
KRISLAI
Po “Mėlynojo Aro” 

Sparnais.
Vėl Jų Komitetas, o 

Duokite Pinigus.
Kuba ir Prięškarinis 

Kongresas. ’' ;,
Rašo KOMUNISTAS.

Rugsėjo 13 dieną buržuazija 
šumijo miestų gatvėse. Mar- 
šavo ir garbino “Mėlynąjį Arą,” 
arba NRA. Demonstracijos bu
bo milžiniškos. Dalyvavo jose 
ir darbininkų. Vieni jų buvo 
priversti, nes bosai įsakė mar- 
šuoti, arba bus išvyti iš darbo. 
Kiti' liUosnųriai ėjo. Jiems 
galvas apsuko įkaitus buržuazi
nė propaganda. t Jie tiki', jog 
NRA sugrąžins gerovę, darbus 
milionams bedarbių.

Worcester!© draugai praneša, 
kad iŠ ten lietuvių darbininkų 
organizacijos žada atsiųsti pen
kis delegatus į Jungtinių Vals
tijų Kongresą Prieš Karą, ku- 
ps įvyks New Yorke rugsėjo 
29 d.< Ki,tų miestų organizaci
jos turėtų paimti pavyzdį nuo 
worcesteriečių.

Bet tą pačią dieną New York 
“World-Telegrame” iš Paterso- 
no žinia turi sekamą antgalvį: 
“Gazinės bombos,: gaisrinės pai- 
pos prirengtos del streikierių.” 
Patersono šilko darbininkai su
rengė demonstraciją. NRA po
licija buvo pasirengus darbinin
kus ištaškyti! O kitų miestų 
darbininkai maršuoja gatvėmis 
ir šaukia: “Tegul gyvuoja 
NRA!“ Tragedija.* Darbininkų 
klasėje baisus pasidalinimas.

Komunistų Partija sten
giasi darbininkų frontą suvie
nyti. Prieš ją veda kovą ne 
tik buržuazija, bet visos tos 
spėkos, kurios bijo revoliucijos, 
bijo darbininkų laimėjimo.

Kewanee, Ill., bosų samdyti 
chuliganai pagriebia du komu
nistu (Keller ir Johnson), vadu 
revoliucinės plieno darbininkų 
unijos, išsiveža į laukus ir kru
vinai sudaužo. Patersone šil
ko audėjų lietuvių susirinkime 
renegatas Pruseika iškeikia ir 
išniekina Komunistų Partiją, 
revoliucinę audėjų uniją ir jos 
vadovybę.

Kewanee chuliganai ir rene
gatas Pruseika atlieka ^ą ' ^atį, 
streiklaužišką darbą—-skirtumas 
tiktai jų n^ptodose. ‘.Anie rykš
tėmis ir lazdomis muša revoliu
cinės unijos vadus komunistus; 
bininkus prieš revoliucinės uni
jos vadus komunistus. '

Chicagos šmugelninkų gaziė- 
ta pradėjo naują vajų. Vėl 
rinks pinigus. Atsiradęs tūlas 
lakūnas Janušauskas, kuris skri- 
siąs į Lietuvą už kokių metų1. 
Tūojaus ponai sutvėrė komite
tą ir reikalauja iš darbininkų 
pinigų. Matote, kaip * jiems 
lengva: jie duoda komitetą ir 
kiaurus kišenius, o jūs darbinin
kai pilkite dolerius!

Šio prieškarinio kongreso 
svarba didelė ypač dabar, kuo
met Amerikos valdžia turi pa
ėmus už gerklės Kubą lr= Kru" 
moja ištaškymu Kubos, darbi
ninkams, kurie nori revoliuciją 
laimėti. Imperialistų rankas 
reikia atmušti. į Kongiįeso Ren
gimo komitetas jau dabar šau
kia visus darbininkus protes
tuoti ir demonstruoti prieš Ame
rikos intervenciją Kuboje.’’’ -

- Daug mes kalbame apie kovą 
prieš karą. Bet štai prieš mus 
atsistojo konkretus karo klausi
mas. Galinga Ameriką užpuo
lė mažytę Kub&, kuridfe verda 
revoliucinis vtilkan’as! Ką mes 
darome;' kad pagelbėti paverg
tai Kubai? Labai mažai. Tai 
prisidėkime prie ^prieškarinio 
kongreso. Tegul mūsų judėjimo* 
balsas susilies su balsu kitų 
tautų darbininkų prieš Ameri
kos imperializmo kruvinus žy
gius Kuboje! . ‘
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Ekonominiai Faktai Rodo, 
Kad Pramonė Vėl Smunka 

i • i •

New York “Times” rug_ 
sėjo 14 ir 15 dd. paduoda 
sekamas svarbias ekono
mines skaitlines: elektros 
jėgos gamyba per rugsė
jo 10 d. savaitę nukrito 
nuo 94.6 punktų iki 94.4; 
plieno gamyba sumažėjo 
visais 4 punktais—nuo 45 
nuoš. nukrito iki 41; me
džio pramonės užsakymai 
šiemet mažesni 3 nuoš., 
negu buvo pernai šiuo lai
ku.

Šitie keli ekonominiai 
faktai parodo, kad NRA 
nežada pagerėjimo - ga
mybos.

Valdžia Šelps Bankie- 
rius ir Fabrikantus 

» t

WASHINGTON. — Roo- 
, sevelto vąldzios Reconstruc
tion Finance f .Corporation 
skolins šimtus milionų dole
rių bankams ir mortgidžių 
kompanijoms ant 3 nuoš. 
Tos gi kompanijos skolins 
fąbrikantąms, kurie priėmė 
NRA ir ims 5 nuoš. Vadi- 
naši, Rooseveltas sušelps ir 
bankierius ir fabrikantui MEXTRA!
(Telegrama nuo specialio 

korespondento.)
Brocktono šiaučių kova 

bandoma sulaužyti. Pirma
dienį darbininkus grąžina į 
darbą. Lauks valdžios nuo
sprendžio.*' Darbininkai ne
patenkinti. Sekmadienį, rug
sėjo 17 d., 8 vai. vakare/ 
šaukiamas darbininkų masi
nis susirinkimas City Teat
ro svetainėj^ kur bus Įkalba
ma , apie ( generalį , streiką. 
Lietuviai^ darbininkai, daly
vaukite susirinkime, ė , , 
H C ■ ! i’I ’ >■!, , . ?

i ( 021.’!—m • "
HAVANA; ’Kuba; —2 Pra

sidėjo sukilimas prieš ’ da- 
bslftinę vdldžią. Keliose 
vietose sukilo kareiviai. 
Sakbma, kad sukilimui va
dovauja tūlas Menocal.

i . - r .. . ■ -

Užsidarė Bankas ,r

• CLEVELAND, Ohio.— 
Valstijos bankinis • depart- 
mentas paima likvidavimui 
.City Savings and Loan Ban
ką, kuris turėjo 24,000 de- 
ppzitorių. t Įvelta $10,186,- 
000 pinigų, j-. .

ELIZABETH, N. J.— 
Šiandiena, 13 diena rugsėjį),; 
nesulaukdami didesnių algų, 
Diehl kampanijos darbinin
kai išėjo ant ■streiko.■> ši 
kompanija yra kontrolėj 
Singerio •'siuvamų - mašinų 
kompanijos.- ■ 1 . .

Darbiiiinkai reikalaują, 
pakelti’ algas1 merginoms * ir 
nidtėrims 40 nuošimčių nuo 
šmotų ir 25 nuošimčius nito 
valandų.; ’Vyrams 25 nuo-, 
š^čį^^pį^tųfįr 
šiiųčių tino valandų. Ęįtas 
ireifalaįimhšį K. tai A vi
siems darbininkams duotų 
dirbti 36 pilnas ^valandas į į 

’saVaite. if-l'4 dieną Rugsėjo 
dhrbinihkkf ■' įjf*adėj& ’ pikię- 
tuoti ii* *fe'khHyb iši’• 'Šių- 
gerio'‘kėlimamjo’s darbinin
kus kilt’ streiko;' !

Šiame! streike labai daug 
Veikia Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija. Savo at
sišaukime į darbininkus ra
gina darbininkus organizuo
tis į Me»'alo Darbininkų In
dustrinę Uniją; šaukia1 vi
sus darbininkus eiti į visuo
tiną streiką tų dviejų šapų. 
Taipogi pagina.; neklausyti 
advokato Kirk ir .vietinio

FEDERACIJOS VADAI SLAPTOJ KON
FERENCIJOJ SU BOSAIS IR VALDŽIA 
NUTARĖ SULAUŽYT PATERSONO STR.

Ką aną dieną padarė su 
v a k arinės Pennsylvanijos' 
mainieriais United Mine 
Workers unijos reakciniai 
vadai, tą daro šiandien Pa
tersone United Textile i 
Workers unijos vadai. Tai 
pardavingas darbas Darbo 
Federacijos reakcinių vadų. 
Jau iš W.ašhingtono prane
šama, kad senosios unijos 
vadai slaptoje konferencijo
je su valdžios ir bosų agen
tais sutiko šilko audėjų 
streiką atšaukti. 0 nieko 
nelaimėjo. Tik prižadėjimą 
nuo valdžios gavo, kad bė
gyje penkių savaičių bus su
darytas kodeksas ir audėjai: 
btis “rieužtniršti.”! - ; * 
' A t S i nf e natė, Pateršoiio 
audėjai,’ ^ną dieną vakari
nės1 PennsylVanijbšrfmainię- 
riams kaip tik toks prižadė
jimas buvo duotas. O kas 
iš.to išėjo? Mainieriai buyo,

' suvaryti į darbą. O dabar 
j vėl eina į streiką. Tie pri
žadai nieko nereiškė. At
šaukimas streiko tik davė 
daugiau laiko ir progos an
glies kompanijoms ir val
džiai prisirengti. Ir dabar 
matote, kaip ten mainierių 
kraujas liejamas.

Ta pati istorija kartoja
ma Patersone. Reakciniai 
vadai nutarė streiką atšauk
ti, nutarė reikalaut, kad 
jūs grįžtumėte į darbą be 
jokio laimėjimo. Gi strei
kas sėkmingas. Dirbtuvės 
uždarytos. N e t u rėtumėte 
grįžti į darbą, kol bosai ne- 
išpildys jūsų reikalavimo.

:l ui.Naciphale-Audejųr> Unija 
< nesutinką ’ su Washingtone 
padarytu1 i suokalbiu •/' prieš 
audė jus, r Jinai nesutinka; 
sėkmingą .' streiką . atšaukti 
be • laimėjimo. Jinai atsisa
ko parduoti audėjus val
džiai ir bosams.

ŠEŠI ŠIMTAI DIEHL KOMPANIJOS DARBININ-
KU IŠĖJO Į STREIKĄ IR SMARKIAI KOVOJA o _ _ ;_ _ _ _
(Nuo specialįo “L.” korės- vaizbos buto nario pulki- 

pondento.) i ninko Dudley, nes . jie yra
kompanijos rėmėjai.- r ...

Lietuviai darbininkai, so
lidariai kovokite už savo 
teises.1 Ypač 1 dėkitės prie 
Metalų^ Darbininkų Indus
trinės unijos; : '

Apie tolimesnę'streiko ei
gą bandysiu (nuodugniau pa
rašyti vėliaus..- Šis streikas 
-parodė s draugams ię kitiems 
darbininkams: vieną i dalyką, 
būtent; užmušė: galutinai tą 
ipasaką, )kad šios kompanijos 
darbininkus^: negalima dšves- 

. ti '■ į ;streiką. . O ta pasaka 
*buvo kartojama nietų me
tais.
u t p “L.” Reporteris.

tini

Kaili Balsuoja nž Pnihibicijos
Panaikinimą > :

. ...........
I WASHINGTON. Iki
šiol už prohibicijos įstatymo 
panaikinimą nubalsavo jau 
29 valstijos.. Dar reikia 
septynių valstijų, idant, įsta
tymas'.-būtų tiesotai panai
kintas. Tose valstijose už 

/panaikinimą balsavo 10^766,- 
154 piliečiai, o, prieš' -i tik 

c3,578,955..' ' Vadinasi, už pa- 
naįkinimą balsavę trys prieš 
vieną. no •

I I 1 I I : . *
I ............. i.............. . -.......................

Biznis su Sovietais Duotų 
Darbo del 1,000,000 1

NEW YORK, — Čionai 
kalbėjo amerikon. ekono
mistas David Ostrinsky ir 
pareiškė, kad Amerikos 
valdžia turi kitogreičiau- 
sia pripažinti Sovietų Są
jungą. Jis tvirtina, kad 
užmezgimas normalių di
plomatinių ir komercinių 
santikių su 'Sovietais i 
greitu laiku Amerikoje ! 
duotų darbo del vieno mi- 
liono bedarbių. Ameri
kos fabrikai gautų daug 
orderių.

Nuteisė Kalėjimai! Pi- 
kietus ir Nubaudė Uni ją

LONG BRANCH, N. J.-^ 
Rugsėjo 14 d. čionai teismas 
nuteisė du streikierių ant 
,9,Q .dienį:k;ąląjiman,, p;-#ys 
ant 30 dienų-, ,ųž sulaužymą 

Jndžįonkšįno prįeš, pikietavi- 
mą, z Gi amąjgameitų. uni
ja p fn nubausta ųžsįmokėti 
$1,000. Tai' matote, kaip 
veikia NRA, O amal- 
gameitų unijos prezidentas 
Hillmanas yra Roosevelto 
valdžios NRĄ taryboje!

... .-...4 .... . - .

Kubos Darbo Masės Ko
vos prieš Intervenciją 
\ ... ■■ .....

HAVANA. —Kubos dar
bininkų centras gauna šim
tus telegramų kasdien nuo 
įvairių darbininkų ir; stu
dentų organizacijų iš visų 
Kubos kampų, kuriose sa
koma, kad maseš ’ > griebsis 
už, ginklo ir kovos prieš 
Amerikos ginkluotą > inter
venciją, Kubos darbininkai 
protestuoja prieš Roosevel
to valdžios pasiuntimą kari
nių laivų į < kubą. t *,, -; /

Lenkijoj Nužudyta 12 
i Žydų, Bėgančių j SSSR
-, yAĘ,§AVA.i:1--:,Dąr! 1?32 
metais .Jtifyą. žydų šeipiypos 
.sųvaįkajs,;yĮsoidyyliką žmo
nių, bandė pab^gįijš Lenki
jos į ^Sovietų Sąjungą- Tik 
dabar patirta, kad jiems jų 
žygis- nepavykę, nes lenkai, 
pasienio sargai, juos suga
vo, i|* nužudė. ;

• . -------- -—rr-i----nr“, . . • •

Tebesiaučia Miego Liga 
- ST/ LOUIS, Mo. Rug- 
sėjo 14 d. čionai mirė dar 
peųki žmonės nuo miego li
gos. Iki šiol šiame mieste 
mirusių ta liga skaičius yra 
pasiekęs 1441' 1 .

Darbininkai visų Sally . J.. 
Vienykitės! Jūs Niek* < K $ 
N e p r alaimesitė, Tik ■ • 
Retežius, o Iš laimėsite ! t į ii

AŠTUONIOLIKA MAINIERIŲ PAŠAUTA; 
GINKLUOTI KOMPANIJP IR ROOSEVEL 
TO VALDŽ. MUŠEIKOS VEDA TERORĄ

UNIONTOWN, Pa. — 
Roosevelto valdžia ir ang
lies kompanija lieja nekal
tą kraują vakarinės Penn
sylvanijos mainierių. Štai 
rugsėjo 14 d. prie H. C. 
Frick Coke kompanijos Ga
tes kasyklos pasamdyti val
džios ir kompanijos razbai- 
ninkai padarė kruviną už
puolimą ant streikuojančių 
mainierių. Kuomet mai- 
nieriai atėjo pikietuoti, mu- 
šeikos^ atidarė ant jų ugnį 
iš šautuvų. Užpuolimas 
buvo toks žiaurus, jog aš
tuoniolika mainierių pašau
ta ir sužeista pavojingai.- 
Apie 40 mainierių sužeista 
lengviau. t

’ Užpuolimai’ &ht inaihie^ 
rių taip pat įvyko prie’Ed
enborn ir Footdale kasyklų.

ALLENTOWNO AUDĖJAI ATMETA PAR-
DAVINGĮJ FEDERAC. VADŲ SUTARTJ

: ALLENTOWN, Pa. — 
Generalis streiko komitetas, 
Allentown • Silk Workers’ 
unijos, kuri atstovauja 4,- 
000 audėjų, savo susirink, 
nutarė atmesti Washingto
ne padarytą Darbo Federa
cijos vadų spartį su val
džia ir bosais. Komitetas 
pasisakė už tęsimą streiko,

LONDONE JAU PRASIDĖJO TEISMAS DELEI 
PADEGIMO V0K1ETU0S REICHSTAGO RŪMU
LONDON; -^- Pasauliniai 

garsūs advokatai jau pradė
jo rieoficialį teismą del pa
degimo Vokietijos reichšta- 
'gd rūmų1.- ’ Pirmutiniš Rūdi
jo Herr Hėrzj ‘šočialdbmo- 
ki*atas, buvęs reichstago na
riu nuo 1920 metų. Jis nu
rodė, kad joks komunistas 
negalėjo įeitių; reichstagą ir 
atsinešti degajnos medžia
gos. Jis pasakė, kad įėji
mas . i reichstagą buvo gali
mas tik požeminiu tuneliu, 
kuris eina į reichstagą iš 
generolo Goeringo kamba
rio. O Goering yra Hitle
rio dešinė ranka.

Šis teismas renka medžia
gą ir iškels aikštėn del viso 
pasaulio, kad parodžius, jog 
patys fašistai-padegė reichs
tagą/ *’ !

