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Labai pavyko draugų phila- 
delphiečių surengtas koncertas- 
bankietas “Laisvės” naudai. 
Tai. priminimas . kitų vietų 
draugams, kad kiekvienoj ko
lonijoj suruoštų bent po vieną 
pramogą savo dienraščio nau
dai šią žiemą. Patyrimai |ro- 
dė, jog “Laisvės” vardu ruošia
mos pramogos beveik visuomet 
pasiseka.
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KRISLAI
Parengimai “Laisvei”. 
Draugiškumas. 
Kapita’istų Receptas. 
Skaitymo Vajus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadieniu

Darbininkai Visų Šalių 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimisite 

Pasauli!

SaSlM E Bedarbiu Šalpos “j™ E A”erikos Vyriausybė
FAŠISTŲ SUOKALBI
ROYAL OAK, Mich. — 

Radio kunigą C. E. Coughli- 
ną užklausė “Daily Worke- 
rio” korespondentas, ką jis 
žino apie bankininkų suo
kalbį panaikint Amerikoj 
“demokratiją” ir įvest atvi
rą fašistinę diktatūrą. Ku
nigas atsakė, kad jį visai 

i nenustebino generolo Sm.
Vienas iš nusiskundimų pas | Butlerio pareiškimai, jog 

mūsų draugus, tai del draugiš- Į Wall Stryto kapitalistai or-

Rusų rašytojas L. N. Tolsto
jus savo užrašuose apie 1855 
m. Sevastopolio karą iškelia 
aikštėn šlykščią nelygybę tarpe 
pačių oficierių; bent kiek augš- 
tesnis tarnyboje bei poniškes- 
nės kilmės žiūri j žemesnius 
oficierius, lyg j kokį purvą.

Bet tai bendras reiškinys ka
pitalistinėje visuomenėje, pasi- 
skirsčiusioje į klases, paklasius, 
luomus ir tt.

kūmo stokos.
Bolševikas turi stipriai lai

kyti savo liniją, bet sykiu jis 
turi būt nuoširdus, draugiškas 
ir teisingas, be jokio pasipūti
mo del savo “mokytumo”, “ži
nojimo” bei kitų “] 
mų.”

gąnizuoja fašistų armiją de
lei Washington© valdžios 
paėmimo į savo rankas. 
Kun. Coughlin pareiškė, jog 
tie sumokslai jam buvo ge- 

prakilnu-1 rai žinomi jau šeši mėnesiai

laikraščiai, 
Kirovo nu-

Sovietų Sąjungos 
rašydami apie drg. 
žudymą, visi atžymi šiltą, šir
dingą jo draugiškumą 
kiuose su darbininkais.

santi-

Bet ir pats Coughlin yra 
artimas fašistiniam judėji
mui. Jo organizuojama Vi- 
sašalė Sąjunga delei Visuo
meniškos Teisybės yra iš es
mės fašistinis padaras.

pagalNRA buvo iškepta 
Jungtinių Valstijų Prekybos 
Rūmo ir Fabrikantų Susivie
nijimo receptus. Dabar stam
bieji fabrikantai, suvažiavę 
New Yorke, padarė kai kuriuos 
tų receptų pakeitimus. Ir Roo- 
seveltas anksčiau ar vėliau pasi
stengs vykdyti šj išnaudotojų 
žod| prieš dirbančius ir bedar
bius.

Turėjome ir turėsime įvai 
rių svarbių vajų. Kažin ar ne
reikėtų sukelti kampanija ir už 
tai, kad visi Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos nariai ištisai perskaitytų 
kiekvieną jos išleidžiamą kny
gą ir kiekvieną “šviesos” nu
meri? Kuriems pavieniui skai
tyt nesmagu, susirinkite po ke
lis; sykiu skaitykite, klausyki
tės ir diskusuokite.

Mirties Nuosprendis Ispanų 
Darbininkiškam Oficieriui

MADRID. — Fašistinis 
teismas mirtin nusmerkė pi
liečių gvardijos oficierių

Gyvena Daugiau 
Dvidešimts Milionų

2,000 Žuvę Honduras 
Žemės Drebėjime

TEGUCIGALPA. — Hon- 
durase, Centralinės Ameri
kos respublikoje, pakartoti
nas žemės drebėjimas visiš
kai sunaikino miestelius, 
Ę^n Jorge, La Encarnacion 
ir San Fernando; šešis ki
tus smarkiai apardė. Sako
ma, kad galės būt žuvę iki kunigo Rankelės, 
2,000 gyventojų.

Priešfašistinė Konferencija 
Philadelphijoje Sekmadienį

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sąjunga Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą šaukia Philadel- 
phijos* apskrities konferen
ciją, kuri įvyks ateinantį 
sekmadienį, Hosiery Work
ers Hall, 2530 N. 4th St. 
Prasidės 1 vai. dieną. Be 
kitų, kalbės ir močiutė Ella 
Bloor.

Torrensą už tai, kad jis at- Narių Teismas prieš 42
> Socialistus ir Komunistusmandieriaus įsakymą šau- uvv,a,wiud avuiuuroma 

dyti darbininkus laike jų re- KASSELYJ, . Vokietijoj, 
voliucinio sukilimo, ir net yra teisiama 42 Wiesbadeno 
pats perėjo į darbininkų darbiųinkai, socialistai ir 
pusę. i

KASSELYJ, . Vokietijoj,

Špokų Baidymo Darbas
WASHINGTON. — 

džia pasamdė 50 darbininkų, 
. kad prisidėtų blekines ak-į 

menukų, jais barškintų ir 
taip baidytų špokus nuo vy
riausybės bei valdininkų na
mų. špokų esą tiek daug 
ir jie taip čerškią, kad po
nai valdininkai negalį iš ry
to miegoti, o dieną “pro
tiškai” dirbti. Darbinin
kams prie špokų baidymo 
darbo mokės po 40 centų 
per valandą.—Klausimas, ar 
blekinių barškinimas bus 
ponams malonesnis už špo
kų giesmes?

! komunistai,' už tęsinįą kovos 
prieš fašizmą. Teisme pa- 

' aiškėjo, kad priešfašistinės 
organizacijos aūga ir kad 

H“ ■ ypač koinuništū įtaka, susti- 
11 prėjo Wie'sbadeilo ’apylin-

Vai-.

Revoliucionieriai Nuteisti 
Trisdešimt Metij Kalėjiman

MADRID.—18 darbininkų 
revoliucionierių iš Gi jono ir 
17 iš Barcelonos tapo kariš
kame teisme nusmerkti 30 
metų kalėjimo. Barcelonoje 
Ispanijos fašistų policija už
klupo slaptą Komunistų 
Partijos susirinkimą ir su
ėmė dar 25 josios narius.

- Paryžius. — Taxi šoferiai 
laimėjo streiką už algų pa
kėlimą. Caristai, balta-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia išmoka 
$100,000,006 algos per mė
nesį savo valdininkams-tar-

gvardiečiai pasižymėjo kaip nautojams, kurių dabar turi 
streiklaužiai. 680.181.680,181.

UŽ ROOSEVELTA
NEW YORK. — Tęsiasi 

INaciohalio Fabrikantų Susi
vienijimo seimas, kuris atsi- 

j dare pereitą pirmadienį. Vi- 
jsi jų sumanymai ir svarsty
mai atkreipti prieš darbo 

j unijas, prieš bedarbių ap
draudą bei tinkamesnį jų 

i šelpimą, o už didžiųjų kapi
talistų pelnus.

Tai reiškia, jog vienas i ir kiti socialistai Bedarbiu L. ^^rikantų Susivienijimo 
- b 1 - - - . 4 direktorius A. P. Haake

vienam j svej^jno poosevelto politi- rlnii- t x
i ką, kaipo praktišką, ‘realis- 
i tiška”. Jis giria Roosevel- 
tą už nukapojimą algų be
darbiams pašalpiniuose val
džios darbuose.

Savo išdirbtoje programo
je suvažiavę fabrikantai 
'reikalauja, kad visuose at
vejuose pašalpiniams darbi
ninkams būtų mažiau moka
ma, negu dirbantiems pas 
privatinius samdytojus. Jie 
užgyrė Roosevelto verstinų
jų darbų stovyklas bedar
biams. Susirinkę didieji fa
brikantai griežtai išstojo 
prieš bet kokią visai šaliai 
bedarbių apdraudą; be to, 
sako, visokis bedarbių šelpi- 
inas turi susidaryt ne iš val
džios, lėšų, bet iš privatinių 
aukųi '

Fabrikantai taip pat rei
kalauja panaikint NRA taL 
sykles, kas liečia vaikų dar
bą, darbininkų algų ir va
landų nustatymą ir visai 
numest šalin NRA 7a punk
tą, kuris neva “duoda” dar
bininkams teisę per savo iš
rinktus' atstovus bendrai de
rėtis su samdytojais del al
gų ir darbo sąlygų, žodžiu 
tariant, fabrikantai bendrai 
užgiria Roosevelto politiką,

WASHINGTON. — Val-|tas nurodo, kaip lapkričio! 
diškų pašalpų administraci- i 24 d. Chicagoj socialistiniai, J 
ja pranešė, jog dabar vien komunistiniai darbininkai ir ( 
tik iš pašalpų Jungtinėse daugelis Darbo! Federacijos1 
Valstijose gyvena 4,082,000 unijų išstojo į galingą ben- i 
bedarbių šeimynų, kurios dro fronto demonstraciją;' 
apima 20,000,000’žmonių iš- i New Yorke gi David Lasser 
viso. ' 
iš kiekvienų šešių gyvento-[Sąjungos vadai 
jų pasilaiko tik iš pašalpos ! frontui priešinosi, nors dau- 
trupinių. Bet prie tos skait-1 gelis jų narių dalyvavo ben- 
linės dar neprirokuojama 
milionai pavienių (singelių) 
bedarbių.

Tokias skaitlines imda
mas domėn, Visašalis Be
darbių Komitetas išsiuntinė
jo laiškus socialistinėms ir 
kitokioms bedarbių organi
zacijoms, šaukdamas jas į 
vieną frontą kovai už bedar
bių apdraudą sulig biliaus 
H. R. 7598, kuris įteiktas 
šalies kongresui.

Bedarbių Tarybų Komite-

droje demonstracijoje su 
Bedarbių Tarybomis ir ko
munistais. .

Visašalis Bedarbių Tary
bų Komitetas pabrėžtinai 
šaukia visas bedarbių orga
nizacijas dętis į bendrą 
frontą ir ragina visokių pa
žiūrų darbininkus dalyvauti 
darbininkų kongrese Wash
ingtone, 1935 m. sausio 5-7 
d., kovai už bedarbių ap
draudą ir žmonišką tuojau- 
tinį šelpimą.

LIETUVOS ŽINIOS
Rokiškio Kunigų “Vaina”

Rokiškio, bažnyčios vika
ras Baltrukenas pradėjo ne
apkęsti naujai atkelto jau- 

’ , VISU

pirmą, del jo didelio šunies. 
Tas šuva gulėdavo naktį 
prieangyje. Vieną sykį pas 
kun: Baltrukėną, mat, atėjo 
dvi panelės ir šuva pralojęs 
jąsias išgąsdino.

Pralotas kunigas I. Laba
nauskas užsirūstino prieš 
truputį žmoniškesnį kunigą 
Rankelę už tai, kad jis vel
tui palaidojo vieną biedną 
žmogų. Biednioką laido
jant, jis pats uždegdavo tiek 
žvakių, kiek rasdavo, nors 
buvo nustatyta, jog už 30 
litų tegalima tik dvi žvakes 
uždegti ant altoriaus. Ne
patiko kun. Labanauskui ir 
Baltrukėnui, kad Rankelė il
gus plaukus nešiojo ir drau- 
gavosi su mužikais, važinė
jo be furmano ir tt.

Del tokių “prisirengimų” 
kun. Labanauskas ir Bal- 
trukėnąs .apskundė jRąųkęįę 
vyskupui. Tuo tarpu Ran
kelė 'buvo tris diehas' kam-; 
baryj' Uždarytas iii laukan: 
neišleidžiamas. Jam valgyt 
atnešdavo ■ viena ! •tarnaitė.' 
Už tai; klebonas Labanaus
kas pavarė ją iš tarnybos.

Parapijonai pritarė Ran
kelei; ir kada vyskupas pa
liepė jam iš čia išsikraus-, 
tyti, susirinko didele žmo
nių minia, kad per prievar
tą nebūtų Rankelė išvežtas.’

kūpąs juos iš čia iškeltų. 
Jie nusiuntė' ir savo delega
ciją pas vyskupą.:. O vysku
pas jiems pareiškė: “kun. 
Rankelė turi žalčio gudru
mą, o jūs esate komunistai.” 
Be to, jis aiškino, kaip ku
nigai esą “biedųi”, ir todėl 
negalį veltui žmonių laido
ti.

Parapijonai ir toliau su
eina į didelius susirinkimus, 
reikalaudami, kad klebonas 
ir vikaras tuoj išsinešdintų, 
o kad sugrįžtų Rankelė. Po
licija sklaido tuos susirinki
mus.

Hitler Išmetė Romos

Tiesioginiai Rėmė 
Oinklų Šmugelį

‘ f

F'J' *

WASHINGTON. — Sena- rodė iš Hooverio laiško, ad- 
tinė komisija su Nye prie- resuoto Winchester ‘ginklų 
kyje atnaujino tyrinėjimą kompanijai. Laiškas buyo 
ginklų išvežimo is Jungtinių |skait tas dabartiniame tyri. 
Valstijų i kitas sahs; ir ko-, komisijos posSdyje. 
misijos posėdyje gruodžio 4 j r j j

d. buvo aikštėn iškelta, kad Vėl pasitvirtino, kad nors 
pati Amerikos valdžia nuo- i prezidentas Rooseveltas nė- 
ilat rėmė savo ginklų ir amu- |va uždraudė vežti iš Ameri- 
nicijos fabrikantų biznį su kos ginklus karui Bolivijos 
užsieniais.

Herbert Hoover, būdamas 
Jungtinių Valstijų prekybos 
ministeriu 1925 metais, žiū
rėjo, kad “nusiginklavimo” 
konferencija Genevoj nepa
kenktų amerikiniams ginklų 
fabrikantams. Jis sušaukė 
tų fabrikantų susirinkimą ir rikantų karinį biznį su Co- 
p«asirūpino, kad į nusigink- lombijos vyriausybe, Pietį- 
lavimo konferenciją būtų ;nėję Amerikoje. Nauji įrą- 
pasiųstas generolas Ruggles. dymai patvirtina, kad šios 
ir kiti ginklų ir amunicijos šalies ginklų fabrikantai jau 
biznio atstovai, kaipo Ame- nuo 1908 m. ruošėsi gamint 
rikos delegatai. Tas pasi- ginklus pasauliniam karui.

su Paraguayum, tas uždrau
dimas tikrumoj nebuvo vyk-, 
domas. Jau kiek pirmiau 
paaiškėjo, kad iš tyrinėji
mo komisijos spausdintų 
protokolų tapo išbraukta 
liudijimai, kas liečia šios ša
lies valdžios ir ginklų falu

Dr. J. J. Kąškiaučiaus ir 
D. M. Šolomsko Prakal

bos Elizabeth, N. J.
ELIZABETH, N- J.—At- 

einantį sekmadienį,. gruod
žio 9 d. sakys prakalbas 
Daktaras J. J. Kaškiaučius, 
Lietuvių Laisvės (Liberty) 
Svetainėje, 269 Second Str. 
Pradžia 2 val> dieną. Drg. 
Kaškiaučius aiškins1* apie 
“Paprasčiausias’ Darbinin
kų Ligas.” Kitas kalbėto
jas bus drg. Domininkas M. 
Šolomskas, kuris ^aiškins

užtikrinančią jiems didės-i apie savitarpinės darbinin- _ •     1 1.  '1 Z--IT TA O OI O 1 VAI l/nllIO IV* O TAI /A

Sovietų Submarinai Esą 
Siunčiami į Rytus

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad Sovietų Sąjun
ga traukiniais veža naujas 
pajūrines valtis j Vladivos
toką, arba geriaus sakant, 
vęža (Submarinų dalis, iš kų? 
rių ten sustato pajūrines 
valtis ir nuleidžia jas ,ant 
vandens.

Kuomet Japonija suokai*? 
biauja su Hitleriu ir kitaLis 
imperialistais karui prieš 
Sovietų Sąjungą, tai supran
tama, darbininkų šalis turi 
būt pasiruošus apsigint.

■fe;

nius pelnus, bet reikalauja 
nuimt bet kokius varžymus 
nuo stambaus kapitalo. Di
dieji fabrikantai išreiškia

Kunigų Priešininką
BERLYNAS. — Iš Silezi- to 

jos gubernatoriaus vietos ir 
iš fašistų partijos išmestas 
Helmuth Brueckner, kuris 
grūmojo sušaudyti nepaklu
snius jam katalikų kunigus. 
Jis skelbė griežtesnį fašiz
mą už paties Hitlerio, ku
riam dvasiškijos pagelba 
yra reikalinga.

Sindikalistai .Išvieno su ■ 
Komunistais: ir Socialistais ■< 
f i CASTILIJOJ, ... Ispanijoj, 
Anarcho-Sindikalistinė Dart 
įbo Unija pasmerkė vyriau- 
.sius savo vadus už darbinin? 
kų revoliucijos išdavimą ir 
nutarė prisidėti prie kotnurlta • komunistai. * Paryžius •j • • 1 • _ i 1 1 _ - / A

jie stato reikalavimą, 
jog kokias taisykles nusta
tys trustai, monopolijos ir 
korporacijos, tai joms turi 
pasiduoti ir mažesnieji bei 
pavieniai fabrikantai.

