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Darbininkai Visų Šali^, i 
Viepykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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KRISTAI
Turto Naikinimas. 
Darbininkų Kovos. 
$2 Algos į Mėnesį. 
Kova prieš Karą. 
Japonijos Imperialistai.

Rašo D. M. š.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily) /

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Jau virš penki metai, kaip 
baisus krizis viešpatauja kapi
talo šalyse. Desėtkai milionų 
darbininkų ir jų šeimynų na
rių vargsta ir skursta. Silp
nesnių nervų žmonės neišken- ; 
čia to vargo ir žudosi; gi tuom 
kartu, kada milionai badauia, 
tai kapitalistai naikina turtus, 
kad ant kitų galėtų pakelti 
augštesnes kainas.

“Pravda” surinko žinias ir 
paskelbė,. ka d kapitalo šalyse 
1933 metais buvo sunaikinta 
568,000 vagonai grūdų; iš to 
skaičiaus 423,000 vagonų grūdų 
sudegino; 144,000 vagonų sunai
kino ryžių, 267,000 maišelių ka- j 
vos, 2,560 tonų cukraus, 1,450 ■ 
kvintalų mėsos ir 500,000 kvin- 
talų konservuotos mėsos .

Tiesiog baisu darosi, žiūrint į 
tokią kapitalistų tvarką! Mili
onai darbininkų ir jų šeimynų 
narių badauja, daugelis alpsta 
ant gatvių tik todėl, kad neturi 
ko valgyti, o kapitalistai, siek
dami didesnių pelnų, naikina 
maistą ir kitus produktus!

Literatūros Draugijos SURINKT MlUONį BALSŲ Už BILIŲ Buvo Platus Suokalbis
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Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas pasiuntė telegramą į Washingtoną Lie
tuvos fašistiniam atstovui Dr. Bagdonui ir kablegramą 

Į A. Smetonai į Katiną. Protestas pareiškia:
“Vardu 7,000 Amerikos Lietuvių ^Darbininkų Literatū- 

I ros Draugijos narių mes protestuojame prieš nepakenčia
mas politinių kalinių sąlygas Lietuvoje ir prieš pasikėsi
nimą nužudyti šokotą, Komodaitę, Levinaitę ir Gordo- 
naitę ir reikalaujame juos paliuosuoti.

ALDLD Centro Komitetas.”
Kitos lietuvių darbininkų organizacijos ir kuopos taip 

pat privalo siųsti telegramas ir rezoliucijas, gelbėjant 
Lietuvos kovingus darbininkus ir valstiečius. Lietuvos at
stovui adresuokite taip: Lithuanian Legation, Washing- 

! ton, D. C.
Ispanijos darbininkai rodo ne- j 

girdėtos i 
Spalio mėnesį 
apsupo Pelaio kareivines, tat | 
nebuvo galima kitaip jas pa-' 
imt, kaip išsprogdinant. Nu- ' 
spręsta prikrauti trokas dina- j 
mito, privažiuoti prie kareivi-'

BEŽDŽIONĖMS IŠPJOVUS SMEGENŲ DALĮ, JOS 
DAR NEPRARANDA GABUMO “BIZNYJ”

NEW HAVEN, Conn. -L 
Yale Universitete paskuti

nių ir išsprogdinti, bet automo- niu laiku padaryta bandy-
bilio valdytojas ir dar vienas mai, kiek pakenkia bezdžio- 
darbininkas kartu turėjo žūti, nių gabumui, kuomet iš jų 
Tuojaus ištraukta liosai ir du makaulės išima priekinę 
darbininkai drąsiai nuėjo į tąismegenų cĮalį. Pasirodė, 

kad ta operacija nesunaiki
na jų gabumo, kas liečia “pi
nigus.”

Beždžionėms buvo pada
ryta trijų rūšių metaliniai 
“pinigai”. Kada beždžionė 
įmeta į tam tikrą automa-

Ispanijos išnaudotojai nesi
gailėjo kulkų prieš sukilusius 
darbininkus. Dabar valdžia 
skelbia, kad laike paskutinio 
darbininkų sukilimo Ispanijos 
valdžia išeikvojo 20 milionų
šautuvų ir kulkasvaidžių kulkų, tą geltoną pinigą, jai iškrin- 
o kur dar armotų šoviniai, bom
bos ir kiti žudymo prietaisai?

buvo išmokusios, jog nepa
darydavo klaidos ir pasi
rinkdavo n a u d i n giausius 
sau pinigus iš supiltos krū
velės. Kai ta smegeninė da
lis tapo išimta, jos jau nela
bai atskirdavo geltonus pi
nigus nuo naudingesnių 
joms raudonųjų; tačiaus jos 
ir po operacijų neimdavo 
žalių pinigų, už kuriuos au
tomato mašinėlė neišmesda
vo joms neikiek mkistoĄ ?

Science Service del to ra
šo, kad nors pryšakinę snie
genų dalį prašalinus, išnyk-

Chang Kai-sheko Chinijoje 
baisiai sunkiai gyvenasi darbi
ninkams. Vienas anglų laikraš
tis praneša, kad mainieriai, 
dirbdami po 12 iki 16 valandų 
į dieną, per mėnesį laiko vos 
tegauna $2 algos ir iš to dar 
turi nušipirkti reikalingus 
įrankius. Daugelis jų laukia 
mirties, kaipo savo išvaduotojos 
iš esamo vargo.

ta gabaliukas maisto; kuo
met įmeta raudoną pinigą, sta augštesni protiniai ga- 
gauna antra tiek daugiau bumai, tačiaus anaiptol ne- 
maisto; o įmetus į automatą pasinaikina supratimas apie 
žalios spalvos pinigą, jokio pinigus ir biznišką naudą.5 
maisto neiškrinta.

Pirm priekinių smegenų biznieriai giriasi savo sme- 
išėmimo, beždžionės taip genimis.

Todėl, esą be reikalo didieji

Nestebėtina, kad Chinijos 
darbininkai ir valstiečiai vis' 
daugiau stoja už Sovietus ir to
dėl jie atremia ne vien Chang

Aleksandras Nužudytas 
Pagal Amerikony Planą

GENEVA. — Vengrijos 
j delegatas Tautų Lygai, Ti
bor Eckhardt tvirtina, kad

Nazis Išvadino Italus 
‘Pusiau-Bezdžionėmis’

Kai-sheko karines gaujas, bet ir kroatai* išeiviai 1S JugO- 
kitus pasaulinius imperialistus, 
kurie puola Chinijos Sovietus.

slavijos, padarė Jungtinėse 
Valstijose sumoksią, pagal 
kurį buvo nužudytas Jugo-

i 1 i f • All 1Anglijos parlamento^ galeri- slaVų karalius Aleksandras, 
joj vienas žmogus pakėlė dide- kuomet jįs atvažiavo į Mar- 
lį skandalą prieš karą; Jis sau- j Francijoj. Jugoslavijos 
ke: “šalin karas! šalin prie. A’ . . < & , i
karo prisirengimai!” Policija ^altlna’^adJaS
su pasiutimu užpuolė tą (įarbi- 
ninką ;iri išvilko jį laukan.

. * i , —H—----- . .. ! . H
Japonijos , imperialistai, ren

giasi prie naujo karo. Jie karo 
reikalams oficialiai atiduoda 
46% visų šalies Įplaukų; bet 
jeigu imti atydoti heoficrales 
karo išlaidas, tai karinės lėšos: 
suryja apie 64% visų įplaukų

suokalbis buvo iškeptas 
Vengrijoj. Del to dabar de- 
sėtkais tūkstančių ir tremia 
Vengrijos piliečius iš Jugo-1 
slavijos, nedarydami skirtu
mo nei ligoniams, nėščioms 
moterims bei mažiems kūdi
kiams.

BERLYNAS. — Fašistas 
Herman Gauch parašė 
knygpalaikę “Iš Tautų Ty
rinėjimo Gėlyno,” kur tvir
tina, kad “italai dar tebėra 
p u s i au -beždžionės”, lygi
nant su vokiečiais ir kitais 
vadinamais “nordikai^J7 Bi
jodama rūstybės, iš MussolL 
nio pusės, Hitlerio vyriau
sybė uždraudė tą šlamštą 
platinti. 1 . r >

SUiyjd dpie tVi/C VISŲ įpidUKŲ. rv ITV* ' !• •• ’
Tuom pat kartu valstiečiai ba- Paraguay UzEUS BoIlVIJOS 
dauja. Tochoku apielinkėje Žibalo Šaltinius? 
valstiečiai lupa nuo medžių žie
ves maistui. BUENOS AIRES. — Pa

raguay aus armija sumušė 
Bolivijos pulkus ties Samai- 
huata tvirtuma, kurią ir pa
ėmė. Paraguayečiams be
lieka tik kelios mylios pa
siekti Bolivijos žibalo šalti
nius.

- Mandžurijoje, netoli Uchiari 
stoties, suimta du Japonijos ka
reiviai, kurie vežė 13 japoniškų 
ir 4 vokiškus šautuvus ir 4,500 
kulkų. Bet vėliau atėjo koki 
tai žmonės, pasiėmė tuos gink
lus ir amuniciją, o Rytinio Chi
nų Gelžkelio sargyba, kurį su
sidaro iš Manchukuo kareivių 
paliuosavo ir tuos japonų kar- ___ ________ i7
eivius. Tas parodo, kad Japp- įklausantis Sovietų Sąjungai, ir 
nija aprūpina girtklais užpuoli- j žudo jo darbininkus. >1 11

kus, kurie nuolatos puola Ryti
nį Chinų Gelžkelį, kuris pri-

Lenkai Tebelaiko Įkalinę > 
Prancūzus Direktorius ' \ 

■ VARŽA V A. '-r Lenkija 
nepaleidžia iš . . kalėjimo 
francūzus direktorius bo- 
velnos ir linų audyklos ..Zy?' 

, rardowe. Fabrikas priklau- 
|sė francūzams ir lenkams 
šėrininkams (.dalininkams). 
Lenkai įkaitino francūzus 
direktorius, kad pastarieji 
darė įvairias suktybes, 
skriausdami lenkus. (

Dabar Varšavos majoras 
reikalauja panaikinti kon
traktą, pagal kurį francūzų 
kompanija teikė miestui 
elektrą. Ir čia francūzai 
kaltinami suktybėse. Sykiii 
su tuom blogėja politiniai 
ryšiai tarp Frakcijos ir. 
Lenkijos, kuri pasviro į 
Hitlerio'pušį/ ■ ■ 1

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos centro organas 
“Daily Worker” išsiuntinėjo 
įvairioms darbininkų ir far
merių organizacijoms blan- 
kutes balsavimui už bedar- I 
bių ir darbininkų socialės 
apdraudos bilių H.R. 7598. 
Tie “balotai” bus taipgi 
skleidžiami verstinųjų dar
bų stovyklose, streikų pikie- 
tininkų eilėse, darbavietėse 
ir kitur.

Lietuvių organizacijos ir
gi gaus balsavimo blanku- 
čių. Visi nariai ir šiaip 
darbininkai privalo savo pa
rašais balsuot už įvedimą taip skamba: 
visiems bedarbiams apdrau-1 
dos kapitalistų ir valdžios 
lėšomis.

Sulig minimo biliaus, 
kiekvienam bedarbiui turi 
būt mokama ne mažiau 
kaip $10 per savaitę ir dar 
po trejetą dolerių kiekvie
nam negalinčiam dirbti jo 
šeimynos nariui. O apdrau
dos fondus turi kontroliuo
ti ir skirstyti pačių darbi-

ninku ir farmerių lorganiza- 
cijų išrinkti komitetai.

Surinkus milioną ar dau
giau tokių balsų, jie bus pa
siųsti prezidentui Roosevelt- 
tui. Tai bus paspirtis ir vi
sos šalies darbininkų kong
resui, kuris Įvyks Washing
tone 1935 m. sausio 5-7 d., 
kovai už bedarbių ir socia- 
lės apdraudos įstatymą .

Nubalsuotas b 1 a n k u tęs 
reikia sugrąžinti “Daily 
Workeriui”, 50 East 13th 
St., New York City, ne vė
liau kaip iki 1935 m. sausio 
1 d. Balsavimo balotas ši-

MASKVA. — Pasirodo, 
jog buvo padarytas tikrai 
didelis caristų sumoksiąs iš
žudyt Sovietų vadus. Po to, 
kaip Leningrade buvo nužu
dytas drg. Kirov, tapo areš
tuota 71 baltagvardietis. 66 
iš to skaičiaus jau sušaudy
ta, Leningrado ir Maskvos 
srityj. Bet sumoksiąs buvo 
plačiau išsisakojęs; ir dabar 
suimta dar 12 caristų, so
vietinėje Baltarusijoje. Juos 
taipgi teis karinis tribuno
las Sovietų Augščiausio 
Teismo.

ir Finijos fašistiniai laik- WS 
raščiai ypač pasmarkino už- ’' 
sipuolimus ant Sovietų Są- m 
jungos. Vienas Finų laik
raštis išspausdino net tokią — J 
nesąmonę: “radikaliai ele
mentai, girdi, pasipiktinę, 
kad Stalinas daro politinį 
susiartinimą su Francija. 
Todėl jie pasiryžę išžudyt 
visus žymesnius Sovietų val
dininkus ir paskelbt šiauri
nę Rusiją nepriklausoma ša
lim.”

Sovietų spauda atsako, 
kad sutartis su Francija yra

BALLOT
I have read the Workers’ 

Unemployment and Social 
Insurance Bill and vote

For Against
Name...................................
Address. ............... ..............

Balsuojant reikia įbrėžti 
kryžiuką į klėtkūtę prie žo
džio “For.” r

LIETUVOS ŽINIOS
' • t • . s . *

Didelė Dovana už? Plėšikus Jbino. Prieš porą savaičių tur- 
-rr . , V . guose galėjai užtikti nedideliaisUz plėšiko Kazlausko suemi- ..... x • • x.kiekiais žemuogių ir aviečių.

mą premijos išmokėtos. Kaip . 
žinia, i
bei žinių nurodymą; valdžia pa
skyrė 5,000 lt.
tarpu yra sučiuptas dar tik vie-j 
nas, tai ir premijos pUšė teis-J 
mokėta-—2,500 lt. ši suma pa
skirstyta dviem asmenim—tam, 
kuris pranešė policijai ir tam,

už jo ir Balsio Tauty lygos. Armija Laike 
nu nnrndvma Valdžia pą- T J ° \ ,

Kadangi tuo Balsavimų Saar Srityj
GENEVA. — Tautų Ly- 

S“-gos taryboje1 Anglija sutiko 
pasiųsti savo kariuomenę į 
Saar sritį, prižiūrėt tvarką 

kuris tuo laiku Kazlauską sekė, besirengiant Saar gyvento- 
Pirmasis gavo 2,300 litų, antra- jams prie balsavimų ir laike 
sis—200 lt. ! balsavimų, kurie įvyks 1935

' • -4 *1 T J 1 • •• •

Pats Kirovo žmogžudys padaryta tik tuo tikslu, kad 
L. Nikolajevas dar kamanti
nėj amas, kad geriau sužinot 
jo tikslus ir ryšius su nami
niais bei užsieniniais kontr
revoliucionieriais.

Ryšyje su atidengtu su
moksiu, Lenkijos, Latvijos jkiai užsieninės buržuazijos.

geriau taiką apsaugoti. O 
kad fašistų laikraščiai už- 
sienyj taip spiegia, užtarda
mi baltagvardiečius žudei- 
kas, tuomi patvirtina, jog 
tie nenaudėliai buvo įran-' J 

----- -.....
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JUGOSLAVIJOS FAUSTAI VERŽIASI PER 
VENGRIJOS SIENĄ; SANT1KIAI AŠTRĖJA

■
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----SZEGED. — Ginkluotų sukėlė riaušes prieš Jugo- 
Jugoslavijos fašistų būriai slaviją. Padaryta demonst- 
jau du sykiu per sieną įsi- racija^ ir prieš stačiatikių, 
veržė į Vengriją. Vieną daugiausia jugoslavų bažiiy- 
kartą nuėjo trečdalį mylios, čią, su šaukimais “Šaliii Jų- 
Vengrijos valstiečiai dal- goslaviją!” j 
giais, kirviais ir šakėmis ., Vengrija^ ne tik ruošia sa- ’ 
juos atgal išvijo. < ivo armiją kariškam susikir-

Palei sieną iš Jugoslavijos timui, bet ginkluoja ir šiaip 
ir Vengrijos pusės statoma piliečius pasienio srityje^ 
vis daugiau kareivių. Sze- Taigi karo pavojus tarp tų 
gedo Universiteto studentai dviejų šalių dar nepraėjo.

“Civilizuoti” Valgiai 1 Gręsia Italų Karas sii

m. sausio 13 d. Italija ir 
Čechoslovakija taipgi atsiųs' 
savo armijų būrius. Per 
tuos balsavimus gyventojai 
spręs, ar Saar kraštas ir to
liau turi pasilikti Tautų Ly
gos komisijos valdyboje, ar 
prisijungti prie Francijos

Baisi Piktadarystė 
Anykščiuose

19. XI. naktį ties Anykščiais 
viename kaime įvyko' baisi 
žmogžudystė; pil. Jucys nužudė: 
savo brolį, brolio žmoną, savo 
seserį ir padegė namus. Paskui i Tiri/ Vokie-
nubegęs į kita kaima nužudė! ... g4 . , P 
švogerio brolį.' žmogžudys pa. |tlJOS, kąip kad’ buvo pirm 
šišlėpęsj Manoma,' kad Jučys.pasaulinio karo.šislėpęsj
buvo apsirgęs psichine liga.

i Serga i Raudonlige :
PAKAPĖS) I(Šiaulių- ąpskr.)i 

bažnytk. ir apylinkės kaimuose 
pasireiškė’daug susirgimų -rau
donlige. Kol paaiškėjo kp.kia li
ga, keletas kiaulių krito.; Buvo 
parkviestas rajono veter. gyd. 
p. Kelpša, kuris per dvi dienas 
suskiepijo daugumą kiaulių.