Tuo tarpu Vokietijos'Val
džios atstovas oficialiai lan

Ir ten yra keletas sužeistų.
Tai šitaip Roosevelto val

džia ir NRA administraci
ja vaišina vakarinės Penn
sylvanijos mainierius, ku
riuos kelios savaitės atgal 
suvarė į darbą su prižadė
jimu jų reikalavimus ap
svarstyti. Amerikos Darbo 
Federacijos pardavingi va
dai tada prašyte prašė mai
nierius klausyti valdžios, 
pasitikėti jai ir grįžti j dar
bą. Federacijos vadas Mc- 
Grathy kalbėjo Roosevelto 
vardu ir per jį Rooseveltas 
asmeniškai prižadėjo mai
nierių reikalų neužmiršti, 
jeigu tik jie atšauks strei
ką ir sugrįš,į darbą., Gi 
dabar Rooseveltas, < matote, 
terorizuoja tuos mainierius, 
kurie pasitikėjo juomi!

kol kova bus laimėta.
Taip pat svarbu, kad šį 

sekmadienį, rugsėjo 17 d.» 1 
vai. po pietų, . Allentowne 
šaukiama audėjų atstovų 
konferencija iš visų Ameri
kos kampų, kad apkalbėjus, 
kaip laimėti streiką ir ko
voti prieš Federacijos va
dų pardavystę.

kėsi Anglijos užsienio rei
kalų. raštinėje ir klausė, 
ar Anglijos valdžia palaiko 
šitą advokatų teismą. Žino
ma, MacDonaldo valdžia 
griežtai užsigynė.

•J .* ' • l i • J | { t

Neleidžia Kristaus, nes 
Jį Visaip*Supranta ,

DITCHLING, Anglija.— 
Čionai anglų artistas Frank 
Brangwyn piešia muralus 
del Rockefellerio Centro 
New Yorke. Bet jis gavo 
įsakymą nuo centro bosų, 
kad savų muraluose nedėtų 
.kristaus paveikslo,, Kodėl? 
Todėl, kad kiekviena -religi
ja kitaip kristų persistato. 
Tikintieji galėtų susimušti, 
atėję pasižiūrėti niuralo. 
Tas pakenktų bizniui. / š ■- ■ ■ ■■ ...... -- ? ■
(Daugiau Pahaufiniu 1 žiniv 

5-tam rniRlanvD '

\ ■ *
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'^ŠIAURINIAME KAUKAZE
l ; 3 | ‘ o-f- ------r-t—T! \ ' .J .! ’

Šiuo, tarpu Šiauriniam Kauka^ Sovietų Sąjungoj, va
žinėją dr stebi-kolektyviečiu ir. pavienių'valstiečių gy? 
venimą; >Mjr. Duranty, N. Y. “Times” korespondentas; 
Šiaurinis: Kaukazas tai yra ta dalis’ Sovietų- Sąjungos, 
kur, kąip. priešų spauda nuolatos skelbią/ “žmones inkš
ta bacjų milionais.” Dųrnnty, iš kiįęs puses, yrą! ko
respondentas ne' ‘Dąily( ‘ Workerio,” be;t . New. į Yorko 
“Timęs,^’1 ^tampiausio Lapitalistų organo.* Pereito, ketT 
virtadįepję^ minęto laikraščio ląidoj Mr: Duranty, be 
kitko, rašo sekantį: ‘ • , . • ; < u ? , i:

“Jūsų, korespondentas tikrai ką užbaigė’ 13001 injdių 
automobiliu kelionę po Centralinį Kubąpių-. ‘ važi
nėjo be Iritūristo: vadovo arba kitokio ‘kpp,duktorįaįis.’ 
Faktinai/jis keitė sąvo iš anksto pasibrėžtą) kelionės, 
tvarkraštį? ‘ Jis pribuvo į farmas be duoto išanksto pra
nešimo ir lankėsi kolektyvuose, valstybės ’ ūkiuose1 ir 
komunose, kaip tik jis matė patogiausiai.

“Pirmas vertas pažymėjimo, dalykas yra tas, kad čia 
nesiranda “kareivių pulkų, laikančių šalį suspaustą, tarsi 
geležinėse replėse.” Apart kai kur .matomo geležinkelio 
sargo arba, vietinio milicijanto, jokių kitų uniformuotų 
žmonių nesiihato. Niekur šitų žodžių rašytojas nebuvo 

‘Sulaikytas, trukdytas arba reikalautas parodyti kreden- 
cijalų, apart to laiko, kada jis apsilankė • ■ farmose bei 
vietiniuose sovietuose.”' »! :

, ’ ‘ Bado Nėra
Toliau: buržuazinio laikraščio bendradarbis pajuokia 

tuos anti-sovietinius lapus, ir jų rašytojus, kurie’ nesenai 
skelbė i(ir dabar dar tebeskelbia),‘būk Sovietų Sąjun
goj šiuo.. tarpu yra tokis badas, kbjkis ’ buvo 1921 ’ įdė
tais Pavolgėje. Tie? korespondentai. gyvppą Ėeflyne, Ky-į 
goj, Hielsingforse, Iš; ten jie £abrįkuoja nesąmones, kvai
lybes, kuriasi paskui mūsų “Naujienos,” (‘Tėvynė,” ir kt. 
lapai ^perduoda neįąimįngįęrų^ sąvo skaitytojams, kaipo 
tikrą^įįt. ',//i.,.

Jis ntirbdo, jx)g šiuo' tąjrpu.iis visur matįs puikų der
lių, rud^amus ĮcūliniUį javus, meškančias-dirbąnčias,įvai
rias žemdirbystės mašinas’; traktbnuš ariančias laukus 
rudeninei sejan ’ \ < f

“Kolektyvų' vaikų darželiuose matai ..Nębįus Yąikųs,” 
rašo jis tMiaū. \ ‘ ’ ?' ’ D

“Paąugesnieji vaikai gano riebias kayyes.". Kbmpėse 
esą jaunieji pionieriai saugo javus' ir naudojasi tolydžio 
vasaroš kempėmis. ’ Stiprios merginos ir moterys verčia 
kviečius į. kuliamas mašinas.’ Vyrai’ ‘'/‘draivina’: t moto
rinius .trokus arba arklinius/vežimus, pilnuš maišų su 
kviečiais. Milžiniškos krūvos kviečių laukia kūlimo,

“Mastelių rinkos užverstos kiaušiniais, vaisiais, paukš
tiena, daržovėmis, pienu ir sviėstu, kainomis, kur kas 
žemesnėmis, negu Maskvoj. Vaikas gali matytų kad čia 
ne ba^as, o gausa.” '*

Toliau pa£š Mr. Duranty prisipūžįsta, kad jis daręs 
klaidu, skelbdamas apie padidėjimą mirtingumo Šiauri
niam^ Kaukaze delei bado. Girdi, “šių žodžių rašytojas 
mano, kad jis pats perdėjo neseiiai rašydamas, kad šiau
riniam Kaukaze, Ukrainoje .ir/žemu tinėj Volgos srity j 
pereitais metais mirtingumai buvo tris sykius augštesni 
už normalius—Jbent jau šiauriniam Kaukaze.” , /

Tai. šitiek.. doresnis buržuazinio laikraščio kofešpon- 
dentas gali pasakyti apie masinį žmonių badavimą.šiau
riniam Kaukaze, dck*i kurio' hėt/“Vątįkaųoi šventasis” 
išliejęs’porą gaidžio ašarų! Tiek pat tiesos .< gali ..būti ir 
apie Ukraina.įrMtus kraštus Soviętų Sąjungoj.// "

Negalini ^^ytf|kad Sovietų " *
ir dar nėili ’gyvenime tilūkiimų!< Taip, jiį būVo^įr/da 
bėra.
Randakt,1 be'abėjbjimo, iFtokių žmonių-kaimuose/ ku'rįe 
gerokai1 turi traktam^ ir’net gali pabadautų tąi tie. žmo
nės, ktifie' •nenori/dirbti! Tai sabptažninkai/huož&’.arba 
jų agentai'!’ KddAHgi:jie’ atsisakę..įdirbti, arti, sėti/.td- 
del, natūralu, j& ^rivėrsti gyventi?-trūkumuose. Sovies 
tai nėŠėlpČ ir nėšeįJs tinginių, 6 prieš įkilta8 žalotojus 
tegali būti tiktai kova Vedama! Tokių gaivalų Sovietų 
priešai .apgailestauja; juos net apverkia Vatikąnb0“šyėn- 
tasisArMed'gi'šokome: tinginiai ir paražilai, nbrj gy
venti kitų prakaitūdr. ’krauju-^tępastimpa! (. r i r

.4,—-‘-t

Mal’ljainpoUs’karė'} teis-

----- r i • ‘ t:Sąjungoj nebuvo

Patsai palaikymas kortų sistemos* tai paliudija.

—------ .* . • . i <**6'7—~

Subankrutavo Kaūnb vp
4 mas nebaudė 'Xlb.Bzimi-, bankas ir nunešg «Pi«'

y darbų, kaĮęjijn9x Q iV^liųko-j
ij| Pi,^metų ir i 6 >m(ėiiesiųi j.ac^ * rjų^inųbdi^b Čerįią "Zėl^ 
f Kaltino juos neva šnipinėji- m#menė, Zarasų miesteį 80

-7 .t’rl

1 'Dėlei nepanešamo , vargo

me lenkų naudai. m. amžiaus senutė.

, j Vįęna “L.b'; skaitytoj a iš 
Ma^Si vąlstijps rašo, kad ji
nai išvykstanti į. Sovietu Są
jungą dirbti! ir gyventi. Ne- 
krieipia 'ji domės į mūsų 
spaudos pastabąs, kad So
vietų Sąjungoj gyvenime 
dar. yrą šiųrkšjtumų, ypa-r 
•šiai amerikiečiam. 'N u vykę 
ten iš šalies, dsur iki šiG^,dar~ 
biąihkū gj/Vėnįftib lygmala 
Dilfo kji? kaį*; aūgštesnė už 
Litų kraštų'1 dąr^ininkų1 gy
venimą, daugėją aitneHkid- 
čių. tikisi ten surasti 'Višk^ 
panašiai,' kaip! šičia.' Nesu
radę, rpykšta, neTVuojasi ir, 
dąžhąi,1 įir'ade'da sielotis; $ye; 
tiinoj spaudoj. ' 'Nesakome^ 
kąd pilnėtoji draugė- taip 
padarys.i • Gąl ji prisitaikys 
prie sąlygų ir bus labai :gė- 
rai.1 Vištiėk * inūsų patari-’ 
my draugams' ir draugęms 
kaip buvo, taip ir : tebėra: 
gyvenkit čia,, Amerikoje. 
Neturite /„darbo? Milionai 
darbininkų jo neturi, bet 
gyvena! Stokite į Bedarbių 
Taiybas ir bendrai su ‘ki
tais darbininkai kovokite. 
Reikalaudami, kovodami— 
badu nemirsite; buržuazija 
bus priverkta suteikti gyve
nimui, reikmenų!

dėjo atvirą, kovą* pl*ieš Koh 

munistų Partiją.: Tiesa,J ne1- 
tiesioginiaipirmiausiai ša
kė, jis kovojąs prieš “bim- 
bizmą.” Mes tuomet1 skelbė
me, kad Pruseika, 'padėjęs 
į šalį kaukę, atvirai bando 
kramtyti mūsų revoliucinį 
judėjimą. Tūli draugai tam 
netikėjom Per įuosjdu metu, 
tasai liūdno paveikslo ri- 
ciėriuš don • kichotiškai pro- 
igręsavo ' lnuo “bhnbizmo,” 
prię^ Į <kapgąriętjiznia,” ^khį‘-! 
Sukamą,; \ ; ubrowderizmąb' 
ir,? pagaliaus, t “stalinįzmą” 
(Stalino‘terorą’!). Šiandien 
j is) advokatauja Amerikos

: : : : : : > t : : : r i •
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. Darbo Fedėračijbš‘biuH* 
kratams atvirai! Kas ’ i tė 
nemato—-blogai! Ne mes del 
to kalti. !

Aną' dieną “Daily; W!ork- 
e r i o”, ko nf ere ųcijdj 
N e w ‘ Y o r k e,—paaiškėjo, 
kad, pagerėjus ir padidėjus 
mūsų angliškam ’ dienraš
čiui, jis smarkiai ėmė pla- 

i'tiptis ypačiai New Yorke. 
Ant tų 1 laįkrajščių11 stočių 
..(Jkioksų), kur seniau išeida
vo’ 2-Š kopijos, j dabar par-( 
sidūbda jau po 1042. Kitur 
jJropoiteionalįai. kur kas dau
giau į pakilo.1 Šveikintinaš 
.reiškinys!

i ; i R. Mizara.

Sukas Naujas Karo Audros

; “Naujienų”,. Grigaitis me
luoja; kuomet, jis skelbia, 
būk aš kur1 tai -raš^s apie 
tuos1, kurie sugrįžta iš Sq- 

kibtų' Są'jungds': “jūs skųų-t 
džiates deltų, (kąd ne gavo
te šiltos.; vietelės,i Rusjjpj^.”, 
Tai p. Grigaičio makaulės 
išgalvotas, pasakymas, bet 
ne mano!i3^kįųv (Iąl^ų^,ą^ 
nlękūomet ir nįekam/nega
lėjau sakyti, kadangi žinau, 
jęg Sovietų Sįjiigęj 
tų> vietelių’’' nėra’!' !Kielwie^ 
nąs Sovietų Sąjungos. įtiki
mas pilietis, pradedant' dd. 
Stalinu, Molotovu, Kalininu, 
Vorošilovu ir baigiant me- 
talistuLmainieriu; gatvešla- 
viu, kolektyviečiu, etc., sun
kiai If, pasirįžųsiai dirba ir. 
sunkiai dirbdami dar vis 
jaučia ir šian ir ten gyveni
me ; trūkumų: Jie tačiąus 
pasįrjįžę tuos trūkumus 
trumpu laiku, išgyvendinti. 
Ir tai padarys! O su tuomi 
wisų darbo.: žmonių gyveni
mas ant syk pakils. Antra, 
kas Sovietų Sąjungoj neno
ri dirbti, tas nėVąlgo! Tai 
mano esminis* apie Sovietų 
Sąjungą pareiškimas, ' kurį, 
aš skelbiau Visuomet tiek 
spaudoj, tiek gyvu .žodžiu! 
KišdaiUąŠ ’ SąVp- žodžius nia- 
no burnon, Grigaitis tiktai 
demoh^ti*ų!bją .P°?4ciidš;'.

^silpnumą, kurios' apgynimui > 
f jis/? įgbiemM nešvąriąįiMų '

Vijęsis is< P.a&sojių^ąi^; 
binitikąš' ;(kUYisz seniau tu‘- 
rojo i palinkimų .prie rprusei-x

Pruseika, ten nesenai-kal
bėdamas, %fVl<ino • revįlitici- 

’nę’tekstiliėčių uniją, () gf^ė 
ADĖ.- Nėra, ko stebėtis,, 
drauge!' Būtų stebuklai, j'ėi 
komunistų priešai ginii| rerfeo: ’ 

' voj^inę# liftiįaš. Paga-^
diauš, atokiam atsitikime kas 
nors; $ū$į, ^blpgui’; sųUOm;

! tini join'
• r t 1

‘ Virš 'du jnetąi atgal) Pru- 
<seika < tam. ,pačįaiU(/ Pątę ęso-J 
ne streikierių mitinge pra-

4 — t
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Dabar jau nei kapitalis
tinė spauda neginčina, kad 
artinasi karo pavojus: • Ši
tas pavojus daug padidėjo, 
kuomet Vokietijoj laimėjo 
.fašistai—Hitlerio valdžia.

Yra žmonių, kurie mano, 
kąd fašizmui laimėjus ir ki
tose šalyse, tai gali įvykti 
taika., ■ Tačiaus ta teorija 
neišlaiko kritikos.- Fašiz- 
hlas, tai ‘ ne komunizmūs. 
Laimėjus darbininkams' (ko
munizmui) ir kitose šalyse^ 
suprantama, karo pavojus 
būtų; p^naiki'ntaš. ’ Gi fašiz
mas yrą, pati draskiausia, 
.žv^rjškiąu^ią, k'ąpi t alizmo1 
diktatūra.;. Fašizmo . politi
ka veda /prie savo šalies, iš.f 
plėtimų,, pąųju . ripkų užka
riavimo, šuyimamo koljmp,.

matant bendrą pavojų.”
Franci j a ir Anglija griež

tai laikosi senų sutarčių, 
kurias Vokietijos fašizmas 
norėtų sunaikinti. Todėl 
kitos imperialistinės valsty
bės ir rūpinasi, kad Hitle
rio valdžiai nepasisektų 
prijungti ir nązių kurpalio 
fašizmu apveisti Austriją. 
Tuomet Vokietija sustiprė- 
.tų. Kas reikštų dar dau
giau baimės Franci j ai ir 
Anglijai.
Kovos Tarpe Pačių Fašistų

Hitlerio valdžia skleidžia 
propagandą už Austrijos 
jungimą arba vienodinimą 
.su Vokietija ir kovoja prieš 
Dollfhsso valdžią. Qį Itali
jos fašistai remia Dollfusso

’; ‘ kdrešpblidėūts^ ’ * F.'‘ *T? 
Bjrėhąil, • šdkdikxs(il rkso apie 
tą ■ “badą’L “Publikacijos 
skelbiama Vokietijoj be mo
tyvų. i Tai gal būt daroma 
todėl,' ;kad Vokietijos daly
kai dėt sekamos žiemos at
rodė ■ jifel4pai • žydinti, i Gal 
būt, tai norima parodyti 
masėms, kad padėtis yra 
daug blogesnė.po komuniz
mu, negu po hitlerizmu.”

Tai daroma ne tik rody
mui, kaip Sovietuos# y?a 
“bloga,” bet ir .kitais tiksl
iais. 'Būtent, kad būtų ga
lima sudaryti pretekstą ver- 
žimuisi į Sovietų Sąjungą. 
i¥pątingai ,į: Ukrainą.