!kų pašalpos reikalus ir apie 
abelną pasaulinę padėtį. 
Abudu kalbėtojai yra pla
čiai žinomi savo gabumais, 
kaipo prakalbų sakytojai ir 
rašytojai.

Prakalbas rerigia Aušros 
Draugija delei vajaus už 
gavimą daugiausia naujų 
narių į savo /tarpą. Įžan
ga veltui.

Visus kviečia Rengėjai.

Tūli
*

nistų ir ’ socialistų bendro 
fronto kovai delei nuvertu 
mo fašistų ir buržuazijos 
valdžios. i

Prieš minią įsimaišė ir po- CHICAGO. — Areštuota 
licija. Parapijonų bijoda- Helen Gillis,' našlė garsaus 
mi, likę kunigai Labanaus- žmogžudžio;, plėšiko . Baby 
kas ir Baltrukenas ir patys)Face Nelson (Gilliso). Ji 
__ _ _ __ buvo tame pačiame automor

bilyje su savo vyru ir kitu 
gengsteriu, kuomet susidū
rė su valdžios agentais. Su
sikirtime žuvo pats

apsistatę policijos sargyba.
Tikintieji žmoneliai bun- 

tavojasi neklausyti Baltru- 
kėno ir Labanausko pamok
slų, nedūoti jiems kalėdos, 
ir tuom priversti, kad vys-ir du agentai.

Nelson

Išrinko 165 Komunistus
• “ ’ * v • . ,* * ’

Majorus Franci joje
PARYŽIUS! — Paskuti-; 

niuosei rinkimuose. iFnanci- 
joj 1.65-se miestuose ir .savi
valdybėse -.išrinkta komunis? 
tai majorai. 156-se; mies
tuose > ir - miesteliuose visi 
valdybų nariai taipgi išrink- 

dabar iš visų pusių apsuptas 
pramoniškais ’ miestais ir 
miesteliais,' turinčiais komu
nistines valdybas.

Prigavinga “Apdrauda”
NEW YORK. — Fabri- 

kantų suvažiąvimas išstojo 
prieš, ,valdišką bedarbių" ap
draudę;, bet ąųtomobilįų fa
brikantai sako, kiekviena 
kompanija privalo pati ap- 
draust .savo darbininkus-

Dar $200,000,000 Du- . 
vana Kapitalistam
WASHINGTON.

augšti Roosevelto valdinin
kai sako, kad vyriausybė 
turės paskolint bilioną dole
rių turčiams, kurie statys 
naujus namus. 200 milionų 
dolerių tokiems “gerada
riams” būsią visiškai pado
vanota. ųi

Narsus Gaisrininkas < . a 
' Toowoomboj, Australijoj, 
laikė poniško bankietb 'sve
tainėje1,; priėjo gaisrininkas 'J 
prie Anglijos karaliaus* 
naus, Gloucesterio kunigaik1 *

L

kurie taipgi turefiį {fe^iilia* scio, ir pasakė: “T amstfeptut 
riai nlokėt tam tikrą algos ri sustot čia rūkęs; tatai 
nuošimtį į • apdraudos fon- gaisrinės taisyk-
dą. Kurie darbininkai bū
tų kovingesni, tuos, žinoma, 
kompanijos išmestų, ir ne
būtų jiems nei jokios pašal
pos.

riai nlokėt tam tikrą algos ri sustot čia rūkęs; tatai už'

lės.” Miesto majoras pašo
kęs tuoj išstūmė gaisrininką 
laukan. f

ii

3 Angly Lakūnai Žuvę
HONOLULU. — Bijoma- 

si, ar tik, nežuvo trys anglai 
lakūnai: Ulm, G. Little
john ir Skilling. Jie skri
do iš Californijos į Austra
liją ir nukrito ant jūrų apie 
200 mylių nuo Filipinų salų.

Dar Pabrangs Valgiai
WASHINGTON. — Far- 

mų administracijos apskait- 
liavimais, dar turės pa
brangti pupos, kiauliena, 
kiaušiniai, , sviestas, rieba
lai, kviečįai ir tūli kiti pro
duktai.

KLAIDOS PATAISYMAS 
“Laisvėje” gruodžio 4 d., 

pranešime apie Philadelphi- 
i jos koncertą-bankietą, kum 
i įvyko gruodžio 2 d., yra įsi
skverbus klaida. Ten paša** 
kyta, kad “Laisvės” vajuje 
darbuojasi draugė Galeckie- 
nė, bet turėjo būti d. D. Gfa- 
leckas. Atsiprašome drau
gų už sumaišymą vardų.’ '•<

y
l 4. W
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Taip apjakusiai Khinoy i MusĮstalęs 

prieš Sovietų Sąjungą, jog net užmiršta 
savo skaitytojams pasakyti, kad ten ne
bėra kapitalistų, kad darbo ir apyvartos 
įmonės priklauso visuomenei. Skaityda
mas jo straipsnius, gauni - įspūdį, kad 
darbininkų tėvynėje yra daugiau kapita
listų, daugiau išnaudotojų, negu visam 
pasaulyje! x

TRUMPOS ŽINIOS IŠ S.S.R.S
i

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 »

V alkanas Nuodingą Gazą Prieš 
Darbininką Tėvynę

Amerikos socialistinė spauda lošia tik
rai purviną rolę. Gal kas pamanys, kad 
tik lietuviški “Keleiviai” ir “Naujienos” 
dvokia kontr-revoliucioniškumu, kad am- 
erikoniški-angliški socialistiniai laikraš
čiai yra' daug švaresni. Bet toks ma
nymas klaidingas. šiandien Socialistų 
Partijos oficialis organas “The New Lea
der”, redaguojamas James Oneal, yra 
taip pat prismirdęs priešdarbininkišku- 
mu, kaip ir lietuviški šlamštai. Pastarai
siais keliais mėnesiais, ypatingai po Det
roito konvencijos, amerikoniškas socia
listų organas iki sprogimo pripumpuotas 
nuodingų gazų prieš komunistus ir prieš 

r|Sovietų Sąjungą. . .
Priižastį to įsiutimo mes žinome. So

cialistai darbininkai pradėjo kalbėti apie 
reikalingumą bendro fronto su komunis
tais. \Jie pradėjo žiūrėti į Sovietų Są
jungą, kaipo į kelrodį viso pasaulio dar
bininkams. Europos socialistinių darbi
ninkų delėgacijų raportai apie darbinin
kų tėvynę pasiekė Amerikos eilinių socia
listų ausis.. Bendras frontas tarpe so
cialistų ir komunistų Frapcijoj, Italijdj, 
Austrijoj -ir Ispanijoje yrą kitas fakto
rius, kuris ręyoliucionizuoja socialistus. 
Amęrikos Socialistų Partijos vadai, kaip 
Oneal, Gerber, Waldman, Solomon ir ki
ti “senosios gvardijos” ricieriai, nebesu
telpa savo kailyje. <Jiė ‘Įsivaizdina, kad, 

• savu “The New Leaderio” pagelba pum
puodami į partijos narių galvas nuodin
gus meilų ga^us prieš komunistus ir So
vietus, jie sulaikys socialistų ėjimą į kai- 

I rę. Toki jų sumetimai.
Su tuo išrokavimu socialistų vadai pa

siuntė užkietėjusį reakcionierių socialfa- 
šistą Mark Khinoy į Sovietų Sąjungą. 
Jį ten priėmė, kaipo žmogų, o jis lošė 
didelio niekšo rolę. Jis nudavė darbinin
kų tėvynės draugu, bet kišeniųje peilį ne- 

1 šiojpsi. Kaip visiems turistams, taip jam 
bu^o atdaros durys visur eiti, viską stu-

į .dijdoti. Tai Khinoy ir “studijavo”! Jam 
nerfipėjo pažinti gyvenimą ir tvarką, 

f \ kaip yra, bet gauti autoriteto paskui nie-
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kinti ir šmeižti Sovietų Sąjungą ir bol
ševikus, nuodyti socialistų galvas viso
kiais nuodais. Už tos misijos jisai grie
bėsi tuoj aus, kada apleido darbininkų tė-

> Ęhinoy viskas nepatiko. Kas tik yra 
nuveikta, padaryta, pastatyta, viskas be 
vertės, viskas blogais tikslais. Jo juo- 

\ duą straipsnius su džiaugsmu Spausdina 
h “The New Leader” ir parduoda savo 

ską^ytojamš už gryną pinigą. Gruodžio 
dfenos laidoje jisai sakosi atradęs “ste- 

| būkjįs”, kad Sovietų Sąjųhgoje nesamą 
algtj U įftfebiši jfediy fe^aiV#

• faktus ir sapalioia per ištisas penkias 
špaltas’ Jos '/‘nelygybps’’ pri^žastięs ir 
teorijos jišai neaiškina savo ' skaityto
jams. Jis vienoj dirbtuvėje radęs darbi
ninkus, kuyių vieni valgo dirbtuvės val
gykloj, o kiti iš namų atsineštą maistą, 
kaip Amerikoje! Baisu jam ir tas. Jis 
radęs udąrninkus, kurie daug uždirba ir 
geibesnio maisto gauna. Ir tas blogai. Jis 
raqęs kortų sistemą ir ją prakeikia;. Bet ; 
daiubaisiau jam atrodo Sovietų valdžios 
laipsniškas ėjimas prie kortų sistemos 
panaikinimo!

Ifhinoy ir kitiems užšalusiems komu- 
hizpio priešams nerūpi susipažinti su 
hu^ksistine teorija apie Socialistinę tvar
ką, j Jiems nerūpi suprasti gyvenimo re- 
alyt>ę*f Jie senai nusispjovė ant mark-.

OS IT

Ką gi sakė Marksas apie “algų lygy
bę” socialistinėje tvarkoje? Jis griežtai 
atmetė tokią lygybę, kaipo negalimą 
daiktą. Tiktai pilnai išsivysčiusioje , ko
munistinėje tvarkoje išnyks visokia algų 
sistema ir kiekvienas žmogus duos vi
suomenei “pagal išgalę, o gaus pagal rei
kalą.” Bet iki to laiko uždarbyje nely
gybė yra neišvengiamas daiktas. PereL - 
namąjam laikotarpyje, tvirtino Marksas, 
kiekvienas darbininkas Įgaus atlyginimą 
pagal įdėtą darbą. Ir kitaip būti negali. 
Visiška lygybė reikalauja tam tikro tech
nikos1 išvystymo ir, svarbiausia, žmonių 
perauklėjimo, apsišvietimo. Nuo nuver
timo kapitalistų viešpatavimo iki pilno 
komunizmo yra socialistinė tvarka, gi
mus iš kapitalistinės visuomenės, “kuri 
(socialistinė tvarka) yra tuo būdu viso
se fazėse sutepta ekonominiai, moraliai 
ir dvasiniai įgimtomis ligomią senos vi
suomenės, iš kurios ysčiaus jinai gims
ta.” Šitam laikotarpyje kiekvienas indi- 
vidualis gamintojas (darbininkas) gauna 
“tiktai tiek, kiek jis duoda.”

Šitaip statė klausimą Marksas. O Khi- 
noy ir kiti reakcionieriai reikalauja, kad 
jau dabar visų uždarbiai1 būtų sulyginti, 
kad vienodai gautų ir tas, kuris dirba 
smarkiai, sąžiniškai, pasiryžusiai, ir tas, 
kuris, būdamas gimęs ir išaugęs senoj 
visuomenėje, tinginiauja, tyčia kojas pa
lengva velka, nieko nepaiso. Žinoma, jie, 
Khinoy, Oneal, šitą reikalavimą stato ko
munistams ne todėl, kad, jie jam tikėtų, 
bei kad jie jam pritartų, bet tik tam, kad 
atšaldžius eilinius socialistus nuo Sovie
tų Sąjungos, žiūrėkite, jie šaukia, ko- 
muništai kalba apie socializing, bet So
vietų Sąjungoje šiandien vienas uždirba* 
iki 150 rublių į mėnesį, b kitas iki $0Q ru
blių,"..............  , (. Į

Šita algų t nelygybė yra neišvengiama. 
Ji turės : įšn^kti laipsniškai su technikos 
besivystymū, su žmonių išauklėjimu nau
joj dvasioj ir naujam supratime, su pri- 
siartininiu prie pilnos komunistinės tvar
kos. Sovietų Sąjungoje yra tokia lygybė 
šiandien, kad visi darbo žmonės yra visų 
krašto turtų savininkai, kad valdžia yra 
jų valdžia, kad kiekvienas turi teisę dirb
ti, kiekvienas turi teisę mokintis, kultū
rintis, gyventi. Tokios teisės ir tokių 
progų darbininkas neturi ir negali turėti 
jokioj kapitalistinėje šalyje.

Fašisto Šmotas Teisina Teroristas
“Vienybės” didvyris fašistas. Tysliava 

tikrai begėdiškai pateisina nužudymą 
draugo Kirovo. Jis sako, kad kelis me
tus Sovietų žmonės manę, jog jų šalyje 
teroro pavojaus nėra, bet, girdi, “molinio 
ąsočio ausis laiko tik iki tam tikro lai
ko.” Ir paskui sarkastiškai baigia: “Šį 
kartą bolševikai jau negalės kaltinti 
‘baltgvardiečius’, nes,del to nužudymo su
imta net dešiihts ‘raudonarmiečių’.”

Kiek čia džiaugsmo fašisto >, krūtinei. .t 
Bolševikai netMrės ką kaltinti! O kodėl 

f neturės? , Ar bąltgvafdiečiai negalėjo įsi-
• -gauti į RaudohąjąĮ Arinij!ą ir teh: susisuk

ti sau lizdą? Koki Čia stebuklai? Nėra/1 
.jokių.;;šitas piktas TysĮiavos raštas, ,til- 
pęs “Vienybėje” ant pirmo puslapio, 
grūodžio 4 d., padaro jį kpntr-revoliucL > 
nių žmogžudžių užtarytoju.

’ / > . i ’ » J L f• ‘ *

‘ Sovietų valdžia jau suėmė 71 balta- 
, gvardietį, teroristą. Kaltinįnkąms pasir 
gailėjimo nebus. Juos teis augščiausias 
Sovietų Sąjungos tribunolas. Tie, ku
rie priklausė prie suokalbininkų bei da
lyvavo nužudyme draugo Kirbvo, užmo
kės savo gyvybe. Jie yra liaudies prie-

• šai. Jie pakėlė ranką prieš liaudį ir tuo-
mi sunaikino patys save. Užteko jiems 
brangios Kirovo gyvybės. Daugiau ne
gales tykoti ir pasalomis žudyti bolše
vizmo vadus. : 1 • ; • , ,

“Balsas iš Dahgaus”
Maskvoj padaryta ban

dymas garsiakalbio .“balsas 
iš dangaus”, .padaryto Le
ningrado Centralinės Ėadio- 
laboratorijos del; agitlėktu- 
vo “Maksim Gorky j”.

Bandymas parode ganėti
nus rezultatus. Balsas gerai 
girdėt iš 1 kilometro augs- 

• tumos laike orlaivio skridi
mo.

Kaip pionieriai išgelbėjo 
Šveicarijos aerostatą.

Šveicarijos aerostatąs 
“Ciurich-3” su kuriuo skri- . t ) 

do (pilotai) lakūnai: pulki
ninkas Gerber ir dr-as Til- 

■ gelkamp del sunkių atmos
feros sąlygų priversti buvo 
nusileisti netoli Leningrado. 
Štai ką pasakoja lakūnai:

“Aerostatas nusileido miš
ke, klampioj vietoj... Iš 
priežasties audringo vėjo 
aerostatas taip smarkiai 
krito žemyn, kad nulaužė 
tris medžius/ ir mes. nete
kome visų instrumentų. 
Prieš tai mes išmetėm at- 

’ liekamus sunkumus, tam 
skaičiuj ir vaistinėlę ir de
guonies atsargą (paskui vi
sa tai buvo rasta ir prista
tyta Leningradan). Nusilei
dom laimingai.

Per pusantros valandos 
priėjom artimiausią kaimą 
Voronovą, kame paprašėm 
pagelbos. Kartu su mumis 
aerostatą gelbėt išėjo 40 
mokinių-pionierių ir ūkinin
kas su vežimu. Kad išliuo- 
suot aerostato apvalkalą, 
reikėjo nukirst šešius me
džius. Vaikai nešė apval
kalą ant savo pečių kartu 
su lynu per balą 'iki kelio, 
kad višką sukraut į vežimą. 
Mes bijojom, kad vaikams 
bus persunki našta. Bet jie 
su pasididžiavimu mums 
atsakė: “Męs visi dirbam”.

Po tam mus' pakvietė į

ūkininkų namą, kur mus 
pavalgydino ir suteikė gali
mybę pasilsėti. Vaikų ini
ciatyva mes kalbėjomės su 
pagelba vokiškai-rusiško žo
dyno, ir reik pasakyt, kad 
gan pasekmingai. Greitu 
laiku atvyko iš artimiau
sio kolchozo komisija, ir 
apie mūsų atsiradimą buvo 
pranešta miestan. Tą, pat 
dieną mes kartu su pilieti
nės aviacijos atstovu išva
žiavom Leningradan.

