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Veisiej iškis

Hitlerio

irbtuvių kuris yra

MASKVA

Bet jie bus ponais tada, kada

'Drg. Barbųsše ne tik gar
sus ir puikus rašytojas, bet

Japonija Areštuoja 
Sovietų Piliečius

Eilinių Mainierių 
Konferencija

tikslaus veikimo tada, kada ta 
valdžia nugrius.” ' *

Fašistai Uždeda 
Naujas Bausmes

NEW YORK.—Penktadie

Suvienyto Fronto Kova Prieš Imperialistinį Karą ir už Gy
nimą Sovietų Sąjungos; Henri Barbusse Šaukė prie Vie
nybės Visas Prieškarines Spėkas; Drg. Earl Browder 
Išdėstė Komunistų Partijos Politiką už Bendrą Frontą 
Prieš Karą ir Fašizmą

revoliucijos 
diktatūros.

KUBOJE PAKELE GALVĄ KRUVINOJI REAKCIJA; 6 DARBININKAI ŽUVO
Tai dar ne viskas. Chinijos 

Komunistų Partija pergyveno 
baisiai dideles vidujines audras 
ir tik per griežčiausią kovą 
Chinijos draugai išgrūdo iš sa
vo eilių oportunistus-renegatus. 
O tuos niekšus gynė ir gina 
lovestoninė-prūseikinė grupė. 
Niekino ir keikė Chinijos Ko
munistų Partiją už “arklinę” 
taktiką.

Ir tik todėl Chinijos Kompar
tija atliko tokius milžiniškus 
žygius, kad jinai apšvarino savo 
eiles nuo oportunistų ir parda- 
vikų, kietai ir drąsiai nešė iš
kėlus Komunistų Internacionalo 
vėliavą, ant kurios tąįp pasiry
žusiai spjaudo ponas Prūseika. 
Tai visa Prūseika paslepia nuo 
■savo “Gadynės” skaitytojų.

ri rolė. Ją jie moka lošti. Taip 
jie padarė 191$ mfetais, kud- 
met Vokietijos proletariatas 
bandė jsteigti darbinipkų ir vaje 
stiečių valdžią.

Išvedė Plieno Darbininkus 
| Streiką

kovoto- 
didelių 

; Kelias 
publika 

visokiais

BUCHAREST, Rumuni
ja.— čionhi vienoj sinago* 
go j kilo baisi panika, kuo
met kažin ikaš pranešė,, kad 
namas užsidegi Sutrempta 
devyni žmonės iki mirties..'

Hitlerio Valdžia 
Tebeprotestuoja

kas Progresyvio Darbinin
kų Politinio Veikimo. 1 Jis 
pareiškė, kad naujas karas 
labai arti, b; kdVa prUŠ jį 
šiuo tarpti siisilpnėjo? žmo-

ŠIMTAI EKS-KAREIVIŲ PASITIKO IR
SVEIKINO DRAUGI HENRI BARBUS?

.i?,. Buffalo, kad įvedus į 
streiką Fordo 
dą^bininkus. Tai bus ųep^ 
prastas pfkieto maršrutas/

cinis judėjimas smarkiai 
verda. Komunistai rengia 
masinę demonstraciją,' * tuo 
būdu Roosevelto f aidžia pri- 
styengus bombarduoti mies
tą, jeigu įvyktų sukilimas^c

Jungtinių
Valstijų, karo laivas išplau
kė- iš Guantanamo į Santia-

Drg. Earl Browderio 
Prakalba

J. B. MATHEWS,
Sekretorius Fellowship of Reconciliation. Jis 
taipgi yra socialistas, bet nesutinka su Socialistų 
Partijos tūzais ir eina už bendrą frontą su komu
nistais. Mathews buvo St. Nicholas Arena masi

nio mitingo pirmininku.

taip pat pirmaklasis kalbė
tojas. Jo prakalba buvo il
ga, bet labai turininga.

Jo kalbos turinys:
“Aš atvežiau jums, drau

gai darbininkai, sveikini
mus ne tik Francijos darbi
ninkų, bet visos Europos. 
Pirmu sykiu aš aplankau 
šią šalį. Aš noriu kalbėti 
apie rimtus dalykus. Aš at
stovauju Tarptautiniam Ko
mitetui Kovos prieš Karą ir 
Fašizmą.

Toliau d. Barbusse nuro
dė tikrą rolę imperialisti
nės Tautų Lygos,, kaipo 
įrankio prisirengimui prie 
naujo karo. Iškėlė aikštėn 
apgavystę visokių nusigink
lavimo konferencijų.

“Šiandien turime naują 
faktorių tarptautinėj situa
cijoj, sakė Barbusse, tai 
Sovietų Sąjungą. Ten dar
bininkai būdavo ją socializ- 
frfą? ' Jų -už tai- neapkenčia 
kapitalistai ir jais nepasiti
ki. Imperialistai 1 rengiasi 
užpulti -Sovietų Sąjungą.”

' Drg. Barbusse sakė, kad, 
kovojant prieš karą, reikia 
^kovoti prieš tas priežastis, 
kuribs imperialistinius ka
rus gimdo. O- ta priežastis 
yra kapitalizmas.

• Jis nurodė < augimą tarp
tautinių . spėkų prieš karą, 
kurias organizuoja Tarp
tautinis Komitetas Kovai 
prieš Karą ir Fašizmu.
Prisiminė jis, kad šiuo tar

pu Paryžiuj eina tarptauti
nis jaunuolių kongresas.. Jis 
dalyvavęs jame,’ bet turėjęs 
apleisti nesulaukęs galo. Sa
kė, kad tas januolių kongre
sas jr’ra labai didelis ir entu
ziastiškas.

Pereitą šeštadienį Union
town, Pa., įvyko eilinių 
mainierių konferencija, su
sidedanti iš United Minę 
Workers of AmericjXoO lo
kalų atstovų. T^acionalė 
Mainierių Unija išleido at
sišaukimą į mainierius ii' 
ragina juos stoti už tęsimą 
streiko, kol bosai išpildys, 
ju reikalavimus.

Amerikos trockistų organas 
“The Militant” praneša, kad 
nesenai Europoje jie turėjo 
“kongresą” ir suorganizavo 
naują “Internacionalą.” Tai 
būsiąs1 “Internacionalas”, kuris 
kabosiąs tarpe i Komunistų ‘ In
ternacionalo ir Socialistų Inter
nacionalo. Savo manifeste ši
las kontr-revoliucinįs padaras 
bjauriai niekina Vokietijos Ko
munistų Partiją. Niekina drau
gus, kurie persiorganizavo į 
slaptą organizaciją ir veikia 
prieš fašistus. Tai, girdi, tuš
čias darbas!

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

HAVANA.—Naujoji val
džia virto kruviną valdžia. 
Armija užleista ant darbi
ninkų klasės. Rugsėjo 29 d. 
armija padarė kruviną už
puolimą ant darbininkų de
monstracijos šiame mieste. 
Šeši darbininkai tapo nu
šauti, o labai daug sužeista. 
Tarpe sužeistų yra vienas 
amerikonas fotografistas, 
kuriam peršauta koja. Įdū
kę kareiviai šaudė į visas 
puses be jokios atodairos.

Darbininkų demonstraci-

Socialdemokratų vadų “gud
rumas” tikrai pralenkia jų pro- 

> tą. štai socialistų partijos or
gane “The New Leader” (rugs.

1 23 d.) rašoma apie veikimą Vo
kietijos komunistų ir socialde
mokratų. Tas laikraštis negali 
užslėpti to fakto, kad komuni
stai susiorganizavo slaptai ir 
didvyriškai darbuojasi. Pripa: 
žįsta, kad komunistai mobili- 

•< zuoja ir ruošia darbininkus nu
vertimui J kruvinosios fašistų 

fe valdžios per revoliuciją. O so
cialdemokratai, girdim “susirū
pinę ne tiek paskubinimu Nazių 
valdžios negriuvimo, kiek pri-

Bet kodėl ponas Prūseika nu
tylėjo apie tai, kad Chinijos 
Komunistų Partija veda Komu
nistų Internacionalo vadovybės 
politiką ir už tai jai sekasi? O 
Prūseika, Lovestonas ir visi 
oportunistai susilenkdami kei
kia dabartinę Komunistų Inter
nacionalo vadovybę, ’

Prūseika savo “Gadynėje” 
4rugs. 28 d.) rašo apie “Sovie
tinę Chiniją.” Cituoja “New 
Republic” žurnalą, kuris sako, 
kad “drūčiausia ir pastoviausia 
Chinijoj valdžia yra raudonoji 
valdžia, nes ji laikosi pačių 
žmonių pasitikėjimu.” Tas, ži
noma, tiesa.

Prūseika savo straipsnį bai
gia šiuo šūkiu:

“Visa garbė priklauso Komu
nistų Partijai ir jos sukurtiems 
Sovietams. Juo labiau jie įsi
galės, tuo greičiau bus išrištas 
Chinijos tautinio pasiliuosavimo 
klausimas, tuo greičiau bus iš
laisvintos plačiosios minios dar
bininkų ir valstiečių.”

Irgi gražiai skamba. Ištik- 
rųjų garbė Chinijos didvyriškai 
Komunistų Partijai.

BERLYN^Hitlerio vai 
džią išleido naujus patVar 
kymus del baudimo 
žehgėlių 
kibs; •

B y n 
valdžia vėl protestuoja už 
tai, kad Sovietų valdžia išvi- 
jp; f 
pbhdentus iratšaukė savo 
spaudos korespondentus iš 
Vokietijos.

Vadinasi, ponai socialdemo- 
^kratai nesistengia nuversti Hit

lerio valdžią. Priešingai, jie 
padeda jai, kovodami prieš ko-

Kadangi buvo sutrukdy
tas išdavimas vizos, tai An
glų darbininkų vaUas ir ko
munistas Tom Mann nespe^ 
i o atvykti į kongresą. Bet 
jis atsiuntė kongresui pa
sveikinimo telegramą, kuri 
tapo perskaityta susirinki
me. Darbininkai entuzias
tiškai priėmė pasveikinimą 
nuo to daugelio kovų vete
rano.

ariot Mustės, 
bs hnperialištų karo 

: pasisakė už
bendrį frontą kovai prieš 

'.lęarą ir fašizmą. *
Buvo perstatyta kąlbėti 

Annie Gray, vadovė Moterų 
Organizacijos už Taiką. Bet 
jai labai trumpai teko kal
bėti, nes tuo tarpu d. Bar
busse įėjo svetainėn ir :buvo 
perštatytas kalbėti.

Drg. Barbusse Ugninga 
.Prakalba

“Kova prieš karą yra se
nas sapnas, svajonė. Praei
tyj irgi kbuvo visokių žmo
nių, kurieb.uvo priešingi ka
rui ir kalbėj prieš karą, Bet 
šiandien mes priėjome prie 
tos vietos, kur imamės rim
tos kovos prieš karą.

“Tie,, kurie buvo tranšė
jose, turėjome viltį, kad šis 
karas buš p'askutinis karas. 
Bet mes matome, kad vėl 
dangus apsiniaukęs karo 
debesiais.

“Pernai Amsterdame, Ho- 
landijoj, buvo laikoma 
prieškarinis t a r p t a utinis 
kongresas, kuriame buvo at
stovai nuo 30,000,0i)0 darbi
ninkų. Tame kongrese mes 
buvome praktiški ir jieško- 
jome būdų, suvienijimui vi
sų spėkų prieš karą ir fašiz-

DVIEM MILŽINIŠKAIS MASINIAIS-< i - ; MITINGAIS ATIDARYTAS PRIEŠKARINIS KONGRESAS NEW' YORKE

darbais veda kovą prieš im- 
kurie ruošia

• KRISLAI
Susitvėrė

“Internacionalą’ ’. 
Garbė, bet ne Jūsų

Bičiuliams. * 
Irgi “Gudrumas”.

Rašo KOMUNISTAS

prasi- 
Išrastos viso-

: naujos- j t “kriminalys- 
ižj kurias bus . skau* 

'džiai ’ baudžiamai. . Pavyzd 
džiuiJ i būsianti : sunki [ baus
mė' 14ih n f ‘pąsikėsnimą x ant 
tiahitdsi moralybės ir tauti
nių jausmų,!’ už “išnibkini^ 
mą ^moterystės ir motinys
tės,” už “atskiedimą Aryan

Pagalinus svetainėn' įėjo- 
draugas .Henri Barbusse., 
Tartum , staiga didžiausia 
audra kilo. Darbininkai jo 
lauke ir iškilmingai pasiti
ko. Tai labai gerbiamą^ 
mums svečias. Pirmu sykiu 
jis atvyko Amerikon, kaipo 
komunistas, kaipo 
jas, kaipo vadas 
prieškarinių spėkų, 
minutes sustojus 
delnų plojimu ir 
šūkiais sveikino tą vetera

Tada judošiški socialdemokra- 
» tai vadai tuoj aus susivienys su 

buržuazija ir šauks už gelbėji
mą buržuazinės demokratijos 
(respublikos) nuo proletarinės 

ir nuo proletariato 
Tai tokia jų bjau-

(Mes, lietuviai darbiniu 
tat, turime -didžiuotis, ^kac 
mes tame kongrese turime 
mūsų jaunuolių atstovi 
draugą Strižauską).

Drg. Barbusse 
analizavo f 
kad kova prieš karąH^ prieš 
fašizmą turi eiti ranka ran
kon. Jis pabriežė, kad ne
užtenka žodžiais priešintis 
karui. Jis šaukė Amerikos 
darbininkus kovoti prieš1 
Amerikos imperializmą čio
nai namie. Tik tokia kova 
gali būti sėkminga.
Pasveikinimas nuo d. Tom 

Mann

NEW YORK. — Pereitą 
penktadienį pradėta didysis 
bendro fronto kongresas 
prieš karą ir fašizmą. Kon
gresas atidarytas dvjem 
masiniais susirinkimais — 
dviejose milžiniškose svetai
nėse, St. Nicholas Arena ir 
Mecca Temple. Tiek daug 
tūkstančių darbininkų susi
rinko, kad jokiu būdu ne
tilpo abejose svetainėse. Ke
li tūkstančiai turėjo grįžti 
atgal.

Šių žodžių rašytojas daly
vavo St. Nicholas Arena 
svetainėje. Visi tos erdvin
gos svetainės kampai buvo 
užsikimšę darbininkais, ku
rie griausmingai sveikino 
kalbėtojų pareiškimus - už 
bendrą frontą, už bendrą 
kovą prieš naują imperials

Pirmai Lietuyių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Worker^* Daily)

Išeina Kaidien, »■ Apart
Sekmadienių

Dar kalbėjo Allen, redak
torius “The World Tomor
row”. Paskui buvo persta
tytas kalbėti drg. Earl 
Browder, sekretorius (Ame
rikos Komunistų Partijos. 
Jo prakalba vėliau prisieis 
plačiau paduoti. Varde KcL- 
munistų Partijos ir visų re
voliucinių darbininkų dt 
Browder šaukė į bendrą 
frontą prieš imperialistinį 
karą ir prieš fašizmą.

Jo prakalbą masinis susi
rinkimas sveikino taip jau 
griausmingai, kaip ir drau
go Barbussės.

šeštadienį ir sękmadienį 
ėjo kongreso sesijos, apie 
kurias bus pjūčiai rašoma 
rytdienos “Laisvėje.”

PITTSBURGH, Pa.—Ke
turi tūkstančiai streikuo
jančių mainierių apgulė 
Clairton, Pa., ir išvedė į 
streiką Carnegie plieno 
dirbtuvės darbininkus. Mai- 
nieriai suvažiavo trokais ir 
automobiliais. / Per keturias 
valandas jie demonstravo 
gatvėmis.

Dabar mainieriai rengiasi 
maršuoti į McKeesport ir 
išvesti ten plieno darbinin
kus į kovą. •'

Sovietų val
džia pasiuntė Japonijai tvir
tą protestą prieš užpuoli
mą ant Chinų Rytinio Gelž- 
kelio darbininkų, 'šeši dar
bininkai ir Sovietų Sąjun
gos piliečiai tapo suareštuo
ti ir pasodinti į kalėjimą. 
Tai nauja Japonijos impe
rialistų provokacija prieš 
darbininkų tėvynę.

