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Lietuvių Jaunuolių Nacionalis 

Komitetas pasiuntė delegatą į 
pasaulinio jaunimo prieškarinį 
kongresą. Delegatu yra drg. 
K. Strižauskas. Jis jau išvy
ko. Kongresas Paryžiuje pra
sidės 22 d. rugsėjo. Delegato 
pasiuntimaš' padarė lėšų. Dau
gelis organizacijų. ir pavienių 

’ draugų jau atsiuntė aukų, bet 
dar neužtenka. Subruskite vi
si. Ypatingai mažai tesimato 
iš’ vakarų. ? ’ • :

Rugsėjo 29 ir 30 dienomis, 
taipgi spalių 1. d. New Yorke 
įvyks prieškarinis kongresas. 

•Kongrese dalyvaus d. H. Bar- 
busse, vienas iš žymiausių fran- 
cūzų darbininkų rašytojų. Bus 
ir daugiau delegatų iš kitų ša
lių. Būtinai privalo skaitlingai 
dalyvauti lietuvių darbininkų 
organizacijos. Jeigu kurios 
dar neišrinko delegatus, tai pri
valo greitai juos išrinkti.

Jaunuoliams priguli ateitis. 
Jaunimas dabaigs Komunistų 
Partijos dirbamą darbą — nu
vertimą kapitalizmo ir įkūrimą 
komunistinės visuomenės. Jau
nuolių organizavimas į revoliu
cines organizacijas yra labai 
svarbus darbas. Jaunimas, įsto
jęs į Jaunųjų Komunistų Lygą, 
įgauna klasinį supratimą ir ži
nojimą.

Leninas apie komjaunuolius 
kalbėdamas sakė: “Būti nariu 
komunistinio, jaunimo — reiškia 
vesti reikalas taip, kad atiduoti 
savo darbai savo jėgas visuo
menės reikalams, štai tame ir 
yra komunistinis perauklėjimas. 
Tik prie tokio darbo persidirba 
jaunas žmogus arba mergaitė į 
tikrą komunistą. Tik tokiame 
atsitikime, jeigu jie tame dar
be sugebėk atsiekti praktikinių 
pasisekimų, jie taps komunis
tais.” ’

DYaugas Stalinas sako: “Lai
kykite augštai vėliavą leninisti- 
nio internacionalizmo, kovokite 
už taiką ir draugiškumą tarp 
tautų, tvirtinkite apgynimą mū
sų šalies (SSSR) prieš kapi
talistinį užpuolimą, sprogdinki
te senąjį pasaulį vergijos ir pa
vergimo, budavokite ir tvirtin
kite naują ^pasaulį laisvo darbo 
ir komunizmo, mokinkitės su
jungti visame savo darbe didelį 
revoliucinį pasiryžimą su reika
lingu pasišventimu bolševistinio 
budavojimo, būkite vertais sū- 
nais ir dukterimis mūsų moti
nos—Visasąjunginės Komunis
tų Partijos! Lai gyvuoja ko
munistinė gentkartė!” šis at- 
sikreipimas buvo padarytas į 
Sovietų Sąjungos komjaunimą, 
bet jis tinka ir kitų šalių re
voliuciniams jaunuoliams.

Fašistams nepavyko užsmaug
ti Vokietijoje komjaunuolių ju
dėjimą. Po fašistįnio įsigalėji
mo komunistinis - Jaunifnas už
kariavo visą eilę svarbiųjų fab
rikų. Jaunuolių bedarbių kem
pėse, kur yra sutrauktais 600,000 
jaunimo, komjaunimas ’ įgavo 
įtakos ir prasidėjo sukilimai. 
Fašistai buvo priversti daugelį 
kempių likviduoti. Į tris savai
tes laiko 130 jaunuolių apleido 
socialistus ir perėjo pas komu
nistus. Vokietijos jaunimas 
laiko augštai iškėlęs revoliucinę 
vėliavą.

Sovietų Sąjungoje į! 8 mėne
sius laiko, tai yra nuo 1 d. sau
sio iki 1 d. rugsėjo, 1933 me
tais, pagaminta 30,436 automo
biliai ir 47,578 traktoriai. Pla
nas išpildytas ant 102.5 nuo
šimčių. Pagaminimo ? nupigini- 
mas padidintas vietomis net iki 
31 nuošimčio, o tas yrar labai 
svarbu. t. ,
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Žydu Valstiečiy Koloni
ja Auga ir Bujoja

MASKVA.—Šiaurrytinėje 
Sovietų Sąjungos dalyje yra 
įsteigta žydų kolonija, ku
rioje jau esama apie 7,000 
narių. Jie daugiausia užsi
ima žemdirbyste. Sovietų 
valdžios pastangos duoda 
puikių rezultatų. Tie žmo
nės, kurie prie caro užsiim- 
dinėjo tik bizniu, dabar per- 
auklėjami ir tampa pui
kiais darbininkais ir žemės 
artojais.

Audėjai Dalyvaus 
Prieškariniam Kongr

NEW YORK.—Šiandien 
Nacionalės Audėjų Unijos 
vadovybėje streikuoja apie 
astuoni tūkstančiai audėjų 
apie Patersoną ir Pennsyl- 
vanijos valstijoj. Tie audė
jai renka delegatus į Jung
tinių Valstijų Prieškarinį 
Kongresą, kuris įvyks New 
Yorke pabaigoje šio mėne
sio. Numatoma, kad šiame 
kongrese bus atstovų—apie 
du tūkstančiai ir suvažiuos 
iš visų Amerikos kampų. 
Ypatingai New Yorko apie
linkės ir Naujosios Anglijos 
lietuvių darbininkų organi
zacijos privalo išrinkti ir at
siųsti delegatus.

Dar 2 Darbininkam Fa
šistai Nukapos Galvas

LUEBECK, Vokietija. — 
Kruvinoji* Hitlerio valdžia 
čionai nuteisė mirtin dar du 
fašistų priešu, nariu buvu
sios socialistinės kovos or
ganizacijos. Jie kaltinami 
dalyvavime užmušime vieno 
fašisto dar prieš Hitlerio 
įsigalėjimą.

Audros Nuostoliai
North Carolinoj siautė di-' 

dėlė audra pabaigoje pereL 
tos savaitės. Nuostoliai la
bai dideli. Daug miestely, 
apsemta. Desinits žmonių 
yra žuvę. q -v?" p

Eduardas Herriot, buvusia 
Franci jos premjeras, važinėjo 
Sovietų Sąjungoj., Tai antrds 
apsilankymas. 'Pilamu kartu jis 
buvo Sovietų Sąjungoje 1922 
metais ir išvažiuodamas pareiš
kė: “Aš išsinešu su savimi jau
smą, kurį gauna žmogus,-maty
damas prieš save dirvą su jau
nais tvirtais daigais. Ateitis be 
abejo, priguli Rusijai. Prie šios 
išvados privedė mane matyti 
faktai, o jų buvo daug.” Su
prantama, kad jis nėra komu
nistų draugas, bet priešas,, vie
nok faktus yra priverstas pri
pažinti. Dabar jis galėjo ma
tyti jau ne diegus*komunistinės 1 
tvarkos, bet galingus augme
nis. !f. i t i i -f'’

SKAITLINGA BENDRO FRONTO DEPU
TACIJA VAŽIUOJA WASH1NGT0NAN' 

PROTESTUOT PRIEŠ VALDŽIĄ
NEW YORK, -r- Pirma-1.Lygos del Industrinės De- 

dienį išvažiavę. Washingto- i mokratijos; ir Louis Wein- 
nan skaitlinga darbininkų! Darbo
bendro frohto delegacija. Ji
nai vyks pas prezidentą Ro- 
oseveltą ir protestuos prieš 
persekiojimą darbininkų po 
skraiste NRA. Protesto pa
rašymui komitetas susideda 
iš atstovų nuo sekamų orga
nizacijų : William Dunne, 
nuo Darbo Unijų Vienybės 
Lygos; A.J. Mušte, nuo Kon
ferencijos del Progresyvio 
Politinio Veikimo; Roger 
Baldwin, nuo Amerikos Ci
vilių Laisvių Unijos; Moe 
Smith, nuo Elektrikos Dar
bininkų Tarptautinės Broli
jos; Norman Thomas, nuo

Federacijos Eilinių Narių 
Komiteto Kovai už Bedar
bių Apdraudą.

Delegacija reikalaus, kad 
Rooseveltas atvirai ir nesvy
ruojančiai pareikštų ir vy
kintų gyveniman, jog po 
NRA darbininkai turi pil
niausią teisę organizuotis, 
streikuoti ir pikietuoti. Jie 
turi teisę priklausyti prie 
tokios unijos, kokia jiems 
patinka. Rooseveltas turi 
griežtai atmesti kompanič- 
nas unijas. Jis turi pa
smerkti diskriminaciją prieš 
negrus ir t. t.

DAR VIENAS SMŪGIS TIEMS, KURIE 
MELAVO APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ

maitinanti.” O kiek buržua
zinė spaudą primelavo apie 

New York “Times” kores
pondentas Duranty turėjo 
maršrutų Sovietinėj Ukrak f “baisų •< badą;Y Ukraind je. 
noj. Rugsėjo 18 d. jisaiipa-j 
duoda savo įspūdžius, i Du
ranty nurodo, kad šiemet 
javai Ukrainoj taip puikūs, 
jog valstiečiai pasakoja, kad 
jie niekados neatsimena to
kio derliaus. ;:

O apie tai, kaip žmonės 
atrodo, Duranty sako: “Gy
ventojai, nuo kūdikių iki se
nelių, atrodo sveiki ir gerai

; Jis nurodo, > kad valstie
čiai pilnai priima kolektyvi-^ 
Zacijų, nes jie pamatė^ kad 
daug’ geriau):;žemę dirbti 
bendrai, negurpavieniai. Sa
vo pranešimą Duranty bai
gia: “Trumpai pasakius, Ru
sijos žemės ūkio mechaniza
cija. ir kolektyvizacija atėjo 
gyvuoti ir Kremlius laimė
jo savo mūšį.” .

SUGAVO PABĖGĖLIUS STEBĖTINA OPERACIJA

BELLEFONTE, Pa. • — 
Čionai iš valstijos kalėjimo 
buvo pabėgę penki krimina
listai kaliniai. Juos visus 
sugavo. Du tapo pagauti 
net Californijoje.

PITTSBURGH, Pa.—Per 
19 metų išbuvęs neregiu, 
dabar mato Sylvester J. 
Flynn. Jam operacija ant 
akių buvo padaryta Phila- 
dėlphijoje.

KOMUNISTU “DAILY WORKERIO” VAJUS
•Ji į o/ ' ■ . . r- • -j J 1

? ' 1: ■’ ’>' •: j f J 7 į ;

, Komuųįstų Partijos, oįicialis organas: “Daily Worker” 
dabar -išeina šęšių pusi, -iy tiarai gerai: sutvarkytas1 ir įdo-i 
mus. Turinys dienraščio labai;.patraukiantis... Kurie 
skaito, visi , girią ir dicįžįuojasi. Apart politinių sttraips- 
nių ir žihių^ ybatirigfal iš kiksiu ko vos laukę, .tąlpinafna ži
nios abejnp turiųio. t Kasdien ęma ^erų 'dpysakųr *Taip- 
pat sklandžiai vedadii yna garsauš rašytojo Micįhaęl Gold 
krislai.’ Yra .įvestas įdomus sveikatos skyrius. ’ ; < '

, yTąs didelis‘padidinimas ir pagerinimas diėnraščib’. yra 
surištas su padidėjusiomis, finanšinėmįs išlaidomis.: Rei
kia džiaugtis, kad mūšų yęvųliuęine partija pajėgė rtaip 
pagerinti ir padidinti savo organą? Bet reikalinga-ir 
finansinė parama. “Daily Wprkerio^ administracija ir 
Komunistų Partija pradėjo yajų deUsukčlimO '$40,000> 
Iki šiol per yieną savaitę tęsįakelta; apie tūkstantis dolė^ 
rių. Tai permkžai, ' '

* Lietuviai darbininkai ir darbininkės,? taip pat mūsų or
ganizacijos, irgi privalo prisidėti prie šio vajaus. Visur 
reikia prisiminti apie “Daily Workerio”« vajų, ir prie kož- 
nos,progos pasidarbuoti del Nuteikimo'finansinės para- 

jmos. Ypatingai šiuo klasių kovosvpaaštrėjimo:laiku:< rei
kalingumas revoliucinio anglų kalbai dienraščio yra dide^ 
lis. fi - jJ .

Ai

Bažnyčios Paverstos 
Valdžios Agentūromis
New Yorko apielinkės ka

talikų bažnyčios galva kar
dinolas Hayes oficialiai už- 
gyre Roosevelto valdžią ir 
N RA ir įsakė kunigams vi
sais būdais remt. O pereitą 
sekmadienį beveik visose 
protestonų ir katalikų baž
nyčiose kunigai ir pamoks
lus sakė ir poterius kalbėjo 
už pra vedimą N RA. Keikė 
tuos, kurie nesutinka su 
NRA.

Stebėtinu Būdu Išliko
Gyvi 4 Mainieriai

WILKĘS-BARRE, Pa. — 
Pereitą subatą vanduo už
liejo Truesdale kasyklą ir 
joje užtvino penkis mai- 
nierius. Niekas nebetikėjo, 
kad jie išliks gyvi. Bet ko
kiu tai stebėtinu būdu rug
sėjo 17 d. ryte keturi iš jų 
laimingai išlipo į viršų. Po 
žeme užtverti išbuvo dvide
šimts keturias valandas. Iš- 
sigelbejo šie mainieriai: 
Andrew Lewandowskis, Ca- 
Šiifnir:: YStaggera, ’’ Albert 
Tucker ir. . Andrew Mardes- 
ki;- Bet vieno dar nesuran
dama. Manoma, kad jis yra 
jau; žuvęs.

D. Federacija Laimėjus 
500,000 Naują Nariu

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green pasigyrė, 
kad nuo pereito spalių mė
nesio iki būsimai Federaci
jos konvencijai, kuri įvyks 
spalių 2 d., Federacija ga
vus apie 500,000 naujų na
rių. Tas gali būt ir tiesa, 
nes dabar Federacijai. na
rius verbuoti faktinai pade
da Roosevelto valdžia ir bo
sai, idąųt nęprjleidus darbi
ninkų pHe revolidcinių uni
jų. Už tai Green, John 
Lewis ir kiti pardavikai nu
ėjo"Roosevelto' -valdžiai tal
kon del pra vedimo NRA.

Kur Teisybė, o Kurie
Ponai Apsimelavū?