Kuomet > Paryžiuje lankėsi 
W. Duranty, * tai iš ten jis 
rašė New Yorko “Timese”, 
jog jaunesnieji išeiviai balt- 
gvardieciai pienuoja “suda
ryti savo rudamarškinių 
skyrių nazių armijoj^ su sa
vo sena imperatoriška, bal
ta, mėlyna ir1 Raudona vėlia
va. Su obalsiu: ‘šalin su 
žydais, marksistais ir Tre« 
čiuoju Internacionalu’.” 
. Dabartinis Hitlerio vab

šeštadienis, Rugs. 16, 1933 
■»■—./' ' .■ ~ /./^'" 11 - * ■ ■■■■"■"■į <

‘ ' EkonOmihė’įadėtife'Vbkier^ * j 
|iį’oj1 prje 1 Hitlerio taip *pat 
pablogėjo^ Eksportas už 
birželio ir liepos mėnesius •. ; 
sumažėjo. Tai prisideda ne// 
prie gerinimo; padėtięs,; bet •' 
prie blogėjimo./ j ; i ;

i • / ’< ■ i/ * - * ■**—
Amerika Siunčia Laivus į 

Kubą *
Veikiausia nėra kitos to

kios hipokritiškos valdžios, 
kaip J u n g tiriių Valstijų 
Roosevelto valdžia. Laik-... 
raščiai praneša, kad valdžia 
jau pasiuntė 4 karo laivus į 
Kubą. Pranešimai -mini/ t 
kiek jėgų ir generolų tenais 
pasiųsta. Tačiaus Roosevel- ‘ 
tas pareiškia, jog Amerika 
nedarys įsiveržimą į Kubą.

Vadinasi, tikrenybėj siun
čia armiją “saugojimui ame
rikonų gyvybės ir nuosayy- > 
bes,” . bet oficialiai skelbia, 
kad Amerika “laikosi nuo
šaliai.”

Amerikos darbininkai turi . 
kelti protestus prieš karo 
laivų siuntimą Kubon. Te
gul Kubos žmonės išspren- t

» 1 t I

džios užsienio ministeris, A. džia savo šalies reikalus

Vokietijos .. Hitlerio vai- valdžią ir pradeda turėtiisu 
įdžia po ‘‘perįfąlęs,” ištiesę ja, daugiau reikalų.

* '“Timese” (<rašo*\ E. L.
James, kad
sisiūlė gelbėti Austrija^ Jr 
Vengrijai ten, kur labiau
sia .^eikąlinga gelbėti, bū- 

'.tęnt, ekonominiame lauke.” 
Italija pagelbą nesiūlo* vel
tui. Ir šita fašistinė-impe- 
rialistinė šalis turi savo 
apetitus.

Pirmiausia jai rūpi, tai vi
siškai atvienyti Austriją 
nuo Vokietijos. Paskiaus— 
prijungti ją savo talkai. 
Vadinasi, vieton sustiprinti 
Vękietijos fašizmą, vieton 
pavesti Austriją ir prijung
ti Vengriją prie Hitlerinės 
Vokietijos, tai Mussolini no
ri sustiprinti Italijos fašiz
mą. Tai tokia fašizmo lo- 

rgika. /Fašizmas fašizmui 
yra pavojingas. vU-'/.

.Franci j ai tuo laiku yra 
vyriausias priešas; Vokieti
ja?’ Tad jos diplomatai tuo 
.laiku padeda Italijai. - Fran
cija ; pareiškia:? Vienybe 
Budapešto ’ ir Vienos • yra 
škuįus barjeras prieš nazių 
įtaką:Oęntralmėj Europoj,” 

■ .1<1 ■ >.r . •; . '
■ Mažoji/' Enbantė veik vir 
sųęmėt'įjiyp. įif y^a pb įtaka 
Franci j ob.: Tad1 negalima., tL 
ketįš, kąd ;.Vbkięifi5^ Hit
leriu ’ daiihetų™ dabar. 
Vadinasi, Vokietijos Tštisįz- 
mas Europos taiką dar la
biau nuneigė. •

Puolą Sovietų Sąjungą
. /Hitlerio valdžia, kaip’ ir 
ki|Oš\imperialistinės valsty
bės, bando pŲtif Sovietų ‘ 
Sąjungą. Paskalai apie 
“badą’’ SoVjėtųOs^ ejo'ir dar 
tebeeina* iš * Berlyno. Apie 
tat liet .bu’ržuąziįę ‘spauda 
parašė abejotinų žinių.

ranką ■y Italijos1'. • Tašizmui-r^., 
Musšolį’niuį.'KalbaĄtnet' 
kapitalisŲnių laikraščių žo
džiais, tai. Hitleris “pakvie
tė? Romą ’ matuoti ranka 
rankon su Berlynu.”!

Tačiaus neilgai^jie mar- 
šavo. Anglijos politikai tas 
.“maršas’’ buvo , priešingas. 
MačDonaldąsj apsilankė Ro
moj. Po tam-jo “vizitui,” 
Romos ir Berlyno “maršas” 
pradėjo krikti.
Keturių Valstybių Sutartis

;. Imperialistinės ’ valstybės 
paškiaus padarė šiokią tokią 
įsutartį. Ton sutartin įėjo 
Francija, Anglija,'Italija ir 
Vokietija. Manyta, kad ši
ta tąika galės pasilaikyti. 
Šios jėgos pradėjo! koncen
truotis prieš Sovietų Sąjun- 
g;į Lenkiją.

Bet greitai pakrikp; ir §i, 
'sutartu.' k
MacDonaldAš,' talg’ pat ' jį 
p.a^ekė ir: Franci jos t diplos 

•‘•matija,’ ašinępyje .Jbųvėnėl,! 
F, r a nei j os<1 ambasadoriaus.- 
Pastarasis ^turėjo, ? pasitari- 
.ręus- su’ Įklijos.Tąšjštais ir 
wisaį j atkabino ", Romą; nuo 
Bęrwa.'.

‘ -Dabar • jau • Paryžiuj- skek 
’‘bikiha, Wd.' Frakcijos V’aJ{ 
džia n e F kelią tarpė7 Versail
les ir Paryžiaus t x pavadino 
uMusšolinip ‘ Bulvaru.” Iš 
Paryžiaus >N. Y. b “Times” 
koYespoildeiitas sėkąmąi ra-;

: f Angliją, 1 Fiiandja,, Itąlr-i 
jay. jau nekalbąntvapie Bfel-^ 
gij.'ą,i Jugoslaviją, fcumuniją 
dr ■' Lenki j apturi . bendras 
reikalus ■ ąpię nazių ' VQ,kįe- 
tij*|. i!; Tie ’ Mkalai^ • taip1 re- - 
alisiįi,' kurie veda ’ prie par, 
mirsimo savų skirtumų,

Rosenberg, vadovauja kitai 
grupei, taip vadinamai “Bab 
tiko Klikai.” Šitas asmuo, 
kuris yra oiicialės fašistų 
valdžios galvinyje, yra vie
nas iš praipatorių “Baltiko 
Brolijų Lygos.” Ši organi
zacija leidžia ir savo laik
raštį karo ūpo kėlimui— 
“Baltikum.” '1 • ' ’ ‘

Šių fašistų tikslai dideli. 
Jie nori ne tik veržtis į So
vietų Sąjungą,, bet ir iš nų-, 
mirusių prikelti teutoniškos 
kilmės kunigaikščių tvarką. 
Kitaip sakant, Rosenbergas 
nori sugrąžinti senų kūni- 
.gdikščių -karijo, valdymą. ’Šfc 
tą “Baltiko Klik^’ svajoj 
apie 'užkariavirną11 Lietdvds, 
Latvijos, Estonijos ir kitų 
mažų tautelių. Paskiaus 
—Sovietai. ' -1 j ( •. • ’ c v.

Žinoma, tokia politika ne
veda prie taikos. 
valstybės vienijasi. Lenki
jos seimo narys pareiškė, 
kad “jos (Lenkijos) nusis
tatymas link Sovietų pasi
keitė, kuomet Hitleris paė
mė galią. Karo pavojus su 
Vokietija pasidarė dides
nis.”
Vėliausi Daviniai Irgi Kve

pia Paraku
Vėliausios žinios patvirti^ 

na tai, kas viršuj pasakyta. 
•Loųdono “Times,” 6 d. rug
sėjo, rašo apie Nurembergo 
susirinkimą, jog ‘‘Vokieti
ja yra nepatenkinta šalis, 
o jos valdonai organizuoja 
tą nepasitenkinimą. Jie sta
to nemoderniškus reikaląvb i kį pasidarbavimą., 
muš, kurie negalima išpil- Tik vienam valsčiuj ir vie- 
dyti be blėdies- kitoms vals-, nas policininkas per 4 metus 
tybėms.” Šitas Idikrąštis pa-! sunaikino 50; bravorų! Na,,, 
skiaus; stato’ klausimus: į o juk yra ir’daugiau <poli- 

, ‘‘Kokios kovos Hitleris sie
kia?” “Kokio laimėjimo jis 
geidžia?” . > ^.i

Jaučia imperialistai, kad 
hitlerizmas kėsinasi imtis 
ginklo ątkąriavimui tų kraš
tų, kuriuos Vokietija prara
do pasaulinio kąV° "

Gi Amerikos kapitalistų- 
“Times” savo editoriale, 6 
d. rugsėjo, daro išvadas, jog 
“Hitleris veda Vokietiją at? 
gal į 1914 ‘Metų padėtį.” 
Hitleris 1914 mėtų karo pa
dėtį vadina “gedą.” Dabar 
fašistai ruošiasi tą “gėdą” 
afitaišyti. t Mėnuliai Vokie
tija ruošdama karui*

Tad mes einame prie iš
vados, kad imperialistinis 
pasaulis nėra taikoje. Karo 
žaibai žibčioja visuose kraš
tuose. Atrodo, kad renkasi . 
didelė audra. Ta padėtis . 
pastato visą darbininkų kla
sę, o ypač jos vadą—Komu
nistų Partiją, į didesnę at
sakomybę, į didesnių kovų 
.sūkurį.

V. Bovinas*

Įvairus Dalykai
Kiek Yra “Saiuogonkos”

i vavorų Lietuvon Į 
Nors ^Lįetuvoj nėra jokioj 

blaivybės ir nors tiri degti
nę varo ir pardavinėja pati 
yalstybe, vienok “samogon- 
kos” (rfaminės degtinės)

Baltikd bravorų yra gal daugiau,
negu paš Amerikos lietuvius 
“blaivybes” šalyj. Mat, val
stybinė degtinė kaimiečiams 
nelabai prieinama, perbran- 
gi šiuo krizio laiku, tai jie 
pasigamina patys.

Rugpjūčio pradžioj laik- ~ 
raščiai pranešė, kad Ario
galos valsčiuje, Palėpių kai-, 
me, policininkas M. Krolis 
susekė ir suėmė “samogon- 
kos” bravorą ir areštavo • 
jos savininką Kūgį. Poli
cininkas Krolis pranešė, 
kad jau 50-tą tokį bravorą 
jis likvidavo Ariogalos vals
čiuje laike 4-rių tarnybos 
metų. Jis mano gausiąs iš . 
valstybės dovaną už savo to-

cistų,; kurię taip pat tąme 
darbuojasi ir surado nema
žai bravorų. O kiek degtin
darių dar nesugauta? Tame - 
.valsčiuje namųiėlės kaip bu/ 
vo, taip ir yra.

O ką jau kalbėt, kiek sa-. 
mogonkos bravorų yra vi
soj Lietuvoj!...

1 ••<■ . Surinko P. Š.

DIDELkS audros
MEKSIKOJ

MEXICO CITY.
tihėje Meksikoje rugsėjo 14 
d. siautė didelės audros, pa- 
darydailios, daug nuostolių. “
Trys žmonės užmušti*

Pie*‘



Šel^adienųs, R<ugs. 16? 1933
Trečias PuslapU

WOTHRUffl
Is Centro Kastines.
» | , t I * . 4,

senai buvo rašyta Ajleno Skyriuje iš 
Rastines. Gal būt, daugelis mąhe, 'kad 
raštininkas užrrtigo poilsio miljįu ir

Jau senai buvo rašyta Ajleno Skyriuje iš 
Centro Raštipės. Gal būt, daugelis manė, 'kad 1 
Centro rhštininkas užrūigo poilsio mi^įu ir 
todėl niekas nie&o nepra'nešA, neduoda' žinių, 
kas dedasi'. Sąjungos pastogėje. , • •

•Bet kas buvo galima rašyti, kuomet ir patys 
menininką^ nuo saulės, jkaitros slapstėsi kur 
nors pavėsiuose arba maudėsi saldžiuose ir 
sūriuose vandenyse?’

Karščiai jaii‘ baigai šių' metų savo šturmą-’ 
vojimą; oras atvėsta1;'naktis eiria ilgyn;! Va^> 
sara kasdien vis daugiau dengiasi rudens rū-' 
ku, kas duodą suprasti, jog jau reikia rengtis , 
prie žieminio Veikimo.

<r va pati ' gamta šiomis dienomis įkvėpė 
menininkarris ‘naujos gyvybes; pradėjo ateiti 
laiškai su įvairiais reikalavimais, kuriuos ban 
dėme išpildyti, kad nesitrukdytų rudeninis 
darbas.

'Rochesteryj organizuojasi jaunuolių choras, 
arba atgyja senasis, kuriems reikėjo pasiųsti 
dainų pradžiai muzikalio, dainiško gyvenimo. 
JJainos pasiųsta, nųrs trupučiuką ir suvėluo
tai; bet visgi stengiamęs atlikti savo užduotį.

Iš Baltimorės rašoma, jog ir ten tveriasi 
jaunuolių choras; prašoma dainų.. Dainos dar 
nėra išsiųsta, bandoma gauti daugiau infor
macijų. iš naujos grupės. . ,

Worcesterio Ąido Chorui pasiųsta visas 
“setas” veikalo “Inkvizicija” ir 30 kopijų dai
nos “Derlius.” ' '

Cleveland© Lyros Chorui ’ išleistai 40 kopijų 
dainos “Derlius” ir tiek pat “Ei, Sukilkim, 
Darbininkai.” . > ; •

Minersville reikalauja .-mačų veikaliukų;, 
Shenandoaris—masinių angliškų dainų Scotts
boro berniukų klausimu/ kur dainuojama, kad 
jie neturi mirti; daina ragina darbininkus 
kovot ir gint'jųjų gyvybę.

Tai tokios trumpos žinios iš menininkų dar
bavimosi. Būtų ir smagu pranerti kita
me skyriuj! iflaaųgęfe? viepęįiį .mbįesčių mpkė^ • 
jimas. ..........

i. t

‘ . šį metą labai pamaži pietinės duoklės plau-r 
' l<ia‘Centram Basistehgkite, draugai, nes kaip 
susilies dviejų nietų mokesčiai krūvon, tai ta
da bus dar sunkiau. , : 1 '

. . •. . . ‘ ■ 1 1 ' 1 > '• j i ):
Beje, drg. Bovin'as jąų .yr-a pusėtinai pa^si- 

-taisęs iš po savo buvusios, sunkios ligos. Meno
i Skyrių veda jau jis pats.’ ' ' J ’ ’ -

, i ■ } J. Nąlivaika,, Laikinasis Seki-.'

' dasiaus Likimas Amerikoje
: Iš fcaįlio b.ūdąvo nęriuosi—

Ęėgu aš darban pirmiausia;
O. jei. bosas tik pamatė/
Tai jau virbu kaip gyvatė.

‘Kartais to dar neužtenka,
- : Tuomet griebtis kitko tenka;

.Tad kitus įskundinėju, 
Raudonais įtarinėju.

Aš ne vieną taip įkandau,
■ Kad išeitų mano naudai.

Užtai dirbti nenustoju, 
Nors ant kojų vos pastoviu.

Paskui—skauda jau krūtinę, 
Kojos gerokai sutinę;
Jau ir šonus diegt pradėjo, 
-^-Jasius viens sau taip kalbėjo.

O neturiu pinigėlių:
Visus su bosais pragėriau; 
Kibą į “suplainę” trauksiu, 
Mažu zupės kaušą gausiu.

- - • > i . •

Bosas jau labai, supykęs;
Sako, niękam aš netikęs, > ;
Nors ir sunkų varau džiabą,' 
—Jasius taip sau vienas kalba.

i Gerai sakė,man Tamošius,]
i Kad. aš kaip. }wks Ba^atiošius— 
. ;Apie [bosą tupinęjąū,'
(Koį sveikatos dar turėjau.)

The Young Worker and Student
i* i i r • ' • . r . ’ < . . I ' ' ' N* « i f

American Committee for Youth Anti-War and 
Fascism Congress Sends Protest ,

.. . •; ■ a’y i-
to restore $40,881 to the poor furid 
on ground that the money was' used 
to purchase property .from the Car
negie Coal Company at a price 
which included 
sions. i.

excessive commis-

Dabąr bošas tepažįsta >' •' --- r: t • 

Praeidamas nusigrįžta, p į p 1 1 j 
Ir (draugai ant juoko laiko, , < , ; į
-r-Jasius šitaip viens sau sako.
Ir “suplainės”. nėr ūždyką:
Reikia už tai atidirbti.
Tai ve kas gi atsitiko—( * 
Kantrybės visai neliko.

1 I

Kibą reiks man upėn nerti
Ar ant virvės pasikarti!
Ba jau privargau be saiko, 
—-Jasius Viens sau šitaip sako.

■ > Miškų. Darbininkas.

1905-Gorkio “Motina” J udžiuose
■ . . , -į----- :----------—----- •

šitas veikalas yra pagamintas (Sovietų Są-"- 
; jungoje, po Pudovkino vadovybe. Dabartinių 
} laiku rodomas Darbininkų Film Photo Lygos.

Lietuviai darbininkai su turiniu šio veikalo 
yra susipažinę, kurie skaitė Gorkio veikalų 
“Motina”. Sulig1 “Motina” šitas judis, “1905”, 
^rat pagamintas. 1 i : '

Vyriausiais charakteriais yra motina, sūnus 
ir tėvas. Dalykas dedasi 1905 metų laikotar
piu. Sūnus, dar jaunas vaikinas, dalyvauja 
revoliuciniame judėjime. Motina taip pat apie , . • b < Į ‘ J ■ >
tai gerai žino. Jos namelyje, po grindimis, 
slepiama lapeliai ir ginklai. Tačiaus tėvas 

♦yra girtuoklis.
Tėvas, parėjęs girtas, nori išnešti net laik

rodį į karčiamą ir atiduoti už stiklą, degtinės. 
Motina bando apsaugoti namus, neduoda , 
laikrodį. Iškyla kova su seniu. Senis, gir
tuoklis, jau būtų primušęs ją, bet sūnus už
stoja motiną. Tuomet girtuoklis tik prosą 
pasigriebia ir neša į karčiamą.

