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prieš tas sąlygas.

jos įneša į Europą dar di

reikalauja nei darbo geresnių apje Vokietijos pasitrauki-
sąlygą, nei didinimo algų

del Dimitrovo, kuris reikalą-

AMERIKA NAIKINA AGRIKULTŪROS GAMYBĄ

Europos Pakrikimo
LONDONAS. — Veik ii-

Kuomet Vo-

vojų. Reikia organizuotis ir 
dėtis prie kovos pašalini
mui karo.

neišeis jų pačių naudai.
Hitlerio kalba per radio 

taip pat buvo atkreipta 
prieš Sovietų Sąjungą ir ko
munizmą.

teismo, yra ir amerikonas 
advokatas Gallagher.

Jų “prasikaltimas” yra ta
me, kad jie reikalavo žmo
niškesnio elgesio su areštuo-

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam nuRlapyi)

sąkytji kad. ji visai jaus kaip 
ir neegzistuoja,• Franci j a 
labiau, bijo. (į; *

Tačiaus Hitlerio k&lba ir visa 
politika veda ne tik prie vidu
jinio teroro, bet ir naujo pa
saulinio karo.

Juk Vokietiją privedė prie 
tos padėties tas patą Hindeą- 
burgas, kuris Hitlerio valdžio
je užima kertinį kampą. Bet 
Hitleris nori 'išgelbėti ne tik 
Vokietijos kapitalizmą. Jis 
nori gelbėti visą Europą. Ta-' 
čiaus fašizmo, kąįp jr kapita
lizmo amžius neamžinas.

NEW HAVEN, Conn. —
' J

Darbininkai, kurie čia dibba

“Vokietija nukentėjo dau
giausia nuo pasėkų, pareinan
čių iŠ netikslių sutarčių ir ne
pastovumo”/— kalba ' Hitleris.

į Bet čia 
autoritetas— 

De-

KRISLAI
Greenas.
Perkins.
Hitleris.
Hindenburgas.

Rašo V. • B. ,

CAIRO, Aigiptas.—Čionai 
z . laidotuvėse, kurios įvyko

Goodyear Rubber kompani-:i vieno žymaus tautininko, li- 
jos dirbtuvėse, gauna balto kosi .sužeistą 16 policistų. 
pauderio dulkių, kurios la- j Policija turėjus išvaikyt pu-

tijos fašistai bando organi-! n£ bazę šiose valstybėse puo- Leipzige.

del “Izviestija” persergsti • tai.dar ir areštavo šiuos ke- Jie visi parašė bendrą pro- 
Baltiko valstybėles, kad ka-1 turis advokatus už nepaklu- testo laišką, del ko ir išsi- 
ras prieš Sovietų Sąjungą ■ snumą išeiti iš teismo. Tar- vystė jų areštas. Tai tokia 

| pe tų, kurie yra išvaryti iš; yra padėtis pas fašistus.

Pirmas Lietusių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs NieįrO 1 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėsite 
Pasauli!

Šios yra didelės figūros mū
sų dienų pasaulyje, šie žmo
nės veikia įvairiose srityse, 
tačiaus vienų politika nelabai 
toli bėgusi nuo kitų.

Greenas, kuomet kalba apie 
Vokietiją, tai tenais prieš 
Hitler). Tačiaus!, Ikuomet jisai 
kalba apie Amerikos reikalus 
4—fai už amerikoniškus hitle- 
riuKus.

Darbo Ęeęįeracijos konven
cijoj jisai pasakė/jog jo vado
vybė “visa širdžia dedasi iš
vengimui streikų”. Girdi, 
“streikas galima naudoti tik 

i .kaipo paskutinė priemonė.”

Na, o Prūseikos moka su
gyventi ir su tokiais žmonė
mis. Darbininkai turi tik tai 
tą vieną priemonę—streiką, 
kad išsikovoti geresnes dar
bo sąlygas kapitalistinėj siste
moj.

Gi ateina Greenas, kuris 
yra “darbininkų vadas” ir pa
reiškia, kad visa širdžia jisai 
bandys išvengti streiko. Gi 
Prūseika savo gazietoje me
luoja, kad Darbo Federacija 
šilko darbininkus “užvaisino 
streiku.”

Panelė Perkins, kuri Roose- 
velto valdžioje yra paskirta 
darbo sekretorium, pareiškė, 
kad šie streikai “yra visai ne, 
streikai.”

O net kapitalistinė spauda 
rašo, kad šią salį užplūdo di
delė streikų banga. Ta pane
lė sako, kad darbininkai nie
ko daugiau nenori, kaip tik 
“kodekso.” Jinai atvirai ir 
pasako, jog darbininkai “ne-

Jei. taip kalbėtų pradinės 
mokyklos kūdikis, tai sakytum 
jisai nieko nežįųofapie tokius 
dalykus, kaip kad streikai ir 
darbininkų kovos, 
kalba valdžios 
vyriausia galva Darbo 
partmento. Be to, šita pane
lė mano, kad darbininkai 
streikuoja tik todėl, kad jie 
neturi kuom daugiau užsiimti.

Girdi, tiktai reikalinga grei
čiau pasirašyti kodeksai, ku
rių darbininkai laukia, tai 
streikai pasibaigs ir darbinin
kai vėl važinės automobiliais. 
Ta panelė? žinoma, nemato 
darbininkų gyvenimo, jinai ži
no tik savo raštinę, bet ne tą 
darbą, kuriam ji paskirta.

Streikų banga, kuri jau kilo 
ir dar plečiasi, neatėjo iš ge
ros valios. Šiuos streikus daro 
ta padėtis, kurią išduoda -ka
pitalistinė sistema. O valdžios 
NBA tą padėtį dar pablogino.

Todėl darbininkai priversti 
kovoti už geresnes darbo sąly
gas ir pakėlimą algų. Tačiaus 
valdininkai/kaip kad panelė 
PerkinS, ’rūpinasi pirmiausia' 
pakelti pragyvenimo. < kainas, 
o darbininkų algas jie sumaži
na. t . , r > _ f ,

'HitlėrM kalba, kurią jisai 
pasakė { 'po pasitraukimui iš 
Tautų Lygos, save vainikuoja
si Vokietijos “seniausia kultū
ra” ir “civilizacija”. Tai fa
šistinei “civilizacijai” gręsiąs 
pavojus iš “6,000,000 komu
nistų.”

Tai ye, kam fašistai atėjo 
—gelbėti Vokietiją įš komu
nistų. Tačiaus, jei komunistai 
būtų ėmę viršų, vieton fašis
tų, tai šiandien • Vokietijos 
klausimas jau būtą išrištą, .Fa
šizmas “tų 20,000,004) /.plonių” 
gyvenimo klausimą neišrišo ir 
neišriš/ ■*
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MASINES DEMONSTRACIJOS ŠILKO 
DARBININKŲ ĮVYKSTA ŠIANDIEN

' ' f M
Baltas Pauderis Apsirgdiha
Darbininkus L

16 Policistų Sužeista 
Laidotuvėse 1 I VOKIETIJOS FAŠISTAI RUOŠIASI

KARUI PRIEŠ KITAS VALSTYBE
Visi Lietuviai Darbininkai Turi Dalyvauti Demonstracijoj;

Amerikos Darbo Federacijai Nepasisekė Parduoti Darbi
ninkų Streikas-Federacijos Streiko Komitetas Prisidėjo.’ ' • • bai kenkia sveikatai. Vienajbhką. Bet kitaip negaleju-

mergina tik dabartiniu laiku si išskirstyti, kaip tik rei- 
gavo plaučių ligą. Dabar kėjo šauti į viršų. Policija 
darbininkai ruošiasi kovoti naudojusi visus kitus įran- 
prieš tas sąlygas. z kius prieš susirinkusius.

PATERSON, N. J.—Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai bandė šilko dažytojus 
darbininkus suvaryti atgal į 
darbą ir jiems siūlė tik po 
57 centus į valandą.

Darbininkai abiejų unijų 
šį pasiūlymą masiniai atme
tė. ’ Paskiaus Amerikos 
Darbo Federacijos streiko 
komitetas atėjo ir prisidėjo 
prie Nacionalės ' Audėjų 
Darbininkų Unijos. Tai rei
škia, kad darbininkų vieny
bė ir kova dar sustiprėjo. .

Šį rytą, kaip 11 vai., ant 
Sandy Hill Park, Patersone, 
darbininkai ruošia didelę 
demonstraciją. Visų darbi-' 
ninku yra pareiga dalyvau
ti šioje demonstracijoj. 
Draugai darbininkai turi su
stiprinti savo jėgas kovai už 
jų kasdieninio gyveninio 
reikalus.

Atmetimas Darbo Fede
racijos boselių pasiūlymus 
parduoti darbininkus, reiš
kia, kad darbininkai dau
giau vienijasi, kad jie ko
vose mokinasi vienybės.

Išvakarėse Naujo Pasauli 
nio Karo Gaisro

Sovietų Sų junga ir Vėl Pasireiškė už Nu
siginklavimą Imperialistinių Valstybių

MASKVA.—Sovietų Są— liaus d. Molotovo kalbą, kur 
jungos spauda išsireiškė jisai priminė, kad “Sovietų 

' * ' kaimyninės valstijos , tikrai’ 
nenorį, ■. nusiginklavimo.” f {

Hitlerio šis f žygis yra ir; 
del pataisymo savo šalieš 
pakrikusių reikalu Ekono
minė padėtis nepagerėjo,

mą,iš Tautų Lygos, ir nųsi- * 
ginklavimo konferenci j os.
Draugas. Molotovas pareiš
kė, lead “dabartiniu laiku lai-] 
biaų, negu kada pirmiaus, | 
Sovietų* Sąjunga pripažįsta: tarpe tų pačių fašistų prasi

dėjo nepasitenkinimas.
Tačiaus karo pavojus da-

reikalą nusiginkluoti.”
Sovietų Sąjunga rėmė nu

siginklavimo klausimą per bar daug didesnis. Darbi- 
paskutinius 10 metų, tačiaus ninkai turi pradėti griež- 
imperialistinės valstybės iš čiausią kovą prieš karo pa- 
nusiginklavimo konferenci
jų tik komedijas daro.

Sovietų spauda cituoja to

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstijų valdžia 
dabartiniu laiku padeda ka
pitalistams naikinti farmų 
produktus ir gyvulius.

Valdžios paskirta admini
stracija, kurios galvinyje 
yra popas Wallace, paduoda 
sekantį raportą:., .. , . ,

Nuo i laiko, kuomet J. V. 
prezidentas Rooseveltas- pa
sirašė įstatymą, tai Jungti- 
riėse Valstijos^ jau buvd su
naikinta arba sumažinta 
apie 4,000,000 pundų med
vilnės. Del sekančių metų 
kviečiais sėjamos žemės bus 
sumažinta 6,500,000‘ akrų. 
Paskiaus 6,200,000 paršų ir 
250,000 kiaulių išmušta.

