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jų niekšysčių, atliktų ant Ryti
nio Chinų Gelžkelio. 18 d. lap
kričio, kada minimu gelžkeliu 
važiavo grupė Japonijos oficie- 
rių, tai jie užpuolė Sovietų pi
lietį Riabokoną ir Šveicarijos 
pilietį Majar ir abu sumušė.

19 lapkričio ant stoties šu- 
jančenpu keturi ginkluoti Japo
nijos kareiviai įsiveržė į Sovie
tų piliečio namą ir jo rakandus 
išmetė ant gatvės. 18 d. lap
kričio ant stoties Pogrąničnaja 
Japonijos kareiviai išmetė iš na
mų kelis desėtkus Sovietų Są
jungos piliečių, darbininkų Ry
tinio Chinų Gelžkelio, o namus 
perdavė Japonams viršinin
kams. Ir taip diena iš dienos 
pasikartoja bjaurios provokaci
jos. Tik Sovietų Sąjunga, 
griežtai prisilaikydama taikos 
politikos, kol kas kenčia. Jei
gu taip japonai bent kartą bū
tų pasielgę su kokios stiprios 
kapitalistinės šalies piliečiais, 
tai ant rytojaus jau būtų buvęs 
karas.

)

Caristinė Rusija prieš karą 
į metus laiko įveždavo iš už
sienio bent už 62 milionus rub
lių arbatos. Sovietų valdžia 
Užkaukazijoje išvystė platų ar
batos gaminimą. 1928 metais 
ten buvo pagaminta 1,060,000 
kilogramų arbatos, 1933 metais 
—3,166,000, o 1934 metais jau 
pagamino 6,560,000 kilogramų.

Sąjungoje mirė pro-
Michajl Sergiejevič

Sovietų 
fesorius 
Gruševski. Jis revoliucijos me- 
,tu1 rėmė Ukrainos buržuaziją ir 
jos valdžią, vėliau pripažino 
savo klaidas ir nuoširdžiai dir- WASHINGTON 
bo Sovietų Sąjungai. Nuo 1924 
metų buvo nariu Ukrainos 
Mokslo Akadmijos, o ntio 1929 
metų ir visos Sovietų Sąjungos.

Maskvoje, 26 d. lapkričio mi
rė drg. Sofija N. Smidovič. 
Draugė buvo gimus 1872 me
tais, dar studentė būdama, jau 
dalyvavo revoliuciniame darbi
ninkų judėjime. Per 36 metus 
ji darbavosi darbininkų klasės 
labui.

/
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Vienas Varšavos laikraštis 
praneša, kad Vilniaus srityje 
baisiai vargsta valstiečiai Len
kijos pavergtame krašte. Pet- 
tras Petkevičius, kuris turi 5 
vaikus, badavo; tad pardavė po
nui vieną savo vaiką už bulves, 
150 kilogramų grūdų ir biskį 
pinigų. Jo vaikas Petrukas yra 
11 metų amžiaus.

Anglijoje buvo paskelbta, kad 
vienoje vietoje yra- reikalingi 2 
darbininkai, tai susirinko įnet 
472 darbininkai, kad gavus ąar- 
bą. Tas parodo, kaip yra dide
lė bedarbė, kad šimtais darbi
ninkai eina ten, kur j ieškoma 
dviejų darbiiiinkų.1 '

Sausio .5-7 dienomis, Wash
ingtone, įvyks visos šalies be 
darbių, darbininkų ir masinių 
organizacijų atstovų kongresas. 
Ten bus išdirbta planai, kaip 
sėkmingiau mobilizuoti mases 
kovai už bedarbių šalpą ir pri- 
ėimmą H. R. 7598 biliaus.

Masinės lietuvių darbininkų 
organizacijos privalo rinkti sa
vo delegatus ir siųsti į tą suva
žiavimą. Kur negali tą padary
ti atskiros organizacijos, tai rei
kia kelioms susidėti į daiktą ir 
pasiųsti savo atstovą. Į konfe
renciją renkamas vienas dele
gatas nuo 250 nariųf arba to 
skaičiaus didžiumos.

Geneva.
gyventojų balsavimams prL 
žiūrėt, Angliju, Italija, Ho-

Saar krašto

landija ir Švedija atsiųs jo lauko ūkio programai;
3,300 kareivių. '

TERORISTU REVOLVERIAI, BOMBOS SLA 286 Kp. Užeyrė 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGOS VADUS yįsuot. Suvažiavimu

Baltagvardiečių Grupė Minske Buvo Slapta Atvykus iš 
Lenkijos Žudyt Sovietų Valdininkus; Per Savaitę 
Suimta 120 Kontr-revoliucionierių; Sušaudyta 75

MASKVA. — Pagal So- tės tapo areštuota 120 nu-pocks, Pa.) užgyrė suvažia- 
vietų augščiausio teismo žiūrimų teroristu ““ _
nuosprendį, Minske, Balta- jau sušaudyti. Jeigu Sovie- 
rusijoj, sušaudyta 9 iš 12 tų vyriausybė griežtai neap-
areštuotų baltagvardiečių, 
teroristų. Didelė jų daugu
ma buvo slapta atvykę iš 
Lenkijos. Pas keturis laike 
arešto rado revolverius ir 
rankines granatas bei bom
bas. Tai buvo dalis šaikos, 
kuri padarė sumoksią išžu
dyti svarbesnius Sovietų 
valdininkus.

Caristų giltiniečių suokai-. 
bis, kaip dabar pasirodo, bu-1 
vo labai platus. Bet jiems 
nepavyko. Kuomet kontr
revoliucinis niekšas L. Ni- 
kolajev nušovė drg. S. Kiro- 
vą gruodžio 1 d. Leningra
de, Sovietų saugumo įstaiga 
tuojau1 užtiko žudytojų pėd
sakus. Bėgyje vienos savai-

AMERIKOS VALDININKAI UŽGYRĖ GINKLU 
i IR AMUNICIJOS VEŽIMĄ Į UŽSIENIUS

’..— Sena.- 
to tyrinėjimo komisija pa
rodė, kad nuo 1923. m. iki 
dabar Amerikos armijos ir 
laivyno ministerijos užgyrė 
du Pontų kompanijos, pa
tentuotų' karinių įrankių, 
parako ir kitų' sprogimų 
pardavinėjimą Japonijai.

Nors Japonija skaitoma 
^greičiausiu” Amerikos im
perialistams priešu, tačiaus 
šios šalies valdovai patys 
padeda jai ginkluotis. Jie 
žino, kad tie karo pabūklai 
ištikrųjų yra pirmoj vietoj 
kreipiami prieš Sovietų Są
jungą.

Senhtinė komisija taipgi 
atidengė, kad Remington ir 
du Pont ginklų kompanijos 
mokėjo bent “keturis nuo
šimčius” kyšių fašistiniams 
Chinijos karininkams, idant

Italijos ir Francijos Nemokės Amerikai Jo- 
Imperialistų Derybos kių Karinių Paskolų

PARYŽIUS. — Francijos 
užsienio reikalų ministeris 
P. Raval rengiasi .važiuoti 
pasiderėti su Mussolinjų, su- 
kuriuo nori padaryt sutar
tį; o sutartis būtų atkreip
ta prieš Hitlerį. Už 1 tai 
Francija nesikištų į grę
siantį Italijos karą su Abys- 
sinija, Afrikoj, del ginčija
mo Eritrėjos ploto, gulinčio 
tarp Abyssinijos ir Somali- 
lando, kurį jau nuo pirmiau 
turi užgrobę Italijos impe
rialistai.

Francijos

Paryžius.— Naujas Fran
ci jos ministeris pirmininkas 
Flandin pagrasino išvaiky
ti seimą, jeigu jis nepritars 

patamsiai kaipRoosėvėlto.'•'

U- A O,./

istų. 75 iš jų! ir išrinko drg. J. Ma- 
žeiką į šaukimo komit. Tai 
labai gražus ir girtinas šios i 
kuopos darbas. 286 kuopa i 
turėtų būti pavyzdys ki-jvių atsinešimą linkui lietu- 
toms SLA kuopoms ir vi
soms masinėms organizaci
joms. Reikia, kad prie su
šaukimo Visuotino Suvažia
vimo prisidėtų keletas de- 
sėtkų vietinių organizacijų. 

Visuotinas suvažiavimas 
proponuojamas sušaukti se
kamiems keturiems tiks- [lietuvių organizacijos.
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sidirbtų su tokiais krimina
listais, tai jie nuskintų gy
vybes svarbiausių darbinin
kų šaliai vadų.

Visa Miestelio Valdžia
Įvelta į Šmugelius

! WILDWOOD, N. J. — Po 
i keturių mėnesių tyrinėjimo, 
Cape May apskrities pritai
kintųjų teismas įkaitino Wil" 
dwoodo majorą D. W. Brad
way ir visus kitus valdybos 
narius, kaipo miesto turto 
eikvotojus bei kyšių ėmėjus 
ryšyje su įvairiais kontrak
tiniais darbais.

perduos gaut parako ir ki-' 
tokios amunicijos užsaky
mų.;.

W e s t c h e s t er šautuvų 
kompanijos vedėjas Monag
han rašė kitįems tos kom
panijos viršininkams, kad 
Jungtinių Valstijų “užsie
nio reikalų ministerija pro 
pirštus žiūri į tokį mažą 
graftą,” ir todėl ji nenorės 
trukdyti ginklų biznį. Mi
nisterija tik tuomet įsikišo, 
kada Westchester kompani
ja pradėjo po $60 lupti iš 
San Domingo valdžios 
tokius šautuvus, kokie 
prastai parsiduoda po 
išviso.

Amerikos valdininkai 
tys buvo kyšiais šmėruoja- 
mi, vežant gihklųs bei amu
niciją į Lenkiją, Meksiką ir 
kitas šalis.

uz 
pa- 
$10

pa-

' WASHINGTON.-^- Gruo
džio 15 d. Jungtinėms Vąls-; j i ; 

tijoms priklauso, iš Anglijoj 
gauti $1^7,670,765• karinių 
paskolų, įmękėjimo. Anglų 
valdžia vėl pranešė, kad ne
galinti nieko rnokėt. Ji ne
sutinka šiuo laiku net į de
rybas eit del skolų atmokė ji- 
mo palengvinimo.7 ■ t

i

IŠ kitų šalių iki minimai 
dienai priklauso ' Amerikai 
dar $154,729,976. Iš jų, ma
tyt, Amerika- tiek “tegaus,,” 
kaip iš Anglijos. Vien Fi- 
nija ketina atsimokėti; Iš 
Dietų vos reikėtų' gauti Ame
rikai $121,466 iki gruodžio 
15 d.- Yra . suprantama, 
kad nieko neduos' nei Sme
tona. • 'i •. r.-!

Amerikos Lietuvių Visuo
tino Nuvažiavimo rengimo 
komitetas praneša, kad S- 
LA 286 kuopa (McKees

Chiang Kai Shek Nori ■ 4-riaj Baltijos Šalių
Karo Sumoksiąs prieš 

Sovietų Respubliką
OSLO. — La ikrąštyje 

“Janus” kapitonas Kvam 
rašo, kad Norvegija, Švedi
ja, Danija ir Finija tariasi 
sudaryt vieną politinį blo
ką, labiausia karui prieš 
Sovietų s Sąjungą. Visų 
Skandinavijos šalių kapita
listinė spauda! yra pilna ra
šymų apie tokio susivieniji
mo naudingumą 
prieš Sovietus. Maskvos 
“Pravda” nurodo, 
karišką talką įkvėpė Hitle
ris.

241 Naujas Kariškas 
Lėktuvas Amerikai

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų karo ministe
rija užsisakė 110 naujausių 
karo lėktuvų, kurie bus 
naudojami užpuolimams da
ryti. Už lėktuvų pastatymą 
bus išmokėta $1,896,000 
Northrop orlaivių korpora
cijai Inglewoode, Cal. Nau
jieji atakavimo lėktuvai da
rys po 215 mylių į valandą.

Be to, Roosevelto vyriau
sybė pirmiau užsakė pasta- 

kirtu laiku juos į eiles sūri- i tyt 81 bombinį lėktuvą ir 50 
kiuoti dirbtuvės kieme, vi- greitųjų, vijimosi lėktuvu, 
sus, peršaukti vardais pa
vardėmis ir pasakyti jiems 
kiekvieną rytą po trumpą 
fašistinę prakalbėlę. ;

Nužudyt 8-nis Japonų 
Imperialistų Priešus

NANKING. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko fašistinė 
valdžia rengiasi nužudyt Yu 
Chi' Chuaną ir kitus septy
nis kovotojus prieš Japoni
jos imperializmą. Jie šaukė 
žmones ginkluotis ir vyti 
laukan Japonų kariškius ir 
kapitalistus iš Chinijos.

Amerikos Tarpt autinis 
Darbininkų A p s i g y nimas 
ragina organizacijas, kad 
siųstų protesto telegramas 
šiais adresais: Chiang Kai- 
shek, Nanking, China; ir 
Dr. Alfred Sze, Chinese 
Embassy, Washington, D.C.

Karo Muštras Vietoje
Laikrodžio Dirbtuvėse
BERLYNAS. — Hitlerio 

darbo unijų , komisionierius 
R. Ley i ragina fabrikantus 
panaikint laikrodžius dirb
tuvėse,, kur kiekvienas dar
bininkas turi įspaust savo 
atėjimo laiką. Ley sako, 
“žmogus negali būt taip ver
čiamas mašina.” To vietoj, 
Ley liepia'- įvesti karišką 
muštrą darbininkams; pas-

Kasykloj Sužeistas Mirė 
Drg. Ant. Miliauskas
PLYMOUTH, Pa. -L Drg. 

Antanas Miliauskai, gyve
nęs 118 Walnut St.:, buvo pa
vojingai sužeistas Kingston 
Kompanijos Gaylord anglia- 
kasykloj, laike darbo perei
tą pirmadienį 9 vai. iš ryto. 
Jis tuojaus tapo nuvežtas į 
Wilkes-Barre General Ligo
ninę, kur ir mirė pereitą an
tradienį 10 vai. dieną.

Drg. A. Miliausko kūnas 
iš jo šeimynos namo bus pa
laidotas rytoju šį penktadie
nį, 2 vai. po pietų, Wyoming 
kapinėse. •' Draugai ir pažįs
tami yra prašomi atsilankyt 
į šermenis ir laidotuves.

. t . v. ' J. Kr.

lams:
Prieš karą.
Prieš fašizmą.
Už pagelbėjimą Lietuvos 

darbininkams ir valstie
čiams iškovoti žodžio, spau
dos, organizacijos ir susi
rinkimų laisvę.

Nustatyti Amerikos lietu

viams Išeiviams Šelpti 
Draugijos proponuojamo vi
so pasaulio lietuvių išeivių 
kongreso Kaune 1935 me
tais.

Šie visi klausimai yra la
bai svarbūs ir todėl suvažia
vimui turėtų pritarti visos

žygiui

kad tą

Antrininkas karo minis- 
teris H< H. Woodring sako, 
“duokite mums dar du me
tu laiko, o mes galėsime pa
sididžiuoti savo kariniais 
lėktuvais.”

Šitaip “taikieji”' Ameri
kos imperialistai įkaįtę gin
kluojasi, besiruošdami nau
jam karui. Žymią dalį tam 
pinigų ima iš vadinamo vie
šųjų darbų fondo, kuris ski
riamas 
šelpti.

Streiklaužis Jūrininku
Unijos Sekretorius

SEATTLE, WASH.— Te- 
bestreikuoja trijų Lucken- 
bach laivų jūrininkai. Dar
bo Federacijos Jūrininkų 
Unijos centro sekretorius 

neva bedarbiams

darban; o kad ne, tai sako, 
į jūsų vietą pastatysiu ki
tus (streiklaužius.)

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

RHODE ISLAND SOCIALISTAI REMIA
DARB. KONGRESĄ WASHINGTON^

I .. ...... ............ ......... ............ .... ........... ■

Providence Darbo Federacijos Unijos ir {vairios Kitos 
Organizacijos Užgyrė Tą Kongresą; Stipriai Jj Remia 'j 

Mainieriai, Piliečiy Laisvių Sąjunga ir Kt.
PROVIDENCE, R. I. — 

Įvyko Darbo Federacijos ir 
kitų darbininkiškų organi
zacijų konferencija, kuri pe
reitą sekmadienį pasisakė 
už visos šalies darbininkų 
kongresą Washingtone, ko
vai už bedarbių apdraudą. 
Dalyvavo 35 delegatai, tame 
skaičiuje ir Socialistų Parti
jos lokalo išrinktas delega
tas Earl P. Ormsbee. Su
ėję unijistų, pašalpinių ir 
apšvietos organizacijų at
stovai išrinko Ormsbee ir 
sekretorium vietinio komi
teto, kuris darbuosis, kad 
įvairios unijos ir draugijos 
pasiųstų delegatus į darbi
ninkų kongresą. Jis įvyks 
1935 m. sausio 5-7 d. Wash
ingtone.

