikams Dantis krautuvės pagrindyje.

Williamsburgo Bedarbių 
Darb. Didelis Parengimas
Williamsburgo' Bedarbių Ta

rybos rengia didelį parengimą. 
Jis įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, 8 vai. vakare,. “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. 
Čia bus gera programa, šo
kiams grieš gera džiazų muzi
ka įvairiausius šokius iki pat 
vėlumos.

- - - Visi darbininkai supranta,
Tuo būdu Lietuvių Darbininkų ]<aįp yra sunku bedarbių orga- 
Susivienijimo jaunuolių sky
riaus sekretorius Johnnie Or
man iššaukė Michelsonuką į 
viešus debatus. Pastarasis iš
šaukimą priėmė. Tada mūsų 
jaunuolių kuopa parašė LSS.
19 kuopai laišką ir farmaliai 
užkvietė į debatus.

Dabar, kaip matote, deba
tai įvyks, jeigu tik abi komisi
jos susitars del temos ir deba
tų tvarkos.

Šių debatų istorija tokia: 
Nesenai Brooklyne, LSS. 19 
kuopa surengė prakalbas jau
nuoliui M; '.relsonukui, kuris 
labai nešvariai išniekino ir ap
melavo komunistus abelnai ir 
Sovietų Sąjungos bolševikus 
ypatingai. Taip pat jis išnie
kino Sovietų Sąjungos tvarką.

nizacijoms verstis, palaikyti 
namą, leisti lapelius ir orga
nizuoti demonstracijas už be
darbiu reikalus. Ateikite ma
siniai ! Įžanga yra tik 25 cen
tai ypatai.

Teatro Darb. Sustreikavo 
Prieš Fašistinį Judį

Gaiety Theatre, 46th St. ir 
Broadway, New Yorke pir
miau buvo rodomas Vokietijos 
fašistinis judis, o dabar pradė
jo rodyti Italijos fašistinį judį. 
Motion Picture Operators Uni
jos 306 lokalo darbininkai pa
skelbė streiką, atsisakydami

šį jau nuo 14,112 šeimynų at- rodyti fašistinį judį. Kapitalis- 
jtfita šalpa. Gruodžio mene- tinis teisėjas Laurer? išdavė 
sį bus dar didesniam kiekiui prieš pikietavimą indžionkŠi- 
atimta. Daugelis tų šeimynų na, tuom jis parodo fašistams 
atsidūrė tiesiog bado padėji- simpatiją.
me.

Bedarbiai darbininkai netu- * -L ;
rėtų badauti, bet demonstruo-j AmenKai liegręsia KaiTdS 
ti prie šalpos biurų ii reika-. Generolas majoras John G. 
Jauti darbo arba šalpos. Taip- o’Ryan, kalbėdamas Brookly- 
gi jų pareiga organizuotis, rei- ne, pafeiškė, kad Jungtinėms 
kalauti, kad būtų priimtas H. valstijoms karo pavojaus nė- 
R. 7598 bilius ir siųsti savo ra, ka(j neį vįena galis neskelbs 
delegatus į Washingtoną, kur joms karą> Veikiausiai jis ne-delegatus į Washingtoną, kur joms karą> Veikiausiai jis ne- 
5-7 dienomis sausio bus bedar- buvo susitaręs su karo vadais, 
biįt delegatų konferencija, kur nes pastarieji nuolatos šaukia, 
bus aptarta būdai kovos viso- kacĮ Jungtinės Valstijos nėra 
je šalyje už pravedimą II. R. į prisirengę, kad joms reikia 
7598 biliaus ir tuojautinę be- daugiau orlaivių, karo laivu, 
darbiams ir jų šeimynoms šal- kanuolių ir kitų kar0 ginkių> 
P4- nes būk gręsia karo pavojus.

Sumušė Streikierį Darb.
Darbininkai streikuoja For- 

tham Laundry fabrike, 801 E. 
137thi St. ir pikietuoja skal
byklą; Kompanijos mušeikos 
ir policija užpuolė, ptreikierius 
ir skaudžiai sumušė J. Schrib- 
maną, , kovingą darbininką. 
Skalbyklų darbininkų unijos

G?“ lokalas įteikė majorui La- 
'• Guardia ir policijos komisio- 

nieriui Valentine protestą. Ne
senai Valentine bandė išsigin
ti, kad būk jo policija nepuola 
darbininkus, bet praktikoje 

. mes tą matome kiekvieną die
ną, kad policija puola ir muša 
darbininkus išvien su mušeiko- 

ttbfe. v®

J-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
r ► / '

Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrihsit
Stiliumi | PABANDYKITE!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.
Šią savaitę virš 3,000 jaunų ■ 

dantistų veltui egzaminuos vai
kams nuo 2 iki 6 metų dantis. 
Jie bus paskirstyti 
miestą ir spaudoje 
egzaminavimo vieb s

Dora Karstens, 53 m. amž., 
po visą i 109 Clymer St., Brooklyn. Mi- 
pranešta'rė lapkričio 23 cl., Cumber- 

lland ligoninėj. Bus palaidota 
i.lapkričio 26. d. Lutheran kapi- 
1 nėse.
I Laidotuvių apeigomis rūpi- 
nasi gkaborius Matthew P. 