Taip pat panaikinta 10,- 
000,000 akrų žemės, kurioje 
buvo auginama medvilnė. 
Tokiu beprotišku būdu, sa
koma, kad Amerikos farme- 
riai šiais metais jau galėjo 
pakelti savo įplaukas ant 
$256,000,000:daugiau. ‘ Reiš
kia, kad taip žymiai pakelė; 
kainas už farmų produktus. 
, Farmos, kurioj augina
ma kviečiai, sumažina lau
kų dydį ’arit 6,500,000 akrų/ 
Viso kviečihiš* šėjamos žė- 
mėsjbuvo 43,900,0001 akrų.)

Pati valdžia i reikalauja, 
kad dar daugiau fermeriai 
sumažintų kiaulių . ir paršų 
auginimą. Tokiu būdu ma
noma įvesti “geresnę tvar
ką” ir pakelti kainas. Tai 
reiškia, kad miestų darbi
ninkams bus dar blogiau, 
nes kainos jau kyla ir mie
stuose.

Tautų Lygos Pakrikimas
Į. GENEVĄ.
kietija pasitraukė iš nusi
ginklavimo konferencijos i ir 
Tautų Lygos, tai; pastaroji 
pasiliko pakrikime. Galima

Vienija Valstijas ir Šaukia Rinkimus, Kuomet Kitos Partijos 
Negali Pasirodyti; Centralizuoja Vokietijos Valdymą-; 
Hitleris Reikalauja Daugiau Galios. Francija Kalba Aš
triai.

stai tik sekmadienio, 15 d. i nių'Valstijų ir kitų kraštų im- 
spalių svarbesnės pasaulinės perialistai dūksta prieš Vokie- 
žinios trumpoje sutraukoje:

Fašizmas Kvėpuoja Karu

Vokietijos fašistinė valdžia 
vienu kartu pasitraukė iš Tau
tų Lygos ir jos sudarytos “nu
siginklavimo” konferencijos. 
Fašistai, kaip ir Japonija, nu
sispjovė ant Lygos ir ruošiasi 
karan.

Hitleris per radio pasakė 
ilgą prakalbą ir joje reika
lauja nuo pasaulinių imperia
listų pilnai leisti Vokietijai 
ginkluotis,- kaipo ratlygihimo už. 
smaugimą komunistinio judėji
mo i Vokietijoje ir tuom būdu 
“išgelbėjimą Europos nuo: ko
munizmo”, r-i-kaip jis sako: ■

Francijos, Anglijos, Jungti-

tijos fašistus ir grūmoja.
Jungtinių Valstijų buvęs at

stovas Pasaulinėje Ekonominė
je Konferencijoje H. Morgen- 
thau sako, kad karas tarpe 
Vokietijos ir Francijos neiš
vengiamas, kuris įtrauks ir vi
są pasaulį. Jis sako, kad bū
simas karas bus baisesnis ir 
labiau naikinantis už pereitą 
pasaulinį imperialistinį karą.

Vokietija laukia atakos 
12,000 karo orlaivių, kurie 
mėtys sprogstančikš ii? nuodin
gų ga-ztį1 * bombas.-“Ji jau yra 
prisirengus 1 aprūpindama '20,- 
OOO/O.OO gyventojų priešgazF 
nėmią maskomis ir specialiais 
pasislėpimo urvais.

( ! 'į

(Tąsa 3-čiam pusi.)

BERLYNAS.— Vokietijos 
Hitlerio valdžia padarė 
griežtą pasisukimą. Pasi
traukia iš Tautų Lygos ir 
nusiginklavimo konferenci
jos. Pranešimai laikraščių 
korespondentų ir Hitlerio 
kalba rodo, kokiais tikslais 
fašistai užėmė tokią politi
kos liniją.
. Pirmas, Vokietija paskel

bė naujus rinkimus tuo lai
ku, kuomet kitos partijos 
padarytos nelegalėmis. Tad 
naują Reichs tagą Hit
leris nori padaryti išimtinai 
iš savo žmonių. Taip pat 
Hitleris skelbia, kad šie rin
kimai turės užtvirtinti Hit
lerio valdžios užimtą kursą, nusiginklavimo konferenci 
politiką.

Be paleidimo Reichstago, | dėsnį pasidalinimą ir pakri- 
paleista ir taip vadinami kimą tarpe imperialistinių 
valstijų seimeliai, Saksoniją, valstybių. Karo pavojus pa- 
Bavarija ir kitos valstijos sidaro didesnis, negu bent 
iki šiol buvo, kaip ir atskiros kada pirmiaus.

valstijos. Jas Hitleris da- i 
bar daugiau nori pririšti i 
prie centralinės valdžios. 
Tai reikalinga karo laiku, 
kad šalis būtų daugiau su
vienyta, centralizuota. :

Pati pasitraukimo prieža
stis, tai kad Anglija, Franci
ja, Italija ir Amerika nesu
tiko duoti Vokietijai lygią 
teisę ginkluotis. Todėl Vo
kietija pasitraukia iš Tautų 
Lygos, o tuomet jai nereikės 
pildyti taip vadinamą Tau
tų Lygos V Straipsnį, kuris 
aprubežiuoja Vokietijos tei
ses.

Šitas pasitraukimas Vo
kietijos iš Tautų Lygos ir

Fašistinė Vokietijos Valdžia Išvarė iš 
Teismo ir Areštavo Komiinisty Advokatus

Vokietija Organizuoja Baltiko Valstybes 
Užpuolimui Darbininkų Valdomos Šalies

MASKVA. — Paskutiniu prieš Sovietų Sąjungą.

BERLYNAS.—Vokietijos 
fašistai tikrai naudoja tero
rą prieš komunistus. Teisė
jas Wilhelm Buenger išvarė 
iš teismo ateivius advoka- 

Ji- tus, kurie dalyvavo pagar-
laiku paaiškėjo, kad Vokie-inai bando paruošti militari- sėjusiam komunistų teisme' tais komunistais, ypatingai 
tijos fašistai bando organi-' nę bazę šiose valstybėse puo- Leipzige. del Dimitrovo, kuris reikala-
zuoti ir finansuoti Baltiko Sovietų Sąjungos. To-i Bet negana to, tad fašis- vo pats save ginti teisme, 
valstybių militarinį prisiren
gimą prie karo, ruošiamo 
prieš Sovietų' Sąjungą. •

“Izviestija”, Sovietų val
džios laikraštis, pareiškė, 
kad Vokietija veikia Estoni- 
joj, Latvijoj ir Finlandijoj

Panelė Perkins Apie Su Šautuvais .Varo Mainierius
Streikus -Darban •• i

CHICAGO; Ill. -L- Darbo p į p t s B ŪRGH, Pa. — 
jSe.kr^.toie, phoeię Perkins, > Kornpanįjos .įr. gpbernator 
pasakė,; kad šie streikai vi*1. 3 į;. K ‘ .
s*Nesvarbūs. Darbininkai.veikiu 
streikuoja! tik todėl, kad įjie kad. ! sulaužyto . mamiėnų 
norįhNRA. Sako, kad -'algų Kaip kur naudoja-
darbjninkarnereikalaujai ■ ■ ;rtla. traperiai < (kareiviai), 

...... ........ .. kurie eina į plainieriųs tūbas 
xir varo mainierius darban.

Kam Stovis Maiih! Apylinkėj 3 v.-h : ■ < ■

, SULLIVAN, Ind. — Kad Sako, Areštavo Užpuolikus i 
sulaužyti mainierių; streiką', / ’ • '
jau, paskelbta visame £avie-H - •. ?
te karo stovis. Visokį masi- ; BERLYNAS. — New 
niaį mitingai! yra uždrausta 
laikyti. /

Tokiu būdų ponai ^mario 
sulaužyti mainierių streiką.

Yorko laikraščiai praneša, 
kad Vo.kiętijos fašistinė val
džia areštavusi tuos savo 

r“trūpetius”, kurie mušė 
amerikoną Velz.į Matomai, 
Vokietijos fašistai riori pa
laikyti'teari taiką <su Ameri
ka.' trr• ■ •• v. n-’: v

Dirbtuvių Urmininkai Kaltina Vokietiją del 
Operos Ložose

• MASKVA. — Laikraščiai 
praneša, kad Sovietų Sąjun- sos didžiosios imperialisti- 
goje dabartiniu laiku ge- nės valstybės vienbalsiai 
riausias operoje vietas už- kaltina Vokietiją, kad jinai 
ima, darbimj-r-urmininkai.. pasitraųkė iš prieškarihės 
Mąskvosv Gi’and Operos lo- konferencijos ir Tautų Dy
žos (bopęes), kur pirmiaus gos. Sako, jei kas atsieks, 
sėdėjo tik caro giminės, kuktai Vokietija už tai ims at-< 
nigaikščiai ir grafai, dabar gakomybę.
būna užimtos fabrikų smar- Francija ir kiti jos buvę 
kiųjų; darbininkų.- talkininkai bijosi Vokietijos

-------- ——'■----- patriotizmo.

Darbo Federacija Ven
gia Streikų

WASHINGTON, D. C. — 
Greenas vėl pareiškė, kad 
streikai tik paskutinė prie
monė bus naudojama prieš 
darbdavius. Viskas bus ban
doma daryti susitarimais ir 
konferencijomis tarpe darb
davių dr 'tokių ponų, kaip 
Greenas ir kiti jo pakalikai.

Darbininkai Gadinimais 
Suvalyti Darban

BAYONNE, N. J. — 500 
darbininkų, kurie laikėsi ge
rai Streiko lauke, dabar ta
po suvaryti atgal darban 
gązdinimais, kad streikierių 
gyvybės bus pavojuj, jei jie 
neis darban. - >

■
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rėjo tapti kyalifikuotu pęda- 
gogu-metędjstu. Bet drg. .žal
pis tos pažangos nerodė, nes į 
savo darbą žiūrėjo pro pirš
tus.

Ir visai teisingai pasielgė 
Narkomprosas, paliupsuodą- 

darbo.
Narkomprosas, 
mas d. žalpį nuo to

“MAISTAS,: DRABUŽIS, PASTOGĖ- VYRIAUSI RINKIMU 
KAMPANIJOS KLAUSIMAI, ” SAKO ROBERT MINOR, 
KOMPARTIJOS KANDIDATAS Į NEW YORKO MAJORUS 

■: • • ■ I I ’ ’ ' ’

ęųmat- J

•at* <1 as seeon exass matter March 11, 1224, att he Post Office at 
Brooklyn. N. Y., under the Act of March 8. 1879.