Mes norim pažymėti visiškai 
išimtiną vaišingumą, beribį 
nuoširdumą, rūpestį ir domę, 
kuriuos mes sutikome ant 
Sovietų žemės... Mes naudo- 
damės progą širdingai dėkud- 
jam už suteiktą mums pagal
bą.”

ja ir sunkėja, stambaus ka
pitalų spauda/pučia/dūmus 
skaitančiajai v i s ū d m ėnei 
apie karalių ir kunigaikščių 
“garbingas vestuves,”: šau-f 
nius pokilius, pokilius, ku
riems išleidžiama milionai 
dolerių! Išgverusi, sugedu
si buržuazija bando gadinti 
ir gverinti visą dirbančių
jų visuomenę!

Nauji Miestai Sov. Sąjungoj
Greta milžiniškos pramonės 

statybos Sov. Sąj. eina dide
liais šuoliais ir miestų augi
mas. Per 17 metų nuo Spalių 
Revoliucijos išaugo dešimtys 
naujų pramonės centrų. Gy
ventojų skaičius miestuose per 
šitą laiką beveik padvigubėjo 
—nuo 16 milionų iki 28 mil. 
(pradžia 1934 m.).

Pastatyti nauji miestai, ka
me gyvena dešimtys ir šimtai 
tūkstančių gyventojų, kaip 
tai: Magnitogorsk, Stalinsk, 
Igarka, Krasnouralsk, Chibi- 
nogoršk, Krasnovišersk, Koun- 
rad, Dzeržinsk ir kit.

Rekonstruktuoti Nižnij Tar 
gil, Stalinogorsk, Kemerovo, 
Kamensk, Prokopjevsk ir daug 
kitų miestų. ,

Tik pirmoj penkmetej pasta
tyta namų su 20 mil. kv. metrų 
gyvenamo ploto.

Iki revoliucijos ribose RSFS 
R miestų su kanalizacija bu
vo 18, dabar—48, naujai pas
tatyta tramvajus 13 1 miestų. 
Autobusų visai nebuVo nė vie
nam Rusijos mieste, dabar—72; 
miestuose veikia autobusai. 
Patrigubėjo įkaičius miestų, 
turinčių komunales elektro- 
stotis.

T R U MP ME N OS
Aną dieną teko dalyvauti] 

ALDLD 2-ros kuopos narių 
(So. Bostone) mėnesiniame 
susirinkime. Įdomu buvo 
išgirsti protokolų sekreto
rės, d-gės Šukiūtės, skaity
mą: “ALDLD 2-ros kuopos 
protokolas 142...” Vadina
si, eilinis protokolas 142- 
ras. Kuopa susirinkimus, 
be abejo, laiko ne dažniau 
karto į mėnesį, o buvo ir to
kių mėnesių, kuriais kuopa 
susirinkimų neturėjo. Tai
gi tas liudija šitos kuopos 
ilgą gyvavimą. Tu o j aus man 
prisiminė, kad jau beveik 20 
metų, kaip ši kuopa buvo 
įkurjįa. Faktinai, sekan
čiais metais'sukaks 20 me
tų.

Šitų žodžių rašytojas bu
vo vienas iš pirmutinių 2-ros 
kuopos narių.■ Atsimenu, 
byghnizacinihin s u s i r ihki- 
tfie dalyvavb dd. Flepys, 
ĮKupstys, . didžiūnas, Šara- 
pas, Japuška ir, žinpįna, ei
lė kitų, kurių vieni nūnai 
jau visiškai pasitraukė iš, 
mūsų judėjimo, patapo ne
gyvomis raidėmis, o kiti dar 
vis tebesilaiko judėjime ir 
pačioj organizacijoj. Iš virš 
paminėtųjų, beje, tiktai vie
kas Januška nėra šiandien 
ALDLD nariu. Yra, ta- 
čiaus, vilties^ kad ir jis, ap- 
sisvarstęs, sugrįš.

Įdomu ii1 tai; kad 2-rai 
kuopai sekretoriauja dvi 

‘čia gimusios mergaitės, Šu-1

ĮDOMUMAI
Seni Žmonės

Jungtinėse Valstijose 1930 
metais buvo 20 milionų gy
ventojų, kurie turėjo virš 
65 metus amžiaus, arba 41.- 
7% visų šalies gyventojų. 
Gi 1870. metais, tai yra, 60

Įmetu pirmiau, buvo tik 1,- 
Times” korespon- < 000,000 žmonių, turinčių 

virš 65 metus, arba tik 3% 
visų gyventojų. Taigi, da- 
bay žmonės daug ilgiau gy
vena, kaip seniau.

> ( 1 ' 1 ------------- !
/ ■ ,

Smarki Mergina
- Anglijoje i yra . mergina

N. Y.
dentas Maskvoj pareiškia, 
kad Sovietų vaikai šmarkes-i 
ni, negu Franci jos. Jie, at
sakinėdami į tuos pačius 
klausimus, kurie buvo pa
duoti' Franci j oš vaikams, 
lankantiems ' mokyklas, kur 
kas riftičiau ir ešmingiau 
juos. rišo. ' Tai juk rięįstabu. [vardu] Ivy ; Russel, sugabi 
Mes visubmčt tvirtinome, bėgike, atletistė ir Įvirto su- 
jog . Sovietų jaunoji karta, budavojimo., . Dabar fizinės 
auklėjama šalyj, 'valdomoj sveikatos pavyzdžių ją sta- 
darbininkų, išaugs 'į nauja [to, o. kada ji gimė, tai vos 
visuomenę. Sovietų Sųjun-1 svėrė 3 svarus.
ga gamina ne tiktai nauja ' --------- r-
visuomenišką sistema, bet Catvekaris-Laivas
naują žmogų—žmogų griež
tai skirtingais visuomeniš-. 
kais supratimais nuo kapi
talistinių kraštų žmogaus. 
Čia, pas mus, buržuazinėse 
mokyklose, vaikai gadina
mi. Juos nuodija ne tiktai 
mokykla, bet ir bažnyčios, 
teatrai, spauda, radio. Ant 
kiek komūnistai sugeba ir 
pajėgia prieiti prie jų su sa
vo literatūra, su savo žo
džiu, ant tiek toji visuome
nė atitaisoma ir ruošiama 
socializmui. Kitais žodžiais, 
kapitalo kraštuos vienintelė 
darbiniiikų klasės viltis glū
di revoliuėiniain ‘ judėjime, 
komunistiniam judėjime!

Džiaugiasi buržua z inė 
spauda, kad “no. 1-mo prie
šas”, Dillingerio sėbras,

Rytų Prūsijoje, toje daly
je, kuri dabar yra Lenkijos 
koridoriuje linkui jūrų, tar
pe Elbing miesto ir mieste
lių į pietų pusę, yra nuties- 
ta gatvekarių bėgiai. Bet 
gatvekariai kartu yra ir lai
vai. Jie eina paprastais bė
giais, bet kada pasiekia eže
rus, upes, tai nusileidžia į 
vandenį ir plaukia, kaip ir 
kiti laiveliai. Tikrumoje, 
jie daug daugiau kelionės 
atlieka vandeniu, negu bė-^ 
giais. Tarpe Elbingo ir kitų ■ 
miestelių į pietus, jie perei
na penkis kalnus.

bė manyti, būk šaudymais 
bus galima išnaikinti krimi- 

, _ , nalistus. Reikia išnaikinti ’
Nelsoh; tapo mišautas. Juk [priežastys, vedančios prie 
tai nės^monė. Nelson nu-1 kriminalysčių, bet buržuar' ‘ 
šautas, be'tJ tūkstančiai Nei-Izija to-nepadarys! 
šonų gyvi ir veikia. Kvaily- [ R. M.

tai nės^monė.

šonų gyvi ir veikia. Kvaily- Į
• . I > : •

kiūtė ir žukauskiūtė. Pa
staroji, kuomet ALDLD 
2-ra kuopa steigėsi, dar bu
vo negimusi. Taigi jau tik
tai tas faktas liudija, kad 
mūsų ALDLD, nors ir prie 
labai nepalankių sąlygų, 
vistik pajėgė išauklėti jau
nimo, kuris ima dalyvumą 
organizaciniuos , darbuos.

142-ras mėnesinis 2-ros 
kuopos susirinkimas paro
do, jog ši kuopa yra nuvei
kusi daug gerų darbų tiek 
kultūriniam, tiek politiniam 
frontuos. Todėl sekančiais" 
metais, kuomet mūsų ALD
LD minės savo 20-tametines 
sukaktuves, 2-ros kuopos 
■draugai turėtų pagaminti 
gražią istoriją iš tų darbų, 
kuriuos kuopa nuveikė So. 
Bostono lietuviuos darbinin
kuos'. ' */ ' • '' ' ' 1 ‘ : ‘; 4

, Patinka j man 2-roj kuopoj 
ir tas f aktas,; kad čia: ima 
aktyvų dalyvumą- ir- drau
gės moterys.

Anglijos karaliaus sū
naus (Kento kunigaikščio) 
vestuvių pokilį Amerikos 
kapitalistinė spauda išpūtė, 
tarsi didžiąusį pasaulyj įvy
kį. Skaitydamas, žmogus 
matai, kaip Amerikos bur
žuazija pavydi Anglijos 
buržuazijai to fakto, kad 
čia nėra tokių kunigaikščių. 
Norėdama ūžbovyti rmilio- 
nus Amerikos bedarbių ir 
milionus daf dirbančiųjų, 
kurių gyvenimas vis sunkė-

DR. J. J. KAšKIAUCIUS
371 Lake SU Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Sena Lyties Liga

Seku “Laisvėj” jūsų patari
mus, bet 
neužeinu, 
tarti.

sau atatinkamo 
Meldžiu ir man

tikrai ištirta, ar

vis 
pa-

ga-Ar yra
Įima, išgydyt sena lyties liga. 
Dešimts metų atgal su viena 
turėjau kelioliką sykių susinė
simų. Už kokios savaitės pra
dėjo kanale peršėti ir rodytis 
balsganos zupės. Buvau prie 
visokių gydytojų. Visi ėmė 
darbą ir gerus pinigus, bet nei 
vienas darbo neužbaigė. Ne 
tik neužbaigė, bet kiek jie il
gai negydydayo, aš nieko ge
riau nesijausdavau. Už kiek 
laiko pradėjo pisti irrkistūkai. 
Išpūsdavo iki1 ‘žąsiefe kiaušinio 
didumo, o koks gėlimas! Iš to 
pasigadino ’ inkstukai, daug 
mažesni, minkštėsni ir • nebe
padaro organo -tokio istipraus,: 
ir sėklos daugiau negu perr 
pus mažiau beišeina, kaip kad 
sveikas buvau.

Daugiau kaip 2 metai nebe- 
gydaus. Maniau, gal liga pati 
išeis. Ir užpakaly, apie išeina
mąją tai kirba, tai graužia, 
tai degina. Ir kanale tur būt, 
yra žaizdų: kada šlapinantis 
sulaiko, kada patempia, labai 
degina ir kai kada padrėgsta.

Atsakymas -

Sprendžiu, kad Jūs esate 
turėję įsisenėjusiį triperį, go
norėją. Nors ir gerai1 gydoma, 
šita li£a kai kada esti pašė

lusiai atspari ir nesiduoda pil
nai išsigydyt. Mat, lyties or
ganų struktūra, sudėtis yra la
bai paini, tai, kai gonokokar, 
gonorėjos bakterijos, įsiriausia 
kur giliai į laibąsias dūdeles, 
tai iš ten keblu jie išganabyti. 
Jums, matyt, yra buvę įdegi
mo inkstukuose, o tai visuomet 
yra itin rimtas daiktas. Ne-, 
retai nuo tokių įdegimų visai 
užanka, užauga tūlos dūdelės, 
ir tada žmogus pasidaro nebe7 
vaisingas. Jums, kaip sakot, 
sėklų da pasirodo, bet žymiai 
mažiau ir menki teliko lytiniai 
gabumai, p i .f. I( ,

Inkstukų, kiaušinėlių Atro
fija^ arba sūvytimas keblokas 
daiktąs. Jums gydytojas turė
tų ilgokai perijodingai įleidi- 
nėt į kūną tam tikrų ekstraktų 
iš nėščių moterų šlapinto, “An- 
tuitrin-S” arba “Anterior pitu- 
itary-like principle of preg
nancy urine.” Neretai nuo to
kių špircavimų inkstukai atsi
gauna, padidėja ir geriau pra
deda veikti.

Jūs nesuminėjot savo am
žiaus. Jei da tebesat vidutinis 
pusamžis, pasėkos galėtų bū
ti visai neblogos. Ir gerai sen- 
sterėjusiam pasitaiko atsigau
ti.

žinoma, jeigu kartais da 
kur būtų užsilikusių .triperinių 
bakterijų, vietos gydytojas 
turėtų ir čia pasidarbuot, kad 
jos išnaikins. Yra tam būdų. 
Prityrę gydytojai juos žino ir 
praktikuoja. : 11



Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą, kainą.
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■ Maskvoje
Sovietų,

Jack Stachel

artistų dainas,

Sek

tijo’s nusistatymu yra dirbti

sudrpžia kąukazietišką kamš.
ekonominių kovų per lydė-

Kaučuk” darbi- faliniai paukščiai: štai 
.’i.-cir. v... I orimomis kain D’orvos. r

Klaidos Atitaisymas

Spa-
Mas-

Jie paliudys 
galybę ir pasiruošimą at- 
bet kokį priešą, kuris 
peržengt didžiosios pro
tėvynės sieną.

žurnalas “Šviesa” ir knyga 
“Pirmoji Lietuvos Proletarinė 
Revoliucija ir Sovietų Val
džia,” V. Kapsuko parašyta, 
jau prisiųsta del ALDLD 28

daug žmonių 
ir Didžiojo tea-

bus at* 
susirin- 

sekantį antradienį,
11, vakare,

j rašytojas I tarinę revoliuciją i 
Jo žvilgsnis I valdžią.Nuo “Laisvės” specialio 

Maskvos korespondento

Jau dvi savaites prieš 
lių revoliucijos sukaktuves
kva ėmė ruoštis didžiajai šven- 

‘išjtei. Aikštėse atsirado lentos, 
(dangau, ’ apsaugok ilgos kartys, stiebai, žmonės su

Tel. STagg 2-5043Notary Public

rieto

,:^V • - - ■ *

nx£

Vakar dienos “L.” 3-čiam 
puslapyje, rašto Ponų Šunys ir 
Darbininkai, paskutiniam ?pa- 
ragrafe. išmesta viena. eilutė; ir 
tuom sumaišoma sakinio reik
šmė. Ten turėjo būti: Jie tu
ri pakankamai pinigų -statyti 
tūkstantinius * paminklus savo 
šunims, bet darbininkas, kuris 
jiems tuos tūkstančius sukro
vė ir kuris nuo sunkaus dar
bo liko parblokštas, tai gyvas 
supūna kur tamsiame rūsyje.

Red-

Areštuota 16 Valdininkų 
Kaipo Šmugelninku

HACKENSACK, N. J.— 
Suimta ir teisman bus pa
statyta jau 16 Bergen ap
skrities valdininkų už val
dybos iždo šmugelį, kyšius 
ir suktybes.

' PamatiniaiKomunistų
’Tikslai Darbo Unijose bus

kad joje

vas už klasinę darbo unijų 
vienybę, kuri pati savaime 
inima kovą prieš išdavikiš
ką darbo unijų biurokrati- 

. ją ir reiškia organizavimą 
a _ i į a * i • į ekonominių kovų per lydė*

• Pakaitos, kurias mes pa- r| galvas, kaip mes vadi-
* dareme musų darbo unijų

I veikimo taktikoje, iškėlė ei-;
1 lę svarbių klausimų. Tarpe?

jų yra sekami:
1. Kur dabar mes turime 

daugiausiai dirbti — Am. 
Darbo Federacijoj, Darbo 
Unijų Vienybės Lygoj, ar

't nepriklausomose unijose?
2. Antras klausimas, ku

ris artimai susijęs su pir
muoju: ką ateityje darys

| Darbo Unijų Vienybės Ly
ga?

r 3. Kas bus su nepriklau-
> somom unijom, kurios susi

organizavo ir veikia, ir su 
obalsiu, iškeltu mūsų kon
vencijoj — Nepriklausomoji 
Darbo Federacija?

Kiti klausimai išplaukia
< iš pirmojo:

1. Ar mes raginsime ne
organizuotus darbininkus 
stoti į ADF?

2. Ar galima pasekmirr- 
, ^gos kovos vesti ADF orga-

'mizacijose? i
* 3. Ar gi dabartinis mūsų 
taktikos pakeitimas nėra re
vizija mūsų ’ buvusio j nusi
statymo? ’ *

4, Kokias pėrspektyvaš 
turime ADF?

Delei šitų klausimų kas 
{ nors turi būti pasakyta
' daugiau, negu kad buvo pa

sakyta Partijos konvenci-
• joj priimtoj darbo unijų 

klausimu rezoliucijoj, ka
life dangi nuo pradžios šių me- 
nh tų dalykų besivystymas pa- 
^fcjflarė tai reikalingu ir gali-

Bet pirmiau, negu at- 
sakius į šituos klausimus, 
noriu pakartoti pamatinę 
Partijos liniją darbo unijų 

m k l a u simu, pasiremdamas 
t? Partijos programa ir tiks- 
1 į lais, liniją, kuri turės mums

■

name, nepriklausomą vado
vybę. Šituose pamatiniuose 
tiksluose mes skiriamės nuo 

iADF biurokratijos ir refor- 
mistinių socialistą.