Bet paskiaus prasideda kovos. Tose kovose 
tėvas eina su reakcija. Darbininkai ir sūnus 
laiko susirinkimus girioje, paskiaus eina į 
streiką. < Kyla reakcija, šaukiama policija, rai- 
tarija. Tačiaus šiose kovose, kaipo darbininkų 
priešas, krinta tėvas nuo sūnaus rankos.

Tėvo laidotuvėse iš svetimų dalyvauja tik 
vįena moteris. Paskiaus pareina ių sūnus. Po
licija nujaučia, kad jsūnjis yra revoliucionie
rius. Laikę tėvo, šermenų, daroma krata šia- .

, me motinos namelyje. Tačiaus policija nieko 
neranda, ir jau beeiha lauk. Bet kitas vir- 
šyla įsako, kad sūnuė turi i būt areštuotas— 
policija sugrįžta ir ima sūnų. * '•■U ■

• * . ’ * •
šiame momente Įvyksta tragiškas įvykis’^6-‘ ' 

tįnos gyvenime. Jinhi dar neturėjus įprityrimo-

w policijos • veidmainyste^ ir gudrumais. Kuo- 
' Thet policija veda jos sūnų, tįai motina labai 

susijaudina. Jinai klausia:
“Už ką jūs jį areštuojate?” Gudri policijos 

lapė jai atsako: “Tik todėl, kad jisai neprisi
pažįsta.” Motina čia suklupo. Jinai manė, 
kad policija sūnų paleis^ jei jis prisipažins 
kaltu ir nurodys, kur pąkavota ginklai ir lape
liai. Tad, kuomet pęlięija aręštuoja sūnų, 
motina nepergalėjo savo silpnybę .ir . išdavė 
policijai paslaptį. Ji pati atidarė slaptą vietą 
ir parodė policijai revoliucionierių sandėlį 'po 
grindimis.

Tačiaus tas neišgelbėjo sūnų, bet dar labiau 
jį įkalino. Policija jį išsivedė! ^Kuomet įvyko 
teismas (ir>-teisėjas paskelbė, jog jos sūnus nu
teistą^ daugeliui metų kalėjimo, tai motina 
suriko-, “Kur teisybė?” šiarhe momente jinai 

. supYato,' kad padarė klaidą ir atsiprašė sū- 
1 naus.J Nuo šio laiko motina stojo į revoliu

cionierių eiles. Ji nešė revoliucijos vėlųką.
-Ir kuomet • ruoštasi prįe pirmosios gegužės 

minėjimo ir kalinių paliuosavimo, tai motina 
ėjo jau pirmose ęįlėse, iškėlus'raudoną! veluką.

Kaliniai taip pat sužinojo, kad juos ruošia
masi paliudsuo.ti, pradėjo rengtis. Bet kalė
jime j'iė gali įkasti tik pačius ,prjmityvi£kiau- 
isius ginklus—Išlytą, akmenį, galą kuolo. Jie 
sukuopė visus tokius ginklus, kuomet' buvo 
išleisti į kalėjimo kiemą pasivaikščioti, nes 
tuo laiku buvo ruošiama jų išvadavimas.

Tačiaus dar buvo lemta, kad darbininkai 
negalėjo laimėti 1905 metais. Kalinius pasi
tiko pdlicija su šautuvais ir paleido ugnį. Ka
liniai galėjo panaudoti tik plytas ir akmenis. 
Todėl pasiliko taip, kad kaikurie kaliniai pa
bėgo, kitir—liko nušauti.

Sūnus-paspėjo pabėgti tiesiai į ošiančią upę 
ir ledo skala priplaukė prie krašto ir paspėjo 
susilieti su minia, kuri artinosi prie kalėji
mo. Tos minios pirmose eilėse jisai susitiko 
Su medina, kuri nešė kovotojų vėluką.

Bet čia minią pasitinka raita armija. Sūnus 
tampa nušautas. Motina dar laiko- vėluką ir 
pasiliko belaikanti. 1 Paskiaus, 12 metų vėliau, 
tas vėlukas iškilo viršuj Rusijos budinkų.

Vadinasi, veikalas turi herojų. Senis tė
vas, tai charakteris senos, ėaristinės Rusijos.

- Tas [tipas gerai padarytas. Sūnus ir motina . 
buvo herojai naujos Sovietų {Sąjungos. Jie 
buvo herojai ne už pergųlėjimą su panele, ne 
individualistai, bet, naujos draugijos, socializ
mo herojai. ' Tas veikalas vertas pamatyti po 
kelis kartus. 1

BOLŠEVIKAI ATIDEN-
■ « GE PASLAPTĮ

The attached letter of protest against American war-preparations and 
• war-activities has been sent’to President Roosevelt; by the American Com-

I > mittee for. the World Congress of Youth against War and Fascism, which 
meets in Paris, Sept. 22-24. ‘ ■ : • > . ■

| i : September 2, 1933
President Roosevelt -

? White House,
Washington, D. C.

Mr. President:
We protest against the recent appropriation of $13,600,000 for the im- 

' proving of naval bases, and against the proposal of Secretary Swanson to 
appropriate an additional $80,000,000 from the ■Public Work funds to build 

•I 345 bombers for the Navy. i .
. Your intention to build a “world-dominant American Navy to establish
I ^world peace,” as described in the United States Naval Institute Proceed- 
!' ings, is but a camouflage to support Wall Street’s desire for world domi

nance. We know from experience that the increase of power in the hands 
of Wall Street does not improve the conditions of young workers and stu-

I t dents but results only in the steady lowering of their standards of living.
We also demand that no warships be sent to China to crush the struggle 

of the Chinese peasants and workers to free themselves from imperialist 
domination. The sending of American warships is not conducive to peace,

I • but makes bloodshed inevitable. . i j .We also ęrotęst against the trippling of the appropriation for the ROTC.
i for this edmirig year. Tddriy students' face retrenchment 5n education on 

every sidė. j Increasingly; large numbers of us are unable to gain an ade
quate education, while millions are being spent by the government fbr 
training us in militarism.' Wd clemand that these fuhdš for the ROTO be 
used for (the, support of /schools and .colleges &yhere retrenchments are be- 

,A ing made, and for the relief .of. needy students., 1 : 1 ' '
This prirtkėt to £du ia 4>eihg! debt by authorization of> official delegates

I- from tl)e International Wqrkers Order, Youth section; War Resisters 
League; Needle Trades Workers Industrial Union, Youth Section; Nature1 

'ri* Friends; '■ FQllowshipi ot Reconcilliatioh^ Natiohal Studqntb [League; Nation- 
Ci al Lithuanian Youth Federation; ^Natįonal Student Cpnunittee for on Ne- 

I4[ gro Student Problems; dhd ine American Combruttee for Struggle »Agairfst>
War, Youth Section; i < • i -.:•)< I i ; • -

I . . , Yours Sincerely,
0 Carl Geisor, Secretary.
1 ■ HR ■!« ■■■—».! I |n, ■■ ■ I ■■■4.—■ U I ,  ......................

Į

' ) Phone Books Smaller

NEGRO YOUTH DESIGNS RADIO

Robert King, a 16 year old Negro 
youth has designed the simplest ra
dio set known. It is a crystal set 
which can only get one station.

Getting a flat board, of three 
quarter inch thickness and three 
inches square, he fastened to it, 
a little curl of tin, about half an 
inch wide and thin, attached to the 
tin, wires—and tied them with three 
screws. The ear phones are attached 
to the wire terminals and King says’ 

the more delicate the wires, the 
better reception], > He graduated from 
the Fifth Avenue High School last 
June and lives at .1917 Center Ave.

I Look for Work

• In the 1932 summer edition of the 
w Pittsburgh Telephone Directory there 

were 445 pages of Pittsburgh sub- 
scribers; 465 in the classified sec- 

w tion, and 180 »in the suburban sec
tion.

The April ’edition has 396 
pages in the Pittsburgh section (a 
decrease of 40 pafees). ' There were 
60 pages less-in the classified sec
tion ,and 26 pages less in the sub
urban section. Since there are more 
than 400 subscribers listed on each 
page, 19,600 subscribers wtere lost 
in the Pittsburg}) aręa and. JL20Q 
less people can be reached by phone

in' the'I iuft>6rbs. Also, the phone 
company JnptaŲed automatic dialing 
devices and laid off many workers.

The pridės for telephone, service 
remain the same. ,ps .before. The 
Bell System is* rėhpiifg profits ga
lore, evdn though , it is losing sub
scribers in this “progressive age.”

Man About Pittsburgh
POOR BOARD SPENDS MONEY
With, the political furore at its 

height in Pittsburgh, the politicians 
are exposing one another for the 
various jobp. For example, a certain 
“taxpayer” has sued the poor board

At The Dye Factory
I was out of work. It was abso

lutely neefessary that1; I get a job 
and get it- quick. The landlady 
would not wait—the gas company 
would not wait—and' my. stomach 
would not, wait., Xes» had to get 
work. . ' . ' ' ' ‘ ' i

jĘrightly, iii stepped into the offjee 
of tAe dyq ęompany—Tit wouldn’t pay 
to look too unemployed' ih my spir-J 
its. , “A little smile and an erect* 
carriage will accomplish much] mqire,” 
I said |o myself .asf. I patted my .hair 
,in place' and took an ex’tra 1Jok at 
the looking glass,Vf Walking oyqr( to 
the officę girl’s dęėk, I a.sked |ier as 
cheerfully as I cfoaFd, “Miss, Could 
you teįl me if anyj jgirisj are needed 
in (he factory?” . ’

“Just a moment',’ ’pease,” and she 
turned to the switchboard and began 
busily s fumbling around. “Mr. 
Shaser, Mr. Shaser! Oh, there is 
someone to see you in the office.” 
“He’ll be right in to see ‘you,’’ she 
turned to me with a warm smile. 
At this, my spirits brightened. Per-, 
haps there was a job.,

“We Are Not Hiring Any 
Girls”

A man came into the office ex
pectantly and seeing me* exclaimed 
briskly, “Yes? What do you want?” 
His overbearing manner and the 
unexpected way Re strode; into the

office threw me off'dly guard. My 
calm composure, was lost and11 man
aged tof. stammer out a few words. 
“Well—I thought!. ? perhaps yOU 
Heed some help. r. you; see.;. the- 
code...” “Well/*. he interrupted im
patiently, “we are not1 hiring ‘ any 
girls. We have enpugh girls noyr, 
and they will be. very busy.” With 
that he turned away. ’ *
' The interview over, I walked away 
disconsolately, perhaps not quite as 
cheerful as when I . camę, in. Per
haps I looked too unemployed now. 
From a distance the words came to 
me,' “Didn’t I tell you not to bother 
me for these people 1 that come 
around looking for work. Tęll them 
nothing doing, and that’s alt4’ 
“Yes, Mr. Shaser,” the office girl 
obediently replied.

I turned over his words in my 
mind: “...they will be very busy.”

Mr. Roosevelt and all bosses, you 
must be satisfied now. You have 
shortened the working week to forty 
hours. You are proclaimed a de
fender of the “forgotten man”. You 
have cause for great rejoicement; 
you have put over a great scheme 
for Wall Street. Every time your 
picture is flashed on the screen the 
people will clap, but for how long?.

Don’t forget, the bosess are not 
hiring anyone at the Finco Dye Co., 
and “they will be very busy.’’-

Unemployed.

15-year Old Negro Boy 
Tortured and Spirited Away

BIRMINGHAM, ■. Ala. —; This is 
what happened to a 15-year old Ne- 
gyo, whom 1 they charged stole 
a’ bicyclę. Oni Ąuguąt -, 13,> about 
8;30 p.m. the “law” Went to the 
Harris home arid arrested1 the boy. 
- > They dragged, him all. up and doxyn 
the avenues and streets! tore his 
(clothes- from his body, parriding the 
streets with his naked body. After 
whipping him on the streets and ave- 

, nueš, they dragged Davis Harris, the 
15-year old boy, to West End Woods, 
tied hiiri to a tree, and beat him 
unmercifully.> The boy was [in a 
serious condition from three to four 
days. His head Was swollen to al
most twice as large as usual. His 
mouth was tested , out of shape. 
They beat hiiri all over his head. 
His spine was swollen. He won’t 
be healthy any more.

Washington, Pa., to Form 
APLA Youth Branch

WASHINGTON, Pa.—At a meet
ing of the APLA held last Sunday, 
it was decided to begin forming 
APLA youth branch. Two delegates 
were elected to the district youth 
conference 1 ’ ’ ' ' J

•K(j

WORCESTER AIDO >
CHORUS1 t

Let’s all > give Roosevelt a big 
hand! In an'interview'to hewspa- 
pers, Irving] ‘jMcDuf fie, Roosevelt’s 
private vaįęt^- said of. his master: 
“He does lotsAif work before he gets 
up; he can work five men to death 
while he lies in bed.”

I surprised 1 I thought all 
that a chorus was a pinging.

Am 
along 
society, but everyone else seems to 
think it’s a sport club. If the Aldo 
Chorus only showed half the spirit 
in singing that it Shows in going 
out of town to play volley-ball every
thing would be fine!

■ ' ’ - Reporteris.
. . .į..—. —U------- ------- j—;------- L—:—u

He’s Jin pretty bad shape, lame, 
bndsed, and tįręd.ofOhb we U, that’s 
life.!. . ..

Wėll/ Aie^iberš, far ‘bd it'for 'mb 
,to say .anything,. ,l,>ut .more of you 
should come to rehearsals and' pay 
attention to the songs we sing. I 
noticed Quite a few who didn’t know 
their songs at Montello; others didn’t 
even sing. What’s wrong ? Have we 
lost, all the fighting spirit? 
on, chorus, let’s' get going, 
up! Less sleeping and more 
how about it?
•I' ” ‘ : ■ 1 ' One of
PHILADELPHIA CHORUS 

NEWS

Come 
Wake 
work,

Us.

Here are a few interesting news
notes:

In Budapest, a beggar who had 
already lost one leg, was run over 
and lost his other leg. The judge 
refused to allow him any damages 
telling him that he could be- much 
more successful beggar, now.,

Another woman was run (o^er >by 
a car of a wealthy Hungarian aris
tocrat, and she sued for damages. 
The judge said to her: “ypur chances 
for becoming a good beggar and 
earning money were undoubtedly ini- 
proved by becoming half-blind and 
throroughly disfigured.”

—. j ' i : ‘

That’s the newest way of making 
a living out of capitalist society.

An innocent Aido Chorus member 
enthusiastically made a grat* 'for 
prosperity by putting an NRA stic
ker pn (his car. So what happened? 
His car broke down, and iš now1 up 
for Repairs,

. Another One of Us.
(Hditęr’s Note): Why not invite 

someone dbwri' io explain the NRA 
to you from workers’ organization: 
Have a good discussion an^ we arė 
sure you wobld learn hi tieki iabout 
this new schemą, to jput the burden 
of ihe crisis on the workers’ backs.

WORCESTER AIPO 
CHORUS NEW'S

of 
of 

his 
we

Some sports we had at Gardner, 
Aug. 20! We cleaned up Montello 
3 straight, and Gardner cleaned 
Montello up 3 straight, and Worces^- 
ter took the winners 3 straight. It 
was Worcester day at’ Montello till 
right. The boys and girls won in 
volleyball; the boys ip rope pulling; 
the girls in the three-legged race; 
the boys in the 50-yards dash; and 
the chorus in singing. That’s fine!

Surprise! Members, our yodeling 
tenor “Sheriff” Marzie came back, 
from the “World’s Fair” and points 
west (can’t say the same' for him) |

: : ■ ■: 1 ' i U ■ ■

Because of thė 14th Anniversary 
of the Communist Party -there was 
no rehearsal. The chorus went to 
810 Locust Street tri take part in 
the program. / More comrades should 
have been there.

We donated $2.55 which was 
collected from individuals to the 
Communist Party. Every bit helps, 
you know. ’

Comrade Browder, Secretary 
the Communist Party, was one 
the speakers. After reading 
columns in the Daily Worker, 
actually saw him in person.

In Response to Bertha Fulton’s 
column last week, “After Gradu
ation,” Eddie Griciunas is certainly 
putting his whole heart into building 
the LDS and we have rpany mem
bers of our chorus supporting him.

While on the subject, we are glad 
to hear that many of the comrades 
fręnt the Brooklyn Youth School are 
doing good work. , , ., 
,!’We are looking for a hall to hold 
put ^ports for a small sum of money. > 
Anypne .knowing of such a; place, 
brin£ the glad news to us.

iWe think that last week’s Youth 
Section was one of the most inter
esting papers we’ve read for a long 
•time. . į ; ‘ .

(Editor’s Note) This ought to 
make our editorial committee stick 
out its chest.

Don’t fprget to bring articles for 
•the bulletin board which is called 
“The Red Mike.”

•'•' A Little Red. !

Worcester Comrade Writes in
• 1 ■ ■For Schedule

: ’ f 1 . ill * ‘1 f *« 4

Comrade: - 1 < ' ■ ! ”
I was informed by the chorus or

ganizer to send for a schedule for 
what the chorus should work upon 
this fall so if you have one, please 
sdnd it to me.
, Comradely yours,

J. Kizys,
Aido Chorus, Seer.

(Editor’s Note): We have sent you 
our program of activity. Among the 
many suggestions, thėre is one, 
which you should pay espeęial atten; 
tion to, and that is proletarian edu-! 
cation for your chorus.