Kur Link Vokietija?
Hitierio valdžia ištraukė Vokietiją iš Tautų Lygos ir 

iš taip vadyiamo; ^nusiginklavimo” konfereųcijos. ^ąi 
buvo-lig l^d pėrkūnas iš; giędro dangaūs; Tas parddo 
imperialistinių valstybių santikių paaštrėjimą ir padidė- 
jimduiaujo imperialistinio karo pavojaus.

Hiįleripė; Vokietija reikalavo lygybės apsiginklavime, 
j Kas; reikštų ;panąikinjmą. Versalio sutarties.,|Bet(Eran- 

cija jįr Anglija neprileįdo. Vokietija
kolonijas,. Aųgįi j a ir Franci ją neleidžia, nes joms tos ko- 
loni. os rei^įlingcĮsį. '' ■ į, J ‘ ' < ! . *1

kodėl Hitlerio valdžia dabar staiga pabėgo iš Tau
tų Lygos? Atsakymo reikia jieškot; apart paaštrėjusiuo
se taįrptąutiniuose imperialistų susikirtimuose ir bandy- 

i mucjse Vokietijos imperializmo atsigriebti, dar Hitlerio 
> Vidujinėje politikoj. Vokietijos fašistai prižadėjo Vokie

tijoj įmonėms panaikinti bedarbę ir skurdą namie ir “iš- 
vadtfpti” Vokietiją iš po Versalio taikos. Žadėjo pada
ryt ^Vokietiją lygią visoms ‘didžiosioms valstybėms. Ža
dėjo-ant visados nuplaut nuo Vokietijos pasaulinio karo 
praeisimo nuodėmę. Milionai Vokietijos net darbininkų 
buvp pagauti to patriotizmo audros. Ypatingai smulkio
ji buržuazija buvo sužavėta tais hitlerininkų prižadais.

... B*et Hitlerio valdžia neišrišo nė vienos ekonominės 
problemos. Tebėra bedarbė ir baisus liaudies vargas. 
Taip pat .patriotizmo sužavėti Hitlerio pasekėjai pradė
jo ^t^ipeiketi jr pamatyti, kad Vokietija tebėra ten, kur 
buvjx tarptautinėj, ąręnojeū Pradėjo išgaruoti patriotiniai 
nuodai iš žmonių gąlVų. j U

Hitleris pamatėypąVojų. Atsidūrė prie sienos. Rei
kėję padaryti šitas: žygis/idant palaikyti nacionalizmą- 
patpiotizmą įkaitusį iki; pakvaišimo. Ir dabar Hitlerio 
valdžia pąleido darban 'visą .agitacijos, propagandos ir 
priėŠpaudos mašineriją, kad prirengti liaudį delei “gyni
mo’tėvynės”‘nukreipimo jos’akių nuo riaminių ekonomi- 

*> niųj problemų. Sunku dabar ' pasakyt, kaip ilgai ih kaip 
tolias jai seksis. I
n

nori atsiimti senas

Atęjp laikas, kad , dalykai 
negali eiti tuo pačiu keliu. 
Reikalinga atmaina. - , . ,

* ’ A ' ’

New Yorke-, yra daugiąu 
kaip milionas ar 250 tūkstan
čių darbininkų be (Jarbo.( Ąime- 
rika yra vienintėM pasaulyj 
šAlis, kurios i valdžia neima pęi 
mažiausios atsakomybės delei 
bedarbių >apdraudopf Įaikp. nėr 
darbo. Nęw Yurko mieste 
gyvena turtingiausi j pasaulių 
biilionieriąi, kurių įpjąųkos ypa 
skaitomos; idesįėtkąis miliopij; 
dolerių per mėnesį net <dar- 
bar; krizio nąejtų. Bet nęi vie
nas1 bankierjus, .nei vienas .trus-, 
tų didžiūnas .nera, mokėjęs nei 

i I cento <valdžiąi( pip^esčių nuo.
* savo įplaukų per; ketverius 
metus! Miesto valdžia randa?! 
tų plėšrių bankierių rankose, 
ir jinai kerta tą pačią mizeriją 
bedarbių neva pašęlpą. Bai
das bastosi po miestą. Kenčia 
ne tik šimtai tūkstančių vyrų, 
ir moterų. Kūdikiai jdarbinijn- 
kų gyvenamose mįcsto dąlysę 
miršta suvirs antra tiek jau
giau, negu ketvęri metai at
gal. .šimtai įtūkstąnčių darbi
ninkų klasės šeimynų yra kriu- 
šinamos, trupinamos.; Jos iš
metamos į gatves, arba: Home 
Relief Biurai, krausto: jasĮ į se
nus, pirmiąu' nuspręstus nu
griauti, kaip netinkamus, na-, 
mus, kurie yra šalti, vėjų per
einami, purvini, pilnj pelių . ir 
visokjo jbrudp. Daugiau kąip

i 50 tūlosiančių, (moter.ų , .miega 
požeminiuose gplžkeliu05e, ne
turėdamos f sąUj . pastogės, , O 
rhieste yra, 200 tūkstančių, tuš
čių gyvęnnąmių. ,

Jeigu Jatąi tįęsa, kokie ,tąd., 
klausimai stovi , munją prieša
kyje šioj rinkimų kampan^ 
joj'? Ogi ve kokie:.' 

» ' • ’ . • ■ • i i n\.< A* )

Maistas, drabužiai 
gė bedarbiams* 1’:

APŽVALGA
Mėtoj Vieno, Gavo 
iietjfin Išnaudotoju

M^spethe, N. Y., Brookly- 
. no priemiestyje, ilgus metus 

nlebfrnavo kunigas Miliukas. 
Tai feuvo tikras nachalas ir 
mokėjo"'koja primygęs para- 
pijogams kailį lupti. Bet 
ant £alo suklupo. Parapijo
nai Sukilo. Už Miliuką už
stoji vyskupas. Kova buvo

D^ar skaitome Bostono 
“Darbininke” koresponden
ciją,! iš. kurios matome>kad 
parqpijonai “laimėjo” — lai 
mėj^iaįp, kad vietoj vieno 
išnaudoki0? vyskupas susi- 
mylęjo ant jų ir atsintė net 
du. ^febpntf $>qs^s paskirtas 
kun 
ru— 
kun

Balkunas, ę vika- 
ih.rj') Al^ksiunaš.. Du

viskas. Bus 
__ rei
kės Vižlair ; ' ’

y. 4 C <• r'. 1 > *

Apie Draugi Žalpį >
Amerikos lietuviams revo

liuciniams darbininkams ge
rai žinomas drg. Žalpis, bu
vęs ęhicagįetjs, keturis me
tus ėjo pareigas Sovietų 
Baltarusijoj .lietuvių kultū
ros inspektoriaus. Dabar 
“Raudonasis (No.
53) paneša, kad . d^g. Žalpis 
iš tos vietos.tapo atstatytas. 
Priežastys tokios:

Nekartojant viso to, kas'

jau ne kartą buvo rašyta apie 
drg. žalpio darbą, turime 
konstatuoti, kad drg. žalpis 
nesugebėjo pastatyt lietuvių 
kultūros darbo tinkamoj aug- 
štumoj. Jis neturėjo bolševi
kiško griežtumo darbe, o kar
tais pareiškė nemaža supuvu
sio liberalizmo ir. oportuniz
mo. Jei Dymanovos mokyk
lai- teko nemaža pergyventi 
sunkumų, kurių ir šiandie ji 
dar galutinai neišgyveno — 
tai pirmiausia už tai kaltas 
drg. žalpis. Jei iki šiandie 
mokytojų kvalifikacijos pakė
limo klausimas nebuvo kaip 
reikiant sutvarkytas — už tai 
kaltas drg. žalpis. Jis teisi
nasi, kad Narkomprosas jąm 
nedavė galimybės tą darbą 
pastatyt], kad jį siuntinėjo į 
.įvairias kampanijas. Toks 
teisinimasis ir parodo, kad d. 
Žalpis pro pirštus, opbrtunis- 
tiniai žiūrėjo į mokyklą dar
bą. Mes net^isinam Naftcom- 

’ htoso, kuris; Į|uo atveju pasi- 
>r elgė neteisingai, išsiųsdamas 

d. žalpį pravesti kažkokią 
kampaniją, tuo ipomeni^, .ka
da reikalinga buvo organizuo
ti mokytojų kursus. Bet ir 
žalpį jokiu būdu negalima pa
teisinti, nes jis nieko nedarė, 
nesignalizavo apie lietuvių 
mokyklų padėtį, o ramiai sau 
išvažiavo, patenkintas, žino
ma, kad ir atsakomybė nuo jo 
nuslinks.

Bendrai reikia pasakyt, kad 
d. žalpis sėdėjo ne savo vie
toje, kitame darbe gal būt, Jis 
ir daugiau būtų davęs naudos. 
Didelis minusas komunisto, 
kad jis savo darbe neauga. O 
drg. žalpis neaugo darbe. 
Ketverius metus .dirbdamas 
mokyklų srityje galėjo ir tu-

Tikėjimas, Darbo 
Unijos ir Streikai į,

, Bostono “Darbininkas” 
(spal. 13 d.) aiškina, kad 
darbo unijoj dąrbininkams 
yra nepavaduojamos organi
zacijos. 1 Su tuo reikia pilnai 
sutikti. Bet,' girdi; °darbo 
unija darbininkui suteikia 
didelę galybę, jis priva
lo naudoti teisingi, šven
tai, visų žmonių^ gerovei, o 
ne vien 'savo' naudai.1 ■■ > Ta- 
čiaus, kdda tą liddafytų, ti
kėjimas jam yra būtinas.”

. Išeina,, kad > darbininkas, 
darbo unijos galybę turi 
taipgi naudot naudai kapita
listų, darbdavių, prieš ku
riuos jisai organizuojasi! 
Taigi, “Darbininko” siūloma 
unija nėra jokia galybė dar
bininko naudai. Unija gali 
būti galinga ir naudinga tik 
tada, kad jinai naudojama 
kaipo darbininko įrankis 
prieš kapitalistą dirbtuvėje. 
Kuri unija rūpinasi lygiai 
“visų žmonių nauda,” tai 
yra, kapitalistų ir darbinin
kų, jinai visuomet pasirodo 
kopipanična unija ir fakti- 
nąi tarnauja tiktai kapita- 
lįštų naudai. *

• Taip pat “Darbininkas” 
nepaaiškina, kaip darbininn- 
kas gali suderinti i tikėjimą, 
su unija ir kova. ■ Tikėjimas 
mokina nekovoti, bet ;pra-' 
šyti geruoju iš ponų malo
nės. O jau pats organizavi
masis ,į uniją' reiškia pasi
priešinimą . ponui, ,ręiškia 
tvėrimą galybėj prieš poną. 
Taigi čia matome griežtą 
prieštaravimą tarpe kovos 
ir tikėjimo. 1

Antra, krikščioniškas ti
kėjimas mokina, kad juo 
daugiau darbininkas kenčia, 
tuo jo dūšiai lengviau ir ge
riau, tuo greičiau jinai pa
teks į “dangaus karalystę”. 
Na, o unija turi turėt už tik
slą pagerinti darbininkų bū
klę. Vadinasi, unija reiškią 
prasižengimą krikščioniš- 

kkam tikėjimui. Gal “Dar
bininkas” paaiškins, kaip 
.tuos du dalyku suderinti — 
kaip sumaišyti aliejų . su 
vandeniu. ,

Trečia, kiekvienam strei
ke bažnyčia ir kunigai ein'a? 
su bošais, šu darbdaviaiš ir 
padeda jiems sulaužyti 
streiką ir sunaikinti uniją, pakelt algas ajrba atmušt to 
Vadinasi, streikas yra dar
bininko ^ov^;|he ^š
darbdavį bet taip įp^t pHfeš

pakilimui, miesto teisėjai ųjripi- 
piai leidžia'1 indžionkšinuš 
(drausmes) prieš streikus, be
veik kasdieną. Idant apgint 
PĄČias paprasčiausias savo po
litines teises, darbininkai, turi 
masiniai laužyt indžionkšinuš, 
kur tik jie išleidžiami.