Šitie dalykai buvo ir pa
silieka mūsų vyriausiais 

'klausimais darbo unijų vei
kloj. Šitie klausimai buvo 
visą-Partijos gyvavimo lai
kotarpį esminiais klausi
mais santikyj su veikla dar
bo unijose. Iš kitos puses, 
mūsų taktika, rymanti ant 
obiektyvčs padėties, yra tu
rėjusi įvairių pasikeitimų 
įvairiais laikais, ypačiai mū
sų taktika, liečianti organi
zacinį darbą, liečianti veiklą 
reformistinėse unijose, ir 
steigime naujų unijų. Nu
statydami savo taktiką, mes 
visuomet vadovavomės Ko- 
minterno prityrimais ir Le
nino mokymais, kuris (ypa
čiai aiškiai ir stipriai pa
brėžė, kaip jau žinome, sa
vo garsioje brošiūroje “Kai
rysis Komunizmas”) parodė 
reikalingumą , komunistaųis 
neapleisti darbo reakcinėse 
darbo unijose, nepalikti ma
sių biurokratams, nebuda- 
voti “tikrų” revoliucionierių 
arba komunistų unijų, ir, 
tuo pačiu žygiu, nepatapti 
aukomis “vienybės, pasiek
tos bile kaina” (Kominterno 
Antrojo Kongreso Teziai).

“Bet Vokietijos ‘kairieji’ 
komunistai kalti kaip tik 
šitam paikume, kadangi, tik 
todėl, kad darbo unijų gal
vos yra reakcinės ir kontr
revoliucinės, jie šoka prie 
išvadų, jog reikalinga ap
leisti darbo unijas, atsisako 
dirbti jose, kad įsteigti nau
jas išgalvotas darbo organi
zacijas... Atsisakyti dirbti

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; _ 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar-,u». j 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. /

r f P ASID ABINKITE i
Visi if'visos yra į kviečiami atsilan- kA$į 
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir' ** 
pasidabinti savo plaukus ar veidą,.

CHARLES’UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

! elektros 
stotis ne tik apšvietė visus gi
ganto užkampius, bet varė ro
tacinę mašiną, kuri spausdino 
laikraštį, pakinkė ten pat įtai
sytą radio siųstuvą siųst žemėn 
“Internacionalo” ir “Aviomar- 
šo" garsus. Bolševikai ėmė 
konkuruot pasakiškam biblijos 
dievui: ir jie ėmė kalbėt iš dan
gaus.

Koks nepaprastas jausmas 
apima žmogų, kada vos tik įžen
gęs Raudonoj on aikštėn matai 
tūkstančių tūkstančius iš visų 

inžinie-r. kraštų einančių žmonių! Koks 
puikus organizuotumas, kokią 
begalinė jėga tų tūkstančių soz- 
cializmo statybos hęrojų! Rei
kia pamatyt tą nepaprastą rė-' 
ginį, kad pajustum visą jo di
dybę. • ' ! • ! ‘

Čerška kino filmuotojų apa
ratai, šaukia įvairius sveikini
mus garsiakalbis, nuo tribūnos 
mojuoja rankomis, skepetaitė
mis ir kepurėmis užsienio dar
bininkų .dele’gacijos. Užsienie
čiai stebi neužmirštamus vaiz
dus.

Visų akys krypsta į kairįjį 
Lenino mauzoliejaus kraštą, 
“žiūrėk, žiūrėk, Stalinas.” Mo
juoja rankos, nušvitę veidai ir 
akys. Tūkstančiai “ura-a.” 
Stalinas šypsosi. Jis pakelia 
ranką prie kepurės ir vėl už
kiša rankos pirštus po paltu 
ant krūtinės, štai Kalininas su-

IXIII | |OfiO Atviri kojų skauduliai, Garankš-|< II11II Į 11111^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
X ■■■WWW mutizmas, 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 StH Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL. DETROIT, MICH.

ii
Laike pastarųjų metų ar 

pusantrų metų mes (dažnai 
abejodami, kaip pav. anglia
kasy klų srityj) pakeitėme 
mūsų taktiką darbo unijų 
klausimu, kuomet sutikome 
naujas objektyves padėtis.

i tarnauti iki kapitalizmas 
bus nuverstas, nepaisant pa- 

! sikeitimo padėčių, kurios 
verčia keisti taktiką.

Mūsų, kaipo komunistų, 
pamatinis darbo unijų veik
loj uždavinys yra organi
zuoti ir vadovauti mases 
kovoje už jųjų tuoj autinius 
ekonominius ir politiniusPanašiai buvo angliakasyklų | ,eikalavimus j b/ je §itu 

l kovų, pasiremiant darbinin- ? 
jkų prityrimais, revoliucio- 
rnizuoti mases, ir mobili- 
' zuoti jas, revoliucinei kovai 
už nuvertimą kapitalizmo. 
Tuo būdu, nėra jokio prieš- 
giniavimb tarpe kovos už 
tuojautinius masių reikala
vimus ir kovos už panaiki
nimą kapitalizmo. Priešin
gai, tiktai todėl, kad mes 
taikome mūsų kovą prieš 
pačią kapitalistinę šistemą, 
mes galime apskaičiuoti vi
sas pajėgas kiekvienoj ko
voj ir žinoti, kaip mobili
zuoti darbininkų klasę ir jo
sios talkininkus už paturė
jimą kovų del tuoj autinių 
masių reikalavimų. Pasta
raisiais metais Kominternas 
smarkiai pabrėžė faktą, kad 
ypačiai šitam krizio laiko- 
tarpyj, ekonominė kova yra 
pamatinė grandis išvysty
mui darbininkų revoliuci
nių kovų. . Šitokios ko
vos, kokias mes paminėjo
me, gali būti pasekmingai 
vedamos tiktai pagrindais 
sudarymo plačiausio bendro

pramonėj, kur mes prade- - 
jome skaityti mūsų uždavi-' 
niu dirbti United Mine1 - 
Workers uniio *. kurioj dar-• 
bininkai yra sutraukti. Mes iZiv 
panašiai padarėme pakeiti
mus kitose pramonėse, kaip 

>.pav., tekstilėj tuč-tuojau 
apries streiką ir laike pasta
rojo streiko. Mes dabar 

<pravedame panašų nusista
tymą suknių siuvimo pra
monėje ir keičiame mūsų 
taktiką, kad ji atatiktų pa
dėties reikalavimams, plie
no ir automobilių pramonė
se. Eilėje pramonių (gele
žinkelių, spaustuvių, namų 
budavojimo, etc), kur senos 
unijos pasiUko masinėmis 
o r g anizacijomis, Partijos 
nusistatymas visą laiką bu
vo dirbti šitose unijose. 
Partija neorganizavo šitose 
pramonėse revoliucinių uni
jų. Eilėje pramonių, kurių 
darbininkai iki šiol buvo vi
siškai neorganizuoti, ir ku
riose federaliniai lokalai, 
prijungti prie ADF, pasta
ruoju laiku buvo įkurti (gu- j 
mo, aluminumo, ir kt.), Par-

šituose lokaluose ir pravesti 
kovingą dvasią, kad įsteigus 
šitose pramonėse nacionales 
industrines unijas, per ši
tuos federalinius lokalus.*' r

>•■■■' tri ..................... t..................................-..............

reakcinėse unijose, ‘ ^reiškia 
palikimą neužtenkamai išla
vintas arba atsilikusias dir
bančiąsias mases įtakoj re
akcinių vadų, buržuazijos; 
agentų, ir tt.

“Nėra abejonių, kad ponai 
Gompersai, Hendersonai, Joa- 
ux, Legienai, ir jiems panašūs, 
yra labai dėkingi tokiems ‘kai
riems’ revoliucionieriams, kurie, 
kaip Vokietijos opozicija 
principo’ ( 
mus nuo tokių ‘principų’) arba 
kaip tūli revoliucionieriai 
Amerikos Pasaulio Pramones 
Darbininkų (IWW), stoja' už 

? apleidimą darbo unijų ir atsi
sakymą jose dirbti. . Neąbe- 
jotina, ponai oportunizmo ‘ly
deriai’ grobsis už kiekvieno 
buržuazijos diplomatijos trikso, 
kad padėti buržuazinėm ' val
džiom, kunigams, policijai ir 
teismams neprileisti komunistų 
įsigauti į darbo unijas, išvyti 

'juos laukan visokiais būdais, 
padaryti jųjų veiklą jose nepa
kenčiama, užgauti ir užpulti 
juos. Reikalinga mokėti tą vis
ką perkęsti, pasirengti bile vie
nam ir kiekvienam pasišventi
mui, ir netgi—jei reikalinga— 
grobtis už visokių būdų, ma- 
nievrų ir nelegalių metodų, prie 
išsisukinėjimų ir gudrybių, tiks
lu, kad įsigauti į darbo unijas, 
kad pasilikti jose ir vesti pir
myn komunistinį darbą, nepai
sant kiek tas lėšuos. (Leninas, 
“Kairysis Komunizmas, Kūdi
kystės Liga”).

Iš viršpaduotojo išplaukia 
mūsų veiklos taktika viduje 
ADF unijose, nepaisant vi
sokių sunkumų, kuriose yra 
sutraukta masės darbinin
kų.

“Statydami darbo organizaci
jų siekimą ir esmę prieš save, 
komunistai neturi bijoti skilimo 
tokiose organizacijose, <Kur at
sisakymas nuo skilimo reikštų 
atsisakymo nuo revoliucinės 
veiklos .darbo unijose ir atsisa- j 
kymą bandyti padaryti, jas re
voliucinės klasių kovos įnagiais, 
bei atsisakymą nuo bandymo 
suorganizuoti labiausiai išnau
dojamą proletariato dalį” (Ko
minterno Antrojo Kongreso Tė- 
ziai Darbo Unijų klausimu), 

t
Iš čia išplaukia mūsų 

taktika organizavime naujų 
unijų todėl, kad ADF biu
rokratai atsisako leisti or
ganizuoti neorganizuotus, ir 
jųjų nusistatymas mesti iš 
unijų mases kovingų darbi
ninkų.

Šitie du dalykai tarnavo 
mūsų Partijai, kaipo pa
grindas išdirbimui mūsų 
taktikos darbo unijose įvai
riose darbininkų judėjimo ir 
klasių kovos vystymosi sta
dijose. •

(Trečias d. Stachel straip
snis tilps greitu laiku.)

! žila barz d °, akiniais ir skrybe-1 kuopos narių. “Šviesoj” 4-tas 
jl;e, Kaganovičius, Ordžokini-' ųumerisHaįai turiningas ! įvai- 
'dze... Į dešinę—Leipcigo by-'riais raštais. Knv^a vnntingai 
los herojus bulgaras Dimitro- lietuviams darbinuika’^s 
vas, demonstrantų sveikina-' labai svarbi todėl;
mas, kilnoja skrybėlę, o greta i yra raštai apie Lietuvos prole- 
jo garsus francūzų

Arbato gatve, j Henri Barbusse. < 
dar triukšmavo sustingo iš nusistebėjimo—tiek 

Dabar gi—ilga, ra-! nepaprastas ir niekad nematy
tas reginys.

Aikštė praeita. Susikaųpi- 
SSRS mas atslūgsta. Kolonos pama

žu įrsta. Sunkėja kojos. Prieš 
akis nelengvas uždavinys: 
kaip pasiekt namus, kad bent 
kiek atsilsėt. Tramvajai, auto
busai neina, gatvės pilnos dar 
vis tebetraukiančių aikštėn 
kolonų, milicija saugoja visus 
praėjimus, kad, ‘.pašaliniai ne
suardytų depioustrantų eilių ir 
neįvyktų susikimšimo. Tenka 
apsukt didelį' ratą, kol gAlų' 
^ale pasieki namus, i , . ; /

Vakare Mkskvos centro gatn 
vėse minių minios žmonių. Įva
žas ir didelis, Senas ir jaunas 
išėjo pasižiūrėt tiek kartų ma
tytos, bet niekad nenusibostan
čios Maskvos. Ir kur gi! Mas
kva žėri šviesoje. Centralinės 
gatvės radiofikuotos: garsia
kalbiai perduoda iš radio sto
ties geriausių 
muzika.

Ypatingai 
Gorkio gatvėj 
tro rajone. Gorkio gatvės lan
gų vitrinose iškabinti geriau
sių SSRS architektorių darbai. 
SSRS pasistatė Magnitogorsko 
ir Kuznecko metalurgijos kom
binatą, pakinkė Dniepro van
denis, kad duotų šaliai milion. 
kilowatu elektros energijos, 
pastatė automobilių, traktorių, 
kombainų ir tūkstančius kitų 
fabrikų, šalies idarbo žmonės 
nori gyventi gražiuose 'namuo
se, lankyti puikius teatrus. 
Milžiniškai išaugo Sovietų ša
lies kultūra, dar sparčiau ji 
augsi ateityj. Užtenka pereit 
Gorkio gatve ir pažiūrėti vi
trinas, kad įsitikintum; kokius 
didžiulius reikalavimus statb 
darbo, žmonės, savo meninin-

(Pabaiga rytoj> , .

Mes einam 
Nesenai čia 
tramvajai, 
mi, asfaltuota gatvė, po kuria į 
netrūkus lakstys požeminiai 
traukiniai pirmajam 
Maskvos metropolitene. Jos šo
nuose vienas po kito stovi di
džiuliai paveikslai, štai Stali
nas, Molotovas, Kaganovičius, 
Vorošilovas... Visas partijos 
CK Politbiuras.

Arbato aikštė—kur 1905 m. 
gruodžio sukilimo meth Mask-1 
vos darbininkai didvyriškai 1 ko
vės už. savo barikadų su ęaro 
kariuomene—irgi padidinta,, nu
griovus viduryj aikštės tyspju- 
sius gremėzdas namus, naujai 
išmeksfaltuota. 
iš visų pusių

pjūklais, kirviais tašė, kalė— 
.y ruošė tribūnas. Vienas paskui 10 i

'kitą sunkvežimiai ir tramvajų 
platformos skubino išvežt su
griautų namų plytgalius ir ki
tokį šlamštą.; Naujai Maskvai, 
nebepatinka senos siauros ir 
kreivės gatvės—ji lygina, plati
na, asfaltuoja senąsias gatvefe. 
Virš namų, 'ant sienų, skersai 
gatvių 1 pasirodo didžiuliai pla
katai, Spalių revoliucijos vadų 
paveikslai, o taip pat dabarti
nių šalies vadovų paveikslai, 
apsupti daugybės elektros lem
pučių.

Išaušo lapkričio septintos ry
tas, apyšaltis, bet sausas Mas
kvos lapkričio rytas. Tūkstan
čiai žmonių renkas prie savo 
darbo vietų, kad iš čia susiri
kiavus kolumnomis eiti į Rau
donąją aikštę demonstruot prieš 
šalies kapitonus savo atsieki- 
pius, savo pasiryžimą įvykdyt 
antrąją—socializmo pastatymo 
penkmetinę. Gatvėse netoli 
Raudonosios aikštės jau iš nak
ties apsidengę brezento ploščiais 
tūno plieno tvirtovės—įvairiau
sių tipų tankai. 
SSRS 
mušti 
išdrįs 
letarų

Ilgai sukaliojas mūsų kolona 
skersgatviais, gatvėmis ir aikš
tėmis, kol galų gale atsistoja į 
savo vietą rajono kolonoj. Į 
Raudonąją aikštę eina iš karto 
visi 10 Maskvos rajonų. Kiek
vieno rajono kolonos, priešakyj 
|einą to fabriko, darbininkai, 
kurie geriausia išpild^ savo pla
nus: jie pirmieji .raportuoja 
Raudonojoj aikštėj, partijos ir 
sovietų vyriausybės vadams sa
vo atsiekimus. Pro mus pra
eina fabriko 
ninkai su didžiuliais gumos ru
tuliais. Juos laiko iš visų pu
sių virvutėmis jaunuoliai, kad 
lengvi rutuliai nenulėktų į pa
dangę. Apačioj rutulių paka
binti portretai tų, kurie šian
dien susirinkę Lenino mauzolė- 
jaus kairiojoj pusėj. Raudo
nojoj aikštėj tie rutuliai pakils 
augštai, augštai, nusinešdami su 
savim ir portretus. Kauču.kie- 
čiai neša savo fabriko darbi- 
ninkų-udarninkų, ■ darbo herojų “Maksim 
portretus. Praeina tramvajų skrendant jam per Raudonąją 
remonto dirbtuvių darbininkai, aikštę įtaisyta jame 
Jų plakatuos užrašai: “Mes' 
išpildėm 90, 100% plano”. Ant 
ilgų bambukinių vyčių viršūnių 
sukaliojas permatomos medžia
gos skrituliai: juose Stalino, 
Kaganovičiaus, Vorošilovo ir kt. 
atvaizdai. Sovietų rūmų staty
tojai veža specialiais ratais di
džiulį Sovietų rūmų makietą. 
Darbininkai neša įvairių šios 
dienos “herojų", gyvenančių 
anoj rubežiaus pusėj, karikatū
ras. Praeina įvairios mokyk
los. Linksmi paauguoliai neša 
plakatus: “Aš būsiu 
rius”, “Aš būsiu gydytojas”, 
“Aš būsiu lakūnas.”