I.; Pati Francija nesiųs savo 
armijos į Saar balsavimų 
metu. vĘai$ jhuį, ęihoma, 
Hitleris yra išeikvojęs de- 
sėtkus milionų dblerių pini
gų, bevarydamas / agitaciją 
ir 5 beorganizuodamas savo 
fašistus- Sąar krašte,: idant

Sugadina Dantis
NEW YORK. — Didžiojo

New Yorko apskrities den- ras tarp Italijos ir*Abyssini- 
tistų draugijų susirinkime jos, Afrikoj. Mussolihio.

iš San valdžia grąsinanČiai protest- i 
įrodinėjo, kad tuoja, kad Abyssinijos ka-' 

riuomenė su kulkasvaidžtąis 
ir kanuolėmis įsiveržė iTta4- 
lų valdomą koloniją SbiHa- 
lilandą. Įvyko susikirtimas 
su Italijos kareiviais. Sako
ma, kad abyssiniečiai tapo 
sumušti. Abyssinijos gy- . 
ventojai užpuolė ItalĮįjost^

Dr. A. W. Ward, 
Francisco, 
dantų pūli avimas ir bendras 
gedimas yra civilizacijos li
ga. Sako, civilizuoti žmo
nės perdaug savo valgius 
kepa ir verda; tuo būdu su
naikina daugelį vitaminų, 
kurie reikalingi kaip dan
tims, taip bendrai sveika-

Abyssinija, Afrikoj
ROMA. — Gali kilti ka-

tai. Be to, perdaug sumink- konsulatą Gondare. Gali- 
štinti valgiai neduoda dan- ma? daiktas, kad Italijos inr-' j ; 
tims gana darbo; tuo būdu penahstai j ieško karo ir da* 

ro provokacijas prieš Abys- 
sįniją; jie veikiausia tikisi' 
lengvai sumušti tą šaĘ/lM^ 
užgrobt naudingiausius įaū 
jos plotus.

jie ir silpnėja. ro provokacijas prieš Abyfe-

jį pervest Vokietijai, naudo- Naujausias Francijos
j ant riet kruviną smurtą.

Prancūzai Atmeta Kviečių 
Mažinimo Programą

PARYŽIUS. — Francijos 
ministeris pirmininkas Flan- 
■din pasiūlė seimui, kad rei
kia sumažinti kviečių užsė- 
jimus, idant pakelti jų kai
nas. Atlyginimui už neuž
sėtus plotus jis piršo, kad 
valdžia imtų taksus iš ma
lūnų už sumalimą tam tikro 
kviečių daugio. Žemdirbiš
koji seimo komisija atmetė

Antra Vasara ■
Uogos ir vaiskrūmiai kai kur 

šiemet davė net trečią derlių. 
Apie Seredžių vaismedžiai už
mezgė antrus vaisius. - Kai kur 
žmonės užsiaugino net antrą 
bulvių derlių. k :.

ROKIŠKIS: XI-16 turguje 
matėsi keletas krepšių gerų, 
sveikų grybų-bąravykų, kuriuos 
pamiškių > gyventojai buvo atve
žę parduotu j Lapįiičio mėnesio 
pabaigoje grybai ne vieną ste- Ęlandino pasiūlymą.

Pojūtinis Laivas
PARYŽIUS. — Francija 

pasistatė vieną iš galingiau
sių pasaulyj submarinų. Jis 
yra 1,560 tonų įtalpos; gink
luotas kanuolėmis, kulka- 
svaidžiais ir 11 torpedinių 
vamzdžių. Vienu pradėjimu 
tas submarinas gali, nedasi- 
pildamas aliejaus, nuplauk
ti 6,000 mylių, darydamas 
po 20 mylių per valandą po 
vandeniu. Šiam karo pa
būklui reikia 60 oficierių ir 
jūrininkų.

Žuvys Vietoj Cirko Tikietą
Iš Danijos atvažiavus cir

kui į Islandiją, viename mie
stelyje gyventojai' neturėjo, 
gana pinigų; todėl pasiūlė 
apmokėti žuvimis už įžangį. 
Cirko vedėjas turėjo ir su 
tuom sutikti. Keblumo jam 
pasidarė tik vieną sykį, kuo
met žmogus atgabeno dido
ką jūrų žvėrį ronį ir parei
kalavo, kad išduotų “ręstą.” 
Cirko vedėjas paskui parda
vė žuvis rinkoje.
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YPSENOSPairukite Globon Lie 
tuvos K; "

kad jie patys yrą garsiausi .teroristai.”
Tą pati Htąnija, tos pačios ašaros dęj 

baltgvardiečių žmogžudžių likimo, tie'ip^-i 
tys purvini tikslai. Tai ir turime suvie
nytą frontą: baltagvardiečių, kunigų ir 
menševikų! •

atorgoj Esan 
čius Draugus

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year_______

ever
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except Sunday 
BROOKLYN, NEW YORK

.. S.. Pikaite, ,24 metų am
žiaus, daug kartų areštuo
ta už dalyvavimą darbipin- 
kų judėjime. Pradžioje 1930 
metų suareštuota, apkaltin
ta platinime komunistinės 
literatūros ir nuteista še
šiomis metams į kalėjimą.

’'as Puslapi*

Brooklyn, N. Y., per year _______
Foremen countries, per year______
Canada and Brazil, per year____
United States, six months ______
Brooklyn, N. Y., six months____
Foreign countries, six months____
Canada and Brazil, six months----

$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

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

of March 3, 1879

Taip, Proletarinis Kerštas, bet 
Būtinai Reikalingas

. Sovietų valdžia sušaudė 66 kontrrevo
liucionierius baltgvardiečius, kurie pribu
vo slaptai iš užsienio per Latviją, Fin- 
liandiją ir Lenkiją. -Jų tikslas buvo su
naikinti, nužudyti Komunistų Partijos ir 
Sovietų valdžios vadus. Jiems vienas žy
gis jau pavyko. Jie' jau nuskynė bran
giu gyvybę seno bolševiko ir kovotojo 

j A draugo Kirovo.
Tie niekšai vėją sėjo, audrą pjauna. 

Proletarinės valstybės kumštis nusileido 
labai sunkiai ant galvų baltgvardiečių 
žmogžudžių. Mes tik trokštame, kad vi
si tiejniekšai, kurie dalyvavo suokalbyje 
nužudyti Komunistų Partijos vadus ir 
nužudė draugą Kirovą, būtų išgaudyti ir 
sutraiškyti, kaip pavojingos gyvatės. Lai 
šitas jų kruvinas žygis bus paskutinis!

Sovietų liaudis būdavo ja naują tvarką.
. Ji dirba sunkiai ir pasiryžusiai. Bet at

siranda slaptų žmogžudžių, kurie konspi
ruoja' patamsyje ir iš užpakalio revol
verio kulkomis žudo tos-liaudies geriau
sius Vadus, skaisčiausius kovotojus. Ar 

u gali būti jiems koks nors pasigailėjimas?
Ar gali Sovietų valdžia sėdėti rankas su- 
dejus; ir leisti imperialistų užlaikomiems, 
finansuojamiems bąltgvardiečiams žu
dyti jos vadus? Ne, negali sėdėti ir ne
sėdėk i Tegul tatai įsideda į galvą visi, 
kurie bando atsukti istorijos ratą atgal 

**'—-ir^sugražinti kruvina cfcrifr-dtfykapitalistu 
vaidilą. .

Šitaip, klausimas stovi* šitaip mes žiū
rime 4 sušaudymą šešiasdešimt šešių balt- 

- gvardiečių. Tie, kurie tyko nužudytii 

V.*' .proletariato vadus, kurie nori sugrąžinti
senątvarką, neturi teisės gyventi prole
tariato valdomoje šalyje!

Bet kitaip- mano mūsiškiai menševikai. 
Chicagos “Naujienų” Grigaitis rėkia: 
“Bolševikai keršija del Kirovo užmuši
mo.” u Girdi, “pagiežos tikslais Maskvoje 
ir Lęningrade liko suareštuoti 79 žmo
nes” (“N.” gruodžio 5). Ot, jeigu So
vietu'valdžia nebūtų keršijus, nebūtų su
ėmus baltagvardiečių ir žmogžudžių, jei
gu jr būtų laukus, kol tie žmogžudžiai 

"nudėš taip pat Staliną, Kalininą, Kaga^ 
noviįių, Litvinovą ir visus kitus proleta
riato vadus, tai Grigaitis veikiausia bū
tų pagyręs Sovietų valdžią ir užfundijęs 
jai dįdvyrybės medalį! Kaip diena aiš
ku, kAd Grigaičio simpatijos yra baltgvar- 
diečiį pusėje. Bet kodėl, tuomet, tas 
pats;Grigaitis taip pyksta, kuomet mes 
sakome, kad menševikų vadai eina ran
ka^ rankon su baltagvardiečiais?

Chicagos kunigų “Draugas” (gruodžio 
5 d.), kaip susitaręs, prituravoja “Nau
jienoms”; : Jo redaktorius Šimutis šaukia: 
“VyKŽta tėfords Sovietų Rusijoj.” 'Ir ma- 

\ garyČįdms dar priduria: “numatomi su- 
<)jkUimav\ “bolšeVikai nenori pasisakyti,

tariato valdomoje šalyj 
« *

T

J*;

Programą
Prasidėjo didelis pasidalinimas Vokie

tijos socialdemokratų eilėse. ■ Socialde
mokratų masės nebeklauso savo vadų 
Welsų, Hilferdingų ir Kautskių. Jos rei
kalauja revoliucinio veikimo ir revoliu
cinės programos. Kas, pirmiau buvo at
mesta ir pasmerkta, dabar užgiriama. 
Ką visuomet, skelbė komunistai, dabar 
jau pripažįsta ir atsipalaidoję nuo vadų; 
socialdemokratai. ' •••<«•.

Šitie revoliuciniai socialdemokratai”, 
kaip jie save vadina, nesenai laikė, suva
žiavimą Čechoslovąkijos sostinėje ir pri
ėmė naują programą. Šioje programoje, 
tarp kitko, jie pripažįsta:

“Proletariato diktatūra — nepavaduo
jama forma viešpatavimo užkariavimui 
(įsteigimui) socialistinės visuomenės... 
Atsiekti tą tikslą nebus galima į trujnpą 
laiką, reikės būtinai ir po proletariato 
užkariavimo politinės galios tęsti ilgą 
žiaurią ir sunkią kovą, naudojantis pa
čiu griežčiausiu būdu visomis revoliuci
nės socialistinės diktatūros priemonė
mis.” ' .

“Revoliucinė valstybė negali tiesiog 
perimti buržuazinės valstybės aparatą... 
Tas aparatas turi būti sudaužytas ir pa
keistas revoliuciniu valstybės aparatu... 
Galią turi paimti darbo masių išrinkti so-; 
vietai, kurie kartu turi būti įstatymų lei
dimo ir jų vykdymo įstaiga.”

“Revoliucinėj valstybėj negali turėti 
nei pasyvių, nei aktyvių teisių (išrinki
me Sovietų) visi, kurie naudojasi samdo
muoju darbu tikslais kapįtąlistinio pra- 
lobimo, visi, kurie gyvena ne iš darbo 
įplaukų ir tie, kurie* pagal savo pirmesnę . 
politinę poziciją, neišyengianj.ai turi būti ; 
priešininkais revoliucinės valstybės.'

“Reformizmas buvo nuo pat pradžios 
klaidingas kelias, kuris privedė prie ap- 
gailėtinų\pasekmių... reformizmas ne
kovojo net už buržuazinę demokratiją, 
nes jis bijojo, kad masės, įtrauktos į vei
kimą už demokratines teises, peržengs 
nustatytus reformistinių vadų rubežius 
ir maršuos prie socialistinės revoliucijos, 
kurios reformizmas nenori.”

Šitie naujos programos punktai griež
tai atmeta pirmesnį socialdemokratijos 
veikimą ir parodo, kaip jis prirengė dir
vą fašizmui. Už tai\Vokietijos socialde
mokratų Centralinis Komitetas, kuriam 
vadovauja Weis ir Hilferding, tuojaus 
šitą naują programą pasmerkė ir atme
tė. Jie reikalauja, kad soęialdemokratija 
maršuotų savo senu keliu.

Kitas pranešimas parodo, kad senieji 
socialdemokratų vadai (Weis, Hilferd
ing) per savo agentus laikė konferenci
ją su Vokietijos armijos generolais ir ta
rėsi apie pavadavimą hitlerizmo milifcari- 
ne diktatūra. Socialdemokratų vadai be- 
davoja, kad armijos generolai labai bijo, 
kad, nuvertus Hitlerio valdžią^ Vokietijoj 
gali paimti viršų bolšeyizmas (koinūniz- ' 
mas). Jie užtikrinę^ genepp)aųis, kąd jię, 
socialdemokratai vadai, dės visas pąstąn- 
gas nėleist bolševizmui įsigalėti! Tai’ toks, 
kelias ir misija senosios' socialdemokra
tijos! '' t ’. ‘ 1 ' ' ’

in-

me- 
Ku- 

Prieš imperialisti-

Mes dėjome visas pastan
gas gauti informacijų apie 
darbininkus ir valstiečius, 
kurie pūdomi Lietuvos ka
lėjimuose 'už dalyvavimą 
darbininkų judėjime. Nuo 
“Mopro” ( T a r į) t autinės 
Raudonosios Pągelbos) ga
vome informacijas apie se
kamus politinius revoliuci
nius ' kalinius.' “Mopro” 
draugai paŽymj, kad jie 
paėmė tik kelįš geriausiai 
Lietuvoje 1 zinoipus. ip, vado
vaujančius kalinius ir sutei
kia mums informacijų apie 
juos. Jie sako, kad visi Lie- 

1 tuvos kalėjimai pilni politi
nių kalinių. Laikas nuo lai
ko jie stengsis suteikti 
formacijų apie kitus.

Kauno Kalėjimas
Petras Pajarskas, 40 

tų amžiaus, paeina iš 
piškio.
nį karą jisai dirbo;1 Rygoje. 
Laike Sovietų valdžios Lie
tuvoje jišai buvo Kupiškio 
apskričio karo • komisaru.

i Jau buvo atsėdėjęs kalėjime 
keturis metus, bet 1933 me
tais vėl tapo suareštuotas, 
apkaltintas komunistiniam 
veikime ir pradžioje 1934 
metų nuteistas astuoniems 
metams į sunkiųjų darbų

I kalėjimą.
■ Kazys Stimburys, iš Pa- 

! nevėžio, randauninko sūnus.
Pradėjb dalyvauti revoliu
ciniame judėjime dar vaiku 
būdamas. 1927 metais jau 
dirbo prie ravų’ kasimo ir 
vedė agitaciją, tarpe darbi
ninkų. t Jis -yąaovavo , kė
liems streikams prie to dar
bo. Buvo suareštuotas 1929 
metais, gegužės mėnesį, 

j 1930 metais, nuteistas 
šešiems metams j sunkiųjų 
darbų kalėjimą.

M. Borodonaitė, mokytojo 
duktė, iš Kauno, 23 metų. 
Buvo suareštuota 1929 me
tais ir nuteista šešiems me
tams į sunkiųjų darbų ka
lėjimą už priklausymą prie 
komunistų Partijos ir pla
tinimą literatūros.

Šiaulių Kalėjimas

amžiaus. Dalyvavo 1905 
metų revoliucijoje. Buvo ka
lėjime laike caro valdžios. 
Daugelį kartų areštuotas 
Lietuvoje. 1929 metais tapo 
nuteistas penkiolikai metų į 
kalėjimą. • Kaltinamas pri
klausyme prie Komunistų 
Partijos.

Povilas Stumbrys, 34 me
tų amžiaus, valstiečio sū
nus, iš Panevėžio. Dalyvavo 
darbininkų. f judėjinie nuo 
19^1 metų, ,buvo kelis kar
tus areštuotas ir žvėriškai 
žvalgybos kankintas. 1929 
metais1 tapo nuteistas astuo
niems metams į sunkiųjų 
darbų kalėjimą. Žmona ir 
vaikai paliko be jokių įplau
kų del pragyvenimo.

Jonas Klicius, 23 metų 
amžiaus, sūnus lauko darbi
ninko, iš Ukmergės. Nuo 7 
metų amžiaus pradėjo tar
nauti pas buožę už pieme
nuką. Už veiklų dalyvavi
mą darbininkų judėjime bu
vo areštuotas 1928 melais ir 
išlaikytas kalėjime devynius luoti plėšikai atėmė $5,000 
mėnesius. Išėjęs iš kalėj i- iš 
mo, jisai vėl dalyvauja poli- kompanijos pasiuntinių, pa- 
tiniame veikime. 1929 me- darydami užpuolimą pačios 
tais tapo areštuotas antru kompanijos kieme. Pinigai 
kartu ir nuteistas astuo
niems metams į kalėjimą.

Lipe Liubeckis,, žydiškos 
tautybės, lankė Ukmergės 
augštąją mokyklą. Dar mo
kiniu esant, buvo suareštuo
tas 1927 metais ir apkaltin-

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių kuopos 
yra raginamos pasiimti po 
vieną kalinį iš čia suminėtų 
ir jį globoti. Laikas nuo 
laiko galima pasiųsti pašal
pos bei padrąsinimo laiškas. 
Taip pat reikia sudaryti ju
dėjimas už globojamo kali
nio pąliuosavimą, išnešant 
tam mieste organizacijose 
rezoliucijas ir pasiunčiant, 
Smetonai į Kauną. Taip pat 
galima sušaukti masinis ąu- 
sirinkimas, i raportuoti apie 
globojamą kalinį, priimti re
zoliuciją- už jo bei; jos pa- 
liuosavimą. Sukėlimui pini
gų galima surengti koks va
karėlis, paskiriant pelną 
tam kalinui.

Tuo reikalu galima susi
rašinėti su T.D.A: lietuvių 
sekretorium: A. Dagis, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn,

Paterson, N. J. — 4 gink-

Watson kulkasvaidžių

buvo ką tik parvežti iš ban
ko.