; Šalin indžionkšinuš! Tai yra 
rinkimų vajaus klausimas.

1 ./...t..1i r n i : ■’ 1?

ir paątor

siūlo,
bedarą

. Komunistų ■ ; PaHija 
kad laukan išmetimas 
bio arba jo šeimynos turi būt 
padaryta? kriniinališku nusi
kaltimu. Mes1' siūlome* kad 
miesto valdžia* perimtų visus 
tuščius apartmentus, priklau
sančius korporacijoms arba 
stambiems savininkams, . ir 
duotų tuos apartmęntųs be
darbių šeimynoms veltui gy
venti.

Jai yra rinkimų klausimas.

O kaip . einasi, tiems, kurie 
turi darbus? New Yorko ka
pitalistai, kaip ir visos šalies 
kapitalistai, kapojo ir tebeka
poja algas darbininkams .per 
ketverius x paskutinius me
tus. Su dabartinėmis algomis 
darbininkai net dirbdami ne
pajėgia užlaikyti, savo šeimy
nas. Gyvenimų reikmenys, ei
na vis brangyn. . . .

Kad priverst samdytojus

Kokia yra dabar 
ke politika, įkais; lifil 
kų> ialįiį >?LL£tJeiikų' 
pblicijos buožėmis, troškinan
čiais ašaijiniai? , gasais įr ( .in-, 
idžionkšinais. Tai • yrą, politi
ka; ivisų politinių partijų, da
lyvaujančių šihoše rinkimuose,' 
tik aharf Kdmunistų Partijos, 
kurios politika 'yra 'griežtai 
skirtinga. ! Nepaisykite, - ką 
kitOs partijos sako; žiūrėkite; 
ką jos daro! Demokratų, re
publikonų—LaGuardijoS (fu
sion) ir McKee politika 
atvirai streiklaužiška. O kaip 
stovi Socialistų' Partija? Dar
bininkai Socialistų Partijos na
riai drūčiai pritaria darbinin
kiškai idėjai. Bet kas kita yra 
jų vadai. Charles Solomon, 
Socialistų Partijos kandidatas 
į miesto majorus, yra in- 
džionkšinų advokatas. 1930 
m. sausio mėnesį Solomon iš
gavo teismišką jindžionkšiną 
prieš , Miller Marketo darbi
ninkų, .streiką, kur policija, 
įveikdama i išvien su. Solomono ' * v • • ■ * • < •,; .
indžionkšinu; prieš streiko pi- 
kiettus,( užnąušė ; darbininką 
Steve. Katoyisą,. Taip buvo da- 
rbma, kad palaikyti žeipesnes 
darbininkų, algas jr užkirsti 
kelią ąugirnųį kovingos ųpijos. 
Socialfisty Partijos; vadai san-, 
■darbininkau j a ir f r^mį.ą j Gp>e- 
no, Lewiso, tJubinskio .plauko 
rą(ket|ąrius, ( k.uyie , parduoda 
darbininkus. ' A

; Kokia yra teisinga miesto 
reikaluose politika, žiūrint* 
dąrbihinkų akimis?—Neturi
būti jokių indžionkšinu! Dar
bininkai turi masiniai laužyti 
indžionkšinuš! Šalin policiją 
nup užstreikuotų dirbyklų! 
Komunistų Partija dar - reika
lauja, kad iš miesto iždo būtų 
paskirta pašalpos fondas vi
siems sustreikuojantiems dar
bininkams! Na, argi tai nebū
tų teisingas miesto pinigų, nau
dojimas, delei .pagerinimo dar
bininkams gyvenimo?

Tatai yra rinkimų kampani
jos klausimas.

yra

moka u'Ą 
baltieji;

nuo baltųjų. Tą viduramžinį 
žiaurumą vykdo nejudamojo 
turto’ milionieriai su pagelba 
žiauriosios policijos ir su para
ma demokratų,J , republikonų, 
“fusion” (LaGuardia) ir so
cialistų partijų. 'Jie turi gy
venti susigrūdę .labiausia su- 
irusiuos namuos ir mokėti už 
kambarius ‘50 'iki,'75 nuošim
čių br 
t.okiąs
Haylęmo negrų pilnai pusant
ro jSylči|l|iek rdiv^af^aip 
rėsn’iuOse 'naltiįją ' distriktuose1 
nuo- tokio, pat gyventojų skai
čiaus. • Negrams neduodama: 
paprastų j žmogaus. teisių,j ie 
n.eleid.žjam,i į valgyklas, teat
rus, viešbučius; jiems uždrau
džiama gatvėmis vaikščioti su 
baltu skirtingos lyties asme
niu (sulig policijos kėdiisio- 
nieriaus Bolano įsakymė) ; 
negrai nuolat mušami, areš
tuojami, klastingos bylos’įrieš 
juos teismuose sudaroma ir 
net užmušami kalėjimuose. 
Kapitalistiniai laikraščiai' ir 
policijos komisionierius Bo
lan (remiamas republikonų, 
demokratų, laguardiečių ir so
cialistų ’ partijų) varo vidur
amžinę kampaniją prieš pasa
kišką “negrą beždžionžmogį”, 
kuris būk tai užpuldinėjąs bal
tas moteris Central Parke; jis 
tuo būdu stengiasi sukurstyti 
baltus išgamas masiniai žu
dyti negrus,—o tai tud tikslu, 
kad suardyti augančią vienybę 
tarp negrų ir baltųjų darbinin- 

.kų, vienybę, reikalingą j delei 
masinio veikimo, kad priverst 
valdžią duoti bedarbiams pa
šalpą. ' . ! j > > !
• Komunistų gi Partija, iš ant-.' 

' trės pluses; kovoja už' < pilną,; 
visuomeninę, politinę ’ir ^ekono
minę 'lygybę hfegrams su ' bak 
taisiais. • 1 i • • • • * < i

iTatav yra vienas iš svar
biausių klausimų šioj rinkimų 
kampanijų].

nymas ištikro nebūty ‘fvykdy-* 
tas praktikoj.). Norman Tho
mas, Socialistų ’Partijos vadas, 
tam priešinasi todėl, kad, gijt> 
di, iš to galėtų pasidaryti ‘"fi
nansiniu keblumų” šalie^z iž
de; jis mano., kad ex-kareiviai 
ir jų šeimynos verčiau turėtų 
b iš k į pabadauti, negu apsun
kint turčius mokesčiais. (Tiem 
patiem didžmilionieriam buvo 
iš šalies iždo sumokėta ketu
ris sykius tiek, kiek reikėtų at- 
inokėt ex-kareiviams už bo
nus, kurie reiškia nedamokė- 
tas'jiems algas, betarųaujant 
armijoj laike karo.)

• • Mokesčiųi-taksų klausimas 
yra didžiai svarbus rinkimų 
klapsimas.

• 1 ' ! . r f

Komunistų Partija reikalau
ja aptaksūdti’turčius, o nė tak- 1 
šdoti darbininkų klasę nėf va-' 
dinamus “mažiukus” - žmone- 
Jius. It mes reikalaujame1 vie
šai skelbti visas žinias apie 
milionierių įplaukas.

Čia yra klausimas klasės 
prieš klasę.

Klausimas yra duonos, mė
sos ir pieno delei darbininkų 
klasės.

O kovoti už maistą, drabu
žį, pastogę ir politines teises " 
yra būtiniausias reikalas, kad .. 
galima būtų išbudavoti revo- 
liūcinę mūsų klasės pajėgą, •• 
idant išlavinti ir išdisciplinuoti 
mases delei laimėjimo naujo 
ir geresnio pasaulio.

Komunistų PaHija yra vie
nintelė Socializmo partija.

Per kovą už .maistą ir dra
bužį darbininkų klasė, darbo 
masės abelnai, negrai, intelek
tualai ir kiti, bus privesti pjrie 
nuvertimo šios žiaurios, supu- • 
vusios finansinio kapitalo dik
tatūros ir prie įsteigimo masių* 
valdžios — darbininkų klasės 
diktatūros, kur bus pasiekta < v 
tikra,darbininkiška demokra- > <.. 
tija ir kur bus budavojama So- ■ * 
cializmas.f i ■ » i * f • . . c;

-i-.;/; - > Robert Minor. ■# , 
A ' ; i ; X?.L’ ’ • r< • , <» . • > ■ .aP

JudžiŲ Aktoriai Eis
Streikai! ?

lesnius algų kirtimus, dabar 
New.7Yorkę.^sj^ikuoja, apie;. 
100’^00 Arbiii^^ų. Atyr^:

1 maijĮ rodjpĄ k^d v “mOiaį^š, 
nei^^^t- darbminkam 

uždarbio; pji “m|įynuoju aru”- 
tik tie darbininkai tegauna 
.dldeSnUs: ajga$, 'ktfrie 

priėa: vriieLyiia)! *tarą.” ----
yorkinis NRA administrato
rius*,-. Grover 1 Whalen/, i-r-?tas- 

_ ,pat^ policijoj ex-kopiisionie-f 
pašibaigS teismas“Ūį’ vadi- *s’ už?

„n__ įpuohmą aut bedarbių j.930 m.
kovo* mėnėšį,4^-yra pareiškęs,’ 
jog ■ įo< NRA' darbininkai j’ąu 
nebeturiHųise? streikuoti. Tik' 
įiąms pakeliama algos, kurie 
bųna rgatąvic streikudt, ir tik 
tie itegali ątbeikuot, kurie ko- 
voja'į>riež f|RA.'