Taigi ne tik New Jersey 
bet ir Rhode Islando valsti
jos socialistai dedasi į vieną 
frontą ir nepaiso, kad jų 
Partijos Pildantysis Komi
tetas atmeta vienybę su 
“raudonaisiais.” E i 1 i n iai 
socialistai supranta, kad tik 
vienybėje su komunistais ir 
visais kitais darbininkais-te
galima bus iškovoti tinka
mesnę bedarbiams pašalpą 
ir apdraudą.
Mainieriai Energingai Re
mia Darbininkų Kongresą

PITTSBURGH, Pa. — 
Konferencijon del bedarbių 
apdraudos suėjo 40 delega
tų nuo Jungtinės Mainierių 
Unijos, priklausančios Dar
bo Federacijai, ir užgyrė 
darbininkų kongresą, šau
kiamą Washingtone.

Export ir Yukon, Pa., lo- 
kalai Jungtinės Mainierių 
Unijos jau išrinko delegat- 
tus į visų Jungtinių Valsti
jų darbininkų kongresą Wa
shingtone. Jeanette, Pa.,

DESETKAl ŽMONIŲ BUS ZU VE SMARKIAME
VIEŠBUČIO GAISRE LANSINGE, MICHIGAN

LANSING, Mich. Viešbu^ 
čįo Kerns gaisre" antradienį 
žuvo bent 14 žmonių, kurių 
lavonai atrasti. Bet d&r ne
randa 70, kurių daugelis, 
matomai; irgi žuvo. 28 rim
tai sužeisti. Tarp žuvusių 
yra ir šeši Michigano valsti
jos seimo atstovai.

i

Gaisras prasidėjo 5 valan
dą iš ryto, kuomet beveik 
visi viešbučio įnamiai dar 
mitegojo; Vienas viešbučio 
tarnautojas nuolėsi į duris 
belsti ir kėlu miegančius, 
šaukdamas, “gaisras!” Taip 
begelbėdamas ir pats sude
gė. Jeigu ne jis, tai būtų 
antra tiek daugiau žmonių 
žuvę. Viešbutyj tuo laiku 
buvo 215 “svečių.

Už daugelio mirtį yra at
sakingi to keturių augštų 
viešbučio , savininkai, kurie 
neįtaisė išsigelbėjimo kopė- Įlig biliaus H. R. 7598.

--- -— , .... ną.

darbo unijų centras taipgi 
siunčia delegatą į tą kong? 
resą.

Eilinių mainierių komite
tas savo organe “Coal Dig
ger” šaukia visus angliaka
sius pasiųst delegatus į wa- 
shingtoniškį darbininkų 
kongresą. . A)

Wilkes-Barre, Pa. — Dė^ 
legatai nuo 43 angliakasių 
lokalų, kelių kooperatyvių 
organizacijų, p a š a 1 p i n ių 
draugijų, Bedarbių Tarybų 
ir kt., suėję į konferenciją 
ne tik užgyrė darbininkų 
kongresą Washingtone, hąt 
sudarė ir’ 26-šių narių kd* 
mitetą darbuotis, idant į jį 
būtų nusiųsta kuo daugiau
sia delegatų, šioj konferen
cijoj 112 delegatų atstovavo 
13,400 narių. «

Pilietinių Laisvių Sąjunga 
už Darbininkų Kongresą

. WASHINGTON. — Pilie
čių Laisvių Sąjungos susi- 

‘ rinkimas vienbalsiai užgy
rė darbininkų kongnH 
Washingtone^ sausio 5-7^ d. 
Susirinkime dalyvavo atsto
vai nuo. Amerikos Mokyto-, 
jų' Federacijos,, Industrinė^ 
Demokratijos Bažnyčių Są
jungos, Komiteto Kovai 
prieš Karišką Muštrą Mo
kyklose, Farmerių Veikimo 
Komiteto, Tarptautinės Ad
vokatų Sąjungos, Metodistų 
Socialės Tarnybos, Negrų 
Tautos Kėlimo Susivieniji
mo, Nacionalės Studentų 
Federacijos ir kt.

Philadelphia, Pa. — Rich
mond Republikonų Kliubas 
nubalsavo remti darbininkų 
kongresą W a s h i n g t one. 
Kensington, Pa., darbo uni
jų centras taipgi pasisakė 
už tą kongresą.

čių užpakalinėje hotelio dą*r 
lyje. Atsakomybė krinta hj 
ant miestelio valdybos, kuri 
nepasirūpino, kad tatai bū
tų padarytą. ‘'

Gaisrininkai buvo nuviję 
15 žmonių ant stogo, tikėda
miesi paskui juos nuimti*; 
bet stogas įlūžo ir visi jie 
liepsnose sutirpo. Kiti šo
ko į šalia einančią upę, bet 
juos ten užmušė virsdami 
degančio namo griuvėsiai; 
treti užsimušė bei susižeidė, 
bešokdami laukan per lan
gus,

Washington.— Darbo Fe
deracijos prezidentas Greėn 
yėl agituoja už prigavikiš- 
ką, ^treiklaužišką kompani
jų “apdraudą”) bedarbiam 
vietoj. tikros apdraudos su-
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nališka. 1,Jeigu kovoti' prieš 'kriminaliz- 
mą, tai reikia kovoti prieš visą sistemą. 
Bet prieš ją neves kovos nei Cummings, 
nei Rooseveltas. . Visos jų tos ašaros 
apie kriminalizmo praplitimą yra kroko- 
diliaus ašaros.

. , . 1 f,.1 T iTjr,T—■■■   -"""v       ... .

Už Bedarb. Apdraudą 
ir Washing. Kongresą

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year-----------------$5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year______$5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

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

— of March 3, 1879

Smulkūs Namą Savininkai ir
:: “Nauja Dalyba”

IJal’bininkai, profesionajai ir smulkus 
bizhieriai, kurie turi nuosavus namus, 
tikėjosi ir laukė labai daug iš Roosevelto 
“Naujos Dalybos’?. Jiems buvo daug ža
dėti. Valdžia suorganizavo “Home Own
ers* Loan Corporation” ir paskelbė, kad 
bus- -išleista keli bilionai dolerių namų 
savjninkų sušelpimui.

Tiesa, didelė krūva pinigų jau išleista. 
Minėtos korporacijos galva ponas Fahey 
sako, kad viso išleista net du bilionai do
lerių! Bet kam ištikrųjų tie pinigai te
ko? Ką ištikrųjų laimėjo smulkūs namų 
savininkai? Tegul kalba tas pats ponas 
Fahey. Jis sako: “Daugiau kaip 90 nuoš. 
šių ‘„pinigų pateko komerciniams ban
kams, taupos bankams, apdraudos kom
panijoms, namų statymo ir paskolų tei
kimo asociacijoms ir morgidžinėms kom
panijoms.”
L-Matote, pinigus valdžia skyrė neva 
smulkiems namų savininkams, bet atida
vė bankams ir kompanijoms! Tas reiš
kia, kad valdžia atpirko nuo jų morgi- 
džius ant namų ir jas išgelbėjo nuo ban- 
krūto, išgelbėjo kapitalistų pinigus. Gi 
namų savininkai pasiliko skalnais val
džiai, vietoj privatiniams kapitalistams!

Mums Davė Tik Augštds Kainas 
■ Ntio įvedimo “Naujosios Dalybos” ko

vo įįėnesį, 1933 metais, pradėjo sistema- 
čiai eiti augštyn visos pragyvenimo reik- 
menos. Tai buvo pirmoji didelė Roose
velto dovana milionams darbininkų! 
Šiandien maistas tebėra 28nuoš. bran
gesnis, kaip 1933 metais, drapanos bran
gesnės 27 nuošimčiais.

Rooseveltas žada toliau varyti kainas 
augštyn. To reikalauja biznio interesai. 
Kad augštos kainos apiplėšia darbinin
kus^ tai 
bižhiui.

nesvarbu nei Rooseveltui, nei

es To Galo Kova su
Kriminalizmu

“Teisingumo departmento” galva, fe- 
derąlis prokuroras Cummings susišaukė 
WąSlringtone konferenciją apkalbėjimui 
koVūs prieš kriminalizmą. Atidaryda
mas -tą konferenciją, Cummings dejavo, 
kad”kriminalizmas visur žydi, visur au
ga,;$ęad laikraščiai ir judami paveikslai 
virįp didžiausiais drąsintojais ir auklė
tojais kriminalistinių jausmų ir troški- 
mų-Amęrikoje visuomenėje.

Pahiašiai kalbėjo buvęs valstybės sekre
torius Stimson ir pats prezidentas Roo- 
eevgjtak 'Konferencija susideda iš “tei-' 
Bingumo depar,tmento” agentų, miestų 
.policijos galvų, valstijų prokurorų ir ki
tų panašių sutvėrimų. Bet po šios kon
ferencijos kriminalizmas nesusimažins. 
Kriminalizmas yra dalimi kapitalistinės

,«į.
aisteinos-. Šioj sistemoj, juo didesnis plė
šikas, tuo geresnis žmogus! Fordas, ku
ris apiplėšia milionus žmonių, yra gar
bingas pilietis. Tas pats su kitais kapi
talistais. Tas tiesa, kad jų darbai yra 
legalizuoti įstatymais, bet vis tiek pasi
lieka plėšikiški, kriminališki. Jeigu plė- 

užpuola štorninką, apiplėšia jį ir 
dar nužudo, tai kriminalizmas! Bet jei
gu‘laike audėjų streiko valdžios razbai- 
llinkai paskerdė 15 darbininkų, tai nebu
vo skaitoma kriminalizmu!

Visa kapitalistinė sistema yra krimi-

Menševikų Bučkis Butkui
Lapkričio 25 d. Rockford, Ill., buvo du 

susirinkimai ir du kalbėtojai. Skloka 
buvo surengus prakalbas Butkui, o mū
sų draugai rengė prakalbas draugui 
Siurbai, “Tiesos” redaktoriui. Chicagos 
Grigaičio “Naujienose” (gruodžio 8 d.) 
korespondentas rašo apie abu susirinki
mu. Žinoma, jam baisiai nepatiko d. 
Siurbos prakalba. Tai natūralūs daly
kas,, nes d. Siujrba yra komunistas.

Kas: kita, girdi, su Butkum. . “Reikia 
pasakyti”, rašo menševikas, “kad Butkus 
kalbėjo rimtai ir vaizdžiai”. Butkus kai- • 
bėjo apie komunistus. Ir ką gi jis pasa
kė? PaSak korespondento, “sulig But
kaus, ‘kairiasparniai’ (komunistai) savo 
galvomis nepajėgia protauti, užtat jie 
klauso tik Maskvos ‘ukazų’.” Toliau jis 
menševikams patinkančiai niekinęs Vo
kietijos “maskvinius” (komunistus).

Vadinasi, Butkus nori pralenkti Gri
gaitį. Per visus 15 metų Grigaitis puto
jo, kad komunistai gyvena “ukazais iš 
Maskvos”. Dabar, matote, panašiai kal
ba Butkus, “sklokos” vadas. Atsimena
te, pora metų atgal Prūseika provokato
riškai paskelbė, kad d. Mizara parvežęs 
iš Maskvos maišą dolerių. Dabar tie “do
leriai” paversti “Maskvos ukazais”. Ta 
pati giesmė, ta pati provokacija. Kaip 
visa imperialistinė buržuazija apsiputo
jus staugia, kad komunistams visam pa
saulyje “ukazūs duoda Maskva”, taip ko
munistus ir Maskvą juodina Butkus!

iui Klausimas
“Naujienų” No. 290 Grigaitis rašo: 

“Seniaus komunistų agitatoriai didžiavo-( 
si, kad ‘darbininkų tėvynėje’ visi valgo is 
vieno katilo.”

Mes duodame Grigaičiui gerą progą 
paremti savo žodžius faktais. Kur, ka
da ir koks komunistų agitatorius bei kal
bėtojas sakė bei rašė, kad Sovietų Sąjun
goje visi žmonės valgo iš vieno katilo? 
Neįrodžius faktais, Grigaitis pasiliks to
kiu pat melagium, kokiu yra tas Khinoy, 
kuris dabar savo straipsniuose “The New 
Leaderyje” purvina darbininkų tėvynę.

Besirengiant prie Komunistų In
ternacionalo 7-to Kongreso

Komunistų Partijos Centralinis Komi
tetas išleido įsakymą visoms partijos or
ganizacijoms (vienetams, sekcijoms, dis- 
triktams), pradėti diskusijas tais klausi
mais, kurie yra Komunistų Internaciona
lo 7-to Kongreso dienotvarkyj. Kaip 
jau žinoma, 7-tas Kongresas įvyks 1935 
metais, kada nors vasarą. Visos komu
nistinės partijos prie kongreso rengiasi. 
Tai bus pasaulinis komunistų kongresas. 
Suvažiuos atstovai iš visų Internacionalo 
sekcijų. Amerikos Komunistų ‘Partija 
siųs plačią delegaciją. Kongresas vei
kiausia tęsis kelias savaites.

. Ką gi diskusuos ir svarstys 7-tas Kon
gresas? Jis svarstys politines ir ekono- 
minesį problemas visos darbininkų kla
sės’viso pasaulio. Kongresas perkrati- 
nės komunistinio judėjimo at siekimus, 
trūkumus ir klaidas ir iš to, padarys iš
vadas, kaip maršuoti toliau, kaip nugalė
ti kapitalizmą. Kiekviena Komunistų 
Partija kviečiama nuodugniai išstudijuo
ti savo patyrimus, praktiškus ir teori
nius, ir įnešti į 7-to Kongreso diskusijas 
ir rezoliucijas.

Komunistų Internacionalas apima ge
riausias ir kovingiausio pąsaulinio prole
tariato spėkas. Jis yra tikrai tarptau
tinė, pasaulinė organizacija, nes šiandien 
komunistinės partijos gyvuoja visose ša
lyse. Septinto Kongreso žygius ir tari
mus su didžiausia atyda seks visi kovin
gi darbininkai.

Dideliu smarkumu plinta 
judėjimas už tikrą bedarbių 
apdraudą. Ruošiamas Wa
shingtone kongresas sausio 
5-7 dienomis žada būti labai 
didelis. Svarbu, kad visa ei
lė Socialistų Partijos orga
nizacijų perlipo per savo na- 
cionalių vadų galvas ir pa
sisakė už Komunistų Parti
jos remiamą Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Bilių 
(H. R. 7598). Nesenai net 
penkiose pietinėse valstijose 
tapo sudarytas bendras i 
frontas tarpe komunistų ir 

, socialistų. Toje sutartyje 
yra punktas apie rėmimą 
minėto biliaus ir Washing* 
tono kongreso^ O šiomis 
dienomis Socialistų Partijos 
New Jersey valstijos kon
vencija užgyre bilių ir kon
gresą !

Amerikos Darbo Federa- į 
cijos vadai, žinoma, įniršu
siai priešingi visam tam ju
dėjimui už bedarbių apdrau
dą, už Washingtono kongre
są, kuris šaukiamas pada
rymui masinio spaudimo ant 
valdžios. Greenams ir Hill- 
manams rūpi Roosevelto 
valdžios apgavingi skymai, 
kurie kepami visokiose for
mose. Visi tie skymai yra 
apgavystė. Tasai Wagnerio 
bilius, arba “Amerikinis 
Planas” nieko nežada milio
nams dabartinių bedarbių. 
Juose peršama apdrauda tik 
tiems, kurie ateityje neteks 
darbo. Bet ir tos ateities 

,bedarbių apdraudos kaštus 
padengs patys darbininkai, 
atitraukdami 7 nuo algų ir 
mokėdami į bosų ir valdžios 
kontroliuojamą fondą!

Tačiaus, ir tai be galo 
svarbu, šimtai Federacijos 
lokalų ir net kelių valstijų 
organizacijos yra užgyrę 
Bilių H. R. 7598. Eiliniai 
unijistai, kaiįį ir eiliniai so
cialistai, pradeda neklausyti 
savo reakcinių vadų. Tame 
visa viltis. Iš ten praside
da bendro fronto judėjimas. 
Ten komunistai yra sukon
centravę savo energiją. Tie, 
kurie sapnavo apie galimy
bę sudarymo bendro fronto 
už bedarbių reikalus iš vir
šaus, nelaimėjus apačių, tai 
yra, eilinių unijistų ir socia
listų, šiandien turi skaudžiai 
nusivilti. Vadai į dešinę, o 
darbininkai į kairę! Štai 
kokia šiandien darbininkų 
klasėje padėtis;

Kaip dalykai stovi lietu
vių judėjime ? Kas pas mus 
veikiama už bedarbių ap
draudą ir už Washingtono 
kongresą? Turime prisipa
žinti, kad mažai teturime 
nuveikę šioj svarbioje sri
tyje. Reikia įpilti į tą jur 
dėjimą daugiau energijos, 
įdėti daugiau darbo ir pasi
ryžimo. ■ ;

Dar turime kelias savai
tes laiko iki kongreso. Tu
rime darbuotis labai Smar
kiai ir įtraukti į šį judėju 
mą visas organizacijas, ku
rios nors šiek tiek simpati
zuoja darbininkų judėjimui. 
Kai kur draugai yra gerai 
pastatę šitą reikalą. Phila- 
delphijoj ir Chicago j e priei
ta prie keleto net katalikiš
kų draugijų ir laimėta tam 
judėjimui. Juk šis klausi

amas yra toks, kuris galima 
.'iškelti kiekvienoj organiza
cijoj,. kiekvienoj draugijoj, 
nes jis bendras ir svarbus 
kiekvienam darbini nkui. 
Juk bedarbę kenčia milio- 
nai. Juk jinai nedaro skir
tumo, neatsižiūri į darbinin
ko politinius bei religinius 
įsitikinimus.