Praeinančią mūsų koloną svei
kina stovinti j šaligatviuos pub
lika. '() štai daugybė plonų, 
plonų balselių šaukia “ura-a”. 
Tai darbininkų ir tarnautojų 
vaikaiį1 4—5 metų, išėję su savo 
auklėmis iš vaikų darželių, svei
kina praeinančius demonstran
tus. Demonstrantai džiaugs
mingai šaukdami mojuoja ran
komis atsiliepdami , į kūdikių 
sveikinimus.

Aikštėj—tribūna. Ant jos— 
rajono organizacijų vadai. Per 
garsiakalbį girdis sveikinimai: 
“Tegyvuoja didvyriška Vokie
tijos kompartija! Laisvė ThaeL 
mannui! Tegyvuoja didvyriškas 
Ispanijos proletariatas!” Pra
einančios kolonos atsiliepia gar
siu “ura-a.”

Aikštę užpildė 
traukiančios į 

Raudonąją aikštę demonstrantų 
kolonos, štai eina I Pavyzdin
gosios valstybinės spaustuvės 
darbininkai. Jie neša iškėlę 
ant lazdų savo išleistų knygų 
formas. “Tegyvuoja I Pavyz
dingosios valstybinės spaustu
vės darbininkai! Garbė ir šlovė 
udarninkei NN už plano per
pildymą!”, šaukia ant namų sie
nų pritvirtinti garsiakalbiai. 
“Sveiki X fabriko seni kadri
niai darbininkai NN!” “Tegy
vuoja žygiuojantieji per Arba
to aikštę geriausio pasaulyj 
Maskvos metropoliteno staty
tojai!" Ruporai šaukia vis nau
jas ir naujas udarninkų ir 
udarninkių—darbo herojų pa
vardes. O tie herojai čia pat 
kolonose truputį sumišę šyp
sos.

Mūsų kolona sustoja. Jauni
mas tuojau organizuoja žais
lus. Atsiranda iš kaž kur ar
monika, o tai ir pątys iš šalių 
stovintieji demonstrantai ,lūpo
mis pagroja, rankomis papliau- 
škia, kol koks nors šokių mė-' 
gėjas .!
“su prisėdimu”.

O tuo tarpu augštai, virš 
Raudonosios aikštės, urzgia me-

1 lekia 
grupėmis, kaip gervės, po devy
nis sunkūs bombavežiai, štai 
skrenda virtinėmis po 49 leng
vieji. orlaiviai, o čia kaip strė
lės praūžia naikintuvai. Ant ga
lo pro namų viršūnes pasirodo 
nepaprasto dydžio oro tvirtovė 
“Maksim Gorky”. Išdidžiai ir 
lengvai plaukia oru didžiausias 
pasaulyj orlaivis, puikiausias 
Sovietų aviacijos technikos at- 
sie.kimas. Yra ko didžiuotis 

Gorkiui”, šiandien

Knyga ir “Šviesa” 
nešta ALDLD 28 kp. 
kiman 
gruodžio 11, vakare, 774 
Bank St. Visi nariai gaus dy
kai už 1934 m. pirmą, bet 
svarbią knygą ir jau ketvirtą ... 
numerį žurnalo “Šviesa.” 
Draugai, dar ir todėl reiktų "" 
visiems ateiti į susirinkimą, 
nes bus priešmetinis susirinki- , 
mas, jbus perrenkama valdybą.'* 
Iš Apsk. konferencijos ,bus iš- 
duotaš raportas, o taipgi labai 
svarbu apkalbėti ateinantis A-. <■ 
XDLD vajus, kuris prasideda 
su' naujais metais. ’
' Kiekvieno draugo pareiga 

bent po kiek ’ apmislyti apieovf 
vajaus reikalą ir kuopos sęr 
kančiame mitinge apkalbėti. 
bendrai draugų sumanymus.

ALDLD centras dabar turi 
visų draugų antrašus . ir po ” ,J 
naujų metų, 1935 m., “švie- 
sa” bus siuntinėjama paštu iš’/*' 
centro tiesiai nariui į namus, 7*^ 
kaip kad ir “Laisvė.” Draugai, ■ -a 
kuopos sekretorius pasirįžęs 
po sekančio susirinkimo rapor- 
tuoti centrui, kurie nariai lan- 
ko nuolat ar bent retkarčiais'"’ 
susirinkimus, ir kurie suvis 
nesilanko. Buvo bandoma da
ryt viskas, atvirutės rašomos 
ir spaudoje garsinama, bet kiti 
draugai nekreipia jokios do- L 
mės. r.iiž

f f I ' •

Waterbury, Conn

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N.
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Stebuklingiausią delis stebūklas įvyko ir dar dvi
lypis stebuklas, nes vos tik Pet- 
rikienei įžengus į Kauną, o jau 
Lietuvos policijantai ir kari
ninkai paliko toki švelnūs ir

ninkiškas organizacijas ir jų planus 
Įžanga tik 25c.

Kviečia Komitetas.
(289-290)

PtflLAMLFHIA, FA

Puikiai Pavykęs “Laisvės 
Naudai Bankietas!

kymą ir ragino stiprinti mūsų 
revoliucinę spaudą ir; visą ju- ELIZABETH, N. J

Bedarbių Tarybos susirinkimas aM 
sibūna kas ketvirtadieni, 7:30 vA 
vakare, Lietuvių svetainėje, 928 E 
Moyamensing Avė.

  į mandagūs del Petrikienės, o 
(Feljetonas) įjantų ir karininkų praeitis juo-; PetrikienS del Lietuvos kruvi.

; Jūs galit, vyručiai, sakyti, |da lr krttv,n?.- . į' fS (nų fašistu
... .. , , _ manim, vyručiai, kad viskas būt1 y-kaip tik sau norit, bet musų;. . ..... „ . .. .

t • . , . _ _ . • - Tz- buvę gerai, jei tik Petrikiene 'Lietuvos tėvynės sostine Kau- * .. . TZ T, . i... . . r nebūt uzkliuvus i Kauna. Bet.,nas yra stebuklingiausią vieta *
pasaulyj ir gana. Ir nepaisant,' 
kad mes ir gyvename dvidešim- ( 

s tame “mūsų viešpaties
je, amžiuje, kur mokslas, kul
tūra, pažanga iškilę augščiau 
Ararato kalnų; ir kad matyti 
bent kokį jau stebuklą, tai tik 
tiek gal yra progos, kaip yra ( 
gauti pieno iš karvės rago, o 
betgi stebuklai įvyksta, nepai- ■ 
sant, ar mes į juos norim tikė
ti, ar ne. Ir gal jūs, gerbia
mieji, šitai išgirdę, pasakysit:

* Nugi, va, dar vienas neišsimie-
• gojęs Tamošius išlindo ant sce

nos. Tačiaus, aš jums, vyru
čiai, o jau ypatingai jums, jūs 
rėksniai bedieviai, turiu štai ką 
pasakyti: Aš “alaus darželių” 
nelankau ir “rūzeveltinės” ne-į 
kaštavoju, todėl nesu pagiriotas 
ir žinau, ką kalbu. Tik jūs, 

, susimildami, turėkit nors tru
putį kantrybės ir palaukit, o aš 
jums aiškiau tą viską išaiškin- ■ 
siu, negu kunigas savo gaspa- 1

* dinės ligą. Štai jums, tik klau-
* sykit ausis ištempę:
; Aną metą, jums gerai, ger-
* biamieji, žinomas bedievių tė-
* vas daktaras Jonas šliupas te-
* kinas nusiskubino į Lietuvą su

tikslu, kad “pagelbėti” nuo karo 
( nukentėjusioms tautiečiams, ža

dėdamas jiems nupirkti gerą da- 
nišką kuilį, kuris... ir tuomi 
geriausiai pagelbėt nukentėju
sius nuo karo. Vienok šliupas,

•• pirmiau, negu nusiskubino į 
•* Daniją nupirkti kuilį, užsuko į

Kauną, kad paviešėti. O be- 
>> viešėdamas, šliupas aplankė vi- 

sas svarbiausias vietas, o kar- 
tu ir Vytauto žaliąjį kalną. Bet

‘.'7 kaip greitai šliupas nužengė 
" nuo kalno augštybės, taip grei- 
” tai pas tą “amžiną” bedievį pa- 

; sidarė didelė permaina: šliupas
* pamiršo visas svieto marn^stis, 

n o kartu ir kuilį, apart laivų
* bendrovės. Ir vieton, kad va- 
a "žinoti į Daniją, taixšliupas nu- 
” šlemšiojo į šv. Petro bažnyčią, 
” iŠsispaviedojo iš viso savo gy- 
” venimo, atliko gailestį už visus

padarytus griekus ir paliko die
vobaimingu žmogumi. Reiškia,

V'kitaip sakant, sugrįžo sūnus pa- 
t laidūnas No.' 1 prie dvasios 
i šventos ir sakramento.
1 Tai matot, gerbiamieji, argi,
Z tokį įvykį galima kaip kitaip Pr^e valdviečių ir kitur, reika- 
C pavadinti, jei ne stebuklu, ste- laujant priklausančių teisių
* būklingu atsitikimu? Juk to-
* kiam surembėjusiam storžie- 
' viui bedieviui, kuris “šventą tė-

i Taigi, dabar, gerbiamieji, 
{matot kaip Kaunas yra stebūk- 

otgi tas stebuklingasis Kaunas, lingiausia vieta pasaulyj, 
Kaip greitai Petrikienė uždėjo matot, kiek sugrįžo

v. į savo amerikoniškam batukyj j laidūnų
amžių- ' oja Kaune ant LaiSVėš Alejos, i o tarpe tų visų sugrįžusių ran- 

jtaip greitai atsitiko stebūklas: dasi ir viena “duktė”, kuri irgi 
(Lietuvos policijantai ir kariniu-;buvo “paklydus” ir gįna ilgai, 
kai, kurie geriausi ekspertai' ilgai “klaidžiojo” iki tik per to- 
mėsinėjime Lietuvos kovingųjų (kį “stebuklą” atrado tikrąjį ke- 

!darbininkų; kurių ne tik praei-pią, lyg ir toji paklydus avis 
itis, bet ir dabartis yra juoda' prie savo pulko. Tad, kurie tik 
ir kruvina, paliko toki geručiai, t rengiatės! .važiuoti į Lietuvą ii’ 

{švelnučiai, mandagūs ir žmp- {nenorit, kad ir su jumis įvyktų 
niški, taip, kad, rodos, tik imk {stebuklas, -susimildami, gerbia- 

! ir dėk į antį bei. kišk už pan- imieji, yęngkite užkliūti į Kau- 
čiakos. Reiškia,- ir čia niekas (ną. 
daugiau, kaip tik stebūklas, di-1

nes, 
sūnų pa- 

prie dvasios šventos,

Rumboniškis.

' Kietosios Anglies Apielinkėse Komunisti 
nis Veikimas Apsunkęs

Minersville, Pa. — Lžipkri- 
i čio 24 čia įvyko komsekcijos 
veikėju suvažiavimas. Vienas t(iš Philadelphijos orgamzato- 

irius, drg. Helman, davė labai 
svarbų pamokinantį raportą 

{ (lecture). Po to, išklausęs sek
cijos veikėjų raportus bei dis
kusijas, savo pareiškime štai 
ką pasakė: “Jeigu komunisti
nis veikimas būtų visur tik 
toks, kaip čia, tai Roosevelto- 
Butlerio fašizmas jau senai 
būtų užviešpatavęs. Ir d. Hel
man į visus svarbiuosius veikė
jų išsireiškimus, pamokinan
čiai, tartum tėvas savo vai
kams, atsakinėjo!

šiame suvažiavime pasirodė, 
kodėl ne tik komveikimas čia, 
dalinai, pasidarė apleistas, bet 
ir abelnai darbininkų judėji
mas kaip ir apmiręs. Užtai 
komveikėjai-vadai, čia vieni 
kitus skaudžiai kritikavo! Ta
čiaus kas tame labiausia kal
tas, tai čia tenka šiek tiek nu
šviesti.

Mes, Minersville — Shenan
doah apielinkėse, turim ketu
ris atsakomingus komunistus 
veikėjus; gali sakyt vadus. 
Jie gali organizuoti darbinin
kus, pusėtinai pasakyti pra
kalbas, vesti demonstracijas

; priklausančių teisių 
darbo žmonėms ir atlikti ki
tas partijos pareigas. Jie ta
me daug ką ir atliko: buvo

* vą” kitaip, per savo gyvenimą, (sutverta viena kita, komviene- 
; nevadino, kaip tik krokodilium, {tų ir pusėtinai palaikoma seno- 

atsiversti prie dvasios šventos jse vienetose nariai bei gauna- 
i nėra juokas; tai jau ne kokį ten ma naujų.. Nors šis darbas 
1 Šlubį išgydyti Čenstakavo j; čia ėjo nelengvai, lėtai, tačiaus 

jau reikėjo visos dieviškos ma-{Bedarbių Tarybų organizavi- 
-Icies. Tačiaus, jūs galit sakyt, į me, dedant pastangas, atnešė 

kaip tik norit, bet aš sakau, labai gerus rezultatus, ką že- 
kad tai stebūklas ir tas ste- 
oūklas įvyko Kaune.

Toliaus, nuvyko į Lietuvą J. 
O. Sirvydas. Ir su Sirvydu irgi 
tas pats atsitiko, kaip tik už
kliuvo į Kauną. Apie Sirvydą 
aš jums,- gerbiamieji, nei ne
kalbėsiu, nes jūs ii- patys gerai 
žinot, jog Sirvydas net ir savo 
.kelines paaukavo stebūklingojoj 
vfetoj—Kaune.

Ir taip daugelis bedievių—sū
nų- palaidūnų grįžo prie dvasios 
šventos, kurie tik lankėsi Lie
tuvoj ir užkliuvo į Kauną; net 
ir lietuviškų socialistų “tėvas”

■ j Grigaitis grįžo, lyg ir avinas 
z prie savo pulko avių.

Gi paskiausia, bet nepaskuti
nė, Lietuvoj lankėsi visiems ge
rai Žinoma brooklynietė “ponia” 
Petrikienė, kuri kadaise Lietu
voj caro žandarų labiau bijojo,-

■ negu davatka velnio. O jau
| Amerikos policistus kitaip nei

nevadino, kaip tik sargais su 
brasiniais guzikais. Gi važiuo
dama į Lietuvą, Petrikienė irgi 
nežadėjo, ir nei nesapnavo ap
kaišyti Lietuvos policijantus 
ložėmis, nes ir Lietuvos poTici-

miau matysime.
Kovingumo Pakilimas ir 

Nuslūgimas /
Kada kietosios anglies in

dustrijoj d a rbininkų-bedarbių 
gyvenimas darėsi vis labiau 
nepakenčiamas: vargas, skur
das, alkis, pagąliaus ir bado 
šmėkla rodėsi prieš akis. Ka
da darb. bedarbių užgyventas 
per kruviną prakaitą turtas— 
pati stubelė pradėjo rastis ant 
pražūties kranto. Tad gatvė
se, ant kampų ir visur kitur, 
bedarbių bei dalinai dirban
čių buvo pilna. Jie grupavo
si, jie klausinėjo vieni kitų, 
kas čia bus 
kom judėjimo 
ganizatoriams,
prie jų prieiti, išaiškinti, kodėl 
tas pragaištingumas yra ir ką 
reikia daryt, idant išsigelbėjus 
iš jo. Tuomi būdavo daug pa
traukiama prie kovingumo į 
eiles kovotojų, į mūsų organi
zacijas. Per tai galėjo būt di
desnė ir finansinė parama del 
palaikymo organizatorių.

Bet dabar čia pilnai išsipla-

toliaus? Tada 
veikėjams, or- 

buvo lengva

diena i dėjimą; o be to, trumpai pri- 
siminė reikšmę ir LĮJS įsire- 
gistravimo Mass, valstijoj.

Vakarui pirmininkavo ALD
LD 7-to Apskričio sekretorius, 
d. J. Grybas.

Kuomet po koncerto publi
ka, vieni šoko, kiti gražiai šne
kučiavosi, tai “Laisvės” vaji- 
ninkai, Šimaitis, lawrencietis 
Čiulada ir kiti smarkiai dirbo, 
ragindami darbininkus užsisa
kyti “Laisvę,” kurie jos dar 
neskaito. Gauta keletas “Lais
vei” naujų skaitytojų. :

Apie 12-tą .valandą svečiai

Gruodžio mėn. 1 
kaip jau žinoma, ALDLD 7- 
tas Apskritys suruošė dienraš
čio “Laisvės” naudai bankietą, 
kuris buvo pirmutine tos rū
šies pramoga So. Bostone. 
Nors lietus lijo ištisą šešta
dienį, iki 8 vai. vakaro ir tas, 
beabėjojimo, sulaikė kelis 
šimtus svečių nuo dalyvavimo 
bankiete, tačiaųs bankietas 
buvo labai skaitlingas publika. 
Parengime dalyvavo tarpe 
600-700 žmonių, nepaisant oro 
prastumo, nepaisant to fakto, 
kad tikietai į bankietą buvo 
gana brangūs—85 centai as-Į 
zneniui. Abi Lietuvių svetainės I nenoriai skirstėsi namon., . 
buvo užsipildę. Viršutinėj tę-' šitos rūšies bankietas yra, 
sės šokiai, o apatinėje svečiai! kaip sakyta,' pirmas tos rū- 
net per du kartu buvo sodina-j šies parengimaš Bostone. Nėra 
mi prie stalų ir vis nesutilpo, 
turėjo dar trečią kartą dalis 
sėstis. Daugelis buvo atėjusių 
pasiklausyti tiktai koncerto ir 
pasišokti. Jei oras būtų buvęs 
geras, tai nieku būdu svečiai 
nebūtų sutilpę į abi svętaines! 
Dienraščiui liks gražaus pel
no.