Bet kad užkirst kel",., 

už tuos vaikus: pareikalauja 
šimtus tūkstančių pinigų, 

iik kapiUlišiiiiej ši’št&H

I

Už Vaikvagystę | 
Amžinas Kalėjimas

OKLAHOMA CITYl^-Čia

namų vaikvagių, . Kaltiniu-; 
kais buvo George Kelly ir 
moteris Kathryn . Kelly,. Jie 
abudu ■. surasti, kaltais vaik- 
vagysfėje. - U "

Pasiremiant “Lindbergh 
įstatymu”, ‘ Šie • kaltininkui 
pasmerktų visam amžiui ka
lėjimo. Amerikoj vaikų vb* 
girnai yra labai madoje, nes 
tie yąi^^i jyaiMkįj^ 
tik turtuolių. .Paskiaus jie

Kitas rinkimų' kampanijos 
reikalas paliečia algas miesto 
samdomų darbininkų; Komu
nistų Partija- reikalauja, kad 
miesto valdžia mokėtų augš- 
čiausiaš algas miestiniams dar
bininkams, tikriems darbinin
kams, taigi ir ' mokytojams, 
raštinių tarnautojams, inžiiliė- 
riams ir kitiems specialistams 
(ne taip- kaip- dabar,- kad di
džiausios algos yra mokamos

Komunistų Partija kovoja 
už reikalus visos darbo klasės, 
sykiu už' reikalus negru, inte
lektualų ir smulkių biznierė- 
lių-—visais tais klausimais. 
‘ Bet kiaušinių nesukūlus, ne
gali būti kiaušinienės!

Daug šimtų milionų dolerių 
reikia,, kad apsaugot nuo ba
do darbo žmones New Yprke. 
Kaip gaut tų pinigų ?—Reikia 
priversti bilionierius ir di
džiuosius milionierius tuos pi
nigus sumokėti!

Neapsirikite. Didžmilionie- 
riai bankininkai, valantieji 
New Yorko miestą, turtingiau- 
sį pasaulyje, dės paskučiau
sias pastangas, kad tik jiems 
nereikėtų mokėt pinigų bedar
bių šelpimui ir socialei ap- 
draudai. Kad išvengt tokių 
mokesčių, jie dabar stengiasi 
įvesti visokiausius begėdiškus 
taksus ant maisto, grabužių, 
yhįžinėjjihp (požeminiai^, gelž- 
Ipiįaič) hfiąnt kitų dąlkfų, 
i?Įejika|ingų, kasdieniniam dąr.bj- 
ųįtikų gyvenimui. z->
•:JO nei vienas New Yorko 
ųi liohierius pat^ bemokėjo nei1 
h^nktuko v'aldžiai mokesčių 
piqV ketverius nietus! * '■
’■’’Komunistui P^Hija kovoja, 

k&ijd priverst turčius kapitalis
tas New Ydrke Wibketi tokius' 
dįįelius taksus', ’■ kokie būtų

HOLLYWOOD. — Can
tor, Aktorių Gildijos pirmi
ninkas, pareiškė, jei NRA 
bandys jų algas kapoti, tai 
aktoriai paskelbs streiką ju- 
džių kompanijoms. Jisai sa
ko, kad aktoriai jei ir gauna 
po $2,000 į savaitę, bet dirba 
tik po 8-10 savaičių į metus, 
tai, girdi, nėra didelė alga.

D.F. Giriasi Laimėjimais

pojama... : : .
Dabar mokyklų sistema yra

1 vaikų 
užkandžiai,

kad galėtų storiau prisikimšti 
įoišęnjus Jaųimapy .Hali graf- 
teriai. Per'algų kapojimus ir 
vadinamus‘dluosnėrius mokes
čius” "ihokytojai yra ■ priversti r^kalingi, ka$ atpildyt algas, 
šūsidūTti su 'alkiu. O atėinan- kurias1 New Yorko darbininkai 
tiems inetams riūkirsta 20x mi- praranda per bedarbę bei li-

kavdfa ^pipjėšiama. fjyo mūsų 
(Nev£ WWH > Jutl užka:

lionų doleriui nuo normališkų 
lėšų (atsižVelgiaht . į normalį 
paaųgim'4), v 'idant apsaugoti 
New Yorko b^nkierius nuo 
mokėjimo taksų delei mokyk
lų palaikymo. \ . *.

Tatai yra rinkimų kampani
jos dalykas. '* .'

šinitai tūkstančių, negrų
R J>rptafe

Jišitai kankinami' per išsk'yrimą”'

CLEVELAND, Ohio. — 
Amerikos Darbo Federacija . 
giriasi laimėjimais, kuriuos 
jinai pasiekus organizavime ’ 
vieškelių darbininkų. Sako- ” 
ma, kad į unijas įtraukta; 
50,000 tfpkų šoferių. t 
" >Tas darbąs buvo varomas, 
.su pągelba . NRA., NRA ir t 
ADF veikia, bendrai. Bloga . 
tik taip'kad jos veikia ne už1 
darbininkų reikalus,' '■ bet7 
prieš darbininkus., ' ,.j

10 Žmonių Sužeista

gjs ar kitas, priežastis.
:’Tai yra dideli reikalavimai, 

Nėi jokia kita partija nėra pa
sibengus taip toli eiti. Pa- 
vyzdžiui, kad ir delei buvusių 
kareivių.. Ębmunistų Partija 
nijo pat .pradžios stojo ir sto
ja už tųojaųtipį pilną išmokė
jimą bonų e^rkareiviams. VK 
sos partijos t išsisukinėja nuo.

klausimo ;,-jirf j manevruoja 
'(nors ir balsuojant “už,” bet

: WILMINGTON, Del. - 
Du orląiviai susikūlė ore ir 
vienas jų nukrito ant dvie
jų- augštų namo, šioje ne
laimėję likosi sužeista 1Q 
žmonių* < Jų. tarpe sužeista 
ir 3 .policistai.

* Orlaiviai • susikūlė * 2,700 
•pėdų augštyje. Antras or
laivis nusileido gerai ir jo 
kėravotojas likosi sveikas.
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iš Rusijos

RAUDONA LENTA
“LAISVES” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovi “Laisves” vajaus len ktyniuotojai ir veikėjai:
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Aš dabar uždirbu tik

Teko skaityti “Keleivio” dvi 
iškarpas straipsnio po antgal- 
viu “Ką mums pasakė grįžęs 
iš Rusijos lietuvis.” Pagal iš
karpose tilpusių apgarsinimų,

,0 tik dvi dienos atgal Japo- Jyklose—7 valandos j dieną be 
nija ginčijo, kad ji netraukia J°kios Pertraukos.” »

vų krautuvėse. Viešoj 
daug brangesni.”

<|>

< >

f >

< >

gi, pagal Fran- 
ekspertų išvadas, 

pie 3,000,000

< >

>
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< >

<

J. Gaidis, Maynard, Mass................ 1
S. Wallace, Kenosha, Wis. ......... 1 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill...........1
S» Misevičius, Gardner, Mass.. . 

A. Kupčiūnas, Phila, Pa«........
J. Chinski. O’Falon, Ill. ...........
A. Klimas, Hartford, Conn. . . 
A. Račkauskas, Girardville, Pa
M« Burauskienė, Waterbury, Conn. . . 1

Diręktoriai kviečia visus ir visas mūsų skai-

k.

Stebėtis peikia iš to sugrį- Į įaj taį kaSyk]aj anglies to- 
skaitlius. Taigi, centrali- 
komitetas tik šiemet išlei- 
tokį tarimą. Bet teisingi

Oš®

Išvakarėse Naujo Pasaulinio Karo Gaisroi;
Trečias Puslapis

Japonija atidarė naują gelž- 
kelį nuo prieplaukos' Seisin' iki 
Changchun. Jis turi 400 my-( 
lių ilgio ir yra atkreiptas prieš' 
Sovietų Sąjungą, nes juomi bus 
vežama armija.

Japonijos imperialistai pra
dėjo derybas su Chinijos impe
rialistų generolais, kad panau
dojus Chinijos gelžkelius veži
mui armijos. Japonijos imperi
alistai tikisi užgrobti Sovietų 
Sąjungos prieplauką Vladivos
toką, užimti Sibirą net iki Bai
kalo ežero. . Bet jie prisibijo

,Sovietų Sąjungos j kąro orlaiyy- 
’no,’kuris gali pasisekti) pačią; Ja
poniją,—sunaikinti Osaka, To
kio, Yokohamą ir kitus ipdustri- 
jos centrus, ir Raudonoji Armi
ja, gaudama pagelbos iš Man- 
džurijos ir Chinijos darbininkų 
ir valstiečių, gali supliekti ja
ponus. Chang Kai-shekas orga
nizuoja šeštą puolimą ant Sovie
tų Chinijos, kad ją sunaikinus.

Tai tik kelios žinios, palie
čiančios baisaus karo prisiarti
nimą ir tai tik vienos dienos. 
Aišku, kad pasaulis yra kaip 
parako" bačka.

D. M. šolo'mskas.

PAAIŠKINIMAS DEL AMERIKIEČIO 
STRAIPSNIO APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Ji turi j supratau, kad minimas straips- 
6,300,000 1 nis “Keleivyje” tilpo pradžioj 

2,212 karo ! liepos mėn. šių metų. Iškar- 
galingą karo in- pas prisiuntė vienam Rusijoj 

gyvenančiam darbininkui jo 
I draugas iš Brooklyn©, klaus
damas, ar ištikrųjų Rusijoj j ma. 
taip yra, kaip rašoma 
vyje ?”

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
Daugiau Ginkluojasi

Vos tik Vokietija pasitrau
kė iš Tautų Lygos, kaip B^l- 
tfljos valdžia įsakė budavoti 
daugiau tvirtumų ant Belgi- 
jos-Vokietijos rubežiaus.

Finlandija įsakė savo karo 
laivynui išvažiuoti į Baltiš
kas jūras, neva kovai prieš 
degtinėj įvežimą, bet tikrumo
je karo bandymams.

Francija kalbina Ispaniją 
įsirašyti karo sutartį. Ji, 
ruošdamasi karan su Vokieti-! 
ja, nori užtikrinti sau ramy- ■ 
bę iš Ispanijos pusės. Fran- 
cijos militaristai nesibijo Vo
kietijos, nes jie yra fortifika- 
vę visą rubežių tarpe Vokieti
jos ir Francijos ant 250 mylių 
iteio ir 25 mylių pločio. Fran
cus ten yra išbudavojusi giliai 
po žeme tvirtumas, miestus ir 
susisiekimo kelius. 
652,000 armiją ir 
paruoštų rezervų, 
orlaivių ir 
dustriją.

Vokietija 
ei jos karo
gali pastatyti 
armiją, bet ji neturi gatavo 
karo orlaivyno. Vienok Fran
cija prisibijo Italijos, kuri turi 
464,481 armiją, 5,000,000 re
zervų ir 1,507 paruoštų karo i 
orlaivių.

