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KRISLAI
Daina iš po Jūrų. 
Duonos Kortos. 
Mire Grekovas. 
Sukilimai Mandžurijoje. 
Sovietų Atlasas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Sovietų Sąjunga milžiniškais 
žingsniais visose srityse eina 
pirmyn. Lapkričio 30 dieną iš 
Juodųjų jūrų dugno per radio 
dainavo ir kalbėjo narūnai. Jie 
dirbo prie ištraukimo laivo 
“Kit”, kuris nuskandintas pilie
čių karo metu per baltagvar
diečius. Iš gilumos 33 metrų 
(107 pėdų), jie pasakojo apie 
savo darbą. Gi narūnas čer- 
kan sudainavo: “Mus sumušt, 
Sumušt norėjo, mus sumušti 
bandė.” Demjan Biednyj, 
‘IPravdos” išleistuvėje buvo ir 
gurdėjo, kaip jo žodžius daina
vo iŠ jūrų dugno. Garsusis po
etas besiklausydamas vėl supy
nė naują 
Sąjungos 
jėgas..

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

No. 298 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio (Dec.) 17, 1934

Žudysią Vokiečius už 
lytiškus Santikius

su Žydais?
MUNICH. — Frankonijos 

srities hitleriečių vadas Ju
lius Steicher reikalauja mir- 
čia bausti Vokiečius ir vo
kietes už lytiškus susineši- 
mus su žydėmis ir žydais. 
Jis tvirtina, būk dauguma 
kriminalistų turį savyje žy- 

Soviety Sąjunga panaikino diško kraujo; o girdi, patys

eilėraštį apie Sovietų 
galingas apsigynimo

dyonos kortas. Valdžios pareis- žydų kraujaktiniai yra skir-
kime skaitome: “Dabar Sovietų 
valstybė turi užtektinai daug 
duonos tam, kad pilnai ir neabe- 
jojančiai aprūpinti gyventojus 
duona be duonos kortų, visur 
laisvai pardavinėjant duoną.” 
Žinoma, toki igonorantai ir 
plunksnos razbaininkai, kaip 
“Darbininko” kunigiški re
daktoriai nepraneš tą savo skai
tytojams, bet ir toliau meluos, 
būk Sovietų Sąjungoje yra ba
das ir žmogus žmogų ėda.

Lapkričio 27 dieną, Sevasto
polyje, .netikėtai mirė Sovietų 
Sąjungos garsus dailininkas 
(piešėjas) M. B. Grekov. So
vietų valdžia po jo mirties pa
skyrė jo žmonai 300 rublių mė
nesinę pensiją. Matote, kaip 
darbininkų ir kolchozninkų val
džia rūpinasi savo piliečiais.

Japonijos imperialistai vis gi
liau veržiasi į Cfiiniją, grobia 
jos provinciją Chakar, ruošia
si pulti Mongolijos Liaudies 
Respubliką ir Sovietų Sąjungą. 
Karą jie gali išprovokuoti, bet 
jiems sveikiems iš jo neišeiti.

Japonijos provokacijos nesi
baigia ant Ryt. Chinų Gelžkelio. 
Ties Chiucheze stočia Japonijos 
imperialistai apginklavo 250 
mušeikų, kurie nuolatos daro 
užpuolimus ant to gelžkelio dar
bininkų.

Bet Mandžurijoje yra aštri 
kova ir prieš Japonijos impe- 
rialistus ir jos padarą Manchu- 
kuo. Net japonai pripažįsta, 
kad rugsėjo mėnesį Mandžuri
joje buvo 38,000 sukilėlių, pa
sidalinusių į 1,009 grupes, ku
rie padarė 1,706 užpuolimus ir 
nukovė 137 Japonijos kareivius. 
Kas bus, kada karas prasidės? 
Tie partizanai užduos skaudų 
smūgį imperialistams iš užpaka
lio.

Iš Sovietų Ukrainos pranėša, 
kad į 9 mėnesius Charkovo mie
ste darbininkai pirty) 450 pia; 
nų. <Mgu“ darbininkai perkasi 
pianus* tai reiškia, kad jie ne
badauja.

Gruodžio 16 dieną sukako ly
giai 12 metų nuo laikoj kada 
Sovietų Sąjungos Leninistinis 
Komunistinis Jaunimas nusita
rė būti šefu (globėju) Raudo
nojo Laivyno. Nud to laiko 
SSSR Raudonasis Laivynas su
stiprėjo ir yra pasirengęs at
remti priešų puolimus.

tingi nuo vokiečių kraujo 
kūnelių; tatai jis “patyręs”, 
studijuodamas s k i r t i n gų 
tautų kraują per mikrosko
pą.

Tokius šlykščius, nei per 
nago juodymą neįrodytus iš
mistos jis pasakojo Vokieti
jos teisėjų ir advokatų su
sirinkime, ir tie Hitlerio tei
sininkai nei vieno žodžio ne
tarė prieš Steicherio sapa
liojimus.

Steicher pripažino, kad 
dabar “tūliems” žydams 
Vokietijoj yra bėda, bet sa
ko, “mes neturime jiems jo
kio pasigailėjimo.” Jis rei
kalavo išleist dar griežtes
nius įstatymus prieš žydų 
tįautą.

Susidūrus garvežiams dviejų greitų prekinių traukinių Brooklyne, du 
darbininkai tapo užmušti ir 6 sužeisti. Tai sėkmė blogų signalų, pasku
bos ir perilgų darbo valandų, kuriomis perdaug nuvarginami darbininkai.
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Įrodyta, jog Amerika 
Kariavo Svarbiausiai 
Už Bankierių Pelnus 
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Jungtinių Valstijų valdžia pas 
Gleen Martin Co., Baltimore j e, 
užsakė 95 didelius lėktuvus- 
bomberius. šie karo orlaiviai 
galės vežti po 4,20Oxsvarų bom-
bų

Kongresmanas Wilcox iš Flori
dos reikalauja, kad būtų paskir
ta $200,000,000 budavojimui ir 
geriau įrengimui karo laivyno 
prieplaukų Ramiojo vandenyno 
pakraštyje. Veikiausią! būsima 
kongreso sesija jo reHealavimą 
išpildys.3 ■ ■' > ■

Hitlerio Traukinys 
Užmušė 14 Aktorių 
BREMEN. — Traukinys, 

kuriuo važiavo Hitleris ir 
keli jo ministerial, be jokios 
atodairos g a 1 v a t r ukčiais 
pleškėdamas, sudaužė auto
busą. 14 keliaujančių akto
rių buse tapo užmušti ir 7 
pavojingai sužeisti. ,

VISUR URMINGAI RENGIAMASI Į ŠALIES 
DARBININKŲ KONGRESU WASHINGTONE

BINGHAMTON, N. Y?
Viso miesto darbininkiškų ninkai ir kt. išreiškia g,alto: 
organizacijų konferencija £0 pritarimo šiam kongre- 
įvyks gruodžio 21 d., 7:30 i sui ir jau išrinko daugelį 
vai. vakare, Central Labor, delegatų.
Hali, kur bus išrinkta; dele-' 
gatai į visos šalies darbinin
kų kongresą, kovai už tuo- 
jautinį žmonišką bedarbių 
šelpimą ir už bedarbių ir so- 
cialės darbininkų apdraudoš 
įstatymą visai šaliai. Kon- 
ferencijon pakviesta 44 dar
bo unijos, pašalpinės ir net 
bažnytinės negrų ir baltųjų 
darbintokų organizacijos.

PhikJelphia, Pa. — Tarp
tautinė Darbo Federacijos 
liejyklų darbininkų unija 
parėmė darbininkų kongre
są,, kuris įvyks Washingto
ne sausio 5-7 do 1935 m. ir 
išrinko savo delegatą. , Ap- osevelto valdžiai, kad jos 
skaitliuojama, kad nuo Dar-negalės atmokėti ,- karįnių 
bo Federacijos unijų bustpa--bei pokarinių paskolų Ame- 

™ i fąčiąųs Įįoosęveltas
. į dar tikįsij kaip nors ateityje 
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Pašto ženklų šmugelio Byla
KAUNAS.—Buvęs pašto val

dybos direktorius Adolfas Sruo
ga ir valdininkai Augūnas su 
Vasiliausku kaltinami, kad su
sitarę su neišaiškintais asme
nimis padėję pašt(| sandėlin pa
dirbtus' ženklus po. 3 lt., su baž
nyčia ir bokštais UŽ 864,000 lt. 
ir po 5-lt. ženkl^tiž i 1,1^,500, 
lt., visb> 2,860,500 lt., o tokį kie
kį tikrų ženklų pardavė, 5 pasi
imdami sau pinigus. , .

panosėn. Užpuolikai parvertė 
jį ant grindų ir ėmė spardyti 
kojomis. Bespardydami išlaužė 
vienam šone—3, o kitame 1 šon
kaulį. Sužeistasis nuvežtas mies
to ligoninėn, kur paguldytas 
gydyti. Debaila turi Pagyžių 
gatvėje namus ir šeimą.

WASHINGTON.— Į pe- j už tuos pinigus Anglija, 
reitą pasaulinį karą Ameri- įFrancija ir kiti sąjungini^ 
ka įsivėlė ne todėl, kad vo- j ‘' ' ' ’ ' 
kiečiai nuskandino laivą 
“Lusitania” ir prigirdė virš 
tūkstančio Amerikos pilie
čių. Prezidento Wilsono val
džia paskelbė Voki< tijai ka
rą, idant apsaugot Morgano 
ir kitų bankininkų paskolas 
Anglijai ir padaryt daugiau 
pelnų Amerikos kapitalis
tams. Tatai įrodo buvusio 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus Walter Page susi
rašinėjimas su Wilsono val
džia. Dabar tyrinėjančioje 
senatorių komisijoj buvo išė iš pasaulinio karo. Tole- 
perskaityta slapta ambasa- sniame senatorių komisijos 
doriaus Page kablegrama, tyrinėjime paaiškėjo, jog 
atsiųsta prez. Wilsonui 1917 fju pontų kompanijos Old 
m. Page pranešė Wilsono Hickory parako fabrikas 
valdžiai, kad “Anglija nega- |pasidarė net 39,230 dolerių

kai pirks ginklus', amunibiją I 
ir kitus karo reikmenis pį- ’ 
čiose Jungtinėse Valstijos^ ■ 

“Mes gi palaikytume ii* 
didintume savo prekybą, 
tęsė Page,—iki karo pabai
gai, o po karo Europa pirk
tų iš mūsų maistą ir milži- • j 
nišką daugį medžiagų, ku
rios bus reikalingos, kad at- 
steigtų pramonę po karo.”.

Vakar buvo rašyta apie 
šimtus nuošimčių pelnų, ku
rių Amerikos ginklų ir amtv- 
nicijos fabrikantai prisiple*
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Mainieriai, plieno . darbi- Daboklėje! Išlaužė . 
šonkaulius <

Į policiją buvo atgabenti iš

Hitleriečiai Penėjo į Lietu
vos Pusę

^LAIPėDA’-t- Vokiečių mui
tinės valdininkai lapkričio 20 
d. tiekt isidrąsjno, kad perėjo į 
Lietuvos pusę ir ant Tilžės tilto 
ties Panemune stovėjusį vežimą 
su malkomis nusivežė į Vokie
tiją, ten jį iškratė ir tik savi-

įvairių vietų keturi girti pilie- ninkui pareikalavus, tą vežimą 
čiai: Debaila Adomas, žižys Ig-

Lietuviai darbininkai, pa- !naš, Vainauskas Stasys, ir Nor- 
sirūpinkite, kad iš kiekvie- 'gėla Pranas. Visi keturi buvo 
nos jūsų kolonijos būtų nu- Iuždaryti čia pat prie policijos 
siųsta delegatai į tą begali-1 esančio j daboklei. Uždarytieji 
niai svarbų visos šalies dar- tarpusavy stumdytis, norė- 
- - - - .... darni numauti Debailai nuo ran

kos žiedą. Tuo tarpu žižys ir 
Vainauskas Debailą ėmė rimtai 
mušti, vis reikalaudami žiedo, 
kurio patys negalėjo nuo piršto 
numauti. Be sąmones girtas 
Debaila nerėkė, tik niurnėjo sau

bininkų atstovų suvažiavi
mą kovai už teisę gyventi 
keliolikai milionų bedarbių.

Lietuva Neatsiteisia
Amerikai $342,635

.WASHINGTON. — Nors 
Anglija, Franci j a ir ketu
rios kitos šalys pranešė Ro-

grąžino. Įvykis prasidėjo taip: 
vienas,Lietuvos pilietis vežė ve
žimą malkų į Vokiet. Lietuvos 
pusėje, ant Tilžės tilto, iškin
kęs arklius nuvedė pas veterina
rijos gydytoją, o vežimą laikinai 
paliko ant tilto, Vokietijos 
muitinės valdininkaj, sulaužy
dami krašto ribas, perėjo į Lie
tuvos pusę ir nusivežė vežimą 
su malkomis. Vežimą Vokieti
joje be savininko iškratė, neva 
j ieškodami kontrabandos.

lės atmokėti $400,000,000 
paskolos Morganui ir ki
tiems Wall Stryto banki
ninkams,”—jeigu nebus ka
riškos talkos iš Amerikos. 
Page kablegramoj toliau sa
ko:

“Jeigu Jungtinės Valsti
jos paskelbs karą prieš Vor 
kieti ją, tuomet didžiausia 
mūsų pagelba Anglijai ir ki
tiems talkininkams bus da
vimas jiems paskolų... Di
delė nauda iš to būtų, kad 
visi paskolos pinigai liktųsi 
Jungtinėse Valstijose.”

Vadinasi, paskolos bus 
duodamos tokia sąlyga, kad

gryno pelno už kiekvienų 
dolerį, kuris buvo jų įdėtai į 1 
tą biznį.

Tas fabrikas rengti kpm- \ 
panijai kaštavo tik $5,000; 
bet jis per tris savaites da?' 
ve jai $2,000,000 pelno, Val-\

talo, idant fabriką paĄau- 
jint ir praplatinti. Bet yj 
jo pelnai teko vien du Po: 
tų kompanijai. Karui užsi-. . 
baigus, parduodant fabriko 
įrengimus, pastatytus, vy
riausybės pinigais, valdžiU 
negavo nei $4,000,000, reiš
kia, nei dvidešimtos dalies , 
savo pinigų.

ANGLIJOS VALDŽIA TAIP PAT STENGIASI ' 
UŽSLĖPTI SAVO GINKLŲ ŠMUGELN1NKUS

■ę?

Gręsia Italijos Karas
Sm Abyssinija Afrikoj

siųsta bent 20 delegatų į tą ^rikai 
kongresą. < ,

1 NEW YORK.
Trimming Darbininkų 
priklausoma unija išrinko V . v. v i,..delegatus į darbininkų kon-1! ^arp neipok^ncįų t .salių 
gresą Washingtone; ■ - J g™,0’jdzio l5 d. isięmet Lietuva tu- 

CLEVELAND, Ohio. — rėjo sumokėti $342,685 im- 
Vietos Jungtinė ’ Vengrų ant krūvon1 naują Įmokė j i- 
Draųgija, susidedanti iš 20 mą su senaisiais, užvilktais 
organizacijų, ir turinti 10,- įmokėjimaisJ •' • 
000 narių, užgyrė visos ša^; Nežiūrint prez. RooseveL 
lies darbininkų kongresą to “Vilčių”/ Amerika turės 
Washihgtone. JI parėmė ir atsisveikinti su bidonais do* 
30 kitų vengrų organizacijų, lėrių karinių paskolų. . 
nežiūrint, kad daugumoj jų ' ' —----- ——J • -
dar tebevyrauja klerikalai
ir atžagareiviai vadai. Eili- met universitetus ir kolegi- 
niai nariai, nežiūrint politi- jas Jungtinėse Valstijose 
nių ir religinių skirtumų, lanko 978,632 studentai, 
remia SVashirigtoniški darbi- kaip raportavo Cincinnati 
ninku kongresą delei bedar- Universiteto1 prezidentas R. 
bių apdraudoš.-'’ ” '4' 1 ''’ Walter?7' '

r Cincinnati, Ohio. — šie-

. AB YSSINI JA, Afrikos 
šalis, įteikė skundą Tautų 
Lygai prieš Italiją. , i Kaltis 
na, kad gruodžio 5 d. Mus- 
šolinio kariuomenė iš Italų 
Valdomos Somaliland kolonih 
jos prddėjo šaMytuį Abys-. 
sinijos i pūsę; ’ Įvyko jųūšfe;, 
nukauta 110 abyssiniečių ir 
30 italų. . • .

Abyssinija r e i k a 1 a uja, 
kad Italija. atsiprašytų; ir 
medžiaginiai, atlygintų. Bet 
to paties reikalauja ir Ita
lijos Valdžia, pasakodama, 
būk abyssiniečiai pirmi pa
darė užpuolimą.. ■ .

Jau 1896 metais Italija tu
rėjo /karą su . Abyssinija. 
Tuo sykiu abyssiniečiai nu
kariavo Italiją, i i 1 /,;

Lenky Radi© “Karas” 
su Prancūzais

VARŽA VA. — Vietinė 
Lenkų radio stotis nukirto 
perleidimą koncerto iš Pa
ryžiaus. Nes to koncerto 
programa nebuvo skelbiama 
lerikiškai. ‘ Lenkai buVo iš- 
khksto išsiderėję,' kad fran- 
cūzai skelbs programą ir 
lenkiškai; bet francūzai ne- 
išlaikė savo žodžio.

“Gazeta Polska” pyksta, 
kad francūzai’ niekina len
kų kalbą ir> nemoka ištart 
net Lenkijos radio stočių 
bei miestų vardų. Daug 
draugiškesni esą vokiečiai: 
jie iš savo radio stoties 
Frankfurt-am-Main visuo
met skelbia programas ir 
lenkų kalba.

- Tarptau- Frankfurte-am-Main, Vo-Tampa,. Fla.
tinę 'Aliejaus Darbininkų kieti joj, naziai prilipdė prie 
Draugija išrinko delegatą į kelių žydų krautuvių dide- 
Amerikos' darbininkų kong- Jius. plakatus, įšaukiančius: 

i ’resą. I^Nepirkite nieko iš žydų!”