Ręosęvelto .valdžios šulai 
vienas po kitam prižada 
darbus milionams. Bet pri
žada nesusitarę. Pavyz
džiui, panelė Perkins sako, 
kad riuo kovo mėnesio dar
bus gavo apie 2,200,000 be
darbių. Rooseveltas žadėjo 
darbus del 6,000,000 bedar
bių. Senatorius Wagner 
žade j o darbo del 4,000,000 
bedarbių. William Green 
pranašavo darbo del 3,500,- 
000 bedarbių. Generolas 
Johnson sake, kad iki šio 
laika» darbo bus 'del 5,000,-; 
000 bedarbių. < '

AUDĖJŲ DARBININKU STREIKAS Ę1S. 
PIRMYN; NACIONALE KONFERENCI
JA ATMETĖ WASHINGTONO SUTARTĮ

DAR TRUPUTIS AUKŲ DEL JAUNUOLIO DELE
GATO PASIUNTIMO Į PARYŽIAUS KONGBESį

ALLENTOWN, Pa.—Rug-, bosais streikierių vardu.; 
sėjo 17 d. čionai įvyko na-1 Allentowno audėjai masi- 
cionalė konferencija audėjų n^ame susirinkime atmetė 
. n v - i ,. . reakcinių vadų padarytą su-ir dažų pramones darbinin-i / T .. , tarti. Tas reiškia, kad vi-

ų. Da yvavo 260 delegatų, streiko centrų darbinin- 
kai yra pasisakę už streiko 

į tęsimą.
Konferencijai raportą iš

davė M. Powers, vadas Al
lentown Silk Workers Uni
jos. Konferencijoj kalbėjo 
Ann Burlak, sekretorė Na
cionalės Audėjų Unijos ir 
kiti kovingi vadai.

Lietuviai darbininkai turi 
stovėti streiko lauke ir lai
kytis su tomis unijomis, ku
rios nepasiduoda pardavin- 
gai Washingtono sutarčiai. 
Reikia remti Nacionalė Au-

kurie atstovavo virš 27,000 
darbininkų. Konferencija 
vienbalsiai pasisakė už tęsi-į 
mą streiko, atmetė McMa-; 
hon, lyderį United Textile 
Workers unijos, kuris audė
jus pardavė, Washingtono 
slaptoj konferencijoj. Taip 
pat atmetė visą Washingto
ne padarytą pardavingą su
tartį.

Konferencija išrinko pla
tų streiko komitetą. Nuta
rė pikietuoti dirbtuves. Iš
rinko komitetą iš 50 narių, 
kuris ves visas derybas su dejų Unija.

Lietuvių Nacionalis Jau
nuolių Komitetas džiaugias 
ir didžiuojasi, kad taip gra
žiai ir duosniai mūsų drau
gai ir draugės atsiliepia į 
atsišaukimą delei finansinės 
paramos pasiuntimui dele
gato į pasaulinį Paryžiaus 
jaunuolių kongresą kovai 
prieš karą ir fašizmą. Pir
madienį gauta aukų seka
mai:

Drg. V. J. Valaitis pri
siuntė $1 nuo Vilijos Choro, 
iš New Britain.

Drg. M. Perednis, iš Hud
son, Mass., surinko ir pri
siuntė $3.55.

K Grybas, brooklynietis, 
paaukojo $1.

Mūsų kovinga jaunuolė 
Mildred Burba, iš Stamford, 
Conn., prisiuntė $5. Aukos 
sudėtos sekamai: po $1 au
kojo W. Deksnys, A. Philip- 
se ir J. Burba; M. Burba 
paaukojo 50 centų; po 25c 
aukojo A. Grimaila ir D. 
Burba. :

' *"j114,:**r j ’• " — ..... ......

Ispanija Konservatoriy Valdžios Programa 
Rankose ir Kontrolėj Atims Duoną del

200,000 Farmerią
MADRID. — Socialistų- f r

buržujų koalicinė valdžia 
virsta į . fašistinę valdžią. 
Premjeru paskirtas tūlas 
Lerroux, reakcijos ir kleri
kalų draugas, nepataisomas 
konservatorius. Jisai suda
rė tokį pat kabinetą iš kon
servatorių,. . Madride ir ki
tuose miestuose darbinin
kai pradeda streiką .prieš 
valdžią. Sumobilizuota po
liciją ir armiją streiko lau
žymui. Tai toks Ispanijoje 
vykinamas “socializmas.”

■ Darbininkai Visv S»ūh 
Vienykite* I Jū* Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Drg. Geo. Krance, ■. iš 
Bridgewater, Conn., pri
siuntė $4.50. Aukos surink
tos sekamai: po j®), centų 
aukojo I. Kati jis, J. Kirslis, 
J. Kalvelis, Geo. Krance, J. 
Padulski, I. Bacevičius ir V. 
Salavanchik; po 25c aukojo 
F. Jurkevich, J. Gricius, W. 
Zmudin ir C. Peslis.

Drg. Jurgis Žilinskas, iš 
Suffield, Conn., prisiuntė

Draugė B. E. Senkevičie- 
nė prisiuntė $1.50 — auka 
nuo LDSA 14 kuopos.

Dėkui visiems aukotojam. 
Kurie dar neprisidėjoįe prie 
šito mūsų didelio žygio pa
rėmimo finansiniai, prašo
me prisidėti. Greitu laiku 
paskelbsime pilną raportą, 
kiek jau turime gavę aukų.

Lietuvių Nacionalis
Jaunuolių Komitetas

46 Ten Eyck St., ' 
Brooklyn, N. Y.

1 : , <<*>!,)

WASHINGTON, t- Ka-.. 
dangi Roosevelto ■ valdžia^ 
naikina medvilnę ir įsako 
ateinančiais metais apsėji- 
mo plotą sumažinti ant 15 
nuoš., tai apie 200,000 far- 
merių randauninkų neten
ka darbo ir duonos. Jie tu
rės apleisti žemę ir krausty
tis į miestus. O su šeimy
nomis, pasidarys • iki vieno 
miliono žmonių, kurie bus 
nuvaryti nuo žemės.* , , —. .. .,, .....r., 
(Daugiau Pasauliniu Žinių
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riebias algas ir poniškai
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t > Apgautas Profesorius
x -------------------- ‘ ‘ 1'

Is Londono pranešama, kad prof. Einstein dar kartų 
pareiškęs, jog jis nesąs komunistas. Ir toliau jis pridė
jęs, būk iki šiam laikui jį tūlos organizacijos apgaudinė
jančios. Girdi, jos naudoję jo vardą neva vienam tikslui, 
o tikrovėj jos buvusios niekas daugiau, kaip “propagan
da, pajungta rusų despotizmo tarnybai.” Tarpe tokių, esą, 
Einstein įvardijęs prieškarinį judėjimą ir Darbininkų 
Tarptautinę Pagelbą.

Tula sandarietė iš Chi- 
cagos, apsilankius New 
Yorke ir pasisvečiavus pas 
Vitaicius, “Sandaros” No. 
33 rašo:

“Ponai Vitaičiai labai 
puikiai gyyena—turi 6 kam
barius, apšildomus. 'Vienas 
kambarys yra prirengtas 
praktikuoti jų dukrelei pia
nu ir poniai Vįtaitienei dai
nuoti.” ‘ '

. • . I l-------Ą
Bet ar daug SLA narių 

darbininkų taijp p'uikiai gy
vena? Ponas Vitaitis ima 
apie $50 algos į, > savaitę. 
Kiek SLA narių darbininkų

Blogai su tokiais mokslininkais, kurie patys nežino, 
kur ir kam jie priklauso. Dar blogiau su tokiais, kurie, 
žinodami kur priklauso, nusiduoda nežinančiais, kuomet 
ateina tam tikras ypatingas gyvenime laikotarpis. Neži
nome, prie katros kategorijos priklauso p. Einstein. Tiek 
žinome, kad nei jokia organizacija, nei jokis judėjimas 
negalėjo jį pasiimti be jo paties duoto sutikimo. O Jei
gu jis pirmiau sutiko, remti tą ar kitą organizaciją, nepa
žindamas jos tikslų, tai dabar turėtų užsičiaupti ir paty
lėti. Negražu mokslininkui priklausyti per kelis metus 
tam tikram judėjimui ir nežinoti jo tikslų!. Taip galė
tų atsitikti su analfabetu darbininku, bet nieku būdu ne 
su visatos matuotoju.

Mes, tačiau, nemanome, kad Einšteinas buvo suklaidin
tas. Jis gerai žinojo, kas tas judėjimas, kurį jis rėmė 
per keletą metų (jei ne medžiaginiai, tai moraliai)., Ein
šteinas pakeitė savo frontą linkui to judėjimo tikslu pri
sitaikyti prie naujų sąlygų. Panašiai daro daug libera
liškų intelektualų.

Prie progos tenka pasakyti prof. Einšteinui, kad prieš
karinis judėjimas ir Mopro (Tarpt. Darb. Apsigynimas) 
tai nėra judėjimas, tarnaująs “rusų despotizmui.” Tai 
judėjimas už viso pasaulio darbo žmonių reikalus. Šian
dien Vokietijoj tebesėdi kalėjimuose kelios dešimtys tūk
stančių komunistų, kairų jų social-demokratų ir šiaip pa
žangių darbo žmonių. Jei nebūtų iš Vokietijos paspru
kęs, tai veikiausiai ir pats profesorius Einšteinas ten bū
tų tupėjęs. Ot, juos Mopro ir remia, tiek moraliai, tiek 
materialiai. Tos organizacijos sekcijos veikia kiekvienoj 
šalyj, tarnaudamos kapitalo aukoms—geriausiems darbi
ninkams, įkalintiems į išnaudotojų klasės nelaisvės ur
vus. Jeigu prof. Einstein mano, kad jam daugiau jau 
neverta bebūti tos organizacijos nariu—jo paties daly
kas. Bet tokiam atsitikime jis bent turėtų tylėti!

gauna tokią algą?

Nežiūrint, kad bedarbė 
slegia tūkstančius SLA na
rių, nežiūrint, kad tie SLA 
nariai, kurie dar šiek tiek 
dirbą, gauna mizernas al
gas ir skardingai gyvena, 
ponai, kurie šiandien valdo 
SLA organizaciją, ima rie
bias algas; puikiai gyvena.

'siūlytų mokėti Vitaičiui ne 
po vieną dolerį į dieną, kaip 
Rooseveltas moka suvirš 
300,000 darbininkų militari- 
nėse kempėse, bet, sakysi
me, po tris dolerius į dieną 
arba, $18 į savaitę, tai pa
matytume Vitaitis ir kiti 
ponai šauktų: “Gerbiamieji, 
turėkite nors kiek žmoniš
kumo; juk dabar žmoniškai 
negalima gyventi už $18 į 
savaitę.* ■
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Bet Vitaitis . mano, kad 
300,000 darbįninkų militari- 
nėse kempėse turi žmonišką 
gyvenimą, ir jis bando SLA 
narius įtikinti per ; organą 
“Tėvynę,” kad tai puikus 
gyvenimas.

Na, tik pamislykime SLA 
nariai darbininkai, ko verti 
yra mūsų dabartiniai virši-

gyvena, kuomet mes patys 
turime skurstį; kuomet 
dąugelis iš mūsų, neturėda
mi darbo, pusbądžįąi gy
vename ?

Ar ilgai mes leisime po
nams joti ant mūsų sprando 
ir mus mulkinti?

Artinasi mūsų organizaci
jos nominacijos ir rinkimai. 
iVisi SLA nariai darbiniu? 
kai turi būti ant kojų. Tu
rime , veikti. Visi,■ darbinin
kai, , nepaisant pažvalgų 
skirtumo, turime sudaryti 
bendrą frontą ir šluoti lauk 
iš mūsų organizacijos vado
vybės ponus, fašistinius val
donus. Turime sudaryti sa
vo, darbininkišką vadovybę. 
Turime padaryti.’ SLA tik
rai darbininkiška organiza
cija.

SLA Narių Darbininkų
Komiteto Narys.

TRUMPMENOS

Rašo P. Biiknys
Turėjome keturius dide

lius piknikus šiemet. Brook- 
lyne, Worcesteryje, Wilkes: 
Barrėje ir Philadelphijoje. 
Visus juos smarkiai sulijo. 
Tačiaus, visi piknikai buvo 
labai , sėkmingi. Philadel- 
phija šiemet p ralenkė 
Brpoklyną publikos daugu
mu ir pelnu.

Sekantis didelis dalykas 
tai “Laisvės” koncertas, ku
ris įvyks 12-tą dieną No
vember (Lapkričio), Brook- 
lyne. Rengiame anksti to
dėl, kad būtų patogiau drau
gam iš toliau atvažiuoti. Se- 
niaus “Laisvės” koncertas 
būdavo gruodžio mėnesyje, 
kada jau , pradeda snigti ir 
su mašinom, sunku atva
žiuoti.

Krinka Jie!

Už tą riebią algą ponas 
Vitaitis per “Tėvynę” gar
bina Wall S try to vergijos 
programą, kuri dabar prezi
dento Roosevelto valdžios 
vykinama. Ponas Vitaitis 
poniškai gyvendamas negali 
užstoti darbininkus, ginti 
jų reikalus. Jis per “Tėvy
nę” kelia į padanges pre
zidentą Rooseveltą del įstei? 
gimo verstino darbo milita- 
rinių kempių jaunuoliai^ 
bedarbiams. Tose kempėse 
jaunuoliai turi sunkiai dirb-< 
ti, jų gyvenimas šuniškas,- 
maistas prastas; už darbą 
vos gauna po dolerį į dieną, 
o tie pinigai siunčiami tų 
bedarbių šeimynoms, iš šei
mynų atimama pašalpa, jei
gu buvo teikiama. Na ir 
Vitaitis sako, kad tai pui
kus dalykas; garbina Roo
seveltą, kad jis įsteigė .to
kias kempes.

So. Bostone numirė K. 
Šidlauskas, a p t i e kininkas. 
Jis tarpe lietuvių paskilbo 
po 1914 metų, kuomet buvo 
išrinktas Lietuvos Šelpimo 
Fondo iždininku. Tada, 
kaip žinia, ėjo smarki kova 
tarpe kairiųjų, socialistų, ir 
dabartinių sandariečių-tau- 
tininkų,i kūriej .įsteigė savo 
atskirą fondą. Bet laike 
skilimo Socialistų Partijoj, 
1919, Šidlauskas pasiliko šu 
keleiviniais. Tiesa, jis ne
buvo veiklus arba duosnus 
socialistų rėmėjas. Podraug, 
jis ilgą laiką buvo “Lais
vės” skaitytojas. Šių žo
džių rašytojas, apsilankęs 
Bostone, ne kartą gavo iš 
Šidlausko pinigų už “L.” 
prenumeratą.