Karinės Oro Jėgos
New Yorko “Times” lygina 

j karo orlaivių jėgas prieš per- 
* eitą karą, jo pabaigoje, ir da

bar. Pereito imperialistinio 
karo pradžioje orlaivynas bu
vo tik žaislas. Pabaigoje ka
ro orlaiviai, metė bombas sve
riančias po kelis kilogramus 
ir padarydavo apie 140 mylių 
į valandą. Dabar orlaiviai ne
ša net po du tonus sverian
čias bombas ir gali nuskristi 

- už tūkstančių mylių padarant 
* po 280 mylių į valandą.

Italija ir Jugoslavija neva 
pareiškė savo tarpe draugiš
kumą, bet tai tik maska. Ju
goslavija yra Francijos talki
ninkė, o Italija su Francija 
niaujasi.

Turkija ir Rumunija pasira
šė nepuolimo sutartį. Bet jau 

f savo išsireiškime Rum. minis- 
teris M. Titulesku sako, kad jo 

^tikslas patraukti Turkiją į suo- 
Tcalbj prieš Sovietų Sąjungą.

Lenkija patraukė daugiau 
karo jėgų prie Vokietijos sie
nos, nes laukiama Vokietijos 
fašistų agresyvio išstojimo.

Japonija Ruošiasi Karan
Japonijos karo ministeris 

pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga visas laikas buvo ir yra 
Japonijos priešas ant sausže- 

*mio, o Jungtinės Valstijos ant 
jūrų.

Iš Japonijos sostinės Tokyo 
pranešama, kad Japonijos ar
mija masiniai traukiama prieš 
Sovietų Sąjungą ir koncen
truojama ties Mukdenu, Chan
gchun ir Harbin Mandžųrijoj.

Kelei-
Viską tą būk “Kel.” 

redakcijai papasakojęs tik ką 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos 
amerikietis, kurio nei vardo 
“Kel.” redakcija nepadėjo po 
tuo pasakojimu.

Skaitau už pareigą paaiš
kinti Amerikos darbininkams, 
kad “Keleivis,” kaipo priešas 
darbininkų klasės, labai džiau
giasi, pasigavęs tokį žmogų, 
kuris išbuvo S. Sąjungoj vos 
vieną m e tą. Aš žinau, 
kad žmogus, išbuvęs vieną me
tą Sovietų Sąjungoj, mažai ką 
teisingo gali papasakoti. Pa- 
vyzdin, vienas profesorius iš 
Lenkijos, suėjęs .mano draugą, 
skundėsi, sakydamas: “Aš jau 
trečias metas gyvenu Sovietų 
Rusijoj, bet dar tikrai nesu
prantu Sovietų valdžios poli-

i tikos.” 
i

Del ko net buržuaziniai pro
fesoriai, universitetų žmonės 
nepajėgia suprasti Sovietų val
džios politikos?
Sov. valdžios politika yra mok
slas. O jeigu kas nestudijuo
ja ir nesimokina, tas ir negali 
suprasti.

Taigi, žinodamas, kad “Ke
leivis” šito mano straipsnio 
netalpins, kreipiuosi į tikrai 
darbininkišką laikraštį “Lais
vę,” kuri, tikiuosi, patalpins 
del naudos ne tik visų Ameri* 
kos darbininkų, bet ir del tų, 
kurie iš Sov. Rusijos sugrįžo ir 
pasakoja apie tokius daiktus, 
apie kuriuos, trumpai So^. Ru
sijoj būdami, mažai galėjo 
teisingai patirti.

Iš sugrįžusio iš Rusijos pa
pasakojimo galima suprasti,Į šiuomi 
kad jis išgyveno Leningrade 
metus ar kiek daugiau laiko.
Jisai sako:

“Lapkričio 1 d., 1931, pa
siekėm Leningradą. Pradė
jom dirbti. Darbo laikas lie*

žusio amerikiečio, kad 
250 rub. algos negalįs 
venti.
65 rublius ir gaunu pensijos
54 rub. ir man su motere už
tenka ant pragyvenimo. Tik 
žinoma, kokiij daiktų šiuo tar
pu nėra, tai be to ir apsieina-

Ir visi Sov. Sąjungos dar
bininkai taię pragyvena.

Rūkytos žuvies yra kelių rū
šių, randasi ir gana brangios. 
Į kilogramą, sako amerikietis, 
eina arti 2 svarų, čia ameri
kietis ar nežino, ar tiesiog me
luoja. Ištikro į kilogramą ei
na 2^2 svaro. Duona visuose 
kooperatyvuose, išskiriant at
eivių kooperatyvus, kainuoja 
30 kapeikų kilogramas, o he
55 kap. Saležiedžių aliejus, 
amerikietis sako, 25 rubliai li
tras. Aš net tyčia pasiėmiau 
knygelę (kur mes susirašome, 
ką perkam). Randu, kad mes 
mokam po 1 rub. ir 6 kap. už 
litrą (kvortą), čia amerikie
tis paduoda viešos rinkos kai
ną, o ne kooperatyvų; o rin
koje, žinoirta, kiekvienas par
davėjas stengiasi gauti kud- 
daugiausia.

Toliaus amerikietis sako: 
“Fabrikuose viešpatauja kari
nė drausmė: prie kiekvienos 
dirbtuvės vartų stovi raudon- 

Del to, kad į ąrmietis su šautuvu. Eidami 
į darbą visi turi parodyti jam 
savo ‘propuską.’ Išeinant vėl 
reikia juos parodyti. Be ‘pro- 
pusko’ nei įeisi, nei išeisi. Jei- j

^armijos prieš Sovietų Sąjungą. 
Spvietų Sąjunga iškėlė Japoni
jos suokalbio planus užgrobti 
Rytinį Chinų Gelžkelį, kuris 
yra Sovietų .Sąjungos. Japo
nija bandė užginčyti, kad tai 
netiesa. Bet tuom pat kartu 
areštuoja vieną po kitam, ant 
to gelžkelio, Sovietų Sąjungos 
darbininkus ir į jų vietas pade
da rusus kontr-revoliucionierius, 
kas tik dar daugiau patvirtina 

^Sovietų iškeltus planus.
Tokio mieste ėjusios derybos 

tarpe Sovietų Sąjungos, Man- 
chūkuo ir Japonijos del parda- 

tvimo to gelžkelio, eina prie pa
krikimo, nes Japonija provokuo
ja karą, ir nori ne pirkti tą 
gelžkelį, bet karo pagelba už
grobti. )

Čia turiu pasakyti, kad ne 
liejyklose, bet visoj Sovie- 
Sąjungoj viršutiniai dirba 
7 valandas, bet pietų lai- 
nubalsuoja ten dirbantieji

patys darbininkai—pusę va
landos, valandą, arba be jo
kios pertraukos.

Toliau sugrįžęs iš Rusijos 
sako:

Pasirodė, kad už gaunamą 
algą—250 rub. mėnesiui, ne
galima pragyventi, nes bran
gumas stačiai neapsakomas. 
Štai kai kurių daiktų kainos: 
Rūkyta žuvelė 24 rubliai ki
logramui (į kilogramą eina ar
ti 2 svarai.) Juoda duona 55 
kapeikos kilog., sauležiedžių 
aliejus 25 rubliai litras. Bet 
tokios kainbs tiktai kooperaty-

ją visokių, žulikųr ir škadada- 
rių; dar ilabhi dau£ raiWasi1 
tokių. Tik ten nedaro škados, 
kur neprieina. O kas būtų, 
jeigu sargybos nestatytų ?: Jei
gu nebūtų disciplinos laiku į 
darbą ateiti, tai daugumas vi
sada pasivėluotų. Ūž neišėji
mą į darbą be svarbios prie
žasties išvaromas iš darbo. Tas 
tiesa. Praktika parodė, kad 
daugumas iš buožių, kurie yra 
sulindę į anglies kasyklas ir 
šiaip fabrikus, jiems pasiseka 
suagituoti ir taip nesusipratu
sius darbininkus, sutaiso ko- 
kia’s tai vakaruškas su gėri
mais, nuo ko ant rytojaus dau
gumas neišeina į darbą.

Pavyždihį mainierys' neišė
jo į darbą, jo vietos nėra kam i 
užimti, nes darbininkų yra tik 
tiek, kiek reikia ant pilno dar
bo. bėgio. ' O jeigu neišėjo TO 
—2.0, tai tos kasyklos šiandien 
neišdavė kelių desėtkų tonų 
anglies,—o šalis reikalauja, 
kad būtų išpildoma paskirtas

nų 
nis 
do 
darbininkai tik džiaugiasi to
kiu tarimu, ne& jisai niekam 
nekenkia, tik naikina tinginius. 
Darbininkas, žinodamas, kurią 
dieną jam kokis reikalas yra, 
iš vakaro pasako, tada į jo 
vietą kitas padedamas; arba 
neišėjo, o prirodė svarbią prie
žastį—irgi nieko. Jeigu su
sirgo, o nespėjo pranešti, gydy
tojas paliudija ir ant kiek die
nų paliuosuoja nuo darbo, už 
tiek dienų jisai gauna pilną 
užmokestį, kaip ir dirbęs.

Matomai, amerikiečiui 
buvo ko nusigąsti.

Toliaus sako: “Valdžia
darbiais nesirūpina.” Sugrįžu
siam amerikiečiui nėra žino
ma, kad Sovietų Rusijoj be
darbių nėra. Jeigu yra, kurių 
padėtį amerikietis apgailes
tauja, tai tiktai buvusieji 
“žmonės.” Jūs žinot, kad caro 
laikais Rusijoj buvo 10 nuo
šimčių “žmonių,” o 90 nuoš. 
vergai. Taigi dabar “vergai” 
pradeda jau gyventi, o “žmo
nėm” prisieina pabadauti. Ypa 
tingai didmiesčiuose, kur susi
grūdę visi žulikai, priešai So
vietų valdžios,—nes tokiose 
vietose jiems lengviau slaps
tytis; dabar jiem ir atėjo toji 
sūdna diena, kur darbininkus 
gąsdindavo verksmu ir dantų 
griežimu.

šiemet Sovietų šalyje yra 
gu į darbą pavėluosi, tai di-į valymas Komunistų Partijos ir 
džiausią bėdą užsitrauksi. O 
jeigu kurią dieną nenueisi, bū
si visai išmestas iš darbo ir ta
da eik kur nori. Valdžia be
darbiais nesirūpina.”

Teisybė, kad visur ant vartų' 
stovi raudonarmietis arba šiaip 
sargas. Amerikietis, jeigu jis 
nesijaučia esant priešas dar
bininkų klasės, jis turėtų 
džiaugtis, matant sargus, kaip 
jie daboja Sovietų šalies sa
vastį. Amerikietis nežino, kad 

laikotarpiu einama 
prie paskutinio klasių kovos

išdavimas naujų pilietybės do
kumentų. Kas pagelbės išva
lyti šalį nuo visokių iškadada- 
rių ir parazitų. Kas piliety
bėj dokumentų neturės (išski
riant užrubežinius darbinin
kus), tas jokio darbo negaus; 
neturi darbo, negaus nei mais
to kortų.