(Daugiau žinių 5 pusi)

itė«I Jūs Niek© 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežiu*, o Išlaimėeite 
Pasaulį!

Iš Plieno Darbininku EoVOsf
CLAIRTON, Pa.—Rugsė

jo 29.—šiandie^ visą Clair
ton apielinkė atrodo, -kaip 
tikras karo laukas: tūkstan
čiai darbinipkų pikietd eilė
se. Bet ir Carnegie Steel 
Co. prisirengus didžiausią 
streikierių spaudimą atlai
kyti. Kompanija turi prisi- 
gabenus pulkus visokios rū
šies mušeikų ir bile valandą 
galima tikėtis didelio krau
jo praliejimo. Prie šios iš- 
dirbystės ties visais vartais 
padaryta iš smėlio maišų 
tvirtovės; vietomis įtaisyta 
mašininių kanuolių lizdai ir 
teko matyt atvesta karšto 
vandens rynos .(“PaiP0S”) 
lieti ant pikietuotojų.

Sekančiame numeryje bus 
platesnių žinių iš šios kovos 
lauko.

nį laivu pribuvo, New Yor- pėrialistus, 
kan draugas Henri Barbus- naują skerdynę. 
se, pasauliniai garsus rašy- t —:—-----t

tojas ir komunistas. Jis da- Vicnc
lyvauja Jungtinių Valstijų p?'. J J . 
prieškariniam k o n g r e s eJ <'WuO DltptUYėS 
Eks-Kareivių D a. r b i ninku 
Lyga surengė masinį pasiti
kimą to nenuilstančio kovo-i 
tojo. Susirinko apie-tūks
tantis darbininkų ir karštai 
sveikino, .kuomet drg. Bar
busse išlipo iš laivo..c- ,, ,

( .pj£. Barbusse ■' irgi eks- 
kareivis. Dalyvavo pČi*ėitam 
imperialistiniam kdfe ir‘bu
vo sužeistas. Karo nasruos 
se būdamas įsitikino, kas 
yra imperialistiniš karas ir 
kam jis tardau ja. Po karė 
tapo jo mirtinu priešu. Raš
tu, žodžiu ir organizaciniais

Pasiuntė Karo Laivą 
Prieš Darbininkus
,HAVANA

plačiai 
ma. Nurodė,

Kalbėtojai ir Jų Kalbos
Demonstraciją - mitingą 

atidarė jprof. Donald Hen
derson, pareikšdamas tikslą 
šio didelio prieškarinio kon
greso ir perstatė J. B. Ma
thews, socialistą, kuris sto
ja7 už bendrą frontą prieš 
karą, mitingo pirmininku. 
Pirmas vakaro kalbėtojas

ja įvyko į Komunistų Barti* 
jos vadovybėje. Ji būVo su
rengta pagerbihiui komuni
stų vado Antoriio Mella, ku
rį'budelio Machado agentai 
nužudė Meksikoje 1929 me
tais.

Taip pat valdžia darė ab- 
lavas ant darbininkų orga
nizacijų centrų. Ta kruvi
noji reakcija yra Amerikos 
imperialistų komandoje, nes 
naujoji valdžia yra Ameri
kos buržuazijos įrankis.
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V. Bovinas

Šilko Darbininku Strei
kas ir Rsnegatai

Šilko audėjų ir1 dažytojų 
streikas prasidėjo su pra
džia Rugsėjo }mė|ipsio. , Iš 
pat karte) jau buvo įmatytar 
kad? streikas plėsis. Dabar 
jau! niekas neabejoja, kad 
streikas yra nacionalis (vi
sos šalies streikas).

Šilko darbininkai didžiu
moje neorganizuoti. Ta- 
čiaus streike veikia trys 
aiškios unijos: Nacionalė 
Audėjų Darbininkų Unija 
’(NTWU), Šilko Darbininkų 
Federacija (Associated Silk 
Workers) ir Suvienyta Au
dėjų Darbininkų Unija (U- 
TWU). Paskiaus seka ne- 
ofrgąnizuoti darbininkai ir 
neprigulmingos unijos.

Streike jau dalyvauja apie 
50-60 tūkstančių darbinin
kų. Streiką pradęjo Nacio-, 
nale Audėjų Darbininkų 

’ Unija (NTWU) ir šilko 
Darįininkų Federacija (A- 
SW).

Priežastis šio streiko yra 
keleriopa. Pirmiausia, streir 
kas Už algų pakėlimą, prieš 
N RA patvarkymus, kurie 
reiškia, kad darbininkų al
gos bus dar mažesnės ; 
streikas prasidėjo per Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkų galvas, už Nacio- 
nalę Audėjų Darbininkų 
Uniją. Labai gerai viena 
moteris išreiškia šio strei
ko priežastį. Jinai sako:

“Mes negalėjome nieko 
gaųįi iš N RA. Tas tiesa, 
kad-kai kurie mes gavome 
po centą ar du daugiau už 
aršiną audimo, bet kuomet 
valandos sutrumpinta iki 
40,’: mes visi gavome algų 
sumažinimus. Dabar mes 
gauname mažiau, kaip po 15 
dol., o nelavinti darbinin
kai, kurie turėtų gauti ne
mažiau, kaip po 13 dol., tai 
gauna tik po .9 doj. ir ma
žiau.”

Tai tokia yra padėtis au
dimo pramonėje, kuomet 
priimta Roose velto N RA 
kodeksas. Darbininkai ne
galėjo tas sąlygas pakęsti; 
streiko ir kovos atmosfera 
kilo, daugėjo ir sprogo.

F? Bendras Streiko Frontas ■
L » - ! J : <

Kaip kiekvienoje kovoje 
greičiau pasireiškia darbi
ninkų išdavikai ir draugai, 
taip ir šiame streike. Ūmai 
pasirodė įvairūs elementai* 
ir renegatai — jų tarpe: 
Pruseika ir Butkus.

Prieš streiką Nacionalė 
Audėjų Darbininkų Unija 
veikę, kad sudarius bendrą 
frontą darbinjnkų. Toks 
bendras frontas būtinai rei
kalingas' dęl sekamų prie
žasčių: (1) Sudaryti bend

rą veikimą .visos, prąmpnčs 
darbininkų. (2) Šilko audi
mo pramonėje veikia kelios 
unijos? jbs visos, neskaitlin
gos nariąisį tad sfreikb; lai
ku jas būtinai reikia su
jungti kovai už darbininkų 
reikalavimus. (3) Sudaryti 
bendrą darbininkų reikala
vimų sąrašą, o ne veikti at
skirai. (4) Sudaryti visų 
unijų bendrus pulkus pikie- 
tuotojų.

Del to “Daily Workeris”, 
1 d. rugsėjo, rašė:

“Nacionalė Audėjų Dar
bininkų Unija (NTWU) da
rė kelis atsišaukimus del 
suvienyto fronto abiejų or
ganizacijų darbiniu. Siun
tė laiškus į lokales organi
zacijas keliais atvejais. De
legacijos lankėsi į pildomą
sias tarybas. Kiekviename 
atsitikime Nacionalės Audė
jų Darbininkų Unijos siū
lomas bendras frontas buvo 
atmestas.”

Prasidėjus streikui -ir vėl 
Naęiopalė Audėjų į Darbir 
ninku Unija atsišaukė į 
darbininkus sudaryti ben
drą frontą. Reikalavo or
ganizuoti “vieną streiko 
komitetą, vienytis ant vie
no reikalavimų surašo, su
daryti vieną pikieto frontą 
—žodžiu, vienytis del dar
bininkų reikalavimų.”

Ta vienybė dabar jau su
stiprėjo. Jon palinko di
džiuma streikierių. Pasiek
ta kovojant labai daug. Ta- 
čiaus, ką veikė tuo tarpu 
įvairūs renegatai, išdavi
kai?

Pačiose išvakarėse strei
ko (rugpjūčio 30), Šilko 
D a r b i n i n kų Federacijos 
(Associated Silk Workers) 
oficialiai viršininkai gavo 
telegramą iš Washington© 
nuo Labor Advisory Board, 
kuriame buvo reikalaujama 
sulaikyti streiką sekamomis 
sąlygomis: “Abi pusės pa
laiko dabartines sąlygas. 
Savo ginčius perduoda'Na- 
eionalei Darbo Tarybai.”

Renegatai Su Bosais
Vadi naši, pareikalauta 

daryti “taiką” bosų naudai, 
be jokio darbininkams lai
mėjimo. Tokia taika .buvo 
padaryta maiūierių pramo
nėje. Mainieriai suvaryta 
atgal darban, ; Bet dabar jie 
vėl turėjo išeiti ■ streikan. 
Tai buvo ne tik grąžinimas 
darbininkų darban nieko 
nelaimėjus, bet pralaimėta 
streiko laimėjimui geresnis 
laikas.

Taip elgiasi ir šie išdavi
kai. Unijos viršininkas, 
Schweitzer ir Keller (pas
tarasis, Kellęr, yra taip va
dinamos “komunistinės opo
zicijos” šulas) pasiuntė se-

prielankia N RA taryba ir 
sutaikyti streiką”... Todėl 
jie tą rytą nekėlė' nei rei
kalavimų klausimą strei- 
kierių susirinkime. Mat, 
jie “būtų linkę sėstis” su 
mėlyno aro ponais ir tartis, 
bet bijo darbininkų gero 
ūpo.

Po šitų visų Nacionalės 
Audėjų Darbininkų Unijos 
bandymų sudaryti bendrą 
darbininkų frontą prieš bo
sus, NRA ir išdavikiškus 
Fedęraęijos viršininkus, 
Pruseikos gazieta, “Naujo
ji Gadynė,” už rugsėjo 14 
d.; ;sąvo .editoriate raščL ..;

’ “Streikui iniciatyvą davė 
Associated Silk Workers, 
dalis AiheHlpš Fėderącijos. 
Jis užvąisįno ’streiką, iš Pūti 
pirmos diėnbs, dideliu ^en
tuziazmu. Gerai funkcio
nuoja šapų čermanų įstai
ga, o čermanų y Fa virš 
500.”

Žinoma, Pruseika džiau
giasi, kad “gerai funkcio
nuoja šapų čermanų įstai
ga,” bet tuo pačiu laiku ne
gerai funkcionuoja darbi
ninkų sąlygos. “Naujoji Ga
dynė,” vadinasi, eina ran
ka rankon su Federacija, 
kurion susispietę visi dar
bininkų išdavikai. Prusei
ka nemato tų eilinių narių, 
kurie dedasi prie Naciona
lės Audėjų Darbininkų Uni
jos. i • ; ■: i .

Paskiaus, šitaip išgyręs 
Amerikos Darbo Federaci
ją, atidavęs jai visus “ap- 
vaisinirrius,” porias Prusei
ka' visai kitaip kalba apie 
darbininkų uniją, kuri yra 
vyriausiu faktorium šiame 
šilko audėjų streike. Jo “N. 
G.” rašo:

“Bet tai vienybei meškiš
kai tarnauja sektantinė na- 
cionalė tekstilininkų unija, 
kuri pati nepajėgė išvesti 
streikan šilko audėjus. Ta 
dualinė unija, iš pat pirmos 
streiko dienos, pradėjo sa
votiškai ‘darbuotis’, leisda
ma visokius lapelius, ku
riuose metama šešėlis ir net 
niekinama streiko vadovy
bė.” Kiek žemiaus, “N. G.” 
editoriale, .daroma išvada, 
kad kova prieš tokius išda
vikiškus vadus, tai, esą, sė
jama tuo tikslu, jog. “prisi
vilioti audėjus į savo duali
nę uniją, tai yra ne kas ki
tas, kaip skaldymas vieny
bės., kuomet vienybė ypač 
reikalinga.”

Taip lietuviški renegatai 
rašė jąu po dviejų savaičių 
streiko (14 dieną rugsėjo), 
kuomet visi labai gerai ži-, 
no jo visas pastangas ir šie-

Tai kaip plačiai mūsų 
dienraštis skaitomas: Fran- 
-cijoj, Belgijoj Luksembur- 
ge, Sovietų Sąjungoj, Ško
tijoj, Vokietijoj, Lietuvoj, 
Centralinėj Amęrikoj, Pie
tų Amerikoj, Australijoj, 
Kanadoj, Kietų Afrikoj, na, 
ir, žinoma/ daugiausiai 
Jungtinėse Valstijose.

Tięsa, ne visur “Laisvė” 
prasiplatinus plačiai; di
džiumoj vietų ji persekioja
ma; kitui, darbininkai netu
ri užtenkamai skatiko užsi
sakyti.’ Bet svarbu tau kad 
kiekvienam iš suminėtų 
kraštų -randasi darbininkų, 
skaitančių mūsų dienraštį. 
Vieni jį gauna per savo 
draugus; kiti^tięsiaiĮ"? ;

Į ’Lietuvą dWugai; skaity
tojai’tūrėtų 'karts nuo kar
to pundeliais siuntinėti 
“Laisvę” savo giminėms. 
Vis pasitaikys tokių pundų, 
kurie pasieks tikslą. O tai 
bus didelis dalykas!

Mes tvirtinome ir esame 
tos nuomonės ir dabar, kad 
didžgerkliai patriotai, šauk
dami. kitus kelti, .tautą, pa
ltys pirmieji iš to bando pa
sišienauti. Kas gali abejo
ti, kad Grigaitis šiandien 
nepasinaudos iš savo siun
čiamo' Lietuvon lakūno .(Ar 
jis1 jį ^iųs—kitas ^klausimas, 
bet dabar jau renka tam 
tikslui ’pinigus!’) ? Kas ;ma-’

te Grigaitį dltbant' tam, iš 
kur’ jis negalėtų pasipelny
ti? Juk tai jo socializmas!

užsiimat kitais fiziniais dar

Šis visas trans-atlantinio 
skridimo biznis yra daro
mas keliais tikslais:'(1) pa
sipinigavimo, (2) fašizmo 
sutvirtinimo, ir (3) nukrei
pimo ■ darbininkų domesio 
nuo jų kasdieninių kovų su 
išnaudotojais. štai kodėl 
lietuviai dubininkai nepri
valo turėti, nieko. bendro su, 
(tpo:! i •? i .

R. Mizara.

Šiuos žodžius rašant, “Lai
svės” redakcijoj randasi tū
li Conn, valstijos lietuvių 
darbininkų delegatai į 
Prieš-Karinį Kongresą, — 
jaunuoliai. Su jais jau gali 
rimtai pasikalbėti apie visą 
mūsų judėjimą. Pačiam 
kongrese jaunuolių bus ųę- 
mažai. Atvykę į Brookly- 
ną, jie šauja tiesiai “Lais
vėn” ir čia jaučiasi tarsi na
mie; kaip savo įstaigoj. Mū
sų jątlhuolių judėjimą!^ brę
stą '.yįsomis pusėmis.) j Kas 
prieš porą metų, sakysim, 
galėjo numatyti, kad šiemet 
mūsų jaunimas j‘bus tiek po
litiniai prasisiekęs!

Tiek Brooklyno, tiek Conn, 
tiek Mass, valst. ’įvyktosios 
peręitą vasarą mokyklos pa
liko daug nauads: pakėlė jos 
mūsų jaunimą visais atžvil
giais. Nėra abejojimo, kad 
tokių rezultatų pasiekė ir 
Chicagos jaunuolių mokyk
la ir jų pasieks Detroito 
jaunimas, kuris organizuo
ja mokyklą.

Jurgėla, ktiris buvo Da
riaus-Girėno spaudos agen
tas ir plačiai garsino jų lė
kimą, dabar išstojo prieš, 
Grigaičio organą, pareikš
damas, kad “Naujienos” ne-. 
rėmė to>, žygio. Grigaitis 
del to įtūžo ir sekančiai at
sišiepė :

Turime dar pridurti, **kad 
>tąs vyriausias šmeižikas, ku
ris dabar atakuoja “Naujie
nas”, prisidengdamas komi
tetų vardais tir pseudonimais, 
už savo “pasišvėntimą” Da
riaus-Girėno miąijai, neatsi- '

Kovo mėnesį gydytojas 
uždraudė Onai Hasanovai 
lankyti mokyklą. Pavasario 
dienose Tuberkujpsįs pradė
jo savo griovimo darbą kū 

j dikio organizme, užtemdė 
plaučių viršūnes.

