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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Niekę 
N e p r » 1 almėsite. Tik 
Retežius, o Išlaimėsite

KRISLAI
Kapinėse “Paveiklėjo”.
Puškino Jubilėjus.
Sklokos 10,000 Lapelių
Įpuola į Desperaciją.

Rašo S. Brooklynietis.

Laidojant J. Aleksį, Alyvų 
Kalno kapinėse Prūseika kalbė- | 
jo, kad velionis įdomaudavosi 
darbininkų demonstracijomis 
New Yorke, bet sklokoje jis ne-1 
buvo veiklus. Tą girdėjo apie 
pora šimtų žmonių.

Dabar gi Prūseika “Naujo
joj Gadynėj” jau rašo apie 
Alekšį kaip apie darbštų sklo- j 
kai žmogų.

Taigi Prūseika tik po žeme 
gulintį Alekšį per kelias dienas 
padarė veikliu sklokininku. Į

Paminėt šimtą metų sukaktu
vėms nuo mirties senosios Ru
sijos rašytojo-poeto Aleksandro 
Puškino, Sovietai išleidžia di
džiulę artistiškai pagamintą 
knygą 1,179 puslapių, vardu 
“Aleksandro Puškino Literati- 
nis Palikimas.” Joj bus išspau
sdinta stambus skaičius Puški
no rašinių ir braižinių, apie ku
riuos pasaulis iki šiol dar nie
ko nežinojo. Tame nepaprasta
me leidinyje geriausi literatai 
nušvies tikrąją prasmę Puškino 
veikalų ir tinkamai 
kaip rašyto žodžio 
artistą.

jį įvertins 
nepaprastą |

atminčiaiSovietai Puškino 
pagerbti daro daugiau negu vi
sų carų valdžia. Caristiniai Ru
sijos valdovai šnairuodavo į 
Puškiną, kaipo neištikimą. Jis, 
mat, buvo savo laikams pažan
gus poetas ir turėjo ryšių net 
su maištu prieš caro valdžią.

Puškino jubilėjaus minėji
mas Sovietų Sąjungoj 
j iena skaitytojams 
“Darbininko”, kuris 
krokodiliaus ašaromis 

t kad, girdi, Sovietai '
‘^'veikalus Puškino, Tolstojaus ir 

kitų geriausių rašytojų.

Graikijoj “Nubalsuota 
Sugrąžint Karalių

” ATIDUOKITE SAVO BAISUS TIK KOMUNIS
TAMS IR DARBO FRONTO KANDIDATAMS

ATHENAI, Graikija. —! 
Graikų vidaus reikalų mini- ■ 
steris Sehinas sako, kad pe
reitą sekmadienį už kara
liaus Jurgio sugrąžinimą 
ant sosto buvę paduota 98 
iki 99 nuošimčių visų balsų. 
Bet suprantama, kad bal- j 
suot prieš karaliaus vai-; 
džios atsteigimą reiškė užsi
traukt žiaurų persekiojimą 
iš fašistinės generolo Kon- 
dylio diktatūros pusės. To
dėl labai didelis skaičius vi
sai nebalsavo.

Bomba Sudraskytas Jaunuo
lis ir 9-niy Metų Mergaitė

MILWAUKEE, Wis. 
Hugh Fr. Rutkowskiui, 
metų amžiaus, bebandant 
garaže padirbti “galingiau
sią bombą” iš 38 gabalų 
vogto dinamito, įvyko eks
plozija; tapo sudraskytas 
jis pats ir 9-nių metų mer
gaitė Patricia Mlynarek gre
timuose kaimyno namuo
se. 11 kitų žmonių sužeista, 

cijas, į streiko pikieto eiles, į Policija spėja, kad tai Rut- 
alkanųjų maršavimus? Turbūt, kowskio buvo padaryta ir.

bus nau- 
klerikalų 
ne sykį 
raudojo, 

'naikina”

20

,Ar matėte, kad sklokos vadai 
būtų kada išleidę lapelius šau-' 
kiant darbininkus į demonstra
cijas, į streiko pikieto

i

BALSUOT Už DEMOKRATUS AR REPUBLIKONUS 
TAI REIKŠTŲ REMT SAVO PRIEŠUS

nams ženklintų paramą 
Amerikos rengimosi impe
rialistiniam karui ir talką 
fašistinei reakcijai.

Balsuokite už farmerių- 
darbo partijos kandidatus 
arba nesiklausomus darbo 
sąrašus. O kur tų partijų 
kandidatų nėra, atiduokite 

__________ savo balsus kandidatams 
fašistiniais ka-1 Komunistų Partijos, svar- 

pitalistais, susimetusiais į biausios darbininkų vado- 
American Liberty Lea- ves už duoną-drusk’ą šian- 

nors taį organizacijai dien ir už geresnį darbo 
ir vadovauja republikonai. 'klasei rytojų. Vietose, kur 

Balsavimas už demokra- komunistai ištraukė 
tų ar republikonų kandida
tus reikštų rėmimą pašal
pos mažinimo bedarbiams, 
pragyvenimo branginimą, 
užgyrimą algų kapojimo 
dirbantiems darbininkams 
ir kompaniškų uriijėlių au
ginimo prieš tikras darbo 
unijas. Balsas atiduotas de- bedarbiams ir’žmoniškesnes 
mokratams ar republiko- sąlygas dirbantiems.

Šiandien visose Jungtinė
se Valstijose įvyksta dalini 
rinkimai įvairių valdininkų 

i ir seimų atstovų.
Neduokite nei vieno balso 

republikonų ir demokratų 
partijom. Nepasitikėkite 
jokiais rooseveltiniais kan
didatais. Demokratų par
tija juk veikia išvien su di-1 
džiaisiais
a 

gue,”

500 Italą Bombininky 
Lėktuvą Libijoje

TRIPOLI, Libija. — Itali
jos gubernatorius Libijoj L 
Balbo turi savo komandoj 
500 didelių bombinių lėktu
vų. Reikalo esant, tie lėk
tuvai būsią urmu pasiųsti 
terorizuot ethiopus. Jais ga
lima būtų prigabent ir ne
mažai naujos kariuomenės į 
Ethiopiją.

Libijoj italai turi sutrau-j
kę 17,000 savo kareivių pa--ko Scotti, užėmė Ethiopijos 
šonėje Francijos kolonijos I miestą Hauzieną kelyje įi

i talai Užėmė Keletą. 
Miestų be Kovos iš

Etiopų Pusės
TIKISI GREIT PAIMT MAKALE

Iš italų štabo šiaurinėj 
Ethiopijoj pranešama, kad 
juodaspalviai eritriečiai, ko
manduojami italų pulkinin-

kad

i ’i

Tunisijos. Francūzai del to Makale. Italų armija pasi- 
nervuojasi.

EXTRA!
savo 

kandidatus vardu bendro 
fronto su socialistais, bal
suokite už Socialistų Parti- šūviais ir bombomis iš lėk-

ADDIS ABABA, Lapkr. 
|4. — Italai kulkasvaidžių

jos kandidatus.
Balsuodami už darbinin

ku kandidatus, jūs balsuo
site prieš karą, prieš fašiz
mą, už. tinkamesnę pašalpą jcns jr namo parsinešti.

tuvų Gorrahai apielinkėje 
išžudė 30 moterų ir 15 vai
kų, anksti iš ryto suėjusių 
prie šulinių pasisemti van-

________________________________________________ ASMARA.—10,000 gerai _______ ______________________ | ginkiugfų ethiopų atmar- 

PATERSONE 95% PAPRASTO ŠILKO AUDĖJŲ i innčiiiQ i Mnknlp ? Y ! jancius į Makale.
IS PIRMOS DIENOS SUSTREIKAVO j

bet ne , PATERSON, N. J.—Spalio blausia tai pikieto eilėj reikia AtSlSakO IskftlUt L(UVUS
sklokos Išmetė iš SSRS Kom. Partijos ’ 30 d. 12 vai. nakties Amerikos būt unijistams.

komiteto paskutinio pareiški- guviisj Kunigaikščio Šoferį

eiles, į

ne.
Užtat dabar jie 

“atsilyginti” ir vienu sykiu iš- Į 
leisti net 10,000 lapelių, bet ne 
bile kokių, padarytų iš !

I penki bombų išsprogdinimai 
ketina mieste pereitą savaitę.

I šilko Darbininkų Federacijos lo- Pas Zizblet bosas puolė ant J. 
kalas 1716 “plain goods” sky-j Troy su “role” sumušt, bet J. T. 

Nau.os.os oaaynes LENINGRAD. - Iš So-l"aus PaskelbS PaPrasto šilko laiku aPsiSyng' 
į kokius cielius—su-ivie^ Komunistų Partijos ■ išdirbystėj generalį vietos strei-

sklokininkus 1 tapo išmestas Michail Save- ■ ; ir su pirma diena 95 nuo- kretorius ir tarpe

mo.
O tas pareiškimas, kaip ma

tome iš “Naujosios Gadynės”, 
muša štai į 
trukdyti eilinius skivkhiiiikus ,
nuo vienybės su komunistais, ' lijev. buvęs šoferis buvusio ! šimčiai darbininkų padėjo dar- 
atbaidyti kitus darbininkus ' didžiojo kunigaikščio Miko bo įrankius ir kaip vulkanas me
nuo judėjimo Komunistų Parti- i Aleksandrovičo. Patirta, tesi į kovos lauką už geresnes 

darbo sąlygas, už didesnį duonos 
kąsnį. Streikieriai Lozzaras 
Hali atlaikė masinį susirinkimą 
ir nusitarė kovot, kol darbinin
kų reikalavimai bus išpildyti. 
Generalis unijos manadžeris 
Alex Williams pareiškė: .strei-

■ ką suvėlavom iššaukt ne todėl, i 
kad mes būtume manę, kad jūs,' 
darbininkai, neatsiliepsite į uni
jos pašaukimą, bet todėl, kad 
prie dabartinių sąlygų bus dar
bininkams sunku laimėt. Bet ka
dangi dabar Patersone šilko 
darbininkų sąlygos yra tokios, 
kad neleidžia darbininkams

jos vadovybėje; niekint ir dis- kad jis gyrė buvusį savo bo
są. o laike revoliucijos pa
gelbėjo augštiems ponams 

(išslapstyti jų brangumynus. 
(Į Partiją jis buvo įsiskver- 
ibęs 1927 metais, slėpdamas 
savo praeitį.

kredituot patį Komunistų In
ternacionalą,tuomi kenkiant net 
komunistų šaukiamam liaudies 
bendram frontui prieš fašizmą 
ir karą.

Tokiais žalingais sumeti
mais yra pagrįsta visa sklokos 
“čyfų” veikla; tai tokiais bėgė- j 
diškais tikslais jie dabar žada 
apsėti ir lietuvių kolonijas savo 
rudais lapeliais.

skaičius 
lapelių— 
kaip jie 
ir despe-

Pats jau didžiulis 
sklokos vadų žadamų 
10 tūkstančių—rodo, 
yra įpuolę į “strioką” 
raciją, matydami stiprų ir pla
tų darbininkų traukimą į ben- tijai išsikovoti

Hitlerininkai Kovosią “už
Vietą po Saule”

BERLYNAS?^— Hitlerio 
karinio orlaivyno ministe- 
ris Goering, atidarydamas 
naują tiltą Neuwiede, dek
lamavo apie reikalą Vokie- 

“vietos po'vent.
• • • •

nei

iš Streiko Vietų
I SAN FRANCISCO, Cal. 
Wm. J. Lewis, Tarptautinės 
Laivakrovių Unijos distrik- 
to prezidentas, patvarkė, kad | 
Taivakroviai atsisakytų iš-;

skūpas juos pasitiko, 
gyventojai esą palankūs ita
lams ir noriai pardavinėją 
jiems gyvulius, kiaušinius ir 
kitus valgius.

Bet Mussa Ali srityj ethį- 
onų partizn.nni v’s užpų}$į«> 
nčja italus ir daugelį nu.'/.U?

, do ir su ddžia. z
Italai puola ethiopus 'ir 

pietiniame fronte, bet net , 
patys italų pranešimai ne
rodo, kad jie turėtų ten pa
sekmių.

Šiaip ar taip, dingsta ita
lų viltis šturmu užkariaut 
Ethiopiją; todėl jų armijos i 
jau daro prisirengimus žię-

varė 25 mylias pirmyn lin
kui Makale. Kol kas Ethi- 
opijos ka/:,iomenė neban
džiusi jiem., pasipriešint.

Italai taip pat užėmė En- 
da Abbamas ir Debra Sion. 
Per užgrobtas vietas jie 
skubiai tiesia sau vieške
lius.

Italai praneša, kad ethio- 
pų dvasiškija akmeniniais 
varpais pasveikino italų at
ėjimą, kad pats ethiopų vy-! mavoti Ethiopijoj.

i

1
if

* r
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40,000 Italą Kareivią 
Rhodes Saloje

VIENA. — Italija suga
beno jau 40,000 kareivių į 
savo valdomą Rhodes salą 
Egejaus jūroj, arti Graiki
jos. Jie turi ten 80 naujo
viškų kanuolių ir įvalias 
amunicijos.

LONDON.—Anglijos ka-1 ^an 
ro laivyno didžiausios jėgos Į įra;

Rise, pildančiojo komiteto se-
> “warperiu”

darbininkų veikėjas, pareiškė, la‘va™a* aVS1S™ f I sutelktos į Alexandria’ siu- 
kad šiandien streikas parodo, kraut bet kokius laivus, at- I ,. „ kanala. iei nrasi-1plaukiant iš tų uostų,’kur' Saezo k^alą jei prasi-

r ■ dėtų karas tarp Italijos ir
Anglijos.

j kaip darbininkai gali susiorga- \ i
nizuot ir organizuotai parodyt dabar streikuoja laivakro- 
savo spėką.

Streikuoja Disciplinuotai
L. Valgo, unijos organizato

rius pareiškė, kad darbininkai 
pildo streiko komiteto patvar-

j kymus ir nesileidžia išprovokuot 
muštynes. L. V. pranešė, kad 
vienos dirbtuvės boso pasamdy
tas “čėrmanas” grasino jį pei
liu supjaustyti, bet kiti darbi
ninkai tą “narsuolį” 1 
vaišino, “kad jis nežino, kas su 
tuo narsuoliu toliau atsitiko.” 
Girdi, bosai mano, kad jie per 
savo agentus išprovokuos muš-

viai.