Jis Ballas (Bielauskas). (BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS . ...

Jau išbandė Bridgeporte pa
būdavote milžiną jūrinį orlaivį. 
Jis gali atlikti kelionę be apsi
stojimo iki 3,000 mylių ir vežti 
32 keliauninkus. Karo metu 
bus naudojamas bombų mėty
mui.

W. Sandman, viršininkas šal
pos biure, nukaitintas' kyšių 
ėmime. Jis. paėmė nuo vienos 
moters $4 už tai, kad sutiko jai 
duoti šalpą. žinoma, kad tai 
ne pirmas jo tokis žygis.

Generolas Butler iškėlė aikš
tėn, kaip Wall Stryto milionie- 
riai rengiasi sudaryti fašistų 
armiją, užimti Washingtoną ir 
įvesti kruviną fašistinę diktatū
rą. Jie siūlė tam generolui už
imti tos armijos vado vietą. Da
bar Wall gatvės milionieriai no
ri nukreipti žmonių atydą nuo 
to ir rėkia apie komunistinį pa
vojų.

Adam Sawiski, 45 metų žmo
gus, prigėrė Goldsmith Inlete. 
Jis buvo našlys, turėjo 5 vai
kus ir ten buvo nuėjęs gaudyti 
•vijūnus. Matyti, kad kaip nors 
iškrito iš valties ir rado mirtį.

S. Klein krautuvės vedėjai, 
Union Sq., ' pavarė kelis darbi
ninkus iš darbo. Kiti darbinin
kai sustreikavo ir pikietuoja 
krautuvę, ragindami žmones ne
pirkti joje.

PAIN-EXPELLER

KILLS PAIN

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPJ1LLERI 
Pain-ExpelĮ<čris visuomet 

palengvina skausmus

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Workęrs Labaratory* Teatro 
grupė aktorių pradės vaidinti 
darbininkiškus veikalus “Dau
ghter” ir “Jews at the Cross
roads”. Jje bus vaidinami 
prieš Thanksgiving dieną, 28 
d. lapkričio, 8 :30 vai. vakare, 
Fifth Ave. teatre, Broadway ir 
28th St., New Yorke. Tikietų 
kaina nuo 25 centų iki 99 cen
tų. Ateikite.

BROOKLYN, N. Y

m
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Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

LIETUVIU

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patįrimo 
prie išdirbimo šių prekių.4 ■ 

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių,; ka-< 
parų, moteriškų ipocketbookhjį 
ir kitokių šiem 'panašiu daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

o

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTA KAINA 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga. ,

o

o

o

Sergančią Vyrą' ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Ocloil 
Išbėrimai, Krąi(- 
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligrqa 
Chroniški Skaii- 
d u:l i a i, Skilvid,

! žąrnų ir Mėšla- 
£ aro ė s Ligos, A4- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 

___  iki 1 Nesvęikavi- 
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų fi
gos; o. jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai. 1
Prieinamus, Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltu*

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. ’

Tel: Glenmore 5-6191

o

o

Newarke Little Theatre 
Vaidina Gerą Judį

Little Teatre, 562 Broad St., 
Newarke, vaidina Vokietijoje, 
“UFA” judžių įstaigos, gamin
tą judį “The White Devil”, šis 
judis yra labai interesingas, 
nes jis parodo senus caristinius 
laikus, kaip kazokai buvo nau
dojami pavergimui Rusijos 
žmonių.1 Judis yra garsiakal
bis, girdėsite kazokų didelį 
chorą dainuojant.

M. Lutkovich bus Užmuštas
License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

5 o
nuo 
nuo Įsisteigęs 25 metai

Tarp 4th Ave. 4 ir Irving PI.
New York

Valandos—-9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 0 iki 4 P. M. >

* ' Max Lutkovich, 28 metų vy
ras, bus užmuštas elektros ke-

■ dėje. Kings County teismas 
atrado jį pirmojo laipsnio 
žmogžudystėje kaltu. Jis nu-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

Kųkių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mjl'sų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- 

*' < rioms parems degtįnių,’ kreipkitės pas mus.

.. ................................... .

Jr*’'1 Y R 

šovė graborių B. Simoną.
J

dienomis 
vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1 
M ’ ■ i84 Union ■ Avenue 

BROOKLYN, N. Y.