LONDON.—Anglijos vai-igliškąja kompanija, 
džia gavo pasiūlymą nuo 
Amerikos senatinės ginklų 
tyrinėjimo komisijos vado 
G. Nye, kad jis galėtų per- .
duoti Anglijai dokumentus, terija dalyvauja tarptaųtj- 
kurie įrodo bendrą anglų irjniame ginklų biznyje, imda- 
amerikonų ginklų šmugelį, ma iš to kyšius. 
Senatoriaus Nye pastoly- -------------------
mas padarė nesmagumo An- I aJvn’Mnkjmpm 7iiva * 
glijos valdovams; ir jie at- Laivo IWkUIHeje 
sakė jam, kad su dokumen-j Astuoni Darbininkai ’ J 
tais dar palauktų, kol Ang-: ,
lų vyriaušybė paskirs savo? Atlanto vandenyne per 
tyrinėjimo komisiją. į audrą nuskendo Anglų lai-
” Darb. Anglijos* seimo at- vas “Usworth,” kuris vežė 
Stovas Morgan Joųes reika- anglį. Žuvo 6 jo darbinin- 
lauja padaryt teismišką tar- kai. Belgijos laivukas “Jean 
dymą Sir Charles Crave- Jadot” priplaukęs gelbėjo 
n’ui, Vickers ginklų ir amu- kiek galėjo; begelbstint 
nicijos kompanijos direkto- “Uswortho” įgulą, prigėrė 
riui. ’ir du “Jean Jadot” darbi*

Craven pernai rašė Ame-. nin^aL
GroS BCotnnKOmkaad AR LEIs’WUnIt MOR- • 

Azijos kar’o ministeSl «ANO APYSKAITAS? 

pasižadėjo Vickers kompa- WASHINGTON. — Gink- 
nijai duoti pastatyt naują 
povandeninį , karo laivą 
“Clyde;” bet Anglų minis
terija įsakė jam pirma su- 
sižinot su minima amerikine 
kompanija. Be to Craven 
reikalavo, kad amerikinė 
kompanija laikytų slaptybėj 
nuo Jungtinių Valstijų val
džios susirašinėjimus su an-

Tas parodo, kad Anglijos 
ir Amerikos ginklų fabri
kantai turi artimus ryšius, 
ir kad pati Anglijos minis-

lų biznį tyrinėjantį senatorių 
komisija abejoja, ar valdžia 
leis jiems paimti ir perkra
tyti karo laikų apyskaitas X 
P. Morgano, stambiausio 
Amerikos bankininko. Tyri
nėtojai nužiūri, kad Morga
nas yra skandališkai prisi
lupęs pelnų iš karo finansa* 
vimo. ‘ u
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Jai buvo įstatymiška ;ir legalu: nuversti 
caro valdžią ir Kerenskio valdži 
kuoti kapitalistų dirbtuves. ir ’ 
sunaikinti Kolčako 
mus, nušluoti sabotažninkus
liaus, 1934 metais, sunaikinti tuos balt- 
gvardiečius teroristus, kurie buvo atvy
kę iš užsienio su reVolvėriais ir granato
mis sunaikinti geriausius revoliucijos va
dus. Mums tik gaila, kad su tais niek
šais, liaudies neprieteliais nebuvo apsi
dirbta anksčiau. Mums tik gaila, kad 
jiems pavyko išrauti iš gyvųjų tarpo 
mūsų draugą Kirovą.

laikraščių veidmainiams.- nebuvo gaila tų 
Sovietų Sąjįingos darbininkų, kurie žu- i 
vo' keliose geležinkęlių nėląiinėše, kurias 
surengė baltg’dardiėciai tef o ristai. Ne
gaila jiems likusių našlių ir našlaičių. 
Bet krokodiliaus ašaras jie lieja prie ka
po keletos ; ba^'yardięčių, kurie atvyko

TRUMPMENOS

Revoliucija Turi Savo Įstatymus 
Savo Kelia

Socialistų Partijos angliškas organas 
“The New Leader” už gruodžio, 15 d. pri
pumpuotas nuodais prieš Sovietų valdžią 
ir komunistus. Rašo James Oneal ir

Rockforde LDS kuopos 
pirmininku buvo Prūgeikos 
auka, F, Petronis, žmogus, 
kuris, matomai, nieko :neiš- 

r , nieko nepamiršo 
organizacijoj. Kad, 

“ kųppos 
Petronis

moko
mūsų
“padaryti; tvarką;
susirinkime, - ( F.

tiksliai, sąmoningai, planuotai, griauti, 
rengti nelaimes, žudyti darbininkus! Ne 
žmoniškumas jiems rūpi, bet; -tas seriafe, 
neužgesintas troškimas matyt sunaikin
tą sovietinę tvarką ir atsteigtą carų ir 
kapitalistų viešpatavimą. Lai tą supran
ta kiekvienas darbininkas.

nizacijoj niekam tokios me- 
todos nepavyks pravesti. 
Beje, net ir “pačiam” Gegu
žiui juk policijos šaukimas, 
after all, neišėjo naudon, 
nepaisant to fakto, kad jį 
rėmė ir palaikė B agočiai, 
Grigaičiai ir kiti negarbin-

1 mano, kad dabar, kuomet 
tie nariai yra apsėsti finan
sinio ir moralinio krizio, 
daugelis jų “atsisakys mo
kėti ekstra suvirš dolerį kas 
metą.”

Man išrodo, kad SLA na
rius daugiausiai sudemora- 

i lizavo patys viršininkai ir 
; visi, kurie pučia į tą dūdą.

DETROIT, MICH
Scottsboro Naudai Šokiai

Nepaprastai puikiąi pri
ruošti šokiai įvyks Rainbow 
Gardens svetainėj, 6515 Chenė 
St., prie Milwaukee, penkia
dienio vakarą, gruodžio 
(Dec.) 21 d. Vietinio Scotts
boro Gynimo Komiteto se
kretorė, Catherine Carmich
ael, praneša, kad tie Šokiai 
specialiai rengiami snkėlimui 
pinigų gynimui Scottsboro ber
niukų, ypač Haywood Patter- 
Son ir Clarence Norris, kurių 
byla yra perkelta į auggčiausį 
J. V. teismą, ir kurių bylos ve
dimui reikalinga nepaprastai

Pavasarį, 1917 metais, Rusijos liaudis 
f sukilo prieš carizmą. Tai buvo “nelega

lus” sukilimas, sukilimas prieš “įstaty- 
mus’U Taip staugė monarchistiška spau
da. Sukilėlius prakeikė bažnyčia, kaipo 
prasižengėlius prieš dievo pastatytą val
džią ir prieš jos “šventus” įstatymus.

Rudenį, 1917 metais, Rusijos darbinin
kai 5h’Valstiečiai, bolševikų partijos va
dovybėje, sukilo prieš buržuazinę Keren
skio; valdžią. Ir vėl šaukė buržuazinė 
spauda, kad tai sukilimas prieš “įstaty
mus?, “nelegalus,” prakeiktas! Prie ši
to šaukimo tada jau prisidėjo ir socia
listinė spauda ne tik Rusijos, bet viso pa
saulį). Mūsiškiai “Keleivis” ir “Naujie
nos”; taipgi neatsiliko.

Lapkričio revoliucija išvaikė buržua
zinį seimą, įsteigė Sovietų valdžią, pro- 
lefarinę diktatūrą. Tas pats alasas: 
“prieš įstatymus,” “nelegalu”, “prakeik
ta !”<

Prasidėjo konfiskavimas turčių nuosa- 
vybds^geležinkelių, dirbtuvių, kasyklų, 
bankų, stambiųjų žemių ir t.t. Dabar 
dar į garsiau rėkė liaudies priešai, kąd 
bolšęvikai tikrai ‘pasiuto”, tikrai pamy- ; 
nė visas “žmoniškumo” teises, virto “plė-

I
Sęjkė Kolčakų, Denikinų sukilimai. Juos 

reikėjo numalšinti geležine proletariato 
ranka. Nemažai baltgvardiečių žuvo 
mūšiųr laukuose, daugelis reikėjo pasta
tyti prie sienos ir sušaudyti, nes jie ban
dė sugrąžinti seną kruviną carų siste
mą. Mes vėl girdėjome buržuazinius 
prakeiksmus, leistus ant bolševikų gal-

Norman Thomas. Jie neprotestavo 
prieš baltgvardiečiusį jkufiįe nuaudė, drau-. 
gą Kirovą. Iš viso aprašymo/, matyt, ‘ 
kad jie užjautė teroristui Nikolajevui. 
Kas kita dabar, kuomet bolševikai pakė
lė ranką prieš teroristiis. 1 Nesitveria' 
piktumu Onealąi ir Thomasai. ' O tas tik 
parodo, kur randasi Socialistų Partijoj 
vadų simpatijos, viltis ir troškimai. '

So. Bostono “Keleivis” (gruodžio 12 d.) 
taip nusiminęs del savo kolegų baltgvar- 
diečių likimo, kad net liežuvis jam su
simaišė. Jis surado, kad tarpe sušaudy
tų baltgvardiečių “buvę ir 14 Maskvos 
OGPU viršininkų.” Gi faktas yra, kad 
tokio sutvėrimo, kaip “OGPU” senai ne
bėra. Ši organizacija—valstybinė, politi
nė administracija—tapo likviduota keli 
mėnesiai tam atgal. Tas nelaimingas 
So. Bostonas! Klerikalų “Darbininkas” 
aną dieną prisikėlė iš numirusių švedą 
Nanseną, o dabar “Keleivis” tą patį pa
darė su “OGPU”.

Michelsonas begėdiškai meluoja toliau. 
Jis sako: “Stalinas dabar savo žvalgybi
ninkams visai nepasitikįs ir sutraukęs į 
Maskvą .daug raudonarmiečių valdžiai 
saugoti.” Nė krislelio teisybės; Tai iš- 
mislas nesveikos “Keleivio” redaktoriaus 
galvos. Bet, mat, menševikams pateisi; 
namas kiekvienas melas, ■ kuoųiet .ęiųą 
kalba apie darbininkų tėvynę* . Jie Jos ne- . 
abkenčia, jie trokšta jai mirties ir grie
biasi visko, kad ją diskredituoti lietuvių 
darbininkų akyse.

Paskui, prakišus atviruose mūšiuose, 
mntr-Tevoliucionieriai pradėjo slaptai 
iudyti komunistus, griauti naują tvar
ią, gadinti mašinas, dirbtuves. Jie bu
rn sugauti ir nuteisti, turėjo užmokėti 
ąbai skaudžiai. Buržujai, socialistų va
lai, kunigai ir kiti darbo žmonių neprie- 
»liai," apsivertė nekaltais avinėliais ir 
jvoltu šaukė prieš bolševikų “terorą”, 
irieš nesiskaitymą su “žmonių gyvybe.”

Bęt revoliucija maršavo pirmyn, sky
lė prieš save kelią, šlavė šalin visokį 
jrudą ir laimėjo milžiniškus atsiekimus.

Priešai buvo perblokšti, pritrempti, bet 
iar He visai sunaikinti. Jie pasitraukė, 
)et tiantį grieždami. Jie gavo paramą 
ižsienio kapitalistų, ir pradėjo slaptai 
lukti lizdą Sovietų žemėje, darbininkų 
levynėje. Tas lizdas nutarė pradėti dar
ią 193M metais! sunaikinti bolševikų ir 
Sovietų vadus, sugriauti dirbtuves, sukel- 
i demoralizaciją, atsteigti seną tvarką. 
Be nužudė draugą Kirovą,- Sovietų val- 
ižia kirtč kieta savo ranka. Suėmė tą 
Iždą ir tuos, kurie pasirodė kaltais ren
gime sąmokslo, kruvino teroro, po teis
ite—pastatė prie sienos ir sušaudė.

Vaje, visai pasiuto buržuazinė, kunigi
ne ir socialistine spauda. Vienu balsu 
jaukia: “Nelegalu”, “neteismiška”, “te- 
•oriška”, “baisu”, “necivilizuota”. Bai- 
JU jiems, kad Sovietų valdžia neleido at
sekti baltgvardiečių lizdui savo kruvi- 

tikslus. Baisu jiems, kad tas lizdas 
susektas ir išdraskytas! Štai ko 
gaila, štai kodėl jie taip staugia 

‘š Sovietų valdžią ir komunistus.
Jį Bet revoliucija eina pirmyn. Jinai tu- 

savo įstatymus, savo legaliŠkumą, sa- • 
kelius. Proletarinei revoliucijai įsta- 

Aiįiiškti ir legalu ginti darbininkus ir 
: yidstiečius nūo baltgvardiečių teroristų, 
f W 
r#-- • ■S. • .

“Žmoniškumas”, Revoliucija ir 
Krokodiliaus Ašaros

Norman Thomas rankas iškėlęs kuni
giškai šaukia vardan “žmoniškumo”,. 
“augštesnio teisingumo” ir t. t. Jam 
gaila sušaudytų teroristų, kad su jais 
nebuvo daroma didelių ceremonijų. Tai, 
girdi, niekis, kad jie per Lenkiją, Latvi
ją, Estiją atėjo ginkluoti revolveriais ir 
granatomis žudyti Sovietų vadus. Rei
kėjo palaukti, palaukti jų darbų! Reiš
kia, reikėjo palaukti, kol ne tik Kirovą, 
bet visą bolševikų politinį biurą teroris
tai nužudys. Bet, tada, žinoma, Tho
mas būtų reikalavęs, kad būtų palaukta, 
pakol Sovietų valdžia bus nuversta, nes 

K toksai buvo teroristų ir užsienio kapita
listų tikslas! • .,; >; ■ . ‘

Argi neaišku, kad šios Thomasų/ Gri
gaičių, Michelsonų ašaros yra krokbdilių 
ašaroą? Vardan “žmoniškumo” jie pa- 1 
slępįa savo ilgas politines iltis. Jie ne
drįsta atvirai pasisakyti, kad jiems, gai; z 
la, kad; baltgvardiečiams nebuvof leistą > 
atsiekti sava tikslus pilnai. Jeigu įie^ 
taip pasakytų, tai "darbininkai jais pasi-r 
piktintų. B:et.į kuomet jie veidrriainingai 
pąslepia savo . tikslus po “žmdhiskuhio” ' 
ir “augštesnič teisingumo” mąska,(,tai 
daugelis darbininkų gali jiems patikėti ir, 
atsikreipti prifeš Sovietų Sąjungą.;; < ■> •;

Proletarinė revoirticija pripažįsta’ tik 
vieną Žmoniškumą, tdi. yra, apginti dar
bininkų ir valstiečių laimėjimus. Tam 
tikslui pąteišinamos visos ;prięmonės. 
Kas dar vis bandys Sovietų Sąjungoje 
sugrąžinti seną tvarką^ atsteigti carų ir 
kapitalistų viešpatavimą, sugriauti soci
alistinę kūrybą, uždėti’ ant liaudies bai
saus išnaųdojįmo ir vargo pančius, tą 
proletarinė revoliucija nušluos nuo kelio

. be jokip pasigailėjimo., ... j ( ., ■;;\
Buržuazinių, socialistinių ir klerikalų

vieną gražią dieną pasisau
kė policįštą-detęktyvą,įė^af 

. žinodamas, kad LDS nariai 
'tokių gegužinių metddų “da
rymui tvarkoįs” organizaci
joj ’nepakentė i‘r nepakis. :

Žinoma, tokia šavo takti
ka, F. Petronis feaVe 'nusi- 
maskayo politiniai ir mora
liai ir šiame gruodžio me-

1 nėšio susirinkime kuopos 
nariai jo neberinko į sekan-, 
čių metų kuopos valdybą.

“Vilnies” korespondentas 
dabar praneša, jog šiame 
LDS kuopos narių susirinki
me E. Petronis

reikalavo užmokėti jam $3 iš 
kuopos iždo už tai, kad jis 
šaukdamas policistą kuopos 
susiriūkimaii sumokėjęs iš sa
vo kišeniaus. Jam'pastebėta, 
kacj jis tą policistą šaukė, tai 
jo ’ dalykas ir teužsimoka 
pats., Jis aiškinosi, kad po- 
įieištą šaukęs delei protekci;

, jos.; Tada d. K. Tą pastebe.- 
i jo: .“Petronis reikalavo pro-

. tekcijos, tai jei taip, tenu
eina policijos stotih ir tesėdi

i tėn, jbus geriausia . pfotekci- 
; ją.7 Pirmininkas A. šiiiionis 

;tuo įsižeidė ir neleido daū-
, ;giau kalbėti. Tas klausimas 
; leistas' bals’aVirn'ui. > Pasekmės

. tokios:! 36 baloti; kad . nemo
kėti jam tų. $3, o 4 bąlsai < už,( 
kad .užmokėti. Čią jau pasi
rodė, kad ir jo draugai nesu
tinka tokias išlaidas padeng- 

, ti; kaip šaukimui policijos ir
tt. Vadinasi, kas jau per
daug, tai perdaug ir patys ei
liniai sklokos nariai tą mato.

Smagu, kad egliniai '“sklo
kos” nariai tą pamatė. Tas 
padės jiems greičiau perma-iA- Klimas, Hartford, Conn.-

” organizaci-

tyti ir visą; Prūseikos-But- 
kaus politiką, kadangi tai, 
ką F. Petronis vykdė ir yra 
niekas daugiau, kaip prū- 
seikizmas.

Policijos pagelba Prūsei- 
kos auklėtiniai bandė val
dyti LDS kuopą St. Louis, 
Mo., bet nepavyko. Polici
jos pagelba prūseikinis F.

v^c*x. jFer ilgą laiKą jie reke, Fsau-
'. . . ------ - - kė, būk SLA stipriausia,

i i Hartfordo* * čekhnauskas būk milionas dolerių narius 
suranda, jog gegužinėj-ba- gražiausiai išgelbės (nuo vi- 
gočinėj organizacijoj “gre- sų pavojų,1 na, dėka tam, 
ta finansinio krizio, siaučia 
ir moralia krizis...” Pa
sakyta tai, kas turėjo būti 
pasakyta!

SLA praneša, kad pake
liama nauji nariams mokes
čiai. Ponas Čekanauskas

U...................................  /-------- -

šiandien nariai ir jaučiasi 
apvilti, • pamatę ' tikrovę! 
Aišku, kad moralinis krizis 
dažnai sunkiau pergyventi 
ir daugiau padaro organiza
cijai žalos, negu finansinis 
krizis!

gimo pelnas bus išimtinai nau
dojamas Scottsboriečių byląi.

