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D. M. šolomskas, 
ALDLD C. K. Sekretorius.

Metai XXIV, Dienraščio XVI

algos, Hitlėris tiem mokyto
jam duoda papildomąsias 
algas iš Berlyno. Daug 
Klaipėdijos mokytojų pra
leidžia vasaros atostogas 
(vakacijas) Vokietijoj. Jie 
ten mokinasi nazių mokslo, 
kaip padaryt hitlerišką per
versmą prieš smetonišką fa
šizmą ir atkariaut Klaipė-

Pamišimai Daugėja
LONDON 

glų gydytojas, prof. Hender
son išgąsdino tūlus anglus, 
paskelbdamas, kad Anglijoj 
dabar esą 170,0G0 pamišėlių. 
Londone kas dvi.ęnr'šimtam 
tenkąs vienas nenormalus 
žmogus. Gydytojas dar nį- 
įskaitąs tų, kurie esą penpr- 
malūs, bet dar nepastebėti.

Jungtinėse Valstijose dar 
didesnis nuošimtis pamišė
lių bei nesveikaproeių. Kri- 

metu ypač padaugėjo

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

i Mexico City.
kad naujas Meksikos prezi
dentas gen. Lazaro Garde- 
nas . padarys nusileidimų 
klerikalams..;.

Dažyklų Streiko Eiga
PATERSON, N. J.—Pa- 

gal kapitalistinės spaudos 
pranešimus, atstovai strei
kuojančių šilko dažytojų su
siderėję, daryt dviem metam 
sutartį su fabrikantais. Bet 
pirm negu sutartis įeis į ga
lią, ji turi būt. leista visiems 
streikieriams nubalsuot. Sa
koma, kad fabrikantai suti
ko su tokiomis sąlygomis: 
36 valhndų darbo savaitė, 
po 66 centus už darbo va
landą. Jeigu kurią dirbyk- 
lą apleidžia unijistai, tad 
bosai apsiima į jų vietą imti 
tiek pat unijos narių; bet 
pasitraukiančius neunijistus 
jie pavaduosią kitais neuni- 
jistais.

Darbininkai turi griežtai 
reikalaut, kad bosai pilnai 
pripažintų uniją.

Pensija Fašistų šului
KAUNAS.— Buvusiam vals

tybės kontrolieriui p. V. Matu
laičiui ministerių.kabinetas pa
skyrė pensiją po 1200 lt. per 
mėnesį.

Vidutinis Lietuvos bedarbis 
negauna nei pusę tiek pašalpos 
per metus, kiek Smetona išmo
ka: pensijos tam savo sėbrui per 
vieną mėnesį.

Anglijos imperialistai jau 
pradėjo dūkti prieš Japonijos 
plėšikus, kurie lenda į Siamą. 
Siamas yra prie Indijos il
giai plėšikai nenori turėti 
kius pat savo kaimynus.

Išromijo 111 Kalinių
BERLYNE, Moabit kalė

jime, tapo išromyta 111 ka
linių, kuriuos hitleriniai val
dininkai atrado “lytiškais 
nusikaltėliais.” Kiekviena 
operacija užtruko tik po 8 
minutes. Nėra abejonės, kad' 
naziai tokiomis operacijo
mis žaloja ir politinius ka
linius.

$15,000,000 Saar Propa
gandai už Hitlerininkus
Saar krašte? Hitleris per 

metus išleido $15,000,000 va
rymui 1 propagandos, kad 
1935.m. gausyje Saar’o gy
ventojai balsuotų už grįžk 
irią prie Vokietijos, i’ . (

Hitleris Gabena Iš Svetur 
Balsuotojus I Saarą

“Toronto Globe” praneša, 
kad daug Hitleriui prita
riančių vokiečių jau užsisa
kė laivuose vietas važiuoti į 
Saar kraštą ir dalyvauti vi
suotinuose ;b a 1 s a v imuose 
tuo klausimu: ar Saar turi 
toliau liktis1 Tautų Lygos 
komisijos priežiūroje, ap tū
ri prisidėti prie. Francijosį 
ąr sugrįžt atgaLprię Vpkįe- 
tįjos, [kaip ikad buvo - pirm 
pasaulinio 1 karo; ; (Balsavi
mai1 įvyksta apie 1935 tm 
sausio vidurį.? 'Teisę tėn bal-i 
suoti turi ir buvę Saaro pi
liečiai’ bei ilgiau jame gy
venusieji. . i'-

. Hitleris finansiniai pade
da savo šalininkams atva
žiuot į balsavimus ne tik iš 
Kanados, bet iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų šalių. ;

Sulaukė Antro Bulvių
Derliaus (į

jKUPIšKIS.—t Kaikurie Ku
piškio miestelio gyventojai šio
mis • dienomis nuėmė antrą' bul
vių derlių toje pačioje: vietoje,

Draugai ir Draugės! Draugo V. Kapsuko para
šyta knyga: “Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliu
cija ir Sovietų Valdžia”, jau yra išsiuntinėta visoms 
kuopoms ir nariams. Taipgi išsiuntinėta ir “šviesa” 
No. 4.
Jeigu kuri kuopa jų negavo arba nepakankamai- 

gavo; lai greitai praneša centrui, ir tie leidiniai bus 
pasiųsti.

‘ Centro Komitetas dar kartą prašo visus draugus 
ir drauges mokėt duokles, kurių dar nėra mokėtos, 
ir siųsti į centrą. Ruoškitės ir prie mūsų vajaus! 
Gaukite naujų narių!

Už Penktą Vagystę 5 Mt.
S. D. Kalėjimo j

Lapkričio 12 d. Panevėžio 
apygardos teismo išvažiuojamo
ji sesija Utenoje sprendė vagi
lio Lukoševičiaus Adomo vagys
tės bylą, kurioje jis buvo'kalti
namas, kad atlikęs bausmes už
4 padarytas vagystes 1934 me
tų kovo 17 d. įėjęs Utenos km 
nigo Asminavičiaus .• kambarin, 
nukėlęs rašomojo i stalo i lentą, 
išvogęs 300 litų ir virš 79 litų 
vertės rusiškų .pinigų.; ii,

Kaltinamasai, . prisipažinda
mas kaltu, pąaiškino, kad jiešt- 
kodamas darbo,, užklydęs Ute- 
non, užėjęs klebonijon ir nieko 
neradęs išvogęs pinigus.

Kaltinamasai savo, paskuti
niam žody žadėdamas daugiau 
to nėpakartdti,: prūse pasigai
lėti. Teismas paskelbė reždliu- 
ciją, kurioje jis nubaudžiamas
5 metais sunkiųjų darbų kalė
jimo. • . . < 1 J -

KARALAIČIO PAČIAI 
$125,000 PAŠALPOS

LONDON. — Graikijos 
kunigaikštaitė Marina, iš
tekėjusi už Anglijos kara
laičio Jurgio, gaus $125,000 
pensijos per metus. Tiek 
pat ‘jau nuo pirmiau yra 
hrokama ir karalaičiui. Tai- 

J

gi abiem parazitam bus per 
metus išmokama po 250 
tūkstančių dolerių, neskai
tant įvairių lėšų, kurios 
jiem atskirai mokamos. Bet 
vidutinis Anglijos bedarbis 
turi būti “laimingas,” jei
gu gauna po ketvertą dole
rių pašalpos į savaitę.

NUŠOVĖ DARBININKĄ 
UŽ SC0TTSB0RIEC1V 
PROTESTO MITINGĄ
HAVANA. — Kubos poj- 

licija užpuolė masinį darbi
ninkų susirinkimą, kuriame 
buvo protestuojama- prieš 
Scottsboro negrų jaunuolių 
nusmerkimą mirtin ir rei
kalaujama juos paliuosuot. 
Ęrg. Domingo Ferrer, jau
nuolis komunistas, nušau
tas; trys kiti komunistiniai 
jaunuoliai pavojingai su
žeisti.

Smetona augščiausiais mui4 
tais užkirto kelią į Lietuvą; 
Taip fašizmas smaugi# 
tarptautinę prekybą ir pri
sideda prie krikdymo patįeš-, 
kapitalistinio ūkio, nors 
buržuazija įvedinėja fašiz-i j 
mą delei savo “tvarkos” iš-' 
laikymo prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mas pasižada darbuotis, kad 
prezidentui Rooseveltui bū-' 
tų duota daugiau galios, kas 
liečia šeimininkavimą šalies 
iždu.

Ta Amerikos stambiųjų 
kapitalistų organizacija ža
da padaryt spaudimo būsi
mai kongreso sesijai, idant 
prezidentui suteiktų beveik 
savarankišką galią visose 
“paprastose ir nepaprastose 
išlaidose.”

kur vienas šių metų bulvių der
lius jau buvo nuimtas, žymė
tina, kad antrosios bulvės yra 
visai užaugusios ir net kai ku
rių daržuose geresnės už pir
mąsias.

Ežere Žuvo 30 Žmonių?
MUSKEGON, Mich.v — 

Per šėlusią Michigan ežere 
audrą nežinia kur dingo lai
vas “Henry Cork,” kuriuo 
buvo vežama metalų naugė 
(rūda). Ar tik nebus laivas 
nuskendęs su 30 darbinin-

rodo, kad “Darbininko” re 
daktoriams, kurie giriasi “svei 
ku protu,” ištikro reikėtų iš 
tirti jų “protą.”

Netoli Shanghajaus karo 
kreiseris mušėąi su piratų lai
vu. Plėšikai pralaimėjo, jų 
laivas nuskandintas! Dalis pi
ratų žuvo, o kiti suimti.

Sovietų Sąjungoje ant Dnid- 
prostrojaus užtvankos viršaus 
pravestas didelis kelias auto
mobiliams, pėstiems eiti ir gat- 
vekariams.

Iš Samaros, Pavolgės, pra
neša, kad vietos kolchozninkai. 
pardavė atliekamus javus ir 
pasipirko 250 trokų. Gi ka
talikų kunigų redaguojamas 
Bostone “Darbininkas” meluo
ja, kad ten būk žmonės valgo

va- 
ilgis 105 metrai ir 
skersai. Be apsis- 
gali nulėkti 2,000 
veža 8 žmones 

pasažierių ir 8 ir 
krovinio.

Streikuoja “Folksblato” 
Darbininkai

Jau trečia diena streikuoja 
Kauno žydų dienraščio “Folks- 
blat” darbininkai, nes adminis
tracija nemokanti atlyginimo. 
Darbininkai tuo reikalu jau 
lankės pas Kauno darbo inspek
torių.

Vokietijos fašistai karo lai
vyną sutvirtino dar vienu “ki
šeniniu” šarvuočium “Admiral 
Schefer,” kuris yra gana dide
lis, tvirtai apginkluotas ir 
greitas.

Italijos submarinas nusilei
do 109 metrus (apie 350 pė
dų) gilumon. Tai pirmas at
sitikimas, kad submarinas taip 
giliai galėjo nusileisti po jū
rų bangomis.

Kada imperialistai rengiasi 
prie karoliai darbininkų prieš 
karą auga kovingumas. Fran- 
cijoj, 11 d. lapkričio, laike pa
liaubų minėjimo, vien Pary
žiuje demonstravo 100,000 
darbininkų prieš karą. Daug 
buvo pereito karo veteranų. 
Šaukė': “Šalin fašistai! šalin' 
karas!” '■

Laike 17-kos metų revoliu
cijos minėjimo Sovietų Sąjun
goje tapo išbandytas jau šeš
tas Sovietų zepelininis oro lai
vas (dirižablis) “Osaviachim 
No. 6.” Jis yra 18,500 kūbiš- 
kų metrų įtalpos. Turi tris 
motorus po 260 arklių jėgų ir 
daro iki 113 kilometrų į 
lan. Laivo 
19 metrų 
tojimo jis 
kilometrų; 
įgulos, 20 
pusę tonus

Sovietų Sąjunga budavoja 
ir daugiau dirižablių. Ten dir
ba ir italas mechanikas Nobi-

Nenori Prileisi Žydy 
Mokintis Medicinos

MIDDLETON, Conn. — 
Wesleyan Universiteto val
dyba laišku pranešė dvyli
kai žydų studentų, kad 
‘sunku bus juos priimti į 
medicinos kursus.” Tie stu
dentai dabar mokinasi pri
rengiamųjų medicinai moks
lų. Laiške, be kitko, nuro
doma, kad žydai Jungtinė
se Valstijose sudarą tik 5 
nuošimčius visų gyventojų, 
o pernai metais pusė visų 
naujų medicinos studentų 
buvo žydų tautos..

Universiteto valdyba per 
akis meluoja. Nes • vien 
New Yorke yra tiek žydų, 
kad sudaro 5 nuošimčius ša
lies gyventojų. O kur dar 
visi kiti miestai?

W e s 1 e yan Universiteto 
žingsnis prieš žydus yra 
hitlerizmo reiškinys.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio (Dec.) 3, 1934

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli!

bia: kad ta korporaciją de
rėtus! su Amerikos Darbo 
Federacijos unijos išrink
tais atstovais, kaipo “vie
ninteliais atstovais derybo
se visų arba bet kurios gru
pės darbininkų, dirbančių 
toje dirbtuvėje.” Į patvar
kymą įvelti trys žodžiai: 
“bet kurios grupės” reiškia, 
kad gali ir- kompaniškos 
unijėlės šalininkai derėtis 
per savo atstovus. Vadina
si, nėra pripažįstama tikrų 
unijistų didžiumai teisė ves
ti derybas vardu visų dar
bininkų.

Linų Vežimas Užmušė 
žmogų

Pasvalio miesto gyv. Anta
nas Tamošiūnas važiuodamas su 
linų vežimu iš Panevėžio į Pa
svalį, ir užvažiavus ant akmens 
vežimas griuvo ir griūdamas 
prislėgė A. Tamošiūną. Subė
gus žmonėms gelbėti, iki veži
mą atkėlė, A. Tamošiūnas ras
tas nebegyvas.

WASHINGTON. — Jau 
iš pirmiau žinoma, kad 

į teisda- 
i ministerija išleido 

įsakymą, kad Houde Inži
nerijos Korporacija Buffa
lo, N 
darbininkų išrinktais atsto
vais delei algų ir darbo są
lygų. Kapitalistų laikraš
čiai tą įsakymą išaiškino, 
kaipo “darbininkų laimėji
mą” ir pripažinimą darbo 
unijų didžiumos iš valdžios 
pusės.

Bet teisdarystės ministe
rijos įsakymas ve ką skel-

j Hitleris Moka Algas 
Klaipėdos Mokytojam
PRAHA. — Nuo fašistų 

pabėgę, Austrijos socialde
mokratai leidžia savo laik
raštį “Europaėische ' Hef- 
ten” čeęhoslovąkijoj. Pas
kutiniu laiku jis' įtalpino ir 
žinių apie hitlerininkų veik
lą Klaipėdos krašte. Sako, 
Hitleris rimtai rengiasi 

I prie Klaipėdijos atskėlimo 
■nuo Lietuvos.

Minimas laikraštis atžy
mi, kad pradinės 'ir augš-

Lapkričio 11 dieną 
Sąjungoje pagamino 
tonus čigūno (špižo). 
tonų plieno ir 269,573 tonus 
anglies. Tą pat dieną prikro
vė 60,477 ir iškrovė 57,775 
traukinių vagonus. Tai vie
nos dienos gamyba.

Sovietų Sąjunga 1930 m. 
į mėnesį laiko pasigamindavo 
4,000,000 tonų anglies, o 1934 
metais jau 7,600,000 
Donbaso kasyklos ant 
jau yra mechanizuotos.

Sovietai 1930 metais 
gamino 5,017,000 tonų 
žo ir 5,863,000 tonų plieno, 
gi 1934 metais į 10 mėnesių 
jau pasigamino 8,617,000 tonų 
špižo ir 7,809,000 ton’ų plieno.

Sovietų Sąjungos Juodųjų 
jūrų pakraščiai, Kąukazijoje, 
Užkaukazijoje, Kubaniuje ir 
Kryme vystosi į milžinišką 
Sovietų “Floridą.” Platūs lau
kai ir milžiniški sodai vynuo
gių, apelsinų, citrinų, bananų 
ir kitų vaisių. Vien sovietinis 
ūkis “čakva” suėmė 700,000 
apelsinų, o kolchozas “Adža- 
ra” 36,000' apelsinų. Vynuo
gių yra net 150 skirtingų rū-

Prekybos Rūmas sykiu 
varo propagandą už sukūri
mą didelės “piliečių armi-' 
jos.” Jinai būtų valstijų 
milicijos talkininkė kovoj 
prieš streikus ir prieš dar
bininkų judėjimą apskritai.

Ta “piliečių armija” būtų 
panaši į Hitlerio smoginin- 
kų armiją.

Iš tų sumanymų kiekvie
nam turėtų būt aišku, jog 
Amerikos kapitalas ne juo
kais ruošiasi prie fašistinio 
perversmo.

TILŽE. — Hitleris beveik 
visai sustabdė valgio reik
menų įvežimus iš užsienių, 
o Vokietijoj pereitą vasarą 
buvo sausra; todėl labai 
trūksta mitybos daiktų.

Arčiau sienos gyvenantie
ji vokiečiai pirmiau parsi
nešdavo pigesnių produktų 
iš Lietuvos. Dabar hitleri
ninkai užkirto jiems ėjimą 
per sieną ir gabenimąsi val
gio reikmenų.