Panaikinta Sidabro Pa
grindas Chinų Pinigam- - - -  & I

SHANGHAI. — Fašisti- ‘ 
nės Chinijos Chiang Kūi- 
sheko : ddžia nusprendė iš
traukt sidabro pinigus iš pa
prasto vartojimo. Jų vietoj 
išleido naujus popierinius 
pinigus. 
Am<

Kaltinama yra 
ik a, kad ji supirkine- 

abrą perdaug jo i§- 
. Chinijos.
o pagrindo panaiki- 
pimgams liudiju 

bankrutuoja Chiangkaip 
Kai-sheko fašistų dikt^tūr 
ra. Jos finansus nupul(K\

*

■5
I

Hitleris 4 Syk Tiek Išleidžia Francijos Valdžia Gina Hitle- Chinų Sovietus. *■ 1
Ginklams Kaip Amerika , Mussolinio “Garbę”

LONDON Buv^Angli-
1Sv r.1 s ym?ton i' saugot Hitlerio ir Mussoli- 

V16??1 Pakartojo, [ n*0 varjus nuo įžeidimų, 
kad Hitleris šiemet ginklą- Įžeįdžiantiems tuos fašisti- 
«,934,000,000, Ui yu „et ^3 mSJ“ 
S? v3Ž kXS'“i™ »■ »“*«

taip pa- vjmuį Vokietijos išleidžia

tinkamai gyvent nei mirt, tad j tynes> ir organizatorius jr kitus s^ko, kad ypač pavojingas
•» t/» 4-1 ■» z~x i 4- i Ir z'x x t 1 t 4"/M n zA»nr r _ _ . . T T \ / ZA I Z" 1 /A i 1 1 (’'i VI Ixl f Y T T1

STOCKHOLM, — švedę 
garlaiviui “Gerd” susidū-.^ 
rus su Finijos valčia ”Lin- j • 
gard,” laivas tuojaus nu
skendo Šiaurės jūroj ir pri
gėrė jo 21 žmogus. Valtis1 

da nuo 100 iki 3,000 frankų.; išplaukė į kraštą.
.1'B'

ir turim eit į kovą už teisę ey-
i j k v n . . .*. Pikietuokite taikiai, bet sukį§ į kalėjimą, ir paliks dar-
drą darbą su komunistais. Bet saule. Čia būtų prisimini- ir nesileiskite bosam, kad jum ^ininkus be vadovybės, 
tais lapeliais Butkus su Prūsei- mas apie atgriebima koloni- nosis daužytų. 1
ka tik dar aiškiau pasirodys, kurias Vokietija valdė p
kas jie ištikrųjų yra. pirm pasaulinio karo.

Be kitko, Goering smer
kė “padiktuotą Varsalės tai
ką,” pagal kurią yra už- 

" I drausta Vokietijai apgink- 
’ luot Rheino upės ruožą. Bet, 

girdi, Vokietija šiandien es-

Bosai Puolasi Areštuot ir 
Mušt Streikierių Vadus
John Troy, unijos organizato

rius, buvo areštuotas ant pikie
to, bet unija jį išėmė. J. T. 
pranešė, kad pas H. Woolfą bu
vo bandyta dirbt, bet darbinin
kai per langus primetė akmenų,

Jibuti. — Anglija pastatė 
būrius kareivių saugot sie
ną tarp “angliško” Somali- 
lando ir Ethiopijos, ypač, 
žinoma, nuo italų-ethiopų 
karo persimetimo į tą Ang
lijos valdomą kraštą.

Maskva. — Per audras v ____ ------------------------- ___ ___ „„ --------
Kaspijos ir Juodosiose ma-'sta mėsos ir sviesto, tatai, Toliaus J. T. sakė: Jei jūs nori- 

į? riose žuvo 5 sovietiniai lai-'sako, nesutrukdysią ją nuo te kovą laimėt, tai būkite uniji- 
vininkai. ' “didesnių” tikslų siekimo. ! štai ne tik sėdėdami, bet svar-

anti jau galinga ir mokė-jtad stiklai krisdami sukapojo 
sianti apgint savo reikalus; šešis “warpus,” ir bosas busi 
6 kad dabar Vokietijai truk- priverstas uždaryt dirbtuvę.

vininkai. “didesnių” tikslų siekimo.

streiko vadus iš pirmos dienos Vokietijos ginklavima- 
. sis iš oro. Šiuo atžvilgiu

. ..... . ................ ..... dabar Europai gręsia dides- 
I - Valgo sako, kad streikas bus nis pavojus net kaip 1914 
greičiau laimėtas su visais rei- (metais.
kalavimais, jei kiekvienas stre'i- vienas iŠ mitriausių Angli- 
kieris atliks savo pareigas. 

Generalis manadžerius . ‘
Williams pareiškė, kad tegul bo- 1
sai nemano, kad jie, suareštuo- tektų greit paragaut Mus- kameroj, Jefferson‘parapi-, tijose. 
darni kelis streiko vadus, pa-. solinio ricinos arba Hitlerio jos kalėjime, žmogžudžiai 
kiikdys patį streiką; jis sako, p'iiminpc? huožp^ 
kad šiandien Patersone 80 nuo- ĮgU ° *

. šimči/ų darbininkiį, gali būt 
streiko vadais; ir vietoj arės-1 
tuotų mes statysime naujus ir 
kovą tęsime iki laimėjimo.

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

ŠERIFAI NUŠOVĖ DU NEGRUS KALĖJIME :
Prie to Churchill,

jos politikų, priduria, kad 
A. i jeigu Anglija neturėtų gana 

. gero laivyno, tai Anglams

NEW ORLEANS, La. — tinimą, būk jiedu “užpuldi- 
Šerifas Fr. Clancy su savo nėję žaginti” baltąsias mėr- 
pagelbininku nušovė du jau- ginas. Bet tai paprastas 
nūs negrus kalinius B. baltųjų nenaudėlių išmislas 
Freedmaną ir D. Hartą jųjų prieš negrus pietinėse vals-

HM

mis apie tariamas negrų,

čių agrų ir baltųjų laiva-

Freedman ir Hnrt yra iš- 
pasakoja, kad Freedmanui ir! tikru i ą nužudyti tuo +’ks- ' 

! Kartui kas tai įšmugeliavęs Į lu, kad ardyt streikuos an- ' 
! Addis Ababa. — Ethiopų1 revolv-u į. Kada jie nuėję čių agrų ir baltųjų laiva- 

L. generolo Kibrato automobi- j atimt revolverį, tai, girdi, krovių vienybę ir pasako- 
liui susidūrus su troku, liko1 negrai pradėję šaudyti. mis apie tariamas negrų, 
užmuštas jis ir trys jo drau-1' ° Freedman ir Hart buvo “nedorybes” sukelt baltuo ; 
gai. įmesti kalėjiman pagal kai- feius darbininkus prieš juos.
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Už Ką Balsuoti?
\ Šiandien, lapkričio mėn. 5 d., dau- 
gelyj miestų ir valstijų įvyksta rinkimai, 
be kitko, municipalinių aldermanų ir val- 
stijinių seimelių atstovų. Daugelyj vie
tų Komunistų Partija stato savo rinki
minius kandidatų sąrašus.

Komunistai, turime pasakyti, dėjo di- 
deliausių pastangų sudaryti šiuose rinki- , 
muose su socialistais ir darbo unijistais 
bendrą frontą—sudaryti Farmerių Dar
bo Partiją—ir išstatyti savo bendrą są
rašą rinkimuose.

Deja, didžiumoj vietų padaryti tas ne
pavyko. Todėl prisieina turėti atskiri 
sąrašai. Į

Ten, kur veikia bendro fronto sąrašai, 
Darbo Partijos sąrašai bei sąrašai šiaip 
nepriklausomos darbininkų politinės vei
klos, mes patariame visiems balsuoto
jams paduoti balsus už juos, kad tuo įro
džius darbininkų vienybės stiprumą ir 
norą, idant sekančiais rinkimais tokius 
bendrus rinkimus galėtum sudaryti na- 
cionaliai!

Ten, kur tokių sąrašų nėra—mes pata
riame visiems darbo žmonėms balsuoti 
už Komunistų Partijos sąrašus, už jos 
kandidatus! Tai bus pareiškimas jūsų 
balso už bendrą frontą, tai bus pareiški
mas jūsų protesto prieš kapitalizmą! 

k Komunistų Partija daro viską, idant 
—Bu socialistais susiėjus į bendrą darbą 

bendrais reikalais. Tūluose miestuose 
Komunistų Partija nestato savo kandi
datų, bet ragina balsuotojus balsuot už 

' Socialistų Part, kandidatus. Tokiais mie
stais, pavyzdžiui, yra Bridgeport, Conn., 
Philadelphia, ir Worcester, Mass. Pa
našiai komunistai padarė ir Antrajam 
Kongresiniam Distrikte (New Yorko 
priemiestyj Queens). Čionai komunistai 
kviečia darbininkus balsuoti už socialistą 
kahdidatą Samuel DeWitt.

Tai darydama, Komunistų Partija po
draug patiekia socialistams ir jų plat
formai kritiką, ypačiai tai tiesa Bridge- 
porte, kur socialistų administracija paro
dė 'daug defektų, daug-trūkumų

Šiandien gyvenimas verčia darbininkus 
juijgti savo pajėgas į krūvą. Jis ver
čia; tiek socialistus, tiek komunistus su
daryti bendrą veikimą . Komunistai de
da; didžiausių pastangų, kad parodžius 
sodialistams, jog mums rūpi vienybė, rū
pi jbendras frontas ir mes tam dirbame 
visais galimais būdais.

Tiems, kuriems rūpi kova prieš fašiz
mą, kova prieš karą, kova už geresnes 
dafbo sąlygas ir augštesnę gyvenimo lyg- 
mąlų, jie privalo nebalsuoti už kapitalis- 
tinjes partijas, bet už savo klasės partiją, 

. kuria yra Komunistų Partija.

kietiją, už sienos perėjimą, kaip paprastai, 
nebuvo nubaustas. Kai ten pasisakęs, kad 
esąs Voldemaro giminaitis ir nurodęs savo 
atvykimo tikslą, vokiečių valdžios valdinin
kai su juo labai mandagiai elgęsi.

Po kurio laiko Stasiūnas grįžęs iš Tilžės 
į šakius ir nuolat palaikydavo ryšius su 
Vokietijos piliečiais anoje pusėje. Susipa
žinęs su kažkokiu Javorovskiu iš Rytų Prū
sijos, Stasiūnas šiam pasipasakojo, stengią
sis išvaduoti iš kalėjimo prof. Voldemarą. 
Javorovskis pritarė, pažadėjo Stasiūnui me
džiaginiai padėti ir jau kitą dieną sakytam 
reikalui Stasiūnui davė 800 markių. Tuos 
pinigus duodamas, JaVorovskis pažadėjo ir 
daugiau duoti, jeigu reikėtų.
Sugrįžus Stasiūnui į Lietuvą, jis buvęs, 

kaipo voldemarininkas, ištremtas į Ro
kiškio apskritį, “tačiau iš ten 1935 m. 
balandžio mėn. vėl išvyko į Vokietiją, 
kurioje gyveno iki sulaikymo.”

Būdamas Vokietijoje’(Stasiųrias^ toliaū rai
šo “Aidas,” užmezgė ryšius su vokiečių po
licijos valdininkais, S. A. ir S. S. vyrais. 
Iš Karaliaučiaus policijos prezidiumo rug
pjūčio mėn. 16 d. jis gavo svetimšalio pa
są—Fremdenpass Nr. 346-85. Vokiečiai jį 
ragino būtinai suorganizuoti prof. Volde
maro pabėgimą iš kalėjimo. Tam tikslui 
Skardupėnų muitinės valdininkams tam tik
rų vokiečių asmenų buvo įsakyta netrukdy
ti Stasiūnui pasimatyti su žmonėmis, kurie 
atvyksta iš Lietuvos, ir apie tokius jo susiti
kimus pranešinėti į Karaliaučių telef. 24011 
nr., iššaukiant 232 nr. Karaliaučiuje Sta
siūnas Oberterente Rasse kavinėje buvo 
perduotas dviejų vokiečių agentų globai. 
Juodu Stasiūną smulkmeniškai iškvotė apie 
Lietuvos padėtį ir jį pasiuntė į Lietuvos pa
sienį. Po kurio laiko pas Stasiūną atvyko 
tuodu vokiečių agentai ir čia kartotinai jam 
siūlė būtinai išvaduoti iš kalėjimo prof. 
Voldemarą.

Žinoma, Sfnetonos laikraštis bando pri
mesti Stasiūnui atsakomybę ir už Suval
kijos valstiečių streiką, įvykusį pereitą 
vasarą, kas yra daugiau, negu kvaila, 
bet ne apie tai mums čia svarbu pakal
bėti. Mums svarbu nurodyti tie faktai, 
jog voldemarininkai yra susirišę siūlų 
siūlais su hitlerininkais Vokietijoj. Vol
demaras šiuo tarpu yra ištikimiausias 
Hitlerio agentas Lietuvoj, todėl Hitleriui 
taip svarbu, kad jį išvadavus iš Marijam
polės kalėjimo.

Ar dabar įstabu, kodėl Brooklyno vol- 
demarininkai taip išbjauriojo per “Vie
nybę” socialistų ir komunistų masinį mi
tingą, sušauktą spalių 10 d. Brooklyne 
protestui prieš Hitlerio pasikėsinimus 
ant Klaipėdos ir Lietuvos ?!

Žinios Apie Karą

Japonijos Imperialistai 
Ruošiasi Karan

Af- 
pa-

Italijos fašistų karas 
riko j e, sudarymas karo 
vojaus Europoje, prisirengi
mas Vokietijos fašistų ka
rau, pabloginimas Jungtinių 
Valstijų Amerikos santikių 
su Anglija kaip tik suteikė 
geriausią progą Japonijos 
imperialistams.