Paryžius.—Šimtai sužalo
tų ex-kareivių susėdo gat
vėje prieš finansų ministeri
ją, protestuodami, kad val-

tas dalyvavime revoliuci- ^ia numUg§ jiems pensijas, 
niam veikime ir atsėdėjo du  , ■ i

i

Į Skebiška Apdrauda
B; WASHINGTON. — N R-

A ekonominio saugumo ko- 
į. misiją pagamino preziden

tui Rooseveltui pasiūlymą 
del bedarbių apdraudos įsta
tymų, Reikalaujama, kad iš 

? falieg iždo visai nebūtų duo- 
5 dama pinigų bedarbių ap- 
Udraudai; perša išleist tokį 
į įltatymą, kad tik atskiros 
J valstijos apdraustų savo be- 
5 darbiu^; į apdraudos fondą 
Atarėtų ; mokėti kaip samdy-

• Į tojai, taip darbininkai. namų tarnautojams ir <ma- 
Ekonominio saugumo ko- žiukių dirbtuvėlių darbjnin- 

misija siūlo Wisconsino val- ;kams visiškai nebūtų be
stijos apdraudos planą. O darbių ;apdraudbs. Išėjus 
sulig to plano, nei vienas iš streikan, darbininkai nusto- 
keliolikos milionų dabarti- tų apdraudos teisių. Gei’iaU- 
nių bedarbių negautų jokios 
pensijos. Sumanymas tai
komas tik tiems darbinin- 
kams, kurie neteks darbo 
tam tikram laikui-praėjus 
po tokių įstatymų išleidi
mui įvairiose valstijose.

o ' V

Laukų darbinin kams, 
gelžkeliečiams, mokytojams,

sįdme atsitikime bedarbiai 
gautų per desėtką savaičių į 
metus po 5 bei 10 dolerių 
savaitines pensijos.

Kovokime už tikrą bedar
bių apdraudą suli^ biliąųs 
H. R. 7598, o prieš skebiš- 
kus rooseyeltiečių sumany
mus. ■

Jo Išradimą Pavogė . t
Gamtos muzėjuje vienas.1 

orlaivių .išradėjas labai aty- 
džiai žiūrinėjo tūlą iškimštą • *‘ 
paukštį. Muzėjaus tvarky
tojas jam pastebėjo: ‘ •;

“Jūs, regimai, labai tuo' 4 ’ 
paukščiu susidomėjęs.”

“Taip, taip,” atsakė išra
dėjas. “Aš matau, kad šis \ 
paukšti^ savo vairos mecha- . , 
nizme .pasisavino tūlas,wa- 
no Išrastas įr užpatentuętas. j, 
dalis.”. ■ * > >. - i - .

—‘-■-—-f-, f j i.ix

Į Tėvą Pasigimęsf !
Pradinės mokyklos mbky- 

' toj a jokiu būdu negalėjo su- 
1 valdyti vieno išdykėlio špb- 
sininko mokinio. Galop ji 
parašė vaiko motinai seka
mai: . :

“Jūsų sūnus yra gabiau
sia mano klasėje mokinys, . 
bet jis yra ir didžiausias iš-■ 
dykėlis. Ką aš turiu su ’ 
juom daryt?”

Kitą dieną vaikas atnešė 
mokytojai motinos atsaky
mą:

“Daryk su juom, ką tik 
nori,—aš turiu gana trube- 
lių su jo tėvu.”

Ir Tai Tiesa
Vyras: “Ir kodėl gi tu vi

sada geidi to, ko neturi?”
Moteris’: “Avino galva, 

argi tai* reikia geisti to, ką 
jau turi!” -

Surinko Juodvarnis.

metu kalėjime. 1930 mėtaiš 
vėl buvo sų^reštiiotas ir nu
teistas ąštuoniems metams į 
kalėjimą. ’

Ukmergės Kalėjimas
I

Motiejus Sumauskas, dar
bininkas, 27 metų amžiaus, 
iš Kauno. Nuo pat jaunys
tės dalyvavo revoliuciniam 
judėjime. Daug sykių buvo 
areštuotas, bet * kadangi i 
žvalgyba neturėjo užtenka
mai darodymų, tai tik tapo geras man atsakyti į šiuos 
ištremtas is Kauno į provm- klausimus per “Laisvę.’’ Aš 
ciją. 1931 metais vėl buvo iesu 44 metų vyras, vedęs. Da- 
suareštuotas, apkaltintas bar jau kokie 7 metai, aš spč- 
priklausyme prie Komunis- ju, vėjas užpūtė dirbtuvėj per 
tų Partijos ir nuteistas še- langą, ir nuo to laiko turiu 

Kazys Labutis, 50 metų' šiems metams į kalėjimą. ; strėnų skausmą. Ir apsukau
— - 'iau daug daktarų, bandžiau

TIK 6 DIENOS IKI PABAIGAI VAJAUS GAVIMUI
“LAISVEI” NAUJU.SKAITYTOJU I ‘“° - ——

artritas. Ėmiau ir maudynės, 
Mr. , . .. ' • 1 t • m v. tai da blogiau. Dabar jau irv's1J,ar.M! esam? n^' 1’00J1 nauJI.skajtytojų. Tačiau, abi rankas paskauda. pagal 

su bolševikišku pasiryžimu dirbdami galėtume dapildyti iešus ypa- prie- oro permai 
|ną. Gal būtų kaulų reumatiz
mas. Man strėnų niekad ne- 
perstoja skaudėję.

Daktarai tikrai nepasako, 
nuo ko gali būt: nuo darbo ar 
nuo rūpesčio ar nuo vėjo su- 
pūtimo. Ir noriu žinoti apie 
vitaminą D, Lapkričio 20 d. 
tilpo. “Laisvėj” apie A. į. C. 
ir D. Pirmutiniai trys buvo 
puikiąi išaiškinti, bet* D visai

Vis dar toli esame nuo 1,000 naujų skaitytojų. Tačiau, « - a V a v/ W • <■ ė' • 1 • « *-« t 1 • 1 1 i •

pasižymėtą kvotą.

Šiandien raudonoji lenta .rodo sekamai:
' 1 i • , ;

Reikauskas, Shenandoah,
J. Smith, Phladelphia, Pa.

Punktais
1161 
1087 

723

■S.
I 'A.
..M., Dobinis Newark, N. J.
p. Bokas; Waterbury', Conn. >?i 618 

'J. Weiss,. Brooklyn,. N. Y... . ,, 546
i ALDLD 11 ir 155 kp., Worcester 54-1, 
Gęo. Shimaitis, ’Montello,i Mass. 520 
S. Penkajiskas, Lorence,. Matsą. 513 
G. Krance' I. Kaliliš, Hridgė-

.♦ water, MasL'1 ! ° ’ 496
D< Galeckas, Philadelphia,! Pa. i 44.7 
P, Žirgulis,ępchęstęr, JN. Y. . , ,37$

, S. Puidokas jPumford Me.
A. Dabkan't, Toronto, Canada

354 
349 

. G. K. Urban; ’.Hudson; Mass. 306 
ALDLD 4.Apsk., Pittsburgh, Pa. 273
O. Girni^nč, Binghąmton, N. Y. 
ALDLD 84 k'p. Patėrson, N. J. 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 
V. GlobiRb, Wilkes, Barrę, Pa. , 
A. Klimas, H^rt^ord, Conn. 
Konfp. Liet. Frakcija, Waterbury,
P. Biiknys, Brooklyh, N. Y. 
ALDLD 13 kp., 'Easton, Pa. 
A. Žemaitis, Shenandoah, : Pa. 
A. Lid.eikięnė, Great Neck, N. Y. 
ALDLD Pirm. Raj. Koptu Mon- ■

treal/’ Canada- > » 101
R. Mižapa', Brooklyn, N. Y. 
D. Krūtis, Elizabeth, N, J.
J. Grybas, J. Trėčibkas, Norwood 108 

«J. B ark u h ,BrobkJyft, N. Y; .'104

266
' 213 

206 
182
IŠlį 
174 
158 
150 
147 
140

131. 
130 

’ 128
3 

J104
A. Jesmantas, HhrHson, N. Y. 100

•. /i * '. 4 i •. n•

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. 3.

Telephone: Humboldt 2-7964
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darbininku'
SVEIKATA

Strėndieglis, Vitaminai
Drauge gydytojau, būk toks 

geras man atsakyti ,į 
------------ > per “Laisvę.

96
88
83
82
75
74
66 
66 
66 
64 
.62
55

J. Navalinskas, Brooklyn, N. Y.
F. Pakali, Brooklyn, N. Y, 
A. Vąlinęl|ųs, Pittson. Pa. 
A. Kuciauskaite, Baltimore, Md. 
A. Ėazokyte, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 149 kp.,’ Phila., Pa. ‘ 
E. .ZitkienS, Hartford,' Conn.
A, Bifnba, Brooklyn, N. Y. 
E. Skleris, Cleveland, Ohio, 
J. Valatka, Haverhill, Mass. 
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i pertempimo, del kokio sun-, 
I kaus pakėlimo ar del taip ko- .■ 
kių sunkių fizinių pastangų.

Bandykite, 
daryti. Vartokite 
gyvą, neugadir.tą, 
gamtinį maistą. Ypač 
tų jame pakankamai 
sūrio, varškės, pieno, 
nio trynių,, kopūstų, 
(gručkų), morkvų, ropių, žir- ... 
nių, pupų, apelsinų, citrinų, fi
nikų ir t.t.

Po kiekvieno valgio imkite 
pieno kalkių, “Calcium lactate, . - 
grs. 10, tablets No. 100,” bent'- 
po vieną po valgio, galima ir 
po dvi, per keletą mėnesių. Su
trinkite į miltukus ir vandenu
ku sau gražiai nugerkite. Van- ' 
dens nesigailėkite, o da geriau • 
limonado: po kelias kvortas 
ištvonykite kab diena. 1

Be to, įmllite žuvy aliejaus,f'. ' Tf 
“Cod liver oil,” bent po gerą ’ 
taukštą po valgio, per vi^. j 
mielą žiemužę. O vasary; kai- 
tinkintės ant saulutes,, ktio 
nuogiau, tuo geriau, tai gausi- 

nebuvo sakyta, kokiuose val-^te sau to vitamino D, labai 
giuose jo yra. /Jums reikalingo. Imkįtę dargi

Atsakymas

Drauge, šitaip 
daugiausia 

neišvogtą 
kad bū- 
kalkiy: ,, 
kiauši- • 

sietinių .

ir skydinės liaukos, “Thyroid
, tablets, gr. (4, P. JĄ,. No. 100,” "i

Drauge, jeigu Jums ten pat į>o/vieną prieš valgymą, kele- 
ant vietos gydytojai negale- tą mėnesių—h’.^a ilgiau. lodo, 
jo tikrai pripažihtį ligos, tai J po lašą kas dvi, kas trys die- 
nesimačius, už akių da mažiau 1 nos. . t
galima pasakyti. Spėlioti gali- Visų vitaminų yra papras- 
ma ir šiaip ir taip. tuose, gyvuose, nesugadintuose

Sakysim, Jums gali būti na-, valgiuose, kaip augmeninio, 
rių, susinėrimų įdegimas, ar-j taip gyvulinio paėjimų. Tik 
tritas. B>et gali būti kas nege
rai ir su tūlais nervais, kaip 
kad Jums sakė, neuritas, ner
vų įdegimas, arba kokia neu
ralgija —nervų gėlimas. Gali 
būt, tatai prasidėjo nuo narių

Tik' 
vitapiino D yrą labai mažai: 
po truputį kiaušinio tryniuo
se, bet daug žuvų alięjuj ir 
saules spinduliuose. Todėl jis,, 
ir vadinasi “saulės šviesos vi
taminą#,’’ \ M
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Puikiai .įrengtos dvi koplyčios duo 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

trockistų lyderis, Jim Cannon
Šitie džentelmanai dabar veid-

Teisėjas Hopson ir prokuro
ras naudojo bjauriausios rū
šies metodas, kad pasmerkus 
šituos darbininkus. Kaip mato-

dienomi* 
vakarais

Parti 
klausi

tik nuo 
Visuose 
galima 

apie be-

tija sekanti “dualinio unijizmo” 
nusistatymą'ir smerkia jie nau- 

Keletas

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ATSAKYMAS: Asmenims

pašalpa teikiama vien tik 
vietines viešos pašalpos agen
tūras. Tos vietines draugystės 
veikia po priežiūra valstijiškos 
pašalpos administracijos.

Kovotojai Prieš Fašistus 
Nusmerkti

Nors kai kurie žingsniai lin
kui organizavimo neorganizuo
tų buvo padaryti prieš 1928 me
tus, tačiaus galutinas Partijos 
nusistatymas tuo klausimu bu
vo padarytas tiktai gegužės mė
nesį, kalbamų metų, įvykusiam 
Centro Komiteto mitinge. Pri
imta ten rezoliucija, šaukianti 
padarymą permainų mūši] dar
bo unijų veiklos taktikoj ir re-

valstijos 
ūkės ar- 
sumany-

daus. Jis pasisakė, kad jis ap
leido darbininkų judėjimą, nes 
jam nepatiko politika. ,

Toliau agitavo už Am. Dar
bo Federaciją, sakydamas, kad 
ADF išgelbės darbininkų klasę 
iš po kapitalizmo jugo. Jo 
nuomone gali būti taip: kada 
visi darbininkai susiorganižūos 
į ADF, tai iš jų atsiras žmo
nės, kurie paprašys kapitalis
tų, kad duotų darbininkams 
tą, ko jie nori. O kapitalistai 
ir duosią. Na, jeigu p. William 
Green dasižinos, kaip Butkus 
kalbėjo, tai “šiur” prisius bul
vinį medalį (za chrabrost). 
Ant klausimų, tai suvis nekal
bėjo apie dalyką, o tik bandė 
pajuokti, bet;, it tas jam nesi
sekė.

Federalės Pašalpos Agentūros
KLAUSIMAS: Ar žmogus, 

kuris reikalauja pašalpos,, gali 
tiesiog kreiptis prie Federal Re
lief Administration?

ATSAKYMAS: Lapkričio 
mėn. rinkimai turėjo nuspręsti 
išleidimą bonų ant $30,000,000, 
kurių pinigai bus vartojami pa
vėlinti Californijos 
karo veteranams įgyti 
ba namus. Jeigu tas

ninimas darbininkų judėjimo 
pačiose strategingiausiose jo 
dalyse, atima paskutinę gyvy
bę darbo unijų judėjimo ir jį 
daro negalimu.

“...Darbo unijų vadovybė, 
stovėdama prieš tas atakas, ma
no palaikyti bent organizacijos 
išžiūrą, kad ją panaudojus savo 
grupes naudai. Ji tai daro vi
siško pasidavimo samdytojams 
keliu, darydama kompaniškomis 
unijomis darbo unijas ir dary
dama jas kapitalistų eksploa
tuojančio mechanizmo padėjė
jomis ... Darbo unijos mažė
ja nariais, pasilieka unijose tik
tai darbo aristokratija, kurią 
vadovauja vis didėjanti ultra 
reakcinė vadovybė; šitie unijų 
likučiai pasilieka didžiumoj tik
tai lengvesnėse pramonėse ir pa
tampa vis mažiau ir mažiau 
ryškesniu ginklu darbininkų 
rankose ir vis didesniu ir ge
resniu ginklu samdytojų įran
kiu prieš darbininkų klasę.”

Lovestonas ir Cannon turi

mu sudemoralizuotų darbo uni
jų, pradėjo algų kapojimą, uni
jų ardymo darbą. Jiems dali
nai pavyko, dėka biurokratijos 
pagelbai, apardyti United Mine 
Workers of America uniją, ku
ri, laike viso to laikotarpio, ku
riuo ADF buvo subudavota 
amatiniais pagrindais, pasiliko 
masine organizacija, su šimtais 
tūkstančių narių ir vistik kbvin- 
giausia organizacija visoj ADF. 
Jeigu kapitalistų klasė negalė
jo daugiau susilpninti ir visiš
kai sunaikinti darbo unijas tuo 
laiku, tai buvo vyriasiai del to 
fakto, kad jau buvo susidaręs 
kairysis sparnas, kuris stojo 
prieš ADF biurokratiją ir kėlė 
naujų unijų organizavimo obal-

Šioje krautuvėje galite gąut visko • vyrams, moterims ir 
vaikams* reikalingų darbininų ir šventadienių aprėdalų. 
Kaip tai: blankietų, kaldrų, paklodžių, langtiesių-gata** 
vų ir jardais—stalinių, viršutinių ir apatinių marškinių, 

svederių, Lumber Jackets ir taip toliau.

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Draugai ir Draugės: Malonėkite nepamiršt Kaminskų 
krautuvės, nes Kaminskas ir jūsų visų nepamiršta.

Mes visko Čia negalim suminėti, bet užtikrinam, kad kainos 
labai prieinamos.

Meldžiam ateiti ir persitikrinti. Linkini visiem linksmų kalėdų 
ir Naujų Metų!

unijų. Del to, kaip jau nuro
dėme, m,es pabrėžiame reikalin
gumą dirbti ADF unijose. Mes 
čia pasvarstysime vyriausiai 
mūsų veiklą darbo unijose tar
pe 1928-1933 metų ir tai 
vertė ir kodėl keisti mūsų veik
los taktiką 1927-1928 ir dabar.

Nepriklausomos dąrbo unijos, 
' ^kurios gyvavo, arba' IWW, waU 
(f dino nežymią rolę pokariniuose 

streikuos, kurie įvyko Jungtinė
se Valstijose. Tuojau po 1922 
m. kovų, kuriose darbininkai 
buvo nugalėti, buržuazija išvy
stė naują ofensyvą prieš darbo 
unijas. Darbo unijų biurokra
tija visiškai pasidavė ir užsiėmė 
vis didesniu ir didesniu išdavi
kišku klasių taikymo nusistaty
mo darbu. Laikinai darbo uni
jos pasiliko plačiomis masinė
mis organizacijomis daugelyj 
pamatinių pramonių. Komunis
tų ir kairiojo sparno nusistaty
mas buvo tuo laiku plėsti darbo 
ūbi jas, stiprinti jas, nugalėti 
biurokratus ir paveržti iš jų 
kontrolę, bandyti paversti darbo 
unijas į tikrus klasių kovos 
įrankius, ir suorganizuoti neor
ganizuotus.

Apie 1925 metus patapo aiš
ku, kad ADF biurokratijos po
litika darę negalimu kairiajam 
sparnui pravesti savo vyriau
sią taktiką: organizuoti neor
ganizuotus ir sustiprinti visą 
darbininkų frontą per ADF. 
Miiionai naujų narių, ypatingai 

i iš pamatinių pramonių, buvo iš- 
Cvyti iš unijjų, dėka samdytojų 
* kovai' prieš' unijizmą ir biuro

kratų kovai prieš kovinguosius 
unijistus, už skaldymą unijų. 
Biurokratija atidavė samdyto
jams poziciją paskui' poziciją. 
Ažuot streikų, biurokratija pra
dėjo steigti “darbininkų ' ban
kus,’* apdraudos skymus, “Bal
timore and Ohio planą” už kla
sinį bendradarbiavimą, etc. Lai
ke šito t. v. “gerbūvio” laiko- 

' tarpio, pirmu kartu Amerikos 
darbininkų judėjimo istorijoj, 
darbo unijos puolė nariais. Ta- 

»čiaus, mes tuojaus nepradėjo- 
darbo už organizavimą ne- 

organizuotų, bet laukėme net iki 
1927-1928 metų, kuomet U. M. 