“Lietuvos Žinios” rašo 
apie vieną žmonių susispyri- 
mą su hitlerininkų policija 
del sienos perėjimo ties Til
žės muitine. Sako, “susirin
ko didelė žmonių minia, 
daugiausia moterų ir vaikų. 
Dalis jų grįžo iš .Lietuvos į 
Tilžę su produktais, o kiti 
norėjo kaip tik vykti į Lie
tuvos pusę minėtų produk
tų nusipirkti.” Minia buvo 
suturėta. Tad “po ilgo sto
vėjimo, susirinkusi minia 
pradėjo įvairiai šūkauti ir 
pagaliau pralaužė policijos 
grandinę, ir vieni !su pro
duktais be kontrolės perbė
go į Tilžę, o kiti—norintieji 
produktų pirkti—į Lietuvos 
pusę.” Dabar policija yra 
uždariusi judėjimą net kai 
kuriose gatvėse, kurios ve
da prie pereinamojo punkto.

Panašiai iš Vokietijos per 
sieną veržiasi žmonės ne tik 
į Lietuvą, daspirktiž gyvenk 
mo reikmenų; jie veržiasi ir 
į Franciją, ir į Daniją ir ki
tas kaimyniškas šalis. £ 

* : Iš ahtros pusės, Lietuvos 
gyventojai stengiasi slapta 'zio 
gaut iš Vokietijos įvairių i pamišimų skaičius kapitalf- 
fabrikinių dirbinių, kuriems stinėse šalyse.

VaUžia Prigaudinėt
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Unijų Pripažinimais

KRISLAI
SSSR Dirižabliai.
Anglis ii Špižas.
Sovietu “Florida.”
Kapitalistai Rengiasi.
Kapitale* Šalyse.

Rašo D. M. Šolomskas

Gręsia Sukilimai 3-se 
Piet. Amerikos Šalyse

i BUENOS AIRES. —Grę- 
šia revoliucija trims Pieti
nės Amerikos šalims: Boli
vijai, Peru ir Uruguayui, 
Visose trijose įvesta griežta 
žinių, telegrafo ir telefonų 
cenzūra. Sukilėliai , prieš 
Peru valdžią dvi dienas iš
laikė savo rankose du mies
tus. Uruguayans preziden
tas G. Terra masiniai areš
tuoja politinius savo prieši
ninkus. Bolivijoj kyla maiš
tai ryšyje su tos šalies val
džios nepasisekimais 
su Paraguayum.

Motorciklistas Suvažinėjo 
Dvidešimt Žmonių

D A N CIGAS. — Girtas 
m o t o r c i k 1 istas įvažiavo 
Dancige į žygiuojančių smo- 
gininkų eiles ir 20 jų apver
tė, 4 iš jų sunkiai sužeisda
mas.

New Yorko ‘Times” ko
respondentas praneša iš 
Maskvos, kad Sovietų Są
jungoj bus 10 nuošimčių 
pridėta algos darbininkams Jungtinių Valstijų 
ir tarnautojams. Kapitalis-1 rystės j............ "
tų laikraščiui rašydamas • ’ - - —-
jis, tiesa, daro spėliojimus, 
kad pabrangs duona, kai 
nuo naujų metų bus panai
kintos kortelės delei gavimo 
tam tikro daugio duonos. 
Tačiaus, visiems žinoma, 
jog Sovietų Sąjungoj būk
lė darbo žmonėms nuolat 
gerėja. Taigi nereikia dėti 
svarbos į kapitalistinių laik
raščių priešingus pranaša
vimus.

Beždžionės parodė, Kur 
Nužudytas Žmogus 
, ; I . • * < • ■ i L

- - . C

Vienas indietis . * Bengale 
kaime i (Indijoje) vsu t trimis 
beždžionėmis Yodė žmonėms 
visokius špokus. Bet bež
džionių šeimininką užpuolė 
plėšikai, apvogė :.ir užmušė.

Beždžionės pavojaus me
tu sušoko į medį ir matė, 
kad žomgžudžiai. jų šeimi
ninką šalia kelio užkasė į įtesnės Klaipėdoje mokyklos 
žemę. . Kai jie pasišalino, jtebėra hitlerininkų įtakoje, 
jos išlipo iš medžio, skubiai; Apart reguliarės gaunamos 
parbėgo namo ir pradėjo už ‘ - -
drabužių traukti namiškius. 
Taip atvedė į nusikaltimo 
vietą ir parodė nesenai su
kastą žemę.
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Žvaigždės Ir Jų Ypatybės

(Nuo mūsų Leningrado korespondento) .. 1

Perekopo Panoramatris < i

lės be sustojimo nuskristi 
iki 4000 klm. Vidutinis grew
tumas 115 klm. į valandą.

apskri-

spalio

Tai dar kartą įrodyta kapi
talistinio teismo teisėtumas.
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Antras Puslapis

Popiežius Remia Smetonos 
Kruviną Valdžią

Lietuvos laikraščiai praneša, kad po
piežius atsiuntė Lietuvon savo pasiunti
niu tūlą kunigą Aratai. Šis popiežiaus 
'agentas įsakė visiems kunigams užsida
ryti burnas ir tylėti prieš Smetoną. Jau 
senokai, iš tos pačios priežasties, nusto
jo zurzėjus Katalikų Akcija. O tolimes
niam Smetonos valdžios surišimui su Va
tikanu, Smetona pasiuntė Romon kuni
gą Mironą ir poną Vileišį.

Sakoma, kad tūli kunigai nepatenkinti 
popiežiaus nusistatymu, bet tyli, nes bijo 
prakeiksmo, kuris reikštų skanios duonu
tės netekimą. Jie turi šokti taip, kaip 
įsakyta iš Vatikano. O Vatikano politi
ka tokia: .prisitaikyti prie fašistinių val
džių, sujungti tų valdžių ir katalikų baž
nyčios spėkas prieš komunizmą, prieš 
darbininkų judėjimą abelnai, del priren- 
gimo naujo karo.

Grigaitis Truputį Pasivėlavo
Chicagos politinis klaunas nebesuspė

ja sekti net socialdemokratijos politika. 
Jis'taip apsvaigęs neapykanta prieš ko
munistus, kad negali atsipeikėti ir pa
žiūrėti į tai, kas ištikrųjų dedasi bendro 
fronto reikaluose. Nabagas tebekalba 
apie derybas tarpe Socialistų Internacio- 
ęajo ir Komunistų Internacionalo dvyli-

moliuoja, nepaliuosuos iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų visus socialistus ir kol 
ji nesugrąžins pilnų pilietinių teisių Rusi
jos darbo žmonėms — teisės organizuotis, 
fteisės laisvai (slaptu balsavimu) rinkti val
džią, žodžio ir spaudos laisvės—tol į komu
nistų pasakas apie “bendrą frontą” kiek
vienas sveikai protaująs žmogus turės žiū
rėti, kaip į humbugą.
»« Jeigu Maskva nori eiti Mussolinio ir Hit
lerio keliais, tai tegu ji su jais ir daro ben
drą frontą.
INegali būti bendro fronto ir tiek,

betgi ištikrųjų jis yra! Bendras fron
tas tarpe komunistų ir socialistų jau su- 
dąjrytas Francijoj, Austrijoj, Ispanijoj ir 
Italijoje. Pagal Grigaičio razumą, šitas 
bdhdras frontas yra humbugas. Tas 
reiškia, kad tų šalių socialistai yra hum- 
bT eriai!
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Pagaliaus, patsai Socialistų .Internacio
nalo Pild. Komitetas pripažinę tęsė *ša-? 
lyse sudarytą bendrą frontą ir, leido ki
tose šalyse eiti prie to. Todėl visas to 
paties Grigaičio II Internacionalas yra 
humbugas! Štai iki ko dasikalbėjo tas 
menševikiškas hųmbųgierius. Jisai' taip 
užimtas “antro skridimo” bizniu, kad po
litikai beliko tiek laiko, kiek reikia kei- 

f 

kimui ir aklam bjaurojimui komunistų.
Tų šalių socialistų priėmimas bendro 

fronto su komunistais sumuša į drebėz- 
gus ir tą Grigaičio melą apie Sovietų Są
jungą. Matote, jo kolegos francūzai, is-, 
panai, italai ir austrai, netiki tam, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra laisvės., o kad 
Stalinas laiku uždaręs 1 koncentracijos 
stovyklose vargšus socialistus. Laikraš
čio redaktorius, rodos; turėtų nors tiek 
suprasti, kad labai didėlė'sarmata pasi-1 
rodyti svietui amžinu ignor'anfu, neži
nančiu nei to, ką daro jo vienminčiai ki
tose šalyse. ■ 'Tie jo vienmincikį jau se
nai sudarė bendrą frontą su komunistais, 
o jisai' visą bendrą frontą tebevadina 
humbugu.

Panaikins Pašalpą, Badu Marins 
Bedarbius

Roosevelto valdžia pradėjo kepti naują 
humbugą, kuris gali labai brangiai lė- 
šuoti milionams bedarbių. Valdžios Be
darbių Šelpimo administratorius Hopkins 
praneša, kad esą planuojama panaikinti 
šelpimą pinigais bedarbių, o jiems su
teikti darbo prie viešų darbų. Be to, 
valdžia panaikino minimum algų patvar
kymą. Pirmiau būdavo mokama mažiau
sia 30 centų į valandą prie valdžios vie
šų darbų, dabar bus mokama tik tiek, 
kiek kokioj vietoj bei apielinkėje dirbtu
vėse moka darbininkams. Tokiose pieti
nėse valstijose valdžios darbų darbinin
kai negaus daugiau, kaip 15 Centų į va- 1 
landą. Tai bus labai skaudus smūgis ne
grų masėms. ' . ’

Roosevelto agentai kalba apie darbus, 
vietoj pašalpos. Bet tai bus. tik priemo
nė apgavimui; bedarbių. Iš jų bus atim-,: 
ta pašalpa, bet kaip bus su darbų,'tai jau 
kitas dalykas. Gal bedarbio šeimynos 
galvai duos kokią pusę dienos išdirbti ir 
paskui tegul jis gyvena iš to uždarbio.

Tegul valdžia aprūpina bedarbius pil
nu darbu, iš kurio darbininkas galėtų sau 
ir savo šeimynai pragyvenimą padaryti, 
pašalpos nereiks. Bet apie tokį darbą 
Rooseveltas nekalba. Jis tokio darbo ne- • 
turi mintyje. Jis nori kontraktoriams 
suteikti pigių darbo rankų ir nusikratyti 
atsakomybės nuo šelpimo grynais pini
gais bedarbių.

Darbininkams reikia kovoti prieš val
džios užsimojimą ant pašalpos bedar
biams. Kol darbininkas neturi regulia- 
rio, pilno darbo, jis turi būt aprūpintas 
pašalpa. Kelių valandų arba vienos die
nos darbas į savaitę negali būti priim
tas už vąįdžios ir kapitalistų atsakomy
bę aprūpinti bedarbius pilnu, žmonišku 
pragyvenimu.

i Trumpos Žinios Iš 
Sovietų Sąjungos

saros gėlės. Auga įvairūs 
grybai, net ūmėdės ir ruduo
kės. Šiemet jau trečiu kart 
žydi dobilai. ’ Kai kur pra
de j 6 plaukti rugiai!■’ ^var
pas leisti).

fią Linija: 
iiskva-Šverdlovskas

_

j > Įfcrėitu laiku bus įvestas 
isiekimas dirižabliu tarp 
skvos ir Sverdlovsko. 

ablis pastatytas Sov. 
_ >j sulig konstrukcijos 

ink Nobile. Tai bus did
žiausias dirižablis Sov. Są- 

r jungoj*(18,500 kbm.) Jis 
panašus (savo konstrukcija 
irjęlydžiu) į garsiuosius ita- 
lų dirižablius “Italia” ir 

’ge”. Įrengtos atskiros 
? patogios gondolos ekipažui, 
į Keleiviams ir motoram^.

Iš b. Novgorodo 
ties ('Leningrado 
pranešama, kad 29 
laikosi šiltas vasaros oras: 
dieną-(-15-16° R. ir šiek tiek 
mažiau naktimis. Pučia 
pietų vėjas. Laukuose žydi 
įvairios žolės, ypač žydi svė
rė. Atrodo tikras pavasa
ris.

Antru kart žydi: rugiagė
lės, vedrinai (gaidpirščiai) 

ir va-

Keleivių kabinoj 20 minkš
tų ‘/krėslų., Kabina elektrifi
kuota* Yra įtaisyta radio j ir kitos pavasarinės

15 dailininkų-tapytojų iš
važiuoja (iš Leningrado ir 
Maskvos) į Krimą’ į vietą 
istorinių mūšių tięs Pere- 
kopu, kad sustatyt eskizinį 
panoramos projektą. Isto
rinių mūšių vietoj bus pa- 
statyti didžiausi panoramos 
muzėjaus rūmai ir bokštai 
apžiūrėjimui istorinių apie- 
linkių.

Vienas net 40 metrų augš- 
tumo bokštas bus pastaty
tas prie panoramos rūmų. 
Atsilankančių turistų • ap
tarnavimui bus pastatyta 
turistams bazė 
žmonių.

tūkstančiui

1 P. S—s

t

Aną dieną Detroite nu
mirė d. Kazys'' Bizauskas. 
Draugai detroi^įečiai turėtų 
apie velionį parašyti musų 
dienraščiui platesnių žinių. 
Juk tai, man rodosi, bus tąs 
draugas Bizauskas, kuris 
kadaise rašinėdavo eilėraš
čius mūsų spaudoj ir nau
dojo s 1 a p y v a rdį “Saulės 
Brolis.” Jo eilėraščių tel
pa ir “Atžalose.” Kadaise 
jis daug žądčjo, kaipo po
etas. Bet pąstkrubju lai
ku d. Bizauskas nefiguravo 
mūsų literatūroj: ( •

Chicagoj numirė Juozas 
Kemėšis. . Pastarasis. taipgi 
kadaise yrą veikęs, mūsų 
judėjime, Conn, valstijoj.’ 
Bet tai buvo senai. Kuo- 
imet Vaičkus atsisuko į Am
eriką su savo gastrolėm, tai 
.Kemėšis dalyvavo jo grupėj. 
Mėgo jis lošti vaidinimuos. 
Turėjo ir gabumų tam, bet,
žinoma, nebuvo progų pra- žulikai, aferistai laisvi, o 
sisiekti. Apsigyvenęs Chi- (dnrbininkų veikėjai—kalėji- 
cagoj, Kemėšis, susituokęs 
su negarbingai susikompro- 
m i t a vusia darbininkiškam 
judėjime Lekęšiene, pavirto 
artimu naujieniniu. Tokiu 
ir užbaigė savo dienas.'

virą savo, paviršiaus jturl 
nuo 2,o6o[iki>30, )00, laipsnių 
karščiė. Jei^u žvaigždė yra’ 
jau tik 2,000 laipsnių kar'/ 
čio, tai ji nfematdma, skai
toma užgesusia.

žvaigždės yra labai toli; 
Tolis mieruojamas šviesos 
metais. Linkui artimiausios 
žvaigždės nuo žemės šviesa, 
eidama po 300,000 kilomet
rų į sekundą, turėtų keliau
ti 4į metus. Iš to aišku, 
kaip baisiai toli yra žvaigž
dės.

Partija mato reikalo atžy
mėti jų gyvenime įvykstan
čius svarbesnius požymius.

Tiesa, pąsįtaįko ir taip, 
kad vienas kitas tokių na
rių ima ir ęų^lumpa. Atsi
menam, ‘kaip kadaise teko 
mums Brooklyne minėti 
Prūseikos sukaktuvės. Mes 
su juo pasielgėm, kaip 
draugai, o jis, apsisukęs, 
spjovė ant visko, net ir ant 
savo praeities, ir patapo re-
negatu. Laižosi jis šiandien Katorgos Sala Virto ' 
prie aršiausiu mūsų politi- m T , , .
nių priešų, o ant komunis-1 Turtingu Industrijos Centru 
tų spjaudo ! ’ <

Gerai, kad tokių sutvėri
mų riedaug sviete tėra! ;.
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New Yorko miesto polici
jos viršininkas Valentine 
įsakė policijantams mušti 
sugautus kriminalistus, kiek 
tik jie nori. Del svieto akių, 
tiesa, jis pareiškė, kad, gir
di, politinių kalinių nemuš
tų. z Bet juk aišku, kad po
licija naudojo ir šiuo tarpu 
naudos, buožę ,ir blakdžekį 
dažniau, negu iki šiol, prieš 
visus suimtuosius, įskaitant 
ir politinius kalinius. Rei
kią pripąžinti,; kad iki 'šiam 
laikui policija labai žvėriš
kai ąpsieięįąyę su ■ dapbįnin- 
kąis, . kurię patęnka į polici
jos rankąs per demonstraci
jas ir. pikietus., Padrąsinta 

ysavo viršininko, ji dar žvė
riškiau elgsįs, o kriminalis
tai kaip (buvo, taip ir bus 
saugus. Darbininkų orga
nizacijos privalo prieš tai 
protestuoti. 