Japonijos i m p e r ialistų 
tarpe yra dvi grupės. Viena 
daro karo provokacijas 

: prieš Sovietų Sąjungą, šau
kia, kad “Pamarys su Vla
divostoku, tai yra peilis Ja
ponijos kūne.” Šaukia už 
karą prieš Sovietų Sąjun
gą ir Mongolijos Liaudies 
Respubliką.

Antra Japonijos imperia
listų grupė dreba prieš Chi- 
nijos Sovietų įsigalėjimą. Ji 
griežtai stato Chinijos liau-

įganizuoja savo armiją pi
liečių karui. Jie turi būti iš
vaikyti.”

“Times” korespondentas 
P. J. Philip praneša, kad 
nors fašistų ir yra nema
žos jėgos, bet jeigu Franci- 
jos valdžia prieš juos veik
tų, tai nesunkiai galėtų juos 
išblaškyti. Komunistų, so
cialistų ir abelnai liaudies 
priešfašistinis bendras fron
tas yra didelis. Ateina žinių, 
kad Lavai valdžia rengiasi 
nuginkluoti fašistų organi
zacijas. Tik klausimas ar

Antrad., Lapkričio 5,
l
kuopoms laiškučius apie 
šios brošiūros išleidimą ir 
ragina ją paskleisti tarpe 
savo narių. Kurie draugai 
bei draugės skaitysite šiuos 
žodžius, prašome to laiško 
nepadėt ant stalo ir nepalikt 

! miegojimui. Nutarkite tuo-

matyti, kad tarpe Vokieti
jos ir Italijos fašistų jau 
buvo ankstyvesnis susiuos- 
tymas. Neveltui savo laiku '■„ 
Hitleris buvo nuskridęs pas^^g brošiūros parsitraukti 
Mussolini tartis.

Agitacijos Fondas
Saujele Aukų Svarbiam 

Darbui
Iš St. Clair, Pa., gavome 

sekamą laiškutį:
'• “Amerikos Lietuvių Dar-

Laval imsis už darbo, o gal' bininkų Literatūros Draugi; 
jis tik plepės, kaip ir prieš j°s. 9-tas Apsk. aukojo, $5

Voldemarininkas Stasiūnas —
1 Hitlerio Šnipas!
S^al. mėn. 12 d. Kaune suareštuotas 

Augustinas Stasiūnas, pasak “Aido,” at
vykęs “iš Vokietijos pasimatyti su savo 

' agentais ir gauti žinių.” Pas Stasiūną 
raita žinių apie Lietuvos kariuomenės kr / f *
paslaptis, “kurias jis turėjo nugabenti į 

į W Viįdetiją.”
Smetonos “Aidas” nurodo, kad Stasiū- 

| g nas jau senai buvęs Voldemaro pasekė
jau ir jis «

• 1934 m. rudenį buvo nuvykęs į Tilžę gauti 
$ Vokiečių medžiaginės paramos prof. Vol
demarui iš kalėjimo išvaduoti.
J INuvykęs į Tilžę Stasiūnas vaidindavęs 

Voldemaro giminaitį ir ten užmezgęs ryšius 
su nacionalsocialistais ir vokiečių policija.

Tilžėje kelis kartus gavęs iš vokiečių po
licijos pinigų už teikiamas apie Lietuvą ži- 

Oauas. Stasiūnas, nelegaliai nuvykęs į Vo-

r 
fl

“Vilnies” Vajaus Eiga
Rašydama apie savo vajų, dienraščio 

“Vilnies” redakcija nurodo:
Vilnies vajuje berods jau dalyvauja apie 

32 ar kiek daugiau draugų ir draugių. Jie 
atlieka labai didelį ir labai svarbų darbą. 

~Jie plečia musų idėjas, verbuojasi kandida
tus. į musų organizacijas, nes kiekvienas 
naujas skaitytojas, jei dar ne narys musų 
organizacijų, tai tapęs skaitytoju jau ge
ras kandidatas. Jie dirba patį svarbiausią 
darbą mūsų judėjimui.
Pirmiausioj “Vilnies” vajininkų vietoj , 

stovi detroitiškis J. Vasiliauskas su 814 
punktų; A.. Krasnauskas (iš Chicagos), 
su 814 punktų; E. Sklerienė ir B. Plun- 
gienė (iš Clevelando) su 304 punktais, 
ir tt.

“Vilnis” nepasitenkinusi šituo vajinin
kų skaičiumi. Jinai pastebi:

Bet jų tik keletas dešimčių, o mūsų judėji-. 
me yra tūkstančiai, netgi jau gan prasila
vinusių, patyrusių yra šimtai, o ne desėtkai.

Taigi, kur kiti draugai ir draugės? Ką 
kiti veikiate?

Atminkite, kad tai pats svarbiausias dar
bas. Kokis gali būti neveikimo pasiteisi
nimas? Juk niekas negali būti svarbiau už 
šį darbą.

Tai tiesa! Platinimas mūsų spaudos 
yra patsai svarbiausias darbas, patsai di
džiausias darbas!

“Laisvės” vajuj iki šio laiko įsitraukė 
jau apie 60 draugų ir draugių. Mūsų 
vajus, turime pastebėti, prasidėjo gan 
geru ūpu ir su neblogais rezultatais. Pa
sitikime, kačf draugai, kurie pradėjo va
juj dalyvauti, gerai dirbs iki jo pabai
gos, ir kad dar įsileis į mūsų darbyme
tį nemažai naujų draugių ir draugų.

jir savo nariams bei šiaip 
lietuviams pardavinėti. Lai 
kiekvienas lietuvis darbi
ninkas ir darbininkų drau- 

j gas susipažins su Komunis
tų Internacionalo progra
ma prašalinimui karų ir fa
šizmo !

Kadangi Centro Biuro fi
nansinė padėtis sunki, tai 
prašome su užsakymais bro
šiūros atsiųsti ir pinigus už 
ją. Mažiaus bus ceremonijų 
ir nereikės bereikalingai 
laiškus rašinėti, raginti ir 
t.t. Taupykime laiką ir en
ergiją. Jeigu reikia 5 bro
šiūrų, atsiųskite su užsaky-

t

Agitacijos Fondui. Aukų 
surinkta $2.60. Viso susi
daro $7.60. Pinigus prisiun- 
čiu money orderiu.—Iždi- 

: ninkė M. Kaunienė.”
I Tai graži parama Agita- mu 50 centų, jeigu reikia 10, 
I ei jos Fondui. Ačiū Apskri-' atsiųskite dolerį. Vienu šū- 
ičiui ir draugams, kurie au- viu

Senatorius Gerald P. Nye bojo tam svarbiam tikslui.
iš North Dakota užgiria i Drg. B. Makarskis, iš Pa-

Italijos fašistus, o nieko 
veiks.

Senatoriaus Nye 
Bukumas

ne-

<

dies budeliui Chang Kai-1 Roosevelto “neutralitetą” ir1 tersono N J prisiuntė du 
shekui reikalavimą, kad jis dievui dėkavoia kad Ameri-1 i i • ’ i ’’u i -sij urcvwuŲKdvujd,Munnwii doleriu aukų del išleidimo 
savo valdžią sutvarkytų ka nėra Tautų Lygoje Bet Komunistų Internacionalo 

jis nemato to, kad dabartį- Septinto Kongreso rezoliu- 
r_:_. “_i_: cįjų# draUgas įvertina 

tas , kad jo atsisakymas svarba Kominterno rezoliu- 
bendradarbiauti su Tautų ciju 'Kiti mūsų draugai, 
Lyga yra akstimmas Itali- kuitie dar ištesi( turgtų pa. 
jos fašistų karan ir tuom imti nuo j0 paVyzdį.

taip, kaip Japonija nori, 
kad jis pataptų aklu Japo-i nis Roosevelto “neutralite- 
nijos imperialistų įrankiu, 
kaip Mandžurijoje yra japo
nų iškeptas “imperatorius”, 
kad tuoj aus būtų Japonijai 
leista Chinijoj padaryti 
tvarką, kad reikia išnaikin
ti Chinijos Sovietai.

Japonijos imperialistai vėl; Roosevelto

cijų. Šis draugas įvertina

cijų., Kiti mūsų draugai,

išsiriš visa problema.
J. V. K. P. Lietuvių 

Centro Biuras.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

ŠYPSENOS
Didelis Herojus, bet...
Tėvas jau kelintą kartą 

pasakojo savo sūneliui įvai- 
Įrius savo drąsius; darbus 

rika įtraukta.'Kaip tik šis' . Septinto Kongreso rezo- Pasauliniame Kare. Savo

pat kartu ruošimas pasauli-1 
nio karo, į kurį bus ir Ame-1

• i •!« nr -y • i • 1 v • Į

“neutralitetas” liucijos išeis brošiūros for-
pilni intrigų. Jeigu ne da-• dar daugiau paaštrino tarpe m°Je P° bendru antgalviu
1 ‘ ’ ...... i..................................  - — . “Komunistų Programa Pra-

tijų priešingumus ir karo šalinimui Karų ir Fašizmo.” 
brangios medžiagos

Jau beveik at
spausdinta. Dabar tik lau
kiame užsakymų.

Centro Biuras išsiuntinė-j 
■jo visoms ALDLD ir LDS *

bar, tai greitoj ateityje jie Anglijos ir Jungtinių Vals- 
pradės veikti arba prieš ____.......... .
Chiniją, arba puls ant So- eisenoje gali atvesti prie at- 
vietų Sąjungos. Sovietų Są
jungos organe “Izvestija” 

1 plačiai tuo klausimu rašė 
d. Karolis Radekas ir Japo-1 
nijos imperialistams primi-' 
nė, kad Sovietų Sąjunga 
jiems nebus Chinija, kad 
Tolimų Rytų Specialė Rau-S laukė karo, kad kur nors 
donos Vėliavos Armija yra pasaulio atyda būtų nu- 
pasirengus ginti Sovietų kreipta. Lenkijos fašistai, 

kurie turi artimus ryšius su 
Vokietijos fašistais, tą pa
tvirtina. Lenkijos laikraštis, 

i“Gazeta Polska” rašo: ;
“Hitlerinė Vokietija ne-’ 

balsuoja nei už Italiją, nei 
už Abysiniją. Ji balsuoja už

„ i Apačioj Lyg Iššutę. Spuogeliai
Vokietijos fašistai laukia’ Drauge gydytojau, meldžiu

Italija, Vokietija ir Ang 
lijos Politikai

viro Amerikos ir Anglijos (knygutė, 
susikirtimo.

Karas ir Vokietija
Fašistine Vokietija tik ir

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

pasakojimą šį kartą jisai 
baigė šiais žodžiais: “Tokių 
tai darbų, mano sūnau, aš 
nuveikiau Pasauliniam Ka
re.” ; . .

Sūnus: “Bet, tėveli, kam 
gi ten reikėjo vežti, apart 
tavęs, dar tiek daug ‘ kittį 
kareivių?”

Surinko Juodvarnis.

DARBININKŲ
SVEIKATA

k

Amglų parlamente svars- Marsą (karo dievą).

kįip. .,mAnist?r^ 'pasaulinio karo? Jų laikr'aš-' jūsų patarti ir man per “Ląis- 
T>_ X . U“ - - --

’Xb.U.^® n °? I Žeitung” nuo 4 dLspaUų’ra-J
.............~

“Tautų Lygos sankcijos

tantz Italijos užpuolimą ant

pirmininkas Baldwin, taip;tis “Deutsche Allgemeine vę.”
Lig šiolei buvau gana svei

kas, ir viduriams vaistų nevar- 
' tojau. Bet pastaruoju laiku 
pradėjau ką tokio jausti apie 
išėjimą: lyg iššutę, lyg degina, 
o kaip kada ir paskauda. Ar 
tai man nuo sėdėjimo ar nuo 
alkoholinių gėrimų. Čia gydy
tojas išpirmo nieko negalėjo 
surasti, o paskiau tik prįpaži-

Churchill ir eilė kitų reika
lavo didesnio karo laivyno,! 
orlaivyno, armijos ir rodė 
pirštu, kad Vokietijos fašis- Prieš Italiją. Kol kas-niekas 
tai apsiginklavo, Vokietiją nesupranta, kaip tai didelis 
pavertė į karo stovyklą ir, žingsnys ir tolimesnis, negu 
sudaro pasaulio taikai pa-! ekonominės sankcijos. Da- 
vojų. Darbininkams tas nė
ra naujiena. Komunistai 
nuo pat pradžios fašizmo 
įsigalėjimo nurodinėjo, kad 
fašizmas karu kvėpuoja, 
kad jis sudaro pasaulio tai
kai. pavojų.

—— ■ -i

dymo būdas. Priseina įšvikš- 
timai daryti kas kelios dienos. 
Kartais pakanka keleto kartų, 
kartais reikia ir daugiau.

Bet Jums gali būti ir šiaip 
pašutimas apie apačias, nebū- • 
tinai ryšyj su kokiais hemoro- 
jais. O pašunta tos vietos nuo 
įvairių priežasčių. Dažniausia 
nuo to, kad kokiu nors būdu > 
išsiplauna iš odos apsaugomo
ji riebaluota medžiaga, ir oda 
pasidaro perdaug sausa, jaut
ri, opi. O da čia kartais prisi
deda prakaitas. Da pasimaišo 
vienas-kįtas plaukas — ir taip

bar viskas prigulės nuo at
skiro įvykio: gal būti nak
ties metu nuo susikūlimo no, būk tai esą kiek išsiplėt 
dviejų laivų, arba gal būti. gysliukės, “pails,”ir dabar ma- susjjau(iįna įda<

Frąncija ir Fašistai
Franci j oje fašistai šaukia 

prieš bent kokį kišimąsi ir 
kenkimą Italijos fašistams. 
Šis jų išstojimas ant tiek 
yra aštrus, kad jie prieša
kyje su pulkininku Fran
cois grūmoja net valdžios 
nuvertimu ir paėmimu jos į 
savo rankas. Sako, kad fa
šistai turi apie 400,000 žmo
nių iš kurių 30,000 ginkluo
ti.

Buvęs ministerių pirmi
ninkas Daladier pareiškė:

“Francija dabar daugiau 
revoliucinė, kaip. j i buvo 
1789 metais. Ekonominis 
krizis yra didesnis, o vals
tiečiai ypatingai jo yra pa
liesti. Čionai fašistai or-

nuo pasielgimo kokio nors 
karo laivo kapitono... Bet 
tos ekonominės sankcijos 
neišvengiamai atves prie 
karo.”