Jimmie Davenport aukauja 
savo 13 šmotų Harlem Club 
Orchestrą, kuri grieš įvairiau
sius šokius nuo 8 valandos Va- - 
karo iki po pusiauuak&o. Nuo
širdžiai kviečiame visus daly
vauti.

Komitetas.

R. M. ŠYPSENOS
1.” Vajus Gavimui 1,000 Naujų Skaitytojy

Drg. A. J. Smitas Laikosi Pirmoje Vietoje, Bet Draugai 
Duobinis ir Reikauskas Lipa Jam ant Kulną

Ne kartą persergėjome vajaus dalyvius, kad neapsi
riktumėte manydami, jog Šimaitis jau visai atsiliko. 
Šiam raštui einant į spaudą, nuo drg. Šimaičio gavome 
pluoštą prenumeratų ir $56.00 money order. Ryt ar po 
ryt matysite, kur stovi Šimaitis.

Ypatingai į tai turi kreipti domės draugai S. Penkaus- 
kas ir Krance su Katilių.

'■ Seniai girdėjome nuo draugų P. Boko, iš Waterbury, 
A. žemaičio, iš Shenandoah ir D. Kručio iš Elizabeth.

Raudonoji lentelė Šiandien rodo:
> ■ t ; , , Pungtai i J- A. Jerome, S. Barre, Mass..

Jf. Smifh, j Philadelphia, Pa 1361 
bobinis, Newark, N. J------- 1337
Reikauskas, Shenandoah, Pa.-1201 
Bokas, Waterbury, Conn.—4..6I8

G, Krance,?!. ĮCatiJis, Bridgewater,
Mass. ------ ---------------------- 598

S. PeUkauskas, Lawrence, Mass. ’592 
A.L.D.L.D. 4 apsk. Pitts. Pa---- „547
J., Weiss, Brooklyn, N. Y._T------ .546
A.L.D.L.D. 11 ir 155 kp. Worcester,

Mass—__________________ 544
Geo. Shimaitis, Montello, Mass..—520 j
S. Puidokas, Rumford, Me.—----- 487
D. Galeckas, Philadelphia, Pa._:—471
O. Girnienė, Binghamton, N. Y.—443
P. Žirgulis, Rochester, N. Y------- 421
A. Daukant, Toronto, Canada-----349
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y.-224
A. Lipčius, Chester, Pa.------------ 220

Ar Jis Dvipatis?
Du seni pažįstami trauki- „ 

nyje susitikę kalbasi. Nau
jienas viens kitam pasako- , 
ja. Tarp kitko, Mr. Braun 
sako: S

“Atsimeni mūsų senąjį 
pažįstamą Gryną?” ;;

“šiūr, atsimenu,” patvir
tino Mr. Grey. “O kaip jam 
einasi?”

“Jam tai nekaip,” tęsia 
Braun, “jis dabar dvi pa
čias turi užlaikyti.”

“Ką tu . sakai!” nustebo 
Mr. Grey. “Nejaugi jis dvi- ,

p.

„219
„218I P. Buknys, Brooklyn, N. Y._ 

A.L.D.L.D. 84 kp. Paterson N.J. 213 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich---- 206

A. Valinchus, Pittston, Pa--------- 189
V. Globich, Wilkes Barre, Pa----- 182
A.L.D.L.D. 13 kp. Easton, Pa-----172
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.-x----- 158
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa----- 147
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. 141
A.L.D.L.D. Pirm? Raj. Kom. Montreal, 

Canada _ j_______
R. Mizara, Brooklyn, N. Y._ 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 
J. Žilinskas, Lewiston, Me._ 
J. Valatka, Haverhill,; Mass 
J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood, 108 

j A. Jesmantas, Harrrison, N. J—

S. Sasna, Brooklyn, N. Y.____k„36
Baltrušaitiene, Brooklyn, N. ,Y.~Lxc.-36 
Wni. Trainis, Royalton, Įll.^_ £_7-_34
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y.__ 34
Kompartija, Liet Frak._ _„„_„33
P. Taras, Brooklyn, N. Y._______ 33
J. May, Hoboken, N. J.T------------»_31
Z. Koval, Woodhaven, N. Y_____ 26
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y____ 11

patis?” U
“Kas tau! Jis tokios kvai

lybės jau nepadarytų,” aiš
kino Braiihas“ “bet, mato^ 
te, p'ėfėftį Savaitę įo stiitiūš 
apsivedė.”

Surinko Juodvarnis.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

mojimo, pasitaiko pertempti 
šitas opus susinėrimas. Kartais 
įvyksta net ir pačių kaulų išni
rimas: truputėlį kaulai pasi
duoda kiton vieton.

Kai taip įvyksta, greičiau
siai turi gydytojas, M. D. ar
ba ir osteopatas ar chiroprak- 
torius, kaulus į vietą atgal Su
varyt. Paskui reikia pagulėt 
ant kokio lygaus daikto, ant 
lentos ar ant ko, ir d a kartais 
esti reikalo kojos ištemptos 
palaikyti, pririšus prie jų ko
kius svarius daiktus. . vi- ■>

Paskiau atsikėlus, esti nau
dinga nešioti toks platus stan
dus "diržas, kad jis' laikytų 
kaulus krūvon paspaudęs, kad 
jie taip nesikėstų. Be to, kaip
ti kompresai, arba, da geriau, 
karšti ir šalti kompresai—-pa
kaitomis yra naudingas daik
tas. Trinti, masažuoti, brau
kyti, kaitinti yra gerai:, išju
dina geresnę kraujo apytaką 
ir padeda atsitaisyti.

Dijatermija arba elektrinis 
peršildymas tam tikrh mašina 
(“diathermy”) ir gi gerai da; 
ro. O vaistų jokių tam nėra 
—vidun imamųjų. Tepalų ku
kių ar mosčių trinti tai gtifima 
bet kokių vartoti.

Kai dėl svaiginamų gėrimų, 
tai geriau jų kuomąžiąušiai 
ragauti. O rūkyti tai ir visai 
meskite, — būkite vyras su 
nugarkaulių, o nė ten 
minkštakūnis, be valios, be nu-

STR£NDIEGLIS

Daug jūsų patarimų mačiau 
“Laisvėje”, bet niekad dar'ne
mačiau patarimo nuo “lumba
go.”.

Aš esu vyras 42 metų. Bis- 
kį vartoju svaiginamus gėri
mus ir rūkau cigaretųs. Mane 
žėdnas metas po porą mėnesių 
vargina tas “lumbago”. Kaip 
lietuviškai ; vadinasi, tai aš 

Ir turiu tada 
__ 66 net lovoje išgulėti. Man taip* 
—tada diegia pečiuose, prie pat 
Z~ 66 I s^dynėiį kadi aš negaliu nei 
.uu-64 > pašivfersti,’ hei susilenkti, nei 

Dr.^T. J. Kaškevičiuis, Newark,N. J.62 išsitiesti, nei atsikelti. Vien tik 
ifcą^pa^igūliu, tai taip ramiai 
dr’tūrių*gulėti. O, kaip tik pa
sijudinu, tai, kaip peiliu, veria 
iipatf j pečius. Trys metai jau, 
kaip man taip vis užeina. Pir- 
Jmm sykiu tai darbe kraunant 
įanglį su šiupele į vežimą, išto
lo metant, man nusmelkė į pe
čius, ir du mėnesiu išgulėjau. 
Antru syk tai ir taip pat dar
be, o šiuo kartu tai iš nakties, 
lovoje begulint.

Jums, Drauge, veikiausia te
ko pėriėnipti tam tikri raiščiai 
arba susinėrimai tarpe kryž
kaulio iš plačiųjų’ strėntaurės 
kaulų. “Sacro-*iliiac joint” 
vadinasi angliškai tas susinė- 
rimas. Nuo sunkaus, staigaus 
k i 1 s t e r ėjimo, kryptelėjimo,

„131 
„130 
„128 
„126 
„108 

*3

Petronis bandė valdyti LDS | jf .N^vailnS^ 
~ -- 1 - __ 95

I F. Pakali, Brooklyn, N. Y._^._į—88 
A. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.—^82 ~
A.L.D.UD. 149 kp. Phila. Pa..___ 74 , P.ats neŽinab.
E. Zitkiene, Hartford, Coną.. 
P. Janiunienė, Bayonne} N. J 
A. Bimba, Brooklyn,; Ni Y.— 
E. Skleris, Cleveland,,. Ohio1.----
j. Adams, Grand Rapids, Mich..

J. Balsys, Baltimore, Md,---—n-f® 
Geo. Stasiukaitis, iOllf^de, N.

1 A. Barčius| So. pbStėrt,; lįlaąs*
A. L.D.L.D.>39 kp\ ŠČraiįt^t?dvl._6q
B. Plungisį Cleveland! ,Qhii_'„_A47 
W. Brazai^ Hąrtfygd,'
J.'J. Mock^itis,; feiridgeijort, .Conn.^44'
J. Julius, ^ollrie- tĮk—
J. Baltušis, Chicago, I11X-— 
P. Ramons,; Scotia, N.

Muskauskas, Wilkes Ėarre/ Pd.^42^ 
D. Slavinskienėj Rockford, II1.—..42 
J. Bastis, Grand Rapids; Michi—-.42

1 —. ........... ■■ į- 1J-:

Naikinsią Svetimtaučią ’ 
Teisinus Chiiiijojė į' :
, NANKING. — Chinijos 
fašistų partijos( valdyba ža
da naikinti svetimšalių tei
smus, kurie patys teisia sa
vo kraštų piliečius. Sako, 
kad visus Chinų žemėje es
ančius nusikaltėlius turės 
teisti paprasti chiniškieji

. kuopą Rockford, Ill.,' ir ■ Čia I A. Kazokyte,^ Brooklyn, N. Y 
jam nepavyko. . Mūsų orga-

djrf turiu‘gulėti. O, kaip tik pa-

William Warms, 
kapitonas laivo Morro 
Caštle,; kuris sudegė ir 
kuriame žuvoapie pus
antro šimto ž m om i ų. 
Warm apkaltintas ne- 
prisilaikyme < apsaugos 
taisyklių ir J bus teisia
mas* : i 7 ■■ . <: i ■

<■ f 1.1 į •
teismai

MMM

Chinijos

stumterejimb aV kitokio pasi sistatymo
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
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Bet

NAMAI

Sir 1st. 1892

Daimontai

Smith pagamino čiepus, pa- j d ai draudė ką nors bendro tu

tik rau
(i arbi

•. I va- 
12 va- 
aštuo- 
įvesta 
tai už

Vestuvės ir Auka Lietuvos 
Politiniams Kaliniams

Surado Čiepus nuo 
Influenzos

ŽMOGVAGIAI GRŪMOJA 
SOVIETŲ KONSULUI
NEW YORK. — Nežino

mi piktadariai grūmojo pa-

(LIETUV1Ų ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn,
j?_____ Telefonas: EVergreen 7-1661

Šis milžiniškas orlaivis bus naudojamai trąn- 
sportacijai tarpe Jungtinių Valstijų ir Pietų 
Amerikos. Jis galės vežti 50 žmonių ir daryti į 
valandų 190 mylių. Jis turi milžiniškus spar
nus.

„ Tokią viltį dabar duoda 
atradimas, kad bent viena 
gyvūnėlį galima tiesioginia1’ 
užkrėsti žmogaus influenzos 
perais. Tas gyvūnėlis tai 
žebenkštis.

Didžiausias vargas kovoj 
su influenzoš liga buvo ta
me, kad negalima išskirt -jo
sios perų, bakterijų.' 'Tif 
perai yra baisiai mažyčiai, 
taip kad jų negalima įžiūrė
ti nei'per lafciuįfiši^i padidi
nantį mikrokbpą — ihfluen- 
zos perai tokie smulkutėliai, 
jog kur vanduo prasisunkia, 
ten sykiu su bile skystimu ir 
influenzos perai išeina. Tuo 
būdu, niekaip begalima jų 
iškošti, kad ir per tankiau
sius filtrus-koštuvus.

Pirmas keblumas kovoje 
prieš influenzą buvo nuga
lėtas metai atgal, - kada su
rado, jog žmogaus ligos pe
rais galima tiesioginiai už
krėsti žebenkštis. O perais 
iš žebenkšties jau galima 
užkrėsti peles j įšmirkščiant 
joms tų syvų per nosį.

Dabar gi daktarai And
rews, Laidlaw ir Wilson

unijos tam tikroj pramonėj. 
Plieno arba automobilių pramo
nėse toki apskaičiavimai mus 
suklaidintų. Plieno pramonėj 
randasi apie 300,000 darbinin
kų. Aš nemanau, kad ADF tu- 
hra^bent 100,000 pasižadėjusių

Gruodžio 1 d.’ apsivedė du 
jaunuoliai; L. M. Choro nariai, 
geri dainininkai1 ir darbuoto
jai darbininkų judėjime, K. 
Gečas ir A. Pauliukaitė. Ves
tuvės buvo svetainėj. 1019 3rd 
Avė. Svečių ir u raugų daly
vavo nemažas burei s. Taipgi 
dalyvavo visas L. M. Choras, 
abiejų jaunavedžių tėvai, visi 
giminės, suprantanti darbinin
kų reikalus, ir šiaip pažangūs 
žmonės. Už taigi pavyzdin
gos buvo vestuvės.

Susėdus svečiams prie stalų 
vakarieniauti, draugė A. Ain- 
brozaitė, virš minėto choro ve
dėja, pakvietė dainininkus su
dainuoti kelias daineles pager
bimui draugų jaunavedžių, lin
kėdami jiems linksmo šeimyni
nio gyvenimo. Sudainuota 3 
dainelės, kurios vykusiai išėjo.

Baigiant vakarieniauti d. P. 
Slavinskas prisiminė apie Lie
tuvos politinius kalinius ir jų 
sunkią padėtį ir perstatė d. J.

Ruliui pa-

Anglų mokslininkas 
David Bruce sakydavo: Su
raskite man gyvūną, kurį 
galima užrėsti viena bei ki
ta žmogaus liga, o aš jums 
duosiu viltį, kad galima bus 
nuo tos ligos apsisaugoti, 
nors dar nepavyktų pagydy
ti, kada žmogus jąja suser-

1933 metais pirmuoju laiko
tarpiu masinių organizacijų au
gime, masės darbininkų stojo į 
visokias darbo unijas. Darbi
ninkai rimtai ėmėsi už to val
džios pareiškimo, būk jie turi 
pilną teisę stoti į tokias darbo 
unijas, kurios jiems patinka. 
Didelė dalis darbininkų stojo į 
ADF unijas, kurios juos trau
kė propaganda ir tuo faktu, kad 
ADF yra didžiausia darbininkų labai mažos 
organizacija ir 
buržuazijos ir
šimtai tūkstknčių jų stojo į ne-; Association, plieno darbininki 
priklausomas ir DUVL unijas.
Plieno pramonėj DUVL įtraukė' 
dešimtis, tūkstančių darbininkų darbininkų > dar 
ir vadovavo tokiom svarbiom rįais a. A 
kovom, kaip Ambridge, Pa. Nei skaičiaus unijos biurokratų pa 
viena darbininkų kova pastarai
siais laikais nebuvo taip bruta- 
liškai sutrempta, kaip Ambrid
ge, Pa., darbininkų streikas.

Darbininkai pradėjo pamaty
ti, kad kalba apie laisvę pasi
rinkti darbo unijas yra tuščias 
dalykas, kadangi DUVL buvo 
faktinai padaryta nelegališka 
kiekvienu įvykiu, kuomet buvo 
kodeksų sudarymai, etc. Ten, 
kur samdytojai mate sau pavo
jų iš atsiradimo unijos, jie vi
suomet sudarydavo blokus su 
biurokratais, įsteigdami ADF iš 
viršaus.. Dabar aišku, kad, 
kuomet kitos unijos mažėjo na
rių skaičiumi, ADF unijos pa
siliko masinėmis organizacijo7 
mis, ir kad darbininkai pasta-1 
ruoju laiku buvo •organizuoti į 
ADF ir per ją išstojo į streikus. 
Jeigu spardymas United Mine 
Workers of America rodė puo
limą ADF nariais, tai atsistei- 
gimas tos pačios UMWA, ILGW 
U, ir kitų unijų, yra įrodymu 
atgijirno ir pradėjiipo stiprėji
mo ADF; kuri šiuo tarpi* ąpip^a 
dideles pamatinių pramonių 
darbininkų dalis.

Bet netgi tas faktas palieka 
kai kuriuos klausimus neaiš
kiais. Mes, pavyzdžiui, sakome, 
kad mes nebandome organizuo
ti DUVL unijų tose pramonėse, 
kurios yra daugiau mažiau or
ganizuotos. Geležinkelių pra
monėje, spaustuvėse ir dauge- 
lyj statybos amatų mes nie
kuomet nebandėme organizuoti 
naujas unijas. Tiktai ten, kur 
masės didžiumoj buvo neorgani
zuotos arba kur jos negalėjo 
vesti kovų senose unijose, mes 
bandėme organizuoti naujas 
unijas.

Tuo pasiremdami, mes pradė
jome organizuoti metalistus, 
kaipo neorganizuotos pramonės 
darbininkus. Partijos Konven
cijoje mes pripažinome tam tik
rą dalykų pasikeitimą šioj pa
dėtyj ir pakeitėme mūsų takti
ką. ’ Partijos Konvencijos re
zoliucijoj mes aiškiai pareiškė
me, jog sistematiškas darbas 
Am. Darbo Federacijoj yra rei
kalingesnis ir ūmesnis, negu 
kada' nors ir kad visųpirmiau- 
siai-tasai darbas turi būti .krei
piamas linkui pamatinių pramo
nių^ Mes ėjome netgi žingsnį 
toliau ir paminėjome, kad šis 
yra vyriausias uždavinys tam 
tikrose pramonėse, o kitose pra
monėse mes pripažinome tiktai 
didėjančiu uždaviniu darbuotis. 
Bet mes dar vis nurodėme, kad 
tekstilės, metalo ir automobilių 
pramonėse, greta vedamo dar
bo ADF, mes turime bandyti 
budavoti DUVL unijas. Iki pa
starųjų laikų mes toliau to nė
jome. Dabar mes surandame 
reikalą žengti dar žingsnį to
liau, kadangi mes negalime pa
remti mūsų apskaičiavimų tik-

reformistinė. unija), Mūsų da
viniais, apie 40-50 tūkstaųčiv

* vis skaitosi na-
Neskaitant mažo

naudodami influenza ser
gančio žmogaus kraują, už
krėstos žebenkšties kraują 
ir influenza , apsargdintos 
kiaulės kraują. Įleidžiant 
šių čiepų užkrėstai pelei po 
oda, jinai nugali influenzos 
perus ir pasveiksta.