-------
Drg. Aleksandras Track- 

tenbergas susilaukė 50 me-, 
tų amžiaus. 25 metai jis 
dalyvauja revoliuciniam ju
dėjime. Šiuo tarpu jis dau
giausiai darbuojasi litera
tūriniam darbe, Jis yra gal
va International Publishers, 
įstaigos, kuri išleido daug 
puikių marksistinių-leninis- 
tinių knygų.

Pažystu d. Tracktenbergą 
per kokią 15-ką metų. Tai 
plačios erudicijos, gilaus 
marksistinio žinojimo žmo
gus. Milžinišką rolę jis at
liko Amerikos darb. revoliu
ciniam judėjime. Tų svar
bių sukaktJVių proga, kom
partijos Centro Komitetas 
suruošė d. Tracktenbergui 
pagerbti ■ bahkietą, 'kūriame 

Pjani draūgai t išreikš daug 
> bolševikiškų - linkėjimų ir 

sveikinimų*.
Tegyvena ir dirba revo

liucinį darbą draugas Trac- 
ktenbergas mažiausiai dar 
50 metų!

Mūsų Partija susideda iš 
vienučių. Kiekvienas drau
gas, kiekviena draugė savo 
uoliu darbu, savo pasišven
timu, savo sugabumais pra
turtina ir stiprina. Partiją. 
Kiek. veiklus, sumanus, pa
sišventę pavieniai jbsię^ųa* 
riai, tiek veikli, sumani Hr 
galinga yra pati Partija. 
Štai, kodėl mes kreipiame 
daug domesio į mūsų narius, 
į mūsų draugus! štai, kodėl

r
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Išaiškino Skirtumą
Vienas “kritikierius”, ku

ris vis j ieškodavo ką nors 
pašiepti, pietų laike klausia 
šalę sėdinčio Petro:

“Kiek tau/e iki a laiko ry- 1 
te apsirengti?”

Petras: “O, arti , pusvar 
landis.”
i “Kritikierius”: (didžiuo
damasis):. “Aš į dešimt mi
nučių apsirengiu.”

Petras: “Aš* tam tikiu; 
•bet aš ir prausiuosi?’ ■' '.

Rusijos, caro valdžia di
džiausius prasikaltėlius, ku
riais skaitė darbininkų, vęį-

Samuel Insull išteisintas! kėjus, siųsdavo ant Sacha- 
Mūsų skaitytojai išanksto j lino salos. 'Sachalino, sala 
galėjo matyti, jog taip bus; j yra į rytus nuo Sibiro, ji 
nes mes tą ir pranašavome. ‘ gana ilga. Caro laikais tai

buvo “katorgos sala”.’' Iki Trisdešimt devynerių metų.
1905 metų ji visa priklausė “jaunuolis” pasidrąsino, ga- 
Rusijai, bet po karo su Ja- lop, apsivesti su senai drau- 
poniją, jos pietinė dalis te-;gaujama mergina. Nuėjo ,

Nežino, ko Prašyti

1

muose. Tamas Mooney, 
Ch. Billings ir eilė kitų dar
bininkų veikėjų tebepūva 
kalėjime, nors visi žino, kad 
jie nieku nekalti, apart to, 
kad kovojo prieš išnaudoji
mo sistemą. Kapitalistus 
žulikus teismas teisina, o 
teisingus kovotojus smer
kia. Nėra ko stebėtis, ka
dangi klasinėje visuomenė
je, klasinis teismas.

R. M.

Mūsų Skaitytojams
“SEPTINTA LAPKRIČIO 

MASKVOJE”
Nuo mūsų specialio Mas-; 

kvbs korespondento drg. A. 
Ramučio gavom labai įspū
dingą aprašymą paminėjimo 
17-kos metų revoliucijos su
kaktuvių Maskvoje. Už die
nos kitos tilps “Laisvėje”. 
Į tai atkreipiame mūsų skai
tytojų atydą. \

ko Japonijai.
Šiaurinė dalis, kuri yra 

Sovietų Sąjungos, labai tur
tinga. Aplinkui yra daug 
žuvų, vėžių ir kitokių marių 
gyvių. Ant salos gražios 
girios, yra daug anglies, 
žibalo ir kitų turtų. Sovietų 
Sąjunga išplėtė medžių ap
dirbimą. Jau 1932 metais 
Sachaline pagamino 250,000 
tonų žibalo. Gerai pastatė 
anglies kasimą. Anglis vie
tomis yra paviršyj, ją plau- 
ja ir skalauja jūrų bangos. 
Žvejojimas į. metus laiko 
duoda virš 10,000,000 rub
lių vertės žuvų. Ten ' išbu- 
davota žuvų kenavimo fa
brikai^ Išbudavota rnįdkyk- 

' los, auga miestai,. plečiama

SVARBŪS STRAIPSNIAI
Rytoj “Laisvėje” pradėsi

me talpint eilę straipsnių 
klausimu “ P A M A TINIAI 
KOMUNISTŲ TIKSLAI 
DARBO UNIJOSE”. Auto
rius šių straipsnių yra žino
mas darbuotojas dig. Jack 
Stachel. Labai svarbu vi
siems “L.” skaitytojams su
sipažinti su Komunistų 
Partijos dabartine politika 
darbo unijų judėjime.-

REDAKCIJA.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

pas merginos tėvą ir sako, ’ 
—taip ir taip, girdi, aš jaiL 
penkioliką metų su jūsų' 
duktere vadžiojuosi.

Tėvas: “Na, tai ko gi tu • 
dabar nori?”

Vaikinas: “Aš noriu su 
ja apsivesti.”

Tėvas: “Oh, kad man taip 
sveikam būt! Aš pamaniau, 
jog jūs jau norite gaut pen
siją ar ką panašaus už taip 
ilgą jos vadžiojimąsi.” 

, Sminko Juodvarnis.

kultūra. Tai ką padarė So
vietai, o caro valdžia viso 
labo ten galėjo tik- katorgos 
kalė j imu pristeigti.

i 1 <

DARBININKU 
SVEIKATA

Nugarą skauda, žemai niežti.

Drauge gydytojau, širdin
gai dėkoju už jūsų patarimus, 
ką tilpsta “Laisvėj.” Labai 
naudingas žmonėms darbinin
kams jūsų prakilnus 
Aš prašau patarimo 
mano .ligą,
kokie 7 metai,

darbas, 
ir apie 

Jau senas laikas, 
kaip vargina 

mane skausmai. Skauda man 
nugaros kaulą tarpe pečių. 
Daugiausia skauda vakare. 
Pradeda net krūtis ir krūtinę 
skaudėti. Kartais skausmas 
paeina žemiau nugaros. Ir 
baisiai šalčio bijo tos vietos.

Ir mane labai vargina nie- 
. Man žemai niežti—ly-

žvaigždės, tai yra degan- ............     _
ti kūnai, kaip ir saulė. Dau-|^uiyS Man žemai niežti—ly
gėmis, jų yra mažesnės už (ties dalys. Daug vartojau gy- 
saulę, bet kitos net šimtus duplių. Kolei, vartoju, tai per
kartų didesnes, žvaigždės stoja, o už keleto dieną ir yė.l;

•New Yorko mieste be 
dai’bįs j ieško maisto iš 
matų bačkoj.

tas pats, niežas. Bandau sa
ve švariai užlaikyti,. Dąktarąs 
sako, kad neuritas..,

'i tūlus dantis, vis tiek 
skausmai.-

Aš • esu 39 metų 
sveriu 148 svarus, aukščio 5 
pėdų ir 1 colio. Vedusi, turiu 

'vieną vaiką 17 metų amžiaus, 
'šiaip sočiai gyvenu, sutikime 
(šeimynoj.

Ištraukė 
kankina

i

■į .''

į

geriau žalių, bet tūlos kietes
nes daržovės galima kiek ir 
pavirinti. , Džiovinti ir konser
vuoti daiktai irgi galima, nors* 
ir netaip gerai, kaip kad švie-' 
ži. Reikia, žinoma, ir pieniš1' 
ku, kiaušinių, žuvų, šviežios 
mėsos, bet visai nedaug skro- 
bylų—miltinių valgių, iš bal-' 
tųjų miltų.

Po kiekvieno valgio imkite 
pieno kalkių, “Calcium lacta
te, grs. 10, tablets No. 100,” 
po vieną arba ir po dvi table-, 
ti, sutrintas į miltukus, užger-.‘ 
dama vandenių, per .mėnesių 
mėnesius..

Taip'gį po valgio imkite ir 
žuvų aliejąųs, bent po.J>aukštą, 
per visą žięąaą, iki pat vasa
rai. t . .',7

Prieš valgymą imkite, skydi; 
nes liaukos, “Thyroid tablets,

D., gr. 14, .No. 100,.” po viėf. 
ną. tabletę, per kelis mėnesius. 
Per .pačias mėnesines šiąs tab
letes- (“Thyroid”) galite kėlė-’..

»

Ivėl vartokite. Imkitę , iodo 
tinktūros, iš pirmo po lašą, į 
stiklą vandens, kas diena, per 
porą mėnesių, o paskui po la
šą kas dvi ar trys dieųos, per 
visą gyvenimą. Imkite mielių, 
(“yeast”), bent po vieną pĮy-

Kur skauda dėkite karštus 
ir. šaltus kompresus 
mis/ Bitinai eikite 
pasivaikščioti.

Gaukite “Carbolic 
drachm, 
ĮŽinc oxide l;oz.; 
lime water 6 ozs.” :

Suplakite ir vilgykite, kur 
niežti, kelis kartus dienoje. 
Kai mažiau niežti, rečiau.

moteris, tą dienų apleisti, o pankui ih

Atsakymas.

Gal Jums, Drauge, ir 
neuritas /'(“intercostal neuri
tis”), tai yra įdegimas tūlų 
nervų šakų, kurios eina iš nu- 
garka*ulio smegenų palei šon
kaulius. Bęt taip gi gali bū- 

i ti koks įdegimas tarpe pat nu
garkaulio kaulų, savo rūšies 
narių įdegimas.

Vartokite daugiausia nesu
gadintą, natūralinį mąįstą. 
[Daugiau daržovių įr vaisių, vis

yraitelę kas diena.

)

1

acid 1

pakaito- 
gerokai.



Trečias Puslapi*Pirinad

Malo

atleisdami iš darbo

J, Nalivąika

mei

yra

šau

yra va- 
shutes’
1/ “beit

Tamylos rolė 
•jos mylinio; motinos—V. Bubliūtė; tėvo—

antra, kad

Varsa va.— Gerėjant poli
tiniams santikiams tarypSo
vietų Sąjungos ir Franci- 
jos, Lenku imperialistai vis 
arčiau glaudžiasi prie Hit
lerio. ». -t.

Esant tokioms aplinkybėms, 
sunku būtų, kad ir geriausioms 
vadams ką atsiekti ir pastatyti 
tuos vergus ant kojų. Jie, ma
tote, yra Boylan’o, Maloney’o ir 
kompanijos pavaldiniai. Nors' 
dalykas apverktinas, bet jie my
li tą!

Susipratę angį, visados kovo
ja prieš tokią žvėrišką sistemą 
ir kada tiktai streikas yra skel
biamas, visados yra statomas 
reikalavimas panaikinti ją.

Požeminis.

Augant skurdui, darbiniu 
kų kovos 
smarkyn.

pačiu keliu eina toli- 
“Naujosios Gadynės” 

nas Petrikienės fašisti- 
rakalbos. Juo toliau, 
rąsiau jinai ir jos pra
yra ginama. Lapkričio 
laidoje skaitome štai ko- 
ijėdišką to spyčiaus pa-

Svarbus Klausimas
Gal kas pamanys 

angį 
čia 
rius, 
mašineriją jų 
jiems vergavus 
Čia turiu pasakyti, kad 
ninkai yra organizuoti 
dubeltavai, j dvi unijas.

Vieni moka duokles 
ney, o antri—Boylan’ui

Bet kaip kasyklose, taip ir 
i unijos susirinkimuose kontrak- 
i torių pušeriai bei giminės ko- 
, mandavoja viską. O jei kas ban- 
;do murmėti prieš, tai tam pei- 
| liu pagrasina bei ausenkų sutei-

šiaurę su vieno cento Čekiu, 
bliovė, kad jie panaikinsią 
vargą ir skurdą, kad jie su
rasią darbo ir atlyginimą, 
kad jie panaikinsią vergijos 
kempes, duosią žmonėms 
pilną laisvę. Darbininkai 
patikėjo: balsavo, išrinko, 
ir kas toliau? Laukia paža
dų išpildymo, o tie pažadai 
taip toli, kaip nuo žemės 
iki Marsui. Persitikrino iš 
pavyzdžių, kad tik kovingie
ji darbininkai rodė tikrą 
kelią.

Liberalai, atėję į valdžią, 
tuoj aus pasisakė, kad tarp

kė, kad mes turime šį strei
ką sulaužyti, (nežiūrint jo
kių iškaščių, kad kompani
jos tūri teisę samdyti poli
ciją, kad kompanijos turi 
a t s i 1 a i k y H kompeticiją. 
Streikas buvo užpultas su 
visu žvėriškumu. Cochra
ne miestas atrodė kaip ka
ro laukas, kraujas liejosi 
gatvėse—-mušė, kas tik išro
dė į darbininką, bet kada 
būrys francūzų darbininkų 
pasitraukė į miškus ir at
sakė, kad ginšis iki pasku
tinio kraujų lašo, tai libera
lai pradėjo trauktis. Dar
bininkai irgi laikinai pasi
traukė organizuotai, kad 
prisiruošti didesnėm kovom.

Liberalai, vietoj pagerinti 
darbininkų ir valstiečių bū
klę, jie pagerino kapitalistų. 
Jie išmokėjo dideles sumas 
įvairiom korppracijom. Jie 
tik veda tarp savęs kovą, 
kurie geriau tinka įvesti fa
šizmą, 
kad abeji yra 
tai ir kad 
praktikoj,

riai 
mus 
rinkti su 
priešakyj 
das pranyksiąs į 3 dienas ir 
bedarbė tuoj aus išnyksianti. 
Bet su virš 4 metai praėjo, 
o bedarbė ne tik kad nepra
nyko, bet paaugo 600 nuoš. 
Vietoj 25,000 bedarbių, atsi
rado 1,500,000 ir tas skai
čius proporcionaliai vis au-

Darbininkai atsako, 
num. 1 fašis- 

fašižmo keliu eina

neteisybių i? skriaudų. Tai tą i Dar apie vieną1 partiją 
viską prašalinti, yra užduotis reiktų tarti Šis tas, tai bŪ- 

i tent mažesnio blogo, kuri 
: visą laiką stengiasi kuo ma
žiau pažeisti kapitalistinę 

j sistemą, o žodžiais kalba už 
socializmą. Kokį jie kelią 
prie socializmo siūlo? Vie
nas iš jų vadų Fort William, 

■Ontario, siūlo sekamą kelią 
i prie socializmo: girdi, dar
bininkai turi organizuotis 
prie masinės saužudystės. 
Tai tikrds Gandhi kelias.

Mes, darbininkai, sakome, 
kad toji politinė marmalienė 
CCF senai jau papildė sau- 
žudystę ir ji darbininkų kla
sei yra mirus. Tą darbinin
kai įrodė dėdamiesi į bendrą 
kovos frontą su kovojan
čiais darbininkais, nežiū
rint, kad jų vadai priešingi. 
Ir tas laikas netoli, kada jie 

į liks visai mirę—reiškia, pa
tys papildę saužudystę.

Pavergtųjų masių gyveni
mo lygmalos mažėjimas aš
trina kovas prieš savo iš
naudotojus ir tos kovos kas 
kart reiškiasi smarkyn, 
įtraukdamos vis didesnes 
mases pavergtųjų, kurie 
pulkais maršuoja į bendrą 
frontą kovos:

1. Prieš badą ir bedarbių 
marinimą. Prieš kapitaliz
mą. 2 Prieš algų kapojimą.
3. Prieš politinę reakciją.
4. Prieš karą ir fašizmą.
5. Už politinių kalinių lais
vę. 6. Už algų pakėlimą. 7 
Už socialę apdraudą bedar
biams bosų ir valdžios lė
šomis. Už gynimą Sovįetų 
Sąjungos ir Sovietų Chini- 
jos. 8. Už gynimą viso®a- 
saulio pavergtųjų.

.Už Kanados Sovietus^; z
Darbininkai drąsiai ko

voja už obalsius savo kla
sės partijos — Komunistų 
Partijos, kuri ištikimybę sa
vo klasei įrodė kovose, nei 

Į kiek nesvyruodama griežtai 
Į stovėjo pavergtųjų masių 
pusėje ir vadovavo jų ko
voms.

Kanados komunistai su 
Tim Buck priešakyje, atsi
kratę nuo supuvusios opor
tunizme Jack MacDonald 
šaikos, nesigailėdami savo 
laisvės, kraujo nei gyvybės 
išstovėjo pavergtųjų masių 
reikalų gynime. Mes, Ka
nados darbininkai, - pilnai 
pasitikime ir toliau, *kad 
mūsų partija — Komunistų 
Partija, vadovybėje Komu
nistų Internacionalo su la
biausiai patyrusiais ir atsi
davusiais vadais, su drg. 
Stalinu priešakyje, pajėgs 
išvesti Kanados pavergtą
sias mases prie galutino lai- 

jmėjimo-r-Kanados Sovietų, 
i Kolektyvas: (

Paulius St., 
J. Liepoms.

njnką fiziškai ir protiškai. Po 
tokio darbo, kur sulfuriniš 
vanduo naikino kaulus ir inten- 
syvis judėjimas iš visų jėgų 
užmušė protą—nebandyk skai
tyti, rašyti bei protauti: Po to
kio darbo esi tik gyvas lavonas.