Sovietų valdžia suteikė ge
ras sąlygas ir savo didžiau- 
siems priešams. Yra paskyrus 
tam tikrą vietą, kur nuveža ir 
duoda visiems darbus; jie pa- 

______ „ ,_____ ..„.^j’tys išsirenka iš savo tarpo už- 
užbaigimo, o dar pilna Rusi- I veizdas ir turi progą dirbti ir

įgyventi. Kas teisingai pasitai
so, teisingai dirbdamas ir sten
giasi pastoti teisingu darbinin
ku, tokis už 5 metų aplaiko pi
lietybės teises ir pastoja lais
vas Sovietų pilietis. Bet yra 
tokių, kurie atsisako nuo viso
kių Sovietų duotų sąlygų, jis 
nori visada škadadariu būti. 
Tokiam kito būdo nėra, kaip 
tik badauti, ir nėr ko gailėtis, 
kad tokie imtų pasakotis, ko
kie jie visada buvo biedni ir 
geri darbininkai.

Toliaus amerikietis nurodo, 
kad Sovietų Sąjungoj randasi 
net 4 klasės žmonių. Jisai 
sako: “1-ma klasė, komisarai; 
2, raudonarmiečiai; 3, inžinie
riai ir raštvedžiai; 4, papras- 

I ti darbininkai.” Be to, ameri
kietis sako taip: “Dar yra taip 
vadinama ‘Sovietskaja buržu
azija,’ tai žydai, kuriuos rusai 
dabar vadina Tvan Ivanovi- 
čiais’.” “Man,” sako amerikie
tis, “kaipo svetimšaliui amat- 
ninkui, pereitą vasarą davė 
atostogų ir išsiuntė valdžios 
lėšomis į Kislovodsko kurortą 
Kaukaze. Tai ‘Sovietų buržu
azijos’ Florida. Darbininkų čia 
nėra, bet ‘Vvan Ivanovičiai.’ 
Vyrai pilvoti, spranduoti, šilki
niais kostiumais apsitaisę, spa- 
cieruoja lazdukėmis pasirem
dami.”

Tai matote, kiek sugrįžęs iš 
Rusijos surado Sovietų Rusijoj 
skirtingų klasių žmonių. Iš
rinkti valdžios atstovai per 
darbininkus—klasė ; raudonar
miečiai, kurie apgina Sovietų 
šalį nuo buržuazinių užpuoli
kų—jam klasė; paprasti dar
bininkai—klasė; ir ant galo 
žydų tauta jam irgi klasė. Na, 
o kur buožės (kulokai), spe
kuliantai, visi žulikai ir ška- 
dadariai su sabotažninkais ? 
Sugrįžęs iš Rusijos tų ar neži
nojo, ar taip sau užslėpė.

Pats sugrįžęs iš Rusijos prisi 
pažįsta, kad nei meto Sovietų 
šalyje neišbuvęs, o jau buvo 
į kurortą pasiųstas, kur se
niau tik pats caras su savo ša
lininkais lankydavosi. Jis sako, 
kad ten nėra darbininkų. O 
aš sakau, kad sugrįžęs iš Ru
sijos.storai meluoja. Juk į ku
rortus skiria tam tikros dakta
rų komisijos, kuriose yra žmo
gus ir iš profesionalnos sąjun
gos, ir tos kasos atstovas, kuri 
pasiunčia ligonius į kurortus. 
Kurortų dabar Sov. Sąjungoj 
jau randasi gana daug ir vis 
dauginasi. Ligoniai paskiria
mi į tokį kurortą, kokio jam 
reikia pagal jo ligą. Beje, į 
kurortus galima ir ne ligoniam 
važiuoti, kas turi pinigų nusi
pirkti vietą ir gražiai pagy
venti kiek tik nori. Net iš 
užrubežių turistai atvažiuoja 
ir kurortuose gyvena. Ir koks 
tai dyvas, jeigu 
randasi gražiai 
žmonių ?

Toliaus sugrįžęs 
sako: “Valgyklose sėdasi prie 
stalų po 8 žmones, kožnas at
sineša po bliūdą barščių, bet 
šaukštų sykiu negauna. Vienas 
turi eiti nuo stalo ir gauti vi
siems šaukštus. Už šaukštus

reikia užstatyti savo ‘propus- kišenių ir išeiti, tai būtų ge- 
ką,’ kuris reikalingas dirbtu- 
vėn įeiti ir išeiti. Visiems pa
valgius, reikia surinkti visu 
šaukštus nuo stalų ir nunešti 
kur paimti, tuomet atiduoda 
atgal užstatytą ‘prop.’ ” čia 
turiu pasakyti, kad sumanė, 
kaip sukontroliuoti valgyklose 
šaukštus, peilius, šakutes ir t.t., 
nes daug valgyklų užveizdų tu 
rėdavo daug užsimokėti už 
prapuolusius stalo įrankius. 
Gal sugrįžęs iš Rusijos norėtų, 
kad pavalgęs galėtų įsidėti į

resnė tvarka?
Kiek man žinoma valgyklo- •• 

se tvarka,, tai kiekvienas at
sako už sau pasiimtus šaukš
tus, peilius ir t.t. O jeigu yra 
kur tokia tvarka, kad vienas 
paima net del 8-nių šaukštus, 
tai irgi nieko tokio baisaus 
nėra, tada tas vienas geriau 
išsaugos, kad pavalgę paliktų 
šaukštus ant? stalo, o neįsidėtų 
į kišenių.

(Tasa 5 pusi.)

“Laisves Koncertas
VISI RENGKITĖS ir tuojau įsigykite 

ĮŽANGOS TIKIETUS. — STEBĖTINAI 
KAINA: TIK 50c IR 75c

NEDĖLIOJĘ, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
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A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas, 
Dainuos “Laisves” Koncerte Naujas Dainas
Apart Višniausko, dalyvaus visa eilė kitų so

listų ir grupių, kurių vardus ir atvaizdus maty
site vėlesniose laidose. I *

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS
ORKESTRAI

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa............. 5
D. Krūtis, Elizabeth, N* J................ . .3
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.............2
I. Kartonas. Yonkers, N. Y..................... 2
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. .... .2 
R. Jarvis, Plymouth, Pa. • .....................2
P. Greiviškis, Hudson, Mass. ,............... 2
J. Katilius^ Bridgewater, Mass.............. 2

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir 
tytojus ir organizacijų narius darbuotis šio vajaus metu, kad sukėlus mažiausiai 1,000 
naujų skaitytojų. Naujiems skaitytojams “Laisvės” metinė prenumerata $4.50; pusei 
metų—$2.25. Brooklyne metiniam $6.50; pusei metų-—$3.25. Seniems skaitytojams 
Brooklyne $7.00, visur kitur $5.00. Dirbkite, draugai ir draugės, savo dienraščio pla
tinimui ! “Laisvės” Administracija. .

Viršuj vaizduojama Lucky Strike 
cigaretų skelbimo vaizdas, kuris 
.dabar išstatytas visuose Amerikos 
Jungtinių Valstybių cigare.ų parda
vėjų krautuvių languose. Vienas 
ipažymėtinas patraukiančio vaizdo 
(dalykas, tai splavotos laivo burės;
• jų rausva spalva labai ryškiai ski- 
Iriasi nuo spolvotų jūrių, kurių pa- 
jviršium laivas plaukia.

Spalvotos laivų burės labai popu- 
iliariškos Europos valstybėse jau 
Ikeletą metų, ypatingai su Vidurže
mio jūrių ir Brittany pakraščių 

jūrininkais. Autoritetai sako, kad 
Amerikoje spalvotos laivų būręs

• pradėta plačjai naudoti ant mažų 
laivų tik dabar. Europoje įvairias
palvės burės populiariškos, tačiau 
dabar jau ir Amerikoje jų pasirodo 
{vairiausiomis spalvomis lygiai kaip 
ir spalvų kombinacijomis.

“Nuo pradžios iki galui” gaminimo 
proceso, didžiausia atsarga teikiama

jūsų Lucky Strike cigaretams. 
Pavyzdžiui, tik viduriniai augalo 
lapai tenaudojami — ne gruoblčti 
viršutiniai ar Šiurkštūs apatiniai 
lapai. Ir, žinoma, jūsų Lucky Strike 
dar pagruzdinti dėl geresnio skonio, 
del gerklės apsaugos. Rezultate šio 
rūpestingo apdirbimo jūs negalite 
atskirti vieną Ltfcky nuo kito. Jie 
visuomet drūti ir pilnai prikimšti, 
visuomet lengvi ir švelnūs. Kiek
vienas žingsnis gaminime Lucky 
Strike yra žingsniu prie vienodumo. 
Tam tikslui naudojama net virš 
šešiosdešimts įvairių patikrinimo • • ■ 
instrumentų.

Lucky Strike cigaretuose jūs 
visuomet rasite puikiausi tabaką, 
puikiausi apdirbimą, ir dėl to jūs 
patirsite, jog Luckies visuomet 
patenkina. Dėl šios priežaties, lepūs 
rūkytojai, pksirinko sau Lucky 
Strike cigaretą, “nuo pradžios iki 
galui.
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Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

“LAISVES” KNYGŲ

Vertė D. M. šOLOMSKAŠš. GERGEL

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

lie-

muzi-

Kaina buvo 25

Šios brošiūros

3

PRANEŠIMAI iš KITUR Kaina numušta

3

DETROITO LIETUVIO DARBININKŲ APTIEKA
čia

madinio ryto iki vidurdienio penktadienio (Daugiau bus)

J Hem’ngĮon Rap<J

Ketvirtas

i 

j

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Komisija.
(245-248)

MOKSLO I VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius.

randasi lietuviška aptieka, kprioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamCsrie kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

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

SOCIALIZMUI? Labai 
Kaina buvo 15 centų.

mano broliai ir giminės lengvai jam išgau^
• nenusi

s •
I 
o

Portable ųiašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus 
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

. KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Visiems Brooklyno lietuviams 
kantams

Draugai muzikantai! šiuomi prane
šame, kad mes atgaivinome muzi
kantų uniją ir kviečiame visus lie
tuvius stoti į’ ją. Sekantis susirin
kimas įvyks spalių (October) 20, 
73 Grand St., 8--lą vai. vakare.. Kvie
čiame atsilankyti i šį susirinkimą ir 
susipažinti su mūsų veikimu.

savo nugaros;,į diėną jis padarydavo apie b J w v
dvidešimt arba dvidešimt penkis kilomet- tų, kodėl net dėf sėdėjimo kalėjime 
rus kelionės, ir kada per savaitę nuo sek- minęs?