Taip ir surado būdą paga- 
mint čiepus žmonėms, kad 
juos apsaugot nuo apsirgi- 
mo ta bjauria ir pavojinga 
influenzos liga bei padėt pa
sveikti jąja sergantiems;1

4. A., tai, pasiremiant Parti- Į 
:os rezoliucija, mūsų nusistaty- ■ 
,nas yra aiškus. Mes turime 
"aukti darbininkus stoti į A. A., 
kadangi mūsų tikslas yra orga
nizuoti ir apvienyti darbinin
kus, vesti juos į kovą prieš sam
dytojus ir kompaniškas unijas 
per biurokratų galvas. Kuo
met mes organizuosime šituos 
darbininkus, mes organizuosime 
opoziciją prieš Mike Tighe, 
Greeną ir Kompaniją.

Paimkim pavyzdžiui miestelį 
B—. Jame mes kada tai turė
jome keletą tūkstančių narių, 
naujoj unijoj, bet dabar mes 
ten narių neturime, kadangi ten 
siaučia žiaurus prieš mus te
roras. Bet mes turime nepa
prastą ten įtaką. B—miestelyj 
A. A. vadai nebandė, o gal ne
pajėgė, suorganizuoti masinę 
organizaciją, bet negali suorga
nizuoti nei mūsų draugai revo
liucinės unijos, Plieno ir Meta
lo Darbininkų ’ Unijos. Mes 
galėtum tačiaus įsteigti B—. 
miestelyj gan stiprią A. A., jei 
mes tiktai' pradėtum tai daryti. 
Kas pasidarytų, jei mes į A. A. 
įtrauktum tame miestelyjkele
tą tūkstančių darbininkų? Ar i 
tas sustiprintų • Mikė "Tighe? 
Abejoju. Aš manau, kad čįa 
mes turime gerinusį pavyzdį to, 
kas reikia daryti.

DARBININKŲ JSTAIGĄ
Salės del Balių, Koncertų, Ban-, 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii* 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. <»«

KAINOS PRIEINAMOS m

949-959 Willoughby Ave. '
Tel., Stagg 8847

rius į kompanišką uniją. Mums 
reikėjo nustatyti automobilių 
pramonėje taktiką panašiai, 
kaip ir plieno pramonėje, kur 
vyriausias klausimas stovėjo ta
me, kaip įtraukti visus mūsų 
žmones į ADF, ir mes pasirįžo- 
me tai padaryti.

Partijos Konvencijos rezoliu
cijoj mes pareiškėme, kad tose 
pramonėse, kur masės priklauso 
ADF ir kitos unijos nėra, mes 
raginsime darbininkus stoti į 
ADF 
tuo reikalu dabar? Mes turime i 
pakartoti, jog f* 
Ii būti aiškiai ir konkrečiai at
sakytas tiktai pasiremiant mū- ’ 
su taktika ir uždaviniais kiek
vienoj pramonėj, imant ją ats
kirai. Plieno pramonėje; jeigu > 
mūsų nusistatymas šiuo tarpu Į 
’Ta. įtraukti plieno darbininkus jam atrodė, kad dirbant iš 
1 A. A. ir dirbti išimtinai per medži0 cukrų, daugiau liks 

geros žemės daržovėms ir 
javams; todėl mažiau reikės 
iš užsienio įvežti valgio pro
duktų. O hitlerininkai yra 
taip nubankpūtavę šalies 
ūkį, kad neturi kuom apmo
kėt už įvežimus iš svetur.

Tačiaus tą Hitlerio planą 
dabar sudaužė profesorius 
O. Spengler, direktorius 
Berlyno Cukraus Instituto. 
Jis skaitlinėmis įrodė, kad 
medis kaipo cukraus me
džiaga perdaug laiko reika
lauja išauginti ir daugiau 
žemės sueikvoja.

Prof. Spengler apskaitlia- 
vo, kad auginant cukrinius 
runkelius, iš penkių akrų 
žepies gali išsimaitinti 40 
žmonių; tiek jau žmonių iš
simaitins ir iš to paties bul
vių ploto. Kviečiais užsėja- 
mi penki akrai teišmaitins 
tik 24 žmones. Bet iš tokio 
ploto auginant medžius'cu
krui, tegalės išmisti dai* 
mažiau žmonių, negu iš 
kviečių sėjimo. • 

, čia imama domėn ypąč, 
tas faktas, 1 jog medžiams; 
užaugti reikia kur kas dau
giau laiko, negu daržovėms’ 
bei javams, kurie kas me
tai neša derlių. Taigi cuk
raus gaminimas iš medžių 
nehpsimoka. /

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios- 

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

Telefonuokite; Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mikalauskų Šeimyna, J. ŽoĮy* 
nas; P. Slavinskas 75c.; po 50* 
c. A. Pauliukas, A. Kemzūra? 
J. Akelaitis, J. Suveizdis; po 25 
c. Motuzas, W. Mikalauskas, J. 
Rasimaitis, P. Tamkus, K> 
Liaudanskas, Mr. ir MfaC 
Getts, S. Wirbiski, J, Pauliuk, 
A. Ambrozaitė, J. Rulys, P. 
Gumbinas; Kučinskas 20 4.; 
L. Dagytė 15c.; po 10c. K. 
Beržinis, P. Kutra, Skrebutis, 
S. Metts, J. Bagis, P. Tama- 
nauskas. Viso suaukota $9.35/ 
Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū.

Ilgo ir . linksmo gyvenimo 
jaunavedžiams draugams Ge* 
čams.

Komunistai ir Darbo 
Unijos Plieno Prana.

rėti ‘ su “raudonaisiais 
darbininkai matė, kad 
donieji ištikimai gina 
ninku reikalus.
Pavyzdingas LDS 35 

Susirinkimas

sipratę darbininkai ir 
kankinami ir pūdomi 1 
muos? fašistų valdžios, prisi 
minė kiek kas išgali paaukau 
ti tam tikslui. Mielai sutiko vi 
si dalyviai.

Aukavusių Vardai:Metinis LDS 35 kuopos su
sirinkimas buvo gruodžio 5 d. 
Po visų ’formališkumų, tapo 
skaitytas laiškas nuo Priešfa- 
šistinio Komiteto reikale rėmi
mo Lietuvos politinių kalinių. 
Nutarta iš iždo paaukoti $5 ir 
ant vietos surinkta virš dviejų 
dolerių. Tai nemaža parama 
Lietuvos politiniams kaliniams. 
Taip pat priimta rezoliucija, 
reikalaujanti suteikti geresnes 
sąlygas Lietuvos politiniams 
kaliniams ir pasiųsta Liet, 
prezidentui Smetonai.

Kadangi yra rengiamas ba- 
zarasdel naudos darbininkiš
kų .laikraščių,’tai nutarta due
tini, vertės pasveikinimą į 
programą.

Toliau apkalbėta LDS orga
no “Tiesos” klausimas, šiame 
klausimą kuopa vienbalsiai nu
tarė, kad Pild. Taryba “T” 
išleidinėjimą sustabdytų, o pa
imtų už organą “Laisvę” ar 
“Vilnį”, nes būtų ekonomiš
kiau ir nariai tankiau gautų 
laikraštį. Tai vis geri tarimai 
del darbininkų klasės ir LDS 
labo.

Išrinktas sekamas kuopos 
komitetas : pirmininku—J. šel
vis, tarimų rašt.—J. Babičius, 
fin. rašt. — J. Arminas, ižd. 
—M. šireikienė, vice pirm, ir 
organizatorius—P. Rufas, ka
sos globėjai—V. Oksas ir E. 
Babičienė. Išskyrus fin. raš., 
visi komiteto nariai nauji, bet 
geri darbuotojai. Linkėtina ge- 

darbuotės ir budrumo!
M. Pūkis*

Dirbt Cukrų Iš Medžių 
Perbrangiai Lėšuoja'

Vokiečių , profesoriai F. 
von Bergius ir von Scholler 
surado būdą, kaip medį per
dirbt į cukrų. Tam tikro
mis stipriomis rūgštimis su- 

Ka mes galime pasakyti (virškino ' medžių celluloidą 
—" j;ir iš tokios medinės košės

šis klausimas ga-1 padirbo cukrų. Sako, kad 
medžio cukrus beveik toks 
geras, kaip ir paprastas cu
krus, gaminamas iš runke
lių bei cukrinių nendrių.

• ; i Į
Hitleris buvo nudžiugęs;

Brangakmenai
Mes perkame seną auksą 

VELTUI
Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avęs..

Telefonas Evergreen 7-2528

II. WORTIS
Jeweler & Optometrist

Atatinkamai prirenku 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.
Roebling St. and Driggs Aver1 

BROOKLYN, N. Y.

Apie Gatvėkarių Darbininkų 
Streiką, ir LDS Susirinkimą

> Jau arti mėnesio laiko, 
kaip geltonųjų, gatvėkarių— 
Los Angeles Railway Co. — 
darbininkai streikuoja. Darbi
ninkai reikalavo pakelti algas 
nuo 13 iki 15 nuošimčių, pri
pažinti uniją ir panaikinti 
“broken shifts” (darbą su per
traukomis). Dabar kondukto
riai ir motormanai gauna mo- 
kesties nuo 43 iki 56 c 
landą ir turi išdirbti po 
landų, o moka tik už 
nias. Mat, kaip yra 
“broken shifts” tvarka, 
tą “dyklaikį” nemoka.

Taigi, darbininkų sąlygos 
yra blogos, bet į streiką išėjo 
tik mažesnė pusė darbininkų. 
Iš apie 3,000 dirbančių, į strei-. 
ką išėjo apie1.1,200, tad kom
panija, bėgyje poros dienų, 
užpildė skebąis ir komunikaci
ja nenukentėjo.

Dabar klausimas, kodėl’di
desnis skaičius neišėjo į strei
ką? .Viena priežastis yra ta, 
kad raudonųjų gatvėkarių (ki- 

1 tos koinpanijošy-L-Pacific Elec
tric Rai’HviaįV darbininkai—*ge
riau pasakius,) tos unijos, 
Brotherhood of Railway Train
men, vadai suvylė. Darbinin
kai vienbalsiai nubalsavo eiti 
.į streiką sykiu, bet paskiausio
je valandoje, unijos* vadai, su; 
pagalba NRA makliorių, ati
dėjo streiką, neva paliko lauk
ti iš Washington©. nuospren
džio. Tad ir iki šiolei tebelau
kia. Dėlto 'daugelis ir geltono
sios linijos darbininkų susvy
ravo ir verčiaus pasiliko ske- 
bauti.

O kiti, kurie seni, likosi ske- 
bauti del to, kad pabijojo nu
stoti pensijos. Mat, Los Ange
les Railway Co., kaip ir kitos 
kompanijos, turi “skymą” su
darę, pažadėjo mokėti pase- 
nusiems darbininkams pensi- 
:as. Bet tas pensijas tik keli 
Tavo, o dauguma liekas pa
leisti iš darbo, kaip tik mato, 
kad greitai reikės mokėti pen
siją. Bet daugelis darbininkų Rulį pakalbėti 
’is to “skymo” nepermato ir aiškinus, kaip persekiojami su 
"iki apgavingiems kompanijos 
prižadams ir geriau liekas iš- 
lavikais savo brolių darbinin- 
:ų, negu kovoti už teisę gėrės- 
lių gyvenimo sąlygų. Tad 
reiškia, kad dar neišėjus į 
streiką, o streikai jam tapo 
sulaužytas. \ 1 ' . į.: . > !

Na, ir< kuomet streikas vis 
tiek tapo paskelbtas, tąi kom
panija prisisamdė mušeikų ir 
visos miesto policijos spėkos 
puolė streikierius su buožėmis 
ir gasinėmis bombomis. Tokiu 
būdu sulaužė masinį pikietavi- 
mą ir, ant galo, visą streiką, 
nes per mažai buvo jėgų atsi
laikyti prieš ginkluotas kom
panijos ir policijos jėgas.

šiame streike, kaip ir kiek
viename streike, darbininkai į- 
gavo daugiau supratimo ir pa
mokų, taipgi pamatė, kas 
draugai, o kas priešai. Jokia 
kita orgąnizacija neteikė 
streikierįams paramos, kaip 
tik Komunistų, Partija ir Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas. Nors išdavingi streiko va-

kalikų, tie nariai, kurie atsilan
ko į unijos lokalų mitingus, ne
paisant kompaniškų unijų da
romo ant jų spaudimo, yra veik- 
liausis darbininkų klasės ele
mentas, čiagimiai amerikonai 
darbininkai, kurie, kuomet pa
siryžta eiti pirmyn, su jais eina 
masės darbininkų. Jie yra stra
tegiškoji darbininkų klasės da
lis. Nėra abejojimo, kad tai 
bus šitie darbininkai, kurie iš
judins darbininkus į būsimas 
kovas ir ADF organizacija bus 
naudojama kovos įnagiu. Tuo 
būdu, klausimas, kuris stovi 
prieš mus, yra, kaip mes turime 
pasitikti būsimą plieno pramo
nėje darbininkų kovą.

Mes turime tam tikras pajė
gas. kurios yra didesnės, negu 
mūsų organizacijos parodo. Per 
mūsų svetimkalbinę spaudą ir 
masines organizacijas mes su
darome nepaprastą įtaką ten, 
bet mes dar vis neturime pa
traukę savo pusėn darbininkų 
klasės strategiškiausios dalįes. 
Jei mes įtrauktufn savo spėkas 
į A. A. organizaciją, tai jos, 
podraug su tomis, kurios, jau 
randasi ten ir eina su mumis, 
ir tomis; kurias mes patrauk
tum savo pusėn, sudarytų ne
paprastos stiprybės Šaltinį.

Panaši padėtis automobilių 
pramonėj, nors ten ji daugiau 
sudėtinga (komplikuota), dėka 
buvimui M. E. S. A. (Machinist grobt Sovietų generalio 
Educational Society) ir Greer konsulo Volokonskio dukte- 
judėjimo, kuris nori suskaldyti rį Larissą, 7 metų mergaitę, 
minėtą organizaciją ir vesti na- Policija saugoja konsulatą.

L.". /\ H
Pirmadicn.j Gruod; 4?/1984 • t *
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Jack’ Stachel
darbininkų įstoti į jos eiles. 
Narių, mokančių duokles ADF, 
yra labai mažai. Konvencijoj 
jie turėjo apie penkis ar šešis 
tūkstančius, tačiaus tos skaitli
nės yra labai klaidinančios. Mes 
žinom, kad daugelis lokalų su 
šimtais narių mokasi tiktai tiek, 
kad palaikius čartęrį, o kiti 
laikosi pinigus savo iždinėse, ar
ba visiškai pinigų neturi, ka
dangi jų narinės duoklės y r?

Mes neturime tik- 
miama dalių rų informacijų kai del nariu 
aidžios. Bet skaičiaus A. A. (Amalgamated
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Nepavaduojamas Kovingųjų Kriaučių 
Kovos Įrankis

lijois įida, kada ki-j Nacidhdlį Kpi&kMsą, Iktįijiš ;b6s 
1 senOr- Washington, u: C., 5-6-7 dienas 

gausio iftehesipl lj935.
Beje, John Le^is, UMW of 

A prezidentas buvo pagarsinęs 
angliškuose laikraščiuose, kad

re ak c i- 
darb- 

vadais 
Juk ir

Kartais reikia net stebėtis,! Pirmiaus būdavo manoma tarp 
kada kokis nors dalykas yra tūlų darbininkų, kad sujudoše- 
išrandamas taip jau paprastas jusius unijų vadus galima iš- 
ir taip jau reikalingas, kad, 
rodosi, be jo ir apsieiti neturė
jo būt galima, ir kodėl tas da
lykas nebuvo vykdomas gyve- 
niman anksčiaus. Vienok taip 
yra. Dabar paimkime pavyz
džiui kad ir “Siuvėją.” Šitokis 
žurnalas kovingiesiems kriau- 
člams darbininkams jau senai 
buvo reikalingas. Juk jų grū- 
mitnąsis su savo unijų 
niais ir pardavikiškais, 
dAviams tarnaujančiais 
jau tęsiasi ilgas laikas.
pati Darbo Unijų Vienybės Ly
ga gyvuoja apie penkiolika 
metų del panašių kovų ir švie
timo darbo masių savuose e- 
konominiuose ir politiniuose 
reikaluose. Vienok ir lygiečiai 
pražiopsojo neįvykdindami gy- 
veniman tokio svarbaus daly
ko, kaip savo darbo šakos žur
nalo. Rodosi, šiaulietiškai ta
riant, tik norisi rėžti antausin 
to reikalo nesirūpintojui, ly- 
gieČiams, už tokį ilgą snaudi- 
mą.

Tiesa, kovingieji lietuviai 
darbininkai turi savo laikraš
čius—“Laisvę,” “Vilnį.” Bet 
tiedu laikraščiai niekuomet ne
galėjo ir negalės pilnai patar
nauti visiems savotiškiems at- 
atskirų darbo šakų reikalams. 
Yra kiekvienoj darbo šakoj 
savotiški vidujiniai reikalai, 
kaip ir mažniekiai, žiūrint 
ne to darbo darbininkui, ku
riuos dedant mūsų dienraš- 
čiuosna juos padarytų nuo
bodžiais, o vienok tam tikros 
darbo šakos darbininkui jie 
yra kartais labai svarbūs. Tai
gi išleidimas “Siuvėjo” yra di
delis ir labai svarbus darbas 
atliktas tarp kovingųjų lietu
vių kriaučių. 1

Kalbant apie naudingumą 
sutvėrime “Siuvėjo,” reikia’pą- 
sakyti, jog panašūs ^žurnalai 
koVirigųjų darbininkų reikalin
gi Visose darbo šakose, kur tik 
viešpatauja reformistinės uni
jos, vedimui kovos prieš visokį 
biurokratizmą, reakcionizmą ir 
darbdaviams parsida v u s i u s 
unijų vadus. Aiškus daiktas, 
kad kitokių darbų darbinin
kams nėra galima įsteigti to
kio žurnalo lietuvių kalboj, 
vieriok tas reikalinga ir galima 
padaryti anglų-kalboj, o kur 
jau tokie žurnalai yra įsteigti, 
lietuviai darbininkai turi visais 
galiniais būdais padėti jį pa
laikyti ir platinti.