Tos organizacijos, kurios 
išgali, privalo tiesiai nuo sa
vęs išrinkti delegatus ir pa
siųsti į Washingtono kong
resą. Kitos, silpnesnės, ga
li susidėti kelios. Didmies
čiuose šaukiamos lietuvių 
organizacijų konferencijos 
ir renkami delegatai. Labai 
geras žygis. Reikia dirbti 
visokiomis fprmomis, viso
kiais būdais? i N..
Pas Lietuvos Atstovybę su 

Protestu

Gal SLA į “tikrai neparti
nė?” Nereiks tų baikų!

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas yra masinė dar
bininkų organizacija, kaip 
jo vardas skelbia. Bet tai 
nereiškia, kad čia priklauso 
■tiktai fabrikų darbininkai. 
Ne! Čia randa vietos ir pro
to darbininkai, profesiona
lai ir kt. Čia, beje, priklau
so daug tikinčių darbininkų, 
katalikų, kuriems užtenka 
vietos ir kurie naudojasi 
tom pačiom teisėm, kaip ir 
visokių kitokių įsitikinimų 
ir pažiūrų LDS nariai. Tai 
reiškia, kad LDS, imdamas 
narius, neklausia jų politi
nių pažvalgų ir nereikalau
ja, Ipd narys, įstojęs į LDS, 
turi jų būtinai išsižadėti. 
Bet bendra kryptis, bendra 
liniją Lietuvių Darbininkų

bia ir ten, kur jis sako, buk 
“opoziciniai komunistaų to
je organizacijoje yra trak
tuojami, kaip prastesnės 
rūšies nariai.” Kiekvienas 
LDS narys turi lygią teisę 
prie pašalpos, prie pomirti
nės, prie užėmimo vietos 
kuopoje ir Centre. Vienas 
dalykas, prieš kurį LDS ko
voja, tai tas: prieš naudoji
mą policijos pasilaikypiuL . 
kokioj nors atsakomingoje . 
vietoje (ar tai kuopoj, ar.,, 
apskrityj, ar centre, jei to
kių dalykų įvyktų). Į to
kius dalykus LDS netikį, 
nes mano, kad patys nariai 
yra užtenkamai kompeten- 4 
tiški išspręsti patys savo 
reikalus be buržuazinės vai-1’ 
stybės prievartos organų 
pagalbos.

Grigaitis, žinoma, polici
Susivienijimo yra rėmimas jos šaukimą nžgiria. Su po- 
darbininkų klasės kovų už iicijos pagalba SLA bosai 
geresnę savo buitį, už sočia- bandė valdyti SLA. Dabar 
lę apdraudą, už išsiliuosavi- p. Grigaitis mato, kur link 
mą.

Paėmę SLA, surasime ką 
kitą. Ten, reikia pridurti, 
tiesa, panašiai, kaip ir LD 
S, randasi narių visokių pa
žiūrų, bet SLA bendra lini
ja yra remti buržuazinį ju
dėjimą, kovoti prieš darbi
ninkų judėjimą, kovoti ypa
čiai prieš komunistinį judė
jimą. Kuomet LDS remia 
darbininkų kovas, tai SLA 
jas neigia. Kuomet LDS 
remia darbininkų streikus, 
tai SLA juos neigia, bet 
už tad SLA narių pinigai 
kišami visokiems “skridi
mams,” visokiems daly
kams, atsuktiems prieš dar
bininkišką judėjimą.

tas nuvedė jo “tikrai ne
partinę” organizaciją!

R. M.

įkalintas už “Daily Workeri”
MEDFORD, Ore. — Kyle 

Pugh areštuotas ir po $1,- 
000 parankos laikomas už 
tai, kad pardavinėjo komu
nistų dienraštį “Daily Wor
ker^” Valstijos prokuro
ras saku, būk jis tuom per
žengęs įstatymą prieš “kri- 
minalį sindikalizmą.”

Ithaca, N. Y. — Per 4 sa
vaičių streikų bedarbiai pa- 
šalplniuose darbuose išsiko
vojo pridėt po penktuką 
daugiau algos per valandą.

. j ; : v i i
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DARBININKU 1 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Dar viena svarbi proble
ma ir užduotis prieš lietuvių 
organizacijas ir delegatus, 
kurie dalyvaus Washingto
no Kongrese. Planuojama 
yra maršuoti pas Lietuvos
atstovybę Washingtone ir ! SILPNI VIDURIAI, 
ten suruošti demonstraciją GIMTUVĖS SLOGA 
už Lietuvos politinių kalinių 
paliuosavimą, už išgelbėji
mą keturių darbininkų, ku- mano nesmagumuose, 
riuos Kaune Smetonos vai-i aš c_„ ._1 
džia žada nuteisti mirtin ir’metu amžiaus. V 1 1 ® •'BĮ* • i t

Aš skaitau “Laisvę” kasdie
na ir prašau pagelbėti man

esu moteris, vedusi, 22 
Man užeidi- 

nužudyti! Tai labai rimtas nėja pilvą skaudėti, kartais iš 
darbas. Reikia, kad prie ’ dešinės pusės, kartais iš kai- 
Lietuvos atstovybės susida- rėš, o kartais per^vidurį. Taip 
rytų didelė demonstracija, man neskauda ir netrukdo 
kad jinai atstovautų dideles darbe ?^ba kai vaikštau, judi- 
mases Amerikos lietuvių vi
suomenės. Smetona negalės 
ignoruoti to galingo balso!

TRUMPMENOS
’b

z

Iš mažųjų lietuviškų kolo
nijų Mass, valstijoj, man 
išrodo, kad Hudson ir Brid
gewater draugai šiuo tarpu 
pase kmingiausiai darbuo
jasi. Ypačiai gerą būrį 
veiklių ir nubširdžių drau
gų mes turime Hudsone. Iš
naudoja jie visas progas, 
kad sustiprinti mūsų judė
jimą. Tai, jei panašiai mū
sų judėjimo dalykai' būtų 
pastatyti South Bostone!

nuos. Bet aš jaučiu skausmą, 
kai paspaudžiu pirštais gero
kai.

Ir man labai skaudžios mė
nesinės, kad net mane iš gal
vos išvaro. Skauda netik per 
mėnesines, bet kai kada ir po 

‘mėnesinių ir tarpe mėnesinių, 
kia linkui mūsų judėjimo Skausmas paeina žemyn į apa- 
daugiau darbininkų. Iš ki- čias ir kartais virš kaulo. Ir 
tos pusės, pasidaro laikraš- man Iabai "degina lyties^ orga- 
čiui pelno, kuris yra labai! nu°se> kartais i.L 
reikalįngas, ypatingai šiuo 
krizio metu.

Dabar reikalinga atsimin
ti . ši pramoga sekančiais 
metais. Tuomet galėsime 
kur kas geresnį bankietą su-

kramtykite ir sunką nurykite, 
o rupieną palikite ant lėkš
tės, kad vidurių nedraskytų. 
Be to, vartokite visokių pieniš
kų, kiaušinių virtų, žuvų, po 
truputį šviežios mėsos. Duo
nos ir šiaip miltinių valgių, 
skrobylų vartokite visai ma
žai.

Nieko nevartokite perdaug 
karšto arba perdaug šalto, 
perdaug rūkštaus arba per
daug saldaus, taipgi nevarto
kite aštrių prieskonių ir labai 
riebiai sutaisytų valgių.

Po kiekvieno valgio imkite 
kreidos miltelių, “prepared 
chalk 1 1b.”, po trečdalį 
šaukštelio, nugerdama vande
niu. Geležies toniką vartoki
te da keletą mėnesių, vadinas 
“Iron ammonium citrate.” Im
kite “Thyroid tablets, gr. !4, 
P. D., No. 100”, po vieną prieš 
valgį, bent kplis mėnesius. Im- 
kite iodo.

* Jums yra,'manau, gimtuvės

So.“Laisvės” bankietas 
Bostone buvo .ištikrųjų pui
kus ir pasekmingas. Ir tie 
draugai, kurie žiūrėjo skep
tiškai į jo rengimą, dabar 
įsitikins, kad , mes galime 
suruošti čia didelius pažmo- 
nius, jei tiktai trokštame. 
Tokios pramogos visų pir
miausiai pakelia vietinių 
mūsų draugų ūpą ir pairau-

> net ■ vaikščiot 
sunku. Man yra labAi įkirios 

i baltosios.! Kai išplaunu; esti 
' mažiau, bet tuoj vėl atsiranda, sloga, kai taip daug tų baltų- 

Be to, aš labai nervuota, jų.
greit- užmirštu, neramiai mie-.Vien tik plovimų neužtenka. ' 

Dažnai reikia gimtuvė išvaly
ti, išskaptuoti, kuretažas pa
daryti. Pasiteiraukite su vie
tos gydytoju. Tuo tarpu ga
lite plautis borinės rūkšties 
skiediniu rytais ir vakarais, ir 
ant nakties įsidėkite medvilnės 
gabalėlį, pamirkytą “Borogly- 
cerite Solution, 6 ozs.” Karš
tos maudynės ir karšti kom
presai ant pilvo apačios yra 
gerai. Dijatermija dažnai 
daug gera padaro.

Jūs taip daug prakaituoja
te dėl to gimtuvės apkrėtimo, 
infekcijos, pūliavįmo. Būtinai 
tai išsigydykite. Be griežtes
nės vietinio gydytojo pažibos 
neapseisite.

gu, sapnuoju negerai. Vidu
riuose man gazų daug, atsi-

ruošti, nes bus daugiau pri-! rūgsta, blogas kvapas, ir labai 
tyrimų. prakaituoja rankos, kojos, pa-

---------  žastės ir kitos dalys. Esu ma-
Paminė jusios Lietuvių žakraujinga. Vartojau jūsų pa- 

Darbininkų Susi vienijimo 
įsiregistravimą Mass, vals
tijoj, “Naujienos” sušunka: 
“Tai būtų gera, jeigu tas 
susivienijimas būtų tikrai 
nepartinė fraternalė orga
nizaciją...” Kur tokį daly
ką Grigaitis šioj gadynėj

tariamą geležies toniką,' tai 
kiek atsigavau. O daktarai 
man nieko nepadėjo su savo 
piliulėmis.

ATSAKYMAS
Kai dėl pačių vidurių, tai 

Jums veikiausiai yra įsisenė- 
jęs nemalimas, perdidelis rū-

mate pasaulyj ? Ar. yra to- gimas. Griežtai, nusispręskitė 
kis dalykas, kaip “tikrai ne- vartęti paprastą, nesugadintą, 
partinis” asmuo arba orga- gyvą majsią. Ypač daugiau 

“ ' 1 1 * j daržovių ir vaisių, tik gerainizacija? Aišku, kad ne!

Čia jau keblus dalykas.
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Mūsų Vyriausia Lini j a 
-Dirbt ADF ir Stiprint 
Ten Kairįjį Sparną

Jack Stachel. mu. Kova, palietusi pama
tinę pramonę, buvo žiauri 
ir visa kapitalistų klasė bu
vo sumobilizuota prieš dar
bininkus. San Francisco 
streikas parodo, jog komu
nistai ne tiktai gali suorga
nizuoti ir vadovauti darbi
ninkus, esančius ADF, bet 

jokios automobilių darb. i netgi galima laimėti ir strei- 
unijos šituos X. fabrikuos, i kai. Jeigu kairysis spar
tai iškilo khirimas, ar ver- jnas gali sumobilizuoti ir 
ta ten įsteigti ADF unijos vadovauti kovose viduje A 
lokalas? Mes ten turime DF, tai jis galėti; pakeisti 
daug partijos narių, dange- ADF organizacijas į darbi- 
lį Automobilių Darbininkų 
Unijos (A. W. U.) narių ir 
didelę įtaką darbininkuos.1 liktas Greenam ir Ko:, tai-1 
Aš nesakau, kad mes ten ga- i jie vis bandys naudoti ADF 
lėtum suorganizuoti tūks-1 aparatą, kaipo pagelbinę 
tančius darbininkų į ADF i pajėgą pravedimui kapita- 
uniją tuč-tuojau, bet, įdėjus į listų klasės pasimojimų.

. v. ’[ Tekstilės pramonėje mes nvoromviinti nnnlzicj cimtiw 1 _ . .vienyti naują 
, 1 tekstiliečių darbininkų uni-ku Taipgi galėtum ten pa- ją su y T; w Angliakasyk.

Auto mobiliuv

mes turime X.
sekančią padėtį.
nei ADF, neigi jokios kitos
darbininkų unijos. Kuomet 
mes nusprendėme nesteigti . . . x .... -i i

pramonėje 
fabrikuose 
Ten nėra

ninku kovos įnagius. Žino
ma, jei tas darbas bus pa-

pastangų, mes .galėtum su-į - - 
organizuoti penkis šimtus!
arba tūkstantį trumpu lai-

laikyti mūsų Partijos frak
ciją ir gerą įtaką darbinin
kuos. Argi mes nepatap
tum didele pajėga automo
bilių pramonėj, jei X. falu 
rikų darbininkai stovėtų su 
mumis? Jeigu mes turėtum 
įtakos ir vadovybę lokale, 
susidedančiam keletoj šimtų 
darbininkų ir atvyktum į 
konvenciją, ar mes ten ne
vaidintum didelės rolės? 
Mes ne stiprintum, ale silp
nintum biurokratus ir stip
rintum masių kovą, jei tik 
suorganizuotum darbinin
kus paminėtose sąlygose.

Kitas klausimas, kuris- 
šitam santykyj' galima^ įiš-> 
kelti, yra sekamas: Ar ga
lima išvesti darbininkus į 
kovą, kuomet mes nuvestum ........ 
juos i ADF? Imkim pavyz- vo vyriausia linija šiandien 
džiu laivakrovių streiką 
San Francisco, Cal., kaipo 
tokios taktikos iliustraciją. 
Žinoma, kad Green ir Ryan 
nenorėjo streiko.

liuotais nuo šitų- svarbiau
sių darbininkų masių. Vy
riausiai todėl, kad buržua
zija ir josios agentai bando 
mus. išmesti iš tų unijų, 
mes turime kovoti, idant 
ten pasilikti ir dirbti.

Jeigu ši yra vyriausia mū
sų nusistatymo linija, tai 
kaip tuomet su DUVL' (TU 
UL) ? Kodėl neturėtų visos 
DUVL unijos padaryti ap
likacijas įstojimui į ADF? 
Ten, kur gyvuoja maža uni
ja DUVL, greta masinės 
ADF unijos, kaip angliaka- 
syklų ir tekstilės pramonė
se, mūsų pozicija ten aiški. 
Tuo būdu tokis klausimas 
gali iškilti vietoj, kur mes 
turime masinę organizaciją, 
veikiančią paraleliai su AD 
F organizacija, arba kur 
DUVL bei nepriklausoma $10”išturiu'’ atsislSitykite 
unija veikia, o ADF nevei- ” ' L ‘ ‘

Įkia kas sudaro skirtingą ketams,“o'’likusius

•'V T ♦ ’ ■ ' "I ’ • į. būsiantį kongresą, Wash-i resop Vajaus Reikalai :7gton’D-c- —5-6ir 7 didelis nupiginimas
’ _________ I ' i ’ iraH prisidėsite^ Dviejų dolerių vertes knygą

Preso išmokėjimas vis 
dar sunki našta mūsų dien
raščiui. Paskutiniu laiku 
neįplaukia tiek paramos, 
kiek reikia už presą mękė- 
ti. O nelaimė su knygų 
spausdinimo presu (kas jau 
anksčiau buvo minėta), dar 
daugiau apsunkino.. Kurie 
iš draugų (dirbančiųjų ar 
turinčiųjų bizniukus), pri
meta dolerį kitą aukų, labai 
daug finansiniai sustiprina 
dienraštį.

P a s i s kaitykime draugų 
gražiai skambančius laiške
lius:

Stamfor
“Gerbiamieji! IVisiunčiu

Conn

UŽ ‘Laisvės’ prenumeratą 
j sunau

dokite tam, kur labiausia 
reikalinga. Draugiškai, W. 
Dicksney.”

Iš šio draugo dešimtinės 
$4.50 pervesta į preso fon
dą. Skaitykime toliau:

Auburn, Maine
“Gęrb. ‘Laisvės’ Red.: Ap-

padėtį. Jei visos DUVL 
unijos būtų masinės organi
zacijos, tai mes nestatytum 
klausimo panašiai, kaip 
mes jį statome. Bet netgi 
ir tuomet, aišku, mes ves
tum kovą už darbo unijų | 
vienybę, išstatydami savo1 
programą, pagrindais, pa-!
tiektais DUVL 54-tai ADF sižiūrėjau, kad jau baigia- 
konvencijai, panašiai, kaip sį mano prenumerata už

lų pramonėj tokis nusista
tymas jau pravestas. Plie
no, automobilių ir laivakro- tai yra daroma Francijoj. dienraštį ‘Laisvę,’ tai siun- 
vių pramonėse taipgi tokį 1 J’ 1 ’ x--*
nusistatymą mes praveda
me. 'Skirtingiau su jūrinin
kais, kur mes bandome su
organizuoti Marine Work
ers Industrial Union ir toly
džio sustiprinti opoziciją se
noje unijoj. Jei mes pana
grinėsime pamatines šalies 
pramones, visas pramones, 
kur mes nebandėme steigti 
naujų unijų, ir, prie to, gu
rno, aluminiumo, etc., fede- 
ralinius lok,,, mes matysim, 
■kad mes turime žengti to
liau ir pareikšti, kad v visa 
objektyve padėtis ir kovos 
be s i vystymas reikalauja, 
idant Partija nusibrėžtų sa-

dirbti iš vidaus ir stiprinti 
opoziciją ADF unijose.