Tad, bėgyje dviejų mėne
sių, buvo tuščias mokykloj 
suolas, kur sėdėjo Ona. Bet 
už poros mėnesių Ona su
grįžo. Bet maža to, kad ji
nai sugrįžo visai sveika.Nu- 
sistebėjįmui mokytojų, tai 
jinai nebuvo nei kiek pasi
likus moksle nuo savo drau
gų, kuomet grįžo.

—Bet tu gydeisi, tu bu
vai sanatorijoj. Tai kaip gi 
tu paspėjąi? — Klausinėjo 
Oną mokytojai ir mokiniai, 
i ; Tenais yra pušinis miš
kas, ant upės kranto stovi 
sanatorija. Ne paprasta sa
natorija—sanatorija ir ’ nię- 
kyklą.. Kas metai ji iperlęį- 
d^ia apie tūkstantį jaunuo
lių, kurie yra nuo 7 iki 14 
metų. Gydymas tęsiasi 7-8 
savaites.

■ 'čia suvažįuoja vaikai ar
timųjų ’ durpakasių, elektri
kų iš Volhovo, žvyriaus ir 
elektros stoties darbininkų, 
-budavotojų iš Chibinų, dar
bininkų iš Okulovkos ir po- 
pieros dirbtuvių darbininkų 
vaikai. Čia du mėnesiu pra
leido ir Ona Hasanova.

Anksti ryte koridoriuose 
skamba sanatorijos varpas. 
Ligonius apeina gydytojai. 
Aštūntą valandą jie keliasi, 
paskiaus seka rytinis gim
nastikas, pusryčiai 9 valan
dą. Taip prasideda diena 
sanatorijoj. Ligonius nele-

Matavimui p /as 11 aisymo 
tarnauja svoris.. Daromi 
palyginimąTnuo laiko pra
dėjimo gydymo iki pabaigai. 
Šiose sąlygose tas svoris tu
ri labai ypatingą reikšmę. 
Tai ne taukų^ gavimas, ku- • 
rie galima greitai ir pra
rasti. Reikšmingas svoris, 
tai sveikatos stiprėjimas ir 
auganti energija.

Skaitlinės' pribuvimo svo
rio yra tokios: 26 nuoš. vai
kų užaugo svoryje iki pen
kių svarų. 42 nuoš.—iki 10 
svarų; 15 nuoš.-—augščiau 
dešimties svarų, šias skait
lines patvirtina paskutinis 
gydytojų apžiūrėjimas vai
kų sveikatingumo sanatori- 
joj-mokykloj. Po pusantro 
mėnesio buvimo sanatorijoj, ; 
išeina 52 nuoš. vaikų visai 
sveikais; 42 nuoš. su geru 
pasitaisymu. Tik 5 nuoL__ 
išeina tokiame stovyje, ko
kiame jie buvo čia pribuvę.

Mes galime pasididžiuoti 
ta mokykla-sanatorina. Tik
tai mūsų šalyje gari būti 
įstaiga, kurioje eina greta 
gydymas nuo tuberkuloso ir 
protinis lavinimas proleta- . 
rinių vaikų. Bet kai kurios 
valstybinės įstaigos turi pa
sirūpinti, kad tokias sanato
rijas - mokyklas praplėsti. 
Galimybės praplėtimui yra, 
nes sanatorija turi puikius 
kabinetus (kambarius) gy- :: 
dymui, savą ūkišką bazę, di- • 
delius daržus, sodą, apie 
600 kralikų ir tt. "

Šeloniaus mokykla kas 
metai apsaugoja nuo tuber-\, 
kuloso apie tūkstantį vaikų.- 
Turi jų skaičių padvigubin- ”• 
ti, nes.. jaunoji socializmo 
karta turi būt stipri.

K. Matulaitis? , 
Leningradas, ’ -L’-
l-VIII-1933

-- T" ■ i I 
pina. Ankstus kėlimas, fi
zinė kultūra, geri pusryčiai 
—stiprina jėgas ir budavo- 
ja jų sveikatą.
, Pirmoji pamokų valanda 
sanatorijoj-mokykloj prasi
deda po pusryčių. Paišy
mas arba taip koks nors 
turtinantis vaikų protą žai
dimas mokinama. Vaįkai 
protiniam darbui įsijungia 
ne iškarto, i

Paskiaus, padalinus po! 
puoduką pieno, vėl užsiėmi
mai tęsiasi. Tai nepapras
ti klasės užsiėmimai: Eks
kursijos ir kitkas. Ar gi 
mažai yra kuom užsiimti 
apie sanatoriją? Puikus 
vaisinis sodas, daržai? biti
ninkystė, kralikų veisimas, 
liejamos pievos... Viskas tas 
tarnauja žingeidžioms te
moms su vaikais pasikalbė
jime. Mokslo valandos bai
giasi su maudymusi arba 
ramiais, pavieniais užsiėmi
mais didelio sodo pavėsyje.

Plačiai yra išsiplėtojusi 
nuomonė, kad tuberkulosu 
serganti vaikai būtinai turi 
atsilikti savo išsivystyme 
nuo vienmečių sveikų vaikų. 
Bet šeloniaus anatomijos 
praktika parodo atbulai. 
Sanatorija gydo tokiomis 
sąlygomis, kurios gelbsti 
vystytis. Tai yra sąlygose, 
kurios nenutraukia ligonį 
nuo kasdieninių klausimų ir 
reikalavimų. Ir kas dar la
biau svarbu, tai kad ligo-j . 1 1 • J- VI*. .V. H**.*.***V*,
mams neduoda įgauti Pa~jkad ALDLD 205 kp. Westville

GEORGETOWN, ILL.

Prisiunčiu $6.00 money or
derį. Penkis dolerius aukojo 
Georgetown Lietuvių Piliečių ’ 
Kliubas, o vieną dolerį—SI. 
Bubnis. Malonėkite perduoti 
tą auką Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui.

Prie progos turiu priminti,'

protį prie kokių tai privile
gijuotų teisių. Vaikams 
duoda fizinio, tinkamo dar
bo'. Vaikai' su pamėgimu

kliUS Nacioųaįes Audėjų! sakydavo patinti '.užmokesnį. j*, 
Darbininkų Unijos suvieny-! Pats ;pabašnįkas Darius skuti-?

dėsi tūrėjęs užmokėti jam už ' 
yieną tik straipsnį’ $'40;!-

»<Naujienos">- - už . rugs.- 25 
d.>' ' » > L
j^\r mes nesąkėmę,fi kadį :

Kitas klausimas,, tai ’prieš- PW Dariaus ir Girėno ne- 
k< Naoionale Audėjų DąK laimės prisidėjo ta pati 'bur-'- 
bininkų Unija “sėjo tokią 'Žuazija, kuri juodu garbino 
demoralizaciją,” kad “pri- i** siuntė į Lietuvą! Ji rin- ' 
sivilio.ti audėjus?” Tai buvo ko-'darbininkų centus neva, 
vedama * kampanija prieš Dariaus-Girėno Rėkimo ruo-i 
išdavikus Amerikos- Darbo Šimui, bet juos naudojo sa- 
Federacijos, kui’ie iš pat vienas reikalams ! iPasįnau^ > 
pirmos streiko^ dienos ban- dojo iš ;tų vyrų nelaimės ir 1 
dė pragaišiųfi sfįreiką- Apie Grigaičio organas!, Dabar 
juo$ mes kalbėsime kiek 
Baus. -

(Daugiau bus)

ti visus, šilk'0 pramonės! 
darbininkus bendrai kovai į 
prieš NBA įr kompapijasJ 
Apie tai ir Ęrųseika jau ge-' 
rai turėjo žinoti, ■- P: < |

ve s

r. i

tiktai pradeda išaiškėti, kas 
kiek gavo. Toliau'— maty
sime daugiau. panašiai Jis išrodė J. V. Anti-Kariniam Kongrese.

rugpjūčio 13 d. turėjo pikni- ~ 
ką, kuris gerai- pavyko. iBilas 
apsimokėjus, pelno liko $72.- 
92. Pelnas paskirstytas ši-1-. . 
taip: $30 Tom Mooney bylai V) 
ir politiniams kaliniams; $25 
dienraščiui “Vilniai”, kuris 
veda kovą už 
reikalus prieš 
$17.92 paliko kuopos 
gautiems reiaklams.

Buvo atvykę keturi 
jai iš Chicagos: drg. 
drg. Mališauskas, drg. žebrai- 
tis ir drg. Dan Kuelinskas. 
Visi keturi pasakė po gerą 
prakalbą, palikdami gerą įs
pūdį Westvillej ir George- 
towne lietuvių tarpe, kurie tik 
atsilankė į pikniką. Taip pat

Vilniai”, 
darbininkų • 

kapitalistus, 
ižde bė-

kalbėto- 
Abekas,

tinskas kalbėjo angliškai.
Taigi piknikas pavyko ge

rai. Varde ,2051 kuopos tariu 
širdingiausia ačiū visiems. kal
bėtojams, piknjko surengimo 
komisijai, darbininkams, kurie 
dirbo už barb ir visai publi
kai, kuri atsilankė j šį pikniką.

A. Gudauskas.

Iv

Perviršis Vagom) r -
NEW YORK.7— Ameri—• 

can Railway Association rar ,* 
portuoja, kad šiuo tarpu 
yra 395,000 Vagonų geram \ 
stovyje ir nenaudojami. Jie 
genda.



Clairton, Pa -Kaip Karo Siovyld

NuoWASHINGTON

o rar

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimų

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00

Abi knygos tik $1.00
num

ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c
{vairios Apysakos

25c

25c

Laivų Kompanijai 
Paaukojo Milionus

apsistojęs čia 
su duktere pa- 
sveikatos jieš-

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash 
keyich ir siųskite, su užsakymais sekamu antrašu:

' M. Brown 
kėjiiną

nepakenčiamas gy 
būdu aš noriii 
arbininkai ži’

Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės 
Ttfrime,sekamų knygų išpardavimui:

Bolševikai. Paraše Aleksejev, vertė V. Lienius.
’ Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. Ka’na 50c

Darbininkai, apsidžiaugę tą
ja Roosevelto mėlyna višta, 
pradėjo nerimauti; tai kompa
nija su valdžios pagelba pri-| 

padaužų .ir 
atidą dkrb^

Lethermap,. -kuris į daugiau.- bu
vo gyvenęs iš įvairaus biznio, 
negu iš darbo, pamatęs, 
čįa tiktai iš darbo prisieis gy
venti, o darbe pasirodė dideliu 
tinginiu, bijodamas pradžios

Grdžiai apdalytai 
šventieji,’’ j į 

'šventęs’j ir t,L Tikras šaltinis ži- 
Ka’na 75c

Buvusio Amerikiečio, B. Krasausko, 
Laiškas IŠ Leningrado '

žingei- 
nors 

grįžu- 
Kada

ginklais. Jųjų ,,čionai pilnas 
Clairtonas.

Taip pat visi keliai, einanti 
į Šį miestelį, yra apstatyti vi
sokiais mušeikomis, kurie nie
ko neleidžia įvažiuoti į Clair- 
toną, prie šių plieno darbinin-

man teko mątyt, vežasi lovas 
ir kitus dalykus; yiską pri
rengia streiklaužiam.

(Kaip čionai bus veikiama 
toliau/ bus pranešta “Laisvei”/

Veisiejiškis. * ‘ ’

sigabeno visokfi
prisirengė 'Hi1$ N
ninku kraują praliet,' kaip tik 
darbininkai pareikalaus nors 
kiek būvį sau pagerįnt. ,

Kompanija rengiasi pasitikti 
streiką ir jį sulaužyti.’'-Kaip

Kaip pirmjau buvau įminė
jęs, šis miestelis yra pagarsė
jęs, savo išdirbystėmis plieno, 
anglių-“koksų” "ir kitokių me
džiagų. Bet šiuo laiku jis at
rodo lyg karo laukas. Visur 
ginkluotų mušeikų kimštd pri
kimšta—apsiginklavę karei
viškais šautuvais ir < kitokiais

khd pra 
portą. ' J 
atgal grįžti 
kad nevažiuok, jei negauni at
galines grįžimui vizos; Rei
kia pasakyti, kad gyveno neblo
gai ir nieko jiems netrūko čia. 
Bet nemokėja gyventi.

šį laišką rašau todėl, *kad gal 
iš grįžusių į' Ameriką kai'kas 
bandys drumsti- vandenį prieš 
Sovietų ' Sąjungą, 
sinti

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIA KNYGĄ IR SKYRIUM

Jie buvo pliumeriai ir ikaro S. Sąjungos su kapitalisti- 
surado, kad čia pliumerystės nėmis šalimis ir gązdindamas 

kitus, grįžo atgal. Ruščiak, ti- 
I piškas anarchiško charakterio 
žmogus, pripratęs Amerikoj 
gyventi iš moteries uždarbio, 
čia daugiau gyveno, kad išven
gus darbo, prisimesdamas save 
lįgonitų grįžo, ątgal su šeinpyna, 
nors moteris labai nenorėjo va
žiuoti. Rozenberg, — kovingo, 
charakterio žmogus, kuris- iria-! 
no apie savę 95 nuošimčius 
daugiau, negu jis vertas, kiaut- 
raį persigėręs A. D. F. politi
ka, su begaliniu noru vadova
vimo, nepaisant ant į 1 to, j k&d 
vargiai savo pavardę pasirašo^ 
kėlę, ąrmydęlį : yisuose susirin
kimuose ir gjalų-g’ale nusiban
krutavęs galutinai politiniai, 
dasikovojęs iki desperacijos, 
grįžo su motere atgal, palikda
mas du sūnų, kuriuos už metų 
laiko parsikvietė taipgi (jis 
taip pat iš New Yorko.). Kar- 
čiausky, Rud ir dar keletas grį
žo delei šeimyninių dalykų. 
Bugalter—newarkietis,—tai sa
vo rūšies tipiškas žmogus—silp
no, vaikiško proto žmogus,( ku
ris net neatskirdavo juoko nuo 
serijoziškos kalbos, bet be galo 
karšto temperamento, kad ne
kartą su savo draugais persi- 
pešė fiziškai, jokios disciplinos 
ir tvarkos neprisilaikantis; ma
nantis, kad S. Sąjungoj yra 
ant visko laisvė, pačios verčia
mas, nusprendė grįžti.* Kari- 
keš, žmogus neblogai gramat- 
nas ir šiek-tiek apsipažinęs su 
technika, bet .ne tiek, ant kiek 
jis save persistatė, čia kaip 
visiems, taip ir jam davė daug 
progų1 parodyti savo gabumus 
ir tinkamumą. Fiziškai čia vi
sai jis nedirbo, vis šiokiu-tokiu 
techniku buvo. Bet iš^ vienos 
pusės jis vis stengėsi aųgštes- 
nių vietų, negu jis gali užimti, 
iš kitos—nesupratimas Sovietų 
valdžios politikos ir nemokėji
mas sugyventi darbe su darbi
ninkais (Jis bandė .elgtis, taip, 
kaip elgiasi, Amerikosr bosai ąr 
^ormanai su darbininkais), to
kiu būdu, dasigyveno. prie to, 
kad buvo pasakyta ifnk instru
mentus ir dirbk. Taigi, neno
rėdamas S1. Sąjungoj sutepti 
rankų—išvažiavo. Prieš išva
žiuojant, sukėlė ' muštynes, už 
kurias aš buvau priverstas, 
kaipo pirmininkas Draugiškoj 
Teismo, nuštrafuoti jį ant 10 
rublių. Joffe—]
Ruščiakui, kuris

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

žemiau telpąs d. Krasausko moka 
laiškas rašytas vienam “Lais 
vės” redakcijos nariui

4g>nušviečia daug dalykų, kaip 
atsitinka su ten nuvykusiais 
tūlais amerikiečiais. Patsai 
Krasauskas Amerikoj gyveno 
apie 20 metų. Jis Čia veikė 
ir visą laiką buvo fabriko 
darbininku. Nuvyko į Lenin
gradą jis su būriu kitų dar
bininkų (prieš porą metų).—

“Laisvės” Red.