Rudenį, >1893 metais, iš 
Revelio išplaukė Helsingfor- 
san cai’oįšHrvuotlaiviš “Ru-' 
salka” ir dingo. A’nt laivo 
buvo pagal vienus davinius. 
200,1 o pagal kitus—400 jū
reivių. Su “Rusalka” plau
kė ir' minirikąs “Tuča,” bet 
prasidėjus audrai “TuČa,” 
būdamas greitas, paliko 
“Rusalką” ir nuplaukė. Ka
da “Tuča” atsitolino, . tai 
“Rusalka” jau buvo pada
rius pusę kelionės, iki kraš
to dar buvo apie 20 mylių.

“Rusalka” dingo be ži
nios. Kiek vėliau tarpak- 
menyje atrado vieną valtelę 
nuo jos su negyvu jūreiviu, 
tai ir viskas. Aišku buvo 
kad laivas nuskendo. Caro 
valdžia uždraudė jo jieško- 
jimą ir net kalbas. Tik po 
dviejų metų caristinė val
džia pradėjo graboti jūrų 
dugną, bet nieko nesurado. 
Revelyje pastatė paminklą 
“Rusalkai” ir žuvusiems jū
reiviams; vienas piešėjų nu
piešė paveikslą—“Paskutinė 
valtis” ir viskas baigta.

“Rusalka” buvo išbudavo- 
ta po karo 1853-1855 m., ku
rį caristinė valdžia pralai
mėjo. Kada laivą budavojo, 
tai tais laikais jis buvo di
delės jėgos, apie 1,800 tonų 
įtalpos ir tvirtai apsiūtas 
plienu. Bet jau pabaigoje 
pereito šimtmečio tas laivas 
neturėjo karinės reikšmės. 
Laivo kraštai labai žemi ir 
jam grūmojo pavojus.

Dabar Sovietų Sąjungos 
narūnai, dirbanti ištrauki-- 
mui1 si&marino. No 9, sūrį- ’ 
dp tą laivą. Pirmiau&iai 
“Rusalką” apgrabojo trąle- 
rai laivai, o paskui apžiū
rėjo ir narūnai. Narūnas 
Razuvajev pastebėjo van
denyje keistą laivą. “Ru
salka” apie 280 pėdų - po 
vandeniu stovi pirmagaliu 
į viršų. Narūnai apžiūrė
jo laivą ir jokių paviršuti
nių sugriovimo žymių nera

udo. Matomai, tas žemas 
laivas likosi apsemtas ^an
gų ir nuskendo. Sovietų ’ 
valdžios specialė komisija 
.laivų traukimui atranda, 
kad “Rusalką” galima iš
braukti ir tas suteiks šaliai 
apie 1,000 tonų geležies ir 
vario. Taigi po keturias- 
dešimtš metų laivo žuvimo ’ 
tik bolševikai atidengia, kur 
jis yra ir jo nuskendimo 
sekretą.

Valst Sūnus.

B LIETUVOS
r t * I ■ < * • • r

Kauno komendatas bau
džia visus ir už viską. Jei
gu negauna bausti politi
nius prasikaltėlius, revoliu
cinius darbininkus, tai sku
ta kitus. Kauno spauda 
praneša:

“Namų savininkus P. Fin- 
kelšteiną, St. Valadkevičie- 
nę, A. Michalovskį ir M. .. 
Rabinavičių už neuždarymą .. 
įsakytu laiku durų Kauno ; 
komendantas nubaudė po 
15 lit. arba 3 paras arešto, 
o “10 centų” redaktorių— 
200 lit. arba 10 parų arešto 
už žinutę apie Kauno cent. •• 
paštą.”



Ketvirtas' Puslapis
1

Raportas Delegacijos į New Yorko Valsti
jas Legislatures Posėdį Rugpjūčio 10 d.

Dalyvavo 38 delegatai iš 
New Yorko, Westchester pa
vieto ir Schenectady. Atstova- 
vo sekančias organizacijas: 
Bedarbių Tarybas, Blokų Ko
mitetus, Darbo Unijas, Darbi
ninkų Tarybas Centralinį Ko
mitetą, Darbininkų * Tarybas, 
Darbininkų Kliubus, Ex-Ka- 
rėivių Lygą, Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą. Dalyva
vo draugas Minor, Komunistų 
Partijos »kandidatas į majorus 
ir Mrs. Burroughs — komu
nistų kandidatė ant kontrolie
riaus. Vyrų delegatų—30; 
negrų-L-3; moterų—8 ; negrių 
moterų—2. Trys .delegatai 
buvo iš demokratų partijos.

Tuojautinis Delegacijos
, , , Tikslas

Šios' delegacijos .darbas bur 
vo dalimi to darbo, kad su
vienyti visus darbininkus, nu
kentėjusius nuo krizio. Jos 
programa buvo, kad padaryti 
masinį spaudimą ant valstijos 
gubernatoriaus ir legislatūros,
kuri laikė specialę sesiją tuo 
laiku.

Kitais žodžiais sakant, tai 
buvo tikslas, kad pareikalau
ti greitos ir reikalingos pagel- 
bos bedarbiams, mažų namų 
savininkams, nepilpą laiką dir
bantiems darbininkams, tai
meriams ir veteranams.

Programa Albany Mieste

Visa delegacija turėjo pri
duoti reikalavimus gubernato
riui Lehmanui, kad jisai pasiū
lytų valstijos legislatūrai pri
imti bilių, kuriuo būtų teikia
ma pagelba bedarbiams, kaip 
kad jau minėta viršuj.

Taipgi reikalauti, kad vals
tija parūpintų viešų darbų 
programą, kuria būtų aprū
pintu darbininkai gyvenamais 
namais su, pigiomis raudomis 
ir žaismėmis vaikams, rtarbi- 
ninkų apgyventose apielinkė- 
se.

Tačiaus gubernatorius priė
mė tiktai keturis delegacijos 
atstovus. Ir juos įsileido tik 
todėl, kad buvo laikoma dau
gybė masinių mitingų. Iš tų 
mitingų buvo siunčiama tele
gramos, kurioje reikalauta 
priimti delegacija?

•Įteikimui programos senatui 
ir valstijos seimeliui buvo iš
rinkta komisija. Bet vėliaus 
komisija pranešė, kad ją ne
prileido tiesioginiai įteikti sa
vo programą legislatūrai. Ko
misijai buvo pasakyta, kad le- 
gislatūra negali priimti jokių 
sumanymų, kurie nepereina 
per gubernatoriaus rankas.

Komisijos Raportas

Raportą davė Bob Minoras, 
delegacijos pirmininkas. Jisai 
pareiškė, kad Herbert Leh
man, tai-yra tas asmuo, kurį' 
milionierius Raskob padėjo į 
gubernatoriaus vietą. Todėl 
jisai ir pildo turtuolių reikalus. 
Jisai rūpinasi, kad bedarbiai 
negautų nei cento.

• Mūsų irzduotią .buvo panau
doki spaudą prieš gubernato
rių 'Lehmahą. į (Reikėjo įįunti- 
nėti telegramai rruo organiza
cijų,.’ panaudoti spaudą) kad 
jisai skaitytųsi su mumis. Pri- 
vęrataą tų. .darbininkų .organk 
zacijų, gubernatorius turėjo 
skaitytis su delegacija.

. Minoras/ k&lbidamas, ’nuro
dė iš kur valstija gali gauti 
įplaukų del bedarbių šelpimo. 
Reikia aptaksuoti turtuolius, 
išdėti taksaį ant nuosavybės, 
o paliuosuoti nuo taksų dar
bininkam reikalingus daiktus.“ 
Draugas Minoras nurodė, kad
šįuo laiku yna persekiojami at- 
eiviąi ir negrai darbininkai. 
Tįe persekiojimai priešingi net 
valstijos įstatymams.
į Paskiau# kalbėjo M. Wort, 

Ijevine ir Winters. Jie nurodi
nėjo tai|> pat, kad gubernato
rius rūpinasi tik kapitalistų

klasės* reikalais ir krauja be-, 
darbės naštą ant pečių darbi
ninkų.

Ypač draugas Levine, nuro
dinėjo apie veteranų reikalus. 
Jisai pasakė, kad valdžia net 
tuos1 įačius v įstatymus Jaužo, 
kurie perleisti neva veteranų 
šelpimui.

Raporto Sutrauka

1. Gubernatorius pasakė,
kad šių klausimų vieta, tai yra 
reguliarė sesija, kuri suširinks 
sausio mėnesį. ■ “Aš patariu 
jums atnešti šiuos klausimus į 
reguliarę sesiją.” - ’ • -

2. Tik keli legislatūros na
riai susirinko, bet ir tie tuo-, 
jaus išsiskubino į vasarna
mius. Sakė, kad ir sekančią 
dieną negalės daug Atlikti J nes 
tai “žvejojimo diena.”) Dele
gacija įmatė, kad senatas ir 
seimelis mažai kreipia domėk į 
specialę sesiją, nors ji buvo 
šaukta tuo tikslu, kad gelbėti 
bedarbiams.

Kelione į Albany ir Atgal
' I •

Trečiadienį, rugpjūčio 9 die
ną, atsisveikinu su draugais 
“Laisvėje” ir traukiu į New 
Yorką, kur reikėjo susitikti su 
delegacija, kuri vyksta į Al
bany. Tai buvo 9 vai. vakare.

Pasiekus New Yorką, pu'sė' 
valandos vėliaus, subadau raš
tinėje du draugu. Klausiu jų :' 
Kur delegacija? Atsako, kad 
jau išvažiavo 6 vai. vakare, 
laivu. Likusieji, kurie susitarę 
važiuoti mašinomis (automo
biliais), tuojaus čia bus., '

Palaukus keletą, minutę, at
eina draugas K. Winter. Ji
sai klausia manęs:

—Ar tavo tas karas,.kųriubl 
važiuosime į Albany?

—Mano,—atsakiau.
—Keli mes įgalėsime juo 

važiuoti ?—Statė man,1 klausi
mą d. Winter. , .

—JKeturi,į—atsakiau; — toli
ma kelionė, tai daugiau nega
lima, nes susikimšus bus labai 
nesmagu važiuoti.

—Mes esame blogoje padė
tyje,—sako d. Winter.

—Buvo vienas draugas pa
sižadėjęs nuvežti, bet paskuti
nėj valandoje atsisakė važiuo
ti. Dabar turės du delegatai 
pasilikti.

—O keli jūs randatės?— 
klausiau draugo.

—šeši,—atsakė draugas.
—Na, tai darysim, kaip ge

riausia galima, nes labai svar
bu turėti kuo daugiausia dele
gatų.—Aiškinau aš.

Prasidėjo ruošimasis kelio
nėn. Draugas K. Winter pra
dėjo tvarkyti reikalingus do
kumentus. O aš atsisėdau pa
sikalbėti su kitais draugais. 
Buvo vienas negras ir vienas, 
baltveidis, jaunaš <!. vaikinas,; 
apie 20 metų amžiaus.

Draugas negras1 pasakojo, 
kad jį gąsdino, kuomet ‘ jišai 
pasirengė į šią kelionę. Sako, 
kad1 galr jp policija ’užmušti. 
Thčiaus negras darbininkas 
nenusimeiiaj Jisai sako:

—Užmuš, tai užmuš. Manb; 
gyvenimas ir taip prastas. Gy
venu iš dešimties dol._ pašai- 
.pos, kurią gaunu iš- pašalpos 
biuro. Esame keturi žmonės, 
tai gana trumpa. Veikiausia 
irt to negaučiau. Bet esu ne
tinkamas darbui — patrukau 
prie sunkaus darbd. Tai tik 
tokiu būdu gaunu tą pągelbą. 
Išsigydyti. petUfiu pinigų. Ta
čiaus nemanau tylėti ir laips
niškai mirti, kaip kad tūks
tančiai darbininkų kol kas da-
ro.

—Drauge,—aš jam aiški
nau,—kovos reikalauja aukų. 
Nei vienas darbininkų pageri
nimas negautas' veltui, Be ko
vų, lengvai.^ Visuomet darbi
ninkams laimėjimai'lėšavo au
kų,'nepaisant koki jie buvo—

• I Tarimai:
1. Negana plačias minias* 

mes supažindinome su mūsų 
reikalavimais ir programa.

2. Negana organizacijų, dar
bo unijų, dirbtuvių darbinin
kų įtraukta į mūsų veikimą.

3. ’Pasekmėje minėtų faktų 
mes negalėjome priversti1 gu
bernatorių, kad jisai priimtų 
visą delegaciją ir išpildytų 
reikalavimus.

4. Mes nežinojome nei vie
no senatoriaus bei seimelio na
rio vardo.

5. Todėl reikia organizuoti 
masinį veikimą prie IJome Re
lief Biuro,f kad išreikalauti 
daugiau pašaipos.

."ii'-, ' ■ i
6. .Iškelti masiniuos,e susi

rinkimuose demokratų ir repų- 
blilpnų neteisingumą. , . “
, 7., Supažindinti sų . lųųsp' 
programos ręikąlavimais vjs'as 
jdarbb unijas, - fabrikų darbų 
ninkus ir mases abelnai. , ;

8. Naudoti šį patyrimą rin
kimų kampanijoj., kad sukelti 
pritarimą už mūsų reikalavi
mus.

9. Visi delegatai turi likti:
veikliais darbuotojais už šią 
programą. ' - ' ■ • !

P. Taras, Delegatas.

už algas ar pašalpas, valan
dų trumpinimą, ar galios iška- 
riavimą. Istorija darbininkų 
judėjimo parodo, kad kovos, 
reikalauja aukų.

Draugas negras išsireiškė, 
kad jisai gerbia kovoje kritu
sius ir pats pasirengęs Kovoti. 
Pagaliaus jisai išsireiškė, ,kad 
dauginus neimsiąs kepurės 'ei
damas į demonstracijas. Su 
kepure, girdi, greičiau pra
kerta galvą. Jisai pastebėjęs, 
kad tiems, kurie be kepurių, 
taip greitai neprakerta galvaš.' 
Sako, kad lazda praplyšta ge-' 
riaų, kuomet be /kepurės} >Pas- 
kiaus kitas draugas įsimaišė į 
diskusijas:

: —Npbijjdk,,.
kaip geriau užduoti ir sRaų-1 
džiau pataikyti. . • f. K

Tuo tarpu draugas Winter 
pareiškė, kaęl jisąĖĮj^iu ?viską 
paruošė , ir galime r,- važiuoti. 
Tai buvo jau po 12* valandai 
naktis. Mes pasirengę traukti 
į valstijos sostinę,' kurioj sėdi' 
mūsų ponai, •: “tvarkadariai.” 
Nuo jų priklauso mūsų mizer
ijas gyvenimas, o ponų lobi-. 
mas.

Reiškia, tenais sėdi legisla- 
tūra (atstovybė), o mes esa
me kita atstovybė, kuri va
žiuoja reikalauti darbininkam 
teisės gyventi. Darbininkų mi- 
lionai badauja, kiti pusbadžiai 
gyvena.

Tie milionai darbininkų ken 
čia skurdą. Daug jų žudosi 
ir kitomis priemonėmis randa 
savo kelio galą. Kiti turėjo 
dar apšipirkę -ir* namelius ■ ant 
paskolos . (išmokesčio), bet at
ėjus bedarbei, netekus darbo, 
netenka tų- nuosavybių. Neten-. 
ka ir sutapintų centų, nes ban
kai užsidaro ir nuneša;

Mes, • darbininkų • atstovybė; 
;turime tą viską mintyje per
statyti Albany kapitalistų a.t- 
štoVybęi ir reikalauti greitos 
pagėlbos visiemš bedarbiafnš; 
Taip pdt' fr tiemis', kuriė “tik da-; 
■linai dirba. R 1 • < . ' • .
j Susėdome 'penki žmonės, į 
mažą t karuką, ; pepaisypami, 
jokio “komfordo,? traukiame, 
^pagarsėjusia Broadwe. Pri- 
'važiuoįaiKJė garsųjį* Columbia 
Universitetą, kuriame laisvai 
protaujanti studentai buvo pa
skelbę -streiką.- Jie-skelbė tą 
streiką todėl, kad valdyba šio 
universiteto; išvarė keh$ j ’ stu
dentus, kurie laisvai protavo ir 
leido laikraštį. .

Pravažiuodami, pasidalino- 
me mintimis, kad šiais laikais 
jau yya lygūs mokslus baigę 
profesionalai su paprastais 
darbininkais. Visus lygiai ka
pitalistai spaudžia ir išnaudos 
ja. Kalbamės apie musų ko
vas ir draugų gabumus vado
vauti veikimą dirbtuvėse. Drg.

Winter sako, kad ’kovų laimė
jimas arb'a' prąlajriiėjfm&fxpri- 
klauso nuo drauįų sugabump. 
Pavyzdžiui,' ‘viėno'je dirbtuvėje 
dirbo apie ,20 merginų. 'Jų 
tarpe buvo tik vlėiU ! JKjL na
rė.* Jas kpmpaniją vertė dirb
ti viršlaikius už tą patį atly
ginimą. JKL narė organizuo
ja pasipriešinimą. Visos su
tinka.“ ' Bet. kuomet atėjo lai
kas stoti povėli, tai jos' nusi
kando ir nestoja į kovą. Drau
gė, JKL narė, gavo tik vieną 
darbininkę, kuri sutiko ’su! ’ja 
eiti pas bosą ir prašytis, k'ad 
jas tą vakarą paleistų,'neš'j'o 
turjnčios išeiti (dates). Bbšds 
jas, paleidžia. , ’ ' 11

Kuomet kitą dieną •. jos; su
grįžo 'darbą,i .tki kitos mer
ginos iklausinėja, kaip jas bo
sas dšleido. j JKL barė atsakė, ■ 
kad bosas ■ pasakęs,, jog' jisai į 

dar turįs 18 merginų, kurios 
nork dirbti. ! Tad . jūs—sakė; 
bosas—galite nedirbti viršlai- 
kį. ’ i ■ i i ■ i

Šiuo būdu merginos likosi 
padrąsintos. Sekantį .vakarą- 
vėl ’ buvo '> pasakyta dirbti 
viršlaikį. Merginos nenori 
dirbti . tą vakarą. Jos vi
sos subėga pas JKL narę ir 
kalbasi, kas reikia daryti. Jos 
neturi drąsos eiti ir pasakyti 
bosui. Bijo, kad nepaleistų iš 
darbo.