Bet Vokietijos fašistai ne
mato, kad Italija galėtų iš
laimėt! šį karą. Tas patsai 
jų laikraštis toliau rašo:

“Vienatinė sąlyga Musso- 
linio pasisekimo, tai lokali
zacija šio karo Afrikoje. 
Italijos karas su visais arba 
su dviem šalimi, arba net 
tik su viena Anglija yra 
pragaištingas Italijai ir su
darytų tokias sąlygas, kad 
Italijos armija prieš Ethįo- 
piją būtų atkirsta ir grei
tai sunaildnta.” >

Bet toliau tas laikraštis 
rašo tokiu tonu, kad Italija 
nėra viena, kad ji turi talki
ninkių ir Anglijai prisieis 
išlaikyti frontas nuo Gibral
taro iki Adeno kelių tūk
stančių mylių ilgio. Iš to tai’ įšvikštimas yra geras gy-

ne gydo su įšmirkštimu kokių- 
vaistų. Bet man labai skauda 
ir lyg kaip traukia po tų 
įšmirkštimu.

Ir dar man atsirado ant ran
kų nykščių kokie tai smulkūs 
spuogeliai, lyg kruopelės, ir 
labai niežti. Nežinau, nuo ko. 
Esu vyras 46 metų amžiaus, 
sveriu 220 svarų.

Atsakymas
Tai gal Jums, Drauge, taip! 

ir yra, kaip vietos gydytojas į 
surado — hemorojai. Hemo-| 
rojų gali būti kelių : 
išviršiniai hemorojai esti 
purtę, ištinę, šiapus suraukia--išplovimo iš odos jos riebalų, 
mųjų raumenų. Bet esti ir vi-! Rečiau vandens ir muilo var- 
dujinių hemorojų. Jų taip. tokite dėl rankų. Dažniau jas 
lengvai neužčiupsi. Jie taip I vilgykite koldkrėmu ar vaze- 
neišsiduoda. Gyslės pabrinksta hna. Galima ir karboliuota — 
ir kiek išsiplečia aukščiau kur,; carbolated vaseline. Galite 

taip gi gauti ir šio mišinio:
Carbolic acid 1 dram, 
zinc oxide 1 ounce, 
lime water 6 ounces.
Vilgykite niežinčias vietas 

Pirma to suplakite vaistus.

Tokiais atvejais patartina 
porą kartų dienoje teplioti po 
truputį vazeliną arba koldkrė- 
mu, ir paskui da apsibarstyti 
kokiais milteliais, kaip borat
ed talcum powder.

Jūs prisiminet, kad tai gal 
nuo alkoholinių gėrimų, žino
ma, tokie gėrimai padaro pra- 

' stesnę visą kūno medžiagą, 
įnuodija ją. Meskite, Drauge, 
•tuos svaigalus. Kam save liuo- 
’sa valia po truputį gadinti, 
I nuodinti ?

rūšių :' Tie spuogeliai ant nykščių
1 ir gi gali paeiti nuo perdidelio

anapus suraukiamųjų raume
nų. Ir tos ir kitos rūšies he- 
morojai gali kraujuoti arba 
ne.

Jei Jums ištikro hemorojai,

Jįfi
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"Sklokos” Naujas
Ofensyvas prieš.
Mūsų Judėjimą

A. BIMBA

ir blofiškumu pralenkia vi- seika ir Butkus, o mes kai- Literatūros 
sus kitus. Jeigu visais ki- į bėkime faktais.
tais punktais Prūseika ir Į Sklokos “Buletino” No.

kuopoj išrinkti 
trys draugai darbuotis “Lais
vės” vajui ir kiek patirta jau 

Butkus buvo tik didvyriais, 12 (1931"m.įkaitome Skio- ir Pasekmi9 J™-

yra mokama, ir daug kitokių ' PaterSOIie 95% Paprasto 
dalykų jie suranda.

I

Šilko Audėjų iš Pinuos Die-' jH

)

augo 
Tas 

kuo- 
pav.,

kalbant, vadinasi, nemato 
nei sugriuvimo kapitalizmo 
stabilizacijos, nei baisaus 
krizio, nei karo ir fašizmo 
pavojaus, tai yra, nemato 
trečio periodo ir šaukia sa
vo pareiškime, kad jų bu
vo teisybė!

Taip pat lygiai Sklokos 
pareiškimo autoriai apsi
lenkia su teisybe, sakyda
mi, kad šiandien lietuvių 
komunistų skaičius mažes
nis, negu buvo prieš Sklo
kos atsiradimą. Jie nepri
klauso partijoj, nieko neži
no apie partijos lietuvių na
rių stovį, bet kalba iš pil
vo ir ką gi tu jiems pada
rysi. Mat, liežuvis be kaulo, 
kaip ji plaki, taip plakasi. 
Visame savo manifeste ne
paduoda nė vienos skaitli
nės, nė vieno fakto parėmi- 
■mui savo išmislų.

tai šiame jie pasiskelbia ul- 
tra-didvyriais, “sub ytina” 
patys save.

Sako jie: “Kai tik pradėjo 
kilti fašizmo banga, mes sa
kėme, kad prieš ją reikia 
jungti bendran frontan vi
sas priešfašistines jėgas.” 
Be to\ šaukia jie, “mes ne
sutikome su visa blėdinga

(Pabaiga)
Ar Komunistų Partija 

Auga?
Tiktai Prūseika ir Butkus 

gali šaukti, kad mūsų par- 
tija neauga. Faktas yra, 

r skaitlinės parodo, kad Ame
rikos Komunistų Partija 
šiais keturiais metais dau
giau negu pasidvigubino na
riais.

Mes, žinoma, norėtumė
me, kad jinai būtų daugiau 
išaugus, kad vietoj 32,000 
narių, jinai turėtų 100,000 
narių. Bet kad jinai 
ir auga, tai yra faktas, 
faktas dar ryškesnis, 
met mes žinome, kad,
Socialistų Partijos narių 
skaičius šiais dviem metais 
sumažėjo kokiais 7 tūkstan
čiais, būtent, nuo 23,000 nu-; 

r smuko iki 16,000. j
* Akivaizdoj šių faktų, ko-! . _.

kiais gi sumetimais Sklo-j^le Laimėję Darbo Partiją 
kos vadai šmeižia Komuni- Trečiame punkte Sklokos 
stų Partiją. Jų tikslas tas ,p a r e i š k imas pasisavina 
pats,, senas. Visais 4-5 me- (parb0 Partijos idėją. Girdi, 
tais jie bahde Įkalbėti lietu- mes “stojome už reikalingu- 
viams daibinm. ams, ac^ ma Amerikos minioms Dar- 
Koniunistų Partija tiek te- bo>artijos n 0 «mus už tai 
reiškia, kaip ir W nieko, rtunistai atsi.
nereikia jos vadovybę P.n“ !metėliai/nuo revoliucinio

slakvtis irk3adP'*0’’ Dabar 
“vienintelė rimta komunis- ^au ,ir komunistai stoja uz 
tų jėga” Amerikoje, tai 9arb? . P,a^^: . Vadinasi, 
Lovestono “Komunistinė Jlej\kn <™vynai. 
Opozicija” (“N. G.” rugs. 5,' ?¥ ar tal teisybe? Ne> 
1935). Tuo pačiu keliu teb- ne^ls^)e\ „ r..
eina Sklokos vadai.

t “Trečias Periodas” ir Sklo- 
’ * kos Blofas

Bet ar tai teisybė? Ne,

Už Darbo Partijos reika
lingumo idėją taip pat vi-

Komunistų Partija. Bet ke-
Dar ir šiandien LDD Cen- Ii metai atgal nebuvo sąly- 

tro Komitetas tebesapnuoja gų Darbo Partijos obalsiui 
apie “trečią periodą.” 
kantrybė tų žmonių!

Jie užginčija “trečią po- Sąlygos 
karinį periodą” ir vadina jį' 
komunistų “blofu.” Pažiū- Dar daugiau, ne tik tą obal-

uos Sustreikavo
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Parama iš Dažytojų Puses
Dažytojų lokalas 1733 pri

siuntė susirinkimui telegramą, 
kurioj pasižada remt šilko au
dėjų streiką.

Internacionalis U. T. W. 
(Jungtinės Audėjų Unijos) or
ganizatorius J. W. Green paręi-

&Šiomis dienomis Wilkes Ba
rre rytinis geltonlapis “Re
cord” labai išgarbino tuos

kos oficialę rezoliuciją, ku
rioj, tarp kitko, sakoma: u
Opozicijos Konferencija, ba-
landžio 12, 1931 m.. . pa-j“6 7‘/2. .svatrų. sunaus‘

.v-. . ' ’ 'Kaip naujagimis, taip motina, tomis,
leiscia. '“doing good.” Kaip žinome,! dirba

“...Mes raginame darbi-1 draugai Trumbullai i 
ninkus nekreipti domės į i darbavosi ir dirba, kad subu-! no iš tų “projects
J? _ Y 2 _ X •_ - __________ 1 _ 1_____ * T _ • Y _ ! i • . • • •• xz. • • I • i _ i

t • if , f v-Nj- savo snapą į darbininkų linkej ir jau daug padaryta. “Record.
sočia asizmo eoilja. JNie- piaSgS reikalus. Opozicija Drg. Trumbull yra gana su- nizavo visi da iš ryto ir ve-

Spalio 29 d. drg. Walter
Lietuvių Komunistines Trumbull, American Silk Wor-Į darbininkus, kurie dirba šal-

kers unijos organizatorius, su-1 pos darbuose, išvadinant juos 
“bomais” ir kitokiais “valka- 

’’ būk jie ten nieko ne- 
ir jiem esą uždyką mo- 

nemažai, karna. Tai spalio 30 dieną Vie
s’’ darbinin-

fašistinę spaudą, kuri kiša: davojus stiprią uniją šioj apie- kai nutarė demonstruot prieš škė, kad Patersono streikų is
torijoj dar pirmutinis yra tokis 
vieningas streikas, nes ir kitų

Jie darbe susiorga-
1 • 1 • • * 1 ‘ 4- IX1CLOVO JL VJLJtYCtl Uo. JJUZjJLVIJ CV x fe • j a vv vttA x j v v, v tuo un vhiami, ilvu v/

nieko bendro neturi ir ne-.manus ir patyręs darbuotojas (liaus pribuvo iš miesto. Pro-' amatų darbininkai stojo į kovą
> buvo visokios, ' sykiu su šilko audėjais. Pater, 

šono bosai negali šiandien sa- '’♦* 
kyt, kad jie negali išlaikyt var-

nevadinę socialfasistais! Ir manQ turgti gu savo klasgs i darbininkų klasės judėjime, testo iškabos 
uz ai, gir i, mus apsau e prje§ajs ;r jų spauda. Lai tik . visas trūkumas,už tai, girdi, “i 
buržuazijos ir socialfašistų 
agentais.”

Matote, kaip baisiai tie 
broliai buvo nuskriausti, 
tikri mučelninkai. Skloka' 
buvus pirmutinė iškelti ben-; 
dro fronto vėliava! Bet 
kur, kada? Faktų ir įrody
mų nėra.

O mes paduosime faktus. 
Jeigu mes neklystame, tai 
1927 metais dar tris metus 
prieš Sklokos užgimimą, 
net pats Prūseika ir pats 
Butkus nė nesapnavo apie 
Skloką. Bet tais 1927 me
tais Centro Biuras (su ku
riuo nei Prūseika, nei But
kus nieko bendro neturėjo) 
sumanė sušaukti platų 
priešfašistinį suvažiavimą. 
Suvažiavimo dien otvarkio 
pirmas punktas skamba: 
“Amerikos lietuvių bendras

tokios ‘Vienybės,’ ‘Tėvynės 
‘Naujienos’ bei ‘Keleiviai’ 
rūpinasi reikalais fabrikan
tų, socialfašistij ir fašistų, 
kurių organais jie yra. Ko- 

j munistinio nusistatymo dar- 
i bininkai išriš savo klausi-' 
mus be pagelbos tokių lapų, 
kurie yra permirkę neapy
kanta link darbininkų judė
jimo ir visados gatavi pa
skandinti jį pragaišties jū
roje.”

Well, matote, kur buvo 
priskaityti socialistų “Ke
leivis” ir “Naujienos.” “So- 
cialfašistai” (socialistai) ir 
fašistai sudėti į krūvą ir ly
giai prakeikti, kaipo fabri
kantų reikalų gynėjai, kai
po troškėj ai paskandinti 
darbininkų judėjimą “pra-i 
gaišties jūroje.” Gi šian-' 

tie patys

, kad jo . buvo prikaltos prie trokų ir vi- 
sveikata nėra iš stipriųjų, tai si traukė į miestą. Buvo apie

’ kartais tas sulaiko kiek nuo 20 pilnų trokų. Pribuvę į mies- žytinių su kitomis vietomis, kur, 
darbo, tačiaus turi geros ko- tą darbininkai važiavo 
operacijos iš kitų draugų. • ' o| Darbintas.

svar
biausiomis miesto gatvėmis 
linkui “Record” išleistuvės,1

f

I ■
I

Wilkes Barre, Pa
Visokios Žinios

Spalio 27 dieną vakare buvo 
atviras Amerikos Komunistų 
Partijos narių susirinkimas, į 
kurį buvo kviečiama ir paša
linė publika ir kai del Wilkes 
Barre, tai buvo pusėtinai, šiam 
susirinkime buvo atvykęs 
draugas Helman iš Philadelp-

girdi, mažiau darbininkams mo
ka. Dabar jau Naujosios An
glijos bo$ai sako, kad jie nega?..

| paskui apie skverą ir kitomis 1 Ii daugiau mokėt savo darbinių-; 
gatvėmis. Ta paroda sutraukė kartis, nes su Patersonu negalį

I labai daug žiūrėtojų.

Dabar mieste pasidairius, 
prisimena karo laikai. Daug 
augusių ir jaunų trokais išve
žama iš miesto į visas puses, 
taipogi šiomis dienomis daug 
jaunimo išvežė į CCC kem
pes.