Pereito šeštadienio “L.” 
telpantį d. A. J. S. straips
nį apie “L.” pikniką Phila-

Vieno dalyko lietuviai 
k r i a u č iai nepasigenda — 
“Darbo”. Prūseika su Jan
kausku taip tą laikraštį nu- 
literatino, kad šiandien 
žmonės jį beveik pamiršo !

R. Mizara.

mano prenumerata už “Lai
svę” pasibaigė, siunčiu 
$7.00.—$5.00 už “Laisvės” 
prenumeratą, $1.00 aukoju į 
“Laisvės” popieros fondą ir 
$1.00 Komunistų Partijai, 
14 metų sukaktuvėm.

K. Kondrot, Martins 
Ferry, Ohio.”

Amerikos socialistų partijoj eina įdomus bruzdėjimas. 
Dalis darbininkiškų narių, ypačiai iš jaunesniojo elemen
to, didžiai nepasitenkinę Hilląuittų reakcine vadovybe; 
kelia revoliuciją. Jaunųjų Socialistų Lygoj tik nesenai 
Readinge, Pa., įvykusijoj konferencijoj, faktinai, dalis 
delegatų atskilo ir įstojo į Jaunųjų Komunistų Lygą. 
Pačioj socialistų partijoj, kuri, kaip žinia, nariniai yra 
labai mažą, taipgi nerimas verda, šaukiamos konferen
cijos—specialės konferencijos—ir diskusuojama, kas da
ryti. Panašios “kairiojo sparno” konferencijos įvyko 
pereitą šeštadienį ir sekmadienį New Yorke. Dar neži
nia, kas ten buvo nutarta.

Iš kitos pusės, lyderiai apleidžia partiją. Tik nesenai 
p- Upton Sinclair, rašytojas ir senas tos partijos narys, ap? 

leido socialistų partiją, ir kandidatuoja į Califomijos gu
bernatorius ant demokratų sąrašo!

New Yorke socialistų lyderis Paul Blanshard, nepaisy- 
dąmas jokių partijos direktyvų, stojo republikonų-demo- 
k^atų “suvienyto fronto” kampanijon, agituodamas už La 
Guardią į miesto majorus, kuomet socialistų kandidatas 

' Splomon yra statomas!
-Andai Mr. Thomas parašė atvirą laišką socialistų par

tijos nariams, kaltindamas New Yorko, miesto socialistų 
vadovybę (jų tarpe, be abejojimo, teisėją Panken, Hill- 
quitt ir kt.) už tai, kad ji atvirai išstojo" su policija ir 
giangsteriais prieš kairiuosius darbininkus kailiasiuvių 
unijoj.

Tolydžio Mr. Thomas ir Hillquitt ir kt. susitaiko už- 
girti Roosevelto NRA! Matot, čia jų bendras reikalas— 
reikalas lopyti kapitalistinę sistemą.

Jei paimsim lietuvius socialistus—tas pats, Michelso? 
nas, Grigaitis ir kt. lyderiai nemoka duoklių į partiją, ne
paiso jos. Jiems partija ant tiek reikalinga, ,ąnt kiek ji 
gali pasitarnauti Jų privatiniams reikalams. Grupelė 
lietuvių socialistų darbininkų prieš tai pradėjo kelti savo 

"protestus. Kol kas jie negarsūs, bet, jaučiama, kad greit 
bua aiškiau girdži^mi. . .

Kovoją su savo reakciniais socialistų partijos lyderiais 
nariai turėtų žinoti vieną: jų lyderiai, nepaisant, kaip

Ką mes, SLA nariai dar-
delphjjoj privalėtų perskai
tyti kiekvienas mūsų, veikė-

Įvairūs Dalykai
Teismas del Kelinių

Nesenai Kauno viename 
teismabutyje buvo šitokis 
teismas: Neprasto viešbučio 
savininkas patraukė atsako? 
mybėn vieną savo viešbučio 
svečią, kad pastarasis pasi
savinęs viešbučio savininko 
kelines ir negrąžina.

Teisėjas klausia kaltina
mąjį:

—Esi kaltinamas pasisa
vinime šito pono kelinių, 
reiškia, viešbutįn atėjai be 
kelinių ?

—Netiesa!—atkirto kalti-

Baisiai kyla kainos ant 
popieros ir ant kitų reikme
nų prie spaustuvės. Tą ima- 
to draugai ir ve kokius laiš
kus rašo savo dienraščiui:

“Prisiunčiu $10.00, iš ku
rių pasimokėkite $5.00 už 
“Laisvės” p r e n u m e r atą, 
$2.00 už Raudonojo Ar to
jaus prenumeratą ir $1.50 
už “Priekalo” prenumeratą. 
O likusius $1.50 aukoju 
“Laisvės” palaikymui.

“Su geriausiais linkėji
mais jums,

“J. Zaveckas,
“Perth Amboy, N. J.”

bininkai, galime pasakyti į 
tai? Turime pasakyti: “Po
ne Vitaiti, mūsų kruvinai 
uždirbtais centais perdaug 
poniškai gyveni ir dar už 
mūsų pinigus garbini mū
sų engėjus išnaudotojus, i 
Mes daugiau' tokių ponų ir 
jų ‘apšvietos’ nebenorime.”

Kokia šlykšti veidmainys
tė! Ponas Vitaitis gauna 
apie $50 į savaitę, o tuo pa
čiu sykiu per ^Tėvynę” jis 
bąndo įpasakoti SLA na- 
riąms darbininkams, kaip? 
gerai daro prezidentas Roo
seveltas įsteigdamas be-' 
darbiams militarines kem-; 

. peš it mokėdamas po dolerį 
dieną.
i , i •’' ' ' ■ z

SLA nariai darbininkai, 
turėtume tam ponui pasaky
ti: “Gerai, mes ir tau tiek 
mokėsime, kiek Rooseveltas 
moka bedarbiams militari-. 
nėse kempėse.”

jas. Ten parodoma tos klai
dos, kurių pas mus netrūko 
ir nebetrūksta. Sušaukiam 
5-6 tūkstančius žmonių ir, 
dažnai, nemokame dalykus 
taip sutvarkyti, kad tie 
žmonės būtų pasitenkinę, ir 
kad mūsų įstaigom liktų 
naudos. Podraug, pamirš-
tam, kad piknikuose ir kon
certuose morales naudos tu- 
r i būti padaryta greta ma- 
terijalės. Teisingai d. S. pa
bara tuos draugus ir drau
ges, kurie galėjo padėti pik
nike dirbti, bet nepaisė.

Žinoma, tokiam atsitikime 
in patys rengėjai turėtų ge
riau apsižiūrėti, iš anksto 
apsiskaičiuoti, kiek » ko rei
kės. Philhdelphiečiai1 šiuo 
tarpu nenumatė mūsų įta
kos paaugimo savo. ( ąpie- 
linkėj. , ' >

* ■ ■ . ■ ' . * f

Vienas torontiętįs rašo
man: “Per tūlą laiką męs 
miegojome, tiesa, bet dabar 
tai jau Tašysime!..'.” See
ing, is believing, drauge Į

O, pamatyt u m e, 'kokį 
skandalą sukeltų tas ponas. 
Jeigu kas SLA seime j pa- 

.... .......... ■■■—j-...*į„8,l ' V. ■ ' j. 

kairūs arba dešinus, piratiniai susitaiko: visų jų tikslas 
—lopymas kapitalisjin® sistemos, bet ne jos griovimas. 
Taigi socialistų darbipjlkų pareiga, eiti į revoliucinį dar
bininkų judėjimą, Kompartijos vadovybėj, ir į jį traukti 
visus dorus socialistų^jjasekėjus!

namasis,—kaip aš galėjau 
ateit be kelinių, kuomet aš 
vješbutin atėjau vidury die
nos? Aš turiu visai kitokią 
istoriją papasakot.

—Na, tai sakyk, kaip ten 
atsitiko.

—Atėjau su kelinėm, kaip 
ir visi,—pradėjo kaltinama
sis,—eidamas gult pelines 
nusiaviau ir padėjau ant kė
dės prie lovos. Kelinių ki- 
šeniuj buvo 200 litų. Ryte 
atsikėlęs neradau nei keli
nių nei 200 litų.

—Tai kodėl vagystės ne
pranešei policijai?—klausia 
teisėjas. •

—Aš pašaukiau viešbu
čio savininką, ot šitą poną, 
ir pareikalavau, kad man 
kelines ir 250 grąžintų, ki
taip aš pranešiu pblicijai ir 
paskelbsiu 1 a i k r a š čiuose, 
kad tavo viešbutyje svečius 
apvagia. Tuomet šitas po
nas davė m^n 200 litų ir ke
lines ir prašė, kad to nie
kam negarsinčiau.

Teisėjas kreipiasi ..prie 
viešbučio savininko:

—Tai Teiškia, paįs davei 
kelines šftani ponui?

—Taip, aš daviau, bet lie
piau kelines grąžint, o, jis 
negrąžino.

—Netiesa, ponas teisė
jau,—jis man nieko nesakė 
apie kelinių grąžinimą,— 
įkirto kaltinamasis.

“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm.!
“Čia rasite money-orderį 

ant $6.25. Užsimoku už 
“Laisvės” prenumeratą me
tams ir mano 8 metu sūnus 
aukoja “Laisvei” vieną do
lerį. O už 25c prašau pri
siųsti mano vaikui lengvą 
apysakaitę.

“Petrukas labai turi pa
traukimo skaityti “Lais
vę”... labiausia jam patin
ka žinios apie Sovietų Ru
siją...

“Draugiškai,
O. Marozienė,

“Waterbury, Conn.”

“Draugai:
“Prisiunčiu $6.00. Už at

naujinimą “Laisvės” prenu
meratos $5.00, o vieną dolerį 
pasimoku bausmės už tai, 
kad ilgai neatsinaujinau. 
Pakol “Laisvė” bus tokios 
pakraipos kaip dabar, su ją
ją nesiskirsiu.

“J. Matulevich,
“49 Heck St., 
“Dorchester, Mass.”

“Gęrb. “L.” Administracija!
“Aplaikęs pranešimą, kad

Teisėjas pabarė viešbučio 
savininką už nepranešimą 
vagystės policijai ir užreiš- 
kė, kad byla pasinaikina.

Gimimai ir Mirimai 
Lietuvoje

Pagal Liet. Centralinio 
Statistikos Biuro praneši
mą, šių metų birželio mėn. 
Lietuvoj gimė 5,391 kūdikis; 
Tųirė per tą mėnesį 2,255. 
Žmonių priauglis—3,136.

Per 6 mėnesius šįų metų 
gimė 32,243 kūdikiai, mirė 
—17,022; priaugo 14,620 gy
ventojų.

Surinko P. š.

“Brangus Draugai:
' “Įdedu į šį laišką money- * 
orderį sumoje $6.00. Už at
naujinimą “Laisvės” prenu
meratos $5.00 ir $1.00 auka 
“Laisvės” palaikymui. Gai
la, kad anksčiau negalėjome 
atsinaujinti, nes ilgai nedir
bome. Gavę pirmą algą at- 
sįmokame savo įstaigai. Dė
kojame, kad nesulaikėte 
siuntinėję laikraštį.

Draugiškai,
J. Karaniauskas, 

Scranton, Pa.” |

“Gerbiami Draugai:— 4
“Aš įdedu $6.00 už “Lai

svės” prenumeratą... Drau
giškai, Anna Nesky, Hart
ford, Conn.”

Nors “Laisvės” prenume
rata kol kas dar tik $5.00, 
tačiaus draugė prisiuntė 
$6.00.

Iš brooklyniečių gavome 1
aukų nuo sekančių draugų: 1

Chas. Mockus $1.00 auka
vo “Laisvei”, $1.00 politi
niam kaliniam ir $1.00 jau
nuolių organizavimui.

M. Severinas ąukavo “Lai
svei” $2.00; V. K. Tamošiū
nas “Ląisvei” ($1.00 ir Ko? 
munistų Partijai $1; V. 
Baltrušaitis 50 centų auka- 1 
vo “Laisvei”. ; r *

Draugas V. Mineikis, iš 
Waterbury, Conn, aukavo 
“Laisvei” $1.00.

Konvertai ir kita geresnės 
rūšies popiera pabrango vi
su trečdaliu. Kyla kainos /
ant visko. Vargiai bus ga- j
Įima išlaikyti $5.00 “Lais
vės” prenumeratą. <

Aplaikytos aukos nuo 
augščiau suminėtų draugų 
yra labai svarbus dalykas 
d i e n r a š čiųi. Dirbantieji 
draugai turėtų tai įsitėmyti.

“Laisvės” vajus gavimui 
naujų skaitytojų prasidės 
su 15-ta d. October ir tęsis 
iki pabaigos November. 
Tuom laiku turime su
rinkti savo dienraščiui 
1,000 naujų skaitytojų. Jei 
gausime tūkstantį naujų 
skaitytojų, tai gal “Laisvės” 
prenumerata pasiliks $5.00 
metams ir seniems skaityto- \ 
jams. 4.

Šiemet “Laisvės” direkto- J 
riai skiria geras dovanas - 
vajaus urmininkams gry
nais pinigais. Greit dien
raštyje bus paskelbtas va
jaus planas. Visi • skaityto
jai tėmykite ir gerai išstu- j 
dijuokite jį.

Tavorų Liuodavimas 
Sumažėjo 14 nųoš. * I

Per lą savaitę, kuri pasi
baigė su rugsėjo 9 d., tavo- 
rinių vagonų prilioduota tik > 
571,387, arba 95,265 vagonai 
mažiau, negu savaitė pir
miau. Vadinasi, tavorų kil
nojimas sumažėjo ant 14 
nuoš.

i
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Dabartiniu laiku anar- Į čia mes matome taip pat 
chistai, sykiu su kapitalis- i visai kitokį subudavojimą ■ 
tais, rėžia prakalbas irj Raudonosios Armijos. J’' 
skleidžia propagandą prieš . palaiko discipliną, kuomet 
Sovietų Sąjungą. Paskiaus • reikia. Tačiaus paprastu 
Romos visa kunigija—rainy- į laiku kareivis yra lygus ofi-/ 
kai, jėzuitai ir kiti, kalba tą 'cieriui. Sovietų kareivis 
patį. Kodėl jie prieš Rusi
ją?