U W. A. unija buvo suardyta. 
Tuomet mes pradėjome steigti 
naujas unijas tose pamatinėse 
pramonėse, kurių darbininkai 
buvo neorganizuoti.

Šiame laikotarpyj valdančio
ji ji klasė, naudodamasi prasidėji-

no ir priėmime De Leono nu
sistatymo.

Pavelykit mums pacituoti 
daugiau iš minėtos rezoliucijos:

“Faktas yra, kad mūsų nusis
tatymas dirbti ADF unijose 
tiktai tose pramonėse ir ama
tuose, kur randasi tikros masi
nės organizacijos. Pramonėse, 
kur unijos yra sukrypę arba 
miršta, kaip avalų,1 tekstilės, 
adatos, marininkų, transporto, 
mainų, plieno, etc., mūsų nusis
tatymas yra paremtas darbu ne
priklausomose unijose arba di
desniu domės kreipimu į jas. 
Kur visiškai pramonės neorga
nizuotos, kaip gurno (rubber), 
automobilių, mėsos pramonės, 
etc., mūsų nusistatymas yra 
kurti naujas unijas.

“. . .Kuomet senos unijos bu
vo masinės, kuomet josios buvo 
vyriausiais darbininkų kovų or
ganais, tai buvo teisinga mūsų 
Partijai koncentruotis vyriau
siai jose ir per- jas.. . Bet kuo
met tasai pagrindas siaurėja.. . 
tai mūsų Partijai reikalinga 
koncentruoti didesnę savo aty- 
dą į kūrimą naujų unijiį, neor
ganizuotose masėse.” (Pabrau
kimas mano.—J. S.).

Nedėlioj, lapkričio 11 d., 
APLA 2-ros kuopos atskilėliai 
buvo surengę prakalbas p. E. 
Butkui. Nuėjau į svetainę, 
žiūriu, nieko nėra. Na, manaii 
sau, eisiu žemyn pažiūrėti. Nu
ėjęs žemyn, radau .apie 30 y- 
patų. Permečiau 'akimis—But
kaus nematyt. Netrukus atėjo 
Butkus, Rodgeris ir dar du. 
Tiesiai nutraukė prie baro. 
Tur būti jau pusėtinai buvo vi
si įsitraukę, nes p. Rodgeris ta
rė Butkui: '

“Klausyk, Butkau! Tu kvi- 
tink gert, o žiūrėk biznio. Ana 
ten Sherbinas sėdi.” Butkus 
tuoj išsitraukė knygutę iš ki- 
šeniaus, priėjo prie Sherbino ir 
tarė: “Na, brolau, ar skaitai? 
Tai užsirašyk “N. Gadynę.” ” 
Sherbinas atsakė Butkui, kad 
jis esąs darbininkas, tai kont- 
revoliucionierių spaudų^ nere- 
miąs.

Kas ten sušuko, kad jau 
prakalbos prasidės. Nuėjome 
visi į viršų. P. Rodgeris, atida
rydamas prakalbas, pasakė 
trumpą “spyčių” ir pakvietė 
Butku kalbėti. Butkus atsisto
jęs pasakė, kad jis kalbės apie 
APLA skilimą. Bet visą savo 
prakalbą praleido APLA nie
kinti. Sakė, kad kol toki-Ga- 

ir Miliauskai būsią 
tai APLA vis eisianti 

žemyn. Toliau pasakė, kad j|e, 
tai yra APLA Centro P.K. ap- 
skundę 2 kuopą, o atskilėliai 
pasiūlę taiką. O tikrenybėje, 
tai atskilėliai apskundė, o 
centro advokatai pasiūlė tai
ką. Pataria LAPA grupelei, 
kad jie patys rinktų APLA 
CPK, o ne Centro Biuras.

Tai suprask, kad nori, ką 
Butkus kalba. Kaipgi LAPA 
nariai gali rinkti APLA Cen
tro Komitetą, jeigu nei vienas 
nepriklauso prie APLA?

Toliau ragino sutverti LDD. 
Bet kas jo ta LDD yra ir kokis 
jos tikslas, tai nepaaiškino (o 
gal sarmatinosi?—TB). Buvo 
pertrauka, P. Rodgers liepė 
parūkyt. Antroj savo kalbos 
temoj Butkus sakė kalbėsiąs 
apie darbininkų judėjimą. Bet 
ir čia nieko naudingo nepasa
kė. Atsiminė apie SLA Sei
mą Chic. Nupeikė progresy
vius, kam jie atskilo ir suor
ganizavo LDS. Jo nuomone, 
reikėję būti ten ir muštis iš vi-

Pradžioj gruodžio mėnesio 
Suffolk Superior teisme užsi
baigė teismas vienuolikos dar
bininkų, kaltinamų dalyvavi
me demonstracijoj prieš Vo
kietijos fašistų laivą Karls
ruhe, gegužės 17 dieną, 1934. 
Devyni iš jų surasti kaltais ir 
nubausti po kelias dešimtis do
lerių pasimokėti piniginėmis 
pabaudomis, bet kaltinamieji 
pareiškė, kad jie nėra niekuo 
prasižengę ir todėl atsisako 
bausmes mokėti, geriau eis į 
kalėjimą. O kalėjime jiems 
reikės atsėdėti po vieną dietią 
už kiekvieną 50 centų!

Sekantieji yra nuteistieji as
menys ir sekančias jie pabau
das gavo : Alice Burke, ,$25 ; 
Bernice Frazer, $20Belle 
Lewis, $25; Charles Gilman, 
$20; Albert Malligęr, $50;' 
Mary Sellin, $25; Abraham 
Kline, $20, ir John O’Flaherty,

Turistų Kortelės Amerikiečiams 
Svečiams į Meksiką

KLAUSIMAS: Ką turi Ame
rikos pilietis daryti, jeigu nori 
vykti Meksiką aplankyti?

ATSAKYMAS: Norintis vyk
ti į Meksiką, kaipo turistas, tu
ri gauti turisto kortelę iš ar
čiausio Meksikos ‘konsulo arba 
nuo Meksikos imigracijos virši
ninko prie rubežiaus. ! Kaina 
del ,tos kortelės yra 2 pesos 
(jeigu Suv. Valstijose, tai 
$1.00). Svečiais su' ta kortelė 
gali lankyti Meksiką ant šešių 
mėnesių. Kaip ilgai svečias ga
li pasilikt, priguli nuo to, kiek 
pinigų jis turi—vieną mėnesį už 
kiekvienus 200 pesų (arba 
$100.).

Klausimai ir Atsakymai
Kuomet Pirmos Popieros Be

veik Išsibaigtą
KLAUSIMAS : Ką tik sužino

jau, kad mano “pirmos popie
ros” į trumpą laiką išsibaigs. 
Aš apie tai greičiau nesužino
jau. Kuomet išsiėmiau. tas 
pirmas popieras, tai tomis die
nomis nereikėjo pristatyti at
važiavimo certifikato. Ar išga
vimas tokio certifikato ilgai 
ima? Ką aš turiu daryti, kad 
man nereikėtų antru karty iš
siimti pirmų popierų?

ATSAKYMAS: Tuoj pasiųsk 
Naturalization Service prašymą 
ant blankos. A-22 
rpąs sykiu ir pirmas popieras, 
piniglaiškį ant $2.50 ir dvi SaVo 
fotografijas. Jeigu atvykai šion 
šalin prieš birželio 29 d., 1906 
m., ner'eik turėti atvažiavimo 
Certifikato. Jeigu atvažiavai 
po tai dienai, tai Natūralizaci
jos Biuras atliks išgavimą to
kio certifikato. Prie šitos .iš
pildytos form A-2214 prisek lai
šką, kuriame pažymėk, kad ta
vo pirmos popieros greitai išsi
baigia.

Pašalpa Veteranam Califomijoj
KLAUSIMAS: Ar teisybė, 

jog pasaulinio karo veteranai 
Califomijoj gauna pašalpos įgy
ti ūkės?

Sugrįžimo Leidimai Svečiams
KLAUSIMAS: Kuomet atvy

kau į New Yorką 1920 m., tikė
jau tik ant trumpo laiko čion 
apsistoti ir taip aš pasakiau 
imigracijos inspektoriui, kuo
met jis manęs apie tai paklau
sė. Todėl tikiu, kad mane už
registravo kaipo svečią. Bet da
bar noriu vykti užsienin ir ar aš 
galiu’ gauti sugryžimo leidimą?

^ATSAKYMAS: Kadangi ne
buvo kvotos suvaržymų prieš 
birželio 3 d., 1921 m., todėl įlei
sti, prieš tą dieną ateiviai laiki
nam apsistojimui, paprastai, 
skaitomi kaipo ateiviai įleisti 
nuolatiniam apsigyven imui. 
Tamsta galėsi gauti sugrįžimo 
leidimą.

tris mėnesius, kad atbūti savo 
pabaudas.

Advokatas Burke, kuris gy
nė teisiamuosius, pareiškė, kad’ 
šis visas teismas yra labai pa
našus į Sacco ir Vanzetti da
lyką. Demonstrantai pilni ūpo 
ir dar labiau užsiartovojo ne
apykanta prieš kapitalistų 
klasę ir josios teismus.

Bostono darbininkai priva
lo visom pastangom stiprinti 
priešfašistinį judėjimą, remti 
revoliucinį judėjimą. Joki ka
pitalistinių teismų žygiai ne
gali sulaikyti darbininkų pasi
ryžimo neprileisti fašizmui į- 
sigalėti šitoj šalyj!

. Koresp.

Geo. Kaminskas ir Simai
152 Ferry Street, Cor. Adams Street,

NEWARK, N. J.

Kiek Ateivių Legalizavo 
Jų Buvimą

KLAUSIMAS: Kiek ateivių 
legalizavo jų bųvirhą nuo * 1921 
mėtų?

ATSAKYMAS: Įstatymas ap
rūpindamas užregistravimą at
eivių, kurie atvyko nelegališkai 
prįeš birželio 3 d., 1921 m., įėjo 

,gaįion .kovo mėnesį 1929 m. Ir 
skaitlinės parodo, kad iki gruo
džio mėnesio 1932 m., iš viso 
41,676 ateiviai legalizavo jų 
nuolatinę rezidenciją. Iš tų, 
net 4,598 meksikiečiai, 3,951 
žydai, 3,879 anglai, 3,174 vo
kiečiai ip 2,889 italai. Ir tūks
tančiai kitų užsiregistravo laike 
1933 ir 1934 m.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFfSO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

Sužeidimo Atsitikimuose Kom
pensacija taip Vadinamiems 

“Relief” Darbininkams
KLAUSIMAS: Kuomet žmo

gus, kuris pasamdytas kaipo 
“relief” darbininkas tampa su
žeistas prie darbo, ar jį apden
gia Darbininkų Kompensacijos 
Įstatymas?

ATSAKYMAS: Mes šitą 
klausimą gavome net iš kelių 
valstijų,' kurios pristato prie, 
darbų nedirbančius vyrus. Dau
gumas nusprendimų prašalina 
taip vadinamus “relief” darbi
ninkus nuo Darbininkų Kom
pensacijos Įstatymo naudų,' bet 
keliose valstijose, tarpe'jų Ca- 
lifornija, Pennsylvania, New 
Jersey ir New York įvedė spe-. 
cialius aprūpinimus, kurie įstei
gė specialius fondus, iš kurių 
galima teikti pašalpą sužeis
tiems “relief” darbininkams. 
Beveik visose valstijose reikia 
paduoti prašymą del kompensa
cijos į 30 dienų nuo sužeidimo.

mas priimtas, tai State Vete-ime, tūli* asmenys, eidami į ka- 
rans Welfare Board tuos pini-i Įėjimą, turės sėdėti ten net po 
gus valdys. Iki šiam rašymui 
nežinome, kaip tas dalykas už
sibaigė.

Bedarbės Pašalpa •
KLAUSIMAS: Ar bedarbės 

pašalpa egzistuoja kokioje, nors 
šalyje? Kur aš galiu apie šitą 
dalyką gauti informacijų?

ATSAKYMAS: Šveicarija ek
sperimentavo su bedarbės pašal
pa net 1884 m. Norvegija įve
dė tokią pašalpą 1906 m.’, Ang
lija 1911 m., ir nuo pasaulinio 
karo kelios kitos Ęuropos šalys, 
tarpe jų Italija, Lenkija, Ispa
nija, ir Švedija priėmė kokią 
nors formą bedarbės pašalpos. 
Suv. Valstijų vien tik Wiscon
sin turi bedarbės-pašalpos įsta
tymą. Pradėjo veikti 
liepos 1 d., 1934 m. 
viešuose knygynuose 
gauti daug literatūros 
dąrbių pašalpą.

C. C. C.
KLAUSIMAS: Skaičiau laik

raštyj, kad Civilian Conserva
tion Corps nebus uždaryta. Ar 
ateiviai su pirmomis popieromis 
gali būti nariais?

ATSAKYMAS: Ne. Aplikan- 
tai turi būti piliečiais Suv. Val
stijų gimimu arba naturaliza- 
vimu. : ■

Imant bendrai, mūsų 
jos taktiką darbo unijų 
mu perėjo sekamus etapus:

(a) 1919-21 metų laikotarpis, 
kuriame mūsų nusistatymas di
džiumoj buvo sektantiškas, turė
jęs požymius deleonizmo ir ai- 
doblizmo. Tai nereiškia, kad 
tuomet nebuvo Partijos narių, 
vedančių darbą ADF unijose. 
Bet tai reiškia, kad tame laiko
tarpyj “kūdikystės liga” atžy
mėjo visą tą laikotarpį, kuriam 
buvo naudojam "i Visos mūsų 
pajėgos gavimui naujų darbi
ninkų komunistiniam judėjimui. 
Tiktai dėka Komunistų Interna
cionalui ir prityrusiom darbo 
unijų veikloj kadrom, besisu- 
kančiom aplink d. Fosterį, mū
sų Partija išėjo iš minėtos sta
dijos. (b) 1922-1927 metų lai
kotarpis, kuomet pamatinė Par
tijos linija buvo už darbą ADF 
unijose ir kitose masinėse dar
bo unijose (Geležinkeliečių Bro
lijose, Amalgameitų rūbsiuvių 
unijoj ir kt. (c) laikotarpis 
1928-33 m., kuomet Partijos nu
sistatymas buvo organizuoti ne
organizuotus darbininkus, ypa- zoliucija tapo priimta vienbal- 
tingai pamatinėse pramonėse, į; sieti. Beje, už rezoliuciją balsa- 
naujas unijas, bet tuo pačiu Vo ir tuomet Partijoj buvęs 
kartu vesti darbą masinėse AD Lovestonas, taipgi ir šių dienų 
F unijose.

Dabar mes stovime prieš nau 
ją kryptį darbininkų judėjime, 'mainiškai zurza del to, būk Par 
kryptį didelio darbo žmonių su 
bruzdimo, didelio augimo dar 
bo unijų, visų-pirmiausiai ADF .jas unijas iš principo

iš paminėtos vienbalsiai priim
tos rezoliucijos citatų pilniau
siai iškels tų elementų išsigimi
mą ir oportunizmą, taipgi jų 
beprincipines metodas. Tos ci- 

kas(tatos aiškiai parodys, kad mū- 
isų Partija neturi nieko bendro 
•su unijinių dualizmu; kad Par- 
Įtijai išdirbo savo taktiką’darbo 
unijų ' veiklos klausimu, pasi
remdama leninizmu; ir kad 
naujos unijos buvo kuriamos 
del sekamų dalykų: (a) suor
ganizuoti neorganizuotus, ką A 
DF atsisakė daryti; (b) dėka 
ADF biurokratijos mėtymo iš 
unijų kovingųjų darbininkų 
nusistatymu, kuriam dėka buvo 
išmesta dešimtys tūkstančių 
darbininkų; (c) dėka pageida
vimo turėti unijas neorganizuo
tose darbininkų masėse, šitos 
citatos toliau parodys, kad mū
sų nusistatymas tolydžio stojo 
už tęsimą darbo ir padidinimą 
jo senose unijose. 1928 metais 
(geg. mėn.) mūsų priimtoji re
zoliucija skelbė:

“ADF unijos, susidedančios 
vyriausiai iš lavintų darbinin
kų ir vadovaujamos visiškai su- 
reakcionėjusįos Greeno biuro
kratijos, vis daugiau ir daugiau 
aiškiai rodo savo negalėjimą su
organizuoti plačiųjų masių dar
bininkų jų kovai prieš samdy
tojus ir valstybę. Apardymas 
imainierių unijos, akyregyj sam- įsiūnai 
dytojų puolimų, nuolatinis silp-Į centre

Ateivai Su Kriminališkais 
Rekordais Deportuojami

KLAUSIMAS: Ateivis lega- 
liškai atvyko čionais &eši metai 
atgal, ir niekad nebuvo suareš
tuotas šitoje šalyje. Bet sena
me krašte jis susikirto su teis
mu ir jį pasodino kalėjime. Ar 
jį gali išdeportuoti?

ATSAKYMAS: Jeigu šitas 
ateivis prieš įleidimą į šią šalį 
buvo nubaustas kokiu prasižen
gimu, jis gali būt išdeportuotas.

Ateivių Veteranų Piliety stės 
Privilegijos Išsibaigia

KLAUSIM AS: Tarnavau 
Amerikos kariuomenėj laike 
pasaulinio karo, bet netapaū 
Suv. Valstijų piliečiu, nes as vi
suomet maniau sugrįžti į savo 
šalį Europoje. Bet kaip daly
kai šiomis dienomis pavirto, tai 
man čia Amerikoje geriaus bus 
apsigyventi. Ar aš galiu įgyti 
pilietystę be “pirmų popierų”.