Kuomet darbininkių klasė 
pradeda žygiuoti, jinai ne-

Mes ne- 'žengia ant syk visa dešimti- 
pąkeičiame savo nuomonės mjs milionų. Pirmiausiai 
apie Green ir Ko., kuomet pradeda žygiuoti pažangiau-
nusitariame veikti ADF. 
Priešingai! Tiktai todėl, 
jog mes esame įsitikinę, kad 
jie yra išdavikiški buržua
zijos vadai, einame į ADF ir 
kovojame prieš juos. Mes 
vaidinome didelę rolę orga
nizavime laivakrovių unijos 
ir vystyme kovos, nepaisant 
įvairių didelių kliūčių. Tik
tai todėl, kad mes turėjome 
stambią įtaką marininkuos, 
laivakroviai pasiekė didelių 
laimėjimų, nepaisant netgi 
to, kad jie buvo priversti da def tam tikrų išskaičia-

sioji darbininkų klasės ęja- 
lis ir tie darbininkai, kurie 
randasi geresnėse sąlygose. 
Pavyzdžiui, buvo lengviau 
darbininkams veikti leng
vesnėse pramonėse ir dau
giau varančiose tarpe savęs 
kompeticiją (lenktyniaujan
čiose) pramonėse, negu su- 
trustintose pramonėse, kur 
darbininkai sutinka daugy
bę kliūčių. Didelės masės 
juda, tiesa, dar ne dešimtys 
milionų jų, bet jos juda, ju-

Worcester, Mass.
“Gerbiama ‘Laisvės’ Red.: 

—Prisiunčiu $6, tai bus 
$5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą, o 50 centų auka, išmo- i 
kėjimui naujo preso. Ačiū | 
už palaukimą mokesčio. Ne- į 
dirbau, tai negalėjau užsi-! 
mokėti. Draugiškai, K. Ki- ■ 
birkštis.” >

J. J. Mockaitis, iš Brid
geport, Conn., prisiuntė nuo

Pasitikime, kad
I

: prie to taip svarbaus darbo.
’ Laikinas komitetas:

ALDLD 6-to Apskr.,
A. Urlakiutė,

Bedarbių Tarybos,
A. Danila,

Partijos,
M. Zald.

K.

Kiek Išgerta Degtinės 
i ; Alaus

ir

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

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

WASHINGTON.— Gruo-
drg. P. Kalėdos $6.50. Už džį° 5 d- suėjo vieni metai 
“L.” prenum. $$5.50 ir ,$l:į<^\P tapo panaikinta jprohi- 
auka preso išmokėjimui.

Drg. S. Reįkauskas; pri
siuntė $6 nuo drg. J. Las- 
tausko, iš Camden, N. J., 
$5.50 už prenum. 'ir 50 cen
tų auką į preso fondą.

D r. J. J. Kaškiaučius pri
davė $6 nuo drg. Stamienės, 
•iš Baltimore. Tai $5.50 už 
“L.” prenumeratą, o 50 c. į 
preso fondą.

Drg. Augustas Hintz, 
bro oklynietis, nusiskundęs 
savo gyvenimo vargais, pa
tiesė $1 į preso fondą.

Drg. J. Stankus, iš Union 
City, Conn., prisiuntė už 
“L.” prenumeratą $5.50 ir 
50 centų aukojo preso reika
lui. Taipgi drg. J. Valan- 
tiejus, iš Middlefield, Ohio, 
atsiuntė $5.50 už “L.” pre
numeratą ir aukojo 50 cen
tų.

Drg. M. Dobinis, pridavė 
prenumeratą nuo drg. B. 
Diržinsko iš Newark, N. J. 
$5.50 ir 50 centų auką. 
Taipgi d. M.^ D. perdavė $2 
auką nuo drg. J. Ulicko, iš 
Elizabeth, N. J.

Drg. K. Mockus, Brook
lyn, N. Y., užsimokėjo1 pre-1 
numeratą $7.50, preso iš-

ibicija. Per tą laiką Ameri- 
kos gyventojai išgėrė 42 mi- 

[ lionUs galionų degtinės ir 35 
; milionus bačkų alaus. Feder 
ralė valdžia; surinks takso
mis arti 388 milionus1 dole
riu..

CHICAGO, III. — Illinois , 
valstijoj nuo 15 d. rugsėjo 
iki 15 d. spalio, darbai su
mažėjo ant dviejų dešimta
dalių nuošimčio, pasak vai- i 
stijos darbo departmento 
pranešimo. j

Telefortas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS -
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarŠ 
savo ofisą ir patarnauja balsama*j 
vimu ir palaidojimu mirusių. ,

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šer*J 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktj
423 Metropolitan Ave.r,o 

Brooklyn, N- Y.

BARBECUE VAKARIENE
Mes galėtum dirbti skirtin- giu <57. Už <L > prenumera- 
gais pagrindais ir galėtum tą $5 50) 0 $1.50 tai aukoju 
daug ryškiau kovoti už sa- preso išmokėjimui, 
vo programą, už klasinę i .. . ..
darbo unijų vienybę. 

»

Pav. metalistų darbininkų 
unija turi • 
augti (nepaisant to ‘fakto, užsimoka savo prenumeratą 
kad plieno pramonė ųebus į laiką, dar pridėdama gra- 
josios veikimo sritimi) tar- žią auką. Lai drg. šileikie- 
pe pusantro miliono darbi-, nes laiškutis būna paragini- 
ninkų (prie jų nepriskaitant rniu visiems, kurių, tik pre- 
plieno darbininkus), neor- numeratos yra išsibaigę, 
ganizuotų darbininkų, ku
rių ADF amatinės unijos, 
beveik nepalietė. Didžioji 
masė metalistų darbininkų 
yra neorganizuoti. Gal kas 
pasakys, kad, kuomet mes 
pradėtum organizuoti minė
tosios pramonės darbinin
kus, ADF unijos ateis ir 
darys tą patį, kaip josios 
darė kitose pramonėse. Tai 
tiesa, kad ADF labiausiai 
augo tose pramonėse, kur 
DUVL unijos buvo stip
riausios ir veikliausios (mai- 
nieriuos, tekstiliečiuos, ada
tos pramonėj, etc.). Ir tai 
buvo vyriausiai šitos pra
monės, kur mes turėjome* 
pakeisti savo taktiką tik to
dėl, kad augo ADF unijos. 
Bet ką tas parodo? Tai pa
rodo, jog tiktai DUVL uni
jos per ilgą laiką vedė kovą 
už darbininkų interesus ir 
kad josios paruošė pamatą 
masinėm organizacijom ši
tose pramonėse. Tiktai to
dėl, kad buržuazija bijosi

“Su geriausiais linkę j i-
'mais, R. Šileikienė.”

____ I Gražus dalykas, kad drg. 
tįkrą pagrindą Šileikienė pati apsižiūri ir

paimti arbitracinę taikymo- v;mUi vyriausiai per ' Am. DUVL unijų, jinai dažnai 
si formų, kaipo paseką pa- Darbo Federaciją. Ar mūsų pripažįsta ADF unijas, vil- 
da^tos biurokratų isdavy- partija gaii žygiU0ti pir- da^asi, kad 
bes visuotinam streike. Pa- myn ,r patapti tikra masi- pajėgs suvaldyti darbinin- 
lyginkit Situos laimėjimus ne Partija, ar mes galime kus. Ar galime, tuo būdu, 
su tais, kur Germanai buvo kalbėti apie laimėjimą di- mes sakyti, kad mes privalo- 
ir o n TT 5T K r\ -i 1 fnizari Hnom i v/ • t i • • i • • __ « _ x

kad biurokratai

Ar galime, tuo būdu,
vadovybėj (tekstiliečių 
streike) . arba renegatai 
trockistai (M i n n e apolis)! 
Kur darbininkai galėjo pa- darbininkus, kurie eina pir- 
siekti visus savo įeikalavi- mose žygiuotės eilėse, darbi- talistų darbininkų organi-

džiumos darbininkų, jei mes 
negalime padaryti įtaką 
darbininkuos ir laimėti tuos

me laukti, neorganizuoti 
metalistų darbininkų, iki 
ADF ateis ir pradės darbą, 
arba, kad mes neturime me-

mus, tai šitie džentelmanai ninkus, kurie vesis kitus ;
• savanoriai priėmė arbitrą-^ darbininkus su savim? Pas--1 ADF unija ateis ir paverš 

ciją ir išdavė darbininkus, tatyti šį klausimą, reiškia įg mūs organizavimo darbą?
Ar^gahme surasti kitą atsakyti jį. Ir argi tas ne- Tokis nusistatymas būtų 

panašią vietą, kur darbmm- parodo, kad linija mūsų nu-1 prasčiausios rūšies oportu- 
kai butų laimėję per arbi- sistatymo turi būti ta, kad nizmas; Mes turime eiti ir 

Fran- mes turime dirbti, kur yra Į organizuoti mases. Gali- 
masės ? Mes turime pridėti,, mas daiktas, kad dalykų vy- 
kad kiekvienas mūsų prie- stymasis čia eis skirtinges- 
šų bandymas izoliuoti ko- ne kryptimi, negu kitose 
munistus, išvyti juos iš uni- pramonėse. Gal mes- galė
jų—ir tas jiepasibaigs su (tume sukonsoliduoti didesnę 
ADF konvencija—stato .rei- i masinę uniją ir per ją pa
kalą kovoti; kad įsistiprinus taptum galingu faktorium 
mums ir nesileisti būti ižo- plėtime darbininkų kovų,

zuoti, nes yra pavojus, kad

m, 1 • - - ----------- 1/ --------------------------------------AkJ JLAi'ZU VA V AX11V UUA MU •

Ar galime surasti kitą atsakyti jį. Ir argi tas ne- Tokis nusistatymas būtų
į . - x--------------’ - ------ ---------V"---------- C------

kai butų laimėję ~per ~arbi- sistatymo turi būti ta, kad .nizmas;

£ cisco, Cal.? Aišku, jog ne! 
Kodėl? Todėl, kad komunis- 
tų vadovybėje, streikieriai 
parodė samdytojams, kad 
bile pasikėsinimas iš jųjų 
pusės pravesti savo pasimo-

, jimus, bus sutiktas tolimes
niu darbininkų pasipriešini-

Tai yra keptos avienos; tuojau kaip tik 
papjauta avi3 čiela kepama.

Rengia Kompartijos Lietuvių Komfrakcija
Rengėjai užpirko jaunų aviukių, kurias rengėjams atveš 
gyvas. Ant vietos bus plaunamos ir tuojau kepamos.

Vakarienė

December 23
“LAISVĖS”

427 Lorimer St.,
Pradžia 7-tą

Bus Nedėlioję,

Gruodžio, 1934
SVETAINĖJE, 

, Brooklyn, N. Y., 
valandą vakare

STEBĖTINAI ŽEMA ĮŽANGA:
IŠ ANKSTO 50c., PRIE DURŲ 65c.__ —._ “ -

r?

Philadelphia, Pa.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:1 

Prašau draugų pasiųsti at
naujinimą man prenumera
tos už ‘Raudonąjį Artoją,’ 
nes jau pasibaigė. Čia' įde
du $1 už ‘Raudonojo Arto
jo’ prenum. ir $1 aukoju iš
mokėjimui automatiško pre
so. Su draugiškais linkėji
mais Jums, Aleksandra Ker- 
sanskas.”

mokėjimui aukojo $1 irjl 
$1.50 aukojo Liet.'Polit. Ka- | 
linių gelbėjimui. Drg. A. M 
Bimba pridavė nuo drg. 
J. Plaska iš Darby, Pa., už 
prenumeratą ir 50 centų au-

Iš anksčiau aukų buvo 
$1198.86. Dabar gavome 
$15.00. Skolos dar turime 
$786.14.

P. Buknys.

VISOM PHILADELPHIJOS ORGANIZACIJOMS IR 
DRAUGIJOMS, KLIUBAMS, DAILĖS RATELIAMS, 
BEDARBIŲ TARYBOMS, PARAPIJOMS IR T. T.
Brangūs Draugijos Nariai:— 

Ekonominis krizis vis eina 
gilyn ir gilyn. Jis vis dau
giau ir daugiau darbininkų 
stumia į didesnį skurdą, badą 
ir vargą. Darbininkai, kurie 
turėjo sutaupinę centą kitą ir 
tuos pravalgė laike penkių 
metų bedarbės. Vadinasi, šią 
žiemą dar didesnę dalį darbi
ninkų paliečia įvadas.

Patys turčiai nebegali už
ginti to fakto. Rugsėjo mėn. 
jau buvo maitinama 16 milio
nų žmonių. O reikia pasaky
ti, kad tai tik dalis gavo pa
šalpą. Milionai bedarbių ne- 
gavo< nei cento. Labai daug 
ir lietuvių yra, kurie negauną 
nei cento.

Amerikos 
nenori, kad 
lė bedarbių 
darbininkų,
krizio naštą ant darbininkų 
pečių. Blogina gyvenimo būk
lę, mažina algas, apdeda viso
kiais mokesčiais biednuosius 
darbininkus ir ūkininkus, ap- 
taksuoja gyvenimo reikmenis 
ir tt. O tuom pačiu kartu 
turčiai fabrikantai milionus

susilpninime ADF biuro
kratijos ir tolimesniam vys
tyme kovų už klasinę darbo 
unijų vienybę. 1

turčiai ir valdžia 
būtų įvesta socia- 
apdrauda naudai 
Jie verčia visą

dolerių pelno gauna.
Bedarbių Tarybos ir unijos 

pateikė Suvienytų Valstijų 
Kongresui Socialės Apdraudos ! 
Eilių, vadinama: H. R.> 7598 
Darbininkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Bilius. Bilius nu
sako, kad kiekvienas bedarbis 
turi gauti po $10 į savaitę, ir 
kiekvienas šeimynos narys po 
$3. Fondą turi sudaryti fede
ral© valdžia ir turčiai. Pagal 
šį bilių bus aptaksuoti visi tur
čiai, pradedant nuo $5000 pel
no iki augščiausių įplaukų. 
Didesni pelnai bus laipsniškai 
taksuojami. Daugiau pelno— 
didesni taksai turės būti už
dėti.

Kad sėkmingiau pravedus 
gyveniman minėtą bilių, bus 
kongresas visos Amerikos uni
jų, organizacijų, bedarbių ta
rybų, parapijų ir draugijų, 
sausio 5, 6, ir 7 d., 1935 m., 
Washington, D. C. Tad visos 
draugijos ir organizacijos 
siųskite bent vieną delegatą. 
Delegato kelionė ir pragyve
nimas lėšuos tik $7.50.

Lietuvių konferencija bus 
gruodžio"30 d., 1934 m., 2 vai. 
po pietų, 928 E. Moyamensiųg 
Avė., Phila., Pa. Kviečiame 
visas organizacijas ir draugi
ja?, parapijas, išrinkti du de
legatus ar daugiau. Iš šios 
konferencijos siusime delega-

Prašome išanksto j^įgyti tikieti^ nę^ reikalinga žinoti 
. t v vakarienes prirertgjĮnui.

Po vakarienei šokiai—gera orkestrą

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE, DETROIT, MICH.

Čia

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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 Avėnue J 

Kampas E. 23rd St.

iam3iiiBiiiainaiiiainaiiia»uBiiianisiiiaiitaiitBiiiOHtotu3iii3ii i3iiiaiiioniginoiiioma>nSĮg

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbuho 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 “Laisves” Svetainės

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996

5 Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
g > mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- 
j i rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Ketvirtai., Grūod

ALDLD 6-to Apskričio Konferencijos Protokolas

MEDUSperziureji

(295-296)

nuo

ALDLD ir

LIETUVOS ŽINIOS Kp. Sekretorius

PRANEŠIMAI IŠ KITURKaunas: Pilnas Pasisekimas

(294-295)

PRAKALBOS
Rengia LDS 13-ta ir ALDLD 185-ta Kuopos

Šviesą

Notary Public

Sveikatos Klausimu
MATHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N660 GRAND ST

pagamintų 700

aps- 
būti

Rengėjai.
' (295-296 j

Komitetas 
(294-296)

Sekr. 
(295-296)

laimės dovaną. Tad visi ir 
dalyvaukite šiose vakaruškose 

paremkite naujai atgaivintą kuo-

Sųi’yšyj su kruvinojo Smeto
nos 60 metų sukaktuvėm, buvo 
išplatinta vietoj

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo 
damos myl

skanios arbatos.
Kviečiam' Visus 

užtikriname

Komitetas.
(295-296)

vie- 
kitą

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 8424

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40 
galionų tikro, šviežio, lie

pų žiedų medaus.