Pefržiurėjus pirmą “Siuvėjo” 
numerį, reikia ištikrųjų džiaug
tis, ’kad tiek gerų raštų jame 
ttlpsta. Tūli jų yra istoriniai, 
tūli agitatXyiai, tūli pamoki
nanti ir nušviečianti dalykų 
stovį. Taipgi nestokavo ir ge
rų korespondencijų iš dirbtu-

Į • vių, kas labai geras ir pagei- 
I d au j amas dalykas. O prie to
I dar yra ir geras vaizdelis, gan
I pamokinantis darbininkų ko

vos lauke, nors jis ir patašytas
4 biskį kaip ir dirbtinai, neskam

ba pilnai natūraliai...
Labai gerai, kad nepamirš

ta turėti ir anglišką skyrių. 
Nors jame ir reikės atkartoti 

• lietuviškai parašytus raštus, 
/ Vienok jo teikia todėl, kaip ir 

pati “Siuvėjo” redakcija sako,
■ (Jei priaugančios Čiagimių dar- 

’bininkų kartos. Juos reikia j 
JĮftlokinti jah senių pritirtus 
Jtovos būdus už pragyvenimą; 
įteikia juos užvesti Ant to kčlio, 

lig.'j^t tos linijos, kuria einant Už- 
ijkrins sau geresnį gyvenimą, 
jį ateityje įsteigs tokią tvarką, 
jproletatų tvarką, kur takios 
lovos bus nebereikalingos. kO- 
jMas reikia perg/veuti 
{Jmnkams dabar.
įjT’IŠ pi imam “Siuvėjo” 
fc. telpančių raštų biic 
■Okas gali pasiimkinti.
Ktedžiui straipsnis: “Kaip Or- 
KįH)izuou Kairįjį Frontą Be. 
BĮb®fUMrinese Darbo Unijose.”

t

darbi-

nume- 
darbi-

ginti iš vadovystės vietų per 
vien parodymą darbininkams 
sujudošėjusių vadų uiekšystes. 
neliečiant vadų klapčiukų dirb
tuvėse, kurie užima mažesnes 
unijoj vadovaujančias vietas. 
Vienok pasirodo, jog taip ne
gali toliau būti. Tame straip
sny aiškiai nurodo, jog reikia 
pirmiausiai pradėti taisyt daly
kus pačiose dirbtuvėse. Kur 
tokie šapų čermanai yra pas-! 
kiriami iš viršaus, ten reikia 
kovoti, idant jie būt renkami, 
o kur jie yra renkami, ten rei
kia žiūrėti, idant jie tarnautų 
visų darbininku gerovei. Jeigu 
yra nužiūrima, kad tokie šapų 
čermanai arba kiti panašūs 
tarnauja reakcinei ūmios ma
šinai, tokius prašabati laukan 
o jų vieton išrinkti ištikimai 
tarnaujančius patiems darbi
ninkams. Tas ir gerai; taip ir 
turi būti.

Gana geras straipsnis ir apie 
Amalgamaitų Uniją. “Trum
pa Amelgamaitų Unijos Istori
ja.” Daugelis darbininkų net 
ir po šiai dienai mano, kad 
naujos unijos, vietoj senųjų, 
kartais yra tveriamos kokiais 
prastais norais žmonių, o ne 
kovingųjų darbjninkų, kurie 
pirmiausiai permato unijų vir
šininkų blogus darbus. Perskai
čius šį straipsnelį, šią trumpą 
unijos istoriją, pamatysime, 
jog ta unija buvo sutverta iš

senesnės uni. 
to išėjimo jau nebuvo. Seno
sios unijos vadai pasidarė frie- 
tik prasti, ale stačiai sužiuli- 
kėjo, pradėjo vien bosams tar
nauti ir vietose pasilaikyti val
džios ir
Ir tokių būdu darbininkam ne
beliko kas kitas daryti; kaip 
tik tverti naują uniją, nors jie 
labai to nenorėtų. Taip su
sitvėrė naujos unijos pirriiiau, 
taip turės tvertis ir ateity, pa
kol darbininkai išmoks pilnai 
rūpintis savais reikalais visapu
siai ir neprileis unijų vadų 
prie to, kur jiems darbdavių 
reikalai pasirodo daug svarbe
sni, negu darbininkų. 1

1 1 ’ ‘ l iGąlima pasakyti ko ge.rpr ir 
apie kitus “Siuvėjy” telpančius 
raštus, 1

Kuboj KalinaŽmones Ig;
. n J _ Rp Kairine Parnrlvnin tuom jau visai rdarbdavių' pagelba. [kas eis 9 ’gruodžib j konfe-1 Dv RdlLlUS IdlvUyillv rau(]onu jn. bp.t ir ne:

renciją, tas bus1 išmestas iš uni- H A V A N A. — Ne tik! 
jos ir darbo nėtėks. ’ Tai ma-■ darbininkų judėjimas smar- 

“rūpinasi” darbi- kįai auga prieš fašistinętot, kaip jis “ 
ninku gerove-

Kuopos Korespondentas,

Draugijų Atydai
Gedulingiem paminėjimam 

sušaudytų keturių Lietuvos 
darbininkų ; klasesi < vadų yra 
prirengti > speciališki plakatai. 
Kur yra rengiamos tuo reika* 
lui prakalbos, tuojau reikalau-

tačjaus užteks tiek., kite plakatų.’ , • i v> <«;
Reikia tik; dar. pridurti, jpg . ; prisiekite “Laisvės” Admi-
“Siuvėjas” yra nępayąęlųęją-. 
mas kovingųjų siuvėjų žurna
las ir kad tilpusieji jo pirma
jame numery raštai yra pau- ■ 
dingi skaityti ne tik griau
čiams, ale ir kitiems darbinin
kams. Jeigu “Siuvėjo” leidė
jai laikysis tokio nusistatymo, 
kaip iš pradžios, tai “Siuvėjui” 
bus lemta gyventi ilgai ir at
nešti daug, daug gero darbi
ninkams toj darbo šakoj.

Aiškus dalykas, jog “Siuvė- | 
jo” gyvenimas ir augimas 
daug priklausys nuo pačių siu
vėjų, ant kiek jie prisidės prie 
jo finansiniai ir ant kiek jį 
stengsis platinti. O kad yra 
pareiga kiekvieno kriaučiaus 
jį platinti visais galimais bū
dais ir prisidėti finansiniai 
prie jo užlaikymo, mažai lieka 
apie tai ką-ir besakyti.

A. Gilman.

Įspūdžiai Aplankius Draugus Bayonniečius
Sekmadienio rytmetį, apie 

10 valandą, mudu su draugu 
Dobiniu pirmą sustojinią arba 
“ataką” padarėme ant •. d. 
Stanelio. TaČiaus čion nelai
mėję nieko, nėnusiminėm, o 
traukėm pas'.d.d. Višniauskus.

Kadangi diena nedirbama, © 
oras šaltas, tai ir čia radome 
Višniauskus dar po užklode 
šildantis. Tuoj “apznaįminam” 
d. Višniauskui, kad mes šian
die “kalėdojam” po Bayonne 
ir prašome d. Višniauską už 
vadą. Draugas Višniauskas, iš
budintas iš “lizdo”, kasosi pa
kaušį ir mano; ką čia daryt. 
Truputį pamąstęs sako: “Ge
rai, draugai, eisime, gal su 
manim jums bus geresnė “lu- 
kė.”

Greit išmaršuojam. Tuoj 
ant kampo užėjom—nėra na
mie savininko. Maršuojam 
skersai kampą: randam 
vininką, laimim. Toliaus
laimė, dar toliaus vėl taip. 
Ho, ho, manam sau, linksma, 
smagu; kad ir šalta, tačiaus 
laimint—nieko nereiškia.

Apie 3 vai. po pietų, jaučia
mės pavargę, išalkę. Grįžtam 
pas draugę Višniauskienę, gal 
gausim pasistiprint. Višniaus-
kienė pasitinka mus kieme ir'siųsta TDA $6. 
vadina pas savo mamytę, kuri 
tam pačiam kieme gyvena ir 
kur jau mūs Jaukia šu pie- 
tais.

Gerai užkandę pas d.' Viš-' 
niauskienės mamytę, 
me vėl “medžioti”, 
syk mūsų medžioklė 
tokia sėkminga, nes 
išvažiavę pasižiūrėti
lošiamo veikalo “Tamyla,” 
net ir pati Bayonnės vajininkė,; 
d. JaniUnienė buvo Broęklynfe. 
Tad, apie 7 valandą vakaro 
iititarėm baigti misiją. :Pai*Vy- 

ckę pūs dd. Višniaūskus, išsi- 
gėrę šiltos kavos sti namiriiu'; 
pyragu, atsisveikinę dd. Viš- 
niatišktis ir padėkoję H* Anta
nui už vadovavimą užpuoli
mui ant bayontiieČių, o jo 
draugei Už vaišės, apleidome 
Bayonne, su gerais laimėji
mais, virš 200 balsų. Draugas 
Višniauskas ir dar žadėjo pa- 
sidarbuot gavime kelių desėt- 
ką balsų arba punktą.

Bayonnėj yra pusėtinas bū-

sa- 
vėl

u ėlizJvb^thUn, j. ’
1 ALDDD 541 kpJ metinis? Susirinki
mas įvyks seredoje, 19 d. gruodžio 

plėši- <^ec')» 4^8 Court St., 8 vai. vakare,, 
p v • bus renkama nauja vafldyba seka- 
Kysyj miems metams iif bus visa eii5 kitų 

nemini svarbių dalykų aptarimui. Dalyvau-
raudonųjų; bet ir neatšau
kia paskleistų prieš komuni-. 
stus šmeižtų.

kite visi nariai ir atsiveskite naujų 
narių. Kurie dar neužsimokėjote 
duoklių, tai šiame susirinkime užsimo
kėkite, nes organizacijai labai yra 
reikalingi pinigai.

Mendieto valdžią Kuboj 
bruzda ir, demokratiniai 
smulkiosios buržuazjjos 
sluogsniai, kuriuos atstos 
vauja ABC partija. Todėl 
Mendieto ministerių kabine
tas taip “pataisė” konstitu
ciją, kad dabar galės “teisė
tai” savo- priešininkus gau
dyti ir be ju ^aląipsįMro^Vr
mo bei'išnšgririgjiAid 'laimėta su $IQ,bOO'Dinigų° 
ti juos kalėįilrti^ kejijų' tūkstąįifHį eterių
kį. ‘ tęs auksais ir brangakm

Iš Namų Išplėšė Kelioliką 
Tūkstančių Dolerių

■ BRIDGEPORT, Corin. — 
Trys plėšikai pereitų ketvir
tadienį po. pietų1 atėjo, į
1 «ak W— — 1 — — L - - — . J

•< <✓ . y- r --   r :  

vininko Frank Cozza namą; 
šūrišo jo pačią ir

Valdyba.
(298-300)

pištracijaii Orderį su ,pažym,ėji-( 
piu: kadą; ir kur prakalbos,

GREAT NECK, N. Y. 
i s.
Judžiai, koncertas ir šokiai,, rengia 

Great Necko Darbininkiškos Draugi
jos,'nedėlioję, 16 d. gruodžio, M. ir H. 

. . -j . - • ; Sąberiko svetainėje, 91 Steamboat
brangumynų krautuvės sa- , Rd. Pradžia 6 vai. vakare. Bus ro- 

’ * 1 i . doma kalbinis’ judiš, “Motina”, šis
* v.. ■ 72 ė veikalas atvaizduoja ■ 1905 metų HaU- 

’ Užlipdę „dipą sukilimą prieš carizmą Rusijoj, 
įertinę programa išpildys žymūs 
tai' iš ‘ New Jeršey ir iš Brook-• •- ^artistai1 iš' New Jeršey ir iš Brook- 

IFj lyn. Taipgi dairiuos ir Pirmyn Chd-’ 
iPf-Hras, vadovaujamas > F. Pakalniškio.;

a" įjvyksta, kas xdalyvaujaiprogra- Į

rys lietuvių darbininkų, žmo
nes gana simpatingi. Darbai 
dar kruta pamaži“Laisvėi”* 
dirvos yra. • Reikėtų vietos

moje, kalintą Valandą -pradžią 
ir kiek plakatų.

Už plakatus kainos yra, se
kamos: ,

Už

Už
Už

250—$1.25;
500—$1.75;
1,000—$2.50;
1,500—$2.50;

Už 2,000—$3-00;
Už 3,000—$3.75.

Ant antros pusės plakato 
yra atspausdinti kalimų atsi
šaukimai. Todėl tų plakatų 
reikia imti po daugiau ir labai 
plačiai juos skleiskime tarp 
lietuvių.

Siųsdami užsakymus malo
nėkite prisiųsti ir pinigus, tuo- 
mi palengvinsite įstaigai, nes 
patys riiatbte, kad kaina už 
plakatus yra labai žema., 

“Laisvės” Administracija.

( * r-—

Waterbury, Conn.
' Gruodžio d. pakilau ankr

drą-ugams pasidarbuoti: ir ga-'sti’rytą ir sakau:. “Eisiu (dar
Įima būt gauti dar keli šimtai’ 
punktų. Draugas1 A. Vyšniaus
kas yra netik . geras daininin
kas, bet ir geras. ‘‘Laisvės”’ a- 
gitatorius. Ačiū jums, drauge, 
už pagelbėjimą -muftis šitam 
prakilniam darbe.: <

G. Albinas. 1

Wheeling, W. Va.
LDS 84 kuopos metiniame 

susirinkime atlikta labai gerų ■ 
darbų. Išrinkta kuopos valdy
ba sekantiems metams ta pati, 
su trimi nariais dapildyta.

Skaitytas laiškas nuo Meno! augiau 
Sąjungos, kviečiant kuopą pri
sidėti. Nutarta prisidėti prie 
Meno Sąjungos ir pasiųsta $5 
metinės duoklės. Skaitytas 
laiškas nuo TDA kaslink 9 
Scottsboro jaunuolių bylos. 
Kuopa paaukavo iš iždo $2 ir 
parinkta aukų tarpe draugų: 
A. Bumbulis aukavo $1. Smul-

Gruodžio 13 d. aštuoni 
kulkasvaidžiais ginkluoti f h-. 
šistai įsibriovė į A0BC laik
raščio . “Aėcion” redakciją, 
privertė šešis jos narius iš
gerti tam tikrą dąugį kaste
rimo aliejaus. (ricinos), 
daužė ir pasišalino.

1 J ' F“ <5 ' A V£ FJY* J . - — ’ -j tf -r- — — J — —-

'tęs auksais ir brangakme-; *žanga 40 centų» Siin<SaiUr
¥11 ‘ ’ ’• i _ ‘__* - I T* _______ • O J •

ap-

bą pajieškpfi,” Rytas j dąilus,, 
giedras.. Jšeinu .iš namųj (Dai
raus. žiūrau, kad iš fabi;i^l. 
dūmai verčiasi .augštyn į jpa- 
danges. AtrocĮo, kad visai nįe-. 
kur nė jokio nusiminimo. yęra. 
Vėsus rytas, tai žmoneliaį tik 
bėga, tik maišosi vieni pro ki
tus. ■ ' s . į.

Nagi, nueinu, pasižiūrėti 
darbo prie kompanijos vartų. 
Visur šimtai žmonių stovi prie 
vartų ir dantimis kalena. Nuo 
šal!Čio ir bado žmonės išblyš- 

I kę, išbadėję. Baisus yrą aima
navimas išalkusių žmonių ir 
baisus yra reginys. Perėjau 'a- 
pie dešimties fabrikų vartus ir 

nieko nesigirdėjo, 
kaip tik tūkstančių žmonių 
baisus dejavimas. Ir vis kas 
diehą viskas eina 
žmbnės baisiausią 
šaltį kenčia.

Iki gruodžio 1 
dar mieštas rendos primokėda
vo, bedarbiams dar kelis dole
rius numesdavo. O nuo pirmos

Atmatinis Amerikos
Bedarbių Šelpimas

WASHINGTON.— Vai- 
diška Žemdirbystės Sutvar
kymo Administracija turi 
1,700,000 ' pundų bovelnos 
perviršio, ir tai gera bovel- 
na. Paskutiniu ’ laiku dalis 
tos bovelnos buvo biznie
riams parduota,’ ir; gautais' 
pinigais valdžia užpirko 10, 
000 pundų pigesnės bovel
nos iš Japonijos. O bovelna 
iš Japonijos bus naudojama 
bedarbiams. “ rma t r a s us ” 
(čiužinius) 'gaminti. Japo
nai patys buvo' prastosios 
bovelnos ; pirkę ;iš užsiėnių 
pol’ft; metų atgal? 1 '

Šis Am'ęrikbs>valdžibs piz- ‘ 
ni$ taipgiJ įrodo, kadr b'edar- 
bidtns ^šelpti'! Rob s e veltas j

niaįs; įiįąe.tė grobį į savo au-.l 
tęmobįlį ir' pabėgo, ( •, ,,,. (

Austrijos Fašistai Suėmė 
Amerikoną Korespondentą ;

VIENA. — Buvo areštuo- 
tas amerikinis koresponden
tas Universal žinių agentū
ros, C; L. Flick. Austru fa
šistų valdininkai klausinėjo, 
iš kur jis gavo žinias apie 
komunistų, socialistų ir hit
lerininkų veikimą Austrijoj. 
Tos žinios buvo paskelbtos 
Amerikos laikraščiuose. Po 
išklausinėjimo Flick paleis
tas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
ĄLDLD 12 apskr. komiteto po-

ket < Str., ; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Pribūkite laiku, -peš yra daug svar
bių dalykų aptarimui. .

Organizatorė.
: ■ ■ ■ (298-800)

< <(297-298) i

1 ' PHILADELPHIA, PA( u ’ •
Tarpt. Carb. Apsigynimo^-tos kp. -I 

sųsirinkimaą , įvyks 17 d. gruodžio- , ; 
Dec.', »1934 m', Svetainėje, 995 N. 
5th St., pradžia 7:30 vai. vakari*. 
Dalyvaukite visi seni nariai ir at
siveskite naujų narių. Kurie dar '

Į neužsimokėjote duoklių, malonėkite 
• greit užsimokėti. Pinigai labai rei
kalingi gynimui politinių kalinių.

i Taipgi bus renkama kuopos Valdyba 
: šiamė susirinkime.