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c. , 
. 'v ■ -ii, ■ j ■ 1. 1 •• (J .'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 5Oc

panašus tipas 
i taipgi dau

giau esąs gyvenęs iš moteries 
uždarbio Amerikoj, kiek iš savo, 
ir begalinis tinginys darbe. 
Visada skųsdavosi, kad jis ne
turįs dvasinio gyvenimo: Ame
rikoj jis sueidavęs su draugais, 
palošdavęs pokerį, o čia jis ne
surandąs kuomt užsiimti, taipgi 
per didelį užsipuolimą, savo 
žmoną ištempė atgal. Prieš iš
važiuosiant, susipešė su , savo 
kaimynais ir moterei užmuši 
akį, sukuldamas akinius, kurį 
taipgi nuštrafavau ant 21 ru
blio.

Taipgi Čia turistais atvažia
vę iš Akron, Ohio, trys lietu
viai: M. Bulevičius, K. Janeliū- 
nas ir Jurgeliūnas ir buvo ap
sigyvenę. < Dabar iš jų pasiliko 
vienas Jurgeliūnas. žmonės at
rodė, - kaip žmonės, bet pasiro
dę minkšti, kai molio motie- 
jai. .. Bulevičius sumanė pasi
važinėti, Vakacijų laiku, po Lie
tuvą, bet išvažiuodamas neap
sirūpino reikalingais dokumen
tais ir paskiau negalėjo ygrįžti 
atgal. Praėjo keli ^mėnesiai, 
pakol mes net per Maskvos 
įstaigas išgavom jam leidimą 
sugrįžti. Sugrįžęs, pradėjo įsi
vaizduoti, kad visa Sovietų Są
junga stovi prieš jį ir nori pa
skandinti j j, žmogus, pasiėmęs 
viską, kas jam priklausė, ir Iš
movė fašistų Lietuvon. Ar jis 
ten apsigyveno ar išvažiavo 
Amerikon,—nežinau.

Janeliūno istorija biskį skir
tingesnė. Jis, 
gyventi, žmoną 
sįuntė Lietuvon

Tai 
tiems gudruoliams buvo visai 
lengva spekuliuoti. Du broliai 

>Saimanai, paki mes patys ne- 
išreikalavom deportavimo jų iš 

% S. Sąjungos, gyveno cielus me
tus poniškai be jokio darbo, 
viskas, ką jie veikė, tai gir
tuokliavo ir tąsėsi su lengvo 

.. būdo moteriškėmis, vesdami 
spekuliaciją ir gaudami algas. 

Algas jie gavo nedirbdami 
todėl, kad Sovietų " Sąjungoj 
“nesirado” tokio darbo, kokį jie

Abi knygos kartu perkant 50c

Kad patei- 
škurničestvą, bandys 

šnįeižti S. Sąjungą, kad ir ęią 
jiems bų 
venimas.
kad Amerikos 
nbtų. 1 l' ( * > ;

Sovietų Sąjungai, k'aipd to
kiai, tų -žmonių nuomonė! gaili 
neturėti jokios reikšmės, bet ka

dangi S.. Sąjunga yra simbolu 
Viso pą^uįio proletariato ko
vų, tai 'gaila, kada vieni darbi- 
jnink^i š'ukVdidina kitus ir stip
rina darbininkų priešus tuomi. 
,., Draugiškai B. Krasauskas:

i P.S. Perduokite mano linkė
jimą !“Laišvės’’ darbininkams.

Brangus Drauge!
Baigdamas savo vakacijas, 

kurias gauna kiekvienas darbi
ninkas kožnus metus, ir apsi
dirbęs tulus savo naminius dar
bus, nes jau dabar gyvenu su 

J šeimyna—apart pačios, turiu ir
sūnų,—norių parašyti tau mažą 
informaciją apie mūsų, grupės 
gyvenimą Sovietų Sąjungoj, su 
kuria aš išvažiavau 1931 m., 
17 d. birželio. Man, žinoma, 
nėra svarbu informuoti tave 
apie mūsų ypatiškąjį gyvenimą. 
Nors ir tuomi gal tu 
dauji, o svarbu duoti 
trumpa charekteristika 
šiųjų atgal į Ameriką.

•fries pribuvome, tai jau radome 
vieną grupę pirmiau mūsų at
vykusią iš New Yorko, taipgi 
radome nemažai vokiečių. Mu
mis apgyvendino naujai pasta
tytuose standard tipo namuose, 
krašte miesto, čia ir gyvena
me iki šiol, taip vadinamame 
miestukyje svetimšalių darbi
ninkų. Miestukas susideda iš 
devynių namų. Pirmiau čia 

j gyveno išimtinai tiktai svetim- 
šaliai darbininkai, bet dabar 
jau gyvena daugiau vietinių 
piliečių, negu svetimšalių. Mes 
dirbome ir dar tebedirbam pa
sidalinę į grupes, patys pasis- 
kiriame sau brigadirį (forma- 
ną), kuris vadovauja, darbus. 
Kadangi mūsų grupės susideda 
išimtinai iš patyrusių darbą 
darbininkų, prieg to dar apsi
rūpinusių gerais instrtrrtifentais, 

? tai mes, žinoma, visada atlie- 
kame darbo daugiau, negu vie
tiniai darbininkai. Nors jau

■ dabar didelė didžiuma tapome 
S. Sąjungos piliečiais, vis dar 
skaitomėsi “svetimšaliais,” tai 
reiškia—daugiau privilegiruo- 
tais darbininkais, o tas privile
gijas, veikiausiai teikia todėl, 
kad skaito, jog mes dar nešu

lį sigyvenome su visomis sąlygo- 
' mis, o nekurie ir su visais pa

rėdymais ; iš kitos pusės dar 
t didžiuma neapsipažinus ir su 

rusų kalba, tokiu būdu, del 
svetimšalių darbininkų yra at
skiri magazinai, kuriuose jie 

'K gali susikalbėti savo kalba, o 
iš kitos pusės ir norma pro
duktų ir tavorų daug didesnė, 
negu saviems darbininkams, 
įkarto, nors buvo nuskirta 
norma taip vadinamų deficitnių 
produktų: kaip kad sviestas, 

< Kiaušiniai, visokia mėsa, ge
resnio sorto vendzytos žuvys, 
ir‘tt., bet kas norėjo naudotis 
tiktai sau pats, tai negalėjo ap
žioti tos normos; galų-gale ir 
kontroliuot nekontroliavo kas 
ką pirko. Tokiu būdu, tūli 
“gudruoliai” pradėjo užsi
imti spekuliacija ir gyventi po- 

tfk niškai be darbo. Mat, čia eg
zistuoja visų produktų ir tavo- 
rų dvi kainos—taip vadinamuo
se uždarytuose magazinuose, 
kur perka tik priskirti žmonės 
prie to magazino (o kožnas, 
kuris dirba, esti priskirtas), tie 
perka 3-4 kartus pigiau, negu 

i atviruose 'riikgazinuose 
inercinėmis kainomis Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.

Knygoje^ yra daug ifaktų apie jtį- 
Apdaryta. 224( puslapių. . , f ■ ' ■ - ' . ’

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

Jis j darbas skirtingas nuo Ameri
kos, tokiu būdu atsisakė dirbti, I 
paki S. Sąjungoj pradės dirbti 
tomis metodomis, kokiomis dir
ba Amerikoj. Trestas, kuris 
parsikvietė , juos, “neturėda
mas” tokio darbo del panašių 
“specialistų,” moka algas, vei
kiausiai manydamas; kad dvi 
kiaulės S; Sąjungos nesuės, o 
iš kitos pusės, laukė gal, kad 
tie du broliai bandys taikintis 
prie S. Sąjungos metodų dar
bo. Bet jie, vietoje taikintis 
prie darbo, varė spekuliaciją iki 
patys amerikiniai darbininkai 
privertė trestą išgabenti juos 
atgal. . ■ }! ' '•

Antras, po broliais Salma
nais, tai philadelphietis Strau
sas, kuris taipgi iš spekuliacijos 
gyveno be darbo apie 7 mėne
sius ir tapo, reikalaujant dar
bininkams, paprašytas apleisti 
S. Sąjungą. Atsirado nema
žai ir kitų, kurie ir dirbdami 
vedė spekuliaciją ir todėl pri
vertė kontroliuoti stropiau nor
mą, bet ir prie kontroliuoja
mos normos, pakanka progų 
spekuliuoti, kurie nori. Tokie 
gaivalai, be abejo, neteikė gar
bės mūsų visų reputacijai vi
suomenės akyse ir mes patys 
vedėme ir vedam kovą su pa
našiais gaivalais. Tai gaivalai 
—kapitalistinės tvarkos padaro.

Pirmiau, negu prieisiu prie 
kitos rūšies ’gaivalų, grįžusių 
į Ameriką, noriu pasakyti ke
letą žodžių apie organizatorių 
poros grupių važiavimui į S. 
Sąjungą Ney Yorke, kuris ir 
mūsų grupės buvo organizato-

tai Golfield’as, kuris jau 
čia tapo nuteistas priverstinam ; 
darbui už prašvilpimą valdžios, , 
pinigų.

Aš jau tuo syk ir .perjnačiau 
tik pristojęs prie grupės, kad 
Organizavimas darbininkų, t. 
y. parinkimas jų nekompeten- 
tiŠkose rankose ir kada aš pra
dėjau daryti pastabas, tai Gol
field’as pradėjo j ieškoti prie
žasčių sulaikymui manęs nuo 
važiavimo, argumentuodamas, 
kad aš nesu to amato specia
listas, kokių grupė yra organi
zuojama. Teisybė, kad aš prie 
“concrete” darbų buvau mažai 
dirbęs, bet matydamas visus 
kitus žmones, Amtorgo atstovui 
pareiškiau:—jeigu aš už 75 
nuošimčius sąstato mūsų gru
pės negalėsiu pasirodyti vertes
niu, tai pėsčias pargrįšiu į 
Ameriką—jis atsakė—aš pilnai 
tikiu jums, o ypatingai kaipo 
partijos nariui. Kadangi tuo 
laiku entuziastų važiavimui į S. 
Sąjungą buvo be galo daug, tai 
numačiau, kad organizatoriai, 
kaip Corn’as taip ir Golfiejd’as, 
imdami darbininkus į gru
pes, nesivaduoja technikiniu 
ir idealoginiu žvilgsniu, ren
kasi savo frentus ir pažįstamus. 
Tokiu būdu, įėjo nemažai ne
pastovaus ir neišlaikančio būdo 
darbininkų, o nemažai iš tokių,, 
kurie po kelis kartus buvę biz
nieriais, vienu žodžiu, jieškoto- 
jai įvairių progų gyvenime. Ir 
kada atvykę stojome prie dar
bo ir bandėme parodyti, kuomi 
mes galime prisidėtr vprie< bū
davo j imo socializmo, tai grupė 
prądėjo praskysti, kaip molis 
nuo lietaus. Pasirodė, kad dau
gelis manė, važiuodami, S. Są
jungoj būti bosais—instrukto
riais, nepaisant ant to, kad jie 
patys pusiau tiktai gramotni ir 
jokio cĮąębp niekada nevadova-, 
vę. Prasidėjo grįžimas atgal 
į Ameriką po įvairiomis prie
žastimis. Nekalčiausiai ? grįžo 
Furman, kuris važiuodamas pa
miršo Nev? Yorke jauną pačią 
ir kūdikį—apsiašarojęs, po ke
letas dienų grįžo atgal, nepra
dėjęs dirbti. Newarkietis Zą- 
rin, kuris mažai apsitašęs, taip 
jau gramėzdiško char aktoriaus 
žmogus, negavęs boso vietos, 
pasivažinėjęs po šalį ir pagau
tas vagiant svetimas daržoves, 
grįžo atgal. Newyorkietis

1928 metų Amerikos valdžią 
yra paaukojus $26,633,151 

.4 I • • • ‘ M

Export Steamship, korp 
cijai. Tam tikslui valdžia 
turi- pinigų, bet ’ alkaniems 

‘ U ' 1 ii ’ ’ •bedarbiams n£ra<. ■ I

kotr.jf Po ‘taętų suyirŠ .laikcusū? 
grįžo, Ą uštenipė, jį patį, neva 
khd prapglntr Amerikos pas- 

et' vizos jam nedaVė 
Aš jam aiškinau,

Koipunizmo 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. <* i 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

Darbininkų Sveikata.” šią knygą parašė Dr. J.
J. Karkiančius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros • 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1-00

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija SocįaĮizma Suyi|ąr|ytose Valstijose. Knyga > 

; ant geros popieroš ”ir verta .kiekvienam per-
skaityti. '’450 'pUŠlapib, gerai apdaryta.,

Kaina buvo $1,50., Pabar( 25c
• ». * . f■ 1 • i. 1 •' .., vKlasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė. A.; Bim- i

ba. KiekVičnaš darbininkas ir darbininkė pri-

Kas Pirks už $3.00 Knygų Vertės, Gaus tik už $2.50 
. ✓ fj , I f I 1 d

• « e ‘a

Prie Kiekvieno Knygų Seto Duodame Visai Veltui 
'Knygų “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, TaiDarbihinkiškų Eilių Knyga

Aliejus. Knyga turi 800 puslapių, 'gražiai apdary
ta. Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 
Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin- 
,ga. 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 Vrangelį ir 
“Ar Girdi Jų Balsus ?’’ apysaka iš Amerikos 

ž ' farftierių kovų. Ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apęląryta ,gražiais popieriniais viršeliais.------
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1,QO.J Kas i dabar. stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui.

Liudovika Bonaparto Brumeriorl8-ji ir Pieliečių
Karas Francijoje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

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

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

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

Vienas tomas Lenino Raštų 25c
Visos knygos tik $1.QO

Faktai Apie Sovietų Sąjungą
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. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

ta ir turi 608 puslapių ‘ : ’
i . ( .i . Kaina buvo $2.25; Dabar 50č
Darbininkiškų Brošiūrą UŽ 25c. Visos už $1.00

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00 
• ■ ; • r , į < i: i; ; į ;

Religija.1 Antras tdrhas. Parąše Dr. ,S. Matulaitis
1 ' Knyga turi 250' puslapių. <

' Išaiškina ;.iš kur atsirado visokie
: ,(“stębkklaį,” “f ............... .....

nįų apie tikėjimą.
Kunigo Išpažintis. iParajše buvęs kunigas P. Biliū

nas. Tai gana įdomi) knygeli Puslapių 56.' 
? Kaina 5c

Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucines Kovos
Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap- 

j rašoma Vokietijos socialpatriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla-

1 [i'pių.; Apdaryta. Kairia buvo $1.25. Dabar 25c

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno-
• ras. Labai naudinga ir reikhliriga kiekvienam

* . j >perskaityti knyga. 256 puslapių. -Apdaryta.
'■ • j • Kaipa buvo $1.50. Dabar 25c
J Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 320 puslapių.

Labai naudinga. Kaina buvo $1.75. Dabar 5Oc
; . . Visos už $l«00
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ŠIS TAS IS LIETUVOS
•Rašo P. Š. ( .

ūarbinųiką; ’ • žingeidaųdami, 
kaip ftaęį yyrįaąęiąę ° Ontario 
teisių galva pamatuos savo 
pasakytus žodžius.

Dieną Naktį Mainieriy Pikietas-Kova
Jli • • V A • 1/ • • • v I t / !■ g • Mi
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rėdyt, kaip reikia mieste, nei avėt gražes
nius apavus. Nuolatinis nedateklius, skur
das ir verčia tarnaites ‘prie parsidavimo 
vyram.

Tuo tarpu Lietuvos kaimuose bei mieste
liuose merginų priauga vis daugiau ir dau
giau; į kitas šalis išvažiuot negalima, tai 
daugelis ir traukią miestan laimės jieškot. 
Ir štai, sekant Lietuvos laikraščių žinias, 
labai tankiaį randi pranešimų apie, nusi- 
nuodijimą bei pasiskandininią merginų. 
Niekad neparašys tikros žudyųiosi priežas
ties, o tik paprastai—“del meilės” atėmė 
sau gyvastį, tai ir viskas. Bet ne apie vi
sus tokius nuotikius laikraščiai praneša.

Šią vasarą man būnant Kaune, teko ma
tyt laidotuves vienos saužudės merginos,— 
ji nusinuodijo. Suėjau josio$ pažįstamus 
žmones, kurie sakė, jog toji mergina ilgai 
negalėjo gaut darbo Kaune; paleistuvaut 
gi nenorėjo; bado kęst ilgiau negalėjo. Vie
nok apie jos nusižudymą nei vienam laik
raštyj neradau žinutės.