Į tą klausymą atsakyti 
labai lengva. Prieš revo-

vietų Sąjungos revoliucio
nieriai turėjo yestį kovą 
prieš visus »tųos mulkinto
jus. įrodei jie ir sukilo 
prieš, darbininkų , valdžią. 
Sovietai nepripažįstą tokius 
mulkintojus. Ir, galima pa
sakyti, kad tokiems mulkin
tojams jau nebus vietos pas 
Sovietus.

Kapitalistai ruošiasi nau
jam karui. Juk ne be reika
lo Roosevelto valdžia pasky
rė karo reikalams $238,000,- 
000. Kam bus tie pinigai 
naudojama? Žinoma, būda
vo j imui laivų ir taisymui ki
tų karinių reikmenų. Tai 
reiškia gaminimui žmonių 
žudymui įrankių. Vadina
si, kapitalistai ruošia nau
ją karą.

K a p i t alistinis pasaulis 
taip pat pirmiausia ruošia-

sms.

Tačiaus viso pasaulio darbi- 
Į ninkai gins Sovietų Sąjun

gą. Sovietų Sąjunga, tai 
yra visų darbininkų tėvy
nė. ‘'

K a p i t a listinėse šalyse 
darbininkai'jau bruzda. Ju
dėjimas
Yra Komunistų Internacio
nalas, kuris vadovauja pa-’ 

* šaulio darbininkams. "Thd;
galima tikėtis, kad darbi- 
kai kovos už savo klasės 
reikalus, o’t/eis kariauti už 
imperialistų rėikalus.

Darbininkams tik reikią 
vienybės. Nereikia vieni 
kitus kandžioti už menknie
kius, kaip kokie bedančiai 
šunes. Reikia kovoti prieš 
tikrąjį priešą—kapitalizmą. 

. Man, lankantis dar 1920 i # 7’ metais Sovietų Sąjungos pa
kraščiuose, jau tuomet te
ko girdėti, kad Sovietai rū
pinasi padaryti visus darbi
ninkus mokančiais rašyti. 
Jų armijoj jau ir tada veik 
nebuvo beraščių.

į Ypatingai dabar darbi
ninkai Sovietų Sąjungoje 

: W turi' trumpas darbo valan- 
L das. Tad jie gali lavintis,
I skaityti ir rašyti.

Gi carizmo laikais darbi
ninkai buvo paliekami tam
sybėj? ^Senoji valdžia gerai 
žinojo, kad prasilavinę dar- 

L bininkai pradės sukilti prieš 
j 1/ caro valdžią. Todėl jos ir 
4 nusistatymas buvo: Laikyti 

j Į liaudį tamsybėje. ' 
Į Tenais teko patirti, ypač 
| Sibire ir Uralu kalnuose, 
Į kad' Sovietui kaimiečiai ir 
i darbininkai gerai sugyvena 
J ir bendrai dirba su raudon

armiečiais.
w Jie rūpinasi, kad iš karei

vio būtų geras darbininkas,1 
iš darbininko-T-geras ką- 

I reivis. Tokia kooperacija 
Į suvidįiodina visų—darbinin

kų ir kareivių—reikalus. Jie 
< .visi rūpinasi, kad darbas 

būtų padvigubintas. Net 
ir-piliečių karo laiku ; jie 

/ įdirbo i ir, pradėjo attyudąyo- 
Q gavo kraštą. f, .

Čia mes matome taip pat

Sovietų kareivis 
yra taip pat ir lygus pilietis. 
Jisai gali dalyvauti politi
koj. Kareiviai renka savo 
atstovus į Sovietus ir da
lyvauja kitose politinėse 
įstaigose. Kareiviai pri
klauso Komunistų Partijoj 
ir kitose organizacijose. ’ • > I

Sovietų armija hera di
delė. Tačiaus tenais darbi
ninkai dirbtuvėse mokinami 
karinio -muštro. Reikalui 
esant, Sovietų Sąjunga gali 
išstatyti didelę armiją savo 
šalies apgynimui. Tačiaus 
Sovietų Sąjunga yra viena 
iš tų valstybių, kuri tikrai 
stoja už taiką. Tautų Ly
goje jinai nuolatos pareiš
kia, kad reikia visai nusi
ginkluoti. Bet kapitalisti
nės valstybės prie to nedasi- 
leidžia. Jos ginkluojasi ir 
taikosi viena kitą užpulti.

Tad ir kitose kapitalisti
nėse šalyse darbininkai ga
lės pasiliuosuoti tik per ko
vas. Reikia imtis organi
zacijos. Reikia organizuo
ti darbininkus dirbtuvėse ir 
farmose, kad jie veiktų ir 
kovotų už tikrąjį pasiliuo- 
savimą. Meskime savo už
sispyrimus ir nereikalingus 
ginčus. t Negana tik entu
ziazmo. Reikia realaus dar
bo.

Šioje 
klasės: 
talistų. 
pagamina, o kapitalistai vis
ką turi, valdo. Todėl tarpe 
šių dviejų klasių ir eina 
kova. Darbininkai turės 
paimti į savo rankas visas 
gaminimo priemones —kaip 
tai fabrikus, dirbtuves, že
mę ir kitus dalykus. Tuos 
reikalingus gyvenimui daik
tus darbininkai galės paim
ti tik per kovą. Prie tos 
kovos mes, darbininkai, tu-

Ratelis Nutarė Veikti
Ji; TORONTO, Ont. — Rugsėjo 

men. 10 dieną, buvo sušauktas 
platus Proletarinių Rašytojų 
Ratelio susirinkimas. Dalyvavo 
virš desėtko draugų-gių. Pažy
mėtina dar ir tas, kad įtrauk
ta naujų draugų ir draugių; 
kurie, kaip matyt, gali būti 
geri prolet. rašytojai su lai
ku, jeigu tik imsis energingai 
lavintis šioj srity j.

Besiartinant žiemos sezonui, 
buvo plačiai apkalbėta veikalų,' 
monologų bei dialogų tašymo 
klausimas. Reikia žinoti, kadi 
torontiečiams reikalinga ma-i 
žiausia kokia penkiĮpliką veika
lėlių, kad užpildytų žiemos se
zono programas. Visi draugai- 
gės pasižadėjo parašyti, kas 
veikalą, kas dialogą ar mono
logą. Už mėnesio laiko kiek
vienas turi turėti ką nors jau 
parašęs, kad būtų galima per
leisti per kritiką sekančiame su
sirinkime. . Tai toks buvo nu
tarimas. Jeigu pasiseks para-, 
šyti bent vieną dalykėlį tinka
mesnį, tai tuoj pasiųsime kopi
ją Meno Sąjungos Centrui.

Apkalbėjome ir dailiąją lite
ratūrą. Priėjome išvados, kad 
reikia dėti pastangos rašinėti 
eiles, vaizdelius ir apysakaites. 
Pradžioj susiorganizavimo rate
lio buvome smarkiai pradėję la
vintis, bet dabar buvo tas dar
bas apleistas, žinoma, ne del 
tingėjimo. Draugai “poetams”' 
pasakė, kad reikia žodžius pa
versti darbais. Taip šiandien

kad net ir I 
užkrovė, ir 

kada nei
Bet įsi-

; Matyt,, .kad darbo žmonės 
įvertina šį Nacionąlio Lietuvių 
Jaunuolių Komiteto sdmlmy- ; 
irią pasiųsti atstovą į prieška
rinį jaunuolių kongresą. To
dėl jie Waterburyj ir Southbu-- 
ryj sudėjo $12.25 ir pasiuntė 1 
kelionės lėšoms. Tai graži pą- į 
rama.

ir yra. Pasirodo, 
perdaug jie mums 
“poetams” nebėra 
plunksnos padažyt,
traukdami naujų jėgų, manome 
tą kliūtį nugalėti, Veikiausiai 
netolimoj ateityj Proletarų Me
no skyriuje vėl Torontas pasi
rodysi

Pasirodo, kad P. R. R. žy
mią dalį lošia ir • korėsponden- 

Icijų rašyme. Pernai, kada ra
telio ūatiai smarkiai veikė, tai 
retas “Laisvės” ar “Vilnies” 
numeris pasirodė be kanadiečių 
raštų. Nutarėm ir šiais metais 
taip padaryti. 'Kiekvienas pa
sižadėjome 'po' dvi korespbnHėū- 
cijas į mėnesį; mažiausia, pap
rašyti mūsų dienraščiams. Tai 
bus ; apie 26 korespon. į mė
nesį. Gali kartais ir daugiau 
būti, nes ratelis mano dar dau
giau naujų narių gauti.

Teko mums susirašinėti su 
draugais montrealiečiais, kurie 
mufns rašė, kad ir jie turi to
kį ratelį. Tiesa, jie dabar lei
džia net sieninį laikraštėlį, ko 
mes dar neturime, bet mes šau
kiame į lenktynes, kurie dau
giau parašysime veikalų, eilė
raščių, monologų, dialogų, 
vaizdelių ir, korespond. Jei
gu amerikiečiai nori, gali jie 
taipgi organizuoti ratelius, eiti 
su mumis į lenktynes. Kanada 
mažesnė, o turime du ratelius, 
o amerikiečiai nei vieno. At
rodo kaip ir “negražu” neturėti 
nei vieno ratelio.

Jonyla.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvyą ,

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5,75'
Persiuntimas apmokstąs. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVE” 1
427 Lorimer St., Brooklyn, N; Y.

Ko

IŠ WORCESTERIO DRAUGIJŲ VEIKIMO
WORCESTER, Mass. — čia 

pas mus tai organizacijose yra 
vis dvipusiškos valdybos, Ko
munistų Partijai pritarianti ir 

I sklokininkai. . . .
Sušaukia pirmininkas valcjyy. 

bos susirinkimą, ateina keli na
riai ir turi laukt,. kaip kokių 
prabaščių, sklokoš vadų,' kurie 
save stato ištikimais klap-1 
čiukais Prūseikos ir Butkaus. 
Dar kuomet pašaukia paklaust, 
ar ateis į susirinkimą, tai pa
sako, kad už trumpo laiko pri
bus ; ot ir vėl lauk: praeina 
pusvalandis, tai vos nevos at
važiavo, ba su mašina ima pus
valandį tokį trumpą kelią at
važiuot (gal yra 1 mylia).

Matyt, kad organizacijos la
bas jiem tiek apeina, kiek per- 

rime rengtis po Komunistų eitos nakties lietus, o del sklo-

sistemoje yra dvi 
darbininkų.ir ,kapi-, 

Darbininkai viską;

Partijos vadovybe.
Tuomet komunistinė idėja 

panaikins tą išnaudojimą, 
kuris dabar viešpatauja ka
pitalistinėse šalyse. Tuo
met bus panaikintas tas 
skurdas ir vargas.

Dabartinė Amerikos val
džia, kuriai vadovauja Roo- 
seveltas ir jo patarėjai, ban-’ 
do apmulkinti darbinin. Jie 
mano, kad panaikins bedar
bę. Tačiaus apie tai negali
ma nei kalbėti, nes kapita
listinėj sistemoj'bedarbė ne
gali išnykti. ' :•

Darbininkų pareiga :kovo^ 
ti prieš tuos mulkinimus. 
Darbininkai turi išaiškinti 
ir tiems, kurie tiki į tą 
N RA. Mes turim ^veikti 
smarkiau ir gyviau.

, ,. A.. S.

Daug Žuvo, daug Benamių
MEXICO, D. F.—Tampi

co distrikte pereitą penkta
dienį siautė tokia didelė au
dra, jog joje žuvo 39 žmo
nės ir apie trys tūkstančiai 
paversta benamiais, nes jų 
namai tapo nuversti, nu
plauti ir sunaikinti.

kos tai gatavi visą naktį 
dėti.

Mums visiems reikėtų 
ti, kad organizacijas *turint rei
kia del jų dirbti, nes jos mums 
yra reikalingos. Mes žinome, 
kad pašalpinės orga/izacijos 

imums suteikia pagelbą bile ko
kioj nelaimėj.. Tad ir reikia 
dirbti, kad jas palaikius. Bet 
sklokininkai nelabai kreipia aty- 
dą.į šitokias organizacijas; jie 
tik žiūri, kad jų “Gadynei” bū
tų parama, todėl jie ir deda 
visas pastangas sudaryti pini
gus užlaikymui darbininkų 
■šmeižiko ir jo pagelbininkų. j ,

Kbkią naudą , nejša. ‘/N-. G.” ir 
jos gengėj darbininkų klasei? 
‘N. G.’ neneša darbininkų kla
sei jokios naudbs. Nėra matyt, 
kad iš jos pusės būtų kokia 
finansinė parama duodama dar
bininkų klasei; Sklokininkai 
žiūri, ;kad jie . galėtų išlaikyti 
tą sąvo ‘N. G.”, o tai laikraš
tis, kuris yra mažos vertės. 
Laikraščių yra įvalias per visą 
pasaulį. Yra tokių laikraščių,1 
kaip “Daily Worker”, kuriam, 
reikėtų finansinės paramos, bet 
sklokininkai nemato reikalo, to
kiam svarbiam laikraščiui rengt 
parengimus, “Field Days”, kon
certus ir tt.; visai ne: jie vely 
remia tokį šlamštą, kaip “N. 
G.”; laksto, meluoja it apgau
dinėja žmones, vartoja kitų or
ganizacijų vardus (daugiausia 
yra šalaviejui gėda), kad tik 
būtų daugiau pinigų. O kam?

išsė-

žino-

Nagi Mr. Prūseikai ir Co.
Turint organizaciją, būnant 

jos valdyboje, turime visi dirbt 
del jos. labo,'be,t nežiūrėt, kaip 
žmones apgauti ir dolerį išgaut, 
kad būtų ponui Prūseikai už 
ką gerklę prisipili'. ‘

Beje, J. šalaviejų mes gerai 
žinome, kaip jis gerai atsinešė 
prieš Centro valdybą, tai reiš
kia ir prieš visą j ęrganizaciją. 
“N. G.” num. 10 Jis parodė 
save aiškiai, kad yra darbinin
kiškų organizacijų priešas.

Iš tikrųjų su tokiu žmogum 
yra sunku bile kokiam darbe, 
kuomet yra perdaug vienpusiš
kas ir reikalų nežiūri, tik žiū
ri tokių ypatų, kaip Prūseikų ir 
Butkų; tai jų viskas. Kai tie 
du kojas į duris atkreips, tai 
nežinia, kas bus. 
ateis į susirinkimus 
kyto laiko.

Radonas

Gal tada
ant užsa-

Do bilus.