DETROIT, MICH.
Didelė Bedarbių Demonstracija
Gruodžio 18 d., antradienį, 2 -vai. 

po pietų ant “Times Square” įvyks 
didelė bedarbių demonstracija. Visi, 
tą dieną nedirbate, būkite ten ir pri
sidekite prie reikalavimų geresnių be
darbiams sąlygų. Times Square yra 
ant Cass Avė. prie Michigan Aye. 
Bedarbiams kasdieną yra mažinama 
pašalpa ir kitokį apsunkinimai. To
dėl būkime visi ten, padėkime ko-’ 
voti..

Kviečia Bedarbių Taryba.

blogyn 
vargą

dienai,

ir 
ir

tai

skiria tik prasčiausius, pu- 
šiau-atmatinius' • produktus.

“Ginkhj Kontrole”
[.ONDON. — Grupė Ang

lijos politikierių su didiku 
Cecil of Chelwood priekyje 
užgyrė prezidento Roose vel
to sumanymą, Kad ‘ būtų 
įsteigta tarptautinė kontro
lė kai del ginklų išvežimo ir 
jų pardavinėjimo užsieniuo-1 
se. Bet kaip Rooseveltas 
netiki tokiai kontrolei, taip 
ir Anglų politikieriai jai ne
tiki, o < vien skelbia monus 
žmonėms akis dumti.

i i PHILADELPHIA, PA,;
• Rrutąmi gay^ikslai apie Reniną j 

Europą teatre, 16 and Market St.
yrą. rodpmi labai -puiktiš krutanti pa- 

; veikslai' apie ibeniną; i Užvardyti: 
Trys Dainos Apie Leniną/’, Verta 
kiekvienanl pamątyti.

Prasidėjo’’su gruodžio 11 d. ir baig
sis su gruodžio '25 diena. ■ , ; • • 

j., ’ < Volga.
' (298-299)

ŠVIEŽIAS
Ėurofją. teatre, 16' and Market St. B B I I
a/rodomi labai puikūs krufanii pa- Įr i W į .sk »

Daugelio prašymą gauti 
»tikro bičių medaus jau, 
* išpildėme. Turime 40 < 
t galionų tikro, šviežio, ]įe-< 
T < pų žiedų medaus. 1

1 ) i
) r.i i
• RVl

Misionierių Žudymas Yra 
Paprastų Banditų Darbas

SHANGHAI. — Surado 
mažą i dukterį proteštdnų 
misionierių Štamų, kuriuos

DIDELIS NUPIGIN1MAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna *kaina.
Reikalavimus sii $1.25 

adresuokit: 
J. BALKUS 

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

1
^ — "!®Naudokite medų vietoje^»
* cukraus. Nelaukite pir-^n 
« kimui medaus pakol ture-* L 
« site šaltį. Naudokite me-*»

* dų, kad neturėtumėt *»'

< šalčio!
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:**’* < < I A I C U f* f f X

. . , . . , ,r. dienos gruodžio1 mieštas jaukių aukų surinkta $3. Viso pa-’ .
, atsisakė ir niekam neduos nB nųžudė Ghinų banditai.

... i vieno cento ir pasakė ano- Kiek prirėkė kapitalisti:
Pasiųsta rezoliucija į Kaunąlnems: i !

Lietuvos prezidentui Smetonai tyn.” Pašalpinį fondą, sumaži
su reikalavimais kas link poli
tinių kalinių, kuriuo^ kąnkipa 
ir pūdo Lietuvos kklejįmuoše./lji’ 
rezoliucija Alabamos - guberna
toriui, reikalaujant paliuosųoįi 
9 Scottsboro negrus jaunuolius^

Išrinkta delegatai į konferen-

traukia-' 
bet šiuo
buvo ne
daugelis --------o---- t f
aidiečių -ciją del nacionalio Bedarbės ir

Socialės Apdraudos Biliaus HR 
7598 šios apielinkėš konferenci
jos, kurią šaukė Bedarbių Tary
ba ir IWO, 9 d. gruodžio, Bal- 
laire, Ohio. ' > ’ ; ! i

Virš minėta konferencija bu
vo labai pasekminga, gyva. De
legatų buvo 300, visokių tautų. 
Atstovavo 57 pašalpines drau
gijas ir kuopas, 8 UMW of A 
lokalus, 4 profesionalų kliųbus 
ir nuo biznierių susivienijimo 
iš W. Va. ir Ohio. Delegatai 
atstovavo 14,000 narių.

Buvo užklausta delegatų, ar 
nesiranda kas už Wagnerio bi-, 
lių. Nebuvo nei vieno. Kon
ferencija išrinko 16 delegatų Į

Ir jūs sulaikysite siuntinį.

į i i imi iiiiiiiiiiiiim i *vi „rinr b.

relephone :s Evergręėn 7-0072

Specialistas ant .Operacijų Ir J 
■ gydyitoe • •t’.1 ‘ J ų

Ausy, Akiy ir Gerkles ,
OlHfe VALANrioį:

f'• • ■ į . 'bijo 11.iki 1 dlėnohik 
, // ! nuo 5 iki 7 vakAralH

Šokmadiehlais rtUb' 11 iki 1 I
f Union ’ Avėnue -j

BROOKLYN,"N. Y. H

f 427 LORIMER STREET 
| BROOKLYN, N. Y.

PRAŠYKITE . *
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL. TABLETS (pilės) 
yra geriausia pągelba pasiliuosa- 
vifnui nuo šAlcio nesmagumo ‘it 
nuo . paprasto galvos skaudėjimo, 
iš priežasties, .šalčio,. BRET-O-COL. 
TABLETS •‘galfi’rfa gauti aptiekto
se ' po: 50c. už bunką, o jei ne, sių-i 
J<r skite 50c. Šiuo antrašu: 
tHE ^REf-O-ęOL LAB.

. . 500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Persiuntimas apmokėtas

Neikite daugiau ne ar-^^ laiįraščiai,, būk, UioSį 
; misionierius nugalabinę “ko-< 
fiunistai^. O ; dabar patys 

ranešimai iš Chinijos sa-
Pereitais -metais dūo- 

daVp ‘ "“bėgę” ; Gnąišelį .^sųį 
mąišt(i;prQ&ūktąjį)J tąjį dąr Jiu-C 
vo verta 25 centų, o šiais me
tais tai neverta,nė 5i centų. O 
poriai rokuoja’ tą į “bėgę” $4 
yertęą. Pereitą t žįenaą yąįdžia 
duodavo po ftusę tono anglių 
į nfėnesį, o šiais ftidt'ais beduo
da. * ’ ' : ' '

Tai toksai yfa progresas šios 
šalies demokratų^ kurių fpri- 
žadai-ilgi liežuviai aipgabdinė- 
jo piliečius ir . dabar apgaudi
nėja. Kurgi pono; Roosevelto 
pažadai, kuris sake: ‘‘Užmiršti 
bus patenkinti.” Teisybė, jau 
tūkstančius taip “patenkino,” 
kad is bądb ir šalčio turėjo ap
leisti šį pasaulį. Ir dar tūk
stančius žmonių laukia baisi 
mirtis.

Mes ^ažyėigkime šiandieną, 
kas dabosi žmbftKį ' ftamUoše— 
yrą tikri ligonbU&ai, o pagal
bos niekas jiems neddoda. Gy*-

no

» * r *
; dytbjai visai' 'atbfsakej beribei’ 
važiuoti,’ sako : ’ “Ėa^! hi^n dž-( 
mokės ?” Taigi, iftčš aiškiai ga
lime suprastu ęka3;taip įyalai- 
kys’iįgiau, tai ūžeis baisiAhšioia 
ligos/ Bus bionikų’ kaip' inflū- 
epzos laikais. Nėišfcisūks ir tūli 
kapitalistai. Amerįkd žygiuoja 
plačiais žingsniAįs’ pHe pražū
ties. Išbadėję' ‘ žinonės valgo 
prasčiausią maistą ir ligos ple
čiasi. Kaip toš ligos išsiplėtos, 
tai nei joki gydytojai nesulai
kys. Už kapitalistų godumu 
minios darbiniftkų turės žūti.- 
Tik darbininkai patys, vieny- 
daniiesi ir kovodami už geres
nes gyvenimo sąlygas, gali pa1- 
stoti bado ir karo baisenybėms 
kelių. Draugai,' dabhi* laikas 
Veikti. M ’ t ■:.

bedarbis-

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

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

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamu kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 GtM St. . Brooklyn, N. V.

ŠTagg 2-2306 !
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Naujai Dalybai, kuri važia
vo per greitai, atsitiko nelai
mė, įvažiavo į Hooverio '•pros
perity” kampą. Toj nelaimė
je Roose vėl to mėlynas vana
gas, kuris tupėjo ant “radia- 
terio”, nusilaužė sparnus. Roo- 
seveftas ir jo administracija 
prižadėjo, kad mėlynas vana
gas išlėks iš depresijos į gra
žią prosperity, bet vanagas 
pakrypo visai į kitą pusę.

Kitais žodžiais sakant, mė
lynas vanagas pavirto į gel
toną. Na, kokiam padėjime 
kraštas yra šiandien? Ką ge
ro mėlynas vanagas padarė 
del darbininkų, kurie viską 
pastatė? Ar mes ne toj pačioj 
depresijoj, kur mes buvom 
1931 m.?

Milionai darbininkų buvo be 
darbo, kuomet inžinieriai pa- 

Įstatė “prosperity” kampą ir tie 
patys milionai šiandien be 

-darbo ir dar vis jų skaičius 
» ^didinasi pašaipūnėse Įstaigose.

Man teko skaityti praneši
mą laikraštyje “Novy Mir” > 
apie

Tokis šalpų elgęsis darbi
ninką var'o į grabą. Kiek iš
alkusių darbininkų rasim, kad 
'galėtų parsinešti 70 svarų mai
šą anglies 4 mylias? Ir kiek 
jis gali prišildyti kambarius su 
70 svarų per visą savaitę. O 
pąžiūrėkim į viršininkus pašal- 
pinių organizacijų, kokias jie 
algas gauna, kokiais jie auto
mobiliais važinėja. Tai kur 
čia krikščionybė, kur čia arti
mo meilė, su kuria bažnyčiose 
darbininkus mulkina: “Mylėk 
artimą savo, kaip pats save”.

A Tai va, darbininkai, kaip jumis 
krikščioriiška Amerika myli.
/ Na, gerai, paimkim sau, jei
gu pas bolševikus Sovietų Są
jungoj darbininkas būtų pri
verstas nešt 4 mylias 70 sva
rų maišą anglies apšildyt savo 
vaikučius, ką tada Amerikos 
krikščioniška buržuazija sa
kytų ? Tada visi rėktų: kuni
gai, 100% patriotai, socialpat- 
riotai ir visa jų batalija rėktų 
ožkų balsais. Bet kuomet tas 
yra turtingiausiam 
šaulio, tai jie visi, 
mato nei nežino ir 
nesako nei pišš.

krašte pa
rodos, ne- 
nei vienas

Vit-s
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METEORAI IR ASTRONOMUOS MOKSLAS; AS 
PATS GIRDĖJAU METEORĄ KRINTANT

■ ... .. j;

Penktąs Puslapis "z

AJIk? *■

-i

IRAUS PR1EŠAHR MUSŲ 
I KO VA SU JAIS
--- --——‘ - — >

Ant žėmės.,kamudįio yra tie-.sirgdino, kas tik jų valgė, 
suskaitomi bilionai visokių bak
terijų bei perų, kurie naikina 
augalus, žmonių maistą bei jų 
^gyvybę, žmogus su jais kiek
vieną dieną turi kovoti. Pelė
siai ir bakterijos yra “krimina
listai”, kurie - ypač atakuoja 
maista.

*■ . * t i . . , ’ t

Nesenai chemilęai, betyrinėda
mi maistą, atrado labai kenks- paduoda apie nešvariai užlaiko- 
mingą bakteriją, kuri vadinas 
botulimes, arba “dešrinis pe
ras”. Ta bakterija prisikabina 
prie daržovių bei vaisių, dar 
jiems beesant daržuose ir so
duose. » ; - ; : t ’ u

Žtai pora pavyzdžių, ką ! bo
nus peraš padaro. Vienu 

sylpu daugelis žmonių pietinėse 
valstijose pradėjo sirgti ir mir
ti nuo nežinomos priežasties. 

Į Daktarai paskelbė, kad daugelis 
miršta nuo “sukenuotų”' alyvų,

. Kuo
met chemikai paėmė bakterijų 
nuo visų įrankių, atrado, kad 
blekės buvo labai užkrėstos 
staphylococcus perais. Mat, 
nakčia kates sulįsdavo per iš
laužtus sietus ir laipiodavo ant | 
vielų ir blekių, kur saldainiai 
sudėti būdavo.

Valdžios agentai labai tetai

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License ___
RL-8052 has been issued to the undersigned

No.
to sol J beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Uw «t 836 Clataon Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO De BERARDIS 
ROYAL BAR RESTAURANT

836 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
į ---------- ------------

NOTICE is hereby given that License No. 
RD-8689 has Wen isstfcki to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectidn 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SWEDAS 
. (DRIGGS TAVERN) 

676 Driggs Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RLj8096 has been issued to the undersigned 

I to sell beer, wine and liquor at retail under noje duonos kepykloje matyti, i S^tiOn 1S2 A of the Alcoholic Bewrage Con- u v 1 i trnl Tjiw nt 7R7 Aoo , Borough of
to, be consumed

BIAOIO SIMONETTI 
(BERRtMAN TAVERN)

Brooklyn, N. Y.

, _ _ ------- - -.jat License No.
‘ RL-8049 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine artd litfuoY at retail under 
Section l.‘į2 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law it 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
(ARCADIA INNJ T

2136 Rockaway Ave., Canarsie
Brooklyn, N. Y.

mas mažas kepyklas, kur tiek ir 
tiek yra staphylococcus perų. 
Man pačiai sykį pasitaikė vie-

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. */" 
L-1503 has been issued to the. undersigned

Daw at 7721 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
i County of Kings, to. be consumed off the 
premises, r > . »

SHORE ROAD LIQUOR STORE INC. 
7721 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
B-7702 has been issued to the undersigned - 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1437 ’
Nostrand Ave-< Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE FELTSCHER
1487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of «* 
the Alcoholic Beverage Control Law at 681 
5th Ave., Borough of Brooklyn. County 
6f Kings, to be consumed jn the premises.

HYMAN A. FISCHER
631 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contfroi Law at 790-2 , 
Breadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be Consumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO. INC., 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE i? hereby given that License No. 
B-7703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bfeverage Control Law at 116 
Union Ave., Borough of , Brooklyn,. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE CASALINO 
116 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
B-7716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 11®3 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn; County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VIOLA E. ANTUN 
1,198 Bedford Ave.f Brooklyn, N. If.

'NOTICE is hereby gis^en that License .No. 
i A-10908 has been issued to the undersigned 

to sell beer/at retail under Section 76 of 
NOTICE is hereby given that License No. the Alcoholic Beverage Control Law at 1206
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. . i j . .. < « I o,l ^ho Premiers,mar pasieniais lakiojo. O ka-' , nrar— 
tėriis tai visa valia. Kiek jie ,^87 Liberty a ve.,______________

apšliaužtoj a ddoirų ir lentynų ir notice h 
palieka visokių ligų perų, apie „ . 
tai niekas nežino. Bet valdiški S 
sveikatos departmerito agentai 
per daugelį panašių vietų perei
na akis užmerkę.
- Be td, apgavystės ir sukty
bės turėtų būti labiau persekio
jamos.

Vienas išdirbejas pardavinėjo 
“pagerintą“ žuvų aliejų vyną, 
kuris žmonių buvo perkamas, 

padėta parašai, kur, kada nUo-1 plautos pirm dedant, į dėžes, kaipo turintis gerus vitaminus, 
puolė ir panašiai. ,Chloro skiedinys užmušė mini- Bet kuomet jį ištyrė, tai nerado

Toki meteorai nupuola ne tik :mas bakterijas, ir jau žmonės jame nei A nei D vitaminų.
ant mūsų žemes, bet ir ant daugiau nesirgo nuo tų konser- I Kitas išdirbejas pardavinėjo 

būk tai geriausios rūšies tomei- 
tes. Bet pasitaikė valdžios che
mikui pasiimti ir ištirti vieną 
dėžę, ir surado nuodingų perų. 

:O todėl jų buvo, kad supuvę to- 
Imeitės buvo sudėtos.

ik kokią mėsą pašali pin is, da$>. jįuūžė ir pagedęs nurito., Bet

512

o

^man, mums jos reikalingos. Vandens 
AMes laukėm ilgą laiką, štai meteorą

License L-1370

velj susiras jį išgelbėti.

TTCTnsrni?TiiCT'ii°jin<>ini<»iinoiin<>n»<>»in«>iiiknnomi«>iiii<>iiii«>iiii«>iiii«»iHi*liil<>iaiš

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 3424

ga- 
pe-

Kitas milžiniškas meteoras,

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

RL-8020 has been issued to the undersigned Nostrand Ave., uuivukii ut utwntyu, uvuiu? , 
to sell beer, wine and liquor at retail under of Kings, to be consumed off the premises.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

NOTIC’S is hereby given that License No. 
RL-8040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. DEVANEY 
DEVANEY’S BAR & GRILL

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

....r

J J ’ | trol Law at 7g7 Liberty Avė.,kur tarakonai kaip šikšnospar- ' Brooklyn, County of Kings, to, 
i j ) r • » , * I nn inn

niai’ padieniais lakiojo.