Šiam paviete yra nemažai
hia, kuris gana daug aiškino dirbama už Labor Party. Spa- 
buvusį 7-tą Komunistų Inter- Iio 30 dien^ vakare Darbinin-

• . daUg kų Centre buvo gana skaitlin- 
kitų svarbių dalykų. Aiškino ' ^as. suslrinkimėlis ir sykiu va-

buvusį 7-tą Komunistų Inter
nacionalo Kongresą ir <

lio 30 dieną vakare Darbinin-

t

i

veikimas: (a) Srovių bend-i dien, 1935 m 
radarbiavimas, (b) Įtrauki- Sklokos vadai bažijasi, kad 
mas į priešfašistinį veikimą jų širdis visuomet buvo ku- 
įvairių organizacijų ir drau
gijų” (žiūrėk “L.”, gruo
džio 28, 1927). Tai buvo ti
krai bendro fronto suvažia- 
'vimas. Šis istorinis suva
žiavimas įvyko kovo 3, 
1928 m. Jame dalyvavo 193 
delegatai nuo 338 organiza

pina meilės linkui socialistų 
ir kad jie niekados nekrikš- 

i tijo juos “socialfasistais.”
. Del sutrumpinimo rašto 

čionai nekalbėsime, ką ir 
kodėl savo laiku komunistai 
vadino “socialfašistais.” Čia 

ielęgatai nuo 338 organiza- mums tiktai rūpėjo parody- 
ijų, kurios atstovavo 72,000 ti, kaip visas šitas “LDDeijų, kurios atstovavo 7Z,UUU ti, kaip visas sitas L1J1J 

suomet . stovėjo .. Amerikos Amerikos organizuotų lietu- Centro Komiteto” pareiški-

prigyti. 
Partija

dien K.

Todėl Komunistu 
to obalsio nekėlė, 
pasikeitė ir šian- 
P. tą obalsį kelia

vių.
Dabar, 1935 metais, Sklo

kos vadai nesisarmatina sa- 
|kyti, kad 
i prato ir 
i frontą, o

• priešingi.

tiktai Skloka su- 
atrado bendrą 
mes jam buvę

Nuo pat 1927 
metu bendras frontas vi-

rėkime gi, kas ištikrųjų blo- sį kelia, bet. deda pastari- suomet buvo mūsų judėjimo 
"’'tz' . . t • £as’ kad tokia partija susi- dienotvarkyje ir mes už jį

LZ zwvmivmciEvi I nrnvn nnmyin _ ._____ i •______ j 

mas yra neteisingas ir ap- 
gavingas. Mums čia tik rū
pėjo iškelti aikštėn ir fak
tais įrodyti, kaip Sklokos 
vadovybė darė ir tebedaro 
nepamatuotus, išmislytus ir 
melagingus užmetimus Cen
tro Biurui" ir Komunistų 
Partijai.fina.

Komunistų Internaciona-; organizuotų, 
lo Šeštas Kongresas, įvykęs j 
1928 metais, šitaip apibūdi-, 
no ‘trečią periodą”: Tuo-! 
jaus po karo < 
buvo didžiausias buržuazi
jos eilėse pakrikimas ir be
veik visam pasaulyje siautė 
galingos klasių kovos au
dros (revoliucijos Vokieti
no j\ Austrijoj, Vengrijoj ir 
tt.) Bet šitas krizis buržu
azijai pasisekė pergyventi. 
Jinai pradėjo atsigriebti ir 
susitvarkyti. Užėjo taip va
dinamos laikinos “stabiliza
cijos” laikotarpis, kuris ta
po pavadintas “antru poka
riniu periodu.” Bet su pra-i 
džia 1928 metų ta “stabi
lizacija” jau pradėjo siū
buoti. Komunistų Interna
cionalas numatė, kad laips
niškai artinamas! prie eko-Į 
nominio krizio, prie didėji
mo naujo karo ir fašizmo 
pavojaus, tai yra, kad pra
sideda “trečias pokarinis

i periodas.”
Ar netaip buvo? Argi ka-'tis,'tai tie patys lovestonie- i miršo pats save. Pasiskaity- ir pįrmiau tilpo, tai, anot švel- 

pitalistinis pasaulis nenu- čiai teršia vandenį, niekina kite anų laikų “Vilnį,” kuo- njk0, niekas daugiau, kaip tik 
klimpo į baisų ekonominį i Komunistų Partiją, kiša ko- met jis ją redagavo, o pa- šmeižtai.

kovojome.
Ar du try& metai atgal Jeigu atsiradus Skloka ką 

* buvo darbo unijų masėse * veikė, tai prieš bendrą fron- 
H918 1923)1 ŪP°> bruzdėjimo už Darbo tą, tai jam kenkė, prieš jį 
' . / Pnrtiin? Nphnvn Tnkinsp! vianr knvnin.Partiją? Nebuvo. Tokiose |visur griežčiausiai kovojo, 

sąlygose kėlimas Darbo’ O gal užginčysite šitą isto- 
Partijos obalsio būtų buvęs rinį f akta? Ne. negalite už- 
savęs blofinimas, o tam Ko- ginčyti. Ką gi jūs, vyrai, 
munistų Partija netiki. darėte dar pernai? Sušilę, 

Gerai. Lietuviška ir tarp- pasiraitoję rankoves kovo- 
tautinė “Opozicija” stojusi jote prieš Amerikos Lietu- 
už Darbo Partiją per visą vių Visuotiną Suvažiavimą, 
laiką. Bet kas iš to išėjo? kuris buvo šaukiamas prieš 
Ogi niekas. Per tas yisas karą ir fašizmą. Su ta savo 
visos ir visokios opozicijos kova pasistatėte sau tokį 
didžiausias pastangas nie- politinį paminklą, į kurį, 
kur net nė viena lokalinė. mes manoipe, bent jau tūli 

| Darbo Partija nesusitvėrė. 
Argi tas neparodo, kaip 

j Prūseika-Lovestonas nesu
pranta sąlygų ir neišmano, 
kur kada kokius obalsius 
kelti ir už juos kovoti?

Easton, Pa
ALDLD Jubilėjinis Vakaras

Spalio 26 d. ALDLD 13 kp. 
suruošė vakarą ryšyj su pami
nėjimu 20 metų ALDLD gyva
vimo. Kalbėjo d. R. Mizara. 
Klausovai susipažino gana 
smulkmeniškai su ALDLD kul
tūros ir apšvietos darbais per 
dvidešimt metų ir su pasekmė
mis to darbo. Taipgi trumpai 
paliesta “Laisvės” 25 metų ju- 
bilėjus ir LDS penkių, metų 
sukaktuvės. Rinkta aukos Agi
tacijos Fondui, surinkta $3.25.

Statyta klausimai kalbėto
jui, bet gaila, kad klausėjai 
neprisilaikė tvarkos; klausi
mai, tikriau, užmetimai, visai 
nelietė pasakytos prakalbos,

•me, bent jau tūli 
iš jūsų greitu laiku gėdin- 
sis pažiūrėti.

Užsigina Savo Praeities
Kiek mums žinoma, šitą ( .

.“LDD Centro Komiteto Pa-(bet buvo asmeniško pubūdžio 
Dabar, beje,* kuomet są- reiškimą” parašė, pats Prū- ir be jokių faktų, žodžiu,

lygos Darbo Partijai yra seika (jis. yra tūliems pa- 
prielankios, kuomet Komu-!sigyręs apie tai).
nistų Partija Darbo Parti-Į bažijasi, kad jis 
jos obalsį kelia ir padeda dos nesugriešijęs apie 

i Darbo Partijai kristalizuo- cialfašizmo klausimu.” Už-

. šmeižiančio pobūdžio “klausi- 
jįs mai” ir tiesiog viešai pasakė, j 

nieką-*kad šmeižia (tą švelnikas pa-1 
u -sakė). Ačiū už atvirumą, da- • 

S0 bar visi žino, kad kas telpa 1 
“Naujoj Gadynėj” iš Eastono

krizį? Argi nesuiro ta lai-!ją tam Darbo Partijos ju- matysite, kokiais vardais
i i * j i • i • • I *1 — •• • m • . *i • — T")™-.“Z /s 41«‘ — - -

Vėliau vakaras tapo baigtas
kiną,kapitalizmo stabilizaci- ‘ dėjimui. Tai tokia mūsų Prūseika šlovino Grigaitį ir prie šokių draugiškoj nubtak 
■in? A V>rvi zl 4 X -t L-i 111 a i Ir m’ like Izinlz iv>ja? Argi nepadidėjo karo opozicionierių rolė klasių kitus.

Bet kaip su visa oficialę no- 
Sklokos vadovybe? Ar iš- 

i tikrųjų ji niekados nesu-• • • t -t • •

koj. Manoma, liks kiek ir pel-

ir kaip 
kovot 

kad nu

ir fašizmo pavojus? Visa 
tai, ką Kominternas pava
dino “trečiu periodu,” pil
niausiai išsipildė.

Bet Lovestonas, Prūseika 
ir Butkus tatai dar ir šian
dien uzginčina. Jie logiškai

kovoje.
Pralenkia Patys Save

Tačiaus LDD Centro giiešijo, kad dabar, ji sa-j Kaip LDS kuopoj, taip AL 
Komiteto” lapelio ketvirtas kosi -tieturinti iš ko spavie- DLD kp. svarstyta vajaus da- 
punktas savo politiniu ne- dotis? Faktai, štai kas lai lykai. Nusitarta šioj linkmėj 
teisingumu, p r asimanymu kalba. Tegul blofina Prū- i darbuotis gavime naujų narių. |

“LDD

apie karą ir fašizmą 
reikia darbininkams 
prieš juodąjį fašizmą, 
sukt jam sprandą bepradedant 
jam pasirodyt.

Taipogi buvo ir klausimų, 
į kuriuos draugas Helman tin
kamai atsakė ir visi skirstėsi 
labai patenkinti ir pageidau
janti daugiau tokių prakalbų.

šiuo laiku Luzerne paviete 
yra paimta nemažai darbinin
kų prie šalpos darbų. Dabar 
kaip demokratų, taip ir repub- 
likonų partijos daro viską, 
kad tik daugiau patraukus 
balsų už savo pusę; Tai ir su
rado tuomlaikinių darbų rin
kimams artinantis. Dabar 
daug vežama trokais ant ke
lių dirbti, taipogi į girias ir 
kitur. Upelių krantus taiso ir 
kurie turi darbus, tai sunkiai 
nedirba.

Dabar šios dvi partijos—re- 
publikonų ir demokratų—vie
ni kitiems išmetinėja, kad tuo
se darbuose uždyką pinigai

karienė. Darbininkų buvo pri
sirinkę pusėtinai ir visi Labor 
Party kandidatai, kurie 
ant baloto. Jie pasakė 
trumpą prakalbėlę.

Kokios pasekmės bus šiuo
se rinkimuose, tai trumpa atei
tis parodys.

yra 
po

Beje, reikia priminti, kad 
Stella Petroski, kuri buvo pas
kirta deportavimui į fašistinę 
Lenkiją, per darbininkų dide
lį spaudimą ant valdiškų įstai
gų, likosi išgelbėta, jau nebus 
deportuota.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “laAISVĘ”

išlaikyt varžytinių. ; M .
J. W. Green pareiškė, kaį’ / ' 

jūs šiandien kovojate ne už tai,.. 
kad ką naujo daugiau gaut, bėt - ‘ 
kad atlaikyt tą, ką jau turėjot; 
ir jūsų streikas nėra iššauktas" - ' 
per keno nors įsakymą, bet jfl*- ’ 
sų pačių; o kad jus privertė■ į-• 
kovą stot esamos sąlygos, tad 
ir būkite streiko sargyboje va.-^ 
dovybėje jūsų vadų.

Staklių taisytojų organizato
rius Smith pareiškė, kad jei su
žinosite, kur staklių taisytoją 
dirbant, praneškite mum, ir tas* 
“loomfixeris” bus sutvarkytas.-- ‘

Jerg Anthony, unijos orga-.. 
nizatorius, pareiškė: Aš noriu.. 
matyt jus unijistus ne tiek sėr. 
dinčius, kiek pikieto eilėj.
/ Millie Delvikio, “vainerka” ir,,.., 
streiko komiteto narė, sak£u,.j 
Mes “vainerkos“ praeituose^ 
streikuose visada sugrįždavom, 
dirbt su mažesne alga, bet šid- 
me streike mes esam pasirengę ' 
laimėt didesnę algą, nes šiafi- •* 
dien moterys parodė kovingi- - 
mo, nes tik penkios moterys:. ■ 
sustabdė tris dirbtuves. Tad ji.. : 
ragino moteris eit į pikieto linJ-7 
jas, kaipo geriausias kovotojas. .

Čia padaviau suglaustoj 
moj kalbas visų kalbėtojų su .

- streiko pradžia. Nuo savęs ga- • 
liu pridurt tik tiek, kad strei- 
kieriuose yra geras ūpas.

J. Bimba.
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DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU A VE., DETROIT, MICH.

MATTHEW P. BALLAS, Inc,

n*

t

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225 <
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iŠ ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba* 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėže taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilĮ į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą/

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

• ■ ' " —.............................................................—

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų ištaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

$150
ar

$225

mažiau

T v 
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ĮDOMUMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Klaus Nlukrantz

Barikados Berlyne
-Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.-

(Tąsa) i
Ji svirduliuodama bandė pabėgti dar

ban. Puf... jos rankos išsiskėtė ore, 
kojos sulinko ir sukniubo kniūpsčia ties 
koridoriaus viduriu.

Koridorius ir daržas prisipildė polici
ja, prasidėjo jieškojimas ginklų namuo
se. Ilgai jauna, juodaplaukė tabako dar
bininkė gulėjo ant purvinos akmeninės 
aslos, krauju paplūdusi. Policija ją j 
skaitė negyva, nieko neprileido artyn. 
Sykį vienas iš policistų priėjo prie jos, 
pasilenkė ir dviem pirštais pakėlė nuo 
nugaros kruviną suknią. Jos nugara 
buvo juoda, kraujuota.