SOUTHBURY, CONN.
Vietiniai Ūkininkai Nepamiršo 

Paremt Pasaulinį Jaunuolių 
Kongresą prieš Karą ir Fa
šizmą

Rugsėjo 10 d. ALDLD 225 
kp. turėjo pikniką, žmonių pa
gal tokią mažą koloniją buvo 
nemažai. Nes Southbury yra 
vien' tiktai ūkininkų užgyven
ta vieta. >Bet i to miestelio 
darbštūs draugai daug prisi
deda prie darbininkiško judė
jimo; jie lankosi ‘Beveik į vi
sus didesnius1 darbininkiškus 
parengimus, ypatingai ; daug, 
aukoja darbininkų judėjimui.. 
Tajl ir šiame piknike nepa
miršo parinkti aukų pasiunti
mui lietuvio jaunuolio delega
to d pasaulinį jaunuolių kon
gresą kovai prieš imperialisti
nį karą ir fašizmą. Tuo tik
slu surinkta aukų $3.25. Taip
gi girdėjai), kad 'aukuos ir jų 
ALDLD ir LDS kuopos.

Bravo, draugai ūkininkai, 
kad jūs įvertinate tokį svarbų 
darbą, _ sandarbininkaudami 
su viso pasaulio darbininkais. 
Ir būtų gėda klasiniai susi- 
pratusiems Amerikos lietu
viams darbininkams, kad ne
turėtų atstovo minimame kon
grese. ,

t»
n

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- | 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. [

J Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- (j 
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Ęrookly- L3 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus F Į 
miestus.. ’V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas. I |

v

Scholes Baking, Inc. 1
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES < 

10 SCHOLES STREET
'Brooklyn, N. Y. ' ; • Phope stagg 9645
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TUOJ UŽSISAKYKI! PLATINIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

Parašė M. Unždžiene, išleido “Laisvė”
32 Puslapių. Kaina % centai

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
pinigus, kaina tik 3c už knygutę

Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri
siųsti 8c vertės štampų, nes kainuoja persiuntimas.

Knygelėje telpa sekanti klausimai į kuriuos autore duoda atsakymus:

I. Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus Pagaminta Daug Naujų Mašinų Sovietų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbė?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo 

Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainas?
5. Kokia Yra Alga Komunistu Partijos Nario, ( 
. Dirbančio Fabrike? q .^.į . .

6. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?
7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje?

8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Sociale Apdrau- 
dą? Ar Reikia Eiti į Teismą Išreikalauti Apdraudą?

9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
A

10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuves Komitetus?
II. Ar Teisybe, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 

Darbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybe, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į 
Dirbtuves?

21. Ar Tiesa, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo
Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug '
, . , Už Tai Reikia Mokėti?

• ' • A • / « • . ‘f , * . /

23. Ar Tolimesne Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovietų Valdžiai?

* ‘ * t

26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokiu Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR?
29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?
30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką

Atsiekė Rusijos Darbininkai?

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasi tais atsakymais. Todėl ši knygelė la
bai lengva platinti. Tat greijt užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: ‘laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

*
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SIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. š.

(Tąsa) mes apsigavome, įlįsdami į bankus, be ko
Augščiau nurodžiau ūkininkų padėtį i būtume galėję apsieit.

Trakų apskrity. Kituose apskričiuose, kaip | Tai taiP ir Panašiai man nupasakojo 
tai, Vilkaviškio, Mariampolės, Šiaulių ir kt. i stambesni Lietuvos ūkininkai. Jie tankiai 
ūkininkai geriau gyvena. Bet ten gyveni-: išsitar<ia: mažai žemės> mažas ūkis,—ma
mas geresnis todėl, kad ten žmonės turi žiau skolos ir mažiau bėdos. Duonos, mė- 
daugiau žemės; ten ir žemė geresnė, negu sos.ir Pieniškų valgių stambesni ūkininkai 
Trakų bei Ukmergės apskr. ViršminėtuOse' bet su pinigais ir jiem esą striuka... 
apskričiuose nuo seniau žmonės kur kas .bet mažažemių ūkininkų ir bežemių
geriau gyveno. Bet dabartinis krizis smar- darbininkų gyvenimas keleriopai sunkes- 
kiai prispaudė ir tų turtingųjų apskričių nis> ne£u buožių. Mažažemiai mėsos tik 
gyventojus-ūkininkus. Į skolas jie labiau jI retkarčiais pagauna, o ne valgo; sviesto 

[visai nevalgo,—už jį nusiperka druskos, 
žibalo ir kitų dalykų. Su stambiu ūkinin^

4. f '

žiau. skolos ir mažiau bėdos. Duonos, mė-

įlindę, negu trakiečiai bei ukmergiečiai 
mažažemiai. Teko kalbėtis su ūkininkais 
iš Suvalkijos. Nekurie jų sakė, kad jie jau ku ir antstolis ir kiti valdininkai kitaip 
neturi savo ūkių,—jųjų ūkiai perėjo į ban
kų rankas. Sako, mes lyginamės randau- 
ninkams. Bankai gali mus bile dieną iš
mest laukan iš mūsų ūkių ir kitą paso-
dmL.. Suvalkijoj ir kituose apskričiuose (“ūr. Pat.”) telpa Liet. Ūkio banko skel- 
yra ū inm ų, uile tie < įsiskolinę, kad visa —parduoda iš varžytinių 62 ūkius!
žemė su trobesiais neviršija skolos. [Smulkiai aprašo ūkio turtą, paskiau, kiek

Vienas vilkaviškietis sake, kad jo žemės 
(parduodant su trobesiais) kaina neviršys 
700 litų už hektarą, o skolos bankui turiu 
po 900 litų ant hektaro! Girdi, už savo ūkį 
parduodant netik nieko negaučiau, bet dar 
skoloj likčiau. Pajėgiu tik nuošimčius ban
kui sumokėti iš savo ūkio, o su pačia suma 
nežinau kas bus,—laukiu geresnių laikų, 
laikų, kada už gyvulius bei javus turguj 
galėsim tiek gaut, kiek gavom 4—5 metai

skaitosi, švelniau elgiasi, negu su biednai- 
siais; turtingesniem ūkininkam net ir įvai
rių išlaidų, bausmių mažiau sudaro.

Štai praeitą žiemą viename laikraštyje

mato, kad Rooseveltas ir John
sonas yra darbininkų priešai ir 
pavergėjai: o kad ir mato, bet 
kitiem nepraneša, nes tai būtų 
didelis prasižengimas prieš bur
žuaziją, kurią geltonlapiai taip 
augštai garbina.

Tik pasiskaitykime šį augšti- 
nimą: “Prez. Rooseveltas pa
reiškė, kad indusįrinio atsteigi- 
mo programa dž trumpesnes va
landas ir didesnes algas susi
lauks pasisekimo. Johnson .ti
kisi, jog iki rugsėjo ;1 dienai š. 
m. prie ‘ darbų -sugrįš > apie 
5,000,000 ar 6,000,000 darbinin
kų.’’ | j ; • H ;;■ L ■ !

i ' * . : •: i * )
Na; tai ar sugrįžo tĮis skai

čius darbininkų į darbus? juk 
jau ir “Labor Day” atėjo ir nu
ėjo’ apie kurią taip daug bur- 
.žuazįniaj, laikraščiai rašė, nuo

ko ir lietuviški. geltonlapiai ne
atsiliko, kad apie tą laiką be
darbė sumažės. Na, ar suma
žėjo bedarbė? Nu ne, dar pa
didėjo, nes tą liudija ir “Relief 
steišinai”, kad pas juos ateina 
kasdieną vis naujos bedarbių 
šeimynos, reikalaujančios pašai-

• . I / . ' '

pos.
žinių Rinkėjas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO.

Svarbios prakalbos A.L.D.L. 
D. ir L.D.S.A. vienybės klausi
me. Kalbės draugė S. Sas
nauskienė, iš 'Brooklyn, N. Y., 
“Darbininkės” redaktorė.

Prakalbąs • rengia L.D.S.A. 
24-ta kuopa, utarninke, rugsė
jo 19-tą diėną, 1933, Lietuvių 
svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Draugė Sasnauskienė kal
bės apie svarbius šios dienos 
klausimus, kaip NRA ir mai- 
nierių kovas Pennsylvanijos 
valstijoje. Taipgi kalbės apie 
svarbumą suvienijimo ALDLD 
ir LDSA. Kiekvienas darbinin
kas turėtų. ‘ atsilankyti šiose 
prakalbose ir išgirsti draugę 
Sasnauskienę.

; širdingaružkviečia komite
tas. (220—221)

PHILADELPHIA, PA.
The Philadelphia LDS Youth 

Branch will meet on Thursday, 
I September 21 at 8 p. m. sharp at 
’ 924 Sartain J_St. Every mdmber

should be there and if possible bring 
a prospect. Help us to build our 
Youtįi Branch, i < .

F. Gedvlles/Financial Sec?
< • (221-222)

DETROIT, MICH.
AliDLD 52 kuopos susirinkimas 

atsibus kfetvirtadienj, 21 dieną rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Draugijų sve# 
tainej 25 ir Vemor Highway. Drau
gai visi .dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų.

Sekr. N. Astrauskienė.
. (221-222)

, PHILADELPHIA, PA.
Ketverge, 21 Sept. įvyks masinės 

tarptautinės prakalboL Girard Ma
nar HaU/911 W..
8 vai. vakare. Tą 
įvyksta Torglerio i

1 teismas. Jiems f 
mesti reichstago sųdleginimą ir noTl 
juos nugalabiti. Skaitlingai susirin
kite ir protestuokite pfieš fašistinį 
terorą. I < • ; : ■

i (221-222)

rd Avė., kaip 
ąą Vokietijoje 
Ntą komunistų 
tai nori pri-

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

Paklausę Patarimų Apsivylė
Pasiteiravus pas stambesnius ūkininkus, 

kodėl jie taip įsiskolino bankam, daugelis 
paaiškino, kad jie apsivylė, paklausydami 
valdžios ir bankų patarimų, paraginimų. 
Keletas metų atgal, tai yra 1925-26 metais 
ir vėliau, kuomet Lietuvos bankai dar ne
turėjo gerų šaltinių įdėt savo kapitalą, kad 
neštų gerus nuošimčius, jie, su pritarimu 
valdžios, ragino ūkininkus modernizuot 
savo ūkius; ragino sekt<danų bei vokiečių 
ūkininkų pavyzdį. Girdi, pirkit įvairias 
ūkio mašinas, pirkit visokias, dar mum ma
žai girdėtas trąšas; pirkit veislinius gy
vulius ir tt. Mes, bankai ir valdžia, pa- 
gelbėsim jum lengvom sąlygom; skolinsi
me jum pinigų tiem reikalam ir tt. Ūki
ninkai tokiu pasiūlymu nusidžiaugė. Tuoj 
pradėjo traukt į bankus ir imt pinigus, 
kaip iš kokio aruodo. Daugiausiai įsisko-

ūkininkas skolingas, už kiek ūkis parduo
damas. Dabar tame pat laikraštyje ir 
tas pats bankas vėl talpina per visą pus
lapį skelbimą: parsiduoda iš antrų varžy
tinių 32 ūkiai. Jau iš antrų varžytinių,— 
per pirmas varžytines niekas nenupirko. 
Perskaičius tą skelbimą smulkmeniškai, 
randi ūkių, kuriuos gali nupirkt už treč
dalį jų tikros vertės, sprendžiant pagal 
žemės daugį, gyvulius, trobesius. Bet ar
šiausia bankui, kad iš varžytinių ūkius ne
labai kas perka, neskaitant pačių valdinin-

Šį pavasarį laikraščiuose pasirodė žinu
tė, kad Kauno valdonai ruošia patvarky
mą, sulig kurio bus aprubežiuojama valdi
ninkams pirkimas ūkių iš varžytinių. Jei
gu jau tūlos ministerijos tuomi susirūpi
no, tai, turbūt, valdininkai daugiausia pri
siperka ūkių už pusę kainos ar dar pigiau. 
Vienus dvarus Lietuvoj sumažino, ton vie-; 
ton kiti buriasi.

Vieną kartą patėmijau žinutę iš Ukmer
gės apsk., pranešant, kad vieno valsčiaus 
viršaitis greit taps stambiu dvarininku, nes 
jau trečią ūkį perka iš varžytinių. Viršai
tis ir tas naudojasi kitų nelaimės proga.

Uždarbiai ant ūkio
1929 metais vasarą, užėjus laukų darbam, 

javus 
kirst, gaudavo 5 litus dienai, moteris—2.50 

i lit. ir valgį. Praėjus 3 metam, jau/vyras 
I pas ūkininką daugiau negaudavo kaip 3 

Gave ninicu išT banku Ilitus’ Gi šią vaSar£į laukų darbam vYr% 
% P SU / , pasamdydavai už 2 litu, o moterį už pus-

antro,—ir tai tik per patį darbymetį. Žie
mą kam prisiėjo samdyt kult, tai daugiau 

memokėdavo vyrui, kaip 1 litą. Ir tai dar 
sunku buvo gaut vieta ir litą uždirbt. Bu
vo atsitikimų, kad praeitos žiemos laiku 
ateidavo jaunų vyrų siūlytis pas ūkininkus 

• dirbt veltui,—tik duok gerai pavalgyt! Gir- 
| di, valgyt namie nereikėtų, ar šiaip ar taip 
[nieko neturim veikt.

(Tąsa bus.)

... 1 . -, . t, i ’ at - ii- vyras su dalge šienaut pievas ar jlinome i Ūkio Banką. Maneme, pakelsim . & _ ... .. . , . r
savo ūkį augščiau; nuošimčius tuo tarpu 
nesunku apmokėt, o vėliau, pakėluszsavo 

 

ūkį augščiau, nesunku bus sudaryt /r pati 
skola atmokinėt.

;mes jų labai nespaudėme kišeniūj: pama
tėm kur naujesnių ūkio mašinų ar šiaip 
pagerinimų—-pirkome. Bet štai, užėjo nie- 
kad negirdėtas ūkio krizis; atėjo laikas, 

'. kad už nupenėtą bulių vietoj gaut 500 litų i 
gauni 100 ir mažiau; pasijutom, kad mes 
kaip tik nuošimčius galim sudaryt. Mo
kam nuošimčius ir laukiam geresnių lai
kų. O čia bankai spiria atiduot pačią su-

j' mą.
,nežlugtų bankų indėliai.

Tyrinėja mūsų apyvartą, žiūri, kad 
žodžiu sakant,

Pagyrų Puodas Man Nesuprantamas
. < BALTIMORE, M D.