Taigi anglies ėmimo mecha
nizmas yra skirtingas nuo tų 
mechanizmų, kur vartojama 
fabrikuose, šis mech. remiasi 
ant darbininko jėgos ir tik ta
me jojo našumas, produktyviš- 
kumas.

plečiasi, eina 
Reakcija didėja. 

R. B. Bennett skurdą su
manė panaikinti vienu ypu, 
areštuodamas ir įkalinda
mas Komunistų Partijos 
Politinį Biurą su Tim Buck 
priešakyje ir nuvarydamas 
Kompartija į požemį, ir jau, 
rodos, viskas užbaigta su 
krizių ir bedarbe. Tačiau 
kovos ne tik kad nenutilo,, 
bet dar paaštrėjo. Darbi
ninkai kovojo ne tik prieš 
ekonominį pavergimą, bet ir 
prieš reakciją, už savo va
dų laisvę.

R. B., Bennett sugalvojo 
panaikinti bedarbę kitu bū
du sugrūsdamas 60,000 su 
viršum darbininkų į vergi
jos kempes po militarine 
priežiūra. Darbininkai at
sakė streikais. Dirbančių
jų darbininkų algas nuka
pojo iki minimumo, bet ir 
prieš tai darbininkai atsa
kė streikais. Streikų ban
gos nepajėgė sulaužyti nė 
buržuazijai parsidavę AFL 
ir ACCL vadai. Reikėjo at
virai vartoti militarihę jė
gą darbininkams slopinti. 
Išstatė kulkasvaidžius, tan
kus, gasines bombas ir ki
tas priemones (Stratford), 
bet darbininkai ir to nenu
sigando. Tam atsakė dar 
didesne banga streikų ir 
kovų. Pasekmė to, taip su
kliuro konservatorių val
džia, kad Ontarios provin- 
cionaliuos rinkimuose visai 
pralaimėjo, o laimėtojais iš
ėjo liberalai.

Dabar žvilgterkim, kokiais 
pažadais įsipiršo ant darbi
ninkų sprando tie liberalai.

Peter Hefenan, važineda-

ir jo valdininkus. Bet 
j Kauną nuvažiuoja

i Bimba ir pažiūrėsime, 
jis ten demonstruos*. .

“Draugė Petrikienė nuvyko
Lietuvon savo asmeniniais

Kanados darbininkai pa- darbininkų 
kaitomis yra plakami, tai į turi kova pasibaigti, 
konservatyvišku, tai li
berališku botagu, o kęsti 
tenka vis tiem patiem dar
bininkam w neturtingiems 
valstiečiams.

1930 mietais konservato- 
pareiškė prieš rinki- 
kad jeigu jie būsią iš- 

L B. Bennett 
tai visas skur-

pačių Lietuvos .gyventoją. 
Amerikiečių vienokios ar ki
tokios kalbos Lietuvos padė
ties nepakeis. Tai yra negin
čijamas faktas.”

Jokių komentarų čia nerei
kia. Visa šita “filozpfija” yra 
tokia bjauri, tokia supuvus, to
kia smetoniška, kad ją savo 
skaitytojams gali piršti tiktai 
ir tiktai Pruseikos organas 
“Naujoji Gadynė.” .

U. M. W. OF A. PIRMAM DISTRIKTE

Mainierys Virsta Gyvu 
Lavonu

Štai -pradedama “pleisas” 
nuo kelio, kur karai vežiojami. 
Tai pusė bėdos: viskas aplinkui, 
arti. Bet su kiekviena diena 
varomas! po 12 pėdų tolyn. 
Įsivaizdinkite, 18 colių augštyj 
arba, kad ir trijų pėdų, kaip 
lengva yra suvilkti ramsčius 
(propus), “šiutus” ir “lopšius”, 
o dar prie kiekvieno karo iš
lysti 
vieta 
kada 
pėdų

Tai kodėl 
. nesiorganizuoja ir never- 
nuo savo pečių kontrakto- 

, jų pušerius ir nepaverčia 
vergais, vietoj 

mašinerijai?” 
darbi- 
ir net

Mes nepadedame 
kovos ginklo, mes su didžiau
siu bolševikišku įnirtimu ir pa
siryžimu vedame kovą su ka
pitalistinėmis valdžiomis, su 
kapitalistais, nežiūrint to, kad 
Sovietų Sąjunga, kaipo valsty
bė, yra priversta daryti su to
mis valdžiomis sutartis ir 
stengtis draugiškai sugyventi.

Tai toks ir yra neapsakomai 
didelis skirtumas tarpe mūsų 
ir Pruseikos. Pruseikos kelias, 
pozicija, pasiteisinimas ir pa
sielgimas yra oportunisto, iš
daviko, o mūsų pozicija yra 
komunistų, kovotojų.

Tas patš su jo demagogija 
apie biznierius, kurie garsina
si “Laisvėje” ir kurie dalyva
vo tame bankiete. Tai jų va
lia. Mes nereikalaujame jų 
politinio nusistatymo keitimo, 
kuomet jie garsina savo biz
nį “Laisvėje.” Tai senas ko
munistinės spaudos nusistaty
mas. Mūsų atsinešimas linkui 
smulkiosios buržuazijos yra 
senai aiškiai nustatytas. Jei
gu Pruseika savo desperatiška 
demagogija tikisi sukurstyti 
tuos biznierius prieš “Laisvę,” 
tai jo pastangos bus veltui.

Mes sakome savo skaityto
jams: Esant tokiai pat daiktų 
kokybei, pirkite pas tuos biz
nierius, kurie garsinasi “Lais
vėje.” Taip mes visuomet sa
kėme. Taip sako Komunistų 
Partijos organas “Daily Wor
ker” savo skaitytojams.

Antra, mes visuomet sakėme 
ir pakartojame, kad mūsų ju
dėjimas neatstumia tų smul
kių biznierių ir profesionalų, 
kurie nori dirbti su darbinin
kų judėjimu, jam padėti. Mū
sų, komunistų, yra tikslas 
smulkiąją buržuaziją laimėti 
darbininkų pusėn!

Bet štai kitas pavyzdys. 
‘.‘Daily Workeryj” garsinasi 
didelė saldainių, firma “Lofts” 
ir drabužių firma “Crawford.” 
Pasigarsina savo biznį ir atlik
tas kriukis. Bet šių biznių 
savininkai yra demokratai. 
Kas būtų, kaip mes žiūrėtu
mėme į “Daily Workerio” rę- 
daktorių, jeigu’ jis dalyvautų 
tų demokratų pagerbimo ban
kiete ir sakytų jiems prakal
bas, girdamas jų trijų dešimtų 
metų veikimą? Tai.būtų bjau
rus, išdavikiškai d^^bas. Ko
munistų Partija tepjaus išmes
tų iš partijos tokį' išdaviką.

Bet, matote, ‘.kitaip su Pru
seika. Jis už dolerį, už pa- 
sigarsinimą drovia politinį spy- 
čių, girdamas tautininko tri
jų dešimtų metų veikimą, vei
kimą, kuris visuomet buvo at
kreiptas prieš revoliucinį ju
dėjimą !

šitie/ faktai aiškiai parodo, 
kad visi tie Pruseikos žygiai 
nebuvo ir nėra tik išsišokimai. 
Tai jo ir jo kolegų rimtai ap
galvotas politinis kelias. O tas 
kelias nieko bendro neturi su 
darbininkų reikalais, su komu
nistiniu judėjimu. Ta jų visa 
veikla yra priešdarbininkiška, 
prieškomunistiška. Gaila tik, 
kad vis dar randasi saujalė 
“sklokos” vadų suvedžiotų 
darbininkų, kurie įsivaizdina, 
kad Pruseika ir Butkus tebėra 
komunistai.

Veikafas1 “Tamyla” yra paimtas iš kabulų ir arabų ^gy
venimo—Algerijoj, kuriuos valdo Francijos valdžia. Ta
myla yra dar pirmu sykiu statoma lietuvių scenon; ji ne
buvo pirmiaus niekur vaidinama. Tamyla pasakoja savo 
motinai, kaip ji myli arabą Aklį, kuris tarnavęs francūzų 
kariuomenėj. Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas ją par
duoda senam kabului, prieš ką ji negali priešintis, nes 
vyras yra šeimynos galva. Taigi Tamyla vaizduoja- 
lę, moterų teises ir kabulų gentės keistus įpročius. Tamy
los vaidyloms yra pasiųta specialės drapanos, kaip vyrams, 
taip ir merginoms; vaidinime dalyvauja 20 ypatų. Tamy- 
loje girdėsite dainas ir giesmes.

žymesnes roles vaidina: M. Buivydaitė 
je; F. Jakštys
J. Nalivaika; Tamylos pirkiko—J. Mickūnas; kabulų ku
nigo—J. Judžentas. Visur buvusio rolę—J. Juška. Ma
žesnėse rolėse: A. Zablackienė, M. Sinkevičiūtė, A. Mar
cinkevičius, merginų ensemblis ir kiti aidiečiai.

Prašome publikos nesivėluoti, nes veikalas nėra trum
pas; mes norime pradėti vaidinimą laiku, kad pabaigus 
Tamyla, galėtum draugiškai pasišokti.

Tikietų kainos: $1, 75c. ir 50c. Tik šokiams 40 centų. 
Tikietus galima gauti “Laisvėje” ir pas aidiečius.

ŠOKIŲ ORKESTRĄ W. NORRIS’O Z
Kviečia AIDO CHORAS.

jį pastumti, kad kitam 
būtų lioduoti, tuo tarpu, 
jau pasivaryta virš 300 
ir dugnas (sluogsnio apa- 
vandeniuota, šlapi. To

kiame, atsiprašant, darbe darb. 
turi dėvėti dviejus čeverykus: 
vienus ant, kojų, antrus—ant 
kelių. Visą dieną, kuri tęsiasi 
nuo 9 iki 12 valandų, turi iš
dirbti, kaip šliužys, krokodilius 
—dirbi voliodamasis ir eini 
purvinas, 'sulinkęs, nuilsęs.

Toks darbas naikina darbi-

šeriai” paaiškina, kad turi 
dirbti, jeigu nori šiftą pasida
ryti (šiftas 7.70 jr 8.80). Pa
prastai dirbama po penkis dar
bininkus viename “pleise”: du 
kerta anglį, o trys lioduoja į 
karus, kurie talpina tris tonus.1’ 
Trys koduotojai turi užkoduo
ti 15 karų! Tai būna šiftas.

Kadangi anglies sluogsniai 
yra žemi—tarpe 18 colių iki tri
jų pėdų,—tai, žinoma, be inkvi
zicinės sistemos jos neišimsi, 
jeigu kompanija be jos nenori 
imti. Šie inkviziciniai įrankiai 
šiuo modernišku laiku 
dinami šitaip: “shaker 
“mechanical loaders” 
lines” ir padaryti Vokietijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj. Tą viską 
anglių baronai vadina anglių 
ėmimo mechanizmu ir daro di- 
džiausį pelną, nes be jų būtų 
brangus anglies iškasimas. Tai
gi, su šia mašinerija turi inkvi- 
zuotis (kankintis), tikrenybėj, 
du darbininkai, nes trečias deda 
viršus, kaupus karams.

“Tamyla, Kabulį Mergelė”
Penkių aktų melodrama, vaidins Aido Choras.

Sekmad., 9 d. Gruodžio, 1934 m., Labor Lyceum Svetainėj
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

> Pradžia 3-čią valandą po pietų.1

imu Pittstono 
kasyklas, kuriose 
šimtų vergų (tų 
ir kuriose ta sis- 

pritai- 
čia kiek- 
(sekcija) 

Itoriui Sicilijos 
į valymo dar- 
raktoriams. šie 
a, liuosi nuo

nuo

Tas Pats Botagas
darbdavių 

kad 
jie išleisiu įstatymus, kurie 

, turėsią dar aštresnius dan
tis, o tie dantys bus atkreip- 

jti, žinoma, prieš darbinin- 
■ kus. Kad parodyti tą, pa
imkime pavyzdį. Liberalai 
tuoj aus iškišo savo dantis 

i prieš Trans-Canada High- 
;way darbininkus, o ypač at
eiviu

I Čia turima omenyje nušau
ti du zuikiu: pirma, padaly
ti darbininkus į geresnius 

j ir blogesnius 
'visi tie, kurie likę kempėse 
i prie darbų, būtų ištikimi 
! balsuotojai už jų kraugeriš
kąją partiją; o trečia, duo
dami darbą tik liberalų kliu- 
bo nariams žvejoja iš dar
bininkų pinigus palaikymui 
savo kraugeriškos mašinos.

Dabar žvilgterėsim į li- 
■berališkos mašinos medalio 
pusę.

Kada miškų darbihinkai

sumetimais ir reikalais. į Ji 
neatstovavo jokios politines 
partijos ar grupes. Ji, taip 
sakant, nuvyko pasisvečiuoti. 
Svetys, atsilankęs pas tave, 
jei ir matytų daug blogybių, 
juk nerėktų, nesikeiktų, arba 
susiraukęs netylėtų, jeigu jo 
prašytų pakalbėti. Tai drau
gė Petrikienė ir kalbėjo, koks 
tuomet buvo jos ūpas. ,Ar tas 
bent kiek paliečia laisviečių 
interesus ?

“Lietuvoje yra blogumų,

Kontraktinė Sistema Ir Darbo Mechanizacija 
i Kietosios Anglies Kasyklose o /

Kelios dienos atgal labai (TŲ, NE! 
trumpai priminėme, kad 
“sklokos” tėvas Pruseika da
lyvavo tautininkų šulo Ambra
ziejaus pagerbimo bankiete ir 
ten sakė jam pagyrimo prakal
bą. Nurodėme, kur jo, Pru
seikos, oportunizmas jį nuve
dė ir kokį politinį pavyzdį jis 
duoda savo pasekėjams. Ma
tomai, tos mūsų ^pastangos pa
taikė tiesiai į širdį tam opor
tunizmo didvyriui. Savo lape 
(“N. G.”, lapkričio 29 d.) 
Pruseika prirašę^ net tris il
gas smulkaus rašto špaltas pa
siteisinimui ir išliejimui tul
žies ant viso komunistinio ju
dėjimo. Bet, .žinoma, tas pa- 

\ siteisinimas nabagą dar dau- 
' giau įkjampina. Savo despe

racijoje jisai net Ambraziejų 
paverčia “bepaftyviu, jokiai 
partijai n e p r i k 1 a u sančiu” 
žmogum. Iš to pruseikos gar
bingo išradimo gražiai pasi
juoks visos Brooklyn© katės. 
Juk pats tąs bankietas1* buvo 
surengtas paminėjimui Ambra- 

^ziejaus trijų dešimtų metų 
darbavimosi -/‘tautiškoje dir
voje.” Faktas yra, kad Am
braziejus būvą fašistinės “Vie
nybės” administratorium. Fak
tas, kad AmBraziejus yra Juo
zo Sirvydo politinis draugas. 
O Pruseika tvirtina visam svie
tui, kad Ambraziejus per 30 
metų buvo bėpartyvis!

Dviem punktais Pruseika 
bando įrodyti ^avo politinę 
čystatą. Girdi, taim bankiete, 
buvo tokių biznierių, kurie< 
“Laisvėje”- garsinasi. ^Antrą,’ 
kadaise Sovietų atst'ąv^bė bu
vo surengus balių, kiųriMpie da
lyvavę nemažai buržuazijos, 
taip pat kadaise Lėifkįjos po
nai surengę pietus^ovįetų žur-

• nalistams. Anuo $ykiu “Nau
joji Gadynė” panašiai teisino 
Petrikienės garbinimą r Smeto-

t nos diktatūros Lietuvoje. Gir
di, Sovietų valdžia pasiuntė 
Smetonai pasveikinimą, tai ir 
Petrikienė turi teisę sveikinti 
Smetonos diktatūrą ir tos dik
tatūros kruvinus budelius! ;

.Išeina, kad skloka jau virto 
valstybe. Bet štai ką primin
sime Pruseikai. Sovietinė val
stybė jau daug, daug metų tū
ri padarius draugišką sutar
tį su Lietuvos valdžia—drau
gišką diplomat inę sutartį, 
daug, daug metų Sovietų Są
junga, kaipo valstybė, labai 
draugiškai sugyvena su Lietu
va. Bet kodėl tas pats Pru
seika tada, kada jis dar buvo 
mūsų judėjime, nereikalavo, 
kad mes, komunistai ir visi 
Amerikos revoliuciniai lietu
viai darbininkai, taip pat pa
darytume draugišką sutartį su 
Lietuvos valdžia ir su ja drau
giškai sugyventumėme ? Atsi
menate, tas pats Pruseika tais 
laikais rašė labai ugningus 
straipsnius prieš Smetonos val
džią, siuntė karštus prakeiks- 

k mus Smetonos diktatūrai, ne
paisant to, kad Sovietai ir Lie- 
tuvos valdžia taikingai sugy
veno. ’ Ar oportunizmo šulai 
tą jau užmiršo, kad dabar 
staiga atrado, kad kadangi 
Sovietų valdžia palaiko drau
giškus ryšius su Lietuva, tai 
mes turime garbinti Smetonos 
diktatūrą? Jeigu taip, tai juk 
šiandien beveįk su visomis ka
pitalistinėmis valstybėmis So
vietų Sąjunga turi diplomati
nius draugiškus ryšius ir deda 
didžiausias pastangas taikiam 
sugyvenimui su jomis, tuo bū- 

L du mes, komunistai, turėtumė- 
įį me padėti ginklą ir nebekovoti

£ prieš tas valstybes, tai 
r prieš kapitalizmą.