Jaunų Komunistų Lygos na
rė pareiškė:

—Gerai, aš eisiu pakalbėti 
su darbdaviu tame klausime. 
Bet jūs turite ateiti ir pritarti

maū. Tuomet klausimas 'bus' 
išrištas? ‘ ' i- ■ 1: 1 1 • : ; 1

■ I H i H- r
Tąip it padaryta. Ta drąų- 

gė,f nepasitikėdama savp daiv 
bininkių talka,j nekalbėjo, apie 
kovas, bet tik .apie paprastus, 
kasdieninius repikalus. ir( ,dar- 
bą. Tuomet ją pasekė ir ki
tos merginos.. Jei ji; būtų kal
bėjusi apie kovas iš,pat kar
to, tai ją bosąs būtų-išvaręs,■ 
o kitos būtų nusigandę, si-, 
tokia būdu ji įvedė; ir kitas, 
merginas į ( paprastą > kovą.-. 
Anos pamatė, kąd. jinai kalbą 
■ramiai,;. paskiąus(susitelkė prię( 
jos. . Tuomet mergina pastatė 
bosui reikalavimus, kurie buvo 
išpildyti

Tai Matote,' kft rdiških šJfta- 
bumas, ir sumanumas. Jinai 
greitai’ ^lėshjnoMinghs dVaūgėš 
privedė prie rėikAlhMfrrų c fit 
laimėjimų.! Jos ir kitu kąrtų 
ją ipaseks. <- j . / >.

Aptras atšitikimaš,' ta*i1 kitoj 
dirbtuvėj, kur buvo paskirtas 
draugas organizuoti' šapoš ’ko
mitetą. Tas 'draugas dirbo 
dirbtuvėj, kurioj dirbą apie 
trys šimtai darbininkų.' ' Pir
miausia jisai susirado po vie
ną darbininką kiekviename 
skyriuje ir juos pavadino kapi-

* I lt f ! • ) •tonais. Pirmiausia j.iė tik rin
ko žinias apie skyrių padėlį. 
Paskiaus tie darbininkai savo 
skyriuose susirado savus pa- 
gelbininkus. Ir ar jūs žinote, 
kas atsitiko? Kuomet tos ži
nios pradėjo eiti, tai bosai pa
manė, kad dirbtuvė jau visa

i.
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J. SIŪRBA IR P. BUKNYS

Vilijos (Choras‘iš Whtbrbufy,' kuris; dainuos šiame* pikhike
.) > I Htv.ffVf'P: 
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RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS, |LIĘT. DARB. ORGANIZACIJOS
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Charter Oak Park, Hartford, ConnecticutPradžia 11 ’Valandą .Ryte
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ORKESTRĄ IŠ ŠEŠIŲ' KAVALKŲ' :" j
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Programoje dalyvaus Brooklyho Merginų Sekstetas, kuris savo piiikiu dainavimu 
ir vaidinimu yra pagarsėjęs visoje Amerikoje. ‘Taipgi dalyvaus visi Conh. Valstijos 
chbVai su naujausiomis dainomis. ’ ! 1

Įsitėmykite tai, jog šiame parke pastogės ,■ yra ant 5,000 žmonių. Kad ir kažin 
kaip lytuj piknikas vistiek įvyks.

SAKYS PRAKALBAS

Kviečia RENGĖJAI.
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orghhizuota. JBuvO paške'lbta, 
:kad algaą kapos! ; į įf '*7

■Tu ' / it ’ ’U ,
Bet paskiaus susišaukė dar

bininkus ir pareiškė, ’ ka|l ži
nąs, jog darbininkai' H-ėngiasi 
prie streiko. Girdi, bandykim 

Nusitaikyti. Bosas pareiškė, 
Įmd; jisai jau algas nekirs. Ji- 
saiĮšdko : Tegul'jūsų komite
tas'’ateina pas mane ir susi- 
tai'simeį

' (Tąsa 5-tam pūslapy.f) ‘ ‘
»■*■■■ I | >11 I.— f

2. Šdbatoj, Sept/16 d., LDSA'35 
kuopa rengia vakarienę su šokiais^ 
ant drg. Mureikos ūkės, Quarry Rd., 
Milfo/’d, Conn, šokiai prie lietuviš
kos ’ rtiutfikds prasidės <3 K’hl1. 'vakhre. 
.Vakarienė 5 valandą ■ vakare; vaka
rienė bus iš' farmos produktų ir far- 
nioSe> augintų paukščių. Tikietas $0 
centų ypatai. Dalyvaus-, ir brqokIy-, 
niečiąi. Atsitikime .lietaus, parengi- 
tnaš bus1 nedėlibj, Sept. 17 toj pat’ 
vietoj nu'o' pief.. • ' ■ 1 ■ . >
1 i .-j . ( . . Komisiją. < ,
i ' ’ ' ' (218-219)

READING, PA. - i
ALDLD U4.3 kuopa rengia puikų, 

pikniką gražioje vietoje, netoli nuo 
'miesto. Piknikas atsibus rugsėjo 17, 
sekmadienį. Draugai' ir draugės, 
kviečiame visus atsilankyti ir parem
ti darbininkų organizacijas. Kviečia
me visus viotos ir apielinkes. Priva
žiavimas labai lengvas: , { j

PRIBUVĘ iš kitur paimkite ke
lią Lancaster Ave. ir važiuokite iki 
Kurtk housd; po tam paimkite kelią 
po kairei—No 7.3, New Holand Rd. 
Pavažiavę mylę ir 1/ ten rasite vie- 
j,ą pažymėtą prie pat kelio po deši
nei. Taip pat Drg. K. RomikaiUs 
su savo troku nuveš veltui tik susi
rinkite kaip 12, 1 arba 2 valando
mis ant 6th ir Bingaman St. - - .

. 1 I-

; : . : : pitTSBDRGH; VA‘. ;
! ALDLl| 8ff kumpos* suslrir^drjias 

fvyks. rugSę/oĮ 24 HiehĮ* jcjiip yal. 
po pietų, Lietuvių Darbininkų Kllube, 

' 1.3B5" MecĮlev Stį S. Malonėkite 
visi' drąi^gal j iH drauges, dalyvauti 
Šiame susirinkime^ neš yra daug da
lykų apsvarstymui.

Sekr. P. Bernotas.
• . . ’ . /Ai , (218-219)

-t j •*" ~ ■ ■
Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
.. (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St.,

• arti Central • Skveru 
CAMBRIDGE, MASS. . į

OFISO VALANDOS:
c ■ , 2-4 -ir 7-9 vakare ;

Nedaliomis ir šventadieniais: 
!p-12 ryte

Philadelphia
ROUND'TRIP ^3°°

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE _____________$4.00
WASHINGTON __________  5.00
BOSTON _________________ 2.00
RICHMOND _____________  6.25
PITTSBURGH ___________ 6.25
DETROIT ________________ 11.75
CLEVELAND ____________  9.00
CHICAGO ________________ 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600
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SPAUDOS NAUDAI PIKNIKAS JAU 
PUIKIAI PRIRENGTAS

HARTFORD, CONN
* Spaudos naudai rengimo 

pikniko komisija jau priren
gus turi viską, tik laukia pri
imti visus “Laisvės,” “Vilnies” 
ir kitų darbininkiškų laikraš
čių skaitytojus ir simpatikus į 
šį pikniką.

Reporteriui teko sužinoti, 
jog šis piknikas turės būti vie
nas iš įspūdingiausių tuoiūi, 
jog bus graži programa iš dai
lės atžvilgio, o kita, kad. pro
tarpiuose bus teikiama žinios 
iš darbininkų klasės kovų lau
ko, kaip tai, kas dedasi Kuboj, 
apie šilko pramonės streiką, 
apie angliakasių besiplečiantį 
streiką, apie darbo puolimą 
kai kuriose pramonėse, apie 
NRA' planą, kurio pagelba iš 
vieno galo darbų gerinimas 
lipinamas, o iš kito jau pra
sideda irimas, nes darbų gerė
jimas, kaip koks burbulas, jau 
pradeda sproginėti iš visų pu
sių. Todėl šis piknikas ne vien 
bus taip sau kaip kokis pasi- 
žmonėjimas, bet sykiti bus ir 

frdaug naujo išgirsta iš kalbė
tojų, kurie čia dalyvaus.

Reporteriui teko sužinot, jog 
darbininkiškų apskričių valdy
bų bus laikomas posėdis pik
niko laike, ir į šį posėdį bus

pakviesta iš visų kolonijų po1 
vieną kitą veiklesnį draugą 
pasitarimui, kaip sudaryt spar 
tesnis darbininkų judėjimas 
lietuvių .tarpe, atėjus žiemos 
sezonui, kaip įtraukti vis dau
giau ir daugiau jaunuolių į 
darbininkų judėjimą ir kaip 
panaudot organizatyviam dar
bui tuos jaunuolius, kurie lan
kė vasarinę mokyklą Water- 
buryj.

...-i ~ • •į į-
gumą siųsti į jį kuą daugiau
sia delegatų.

Imperialistinio karo pavojus 
arti ir reikia kovoti prieš jį. 
čia jaunuol. pralenkė augusių 
draugų nusistatymus ir silp
ną kreipimą atydos į kongre
so svarbumą.

ALDLD 68 kp. ir LDSA 18 
kp. bendras susirinkimas neta
rė pasiųsti delegato ir buvo 
draugų prieš auką 50c. jau
nuolio pasiuntimui į pasauli
nį kongresą; tai klaidingas su
pratimas augusių. Iš to jau
nuoliai negali pasimokinti.

J. ž.

Veiklesnieji Draugai Būkite 
Anksčiau

Dar tiem, kurie abejojate 
apie orą. Būkite tikri, jog jei 
netikėtai oras kiek būtų blo
gesnis, bet nukentėt nereikės 
del jo blogumo, nes svetainė 
milžiniška; vietos užteks vi
siems, kaip šokėjam, taip ir vi
siem, kurie kuom kitu užsiims. 
Todėl neturėkite galvoje bai
mės ir visi rengkitės į pikni
ką.

Pasitikime, jog visų darbi
ninkiškų organizacijų nariai, 
visi “Laisvės,” “Vilnies” skai
tytojai ir simpatikai darbinin
kų judėjimo dalyvausite šia
me piknike, kuris čia jau ir 
paskutinis šiais metais.

Vikutis.

KAIP ROOSEVELTAS SUGRAŽINA GEROVĘ 
CEMENTO IR PLYTŲ DARBININKAMS

NAZARETH, PA.
Nazareth Cemento Kompa

nija užsidarė; niekas nežino, 
kada pradės išnaujo dirbti, nes 
pilnas sandėlis gatavo cemen
to ir visai mažai jo parduoda.

Penna1 jDfecįe num. 4 dar 
dirba, bet irgi nėpjlnai; krau
ni į sandėlius. Pavyzdžiui, 
pądaro cemento 15 karijVtfa- 
rį, o parduoda tik 3 ar 4 ka
rus. Reiškia, ir ši dirbtuvė 
turės būt uždaryta.

Algas neva pakėlė; moka 
po 40 centų į valandą. Darbo 
valandos nuę> 36 iki 40 į sa
vaitę. Kompanija atsirokuoja 
rendą už “šantes,” kur 
ninkai gyvena.' Tokiu 
mažai jiems kas lieka; 
las vis gilyn lenda.

Nazareth plytų kompanija 
irgi užsidaro, nes plytų pridir
bo, o niekas jų neperka. Sa
ko, kad kompanija skolinga už 
elektrą $1,400 ir taksų apie 
$900.

Penna Dixie num. 5, turbūt, 
niekada neatsidarys, nes jau

darbi- 
būdu 

į sko-

HARTFORD, CONN.

uz-apie šeši metai, kaip stovi 
daryta.

Penna Dixie num. 6 irgi 
pnai tedirba, čia darbininkai 
papasakojo, kad kompanijai 
kaštuoja apie 85c. pagaminti 
bačką cemento, o parduoda po 
du d.oįerius< baęką .arba po 
$|.25 įpųsbačkį; reiškia,, gra| 
žiai pėlriijar • ’ * • •

Po farmas aš tankiai sutin
ku agentus, kurie užrašinėja 
“Bethlehem Globe Times,” bur 
žuazinį šlamštą^ Kurie jį už
sirašo metams, tiems 
po blanketą.

Aplamai imant, ar 
nori ar ne, bet turės
savo spėkas prie Komunistų 
Partijos, nes tik šios partijos 
vadovybėje matosi išeitis iš to 
skurdo, kurį dabar kenčia dar
bo žmonės; o kitaip tai bied- 
nuomenė prieitų prie išnyki
mo. Pasižiūrėjus į jų vaikus 
—išbalę, išblyškę, nedavalgę; 
tai tokie ir suaugę neturės 
sveikatos.

sil-

duoda

žmonės 
glausti

F. B.

inuolių dalyvavo 10. Rimtai 
užgyrė pasiuntimą jaunuolio 

Charter Oak,Parke Didele Dfe- C. Strausso į pasaulinį jauni
mo kongresą Paryžiun prieš 
karą ir fašizmą. Iš iždo pa
aukojo $1.

Apsvarstė ir nutarė mokin
tis “Spartakiadą.” Nutarė 
parsitraukti lavinimuisi tinka
mų knygų apie Marksizmą- 
Leninizmą, apie Komunistų 
Partiją ir jos rolę darbįnimcų 
kovose. Nutarę pradėti' lavi
nimąsi rugsėjo 26 d. vakarę, 
59 Park Št. Prisiminta apie 
Conn, valstijos jaunuolių k on- 
ferenciją; kada ji bus Šaukiu 
ma, dalyvauti. Nutarė pradė
ti sppr^Q lavinįipąsi; nutarė, 
jog kurie ir nepriklauso prie 
LDS, bet norėtų dalyvauti 
sporte, bus priimami ir pagei
daujami—mokestis 15c. mėne
siui. Tęvai privalo patart sa
vo jaunuoliams eiti ir dalyvau
ti. Jaunuoliai pasiryžę vykin
ti gyvenime tuos nutarimus, 
jei rems suaugusieji, 
ganizacijos ir nariai, 
organizacijų užduotis 
pagelbėti darbuotis.
lių kuopa siunčia 3 deleg. į 
prieškarinį kongresą 29-30 dd. 
rugs. New Yorke. Jie rimtai 
apsvarstė tokio Į; prieškarinio 
kongreso būtinumą ir reikalin-

mOtistracija už Liet. Darbin- 
Spaudą: “Laisvę” ir “Vilnį” 
-—LDS Youth Branch Išrinko 

, 3 Delegatus į Prieškarinį 
Kongresą

Draugai! Iš visų kolonijų, 
miestų in farmų mobilizudki- 
tės ir organizuokitės visi į sa- 
w klasinės spaudos, “Laisvės” 
it/‘Vilnies” pikniką. . - 

•į Nepaisant, kaip važiuosime, 
ar, pėsti eisim, bet , piknike 
privalome būti.

• Jei ne mūsų savai spauda, 
ar mes šiandien suprastume 
apie tuos visus Roosevelto sme 
genų trusto išgalvotus apmul- 
kinimui darb. planus, NRA su 
mėlyno vanago emblema?

■ Piknikas įvyks šį sekmadie
nį, rugs. 17 d. Charter Oak 
Park, West Hartford, Conn.

Niekas kitas mūsų laikraš
čiais nesirūpins, kaip tik mes 
patys. Didėlis parengimas, 
skaitlingas atsilankymas ne 
vien duoda finansinę paramą, 
bet ir moralę simpatiją.

Taigi pasimatysime nedėlioj 
Charter Oak Parke.

jų or- 
Mūsų 
remti, 

Jaunuo-

LDS jaunuolių kuopa rugs.
12 d. laikė susirinkimą. Jau-

ROCHESTER, N. Y,

Kunigą Bakšį Nervuoja Gecįe- 
mino Draugystes Grabnešiai

Gedemino Draugystė, esanti 
laisvų pažiūrų, nepripažįsta 
nei jokių religinių apeigų : ėji
mo į bažnyčią, išpažinties, lai
dojimų su bažnytinėmis apei
gomis. Bet nevaržo narių, jei
gu katrie nori eiti į bažnyčią 
arba laidotis su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Numirus na
riui, Draugystė duoda grabne- 
šius,‘nežiūrint, kaip jis arba ji 
yra laidojama. Ir čia bus žln- 
geidu žinoti, kaip tas manda
gus klebonas elgiasi, kuomet 
atsirandi bedievių šermenyse.

Pradžioje šių metų numirė 
Draugystės narys, kuris nebu
vo karštas ^atalikas ir skolini 
gas bažnyčiai už “lonkas,” 
bet esant tik burdingieriu, 
gaspadoriai jį laidojo su baž
nyčios apeigomis. Klebonas 
reikalavo $25 už palaidojimą. 
Negaudainas , daugiau kaip 
$15, sutiko laidoti' ųž tiek, iš-, 
rpikalaudartitis $lt) įŠ kalno.

Ant rytojaus klebonas pa
sišaukė gaspadorių * ir reika
lauja* pridėti dar $10; kitaip 
nelaidos. Matyt, klebonas su
žinojo, 'kad velionis bu$(0a'p~' 
draustas ir prigulėjo prie Ge- 
demjno Draugystės.; į šeiminių* 
kas Atsakė : t “Kad Ąrįenori lai- 
;d.otį, už kiek s^tikąj&e, at
iduok ir tą dešimkę.” Klebo
nas nusigąndęą pamielino: jei
gu ^neimsiu $15, tai nebus'pie* 
kd.. feutikd.

Šiose šermenyse buvo Gede
mino Draugystės nariai grab
nešiai. Na, ir žinoma, ne-vi
si klaupėsi bei mušėsi į krū
tinę laike mišių. Mat, kuo-^ 
met kunigastpakelia ostiją, tai 
būna atsigrįžęs į parapijonus 
ir žiūri pro kraštą dievo, kad 
kyšo kokis bedievis nenulen
kęs galvos. Ir tas taip erzina 
kleboną, kad ima ir surinka 
•laike mišių: “Kad nemokate 
užsilaikyti bažnyčioj, geriau 
neateikite.”