Aušros Draugijos Vajaus prakal
bos, sveikatos ir visuomenės reikalų 
klausimais, įvyks nedėlioj, 9 d. gruo
džio (Dec.), 2 vai. po pietų. Lietuvių 
Laisvės (Liberty) svetainėje, 269 
Second St.

Kalbės plačiai žinomas Dr. J. J. 
Kaškiaučius temoje: “Papraščiausios 
Darbininkų Ligos.” Taipgi, kalbės 
žymus rašėjas, D. M. šolomskas, jis 
kalbės apie darbininkų savitarpinę 
savišalpą ir abelną pasaulinę situa
ciją.

kokia yra mūsų padėtis, todėl visi 
dalyvaukime šiuose mitinguose. Or- 
ganizuokimės ir aiŠkinkim kitiems, 
kad tik bendrai kovojant mes laimė
sime bedarbiams apdraudą ir atsiek- 
sim savo pradėtą darbą.

Bedarbis.

Komisija.
(289-290)

LINDEN, N. J.
A.L.D.L.D. 165 kp. rengia 

Party” nedėlioj, 9 gruodžio, 
vakare, Welcome Hall, 16th 
Winans Ave.

Draugaį ir draugės, kviečiam visus 
j skaitlingai dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. Bus daug dovanų.WILKES BARRE, PA-

ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
d. gruodžio (Dec.) 9:30 vai. ryto,

“Card 
6 vai. 
St. ir

Įžanga tik 25c.
Kviečia Komisija.

(288—289)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D..^ 10 kp. susirinkimas 

įvyks subatoj, 8 d. gruodžio, 6. vai. 
vakare, 995 N. 5th St. šis susirin
kimas bus vienas iš svarbiausių, nes 
bus išduoti valdybos raportui' ir nau
ja valdyba renkama. Taipgi kurie 
draugai dar nesate pasimokėję duok
les už šiuos metus, ateikite ir pasi-,Z 
mokėkite ,tuom pat kartu galėsite ir ą

9 d. gruodžio (Dec.) 9:30 vai. ryto, 
Darbininkų svetainėje, 325 E. Market! 
St. Visi nariai malonėkite dalyvaut, ' 
nes turim daug svarbių dalykų ,ap- 
kalbčt, bus rinkimai naujos valdybos, 
ir reikės išrinkt delegatai į bedarbių 
konferenciją, kuri įvyks šią pat die
ną, 2 vah po pietų. Taipgi nepamir
škite atsivest naujų narių prirašyt.

Kuopos Sekr. J. V. S.
(289-290)

1 ° - • i
abejonių, kad sekančiais me-( 
tais ALDLD 7-tas Apskritys 
suruoš dar didesnį ir dar pa- 
sekmingesnį. Visi tie trūku
mai, jei tokių šiemet buvo, ki
tu kartu bus išvengti, nes jau 
bus turėta daugiau prityrimo.

Mano gi uždaviniu yra dar 
kartą tarti rengėjams, artis
tams,’. bankieto darbininkams 
ir visiems dalyviams didelį 
proletarišką ačiū! Tikiu, kad 
rengimo komisija surašys visų 
draugų ir draugių, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio bankie
to padarymo pasekmingu, var
dus ir juos paskelbs dienraš
tyje, oficialiai ištardama jiems 
didelį ačiū už jų nuoširdų pa
sidarbavimą.

tino taip vadinama anglių 
“butlegerystė,” taip kad tikrų 
bedarbių, galima sakyt, visai 
nėra. Jei bent tik tie, kurie 
mainose ir kitur dalinai nedir
ba arba kurie dar gali be dar
bo gyventi. O kiti visi iškri
kę po kalnus, įsikasę, įsitaisę 
“savas” mainukes, gaminasi 
anglį ir parduoda. O kiek 
šiems darbininkams tas atneša 
naudos, tai, abelnai imant, 
mažą kiek pasigelbėjimą prie 
gaunamos iš valdžios šalpos, 
kurie ant jos listo esą. Irgi tik ■ 
už tą mizerną pasigelbėjimą j 
tie mainieriai privargsta, prisi
kamuoja tiek ir tiek!

Kadangi mūsų draugai bei 
geri simpatikai, taip nusika
mavę, neįstengia atlikti' savo 
privalumų organizuotam dar
bininkų judėjime, tai ką jau 
kalbėti apie toliau stovinčius . .v . , 6.,
arba visai neorcanizuotus i^^sų liaudiškuose kostiumuose j duru. VienPrie tok?šiuo tarnu sunku mažiai pasirodė sudainuoda- galima gauti pas ehoro bile narj. 
Ine tOKių ŠIUO talpu SUnKU iv.idirJ.mA.I i1 Kviečiame visus ateiti ir laiką pra-arba visai negalima prieiti. mos (n ivaid.mdamos) Ei,, leięt |inksmai 

• j i • • • j • u’ Ir 14* o flainnlA o IrAmDar daugiau: tokiai situaci- 
jai susidarius ir mūsų vadai- 
organizatoriai atsidūrė kritiš
koj padėtyj. Klausimas ne 
tik prasimaitinimo bei buto, 
bet reik ir šian ten nuvažiuo
ti, gi finansų sunku kur gauti.! 
Todėl jau ir jų tūli neišlaikė, { 
nuėjo irgi 
tės,” 
Tad 
gali 
nors 
da pastangas! Tiktai dar lai
mė, kad kietųjų anglių plotų 
mažai yra: tik mažas šiaur
rytinis kampas Pennsylvani- 
jos, kur bedarbiai likosi tokiais 
nelemtais darbais užbovyti, 
sykiu kankinami ir laikinai 
atitraukti nuo kovų už tikrą, 
žmonišką gyvenimą! 

Bedarbių Tarybos
Tiesa, Bedarbių Tarybos 

veikia gerai. Jos per neatlai- 
džias kovas-demonstracijas iš
reikalavo iš valdžios, kad bū
tų atstovybė nuo kiekvieno jų 
lokalo Schuylhill pavieto be
darbių šelpimo įstaigoj. Da
bar jau B. T. (Unemployment 
Councils) ;tą atstovybę turi ir 
sėkmingai veikia. Ten dau- 
giadsia veikia mūsų .aųgščiau 
minėti vadai, čia, Minersvil- 
lėj, Bedarbių Taryba auga.. 
Kiekvieno penktadienio vaka
rą susirinkimuose, pasiskun- 
džiantiemš savo nariams duo
da patarimus ir išreikalauja 
pašalpą.

Taip pat dėka toms pačioms 
kovoms - demonstracijoms — į 
Harrisburgh’ą m a ršavimama, 
valdžia priversta mokėti ko
kią dalį rendų už bedarbių 
butus. Todėl namų savininkę- 
liai rašykitės—stokite į šias 
tarybas, jūs gausite čia pata
rimus ir išreikalavimą rendų. 
Matote, jei ne kovingų darbi
ninkų grumimasi prieš išnau
dotojus, kad ne kęvos už dar-

Svečių dalyvavo iš apielin- 
kės miestų ir miestelių, bet di
džiumą, aišku, sudarė vieti
niai, southbostoniečiai. Buvo 
atėjusių iš t. v. opozicijos 
žmonių, buvo ir socialistuojan- 
čių darbininkų.

Koncertinė programa buvo 
turininga, meniškai puikiai nu
sisekusi, nors trys garsintos 
artistės-daininin. (Brooklyno 
Klimiutė prisiuntė telegramą, 
pranešant, kad negalinti daly
vauti, taipgi negalėjo dainuoti 
ir Zuzana Neviackienė, nors 
bankiete dalyvavo, ir negalėjo 
pribūti hudsonietė Sidariūtė), 
kaip buvo garsinta, negalėjo 
dalyvauti.

Programos dalyviais buvo se
kami : merginų kvartetas,’ va
dovaujamas

R. M.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

Nedėlioj, gruodžio (Dec.) 9 d., ly
giai 6 vai. vakaro, Tarpt. Darb. Na
me, 3014 Yemans St., įvyks . antras! 
metinis Laisvės Choro koncertas ir 
komedija, šokiai bus nuo 9 vai. va- 

d-ffės Nukiūtės I karo iki 1 vaL ^.įžanga Yra Ph u ges iNUKiuies, j gi> 30c i§ anksto> 0 35 centai prie 
i tik šokiams 20c. Tikietus

prie “butlegerys- 
t. y. į skyles kasti anglį, 
suprantama, kiek ir jie 
atlikti komjudėjime — 
draugai ir stengiasi, de-

|mos (ir įvaid.indamos) 
uchem” ir kitą dainelę, akom-j 
panuojant balalaikom. Paskui; 
iš eilės pasirodė Petrikas, vie-1 
tinio “Laisvės” choro ir Law- 
renco choro mokytojas; po jo 
sekė, seserys Kaskevičiūtėę, i

I lawrencietes; vietinis daini-l 
{ninkas Juodaitis; Adelė Mic
kevičiūtė; Igno Kubiliūno ir'

Eleanora.
(289-290)

POTTSVILLE, PA.
Basi matykite su Ruby Bates 

Alabamos, kuri su Scottsboro jau
nuoliais kartu ant “freito” važiavo. 
Iš to kilo pasaulinis skandalas ir tie 
jaunuoliai dabar bandoma, kapitalis
tinės valdžios, legališkai nulinčiuoti.

Ruby Bates yra jauna ir gabi kal-
A. Mickevičiūtės duetas, Pe-įstoja. Ji papasakos tragišką Scotts- 
trikn ir Kaskevičiūtės dimta^ boro istoriją’ P.ėtnyčios vakare, 7 d. LUKO n ivasKeviciutes Quotas, i gruodžio (Dec.) 1934, 503 N. Center 
ir, pagaliaus Ignas Kubiliūnas ; street.
užbaigė dviem dainom. Pirmo- ! 
ji buvo “šluota,” kurią Kubi
liūnas įlošė. Tai ištikro graži' 
daina ir ją tinkamai daininin-; 
kas įdainavo.

Dainininkai visi dainavo tik 
po dvi dainas, nes taip buvo vyrams 

i i i ._ __ y 1 O'innmc
; mo eis mokyklėlės palaikymui. « x-v*4-I r n n i z-> i n 11 I r «■» z-J v

(289-290)

Rengia Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimas.

NEWARK, N. J- 
Darb. org. mokyklėlėLiet.

gia Tea Party subatoj, 8 d. gruodžio 
(Dec.), prasidės 8 vai. vakare, Dauk- 

i šos salėje, 104 Wallace St. Įžanga 
> 75c. moterims ir mer-

sulygyta, kadangi norėta UŽ- ' 50c. Pelrms nūn .šio^parengi-
baigti koncertas greičiau, kad { 
davus progos jaunimui pasi- 
šokti. Tiesa, publika privertė į 
padaryti išimtį, priversdama' 
Mickevičiūtę su Kubiliunu su
dainuoti vieną dainelę ekstra. 
Nepaprastai gražiai visiems 
programos dalyviams-daininin- 
kams vyko atlikti savo parei
gas. Jei ne toji sutartis, tai pu
blika, beabėjojimo, visų ne
būtų taip greit paleidusi nuo 
estrados. Generalė piano, paly
dovė buVo mūsų-Izabelė (nor- 
woodiete Jermalavičiūtė), bet 
kai kuriem dainininkam paly
dėjo Elena Žukauskaitė.

Trumpai teko pakalbėti 
Jurgiui Šimaičiui, mūsų žy
miausiam vajininkui, Iš Mon- 
tellos, apie “Laisvės” vajaus 
reikalus ir R. Mizarai, kuris 
varde “Laisvės” padėkavojo 
svečiams už skaitlingą atsilan-

bo klasės teises, viso t’o būt ne
gauta. Dabari^ gi ir tie, kurie 
kunigų išmokinti nekęsti ko
vingųjų darbininkų, irt jie tų 
kovų vaisiais šiandien naudo
jasi! Ar ilgai dar jūs, darbi
ninkai, klausysite tų veidmai
nių ?

Arbačauskas.

ren-

PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp. susirinkimas įvyks

; d. gruodžio (Dec.) 2 vai. po pietų, 
pas draugą A. Miliauską, 118 Wal
nut St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes bus kuopos valdybos rinki
mai 1935 metams, taipgi pasistengia
te užsimokėt duokles.

Sekr. R. Jarvis. 
(289-290)

9

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 8 d. gruodžio, 7 vai. 

vakare, 995 N.' 5th Sti, įvyks “Lais
vės” naudai rengto, koncerto-vąka- 
rienės komisijos susirinkimas. Visi 
komisijos nariai, tikietų platintojai 
ir apgarsinimų renkėjai kurie dar ne
sate atsiteisę, būtinai dalyvaukite lai
ku. šiame parengime delei užveizi
mo drabužių kambarį su visokiais at
letu prietaisais ir del labai keblaus 
laipiojimo, buvo užsimetusios 2 mote
riškos kepurės ir moteriškas kotas. 
Savininkai šių daiktų malonėkite a- 
teiti į šį susirinkimą ir atsiimti sa
vo daiktus. Taipgi tie ,kuriems pa- 
puolę svetimi drabužiai malonėkite 
atnešt ir mes sutvarkysim viską.

A. Ramanauskas.
(289-290)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia linksmą va

karienę, 8 d. gruodžio (Dec.), 7:30 
vai. vakare, naujoj svetainėj, kampas 
Main ir Poplar Sts. Nuo šio parengi
mo visas pelnas bus skiriamas pa
siuntimui delegato į bedarbių socia
lūs apdraudos kongresą kuris atsi
bus Washingtone., Tad kviečiam visus’ 
skaitlingai dalyvaut ir paremt darbi-

ROCHESTER, N. Y.
Ek-kareivių Darb. Lyga rengia di- j 

delį balių kuris įvyks šeštad., 8 gruo
džio, Gedemino svetainėje, 575 Jo
seph Ave.

Šis balius yra labai svarbus ir 
kiekvienai^ darbininkui reikia jį pa
remti ,nes veteranai siunčia maršuo- 
tojus į Washingtoną reikalaut at- 
mokėjimo bonų ir bedarbiams ap
draudos ir labai reikalinga finansinė 
parama. Įžanga tik 15c. ,bus ir lai
mėjimai prie įžangos tikieto.

Komisija.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 9 gruodžio, 10:30 vai. ry
to, 29 Endicott St. Visi nariai malo
nėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbų reikalų apkalbėt, ir bus ren
kama nauja valdyba ateinantiems 
metams. Taipgi, kurie dar ne pa- 
simokėję duokles, ateikite ir pasi- 
mokėkite, nes nėra gerai ilgai užtęsti 
savo mokestis.

Fin. Sekr. D. Lukiene.

WILKES BARRE, PA.
Prisirengimui prie darbininkų mo

kyklos yra šaukiamas komisijos su
sirinkimas, nedėlioj, 9 gruodžio, 10 
vai. ryto, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Visi komisijos nariai da
lyvaukite, nes turim svarbių reikalų 
aptarti. Visi pribūkite laiku.

/ Komisijos narys.

i literatūrą atsiimti.
Valdyba.
(288—289) g

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8-tos kuopos prieš-metinis 

; susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 6 d. 
gruodžio, 8 vai. vakare, 180-2 New 

. York Avė.
j Visi nariai malonėkite dalyvaut
i laiku ,nes turim daug svarbių reika- 
■ lų apkalbėt, taipgi bus visos valdy- 
i bos rinkimai.

Fin. Sekr. B. Derzanauskas.

DIDELIS NUPIGINIMAS'
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

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

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcrort 9-6901
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpąm laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimef St., Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pa* 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt įmūsų sandėlio. Vestuvėms iri įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

» ............ . ............................. ................................... ............................... . ............ .

JUOZAS 
| KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1429 South 2nd Street,

I HlLADEfPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—-Main 1417
i i 11««•■ 11 •mum   iiiHi>inĮ<naHmiHniiii*inĮmii»llHmH
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MEDUS
Daugelio prašymą ‘ gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40 
galionų tikro, šviežio, lie

pų žiedų medaus.

Vri-f 'rt- 4-

“fa

*

(Tąsą)
Ten mane keletą kartų areštavo, bet 

pasiliuosuodavau.
Mane sekdavo šnipai, bet aš nuo 

pasprukdavau.
Vieną kartą mane po vieno dalyko pa

gavo ir net užmovė man ranksaičius. Bet 
aš pasakiau apsaugininkui-palydovui:

—Pamanyk, kiek nuostolių... 
me buržujus. Daugiau nieko... 
emigrantai ir mums reik gyvent, 
nykit apie mūsų padėtį.

Ir va aŠ įkalbėjau jį numit nuo
ranksaičius. O potam, kada jis nuėmė, 
aš ėmiau ir pabėgau.

Po daugelio dalykų aš gana daug už
dirbau, bet pas mane nebuvo intereso 
taupyt didelių kapitalų, ir aš vieną kar
tą viską prološiau kazinoj.