V

ATSAKYMAS: Įstatymas, 
kuris aprūpino paleųgvintą na- 
turalizavimą pasaulinio karo 
vęterąnams, išsibaigė gegužės 
mėn. 24 d., 1934. .Jeigu nOri 
tapti piliečiu, tai jau Tamstai 
reikės sekti reguliarišką proce
dūrą; turi išsiimti pirmas po
pieras, ir už dvįejų metų g'ali 
prhšyti antrų popietų.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

pripažinti, kad' arba, jie nie
kuomet netikėjo į šitą rezoliu
ciją, arba jie padarė klaidą, 
balsuodami už ją. Bet tai 
reikštų pripažinimą to fakto, 
kad jie nėra neklaidingi. Jie 

mu rįmtos depresijos ir silpnu- niekuomet neprisipažino padarę 
kur nors klaidą, nors dabar jie 
skelbiasi esą priešai naujų uni
jų. Lovestonas atmeta tą fak
tą, būk objektyvės sąlygos bu
vo pamatu Šito nusistatymo. Jis



AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA UETUVIĮĮ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America ?

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

APIA 2 Kuopos Teismas 
Užbaigtas

Lapkričio 30 pasirašyta pa
skutiniai dokumentai užbaigi
mui APLA 2 kuopos teismo. 
Kiek pirmiaus jau prieita prie 
susitarimo padalinti APLA 
2 kuopos turtą tarp tos gru
pės, kuri eina su APLA, ir tos, 
kuri Visai pasitraukia iš APLA. 
ir susiorganizavo savo atskirą 
draugiją. Paskiausia ėjo gin
čas tiktai delei teismo rekor
dų kaštų ir kp. knygų. Tie du 
klausimai palikta teisėjui iš
spręsti. Jisai nutarė, kad teis
mo rekordų kaštus apmokės 
abiejų pusių advokatai, o kny
gos pasiliks nuosavybe abiejų 
grupių ir jos 
abiem pusėm 
vusiam APLA 
24 Locust St., 
Pa.

APLA 2 kuopos turtas pa
dalinamas sekamai:

APLA 2 kuopa pasilaiko 
P. ir A. Martinkams duotą 
mortgečių $2,000.00 vertės ir 
A-PLĄ 9 kp. duotą mortgečių 
$3,500.00 vertės. Viso jinai 
gauna mortgečių vertės $5,- 
500.00.
n atmokėti 
laidas.

APLA 2 
sivadinę 2
kitą dalį APLA 2 kp. turto: 
namą, apie du tūkstančiu ban
kuose pinigais, notas ir tris Še
rus. Jie taipgi turi apmokėti 
^master judge” $500.00 ir, su
prantama, savo advokatų iš
laidas. Su tuo jie visai atsis
kiria nuo APLA ir taipgi savo 
naujai draugijai turi duoti 
šai skirtingą vardą, kuris 
kio panašumo neturėtų 

' APLA. ’ ’ 1
j, Teismą užvedė buvusio’ 

-~*APLĄ ęeųtro; pirmininko;'; F. 
Kodgers vadovaujama APLA 
2 kp. narių grupė. Teisme jie 
reikalavo viso APLA 2 kuopos 
iurto, tačiaus to negavo. Jei- 
įu ne dabartinis susitaikymas, 
Veikiausia, jie nieko būtų ne
davę. Veikiausia visas turtas 
būtų išeikvotas teismo vedi
mui. Užpuolikai padarė daug 
Žalos organizacijai ir jie tuo- 
xni pasiliks visados
kaipo demoralizatoriai darbi
ninkų organizacijos.
jąu apie $5,000,00 APLA 2 kp. 
turto 
mui.

Tai 
šiems
teisme geriau išrišti draugiji- j 
niai nesusipratimai. Kapita- 
istinis teismas nėra tas beša
liškas teisėjas. Jisai kainuo
ju labai daug organizacijai 
fcjnigų, o jokios naudos ne- 

®Eiodą.
. Gaila tų buvusių APLA 2 

k|). narių darbininkų, kurie 
paklausė Rodgerso ir kitų to
kių ir dabar nustojo geros or
ganizacijos, % naudingos savo 
reikalams.

ti kitą jaunuolį vaikiną 22 me
tų amžiaus ir neseną moterį. 
Čarterį prirengkite ir kaip tik
tai dar du aplikantus prisių
siu, tai tuojaus čarterį siųski
te.”

Toj vietoj, mat, randasi 
dvi pavienės narės, tai ir jos 
prisidės prie atgaivinamos 
kuopos.

)

Negrai Ir Balti Vienykitės Ir Kovokit!
Francisco, Cat. — Lap-
26 d. Angelo Herndon

bus padėtos ir 
prieinamos, bu- 
2 kuopos name, 
McKees Kocks,

Ragina ir Kitus Prie Darbo
Drg. Chas Strauss toliaus 

rašo: < /.• *
“Kaip matyt iš laikraščių, 

APLA vajus silpnai eina. Aš 
nežinau, ką tie draugai mano. 
Argi Centro sekretorius gali 
kožnai kuopai kasdien po laiš
ką rašyt raginant prie darbo, 
kad gavus naujų narių.Tai 
mūsų draugų didelis apsileidi
mas.

“Kaip tai didmiestis Balti
more, kur gyvena apie 12,000 
lietuvių, o nėra APLA kuopos. 
Argi tai jau nesarmata? Aš 
pažįstų Baltimorėj daug lais
vamanių, kai kurie net vadina
si bolševikais bei
bet tiktai žodžiais pasigiria, o 
ne darbais. Baltimorėj ALDL 
D 25 kuopa teturi 42 narius, o 
turėtų turėt bent 300. Baiti- 
moriečiai turėtų stot prie dar
bo. Turėtų suorganizuoti AP 
LA kuopą.”

Geras priminimas 
riebiams, 
tinkamas 
draugams,
lietuvių kolonija, 
APLA kuopos. 
APLA maršrutas, 
syta su d. žaldoku delei su
rengimo prakalbų, bet nebuvo 
galima susitarti. Drg. M. žal- 
dokas turėtų pasidarbuoti ir 
galėtų kuopą suorganizuoti ir 
dar tuomi penkinę uždirbti. • !

komunistai,

Iš tos sumos 2 kp. tu
šavo advokatų iš-

kp. atskilėliai, pa-
kp. LAPA, gauna baltimo-

Toksai priminimas 
Philadelphijos 

irgi 
bet 
Kai 

buvo

ir
Ten didelė 

nėra 
buvo 

susita-

vi- 
jo- 
su

51 Kuopos Atsiliepimas
V. Glaubičius, APLA 51 

kp. sekr., Wilkes Barre, Pa., 
rašo:

žinomi,

Ir taip

sueikvota teismo vedi-

didžiausia pamoka vi- 
tiems, kurie mano, kad !

mokestis laike vajaus.”
Jau buvo senai^ pranešta, 

kad įstojimas pusiau numažin
tas. O jei kuopa neima savo 
dalies, tai nariui tereikia mo
kėti vienas ketvirtadalis tos 
sumos, kokia nužymėta kon
stitucijoj ir ant įstojimo blan
kų. Centran tereikia siųsti vie
nas ketvirtadalis. Tas paliečia 
visus pašalpos ir pomirtinės 
skyrius.

45 Kuopa Auga
Gruodžio 2 teko aplankyti 

45 kuopos mitingas Treveskyn, 
Pa. Kiek pirmiaus gauta trys 
nauji nariai, šiame susirinkime 
dar vienas prisirašė. . Taipgi 
naujieji pasižadėjo gerai pa-

San 
kričio 
kalbėjo Turner Hall. Į salę su
sirinko apie 500 darbininkų. 
Turiu pažymėti, kad tai labai 
mažai susirinko išnešti savo 
protestą prieš priespaudą ir 
terorą.

, Angelo Herndon nurodė ka
pitalistų politinį ir ekonomi
nį krizį, iš kurio negali ir 
negalės išbristi. To krizio pa
sekmių auka yra ir pats Ange
lo Herndon, nuteistas 18-20 
metų į Georgia valstijos 
“chain gang,” Fulton Bokšto 
kalėjimą, vien už vadovavimą 
baltų ir nęgrų bedarbių de
monstraciją, reikalaujant šal
pos. , . , .

A. Herndon savo kalboj pui
kiai atvaizdino Savo būklę iy 
Scottsboro jaunuoliams grę- 
siantį mirties pavojų. Kurie

dirbėti. Ypatingai dd.' Nača- dar nesat girdėję jo prakalbų, 
Padubpnis rūpinasi patariu visiem pasistengti irjienė ir 

gauti naujų narių. Labai sma
gu girdėti.

Sekantis 45 kp. susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 16 ir ma
no jame prirašyti dar kelis 
naujus narius. Tiktai turėtų vi
si smarkiau pasidarbuoti.

50 Kuopa Pralenkia Kitas
N. S. Pittsburgh gyvuojanti 

50 kuopa jau turi šešis nau
jus narius. Lapk. susirinkime 
prirašyta vienas;1 gruodžio sus. 
nėt penki. Bet tai dar nevis
kas. Drg. P. Norkus, kuopos 
pirmininkas, sako, kad šita 
kuopa turėtų pralenkti kitas 
kuopas ir savo narių skaičiumi. 
Jisai sako,, kad labai linksma 
matyt grįžtant į APLA tuos 
narius, kurie per kivirčius su 
1 kuopa buvo pasitraukę. Rei
kia duoti kreditas d. P. Nor
kui už gerą pasidarbavimą ga- 
vime naujų narių ir tvirtinime 
kuopos. J ; 

I

Kitos kuopos betgi neturėtų | vę—teises.
pasįduoti’!50 kuopai. Ką; daro . tyarbiniiikuj,; nębuyųsiam 
7 ir 17 ikuQPQS.? ,Dąr nei vieno pietinėse valstijose, yra sunku 
naujo nario neprisiunte vajaus, įsivaizdinti apie negrų gyveni-

pasiduoti-'50 kuopai. Kardavo

“Mūsų 51 kuopos gruodžio j up?” ' Darban! 
2 d. susirinkime vienas drau
gas pranešė, kad jis įrašysiąs 
savo žmoną ir dukterį ir pasi
ėmė aplikacijas. Todėl mes 
norime žinoti, ant kiek Cen
tras yra numažinęs įstojimo

APLĄ, 23 .Kuopa Atgaivinama
KpkU metai tam at

gal Į kuopa likvidavosi. Ji
nai itorVavo Thomas, W. Va. 
Paįėrtiijau “Vflnyj” Chas 
Strauss rašinėlį ’, kad jis dar
buotasi gavimui naujų skaity
toju. Tuojaus jam • parašiau 
laiškutį, klausdamas, ar nega
lima būtų atgaivinti 23 kuo
pą. Gavau atsakymą, kad jįsi 
bandys ir šiandien gavau vie
ną naują narį iš to miesto ir 
sekamą laiškutį:

1 “Mielas Drauguti! Aš labai 
stengiuosi, kad šią savaitę iš
pildyti tris aplikacijas nau
jiems nariams. Labai pagei
dauju, kad greičiau mes gau
tume čarterį. O tai mums 
būtų smagiau, ir man būtų ge
riau darbuotis. Rytoj važiuo
siu į Komptoną ir manau gau-

laiku., O kur 9 ir 11 kuopos, 
kurios, per kokius penkius pa
staruosius metus nėra gavę nei 
vieno naujo nario? “Wake

l

Jeigu visos kuopos darbuo
tųsi, tai mes turėtume geras 
vajaus pasekmes.

jį Centro Sekr.
A J. Gasiunas.

Didelis Rasimojimas Ant Bedarbių; 16 ir Pusę 
Nuošimčių Nutarta Kirsti Pašalpų; 22 d.

Gruodžio Rengiama Demonstracija
Cleveland, Ohio. — Cleve

land o Bedarbių Taryba atsi
šaukia į visas bedarbių grupes 
ir visas darbininkų organizaci
jas dėtis prie rengiamos mil
žiniškos protesto demonstraci
jos 22 d. gruodžio, 1 vai. 
pietų, reikalaujant tuojau 
traukti paskelbtą pašalpos 
mažinimą.

Cuyohoga Pavieto Pašalpos 
Administracija pranešė, kad 
naujas nukirtimas ant 16 ir 
pusės nuošimčių įeis galion dvi 
savaiti prieš kalėdas. ■ ‘

Sulyg pranešimų ir oficialių 
davinių, pašalpos tvarkdariai 
svarsto du planu: sumažinimą 
ant 1614 nuoš. pašalpos mais
to porcijoj arba 10% ant mai
sto ir 20% ant drabužių. Ofi
cialiam paskelbime tekalbama 
apie pirmą planą.

po 
iš-

su-

Priedui prie šio pasimojimo 
nukirsti maisto kiekį ant 16 ir 
pusės nuoš. šelpimo Taryba 
praneša, kad už lapkričio ir 
gruodžio mėn. rendu,pažadai 
nebus pildomi—paliekama be
darbių šeimynos įjlačiai evik- 
cijai.

Akyvaizdoj šiti£ pysimo j imu 
ant pašaipos, prašytojų pa
šalpos skaičius auga pasibaisė-

sa-

surašė liūdymą, kpkiame sto
vyje rado Chas. White. Jis 

. rastas su perskelta galva, už
muštomis akimis, ir sužalotu 
visu kūnu. Jam kito išėjimo 

, nębuyo, kaip tik gintis nuo už- 
. puolusio policmano, tačiau už 

tą teisėjas O’Brien, Ch. White 
paranką pakėlė iki $5,000.

Kitas “Western Worker” 
pardavinėtojas, Arthur Tar- 
kam, .yra partijos narys ir per 
keturis metus pardavinėjo “W. 
W.”. Bet pastaruoju Haiku jis 
dirbo prie kareivių kazarmių 
SERA darbą prie kariškų ke
lių taisymo. Laike pietų kariš
ka policija Tarkam pačiupo ir 
baisiai sumušė, reikalaudami 
ji išduoti Kompartijos veiki
mą. Vėliau Tarkam nuvedė į 
raštinę ir jo kūną, rankas ir 
kojas badė savo “badges” 
špilkom, kad Tarkam viską a- 
pie KP pasakytų. Nuo Tarkam 
nieko neišgavę, vėl jį mušė iki 
liko be sąmonės ir tada pri
statė į jo namus. Jo kambarį: Maskvon 
iškratę—paliko jį vieną.

Darbininkų Civilių Teisių 
Konferencija ir Amerikos Ci
vilių Laisvių Unija ant vietos 
užprotestavo ir pasiuntė pro
testo telegramą karo sekreto
riui Deni, į Washingtona.

Šitas Angelo Herndon susi-1 
rinkimas taipgi pasiuntė pro
testo rezoliuciją karo sekreto
riui Dern. Rezoliucija, reika
laujant paliuosuoti Scottsboro 
jaunuolius ir Tom Mooney, 
pasiųsta Rooseveltui ir augš- 
čiausiam teisėjui, į Washingto
na. Rezoliucija apgynimui 18-! 
kos apkaltintų kriminaliam 
sindikalizme pasiųsta F. Mer-

ninku susirinkimas bus 10 d. 
sausio (Jan.), 1935 metais, 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St., Worcester, Mass. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Visi dalyvaukite! Bus 
daug raportų, 
svarbių reikalų 
nauji komiteto 
torių nariai.

reiks svarstyti 
ir bus renkami 
ir board direk-

WSLD Sekr
D. Vaitelis.

Petro Didžiojo Namukų 
Kelionė

Didžiojo namukai 
iš Archangelsko į 
Juose apsigyvenda- 

kuo-

' DETROIT, MICH. ]■
TDA Karolio Toželds kuopJs' 

sirinkimas įvyks trečiadienį, 12 
gruodžio, 7:30' vai. [vajcarė, Draugijų' 
svetainėje; 4097 Porter St. Bus val-%Jft 
dybos" rinkimai, tad visi dalyvaukite T 
ir atsiveskite naujų narių prirašyti.

Rašt. Gineitis.
(291-292)

WORCESTER, MASS.
Moterių ALDLD 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių reikalų užbaigti, taipgi 
bus rinkimai naujos valdybos.

, Fin. Sekr. D. Lukienė.
1 ’ (Ž91-292)

BRIDGEWATER, MASS.;
ALDLD 71, kp. rengia svarbias 

prakalbas, antradienį, 11 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, Kliubo Svetainėje, 
Hale St. Kalbės drg. R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, iŠ Brooklyn, 
N. Y. > • J i H J I i £

Kviečiam vįsųs (skaitlingai atsi- 
laxikyti ir išgirsti svarbius dienos 
klausimus. Įžąnga vėlfcuj. ; •

* < Komisija.
' . ’ 1 1 '• * ’* (*291-292)

r

girdėti jį pirm, negu bus per- 
vėlu. Užtikrinu, kad daug ko 
pasimokinsite.

Čia būdamas jis aplanke 
Tom Mooney San Quentin ka
lėjime. Angelo Herndon pa
klausė Tom Mooney, ką jis 
mano apie išėjimą iš San 
Quentin ir ką jis darytų išė
jęs, eitų pasilsėti ar stotų dirb
ti ? Tom atsakė, kad prie da
bartinės valdžios sąstato apie 
išėjimą abejojąs. Bet jeigu ta 
laimė ateitų būti liuosu, tai be 
jokio poilsio, tuojau, su dides
niu pasišventimu stotų į realį 
kovos darbai c-

šitas Tom Mooney išsireiš
kimas parodo tą faktą, kad 
darbininku vieningas protesto °! . . _. ■ ' . ,., , . v. ,, riam, teisėju Lemmon ir dis-balsas ne tik priverčia Valdan-i, . ’ , . .... .v. t , . -Y j i - • trikto prokurorui McAllister,čia klasę skaitytis su darbiniu-!. x ,. . . i v . 1 Sacramento, taip pat majo- kų balsu, bet sykiu ir kalimų . „ • • A • oA ’ . rui Rossi ir Quinn. San Irandvasią^sustiprina. Kovodami! .
už jų laisvę-?— kovojame už sa
vo ir Visos darbo masės * lais-

Petro 
pervežti 
Maskvą, 
vo “Saardamo dailydė, 
met atsilankydavo į Archan
gelską? Namukas buvo ap
tvertas specialiu apsaugojan- 
čiu akmens futliaru (makštfe). 
Tas išgelbėjo įdomų (budin- 
ką) trobesį—unikumą—medi? 
nį gyvenamą namą miesto gy- i 
ventojo XVII amžiuje—nuo | 
suirimo. i rių mėnesinis susirinkimas atsibus

Petro namukas atgabentas gruodžio mėn. 11 dieną, antradienį, 
išnrdvtas Gmitn 8 vaL vaka^e> ant 6 Denison St. Visi įfįsai dyi . Ur vi , nariai susirinkimari privdlo atsilan-

i laiku jis bus sudėstytas. Nu- kyti, kadangi daug yra reikalų ap- 
matoma padaryt viduj ir iš oyo svarstyt. Beta galėsite atsiimti ket- 

Namu-’V‘r^ numeri žurnalo “švięšos” bei 
7■-* . i išgirsite raportus, ką organizacijos

pastatytas kaime atliko ir kas reikalinga dar atlikti.