“Taip ir reikia daryt” 
f kia renegatas Pruseika.

kia yra logika jo teisinimosi, 
tokia buvo logika jo teisini
mo Petrikienės pasielgimo.

Bet mes, komunistai, šau- 
Lkiame: NE! MILIONĄ KAR-

; Čia nėkalbėdiu apie tą.kon
traktinę sistemą, kurią, laikas 
nuo laiko, sudalo angliakasių 
unijos vadai; su 'baronais ir ku
ri vadinasi “individualių angį, 
sistema.” Kalbėsiu apie tiesio
ginę kontraktinę sistemą, kuri 
yra sistema ant i sistemos.

Pavyzdžiui 
komp. Even 
vergauja 14 
tarpe ir aš) 
tema moderniškiausiai 
kinta iš visų pu|sių 
viena .kasyklų d: 
atiduota .koritrak 
italui. Net kėli 
bai atiduoti kont: 
kontraktoriai yr; 
U.M.W. of A. it atskirai 
tos unijos pasidūro kontraktus

Tuo 
mesnis 
teisini 
nės p 
tuo d 
kalba 
29 d. 
kį bę 
teisiniu

“Laisvintai niekina 
kienę, kad ji neiškeike Smo 
toną 
tegul 
patai 
kaip

su kompanijos administracija.
Tie kontraktoriai turi spe

cials privilegijas iš augščiau 
ir su kasyklų bosais.mažai skai
tosi.’

Jie, stovėdami tokioj po
zicijoj, daro visą tvarką savo 
darbe su savo “pušeriais”, ku
rie visados yra tikri jų giminės 
ir, persižegnoję, bile žmogų, bi
le kada, “pjaus”.

Kitoms kasykloms esant už
darytoms, čia yra taip v sunku 
darbą gauti, kaip kun. Puric- 
.kiui dasigauti į katalikiškas 
kapines. Bet jeigu gauni, tai 
nereikia teirautis’ ar įstoriją 
skaityti, kad dažinoti, kada, ko
kia ir kur inkvizicija buvo, čia 
ją matai ir labai drūčiai jauti 
ant savo pečių, čia tuoj “pu-
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PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS
Kas Darbuojasi Spaudos 
Vajuj?■

konferencija, kurioj dalyvavo 
112 delegatų nuo 40 organi
zacijų. Dr. Ward ir čia kalbė
jo. Padarė gerą įspūdį.

na. Darbuokimės gavimui dau
giau naujų narių.

dej 
UŽ 

be-

pa-

----r~
Sekami p i ttsburghiečiai

draugai pasidarbavę vajuj tu
ri punktus:
J. Gasiunas .......... ..... 150
P. Martinkus........ ...... 82
P. Bernotas ........ .......... 20
J. Urbonas ............ .......... 20
A. Norkienė ........ ...... 20
A. Sliekienė ..'.... .......... 20

Čia priskaitoma “Laisvės”,

Majoras McNair visai 
maskavo pasirodydamas 
r u 
ler 
tai 
žiu

nusi- 
atvi- 
But-

N. S. Pittsburghe Geros 
Prakalbos

“Vilnies” ir “Daily Worker” 
prenumeratų rinkėjai. šie 
draugai kooperuoja su ALDLD 
4 Apskričiu. Jeigu yra drau
gų, kurie be apskričio žinios 
yra pasiuntę skaitytojų prenu
meratas spaudai, tai kviečiami 
atsišaukti sekamu adresu: 
1335 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa.

“Laisvė” praneša, kad vajus 
prailgintas iki gruodžio 16 ir 
gruodžio 18 turi būt visos pre
numeratos. pasiųsta, kad galė
jus priskaityti prie vajaus. To-

Lapkričio 23 d. Liet. Sūnų 
Draugijos Svetainėj, 818 Bel
mont St., N. S., įvyko APLA 
50-tos kuopos prakalbos, ku
rios buvo gana turtingos pu
blika ir kalbėtojais.

Prakalbas atidarė .Northsid
es jaunuoliai su Internaciona
lu ir kitais muzikos kavalkais.

susisiekti su i visom lietuviš-i 
kom draugijom, kur tik darbij 
ninku priklausoma ir kelti 
bendro fronto klausimą, 
sekmingesnio kovoj i m o 
darbininkų apdraudą nuo 
darbės, ligos., ir senatvės, 
tuojautinius darbininkų
gerinimus. Prieš karą ir fašiz
mą, prieš persekiojimą kovo
jančių darbininkų ir jų vadų, 
prieš persekiojimą atęivių ir 
negrų. Visuorhet mūsų užduo
tis vienyt darbininkų spėkas 
prięš bendrą priešą—išnaudo
tojų kliką.

Tik bendrai visi kovodami 
iškovosime kap mums reikalin
ga. j

Daugiau Domęsio Į Komunistu
W— ' ‘ . • •

dėjime. Ant kapų tas pat A.
J. Pranaitis pasakė trumjjBv 
atsisveikinimo prakalbą. PaV 
laidotas tapo Laurel Hill ka-^i 
puošė.

Philadelphijos Lyros Choras, 
Antanas daug pasidarbavo šio 
choro organizavime, taipgi 
gana ilgai priklausė prie šio 
choro ir visuomet buvo veik
lus, niekad neatsisakydavo Tai tiek geros atminties a-
apsiimti į įvairias komisijas. pie d. A. Pušinską. Ilsėkis,

tūvos politkalinius ir visą Lie
tuvos darbininkų klasę, kuri 
kovoja prieš nevidonų fašistų 
gaujas, užsirioglinusias ant 
Lietuvos proletariato, sprando.

Mes taip pat raginame ir 
visus narius ir pritarėjus rem
ti Lietuvos politkalinius visais 
galimais būdais, taip pat rem
ti priešfašistinį judėjimą. Ar 
anksčiau ar vėliau, Lietuvos 
darbininkai nutrenks fašizmą 
ir fašistiniai budeliai turės 
skaudžiai apsimokėti už pada
rytus kruvinus savo darbus. 
Proletariato revoliucinis teis
mas mokės juos tinkamai nu
bausti. .

Nutarta po vieną rezoliuci
jos kopiją pasiųsti Liet, fašis
tinių! prez. Smetonai, Liet, 
atstovybei Washingtone ir 
Liet. Priešfašistiniui Susivie
nijimui. . ’ .

Scottsboro—Thaelmann
. ! z I

Priimta rezoliucija, reikalau
janti paliuosavimo 9 Scotts
boro jaunuolių. Pasiųsta Ala- 
bamos gubernatoriui Miller/ J. 
V. augščiausiam teismui ir 
prez. Rooseveltui.

Priimta rezoliucija, reika
laujant paliuosavimo d. Ernst 
Thaelmann. Pasiųsta Vokieti
jos 
na. c

brangus drauge, lai būna tau 
lengva šios šalies žemelė.

Antano draugė Marijona 
Pušinskienė, sesuo, Marijona 
Skudienė ir dėdė Andžiulaitis, 
visiems dalyvavusiems Antano 
laidotuvėse taria širdingą a- 
<5iu. .

Antano Draugas.

Kada skilo LSS ir susiorga
nizavo Komunistų Partija, 
Antanas visuomet buvo su 
bolševikais ir buvo KP narys 
per ilgoką laiką. Tik pasta
ruoju laiku nepriklausė prie 
partijos, bet visuomet karštai 
rėmė revoliucinį darbininkų 
judėjimą.

čion reikia pažymėti apie 
pačią Antano mirtį, kuri, ga
lima sakyti, buvo labai neti
kėta. Dalykas buvo sekamai: 
kada Antanas pajautė, kad 
skauda dantį, tai nuėjo pas 

! dantįstą, kuris davė tokį ne
tikusį patarnavimą—ištrauk
damas dantį ųžnuodino krau
ją ir nuo to A. b,esikankinda- 
!mas nuėjo į LankenaU ligon- 
I būtį, bet ir ten jau nerado pa
galbos. Ir po ištraukimo dan
ties į penktą dieną, 22 d. spa- 

I lio, mirė.

Viena, Austrija. •— Aus
trijos nelegalė Komunistų 
Partija pasiuntė pasveikini
mą Ispanijos darbininkams 
ir pasižadėjo organizuoti 
Austrijos darbininkus jų 
kovos parėmimui.

ALDLD nariai dar vis per 
mažai įvertina Komunistų 
Partiją,, kaipo savo revoliucinį 
vadą. Susirinkimuose dar vis 
nebūva apkalbama Komunis
tų Partija ir svarba bei dar
buotė ir jos išauklėjimas 
į masinę partiją. Neužtenka 
žodžiais jai simpatizuoti, bet 
daug svarbiau ją budavoti, 
stojant į ją. Su finansavimu ir
gi nedaugelis narių stengiasi. 
Pravedimas Komunistų Parti
jos kampanijų turėtų būt 
svarbu visiem ALDLD nariam. 
Todėl konferencija ragina vi
sas kuopas, susirinkimuose, vi
suomet turėt diskusijas apie 
Komunistų Partiją, jos kam
panijas ir visą judėjimą.

Daugiau Draugiškumo

ALDLD kuopose tarp narių 
nesusiklausymai del mažmo
žių, veik be vertės techniki
nių dalykėlių, aštrūs barniai, 
užsigauliojimai, neva “kriti
kos,” turbūt viena iš blogųjų 
įdų organizacijos nebujojimui 
ir neįtraukimai daugiau nau
jų spėkų veikimui. Vieton 
draugiškai diskusuoti, pamo
kinančiai,’’ priduodant energi
jos, drąsos naujiems ar senes
niems draugams veikti, tai už- 
mųšąrpa (energija drąugų ar 
draugo. .Tarp narių privalo 
irias revoliucinis solidarumas.i , ■ i ■ ■ ; r , . ■ ,

Y p ja t i ilgai. vadovaujanti 
draugai, j veiklesni 
daugiau u klasinio’
turinti, turėtų rodyti daugiau 
drąugiško pavyzdžio, silpnes
nius draugus nešokti skaudžiai 
“kritikuot” taip, kad juos nu
stumti.

Konferencija ragina visose 
kuopose vengti kad ir men
kiausių ypatiškumų.
Protestas Prieš Lietuvoj Fašis-

streiklaužiu. Kuomet
Co. draiveriai sustreikavo, 
jis suorganizavo streiklau- 
apsaugą ir pats priešaky 

vienam streiklaužių troke va
žiavo. O lietuvių balsuotojų 
lyga ir “Naujienos” rinkimų 
laiku nuolatos už jį agitavo 
ir dąbar naujieniniai jį kyiečia 
į savo mitingus už kalbėtoją. : Pirmiausia kalbėjo , jaunuolis,

t , Z v i Arthur Norkus, prieš karą ir
Republikono Coyno masina į fašizmą. Jis'labai ’aiškiai nuro

dė, kokia padėtis laukia žmo
niją kas liečia karą. Antras 
kalbėjo Petras Martinkus, bu
vęs delegatu Kongrese Prięš 
Karą ir Fašizmą, Chicagoj. 
Jisai išdavė gana gerą rapor
tą.

Trečia kalbėjo Emma Slie- 
kienė. Jos kalboje buvo teisin- 

įgaį nurodyta, kokis didelis 
.! skirtumas yra tarpe Sovietų 
j Rusijos darbininkų ir čionai, 

vadovavo darbininkams Amerikoje. Ketvirtas kalbė- 
jų kovose. |j0 jonas Gasiunas. Jisai labai

Liet. L7gos Prieš Kara ir į da,u» Padar®’ kada Pa‘
Fašizma konferencija lapkr. SLA prezidentas

įcijoj aklą kumelę i? dabar 
būk norįs išmainyt ant labai 
gražio ir. sveiko arkliuko.

žodžiu't sakant, prakalbos 
buvo gana j turtingos, kaip ir 
pati APLA 50 kuopa eina aug- 
štyn turtu ir nariais. Tiktai 
per vieniu mėnesį prisirašė į 
50 kuopą'3 nariai: Saliomija 
Jablonskienė, Paulina Norkie
nė, Juozapas Norkus. Visi jau
ni ir darbštūs žmonės,' o kiti, 
kaip tai K: Kairys, dar žada 
prisirašyti. Aš nuo savęs pa
tariu ateiti į mitingą 4 d. 
gruodžio . (Dec.)’, 8 vai. vaka-. 
re, ir įsirašyti į APLA 50 kp., 
nes toji organiz'acija yra tik
rai (darbininkiška,'kuri rūpina
si visų darbo klasės žmonių 
reikalais, ir kožno vieno dar
bininko pareiga yra tapti tos 
organizacijos nariais.

. APLA 50 Kp. Pirm., ;
Petras Norkus.

buvo patraukta atsakomybėn 
už suktybes laike rinkimų. 
Prieš teismą kai kurie laikraš
čiai piešė paveikslus, rodant 
koks jis šmugelninkas. Teis
mas tačiaus jį ir jo pagelbi- 
ninkus išteisino. Bet Frank- 
field, ir Egan nuteisti ilgiems 
metams į kalėjimą. Tai kur 
teisybė ? Mes turime reika
lauti paliuosuot darbininkų !

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WORCESTER, MASS.

del visiems draugams reikėtų i va(^us, nes Re. nuteisti todėl, 
darbas kad vadovavo <__ ________dabar padvigubinti 

nes laikas gana trumpas.
Kur draugai iš New Ken- 

singtono, Washingtono, Car
negies, Soho, S. S. Pittsburgh ? 
Argi jie ^nepasirodys? Kur 
draugai kitų mažų kolonijų ? 
Visiems reikia mestis darban 
paskutinėse dienose. Pitts- 
burghas turi gauti gerą vardą 
vajuj ir laimėti dovaną. Tad 
visi draugai darban.

Vajininkas.

Po Miestą Pasidairius
Pirmą sykį Pittsburghe bu

vo iškelta Sovietų Sąjungos 
raudona vėliava su kūju ir 
pjautuvu prie Carnegies Mu
ziejaus. Tai buvo. padaryta 
minint Sovietų Sąjungos pro
letarinę dailę. Patriotai la
bai raukėsi, bet darbininkai 
sveikino tą vėliavą, kaipo ko
vos ir laimėjimo ženklą prieš 
kapitalizmą.

Ji^ gana gudriai nu- 
Atakavo didžiuosius

Pasisekė jam čia su
są vo pasekėjų

ambasadai j Washingto-

25 gerai pavyko. Buvo skaitė' Bagočius rado SLA yganiza- 
linga. Atstovavo 25 draugijas, i 
Užgyrė sumanymą Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo ir pa
geidauja, kad tas suvažiavi
mas įvyktų Pittsburghe. Kiek 
vėliaus bus paskelbta visi ta-

! rimai ir rezoliucijos.
Reporteris.

Svarbūs Susirinkimai
Liet.Pėtnyčioj, lapkr. 30, 

Darb. Kliube įvyko choro pa
mokos ir nuo šios dienos pa
mokos bus visados pėtnyčios 
vakarais. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. •

Utarninke, gruodžio 4, Liet. 
Darb. Kliube, įvyksta mėnesi
nis susirinkimas APLA 50 

'kuopos. Prasidės 7:30 vai. va- 
'kare. Visi nariai turėtų daly
vauti. Taipgi kviečiama atsi
vesti naujų. Vajus dar tebei-

draūgai, 
supratimo

Rezoliucijų Komisija: 
Amil. Mureikienė.
B. Medeliene,
O. Giraitienė, 
J. Žemaitis.

Philadelphia, Pa

Senatorius LaFollette, iš 
Wise o n si no, buvo atvykęs 
Pittsburghan ir pasakė pra
kalbą, 
kalbėjo, 
trustus.
organizuoti 
grupę. Bet toji grupė ir jis 

• pats nieko naudos darbinin
kams neduoda. Jų tikslas taip
gi gelbėti kapitalizmą nuo 
pražūties. Tiktai Komunistų 
Partija su atsidavimu darbuo
jasi darbininkų labui.

ALDLD 3-čio Aps. Metinėj Konferenc., Lapk. 18.
: i £1' ,

1934, Waterbury, Corin., Priimtos Rezoliucijos

Kapitalizmas per visas siū
les įra. Pittsburghe daugelis 
medinių šaligatvių išdraskyta. 
Sakoma, bedarbiai* neturėda
mi kuro, plėšia šaligatvius ir 
taipgi tuščius namus ir šildę
si. Kad apsaugojus šaligatvius 

; ir griūvančius namus, reikėsią 
visur pristatyti policijos. Bet 

P miestas neturi pajSL---------
* tam tikslui pinigų, ve" 
’• namų savininkų nemoka tak-' 
*sų. Padėtis darosi kas kart 
į sunkesnė.