Bet apie “baisų skurdą” ir “badą” So
vietų Sąjungoj tie laikraščiąi tepą ir tepa 
be paliovos. Nori žmones nuramint ir įti
kint, būk Sovietuose dar aršiau, negu Lie
tuvoj.

Štai galų gale, “susirūpino” šitų nelai
mingųjų gyvenimu ir valdžia. Jau pasiro
dė laikraščiuose žinios, kad Lietuvoj grei
tu laiku bus legalizuojama prostitucija^ 
Prostitutės turės gaut iš valdžios leidimus 
tam “bizniui”, už ką turės mokėt valdžiai 
mokesčius, čia, turbūt, ir bus svarbiausia 
priežastis legalizavimo prostitucijos. B a, 
to, prostitutės turės lankytis pas gydytojus 
išegzaminavimui sveikatos.

Priviso Daug Vagių
Niekad dar nebuvo tiek daug vagių Lie

tuvoj, kaip dabar. Praeitą vasarą mote
rys jau negalėjo audeklų palikt laūke ant 
nakties, kai seniau darydavo. Kurios pa- 
likdavo ant nakties ištiestus ant pievos, 
kad rasa geriau išbaltintų, ant rytojaus 
audeklų nei pėdsako nerasdavo. Kitos va
kare suimdavo' audeklus ir padėdavo kur 
trobėsin, tvartan, ar daržinėn,—ir iš ten 
pavogdavo. Labai vogė lašinius, miltus, 
grūdus, rūbus, žodžiu, kas papuolė po ran- 

! kai. Kai kam ir karvę, iš tvarto išvedė.
Praeitą žiemą mūsų apielinkėj daugeliui 
ūkininkų pavogė iš tvartų nupenėtas kiau
les. Nuo senų laikų šiame kampe (Trakų 
aps.) nebuvo mados rakint tvartus. Da
bar gi jau ir tvartą reikia taip pat rakint, 
kaip svirną (klętį).

Aršiausia, kad tokių vagių ir policija 
“nesuranda.” O jei ir papuola kuris val
džios rankosna, tai ne kokią pabaudą gau
na,—žiūrėk, jau vėl namie. Štai Trečionių 
kaime, Stakliškių vai., buvo pagarsėjęs la
šinių vogikas čeriapas. Apie du metai at
gal jis atsėdėjo kelis mėnesius už lašinius 
ir tik parėjęs iš kalėjimo vėl tapo sugau
tas lašinius vagiant. Na, vėl atsitūpė Kau
no kalėjiman. šią vasarą jis vėl atsirado 
savo kaime. Dabar, po antro ar trečio sė
dėjimo kalėjime, pragudrėjo,' ir bandė už- 
siimt pelningesnių bizniu: kas tai nusam
dė jį nudėt vieną kito kaimo žmogų. Jis 
būk apsiėmęs. Bet štai kokiu tai būdu 
kas nors sužino apie šį planą ir praneša 

i policijai. Policijai buvo nurodyta, kokį 
’šautuvą jis turi, kiek šovinių ir kur pa
slėptas. Viskas rasta, kaip nurodyta.

(Tąsa)
Vagia ir vogs smetoniniai valdininkai 

valstybes pinigus. Bet reikia žinot, kad 
yra ir tokių vagysčių, kurios niekad ne
išeis aikštėn. Kiti moka vogt ir pavogus 
“pakavot,” kaip sako dzūkų priežodis. Ne 
vienas ponas, kuris ėda iš valstybės lovio, 
Kaune pasistatė gražius namus Žaliajame 
kalne ir kitose gražesnėse vietose.

Prostitucija Lietuvos Miestuose
Atmename, kadaise buvo legalizuota pro

stitucija Lietuvoj. Vėliau tas įstatymas 
tapo panaikintas; prostitucija “žydėte žy
dėjo” slaptai; valdžia iš to neturėjo jo
kios naudos. Kaune ir kituose miestuose 
tūkstančiai merginų ir vyrų vaikščiojo, už
sikrėtę lytiškomis ligomis. Merginos, vie
nos del neturto, kitos del baimės papult 
policijon, nėjo pas gydytojus bei į kitas 
gydymo įstaigas gydytis. Laikraščiuose 
retkarčiais pasirodė skandalingų žinių apie 
veneriškų ligų išsiplatįnimą,—kas daryt? 
Katalikiškos Lietuvos miestuose lytiškas 
supuvimas smarkiai bujoja. Tūli ponai ir 
ponios duoda įvairius pasiūlymus sumažint 
šitą supuvimą, bet tas kaip ėjo, taip ir 
eina savo keliu, kas kart dar smarkiau 
plečiasi.

Kad kas nemanytų, jog aš viską labai 
perdedu šiame klausime, kad ištikrųjų taip 
baisiai nėra, kaip aš perstatau, čia paduo
du iš laikraščio “Lapas” vieno bendradar
bio dalį rašinio apie Kauno prostitutes. Ve, 
kaip jis rašo:

“Jau nuo seniai visi kauniečiai žino, kad 
Kaune daug yra laisvo elgesio moterų. Ne 
tik pilnos gatvės ir visokie užnarviai, bet 
pilna jų viešbučiuose, restoranuose ir kito
se panašiose vietose.

“Apie devintą valandą vakaro... jos tie
siog prievarta siūlosi...

“Pastaruoju laiku visokios iš provincijos 
panelės ir tarnaitės, apgavę savo motinas, . 
sužadėtinius, atvažiavo į Kauną/ ir, žino
ma, gavusios ar negavusios kokį darbą, iš- 
siskirtė po gatves, viešfyučiukus, ir po 2-3 
litus už patarnavimą imdamos, tvirkina tą 
jau ir taip ištvirkusį miestą ir platina ligas.

“Visokios labdaringos ir pusiau valdiškos 
orgąnizacijos, kurios rūpinasi tautos gero
ve ir sveikata, ar tą reiškinį pastebėjo, o; * 
jei pastebėjo, tai ką mano daryti? Juk ne 
paslaptis, kad ketvirtos klasės gimnazistas 
dažnai daugiau nusimano apie ištvirkavi
mą, negu daktaras Vandervelde.

“Rašant sieksninius straipsnius apie vi
sokias geroves ir idealus, rašant užsimer
kus—to būtų galima ir nesakyti. Tačiaus 
gyventi užsimerkus visiems, negalima.

“Apie prostituciją Lietuvoje, apie ištisą 
armiją nusidažiusių tarnaičių, pametusių 
savo vyrus poniučių ir kitokių labai greit 
pametusių savo moters išdidumą ar netu
rinčių iš ko gyventi armiją reikia pagal
voti ir ja kuo greičiausiai susirūpinti. Juk 
1913 metais oficialiose Kauno policijos re
gistracijose Kaune tebuvo 48 prostitutės. 
Dabar gi, kada Kauno miestas teduoda to
ną tiktai 3 milijonų tautai, Kaune prostitu
čių ,bus mažiausiai šimtą kartų daugiau.”

Tokie dalykai dedasi Lietuvoj daugiau
siai del didelio skurdo ir bado. Kaip teko 
patirt, daugelyje restoranų bei viešbučių, 
patarnautojos dirba visai veltui; jųjų už-) 
darbis, tai ką gauna už patarnavimą nuo' 
koslumerių. Gi ne visi restoranų bei vieš- , ,v T_ .. J
bučių lankytojai duoda “tipus” patarnau- gogeli Policiją vėl įsveze Kąųnąn 'ant
tojum; kiti duoda labai mažai. Ir tokios 
tarnaites iš savo uždarbio negali nei apsi-

atostogų.
(Daugiau bus)

TEISIU “GENEROUS” PRICE PABIJOJO 
STOT | DEBATUS SU DARBININKAIS

Vakaro pirmininkas prane
ša, kad “generolas” Price'at
sisakė stoti į debatus, tik atsi
sakymo laišką prisiuntė.

Užeina ant pagrindų Tim 
Buck moteris; susirinkusieji ją 
griausmingai sveikina. Pakvie
čia kalbėtiįE. A. Smithą, kuris 
turėjo debatuoti su Price; bet 
tas teisių vykdymo “genero
las”' pabijojo pasirodyti prieš

■ > ' i- , ,darbininkus. Tad ,Smith vie
nas, nešinas glėbį dokumentų, ( 
ir Karolio Markso “Ęapitalą”,, 
pradėjo; kalbėti. Tuoj, per
skaitė laišką ,nuo savo oponen
to Price’o, kur jis sako, kad 
jam perdaug ilgas ųžkvietimo 
laiškas buvęs; o girdi, jeigu 
teismas pripažino Tim Bucką 
kaltu pagal kriminalių įstaty
mų aktą, tai aš irgi jį tokių 
pripažįstu, ir su komurtistų 
agitatorium neisiu del to į 
debatus.

E. Ą. Smith įrodė iš Mark
so knygos, kad pati gyvenimo 
istorija gimdo darbininkų 
priešinimąsi išnaudotojams ko
voje už geresnį duonos kąsnį, 
ir ta kova yra “naturališka”; 
o valdančioji klasė puola dar
bininkus, žudo juos ir kalina, 
kaip kriminalistus.

Kalbėtojas įrodė, jog tą pa
čią dieną, kada 8 komunistai 
buyo per visus nuteisti 37 me
tam kalėjimo tik už tai, kad 
jie turėjo savo galvose poli
tinę darbininkų idėją ir buvo 
organizacijos komitete, tuo 
pačiu sykiu ir tas pats teisė
jas teisė; kelis žpiones, kurie 
buvo nusukę 20 iki 30 tūkstan
čių dolerių1 visuomenės turto ; 
tai tuos nuteisė tik po tris me- 
tushh;!. : n ? <.uzr j.

Toliaus kalbėtojas • parodė, 
jog kada buvo Kingston kalė
jimo sukilimo {ęismas, tai jis 
pats dalyvavo tame teisme; 
kada buvo teisiamas ir Tim 
Buck. , Penki kalėjimo liūdi- 
ninkai sakė, kad Tim Buck 
prieš sukilimą sų^tąb^s fab
rike elektros jėgą, atitraukęs 
“svičę”, ir kitokių nesąmonių 
pripasakojo, taip kad į tas vi
sas pasakas pats teisėjas pasa
kė, kad jis netjRi tokiem 
dijimam; bet vis tiek dar 
vynis mėnesius priteisė.

Tie 8 draugai turi pūti 
kiu su žmogžudžiais, vagimis 
ir kitokiais kriminalistais; bū
na įmetami į mirties kameras, 
ir gyvybė traukte traukiama 
iš tų ištikimų darbininkų kla
sės vadų.

Tame susirinkime buvo iš
nešta kelios rezoliucijos, kaip 
kad, už pripažinimą politinių 
kalinių, už panaikinimą num. 
98 akto (kurį Kanados val
džia 1919 m.; laike generališ- 
ko streiko Winnipege, Man., 
iškepė j 40 minučių ir pradėjo 
tą aktą vartoti, kada milionas 
ir 200 tūkstančių darbininkų 
kenčia alkį, išmesti iš fabrikų, 
ir reikalauja, duonos).

x Taiplpat kalbėjo vienas nuo 
Ląkęvi^y , valdžios ' kempių 
darbinimtų, kur išėjo į streiką 
800 darbininkų, prieš kuriuos 
yąldžia pa&iuųte.’ i60 pplicijOš 
ir užėmė kempes ir neduodą 
darbininkams valgyti, b strei- 
ūeriąi nepasiduoda vergauti 
už 20 centų į dienąi nenori 
daugiau kęst, išsisėmė kantry
bė; reikalauja po 35 centus į 

ip tai labaif mažas

areštuotų streikierių privežė į 
Middleboro, mat, ten nesutik 
po ' |ietįnej ■ policijas stoty j. ::

Girdėjau kalbant, kad kom- * 
panįja įsutiko mokėt po 65 
į valandą.

A. Ymbrosas.

JACKSON, PA. išei-'

liū- 
de-

sy-

TORONTO, CANADA
Pradžioj xrugsėj o mėn., New 

Market, Ontario, konservaty- 
vų-liberalų jaunuolių vasari
nės mokyklos susirinkime kal
bėjo Ontario provincijos ge
nera lis prokuroras Price. Savo 
kalboj įrodinėjo, kad darbi-

ninku vadas Tim Buck, kuris 
nuteistas penkiem metam ka
lėjimo su kitais 7-niais drau
gais, Kanados Kompartijos 
Centro Komiteto nariais,— 
yra “kriminalistai”. Bet jau J 
nuoliai studentai ir kiti neti
kėjo tiem įrodinėjimam ir sta
tė klausimus apie komunistus,

sėdinčius Kingston kalėjime.
Kanados Darbininkų Apsi

gynimo Lyga per savo rašti
ninką E. A. Smithą pasiuntė 
užkvietimo laišką, kad Price 
stotų į debatus 20 d. rugsėjo ' 

lir paremtų savo pasakytus žo
džius New Markete, kad “Tim 
Buck—kriminalistas”. Apsi
gynimo Lyga išleido ir lapelius 
apje tai, ar Tim'Buck yra po-4 
litinis ar kriminalinis kalinys. re."m *TIN.

Hygeia Hali prisipildė apa- JoKAll IKll IK FLaAllN 
Čia įr viršus, suėjo apie 2,000 ' KIT “LAISVĘ”

va|aiĮdą, - 
reikalavimas. liByA. pasiun
tę maisto streikieriams, kurių 
vardu šiai organįzacijai de
juoja kalbėtojas. )

Susirinkimąs HšpešjJ rezoliu
ciją remti sįrerkienus prieš 
vergįjoę stęįgimą Ka.nadoj.

Velėna.

T? T*

Tai kaimelis susidedantis iš 
apie 45 namelių, gulintis tar
pe Shenandoah ir Mahanoy 
City.

Phila., Ręading Coal & Iron 
Co. pasiryžo kasti anglį iš vir
šaus i ten, kur vargšų nameliai 
pastatyti; atvežė mašinas ir 
pradėjo žemę rausti., Gyvento
jai sukilo į kovą už pastogę. 
Bedarbiai iš Mahanoy City ir 
Shenandoah jiems padeda ko
voti pikietuoti, nėdaleidžiant 
žemę kasti. ' ’ ■ . (

Kartą 3 vai. iš ryto, su po
licijos apsauga kompanija pra-’ 
dėjo žemę kasti. Mahanoy 
City bravoro dūda užšvilpė, o 
gyventojai ritosi is lovų ant 
pikieto—apie 3,000 vyrų ir 
moterų (merginos sugrįžę tą 
dieną dirbti nėjo) su automo
biliais ir trekais 3 mylias į 
pikįetą pribuvo. Policija ban
dė pįkietui kelią pastoti, bet 
nublokšta likosi.

Jaunuolis, užšokęs ant maši
nerijos viršaus, prakalbą sa
kė. Anglių kompanijos super
intendentas stūmė policistą, 
kad jisai nuverstų kalbėtoją, 
bedarbiai spyrė policistui į pa
kinkius, kuris tuoj parkrito.' 
Mašinerijos operuotojui streik
laužiui buvo įsakyta tą mil
žinišką šiūpėlę nuvaryti į ša
lį, o magaryčioms nuo streikie
rių jis gavo kumštį. į sprandą, 
ir kurką į užpakalį, su pasta
ba grįžti į California .iš J^ųr 
buvo atsibeldęs' ir kad " daih 1 
giau čionais nesirodytų, jeigu 
dar nori'ant šios ašarų pakak 
nes pagyventi. ,

Įtu-žusi minia sugrįžus už
puolė viešbutį, ,kųr, koptrakto- 
rius .gyvena. ( Kontraktorius 
vos pąąprūkp per užpakalines 
duris ir pabėgo. į Ppttsvillę. 
kur dabar ten jisai gyvena, 1 
nes bijosi į Mahanoy City su-1

.v.. I »■ r » ; | '
grįžti. , , ,

Bedarbių organizacija, “La
borers and Farmers Associa-! 
tion,” kurią socialistai suorga
nizavo ir nenori bendro fron
to su Bedarbių Tarybomis, tai; 
mahanojiečiai jų nepaiso, bet! 
bendrai ir labai draugingai su i 
Bedarbiu Tarybos nariais iš 
Shenandoah.ęionais pikiętuoja.