Fund.
gavus drapanų. Bet

rų. Patyrinėjus, 
atrasta, kad jie 

i padarytą “chile

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

namie “kenuoti”

NOTICE is hereby given that License. No. 
L-1504 has been issued to the undersigned 
to soil wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 1875 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LIPSKY LIQUOR CO. INC.
1375 Bedford Ave., ' , Brooklyn, N. Y.‘

apie Waterbury darbininkų tai verta susijieškoti tą “L.” 
' gyvenimą. Tai yra tikras pri- numerį ir perskaityt. Tai labai 

rodymas, ką gero padarė to įdomu: kaip tas iš dangaus kū-

BARBECUE VAKARIENE 
:au..ut'.'..'.iu-L.4i...ai—Ai-ij. . .i į i. i .-..f-, u ■ .r.Jj.i.,1. i~"»

j 'i > ' .J . - • ). J i 7 • / » } '

Tai yr& keptos avienos; tuojau’kaip tik ’ 1 ' 
, -'papjauta aviš* čiela kepaiha^ 1

Ręngia Kompartijos Lietuvių Komfrakcija 
ų ‘ v ■ I Uiti < > U <. ( į . ‘ '

Rengėjai užpįrko jaunų aviukių, kurias* rengejatfip atveš 
gyvas. Ant vietos bus plaunamos ir tuojau Kepamos.

'Vakarienė Bus Nedėlioję,

December 23 Gruodžio, 1934
“LAISVES”SVETAINĖ JE, 

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare
STEBŽTfNAi ž^jiA ĮŽANGA:
IS ANKSTO 50c., PRIE DURŲ 65c.

Prašėme lanksto įsigyti tikintus, nes reikalinga žinoti 
{jig . vakarienės prirengimui.

f Po vakarienei šokiai-gera brkeStra
'; Y . i j'L \ J Ufa

Shore,

i.

■< 4

“Laisvėje” 3 lapkričio laidoj, 
“įvairumuose”, po antrašte “šū
vis iš Dausų,” rašoma apie at
lėkusį iš erdvės meteorą,’ nu
puolusį ant Anglijos garlaivio 
“Astor,” gabenant į Ameriką 
kelioliką tūkstančių tonų tavo- 
rų. Kas to aprašymo neskaitė,

vo užmušta—sudeginta ir pati 
bažnyčia sudegė.

Tai šitoki uolinės medžiagos 
šmotai—meteorai, slankioja virš mir®ta nuo "sukenuotų” alyvų, 
mūsų galvų, toj matomoj mels- .kurios buvo negana nuplautos, 
voj erdvėj tarp nesuskaitomos jdedant jas į dėžes. Valdžios pa- 
daugybės žvaigždžių bei plane- įkirti chemikai ir maisto pri- 
tų. Jų nupuola visokio dydžio, žiūrėtojai alyvų “kenuotojams” 
visokio pavidalo. Yra daug jų .|Aakė, kad jos būtų sumerktos 
pargabenta tūluose mažėjuose, (chloro skiedinyje ir gerai nu-

nas nupuolė ir ką jis padarė— 
tik trijų svarų sunkumo!

Kada aš apie tą atsitikimą 
perskaičiau, man atėjo į mintį 
milžiniškas meteoras, kuris nu
puolė 1917 metais Jungtinėse 

dėlė darbininkų dalis gyvena Valstijose, Maryland pakraščio 
iš pašalpinių organizacijų.

Pašalpa?ir “pašalpa”? Ma
žu skaitytojas manysit, kad aš 
nerandu geresnių žodžių, kai 
pašalpa. Ką gi jie gauna ? 
Pasitrauk krėslą, sėsk ir klau
syk.

Po Mutual Aid System of 
//Relief, darbininkas gauna del 
J penkių vaikų, žmonos ir savęs 

sukamus daiktus ant visos sa
vaitės : 7 kvortas pieno, apie

* 10 svarų bulvių, 2 kenus to
maičių, 2 svarus makaronų, 3 
svarus mėsos (galim suprast

miesto gyventojams Nauja 
Dalyba. Fabrikai uždaryti, o 
katrie ir dirba, tai labai ma
žai. Praeitais laikais apie 
70% to miesto gyventojų dir
bo tuose fabrikuose, dabar di-

užlajoj. Tai neapsakomo svo
rio meteoras, kaip žemiau ma
tysim, pagal jo didumą. Jam 
puolant, nepaprastą ūžimą aš 
pats girdėjau, nes nuo ten ne
toli, Wilmington, Del., gyvenau. 
Buvo štai kaip:

Giedri saulėta vasaros diena. 
Tarpe 4-5 vai. vakaro, parėjęs 
iš darbo, sėdžiu kambaryje ir 
skaitau laikraštį. Tik susyk pa
sigirdo kur tai augštai nepa
prastas ūžimas, panašus į burz
gimą ir staiga nūtyko. Iš syk 
pamaniau, kad tai aeroplanas

gauna), 8 svarus miltų, 1 sva- 
?ą druskos ir, kai kada, porą 
svarų ropių. Tai yra “puiki 
dovana” del septynių asmenų 

> šeimynoj ant visos savaitės!
Pašalpa? Ne! Tai laipsniškai 
varomi darbininkai prie gra^

Toliaus, galva šeimynos 
gauna padirbt 4 dienas į sa
vaitę; gauna $2 į dieną. Dir
ba parkuose, bet kuomet lie
tus lyja ar sniegti, taj ką tada 
gauna? Na, iš tų $8 reikia už
simokėti randą, gasą, elektri
ką, irgi reikia nusipirkti ką 
valgyti, atsiginti nuo bado. 
Na, o kaip su drapanomis, su 
šiluma ir kitais gyvenimui 
reikmenimis, žinoma, buržua
zijos laikraščiuose rašo, kad 
ten ir. ten, tiek ir tiek, tiems 
ir kitiems drapanų išdavė, 
bet štai ką Waterbury kores
pondentas rašo:

“Aš stovėjau grupėj apie 30
žmonių (bedarbių) prie loka- iš augštai ūždamas, kirto van- 
lio ofiso Mutual Aid Relief dėnin. Vanduo su dumblais iš-

Mes ten stovėjom, kad tiško į padebesis (ten tik ke- 
tikėkilios pėdos gylio), garai pasekė^

išbėgęs gatvėn, žiūriu, kad žmo
nės dairosi viršun, tarp savęs 
kalbasi ir pečiais krūpsi! Klau
sinėju vienų, kitų, kas čia pa
sidarė? Rodo jie man į piet
vakarius ir sako: “Nugi, ve, nei 
debesų, nei nieko, ir tokia ug
ninė juosta nusidriekė iš dan
gaus žemyn, su kokiu tai ne
paprastu ūžimu ir daugiau ne
matyt, negirdėt nieko.” Aš 
tuomet jau buvau Šiek tiek ap- 
siskaitęs-studijavęs iš astrono
mijos mokslo knygų apie žemę, 
saulę bei kitus erdvės kūnus. 
Tai supratau ir pareiškiau, kad 
tai niekas buvo, kaip meteoro 
puolimas.

Kitą dieną laikraščiuose buvo 
aprašyta apie to meteoro nu
puolimą viršminėtoj vietoj. Vie
tinis “Evening Journal” prie 
to rašė ve kaip:

“žuvininkai plaukiojo visai 
arti tos vietos, taip, kad aiškiai 
matė, kaip tas ugnims stulpas,

i šniokštimas aplink 
meteorą neišpasakytas! Vėliaus, 
kada jis atvėso, buvo iŠmieruo- 
ta jo didumas: apie 50 pėdų il
gio, apie 40 pėdų plonio ir apie 
20 pėdų augščio. O kiek įsme
gęs į žemę, nežinia.” Daugiau

mėnulio, ant saulės, ant kitų vuotų alyvų, 
tokių erdvės kūnų, kaip saulė 
bei ant jų sankeleivių planetų,: 
tokių, kaip mūsų žemė. Tai yra I Kaliforniioiė susidūrusių viena su kita ir su-1, KaIlt0rniJ0je 
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dūžusių planetų skalos, kūnų ako, ka]bą prarado ir 
tūlos, praradę savo sistemos1 ■ 
kontrolę, beslūkinėjant «rdvėj, |l • - n • 
prisiartina prie žemės, arba prie ' anašiai mir6. 
kito viršmmetų egzistnojąnėn) ,įad jie mh,6 nuo 
kūnų traukimo jėgos. Tada pra- j 
sideda meteoro. puolimo kelio
nė, juo artyn, tuo smarkyn. Ir 
taip belekiant, per ( atmosferą 7 .L •’ u" ’ u x r “ L- ? j , ., . . -i • x . i j itaipgi buvo botulino nuodu,besitnnant, įkaista ligi to, kad j 
nukrinta ’ ugniniam pavidale, j Profesorius Maas 
Maži meteorai, nesuspėję nu
pulti, belėkdami sudega—pra
nyksta. Tokius matom tankiui.

Taigi,- tas viskas^ tie faktai 
aiškiai įrodo, kad mūsų žeipė Ine 
viena. Yra tokių kūnų-kamuo- 
lių daugybės. Tūli net milior 
nūs kartų didesni. Pavyzdžiui, 
astronomijos matematiški išty
rinėjimai mums parodo, kad 
saulės kamuolys yra 1,280,000 
kartų didesnis už mūsų žemės 
kamuolį. O yra žvaigždžių daug 
didesnių ir už saulę—yra ir ma
žesnių.

Egzistuojančios planetos jau 
ant tiek atvėsę, kaip mūsų že
mė, ant kurių tinkamos sąly
gos, palankus fiziškas stovis ir 
gyvybei—gyventojams. Paim
kim, pav., du arčiausiu žemes 
kaimynu: Venerą iš vieno šono, 
Marsą/iš kito, šios trys plane
tos, veik lygios didumu, fiziška 
geografija taip pat. Skirtumas 
gal tik tame, kad Venera daug 
jaunesnė už žemę: jinai daug 
vėliau atsiskyrė nuo saulės ,ir 
susiformavo į kamuolį. Todėl 
mokslininkai daleidžia, kad Ve
neros paviršius gal būt dar 
perkarstąs gyvybei rastis. Jei 
taip, tai turės rastis vėliaus. 
Bet Marsas ant tiek 
už žemę. Tai,

žmonęs Miršta
vienas vyras, 

bevažiuodamas automobiliu, ap- j 
‘ valgio nu

ryt nebegalėjo. Už kelių dienų 
du kiti vyrai 
Ženklai rodė, 
botulinus pe- 
laboratorijoj 
valgė namie 
sauce,kur

* ♦ V į

atranda, 
kad botulihO perai netaip greit 
yra užmušami ir virinimu, ši 
bakterija auga ir Uždarytose 
dėžėse, kurios yra neužtenka-' 
liftai, išvirintos.’
’’>• Kalifornijos Sveikatos Val
dyba pataria šeimininkėms, kad 

vaisiai bei
daržovės būtų virinama ’ ma
žiausiai 30 minučių pirm raga
vimo arba valgymo. Jie taipgi 
pataria, kad kenuojant produk
tai būtų virinami šdspaustu 
ru, kad geriau užmušt tuos 
rus.

Užnuodytos Saldaines
Kai kada nuodingi perai įei

na ir kuomet jau maistas gata
vas. Nelabai senai vakaruose 
keletas mokyklos vaikų, moky
tojų ir tėvų staiga apsirgo. Bu
vo sutasta, kad saldainiai, da
ryti vienoje kepykloje, visus ap-

svečiams veikiausia atrodytų 
taip, kaip mes iš istorijos per- 
sistatom dar laukinių, puslau
kinių žmonių gyvenimą bei 
tvarkymąsi.

Arbabauskuč.

Variniai Indai
Kai kada maistas sugenda ir 

inuo chemiškai netinkamų indų. 
■ Nelabai senai sutaisyti miltai 
I į
(visokiem blyneliam it pyragai
čiam, supilti gražiose dėžėse, 
stovėdami krautuvėse ant len
tynų ir namų šėpose, pradėjo 
geltonuoti ir karsti. , Kuomet 
išdirbėjas pamatą, kad jo mil-, 
tų pardavimas nupuolė,, jis pa
sišaukė chemiką, kad tas sųra- i \ ll
stų1, kas yra jo1 > miltuose, kad i 
žmonės nustojo pirkę. Chemi-, 
kas betyrinėdamas surado vario 
ženklų.; Mat, sudžiovintas ir į 
miltelius paverstas pienas, mil
tai, kepamoji sode, druska ir ki
ti dalykai buvo maišomi vari
niuose katiluose; varis ėmė 
veikti į pieno (miltelių riebalus 
ir įvyko chemiška atmaina.

šiandien chemikai su naujais 
instrumentais taip greitai pažįs
ta bakterijas, kaip mes arklį ar 
karvę. Taip pat lengvai jie su
randa ir chemiškus nuodus. Tie
sa, valdžios įstatymai yra išlei
sti, kad valgis pardavimui bū
tų švariai ir teisingai gamina
mas. Bet kadangi tas kliudo 
biznio pelnus, tai valdininkai 
kapitalistinėj Amerikoj daž
niausia pro pirštus žiūri į tų 
įstatymų pildymą.

Elsie Wilkes.

Išeina galva to department© ir 
pareiškia: “Eikit namo ir lau- 
jeit pakol mes jumis pašauk- 
sim gaut drapanas.” ”

Ar galima pasakyt žmogui»
stovinčiam ant šalčio, kad pa- apie jį spaudoje neteko matyt, 
lauktų drapanų? Ar galima Vienok jis ten guli ir šiandien, 
pasakyti alkanam, kad. pa- Kitas milžiniškas 
lauktų pakol maistas užaugs, jrodos, dar didesnis ir už aną, 
ąr galima pasakyti nupuolė Sibiro (Sov. Sąj.) gi-
čiani, kad palauktų^pakol lai- riose apįe pOra> trys metai at

gal, kuris išdegino plotus medy- 
šitoki atsakymai tai yra tik nų. Apie jį laikraščiuose buvo 

J ~ - plačiai aprašyta.
Dar vieną čia paminėsime, tai 

apie 27-28 metai atgal, ten kur 
Šveicarijos teritorijoj nupuolė 
meteoras. Jis nepalyginamai 
mažesnis už pastaruosius, bet 
jis padarė istorinės reikšmes 
tuomi, kad tropijo nupulti ant

pasityčiojimai iš darbininkų. 
Kaip ilgai darbininkai kęs, tai 
priklauso nuo jų pačių. Toliau 

aterbury korespondentas ra- 
: “Jeigu darbininkas turi 

anglinį pečių, tai gauna 75 
svarus anglies, jeigu turi alie
jinį pečiuitai gauna Ž5 gaido
mis kerosino. Bet tai nevis-j bažnyčios; kai> tik tuo la/itaU 
kas: darbininkas tUiri e|ti 4jkadh bažnyčioj bu^6 iJantiMlIfcš1 
mylias parsinešti anglies.” jir pilna Žtnbnhj, kurių daug Bu>-

senesnis 
pagal gamtos 

įstatymus, ant jo 'turi būt gy
ventoj ai. , ,, (k

Mokslininkai tyrinėdami Mar,-. 
so paviršių astronomiškais in
strumentai—teleskopais, mato
ne tik kalnus, okeanus, jūres, 
bet ir ne gamtos padirbtus ka
nalus,, kuriuos turėjo perkasti 
gyventojai, toki, kaip, mes, Ta- 
čiaus, sprendžiant pagal Marso 
senumą, tai jo gyventojai turi 
būt daug augščia*u išsivystę už 
žemės gyventojus. Daleiskime, 
jeigu nuo Marso gyventojai at
silankytų ant žemės, veikiausia 
jie labai nusistebėtų, kad čia 
žmoniją dar ant tokio Žemo iš
sivystymo laipsnio tebestovi, 
kuomet ant žemės dar gali egį- 
zistuoti toks daiktas, kaip ka
pitalizmas ir visi jo bjaurumai :. 
aliginė: vergija, imperialistiniai 
karai, fašizmas ir tikybiniai aps 
gaudinėjimai tęsusi pratusių 
žmbnių. Visa tas nuo Marso

Section 182 A of the AlcohoHc Beverage Con
trol Law at 321 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORIARTY & REILLY'S TAVERN 
321 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8086 has boon issued .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 314 39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN RUSHMER
814 39th St., Brooklyn, N. Y.

to sell beer/at retail tinker Section 76 of I 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 1206

i.. Borough of Brooklyn, County

IDA GOLD ; .
1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10900 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1092 
Rutland Roed, Borough of Bftoklfn, Cotfnty 
of Kings, to be consumed off the promises.'

MURRAY ROTHENSTRETCH & 
JACOB HAIMOWITZ

1092 Rutland Rd., Brooklyn,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių, ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ' ir krajavus 
sudąrau 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

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta, -pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

HYMAN BERGER,
savininkas

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<
Pusč Bloko nuo “Laisves” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir Nev* 

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, 

PHILAPELPBIA^ PA.
Telefonai: BtflMlfegon 8136 

Keystonb—‘Main 1417
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šeštas Puslapis Pirmadien., Gruod. 17, <

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SĮ VAKARĄ SVARBIOS DISKUSIJOS

PirmadienĮ, 17 d. gruodžio, ti, ką jis ar ji mano apie Prū- 
Laisvės” seikos-Butkaus organizaciją, 

arba Komunistų Partiją. Dis
kusijose galės ■ laisvai kelti 
klausimą tie ' “opozicijos” 
draugai, kurie jau mato Prū- 
seikos-Butkaus ' žalingus dar
bus ir kalba apie darbininkų 
judėjimo vienybę. 1 

šias diskusijas rengia Ko
munistu ! Partijos Lietuvių 
Frakcija, kad geriau išaiški
nus tuos skirtumus, koki bu
vo tarpe Komunistų Partijos 
ir Prūseikos-Butkaus “opozici
jos” 1931 mętų, pradžioje ir 
koki jie yra, dabar., Diskusijęs 
rengiamos tam, k,a.d suteikus 
progą kiekvienam ir kiekvie
nai išsireikšti mūsų judėjimo 
reikalais. Ateikite visi ir vi
sos. Įžanga veltui.

7:30 vai. vakare, 
svetainėje įvyksta labai svar
bios diskusijos temoje: “Kaip 
ir Kodėl ‘Opozicijos’ Kelias 
Skiriasi Nuo Komunistų Parti
jos kelio ?” čionai bus įrodyta, 
kur veda Prūseika-Butkus sa
vo pasekėjus, Lietuvių Darbi
ninkų Draugiją, kodėl jie pra
džioje dangstėsi obalsiais tik 
kovos prieš draugą Bimbą ir 
kitus lietuvių darbininkų judė
jimo vadus, kodėl jie sakėsi 
sutinką su Komunistų Partija, 
o dabar jau visais klausimais 
kovoja prieš Komunistų Parti
ją, Komunistų Internacionalą 
ir tt.