Po virš minimų šermenų net 
parapijonai nekūrie išsireiškė, 
kad klebonas nemandagiai el
giasi ir mišias davė visai trum
pas, o su kpdyla tai tik iš ga
lo pasmilkirio. Tai ką jūs mis- 
linate, “profesionalas” peckio- 
sis pusę dienos už $15?

Sekantį sekmadienį iškeikė 
per pamokslą ir pasakė: '‘Ge
demino grabnešių nepriimsiu 
į bažnyčią.”

Už apie mėnesio laiko nu
miršta Ged. Draugystės narė, 
vyras pranešė draugystės ko
mitetui, nereikalaująs grabne-

| : į į
Ūį; kiek, laiko paskalos pa* 

būk tai klebonas,pasa
kęs* yjHuį ;Mąd tikrai ttpkįjiąs 
gędehiiniėČių grabnešių? |?baž- 
nyČią. Ir šį kartą grabnešiai 
nęhuyo,, ,ge(įęųijųięčiai. ( ) -j , , 

Šioge šermenyse .teko daly
vauti ir ;,man. ir kas charak
teringa bpvq, įąįp kunigus at
važiavo. į stubą prieš, išlydint: 
puikus Packard karas; atva
žiavęs paliko jį viduj gatvės, 
o išlipęs palaimino ten stovin
čius vyrus sekančiai: “Tai ką, 
dar nemirštat vyrai?” Iš šio 
pasakymo vieni juokėsi, kiti 
pyko, sakydami: “Ką, jis nori, 
kad mes visi išmirtume ant 
syk.” *•■ ' ' * ;• ,

šis ’ kunigo! pasakymas pra
siplėtė .taip plačiai, kad matyt 
pasiekė ir jp autorių. Ir atva
žiavęs į Šermenis rugs. 2 d.

.....
jau pasakė, “kerą rytą,, vyyąi” - 
vietoj “ar nemirštate, vyrai?’'’

Nutydėjųs ant kapinių, pries, 
įleidžiant į duobę, čia kunigas 
sp vargonininku kalba lotyniš
kai; vėliau^ užduoda visiems 
kalbėti tris “Šveiką M arijas.” 
Visi kąlba tyliai, o kunigas 
balsiai. Prikalbėjus kur sa
kosi: “ir pagirtas vaisius yš- 
čiui tavo Jėzus.” Nebuvau gir
dėjęs kunigo taip kalbant per 
20 metų apie “vaisius yščiaus” 
ir dar prie mirusios moteries. 
O tas pats, klebonas buvo iš
keikęs Dr. Raškiaučių už pra
kalbos sakymą apie žrriogaus 
kūno sudėtį ir funkcijas 'kiek
vieno organo. O’ parapijonus 
gąsdino nepriimsiąs išpažin
ties, jeigu eis idaugiau; klausys 
tįs to. bedievio daktaro., Kaip 
daktaras moksliškai aiškina 
apie tuos pačius organus, yš-. 
čių ir spermatozojuš, ,tai ku-s 
nigas šaukia: “daktaras be
dievis ir pliauškia, neikite jo 
klausyti.” Bet juk* net ir po
teriuose sudėti yščiai ir vai
siai; kalbate apie juos kasdie
ną ir manote, kad nėra pliauš
kimas. Matote, kaip daktaras 
kalbėjo, tai visi supratote, kas 
yra, o kuomet kalbate pote
rius, nepamislinate, ką sakote.

Rugpj. 30 d. pasimirė vėl 
vienas gedeminietis, į bažny
čia neidavęs pastaruoju laiku, 
buvęs bedarbis ilgą laiką; gi 
moteris parapijonka ir norinti 
laidoti savo vyrą “su bažny
čia.”

Draugystės komitetui nuėjus 
pas velionio moterį šermenų 
klausimu, moteris pasako štai 
kaip: “Jeigu duosite grabne- 
šius, tai neduokit durnų; duo-4 
kite tokius, katrie moka užsi?

r1'.”"*—................   " 1 ■ ; ...... . ..
ra. Privažiuojame ‘ valgyklą. 
Sustojome biskį sušilti ir ka
vos išgerti.

Sudilę, ‘ -vėl įsėdome, persi- 
mainęme sėdynėmis, ir važiuo
jame. . šiuo kartu jau mažai 
kalbėjom^, nes buvo šalta. Ki
ti pradėjome snausti. Taip ir 
pasiekėme Albany kaip 7 vai. 
iš ryto.

Suvalgę pusryčius, nuėjome 
į susirinkimą. Susirinkimą at
idarė draugas Levine, ex-ka- 
reivis. Jisai yra Lygos atsto
vas.

< » ' ‘ • ■ i . , Į į ?
Perstatė . padėtį ir. ,. veikimo 

planąr M.ęs pasiskirstėmeį 
komisijas ir pasileidome link: 
valdiško namo.

(įkaitykite šio paties dęlė- 
gato rkpbrtą, kuris yra šfridlk- 
meniškai p&rąšyŪis po :. ariG‘' 
galviu: “Raportas Delegacijos 
iį New Yorko Valstijos Legiš-' 
latūros Posėdį, Rugpjūčio’ h.0 
Dieną.)

P.' Taras, Delegatas 
Nuo Bendri) Fronto

Iš Orlaivių Žudo 
Indijos Gyventojus

SIMLA, Iridi j a. — Šiauri-* 
ne j e Indijoj Ąnglijos valdžia 
paleido darbhn ginkįįįiotųs 
orlaivius prieš sukilusius 
indusus, kurie bando neleist 
Anglijai pasibudavot milita- 
rinį kelią didesniam Indijos 
pavergimui.

o

Darė Ablavas UtahI J ‘ (

Mainieriy Stubose
HELPER, Utah. — čiolaikyti ibažnyčioį.t h j HLLPIlK, Utah. —- Cio-

; Draugystės komitetui buvo ] nai policija darė’ ablavas vi- 
aišku/kad čia* kldborias kori|sose streikuojančių mairiie- 
manduoja, ir patarė susižinoti i rių stubose. Daug mainie- 
galutinai su klebonu, ir jeigu; ’ * ' - *
nenori; -tai gedeminiečiai neisj 
į bažnyčią.

Sekančią : dieną t pranešė, 
kad ' kūįfgąs £iiOkąsį į^ad G

leis ‘į

rių suave,štuota., Streikįę- 
rių vadovėm drauge > .Sylvia 
Crouch 'šm arki ai sumušta. 1

=±±

H DETROITO LIETUVIUDARBININKųIaPTIEKAl 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
: t prieinamesnę kaina, negu kitur dabartiniu laiku. < • ■ •

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkes 
8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
• * / I . •

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerdi atlieka sekamus darbus.

' • • 'bu . • . • ,
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
i All Work Guaranteed. Towing Day and Night

■ 5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y,. J
j < c ‘ 1

'i Near Manhattan Avenue ■ • ■ : :
. i ’ i ■ i . . ■ ’ 1 < ’ ■ ' ■ I 1 i

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa- 
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

V Į ABI PUSI, NEW YORKAS- €170,50
V KAUNAS, TREČIA KLASE —
' Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK
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^SCHOUS BAKING ■ 
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aznycią. si Įtartą .irj 
vėl atsirado tokių, kurie ne-fi 

' jų sunervaį 
td sušuko; w ' I.

“Numirėlis reiktai

klaupi ir^ p.rąbąŠtk 
vo. PrabaŠčiuė L kfi
bažnyčioj:
gerbti visiems, o čia randasi;
tokių, kurie negerbia!” <

•Vynuogiiį Rinkimo Darbinio
Mikai Streikuos > \ , t
4.' I ! . I i . '

; SAN^FRANCISCO, ’Cal. 
o___  _____ _ _ ______ —šeši 'tūkstančiai vynuo-
tokių, kurie negerbia!” čiąį gių rinkėjų nutarė streikuo- 
yra klausimas, kas ir ką ger-1 ti kol jų reikalavimai nebus 
bia* . ■ 1 išpildyti. Jie priklauso prie

Velionis nębny^<parapijo?! A ikultflros D a r b ininR 

ka ir skolinga bažnyčiai už, Industrines Unijos, 
“lonkas” $40. Bedarbei esant,1 
nepajėgia užsimokėti.

Teko girdėti, kad kunigas 
atsisakęs1 priimti į bažnyčią, ! 
kad ne parapijonas, bet jeigu J 
užsimoka už “lonkas” ir $35 "policija sudrutino spėkas 
už laidojimą, išviso. $75, tąi. prje hotelio, kuriame randa- 
viskas bus OK. ■;

Velionis . palaidotas su. baž- s‘ Kubos nuverstas prezi- 
nytinėmis apeigomis, nebūda- dentas budelis Machado, 
mas parapijpnu. Dabar klau- Mat, esą sužinota, kųd į 
sinaas yra: ką kunigas gerbė, t Montreal pribuvo Kubos re- 
numirėlį ar $75 ? šiame atsi-, voliucionierių grupė, kurie 
tikime numirėlis nebOtU buvęs • į ^an,j į ^am įrauge_ 
“P^erbtas, ’ je.gu. b"! ;riui atkeršyti. ■ :

Girdėjau ištikimą :parapW 
jonką sakant.* “Tą žmogų tik 
negyvą atnešė j. bažnyčią; tas 
mūsų kunigas taip dąro su vį 
sais.” < • ' '

Well, reikia / supyti, kaį 
biznis tai yra bizniu įr spįau-»j 
dyti išgali HįB __ i

Saugo Budelį Machado

MONTREAL, Kanada.—

Susikirtimas su Skebais

: a I ($■! * į * < r Ui.
KteONE r AOANY I ‘

IR ATGAL

(Tąsą iš 4-to pusi)
Tuomet.tas drąugas nepra

leido progą. Jisai sušaukė 
darbininkus ir išrinko komite
tą pasiuntimui pas darbdavį. 
Tuo laiku buvo į trumpą laiką 
suorganizuota unija.

Tai matote, kaip toki daly
kai veikia ant darbininkų psi
chologiniai. Jokia išlaukinį 
agitacija nebūtų tiek geibėjų^, 
kaip kad toks veikimas. Ir 
tai davė darbininkams laimėr. 
JirP^* ... fi
... KęĘdriėjd; oras buvo. nepą4" 
kenčiamai šaltas, kaipo vasa-

SCRANTQN, Pa. — Ru£-’ 
išėję' 14 d. įvyko susikirti- 
!mąs, ; tarpe sti;eikięrių ..ir 
skebų prie Von Storch ka
syklos1 kuri priklauso > Arl- 
thr'acite ‘’ Coal • kompanijai. 
Streikier^s JoĮih' Maliriick 
sužeistas. ir, nųgab^pt^s Ii- , 
goninėn. )<( Vi .,,.)<>»-• ■ > . 

I ■ > 1 i/LKu OILp' : liti,H : ........
, . i .. . * .............................

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvifcnos rūšies, 
viso 60 kepukų

Už $5.75
Pėrsiuntftnas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427' Lotimei* SU Brooklyn, N. Y.

Ko

mūv. 
vai- .

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KElKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad 

sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną
gydapii sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. . .

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, ' 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir < 
į kitus miestus. « *
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

*A *N ‘u-CiąooJH ‘-aAy uoisjaįu $£E-lgE ‘XBAvpeoJfl 86S-f6£
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To’pįa Fots'sduiojiibi tųaui'og nvp *%S3 rejsntn?«ui 
suiht amodneąns sari .jiuon; ‘sojajA jub s^jtd auiEjĮaipn feq'iup isiA 
sojų •etuBfopnvu vSnizpaui saj§ni soisnuuož pavpuiqs jįjį uajĄ.

. ūiarc oe aynvn sonivm soisaviwa?
; finipjy minĄiEiuj ftiijy sbiūuĄsj 
seiĮsiĮSijojy uja' mpeziĮmoads fisnj^ 

j . " i •' . « » • Ą‘ i *! » ' • » ' ‘ '

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius <
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
, ■ - i j .

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

• ■ • i • , , . o i



ALDLD II Apskričio 
niKuopų Atydai, 
% ■■■ 1 ■

Draugai! iš priežasties MLai 
>vė»” pikniko (įvykusio Phila- 
ęlelphijoj, 3 d. rugs.) tikietų 
platinimo,. mūsų apskritys ne- 
galėjo typewriters© ir kitų do- 
vai^ų tįikietusi tinkamai išpla
tintų Apskričio) komitetas; tą 
dalyką atidėjo iki savo žiemi
ni© parengim©. Todėl) prašo- 
|he draugus platinti tuos tikie- 
tyktu k,UP plačiausia .ir, kuo 
veikiausia. , / f t • i

Kurie jau išbaigėte knygu- 
t£«2 piataniki te pranešti aps
kričio sekretorei; ir ji tuojaus 
jums prisius daugiau knygu
čių. O kurie dar turite, ne
laikykite jas kišeniuose pa
slėptas, siūlykite tam, ką tik 
sutinkate ir kur tik einate.

Kuopos jau gavo laiškus, 
kur nurodoma, kaip veikti su
laukus rudeninio sezono. Drau-
gai, ruoškitės į darbą. Būtinai 
kuopų susirinkimuose perskai
tykite apskričio laišką ir vei
kite sulig jo.

r Apskritys prašo kuopų su
rengti prakalbas su muzikale 
programa.-> Apskritys aprū
pins jus kalbėtojais ■ ir duos 
dainininkų. To dalyko neatide- 
liokite. Tuojau rengkite pra
kalbas ir praneškite apie tai 
Apskričio sekretorei A. A. Li
leikienei, 17-23 Orchard St., 
Great Neck, N. ’ Y.

Paskutinis Užkvietiraas 
^Vfei j forest Pati®

JSekmądienį; 17’d. rugsėjo 
(jSąpt.) s Forest: Parke’ įvyksta 

liūtinis šio sezono. išvažia- 
yjmas. Jį* rengia Amerikon 
lietuvių ;I>atbininkų Literatu
osDraugi jos 1 kuopa ir Aido 
Choras;, Išvažiavimas bus la- 
baį-rsmagus, nes prie to ren
giąsi rabiejų organizacijų na
riai/-*1 Prašom e visus lietuvius 
darbininkus, darbininkes ir 
rftūšų priturėjus atsilankyti ir 
kartu pralpisti laiką. Turėsi
me visko . pakankamai, o la
biausiai, t,ai įvairių žaislų ir 
dainų., -.tu

Jeigu tą dieną lytų, tai su
sirinkite į “Laisvės” svetainę 
ir ten turėsime atatinkamą 
pramogą bei pasilinksminimą, 
•visus ir visas prašome atsi
lankyti.1 •

Rengėjai.

Mirė Drg. J. Jokubonis
cę»y y/n-i ; *. 17 .( f '• A l > ' i -

skaitytojas, drg.
^plšubonis,. 50. metų am- 

3745 7^th,, St.» < ;Woodr 
hayeų^pure pereito ketvintadie- 
nio p^ytą* f c. * į > j» ’ p
.'JQinagy pašarvotas namie* Bus 
paląAdotąą p>rmądiįmį< t » t j t

jHJokųboąjsuš; amato 
Wp, kriaučjusv į , j,, ; u. 
V' draugai prikala atsilaųkyti į 
šėrtpems. , r . į r t • , r

’ D* 1 ‘ ’ > '* .’€ ; tv ! ’ •
*
Labdariai Paęšaųkė Rombinę 
Policiją pries Berniukus
«_ i$EW. JoRK. 4- “Ltšarin- 

goji” žydų Social Service įs
taigą sąa'steatfkė policiją šu £a- 
siiiįmis boMborrus ir kitais 5ka- 
gtfkijfb. pabūklais1 kad?
bei areštut lyte berniukus, ku
rte awjo prašyti ,pašalpoą. Jie, 
mat, nenorėjo ijęit? kot judrei-; 
kjdavim|ą bus kpat^njcintas.' 
Vįiepąs iš. bęrnipįų; ąfąštųotas. 
Visi..trys benamiai bedarbiai.

Ur.<»Y j,f Uh

IDA 17 Kuopos Masini 
tingdš' Atviram Ore 
Rugsėjo 18 Dieną

xOIJ I ;: Į ! ■ .

r Tarptautinio Darbin. Apsi
gynimo ItetuVių 17-ta kuopa 
rangia ‘ atviržtrhe ore - masinį 
mitingą ateinantį • pirmadienį, 
rugsėjo* 18 d., 8 vai. vakare, 
ant Boerum'St. ir Leonard, 
prieš parką.' Mitingas yra šau
kiamas už paliuosavimą Vo- 
kie^jjosĮ^omųni^ų;.jyadųp- kū
čių težsmas įvyks rugsėjo 21 
cį. feerlynd. H *' ' H J • •

Turime rengti masinius mi
tingus ii’ išnešti protesto-reika- 
lavimo rezoliucijas už paliuo
savimą mūsų nekaltų draugų. 
Hitlerio fašistai stengsis nu- 
.smerkti tuos draugus kovoto
jus mirčiai arba amžinai ka
torgai.

Tad lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, skaitlingai būkite 
tame mitinge, protestuokite 
prieš Vokietijos žmogžudžius 
ir reikalaukite paliuosuot po
litinius kalinius^

17 Kp. Komitetas.
(219-220)

LaGuardijos Rėmėjai už 
“Fėrtf Pakėlimą

■ f _________

NEW YORK, — Suktas po
litikierius LaGuardia, ;kaip> ži-
noma, yrą .būk .tai .“švaresnių” 
fejnqkratu įr republikonų bon

zas kancĮidątas prieš Tamma
ny Hall j kandiaatą: į majorus 
P’Brieną ateinančiuose rinki
muose. ; ;Jis,yra žinomas kaip 
veįdmaipysj verkia ; apie !dar- 
binįnkų i^ smulkių savininkų 
bėdas? bet tarnauja stambiem 
kapitalistam.