čionais yra 5 kempės (“pa
laikės”), kuriose bedarbiai 
dieną ir naktį ant 3 pakaitų 
pikiętuoja. Pikietas jau tęsia
si 3 savaites. Verteiviai au
komis ir maistu pikietuotojus 
remia. Mainierių unijos Map
le Hill lokalas aukavo $50 
Shenandoah Bedarbių Tarybai 
delei “stripingsų” (anglių ka
simo iš'viršaus) pikietavimo. 
v ilgus metus Mahanoy City 
darbininkai ir bedarbiai bada
vo ir kentėjo; dabar didvyriš
ką. kovą veda už “stripingsų” 
sustabdymą, nęs kasimas ang
lių iš viršaus su mašinerijos' 
pagelba atima darbą ir pas
kutinį duonos kąsnį šimtams 
mainierių .dabar dirbančių po 
žeme. Daugiausiai ant pikie
to linijos matosi lietuviai ir ki-. 
ti atėjūnai. Bravo, draugai, 
VIENYBĖJE GALYBĖ!

/ Verta padaryti pastabą, kad 
-derybas' su kompanija, tarpi
ninkaujant gubernatoriui Pin- 
cĮiot,' vęūa ne patys bedarbiai; 
b^t3 biznieriai ir profesionalai, 
kaip tai: advokatas, James H. 
Q’Connor; kunigas John H. 
MacMillan; verteivis D. F.» 
Guinap; daktaras I. D. Fentoh 
ir Coaldale redaktorius James 
Gildale. Tokių derybų laimė
jimas nėra saugus, nes “Var
nas varnui akį nekirs,” patar
lė sąkp, o bagočiąi daugiau už 
bagočius stovės, nę£u ųž foied- 
nūs bedarbius. Gęriau būtų, 
kad derybas vestumėte patys 
pikętieriai ir be vįąų nųbajęa- 
yin^o kovęs neąplęisfumėt.

Geriausias laimėjimas 
tą, kad pikietuotojai masiniai 
maršuotume ant kitų “strip- 
ingsų” ir sustabdytume juos 
visose kietose anglyse; tokiu 
būdu koyojant, būtų galima 
kovą laimėti ir daugeliui be
darbių darbąs gauti.

; , ( . K. Armina?. ,

MIDDLEBORO, MASS.
Iš Uogų Rinkėjų Streiko

, Apie rugsėjo vidurį čia su
streikavo uogų rinkėjai South 
Carvejy, reikalaudami daugiau 
mokesties. Pirmiau gaudavo 
po 35 centus į valandą, o per 
streiką reikalavo po 80 centų 
į valandą. Atsirado streiklau
žių ; prasidėjo didelė kova tarp 
streikierių i/ policijos. Daug 
areštuota.

Daugiausiai streikierių— 
negrai darbininkai; ūpas ge
ras.

South Carver Randasi už 8 
mylių nuo Middleboro; bet

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalio 4-tą d., 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, kampas 
25-tos ir Vernor Highway.

i < Narėsv dalyvaukite, visos, nes bus 
diskusuojama, LDSA su ALDLD vie- 
nijimos klausimas. '

Sokr.
(232-233)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čia kuopa rengia puikų 

vakarėlį nedėlioj, 15 • dieną spalio 
(Oct.), Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Wilkes-Barre, Pa. Pra
šome kitų kuopų nieko ne rengt tą 
dieną, bet ateit ir pasilinksmint su 
mumis. Turėsime gerą muziką, del 
Šokių. Bus skanių užkandžių. Ti-^ 
kietai tik 25 centai. *

Komisija.
(232-233)

WORCESTER, MASS.
Vaikų Draugijėlės Žiburėlio susi-' 

rinkimas įvyks spalio 8 d., 8 vai. 
vakare. Seni ir jauni visi susirinki
te. Bus pervesti visi reikalai, naujai 
Draugijėlės valdybai.

Sekr. V. Žitkus.
(232-233)

KONCRETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO CHORAS

* ■

Durys, Atdaros 3 vai. po Piety Programa 4 vai.

jVYKSNEDĘLIOJ, SPALIO (OCT.) 8,1933
' BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

I < ; ‘
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N- Y.

j - I ĮŽANGA 50c IR 75c YPATĄI

Dilovas, garsusis rusų basas

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAI:
O. KATKĄUSKAITĖ, pasižymėjus radio dainininkė, iŠ y 

Hartford, Conn.; A. VISNIAUSKAS, iš Bayopne, N. J.; 
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, iš Brooklyn, N. Y.; N. HQDA- 
RĮK, iš New York City; RUSŲ MANDOLINŲ ORKES
TRĄ; PĄTS AJDQ CHORAS, VYRŲ OKTETAS ir pla- į 
čiai pagarsėjęs MERGINŲ SEKSTETAS vad. V. ŽUKO.

Wm. Norris šešių Kavalkiį Orkestrą
■ —— ■ • ' ■■ '
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Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų, 
duodame penkių rūšių, 
rūšies1 (> '‘ ‘ 71 •

$5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
' Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuoj aus reikalau
kite jų įr rašykite sekamu antrašu:

^LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžiai 
po 10 kenukų kiekvienos-

< ‘ • » • • • . f *' . • ■ «

• ( >.
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VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. M«u. 

i
VaJčryBa 1931 metam:

W. Gelueevlčia. 61 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

Mohawk St.,
Hobson St.,
568, Caetk

West
Col-

PETER TARAS, 
Notary Public. 

(My commission expires March 30, 
1984),

darbininkus skubiai

“Juny 
iš viso 36

I St.
,6lh

I St.

Empire

J. KARECKAS, 730 Nason ’

KARL. RASIKAS, R.
svetainės randuotojas 
1108 Elizabeth Ave. 
KARVELIS, 20 Dais

J. ANDRUdKA, 1351
1326 McReynolds Ave.

>
<»

439 j Maplewood Avt>.,
42, Ricos Landing,, 
Library St., Brad- 
Todd St., Aliquippa, 

St., Nanticoke, Pa.

E DARBO-BALTIMORE,>

1 ton. Pa, • ,
'68^-S. RtiirfAW; S - 

Dorchester, Mass.
Edwards

Prot. Rašt. J. Štaskevičn 
» . Willcos Barre, Pų., Tel ?4,62l

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lair

J.

Pirmajam Visos Baltarusijos A$Kų
• Šėriku-Udaminky Suvažiavime

__________ /

bes sąstatas ir kariniai veterino- 
riai. Delegatams demonstruoja
ma geri arklių prižiūrėjimo ir 
užlaikymo pavyzdžiai. Trumpai 
šnekamasi su veterinarijos gy
dytojais.

“Dabar, kada sugrįšiu kolek- 
tyvan, būtinai atsieksiu, kad ir 
pas mus būtų toks švarumas, to
kia tvarka arklydėje ir kad taip 
būtų prižiūrimi arkliai, kaip 
čionai, pas raudonarmiečius rai
telius,” — pareiškė d. Rudkovs- 
kis—delegatas iš Poričių Rajo
no kolektyvo “Zvezda”, grįžda
mas iš eskadrono.. I -

Vakare K. Markso kliube 
Liaudžemkomo ir orgkomisijos 
vardu suvažiavimą atidarė d. 
Ratnekaš. Audringais aplodis
mentais išrenkami suvažiavi- 

j jnui vadovauti organai.
Prezidiuman įeina d.d. Gika- 

la, šarangovičius, Žebrauskas, 
.Ryškinąs, červekovas, Golodie- 
das, Zakovskis, Lyčiovas, Ratne- 
kas, Benekas, Braginskis, Ger- 
covičius, Jung, Kudelka, Dubi
na, Muraška (arklių šėrikas iš 
kolektyvo “Čirvonaja Niva”, 
Oršos rajono), Karaliovas (Dri- 
sos rajono kolektyvas 
Mir”) ir kiti, 
žmonės.

Garbės prezidiuman išrenka
ma VKP(b) CK Politbiuras su 
d. Stalinu priešakyje ir d. d. 
tGlkalo, Antipovas ir Sacharo- 
va. -i ■ : v

Didelį ir turtingą pranešimą

Rugsėjo 5 d. iš visų BSSR 
kraštų, iš visų rajonų traukė į 
Minską geresnieji, iš geresniųjų 
arklydžių ir arklių fermų udar- 
ninkai. Per dieną buvo užre
gistruota 205 delegatai. Jie su
sirinko tam, kad savo suvažiavi
me aptarus arklių veisimą ko- 
lektyvuose, kad pasimainius ko- 
vos patyrimais už stiprų, svei
ką arklį ir pažymėti eilę konkre
čių udarninkų savo tolimesniam 
praktiniam darbui.
^Septintą valandą vakare, mie

sto sovieto kliube, BSSR Liau- 
džemkomo arklių veisimo sekto
riaus viršininkas d. Krasauskas 
kartu su specialistais—veterino- 
riais, zootechnikais, praveda de-

1 legatų pasitarimą. Arklių šėri
kai klausosi pašnekesį apie ark-]" 
lių prižiūrėjimą, apie arklių Ii-j 
gįfe ir kaip juos reikia gydyti, 
apsimaino savo darbo patyri
mais arklydėse.

Rugsėjo 6 d. rytą suvažiavi
mo delegtai organizuotai važiuo
ja svečiuosna pas N... raite
lių eskadrono karius—pasižiū
rėt ir pasimatyt, kaip prižiūri- 

arkliai Raudonojoj armijoj.
Juos karštai pasitinka rau

donarmiečiai—raiteliai, vadovy-

f f

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC, REQUIRED BY THE

ACT OF AUGUST 24, 1912.
q f LaiavS published daily eocsept 

įA day at Brooklyn, N. Y., for Ocr 
tb/er 1st, 1933. !
State of New York / į
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public :in and 
for the State and county, aforesaid, 
personally appeared Frank 'Buck 
who,, having been duly sworn >ac- 
o’//ng to law, deposes ;and says 
1W yhe is the business manager of 
f \ juaisvg and that the followihg 
Iskfc ( the bast of his knowledge and 
benef, a true statement of the ow- 

^onrship, mah'agement (and if a daily 
pa, pdr, the circulation), etc., of the 
afd iresaid publication for the date 
akaown in the above caption, required ‘ 
by the Act of August 24, Jpl2, ejn- 
L- Cl " 
and • Regulations, printed o

— verse of this form, to wit:
“ 1. That the names and .addresses

of the publishers, editor, managing 
“ editor, and business manager are:

Publisher Laisvg, Inc., 4£ Ten Eyck 
St, Brooklyn, N. Y.

Editor, William Rhodes, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, William Rhodes, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck,' 
46 Ten Eyck -St., Brooklyn, N. Y.

2.* That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad- ; 
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 

| addressses of stockholders owning or 
hiding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 

Joy a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must ibe given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., 
President, Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N.Y.; Secretary-Treas
urer, Joseph Kairys, 6274 Fresh 
Pond 'Rd., Brooklyn, N. Y.
>8. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning*or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state,) None.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the hooks 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 

“ whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para- 
graphs contain statements enibracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances, and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a Capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities

Baltimore ir Ohio gelžke
lių kompanija paleido apie 
100 darbininkų iš darbo. Dar
bininkai paleidžiami nu^ tavo- 

Kdž? karų, nuo taisymo ir kitų
lations, printed on• thp^e-J-skyrių. Taip pat dabar kom

panijos bosams nereikalinga 
gulti ant ^darbininkų sprando 
ir juos uiti prie darbo. Dabar 
yra nauja sistema, kuri pati 
verčia 
dirbti.

Pagal 
j pristato 
bo ryte, 
darbininkas turi padaryt. Tad, 
kuomet darbininkas dirba, bo
sai nieko nesako. Bet išdir
bus dieną, bosai žiūri, kiek 
darbo padaryta. Jei darbinin
kas nepadaro tiek darbo, kiek 
iš jo -reikalaujama, tai neduo
da jam nei pasiaiškinti. Ryte, 
jam neduoda laiko kortelę ir 
pasako: .Jei tu negali padaryti, 
tai kitas darbininkas padarys 
—šimtai darbininkų laukia 
vietos.

Taip bosai nugąsdina darbi
ninkus. Paskiaus darbininkai 
dirba taip greitai, kaip tik 
jie gali. Kuris ^darbininkas 
kiek silpnesnis, tai ką tik namo 
pareina. Pasiskųsti nėra kam. 
Tiesa, yra Amerikos Darbę 
Federacija, bet ji nieko ne-i 
daro. Jei nueini ir pasakai, 
kad yra labai sunkus darbas,! 
tai tie viršininkėliai pasako,! 
kad ir jie sunkiai dirbą. Ame-! 
r ikonai yra .bailiai' darbe. O 
bailiai todėl, kad jie klasiniai 
ųesąm^ningi. j <

Kodėl bosai paleidžia, dar
bininkus, tai parodo, kad ir 
sekami faktai. 10 metų at
gal dirbo 6 darbininkių fa patį 
darbą, kurį dabar padaro 2 
darbininkai. Pavyzdžiui, 10 
metų atgal du darbininkai tu
rėjo dirbti 6 mįnutas užsuki- 
mui 1 8?4 šriubo galvelę (mū- 
terkę). šiandien vienas dar
bininkas tą patį darbą padaro 
su pagelba mašinos į 2 minutas. 
10 metų atgal du darbininkai 
dirbo vieną valandą, kad iš
kėlus ir parėmus karą, kuo
met reikia- prieiti uždėti arba 
nuimti ratas. Dabar prie to 
darbo dirba tik vienas darbi
ninkas ir padaro tik į 15-20 mi- 
nutų. Tai kiek paskubina ma-

5. That the 
eopies of each 

ideation sold or distributed, through 
•the mails or otherwise, to paid sub

scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 10, 
300. (This information is required 
from daily publications only.) 

FRANK BUCK, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this -29th day of Sept. 1933.

(Seal)

ą|)ie arkliu • veisimą pabarė 
BSSR Liaudžemkomas d. Bet’ 
n^kas. Po d. Bėneko praneši
mo iš salės buvo padaryti pa
siūlymai pasiųsti sveikinimo 
telegramas d. d. Stalinui, Ka- 
ganovičiui, Vorošilovui, Kali
ninui, Molotovui ir Budionui.

Pasiūlymai priimti.
Rugsėjo 7 d. suvažiavimo de

legatai kartu su proletariatu ir 
raudonarmiečių dalimis, su tūk
stančiais Sovietų Baltarusijos 
sostinės darbo masių pasitinka 
atvažiavusį SSRS CVK pirmi
ninką d. Kalininą. ; 1

Antrą valandą dieną suvažia
vimas dalyvauja Budiono varkto* 
įpodrome, kur arklių :šėrikamb< 
udarninkams buvo organizuotas 
praktiškas Raudonosios Armijos 
galės ir atsiekimų parodymas.

Čia pat, kartu su delegatais, 
ipodrome ir SSRS CVK pirmi
ninkas d. Kalininas, BSSR CVK 
pirminink. d. červekovas BKP 
(b) CK sekretorius d. Gikalo, 
BSSR LKT pirmininkas d.\Go- 
lodedas, BKP (b) CK sekreto
rius d. šarangovičius, Baltaru
sijos karo apygardos komanduo- 
tojąs d.' UbareviČius ir daug 
kitų vadovaujančių asmenų.

Vakare suvažiavimo delegatai 
dalydavo iškilmingam Minsko 
miesto sovieto posėdyje, pašvęs
tam d. Kalinino atsilankymui.

Rugsėjo 9 dieną stivažiavimas 
užbaigė svarstyti visus savo 
klausimus ir išklausė paskutinę 
d. Beneko prakalbą. Apgink
luoti suvažiavimo nutarimais, 
partijos ir vyriausybės vadų 
nurodymais, delegatai išsiskirs
tė į savo kolektyvus.

ALDLD 6-to Apskričio .kon
ferencija bus spalio 22 dieną, 
kaip 10 vai. ryte, 905 N. 5th 
St., Phila., Pa.