*

The Baltimore Association of 
Commerce raportuoja, kad nuo 
pradžios Roosevelto kampanijos 

č grąžinimo darbininkų į darbus 
Baltimorėj jau 11,000 darbinin- 

i kų gavo naujus darbus ir 6,354, 
kaip jie už vadina, “pick-up” 
darbus, iš ko susideda virš 
17,000 darbininkų, kurie gavę 

* darbus su pageį^a NRA akto.
Tuo pačiu kartu The Citizens’ 

Relief Committee raportuoja, 
kad praeitą savaitę reikalau
jančių pašalpos skaičius, siekė 
23,282 familijas, tai yra 83 fa- 
milijos daugiau, negu buvo už- 
pereitą savaitę.

Tai kaip čia yra, aš negaliu 
suprasti’—kad 17,000 Baltimo- 
Xėj bedarbių sumažėjo, o reika-

laujančių pašalpos skaičius pa
didėjo. čia man neaišku. Aš 
norėčiau paklaust “Naujienų” 
ar .“Keleivio” korespondento, 
kad tą klausimą išrištų.

Jūs, geltonlapių koresponden
tai, kodėl jūs ‘neparašot teisy
bės, kad ištikrųjų darbai fna- 
žėja, o ne didėja? Čia yra ne
užginčijamas faktas, kad net 
vietinis Relief tą pripažįsta.

Generolas Johnson Algų 
, Kapot o j as,

Unijistas darbininkas Eric 
Ross, kuris yra sekretorius— 
iždininkas Tarptautinės Karpe- 
tų Darbininkų Unijos, praneša 
iš Newark, N. J., kad Lea Fab
rics, Inc., dirbtuvė nukapojo 
darbininkams algas nuo $19.26

Johnsonas, NRA administrato
rius, yra tos dirbtuvės prezi
dentas.

Minėtas darbininkas taipogi ’ 
sako, kad Lea firma išvarė Her- ' 
bert Smalley darbininką iš dar-; ; 
bo, kuris buvo išdirbęs toj dirb
tuvėj 4 metus, tik už tai,' kad 
tas darbininkas ėmėsi aktyviš- 
kumo organizuoti darbininkus 
toj dirbtuvėj.

Na, tai ką dabar sakysit, po
nai socialistai ir socialfašistai, 
tokią žinią paskaitę? Mažu ir 
dabar sakysit, kad “Laisvė’’ 
rašo neteisybę? šita žinia yra 
išimta iš buržuazinio laikraščio 
“The Baltimore 
7 dienos.

O geltonlapiai 
ština Rooseveltą
už jųjų gudrų mulkinimą darbi
ninkų ir algų kapojimą. Bet. 

j kuomet geltonlapiai palaiko bur- 
jie nei ne-

Sun” rugsėjo

visuomet aug- 
ir Johnsona

.----- - uUV Kuomet geitomapiai pai
iki $16 į savaitę. O generolas Įžuazinę sistemą, tai ji

ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą
Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

$4.50 Vertės Leninizmo Raštą už $1.00
Komunizmo A-B-C. Parašė Bucharinas. Tai ge

riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ir 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 
ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė. M. Ja- 
■roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda

ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c
Lenino' Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.

Visos trys knygos tik $1.00

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

Kaina buvo 75c. Dabar 10c«
Abi knygos kartu perkant 50c

{domiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. • Kabia 50c

Abi knygos tik $1.00

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

, Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim

ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary
ta ir turi 608 puslapių

Kaina buvo $2.25. Dabar 50c
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

Darbininką Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata.” Šią knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta antTabai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1-00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

$5.00 Vertės Marksizmo Raštą už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-184ji ir Pieliečių
Karas Francijoje. Parašyta K. Markso. Būtinai' 

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabar 25c

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Vienas tomas Lenino Raštų 25c
Visos knygos tik $1.00

\ ‘ ; M ’ j t ' . ( ?' '; :

< Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
, . J ( . 1
Religija. Antras tomas. Parašė S; Mįatuįaitis.

Knygą turi 250 puslapių. į Gražiai apdaryta. 
Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,” 
‘<st6b(iklai,’, /‘šventės”, ir 1.1. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Kaina 75c

Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 
nas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 56.

’ • , • Kaina $c
Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.

M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25 Dabar 25c
Visos kartu už $1.00

i

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
t *

Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės: Kovos 
Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jojį ap
rašoma Vokietijos socialpatriotų išdavyšUs ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

Rusijos Istorija. Parašė
Labai naudinga.

256 puslapių. Apdaryta.
Kaina buvo $1.50.’* Ddbar
Pokrovski. 320 puslapių.
Kaina buvo $1.75. Dabar

25c

25c

50c
Visos už $L00

Faktai Apie Sovietą Sąjungą
9

Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė drg.
R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. Daug 
paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie
čių valdžios.

Aliejus.
ta.
Sinclair, 
ga.

Kaina $1.50. Daba^ tik 75c

{vairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary- 
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 

Apysaka ,labai užimanti ir naudin-
Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
Šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
apysakų iš pereito karo, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių.

Kaina tik 35c
SPALIS IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje yra 

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Vrangęlį ir 
“Ar čirdi Jų Balsus?” apysaka iš Amerikos.L 

,farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir* ‘ 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik

■ $1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai įgaus ją 
' ' veltui. * j i

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM .

Kas Pirks už $3.00 Knygų Vertės, Gaus tik už $2.50

Prie Kiekvieno Knygą Seto Duodame Visai Veltui 
Knygą “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkiškų Eilių Knyga

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y,

t

t

w$4i
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Antradienis, Rugs. 19, 1933 Penktas Puslapis
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LAISVS

Braižiniai DAN RICO1919 Metais Plieno Darbininkų Streikas
(Sulig Wm. Z. Foster’o knygos—“1919 Steel Strike.”)
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Jei nepa-

Kviečia RENGĖJAI.

“dilgintojas” 
derybas su 

tai nedėkin- 
drįso klausti

jog tik tuomet nereikės mušti 
darbininkams algų ir užteks 
pinigų šelpti bedarbiams.

• MOTERŲ DARBININKIŲ VARGAI

Kovą ųŽ žodžio laisvę gerai 
panaudoję gnijos. Ji atnešė naują 
viltį ir pasitikėjimą savim plieno 
darbininkams. Plieno trustas taip 
tvirtas jiem atrodė, kad darbinin
kai visai jautės be vilties, per il
gus laikus. Dabar jau jie pasi
aukavusiai dirbo del streiko. Jie i 
dagavo naujo pasitikėjimo vadam, 
kuriuos j»e laikas nuo laiko matė 
policijos, apdaužytus ir areštuotus 
darbininkų kovose.

2. Daugybe naujų sunkumų at

sirado. Tai tiesa, kad darbinin

kų reikalavimai buvo geri ir dar
bininkai patys buvo kovingi. Bet 
kas buvo daryti su tais, kurie pa
sekmėje organizavimo prarado sa
vo darbus? Tūkstančiai tokių bu
vo ir jie vaikštinėjo gatvėmis rei
kalaudami pagelbos.

Dar man gyvenant Lietuvoje, ka daug nusiskundimų išgirsti, 
ne kartą tekdavo girdėti iš žmo- kaip jos sunkiai ir ilgas valan- 
nių, ypač tų, kurie buvo grįžę das turi dirbti, visuomet prieš 
iš Amerikos, Kanados, kad, ęir- . savo ponus drebėti, jiems palai
di; Amerika-Kanada, tai yra kauti, 
“aukso ir laimes” šalys. Ypač, 
sakydavo, moterims, mergi
noms, tai tikrai rojiškas gyve
nimas: nei dirbti nereikia, vis
ko pertekliuj, tik gyvenk ir no
rėk. Tokia kalba ne vieną iš 
mūsų, moterį ar merginą, vi
liote viliodavo ir pas kiekvieną 
atsirasdavo noras kokiu nors 
būdu pasiekti šį “rojišką” gy
venimą.

Neginčysiu, kad pirmiau, keli 
metai atgal, dar šiai depresijai 
neužėjus, moterų padėtis Ame
rikoj, Kafradoj, gal būt, buvo 
geresnė (tik ne visų), . negu 
Lietuvoje ar kur nors kitoje ša
lyje; bet dabartiniu laiku ir1 jų 
gyvenimas pasidarė daug sun
kesnis ir juo tolyn, juo eina 
sunkyn. / n;0 , '

Daugume! žmonių dar vis lai
kosi senos nuomonės, sakydami, 
kad moterims ir dabar gerai, 
nes jos nejaučia bedarbės—kuri 
tik nori, g,ali dirbti. Bet tai 
tik iš dalies tiesa, kad moterims 
daug lengviau gauti darbas, 
kad ne dirbtuvėse, tai ant taip 
vadinamų “pleisų.”

Daug pažįstu merginų, kurios 
dirba ant “pleisų” ir, su jom

bolševiku apšaukia ir parodo 
duris.

3. Akyvaizdoj to, Amalgamated 
Association of Steel Workers no
rėjo atskirai nuo visų kiti) unijų 
taikytis. Prezidentas tos unijos, 
Tighe parašė laišką ponui Gary, 
vadui Plieno Trusto, prašant at
skiros konferencijos. Bet' kada 
Gary atsisakė bile kokias konfe
rencijas turėti su darbininkais, 
Amalgamated Association pasiliko 
bendrajam streiko komitete.

darbininkų išnaudojimą— norė
tų priklausyti vienai ar kitai 
darbininkiškai organizacijai, la
vintis, bet ar joms yra laiko 
pašvęsti tam darbui?' Ne! Jos 
visuomet pririštos prie darbo. 
Išeiti gali tik vieną, o daugiau
sia du kartu savaitėje, ir tai 
tik ant kelių valandų. Be or
ganizacinio darbo, juk yra as
meninių reikalų, o gavus kelias 
valandas liuoso laiko, daug ką 
nenuveiksi.

Nors man šioje darbo srityje 
dabar netenka susidurti, bet iš 
praeities esu patyrus ant savo 
kailio, todėl pilnai įeinu į pa
dėtį tų, kurios dirba stubose. 
Bet nuo savęs, taipgi kviečiu 
visas; nežiūrint visų kliūčių, 
spiestis į būrius-darbininkiškas 
organizacijas, kovoti prieš šią 
baisią neteisybę — darbininkų 
išnaudojimą, o ateityje ir mums 
akys nušvis, kai numesime nuo 
pečių šią sunkią mūs išnaudo
tojų naštą, kuri mus slegia per 
metų metus! • 1 ” '

Neikiek negeresnė padėtis ir 
moterų, dirbančių įvairiose 

prie dabarti
nės sistemos. Aš nemanau, kad 
rasis bent vienas susipratęs dar
bininkas, kuris pritartų šiai 
darbo -išnaudojimo sistemai. 
Darbas taip nesutvarkytas, kad 
blogiau ir būti negali. Darbo 
valandos nepakenčiamos—ilgos, 
bet labai dažnai pasitaiko, kad 
išsėdi dirbtuvėje ištisą dieną, 
o tik už kelis centus, nes darbo 
nėra; gi kitą dieną tiek daug

gero vardo neiš
girsti, o atlyginimas, ką jau ir 
bekalbėti!—Negana, kad dirba 
nuou vai. ryto iki 9-10 vai. nak
ties, bet labai dažnai pasitaiko, 
kad vidurnaktyje reikia keltis 
ir daryti puotas išlepusiai ponų 
kompanijai, kurie negaili tavo 
darbo; jiems nesvarbu ar tu 
turėsi laiko atsilsėti, kad ant 
rytojaus ir vėl galėtum per iš
tisą dieną jungą nešti.

Na, o jei atsiranda kuri drą
sesnė ir pasipriešina prieš savo 
ponus, prašydama-nurodydama 
sutrumpinti darbo valandas ar 
uždėti kokį dolerį, tai atsaky
mą gauna sekantį: 
tinka, nebūk; tavo vietoje lau
kia šimtai ir su mažesniu at
lyginimu!” Gavus tokį atsaky
mą, ne tik kad daugiau nesi
priešina, bet atvirkščiai, sten- ! dirbtuvėse ir kt 
giasi įtikti savo ponams, kad 
nepavarytų. Gi kur dingsi pa
varyta su “vilko” bilietu! Tuo
met ii” blogiausia vieta sunku 
gauti; o jei kitokio amato ne
moki, tai ir kęsk!

Daug yra merginų, moterų, 
dirbančių ant “pleisų”, kurios 
supranta reikalingumą organi
zuotis į darbininkiškas organi- 

įsikalbėjus apie jų tarnystę, ten-j zacijas ir kovoti prieš šį baisų

Šu Dainomis, Prakalbomis ir Kitais Įvairumais

Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS, P. BUKNYS ir nuo Jaunuolių—J. ORMAN

Nedėlioję, 24 d. Rugsėjo-Sept., 1933
ANT NEW POND EŽERO KRANTO, NORWOOD, MASS.

PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTE. PROGRAMA' 3-čią VALANDĄ PO PIETŲ 
RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJOS PIRMAS DISTRIKTAS

Programoje Dalyvaus: So. Bostono, Nawoodo, Stoughtono ir Montello Chorai; 
Worcester Merginų Oktetas ir Dramatiška Grupė, Kuriai Vadovaus B. L. ŠALIN AI- 
TĖ iš Brooklyn, N, Y. * ’ i

ŠOKIAMS GRIEŠ MONTELLO MUZIKANTAI
Kviečiam darbininkišką visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir turėti smagų laiką. 

Taipgi paremti plačiai varomą darbininkišką judėjimą.
P. S. Jei ir lytų tą dieną, tai parengimas įvyks Lietuvių Svetainėje, 13 St. George 

Ave., Norwood, Mass., ir ta pati programa bus duodama svetainėje. Todėl kaip vieti
niai, taip ir iš plačios.apielinkės skaitlingai susirinkite.

KELRODIS: Iš visų pusių, važiuojant, reikia davažiuoti iki No. 11 kelio, o No. 11 keliu 
važiuokite ikr Wilson St. Ir Wilson St., Norwoode, įvažiuosite tiesiai į pikniką.

- i ./ ....
4. Buvo nutarta laikyti nacio- 

nalį < unijų susirinkimą', apsvars- 
tyU , ką toŲaus • reikia įdaryti, Tai 
buvo didžiausis plieno darbininkų 
susirinkimas visoj Amerikos isto
rijoj. Iš raportų pasirodė, kad 
ūmai reikėjo imtis darbo ir. veik
ti, kad apsaugojus darbiriihkų in
teresus. Konferencija nutarė ben
drai eiti į derybas su plieno kom
panijomis. Tarp kitų, j tą komi
tetą jėjo Gonipersas, Fitzpatrick 
ir Fosteris. .