•. diskusijose bus leista liuosai 
kiekvienam išsireikšti, pasaky-

Kodėl Bedarbių Kongresas? , Ruoškitės į Mūsų Vakarienę 
i, Tūli draugai klausia, kodėl | Komunistų Partijos Lietuvių 
yra reikalingas bedarbių kon-į Frakcija rengia labai gerą va- 
gresas Washingtone, 5-7 die
nomis sausio? Viena, šalyje 
bedarbė viešpatauja jau šeši 
metai. 1933 metais kiek bu
vo sumažėjęs bedarbių skai
čius, bet visus 1934 metus jis

karienę su koncertine progra
ma. Jis įvyks sekmadienį 23 
d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Tai bus 
ne paprasta vakarienė, bet vie-

būsimas kongresas daugiau su
teiktų. galios Rboseveltui. He- 
arsto klikai, matyti, jau rei
kia Amerikoje Hitlerio arba 
Mussolinio žygių.

LORIMER RESTAURANT

Komunistų Partijos Antro 
Distrikto Pranešimas

NariamsJ ' I
Komunistų .Partijos II Dis- 

triktas praneša .visiems na
riams, kad kiekvieno pareiga 
yrą, užsiregistruoti. Registraci
jos buvo (atliktos partijos kuo
pelėse, bet jeigu kuris narys 
del ligos ar kitų priežasčių dar 
n e užsiregistravo, tai jo p arei-' 
ga, tnusinešti,, savo, knygutę. į 
sekcijos raštinę jr tą, atlikti. 
Jeigu kas ųegali būti akcijoje, 
aj’bą . nežino jos, tai jo,pąręi- 
ga , parašyti į II patrikto raš
tinę,? 50 Ę. 13th St.,- New Yor
ke., ( . ( ’ . : ;

Kurie neatliks reikalingus 
formališkumus, , tai pegaus 
naujų knygelių, ir tokiu būdu 
bus nuimti nuo partijos listo. 
Visi nariai gaus (naujas kny
geles paskutinį susirinkimą 
gruodžio mėnešį, kuris įvyks 
ne antradienį, bet trečiadieni, 
26 d. gruodžio. Kiekvienas na
rys turi dalyvauti tame susi
rinkime.

Baisi Kriminalystė New . 
Yorko Miesto Viršininkų
New Yorke šimtai tūkstan

čių bedarbių ir jų šeimynų 
vargsta' ir stdciai badauja. 
Tuom pat kartu štai ką paro
do pačių viršininkų ištyrimas, 
kad iš' atgabento maisto be
darbių šelpimui 7,000,000 sva
rų bulvių, 9,000,000 svarų ko
pūstų, 11,006,000 svarų ver
šienos supūvo', sušalo ir 1,000,- 
000 ' dėžių kenuotos' mėsos 
taipgi ‘s'u'gedoi Štai kokis kal
nas turtų, maiste,' susinaikino, 
o reikia žinoti, kad pono La
Guardia miesto viršininkai su 
policija vaikė ir daužė bedar
biams galvas, kada jie' rei
kalavo maisto. Jiė geriau su
naikina maistą, negu bedar
biams duoda. Tai tikra kri
minalystė, tai bjaurus niekšiš
kumas. ' ‘'

Darbininkų ir smulkių biz
nierių kdvingumas auga prieš, 
taksus ant tavorų. Dalis smul-| 
kių biznierių atsisako juos rei
kalauti, o dalis pačių pirkikų 
yra priversti tą padaryti.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku l Syk j Atsilankę Persi tikrinsit 

Stiliumi I PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

Trumpos Žinutės

ligas 
apie 
Ful- 
100,

Kunigai labai smarkiai Su
mina prieš “nemorališkus ju- 
džius”. Bet vargiai kas kitas 
taip nemorališką gyvenimą 
veda, kaip kunigai. Franci- 
jos, Ispanijos ir Rusijos revo
liucijos tą aiškiausiai . įrodė.

Nepaprastos Prakalbos
Ketvirtadienį, gruodžio 

(Dec.) 20 d.,, 7:3Q vai. vaka
ro, Liet, Piliečių Kliubo sve
tainėje, 80 Union Avė., rWil- 
liamsbutgė, 1 įv^ks • 'prakalbos 
nepaprastai svarbiais klausi
mais—protestui prieš Lietuvos 
fašistą, 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. 
Kalbės ir vienas jaunuolių, 
taipgi kviečiamas Aido Choras 
išpildyti dainų programą.

Komisija.

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

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

i * f J P. BIELIAUSKAS J
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

■ 1 Tel.: Foxcroft 9-6901 ‘

FOTE

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N.

nuolat didėja ir bedarbių kie- na geriausių. Mūsų medžio- 
kis pasiekė jau iki* 18,000,000. tojai rengiasi nušauti stirną, 
Jeigu imti bedarbių moteris ir 0 stirnienos vakarienė visada 
Vaikus atydon, tai bus apie patinka Brooklyno publikai, 
▼fenas trečdalis visų šalies gy- pelnas nuo šio parengimo ski- 
ventojų baisiai dideliame var-!rj 
ge. Antra, kapitalistinė vai- ■.
džia, su Rooseveltu priešakyje, šeriui 
nesirūpina bedarbių reikalais. Į munjstų Partijos šeštai Sekei- kyta. .Buvo..sumanyta palinkti j —-------  I
Vien New Yorko mieste į jai. Tikslas labai prakilnus. ’ politiniais kaliniams aukų , ir | Nepaisant, kad didžiusią pa-

4. Tikietų kaina iš kalno perkant suriBkta $10.Q5. . .Aukąyo se- į gjpi^tinimą" sukelia pirkikų pu- 
tik 50 centų y patai,-o prie du- draugai jr ■ cjrąugės .; •! sgje uždėti ant pirkinių tak-

Jankaiti^.,$1, Martjs^uskas 75 
c., Draugas ir J., Vihikąitis po 

Mes prašome visus draugus 50 centų. Jakštienė, Malčys; F.
ir drauges nūėipirkti- iš kalno, įranglyą,. A. Ver£uri$,, P. Fizi
nes j tas. pagelbėja: komisijai su- įOn,' A. Brie.dis,; Draugė ir dar 
pirkti reikmenis, ..taipgi žiijąi 3 draugavo 25’ centus. Kiti 
ant kiek žmonių reikia gamin-, auksavo po mažiau. Visiems 

Tikietus .galite aukavusiems , varde.’ politinių 
gauti pas frakcijos narius, ar-, kalinių tariame t^įų, 
ba ir “Laisyės” raštinėje. Ąp-i 
sirūpinkite tikiętais iš, kalno!, 
Pasakykite ąpie vakarienę 
jūsų sandraugams darbe 
savo kaimynams.

Rengėjai.

Iš Atsibuvusių Prakalbų
ALDLD 185 ir LDS13 kp. 

bendrai rengė prakalbas. Kal
bėjo apie kasdienines 
Dr. J. J. Kaškiaučius ir 
LDS jaunuolius drg. B. 
ton. žmonių buvo apie
tai šiai kolonijai nemažai. Pir
mininkavo drg. Jeskevięiu- 

riamas pusiau—komunistiniam . Kalbėtojai libai gerai da-
anglų dienraščiui “Daily Wor- Jykus aiškino. Po prakalbų 

i” ir Williamsburg© Ko-buvo klausimai, į kuriuos atsa-

publikai

Japonijos laivas “Victoria 
Maru” neišlaikė galingas jū
rų bangas ir pateko jų nelais- 
vėje^ Kapitonas ir du jo pa- 
gelbininkai žuvo. Pribuvę kiti 
laivai į pagelbą išgelbėjo 37 
jūreivius.

Vien New Yorko 
trumpą laiką buvo nuimta nuo 
šalpos listo 14,000 šeimynų. 
Visoje šalyje yra virš 3,000,- 
000 moterų ir merginų be dar
bo. Vien tik New Yorko rpį^: 
te yra 200,000 moterų ir mer
ginų bedarbių eilėse. Dauge
lis jų kovodamos su badu yra 
priverstos pamesti dorą ir už-;

rų bus jau 65 centai, . ,

siimdinėti savo kūno pardąvi-j^ vakarienę.
nėjitnu, daugelis jų yra bena
mių eilėse ir laipsniškai mirš
ta. Trečia, kapitalistinė val
džia nuolatos didina pinigų 
krūvas, skiriamas karo reika
lams ir vis mažiau nori gir
dėti apie bedarbių šelpimą. 
Ketvirta, LaGuardija ir jo val
džia krauna ant biednuomenės 
taksus, tą daro ir kiti ponai 
kitur, ir penkta, reikia paaš
trinti kovą už H. R. 7598 bi- 
lių. Taigi šie reikalai ir kiti 
reikalauja, kad kiekviena dar
bininkų organizacija būtų mi
nėtame kongrese atstovauja
ma. Jeigu jūsų organizacija 
dar neturi delegatų, tai išrin-

ir 
ir

DARB1NINKŲ ŠOKIAI 
BLIUS

Darbininkų organizacijos 
rengia šokius šeštadienį, 22 d. 
gruodžio, vakare, Kliubo kam
bariuose, 1126 Myrtle Ave., 
kampas Suydam St., Brookly- 

gera 
atsi-

ne. šokiams grieš labai 
muzika. Visi kviečiami 
lankyti.

Aukąyo se Nepaisant, kad didžiusią pa-

šai,' vis vien, kapitalistinė 
spauda’ nuolatos tvirtina, khd 
būk pirkikai šū “niield riorU” 
hioka taksus? Tai yr^ ‘grynas 
melas.' 1 '1 . f 1 ! : ' L' •

• Pranešimas
Prašo Užeiti Pasisvečiuoti 

t

Džinus Sutkus, kuris šiomis die
nomis atsiskyrė su savo partneriu ir 
pasiliko pats feavininku savo sąliūno- 
valgyklos,; £rašo savo pažįstamus -už
eiti pasisvečiuoti; *' Čia" galima paval
gyti, nes. gaminama geri valgiai ir 
priešskoniai. Džimio Sutkaus vieta 
yra po No.1 451 Grandį Stir., Brooklyn,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

\*<i» V'/

PAiN-EXPElLER

Kapitalistinis blofas skel
biamas .jų spaudoje, kad buk 
dabai’ žmonės labai daug vis
ko perka. Jie šaukia; “Grįžta 
geri laikai!”, Purvinas melas. 
Kaip žmonės gali .pirkti, kad 
vien New Yorke yra arti pus
antro miliono bedarbių ir tūk
stančiai benamių—varguolių.

Šiandien bus diskusijos apie 
Komunistų Partijos ir > “Sklo- 
kos” žygius. Kažin ar Leonas 
Prūseika ateis į diskusijas, ar 
jis mandras melus skleisti tik 
būdamas savo raštinėje? Var
giai jis parodys akis.

58 friet'ų 
nuėjo į gi

rią ir nusišovė". Jis gyveno 191 
kad jam

James- Wheeler, 
amžiaus biznierius

St. ‘Mark PI. Matyt, 
prašiai ėjo biznis.

j Nuo Neurdlgiškų
1 . . Skausmų
P naudokite
I ANCHOR
’ ’ PAIN-EXPELLERI

, Pain-Ęxpelleris visuomet 
palengvina skausmus

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

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

arti Grand Street
’ -' f’" Telefonas Evergreen 8*10494

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

40 metų
Rd., už-

Frank Koditek, 
amžiaus, 79-24 Elks 
muštas automobiliaus, kada jis 

I • . •

ėjo skersai gatvę.

James F. Kieman, demokra
tas politikierius, kuris į metus 
gaudavo iš valdžios $6440 al
gos, pavarytas iš tos vietos. 
Matyti jis susipyko su kitais I 
tokiais politikieriais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
; prie išdirbimo šių prdkių.
- 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.

l/ft III f ĮpnO Atviri kojų skauduliai, GarankS- Į B M II čiuotos Kraujagysles, Kojų Reu- 
matizmas, Kęlių 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.Penki ginkluoti plėšikai iš
varė iš trolio jo valdytoją Ch. 
Radinskį ir nuvažiavo troku, 
kuris buvo pilnas kalėdinių vi
sokių vaikams žaislų.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokiety s Kojų Ligų Specialistas

Senis Nužudė Mergaitę
Albert H. Fish, kuris dar 

vadinosi Pell, ..Hayden ir H,o- 
vard, 65 metų amžiaus, polici- 

ijąi, išpasakojo smulkmeųingaį, 
kaip, jis 6 metąi .atgaj nusmau
gė Grace Bpdd, 10 metų mer
gaitę,; sukapojo ir gilioje pa- 

, nuo ko- IWdwo;, Senis(Yish.Žįiitąi'pa- 
u * < sąkęja. .M^ergaitęr , nusiųaųgė 

' tuščiame ,nąme» ^prįs yrą netp;
' iii. Mo.untąin kejio, paskui nu-

Darb. Kultūrinis Parengimas• ’ ’ ų |Gręitąi ,tep nuvykę policija (ir
T Lk «« ! T J J . TJ* 1 r* IA zs I X 1 w v n. 1a. v «•

kolę. . GąT būti ,suras ir dau
giau j^aųlų. Fish sako, ,kač| jis 
norėjo dar dų berniukus nu
smaugti, betv jie- pabėgo. Fish 
yra 6 vaikų tėvas, sako, kad 
paskui j gąilėjosi nusmaugęs tą 
mergaitę. Jis sako, kad paga
vo mergaitę, kada ji skynė 
laukines gėles. ‘ Męrgaitė jo 
nesibijojo, nes įie viens antrą 
pagirio. ’ r

♦ • Policija pradėjo kasinėti 
Fish namo pagrindyje ir su
rado daugiau l$aulų- bet dak-i 
ta^as- tvirtina, ladyie|yra su- 
a-ųgusio ^mpgajk Eisį gįnasį, 
jis daugiai! nieko nėra nužu
dęs, kaip tik* tą mergaitę/ »

I AREŠTAVO DARBININKUS

Kapitalistų Teisingumas'’
penktadienį Bridge-van aideppaną. protestuodami 

Plazą teismabutyje teisė du prįeg taksus ant pirkinių. Po- 
bedarbių vadus Samuel Roąen Į^ųa užpuolė, pradėjo $tum-, 
ir Dave Green. Kapitalistinis ir. areštavo du, ^raugus: 
teisėjas bijojosi,juos pasiųsti į. Malinąuskųtį ir Ąrlich. Bet tas 
kalėjimą, ybet viątiek abu pa- Į nesulaikys darbinipku 
dėjo ant Ijrijų mėnesių pasitai- i vos 
symo, tai yra, jie turi kas tam ’ ’ 1 ' '
tikras laikas apsijovinti poli
cijai. Minėtį draugai energin
gai dirbo.bedarbių kovose, tai 
Jęapitalistai taip mano juos 
įbauginti ir atgrąsinti nuo ko
vos, bet jie apsiriks.

Darbininkai pikietavo . Sulli- St. Mary ligoninėj, ant ant
rų lubų, buvo prasidėjęs gais
ras. '300 ligonių buvo atsidūrę 
blogoje padėtyje. Bet’ pribu
vę -ugjriiagešiai' grėifai Užgesi
no gdisrą. • *" 1" ■ l: ’ .

.♦A -

Anglijos Laivas Nuskendo
„ Anglijos laivas “Usworth”, 

3,535 tonų įtalpos, šaukėsi pa- 
gelbos Atlantiko vandenyne. 
Jis bekovodamas su galingo
mis jūrų bangomis visai neteko 
kontrolės. ,Jam į pagelbą 
greitai nusiskubino kitas An
glijos laivas “Ascania” ir fran- 
cūzų laivas “Jean Jadot”. Pa-* 

. skutiniu laiku ąnti jūrų siautė 
didelės audros. ' Sako, kad tas 
laivas jau nuskendo. . . ,

John Reed Kliubas ir Darbo suradę , mergaites gaivus, ,kau- 
Unijų Vienybės* Lyga ( rengia 
labai gerą parengimą. Jis 
įvyks penktadienį, 21 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Irving Pla
za svetainėje, 15th St. ir Ir- 
ving PL, New Yorke.

Kalbės drg. Ben Gold, uni
jinių. darbininkų vadas, bus iš 
John Reed kliubo piešėjai, ku
rie kreida pieš visękius vaiz
dus. Darbininkų teatro gru
pė rodys jpdžius, bus daininin
kų ir šokikų. Paskui muzika 
grięš šokiams iki 2 Valandos 
ryto. ‘ Tikietus perkant iškaL 
no ‘tik 3.0 c^ntų Vpatąi; tą pat 
vakarą prie durų šus jau 50 
centų. Ateikite masėmis.

T New YOrką* buvb'atgabe'rię; 
7,000-000 svarų Šulvių šelpi
mui bedarbių. Bet; laike Šių: 
šalčiu jos visos' sušalo. Dabar 
fniešto, valstijos ir' fėderales 
valdžibš ponai Vienas į kitą 
pirštais rodo ir sako : “Tas kla- 
tas!” Bet tikriimoje jie visi 
kalti'. Tūli iš jų raminasi, 
neą mano ir sušalusias bulves 
galės 'atiduoti bedarbių šalpai.

! 1 ■ . 1 U________ L ■' I ’. ' <

Budavojant Bay Side augš- 
tesnę mokyklą/ plieno Vernas 
nukrito ICp pėdų 'žemyn ir ant 
vietos užmušė du darbininkus 
John Fewer; 35 metų' amžiaus, 
ir Samuel Taugan, 39 metų.

T ■ 'T'" i'' %»'/ '
i Vietiniai iĮėarsto ląikraščiai 

•baisiai JbjįiuHaįL niekina komu
nistus ir Sovietų Sąjungą, tuom 
pat kartu jie ’reikalauja, kad

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS 

< r ' i ' ■ ■ ' 1
Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkSj pla
čiai žinomas- Tik dabAr atidavė 
savo ofisą patahlauja balsama- 
vįmų (ijr pąlaidojimu mirusiu

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo, autęmobiliuą šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms ; parėtos 

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan^ Avė. 

Brooklyn, N- 'Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Pargamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union' Avė.
Brooklyn, N. Y* ’ . ’

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

M t I ‘ i ‘ , t •’
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A.i Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

Parsamdau automobilius ve* 
stuvčm, parSm. krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

'■r.'j'H'i i „11 ,įi 11: ai.....j xjk1

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

l . - J I ’ •
©Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Sbinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
/ Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas

DR. L.
110 East 16 St N

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė.• ir Irving PI, 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8
O sekmadieniais