FRONTO, CANADA '
ALDLD 1(52 kuopos visuotinas na- ’

namuko restoraciją. 
kas bus ]
(selo) Kolomenskoję. Beto bus šiame susirinkime balsuo- 

I jamas K. V. komitetas, todėl nesi- 
i vėluokite. Ateidami atsiveskite nau- 
| jų narių prirašyt. 'i •

PRANEŠIMA! IŠ KITUR

ROCHESTER, N. Y.

Vaidyba.
(291-292)

WORCESTER, MASS.
Studentu Lyga rengia didelius šo- 

i kius, subatoj, 8 gruodžio (Dec.), Dar
bininkų Centre, 126 Green St. Pelnas 

sustiprinimuiSvarbios prakalbos, antradienį, 11. , - #
d. gruodžio, 8 vąl. vakare, Labor , bus naudojamas sustiprinimui jie- 
Lyceum svet., 580 Si. Paul St. Kalbės SU h .padaryt geresnį veikimą tar- 
drg. L Amter, buvęs Komunistų Par- P® studentų. Studentų lyga deda vi- 
tijos kandidatas į gubernatorius. Jis : sas pastangas,, kad padarius platų 
daug svarbių žinių mums praneš a- 
pie šios dienos bėgančius klausimus.
Kviečiam visus skąitlingai dalyvaut.

Komisija.

1 veikimą prieš karą ir fašizmą mo
kinių tarpe. Tad kviečiam visus 
skaitlingai dalyvaut ir paremt jau
nuolius.

GRAND RĄPIDS, MICH.
(290-291)

rui Rossi ir Quinn, San Fran
cisco. Rezoliucija del paliuo- 
savimo Thaelmanno, į Berli- 
ną ir protesto rezoliucija į Ata 
lanta, Georgia. Aukų surinko 
virš $73. . • • į'i)

Sdcramėnto teismas /° S*
i nepasibaigs. Šią visą savaitę 
užims vien tik išrinkimui) pri- 
saikįntųjų teisėjų (jury),'; Abi 
pusės atsargios ir prisirengę į 
aštrią kovą. Nepamirškit^ pa
siųsti protestus į laikąįjaĮ juo 
daugiau, tuo geriau. Toltįą pa
galba labai reikalinga? sparne 
momente. <'■

ALDLD 66 kp. rengia didelį balių 
penktadienį, 14 d. gruodžio, 7:80 vai. 
vakare, Sūnų ir Dukterų svetainėje, 

Į1Q57 Hamilton Ave. Tai pirmas kar
tas/ šiąme mieste bus tokis didelis 

I Baliuja,' ,todėl visi ateikite ,nes bus 
'j faijtyėjiinai, gardžių valgių įr gėri- 
imų$ Taipgi bus gera orkestrą, kuri 
: grieįš amerįkoniškus jr lietuviškus Iv ■» ** • f

Kviečia Komisija. 1 
(292-293)

LINDEN, N. J.
mo būklę. Man teko būti New 
Orleans ir pervažiuoti veik 
per visas pietines negrų apgy
ventas valstijas. Į kur pažvel
giau* visur- patėmijau negrų 
paniekinimą ir išnaudojimą, 
nekalbant jau apie paprastą 
darbą dirbtuvėse ir jų gyveni
mą prie; tų dirbtuvių. Visur
pasireiškia diskriminacija-skir.. | 
stymas: gęlžkelio stotyse, 
traukinyje ir gatvekariuose 
balti nuo juodų skiriami. New 
Orleans gatvekaryj atsisėdau 
su negrais, maniau, kad balti 
mane akimi užbadys. Ta dis
kriminacija kapitalistų plati
nama i!r palaikoma sužiniai, 
kad darbininkai dalintųsi į 
grupes, nes tuomet kapitalis
tui yra daug lengviau išnau-> 
doti savo vęrgus.

San Quentin kalėjime varto
jamas “Raudonas Baubas,” 
kaipo priedanga slopinimui 
kalinių, primetant komunistų 
veikimą. Užveizda, James B.

z i* Pacific

Worcester, Mass.

ALDLD 165 kp. metinis susirin
kimas įvyks 12 d. gruodžio, Rupšio 
svetainėje, Wood Ave. ir 16th St., 
7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės ,visų pareiga 
dalyvaut šiame susirinkime, nes tu
rim daug svarbių dalykų apkalbėti, 
taipgi bus rinkimai naujos valdybos. 
Atėję galėsite atsiimt žurnalą “Švie- 

ir kitas naujas' knygas.
Sekr. O. Vertelienė.

(292-293)

są

DETROIT, MICH.

FOTOGRAFAS
JONAS STQKES

Trąukiu pąveikslus faxniliju, ves-j 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

f ‘ ' 4, • iš feenų padarau
, naujus paveįks- 

“ lūs ir 'kraJaVus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to-, 

dydžio, ko
kio pageidauja-; 
ma. Taipgi, at- 
maliavoju įvai- 
ridm spalvom.

jum,. Kainos prieina* 
mog.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chaupcey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. ;

Tel.: Glenmore 5-6191

512

tinu greitumu. Į pastaras 4 
vaites 5,400 naujų prašymų 
paduota, kas sudaro arti 60,- 
000 šeimynų ant pašalpos są
rašo.

Masinė demonstracija susi- 
rinks-įvyks subatoje, 22 d. 
gruodžio. Susirinks į Public TT ... , -It- iHolohan, pradėjo terorą priesSquare, į vai. po piety. Is |' Quen'tin ^aliriius. Tuomi

I bando suk.riušinti augantį ka
linių nepasiganėdinimą nepa
kenčiama būkle kalėjimo vi

ii. Tuojau ištraukti fpaskelb-'duje. Kalėjimas pastatytas del 
£ą “cut” i!61/2%-- (!.<;; . <2,500 kalinių) o> dabar jten ran-

2. Ekstra .žiemos » pašalpą (dasi su virš 7,000 vyrų. Kitas 
$40 kiekvienai bedarbių šei- į kapitalistų skymas yra tuomi 
mynai ir $15 pavieniams. . ! palaikyti, Mooney ir McNama-

3. Paimti $5,000,000 Iš va-'ra kalėjime, ypatingai dabarti
nių momentu, kada prasidėjo 
didesnis spaudimas už paliuo-

bus marguojama prie Miesto 
Svetainės ir įreikalaujaiha nuo 
Šelpimo Tarybos:

» t • •• \ ‘ s ; , . • t • •

.. .  ~ -T- ~ ~ — j 
dinamo “sinking fund” del be
darbių būtiniausių reikalų.

Lietuviai darbininkai ir dar-!s^vim^ Mooney. Todėl kapi-t 
bininkės, dėkimės prie Bedar- jtahstai taiko primęsti Mooney 
bių Tarybos ir organizuokimės i Mc^Namarai vadovybę it 

plafinriną komunistų propa
gandos kalėjime.

prie 22 d. gruodžio demon
stracijos.

Jeigu mes, bedarbiai, ir ma
žai dirbanti nieko nedarysime, 
tai greitai ne tik miesto rake- 
tieriai sumažins mums pašal
pą, bet jie ims dar didesnį 
žingsnį — panaikint pašalpą, mušė ir be me.dikalės pagalbos

Veikime ir raginkime kitus, įmetė į miesto kalėjimą. Tarp- 
kaip bedarbius, taip iy dirbau-j tautinio DarbįninkŲ Ąpsigyni- 
čiUs. Bedarbis, mo delegacija, \ su Dr. Quin

Pereitų Amžių Inkvizicija 
Vartojama „

Chas White, “Western Wor
ker” pardavinėtoją baisiai £u-

Worcesterio Suvienytų Liet. 
Draugijų f erai (kurie ; buvo 
pradžioj lapkričio mėnesio ir 
užbaiga ferų su šokiais įvyko 
24 d. lapkričio) buvo/) labai 
pasekmingi ir davė pdįą šim-

ALDLD 52 kp. ir Aido Choras 
rengia didelį koncertą kuris įvyks 
16 d. gruodžio, Lietuvių svetainėje, 
25th ir Vemo.r Highway, 6 vai. va
kare. Bus puikus koncertas, dalyvaus 
daug žymių artistų, kaip tai; Men- 
keliuniūtė, Petrušonienė, Aido choras

; ir daug kitų vietinių artistų. Po 
tų dolerių pelno del palaiky- j koncertui bus šokiai prie geros or- 
mo darbininkų įstaigos (Lietu-Ikestros. Kviečiam 
vių Svetainės.) O palaikymas 
šio namo del darbiniiįkų ir 
darbininkų susirinkimų, svar
stymui savo kasdieninių ir 
draugijų reikalų, ; 
svarbu visiems. )

Iš direktorių narių daug pa
sidarbavo. E. Traškienė ir P. 
Jucius rinkime aukų ndo biz
nierių. Neatsiliko ir M. Pet- 
kunienė, M.. Kižienė, J, Rau- 
lušaitis ir kiti direktorių na
riai—dirbdami per keturis fė- 
rų vakarus. / '

Komitetas ir board direkto
riai taria širdingą padėką far- 
meriam, kurie aukavo del fe
rų. Farmeriai aukavo šie:

Iš Millbury: Tom Geležys, 
Kasputis, ii. Butkevičius, Ker- 
šulis, Grugždys, A. Silalis, Ka
volis, Cunys, Starkienė.

Iš Grafton : KerVelis, Aks- 
topas.

Iš Sųtton: Paltanavičius, Če- 
puliaųskas,

Iš Someryille: Jasukevičius.
Iš Brarpanville—Ruskelis. 
Iš Charjton—Aniliauskaitė. 
Iš 5Webstęrr-L Bieliauslp?- 
Iš Sterliųg--Kučinskas.
WSL Draugijų metinis šėri-

i visus dalyvaut 
skaitlingai. įžanga išanksto 40 cen
tų, prie durų 50 centų.

Kviečia Komitetas.
(292-298)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 
x nain reikale. Kainos žemos. •' 
£ Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. . ■<

yra labąi BINGHAMTON, N. Y-

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 13 d. gruodžio, ĄLP 
Kliube, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų, ap- 
kalbėt, bus rinkimai naujos valdybos, 
taipgi galešite atsiimt žurnalą “švie
są” ir kitas naujas knygas. Yra vie
na nauja knYga kurios žmonės se-, 
nei laukia ir dabar galėsite gauti, 
tai yra “Pirmoji Lietuvos Proleta-i 
rinė Revoliucija ir Sovietų Valdžia.’”. 
Visi dalyvaukite, taipgi nepąmirškite 
užsįmokėt savo duokles.

Sekr. O. Girnienė.
(292-293)

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 12 U. gruodžio, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St.

Draugai ir draugės, būtinai turime 
visi dalyvaut šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų del apkal
bėjimo. Iš ĄLOP Susi. yra prisius-, 
ta protesto rezoliucija prieš Lietuvos 
fašistinės valdžios nežmonišką kanki
nimą Lietuvos politikių kaliniu. Taip
gi bus rinkimas naujos valdybos 1935 
metams.

Sekr. V. Seralis.
(292-293)

MONTREAL ? CANADA
M l M. ROSENFELD
\ • ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai <

BEN GERSOVITZ
* j NOTARAS , , < 

į_----- ...................... ....   , .
20*51. James St. East

Tel. BArbojnr 3424

DIDELIS NUPIG1NIMAS 
Dviejų dolerių vertes knygą 

: Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Heikalavimus su $1.25 

aęlreaiiokit: 
X BARKU3 

p Box 129, G. P. O., 
( New York/; N> Y.
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i M. ZOščENKO ' ’ Verte P. SAŽENIS

Vieno Gyveninio Istorija

Penktas Pilkapis

(Tąsa)
Ir va, aš susipažįstu su ja, kaip nie

kur nieko. Ir pas mudu su ja užsimezga 
, romanas. O sulyg išvaizdos apie ją šito 
\ \ nepasakysi.

Bet tai buvo tokis absoliutiškas šlamš- 
Itas, toks, kaip čia pasakius, tipas, kokio 

visoj Europoj nesurasi; kad jūs nusteb- 
f šit, jei visa tai aprašyt.

Tai buvo iš visų pusių šlamštas. Tai 
buvo nustojęs savo sąžinės ir savo vertės 
šlamštas, kuriai ne vieta mūsų Sąjun
goj ir mūsų ateityj.

Aš apie tai nieko nežinau, gyvenu -su 
ja, ir ji nuduoda, kad mane myli. O jai 
reikalingi pinigai ir daugiau nieko. li
pas jų yra katinas (meilužis-suteneris).

v O aš apie tai nežinau. Aš ja pasikliaunu 
* * ir pakliūvu į jos pinkles.

Ji nuo manęs sužino įvairias žinias
* apie mane ir tokias mano nuodėmėles, 

kurias aš ir savo motinai nepasakiau.
Ir va, čia aš pakliūvu į grąsos kalėji

mą. Aš pakliūvu už vieną reikalą ir man 
duoda metus.

Bet aš ten gyvenu gana gerai. Aš ga
lėjau laisvai vaikščiot. Nešiojau siunti
nius ir pildžiau pavestus darbus. Man 
mokėjo pinigus ir aš negalėjau labai nu- 

.. * siskųst.
O Polina (jos vardas Polina) dažnai 

ateidavo pas mane, imdavo pas mane pi
nigus. Ir aš jai neatsakydavau.

Pagalios, ateina mano motina ir sako:
—Tavo Polina toks šlamštas, kad tai 

net nuostabu. Ji užsiima prostitucija.
t Tu atvedei į mūsų namus paleistuvystę.
J X Ir mano draugai pradėjo sakyt:

—Kaip tau ne gėda? Ji senai jau pro
stitutė. Ar tu apakai, kad nieko nema
tai? •

Ir va, greitu laiku mane paliuosavo. 
Man priskaitė visas darbo dienas, ir aš, 
truputį pabuvęs kalėjime, pasiliuosavau.

. Aš grįžau naųy> išsakau jai:
U,?. —Aš tau duosiu pusę mano daiktų ir 

'■ visus pinigus—tik išvažiuok iš Tifliso.
Aš su tavim' negaŲu gyvent po vienu 
dangum.

O ji paėmė pinigus, atidavė katinui ir 
sako:

—Aš neišvažiuosiu, man ir čia gerai.

Tuomet aš imu ją už rankos ir sakau: 
—Mes dabar eisim nusipirksim bilietus 

ir tu išvažiuosi.
Ir ji sako:
—Gerai, aš važiuosiu.
Aš einu jai piTkt bilietą, prieinu prie 

stoties, ir staiga ji pradeda šaukt:
—Va eina banditas ir vagis. Va, 

žiūrėkit, eina tarptautinis aferistas ir 
sukčius, kurį reik būtinai sušaudyt.

Čia renkas minia. Aš sakau į minią:
—Išsiskirstykit! Absoliučiai nieko įdo

maus nėra. Tai mažas šeimyniškas ne
susipratimas tarp vyro ir žmonos.

Bet ji šaukia:
—Tai toks banditas ir pas jį tokie bai

sūs reikalai, kad jūs negalit sau įsivaiz- 
dint. Man, sako, šlykštu darosi vien nuo 
jo išvaizdos. Jūs laikykit jį, jis tuoj pa
bėgs.

Čia ateina čekistai ir paima mus abu 
kartu.

Ji papasakoja visus mano reikalus, ir 
visą, ką ji žino, ir tuomet mane nugabe
na kalėjiman. O ją paliuosuoja..

Ir va, Užkaukazio GPU kolegija duoda 
man tris metus. O tai buvo 29 balandžio, 
1932 metais.

22. Ant Baltųjų Jūrų Perkaso
Ir va, balandžio mėnesį, 1932 metais, 

aš buvau nugabentas žinion GPU prie 
Baltųjų jūrų perkaso statybos.

Baimės paimtas aš atvažiavau į šitą 
vietą. Man rodės, kad mano gyvenimas 
pasibaigė, kad aš čia prapulsiu, išnyksiu. 
Ir niekad nesugrįšiu į Tiflisą.

Man čia labai nepatiko. Ir nors buvo 
pavasaris, bet čia gulėjo sniegas. Ii- gam
ta čia nukvėžus, ir taip man čia buvo 
stebėtinai sunku, kad aš nepermačiau ga
lo. Ir trys metai šito išsiuntimo man 
rodės sunkesniais, neg viskas pasaulyj.

Mane pasiuntė septintan skyriun į pra
silenkimo vietą Sosnovicai. Tai buvo 
pirmas stovyklos punktas.

Ir aš atvažiavau į punktą, lyg į kapi
nes. Ir tuomet lijo, ir medžiai čia buvo 
mažyčiai, ir net žolės nebuvo, ir tik riog
sojo akmenys, ir aš maniau, kad šitam 
akmenyne numirsiu nieko naujo nesu
laukęs.

(Daugiau bus)

Įsikūrė Viena LDS Kuopa; 
Greit Turėsime ir Antrą— 

Dorchesteryj
Gruodžio 6 d. So. Bostone, 

Lietuvių Piliečių Kliube, įvyko 
LDS narių susirinkimas, su
šauktas LDS Centro, steigimui 
LDS kuopos. Išrinkta kuopos 
valdyba ir nutarta kuopos mė
nesinius susirinkimus laikyti 
kiekvieno mėnesio pirmą ket
virtadienį, Lietuvių Piliečių 
Kliube, kaip 8 vai. vakare.

Greitu laiku ši kuopa gaus 
iš Centro čarterį ir numerį ir 
kitus reikalingus . dalykus ir 
pradės darbuotis. Raginami 
visi lietuviai' darbininkai stoti 
į Lietuvių Darbininkų 'Susivie- 

i nijimą, apsidrausti save ligoje 
(ir pomirtinėje,. o taipgi prisi- 
j dėti prie kilnaus kultūrinio ir

'Board o nariams,’ arba tiesfoi 
llokalo susįr|nkimųpąe nškęlti 
• tokius dalykus ir reikalauti, 
! kad tokie viršininkai būtų pra- 
‘ šalinti nuo darbo.