Darbas gauti dirbtuvėse yra 
sunkiau negu stubose, ir be re
komendacijų visai negalima 
gauti. Kartais ir rekomenda
cijos mažai gelbsti, jei reko
menduojama moteris ar mergi
na nepuola bosams į “akį”.

Dabartiniu laiku moterys yra 
išnaudojamos ne tik darbu 
(fiziniai), bet taipgi ir mora
liai. Patikai bosui, sutikai su 
jo ‘prašmatniais” norais,—ge
rai, bet jei ne, tuomet jau ir 
žvairuoja, persekioja ir tfk ma
žai priekabei atsiradus, pavaro 
iš dirbtuvės.' Dauguma sutin
ka su bosų norais, peš kitokios 
išeities nėra. Ir kaip nesutik
ti, jei čia pat badas į akis žiū- 
Ti—namie 
driskusių 
darbo.

Iš visa
išeina, kad ši 
bai apvylė mus moteris, mergi
nas,'ir vietoje rojiško gyveni
mo mes jaučiame vien skurdą.

pulkas alkanų, ap- 
vaikų ir vyras be

Skolins Farmeriams 
$150,000,000

Bijo Konųmizmo, bet 
Drąsina Buržuaziją

WASHINGTON. — Val
džios finansinė įstaiga Re
construction Finance Cor
poration skolinsianti $150,- 
000,000 farmeriams morgi- 
džių apmokėjimui. Bet iš 
to pasinaudos tiktai bankai, 
kurie tuos morgidžius turi 
išdavę farmeriams. Farme- 
riai vis tiek turės paskui 
valdžiai atsilyginti.

PADĖKITE RINKTI

to, ką čion parašiau, 
rojiška” šalis la-

darbo būna, kad, rodos, galą Bet mūsų skurdas ir išnaudo- 
gausi bedirbdama; nėra laiko 
ne tik kad tinkamai pavalgyti, 
bet nei nosį nusivalyti! “Piece
work” dirbant, kurie skubesni 
darbininkai ir jei pasitaiko dau
giau darbo, uždirba daugiau, 
bet kas, galų gale, iš to išeina? 
Ogi štai kas: bosai, pastebėję 
didesnę įdirbamą algą, brūkšt ir
nukerta kelis dolerius! Na, o (ties, 
jei pasipriešinai, tai tuoj tave

j imas pasibaigs tik tuomet, 
kuomet suprasime reikalą ko
voti prieš savo skriaudėjus, to
dėl meskime tą seną nuomonę 
apie moteris, kad joms vieta 
tik prie puodo. Pasirodykime, 
kad ir mes galim eiti kartu su 
vyrais ir kovoti prieš neteisy
bę,* siekdamos šviesesnės atei-

Torontietė
--------------.--------------------------
ną, o dabar tik dešimt ir pusę. 
Juk tai neapsakomas “pageri- 

' nimas.”

Miestas Negalės Išmo- | 
kėt Darbininkam Algų?

’YORK. — Atrodo, 
savaitės kitos miesto 
nepeturės pinigų iš-

NEW 
kad už 
valdžia 
mokėt algas savo 143,000 dar
bininkų bei tarnautojų. Bet 
valdžia pAšir^žUfe tuojaus. ap
mokėt bankiėriams 30 milionų 
dolerių.

Valdininkai kalbasi, kad rei
kės skardžiai nukirst algas 
mokytojams, r a s t i n i nkams, 
mechanikams ir visiems mies- 

idant

“Dilgučių” rankiotojas taip
gi turėjo progos gauti darbą 
pas Austin Nichols ant Kent 
Ave., Brooklyn, šie ponai ir
gi pasirašė po NaRAis; moka 
algos 2 dol. 50 centų už 8 ir 
pusę vai., arba 15 dolerių sa
vaitėje. Bet, deja, visų dienų 
neduoda išdirbti, ypač nau
jiem neduoda šeštadienių 
dirbti, nes, mat, pusę dienos 
dirba, o už visą reikia mokėti.

Nemanykit, kad “Dilgučių” 
rašytojas gavo darbą dėlto, 
kad daugiau darbų atsirado. 
Visąi ne; gavo dėlto, kad kiti 
negalėjo pakęsti blogų darbo 
sąlygų.

tiniams darbininkams, 
patenkinti bankierius.

Socialistų Partija sutinka su 
naujai sumanytais taksais, 
kaip kad ant naudojamo van
dens, taxi-cabų ir kt.

Tiktai Komunistų Partija 
priešinga mokesčių kėlimui. 
Kompartija reikalauja sustab
dyti išmokėjimus bankinin-. Howe apskaitliuoja, kad mies- 
kams šimtų milionų doleriui to gyventojai, daugiausia dar- 
per metus; komunistai sako, įbiniųkai, per dvyliką mėnesių

J. Sgr.

Vėl Pabrangins Duoną
NEW YORK. — Daktaras

Ar žinote, kad “Dilgučių” I 
rašytojas jau susilaukė Roo- j 
sevelto “mėlynojo karvelėlio 
loskų.” Ant raštinės lango 
kabo “karvelis” su NaRAis— 
darbo valandos, “prielankiau
sios,” vos tik 10 ir pusėj į die
ną, 6 pilnos dięnos . savaitėje, 
arba 66* valandos. Nahjam 
moka net 12 dolerių už. tokią 
savaitukę. Dirbk ir norėk; pasį 
dėkavodamas ponui Roosevei- 
tui. . .

sumokės milioną dolerių dau
giau už duoną, negu metai at
gal. Duona pabrango, kad 
valdžia apkrovė dideliais mo
kesčiais kviečių malimą, o 
Amerikos kviečiai į užsienį 
yra “dumpinami” juokingai 
pigio.mis kainomis.

New Yorko Valstijos Kepė
jų Sąjungos prezidentas Earl 
!A. Cox rugs. 16 d. pranaša
vo, kad duona bus dar pa
branginta.

Pagal valdžios patvarky
mus, branginama pienas ir ki
ti produktai. Todėl darbinin
kai vis mažiau tegali jų iš
pirkti. Del tos priežasties, 
pav., A and P groserių krau
tuvės per penkias paskutines 
savaites pardavė pusseptinto 
nuošimčio mažiau produktų, 
negu pirmiau.

Vokietija Grūmoja

“Times’o” korespondentas 
Porter praneša iš Kubos, 
jog ten, ypatingai cukraus 
fabrikuose, labai smarkiai 
darbuojas komunistai. Ta- 
čiaus Porter ramina Ame
rikos buržuaziją, kad ko
munistai neturį tokios or
ganizacijos, kuri galėtų pa
imti ir išlaikyti savo ranko
se Kubos valdžią.

Dar du jaunuoliai Išvyko 
J Paryžiaus Kongresą

BOSTON, MASS.—Bos
tono ir apielihkės Komunis
tų Partijos distriktas renka 
piliečių parašus del uždėji
mo ant baloto partijos kan
didatų. Iki šiol darbas ėjo 
labai lėtai. Partija šaukia 
narius ir simpatikus pasi
skubinti. Lietuviai darbiniu- stovas nuo jūrininkų, o ki- 
kai, padėkite partijai rinkti tas nuo Fordo dirbtuvių 
parašus! jaunuolių.

Rugsėjo 13 d. išvažiavo 
trys jaunuoliai delegatai į 
Paryžiaus kongresą, kurių 
tarpe buvo ir lietuvių jau
nuoliu atstovas d. K. Stri- 
žauskas. Pereitą šeštadienį 
išvažiavo dar du—vienas at-

aMIRĖ GARSUS
CHIRURGAS

BERLYN. — Mirė profe-

SĖKMINGAS STREIKAS
PITTSBURGH, Pa. — Šio 

miesto drapanų valymo ir* 
dažymo fabrikai uždaryti, sorius Max Zondek, 65 me- 
Darbininkai paskelbė strei-1 tų amžiaus, garsiausias Vo
ką. Streikuoja apie du tūk-Į kietijos chirurgas. Mirė 
stančiai darbininkų. | nuo plaučių uždegimo.

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

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

>

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

<

<

>

;■> Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. ___
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

>
< >

<

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

< >

o

<1

<f>

Mes
<!>

<♦)

!>
Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnhani
Dr. Theodore Conklin

rj’to iki 9 vai. vakare.iš 
valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

<♦>

<i>

<!>

<i>

Beje, tas jūsų 
turėjįo .nemažas 
darbdaviu. Vis 
gas sutvėrimas:
boso, ar jis galėtų pragyventi 
su 12 dol. savaitę. Bosas at
šauna, lyg užgautas, kad ne. 
Tai kaip kitas gali, jei tu ne
gali? Tada bosas siūlo 14 dol. 
Ant galo, duoda 16 dol. su 
prižadais pakelti mokestį, 
kaip greit darbą “pramoksi."

Ko daugiau bereikia, djrbk, 
kol šonai truks po. NRA prie
žiūra!

Sako, kad <pirma .čion dirbo 
pusvienuoliktos valandos į die-

BERLYN. — Hitlerio ag- 
entas Frick, vidaus reikalų 
.ministeris, pareiškė, kad 
Vokietija atsisakys būt “pa
žeminta” ir “paniekinta”. 
Jeigu jinai negausianti ly
gių teisių su kitomis valsty
bėmis, tai visai pasitrauk
sianti iš “nusiginklavimo 
konferencijos.”

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas b'us 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
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J. Eisenberg Skudurinės
Darbininkams-kėms

Queens Komunistų Kan 
didatai Rinkimams

Svarbus Amalgameity 
Kriaučių Susirinkimas

Draugės ir draugai, jau aš 
rašiau “Laisvėje” apie mūsų 
padėtį šioje dirbtuvėje. Bet 
kuo tolihu, tuo labiau esame 
persekiojami. Pavyzdžiui, še
štadienio vakare bosas išmetė 
vieną darbininką iš darbo už 
tai, kad jis kitam pasisakė, 
kiek algos gauna. Mat, pa
starasis tegavo tik 12 dolerių 
savaitėj. Taigi, gavęs algos 
už 5 dienas 10 dolerių, nueina 
pas bosą, matyt, pats nesu
prasdamas, ką daro, ir lyg 
kūdikis skundžiasi, “kodėl 
anas gauna 16 dolerių, o aš 
tik 12 dolerių savaitėje?” 
Jam bosas pakėlė algą iki 14 
dolerių savaitėje, o tą, kuris 
gavo $16, prašalino.

Tas pats bus ir yra su mo
terimis. Daug kartų nei ne
žinome, už ką mūsų drauges 
išmetą iš darbo; tik pamato
me, kad nauja darbininkė vie
toj buvusios.

Taigi seredos vakare, rytoj 
kviečiu tisaS" moteris-mergi- 
nas ir vyrus darbininkus atei
ti po num. 61 Graham Ave. 
(vienais laiptais į viršų). Čio
nai turėsime pasitarimą, kaip 
pagerinti savo būvį ir darbo 
sąlygas.

Nereikia niekam girtis, 
jūs veikiate bei kur eisite; 
laikykite viską slaptybėje,
bijokite šnipų iš jūsų tarpo, 
nes visi žinome, kur kas gy
vena;. tad nereikės palei dirb
tuvę juos gaudyti.

Mums, moterims ir vyrams, 
privalumas yra dirbti ne dau
giau kaip 6 valandas per ^je
ną ir gauti po 45 centus į va
landą, tai yra už 36 valandų 
darbo savaitę turime gauti ne 
mažiau, kaip $14.20 algos, o 
ne taip, kaip dabar kad dau
guma gauname po 7 ar 8 dole
rius už 48 valandas darbo 
savaitę.

Pietums turi būti visa 
landa. Nes veik visos ir 
gyvename tik kelis blokus 
dirbtuvės, o dabar esame
versti valgyti smirdančioje, 
dulkių pilnoje dirbtuvėje. .

Tokius 
tarti, jei 
ra dalis, 
mai gali
Nereikia manyti, kad kas nors 
norės skebo vardą nešioti.

Aš būsiu tame susirinkime.
Reporterė.

ką
už-
ne-

per

va- 
visi 
nuo 
pri-

dalykus turime ap- 
ne visi, tai nors ge
nes mūsų reikalavi- 
būt lengvai laimėti.

Didelis Bendro Fronto 
Mitingas už A. Terzanį

NEW YORK. — 500 
bininkų susirinko į 
fronto mitingą—konferenciją 
pereitą šeštadienį Irving Plaza 
svetainėje kovai už paliuosa- 
vimą Athos TerzaniO. Šis dar
bininkas yra melagingai kalti
namas, būk jis nušovęs stu
dentą Ant. Fierro, priėšfašis- 
tinį veikėją. Jį nušovė Asto- 
rijoj vienas fašistas, bet val
džia pabėgdino žmogžudį, o 
patraukė tieson nekaltą dar
bininką.

Minimame mitinge dalyva
vo daugiau socialistų, negu 
kada pirmiau. Tai • naujas 
bendro fronto pasisekimas.

dar- 
bendro

Šiaurių Laimėjimai'
NEW YORK.—-Darbininkai 

keturiose Doll Shoe Kompani
jos dirbtuvėse per streiką iš
sikovojo pridėti algos 20 nuo
šimčių ir sutrumpint darbo 
laiką iki , 41 valandą per 
vąitę. Streikui vadovavo 
dustrinė Čeverykų ir 
Darbininkų Unija.

sa-
In-

Odos

Sekmadienį laikytoje įvairių 
darb. organizacijų bendroj 
konferencijoj buvo nominuo
tas į Queens boro prezidentus 
George E. Powers, smarkus 
streikų vadas; į teisėjus kon
ferencija nominavo TDA ad- 
v o k a t ą Irving Schwabą 
Scottsboro jaunuolių gynėją.

įvairioms 
nominuoti 
kiekvienas 
balsuoti:

Kiti kandidatai 
valdvietėms tapo 
sekami, už kuriuos 
darbininkas privalo

Dora Jones—County Clerck.
Irving Schwab—City Judge.

Assembly
David C. Pisoni, 1st Assem

bly Dist.; Helen Schneider, 
2nd Assembly Dist.; Booker 
T. Morgan, 3rd Assembly 
Dist.; Jim Holmes, 4th Ass
embly Dist.; Chas E. Archer, 
5th Assembly Dist.; Greta 
Kronfeld, 6th Assembly Dist.

Aiderman
August Henkel, 58th Alder- 

manic Dist.; Teofil Meller, 
58th Aldermanic Dist.; N. 
Napoli, 60th Aldermanic 
Dist.; George Willner, 61st 
Aldermanic Dist.; Tom Lewis, 
62nd Aldermanic Dist.