—Tiesa... reikšminga iš arti! — tarė 
savo sandraugui, numesdamas suknią. 
Už kelių valandų tabako darbininkė, So
phie Herder, jau buvo negyva.* * *

Namas po namui tapo užimti, darė 
kratą, atidarinėjo šėpas, vaikus iš lovų 
išvilko, matracai numesta ant grindų. 
Kur randasi raudonieji? Kur randasi jų 

\ ginklai? Moterys stovėjo kambariuose, ■ 
kryžiškai susidėję rankas ant krūtinės Į 
šalę policistų ir nieko nekalbėjo. Nei 
žodžio iš jų negalėjo išgauti.

—Jei norite tuos “gerus šaulįus,” tai 
patys susiraskite!

—Kur tavo vyras?
; —Iš kur aš galiu žinoti, nesu jo slau
gė! . - j* >•**
; —Ar turi ginklų šiame kambaryje?
; Žinoma... peilį ir šakutę, taipgi ir 
puodą barščiams virti!
* —Prakeikta kalė!
L Šalę šarvuoto tanko, kuris sustojo prie 
numerio 6, stovėjo deputas (atstovas) G., 
flėvįs didelę juodą skrybėlę ir protestą- ' 
yo prieš arbitracinius areštus. Jo būvi- I 
įnas sulaikė mušimą areštuotų. Be ato
dairos policija areštavo visus, kas tik pa
puolė po ranka. Ar Berlynas privalo 
būt paverstas į farsą saujelės proletarų, 
kurie laikė tūkstančius moderniškai gin- j 
kluotų policistų, užimtų per tris dienas? į 

—Gauja dar slepiasi viduj, pone. Mes 
juos paimsime... tam abejonės nėra,— 
Šaukė karininkas atstovui ir skubiai nu
bėgo į sekantį namą.

Kurtas puikiai žinojo tarpgatvį su jo 
visais koridoriais ir daržais, taip kaip 
savo penkis pirštus. Bėgiojo iš namo į 
namą. Kaip tik nujausdavo, kad namas 
bus krečiamas, jis ištrūkdavo iš ten vie
nokiu ar kitokiu būdu į kitą namą. Nu
girdęs karininko šauksmą, tik spėjo per
bėgti daržą ir nuo pelenų statinės per
šokti per mūro sieną. Nušokęs atsidū
rė debesyj dulkių ir tinko, krintančių nuo 
karininko kulkų.

Šį kartą jie patėmijo Kurtą; tuojaus 
bus krata ir čia. Jis žinojo, kas jo lau
kia, jei taps suimtu. Ufer stotyje jis 
perdaug gerai buvo žinomas.

Keliais šuoliais metėsi prie skiepo laip
tų, šokte nušoko žemyn. Į kairę gyveno 
simpatikas, į dešinę žemos durys, veik 
nematomos, kuris nežino tos vietos. Per 
daržą jau girdėjosi kaustytų batų gar
sai. Jis nustūmė nekuriuos krovinius 
—nuo durų ir įlindęs palengva jas užda
rė.—Vienas iš^ dviejų, ar išsigelbėjau ar 
žuvau!—sau

Apsidairė. Kaž kas pasijudino. Tam
soje, toje siauroje skylėje su išmuštu 
mažu langu, jis jautė, kad esąs ne vienas. 
Radosi du, veik be kvapo, laukė vienas 
kito. Palengva akys priprato prie tam
sos. Kampe tūno tamsus nesijudinantis 
kamuolys.

Darže tratėjo šūviai. Lango stiklai 
krito ant akmenų. Ties langu kaž kas 
apsistojo ir patapo dar tamsiau.

—Kiaulė randasi čia kur nors,—sumur
mėjo policistas. Pasigirdo žingsniai laip
tais skiepam Kurtas dar vis atrėmęs du
ris tebestovėjo ir klausėsi, kaip policistas 
graibstėsi. Juodas kamuolys kampe dar 
vis nesijudino.

Pasigirdo durų paspyrimas kitame šo
ne.— Ei! Atidaryk! Policija!

Moters žiaurus balsas atsiliepė, ir su- 
girždėjo durys. — Ko tu nori? Čia nie
ko nesiranda. Mano vyras svetainėj!

Išvertę net visus rakandus, keikdami, 
policistai už valandėlės lipo laiptais aug-

menesiui laiko, ir jie mano, 
kad būtų galima padaryti pa
sekmes.

Padaryta keletas svarbių ta
rimų. Priimta keletas rezoliu
cijų ir telegramų. Manau, kad 
tarimai ir rezoliucijos neužilgo 
tilps spaudoje, tai čia apie tai 
ir nekalbėsiu.

Delegatas.

Paterson, N. J

*į

amanė.

Visų Lietuvių Atydai
Šio audėjų streiko reikalais 

Lietuvių Darbininkų Susivieni-; 
jimo 123 kuopa rengia svar
bias prakalbas šį šeštadienį, 
lapkričio 9 d., 7:30 vai. vaka
re. Kalbės iš Brooklyno drau
gas D. šolomskas, Literatūros 
Draugijos sekretorius. Be to, 
kalbės vienas iš audėjų streiko 
vadų.

Į Kviečiame visus Patersono 
lietuvius dalyvauti ir apkalbėti 
mūsų šios svarbios kovos rei
kalus. Dalyvaukite visi ku
riems ttik rūpi streikas ir jo 
laimėjimas.

Prakalbos 
svetainėj po 
fayette St.

Priklausanti prie LDS gau
na puikų dvisavaitinį laikraš
tį (organą) “Tiesą”.

įvyks 7 d. lapkričio, 7 vai. va- i Leningrado Zoologijos 
kare, L. Choro kambaryj. Bus I Sodno Bizonai 
išduotas raportas iš įvykusios 
konferencijos 13 d. spalio. 
Raportas neapsakomai svar- ‘ 
bus ir džiuginantis tuo, kad 
per tą trumpą laiką išaugo 
milžiniškos LDS kuopos visoj 
Naujoj Anglijoj. Todėl ir mes 
turim darbuotis, kad būtumėm 
matomi ant žemlapio.

V. Račkauskas.

Laisvėj bizonai dabar 
beveik neužeinami. Kaip ir1 
stumbrai, bizonai priskaito- ( 
mi prie išmirštamos gyvu
lių veislės. Bizonai, kurie 
randasi Leningrado Zoolo
gijos sodne—“Borisas” ir 
“Marusia” — užregistruoti 
Amerikos draugijoj gyvu
liams apsaugoti, kame ve
dama specialė registracija 

i visų bizonų esamų viso pa
saulio medžioklei uždraus
tose vietose ir zoologijos 
parkuose.

Nesenai Leningrado Zo-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

dusias gėles. Dar vis tebe- 
žyti dobilai. Išdirbtoj dir
voj, tarpe piktžolių matyt

mūniai.
(Iš “L. Pravda” 10-10-35)

BAYONNE, N. J.
Suvienytos Darbininkų Organizaci-

Į jos rengia 18-kos metų Rusijos Re- , 
voliucijos paminėjimą penktadienį, * 
8 d. lapkr.-Nov., 7 vai. vakare, La- ’ Y 
bor Lyceum salėje, 72 W. 25th St. 
Bus keletas gerų kalbėtojų ir puiki 
muzikališka programa. Kviečiam vi
sus

i

Mus Prašo Pranešti

(Iš “L. Pravda” 8-10-35)

straipsnius n An[ru Kart Žydi Avietes r m I m m n y. 11 r- <
Rengėjai.

Jau greit dvi savaitės

dalyvaut.

Adv. R. Skipitis Pirmininkas.

Instituto Direkto-

lietuviai 
išleistas

įvyks
num.

užsienio 
Lietuvoje

uz: 
dar-

Jaunuoliai.
(261-262)

s vk 
skait 

bu* 7:30 
silkių, bus

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

skaitlingai dalyvaut.
Komitetas.

(262-263)

ir naujų narių, 
tai stengkimčs

Valdyba.
(260-262)

lietuvių
62 La-

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Pasirašė
rius Prof. Vac. Biržiška

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve' 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

DULR Kreipiasi Svarbiu
Dalyku'

Gerbiamieji!
Draugija Užsienio Lietu-

tA

Į 

ž

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopa ren

gia silkių vakarienę subatoj, 9 ’. 
lapkr. (Nov.), Draugijų Svetainėj 
4097 Porter St. Kviečiam 
tinius ir apielinkės d-° 
lingai dalyvaut. Pradžia 
vai. vakare, apart skanių
ir kitų užkandžių ir gėrimų, taipgi 
šokiams grieš gera orkestrą.

Kviečia Komitetas.
(261-262)

viams Remti, Lietuvos Biblio- ologijos sodne bizonų skai- 
grafijos Instituto Direktorius | Č1US padaugėjo—“Marusia” 
Prof. V. Biržiškos prašoma,! apsiteliavo. Tai—retasatsi- 
kviečia visus užsienio lietuvius j tikimas, kad bizonas gims- 
paremti Instituto dideles kul-1 ta Šiaurės sąlygose, 
tūrinės ir istorinės vertės dar- 
bZą.

Institutas registruoja visus 
lietuvių leidinius, svarbesniuo
sius 
juos 
nale 
Per

laikraščių : 
skelbia specialiame žur- 
“Bibliografijos žinios”. 
“Bibliografijos žinias” 

Lietuvos visuomenė sužinos 
apie užsienio lietuvių leidinius, 

, o užsienio lietuviai apie visas 
lietu-,Lietuvoje išleistas knygas. Su-

Hartfordu Conn.
Balsuokite Už Savo Klasę
Lapkričio 5 d. įvyks miesto 

valdžios rinkimai. Visi J‘ 
viai darbininkai turėtų patys' regist;ruoti ]eidjniai padedami 
balsuoti ir raginti kitų tautų ■ Vytauto Didžiojo Universiteto 
darbininkus balsuoti už savo ! Bibliotekom 
klasės kandidatus, tai yra, uz 
kandidatus Amerikos Komu
nistų Partijos. Balsuokite

Unijos algą prie viešų 
bų.

Socialę apdraudą.
Teisę streikuoti ir pikietuoti.'

CLEVELAND, OHIO
Jąunų Komunistų Lyga rengia 

“Lolly Pop’’ šokius, subatoj, 9 d. 
lapkr., 7:30 vai. vakaro, po numeriu 
5607 St. Clair Ave. Bus gera muzi- 

. .- . , . . j kališką programa gera orkestrą šo-bllS, kaip Leningrado Sl’ityj I Rjams ir skanių užkandžių ir gėri- 
S.tovi nepaprastai Šiltas1 Įžanga tik 10 centų. Jaunuoliai 

'. širdingai užkviečia visus skaitlingaioras, del pirmos pusės spa
lių mėnesio. Dieną tempe
ratūra esti 13°C paunksnyj.

Atšilęs oras paveikė į 
gamtą ir iššaukė visą eilę 
įdomių apsireiškimų aug- 
menuose. Udelnos parke 
(Leningrade) antru kart 
žydi avietės. Neskaitant 
pupuolių, ant kaikurių ša
kelių randasi po 6-7 pražy- _ ____ ___ __ j__________

Todėl prašoma visų užsie
nio lietuvių laikraščių, brošiū
rų, knygų ir kitų spaudinių 
leidėjų siuntinėti po 1 egz. sa
vo leidinių šiuo adresu: Lietu
vos Bibliografijos Institutas, 
Vytauto Didžiojo Universitas, 

Bendrą frontą visų srovių ir Kaunas, Lithuania.
rasių darbininkų.

Darbininkų ir farmerių vai-j j. Vilkaitis Reikalų Vedėjas.’ 
džią.

Sovietų Ameriką.
Balsuokite prieš karą ir fa

šizmą.
Balsuokite už Komunistų. 

Partijos kandidatus, patrauki-
I te 

darbas buvo apleista, tai jau-j 
nuolių mokykla nebuvo įsteig
ta. Vyriausia priežastis buvo, 
tai stoka pinigų ir kooperaci
jos su kuopomis. Kuomet buvo 
rengta piknikas birželio 16 d. 
ALDLD 6-to Apsk. naudai, tai 
ne visos kuopos rūpinosi pa
daryti pikniką pasekmingu. 
Kuomet buvo išdalinta tikietu- 
kai del doyanų, tai Phila. di
džiulė kuopa visai atmetė, 
gražino visus tikietukus komi- 
tėtui. Tas labai daug paveikė 
ant manęs, jaunos ir nepaty- 
rusios tame darbe; daug ener
gijos nupuldė.

Kiti ALDLD 6-to Apsk. val
dybos nariai pažymėjo kitus 
trukumus ir pasekmes, kokias 
padarė bėgyj metų.

Kuopų raportai buvo geri. 
Kiekviena kuopa gavo po ke
lius naujus narius, Readingo 
kuopa gavo 24 narius. Ma-Į 
žiausia kolonija daugiausiai

(Bus daugiau)

ALDLD 6-to Apskričio Konfe- gas. Jaunuoliai, bent daugu
ma jų, dar nežino, kad yra 
tokių knygų, kurios atidaro 
jiems akis. Kaip tik jaunuoliai 
pradeda pamatyti, kas yra jų 

j išnaudotojas, pavergėjas ir 
kas gina jų reikalus, taip grei
tai jie atsistoja ten, kur jie tu
ri būti. O jaunuolius įtraukti į 

Konferenciją atidarė drg. ALDLD nėra sunkus darbas.
F. Gidveliutė, org. ALDLD 6- Tik bėda su suaugusiais na- 
to Apsk. Ji paskyrus mandatų i riais, kad jie veikia labai 
komisiją, pakvietė pakalbėti (siauram ratelyj. Jei jie atsiru- 
•drg. Senkevičienę. Senkevičie- bežiuotų nuo siauro sektantiš- 
mė pirmiausia pasveikino dele- ko nusistatymo, tai yra, išeitų 
;gatus nuo ALDLD Centro Ko- iš savųjų tarpo prie platesnių 
jmiteto. Ji trumpoj savo kalboj minių, pasekmės būtų didelės, 
‘pažymėjo, kokią svarbią rolę Kaip tik pakeitė Readingo 
.sulošė ALDLD bėgyj 20 metų, draugai savo nusistatymą, taip 
jNei jokia kita organizacija ne
įleido tiek daug knygų darbi- 
jninkų klasės reikalais, kaip 
jALDLD. Prie to ji ir šiaip pa
skleidė daug klasinės apšvie- 
4os, lapeliais, lekcijomis pra
kalbomis ir kitokiais kultūri- 
jiiais parengimais. Tas . davė 
lietuviams darbininkams gerą 
■progą klasiniai susiprasti. Ku- 
Tie tik naudojosi šios organi
zacijos leidiniais, tie pažengė 
gana sparčiai pirmyn. Nema
na grupė išaugo gerų veikėjų, 
^organizatorių, kalbėtojų. Tad 
Jninint ALDLD 20 metų su
kaktuves, reikia dar daugiau 
•suglausti mums darbininkams 
savo spėkas ir daugiau mestis 
•j darbą, gauti naujų narių, 
^daugiau dirbti už suvienijimą 
darbininkų kovai prieš karą ir 
fašizmą.
• Antrą pakvietė kalbėti jau
nuolį Ted Mitchell, iš Read
ing, Pa. Jis kalbėjo angliškai. 
*Jis savo kalboj nurodė, kaip 
^ra svarbu turėti tokią organi
zaciją, kaip ALDLD, kuri su
keikia jaunuoliams geras kny-

rencijos Tarimai
Spalių 27 d. buvo ALDLD 

6-to Apskričio pasekminga 
konferencija. Delegatai rimtai j 
■svarstė organizacijos reikalus 
ir abelną darbininkų klasės 
veikimą.

greitai padarė pasekmes. Ta
tai turi padaryti ir kitos kolo
nijos : daugiau veikti tarpe ki
tų srovių darbininkų, o rezul
tatai bus geri.