Darb. svetainėje

Narių turi 
kuopos iždo įvai-

Kviečia Rengėjai.
(294-295)

graftą. Vargiai jie gales 
atlikti tokį ’“sunkų” darbą

K. Rušinskienė.
(295-296)

darbininkišką organizaciją.
Komitetas.

(294-295)

10 Kuopelės Sekret.
PASTABA: Vieno nario ne- 

itraukem todėl, kad mūsų kan
didatas išvažiavo į provinciją 
(jeigu partija turi ten ryšių, 
tai mes galim jį perduot).

10 kp. sek''.

SO. BOSTON, MASS.
T.D.A. 21 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 12 d. gruodžio, 8 vai. vak. 
Piliečių kHube, 376 Broadway. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, ‘nes1 tu- 
jriin .daug svarbių reikalų apkalbėti,

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

ISli BERTHA FULTON
(PALTANAVIČIUTĖ)

Dr. J. J. Kažkiauiiu, APie LDS jaunuoli^ organizavimą

Kalbės:/
DR J. J. KAŠKIAUČIUS

GREAT NEACK, N. Y.
Judžiai, koncertas ir šokiai, rengia 

Great Necko Darbininkiškos Draugi-

CLEVELAND, OHIO ’
ALDLD 1'5-tas Apskritys ręngia 

smagų vakarei}/ir Šokius, subatoj, 15 
d. gruodžio 
920 E. 79th St. šiame parengime da
lyvaus V. Andruliš, “Vilnies” redak 
torius. Kviečiam visų kuopų narių: 
dalyvaut.

Raudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite, pir
kimui medaus pakol turė
site šaltį. Naudokite me

dų, kad neturėtumėt 
šalčio!

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
C 6

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. metinis susirinki

mas įvyks 16 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, L. U. Kliubo svetainėje. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes tu
rim daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus naujos valdybos rinkimas, 
galėsite ir literatūrą atsiimt.

Sekr., S. Penkauskas.
(295-296)

Areštai ir Kratos.
Rugsėjo mėn. žvalgyba arės 

tavo keletą darbininkų ir ko 
mendantas juos nubaudė admi 
nistratyviu būdu po keletą mė 
nėšių kalėjimo. V.

(’’Tiesa”)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS _ 

Kalba Lietuviikai

Organizatorės nesirado. Užrašų se
kretoriaus raportas: Apskritys buvo 
Surengęs maršrutą d. Milleriui. Su-

Tauragė: “Perskaitęs Kitam 
Duok.”

Sveikatos klausimas yra labai svarbus rudenį, kuo
met užpuola blogi orai. Tas daugeliui labai pavojin
ga, kad nemoka apsisiugot nuo ligų. Šiose prakal
bose bus duodami geri patarimai, kaip apsaugoti 
sveikatą.

Dabar visas pasaulis kalba apie karą ir fašizmą, o 
tas labiausia pavojinga jaunuoliams.

Todėl svarbu šias prakalbas išklausyt ne tik tėvams, 
bet ir vaikams. Atsilankykit kuoskaitlingiausiai. 
|| ĮŽANGA DYKAI!

/ Kviečia Rengimo Komisija.

kad užkariaut
Spindulį.” Dar

bengta jaunuolių lavinimo mokyklėle 
dviem savaitėm. Apskritys paaugo 
narių skaičium, bet nupuolė moterų 
skaičius; palyginus, kiek priklausė 
prie LDSA, nė pusė jų nepriguli 
ALDLD kuopose.
Finansų Sekretoriaus Raportas

Rugpjūčio 20 d. apsiėmėm 
vieno mėnesio planą ir 26 rug
sėjo jį užbaigėm. Planą ne tik 
išpildėm, bet ir perpildėm. Bu
vo apsiimta pravest 4 mitingus, 
5 pasitarimus, sukurt 3 profra- 
teliuš, įtraukt 1 narį, surinkt 8 
lit. spaudai ir partreikalams, iš
dalint į rankas 15 num. “Tie
sos,” vadovaut RP ir LKJS 
kuopelėm ir dirbt -8 įmonėse.' 
9 kuopelę šaukėm lenktiniavi- 
mui. Išpildėm: 8 mitingai, 14 
pasitarimų; mitingai apėmė 
apie 200 žmonių, o pasitarimai 
110-120 žm. Sukūrėm 2 profra- 
telius, iš kurių vieną galima 
skaldyti pusiau. Išplatinom į 
rankas 50 egz. laikraščių ir kny
gučių ir 60-80 egz. atsišaukimų. 
Surinkom 5 lt. spaudai ir part
reikalams. Vadovavom RP ir 
LKJS kuopelėm. LKJS kuope
lei vadovavom blogiau, bet tas 
daugiausia įvyko del nesuprati
mo LKJS organais partinio 
vadovavimo.* Užsibrėžčm sau 
dirbt 8 įmonėse, bet ne visas iš 
jų užkariavom. 8 didelėse įmo
nėse yra mūsų įtaka, 3 mažas 
įmones pilnai užkątiavom, 2 di
delėse įmonėse apart individu
alių pasikalbėjimų nieko nepa 
darėm. Tai yra “Varpas” .ir 
“Spindulys”. Vadovavom dvie
jose įmonėse konfliktams, vie
ną darbininkai laimėjo, per ki
tą konfliktą nepasisekė atitrauk
ti darbininkų nuo “atstovilkos.’ 
Dalyvavom vakaruškoj iš 25 
žmonių. Kalbėjom apie Ligonių 
kasą. Pasirūpinom, kad iš
rinktų vienos įmonės delegatą. 
Surinkom ten’pat 3 litus RP-ai. 
Gavom naujų ryšių su Šančių 
dirbtuvėm. Rev. lenktinės ne
pasisekė del 9 kuopelės, o iš 
dalies ir del komiteto kaltės. Su
sirinkimus darėm kas savaitę. 
(Nariai pasižymėjo savo punktu-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Paskyrė man 
šiuos drau 
Švegždienę

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj,’ T6 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai dalyvauki
te; nes turim daug svarbių reikalų 
apkalbėti, taipgi; turim išrinkt darbi
ninkus del baliaus, kuris įvyks prieš 
naujus metus. Galėsite kartu ir li
teratūrą atsiimt, ir duokles užsimo
kėti.

Penn. Square Theater, šią savaitę 
rodo Sovietų jpdj. “Rasputin.” šis 
judis vertas visiems darbininkams 
pamatyt.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
6-tp Apskričio Konferencija 
įvyko 28 d. spalio, 1934 m. 
Konferenciją atidarė 6-to aps
kričio sekretorius M. Zaldo- 
kas, 10:30 vai. ryte, 995 N. 
5th St., Philadelphia, Pa., nu
šviesdamas šios organizacijos 

'svarbą ir kviesdamas delega
tus rimtai svarstyti organiza
cijos reikalus 
datams peržiūrėti 
gus: Jasaitį,
'Zambasevičienę.

Laike mandatų 
mo pakviestas kalbėt d. Senke
vičius nurodė, kokią pažangą 
daro ALDLD. Jos literatūros 
leidiniai, “šviesa”, yra nepa
vaduojamas kūrinys lietuvių 
judėjime. Jis ragino delega
tus nediskusuoti mažmožių, 
bet daugiausia laiko pašvęsti 
spaudos ir organizacijos rei
kalais.

Reikauskas kalbėjo apie 
ALDLD ir svarbą ją auganti. 
Galimybės yra gauti naujų na
rių.“ Taipgi prisiminė svarbą 
praplėtimo spaudos, ypatingai 
dabar, laike vajaus. Ragino, 
kad kuo daugiausia būtų su
mobilizuota vajininkų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas d. V. Senkevičius, 
sekretore J. Šmitienė. Rezo
liucijų komisijon: Puodis, Zal- 
dok&s ir Jasaitis. Suteiktas 
sprendžiamas balsas apskričio 
komitetui. Skaityta dienot- 
varkis ir priimtas. Pereitos 
konferencijos protokolas taip
gi priimtas.
Mandatų KotarPsijos Raportas

alumu ir disciplina.
Įvertinant planą, reikia pasa

kyt, kad planę( įgyvendinimui 
daug padėjo narių entuziazmas. 
Tam buvo atidėtas ir valgis ir 
poilsis ir darbas: “Mūsų kuope
lė turi būt pirmutinė organiza
cijoj,” kalbėjom mes su pasidi
džiavimu ir mes, rodos, to pa
siekėm. Iš. silpnų pusių mūsų 
plano metasi į akis silpnas 
traukimas į partiją. Tas parei
na nuo to, kad ne visi nariai 
planą pradedant turėjo stiprus 
ryšius su masėm. Antra silpna 
pusė'mūsų darbo—neužkariavi- 
mas “Varpo” ir “Spindulio.” 
Sudarydami planą, mes numa- 
tėm dirbt tarp spaustuvių dar
bininkų, bet šitoj srityj mažai 
ko nuvei|cėm, o ypač mažai pa
darėm tam 
“Varpą” ir 
reikia pažymėt, kad kuopelėj ne 
visi vienodai dirba. Ypač pa
sižymėjo drg. M-tė, kuri pra
vedė 5 mitingus ir daug pasita
rimų. Planą sudarydami, turė
jom omenyj ligonių kasos kam
paniją; be mitingų ir'pasitari
mų davėm 9 kaųdidatus į L. K. 
tapybą. . ?

■ ■

jos, nedalioj, 16 d. gruodžio, M. If H. 
Sabenko svetainėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. vakare. Bus lo
doma kalbinis judis, “Motina”, šis 
veikalas atvaizduoja 1905 metų liau
dies sukilimą prieš carizmą Rusijoj. 
Koncertinę programą išpildys žymūs 
artistai iš New Jersey ir iš Brook
lyn. Įžanga 40 centų, vaikams 15 
centų.

HARTFORD, CONN.
Bendras darbininkiškų organizaci

jų komitetas rengia didelį balių su
batoj, 15 d. gruodžio, 7:30 vai. vaka
re, Laisvės Choro svetainėj, 57 Park 
St. Įžanga tik 25c. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, praleisti link
smai laiką ir tuom pat kartu parem- 
site

J. Šmitienė. 
3 delegatai: 

Bakanauskas, 
kuopa, Bal- 
: M. Seimys, 

30 kp., Chester, Pa., 3 
Lipčius, V. Gižauskas, 

141 kp., Phila., Pa., 
J. Rutkus, J. Gružaus- 

A. Tureikienė. 142 
J., 1 delegatas, 
kp., Reading, Pa., 
Zambasevičienė, K.

V. Mitchelienė. 149 
2 delegatai: V. Ur- 

lakierfc ir Papeliučka. Viso dalyvavo 
8 kumpos su 26 delegatais ir 7 aps
kričio* komiteto nariais, viso 33 
sprendžiamais balsais.
ųf' ■ i
Apskričio Komiteto Raportai

CHESTER, PA.
TDA Liet, kuopa rengia svarbias 

prakalbas šeštadienį, 15 d. gruodžio 
Bedarbių Tarybos svetainėje, 127 W. 
3rd St., 8 vai. vakare. Kalbės nese
nai sugrįžęs iš Vokietijos draugas M. 
Streat, jis papasakos apie Hitlerio 
terorą ir kaip visi darbininkai yra 
kankinami ir persekiojami.

Komitetas.
(295-296)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia “Card Par

ty” penktadienį, 14 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avė.

Draugai ir draugės, kviečiam visus 
dalyvauti, užtikriname, kad turėsite 
linksmą laiką, turėsime gardžių val
gių, karštos arbatos ,ir laimėtojams 
bus duodamos dovanos. Taipgi bus 
gera orkestrą šokiams, ir visi būsite 
užganėdinti. Įžanga tik 35 centai.

Kviečia Rengėjai.

nės' komisijos ‘ susirinkimas. Visi 'ko
misijų nariai malonėkite dalyvaut 
laiku.

Pirmadienį, 17 d. gruodžio,. 7 vai. 
vakare, 995 N. 5th St., įvyks TDA 
susirinkimas. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes apart svarbių dalykų 
aptarimų, turim prie baliaus rengtis 
ir iš Vokietijos parvežtų judžių ro
dymą. Taipgi bus rinkimai naujos 
valdybos.

Petnyčioj, Gruodžio (Dec.) 14
KYBURIO SVETAINĖJE

950 JAMAICA AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
PRADŽIA 8-tą VALANDĄ VAKARE

atsišaukimą su' atatinkamais 
obalsiais: prieš kruvinąjį Sme
toną, prieš fašistų valdžią, prieš 
fašistų ruošimąsi į karą prieš 
Sovietų Sąjuųgą ir tt. Dauge
lis skaitė ir gerai atsiliepė. Pa
skui keli jaunuoliai surinko nuo 
gatvės perskaitytus ar pames
tus atsišaukimus ir atsistoję 
gatvių kampe, dalino praei
viams, sakydami: “Perskaitęs 
kitam duok. Niekam nesakyk, 
kur gavai.” žvalgyba padarė 
daug kratų ir areštavo 5 dar
bininkus, kuriuos žvėriškai su
mušė. 2 darbininkus paskiau 
paleido ir A iš. jų pasityčiojo: 
“Dabar galit eit. Jau vistiek 
taip greit neturėsit jėgų pla'tint' 
literatūros.” . žvalgyba muša, o 
paskiau dar pasityčioja..

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149' kuopa rengia lietu

viškas vakaruškas gruodžio 15 d., 
995 N. 5th St., Phila. Prasidės 7:30 
vai, vakare.z-

ALDLD r49 kp. dar pirmu kartu 
rengia vakaruškas. Bus lakiojanti 
krasa: vaikinai merginoms ir mergi
nos vaikinams galės rašyti atvirutes. 
Ir kuris ar kuri gaus daugiausia at
viručių 
visos

kų: surinkta $30.60. ■ Kuopos r ižde yra 
$31.74.

30 kuopa, Chester, Pa.: Užsimo
kėjusių narių yra 20; iš tų 14 vyrų, 
6 moterys. Nemokėję 3 nariai. Nau
jų gauta 3. Trys nariai apleido mies
tą ir kuo^ą. Surengta 1 prakalbos, 
2 vakarėliai, 1 draugiškas išvažia
vimas. Surengtas piknikas 6-to aps
kričio naudai pelno davė $43.89. Li
teratūros l išplatinta už $5. Išaukauta 
K.P., “D. Worker” ir TDA $49. Su
rinkta aukų jaunuolių mokyklai 
$11.50. Pasiųstos dvi jaunuolės į jau
nuolių mokyklą. Gerai dirbo “L.” 
piknikui. Kuopos ižde yra $26.

141 kuopa, Phila, 
23. Išaukauta 
riem darbininkiškiem reikalam $16.. 
Darb. Kalendorių parduota už $5. 
Ižde randasi $1.

142 kiiopa, Delair, N. J.: Narių tu
ri 15. Surengtos 1 prakalbos. Kiti 
parengimai, kaip tai piknikai, nepa- 
sekmingi. Rengia vakarienę, bet lai
kas dar nenustatytas.

143 kuopa, Reading, Pa.: Dalyva
vo 3 konferencijose. Pasiųsta 3 pro
testo rezoliucijos. Surengta 1 prakal
bos. Įvairių parengimų surengta 4. 
Bendrai su K.P. 1 parengimą. Pirk
ta “D. Worker” ir išplatinta už $4.90. 
Atviručių už bilių HR 7598 išpla
tinta už 50c. Free Thaelmann už 
50c. Darb. Kalendoriaus už $1. Au-

surinkta $16.45. 
“L.” suvažiavimui auka $1. “L.” pre
sui $5. Jaunuolių suvažiavimui $1. 
Jaunuolių mokyklai $1.19. TDA $2. 
Nauji nariai gauti 4. Pilnai užsimo
kėjusių narių 17. Ižde pinigų turi 
$2.27.

149 kuopa, Phila., Pa.: Nariij turi 
10. Veikimas labai silpnas. Finansų 
visai neturi, nes kuopa tik dabar per
siorganizuoja ir pradės veikti pagal 
savo išgalę.

Visi raportai priimti vienbalsiai.
Kuopos, kurios nedalyvavo konfe

rencijoj: Bethlehem, numerio neži
nau; Camden, N. J., 133T kuopa;
Phila,, Pa., 105 kp.; Trenton, N. J., 
209 kp.

Klausimas d. Zaldokui, kodėl šau
kė konferenciją nedėlioj, o taringas 
buvo, kad subatoj. Draugas pasiaiški
no, kad tai įvyko per jo nežinystę, 
nes jis protokolų knygos neturėjo ir 
visų tarimų negalėjo žinot.

Spaudos klausimu diskusijose da
lyvavo gana skaitlingai: Jasaitis, 
Žaldokas, Bulauka, Bakanauskas, Rei
kauskas, Smitas, Zambasavičius, Mit
chell, Puodis. Pertraukta pietum 30 
min. Diskusijom pasibaigus, nutarta 
turėti du raudonu nedėldieniu 
ną, “L.” skaitytojų rinkimui, 
gaut naujų narių į ALDLD.

Suteiktas balsas atstovui 
TDA, draugui Pierce.