17. Gastroliavimas
Ir čia va prasidėjo mano keliavimas 

po įvairius kraštus. Keičias įvairūs 
miestai ir įvairūs žmonės. Slenka mė
nesiai ir metai. Ir prisiartina 1925 me
tai. Aš atvažiuoju tai ten, tai šen. Vi
sur darau pinigus. Vėl išvažiuoju. Ir 
mane seka šnipai. Ir visa policija sumi
šus mane sekioja. Ir aš ausis pastatęs 
laukiu—kas tai bus.

Ir va tikrai, netrukus mane areštuo
ja. Mane areštuoja Bulgarijoj. Ir ten 
pas juos mane įmeta kalėjiman.

Bulgarijoj, Sofijoj, aš metus sėdžiu ka
lėjime. Mane ten negailestingai muša 
rykštėmis, šautuvų buožėmis ir guminė
mis lazdomis iki to, kad aš nustoju są
monės. Mane ten muša, kaipo vagį, ir 
kaipo žydą ir tarptautinį aferistą.

Bet paskui, po metų, aš pasiliuosuoju.
Aš išvažiuoju iš Sofijos. Aš atvažiuo

ju Graikijon. Aš ten gastroliuoju. Ten 
mane suareštuoja, bet aš pabėgu. Mane 
vėl areštuoja, bet aš atsiperka.

Aš važiuoju į Jaffą. Ir ten užsiimu 
visokiais tamsiais dalykais.

Paskui, vieną gražią dieną, aš netikė
tai važiuoju Aigiptan, į puikų miestą 
Aleksandriją. Juo labiau, kad man se
nai apie šitą miestą kalbėjo, būk ten gali 
gerai eit dalykai.

Ir va aš garlaiviu atvažiuoju į Alek
sandriją.

Tai puikus miestas. Jis purvinas. Ir 
nors tai Aigiptas, bet ten aš nerandu nie
ko aigiptiško.

Tai miestas dulkinas ir tvankus, ir ma
žai įdomus. Ir ten nelabai geri šantanai. 
Tai mažos smuklės.

Bet ten pas mane eina dideli reikalai. 
Ir kaip kitaip gali būt? Aš kalbu aštuo- 
niomis kalbomis ir žinau tokius dalykus, 
kokie niekam iš mano žmonių tarpo ne
žinomi. Ir aš jau giliai plaukioju, bet 
mane nori praryt kiekviena žuvis. Bet ' 
aš su šituo skaitaus ir dabar būnu nepa
siekiamas.

Bet aš negalvoju, ką aš darau. Ir ma
no sąžinė gryna ir nepaperkama. Šitam ! 
mane gyvenimas verčia. Ir aš negalvo
ju, kas aš, ir ką aš, ir kodėl taip atsitin
ka. Aš apie tai galvoju dabar, bet tuo
met aš apie tai nemąsčiau. Ir kuomet 
susitikdavau žmones, aš maniau, kad 
ką pas juos pavogt. Ir man tuomet bu
vo nesvarbu joks pasaulinis solidaru
mas.

Ir va, šitam mieste, Aleksandrijoj, aš 
netikėtai susitinku vieną savo artimą 
draugą. !

Jis man sako:
—O žinai, aš mačiau tavo žmoną Kai-

Y* «re. Ji gėrė už tavo sveikatą. Ji buvo 
su kitu. Važiuok ten, jei nori.

Pas mane širdis nustojo plakus nuo ši
tų žodžių.

’Jis sako:
j-Kas tau?
Aš sakau:

.—Aš dabar 
ten važiuosiu, 
minsiu nuo tavo žodžių. O jei aš tuojau 
važiuosiu į Kairą — aš galiu ją sužeist. 
Aš be jos negaliu gyvent, o ji gal nesu-

tikt. Ir aš. bijau ją sužeist, šito-aš ne- 
i noriu. Aš geriau trumpam laikui važiuo- 

siu į Graikiją, o kuomet aš ataušiu, aš 
atvažiuosiu į Kairą.

Jis sako:
—Na, tiek to. Daryk, kaip nori.
Ir va, vieną gražią dieną aš nuvažia

vau į Graikiją, nors man ir norėjos va
žiuot į Kairą. Ir man tiesiog krūtinę 
draskė nuo šito noro. Bet aš sėdau į 
garlaivį ir nuvažiavau Graikijon.

18. Nepasisekimas
Ir va, aš važiuoju į Graikiją ir

nau, kacTaš gerai darau, kad važiuoju į 
Graikiją—praslinks ne daugiau kaip mė
nuo, aš ataušiu ir tuomet iš Graikijos 
brauksiu į Kairą.

O pas mane tuomet, po daugelio daly
kų nervai buvo velniškai įtempti. Aš 
tuomet visas buvau pasipiktinimo paim
tas ir pas mane nevisai buvo rami šir
dis. Būt buvę baisios pasekmės, jei to
kiam stovyj aš būčiau sutikęs Mariją.

Ir va, aš atvažiavau Graikijon į Atė
nus.

Ten aš su vienu prieteliu padariau 
stambų dalyką. Aš su juo apvogiau vie
ną krautuvę laike pietų pertraukos. Aš 
paėmiau Fordą ir mes, su mano priete
liu, visų praeivių akyvaizdoj atidarėm 
krautuvę, prikrovėm mūsų Fordą šilkais 
ir be bausmės nuvažiavom.

Mes pasidalinom mūsų laimikį. Drau
gas pasiliko Atėnuos, o aš išvažiavau į 
Pirėjų.
,, - Aš maniau, kad aš išbūsiu Pirėjuj dvi 
savaites ir važiuosiu į Kairą, bet aš iš
buvau ten mažiau. Ten įvyko toks daly
kas, kuris pervertė visą mano gyvenimą.

Ten aš susitikau su vienu šunuodegiu. 
Tai buvo šlykštus žmogus, niekšas. Jis 
buvo Gruzijos žydas. Ir aš tokių šuį^ 
snukių senai nemačiau. Aš abelnai ne
mačiau tokių niekšų.

Jis abelnai buvo garsus tuom, kad už 
prekes neatiduodavo pinigų .

Bet aš pamaniau! Kas per niekai, 
kaip tai jis man gali neatiduot, norėčiau 
aš pažiūrėt.

Ir tuomet aš daviau jam tris šmotus 
krep-de-šin’o.

O jis man, tikrai, neatnešė pinigų. 
Tuomet aš ėjau jo jieškot. O nervai pas 
mane buvo įtempti.

Aš suradau jį vienam restorane. \
Jis, šunsnukis, lošė 'dominais.
Jis gėrė alų ir lošė dominais.
Jis lošė su kokiuo tai kaip jis pats šun

uodegiu. Jie abudu išsyk man pasiro
dė grąsūs. •

Bet aš jam sąžiningai pasakiau, nors 
mane draskė pyktis. Aš jam pasakiau:

—Aš atėjau pinigų. Kaip tu į tai 
žiūri?

Jis pasakė:
—Kas link pinig , tu geriau nesirū

 

pink. Aš tau pirįigų nusprendžiau ne

 

duot. O tu priemianęs nelįsk. Tu toks 
ponas, kad jei šūktersi, tai policija apsi
džiaugs tavo šauksmu. Geriau prasiša
link, o tai tave, čia areštuos. Ir tu pats 
gailėsies, kad reikalauji pas mane pi
nigų !

Bet mane šitie žodžiai skaudžiai užga
vo.1 Ir aš buvau išsigėręs.-

Aš staiga pagriebiau nargilę ir perkir- 
tau jam velniop galvą.

Jis parkrito ir visi pradėjo šaukti.
O aš pasileidau bėgt laiptais. Ir kuo

met iš apačios bėgo žmonės, kad pama
tyt, kas atsitiko, ir ką sulaikyt—aš ėjau 
stebėtinai ramiai. Ir nieks ant manęs 
nepamanė.

Aš išėjau į gatvę. Ir jau čia pasilei
dau bėgt savo viešbutin.

Bet ten staiga matau policijantą. Tai 
atvažiavo manęs suimt. Jiems pranešė, 
kad mane areštuotų ir kad aš beveik už
mušiau žmogų.

Tuomet aš neužėjau viešb^in, kur pas 
mane buvo visi daiktai, o Smbinaus at-
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LOS ANGELES, Calif., gatvekarių darbininkai beveik vienbalsiai pa
sisakė už streiką, čionai darbininkų skundų komisija suskaito balsūs.

| Kadangi ten nebuvo galima 
gauti darbo, tai atvažiavo į 

; Derry, N. H. Ten dirbdama 
Rožės K. Dambrauskienės Mir- Iir Kyvendama susipažino su 

tis Ir Laisvos Laidotuvės i AIbinu P' Dambrausku ir bir- 
j želio 28 d., 1914 m., jiedu ap- 

Spalio 30 d., kaip 10:20 vai. įsivedė. Derry’je išgyveno 6 
j vakare, mirė Gale ligonbutyje | metus, 1919 m. persikėlė gy- 
i Rožė K. Dambrauskienė, ture-1 venti į Haverhill, Mass. Volio
dama 43 metus amžiaus, žmo-jn® Amerikoj išgyveno 21 me- 

Aiu- -n i itus.' Velionė Rož’ė K. Dam-na Albino P. Dambrausko, na-', , . , , . .brauskiene, delei jos silpnos 
rio Amerikos^ Lietuvių Darbi- sveikatos, neprigulėjo prie 

___________ .j organizacijų, 
Tarptautinio Daibininkų Ap-:beį darbininkiškam bei komu- 
sigymmo. i nįstiniam judėjimui, tai visa-

Velionė sirgo virš 4-rius me-Ma ir visur pritarė. Kur nega
lus laiko. Lankėsi pas įvairius i Įėjo dasidėti savo darbu, tai 
gydytojus, kurių buvo pripa-■ stengėsi dasidėti su auka, 
žintos šios dvi ligos, ncivų Ii-į pas ^d. Dambrauskus buvo 
ga ir per aukštas kraujo spau-|kaip ir Rokja kalbėto«jų stotis> 
dimas.,Kadangi velione turėjo ipag juog daugiausia darbinin- 
per aukštą kraujo spaudimą, | kįgky kalbėtojų yra apsistoju

sių ir pernakvojusių.
Velionė buvo rimto būdo 

. j kreiptasi' moteris, mylinti teisybę ir už 
irius gydyto- ■ teisybę visada kovojo. Su savo 

sugyveno labai gražiai.

Haverhill, Mass.

ninku Literatūros Draugijos irj fj a r bininkišku rri . i _ j • • t~\ i • • i a i c

tai iš tos priežasties, kovo 7 d., i 
š.m., gavo sukrėtimą (shock).' 
Buvo suparalyžiavę veik visą 
dęšinį šoną. Buvo 

r|5agalbos pas įvairiil 
|juS bei specialistus virš minė-j vyru 
itų ligų, bet nuo visų buvo gaifr Taipgi ir su visais stengėsi su-

■ - , kad gyventi kuodraugiškiausia. Te
gul. tau, drauge, bus lengva,, 

‘darbininkų ašaromis ir krauju
Su gydytojų patarimu, spa- j aplaistyta, šios šalies juoda že

lio 28 d., tapo iš namų perkel-|me|g 
ta į virš minėtą ligoninę, kur, j 
išsikankinus dvi paras di
džiausiuose skausmuose, ir mi
rė, palikdama didžiausiam nu
liūdime savo vyrą, su kuriuom 
išgyveno 20 metų ir 4 mėne
sius. Taipgi paliko savo moti
ną ir dvi seseris, gyvenančias j 
Lietuvoje.

Lapkričio 3 d., kaip 10:00 
vai. ryte, velionė Rožė K. 
Dambrauskienė tapo palaidota 
Haverhill’io Lietuvių Tautiško
se Kapinėse, Bradford, Mass. 
Tapo palaidota pagal velionės 
reikalavimą, laisvai, be jokių 
bažnytinių ceramonijų, daly
vaujant nemažam skaičiui 
draugų, draugių ir giminių. 
Į kapus velionės kūną palydė
jo virš 30 automobilių. Velio
nes Rožės karsta puošė 8 gy
vų. gėlių vainikai, kurie buvo 

i prisiųsti nuo: Laisvės Choro; 
Latvėnų ir Remeikų šeimynų, 
iš Derry, N. H.; Aug. Dam
brausko, iš Stoughton, Mass.; 
Kučinskų šeimynos, iš -Athol, 
Mass.; Basilių šeimynos ir ve
lionės vyro Albino.
Trumpa Veliones Rožes K.

Dambrauskienės yBiograf i ja

Rožė gimus Lietuvoje, Var
kalių kaime, šilavos parapijo
je, Ęaseinių apskrityje. Barbo
ros Jeskevičiūtės ir Juozo Šim
kaus duktė. Į Ameriką atva
žiavo 1913 m., į Maine valsti
ją, pas savo švogerį J. Budą.

j tas vienokis atsakymas, 
negalima išgydyti.

Tu baltas, kaip popieris.

(Daugiau bus)

į Kairą nevažiuosiu. Aš 
kuolnet šiek tiek nusira-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, , “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Brooklyn, N. Y;. ' \

: S*

1 ===========================

į Už Kvortą 75 centai 
Už Galioną $2.75

lankėte sergančią mano drau- jĮ* 
gę namuose ir ligoninėj.

Albinas P. Ddmbraūskas

Pastaba:
Giminės arba pažįstami 

norinti gauti daugiaus žinių 1 
apie Rožės K. Dambrauskienės 
mirtį, kreipkitės po šiuo an
trašu: 18 Garfield St., Ha-1 
verhill, Mass.

A1 Naudokite medų vietoje 
, cukraus. Nelaukite pir- 
/T kimui medaus pakol turė- 

t site šaltį. Naudokite me- 
! dų, kad neturėtumėt 
! šalčio!
ii ,4- Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: 

it “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET 

IT BROOKLYN, N. Y.

V--

T* a4

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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

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

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pil$s) 
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, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

f

i

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS :
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšb*- 
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Reporteris.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

BEN GERSOVITZ
Notaras

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

JONAS STOKES
Marion St, kamp. Broadway 

. Chąuncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glėnmote 5-6191

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

r“

Vieša Padėka Visiems Daly
vavusiems Rožės K. Dam
brauskienės Laidotuvėse, Ku

rios Buvo Lapkričio 3 d., 
1934 Metų

Širdingai ačiuoju visiems 
giminėms, draugams-draugėms 

j ir visiems pritarėjams, dalyva
vusiems mano mirusios drau
gės Rožės šimkiutės-Dambrau- 
skienės laidotuvėse bei prisi- 
dėjtįsiems su įvairiais draugiš
kais patarnavimais mano liūd
nose valandose.

Taipgi tariu širdingai ačiū 
visiems giminėms ir draugams 
už prisiųstas gėles laike mano 
draugės šermenų, širdingai a- 
čiu ir tiems draugams ir drau
gėms, kurie dar prieš mirtį at-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ’ ir 

< gydyme , ,

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizy 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. 1

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET :
BROOKLYN, N. Y.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

■ f?
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Šeštas Puslapis LAISVI
£19

Ketvirtad., Gruodžio 6, 1984

' ■ Trumpos Žinutės
Politiškas vijurkas Al Smith 

atidarė kalėdinius išpardavi
mus akliems. Iš vienos pusės

Tik Meažmiiršk s fe Nedsliojo!
<

—Sveika, sveika, mano 
drauge! O kur taip bėgi, sku
bini?— pasiteiravo Jonas su
tikęs savo draugę.

— Kur? Kam dar klausi, ar
gi nežinai, kad šį vakarą mes 
turėsime paskutines genera
tes praktikas “Tamylos”?
f —žinau, kad jūs rengiatės 
prie vaidinimo, girdėjau, kad 
drg. Juška h- patsai lošia ir 
kitus miklina, bet, kad jūs tu
rėsite šį vakarą praktikas, tą 
nežinojau.

t—Ne!, o, tai žinok, kad mes 
Josime kabulų drabužiuose, rū
buose, ir aktoriams pastabas, 
jeigu dar bus reikalas, darys 
jau tiktai tarp aktų. Reiškia, 
šios praktikos bus kaip ir ti
kras lošimas.

—Taip, na, o pašalinius ar 
leidžiate pamatyti, kad ir šj 
vakarą ?

—Ar leidžiame? žinoma, 
tik su ta sąlyga, kad turi iškal- 
no tikietą nusipirkti.

—Kaip tai, ar tai ir į prak
tikas reika turėti tikietą?

—O, ne, ne,—paaiškino Ma
rytė. —Į praktikas nereikia a- 
tiduot tikietą, bet jį turėsi a- 
iiduoti sekmadienį, 9 d. gruo
džio, 3 vai. po pietų, Brookly- 
ho Labor Lyceum Svetainėje, 
949 Willoughby Ave., kur šį 
veikalą vaidinsime.

—Suprantu, suprantu, tai

jūsų aktoriai, ar jau gerai iš- 
miklyti?—klausė Jonas.

—žinoma, kad tikri artis
tai. žinai, lošia dd. Nalivaika, 
Bubliūtė; Jakštys, Buivydžiū- 
tė, ogi ir tas didžiausias juok
darys Judzentas, taipgi Za- 
blackienė ir kiti geri aktoriai 
ir aktorkos.

—Na, tikrai būsiu, tikietus 
jau turiu. Šia, jeigu netiki, pa
sižiūrėk.

—Taip, net keturis tikietus! 
Gerai, na, tai gali eiti ir pa
žiūrėti generales praktikas.; 
Bet neužmiršk mus sekmadie
nį, lygiai 3 vai. po pietų būk 
jau svetainėje.

Klausovas.