Great Necko Žinios
Pirmyn Choras rengia šo

kius bei pasilinksminimo va
karą, kuris įvyks subatoj, 
rugsėjo (September) 23 d., 
Manhasset Lakeville Fire Hall 
svetainėje (Station 4), Little 
Neck, Long Island, N. Y.

Pramoga prasidės 8 vai. va
kare ir trauksis net 
Įžanga 35 centai.

Bus gera muzika 
taipgi užkandžių ir 
—alaus, sodės ir kt.

Draugai darbininkai, 
myn Choras laukia jūsų 
mos. Tad ateikite į šį 
linksmininią į naują ir

būsite visi paten-

iki ryto.

šokiams, 
įsigėrimų

Pir- 
para- 
pasi- 
gerą

Iš Great Necko— 
Road iki Northern

svetainę, o 
kinti.

Kelrodis:
Cutter Mill
Boulevard; čia atvažiavus, pa
sukite po kairei ant Northern 
Blvd.; tuoj už vieno bloko bus 
ir svetainė po kairei. Iš New 
Yorko-Brooklyno taipgi North
ern Blvd.

Užprašo,
Komisija.

(221-224)

Del Neįvykusio Išvažiavimo
Pęreitt} sekmadienį Forest 

Parke turėjo įvykti ALDLD 1 
kp. ir Aido Choro išvažiavi
mas. , Jis neįvyko. Bet vis gi 
ten atvyko būrelis rpu^ų rė
mėjų. Neįvyko todėl,, kad iš 
vakaro ir dar ant rytojaus 
anksti lijo lietus ir nebuvo ga
lima supirkti reikmenų. . Po 
pietų, kada paprastai publika 
renkasi, išsiblaivė, bet tuomet 
komisija jau negalėjo supirkt 
reikmenų.

Komisijos Narys.

Lietuvių Amalgameitų Rub- 
siuvių 54-to skyriaus susirin
kimas įvyks 19 d. rugsėjo, 
šiandien, 7 vai. vakare, 11-27 
Arion Place, Brooklyn,

54-to skyriaus pildomoji ta
ryba nutarė šaukt nepaprastą 
ir lokalinį susirinkimą, kad 
apsvarstyt klausimą algų pa
kėlimo* rūbsiuviams,, nes pagąl 
valandų sutrumpinimą turi 
gauti algų .pakėlimą.

Visi lietuviai ’ rubšiuviai, 
moterys ir vyrai, dalyvaukite 
šiame susirinkime,' nes ’ tas 
krausimas visus paliečia.

Taipgi 54-to skyriaus pildo
mosios tarybos visi nariai su
sirinkite kaip 6 vąlanda, pirm 
narių susirinkimo, nes reikia 
pirmiau vienas svarbus klausi
mas 'aptarti. <

K. Jankaitis.

Buržujai Bijo Akis Į 
Akį Pasiginčyt su Ko; 
munistais del Rinkimų

NEW YORK. Socialistų 
kontroliuojami lokąlai 2. ir 
3-čias Darbininkų Komiteto 
Kovai už Bedarbių Reikalus 
surengė pereitą šeštadienį mi
tingą, į kurį šaukė visų/ parti
jų kandidatus, kad kiekvienas 
išdėstytų savo partijos progra
mą delei ateinančių rinkimų.

Bendro demokratų ir repub- 
likonQ kandidato LaGuardijos 
atstovas Langly Post buvę pa- 
sižkdėjęs būti fnitinge; bet ne
atėjo. Buvo pasiųsta pakvie- 

■tti inio. ■ t ei] ę g|'r,ą ma majorui 
O Brien’ui, bet šis atsakė, būk 
esąs kuom kitu užimtas. 

I

Nuo Socialistų Partijos 
bėjo Orage; jis pasakojo, 
darbininkai dabar neturi
voti už būklėj pagerinimą, kol 
“mes padarysime revoliuciją.”

Buvo pakviestas socialistų 
kandidatas į majorus Charles 
Solomon; bet jis nepasirodė.

Komunistus atstovavo Kom
partijos 
majorus 
dulkes 
Orage’o 
bininkai
dieninius reikalus, o tik ran
kas sudėję laukti revoliucijos. 
Drg. Minor 
jog tik per 
darbininkai 
daryt pačią

.Kai del Solomono 
mo, tai drg. Minor parodė fo
tografiją indžionkšino su f to 
socialistų kandidato parašu. 
Solomon, mat, buvo valgių 
marketų savininkų advokatas, 
per kurį jie ' išėmė teismo in- 
džionkšiną' prieš tuęmet strei
kavusius darbininkus. j Ant ry
tojaus po to' liko 4 užmuštas 
pikietiininkas Steve j Katovis. 
“štai kodėl1 Solomon čia ne
atėjo,”—pareiškė komunistų
kandidatas Robert Minor.

1 Socialistai darbininkai, kaip 
ir kiti, parodė pritarimo drg. 
Minoro arguihentams,* smar
kiai jam delnais-plodami.

’ '■ ■- Rep. ■

kal- 
kad 
ko-

P. S. Sukirinkimą garsinam 
anksčiau todėl, kad dirbame 
trumpesnes valandas, tad gali 
me anksčiau pradėti susirin
kimus. Taipgi 54-to skyriaus 
pildomosios tarybos susirinki
mai -prasidės reguliariai 
6:30 vai. vakarea.

kaip

kandidatas į miesto 
Robert Minor. Jis į 

sumalė socialfašisto 
pareiškimą, būk dar- 
neturi kovoti už kas-

TDA 17 Kp. Susirinki
mas Rytoj Vakare

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17 kp. 
susirinkimas įvyks 20 d. rūgs., 
“Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi bū
tinai ateikite į susirinkimą, 
nes tai yra svarbus susirinki
mas : turime prisirengti prie 
TDA Williarhsburgo sekcijos 
konvencijos, kuri įvyks spalio 
29 d. Sekcijos konvępcija yra 
šaukiama, kad geriau prisi
rengt prie TDA distrikto kon
vencijos, kuri įvyks lapkričio 
11.-12 d., tai yra tęsis dvi die
nas. Tad turime pritraukti 
kuo daugiausia ir kitų organi
zacijų, kad pasiųstų delegatus 
ir prisidėtų prie Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. 17-ta 
kuopa turi tam pasidarbuoti.

Taip pat visi 17-tos kuopos 
nariai turi pilnai užsimokėti 
duokles už šiuos metus, nes ki
taip nesiskaitys TDA bariais.

Nuo kiekvienų penkių na
rių turėsime pasiųsti po vieną 
delegatą. 17-ta kuopa turi 
60 narių, tai turi dvyliką de
legatų' siųsti į konvenciją. Tad 
visi būkite susirinkime rytoj 
vakare, 8 vai.

Organizatorius.

Išvažiavimas į Forest 
Parką Rugsėjo 24 d

, Sekmadienį, ,24 <L rugsėjo, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17-ta, kuopa,rengia iš
važiavimą į Forest Parką. Ap
sigynimo kuopą 1 turi labai 
daūg' didelių ddrbų, bet netu^- 
ri pinigų? Meš kreipiamės į 
visus darbininkų1 judėjimo rė
mėjus, kviesdami juos, kad at
silankytumėte į išvažiavimą ir 
paremtumėte mūsų kuopą. 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas gina visus politinius“Primary” Balsavimai

Šiandien yra taip vadinami Tcalinims, o mūsų kuopą,.yra 
“primary” balsavimai. Bur- t°s kovingos organįzaci- 
žujinės partijos per juos nori JOS- 
patirt, kiek katra partija ga- 1 
lės tikėtis balsų paskiau se
kančiuose tikruose balsavi
muose.

Darbininkai, kurie balsuos 
už komunistų kandidatus, tu-1 
ri visai nepaisyti šiandienių 
“praimerių.”

Toliaus bus paskelbta bal-

Rengėjai

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jurgis švilpys, 55 metų, 
; 112 Steamboat Rd., Great 
i Neck,’L’. L, mirė rug£. 15 d. 
bus palaidotas rugsėjo 19 d.

suotojų registravimosi laikas. St. <Ma$riS •JcąJpMi'ę^e*^ ;
Tik tada reikės užsiregistruo
ti, kad galėtumėte balsuoti.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

storai pažymėjo, 
kovas už būklę 

išmoks, kaip pa- 
revoliuciją.

neatėji-

Long 
vakare 
fašistai

Ukrainą Fašistai Kruvinai 
Užpuolė Darbininkus

Babylon miestelyj, 
Islande, sekmadienio 
25 jauni ukrainiečiai
užpuolė savo tautos darbinin
kų susirinkimą, kurį sušaukė 
Ukrainų Darbininkų Susivie
nijimas. Vienam iš darbinin
kų, J. Capui nulaužta koja, 
kitam perskelta galva; sužeis
ta dar keli kiti.

Kilus trukšmui, kas tai pa
šaukė 15 valstijos kazokų. 
Keli žmonės buvo suturėti, iš
klausinėti ir palikti be arešto.

Fašistiniai padaužos pradė
jo tuom, kad užklausė: “Jeigu 
čia yra ukrainiečių susirinki
mas, tai : kur 1 mūsų šalies 
(kontr-rėvoliucinė) vėlia va,> 
kad jos< nesimato?” :

Whalen Atstatomas? /
' 'NEW YORK.: - Yrą supra
timas, ’ kad ne pats; Gr. Wha
len1 pasitraukia iš- NRA yyk-

~ r,j■ ===s
dytojo vietos f šįąme mięste, | 
bet kad Washingtono ponai jį ' 
atstato. Mat, Whalen nemo-1 
kūjo “švelniai sutaikyti” dar-.! 
bininkus su bosais. Per atvi-j 
ra streikų laužymą, . pikietų ’ 
areštus ir stačiokiškas dekla
macijas prieš “raudonuosius”; 
Whalen, mat, sukėlė darbiniu-*1 
kuose kerštą ir pastūmė juoą 
į dar kovingesnį judėjimą; o 
Rooseveltas nori užkart dar
bininkams naują vergiją be 
tokio pasipriešinimo iš jų’pu
sės.

(Daugiau Vietos Zintų 5' pusi. Y
....... —-------

IŠRAND A VIJIMAI i
PASIRANDAVOJA forąišiuotas kam 
'barys, 17 pėdų ilgio, 9,pėdas pločio, 

3‘ langai frpnte; vienos šeimynos na
mas, garu apšildęmąs,. .

{ JARAŠIŪNAS ? . ; .
8022 88th. Ave., Woodhaven, L.I.
Tel. Cleveland tPW \ :

(219-221)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Republic restauran
tas lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje vietoje, galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(221-226)

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuvė ge

roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui. Par
davimo priežastį patyrsite ant vie
tos.

145 Ten Eyck St.’ Brooklyn, N. Y.
(216-221)

PARSIDUODA restoranas ir baras.
Geras biznis, galima padaryti pra

gyvenimą, nes keturi metai kaip 
bizniavojame. Biznis yra lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parduodame iš 
priežasties, kad du partneriai nesu
tinkame. Kreipkitės sekamu antra
šu: D. J. 420 West St. New York 
N. Y? , t’ (219-2?1)

MEDIKAMS jPATARNĄVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN ;

.(Buvusio asistentų -Hnmburgo universiteto' 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
SpceiAliutų visose ligose.
Valandos: nuo , 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

taYpe Broadway ir 6tl) Avenue

XDiy ' Pasitarimai ir $i)OO 
-nM i egzaminavimas

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ižbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

jg’iattK.La, i a t x iiia.w jrty 

Telephone Stagg 2-4409

. .. A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

? < (Undertaker)
Vedu šermenis dr. palaidoja ,tin-
> karnai ir.už prieinamą kainą . >

Rarsamdau automobilius vestu? 
vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. - , > . .. s . . ,
402 Metropolitan Svetine

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

•' ■■■ n i .'rii'n ii r i . •'............... 1

Evėrgreen 7-1643; Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda-

1 vejame naujus.- Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tu s (screens) į duria, langus ir

! gorčius. Dengiame stogus visokiems 
jnąm|irns •

; ’51 Meseroie Strčįt 
Brookiyn, N. Y. „ „ .

< i 188 South 3rd Street 
.. . ..................  BrooJHyą, N. Y.

—............. v:--------------------------- —r ■ — - 1 ................. .... ■ n i ....................

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

’ * 1 " j

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisve Gaunama ant
■Sekančių Stočių

‘ ■' i

Brooklyne:
L ,

136 Trying Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350 __________
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

New Yorke

Street
Itfėėt
Street

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey 
Bowery and Houston 
3rd Avenue and (14th 
Chatham Square I
Desbrosses and Greenwich, St. 
685 Washington Street 
6th Avende and /42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikai vyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odoi 
Padarau iityrimui kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
t Valandoi Priimimot

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadiehiaii nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180

NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES i 
FOTOGRAFAS įi; 

Šiuomi pranešu savo kostume-; I 
riams, kad perkėliau savo studiją i; 

naujon vieton,! ■ 
po numeriu' 
512 Marion Št., 
kampas Broad-; 
way, Chauncey; 
Street stotis 

Į Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

studija daugį; 
geriau įrengta,*; 
todėl paveikslai;; 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOK Lt N, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

k. šiandien ateiki- w, te delei savo svei- 1 katos ištyrimo, o I jums bus išaiškin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.Į Odos Nušašėji- 7 mai, Nervų Ligos, Į Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų .ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški^ Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų KanAltr ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tynmai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jfišų išgalę 

Ištyrimas ir Patariąs Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI -

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

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.O

TEL. STAGG' 
2*5043

INCMATHEW P. SALLAS 
(BlELfiUSKAS) 
G R A B O K i U S 

^UNDERTAKERS AND EMBALMERS jjįį 
|®;660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. ® 
r ’ MUSU IŠTAIGA ATLIEKA, SEKANČIOS'DARBUS: ' 
. r MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, 'IR IŠ ČIA

PASIUNČIAM I. KUR KAM REIKIA. TpglM ^RIVATIŠKĄ 
» ’ . PIRMĄJAI , PAGALBA! AMBULANSINl \ AUTOMOBILIU, 
<9 ‘KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINI IR <?' 
"į PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS \

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO ( 
GYLAMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS U MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M. ’ J 1 U
P: freūšų'Raštine; atdara dieną ir naKu mDsui . ■ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA, . . . . .

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

Williamsburghe x
252 Berry St., ' r : Brooklyn, N. Y

/; arti Grand Street;
J <• < ‘ J;

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vaL vakarais.* L

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDRLtOMIS
Nuo 10 Hd 12 vai. iš ryto

, FLATBUSR ofisąs 
2226 Avenue J

S- Kampas l. 23rd St.