LaGuardra, supijanitąma, nė
ra geresnis, už. jo rinkimų vą-. 
mus prombtefį ScliieffėliAų.^ 
Sis gi visuomet buvo priešingas 
didesniam aptaksavimui ban- 
kierių ir kitų kapitalistų. Jis 
yra pakartotinai sakęs, kad 
reikia pakelti kainą važinėji
mų gatvekariais ir požeminiais 
gelžkeliais nuo 5 iki 10 cen
tų. Schieffelin turi stangių 
ryšių su didžiosiomis apdrau- 
dos, kompanijomis, kurias kon
troliuoja ryklė Morganas.
f, Sąmoningi darbininkai bai
suos už Komunistų Partijos 
kandidatą į majorus, drg. Ro
bert Minorą, narsų ; veteraną 
kovų už. darbo žmonių reika^ 
lūs..'< • t 1 i ’ ( , •

: : i-------------U------- ■ ’ < •

Proteste Mitingas prieš 
Amerikos. Y eržimąsi Kubon

t < -

1 'NEW 'YORK. M-'Vadovybėj 
Nacionalė^11 Studentų "Ly^oš, 
šiandien 1<2 > valandą ' ‘dieną 
'įvyksta’ dembrištracijh’ prieš 
Amerikos Siuntimą 1 karo lid- 
vų Ir amunicijos į Kubos van
denis. ’Demonstijącijos1 vieta-^- 
South ir Whitehall Sts., Down
town New Yorke. Dalyvauki- 
te>- .’HŪ’

NRA Pirkimb Paroda i >
. NEW YORK. — Ateinančią 

savaitę žadama surengti NRA 
paroda, kąd gyyųntbja? jdąbar 
kud daugiausia pirktų Visokių 
daiktų. ‘ Parodoj sumanytojas 
yra policijos ex-komišionierius 
Gr. WhaIen?- Tas’ mulkintojas 
n^paskko/ iį.kūr’ žmonės ims 
pinigų, kuomet viękam ..Brangs
tant darosi kaskart •’ sunkiau 
pragyventi. ........................ .

N: L Valdonų ‘Tašiau* 
kojimas” Nusimaunant 

Sau Algas...
^NEW YORK. — Dėdami ant 

žmonių naujus taksus, miesto 
vaĮdinįnkai irgi sutiko “pasi
aukoti,” nusimušti algas iki 
tiek, kiek gaudavo 1929 me
tais, dar gana gerais laikais. 
Reikia, .mat, padaryt įpusileidi- 
mas, kad (.nepakeist sau atei
nančiuose ..-balsavimuose. Bet 
jų ‘‘pasj.ąukojimąs’j. bus tol^s: 
majoras vjstięk gaus $25,000 
algos per. metus, . iž|dQ kontro
lierius tiek- pat; miesto tarybos 
pirrpipinkas, , $1^,000; . pęnkių 
miesto dalių-7-“borų”. prezidęn,- 
tai po $15,000., -,c. ,
: ; žmonėms, ,gi už, naudojamą 
vandenį, pakeliama mokesčiai .50 
nuošimčių; penkis , nuošimčius 
extra? taksų reikės mokėt už 
kiekvieną pavažiavimą , taxi- 
cabu; o po rinkimų veikiausia 
bus kęliama dai’ kaina važinė
jimo gatvekariais.

Būsią' imama; taksai, ir. ', iš 
japdraudos kompanijų ir Šerais 
i pirkliaujančių, firmų. Bet, kaip 
komunistų kandidatas į majorus 
drg. R. ' Minor anądien parodė 
City Hali, tai sulig dabartinio 
įstatymo kapitalistai mokės su
verst tuos, taksus ant žmonių, 
kuriuos jie “aptarnauja.”

Streikai ir Laimėjimai
NEW YORK. — Tebestrei- 

kuoja 2,000 drabužių dažyto
jų ir valytojų. Iki šiol areš
tuota 18 pikietininkų; juos gi
na Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas. Vienam pikiet- 
ninkui ketvirtadienį streiklau
žys perpjovė švarką; tik strei- 
kierio vikrumas išgelbėjo jį 
nuo pavojingos žaizdbs.

NEW YORK. — Kailių Ap-
siuvinėjimų Fabrikantų -Sąjun
ga bėvo priversta nusileist In-, 
duštrlnei linijai ir sutrųmpint 
iarbci laiką iki 35 valandų per 
Savaitę ir dar su algų. pakėli
mu. Tik keli fabrikantui ne
sutinkam . Vienai iš’.’ į nepasi
duodančių firmų, Goldman 
Brothers Amėrikoš O'Arbo Fe
deracija stato streiklaužius, 

-a—----- - I-
NEW YORK. — Streikuoja 

2,500 kostumerskų kriaučių. 
Streikas apima ir didžiąsias 
-Rogers Peet ir John David 
sankrovas. Vadovauja Adatos 
Darbininkų Industrinė Unija.

NEW YORK. — Tęsiasi 
streikas 2,300 baltinių darbi
ninkių ir darbininkų; daugu
mai vadovauja Industrinė Uni
ja. Amerikos Darbo Federa
cijos vadai laiko slaptus pasi
šnekėjimus su bosais ir NRA 
■valdininkais, k kaip suvaryti 
darbininkus atgal į siuvyklas 
be tikro sąlygų pagerinimb. t 

i »’ 1 r - f r j j ;

Atima Pašalpos Darbus iš 
Kovingesnių Bedarbių

NEW YORK. — Bedarbiai, 
kurie gauna dieną kitą padii? 
bėti prie'.valdiškų darbų, yrą. 
verčiami . dirbti lauke nepai-, 
sant; lietaus. ,vDeį to.„daugelį 
jų gauna plaučiu įdegimą; (ple- 
ųrisį .ir .kitaę (ligas. Vienas iš 
tokių pašaipiųjų darbinjijkų 
Al Rpsado^ru^.pj^,^ ,d. pąra- 
ginp i kitus, »<kąd )J(nęyą^iubtų 
darban, neą dikįčiaijjįo. U.ž tai 
jjs. )bųyo ^i^męstąsj Paš.alpį- 
nio dą;rb9()!ir [jįtrąuktąsį į juo
dąjį sąrašą.))..;^.;,

Reikia; ir patalpiniams dąr- 
binjnkams. .organizacijoj prieš 
valdiškų labdarių carizmą,, ’

ATIDĖJO BIBLIŠKĄ i 
VAIDINIMĄ ,

NEW YORK. — Del lietaus 
priežasties kęjvirt. ir penk
tadienį, tapo’ atidėtas vaidini
mas scenų iš bibliškos žydų is- 
tprijos. Polo ( Grounds. Tatai 
bus rodoma šiandie, sekmadie- 
ąib; it pirmadienio i Vakitiis| 
Vaidinimo kryptis, suprantama^ 
rąligihė Įr, dtgal 
senovę. /

LAISVI

Scholes St; Niimr 10 
Kepykloj Nėra Streiko 

! •• • ; ■ -• , ■ : * • 
' “Laisvėję” pęreitą> kętJvirta- 
įdiehį buvo išspausdinta vieti-. 
įriėse žiniose' neteisingas1'pra
nešimas šU ' ailtgalViu. :■ '^Lietu
viai; kepėjai, nelaužykijt - stręi-^ 
ko.”? ' ' (

f I *

į Reporteris ant rytojaus nuė- 
jo į tą; Ap, Lukošęyičiąųs 'ke-; 
pyklą (SchOles lA’b.)
po num. 10 Scholes St., ir pa
tyrė, kad jokio' ten streiko ne- 
ira. Visi darbininkai', kurie dir
bo, tie ir tebedirba.
. r ... •: . ’.t z < į j .< , ,
- .' Taigi savo p.rąpefime “Lais- 
y^i” p. Ęępėjąs stprai sująelar 
yp. Tą męlą* įbvųkt, į .ląikrašir 
tį, imatyV jį; buvo ; pasamdęs 
koks t nešvarus biznierius, noi- 
jtėdamaš pdkehkt Sčhbles ke
pyklai. ' ’ ......... j

■ 4 Ląįkrąšfis jam buvo, baigia
mas . ruošti- spaudom kuomet 
atėjo tas: p. Kepėjas; persi
statė esąs kepyklų streiko: 
darbuotojas ir. .’prašė tuojaus 
įšspausdint jo /‘žipią,” taip 
kad' nebuvo laiko viską gebai 
patikrinti. Bet jis buvo už
klaustas, ' kokios tautos žmt> 
nės yra tos kepyklos savinin
kai. Jis* atisakė, kad žydai, 
tik jie darą. daug .biznio su lie
tuviais. Vadinasi, ir čia jis 
sumelavo.

Redakciją atsiprašo Scholes 
kepyklos savininką Lukoševi
čių del to nesužiniai įtalpinto 
šmeižto ir sako, kad Scholes 
kepykla užsitarnauja darbi
ninkų—pirkėjų paramos.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve ge
roje biznio vietoje. Krautuve iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui.' Par
davimo priežastį patyrsite ant vie
tos. '

145 Ten Eyck St. Brooklvri, N. Y.
’ ! ■' - (216-221) :

• \'.J -S A • ! *» »>’ į ■ * ‘ ’• -‘ ‘ I 1 *

"A'.1, u u tv*—rv—‘ . r, j:—.:

PARSIDUODA 'restėrariks ir 'baras. 
:> C?ėras>biifoiis’, ^hlirtaa’lpadarytk pra
gyvenimą, nes keturi metai kaip 

jbizniavojame. Biznis yra lietuvių 
■apgyventoje vietoje., Parduodame iš 
priežastinis, kad du partneriai riėsū- 
tirikame. Kreipkitės sekamu antra
šui D.‘ J. 426' West- St. - New- Yoik 
N. Y. ' ' ■ ' •' ’ ’ (219-221)

PITTSBURGH,' Pa.—Lietuvi;] Dar
bininkų Kliudo sųsirinkimąsj įvyks 
spalio 6 . dieną/ 1^86 Medlėy St., N. 
S., kaip 7:30J^al. vakare. Malonėkit; 
visi atstovai. atsilankyti.

(218-219)

NORĖČIAU pirkti nedidelę farmukę 
1 iš apie 20 akrų žemės, netoli nuo 

New .Yorko miesto, Už apie 50 ar 
60, :mylių. Rašykite: J.. Keturakis,

427- Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. 
(216-219)

X

Tuojaus gaukite
ihį khygą:

PATARIMAI VYRAMS
.-i A PI B'

LYTIES DALYKUS
D-ro.W. J. ROBINSONO.

'   —■ ■ i i — i i ■' i- 

Toj knygoj rasi teisingiausias 
Žinias apie lyties ligas, sauža- 
gyatę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

236 buU. rkfito. au paveilkaiais, 
;'t gražiai apdaryta Kaina $2.00. ) '/
' Pinigus siųsk iponey orderiu arba 

pąpieiriniąis fliiy), adresu: z, ,

, ,, ■?; sęy t,ob¥.(n.,x-(.

Ev^grcėn!i7-8i38 '
,U;' ’ '■ f I ’ H ' ,įf.j

Lietuviai Mei^teriai-Budąvotojai >
ALEX & URBAITĖS

f GENERAL CONTRACTORS
’ < ' Cai’pentry, Painting

i- Art -Dėtorating > • —
c- 'Pertaisome senus- namus ir, budA- jįlįsRgSa 

vojanie- naujas. t Perbudąvojame f rėti- 
tus, sudedame duris ir įdedame : šie- 
tus (screensf T duris, langus 1 ir

l .Meserole Street 
jt-Bro^klJn, N. Y. j/.' rl

IŠRANDAVOJIMAI:
PASiR/ND^ob-A f ornišiuotas * kam 

barj/s, 17 pėdų ilgio, 9 pėdas pločio, ;
3'lartgai f route; • yierĮos šeMi$ąp£ na* 
irias,/ gąVu apšildo bris: ' :į¥*i n

.V/;'.' jarašiUnaš’-HO:-, " - 
'8022 88th Avė,,.' • Wpodhavdnj L.!?;
Tbl. Cleveland 3-7159. . U >? • '

(£19-221)'

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
į,. . XPETRJCKy
: DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
Brooklyn J& X . li <f 

; , z . K-Spindulių . Diagnoza. , 
‘ Gazo* Anėstėtika

Valandos: nuo 9 ryto 
f įki“ 8 ■ vai: wakare’ r-~ ’• v 

Penktadieniafa. ..ir -šventadieniais 
' 7 itity susitarus, /f)

i \ <7'L

MEDIKALtS^  ATĄ^VlMA;^ 

J ’ DR.;<FlLtiRIN;’.',L 
.(Buvusio asistantu Hamburgo universiteto 

< 'tflihike): "
LIGOS,: Odos,' ktAnjo |r Tyt|et‘$li<įp,li|iinoHi 
organų. Beskąusinis, gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių} Patarimai: jjaktarų- 
Spccialistų visose ngbde,< ’■ !.</* 
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
NcdeliolniS: nuo,, 10 ryto > iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xpiy Pasitarimai ir $4T)iOO 
“DM i egzaminavimas

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR.

Pirma buvo 578 Grand 'St, Brbolč- 
ly, N. Y., dabar .'perkėlė 'ant

447 GRANDEST.
Prieš Republic Teatrą

■ ■ z i U Li'rt. <

J 'į;

A-tf A11

f M •' , ' T’VjK ;■« ;<.< i'f'.

■. •ai'-'-“

Pranešairieį 'kad riidsų kainoj yid 
a žymiai - nupigin|o$.j aut viąkoa. •1 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave;Arba Marcei; 35c.-
> Permanent waves huč $5.00 iki; 
$9.00v 
madcMįfej;

apskiOY ( . . .........
kamsį :h«khpii^'įŽ5|:.

Mūsų (ląrlja^4 yra artistiškas.

■

ri; .ririUtriamfe’Į jpMttiis ir 
baWdas ;riž > vai-

Tęięp^Ojrte^ '^DveiglręehĮ i6-5?10 . ■

J. GARŠVA ;
' > ■ ■ i:?-, t (v ■ <

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir keletas veseljjoms,,, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams?

1' - ■' A -t ' ’ - v ;
231 Bedford Avenue !

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 i w >

A. RADZEVIČIUS -
> LIETUVIS GRABORIUS - j

• _ . .. ... ,f . (ŲtfdęirtalĮęeO
Vedu šermenis ; im. palai^pju tin- ■ 

karnai ir uz pneinšhią kainų 
Parsambąu autoįriobiliųs yestu-

Vėhtį ‘parėrh; krikštynom lrrWt6-< 
kiehi' feikalairi/------ ----------- -----

.402. .Wropoiitw. Ay im 
(Arti Marcy Avenue) }

7 ? «- BROOKLYN, N. YL i j 
^wn«n^,i«si^vs-Į^igr»rsrnT.--aiii,Ttnrtaniiii» • i

A IV) ; no į .. Į
r\\ t r-ur r . i m >•

ij^rgįjceeą • 7-1643

? 188 Sdtith 3rd Streetr'

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
. Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

• * Pabandykite!
. SAVININKAI MARČIUKAI

417 Lorimer Street, į “Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

H'1,1 m » . ............. I , ,1, .1 ,! I| - *...................      ■■ . ■ , i < . K, ■

Laisve Gaunama ant 
? Sekančių Stočių

c I ' i )

Brooklyne

st

15&8 Dekalb Aye.
So. 4th land Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street . 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand 
146 Union Avenue
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Ldrimer St. and Broadway 
186 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke
Allen ir Canal Št.
Bdwery ąnd Dęlancey Street 
Bowery ancL Houston Street 
3r^d :Ąyęnue and 1.4th; Stjreetį 
Chatham. Square ’ . .. j
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
įst Avenue antį 4th Street 
’! ' į / t i r < *. » < » j . . t (

M.i.: L.,.,j-4—<—
11 1 ; (i’ll t

r IJHJ uiyHTpT .inn i.iih nnin.ii

KRAUJO SPECIALISTAS
> ) ęiycfatr Omiaa ir qhroniikaa tyrų ir 
* ' moterų li<«* kraujo ir odos 
’ Padarau ištyrimus kraujo ir' ilapuino

> DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 New York, N. Y.

U' Valtrtdoa 'Priėmimo:
Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 

iki 8 valandai vakare
Sekmadieniais nud 11 ryto iki 12 dien«
'■ Telefonas Lackawanna 4-2180

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
J 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

' i Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA „ SEKANČIUS DARBUS:
< - MIRUSIUS PABVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR !Š ČIA 
( . PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PklVATlŠKĄ

" PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU 
D, KURIUO; PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
' • PARVEžW.‘ TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽiOrETI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETZ\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

< r < , VISAIS; TAIS REIKALAI KREIPKITĖS ( MUS, O MES
1 kuddERIAUkrtM PATARNAŪŠIM. < < 1; • > i .

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKU MŪSU 
TELEFONĄS įNIEKAD NEMIEGA. ( \ į . *

DR. HERMAN MENDLOWITZ 
; • t • i * 1 » * ♦

Praneša visuomenei, jog jia atsidaro savo ofisą 
Willianuburghe:

252 Berry St, . ' ' -VtBrooklyn, N. Y
‘ i‘ arti Grand Street ’

t Telefonas Evergreen 6-3959 ’ ’*► *
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7 JO vai, vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 
kuo 10 iki 12 vai. »

» Ą.

ryto

šeštadienis, Rugs. 16, 19:

JONAS STOKES ‘ 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

nau jon vieton, 
po numeriui 
512 Maripn Št.,j 
kampas Broad-j 
ęvay, Chauncey; 
Street: stotis 
Brooklyn, N. Y,* 

Naujoj vietoj 
sUudija daug 
geriau įrengta; 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi. •>1

JONAS STOKES 
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
• Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ' ir MėšlaŽar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yi)a sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai lyriinai, Serumų bei 
čiėpų IŠmirkštimai. '

• ‘ - *, Prieinama Kaina ■ ' 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
. KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
HO East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M;

Sekmądieniais 9 A. M. iki 4 P. M.o

TEL STAGG' 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avepue J 

Kampas E. Mrd Bt.