—Aną dieną N. S. bedarbių 
^.šelpimo įstaigoj areštuota 17 
/bedarbių, reikalaujančių per 
^organizaciją teikti pašelpąv ir 
^pripažinti bedarbių tarybų at
stovus. Teismas ant rytojaus 
^paliuosavo. Bedarbiai įr to- 
w liaus veda kovą. Pereitoj su- 
J bato j bedarbių tarybos ir be- 
3 darbių piliečių lygos rengė de- 
;monstracijas prie šelpimo į- 

. staigų ir taipgi «p<idavė savo 
^reikalavimus miesto tarybai, 
p Reikalauja daugiau pašelpos 
r ir skaitytis su organizuotais
* bedarbiais. Remkime bedarbių
* kovas, nes tai mūsų kovos.

Vajaus Klausimas

Kadangi šiuo laiku eina mū
sų spaudos-laikraščių, “Lais
vės” “Vilnies” ir Kanadoj 
“Darbininkų žodžio’’ vajus už 
gavimą kuo daugiausia naujų 
skaitytojų — visose kuopqse 
privaloma stengtis darbuotis 
su visą energija gavimui nau
jų skaitytojų.

Su sausio pirma diena, 19- 
35, prasideda Amerikos Lie
tuviu Darbininkų Literatūros 

■ . . ... Draugijos vajus už padvigubi- 
ankamai ’ njm^ narių mūsų apšvietos 
eik pusė '.draugijoj. Visos-visi nariai ir

(

pritarėjai, vajaus mėnesyje, 
visu smarkumu, privalo mestis 
į darba, rašinėti naujus na- . ■ i ■ nūs. ’ i

Kad kiekvienas ALDLD da
rys imtų, atsakomybę gabti 
bent po vieną naują narį lai
ke vająus. Kad kiekviena kuo
pa bent po vienas prakalbas 
surengtų. Prakalbas privalo
ma rengti planingai, sutrau
kiant daug darb. į prakalbas.

Reikia išrinkti komisijas li
teratūros platinimui ir naujų 
narių prirašymui per prakal
bas. Vajaus mėnesyje visi or
ganizuotai eiti po darb. sta
bas, kalbint stoti į ALDLD. 
Kas bent kiek aukaus sayo 
energijos, tai ir naujų narių 
gaus.

Liet. Prieškaryijię Ir Prieš- 
fašistinis Kongresas

Mes pilnai užgiriame Lietu-

2-ro seimo sumanymą, kad 
bendru frontu sušaukti prieš
karinį ir priešfašistinį lietuvių 
kongresą.

Mes žinome, kad tik impe
rialistiniai lekajai ir Smetonos 
kruvinojo agentai priešinsis 
tokiam seimui, bet pas plačias 
liet, darbininkų mases bus pri
tarimo.

Mes jį remsim visais būdais 
ir tuom pat kartu raginame 
visas ALDLD 3-čio Apsk. ri
bose kuopas, bendrai su LI)S 
kuopomis, griebtis už' darbo, 
kelti tą klausimą visose lietu
vių draugijose, išaiškint darbi
ninkams nariams; ir kada jie 
supras—su džiaugsmu pritars. 
Rengti tuo klausiniu diskusi
jas bei lokalines konferenci
jas.

v* . * ' 'Kova Už Socialę Bedarbių

lapkričio 24 Dr. Ward, Ly- 
‘ gos Prieš Karą ir Fašizmą pir- 
* mininkas čia davė gerą lekci- 
f ją apie karą ir fašizmą. Ant į 
i rytpjaus įvyko tarptautinė , vių Darbininkų Susivienijimo

ALDLD 3-čio Apsk. konfe
rencijoj delegatai ragina visas 
kuopas pasmarkintai organi
zuoti darbininkus ir bedarbius 
kovon už tikrą darbininkų so
cialę apdraudą.

Iš visur siųsti Jungtinių 
Valst. kongresui reikalavimus, 
kad būtų priimtas tik apdrau- 
dos bilius, žinomas kaipo H.R. 
7598, o ne kitokie, kuriuos ka
pitalistų atstovai, RooseVelto 
lūpomis, siūlo. Tai ne darbi
ninkų apdrauda, bet vergija.

Į Bendrą Frontą
<> I . • t

• ALDLD, nariai privalo visur-

Kalinių

Mes, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos delegatui, 3-čio Apsk. 
konferencijoj,, laikyto j lakr. 
18, 1934, 774 Bank St., Water
bury, Conn., Atstovaudami ke
lis šimtus narių ir tūkstančius 
pritarėjų Conn, valstijoj, ap
svarstę Lietuvos revoliucinių 
politinių kalinių atsišaukimus 
ir teisingus įrodymus apie jų 
pasibaisėtiną kankinimą kalė
jimuose ir I koncentracijose,

I griežtai protestuojame 
budelišką teriojimą 
kaĮinių.

Mes reikalaujame 
’ ; 1. ‘Pagerinai revoliuciniams 
p'olitkaliriiafmš maistą.

2. Aprūpinti reVoliučinius 
'politkalinius' ieirbvesnėmis, ge
resnėmis kamaromis. J ■

3. Suteikti! kaliniams laisvo 
pasivaikščioji 
šviežio oro ir šaules šviesos.

4. Panaikihti 
prašalinti provokatorius 
mušeikas.

5. Leisti/kaliniams gauti ir 
laisvai skaityti visokią 
ir mokslišką 
leistu jiems 1 
kytdjus beį 
pusės.

6. Išpildyti visus kitus Re
voliucinio Politkalinių Kolek
tyvo reikalavimus, ir
..,.7, Visai p 
voliucinius politkalinius.

Mes pasižadame remti Lie-

pries 
politinių

mo, daugiau

pabaudas, 
ir

darb. 
literatūrą, taipgi 

ąi^vai priimti lan- 
tlovanas iš lauko

aliųosuotį visus re-

Apie Draugo Antano Pušinsko 
Mirtį

Buvo pranešta per “Lais
vę” nekuris laikas atgal, ^kad 
mirė d. A. Pušinskas. Kadan
gi A. P. ilgai gyveno Philadel- 
phijoj, tai yra per 29 metus ir 
buvo įsigyvenęs gana gerą 
vardą tarpe vietos lietuvių, ir 
buvo plačiai žinomas, todėl 
matau būtiną reikalą bent 
trumpai atžymėti d.. A. .Pušin
sko gyvenimo biqgrafija.

Draugas A. Pušinskas buvo 
sulaukęs 49 metų airižiaus. 
Gimęs Lietuvoj, ■ paeina iš vi
dutinių ūkininkų, Garliavos 
parapijos, Kruveliškių kaimo, 
Suvalkų rėdybos.' Jo motina, 
mirdama, paliko Antaną dvie
jų metų. 1905 metais Antanas 
jau turėjo prasišalinti iš Lie
tuvos, idant išvengus tarnystės 
caro kariuomenėj. Ir tais pa
čiais metais, Antano dėdė, Sta
sys Andžiulaitis (’kuris dar 
yra gyvas), paėmė Antaną į 
Amerika.

S. Andžiulaitis, pas kurį d. 
A. P. atvyko, tais laikais buvo 
gana veiklus ir plačiai žino
mas ne tik tarpe Amerikos 
lietuvių, bet ir tarpe vietos vo
kiečių. Dar pirm susitvėrimo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
S. A. priklausė prie vokiečių 
S. P. Kada prasidėjo organi
zavimas LSS, tai S. Andžiulai
tis ir jo draugė moteris (jau 
yra mirus) daug prisidėjo prie 
to darbo.

Taigi, suprantama, kad ,A. 
Pušinskui, atvykus į Ameri
ką pas tokį dėdę, kaip kad S. 
Andžiulaitis, nereikėjo ilgai, 
klaidžioti be klasinės sąmonės. 
Jis greit persiėmė tuomlaiki- 
niu darbininkų judėjimu -ir 
greitai patapo Socialistų Są
jungos nariu ir priklausė per 
visą ląiką sąjungos gyvavimo. 

- ’ Vėliau, kada organizavosi

A. Pušinskas buvo vedęs, 
paliko savo draugę moterį; 
taipgi paliko seserį Marijoną 
Skudienę, Philadelphijoj, ir 
dvi seseris Lietuvoje.

Laidotuvių dienoje, 27 d. 
spalio, pas graborių A. Stan
kų, 1023 Mt. Vernon St., pri
sirinko daug žmonių. Nors tą 
dieną lijo, bet velionis A. P. 
turėjo užsitarnavęs sau daug 
pritarėjų, ir į minėtą vietą, 
kur d. A. P. kūnas buvo pa
rengtas, susirinko gana skait
lingas būrys žmonių, idant a- 
tiduoti Antanui paskutinį at
sisveikinimą. Antanas priklau
sė prie dviejų pašalpinių drau
gijų: šiaurinės Dalies Repu- 
blikohų Susivienijimo ir Pilie
čių Kliubo.

Išleidžiant d. A. P. iš namų, 
A. J. Pranaitis pasakė atatin
kamą prakalbą, pereidamas 
velionio gyvenimo biografiją 
ir jo veikimą darbininkų ju-

Nepaprastas ir svarbus koncertas, 
kurį rengia Amerikos Darb. Cho
ras, 9 gruodžio Darbininkų Centre, 
126 Green St., 7 vai. vakare. Jau 
metai laiko atgal, kaip šis choras su
sitvėrė, tai yra viena iš stipriausių 
tarptautinių dailės organizacija. Per 
vienus metus jie išgyvavo lošdami 
svarbias roles darbininkiškam judė
jime, už ką jiems priguli nuo visų 
darbininkų gausi parama.

Šiame koncerte dalyvaus stambios 
lavintos dailės spėkos, kaip tai: 
Worcesterio Darbininkų Simfonijos 
orkestrą, plačiai pagarsėjęs Freiheit 
Gezangs Ferein choras iš Bostono, 
vietinis Aido Choras, ir keletą kitų 
vietinių artistų. Kviečiam visus dar
bininkus dalyVaut. Įžanga 35c.

(286-287)

CLEVELAND, OH IO

“Soviets On Parade 1934”
Šią visą savaitę Penn Square 

Theatre, E. 55th ir Euclid Ave., ro
do Sov. judį—“Soviets on Parade 
1934.” Judis, kuris parodo Sovietų 
Rusijps darbininkus ir valstiečių 
kolektyvus: darbą, gyvenimą, žais
lus, kovas ir pergalę, šiuose pa
veiksluose matai, koks milžiniškas 
progresas padarytas prie darbo ma
sių tvarkos. Lietuviai darbininkai 
nei vienas nepraleiskite šios progos. 
Pamatykite: “Soviets on Parade 
1934.” , z,. •

J. Mažeika.

DIDELIS NUPIGINIMAS
‘ ! i ••»') • » /».'*L j -1C . j

Dviejų dolerių vertes knygą

Patarimai Vyrams , j
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškįaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar,\ nes už menesio 

.Vėl bus pilna kaina. ,
Reikalavimus su $1.25 

adrepuokit: 
J. B ARKUS 

Box 129, G, P. O., 
, , Nįw,York, N. Y.



■ma, Penktas Puslapis

M. ZOščENKO Vertė P. SAŽĘNIS

Vieno Gyveninio Istorija
(Tąsa)

12. Kelionė į Užrubežį
O šituo metu anglai nutarė perduot 

Batumą gruzinams.
O man pažįstami pasakė, kad Vasso 

manęs jieško; jis velniop išdraskė visą 
mano butą Tiflise ir dabar nori atva
žiuot į Batumą, kad su manim susiro- 
kuoti.

Va tuomet aš atėjau pas anglų valdy
bą ir į okupacijos vadovavimą^ paėmiau 
pasą sau ir Marijai ir greitu laiku mes 
išvykom Turkijon, į Konstantinopolį.

Bet ten pas mus, užrubežyj, dalykai 
ėjo sudėtingiau. Pinigų pas mane ne
buvo, tiktai kilimai. Ir uždarbiuose įvy
ko stabterėjimas. į

O mano žmona Marija buvo krautuvių 
vagilka ir šituo metu ji rrtan labai gel
bėjo savo tarptautiniu darbu.

Ji vaikščiojo po krautuves ir vogė me
džiagą. Ji puikiai rėdės, buvo labai gra
ži, ir jai nieks nedrįsdavo nieko pasakyt, 
netgi jei matydavo ką nors panašaus. Ji 
buvo stebėtinai graži—sunku net apra
šyt—kaip burnelė, kaip akelės, kaip ko

aut.
ir mano draugus,

Į ją turkai žiūrėjo ir sakė: “O!”
Bet va, į Konstantinopolį greitai atva

žiavo iš Tifliso ir Kutaiso mūsų vaikinai. 
Ir tuomet mes nutarėm vėl pardavinėti 
akmenis už deimantus.

Aš pasakiau:—Jie pamanys, kad mes 
prisiplėšėm Rusijoj, ir mums visi patikės. 

9 Ir va, mes pradėjom gerai uždarbiaut.
Ir aš vėl pradėjau užsiimt alkoholiu, 

pradėjau lankyt šantanus, lošt kortomis 
ir trankytis su šansonetėmis. Mane vi
liojo^ užrubežio gyvenimas, kurio aš pir
ma nemačiau. O Marija verkė nuo ši
tų dalykų ir pasakė, kad ji mane pames, 
jei aš taip elgsiuos.

Bet aš nekreipiau į ją atydos. 
tiek lyg proto 
nio gyvenimo.

, 13.

VIS 
netekau nuo naujo įžsie-

Naujos Aferos 
labai gerai uždirbdavom.Mes tuomet

Jų kriminalės policijos agentai1 mus pui-

kiai žinojo. Mes jiems gana daug mo
kėjom ir jie mus nelietė. .Jie buvo dide
li kyšininkai ir pinigų mėgėjai.

Bet jų policijos šefas apie tai sužino
jo. ' ~

Jis suareštavo vieną savo agentą. O 
mus liepė būtinai p

Ir va mus, mani
Mišką Antošvilį ir Pašką Kazancevą ne
trukus pagavo ir nuvedė į jų mudrijetą, 
tai yra į kriminalę policiją.

Bet šį kartą mes sugebėjom atsipirkti. 
Mes davėm tardytojui pinigų ir deiman
tų. į

O šitas tardytojas /puvo iš .graikų. 
Baisuj arapas (padauža) ir labai godus 
malonumams žmogus.

Mes šitam šunuodegiui davėm deiman
tų, bet jam vis buvo maža. Jis staiga 
užsimanė, kad mes dar supažindintum jį 
su mūsų žmonomis.

O pas Pašką Kazancevą žmona buvo 
tikrai nieko sau. Ir mano—jau ir**kal- 
beti nėra ko.

O tardytojui žmonės pasakė, kad mū
sų žmonos labai gražios. Ypač Marija. 
Va jis ir nutarė su jomis susipažint.

Jis pasakė: deimantai — tai deiman
tai, o tas savo keliu.

Bet mes pasakėm—tegul jis mus išleis, 
o ten pažiūrėsim ir, tikriausia, supažin- 
dinsim. *

Bet jis pasakė:
—Jūs pamiršit. O man reik tuojau.
Tuomet mes per vieną mūsų draugą 

supažindinom jį su dviem gražutėm šan- 
sonetėm. Mes jas gerai papirkom ir pa
sakėm graikui! va tos mūsų žmonos.

Ir nors pas jį atsirado abejonės (juo 
labiau—jis du kart mate Mariją),k bet, 
kaipo smalsus malonumams žmogus, jis 
užsidegė paūžt su jomis. Jam, žinoma, 
nebuvo skirtumo su kuoih. Jis tik ro
de savo savimeilę ir todėl liepė supažin
dint save tik su žmonomis.

Ir va mus
Ir tuomet 

deimantais.

mas, W. VaJr' 
'neabejokite, 23 k 
gaivinta. Ašjsavo žodžiais už
tikrinu.” Labai smagu gir
dėt, kad d. Strauss susirūpinęs 
atgaivinti 23 kuopą, kuri jau 
seniai likviduota. Vėliname 
geriausio pasisekimo tame 
darbe. J .

Drg. A. Arbačauskas, iš Mi
nersville, Pa.', rašo: “Kada A 
PLA Centro sekr. J. Gasiunas 
lankėsi čia^su prakalbomis, tai 
mes turėjom pasikalbėjimą 
apie prijungimą Lietuvos Sūnų 
Draugijos prie APLA.” Jis 
prisiunčia nuorašą narių ir tur
to stovio ir įsako, kad susirin
kimas nutarė prieląnkiai APL 
A organizacijai. Gerai daro 
draugai keldami klausimą apie 
prisidėjimą lokalinių draugijų 
prie APLA. :

APLA Centro Sekr.,
! • J. Gasiunas.

rašo Draugas 
bus at-

nergingas kalbėtojas.
Programos . išpildyme 

lyvąvo Workers Symphony
orchestra ir American Work
ers’ choras. Kaip orkestrą, 
taip choras išpildė savo už
duotis labai gerai ir artistiš
kai. Darbininkų Simfonijos 
Orkestrą pirmu sykiu pasi
rodė masiniam susirinkime ir 
po kiekvieno kavalko išpildy
mo buvo pasveikinta griaus
mingais aplodismentais. Ame
rikos Darbininkų Choras dvie- 
jais atvejais sudaiųąvo 10 dai
nų. Dainos buvo specialiai pri
taikytos parengimui ir sudai
nuotos su atatinkamais ges
tais, jausmingai ir su revoliu
ciniu ūpu.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5436 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 792 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

Temytojas.