Ši konferencija bus labai 
svarbi. Ji atsibūna svarbiame 
laike. Mūsų organizacijos ir 
spaudos vajus. Tam darbui 
reikia sukoncentruoti visos mū
sų spėkos visose kolonijos^, 
kad turėjus sėkmingą vajų. O 
pasekmė bus tik. tada, kada 
męs gerai, tiškalno, pri^įrengsL 
(inę prie to- taip didelio ir svar
baus darbo. Prie to, didėjahti' 
darbininkių koVa į>rieš; ’išnau
dotojus’ įrieš badą, reikalau
ja daugiaūs ehergijos !ir: darbo 
nuo revoliucinių organizacijų. 
Tad labai svarbu žinoti, ką 
veikia mūsų' kuopos 'kolonijo
se. Ir jei niekas nebuvo veik
ta, tai būtinai reikia daryti ko
kios nors permainos.

Amerikos imperialistai, su 
Rooseveltu priekyj, gudriai 
suverčia ‘ekonominio krizio 
naštą ant darbininkų pečių. 
Daug darbininkų „patikėjo Ro- 
ošėveltd- NRA, manydami, kad 
ištikrųjų . bus sugrąžintas , 
gerląikis. Bet dabar vis dau
giau'ir daugiau darbininkų 
pamato, kas slepiąsi po NRA 
ir kovoja-prieš jį.

ALDLD 6-tas Apskr. turi 
prisipažinti prie padarytų klai
dų. Kuomet Amerikos impe
rialistai pasimojo suversti eko
nominio krizio naštą ant dar
bininkų pečių NRA pagėlba, 
jie visą valstybės aparatą pa
kinkė tam darbuiSakyklos, 
spauda, mokyklos, bažnyčios,

radio, judžiai, teismai, policija 
ir milicija .pajungta darbui. Gi 
mes, turėdami- kultūrinę orga
nizaciją, kurios tikslas yra 
šviesti darbininkus ir gilinti 
klasinę sąmonę, visai pamiršo
me, šiame taip svarbiame dar
bo momente, išaiškinti lietu
viams darbininkams NRA tiks
lą. Reikėjo surengti eilė dis
kusijų, prakalbu NRA klausi
niu visose: kolonijose. ■ Tas ro- 
cjo, kąd,mes-įkvėpuojame N,RA 
dvasia. Tai ką bekalbėti apie 
tuos darbliiitikus, kurie yra 
pasilikę daugiau klasiniai, jie 
pasidavę pilnai NRA įtakai; 
Tą klaida būtinai reikia patai
syti; dabar dannėra per vėlu, 
Visos kolonijos .turėtu .rengti 
diskusijas, ( prakalbas NRjA 
klausima. AiDLD 6-tas Ap
skritys dės pastangas pagelbė
ti kiekvienai kolonijai tame 
darbe.

Duokite naujus sumanymus 
del Apskr. ir abelno revoliu
cinio judėjimo. Kuopa ren
ka delegatus sekamai: Vieną 
nuo "kuopos ir vieną nuo 10 

.narių ir didžiosios dalies.
. Visoms -kuopoms yra išsiun

tinėta laiškai konferencijos 
reikalu. Kuopų sekretoriai, 
gavę laiškus, sušaukite susirin
kimą ir išrinkite delegatus į 
ALDLD 6-to Apskričio konfe
renciją. Kiekviena kuopa tu
ri prisiųsti pilną skaičių dele
gatų. Nes, kaip minėjau, kon
ferencija bus labai svarbi.

ALDLD 6-to Apskr. Sekr.
2526- N. Jessup St., M. ž.

Phila, Pa.

LIETUVOS ŠONŲ -DRAUGYSTES, 
Gardner, mass., valdyba, m3 

Pirm. A. (frulanskas, 132 Washington St. .
• V. Pirm. K, Balsevičius. 10 “ C*w(ord St, 
Fin, Sekr, K. tSiriikunas, .
■ R. F. O, j Box 202*rGardnor, Mass.
Protokolų Sekr, A,'Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus. 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Visi Gardner, Mass. >■

Detroit, /Mich.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų. > . >
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas l’alkauckas, 4925

Ogden Ave. • I ’
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 
‘ MAcKerizie Avę.
Turtų rašt. A. Jekjątis, 14G2 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. 1 Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

'1.. l1...... .  ... J

TEISYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ AR 
MOTERŲ DRAUGYSTĘ , 

i MOLINE. ILL.
Valdyba 1S31 .Metam:

Pirm. K. Yufika, 825—4th Avė., 41o- 
line, 111/

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. A 5th 
Aver, Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, Ilk

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—88rd St, 
Moline, III

Micliigano Konferencija 
Už Bedarbiu Apdraudę

Pirm.
Pirm. ___

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Stripinl*.

49 Sawtelle Are.
Turto rašt. K. Venalauakil,

12 Andover St. i
Ligonių rašt. M. Jaaukevičia,

,168 Ame: St.
Iždininkas M. Miškinis.

9 Burton St.
. Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ase., 

B. Zdanatičia, 11 Qlcndale St.. J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas

ALDLD 148 kuopos susirinkimai ataibfina 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsl- 
I gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibųna 
‘ tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or- 
' ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
| gauti naujų narių’ j minėtas draugijas. Ku- 
i rie negalite duoklių užsimokėti, ataikrdlp- 
; kite i susirinkimų ir būsite pAliuosuott. ,*• 
i Dayton Ave.
! Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton

Ave
102 Hantington St.
Visi Montell. Maes.

Moterų
Pašelpinė , Draugystė Birute 

‘ i ’ ’ ‘ 1

j MONTELLO. MASS.
■ } VALDYBOS ADRESAI: , ' 
Pirm.' E. Beniulicnė, .16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskiene, 79 Vinę St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Majn St. 
Fin. Rašt. K. Cercskienė, 8? Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

, Kasos Globėjos: , 
V. Baronienė, 9 Broad Si. 

Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, '29 Intėrvale St.
Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Ame* St. 
Maršalka 'J. fiimanakienė, 88 Vine St.

Visor gyvena Montello. Mass, 
kare.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1'133 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH
Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St. i 

N. W.
Vice pirm. A. 

St. N. W. 
Protokolų rašt. 
9 Box J17 

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 

Iždininkas V. K.
N. E.

Ligonių Globėjai 
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENO, 
N. W.

Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W.

Trustistai: 
T. RASIKAS, .T. JURGAITIS. J. RU

ČINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. iė
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrų utarninką. savam name, 1057- 
63 Hamilton Ave. N. W.

LIETUVIŲ SAULES PAfi ALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J. 

Pirmininkas A. Mazonas. 310 W. Price St., 
NaujoH Valdybos Adresai 1933 Metų 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St.. Linden. N. J. 
' po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
i Maršalka. K. Meskauskas,

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 
Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir

mų seredų mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
Linden, N, J.

Pirm. Pagalbininkas G. Kaslaskas,
203 W. 16th St.. Linden, N, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 
.T. Vertalis,

Iždininkas J. Uskurėnafi,
1411 Clinton St., Linden, N.

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
715 N. King St.. Elizabeth. N.

Linden, N

šinerija.
! Kompanijoms yra ir įstaty

mai, kad tokias mašinas turi! 
operuoti du darbininkai, bet' 
prie jų dirba visuomet vienas 
ir niekas nieko nesdkd. Dar
bo Federacija tik renka duok
les po % dol. į mėnesį, dau
giau nieko nedaro. Darbinin
kai turėtų organizuotis į nau
jus darbininkų unijas.

■Paleis 300,000 Darbininkų
• Gelžkelių darbininkai nei 

riesapnavo apie tokią sunkią 
ateitį, kokią jiems ruošia kom
panijų ponai. Darbininkai 
gerai žino apie poną Joseph 
B. Eastman, kuris veikia, kad 
“sukoordinuoti” , gelžkelius. 
Kai kurie darbininkai sako, 
kad tas ponas nuo “dievo at
siųstas”. Bet greitai darbinin
kai pamatys, kad jie apsiriko 
su juo. > šitas ponas studijuo
ja gelžkelių sistemą. Bet lai 
darbininkai nemano, kad East
man jų reikalais rūpinasi. I^fe, 
■jisai daro planus, kaip sutaų- 

’pinti gelžkelių kompanijoms 
ikuo daugiausia pįnigų. Jo pla
nas, sakoma, sutaupius $700,- 
000,000 kompanijomis, 
jo planą jau vadina 
Plan.”

Su šiuo planu bus
300,000 darbininkų tiš gelžke- 

■lių pramonės. '. Vadinasi, šim
tai tūkstančių darbininkų bus 
paleista iŠ darbo. Na, o vai
zdžios ponai, kalba ąpie rbedar- 
ibės panaikinimą. ) . ( ,

Nuo to “Prince /Plan” nu
kentės ne tik darbininkai, bet 
ir vidutiniai biznieriai. Pagal 
tą planą B. and G,. gelžkelių 
pasiliks tik i su vienomis trer, 
kėmis (bėgiais). Sumažins ir j 
kitus gelžkelius. , (

J

Ta gelžkelių konsolidacija į' 
keturias sistemas padarys 
kompanijoms didesnius pelnus 
ir išmes šimtus tūkstančių 
darbininkų į gatves, badui.

Amerikos Darbo Federaci
jos laikraštis “Labor” nieko 
nerašo prieš tą Eastmano pla
ną. Bet jie rašo ir užgiria 
generolo Johnsono darbą ir 
NRA planus. Kaip kądą net 
poterius kalbėti savo nariams 
liepia šitas laikraštis. Ve, kaip 
jisai rašo

GRAND RAPIDS, Mich:' 
—Spalių 7 ir 8 dd. čionai 
įvyks Michigano ' valstijos 
darbinįųkų lįy fayųierių , or
ganizacijų konferencija ko
vai už' bedarbių 'apdraudų. 
Lietuvių . organizacij os pri
valo išrinkti delegatus^ ' ) o

Palaidojo Policijos
Nužudytų Jaunuoli

i A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir antrašas. .
2—-B. Kanišauskas, •' 626 Woodward' Ave., 

^McKees Rocks, Pa.
3— J Monski, 36 Spikenard St.,
' ' ' . Carpiegic,. Pa.
4— St.' Kuzmickas, 197 Ohio Ave. Shenan
doah, Pa.
5— M. Glaubičius, 123 E. Monroe St.,

McAdoo, Pa, • : ■ . - , '
6— K. Romand, '690 E. 92nd St.

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekai, 8121 Elroy Ave<, , Brent, 

wood. Pa.
8'—J.T. Urbonas, I • : į 1401 f’age St., 

Pittsburgh, Pa. ,,p—J.. i,YaBadaviče, -538—8rd.»J?ve., ; New 
I • Kensington, Pa.

10— —J. Albauskis, 1100. Union Ave., Chicago 
1 Heights. III.

11— J. Barškiętds; P O< Box 841,; j j į
Com-ney, Pa.

12— John Kinder!*, 
Ambridge, Pa.

18—S. Orban, R. F., D.
•Pa. ■■ ■ >
14— Geo. Urbonas, 434 

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 800 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine
17— K. Levine, 242 Penn Ave.. Extension,

Turtle Creek* Pa. ’ ‘ ■
’ Preikšą, P. O. Box 201, Minden,

Pasko, P. O. Box 126 Slovan, Pa: 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspeth.

HAMTRAMCK, Mich. — 
Rugsėjo 29 d. įvyko masi
nės laidotuvės Mike Wasen, į 
bedarbio jaunuolio. . Jį nu
šovė policistas už tai, kad 
tas jaunuolis būk bandęs 
pavogti pakelį cigaretų. 
Tūkstančiai darbininkų da
lyvavo jaunuolio laidotuvė
se, 

i ;

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRP KOMITETO 
ANTRAŠAI

J A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
į Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot Ave.

Braddock, ,Pa. , -
Vice pirm. K. Stašinskas,*' Box 655, Ne«

Kensin<rton, Pa.
Sekretorius J. Gasiunaa, 626 Woodwarad Ava 

McKees Rocks, Pa.. . ,
Iždininkai .1. Ycandavičiua, 638 3rd Avė., 

New Kbnsi’jgton, Pa. .• ; , . . .
Iždo tilobėJa!*— " ‘ ' l. * » )
Urbonas G., 815 Middle St., Broddock, Pa, 
J. Urbonas, 1925 Harc'uibs Way, S. S'., 
J^MBiab^cas, ^*626 Woodward Ave.,’ 1 '

McKees Ęockp, Pa, , 1 7 • l . Į-

19r-J.
W. Va

20—A. r..~: 
22—P.

t. N.
24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstowji. 

Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa- 

l lo, N. Y.
I 26—J. Seris, 223 E. Mahanoy Ave.; Girard

ville, Pa.
27—-Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen- 

; Pa.
30— J. teonaitls, 107 N.* Duuuoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis,. 1117 Quarry Ave.,

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audicjaitis, P. O. Box Royal

ton, Ill. '
35— M. J. Krikštanas, 

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas. 1009 

Harrisburg, II).
37— L. Aimanas; į P. O. 

Shannon, Pa.
38— M. TamuJienė, 102 E.
• ^Frankfort, Illi
89—Tony Zedolek, 614 

ilinsville. Ill.
40— rM. Andruškevičius, 

Akron, Ohio.
41— J. GuziavlČienė, P.

III.
42— J. J. Stankus,
48—M. LlngeViėienS,

Saginaw, Mich.
.44—Mary Barnes, 602

Zeigler,. Ill.
46—rM. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

k- Ind-47— J. K.' Alvinas, 2822' Scbtten ' Avė.,. De
troit, Mich.

Min-
Street
N. S.“

t
st.,

1512

So.
Box

■. 4th St.,
Autumn Ave.,

172 Gertrude St.,
O. Box 400, Benld,

Buckner, Ill:
424 Fordney Ave.,
So. Pine St..

Zeigler,. Ill.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Užtikrinu.; kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

I toliausias 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

Dome "Priekalo Platintojams
Priekalo” redakcija ir administracija viešai pra

nešk, kad tiems savo platintojams (Argentina, Bra
zilija, Kanada, o taip pat šiaurės Amerikos Suvieny
tos Valstijos), kurie lig šiol neatsiskaitėte už 1932 
m., “Priekalo” siuntinėjimas nuo N. 7 sulaikomas ir 
kol nepadengs susidariusios skolos, tiems draugams 
ar organizacijoms toliaus “Priekalas” nebus siunti
nėjamas.

Dar kartą prašome paskubinti atsiskaitymą už su
sidariusias skolas, nes vilkinimu atsiskaitymo tie 
dratigai ir organizacijos apsunkina patį žurnalą ir 
tuom patim daro žalą revoliucinei darbininkų spau
dai.

Priekalo” Administracija.

“Po i keturių metų , žiaurios 
tragedijos;, męs . žiūrime dabąjj, 
į taif kas išeis-iš didžiausios- 
pasaulio -draipos,,. ,Mes linkime > 
;kad mūsų prezidento sveika-, 
ta laikytųsi, įgalėjimas, drąsa 
ir meilė jo krašto, žmonėm,— 
visi melskimės už jį.” ' •

Tai ve ko mokina Amerikos 
Darbo Federacija. “Poterius 
.kalbėkite,” bet nekovokite. 
Ne, darbininkai nieko nelai- 
>rnės poterius bekalbėdami. 
Darbininkai turi orgahizuotis 
ir kovoti. įteikia vesti griež
tą kovą ir prieš tuos, kurie siū
lo tik “poterius kalbėti?^/

Ž>nių Rinkėjas.

48— J. Sabaliauskas, 416 . Coal
ersville, ■ Pa: 1

49— A. Matulevičius, 279 'So. 
Brooklyn, N. Y.

60—J<?e Shimkefs, 1831, Goebel 
Pittsburgh, i Pai ’ I ’ i 

,51—-P. Maslaveckas, 69 S.
Milkis-Barįre, f’Pa. ( f •

52*—B Aluzas, 1705 N. Artebian Ave., 
Chicago. *rr. , 1 , <

53r-tf-' GudlšatiskaS, 437 Elm St.; Tamaqua, 
Pa.

164—Geo Braknis, 222 Crystal Lake Dr., 
;?Pontiac. Mich.

>’6644P. Alsko, 171 W. Wylie Ave.,
4 Washington, Pa.

&MV. Glaubičlus, 316 Georgo Ave., N. End, 
£ ! Wilkes-Barre. Fa.