Juk tai negalima pakęsti, 
kaip dabar yra su darbų gavi
mais mūsų mieste. Mes visi 
skaitomės vienos unijos na
riais, o nevienodai per jos vir
šininkus aprūpinami darbais. 
Bet tą padėtį niekas mums, 
draugai, nepakeis, kaip tik 
mes patys susiorganizavę į 
opozicinę grupę, kuri rūpin
sis tokius viršininkus pažaboti, 
kad jie nėsauvalįautų.

bų. Bet foe'rifoa’nofoe, kad mes 
iąikųį bėgaųt suorganizuosime

darbuotojų, kurie vien 
toje srityje ir tikimės, 

Jkacį tada bus geros pasekmės, 
išplatinsime ne 50 kopijų, bet 
šimtą ir gal daugiau. Sveiki
name brooklyniečius, kad jie 
pradėjo naudingą darbą dirbti 
toje srityje!

Povilas Vyvertas.

dirbs

Wilkes Barre, Pa.

Laiškas, Kurio Netalpino Hearst Laikraštis
Aš skaičiau laišką, tipusį 

“Soviet Russia Today,“ kuris 
buvo pasiųstas į Hearst lai
kraščių redakciją, kad redak
cija atšauktų melus apie So
vietų Sąjungą. Bet, matomai, 
redakcija netalpino. Laiškas 
skamba sekamai:
“Arthur Brisbane:

“Pora metų atgal aš buvau 
Sovietų Sąjungoj, kur yra tik
ras socializmas, darbininkų 
valstybė, kur darbininkai pa
tys valdo. Kuomet aš sugrį
žau į New Yorką, aš skaitau 
melagystes jūsų špaltuose a- 
pie SJoviętų Sąjungą. Bet jūs 
sakote vieną dalyką, kuris 
yra teisybė, kad , kapitalistai 
stebėsis, matydami, kiek ten 
yra žmonh/, 'kurie stos ir ener
gingai kovos už Sovietų Są? 
jungą, jeigu ją kas atakuotų.

“Socializmas gali sumušt ka
pitalizmą laike taikos.ir laike 
karo. Japonijos imperialistai 
ar naziai ar bile kokia kita 
valstybė, kuri užpuls Sovietų 
Sąjungą, bus smarkiai sumųš-

milionų Chinijos valstiečių, 
kurie nedaleis Japonijai už
pulti Chinijos Sovietus.

“Kapitalizmas serga džio
vos liga, kuomet sovietizmas 
auga drūtesnis ir smarkesnis 
kas dieną, ir kas dieną. Mr.. 
Brisbane, aš patariu jums nu
važiuot į Sovietų Sąjungą, o 
pamatysi pats sau, ką jie ten 
daro. Jūs ir Mr. Ralph Easley 
žinot gana gerai apie Sovietus 
ir komunizmą, tiek kiek ir aš 
žinau. Jeigu kapitalizmas yra 
geresnis už sovietizmą, tai ko 
jūs taip rūpinatės? Kam jūs 
gimdote baimę raudonųjų? 
Jeigu kapitalizmas turi daug 
smegenų, kodėl jis neišsikasa 
iš krizio?

t

“Kodėl Hearst spauda pri
rašo savo skaitytojams tokių 
nuodų (dope) ? Kam reikia 

. taip meluot apie Sovietų Są
jungą? Teisybės negalėsit pa
slėpt. Ten yra daug ameriko
nų ir dar daug jų važiuoja į 
Sovietų Sąjungą, kurie suran
da faktus. Sovietų Sąjunga šu

tą, nes Raudona Armija yra muša kapitalizmą be šūvio. į 
galinga, taipgi Sovietų darbi- Darbininkai gyveno caro lai-į 
ninkai yra pilnai ginkluoti ir kajs dideliam skurde ir pri-i 
prisirengę atmušt užpuolikus1 Spaudime. O dabar , darbinin- 
ir apgint darbininkų tėvynę, i^ų gyvenimas po Sovietų val-

“ Japonijos imperialistai su-idžia yra geriausias ir augš- 
sitiks su ‘cementine’ Chinijos I čiausios algos už bile kokios 
Raudona Armija, jeigu jie kapitalistinės valstybės Euro- 
bandytų užpulti Chinų S^ovie- poj. Taipogi greitų laiku bus 
tus. Chinijos Rftudona Armija Sovietų Sąjungos darbininkų 
susideda iš 700,000; su atsar-; algos augŠtesnės už algą gerai 
ga (reserve) daugiau dviejų1 apmokamo Amerikos* darbi

ninko, kuris dar giliukingas 
darba turėt, v

“Jūsų,"
“Antonio Villareal.”

Laišką varčiau be jokių pri
dėjimų ar ®pmimų. Matomai, 
laiško auto«s turėjo didelių 
argumentų sWlIearst redakci
jos nariais «įs link Sovietų 
Sąjungos. ž»mas daiktas, 
kas Sovietų sBungą aplanko, 
tam jau akių ® dūmais neap
temdinsi. Čia aiškiai ma
tom iš sugrįžusį amerikonų, 
kurie lankęsi arba dirbę So
vietų Sąjungoj, kad Sovietų 
Sąjunga į 17 metų pasivijo ir 
pralenkė viso pasaulio kapita
listines šalis.

Amerikai ėmė 40 metų pa
siekt tokį laipsnį, kokį Sovie
tai pasiekė į 17 metų, O bet 
socialistai, fašistai, /tautiečiai 
ir vįsoki renegataij spardosi, 
nesupranta ar suprast nenori 
rašydami šlamštuose-ląikraš- 
čiuose, mulkindami savo skai
tytojus su visokiais ,z blofaiš. 
Bet ar ilgai jūs juos mulkin
si! ? O tik tolei, pakol darbi
ninkai supras jūsų veidmainia
vimą, o tuomet pames jūsų 
renegatiškus laikraščius skai
tę ir pradės jumis kritikuot 
taip, kaip aukščiau tilpusiam 
laiške kritikuoja Hearst lai
kraštį?/

Darbininkai turi skaityt 
d a r b i ninkiškus laikraščius 
“Laisvę,“, “Vilnį“, “Dąiįy 
Worker” (tai yra komunistu 
laikraščius), kurie talpina tei
singas pasaulines žinias.

Vitkus.

mėnesio,’ 1935 ’fo’.,' V ’būs sep
tynias dienas,. tyJqfyyk-U, vado
vaus d. A.į EKfoba. Dienomis 
bus del augusių', o vakarais del 
jaunuolių, angliškai.

Todėl virš minėtų miestelių 
draugės ir draugai 'ir 1 patys 
wilkesbarrieciai turim imtis už 
šio darbo nieko nelaukiant. 
Mes, wilkesbarrieciai, stengsi
mės visiems iš toliau atvyku
sioms parūpint nakvynes, o jū
sų visų pareiga suregistruot 
kuo daugiausia mokinių ir pri
siųsti į mokyklą.

Imkit šitą mokyklos klausi
mą apkalbėt nieko nelaukiant 
ir pradėkit surasinėt mokinius. 
Mes visi žinom, kad tokia mo
kykla yra labai, reikalinga ir, 
galima sakyt, kad ir mokinių 
labai daug randasi šiuom lyd
žio laiku.

Apkalbėję šį klausimą, kaip 
greit galint, praneškite prisi
rengimo komisijai, kiek iš* kur 
bus mokinių, tai komisija ga
lės geriau tuom reikalu tvar
kytis. Praneškite šiuo antrašu':

J. T. Visockis,
350 Lyndwood Ave., 

Wilkes Barre, Pa.

Wilkes Barre Ir Apielinkės 
Lietuviams Žinotina

Lapkričio 25 d. laikytoj 
konferencijoj, kuV buvo nema
žai gerų kląusimų apkalbėta, 
taipogi buvo pakeltas plausi
mas apie įsteigimą darbinin
kiškos mokyklos Wilkes Barre 
ir visi dalyvavusieji konferen
cijoj sutiko, ■ kad reikalinga 

: mokykla.
• i Todėl, draugės ir draugai, 

t . už 
darbo ir pradėt registruot mo
kinius. Mes turim iš kalno ge
rai prisirengti. Nereikia laukt 
paskutinių dienų prieš prasi- 
dėsiant mokyklai, čia yra di
delis darbas ir vienas iš reika-1 
lingiausių.

Registruodami m o k i n ius, 
tuom pačiu sykiu stengkitės 

į nors kiek ir pinigų sukelti už
laikymui mokyklos. Mokykla 
bus ne vien tik del wilkesbar- 

: rįečių. Čia paliečia visą pla- 
. čią apie linkę—-artimus ir toli- 

- * j meoixius miestelius, k ai p 
Jeigu rodytu- gcranton, Pittston,. Wyoming, 

’ Shenandoah, Mi- 
ir kitus./ Mokykla į- 

yyks paskutinę savaitę sausio

Kas Veikiama Tarp Lietuvių 
Kriaučių

Pas mūsų lietuvius, tai yra 
labai karštas kraujas. Jeigu 
ką. jau pradėjo, tai kad tuo- 
jaus ir stotųsi kūnu. Bet 

įgu jau nesistoja—tai jau amžir
Tąda ant vi®apšvietos. darbo, kurį Lietuvių. nas užšalimas. ' 

i... o .  „4. numojo ranięa įr patys iš i , .ioae1’. ataugės ir atau
savo net pradėtojo darbo juo- ^b,ar ,vlsų P.arelga ?mt’s

Darbininkų Susivienijimas at
lieka.

kiasi. Kiek laiko atgal pas 
Dorchesteryj, kitam Bosto-' mumis buvo pakilęs ūpas įsi

kurti lietuvišką kriaučių loka
lų. Buvo net reikalauta iš 

vyriausybės čarterio.
Tai atšalo ir,

no priemiestyj, randasi nema
žas skaičius lietuvių darbi
ninkų, o taipgi čia randasi a- unijos 
pie 8-ni LDS nariai, kurie iki Bet negauta, 
šiol buvo pavieniais, šiuo tar- dabar, net į susirinkimus ne- 
pu, kuomet eina kūrimasis i silanko. 
LDS kuopų šitoj valstijoj, tai/sako: 
ir Dorchesterio LDS nariai nu
sitarė įsteigti LDS kuopą Dor
chesteryj, kuriai dirva augti ir 
veikti yra didelė. Drg. Usevi- 
čius pareiškė, kad ši jaunutė 
kuopa turės didelio pasiseki
mo, kadangi visi nariai pasi-1 
ryžę darbuotis.

Pasiųsta LDS Centrui pra-!
Kctlcllb, LcvUd IIlUo U OclVUo lul- 

kalavimus greičiau gautume, 
jeigu tik toje kryptyje veiktu- 

: me sutartinai ir organizuotai, 
,o ne juokus patys iš savę 
|‘krėstume, kaip dabar tūli da- 
i ro.

O užklausti, tai at-
O ką, ar gavote ką 

pirma, kad jūs striokavojotės ?• 
Ne! Tai ką tie susirinkimai 
duos? Nieko!“

Tokis nusistatymas, tokis 
dvasioje nupuolimas, tai peik- ’ mesnfus 

įtinąs dalykas.
'me daugiau aktyvumo, dau- i Plymouth,1 
|giau susidomėjimo unijos rei-! ne/sville

šymas duo'ti naujai kuopai vi
sus reikalingus dhlykus, o 
taipgi čarterį ir numerį.

Linkėtina dorchesteriečiams į 
geriausio pasisekimo!

LDS Narys.

Kaip Amalgameitų Unijos i 
Viršininkai Dalina Kriaučiams

■ Darbus'

Amalgameitų Unijos vyriau
sybė, tai nelyginant Vokietijos 
valdžia karo metu okupuotuo
se kraštuose, išmoko visokių 
gudrybių, o ypatingai, kaip iš 
ūkininkų išrinkti produktus, 
taip ir Amalgameitų vyriausy
bė išmokus gudrvaot su savo 
nariais darbų davime. Susi
rinks kas rytas po kelis šimtus 
darbininkų į employment raš
tinę ir stovės, lauks kaklus 
ištiesę, ar nebus proga gauti 
darbą. O jo kaip nėra, taip 
nėra. O nėr todėl, kad, vot, 
pamatysi, jau ’________  „
kabineto išėjo ir vogtinai kyšt 
savo'frentui “pessą,“ o tas 
glimštelėjąs į ranką, ir sau lyg 
niekam nieko nekaltas eina į 
darbą pro duris. O tu, kuris 
nesi joks viršininko frentas, tai 
stovėk ir lauk eilės, kada ji 
ateis. < 
tuomet ateis 
nai

“Siuvėjas” ir Montreal 
Kriaučiai

“Siuvėjas,” kurį išleido Dar
bo Unijų Vienybės skyrius, nei- 
blogai atrodo, kaip savo tech
nika, taip ir turiniu. Mes į 
Montrealą aplaikėme 50 ko
piu. Tiesa, mes nebuvome ge
rai iš karto pasiruošę jį išpla
tinti, bet kaipo periodinį, tai 
vistiek nepaseno, mes jį jau iš
platinome it dalį pinigų, ro
dos, jau pasiuntime draugam 
brooklyniečiams.

Tie, kurie nusipirko “Siu
vėją,“ pusėtinai su juo pasi
tenkinę ir laukia kito numerio 
išeinant. Jie mano, kad tokis | 
industrin. laikraštis, kuris api
ma darbo unijų gvildenimą,

viršininkas iš (-yra £eras *r būtinas reikalas
laiks nuo laiko išleisti. Tik di
džiuma turi numonę, kad ne 
tik vien siaurai apimtų kriau
čių dalykus, jie mapo, kad bū
tų ne pro šalį apimti ir kitų 
pramonių darbininkus ir 

unijas pakamantinėti. Tas
O ji, suprdntama, tik duotų progą Siuvėjui platin- 

kaip visur pil- netik tarpę kriaučių, bet ir 
j nai dirbs, . darbininkų visur tarPe Kitų pramonių darbi- 
1 trūkumą, tai tada gausi darbą, ninku. Pagalvokit, brooklynie- 
I A/r„ Čiai. . .

darbi-

Tokia padėtis', Montreale, 
j tai yra nepakenčiama. Prieš 
iją reikia pradėti kriaučiams 
kovoti. Kaip kovoti, juk yra 
visokių būdų. Geriausia būdas, 
tai tėmyti tokį viršininkų elge
sį ir, sugavus; pačioje raštinė^ 
je, sukelti trukšmą; Supranta-! 
ma, trukšmas neturi būt ke-, 
liamas per vieną ari du narius. 
Prie tokio veiksmo reikia su* 
siorganizuoti keliems ir patė-
minus tokį dalyką, reikia ge- bininkus.
rai grupei užprotestuoti.

Aišku, kad viršininkai nau
dos dar gudresnį būdą atėityj. 
bet nereikia nusiminti. Reikia 
tada reikalauti, kad būtų už
vestas bedarbių sąrašas ir kad 
tas sąrašas būtų viešai employ- 
mento ofise iškabintas, taip, 
kad visi darbininkai matytų, 
kuris pirmiau stovi išeiti į 
darbą. Ir tada, -nųtvertis gu
draujantį unijos viršininką— 
nėtik ant vietos protestą iškeŪ 
ti:, bet .paduoti siundą Joint

Didžiuma darbininkų ypa
tingai patenkinti tuo nurody
mu “Siuvėjyje,” kame kalba, 
kaip organizuotis į opozicijas 
Amatinėse Darbo Unijose. To
kie pamokinimai labai įverti
nami ir duoda galimybių ge
rinu apčiuopti mūsų kairiųjų 
poziciją reformistinėse darbo 
unijose, kaip mes turime veik
ti, kad laimėti savo pusėn dar-

Kas liečia finansinę paramą 
“Siuvėjui,“ tai mūsų mieste ne 
taip lengvai ’ galima sukelti 
jos, nes Kanadoje šiaučia di
delė bedarbė, taip kaip ir vi
sam kapitalistiniam pasaulyj.
Bet dirbant įr toje srityje ga
lima kaip kas nudirbti. Til^ 
vot, viena bėda, kūd pas mu- 
fois, tarpe kriaučių, nėra kam 
tinkamai pasįaųkoti ir dirbti, 
he$ tįie, į^urię platina “Siuv#- 
ją,“ tai turi ir taip ąįbjes dąy-

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS ■

BRET-O-COL TABLETS ’ (pilės) 
yrą geliausia pagelba pasilfuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL’ 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bopką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
• Brooklyn, N. Y.’

Persiuptimas apmokėtas 
Ir jūs aptaikysite siuntinį.

1 I

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 .

Vigą darbą padarome už prieihamą kainą, darbas s 
visados gvarantūojamas •

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

Tel. STagg 2-2306

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5186 
Keystone—Main 1417

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
> Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies, ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas,' tai legališkas svoris. Prista
tome greit | jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną. i

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

■

4. w

TRU-EMBER COAL COMPANY
(UETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Streep ' Brooklyn, Y.
”$*e4ęfontis: EVergreen 7-1661 *

M

MUNKI



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS LORIMER RESTAURANT

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas— 
Atsiimkit “Šviesą” ir Knygą

• Ketvirtadienį, 13 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, bus ALDLD 1 kp.! 
priešmetinis susirinkimas. Bus 
reikalas išrinkti nauji nariai į 
būsiamų metų kuopos valdybą, 
aptarti parengimus ir visa eilė 
kitų labai svarbių reikalų. 
Taipgi visi nariai ateikite ir! 
atsiimkite drg. Kapsuko para- i 
šytą knygą apie Lietuvos So-[ 
Viėtus ir “šviesos” No. 4. Ku-! 
Tie dar yra nemokėję duokles, ’ 
tai privalo ateiti į šį susirinki- i 
mą ir pasimokėti.

Org. K. š.