Kadangi mandatų komisija 
dar nebuvo prisirengus prie 
raporto, tai buvo pakviestas' 
pakalbėti drg. M. Z. Jis kai-j 
bėjo apie naują imperialistinį 
karą ir augantį fašizmą Ame
rikoj. Nurodė, kaip reikia su
daryti bendras frontas lietu
viams darbininkams su kito
mis sriovėmis. O bendras dar
bininkų frontas pastos kelią 
fašizmui ir karui.

Mandatų komisija pranešė, 
kad randasi 28 delegatai nuo 
8 kp., 4 kp. neprisiuntė dele-' 
gatų.

Išrinkus prezidiumą ir re
zoliucijų komisiją, sekė' rapor
tai ALDLD 6-to Apsk. komite
to ir kuopų. j '

Drg. F. Gidveliutė, orą. AL
DLD 6-to Apsk., išdavė Trum
pą, gerą raportą. Ji pažymėjo, 
kas buvo galima nuveikti, o li
kosi nenuveikta. Svarbiausias jaunuolis organizatorius bent

PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks ketvirtadienio vaka
re, lapkričio 7, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, taipgi atsivesti 
Dabar vajus eina, 
gauti naujų narių.

Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti Valdybai

Lietuvos Bibliografijos Ins
titutas stengiasi suregistruoti 
savo organe—“Bibliografijos
žiniose” visus spausdinius, ku
rie išleidžiami lietuvių koloni
jose Amerikoje ir kitose šaly
se. Tačiau, Institutas gauna 
tik mažąją šių leidinių dalį. 
Būtų labai pageidaujama, kad 

ir draugija sutiktų maloniai pas- 
mes jau suorganizavom Lietu- kelbti užsienio lietuvių spau- 
vių Darbininkų Susivienijimo į dose, kad viso pasaulio lietu

vių leidiniai (knygos, žurna
lai, laikraščiai ir brošiūros) 
yra registruojami Lietuvos 
Bibliografijos Institute (Kau
nas, Vytauto Didžiojo Univer
siteto Biblioteka) ir skelbiami 
“Bibliografijos žinių” žurna
le, kuriame taip pat skelbia
mi visi naujai išleisti Lietuvos 
leidiniai—knygos bei brošiū
ros ir svarbesnieji žurnalų bei 
laikraščių straipsniai. Labai 
pageidaujama, kad užsienio

KETVIRTĄ leverį.
Narys.

Haverhill, Mass.
Puiki Naujiena

Čia turiu pranešti, kad

136 kp. Nors buvo sunku, rei
kėjo daug drąsos, nes ir susi
pratę draugai lig sau nepasi
tikėdami, vis atidėliojo ant 
toliaus, o dabar, kokis visų 
džiaugsmas! Jau žinome, kad 
LDS yra mūsų pačių nepava
duojama savišalpos organiza
cija, prie kurios kiekvienas 
darbininkas turi priklausyti. 
LDS yra suorganizuota ant 
darbininkiškų pamatų ir pa
tys susipratę darbininkai tvar
ko, o ne kokie ten politikieriai, i leidėjai siuntinėtų po 1 egz.

gy- leidinių lietuvių kalba Lietu
vos Bibliografijos Institutui.

7 d. Suregistruoti leidiniai perduo- 
» Didžiojo Bi- 

Rač-j bliotekai. Per “Bibliografijos 
Pečiukonienė, žinias” Lietuvos visuomenė su- 

!A. P. Dambrauskas ir B. G'u- žino apie užsienio lietuvių lei-
• su dinius, o 

dėsnių kuopų delegatai, kuo- d. spalio ir tęsis iki 15 d. | apie visas 
mot Readingas sumušė tokį balandžio. Įstojimais laike va- mygąs, 
didelį miestą, kaip Phila., ir žymiai nupigintas, kad 
jo didžias kuopas gavime nau-. visiems būtų prieinama.

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Todėl ir yra jam lemta 
vuoti ir bujoti.

Laikytasi sus. spalio
narių gavo. Kuopa gavo Rau-'aPsiėmg sie draugai-gėš d ar-! darniu Vytauto 
doną Vėliavą nuo Centro Ko-1 buotis laike vajaus: A.
miteto, kaipo dovaną už pasi- kauskienė, O. .
darbavimą. Reikia pasakyti,, 
kad nelabai kaip jautėsi di- mauskas. Vajus prasidėjo

jų narių. Lai būpa pamoka 
ateičiai kaip veikti, kad ga
vus daugiau narių.

Daugiausia laiko buvo pra
leista diskusijoms del ALDLD 
20 metų sukaktuvių, kad ga- 

' vus daugiau narių į organiza
ciją ir mūsų spaudai skaityto
jų. Sąryšyj su tuo buvo plačiai 
diskusuota reikalas organiza
vimo neorganizuotų darbinin
kų tose pramonėse, kur dau
giausia dirba lietuvių. Taipgi 
svarstyta organizavimas, jau
nuolių. Baltimorės draugai rei
kalavę/, kad būtų duotas jiems ! • 1 . e « .

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausioj 

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

Telefonuokite:' Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Didysis “Laisvės” Koncertas
■
I
a

į Bus Puiki Programa. Prašome Atydžiai Perskaityt Šį Skelbimą
MW.

Adelė Mickevičiūtė
Iš Providence, R. I. Tai Bosto

no ir apielinkės Radio 
žvaigždė.

Koncertas Įvyks Sekmadienį

Vyacheslaw Mamonoff
Tenoras

Rusas, garsus operų daininin
kas. Pirmu kartu dainuos 

lietuviams.

LAPKRIČIO IQ NOVEMBER

Prašome Išanksto Įsigyti Įžangos Tikietus Įžanga $1,75c. ir 50c. Šokiams 40c

Italų Darbininkų
I V yru Choras
■

į Tai rinktinių balsų choras, kuris stebėtinai gra- 
į žiai dainuoja. Mes juom pasidžiaugsime I 1
į “Laisvės” Koncerte,
f 
I

i ——a 
I

j PRADŽIA 3:30 VALANDĄ PO PIETŲ

i ŠOKIAI BUS TUOJAU PO KONCERTO

K. Menkeliuniutė-Mezzo-Sopranas 
Garsioji Amerikos lietuvių daini- ( 
ninkė. Dabar ją girdėsite “Laisvės” ' 

koncerte.

TAI SESERYS KASKEVIČIUTĖS 
iš Lawrence, Mass., pagarsėjusios duetų 
dainininkės. Pirmu kartu girdėsime jas 

Brooklyne.

WILLIAM NORRIS
Orkestrą Šokiams b

ŠOKIAI BUS TUOJAU PO PROGRAMAI

Aido Choras
Dainuos naujas dainas, vadovaujant 

L. B. Šalinaitei.

Antanas Raišys,
Puikaus talento muzikantas, grieš smuiko solus 
šiame “Laisvės” koncerte, kas atsilankiusiems 

teiks malonumo.

LABOR LYCEUM SALEJE949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.
J/-*

WWWWWWWwwWWW

Victor Becker ir George Vedegis
e Electro Steel Guitar ’ Regular Guitar

Jiedu duos duetus per garsiakalbį. Tai bus gražus muzikos kavalkas, kokio dar savo 
koncertuose nesame turėję. Todėl šis koncertas bus labai įvairus ir žingeidus. Antanas Višniauskas

Sidabrinis baritonas, iš 
Bayonne, N. J.

Sėdynės rezervuotos, tai bilietus įsigykite išanksto. Prašome nesivėluoti, nes norime programą pradėti paskirtu laiku. Nepamirš
kite, kad dabar eina "Laisves” vajus, tai būtų gražu, kad gautumėt savo dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją iki koncerto.

I
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TRUMPOS ŽINUTĖS

Puslapis Sestas LAISVE

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

■

Šiandien Rinkimuose Numatomi Dideli
Komunistų Partijos Laimėjimai; Visi 

Atlikim Savo Pareigą!
Lapkričio (November) 5-ta'tas ir simpatikas privalo sulyg 

žada darbininkams didelių lai- nnsidnrhnnti halsu s«n_
mėjimų. Per visą priešrinkimi
nį laikotarpį labiausia pasiau
kavę Komunistų Partijos na

išgalę pasidarbuoti balsų sau
gojime. Komunistų Partijos 
New Yorko Distriktas šaukia 
komunistus ir simpatikus iš-

Amerikos sportininkų dalyvu- 
mą Olympijadoj,kuri ruošiama 
Vokietijoj 1936 metais, yra 

į dienos klausimu. New Yorko 
I Universiteto Studentų Taryba 
išnešė rezoliucijas, užginan
čias penktadienio mobilizaci
ją, taipgi boikotavimą Olym- 
pijados.

Smagi Rinkimų Baiga

riai ir simpatikai vedė agitaci- darbo balsų saugojimui. Į
ją per spaudą, lapeliais ir gy- Da|yje Kp pareiškim0 sako. L<u,,a

“D. Workerio” Rinkimų
sako-

vu žodžiu susirinkimuose, taip
gi eidami po darbininkų na
mus. Jie išaiškino Komunistų 
Partijos programą tūkstan
čiams darbininkų, kuriuos di
dėjantis alkis, skurdas ir ver
gija, taipgi fašizmo ir karo 
pavojus verčia jieškoti išeities. 

Šiandien desėtkai tūkstančių 
darbininkų, kurie lig šiol rė
mė buržuazines partijas, bal
suos už Komunistų Partijos, į kiekvieną komunistą ir sim- 
kandidatus, kadangi jie suži-jpatiką padėti tame darbe, 
nojo, jog Komunistų Partijos Kiekvienas nedirbantis K. Par- 
programa yra visų darbo žmo- tijos ir Jaunų Komunistų Ly- 
nių programa ir kad komunis- gos narys privalo užsiregis- 
tų kandidatai yra geri kovo-rtruoti KP Rinkimų Kampani- 
tojai už darbo žmonių reika- jos raštinėj tam darbui. Kiek

vienas dirbantis partijietis, ly- 
ar simpatikas privalo

rna :
“Kiekvienas komunistas 

KP rėmėjas priva’o balsuoti. 
Kiekvienas komunistų balsas 
privalo būti priskaitytas. Tos 
pareigos reiškia darbą. Tas 
reiškia reikalingumą saugoto
jų ir kitų darbininkų rinkimų 
dieną.

“Komunistų Partija šaukiasi

Specialė rinkiminė “Daily 
ir i Workerio” laida išeis iš spau

dos antradienį, rinkimų vaka
rą, prieš pusiaunaktp Toje 
specialėje laidoje bus raportai 
iš šių rinkimų, kurie tikimasi 
būsianti įdomiausiais iš visų 
buvusių.

Lietuvių Jaunimas Turėjo 
Smagų Vakarą

Williamsburgieciai jauni 
suaugę šį vakarą eis į 
gias rinkimų baigtuves, 
žemaičiai sako, patalkį, 
įvyks antradienio vakarą, 
lapkričio (Nov.) Grand 
radise Ballroom, 318 
St., kampas 
Brooklyne.
Boston ir jo Cliff Kliubo 
Orchestra, kuri yra labai po
puliari tarpe šokius lankančio 
jaunimo. Įžanga 40 c.

Baigtuvėse bus proga pasi
linksminti, pasidalinti įspū
džiais, įgytais rinkimų darbe, 
ir čia pat ant vietos telefonu 
bus gaunamos žinios iš balsa
vimų stočių, pranešančios pa
sekmes šiuose rinkimuose. Tos 
žinios bus laiks nuo laiko per
duodamos publikai garsiakal
biu. Pramogos pelnas eis pa
dengimui rinkimų išlaidų, ku
rios susidarė labai didelės.

Jaunuolis G. J. Tighe, 1092 
Flushing Ave., Brooklyn, prisi
pažinęs padegęs nemažai na
mų. Dar nenustatyta, ar jis tai 
darė iš silpnaprotystės, ar ti
kėdamasis atlyginimo,kad iš to 
pasilaikyti su savo nesveiku 
tėvu.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI
ir 

sma
kai p 
Jisai 
5 d. 
Pa-

Grand 
Havemeyer St., 

šokiams grieš Kid 
jo

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas į barzda- 

skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 
tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyno vietą. Su pinigais 
'nesirūpinkite, nes darbininkas la-

David L. Wilson, 160-15 
Sanford Ave., Flushing, ras
tas nusižudęs mašinoj. Jis tam 
tikslui dujas išleidžiančią triū- 
bukę (exhaust) pailgino, jos (nesirūpinkite^ 
galą įvedęs automobilio vidun biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
paleido inžiną ir užtroško nuoi 
dujų.

Karčiamninkui degtinės bon- 
ka geras biznis. Tačiaus per
eito penktadienio naktį degti
nės bonka lentynoj bartende- 
riui Henry Shannon, 135th St. 
ir 7th Avė., buvo “prastas biz
nis”, nes žemei sudrebėjus ji 
šoko nuo lentynos tiesiai gal
von ir padarė nemažą skylę. ,

randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St. 
(vienais tropais augštyn); kita vie
ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 
Brooklyno antrašo.