167—John _Norkus, 851 Ferdinand St,, Scran-
100 Magnolia St.,

Fdwardsville, Pa., Tel. 74073 
ms, 10_ Melrose Ave.,

_____ _ S. C. Kasparas, 27 Lynch ’LaJe1 
Wilkes Barro, Pa., Tel. 20061

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St ,
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511

Centro Telefonas 91840 po, Abg. Stravinsko,
21 Ferry St., Plymouth; Pa.

PLYMOtfTH, PA.
Lietuviu Kapinių Korporacijos Valdybos 

' dai Ir adresai:
ĘĮfni. J, Bag4rlunos» 228 Duffy Aley, 

' Plymouth, 
V|co pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.

•' Telf,: 32511 Wilkes Barre,
Kasierius K, Randarčikas, 613 Main St.

Tai, 74087 pdwatdsvllle, Pa, 
■Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barro, 'Pa, 
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

' Tol,: 84626 Wilkes Barre. Pa, 
Duobkasio J, Kulponhs Tel. 82611 Centro 

tol, 91840, nas Aug, Stravinskų, \
•BA tųinouiAid *'»s ■to-Wd OP

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
Jei neskaitėt, laikas’ įsigyti ir sužinoti apie moterų at

liktus darbus revoliuciųiamę darbininkų judėjime.
Jdj aprašomos. Paryžiaus kopunarės ir jų karžygiška 

kova, i čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas, 
čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliucija,, apeidąmos £arę žandarų ir šnipų sargy-’ 
bą; ka|p jos airwave įĮiliefmiafne kare ir kiek jos dabar 
prisideda priė Socialistinės statybos.

Knygoje yrį gėlėtas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizYną J taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ii’ platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

Brooklyn, N. Y



Šeštas Puslapis

Pono Majoro Alga Su- Ne Naikint Valgius, bet 
mažinta iki $25,000 Padalint Bedarbiams

NEW YORK. — Bedarbių 
Tarybų cęntro sekretorius drg., 
Israel Amter primena reikalą 
pasmarkintos kovos, kad pri
verst miestu ponus išleist Wor
ker^ Relief Ordinance įstaty
mą, sulig kurio būtų regulia
riai piniginiai šelpiami visi 
bedarbiai, bę( skirtumo atei-

New Yorko majoras O’Brien 
sutiko nusimušt algą iki $25,- 
000 per metus. Baisus pasi
aukojimas/ tas jo pasigerini- 
mas prieš rinkimus! Bet iš tos 
algos galėtų • per metus gy
venti 50 bedarbių, ką susi- 
glemš vienas p. O’Brien, kuris 
sulig savo mokslo, gabumo ir 
naudingumo nevertas nei de- ^yiams ir negrąpis.

PIENO PABRANGIMAS 
-JO NAUDOJIMO

SUMAŽĖJIMAS
NEW YORK. — Sulig ra

porto šios valstijos pieno ko
misijos, šiemet rugpjūčio mė
nesį . sunaudota ‘ mieste 143,-' 
000 kvortų pieno mažiau, ne
kaip tą patį’ mėnesį 1932 me-1 
tais. Pieno naudojimą suma
žino valdiškas kainos pabran
ginimas ir didėjantis darbinin
kų skurdas, Nuo to daugiausiai 
nukenčia maži vaikai.ro

BROOKLYN. — Valgyklos 
savininkas David Kahan buvo 
pats save “kidnapinęs”, lead

v

Šimtos dalies tiek.
Miesto lėšų komisija nutarė 

majoro ofiso išlaidas sumažint 
nuo $123,945 iki $109,140; 
bet ofiso pinigų liks dar majo
rui, apart jo 25 tūkstančių al
gos.

Lėšos, skiriamos ligoninėms, 
yra numušamos nuo reikalautų 
$20,639,369 iki $17,674,584. 
Jeigu būtų tinkamai apribota 
augštųjų valdininkų algos, ne-) 
reikėtų mažint ligoninių lėšų.

Drg. Amter sykiu atkreipia 
domę į valdžios ir kapitalistų 
nusitarimą 
nūs kiaulių ir begalinę daugy
bę kviečių 
valdančioji 
kainas ant liekamų, nesunaikin
tų produktų. Bedarbių Tary
bos reikalauja ne naikint, bet 
tarp bedarbių veltui dalint 
tuos valgio produktus.

sunaikint 5 milio-

ir vaisių. Tuom 
klase nori pakelti

Nesitaisančius Piktada
Visuomenės Žiniai rius Viešai Plaksią

uMObbl
CENTRAL’BROOKLYN 

j LDS 46 Kp. Narių Žiniai • 
■ Antrfedienį, ! spAliiį-Ocrobėr' 3 d., 
<71 vai.; vakare įvyks LDS 46 kp. mė
nesinis susirinkimas., Visi nariai pa- 
sistengkitc ateiti. Susirinkimas bus 
toj pačioj vietoj kaip ir visada kad 
būna.

Sekr.
(232-233)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Delikatessen

Parsiduoda grosernė ir biznis iš
dirbtas gerai, per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo: savininkas tu
ri apleisti miestą. Kreipkitės 171 
Perry St., New York City;

(232-234)

Pereito ketvirtadienio vaka
re einu Lorimer gatve; priėjęs 
Ten Eyck gatvę pamačiau di
delį būrį žmonių.

Kas atsitiko? Kame daly
kas? žmonės kalbasi pakuždo
mis ir karts nuo karto žiūri į 
“Laisvės” svetainę. Nieko ne- 
matyt. . . apsistojau ir aš... 
girdžiu piano balsus. Man 
nuostabu. Visuomet Aidas 
laikydavo pamokas penktadie
nio vakarais. Argi aš pamir
šau dienas? Gal gi šiandien 
ir yra penktadienis ?

Staiga išsiveržė tenorų bal
sai. Neaišku. Klausau;;; 
moterų balsų nesigirdi. Dar 
kartą ir dar kartą atsikarto
jo piano balsai, paskui įstojo 
tenorų balsai; po kelių se
kundų išsiveržė basso balsai. 
Negaliu suprasti, kokią dainą 
dainuoja. Patankėjo ritmas ir 
štai' girdžiu, tenorai siekia 
augštąją A, o gal B, bet taip 
skamba augštai, kad jau. ro
dos, truks, neišlaikys, bet bal
sai kyla augštyn ir dar augš- 
tyn, jau, jau truks jų gerk
lės. .. staiga tirpsta harmoni
ja mano ausyse ir galų gale 
tyliai užbaigia, kad atrodo, 
ten kur nors toli, toli nuskam
bėjo melodija ir dingo, atsi
mušdama į miesto mūrus.. .

Kas buvo ta dąina? Tai 
“Pirmoji Gegužės” daina:

Meskim kūjus, meskim ark
lus! "
šventė! šiandien šventė 
mūs! •

' Jungkim rankas, jungkim 
jėgas, V
Rengkime pulkus.
Mus kankino did&aturčiai 
ilgus ištisus metus,
Slėgs mus per amžių am

žius,
Tėko‘darbu mūs! Tuko dar
bu mūs! / ’
Del įdomumo užėjau į 

svetainę. Nagi, Aido Choro 
Vyrų Oktetas. Tai puiku! 
Pasikalbėjęs su Nalivaika su
žinojau, kad Aido Choras ren
giasi prie koncerto. Koncer
tas įvyks 8-tą dieną spalių 
|(October), Labor Lyceum sve

tainėj, 949 Willoughby Ave.
Kiek teko sužinoti, tai šiuos 

metus Aido Choro koncertas 
btis ypač puikus. / Tad nuo: 
savęs kviečiu: kas tik' gyvas, 
visi į Aido Chcfro koncertą.

P. P. P. ,

BROOKLYN. — Kings Co
unty prisiekusiųjų teismas 
įteikė teisėjui J. J. Fitzgeral- 
dui reikalavimą, kad nepasi
taisanti piktadariai būtų prie 
stulpo rišami ir viešai plakami. 
Galima dasiprotėt, kad tokią 
bausmę pritaikytų ir prie senų 
darbininkų kovotojų, kurie 
“nepataiso”, bet grumiasi už 
darbininkų reikalus, nepaisy
dami areštiį ir kalėjimų, f . f l k *

Stalą Darbininkai 
Laimėjo Streiką

BROQKLyN. —iPrte Broo
klyn Stalų Kompanijas buvo 
areštuotą ;desėtkai stręikiėrių; 
tačiaus dabar streikas jau* lai
mėtas. Darbininkams pakel
ta alga, pripažinta revoliucinė 
Rakandų Darbininkų Unija, 
šapos komitetas ir teisė unijos 
organizatoriui lankytis į dir- 
byklą su unijiniais reikalais.

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA Williamsburge 

fornišiuotas didelis kambarys del 
vieno, ar dviejų vyrų, ant atskiro 
floro su visais pilnais įtaisymais. 
Randa pigi. Kreipkitės:

110 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.
(232-233)

licenses
. ■! I BEER-WINE ___

MORRIS RAPPAPORT
4121 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

N.Y.B-10863 has been issued to the un
dersigned, to sell beer and wine at retail, 
Under Section 76 of the,. Alcoholic Beverage 
Control Law, ąt ,271 Jay St., Brooklyn, 
County , of Kiągs, to be consumed upon the 
said premises. ■ . , ■ ’ . . ,
; , , ^VALTER HIGGINS ...

271 Jy/, Street, \ ’______ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is kweby givpn that License Nor 

' N. Y, A-l 1996 has been issued to the un
dersigned , tp, sell beer and wine, at retail, 
under Section .75 of the , Alcoholic Beverage 
Cflhtrol Law, at' 1002 Fulton Street, Brook
lyn, County of Kings, not to be consumed 
upon the sajd premises.
, . , HARRY DOWN
1002 Fulton Street, . Brooklyn, N. •YJ>

Pats Save Kidnapino

Bušelmanų Mitingas
NEW YORK. — šį pirma

dienį yra šaukiamas masinis 
susirinkimas bušelmanų (ran
kinių kriaučių—pritaikytojų), 
dirba nčių departmentinėse 
krautuvėse, kaip streikuojan
čių, taip dar neišėjusių į strei
ką. Mitingas įvyks 7:30 vai. 
vakare, 131 West 28th St., 
New Yorke.

A. Mureika.

Naujas Alaus Raketas
BROOKLYN. — Penktadie- 

nį valdžios agentai užklupo 10 
alaus kompanijų ir areštavo. 
20 žmonių,..kaip raketierių. 
Jie kaltinamų kad, užpuldipė* 
jo saliutus, ginklais grąsinda- 
mi? .idant, priverst smuklių sa
vininkus pirkt tik jų kompa
nijos alų. \ , ,

“Puodas ir Katilas”
. NEW YORK, — McKee pa

siskelbė kandidatuojąs į mies
to majorus prieš reguliarį de
mokratų kandidatą O’Brieną. 
Savo pareiškime jis peria kai
lį dabartinei valdybai, kaipo 
supuvusiai, paskendusiai grafte. 
Bet paties McKee kandidatūrą, 
remia žinomas Tammany Hall 
supuvėlis politikierius, Bropxo 
demokratų vadas Flynn, ne kar
tą įtartas suktybėse.

gaut pinigų iš savo giminių už 
jo paleidimą.* Nuteistas' pus
trečių metų kalėjimam

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS 

«• . h.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 
vakare

403 EAST 14th STREET 
j * i y / • i S .r. * *?»

Kampas 1st Avenue
New York City

11.' ?'• i. .'’' . I

a
-9105 ■

TRIKA ... 
fejAŠ

h' Street frj/in ;'

iagnoza

;etika I;

9 • Tyto ; 1

zakarpH-vp-j,^ ( 
Šventadieniais ;! 
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Av^.

| Tel., Stagg 3847 /' 
z

LORIMER RESTAURANT
REIKALAVIMAI

Phone, EVergreen 8-9130

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Telephone, Evergreen 6-5310

Graborius (Undertaker)

23L Bedford Avenue

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai

INC

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašęmos Mašinėles

Jei ešate “Laisvės1

DR. HERMAN MENDLOWITZ
KAINA $60.00, NOISELESS $69.50

Remie Scout Model $39.50

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

Mes 
jums

NOTARY 
PUBLIC

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

TEL. STAGG 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

ir patobulinimais ‘dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.’
Sulig* mūsų patarimo, kotn^driija sudeda visus lie 

tuviškus akcentus už tą pačią kainą

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso valandos nuo 1
‘‘(h . nuo 0

undeivii
Mndfeiy Į
Control
County . of Kings, t< 
said premises.

B. POVILIŪNAS
284 Scholes Str.,

NETOLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. H

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojam

188 South 3rd Street
' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-18022 has been issued to the un

dersigned 
, wra$r, w 
Control 
Brooklyn, —__ „ 1 __.r
■Upon the said premises -----------  _ _
32Ž Van Brunt SUe'et? ~

Labai, svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos' sistemos 
“keybbardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ
427 Lorimer St.,

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

DR. ZI NS 
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-12536 has i been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Lav>, at 191' Morgan Avenue, Brook
lyn, County of Kings, to be consumed upon 
the said premises.

JOHN C. S1REIKA & PETER SIAURIS 
191 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių* kapinių; parsamdo au- 
tomobiliuą ir ikerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Beverftge
.v, „v t r.,. ..runt Street,

County of Kings, to be consumed

PATRICK DONOHUE
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

NOTICE is hereby given that License No, 
N.Y.B-12103 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under' Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 10 Maujer fetreet, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon the 
said premises.

ANTHONY ROGERS
10 Maujer Street, Brooklyn, N, Y,

KRAUJO 'SPECIALISTAS
Gydau Gmias ir chroniikas vyrų ir 

< moterų ligas kraujo 1r odos 
Padarau ištyrimua kraujo ir ilapunio

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2180

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
V ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

. Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčitis. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street 
Brooklyn, j/yY.

WOLF AUTO REPAIRS
i ’■ J i M f ? I-‘ ) į

TRUCKS AND PLEASURE CARS ^ęPA’lkĘpj

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus tfąrbuš.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais < • .

MATHEW P- SALLAS 
(BIELAU SKAS) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA v SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽA^ IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIUROTE DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
' 1 VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

1 MŪgų RAŠTINE ATDARA D1ENĄJR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

NOTICE is hereby given that License No. 
“L B-13217 has been issued to the 

ted to sell beer and wine at retail, 
ction 76 Of' the Alcoholic Beverage 
.aw at 284 Scholes Street. firooKlyn, 

be consumed upon the

& W. LANCEVICH 
Brooklyn, N.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FlLURIN ? -

.(Buvusio asistantu Hamburgo universiteto 
klinike).

LJGOS: Odos, kraujo ir lytics-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
Ąuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčlioinis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YQRK

J tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir
-nA I egzaminavimas /‘wx

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

t »i t « , , Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS “dženitorius” prie 
6 šeimynų namo prižiūrėjimo East 
New Yorke.

Gaus 4 kambarius, damokant rau
dos 7 dol. mėnesiui. Telefonūokite 
Newtown 9-5916, arba rašykite laiš
ku: J. Stankus, 8448—63 Rd. Elm
hurst.

JI Sergančiu Vyrų ir Moterų 
T Chroniškos

iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinią
< ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
visą darb^ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai 25%; Jau SO.\trietq kaip laikomės šioj vietoj.

' Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
• Williamsburghe:

2t>2 Berry St, ‘ Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
5 1 : v ■ I

iki i kas dien, seredoms ir sukatoms
iki 7:10 VaL vakarais.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 

k kampas Broad- 
way, Chauncey 

lį Street stotis 
B Brooklyn, N. Y. ■I Naujoj vietoj 
w studija daug 
f geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

Ligos Gydomos
. šiandien ateiki- 
I te delei savo svei- 
l katos ištyrimo, o 
1 jums bus išaiškin- 
i ta, kaip jūs fiziŠi- 
į kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
r mai, Nervų Ligos. 

Abel nas Silpnu-j 
mas, Skilvio žar| 
nų ir Mėšlažam 
nės Ligos, Nervą 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku^ 
mai. «' f ’ *

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

X-Spinduliai, Krauj’o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų IŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y1
Tel.: Glenmorė 5-9467

KeminRlon' R«nd

vaikai.ro