Kunigai ir Vėl Šumys
New Yorko kardinolas 

Hayes išleido patvarkymą,;
kad visi New Yorko vyskupi-l— , ... v ..... i . • u * *• Distriktas saukiįjos katalikų kunigai baznycio- ,, , . ...., .. . , ... 'Yorko darbinmk

Lietuvos Konsulas “Negali” 
Gelbėti

užėjo

se perskaitytų tam tikras re- į 
zoliucijas prieš neva nemora- 
liškus judžius, priimtų ir siųs
tų valdžiai ir judžių kompani
joms. Kunigai dar ir melsis 
prie savo išgalvoto dievo, kad 
jis suteiktų aktoriams “dva
sią šventą.” žinoma, jie pri
ims daug rezoliucijų, nes visi 
supranta, kad kunigai pašu- 

, mys, parėkaus, paskui pasiųs 
■ varde kelių šimtų savo para- 
pijonų protestus, o jų parapi- 
jonai ir parapijonkos iš bažny
čių eis į judžių teatrus, gėrėsis 
tais paveikslais ir rankomis 

, plos. Tokia yra bažnyčių “ko-!
' va” prieš “nemorališkus 
! džius.

Sa-i 
at-1 
gi-'

i Komunistą Partijos Distriktas Ibudavoti džiovininkams iig0- y i • • i • tr nino NT a m u c hue QQ aiiorc+ii i-i’
Saukia Darbininkus į Kovą

Komunistų Partijos Antras 
ia visus New

Yorko darbininkus ir smulkius 
biznierius į kovą prieš La
Guardia ir jo valdžios uždėtus 
verstinus ant pirkinių taksus. 
Išnaudotojai į mėnesį laiko 
rengiasi ištraukti iš darbo ma
sių 19 milionų dolerių taksais. 
Tas reiškia, kad ant tokios su
mos darbo masės bus apsun
kintos, nes reikės mokėti tak
sus perkant kiekvieną daikte
lį. Komunistų Partijos distrik- 
ta^ šąukia visus darbininkus 
ir "ant toįiaus siųsti protestus 
LaGuardiai ir siųsti delegaci
jas su protestais, demonstruoti 

į prie aldermanų namų ir ki
ltuose punktuose. Visi privalo- 
i me reikalauti panaikinti vers
tinus taksus.

ninę. Namas bus 23 augštų ir 
jo išbudavojįmas atsieis apie 
$3,0Q0,000( į > .■

Ilackensąck miestely, A, 
Martin, 70 metų moteris ir jos 
duktė, per 18 mėnesių kovojo, 
kad jas neišvarytų iš namo už 
skolas. Kartą senelė grūmojo 
nušauti šerifus. Bet, pagaliaus, 
jos, likosi nuveiktos ir išmes
tos iš .jų. namo. ' « ■ :

Jah g^pįtat automobilių ga- 
radžįuosje’- paroęlyįi nauji 
kariU 1 $3 Si1 metų mados. Ser 
niau iškąlnp pardąyėjai tą pa
darydavo,’$eį dabar draudžia, 
mat mano,'"* kad vienu kartu 
parodę naujus karus 
daugiau ūpo ir ghlės 
jų parduoti. I

sukels 
daugiau

Automobilistą Žiniai
New Yorko valstijos auto-

Trumpos Žinutė^
kompa-

,, Penktadienio rytą
“Laisvės” raštinėn lietuvis jau
nuolis, Juozas Raudonis, 
kėši keletą mėnesių atgal 
vykęs iš Lietuvos pas savo
mines į Maspethą, tačiaus iki mobilių laisnių tvarkymo biu- 
šiol nepavykę darbo gauti.
iminės šitokiais laikais užlaiky-jsio, 1935 metais, nebus jau ga- 
ti negali. Dėjęs pastangų gauti Įima važinėti su 1934 metų 
šalpos įvairiose įstaigose, bet laisnėmis. Visi, turinti automo- 
visur atsakyta. Nuvykęs pas bilius, gali jau po 12 dienai j 
Lietuvos konsulą, bet ir tas gruodžio paduoti laisnių pra- 
sakęs “negalįs” gelbėti, davęs žymus.
antrašą važiuoti į “Laisvę.”

< Laisviečiai jaunuolį surišo 
su vietos Bedarbių Taryba ir! 
jei tik jisai laikysis prie B.T., j
nėra abejonės, kad šalpą gaus. r^s pirm darbininkų revoliuci- 
O kodėl “Laisvė” galingesnė J°s buvo teisėju Ukrainoje ir, 
už Lietuvos konsulą? Todėl, Išimtais darbininkus ir vals- 
kad “Laisvė” turi ryšius su kiečius siuntė į kalėjimus, da- 
plačiu revoliucinių darbininkų bar Yra Jungtinių Valstijų pi- 
judėjimu, kuris tik vienas gali; bečiu ir čia advokatauja. Po- 
bent ką padėti darbininkams! nas Margolin išsinėrė iš rusų

I grindų verdančio ,
I puodą, tuom kartu 
bežaizdama įkrito ir 
greitai numirė.

Gi- ras praneša, kad su 1 d. sau-

Caristas Garsiai Šaukia
Ponas A. G. Margolin, ku-

Vietos renegatų Prūseikos- 
Butkaus gazietukė nuolatos 
rėkia tik prieš revoliucines 
darbininkų unijas, bet jos re
daktoriai niekados nemato, ką 
daro Amerikos Darbo Federa
cijos pardavingi reformistiniai 
vadai. Iš to aišku, kad Prūsei- 
ka—Butkus, kaip ir anksty
vesnis jų kamarotas Jankaus- 

!kas, atsidavusiai tarnauja ne 
darbininkams, bet unijų reak
ciniams biurokratams.

Amerikos gelžkelių 
nijų susivienijimas laiko pa
sitarimus. šie ponai rengiasi 

j būsiamam kongresui įteikti 
reikalavimus, kad jiems dar 
daugiau valdžia duotų pinigų.

Gelžkelių kompanijos skel
bia, kad pereitą savaitę 
485,000 karų prikrovė, 
kart gelžkelių veikimas 
daugiau apsistoja, nes krizis 
viešpatauja.

tik
Kas 
vis

kovoje už šalpą bei už gėrės-: patriotinio kailio į amerikoniš- 
nės alg4s ir sąlygas tebeturin- M kailį. Jis šaukia, kad Sovie
tiems darbus. tų Sąjungoje prasidėjo raudo-i 

nas teroras. To pono akimis 
žiūrint, kada kontr-revoliucio- 
nieriai, atvykę į Sovietų šalį iš 
Finlandijos, Latvijos ir Lenki
jos, iš užkampio šaudo Sovietų 
veikėjus, tai gerai, bet kada 
Sovietai sušaudė 66 kontr-re- 
voliucionierius, tai skauda šir
dį ir ponui Margolinui.

Jesse Tener, 22 mėnesių 
mergaitė, 6th Ave., Lakewood, 
N. J., įkrito į verdantį vande
nį ir rado mirtį. Motina nukėlė 
nuo pečiaus ir pastatė ant 

vandens 
mergaitė 

po to

Ginkluoti plėšikai pasigrie
bė $3,850 pinigais iš 
kompanijos Sheffield 
Co., ir pabėgo.

Iš LDS 1 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienį atsibuvo Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas. 
Įtarių atsilankė daug ir susi
rinkimas buvo labai pavyzdin- 

'ghs. Komisija, kuri rengė tea- 
ttėlį su šokiais, išdavė rapor
tą, kad buvo daug žmonių, ir 
kaopai liko pelno $57.09. A- 
čiavo drg. M. Vaicekauskaitei, 
kuri paaukavo išlaimėjimui 
laikrodėlį, ant kurio padaryta 
virš $29 pelno. Buvo atsilan
kiusi streikuojančių rakandų 
darbininkų delegacija, paau
ksuotą tų darbininkų kovai iš 
iždo $2 ir ant vietos nariai dar 
šuaukavo $4.22, viso $6.22. 
Nutarta prisidėti prie Proleta
rų Meno su $5 metine duokle. 
Skaitytas laiškas nuo Priešfa- 
šistinio Komiteto ir priimtas. 
Paaukuota Lietuv. politiniams 
kaliniams $10 ir išnešta rezo
liucijos už pagerinimą politi
nių kalinių sąlygų, kurios bus

tstd^n^ W į $50,00t). Ji kaltina, kad Elž-|kant viename name rado ke-
fašistų atstovui j Washingto-į bieta pasivcržė jos vyro mei-jturis vyrus ir pas juos du re- 
ną. Taipgi išrinkta drgg. Pra-; |ę Sako kad jos ilgai labai i veiverius. Vyrai yra areštuoti, 
naitienė ir Zajankauskas, gražiai sugyveno ir yra net Jų yardai: P. Fritto, M, DęVi- 
nė eis su kitų organizacijų gįmįnaitės, bet vėliau pradėjo į Ii, J. Jllazi įr D. Perinę, visi 

r ’ . r V* pyktis. italų tautybės.Yorke Su protestais. Iš
rinkta drg. Laski delegatu į 
bedarbių' konferenciją.

^/^ūvo rinkta valdyba 1935 
metalus. Į pirmininkus išrink
tas drg. Žigaitis, jo pagelbinin- 
ku d. Pranaitienė, užrašų raš
tininkų d. J. Visockis, finansų 
sekretorium d. Grubis,'iždinin
kė d. O. Depsienė, organiza
toriais dd. G. Kuraitis ir P. 
Bieliauskas. Taigi į valdybą iš
rinkta visi nauji draugai ir 
draugės, kurie pilnai atatinka 
eįti savo pareigas. Senoji val
dyba darbavosi gėrai, bet tūli 
draugai jau ilgai buvo ir nori 
pasikeisti darbais. Knygų per
žiūrėjimui komisija išrinkta iŠ 
dd. M.? Plepio, Laski ir O. Vi- 
sockįenčs.» Į f 1

Darb., Ateikite į Teismabutj
Gruodžio 8 d. “L.” Įsiskver

bė klaida, kur buvo pasakyta, 
kad Williamsburgo astuonių 
bedarbių byla išmesta, turėjo 
būti pasakyta, kad ji atidėta 
ant pirmadienio, 10 d. gruo
džio, 10 vai. ryto. Teismas 
bus Bridge Plaza teismabuty- 
je. Darbininkai, ateikite masi
niai ir reikalaukite paliuosuoti 
tuos draugus.

Bedarbis.

Rep.

pieno
Farms

irAreštavo J. Gordon
Wilson “America” viešbutyje, i 

• kada jie su 36 kitais asmeni- 
- mis būk bandė užsiimti gem- 

bleriavimu.

Gelžkelių kopanijų vedėjai 
sako, kad 1935 metais yra rei
kalinga $700,000,000 gelžke
lių. pataisymui, bet kompanijos 
nemano juos taisyti, jeigu ne
gaus iš valdžios pinigų.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių atydai! Lietuvių Kriaučių 
54 skyriaus. priefšmetinisį susirinkimas 
įvyks trečiadieni, 12 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Liet'. Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union Avė. Vi
si dalyvaukite,, nes turim daug svar- 
bių dalykų apkalbėti, taipgi bus sky- 

i riaus valdybos rinkimai.
Sekr. K. Nečiunskas.

(291-293)

REIKALAVIMAI
Ant 152nd St.- iš Harlem 

upės ištraukė žmogaus lavo
ną. Kol kas nežino kas jis yra. 
Veikiausiai bus kokis bedarbis $15 į mėnesį kartu su pragyvenimu, 
nusižudęs.

Reikalingos dvi (2) jaunos gražios 
merginos dirbt restaurante, atsišau
kite greitai. Taipgi reikalinga jauna 
mergina , prie lengvo namų darbo,

Kūną Rūtos Steinmetz, 17 
metų jaunavedės, kurią nušo-1 
ve jos vyras kartu su katali
kų kunigu Leonardu, 26 d. 
lapkričio, pasiuntė į Los An
geles palaidoti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
B. Matonas, 

72 Columbia St.,
Brooklyn, N. \

(290-292)

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL BELKIN
95 Fulton St.. Brooklyn, N. ‘Y.

, . . . . , 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5258 has been . issued to th'e undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 499 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MEDITZ
499 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ,'is hereby 'giver| that License No. 
RL 5371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine land liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ixiw at, 1090 Blake Ave'., Ęorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I LOUIS KANDEL
1090 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
RW 1019 has been issued to the undersigned 
to Sell bee|’,i And wind at retail sunder‘ Sec
tion 132 A jot the Alkoholie Beyerągę Con
trol Law at 2002 West, 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.; .. ■ . , ■, • . . .

' Giovanni Pizzuto &,
Basilio Imburgia ■ ' - ■ j

2002 West 6th St.,, Brooklyn, N. Y. į
------------ ■* i .■<■4 r *

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7696 has been' issued to the undersigned , 
to sell beer at retail,’ under section 76 of ’ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 334 I 
Hamilton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY FLORENTINE
334 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that' License No. 
B-7697 has ,been> issued to the .undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2243 
Kimball St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUSTAV HARMS
(TALLY-HO CASINO} j

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y. ;

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1660 
B’way, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
DANIEL CARDONE & FRANK SCHIAVON 

(BELVIDERE GRILL)
1660 B’way, > Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8613 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH SUTZ 
8613 5th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No, 
A-10882 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2897 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL GERBER
2897 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Bay.Ridge Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL LIPSON & LOUIS SHAPIRO 
118 Bay Ridgq A»ve., •< Brooklyn, N. Y.

I | |. >............................... .. ... .................... .

NOTICE is hereby; given that License' No. 
L-765 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 13Ž A of the i Alcoholic : Beverage Con
trol Law at 659 Rogęrs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be (consumed 
off the premises.

JOHN A. Me GOVERN
659 (Rogers Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na. 
L-414 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion ,132 A. of the - Alcoholic Beverage Con
trol La.w at 750 Franklin Ave., B»emigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PHILIP Me GOVERN
750 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
1^1413 has been issued to the undersigned 
tq'sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

JOSEPHINE Me GOVERN
1063 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 846 St Johns Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDGAR GALAUAN
846 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi Į PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name,
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
J ( )

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
’ l; Ą. BALČIŪNAS ' 'j. , ' '

321 Chauncey Strėet, 5 ; . ., Brooklyn, N. Y. ’
. ( P. BIELIAUSKAS J .

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

ft III || O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-|w||lJU Į Į 111 J čiuotos Kraujagysles, Kojų Reu-
IB W V I w W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

laillQIlIQIIIQIIiailiaillQIlIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIISItIQIIISIIIOIIlSI,.

of 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 trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisvės’’ Svetainės

License L-1370 Tel, Stagg 2-299G

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas rąus.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Prova už Vyro Meilę
Ponia Julia Randel, 47 me

tų, 105-14—170th St., Bronx, 
apskundė savo giminaitę Elž
bietą Uehlinger, 38 metų, ant Įrios vardą . neskelbia.,

Brooklyno policija, Sheeps- 
head Bay srityje, jieško 15 
metų dingusios merginos, ku- 

Bejieš-

išrandavojimai
Pasirandavoja 5 šviesūs kambariai 

už labai prieinamą kainą su naujau
siais įtaisymais, 
antrašu:

Kreipkitės sekamu

242 Irving Ave. 
Brooklyn, N. Y.

(290-292)

I NAMAI
I ■ ‘ 1 *- • •' r r > •

Pavogė Daug Brangakmenių
Bėgyje vieno mėnesio laiko 

vagiai papildė devynias dide
les vagystes ir pačiupo auksų 
ir brangakmenių už $75,000. 
Jie apkraustė ir J. W. Davisą, 
kuris 1924 metais kandidata
vo ant demokratų tikieto. Jie 
apkraustė Locust Valley mu- 
zėjišką įstaigą. Plėšimų ir 
gysčių skaičius kas kart 
deja.

va
di-

Ofisų darbininkų unija ben
drai su rankandų darb. unija 
rengia bankietą. Jis įvyks sek
madienį, 9 d. gruodžio, 7 
vkkare, unijos svetainėje, 
6th Avė., netoli 13th St. 
ir geri kalbėtojai.

vai. 
504 
Bus

Sužeistas ant gatvės šuo, 
kada jį norėjo dabaigti polici
ninkas J. Maher, įkando jam 
į ranką. Bet tas neišgelbėjo 
gyvūną nuo mirties.

Vietos visi kapitalistiniai 
laikraščiai pradėjo smarkiai 
rėkti, kad neišvengiamai prasi
dės lenktynės tarpe Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Japonijos 
karo laivų budavojime. Komu
nistai jau senai tą nurodinėjo- 
me.

šešių metų mergaitė There- 
se McGinty jau moka iš atmin
ties' 50 eilių ir tiek pat.popu- 
liariškų dainų.
* v ' . f • • »

Jersey City mieste pradėjo

HAliMAN

Sieniniu , 
t Laikrodžių

Vedybinių

, 1st. .1892

Daimontai
Laikrodėliai

■■į Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir* 

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street , 
' 1 { ‘ Brooklyn

Bet., Graham & Manhattan Ayes.
L. Il tini' I QI, • .rf ■r.i.n.niiTir-iniii-11 i ■

t a /

PRANBIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar- 
r bas atliekamas sulyg kiekvieno, .

, , x pageidavimą.
. PASIDABINKITĘ
Visi ir visoš ’ yrą kvięČiAmi atsilan
kyti: į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo; plaukus ar veidą.'

CHARLES’UP TO DATE
", BARBER SHOP

, K. DEGUTIS, Šavininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

pa

LIETUVIŲ

: Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
Į prie išdirbimo šių prekių;

Čia yra puikus pasifinkimae 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių Šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargiuą 
(Uritbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių;kapinių; parsamdo au-^ 
tomobilius ir karietas vAelijoms,, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam!?

. . « v • i

231 Bedford Avenue
‘ \ I

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 ’

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu ’šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.

! 402 Metropolitan Avė.
(Arti i Marcy Avenue)V 1 BROOKLYN, N. Y .

swjiii iiTniux.'ttiia" , v.:

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

* '* Gydoma Odos
Išbėrimai, Kraun

‘ 1 io Nesveikumai,
I N e r v ų Ligos 

\ iCfld Chroniški / Skau-'
dūliai, Skilvio, 

VB' z~\ I žarnų ir MėŠla-
VK, / ^arn69 A-
W/// ' / 6e Inas NusilpK

jį'llįZ, mas» Nervų Io°“i
» Rimai ir Chroniš-

k I Nesveikavi- ’
mat, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų fir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zinš."
X-Spinduliai, Krąujp Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East U Si N. Y.
’ t < įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir, Irving PI.

J<ew York; 1 >
Valandos—9 A. M. Iki 8 P. M. ; • 

’ O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