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIUPAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

<

(262-267)

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

f

Reikalinga lietuvė mergina tarpe 
24-30 metų senumo, dirbt prie na
mų darbo. Atsišaukite 
mu antrašu:

Rogers Thompson, 
Drive, Woodhaven, L.

greitai seka-

8417 85th 
I.

(260-262)

ROBERT LIPTON
I 
f

lūs.
Šiandieną, tai yra antradie- : gietis 

nį, lapkričio 5 dieną, ant ko- pasiaukoti išlikimu iš darbo, 
munistų ir visų klasiniai są-,kad pabūti balsų saugotojais 

(watchers) arba dirbti Komu
nistų Partijai kitą kokį darbą 
rinkimų dieną. Užsiregistruo
kite savo distrikto raštinėj. 
Nepalikite tą kitiem,
kiekvienas Savo pareigą.”

Williamsburge Komunistų 
Partijos Rinkimų Kampanijos 
raštinė randasi 220 Roebling 
St. arti Bridge Plaza. Kitose 
sekcijose klauskite informaci- 

Ijų artimiausiame Darbininkų
Kiekvienas pilietis komunis- I Centre.

moningų darbininkų juo la
biau gula pareiga parodyti 
toms naujoms masėms darbo 
žmonių savo pasiryžimą iš
rinkti darbininkų kandidatus. 
Komunistai ir simpatikai patys 
pirmieji privalo atlikti savo 
pilietinę pareigą — balsuoti' ir 
balsuoti ištisai už Komunistų 
Partijos kandidatus.

Privalom Saugot Laimėjimus

Po Miestų Pasidairius
EAST NEW YORKE

Darbininkas Alvin Augus- 
ten, dirbęs Atlantic Basin Oil 
kompanijai, užtroško nuo ga
soline dujų valydamas tanką 
kompanijos pervažoj, sustoju- 
sioj Newtown upelyje, Maspe- 
the.

Už Ką Balsuosite?
Štai kai kurie punktai iš 

Komunistų Partijos ir jos kan
didatų programos. Už tuos 
punktus komunistų kandidatai 
jau senai kovoja. Už juos ga
lės sėkmingiau kovoti iš mies- 
tavos ir valstybinės tribūnos, 
kada juos išrinksim alderma- 
nais, asemblimanais ir į kitas 
valdvietes. Kom. Partijos kan
didatai kovos:

Už taiką ir darbus.
Už pakėlimą bedarbiams 

pašalpos 25 nuošimčiais.
Už darbo unijų algų skalę 

visoj industrijoj ir šalpos dar
buose.

Patarnavimas

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCp 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

DovanosPaliuosuotas iš Kings \Park 
State Hospital jaunas

i Frank Perisi, nusišovė revolve
riu. Pasiliuosavus iš ligoninės 
reikia gerų sąlygų, kad pasi- 

•: laikyti sveiku. Perisi tų są
lygų nerado ir dėlto nebepano- 
rėjo gyventi.

Tūli italų tautybės vaikėzai 
pasivadino tris lietuvių vaiki
nukus pasivažinėti automobi
liam, bet pasirodė, kad ta ma
šina buvo vogta, tai visi jau
nuoliai pakliuvo policijai į 
rankas. Sakoma, lietuviukai 
išsiteisino, o šoferiams būsią 
bausmė skirta teisme.

yrąs,.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

šeštadienį, “Laisvės” svetai
nėj, LDS Jaunimo 200 kuopa 
turėjo savo vakarą. Vakaras 
nu pradžios iki galui buvo 
gražus ir smagus. Svetainė bu
vo išpuošta ąžuolo bei kliavo 
šakelėmis su marguojančiais 
lapais. Patsai jaunimas irgi 
susirinko margas - margutis: 
buvo zuikučių, velniūkštis; bu
vo Roosevelto “gerovės” pilie
čių su driskučiais; buvo “Miss

atlikite Mae West” ir daug, daug ki
tų panaičių; buvo ir rudenėlis, 
pasipuošęs paskutiniais ąžuo
lo lapais, ir daugybė kitų titu
lų, žodžiu, buvo tikras maska
radas. šokiams griežė Ch. 
Kwarren’o orkestrą.

Pirmą dovaną laimėjo Aido 
Choro narė Helena Gogeliutė 
iš Brownsvillės, kuri vaizdavo 
rudenėlį, buvo' pasirėdžius 
ąžuolo lapų kostiumu ir kepu
re. Antra dovana teko F. Pa
kalniškiui, LPMS Centro sek
retoriui, už atvaizdavimą puoš
nios flaperkos, kurios ne fla- 
periški batai buvo visų “ne
laimių” priežastim. Dovanos 
duota pačios publikos sprendi
mu, teisėjams tik vadovaujant.

Vyresnės publikos šį kartą 
buvo mažoka; reikėjo būti 
daugiau, būtų buvę patiem 
smagu ir jaunimui naudinga.

Rep.

Dabar eina majoro LaGuar- 
dijos kampanija už sumažini
mą triukšmo-gavimą valdžiai 
ekstra dolerių, iš kur nužiūri
ma. Taigi vienos dienos są
skaita tokia: nubaustas vienas, 
pienininkas už barškinimą bu
teliais, keturi išmatų vežikai ir 
trukmanas su tuščiom, barš- 
kančiom dėžėm.

Tuo tarpu bažnyčių varpai

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Pereitą šeštadienio vakarą, 
10:30 vai., užėjau į vokiečių 
pyragaičių keptuvę, kuri ran
dasi ant Fulton St., užkąsti 
biskutį vakarienės. Šitai įėjo 
du pusamžiai vyrai, abudu 
juobrūviai, kurie užsiima ra- 
keto bizniu. Minėti vyrai tuo
jau prikibo prie kepyklos sa-j Tuo tarpu bažnyčių varpai 
vininko, kad jis būtinai turįs, įebeplėšia ausis. Limozinų ra- 
pirkti kokius ten laimėjimo bi-Įgaį trimituoja. Puošnių kliubų 
” 1 * 1 > žinoma,1

kad, girdi, neturįs' c]j0 garsiakalbiai tebebarškina 
11 l01"1?. fQ1 1V r,onn-1 ausis piniguotų politikierių 

rįs pirkti siūlomų, dalykų. Vie- kalbomis, kumštynių ir kito- 
nas jų vis kalba grąsinančiai į kiais dolerių kupinais rapor- 
savininką, o antras viršutinio tais, bet tylumo kampanijos 
ploščiaus kišenėj laiko ranką 1 sargai visai to negirdi.

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

512

Svarbus Pranešimas

Sudegė Motina Su 5 Vaikais

at-

Telephone, EVergreen 8-9770

Laimėjo 5 Savaičių Streiką
Taksių Kėravotojų Unijos

dar-

Studentai už Taiką

mobili- kričio 1 d. Palaidotas lapkri- (255-273)

Streamline Cab 
pasirašė sutartį.

New Yorke eina didelis stu
dentų bruzdėjimas už taiką.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Markus Šumskis, 72 metų 
amžiaus, gyveno 181-75 Tudor

A. Bimba 
Komunistų Partijos kandida-

1 tas į aldermanus 51-me Aid.
Distrikte.

lietus. Savininkas, žinoma,' apielinkės ūžia klegesiu. Ra- 
teisinosi, -■ ................. ................
užtenkamai įeigų, tai ir neno-

LEGAL NOTICE
j Notice is hereby given that York 
Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

kio dydžio, 
kio 
ma.

čio 4 d., šv. Jono kapinėse.
" Laidotuves prižiūrėjo gra- 
borius J. LeVanda (Levan- 
dauskas).

Skaitau “Laisvę” nuo 
pradėjimo išeiti Brooklyne, 
ko Antanas Adomėnas, kuris 
užlaiko užeigą ant Belmont 
Ave ir Crescent St.

praneša, kad penkių 
lai- 

Cor- 
Ge- 

kor-

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7 

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas ar du kam

bariai su šiluma ir maudyne. Ran
dasi parankioj vietoj; galima į visas 
New Yorko puses nuvažiuot lengvai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 972 Wil
loughby Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-265)

< i ' L.. k ' susirinkimas įvyks trečiadieni, 6 d.
ko pasveikimo. Jisai yra Lai- (Japkr., 80 Union Avė. Visi nariai ma

lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi bus 
tariama apie paėmimą svetainės del 

1 sekančių metų draugystės baliaus. 
Į Valdyba.

(262-263)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės Mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 6 d.

svės”-skaitytojas ir kailiasiu- 
vių unijos kairiajam sparne 
gerai veikė.

miesčiuose turi šimtą su virš 
kandidatų, kurių skaičiuje yra 
moterys ir vyrai, suaugę ir 
jaunimas, kurių amžius jau 
leidžia būti ant baloto', visokių 
tautų, rasių ir amatų darbinin
kai, visi kovingi žmonės, ku-

Už panaikinimą laužynų.
Už panaikinimą “sales tax.
Už Darbininkų Bedarbes, 

Senatvės ir Socialės Apdrau- 
dos Bilių HR 2827.

Už Darbo Partiją.
Prieš alkį, karą ir fašizmą.

Komunistų Partijos kandi
datų surašė “Laisvės” apielin- 
kėje, Williamsburge, randame 
šiuos kovingus žymius kandi
datus :

Martha Stone, vadovė dau-1 
gelyje darbininkų kovų ir KP 
6-tos Sekcijos organizatorė, 
kandidatė į asemblimanūs 14- 
tame Assembly Distrikte.

Angelo DeLutis, žinomas 
bedarbių kovose ir pikieto li
nijose, kandidatas 13-tame

35-

iŠ 
žy-

Tol. StacR- 2-0783 . NOTARY
Nirht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Harlemo gaisrinių sląstų ti
po gyvenbučiuose sudegė Mrs. 
Margaret di Donato ir jos 
penki vaikai, užsidegus penkių 
augštų, mediniais laiptais na
mui, 406 E. 121st St., kur jie 
gyveno.- Vienintelė galimybė 
išsigelbėti buvo pro užpakali
nius balkonus išbėgti ant gre
timai esamų namų stogo, ką 
ir padarė kitos šeimos. Sude
gusieji, matomai, pervėlai pa
budo, jau nebepajėgė išbėg
ti, nes jų sudegę kūnai rasti 
susiglaudę krūvoj, i , ,

ir piktai žiūri. Gerai, užra
šykite, tarė savininkas.

Bjauru žiūrėti iš šalies, kaip 
visokie driežai slankioja visur i 
ir skriaudžia daugiausiai 
smulkius biznierėlius mieste. 
Turėjai nepaprastus svečius šį 
vakarą, klausiau aš. Taip, o 
ką darysi, neduosi, keršys, 
sakė jis.

Juozas Stepsis, jaunas lietu
vis, kuris keli metai atvyko iš 
Lietuvos, buvo sunkiai susir
gęs, bet dabar jau jo sveikata 
žymiai taisos ir yra viltis visiš- i . i k _

Sugrįžta Johnnie Orman iš 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 

j su daug įdomių žinių apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
LDS Jaunuolių kuopa rengia 

: prakalbas šį ketvirtadienį, lap- 
I kričio 7-tą, 7:30 vakaro, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 80 Union 

,0S Avenue, Brooklyn.
Draugas Orman kalbės lie

tuviškai ir angliškai. Kviečia
me jaunuolius ir suaugusius 
paklausyt, ką kalbėtojas turės 

■ pasakyt.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parnam<lau automobilius vestuvėm, 

parSm, krikStynom ir kitokie** 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

rie aktyviai remia darbininkų 
reikalus.

Mes raginame visus balsuoti Lokalas 19795, AF of L orga- 
už kiekvieną Komunistų Par- nizacija,
tijos kandidatą, kuris randasi savaičių streikas baigtas 
po Komunistų Partijos emble- mėjimu;
ma — KŪJU IR PJAUTUVU.
Jie visi yra išbandyti kovoto
jai. Jie griežtai laikysis už 
Komunistų Partijos pateiktą 
programą, kuri yra visos 
bo liaudies programa.

poration 
neral Motors padėjo tai 
poracijai laužyti streiką, bet 
darbininkų vieningas laikyma
sis laimėjo. Laimėjo pripažini
mą unijos ir šapos-garadžių 
komitetų, panaikinimą juodo
jo surašo ir diskriminacijos.

Harry Cantor, buvusio tak
sių draiverių streiko vadas, 
kandidatas į aldremanus 
tame Aid. Distrikte.

Anthony Bimba, vienas 
“Laisvės” redaktorių ir
miausių vadų lietuvių, taipgi 
plačiame Amerikos darbinin
kų judėjime, kandidatas į al
dermanus 51-mame Distrikte.

Komunistų Partija visam Jie energingai rengiasi prieš- Rd., Jamaica, L. L, mirė lap- 
Didžiajam New Yorke ir prie-1 karinei-priešfašistinei

Pereitą šeštadienį vietos ru- i 
sai atidarė savo naują bažny-1 
čią, kuri, sakoma, kainavo pa
būdavote $50,000. Pastatymui 
šios cerkvės kai kurie rusai 
biznieriai aukavo po šimtą ir 
daugiau dolerių. Dabar popai 
cerkvėj jau nebegieda: “Die
ve, saugok carą.” Dar jie, ži-, 
noma, tikisi garbinti kokį nors 
carišką tipą, bet jų svajonės j 
tuščios Rusijoje matuškoj.

Kuršėnų S.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumaf, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo-“ 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite koki 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui«

DR. L. ZINS
110 Easl 16 Si, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

S; Telefonas: Evergreen 7-7770 A

1 PAUL GUSTAS |
g LIETUVIS GRABORIUS g 

g Senai dirbąs graborystės pro- X 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- 8 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
« balsamavimu ir palaidojimu c 
o mirusiu. g

| Veltui Chapel Šermenim I
2 Para a m d o automobilius lerme- A
3 nims, vestuvėms, krikštynoms ;5
S ir kitokioms parims g
r Saukit* dieni ar nakt|

s 423 Metropolitan Avė. į 
g Brooklyn, N. Y. c