“Šviesos” klausimu diskusuota ga
na plačiai. Draugų reikalavimas, kad 
“Šviesoje” tilptų daugiau teoretinių 
raštų, o mažiau apysakų.

Šios konferencijos pasiūlymas, kad 
viri ALDLD nariai balsuotų už ■ Ko-

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas visiems Liet. 

Sūnų ir Dukterų Draugystės na
riams. Metinis susirinkimas įvyks 
13 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 57 
Park St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes bire rinkimai naujos val
dybos ir turėsim apkalbėt daug kitų 
svarbių reikalų.

Rašt. J. Kazlauskas.
(294-295)

8:30 vai. va 
Senkevičių.

Sekretorė J. Šmitienė.

1 LIEPŲ ŽIEDU į 
F ŠVIEŽIAS I

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
las ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Graftas Tarp NRA 
Vykintojų

WASHINGTON. — Čia 
šiek tiek davinių išėjo į vir
šų apie graftą NRA admi
nistracijoj. Visokie kodek
sų viršininkai riebias algas 
gauna, pinigai be atodairos 
mėtomą; pas viršininku^ 
viešpatauja graftas. t Dabar 
augštęsnįeji NRA viršinin-

RED. PASTABA: RP kuopė 
lių netur, turi tik ratelių. Ka
me pasireiškia jūsų vadovavi 
mas RP rateliui !ir LKJS kuopė 
lei?

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 15 d. gruodžio, 2 vai 

po pietų, 995 N. 5th St., įvyks “Lai
svės” naudai rengto pikniko surengi
mo ir < revizijos komisijų susirinki
mas, 2:30 vai. po pietų, toj pat vie
toj bus “L.” naudai rengtos vakarie-

munistų Partijos; kandidatus ir už 
jos platformą. Nutaria išleist lietu
vių kalboj lapelius po antgalviu: .Bal
suokit už Savo Klasės Partiją—Ko
munistų Partiją.
. Nutarta, kad kiekviena ALULD 
kuopa 6-to apskr. ribose gautų po 
2 “D. Worker” skaitytojus. Gali gau
ti ir daugiau, bet 2, ta^ būtinai. Šis 
tarimas priimtas vienbalsiai.

Streikų klausimu diskusijos buvo 
gana plačios ir prieita prie išvados, 
kad kaip streikai iškyli, kad būtų 
diskusuojama kiekvienoj ALDLD 
kuopoj, kad išjudinus ir suinteresa
vus narius streiko eiga ir jo rėmi
mu.

Jaunuolių klausimu nutarta, kad 
ALDLD kuopų nariai kooperuotų su 
jaunuoliais kuo daugiausia'. Ir kad 
6-tas apskr. surengtų kokį nors pa
rengimą del jaunuolių naudos. Nu
tarta turėt jaunuolių lavinimo mo
kyklėlę 1935 metais.

Išaukauta per šią konferenciją: 
TDA $15. Bedarbių Tarybos maršuo- 
tojams į Washingtoną $10. “Vilniai” 
$5. K. Partijai $5. Jaunuolių moky
klai $10. Nutarta, kad 6-tas apsk. 
prigulėtų prie KP finansinio kliubo 
su duokle metams $Š.

Atšaukiąs pereitų 'metų1 konferen
cijos tarimas, kad konferencija vie
toj subatos būtų laikoma nedėliojo, 
nes visiems parankiau nedėlioj. Nu
tarta surengti 6-to apsk. naudai pik
niką, Chester, Pa.

Priimtos sekamos rezoliucijos: už 
paliuosavimą draugo Thaelmanno; už 
paliuosavimą Tom Mooney; už pa
liuosavimą Scottsboro berniukų; prieš' 
karą ir fašizmą; prieš terorą ant 
negrų Alabamos valstijoj.

Išmokėta susisiekimų sekretoriaus 
bila už 1933 $4.29, už 1934 $3.21, viso 
$7.50. Apskričio knygų peržiūrėjimas < 
paliktas 10-tak kuopai.

Išrinktas (>Ao apskričio komitetas ’ 
iš 7 draugų: A. Ramanauskas, F. Ge- 
dviliutė, A. Urlakiutė, M. Zaldokaš, 
iš Phila.; Lipčius, iš Chester; Sen
kevičius ir Bakanauskas, iš Easton. 
Alternata-i: Smitas, Puodis, Zambase- 
vičius, Potienė.

Nutaria konferenciją laikyt Phila- 
delphijoj, spalio mėnesį, po komite
to nuožmra, ar pradžioj spalio ar 
pabaigoj.y

Išduotas “L.” pikniko Phila., Pa., i 
raportas ir priimtas. Puikiai pasi
darbuota. Nutaria rengti “L.” naudai 
pikniką Philadelphijoj, kaip ir visuo
met, su 6-to apsk. pagalba, ir kad 
pikniko dovanos visos būtų skiria
mos pinigais. Galima ir daiktus, bet 
kad nebūtų perkami, o suaukauti.

Prieš uždarymą konferencijos buvo 
pakviestas d. Reikauskas pakalbėti. 
Jis kalbėjo, kad mūsų konferencija 
gera, visi delegatai- ėmė gana daly- 
vumo. Ragino draugus gauti kuo 
daugiausia naujų narių 
“L.” prenumeratų.

Konferencija užsidarė 
kare per pirmininką V.

10 kp., Phila., Pa., 8 delegatai: 
J. Bulauka,, J. Rainys, E. Mulokiutė 
J. Masionis, J. P. Baranauskas, P 
Puodfb, J. Zakarevičia, 
13 kp., Easton, Pa.,
V. Senkevičius, K. 
M. švegždiehė. 25
timoije, Md., 2 delegatai 
J. Jasaitis, 
delegatai: A. 
P. Dudonienė 
4 de^gatai: 
kas, A. Danila, 
kp., pelair, N. 
Šabliskas. 143 
3 delegatai: A. 
Zambasevičius,

Plunge: Priešreliginis ir 
Prieškarinis Mitingas

Rugsėjo mėn. čia buvo pra
vestas mitingas, kuris apėmė 
apie 30 žmonių. Mitinge kalbė
jo keli dalyviai. Jis praėjo ge
rame ūpe. Plungiškiai spyrėsi, 
kad Plungėj mitingų negalima 
pravest. Praktika parodė, kad 
galima. Reikia laužyt sektan- 
tizmo kevalus ir ruošt daugiau 
ir platesnių mitingų. Darbinin
kai į mitingus eina.

Vincas.

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

Juozas Levanda
(Levandauskaa) 
GRABORIUŠ

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Kuopos sumokėjo apsk. duoklėm 
$13.15. Pelnas, nuo pikniko apsk. 
naudai $43.89. Liko nuo jaunuolių 
mokyklos $5. Paskolos grąžintos 
$15.45. Balansas pereitų metų 
$22.33. Viso įplaukų $99.82. Išlai
dos per 1934 m. $46.32. Skolos 6-tam 
apskr.: A. Pranaitis skolingas $25.65. 
Kp. Lietfrakcija $2.30. Visas 
kričio turtas su skolom turi 
$92.30.

Kuopų Raportai
10 kuopa, Phila., Pa.: Susirinkimai 

reguliariai ir 3 ekstra. Prisidėta 
prie AKP 3čio Distrikto, Phila., Pa., 
rengiamų apvaikšČiojimų: 8 kovo, 
1 gegužės ir kitų parengimų., Nauji 
nariai prisirašė 9. Susivienijo AL
DLD 10 kuopa su LDSA 11' kuopa. 
Gauta 4 “D.W.” prenumeratos. Pre
numeruoja “Young Worker”. Moka 
nuo kiekvieno parengimo K.P. 10 i kų susirinkimuose 
nuošimtį. Pasiųsta 10 protesto rezo
liucijų. Dalyvauta 11-koje tarptauti 
nių konferencijų. Turi atstovus 
tarpt, komitete prieš karą ir fašiz
mą. Priguli prie Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir moka duoklę 
metams $4. Literatūros parduota už 
$25.20. Darbininkų Kalendoriaus 71 
egz. Lenino paveikslų 22 egz. Klau
simai ir Atsakymai 52 egz. “šviesos’’ 
20 egz. Palaiko namą del visų orga
nizacijų; renda į metus $120. Išau- 
kauta įvairiems darbininkiškiems rei
kalams $69.96. Surengė labai sėk
mingą “Laisvės” pikniką. Kuopa 
įplaukų turėjo $294.70. Išlaidos $240.- 
95. Ižde $53. Narių pasimokėjusių 
už 1934 yra 70, nemokėję 40.

13 kuopa, Easton, Pa.: Susirinki
mai .reguliariai. Surengta 5 paren
gimai. Prisidėjo prie tarptautinio 
apvaikščiojimo 1 gegužės ir prave- 
dimo bedarbių biliaus H. R. 7598. 
Pasiųsta delegatas į jaunuolių kon
ferenciją. Jaunuoliai turi LDS kuo
pą. “L.” vajuje pereitą metą kuopa 
laimėjo 10-tą dovaną. Turi ‘“L.” 
platinimo komitetą iš 3 narių. Au
kauta Nacionalei Unijai $11.75. “L.” 
presui $5.14. Audėjų biuletinui $1, 
“D. Worker” $1,'KP. $5. Viso $23.89. 
Literatūros išplatinta už $12. Prisi
rašė 7 nauji nariai—4 jaunuoliai. Na
rių turi 35. Užsimokėję tik 25. Įp
laukų $38.46. Išlaidos $33.13. Ižde 
$5.33.

25 kuopa, Baltimore, Md.: Užsi
mokėję nariai 45. Neužsimokėję 4. 
Nauji prisirašė 3. Vienas persikėlė iš 
Detroit^ Mich. Parengimai: prakalbos 
3, koncertas 1, baliai 2, piknikai 2, 

7‘D.W.” parengimas davė pelno 
$10.27. Pasiųsta 2 protesto rezoliuci
jos. LDSA sujungta kuopa davė 

.$16.33; Šerų vertės $95. Priguli prie 
TDA, duokles moka $5. Labai gerai 
pasidarbavo del .“L.” pikniko. Mūsų 
parengimų 10 nuošimtis skiriamas K. 
Partijai. Iš kuopos iždo su kolekto- 
mis susirinkimuose viso išaukauta į- 
vairiems darbininkiškiems reikalams 
$123.04. 6-tam apskričiui auka del 
Milerio maršruto $3. Darbininkų Ka
lendoriaus 50 egz. Klausimai ir At
sakymai 50 egz. Vienas parengimas 
del TDA davė pelno $8.40. Ant blan-

BAYONNE, N./J.
Metinis arbatos vakarėlis ir šokiai, 

Rengia ALDLD 212 kuopa, sekma
dienį, 16 d. gruodžio, Kliubo svetai
nėje, 10 West 22nd St., 6 vai. vak 
šokiams grieš pagarsėjus, prof. Gur
skio orkestrą, apart šokių bus ir gar
džių užkandžių ii 
Įžanga “ 35 centai 
skaitlingai atsilankyti 
visiems gerą laiką.

WORCESTER, MASS. .
: Komunistų Partija rengia Bazarą, 

13-14-15 dd. gruodžio, Darbininkų 
Centre, 126 Green St. Kiekvieną va
karą bus programa ir šokiai prie ge
ros orkestros. Bus visokių gerų 

I daiktų išlaimėjimui. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti. Pradžia 7 vai. 
kiekvieną vakarą.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. prieš metinis su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 16 d. 
gruodžio, Darbininkų svetainėje. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nęs tu
rim daug svarbių reikalų apkalbėti, 
taipgi bus rinkimai naujos valdybos. 
Galėsite ir literatūrą atsiimti, ir žur
nalą



Vieno Gyvenimo Istorija
(Pabaiga)

27. Paaugštinimas
Ir tuomet mane paskyrė prie jų jau

nesniuoju auklėtoju.
Aš pasijuos organizavau šešius darbo 

kolektyvus.
Mes dirbom garbingai. Ir vienas ma

no kolektyvas šturmo dienomis duodavo 
220 nuošimčių. O kiti mažiau 120 nuo
šimčių taipgi neduodavo. Ir dabar jie 
beveik visi pirma laiko paliuosuoti.

Ir aš izoliatoriuos įgijau didelį autori
tetą. Mane pradėjo gerbt masės.

Man pavedė žiūrėt, kaip maitina sto
vy klininkus. Ir aš vesdavau darbą tarp 
tautų mažumų ir virtuvėse aš panaiki
nau neteisybes.

Mes skaitėm laikraščius. Mes suda
rėm bedievių ratelį ir užsiimdavom be
raštės likvidavimu.

Pankui aš buvau paskirtas penkto ba
ro komisaru ir vyresniuoju auklėtoju.

Ir Visur pas mane žmonės dirbo, kaip 
liūtai, ir nieko aš ir pirštu neliečiau.

O dabar aš prasikaltusių izoliatoriaus 
šefas ir K. V. Č. instruktorius.

Šiuo momentu, kuomet aš rašau, iki 
išėjimo man pasiliko kelios dienos.

Aš išbuvau stovykloj pusantrų metų. 
Ir aš išeinu iš čia su tokiu jausmu, lyg 
tai pas mane nebuvo praeities, o yra švie
si ateitis.

28. Paskutinės Žinios
Šituo užsibaigia R. gyvenimo aprašy

mas. 1933 metų rudenį jis buvo apdova
notas perkaso statytojo garbės ženklu. 
Ii* laisvu piliečiu išvažiavo prie statybos 
Volga-Maskva.

Prie šitos statybos jis išbuvo mėnesį 
ir, kaip aš šiomis dienomis sužinojau, pa
ėmęs atostogas, išvažiavo į Tiflisą.

Jis norėjo greičiau pasimatyt su savo 
motina, kuriai jis padarė tiek daug siel
vartų.

Ir aš įsivaizdinu jo jausmus, kuriais 
kupinas jis važiavo tėviškėn, ir tą pasi
didžiavimą ir džiaugsmą, kada jis atida
rė duris į savo kambarį ir prabilo į gi
minaičius: “sveiki gyvi!”

Ir aš įsivaizdinu, kiek buvo džiaugs
mo. Tur būt susirinko visi draugai. 
“Buvo gražios kalbos, ant stalo stovėjo

virdulys, ir visi tur būt stebėjos gyveni
mo nepastovumu.”

Ir aš įsivaizdinu, kaip nusiteikęs drg. 
R. išėjo kitą dieną pasivaikščiot Tifliso 
gatvėmis. Ir gal būt pirmu kart bėgyj 
dvidešimties metų jis ėjo gatve su ra
mia širdim.

Ir aš linkiu jums, brangus drauge, pa
sisekimo naujam jūsų gyvenime ir išsipil
dymo visų jūsų norų.

O šitą apysaką jūs būtinai pasiuskit į 
Kairą kazokei Marijai Kornijenko.
29. Viskas Gerai, Kas Gerai Užsibaigia.

Ir taip, mūsų įdomi apysaka užbaigta.
Dabar pamėginsim chirurgo peiliu, taip 

sakant, perpjaut paviršiaus audinį.
Trys spėliojimai gali kilt pas skeptiką, 

kuris priprato abejot žmogaus jausmais.
Arba R., tiek pergyvenęs, tikrai pakei

tė savo sąmonę ir persikale susidūręs su 
teisinga auklėjimo sistema.

Arba jis padarė naują “aferą”.
Arba jis, būdamas žmogus nekvailas, 

apsvarstęs viską, nutarė, kad kriminalis
tams, tikrai, ateina krachas ir dabar va
giui reik persikvalifikuot. Ir, jei tas 
taiį>, tai jis padarė šitą išeinant ne iš 
moralių sumetimų, o iš sumetimų reika
lingumo.

Ant svarstyklių savo profesionalio mo
kėjimo suprast žmones, aš padedu šituos 
tris spėliojimus. Ir aš darau išvadą: dė
ka teisingam auklėjimui, R. pakeitė savo 
psichiką ir perauklėjo savo sąmonę; prie 
to, žinoma, paėmė domėn mūsų gyveni
mo pasikeitimus. Ir šitame aš taipgi įsi
tikinęs, kaip pats savimi. Kitaip—aš 
svajotojas, naiviškas žmogus ir mulkis. 
Štai nuodėmės, kurių pas mane nebuvo 
ištisą mano gyvenimą.

Va už naują šito žmogaus gyvenimą 
aš laiduočiau. Bet aš išanksto pasiaiški
nu: aš laiduočiau tik prie įpūsų nekapi
talistinių sąlygų.

Aš dar kartą linkiu R. pasisekimo, ir 
aš noriu jam pasakyt jo paties žodžiais:

—Jūsų, kriminalistų, žmonijai prieina 
krachas.

Aš noriu gyvent tokioj šalyj, kur du
rys bus nerakinamos ir kur bus užmiršti 
žodžiai: plėšimas, vagis ir žmogžudystė.