Paterson, N. J

po Šito paleido:' ’ •
mes vėl pradėjom užsiimt

(Daugiau bus)

AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas; Fairfax 55121335 Medley St.,

Kuopų Pranešimai Apie Vajų 
Ir Kitus Dalykus

yra

25 kp. sekr. J. Delinikaitis 
prisiuntė $4 prakalbų kelionės 
lėšų ir vieno naujo nario ap
likaciją. Rašo, kad kuopa nu
mažino įstojimą, tai gal gaus 
daugiau naujų narių. Bet kur 
tie du jaunuoliai, kurie buvo 
pasižadėję prisirašyti, bet kol 
kas įstojimo blankų nesulau
kiame ?

29 kp. sekr. A. Kubilskis, 
iš Coal Center, Pa., praneša, 
kad kuopa nutarė rengti pra
kalbas delei vajaus gruodžio 
1, subatoj, kaip 5:30 po piet. 
Kviečia už kalbėtoją d. Emmą 
Sliekienę. Drg.
siėmė kalbėti ir pribus laiku.

Reikia Visiems Darbuotis už
" APIA

Lapkričio 120 d. laidoj “Lais
vėj” tilpo gražūs APLA Cent
ro pirm. J. Gatavecko apra
šymai apie i APLA reikalus. 
Jisai sako pasidarbavęs savo 
kuopoj ir gavęs vieną naują 
narį, nuvykęs j Treveskyn ir 
ten išpildė trim nariam apli
kacijas. Viso išpildė ketu- 

! riems nariams aplikacijas. Jis 
taipgi ragina Centro Komite
to narius ir visus kitus dirbti 
delei APLĄ.N i

4 kp. sekr. St. Kuzmickas, 
prisiųsdamas vieno naujo na
rio aplikaciją, primena, kad 
kuopa darbuosis gauti, daugiau 
naujų narių. 4 kuopa dabar 
yra didžiausia visoj APLA or
ganizacijoj, todėl su vienu 
nauju nariu vajaus laiku ne
galima pasitenkinti. Draugai 
turėtų sukrusti daug smarkiau 
padirbėti. Shenandoan 
pusėtinai lietuvių.

17 kp. sekr. F. Senulis, ra
šydamas kitais klausimais, pri
simena ir apie vajų. Sako, 
kad dar negavo naujų narių, 
bet gausią. Taipgi Lietuvos 
Sūnų Draugija, Wilmerding, 
Pa., svarsto apie prisidėjimą 
prie APLA. Draugai turėtų 
padirbėti, o ne vien žadėti, ta
da ir turėsime daug geresnes 
pasekmes.

19 k p. naujas sekr. J. Sta
nevičius rašo, jogei jų kuopa 
perkeliama iš Minden, W. Va., 
j Summerlee, W. Va., kur yra 
daugiau lietuvių ii kur bus ga
lima gauti naujų narių. Sako, 
darbuosis gavimui naujų na
rių. Linkime gero pasiseki
mo.

20 kp. sekr. Yonikas 
prisiuntė viepą naują 
Pasirodo, kad kas
kuopoj rūpinasi naujų narių 
gavimu. Manom, kad iki pa
baigai vajaus bus gauta dar 
daugiau naujų narių. •

Sliekiene ap-

Leonaitis

vel 
narį, 

nors toj

30 kp. sekr.
klausia, kiek metinė prenume
rata už organą “Laisvę.” Me
tinė prenumerata naujiems ir 
seniems APLA nariams yra 
$5.00. 30 kuopos draugai tu
rėtų pasidarbuoti gavimui 
naujų “Laisvei” skaitytojų ir 
naujų narių APLA organizaci
jai.

41 kp. prot. sekr. Mike Bart
kus rašo: “Prisiunčiam naujo 
nario aplikaciją, o pinigus pri
siusime vėliau.” Gerai, kad 
gavo vieną naują narį, bet tu
rėtų darbuotis gavimui dau
giau naujų narių.

44 kp. sekr. L. Sakevičius 
rašo, kad pas juos negalima 
esą gaut naujų narių, nes dė
lei streiko daugelis lietuvių nėr 
tekę darbų ir išvažinėje, o pa
likę gyveną ant “relief.’” Bet 
visgi nereikėtų vilties nustot, o 
dirbti delpi gavimo naujų na-

rių. Ir sunkiausiose aplinky
bėse dirbant galima gauti nau
jų narių. Ypatingai tos kuo
pos vidujiniai reikalai reikia 
geriau sutvarkyti.

45 kp. sekr. M. Savukaitie- 
nė atpleškino ant syk net tris 
naujus narius. Ten, mat, bu
vo nuvykęs Centro pirm. d. 
J. Gataveckaš ir pasidarbavo, 
tai gauta trys nauji nariai. 
Drg. Gataveckaš sako, kad ir 
daugiau galima ten gauti nau
jų narių. Vietiniai draugai 
turėtų daugiau darbuotis. Ar I 
ne sarmata, kuomet iš kitur i 
atvažiavę gauna naujų narių, 
o vietiniai nieko nedaro,?

47 k p. sekr. Alvin,ąs rašo: 
“Mums su naujais aplikantais 
prastai einasi. Yra keletas 
pasižadėjusių, bet pįnigų sto
ka, ir taip vargsta.” Detroi
tas nėra skirtingas nuo kitų 
miestų. Dirbant ir ten galima 
gauti naujų narių. 47 kuopos, 
nariai turėtų daugiau padir
bėti.

53 kp. sekr. J. Ųudišauskas 
prisiuntė vieną dolerį aukų dė
lei “Daily Workerio.” Labai 
ačiū už tai. Bet 53 kp, na
riai,. atrodo, nieko nesidarbuo- į ’ 7 t I .
ja gavimui naujų harių. Kvie
čiame prie -darbo.

55 kp. sekr. P. Alska pri
siuntė vėl vieną. naują narį ir 
$3.08 aukų delei konferenci
jos prieš karą ir fašizmą. Ma
tyt, Washingtone, Pa., kas nors 
veikiama, tai gaunama ir nau
ju narių ir aukų. Literatūros 
tajpgi nemažai parduodama.

Perskaitęs tą visą d. Gata- 
vecko aprašymą susirūpinau 
pasiteirauti pas Centro sekre
torių, kaip einasi APLA vajus 
ir ar visi Centro Komiteto na
riai gavo naujų narių. Sekr. d. 
Gasiunas pasakė, kad ne visos 
kuopos ir dar ne visi Centro 
Komiteto nariai yra gavę nau
jų narių. Jis pats išpildęs irgi 
keturiems. bariams aplikacijas.

Pasirodo, kadi'Centro pirmi
ninkas, sekretorįus ir aš pats 
esame gūvįę naujų narių. Man1 
pavyko gauti viėnas jaunuolis 
ir pasižadu dadgiau pasidar
buoti. Bet sykiui noriu primin
ti dd. Stašinskui ir Yesada- 
vičiui, Miliauskui i^ Lekavi
čiui, kad ir jie atsilieptų su 
naujais nariais. Jeigu mes 
raginame visas kuopas ir vi
sus narius pasijdarbuoti, tai 
taipgi turime ir patys šiek tiek 
pasidarbuoti.

Nuo savęs kviečiu visž^ kuo
pas daugiau, darbuotis gavimui 
naujų narių. Nei vienos kuo
pos neturėtų rastis negavusios 
mažiausia vieno naujo nario. 
O visai kuopai vienas- naujas 
narys gauti visai nesunku. Jei- 
t>u kitos kuopos gauna po kelis 
naujus narius, tai kodėl 
negali gauti nei vieno ? 
buokimės ir gausime.

Centro Iždo Globėjas,
J. Urbonas.

kitos
Dar-

Worcester, Mass
Entuziastiškas 17 Metų Rusi
jos Revoliucijos Sukaktuvių 

Pąminėjimas
Lapkričio 11 d. Komunistų 

Partijos vietinė sekcija suren
gė masinį mitingą paminėji
mui 17 Įnetų Rusijos revoliuci
jos sukaktuvių.; į

Man ,teko dalyvaut keletoj 
panašių parengimų, bet šių 
metų paminėjimas buvo žy
miai įspūdingesnis. Atbalsiai 
spartaus Sovietų šalies žengi
mo pirmyn, kaip ekonomijos, 
taip kultūros srityse, pergalė
jimas visų kliūčių ir skerspai- 
nių socializmo budavojime 
pasiekia ir vidurinės klases 
sluogsniųs, intelektualus, ku
rių keletą, man žinomų, pa,te
ini jau publikoj, taipgi keletas 
dalyvavo programos išpildy
me. 1 ii’.

Vyriausiu kalbėtojam b,ų.vo 
Pat Toohey, iš Neįv Yorko, Re
daktorius “Labor Unity,” ku
rį man pirmu sykiu1 teko gir
dėti kalbant, Tai. gąb,U3 ir e-

4 i •" ' I

ALDLD 84 kuopa laikė 
sirinkimą 18 d. lapkričio. 
Šios kuopos susirinkimai vis 
darosi gyvesni, žingeidesni, o 
svarbiausia tas, kad tarp 
draugų yra gera santaika,' jo
kių barųių ir ypatiškumų nė
ra.

Susirinkimuose plačiai ra
portuojama iš TDA veikimo. 
Mat, 84 kuopa tiesioginiai pri
guli prie TDA. Draugas Sa
dauskas gerai atstovauja 84 
k p. Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynime. Susirinkimas plo
jo delnais, kuomet jis prane
šė, jog darbininkai privertė 
teisėją paliuosuot iš kalėjimo 
porą darbininkų, kuriuos buvo 
įkalinęs už platinimą komunis
tinės spaudos. Darbininkai 
nusitarė skambinti ir skambin
ti be paliovos telefoną teisėjo 
namuose ir taip šeimynai į- 
grįso atsakinėt, jog - teisėjas 
prisakė nubaustuosius paleist.

Taip pat susirinkimuose bū- 
na pranešimų iš Komunistų 

i Partijos vejkimo ir darbininkų 
kovų.

Ateinantį susirinkimą, .16 d. 
gruodžio, draugas .1. Bimba 
duos paskaitą “Delko turi į- 
vykt komunizmas.” Kviečiami 
lietuviai darbininkai pasiklau
syti paskaitos ir padiskusuot. 
Ir tie, kurie mano, jog komu
nizmas neįvykdomas ar nerei
kalingas, prašomi ateiti ir iš
sireikšti savo •įsitikinimus. Iš i 
mūs pusės bus aiškinama be 
užgauliojimų.

Korespondento Pagelbin.

su-

ĮKALINTAS PROFESO
RIUS Už HITLERIO 

PAŠIEPIMĄ

WEIMAR. — Tapo areš
tuotas ir į kalėjimą įmestas 
Jenos Universiteto profeso-. 
rius Johannes Leisegang. 
Jo “nusikaltimas” tame, 
kad profesorius pasakė, jog 
Hitlerio prakalba delėi pre
zidento Hindenburgo mir
ties tai buvo atsišaukimas, 
idant piliečiai išrinktų Hit
lerį prezidentu.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
4Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas)

. jGRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite Ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. t >

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
< ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

. BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
i Tel. BArbowr 3424

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License __ __ ____ dijv1 , w
B-7661 has been issued to the undersigned Section "132 A "of "the ‘'Alcoholic Beverage 

to sell beer at retail, under Section 76 of | Control Law at 11 Newell St., uf
the Alcoholic Beverage Control Law at 1406 | Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County . on the premises.
of Kings, tp be consumed on the premises. JOHN HALONSKI

JOHN HIGGINS 'll Newell St., Brooklyn, N. Y.
1406 Nostrąnd Ave., Brooklyn, N. Y. * ——____________________ •-«

?—=7------~NOTICE is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. RL-5453 has been issued -to the undersigned
B-7677 has been issued to the undersigned ; to sell beer, wine and liquor at retail, under
to sell beer, at retail under Section 76 of I Section 132 A of the Alcoholic Beverage
the Alcoholic Beverage Control Law at 966 Control Law at 62 DeKalb Ave., Borough of
McDonald Ave., JJprough of Brooklyn, County ”—B 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED MUGFORD
(SILVER BAR & GRILL)

966 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10869 has been issued to the undersigned 
to sell Jjeer, at rętąil, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8018 ______ ______________ _____„„..v..
13 Ave., Borough of Brooklyn, County of ; Floyd Bennett Airpoit7 Borough of Brooki'yn*, 
Kings, to be consumed off the premises. C ' ~

ERNST AUGUST CORDTS 
8018 13 Ave.,

NOTICE is hereby given that License No.
B-7G68 has bbeji issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 461 
Neptune Ave., Borough of Brooklyn, County nWiTin ,'n?u M<Y18C.of Kings, to be consumed on the premises. has bce.” laRucd to th?. undersigned

SAMUEL M. DUBROW
461 Neptu/ie Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5460 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 722 Coney Island 
borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
VIC’S RESTAURANT 

722 Coney Island Ave., Brooklyn,

ANNA C. OPMAN
Į 792 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
' RL-5435 has been issued to the undersigned 

„.°; 1° beer, wine and liquor at retail, under 
~ > 132 A of the Alcoholic Beverage

t.. Borough of

132 A of the Alcoholic Beverage
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT TAVERNS, Inc.
: 62 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5477 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 Administration Building
! County of Kings, to be consumed on the 
I premises.

Brooklyn, N. Y. I AVIATION RESTAURANT & TRADING 
Corp.

Administration Bldg. Floyd Bennett Airport, 
Brooklyn, N. Y.

A ve., 
to

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law dt 2832-2834 Church 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

MARTED’S BAR & GRILL, Inc. 
2832-2834 Church Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5452 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 699 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE CHIERICO 
SAMUEL MARINA 

(CLUB HOLLYWOOD)
Ralph Ave., Brooklyn,

Beverage 
Ave., 

to

NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Bcve.rage Con
trol Law at 1860 Bath Ave.’, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. PASSAR1ELLO 
SURPRISE BAR & GRILL

1860 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-I000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec- 

Y j tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
• trol Law at 2812 Harway Ave., Borough of

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

JOSEPH MARSALA 
BAYSIDE BAR & GRILL

Harway Ave., Brooklyn, N. Y.2812

699 N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
AvenueTelefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkčj 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.

• nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės)' 
yra geriausia pagelba pasiliuosa-’ 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, šių-1 

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

500 Grand Street • 
;id n Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

Jamaica Ave.

ONA WALLACE (Valinskaitė)

MANO DARBU VISOS BŪNA UŽGAVĖDINTOS

Kviečia
Merginas ir 

Moteris 
atsilankyti

Savininkė yra 
buvusi 

Aido Choro 
narė.

ATSIDARĖ PIRMUTINĖ LIETUVAITĖS MODERNIŠKA

ONA’S BEAUTY SALON 
117-09 Hillside Ave., Cor.

R.K.O. Theatre Bldg.

485 Grand St.

arba užeikite pasikalbėti | ofisą
Kampas Union Ave. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svor^. Prista
tome greit į jūsų namus.' Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street\ Brooklyn, N. Y
Telęfonas: EVergreen 7-1661__________
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Pašto Pranešimas sesuo sa-

ir
iš nu-

ar

Bronx, sep-

i Julius Miller; 60 metų am-'i
ligoninę

Bedarbis Darb. Nusižudė

Coleman, 75 metų
Red Bank, N. J., sa-

Workers 
DeKalb 
gatvės, 

lygiai 8

pir- 
pir- 
val.
sve-

Charle McQueen; 28 meti] 
draiveris, 18 Cicil Avė., sude
gė iki mirties, kada jo karas 
atsimušė į medį dr užsidegė.

į20

už gaisrininkų pašaukimo 
nalo. Buvo areštuota ir 
bausta $50. Matyti, gera 
vo pare, kad net eidama 
migo.

Ant 2nd Avė. ir 21st St., 
susimušė automobiliai. Viena
me automobiliuje keturi šei
mynos nariai labai sukapoti 
stiklų ir sutrenkti.

• ' i . i ’ • j f » iDu maskuoti plėšikai i 
puolė unijos * raštinę,

Bet gi keisti buvo tie 
kad

ros muzikos. Pelnas 
mas “Daily Workeriui.
kietus iškalno perkant tik 25 
centai, prie durų bus 35 cen
tai ypatai. Ateikite visi!

ligoninėje. Kelios dienos at
gal jį pavojingai užgavo au

tomobilius.

Bedarbis Thomas Dolan, 
50 metų amžiaus, 554 W. 43rd 
St.į atrastas negyvas ir pilnas 
kambarys gazų. Jo 
kė, kad Dolan ilgai buvo be
darbo. Matyti, tas darbinin
kas, neteko kantrybės ir 
sižudė.