Pikietuoja IRT Raštinę
Darbininkai Interborough 

Rapid Transit Co. pikietuoja 
tos kompanijos centralinę raš
tinę, 165 Broadway, New Yor
ke. Jie reikalauja, kad būtų 
atgal priimti penki darbinin
kai, kuriuos kompanija pava
rė iš darbo už unijinį veikimą.

Darbininkai Renka Del egatus 
j Būsiamą Bedarb. Kongresą

Sausio 5-7 dienomis, Wash
ingtone, įvyks visos šalies be
darbių darbininkų ir darbinin
kų organizacijų kongresas. Jis 
šaukiamas, kad išdirbus ben
dro veikimo planą. Bedarbių 
kiekis vėl smarkiai pradėjo 
augti ,visoje šalyje. Kartu bus 
įteikta kongresui reikalaviihai, 
kad būtų priimtas H. R. 7598 
bilius, kuris jau metai laiko 
yra įneštas į kongresą. Sausio 
mėnesį, Washingtone, susi-, 
rinks ponai kongfesmanai į 
reguliarius posėdžius.

“Daily Worker” skelbia 
daugelio unijų, kliubų, bedar
bių tarybų ir kitokių New Yor- 
ko organizacijų vardus, kurios 
renka delegatus. Ir; lietuvių 
darbininkų organizacijos ne
privalo atsilikti nuo kitų tau
tų revoliucinių darbininkų.

“Vienybė” Buvo Išdalinus 
500 Tikietą! Veltui

Ponas Matusėvičiūą, kuris 
labai artimai susirišęs su 
Strumskiais ir kitais Brookly- 
no fašistais, veikiausiai neti
kėjai Amer. Liet. Pil. Kliubo 
susirinkime pasisakė, kad 
“Vienybė” turėjo sėkmingą 
koncertą,, daug žmonių, todėl, 
kad ponas Strumskis veltui iš
dalino 500 tikietų. žinoma, 
jeigu veltui tikietus dalina, tai 
aišku, kad gali daug turėti 
svieto, bet tai'*’ tas' nereiškia, 
kad ten dalyvavę yra fašisti
nės “V.” pritarėjai.

, Reporteris.

jis pirmoje progoje nori vis 
pasigarsyti, iš kitos biznieriai 
mano, kad daugiau parduos.

60 nedidelių spaustuvių! 
New Yorko mieste atidavė at
gal NRA arelius, nes jos nie
ko bendro nenori daugiau tu
rėti su NRA ponais.

Panelė Ethel Bass, 25 metų 
mergina, ,651 W. 190th St., be
važiuodama savo automobi- 
lium atsimušė į medį. Ji grei
tai mirė, o du kiti žmonės gu
li ligonįriėjė. • < ’ i. v į

Iškirto Policistams Šposą
Kas tai pašaukė per telefo

ną, kad Social kliube, ant 81 į 
Park PI. reikalingas policistas. 
Greitai ten pribuvo policinin
kai Snedy ir Blaine, palikdami 
gatvėje savo radio kara No.

Iš ALPK Susirinkimo
Antradienį atsibuvo prieš- 

metinis susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo, jo 
svetainėje, 80 Union Avė. Na
riai buvo šaukti atvirutėmis. 
Svarbiausi klausimai buvo, tai 
rinkimas pusės valdybos 1935 
metams. Į pirmininkus kandi
datavo Ambroževičius, senas 
pirmininkas, ir prieš jį socia
listai statė savo amžiną kandi
datą į visas vietas poną Mi- 
chelspną. Ambroževičius ga-

Sugavo Du Vagius
Du plėšikai užpuolė Mosko

witz krautuvę, 210 Hughes St. 
ir pasigriebė $32 pinigai. Bet 
kada jie išbėgo ant gatvės, tai 
pakliuvo į policijos rankas. 
Jie padavė savo vardus: V. 
Ericcio, 22 metų, ir L. Gold
man, 21 metų amžiaus. Abu 
nugabenti į kalėjimą. Vagys
čių, plėšimų ir kitokių užpuoli
mų kiekis nuolatos didėja. O 
tai vis pasekmė kapitalistinės 
tvarkos, krizio, bedarbės ir 
kitokio vargo. Ir šie plėšikai, 
suprantama, nėra iš profesio
nalių tarpo, kurie į metus turi 
milionus įplaukų ir valdžiai 
moka taksas nuo jų.

Bus Prakalbos Bedarbės ir

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
šaukiasi į visų unijų dažytojus 
darbininkus, kad jie visi ben
dromis jėgomis kovotų prieš 
išnaudotojus.

Darbininkų protestai prieš 
miesto aldermanų siekimą už
dėti taksus ant pirkinių ne
duoda ponams ramumo. Al
dermanų tarybos prezidentas 
ponas B. S. Deutsch jau pra
deda teisintis, kad jis neprita
ria tiems taksams. Reikia tik 
dar smarkesnio darbininkų 
veikimo k bus galima atmušti 
ponų plėšikiškas žygis.

Penki ginkluoti plėšikai už
puolė prieplaukoje N3, Hobo- 
kene, sargą, pasigriebė iš prie
plaukos penkis didelius bak- 
sus su įvairiais kroviniais ir 
laiveliu pabėgo.

I I iiiirrwiwTHUBiiri I - i n i ,
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TviežiT"Skanūs : Gryni ’"ynatinei’

PIRKITE $50,000
SAU SALDAI-
NIUS TIESIAI

[MIX WMWI tl'IC05(\

I
f? 
i:
i: IŠ DIDŽIAUSIŲ

IŠDIRBEJŲ.

JEI jOS ESATE RAGAVĘ SKANES
NIŲ SALDAINIŲ DVIGUBAI AR TRI
GUBAI AUGŠTESNE KAINA, GRĄŽIN
KITE ^TUŠČIĄ DĖŽUTĘ IR LOFT TUO
JAU SUGRĄŽINS JOSŲ PINIGUS.

Loft užmokės $50,000 i Labdarybę, 
jei kas įrodys, kad bi kurie kiti sal
dainiai, nepaisant kokiu vardu, ko
kybės ar kainos, yra grynesnį už 
Loft saldainius. Loft saldainiai yra 

‘ padaryti be glucose ir be kitokių 
apsaugų ir pavadavimų.

Padaryti is tyro 
maleso, puikiau- 

sviesto, grie- 
tinęs, nendrių .
cukraus ir pa- M 
s k ų n i n ti pui-

.^kĮausia vanilla.

k Y2,auncų (50 centų vertės)

FIFTH AVENUE
Assorted CHOCOLATES
Gražus rinkinys 
p u i kių, skanių 
prikimšimo ap- >
dengtų su Loft H (t
aksominiai švel- ■ 
niu tyru šokola- BUBI '
du.
Pilnas Svaras (50c vertės)

Jūs Esate Saugūs Kada Perkate LOFT Saldainius

'-'SALDAINIŲ VERTES

CHOCOLATE MOLASSES

Pilnas Svaras (50c vertės)

jus bijote, kad aš pamatęs ge-!1073. Bet kada jie ten nieko 
nerales praktikas galiu jau ir 
neiti žiūrėti vaidinimo? O, ne, 
to tai nebus! Aš myliu matyti 
praktikas, bet dar daugiau,

nerado ir išėjo į gatvę, tai ne
rado ir savo karo. Buvo sukel
tas didelis lermas. Matyti špo
sininkai tą viską girdėjo būda-

svetainėje, kur šimtai žmonių mi policijos kare, per radio, 
—visi žiūri į steičių. O kaip kiek pavažiavę jie jį paliko.
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“Tamyla, KaMy Mergele ’
Penkių aktų melodrama, vaidins Aido Choras.

. Sekmad., 9 d. Gruodžio, 1934 m., Labor Lyceum Svetainėj,
J, . 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 1

Pradžia 3-čią valandą po pietų.

J. Juška, žymus artistas 
Šiame veikale jis vaidins 

visur buvusio rolę.

vo 55 balsų, 0 Michelsonas 
43. Finansų sekretorium 
rinktas senas, V. Kalėda, 
balsais prieš Kasiulaičio 
balsų. Knygų prižiūrėtoju
liktas senas—J. Baliunukas 
vienbalsiai. Buvo renkamas 
vienas maršalka, išrinktas se
nas —Merkevičius,' 63 ’balsais 
pHeš Skučą, gavusį 26 balštis. 
Socialistai labai puolė draugą 
Merkevičių, bet, nabagai,' nie
ko hėlaimėjo.

Buvo renkami trys direkto
riai, išrinkta Žukauskas, Va
lecką ir A. Balčiūnas. Kandi
datų buvo septyni, ilgai ėjo 
aptarimas. Socialistai — Tiš
kus, Michelsonas ir kiti dar
bininkų priešai net sušilę pir
šo savuosius, bet nedaug lai- 

’ mejo. Kliubo vedėju paliktas 
tas patsai Draugelis. Knygų 
peržiūrėjimo komisija išrinkta 
iš tų pačių, K. Jankaitis, Ma
siulis ir Kreivėnas.

Po to daugiausiai buvo dis
kusijų klausime pereito pikni
ko. Pasirodo, kad pusėtinai 
daug tikietų nesugrąžinti, ku
rie buvo išduoti nariams ir vai
kučiams belankantiems moky
klą platinimui. Po ilgų disku
sijų nutarta likviduoti tie ti- 
kietai.

Verstiną Taksą Reikalu
Dar tik kelios savaitės po 

rinkimų, o jau demokratų 
partijos viršininkai parodė, ke
po reikalus, jie atstovauja. Aš
tuonis darbiniu, veikėjus areš
tavo Williamsburge prie šal- j 
pos biurp. Miesto aldermanai 
nutarė uždęfi 2% taksų ant 
yįsų pirkinių, (kad. pakėlus 
neišpasąkytai kainas. Tuom 
pat kartu kąpitalistai krauna
si sau didžiąųsius pelnus.

Bedarbės Reikalu ir reikalu 
kovos prieš, minimus taksus 
yra rengiamos prakalbos. 
Rengia Williamsburgo Be
darbių Tarybos, penktadienį, 
7 d. gruodžio, 8 vai. vakare, 
mokykloje No. 19, So. 3rd St. 
ir Keap St., Brooklyne.

Kalbės draugas . I. Amter, 
generalis bedarbių organiza
torius, Martha Stone, buvusi 
Kom. Partijos kandidatė 14th 
rinkimų distrikte ir drg. Nat 
LeRoy, Williamsburgo bedar
bių organizatorius.

Yra šaukiami vietiniai al- 
ir Gold- 
į šį dar- 
atsakytų, 
kodėl jie 
reikalais.

dermanai Sullivan 
stein, kad jie ateitų 
bininkų mitingą ir 
kodėl jie taip daro, 
nesirūpina bedarbių

Kliubo Narys.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Juozas Malakauskas, 51 m. 

amžiaus, 301 Water St., Broo
klyn, mirė gruodžio 4 d., Sea 
View Ligoninėje. Pašarvotas 
grąboriaus Bielausko koply
čioje. Bus palaidotas gruodžio 
7 d,, Trejybės Kapinėse. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius Matthew ( P. Ballas 
(Biela.usį<as).

MASPETHO DRAUGŲ IR 
DRAUGIŲ ATYDAI

LDS 14 ir ALDLD 138 kuo
pų mėnesinis susirinkimas į- 
vyks ketvirtadienį, 6 d. gruo
džio, 7:30 vai. vakare, r pas 
draugus Laukaičius,, 64-45 
Perry Ave.

Visi nariai dalyvaukit, nes 
“Šviesos” ketvirtas numeris 
jau gatavas ir galėsite pasi
imti. Taipgi ALDLD išleista 
knyga “Pirmoji Lietuvos Pro
letarinė Revoliucija ir Sovietų 
Valdžia” irgi prisiųsta, tat ir 
ją galėsite gauti.

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreeti 8-10494

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

1 NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 ydl. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kumpas Ė. 23rd St.
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Veikalas “Tamyla” yra paimtas iš kabulų ir arabų gy
venimo—Algerijoj, kuriuos valdo Francijos valdžia. Ta
myla yra dar pirmu sykiu statorria lietuyių scėnon; 'ji ne
buvo pirmiaus niekur vaidinama. Tamyla pasakoja savo ' 
mptinai, kaip ji mylį arabą Aklį, kuris tarnavęs francūzų 
kariuomenėj. Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas ją par
duoda sęnam kabului, prieš ką ji ’negali priešintis, nes 
Vyras yra šeimynos galva. ,Taigi Tamyla vaizduoja—mei
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—Tamylos rolė
je; F. Jakštys—jos mylimo; motinos—V. Bubliūtė; tėvo— 
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 nesivėluotĮ, nes veikalas nėra trum- • 
pas; mes norime pradėti vaidinimą laiku, kad pabaigus 
Tamylą, galėtum draugiškai pasišokti.

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

y ‘ ŠOKIŲ ORKESTRĄ W. NORRIS’O
. * Kviečia AIDO CHORAS.

Darbininką Buvo Mitingas
Revoliucinė kailiasiuvių in

dustrinė darbininkų unija bu
vo sušaukus platų susirinkimą, 
kuriame aptarta kova prieš 
kompanijas ir NRA*ponus. Iš
naudotojai pasinaudodami N- 
RA išnaudojimo sistema ; 
sulaikę darbininkų algų $2į- 
074. Kailia^iuviai darbininkai 

i reikalauja atmokėti algas, nes 
priešingai . rengiasi skelbti 
streiką Ballesęy, Grinberg ir 
Tarnoff, Hoger ir Kotch fabri
kuose.

Bus Protesto Demonstracijos 
Prie Ispanijos Konsulato
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ir Fašizbią šaukia visus 
darbininkus į masines demon
stracijas prieš Ispanijos, fašis
tų (konsulato namą. Demon- 
stįracijos įvykjS šeštadienį,. 8 d. 
gruodžio, 11 valandą ryto, 515

yra | Madison Ave., netoli. 53rd,St.
(T* 0' *1 — 4* -t 1 • 1 • V 1 • ' ‘ 1Visi darbininkai šaukiami dą-. 

lyvaut., Jus žinote, kad .Ispani
jos fašistai tūkstančius, darbi
ninkų nužudė, paskutinėje ko
voje ir tūkstančius rengiasi 
teisti. Daugeliui iš, jų gręsia 
mįrties bausmė, jeigu pasaulio 
proletariatas neišsto^ drąsiai 
kovon prieš fašistus.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN. N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 10 gruodžio (Dec.), 7:30 
vai. vakare, pas draugą, K. Bender, 
98 Talman St.

Draugai ir drauges, visi dalyvau
kite, nes bus rinkimai naujos valdy
bos ateinantiems’ metams, taipgi po 
mitingo bus svarbios prakalbos.

Sekr. M. Renkevičiūtė.
- ' • ’ (289-290)

PAJIEŠKOJIMAI
> j J ' [ ■',11'.' iiPajieškau laisvos moters arba 

merginos apšivedimui, nešenesngs 
kaip 45 <metų.i Aš esu 57 metų se
numo, turiu , ūkę įr reikalinga ga- 
spadinės. Prašau atsišaukti laišku: 
A. Yuodegis, R. D. 5, Catawissa, Pa.

(287-289)

Darbininką Delegatai
Dar bininkų organizacijos 

veda- kovą, prieš miesto ponų 
pasimojimą uždėti 2% taksų 
ant pirkinių. Veik; kiekvieną 
dieną kelios darbininkų dele
gacijos nuvyksta į City Hali 
ir įteikia savo j reikalavimus.’ 
Vakar, 10 valandą^ Visos eilės 
Organizacijų dėlėgdtaj .buvo 
nuvykę ir įteikė reikalavimus.

reikalavimus.

Bažnyčioje Pražuvo Mergina
E. Jahnson,^ 16 i metų mergi

na, atyyko, į New Yorką pas 
savo tetą Thanksgivihg dieno
je. Ji ir teta nuėjo į bažnyčią 
dievui pasimelsti. Jos teta 
Nąatž kur* tai. nUėjo ir' grįžus 
į. pirmėsne yiėtąį nesurado sa- 
vb gimihaitės.. Mergina dingo 
kur, kaip vandenyje,

I ■ < ’> /> » V » K i > ,/ s 4’ <• 1 <•'< •> V t ■
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PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas, Bar and 

Grill. Yra tinkamoj vietoj, nes čia 
yra didelė biznio, sekcija. Priežastis 
pardavimo—nesvetkata. Parduosiu už 
žemą kainą. Greitai atsišaukite po 
šiuo numeriu: 1002 Flushing Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(288—290)
PARSIDUODA Bar and Grill, senas 

biznis, gerai išdirbtas, vieta gerai 
apgyventa ir galirpa gerą pragyveni
mą padaryti. Parduosiu už prieina
mą kainą. Kreipkitės sekamai del 
tolimesnių informacijų: Gus Rechner, 
3239 Fulton St. tarpe Richmond ir 
Chestnut Sts.r Brooklyn, N.f X> Tele- 
fonuokitec Applegate 7-9803.

1 - (285-290)

r m.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 reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.
. , (Arti Marcy Avenue)

, BROOKLYN, N. Y . .

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir, MSŠla- 
Barnės Ugos/.A- 
b e 1 n aš Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 

_ __ k i Nesveikąvi-
mai, Gerklės. Plaučių,' Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Il
gos; o jeigu turite kokį negerutnų, 
kurio pesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliki, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—9 A. M. iki" 8 P. M;
O sekmadieniais 9. iki 4 P. M.
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