Leningradas. Gruodis 1933.
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vata, ir gyvenimui reik-, 
menys. Vąlęlžįą moką jnilio- 
nus dolerių dvarponiams už 
sunaikinimą maisto ir kitų gy
venimo reikmenų. Valdžia 
surenka tuos pinigus iš bied- 
nuomenės visokiais taksais ir 
sumoka gyvenimo reikmenų 
naikintojams. O tai daro tik 
dėlto, kad turčiai ir visokį 
vertelgos galėt likusį maistą 
parduot daug brangiau. Ir dėl
to maistas yra brangus. Ar ne
reikia prieš tokią Yald. kovot ? 
Kiekvienas protaujantis žmo
gus atsakys, taip. Argi nebūtų, 
geriau, jei vietoj sunaikinti 
maistą atiduotų bedarbiams 
bei parduotų darbininkams 
kuo pigiausia. Tuomet būtų 
nauda darbininkų klasei, o 
ne nauda turčiam.! Kuomet da
bartinė valdžia yra turčių, tai 
darbininkai ir negali nieko ge
ro gauti be kovojimo ir kovo
jimo visiems bendrai.
<Tamsta taipgi klaidingai 

aiškini, kuomet sakai: “Darbi
ninkų būvio pagerinimas yra 
priešinga komunistams, nes tai 
mažina galimybę sukelti re
voliuciją, nuversti valdžią ir 
įvesti Sovietus.” Tas netiesa.

! “Darbininkų būvio pagerini
mas” ne tik nėra priešingas 
komunistams, bet yra vyriau
sias komunistų principas pa- 

! gerinti darbininkams būvį, iš- 
kovojant geresnes darbo sąly
gas, didesnes algas ir panai
kinant kapitalistinę sistemą— 
išnaudojimą žmogaus žmogu
mi. ' Komunistų principas pa
naikinti skurdą, vargą, badą ir 
karus. Prie to, jei tamsta seki 
dabartinį darb. judėjimą, tai 
aiškiai galėjai manyti, kad ko
munistai yra visur ir visados 
pirmose kovos eilėse. Jie pir
mieji grumiasi pries išnaudoto
jus ir jų. valdžią', už pagerini
mą darbininkams būvio. Artai 
būtų streikai, ar tai būtų be
darbių kova už pašalpą, ar tai 
prieš išmetimą iš namų, visur 
rasi komunistus kovojant. 
Daug jų žūsta kovose. Desėt- 
kais tūkstančių grūda kalėji- 
muosna ir žvėriškai juos kan
kina. Lietuvoj pastaruoju lai
ku randasi net keli 
čiai politinių kalinių, 
tik už tai jie yra

valdžią. Bet ką tas turi ben
dro su kovojimu už įvedimą 
bedarbių apdraudos? Pas mus 
dabar stovi klausimas ne val
džios nuvertimas, bet iškovoji- 

Įmas bedarbiams apdraudos. O 
pri- tas paliečia visus. Ar tu esi 
Ap_ komunistas, ar katalikas, ar 
.o4_o I socialistas, ar tautininkas, ar 

lietuvis, ar lenkas, ar baltas, 
ar juodas, visiems reikia val
gyti, visus badas smaugia. Ir 
badas smaugia ne iš tos prie
žasties, kad nebūtų maisto, 
bet dėlto, kad maisto yra vi
sur perdaug ir drabužių, ir ap- 
avalų, ir namų perdaug. Val
džia ir saujalė išnaudotojų tu
ri visą turtą pasiglemžę, o mi- 
lionus žmonių badu marina. 
Jei Amerikoj būtų įvesta So
vietų formos valdžia, tai į 24 
valandas bedarbė pranyktų, 
kairiu ir badas. Komunistai' 
atidarytų visus sandėlius, visus 
fabrikus, atimtų iš turčių vi-

■ katalikiškos organizacijos ne-!sbs bankus, gelžkęlius, kasyk- 
1-----" bedarbių ias> ūkiūs ir pavestų visuome-

konferencijoj gruodžio 30 d.1 social? npdraudą. Jei taip, tai nei—darbininkams valdyti vi- 
turtą, nuginkluotų 

apsigink- 
visus tur- 
užsidirbti 
išmękinus

Philadelphijos Darbininkų Laiškas 
Švento Kazimiero Parapijai

Gruodžio 7, 1934.; tas, kad privertus valdžią 
| imti Socialės Bedarbių 
draudos Bilių H. R. 7598 įsta-! 
tymu, kad kiekvienas bedarbis 
ir senelis būtų aprūpintas so- 
ciale apdrauda, būtų jam mo
kama to biliaus nustatyta al
ga. Kitas klausimas nebus 
svarstomas.

Švento Kazimiero Parapijai, 
Per Oną Unguraitę?
Gerbiama Tamsta:—
Prašome šį laišką perskaityti 

parapijos susirinkime
Jūsų laišką .gruodžio (De

cember) 2,gavom. Tamsta la-
bai klaidingai supratai mūsų I Pastaruoju laiku jau yra 
šaukimą konferencijos, kuri i virš 17 milionų bedarbių šioj 
bus gruodžio 30 d., 2 vai. po šalyje.
pietų, '928 E. Moyamensing daug lietuvių.
Avė., taipgi ir būsiantį kon- įsitikinę, kad ir tamstų ®ara- 
gresą sausio 6 ir 7 d., 1935 Pijoj yra daūg bedarbių, ken- 
m., Washington, D. C. ' čia badą ir skurdą. Kita dalis,

Tamsta nusigandai, arbaįkurie dar ir dirba, turi gyven- 
kas nors jus bereikalingai nu-pi pusbadžiai. Bet tamsta at- 
gązdino, būtent, kad dalyvaus /akaL 
vien komunistai kongrese sau-1 
šio 5, 6 ir 7 d. ir taipgi bus; prisidės kovoti už

Tame skaičiuje labai
Pilnai esame

kad neprisidėsite bei

Turime tamstai ve ką pasaky- JQs sutinkate, kad bedarbiai 
ti: Kaip būsimam kongrese, | būtų badu marinami, neski- 
Washingtone, D. C., taip ir riant nei parapijonų. Ar tokis 
gruodžio 30 konferencijoj la-' pasielgimas atatinka jūsų skel- 
bai maža dalis delegatų bus biamai krikščionybei: “mylėk 
komunistų. Didelė dauguma.1.savo artimą, kaipo pats save’1? 
bus nekomunistai. Delegatai1 Laiške sakote, “kad komu

nistų idėja yra nuversti val
džią ir įvesti Sovietus, kaip 
Rusijoj.” Tas tiesą. Komunis
tai organizuoja darbininkus 
kovai prieš kapitalistus ir visus 
išnaudotojus, ir kartu rengia daug. O milionai darbininkų 
dirvą, kad nuvertus kapitalist. miršta badu. Valdžios įsaky- 
sistemą ir įsteigus darbininkų mu yra naikinama javai, dar-

są šalies 
buržuaziją ir patys 
luotų, kad privertus 
čius teisingu būdu 
duonos kąsnį ir 
dirbti visus tinginius. Ar čia 
blogas dalykas? Sovietų Rusi
joj jau nėra bedarbės, nėra 
bado. Jie)budavoja naują so
cialistinę valstybę be išnaudo
tojų, be išnaudojamųjų.

Amerikoj yra

Delegatai1 
bus nuo visokių draugijų, or-i 
ganizacijų, dailės ratelių ir pa-l 
rapijų, ir skirtingo politinio 
nusistatymo. Prie to, konfe
rencija neturi to tikslo, kad 
nuversti valdžią, ar pravesti 
bent kurios politinės partijos 
nusistatymą. Konferencijos ir 
kongreso tikslas yra vyriausia ir ūkininkų Sovietų formos žovės, fruktai, mėsa, pienas,

visko per-

RENGIA AMERIKOS PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čIAS APSKRITYS

Nedėlioję, 16 d. Gniodžio-Dec., 1934
Lenkų SokoĮų Svetainėje

280 NEW YORK AVE. NEWARK, N. J
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

Spartakijados programoj dalyvaus: Aido Choro Dramos Grupė, kuri vaidins gražia, 
ir juokingą vieno akto komediją—“Uošvė į Namus, Tylos Nebebus.” Dainuos Ąid<L^ 
Choras ir Merginų Ensemblis, Sietyno Choras, Elizabetho Red Star Merginų SeĮę- ,,;, 
stetas ir kitos dailės spėkos. Po vaidinimui ir koncerto bus smagūs šokiai prie skam-.».,.: 
bios ir geros muzikos. . ,

Prašome publikos nesivėluoti, nes programa gera ir netrumpa. Kuo anksčiau už- 
baigsime programą, tuo daugiau turėsim laiko draugiškam pasilinksminimui, nes--- 
visi būsite aprūpinti gardžiais užkandžiais ir gėrimais.
ĮŽANGA YPATAI 50c. VIEN TIK ŠOKIAMS 25c./

Kviečia Menininkų Trečias Apskritys. /

tūkstan- 
Ir vien 
pūdomi 

kalėjimuose, kad jie kovoja už 
darbininkų reikalus. Komu
nistai visur ir visur šaukia dar
bininkus į bendrą frontą kovo
ti prieš išnaudotojus, kapita
listus, už geresnes darbo są
lygas, už didesnes algas, už 
bedarbiams tuojautinę pašal
pą, prieš metimą iš namų, už 
sumažinimą biedniem namų 
savininkam taksų ir tt. Ir kur 
tik komunistai sudarė bendrą 
frontą su kitų sriovių darbi
ninkais ir sudarė iš pačių dar
bininkų vadovybę, ten. darbi
ninkai laimėjo streiką, iškovo
jo didesnes algas, geresnes 
darbo sąlygas. Tad jeigu bū
tų tokie komunistai, kaip jūs 
sakote, priešingi pagerinimui 
darbininkų būvio, jie nekovo
tų, jie nebūtų pirmose kovos 
eilėse, jie nei nebandytų orga
nizuoti darbininkus kovai 
prieš išnaudotojus.

Tamsta sakote, kad nedaly- j 
vausite konferencijoj bei ka- j

talikiškos organizacijos neda
lyvaus. Reiškia, kalbi visų 
parapijonų vardu ir vienu 
plunksnos pabraukimu nuteisi 
visus savo parapijonus, palies
tus bedarbės, badui. Ar jie 
pasiduos jūsų nuosprendžiui— 
ateitis parodys. Tuom pačiu 
kartu mes manome, kad dau
gelis prisidės prie to taip svar
baus ir būtino darbo. Jie su
laužys tą geležinį užtvarą ir 
kovos už pravedimą socialės 
bedarbių apdraudos.

Mes dar kartą kviečiame 
visas parapijines organizaci
jas, draugijas ir parapijas pri
sidėt prie šaukiamos konfe
rencijos gruodžio 30 vd., 1934, 
2 vai. po pietų, 928 E. Moya- 
mensing Avė. Taipgi išrinkti 
delegatus į būsiantį kongresą 
sausio 5, 6 ir 7 d., 1935 m., 
Washington, D. C.

- Laikinas Komitetas :
ĄLDLD 6-to"Apskričio,

A. Urlakiute,
Bedarbių Tarybos,

A. Danila,
Komunistų Partijos,

M. Zald.

Nušovė Tris Chiniečius
- Kažin, koki piktadariai at
ėjo į gyvenami, 13 Suffolk St., 
New Yorke, ir nušovė tris chi
niečius darbininkus John 
Gong High, 32 metų, Chang 
Tai 40 metų ir William Fong 
30 metų.. Jie visi vienoj vie
toje gyveno ir dirbo valgyklo
se už patarnautojus. Jie dirbo 
naktimis, o dienos metu mie
gojo.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

DARBININKŲ ĮSTAIGA
. . .♦ £

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Lietuviška Drabužių Krautuvė
Ges. Kaminskas ir Sanai

152 Ferry Street Cor. Adams Street,
NEWARK, N. J.

Draugai ir Drauges: Malonėkite nepamiršt Kaminskų 
krautiivės, nes Kaminskas ir jūsų visų nepamiršta.

Šioje krautuvėje galite gaut visko vyrams, moterims ir 
vaikais reikalingų darbininų ir šventadienių aprėdalų.

I

Kaip tai: blankietų, kaldrų, paklodžių, langtiesių-gata- 
vų ir jardais—-stalinių, viršutinių ir apatinių marškinių, 

svedetių, Lumber Jackets ir taip toliau.
*'•! t,, t • r • ’ r ;• ’ <

Meldžiam ateiti* ir persitikrinti, 

ir . bjųujų '^iętų!

Mes visko čia negalim suminėti, ( , jųciutium ureiu ir pciwiuiuii. 
bet užtikrinant, kad kainos i Binkim vįpiepi linksmų kalėdų 

labai prieinamos. ir "Nąujų Metų!

GARSINKITES “LAISVĖJE
PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplankysite siuntinį.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
•Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo ____ _T._
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

11 iki 1 dienomis

nuo 11 iki 1
Avenue

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

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

ir kokiij 'tik reikia • •
Taipgi dirbam cementinius darbūs/ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telelonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

485 Grand St

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris-r-2000 svarų 
tonas, tai legališkas »svoris. ' Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite; Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
^LI^piyiŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grąnd Streei Brooklyn, Jį X. <
.iTelefonas: EVergreen 7-1661 .< i



inmbhb
AA .Sr • *

Gelbėkime Lietuvos Darbininkus!

Šeštas Puslapis

vinaitę ir Gordonaitę; jį ir jas 
kaltina provokaciniai, būk jie 
yra nužudę provokatorių Glik- 
maną ir rengiasi juos nužudy
ti.

mus, amerikiečius, paramos! 
Rinkite delegatus ir patys at
eikite į minėtą vietą, kad įtei
kus konsului mūsų reikalavi
mus !

w:

• '■ ~ , Ji J t ■ i ■ r v      ■■■.p——    

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Lietuvoje virš 500 politinių 
kalinių kankinami kalėjimuo
se. Daugelis darbininkų ir 
valstiečių nuteisti ilgiems me
tams kalėjiman vien už tai, 
kad pas juos surado vieną, ki
tą revoliucinių darbininkų la
pelį. Lietuvos kalėjimuose 
baisiai blogoje padėtyj laiko
mi mūsų broliai ir seserys: 
maistas prastas, jo neduoda 
užtektinai, neleidžia į opą pa
sivaikštinėti, neduoda laikraš
čių ir knygų, didelis susikimši
mas ir visa eilė kitų Nepaken
čiamų sąlygų.

•Lietuvos politiniai kaliniai 
kreipiasi į Amerikoj gyvenan
čius Lietuvos išeivius ir prašo 
ateiti jiems į pagelbą, reika
lauti, kad Lietuvos fašistinė įat ne vėliau 11 vai. turi būti 
valdžia, jeigu jau nepaliuo-į prįe n Waverly PI.
suoja juos, tai, kad nors su-i Darbininkai ir darbininkės! 
teiktų jiems kiek žmoniškes-! Gelbėkime savo brolius ir se
nes sąlygas. seris iš klasinių priešų nagų!

Dabar Lietuvos fašistai are- Ateikime visi jiems į pagelbą, 
štavo šakotą, Komodaitę, Le- jįe šaukiasi iš kalėjimų pas 

... _______ .

lie- 
or-

Brooklyno ir apielinkės 
tuvių darbininkų masinės 
ganizacijos jau priėmė rezo
liucijas, reikalaujant geresnių 
sąlygų politiniams kaliniams 
ir jų paliuosavimo, bet to ne
užtenka, mes turime įteikti 
Lietuvos konsului reikalavi
mus New Yorke. Darbininkų 
išrinkta delegacija ir atstovau
janti tūkstančiės organizuotų 
darbininkų vyks pas Lietuvos 
konsulį, šeštadienį* 22 d. 
gruodžio, lygiai 11 vaf. lyto, 
IĮ Waverly Pl., New Yorke. 
Delegatai iš ' Brooklyno susi
rinks 10 valandą ryto “Lais
vės“ svetainėje ir iš čia visi 
kartu važiuos į minėtą vietą, 
kam yra paranku vykti tiesiai,

norėjo nušauti Janspną; nors į 
jį paleido tris kulkas, bet jis 
pabėgo. Areštuotas Santapa- 
olo teisinosi taip: “Ji buvo be 
galo karšta moteris. Aš užmu
šiau ją, nes ji vedė grie.šną 
gyvęnimą.“ Santapaolo yra 
italas ir labai religinis žmo
gus. \

prie

Demonstruokime Prie Finų 
Fašistų Konsulato!

■' Kelios Kbmunistų Partijos 
vienetoš ir /finų darbininkų or
ganizacijos šaukia visus darbi
ninkus 'į masines1 demonstraci
jas prieš (finų fašistų terorą. 
Demonstracijos atsibus

'finų fašistinio konsulato, 44 
Whitehall St.,
d. gruodžio, 11 valandą ryto. 
Finijos fašistai ruošiasi karan 
prieš Sovietų Sąjungą išvien 
su Japonijos ir Vokietijos im
perialistais, tat jie nori iš
naikinti savo šalyje bent kokį 
darbininkų judėjimą ir pasi
priešinimą. Darbininkai masi
niai turėtų dalyvauti šiose de
monstracijose.

šeštadienį, 15

> 'o;

“Dąily Workeriui” jr ( Kom. 
Partijos šeštai sekcijai.

Ar Jau Turite Šios Puikios 
Vakarienės Tikietus?

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija rengia labai gerą va
karienę. Ji įvyks sekmadienį, 
23 d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
“Laisvės“ 
rimer St. 
kietus, jų 
centų, gi 
kietai bus 65 centai. Pirkda
mi iš, kalno tikietus, palengvin- 
site rengimo komisijai. Pelnas

svetainėje, 419 Lo- 
Iš kalno perkant ti- 
kairia yra tik 50 ; tė, kiti 

tą pat vakarą ti-'jaus

MM

MMI
mmhe

Bi

Šv.