šeštas Puslapis Pirmad., Gruodžio 3 d., 1934

'M*

B fe"

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
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K. P. Lietuvių Frakcijos Bus 
Susirinkimas

“Daily Workerio” Naudai 
Bus Geras Parengimas

Komunistų Partijos, 16 Sek
cijos, 4 ir 5 kuopos rengia 
“Daily Workerio” naudai šo
kius su koncertine programa. 
Jie įvyks šeštadienį, 8 d. gruo
džio, Williamsburg 
Club svetainėje, 882 
Avė., netoli 
Brooklyųe. 
vai. vakare.
v e a k ad'ku kas

Summer 
Pradžia 
Bus suvaidintas

The Other
Road,” dainuos Aido Choro 
Merginų Ensemblis, bus krei
da piešiami paveikslai ir kito
kių pamarginimų. Po koncer
to ir teatro bus šokiai prie ge- 

skiria- 
” Ti-

Brooklyne Galite Gauti Dė 
žutes Sekamose Vietose
Visą šią savaitę bus rinklia

vos aukų į dėžutes gelbėjimui 
devyhių nieko nekaltų Scotts
boro negrų jaunuolių. Po vi
są miestą bus renkamos aukos. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas kreipiasi į visų orga
nizacijų narius prašant rinkti 
aukas. i

Brooklyne, kur daugiausiai 
lietuvių gyvena, bus galima 
gauti dėžutes sekamose vieto
se. Williamsburge; TDA sek
cijos raštinėj, 82 Graham Ave. 
ir Social Youth Culture kliube, 
313 Broadway.

So. Brooklyne: 730 Nos
trand Ave.; 723 Fifth Ave. ir 
15 Fourth . Ave.—Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
centruose. Ateikite, pasiimki
te dėžutes ię parinkite aukų!

Reikalauja $10,000 
Kaucijos

Bridge Plaza teismabutyje 
už Stanley Zabawski pareika
lavo $10,000 kaucijos. Jį kal
tina, kad būk jis su kitais trim 
vyrais norėjo apiplėšti biznie- 
lįjį, Keker, 70 Norman Ave. Jį 
užpuolė keturi plėšikai ir vie
nas drožė kūjaliu į galvą ir 
norėjo atimti $200. Vagys pa
bėgo, bet vėliau policininkas 
areštavo Zabawskj ir sako, 
kad jis yra vienas iš keturių. 
Teismas atsibus 3 d. gruodžio.

Protesto Susirinkimas 
LaGuardia Uždėtus Taksu
Bendro Fronto Komitetas į 

Kovai prieš Augštas Kainas I 
rengia protesto prakalbas 
prieš New Yorko miesto alder- 
manų ir LaGuardia bandymą 
įvesti 2 nuoš. taksus ant 
kinių. Prakalbos įvyks 
madienį, 3 d. gruodžio, 8 
vakare, Savoy Mansion 
t a i n ė j e, 6322—20th Avė., 
New Yorke.• Bus geri kalbė
tojai.

Sekmadienį, 9 d. gruodžio, 
8:30 vai. vakare, Irving Pla- 

i za, Irving PI. ir 15th St., New 
! Yorke, drg. M. J. Olginas lai
kys lekciją apie proletarinę 
revoliuciją ir draugo Stalino 
rolę. Bus labai interesinga.

Iš Brooklyno. pašto, taipgi
Washington© gėneralio paš- 

to, gauta paraginimas, kad 
žmonės, kurie . turi mintyje 
siuntinėti kokius tai apgarsi
nimus arba linkėjimus sąryšy
je su kalėdomis, kad tą pa
ankstintų, nes kitaip į pabaigą 
gruodžio “labai užverčia paštą 
visokiais siuntiniais, taip, kad 
jis negali tinkamai aptarnauti

Žmogus Nusižudė ir Nori, 
kad Palaidotų pas Šunį
R. Launsdery, 1014 Halsey 

St., Brooklyne, pasikorė skie
pe ir paliko . raštelį, kad jis
būtų palaidotas pas jo šunį, ir reguliarius nuolAtinius siun- 
Jo šuo “Teddy” pastipo 26 d. tinius ir laiškus.
rugpjūčio. Buvo sudegintas ir į ------- 1— -----------
pelenai yra Bide-a-Wee šunų SCOttsborO Negili JailIUlolilĮ

įname, Launsdery pasikarda-i
| mas panaudojo ir šunies vir- j GelbejimO daVaite 
vę. žmogus per tris metus ne
dirbo, veikiausiai susidarė 
daug bėdų ir protas pradėjo 
maišytis, tat ir pasikorė neva 
del šunies. Dabar miesto vir
šininkai nežino ar jį palaidoti, 
kaip jis prašė, tai yra sudegin
ti kretnatorijoje ir pelenus 
padėti RĄrtu su “Teddy”, 
kitaip kaip pasielgti.

Vagis Pabėgo Iš Teismo
Į teismabutį atgabeno su

kaustytomis rankomis Louis 
Abramsą. Bet teismabutyje jis 
numovė nuo rankų ^retežius, 
numetė ir pabėgo. Jis buvo 
kaltinamas pavogime $150. 
Jau ketvirtu kartu jis buvo 
atgabentas teisman už pana
šius prasikaltimus* ir sako, kad 
jam grūmojo ilgų metų kalė
jimas.
ir retežiai ir jo dabotojai, 
jis tą galėjo padaryti.

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Specialis Na- 
cionalis Komitetas. Gelbėjimui 
scottsboriečių ir Herndono, 
nutarė per visą savaitę, nuo 
2 d. gruodžio iki 9, rinkti tam 
tikslui aukas. Tai bus Scotts
boro jaunuolių gynimo savai
tė. Darbininkų organizacijų 
narių pareiga gauti dėžutes ir 
rinkti aukas visur, parengi
muose, ant gatvių ir, kur ga
lima, dirbtuvėse ir fabrikuo
se. Dėžutes galite gauti, iš 
kiekvienos Tarp. Darb. ’Aps. 
raštinės, arba kitos darbinin
kų įstaigos. Williamsburge ga
lite gauti TDA raštinėje, 82 
Graham Ave., 61 Graham Av., 
arba “Laisvės” raštinėje.

Trumpos Žinutės

Nušovė Užpuoliką
Telefonu pašaukė policiją 

29 Washington Square namą. 
Ka&a ten pribuvo slaptas po- žiaus, 130 111th St., mirė
licininkas James Carroll ir ėjo 
į Mogilewskio kambarį pasi
kalbėti, kuris šaukė jį, tai iš 
tamsaus kampo iššoko vyras 
su biliardų lazda ir pradėjo 
Carrolį . daužyti per galva. 
Slaptas policininkas kraujais 
apsipylė,* bet jis išsitraukė re
volverį ir nušovė užpuoliką— 
A. Lignolį, 35 metų vyrą.

Sužeidė Berniuką Traukinyj
Berniukas apie 12 metų am

žiaus važiavo B. M. T. Jamai
ca traukiniu ir važiuojant per 
Williamsburg tiltą jis iškišo 
per langą galvą, tųom kartu 

i traukinys ėjo pro stulpą ir 
Berniukas 

iš : yra kritiškame padėjime. Gal
vos kaulas sulaužytas. Jis

- įguli GouVęrnet!ligoninėje, kol į 
kas jo vardo nežino.

.1 » 1 ; ' M ’ ■ j '

“Tamylos” Vaid. Atydai

William Misečko, 19 metų, 
540 4th St., Brooklyne, nusi
šovė savo brolio pagrindyje. 
Prie durų atrado du raštelius, 
viename jis rašo, kad nusižu
do todėl, kad niekur negali• 
surasti darbo, o kitame atsi
prašo savo tėvus ir gimines, i . . ..
del suteikto jiems nesmagumo. I 1
W. Misečko buvo vienas L 
penkių Šeimynos vaikų ir ’la-l 
bai vargingai gyveno. Kapi-! 
tklistinė išnaudojimo sistema į 
milidnus Žmonių žudo.

• M. Shaw, 24 metu moteris, 
301 W. 24th St.. Brooklyne, 
pritroško nuo nuodingų gazų. 
Bet ji dar galėjo telefonu pa
sišaukti pagelbą. Kada pribu
vo daktaras, tai ji buvo apal
pusi, bet daktaras atgaivino 
ją.

Policijos komisionierius Va
lentine vis giriasi, kad jis su
šilusiai “darbuojasi” gaudy
damas vagius ir plėšikus. Kas- 
gi katei pakels uodegą, jeigu 
ne ji pati tą padarys.

Panelė Blanche A. Messin
ger patraukė teisman milionie- 

I rių A. G. Hoffmaną ant $100,- 
000 už, sulaužym.ą pąžado. 
Mergina pas jį buvo, už rasti- • ą * -r • i i i • 1 • ***

Policija sučiupo T. O’Laugh- 
lin, 16 metų, berniuką, parda
vinėjant m'orfirią, kokainą ir 
kitus nuodus. Vėliau jis išda
vė Sam Juan Hill, kuris tam 
berniukui mokėjo , už “darbą.”

Jungtimi] Valstijų Komunis
tų Partijos Lietuvių Frakcijos 
ątsibus susirinkimas. Jis įvyks 
pirmadienį, 3 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Visi Kom. Parti
jos ir Jaunųjų Komunistų Ly
gos nariai yra kviečiami daly
vauti. Bus aptariama visa ei
lė labai svarbių klausimų.

Frak. Distrikto Biuras.

REIKALAVIMAI
f

RE I K A LI N GAS vyras virėjas 
(cook), kuris supranta restauranto 

darbą. Turi būt patyręs. Greit at
sišaukite j šią vietą: 151 Furman 
St., Brooklyn, K. Y1. (

(286-288)

Du maskuoti plėšikai už
puolė unijos ‘ raštinę, 1581 

“Washington Ave., Bronx, ir 
nuo penkių unijos darbininkų 
atėmė $495. Plėšikai jiems 
kelines nuavė bejieškodami 
pinigų.

Į vieną savaitę mirė 1,475 
žmonės, arba ant 167 daugiau, 
kaip pereitą savaitę. Daugiau
siai mirtingumas auga iš prie
žasties didelio vargo ir skurdo 
darbininkų klasės.

—------------------ i—į— ----------------------------------------------------------------------------------------;—

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bar and Grill, senas 

biznis, gerai išdirbtas, vieta gerai 
apgyventa ir galima gerą pragyveni
mą ' padaryti. Parduosiu už prieina
mą kainą. Kreipkitės sekamai del 
tolimesnių informacijų: Gus Rechner, 
3239 Fulton St., tarpe Richmond ir 
Chestnut Sts., Brooklyn, N. Y. Tele- 
fonuokite: Applegate 7-9803.

(285-290)

PARSIDUODA “Candy store ir Lun
cheonette,” yra geroj vietoj ir ga

lima geras pragyvenimas padaryti. 
Parduosiu už pigią kainą. Kreipkitės 
sekamai: 40 Marcy Ave., šalę Grand 
St. Brooklyn, N. Y.

(284-2Š6)

—.------------ --------------------------------—

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

Mergina M. Grosman, 
metų amžiaus, eidama iš pa
res keliu, užmigo. Ant 180th 
gatvės ji bevirsdama nutvėrė 

sig- 
nu- 
bu- 
už-

F. Kral, 216 metų vyras, 
2296 Loiring PI., nušoko nuo 
penkto augšto ir užsimušė. Jis 
ilgai buvo be* darbb'. Jo kiše
nėj 'raštas raštelis, kuriaine at- 
Aiprašo savo šeimynos.
r :; • 1 ’ ' ■ Į ' ; : '

P. Cursis, 40 metų žmogus, 
225 Willis Ave
tynių vaikų tėvas, persipjovė 
gerklę skustuvu ir norėjo Iš
šokti nuo trečio augšto. Jis 
kritiškoje padėtyje, paimtas į 
Lincoln

moteris, 
ko, kad į jos namuš įsigavo 
plėšikas, drožė kūjaliu jai į 
galvą, kada ji gulėjo lovoj, 
paskui pradėjo jieškoti pinigų. 
Moters šauksmas išbudino 
kaimynus ir jis pabėgo.

P-nia S. K. Young apskundė 
savo uošvį Henry L. Young 
ant $150,000. Kaltina, kad 
jis prikalbino jos vyrą, o savo 
sūnų, kad ją pamestų. Pirm to 
ji būk labai gražiai sugyveno 
su savo vyru per 7 metus.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL-1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 1504 Sheepshead Ray Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be Consumed on the premises.

ALFRED LAWRENCE 
(CARL’S GRILL)

1504 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5459 has been issued ^o the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi’ at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3224 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT N. SANDERS 
(SCOTTY’S BAR & GRILL)

3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10864 has bden issued to the undersigned 
to sfell beer at retail, uhder Section 75 of 
the' Alcoholic Beverage Control LAw at 6810 
Third Ave.’, Borough of Brooklyn, Cotinty 
of Kings, to be consumed off the premises.
JOSEPH EHRLICH & FRANCIS ATLAS 

6810 'Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10870 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 2902 
Clarendon Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TROPP
2902 Clarehdoh Road, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7679 has been issued to the undersigned 
to sell' beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 479 
Livonia Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
B-7680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 296 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAY DELICATESSEN, Inc.
296 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
t|o Alcoholic Beverage Control Law at 4623 
8th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ETTA MESHINSKY
4623 8 Ave., Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

| Sykį Atsilankę Persitikrinsit-
? PABANDYKITE J l ■ ,C<

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

• liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik feikia
' Taipgi dirbam cementinius darbūs, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus >

’ 1 >Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas' - 1 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

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

, . ; P . Williamsburghe: i * < '
252 Berry St., • Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

2

v<

FLATBUSH OFISAM 
2220 Avenue ? 

Kampas E. 2.3rrt St.

PRANEŠIMAS
, * Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla 
(Barber Shop) 

įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi Jr visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K; DEGUTIS, Savininkas /

1OO yNION AVENŲE, 
Brooklyn, N. Y.

pa-

1/ fili | j O ri O Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|W II ■III Į Į 111 Į čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L. A. BEHLA
' Vokietys Kojų Ligų Specialistas

C

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su. 
amerikoniškais.

Reikalui esąnt 
ir padidinu to
kio dydžių, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
iįiąUąv0ju.r įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos. • .

; JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway

< Chauncey St. Stotis ‘ 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.; Glenuiore 5-6191

n
Ponas Lee Jackson iš»To- 

ronto, biznierius, apsistojęs 
New Yorko ,viešbutyje, pasi
ėmė Marie Furst, 36 metų mo
terį, pasivažinėti pd Central 
Parką. Kada jis parvažiavo, 
tai areštavo moterį, kaltinda
mas, kad ji ištraukė jo $195. 
Bet pas ją nerado pinigų. Vis 
tiek jtą sulaikė po $500 kau
cija. Tai tau ir “raidas” su 
ponu Jackson!

Telephone, EVftrgreen 8-9770

J. GARŠVA H

į----------------------------------------------- --------- *

Sergančių Vyrų ir Moteriį 
Chroniškos ' Ligos Gydomo^

Gydoma Odos 
'Išbėrimai, :Krau4 
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligosi 

i Chroniški Skau* 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir MėŠla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi- 
nias, Nervų Įde- ' 
girnai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spindu]iai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Graborius (Undertaker)ninkę. Ji sako, kad milionie- 
rius dvi savaitės po , jo pačios

o dabar jau pepaiso.
• Melodramos “Tamylos”, ge- mirties pažadėjo ją * apsivesti;

nerališka praktika įvyks ant
radienį, 4 d. gruodžio, 7 va
landą vakare, “Laisvės” sve
tainėje. Praktikoje gi visi lo
šėjai vilkėsime kabuliškas bei 
arabiškas drapanas ir lošime 
visus penkius aktus. . Pasta
boj aktoriams, jei dar jų rei
kės, bus duodamos tik tarpak- 
čiuose. Reiškia, turėsime tik
rą “show”.

Taigi Visi lošėjai ir lošėjos, 
malonėkite būti laiku, kad ga
lėtumėte viską atlikti.

Lošimąs įvyks 9 d. gruodžio, 
Brooklyn Labor Lyceum sve
tainėj, /žmonės tikietus per
ka ir rengiasi į mūsų lošimą. 
Taigi <hes, aktoriai* t|irim pa- 
širodj|g*ką mes galiin.

Juška*,

L. Travis, 30 mętų larpžiaus, 
Peekskill, nuteistas užsimo

kėti $100 pabaudos, nes jis bu
vo girtas ir susimušė su kitu 
automobilium. Sakę, kad kėli 
metai atgal jis buvo nuteistas 
5 metus į kalėjimą už tai, 
bet kadangi prižadęjo negerti, 
tai jam buvo dovąriota kalėji
mo bausmė. Keistas atsitiki
mas. ■ i • - i ■ J

iš

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
; BROOKLYN, |N. Y. ... i ' f ’

PAIN-EXPELLER

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

" , New York ,f 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 Rd 4 P. M.

'■<%į

ūną Sound va»4bar rado jo /h

Senelis John £yVhite, 88 įner
tų amžiaus, 81/ Franklin St , 

 

keturios dienoj atgal išėjo iš 
namų ir diauglau .negiįžo. Da-

’fe J fefefe fe, 
denyje.“ Jisf vargingai gyvefno 
ir; matyti; i nusižudė;»

F M*4 V.«. Vol

Nuo Neuralįiškų
L : Skausmų:

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

palengyina skausmus

KILLS PAIN