(294-295)

Jūs Esate Saugūs Kada Perkate LOFT Saldainius

<i>

4>

■■ ■.'."r r

Komisija.
(294-295)

Greit atši
lt Hicks

VIENTIK Ketvirtadienį : Penktadieni šeštadieni

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio Draugystė rengia balių, 
March, kovo, S, 1935, Grand Paradise
Ballroom, kampo Havemeyer ir 
Grand Street, ir prašo kad kitos or
ganizacijos nerengtų parengimus ant 
šios dienos.

PAJIEŠKOJIMAI
VAŽIUOJA J CALIFORNIA
Važiuoju į Californiją, išvažiuosiu i 

apie 15 d. šio mėnesio (gruodžio), 1 
jeigu kas norėtų važiuoti, galėtau 1 
nuvešt už pigią kainą, 
šaukite. K. Lukauskas, 
Lane, Great Neck, N. Y.

—‘

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis' ir. palaidoji! 
tinkamai ir už prienainą kainą 

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

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

LIETUVIŲ

Valizų KrautuvėI
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. !

J. GARŠVA ’ 
Graborįus (Undertaker)
LAIOOTŪVIŲ • DIREKTORIUS

t Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
Jant Visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir- 

, kinio virš $25;

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn ■
Bet., Graham & Manhattan Avės.

■MHI Brangakmenai 
Mes perkame seną auksą

■.•flnKFM. V.Lz.>-

Ketvirtad., Gruod. 13, 192 
j-

Kalbės Dr. J, J. Kaškiaučius 
Ir Bertha Paltanavičiutė

Lietuvių Darbininkų -Susivie
nijimo 13 kuopa ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 185 kuopa ben
drai rengia prakalbas. Jos 
įvyks penktadienį, 14 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Kyburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne.
, Sveikatos klausimu kalbės 

Dr. J. J. Kaškiaučius, apie 
L.D.S. jaunimo organizavimą-- 
drg. B. Fulton (Paltanavičiu
tė). šios prakalbos bus labai 
svarbios, kaip L.D.S. reikalu, 
taip ir sveikatos klausimu. Vi
sada dd. Fulton ir Kaškiau
čius pasako labai geras pra
kalbas ir yra daug ko pasi
mokyti. Įžanga veltui.

Rengėjai.

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
šytą knygą apie Lietuvos So
vietus ir “šviesos“ No. 4. Ku
rie dar yra nemokėję duokles, 
tai privalo ateiti į šį susirinki
mą ir pasimokėti. .

Org. K. š.

VISOSE LOFT
KRAUTUVĖSE

SALDAINIU VERTĖS
MILIONIERIUS NF.GALftTV ŠUSIPIRK- 
T1 SALDAINIŲ—GRINESNIU. SKANES
NIŲ. LOFT DID2IUOJI PRODUKCIJA 
IR PIRKIMO PAJĖGA DUODA GALIMY
BĘ PARDUOTI AUG6TOS RŪŠIES 
SALDAINIUS UŽ ŽEMĄ KAINĄ.

iii iii uiJb

OLD FASHIONED
GUM DROPS

Šviežus , sudrožti 
cocoanut, grynas 
nendrių cukrus, 

i senoviškas mole- 
! sas, saldintos a- 
! pelcinių žienėS“ 

aplieti su Loft 
saldžių šokoladu.

Pilnas Svaras (50c. Vertės)

Šmotukai aka- HHH
t>hur Jelly, gum Į

-priimnus ako- M 
nia kristali-

MBi *

Pilnas Syąras (50c. Vertės)

‘ JERSEY CREAM 
Wrapped CARAMELSKova Prieš Taksus

Darbininkų ir smulkių biz
nierių aštrėja kova prieš tak
sus ant pirkinių. Ponas La
Guardia ir kiti kapitalistiniai 
New' Yorko valdininkai ren
giasi griebtis aštrių priemonių. 
Kaip girdima, jie rengiasi pa
skirti 300 žmonių, kurie bus 
taksų kolektoriai. Jeigu tatai 
padarys, tai pasirodys visiems 
aiškiai, kad LaGuardijai rūpi 
suteikti “džiabus” keliems 
šimtams savo pasekėjų ir al
gas.

Smulkūs biznieriai ^tsisako 
kolektuoti taksus. Ant Marcy 
Ave. vienas pareiškė: 
aš reikalausiu nuo
taksų, kada pas mane ateina 
daugiausiai biedni žmonės.“ 
Moe Berkovitz užreiškė: “Ar 
jūs norite, kad aš netekčia sa
vo biznio ? šiandien

Grynos sviesto 
grietinės earn- n 
mels, paskaninti B K
su grynu šokola- •
du.

Pilnas Svaras (50c. Vertes)

Telefonas Evergreen 7-2528

IL WORTIS
Jeweler & Optometrist

Atatinkamai prirenka akinius su
augusiems ir vaikams.

Turiu gražų sandėlį auksinių ir 
deimantinių daiktų. Ypač prieš
kalėdiniu laiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

243 GRAND ST.
Bet. Roebling St. and Driggs Ave. 

BROOKLYN, N. Y.

Labai Svarbios Diskusijos 
K. P. ir Opozicijos Reikalu

Pirmadienį, 17 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės“ 
svetainėje, 419 Lorimer Str., 
bus labai svarbios diskusijos. 
Jas rengia Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija temoje: 
KAIP IR KODĖL OPOZICI
JOS KELIAS SKIRIASI NUO 
KOMUNISTŲ PARTIJOS?

Kiekvienam darbininkui yra 
svarbu jose dalyvauti ir išgirs
ti faktus, kodėl tik Komunis
tų Internacionalo ir- jo sek
cijos yra teisingas, kelias ir ve- 
da darbininkus prie pasiįiuo- 
savimo. Diskusijose galės 
gauti balsą kiekvienas ir kiek
viena ir pareikšti savo nuo
monę, f Įžanga-visiems veltui. 
Ateikite • visi! Ypatingai kvie
čiami opozicijos darbininkai ir 
darbininkės^

PIRKITE 
SAU SA LDAI- 
IŠ DIDŽIAUSIŲ 
NIUS TIESIAI 

1ŠDIRBCJŲ.

_ _ _ _ _ _ R50 nno GVARANTIJA;
I aA-PFAHyI Lot t užmokė* $50,000 j Labda- 
IJHr PUReI rybę. jei kaa jrodya, kad bi ku- 
I4**’CANDIES I rie kiti saldainiai, nepaisant ko

kiu vardu, kokybės ar kai
nos, yra grynesnį už Loft 
saldainius. Loft saldainiai 
yra padaryti be glucose it 

be kitokių apsaugų ir pava
davimų. _____________
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umi.: uucou i

“Kaip 
pirkiko

LORIMER RESTAURANT
. LIETUVIŲ VALGYKLA i

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku •»
.Taipgi ir. Amerikonišku

Stiliumi . . - .
417 Lorimer Street, 11
SAVININKAI J. P.

' ' Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal haujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šių naują vietą,Susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ąr veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER' SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

iku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit

“Laisvės” Name
MARČIUKAI

Žmonės Sako, kad Reikia 
Taisyti Veikalą “Tamylą”
Apie Aido Choro suvaidintą 

“Tamylą“, žmonės turi viso
kių išsireiškimų, bei patarimų. 
Vieni sako, kad kuomet “Ta- 
myla“ buvo vaidinama, tai ge
riau atrodė, negu kokia opere- 

įiepė aidiečiąms tuo- 
pakartoti “Tamylos“

vaidinimą, prižadant ateiti 
pažiūrėti, aųtru sykiu ir atsi
vesti naujų žmonių,, tręti lie-

• Su 
operetės j darymu pilnai, sutin
ku ir patariu veikalų komisi
jai griebtis už darbo, nes Ta- 
myla, vieton tokių ilgų pasa
kojimų rhotinai apie meilę, ji 
galį tą išreikšti daina, Tamy
los ir motinos gali būti duetas, 
kada Tamylą parduoda, tai 
galą akto galima užbaigti 
kvartetu. Merginoms reikia 
pridėti dar vieną dainą; kur 
kabulai įneša auką savo die
vui,—ten gali.' būti v^rų kvar
tetas; Tamylos ir Fatumos— 
kitas duetas, žodžiu, pridėjus 
prie “Tamylos“ kokias 8 dai
nas, tai gražesnį vaidinimą bū-, 
tų sunku gauti.

Penktą aktą reikia visiš
kai pertaisyti, nes kaip jis da
bar yra, tai palieka veikalą 
be pabaigos. Taip kalba visi 
žmonės. Nežinia kokiu sume
timu autorius į penktą aktą 
įvedė negrą, kuomet kabulai ir 
arabai nėra negrai, o negro 
padarymas, nutepimas juodu 
grimu tokiai trumpai rolei— 

I paskui daugiau užirtia laiko 
! nuplaut pusė žmpgąus, negu 
suvaidini tą rolę. Mano su
pratimu, atsižvelgiant į vaidi- 

įnimo techniškumą, reikia neg
rą išmesti. ’ Gal bdt kas nia-1 
nys, kad aš' jau kalbu šovinis
tiniu tonu, bet man atrodo, 
kad tenai yra perdaug dirbti
nis dalykas. Mat, skaitant vei
kalą ‘nepermatai tą viską, ką 
parodo vaidinimas.

Aš manau, kad jeigu veika
lų komisija ir Šalinsite pasuks 
savo galvas—pridės dairių, tai 
aidiečiai galės be baimės vai
dinti “Tamylą“ antru sykiu, 
kaipo operetę.

Daug Girdėjęs.

nuo šios vakarienės skirihtHHš pe daryti iš jos, operetę.

vienas 
žmogus pasirihko daiktą už 50 
centų ir kada pareikalavau, 
kad jis užmokėtų dar taksus, 
tai jis numetė daiktą ir išėjo 
laukan. Aš netekau vieno 
kostumerio. Ką ar jūs norite, 
kad ir aš atsidurčiau bedarbių 
eilėse ?“

Taip atsisako rinkti taksus 
I smulkūs biznieriai. Bet ši in- 
I dividualiė kova daug naudos 
neduos. Komunistų Partija 
šaukia visus darbininkus, 
smulkius savininkus ir biznie
rius pikietuoti aldermanų na
mus ir reikalauti atšaukti tak
sus. Penktadienį ir šeštadie
nį nuo 8 valandos ryto iki 8 
vakaro bus pikietuojami visi 
aldermanų namai. Williams- 
burge, 14-tam rinkimų distrik- 
te, pikietai atsibus ant Bed
ford Ave., ir So. 2nd St. prie 
aldermano Sullivan namų. Da
lyvaukite masiniai!

Nepaprastos Prakalbos
Ketvirtadienį, gruodžio 

(Dec.) 20 d., 7:30 vai. vaka- 
r6» Liet. Piliečių Kliubo sve
tainėje, 80 Union Avė., Wil- 
liamsburge, įvyks prakalbos 
nepaprastai svarbiais klausi
mais—protestui prieš Lietuvos 
fašistų kankinimą Lietuvos po
litinių kalinių ir kėsinimąsi 
nužudyti dar keturis kovingus 
darbininkus. Tuo pat sykiu 
bus paminėjimas 8 metų su
kaktuvių nuo nužudymo Lietu
vos darbininkų vadų Giedrio, 
Greifenbergerio, Požėlos ir 
čiornio.

Kalbės d. R. Mizara, “Lai
svės“ redaktorius ir autorius 
knygos: “Kas Tie Sušaudyti 
Keturi Komunistai“. Jis tuo 
klausimu puikiai susipažinęs.

Ibės 'ir vienas jaunuolių, 
i kviečiamas Aido Choras 

dyti dainų programą. .
Komisija.
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Darbininkai Organizuojasi
120 darbininkų iš H. Melt

zer & $on Co. fabriko laikė 
susirinkimą ir nubalsavo orga
nizuoti 303 lokalą Industri
nės Metalo Darbininkų unijos. 
Darbininkai sujudo organi
zuotis prieš žiaurų išnaudoji
mą, mažas algas ir neapsau
gojimą jų prie darbo. Dauge
lis mašinų yra neapsaugotos 
ir sužeidžia darbininkus.

NAMAI

Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

Telephone, EVergreen £-9770

«—■

Shumann,

harman

darbių, kurių daugelis yra ir 
mėto

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

w.

Sieninių 
Laikrodžių

Nuolatos Didėja
New Yorko valstijos atskai- 

parodo* kad New Yorke 
i .spalio mėnesio iki dabar 
ančių darbininkų skaičius 
tažėjo ąnt 2.4%, o algos 
tą laiką nukapotos ant 3. 

. Tas tik patvirtina, ko- 
unistų išvadas, kad nuolatos 

rbių kiekis auga, krizis 
ja ir plečiasi.

Darbininkų pareiga pasmar- 
lįovą už H. R. 7598 bi- 

, kuris yra kongrese, už be- 
rbių reikalus ir rinkti dele- 
us į visos šalies ^bedarbių 

važiavimą, kuris įvyks saų- 
> 5-7 dienomis, Washingtone.

Dark Spartakijada Newarke
Šį sekmadienį, Lenkų Soko- 

lų svetainėje, 280 New York 
Ave., Newark, N. J., New 
Yorko ir apielinkės- meninim- 
kų apskritys turės savo Spar- 
takijadą. r Pradžia 3-čią va
landą po pietų)

LaGuardia Džiaugiasi
• New Yorko majoras ponas 

LaGuardija minėjo 52 metus ■ 
savo gimtuvių. Jis džiaugiasi, 
kad jam viskas gerai: sveikas, 
pavalgęs, apsirengęs ir di
džiausio miesto majoru esąs.

111 III' I |PAtviri kojų skauduliai, Garankš- L.luUu- čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
• matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L.A.BEHDĄ
Vokietys Kojų Ligų Specialistas >

Du broliai August ir Wil- 
Pazkowski, vienas 48, o 
43 metų amžiaus, sulai; 

kyti po $2,500 kaucijos. Juos 
kaltina, kad jio užpuolė plė
šinio tikslais C. Winkzj. Visi 
gyvena Mas^eth, N. Y.

Nužudė Savo Dukterį
John Santapaolo nužudė sa

vo dukterį Jennie Cinottą, 25 
metų amžiaus moterį, moŲną 
dviejų vaikų, { 174 Smįth St, 
Brooklyne. Jis nuėjo į jos na
mus, atrado ją ir pas ją T. 
Janson, nušovė savo dukterį ir

į ‘Spartakijados programa yra Bet nenori nei prisiminti apie, 
ve! kokia : Aido Choro Dramos padėtį šimtų tūkstančių b'e- 
Grūpė vaiidins komediją vieno < 
akto^—“Uošvė Į Namus, Tylos benamiai.' Jo policija

dhihūds Aido Cho-1 tuos darbininkus ant gatvių už 
nepajėgimą sumokėti randas. 
Ponas LaGuardia garsiai šau
kia už taksus ant pirkinių, ne
va bedarbių naudai, bet kiek
vienas suprąs, kad tai yra nau
dai kapitalistų ir jų valdžios, 
kad bedarbių užlaikymą už
dėjus ant pečių pačios darbi
ninkų klasės.

Pati kapitalisto 
kuris turi brušių* fabriką, par
ėjusi iš Roxy teatro apsižiūrė
jo, kad neturi rankrinkį. Jame 
buvo 92 kavalkėliai deimanto, 
24 kitoki akmenėliai ir buvo 
vertas $5,000.

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

Ketvirtadienį, 13 d. gruo-

Nebėbus’’,
ras, Klimiutėi ,'siėtyniečįai ir 
Elizabęfho Raudonos žvaigž
dės Mėfgfinų Sekstetas. .‘Tai 
kaip matome bus juokų ir mu- 
Žikos-dainų. Po programai 
tęsis šokiai. . Įžanga tik 50 
centų; vien tik šokiams—25 
centąi.

Kviečia Menininkų
Apskritys.

‘ » J ’ ’ »
Dvi merginos po 17 metų 

pasiprašė pavežioti, jas. Kada 
jas išsivežė ąnt Lįnden, kelio, 
tai apipiešė, atimant pinigus 
įr žiedus. Vėliau policija areš
tavo A; Verosą, 18 įmetu vai
kinu, 550 AįutumR Ave.j Broo
klyn, skkA, būk’ t Ai jis tą atli
ko. štai merginoms ir. “rai
das.”. . ‘ . i :. -

■^SSS^

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos .Įįgos, Cy<įQiįi& 

t 1 Jydbęip' iQdcfa 
Tšbėrmk fcauy 
Jo ;NesVcikųm$iį 

‘e.r»vu . ? Ugob 
Chroniški Skaur 
duĮi 
žarnų 
žarnėi 
b-ą kn 
mas, 
girnai ir Chronic 

_________ k;i: Naaveikavi- 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite koltĮ negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. ZinsJ • *
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai 
< Tarp 4th Avė/ ir Irving * PI. 

York
Valandos—9 A'. II. fld 8 P. M. ; 

: O sekmadieniais 9 Ud 4 P; M.''
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