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

dėmi pelno,—visa mūsų šeimyna džiaugda
vosi. Kasdien į mūsų langų barškindavo 
padieniai darbininkai ir reikalaudavo šio 
bei to, už pinigus bei paskolom

—Frau Sali, suteikite man tabako, gėri
mo,—ar ko nors kito prašydavo. Motina 
atsikeldavo ir paduodavo tai, ko jie reika
lavo ...

—Mano vyriausioji duktė yra knygvedė 
Budapešte,—pasididžiuodavo pažįstamiems 
kaimynams. Pirm metų pasenusios kai- 
minkos moterys, taipgi buvusios tarnaitės, 
pritariančiai palinguodavo galvomis. Bet 
kada jos klausinėdavo apie mane, tai moti
nai pasidarydavo nesmagu. Su sūnum, jos 
manymu, ne viskas buvo gerai. Aš tinka
mai baigiau mokyklą ir galėjau užimt val
džioje darbą, bet to nenorėjau. O už tokį 
darbą senatvėje net pensiją moka! Aš ne
noriu būti valdininku, o kuom noriu, ji to 
nežino.

Prasidėjo pasaulinis karas. Mano moti
nos brolėnai ir žentas tapo oficieriais. Ma
no jaunesni ir vyresni broliai—taipgi jais. 
Vyresnysis .brolis buvo tris kartus sužeis
tas karo lauke. Jaunesnysis susirgo, ner
vų liga. Aš veik buvau apjakęs, tik po kiek 
laiko regėjimą atgavau. Po karo, mano 
vyresnysis brolis vėl pradėjo dirbti valdžio
je. Jaunesnysis gavo darbą banke, o moti
nos žentas dasitarnavo augštos vietos. 
Jaunesnės seserys taipgi dirbo valdžios 
įstaigose. Tėvai labai nuseno. Jie persikė
lė gyventi į Budapešto priemiestį. Motina ir 
čionai susirasdavo kokią buvusią valstietę, 
vokietę ar žydelką ir su pasitenkinimu jai 
pasakodavo apie savo vaikus.

—Na, o tas jūsų sūnus, ką nešioja juodus , 
akinius, kuom jis užsiima? — klausdavo 
jos kaimynė, išklausius pranešimą apie ki
tus jos vaikus.

—Vargšas,—atsakydavo- jai motina, — 
nelaimingasis!—ir ašaros riedėdavo per jos 
veidus.’

—Kas gi jis tokis visgi yra? Juk ne žuli- 
kas ar vagis?

Motina užsimąstydavo ir atsakydavo vo- 
Wškai: ' ■ i W
. . —Man atrodo, kad jis yra laikraštinin- . 
kas. Tas, kuris knygas gamina. Jis protin
gas vyras, bet kokis tai stebėtinas. Nenori 
dirbti valdžios įstaigose. Tėvas nuolatos 
išmetinėja: “Kodėl jam neiti dirbti prie 
“Nepsavu” arba “Uiszat”. (Pirmas laik- < 
raštis Vengrijos socialpatriotų, o antras 
monarchistinės partijos.) Kas ten dirba, 
tai kiekvienas turi savo nuosavą automobi
lį. O mano sūnus nors ir protingas, bet 
nei tinkamą drabužį negali įsigyti. Niekaip 
negali pasirinkti sau tinkamos ir pelningos 
partijos. . Taipgi turiu nužiūrėjus tinka
mą ir našlę, ji turi gerą krautuvę.—Taip 
motina kalbėdavo apie mane.

—Sūnelį, ką gi tu darysi, senatvės su
laukęs? Juk už šitas tavo knygas tau ne
duos valdžia pensijos,—išmetinėjo ji man 
hū’olatos.

—Parašyk apysaką apie carą Saliamoną 
arba apie carą Do vidų,—juokavo mano tė
vas. Jis daug kartų skaitė mano raštus, ; 
bet aprašymas darbininkų gyvenimo jam ne ■ 
patiko. Kada pirinu kartu patekau už dar- ‘ 
bininkišką straipsnį trims mėnesiams į ka
lėjimą, tai motina verkė ir kalbėjo: “Varg- ] 
šas tavo dėdukas,gerai, kad jis nedagyveno 
iki šios gėdos! Tave laiko kalėjime su ki- < 
tokiais prasikaltėliais ir vagimis, tave— ] 
mokytą žmogų! Dieve mano, dieve!” Per ; 
ištisus mėnesius ji kankinosi, darydama vi
sokius spėliojimus: ką gi jis vis rašo ir ra-

Mažame pustamsiame kambaryje susirin- padirbęs jis pareidavo namo su dešimt gul 
ko taip daug žmonių, kad nebuvo kur ir ap
sisukti. Nuo vasaros karščio kambaryje 
buvo trošku. Susirinkusieji susėdo ant kė
džių, lovos, bet didžiuma stovėjo. Mano 
tėvas atsisėdo gale mano motinbs kojų ant 
sofos. Motina gulėjo nejudėdama; jos vei
das išblyškęs, žili plaukai striuogomis išsi
draikę. Susirinkusieji kimšosi aplinkui so
fą ir daug-reiškiančiai žiūrėjo viens į kitą.

—Matomai, pabaiga atėjo, vargšei, — ta
rė viena iš mano tetų, — kada jau taip no
sis nusismailina, tai nėra vilties...

Kįek vėliau jau niekas nekreipė atydos į 
sergančią. Stovėdami, sėdėdami, pasirėmę 
ant rakandų, susirinkusieji, gyvai kalbėjo
si ir daugiausiai apie mirties klausimą, 
apie priešmirtinius požymius sergančiųjų; 
atrodė, kad pas juos toje srityje yra dide
lis prityrimas. Susidomėję kalbų turiniu, 
kai kurie pakėlė savo balsus, o viena iš gi
minių su pasitenkinimu ir šypsą pradėjo 
pasakoti vieną atsitikimą, kaip vieną mirš
tantį valstietį aplankė jo prietelius; aplan
kęs būk tai priėji prie ligonio lovos ir gar
siai pradėjo:
' —Na, kaip, prieteliau, pažįsti mane? — 
garsiai sušuko svečias.

—Pažįstu, — atsakė ligonis.
—Na, tai viskas gerai.-'Pasveiksi!
Susirinkusieji pradėjo juoktis, pažvelgda

mi į mano motiną. Ji nesijudinančiai gulė- 
jo. Jos akys darėsi vis apvalesnės.
’ —Vargšė, vis tiek pat jau nieko nesu
pranta, — kaip pasiteisinančiai pradėjo 
vienas iš giminių, — ji jau neturi pilnos 
sąmonės.

Tiesa, mano motina prastai vartojo ven
grų kalbą. Ji išaugo tarpe vokiečių vals
tiečių ir mokėjo tik jų kalbą ir žydų. Ma
no tėvas buvo vengras ir su juom aš kal
bėjausi vengrų kalboje, su motina nuo pat 
kūdikystės—tik vokiškai; mes turėdavome 
juoko, kada ji bandydavo kalbėt vengriškai.

Keturiolikos metų būdama, motina jau 
pradėjo tarnauti. Tarnautoją, žydelkaitę 
išnaudoja dubeltavai, kaipo tarnaitę ir kai
po žydelkaitę. • Ji susidraugavo su kitomis 
tarnaitėmis ir padienėmis darbininkėmis. 
Paprastai, ji mums retai prisimindavo sa
vo tarnystės dienas. Tokiuose atsitikimuo- 
šė ji sakydavo: “Kada aš gyvenau Graz 
miestelyje.” ^Gyvenau, o ne tarnavau. Ma
tomai, ji gėdijosi savo praeitį prisiminti: 
atrodo, kad net bijojosi, kad tas neuždėtų 
nemalonų šešėlį ant jos vaikų. Mes visi, 
sėsi broliai ir seserys, baigėme vengrų vi
dutinę mokyklą, ir kada mes savo tarpe ar
ba su tėvu kalbėdavomesi apie direktorių, 
apie fabrikanto sūnų, kuris- kartu su mu
mis mokinosi, apie miesto komandieriaus 
vaikus, kuriems padarydavau skaitlines, ap-

. sfrnainydamas su jais ant pyragaičių, mo
tina klausydavosi mūsij kalbos ir laimin
gai šypsodamosi. Ji suprasdavo veik kiek- 

z vieną mūsų žodį, jos akys švietė, bet į mū
sų pasikalbėjimą ji nesikišdavo. Ir kur jai 
maišytis su savo žargono kalba!

( —Mano sūnus dabar yra viršininku Bu
dapešte!—su pasididžiavimu kalbėjo ji savo 
kaimiškai.

—Viešpatie dieve! Net Budapešte— nu
stebusiai atsiliepdavo kanniinka, suplojusi 
rankomis. -

į./Tra • e

Mes turėjome nedidelę krautuvėlę įvai
rių smulkmenų. Mano motina laike tar
nystes susitaupė 500 guldenų pinigų ir tai 
buvo jos paSoga apsivedimo metu. Tėvas 
ir motina ant *tų pinigų ir atsidarė krautu
vėlę. Jeigu po visos dienos prekiavimo at
likdavo vienas guldenas, tai mes jausdavo
mės labai gerai. Mano tėvas valkiojosi so
džius nuo sodžiaus su dideliais pundais ant i§0> kodėl nenori eiti į valdžios darbą, kurį

JAU IR LIETUVOJE 
VARTOJA BOMBAS 

PRIEŠAM ŽUDYT
" Kiek pirmiau, kuomet
• Lietuvos gyventojai skaity-
• davo laikraščiuose žinias iš 
, Amerikos, kur gengsteriai 
, ar kokie raketieriai pavar
todavo bombas nudėjimui 
savo priešų arba bombarda
vimui jųjų nuosavybių bei 
biznio vietų,—jie tokias ži
nias laikydavo kokiomis tai 
pasakiškomis žiniomis; ne
norėdavo tam. tikėt, many
davo, kad tai laikraščių sen
sacijos. Bet šiandien bom
bos, kaipo įrankis, jau ir 
Lietuvoj žinoma ir prakti
kuojama. Mat, Lietuvos 
gyvenimas bando sekti di
džiųjų valstybių gyvenimą. 
Tik “pažangesnėse” bur
žuazijos šalyse bombomis 
kovoja organizuotos pikta
darių gaujos delei savo pel
no, o Lietuvoje kol kas tą 
įrankį panaudoja pavieniai, 
kerštaudami del meilės bei 
kitų asmeninių dalykų.

Praeitą pavasarį vyres
nysis traukinio kondukto
rius Vitkauskas gauna iš 
Kauno pašto siuntinį—nedidelį 
pakelį. Atsinešė jis tą siun
tinį traukinio vagono savo 
kajuton ir pradėjo atriši- 
nėt, matyt, nežinodamas, 
kas ir kokias dovanas jam 
atsiuntė. Tik štai pasigir
do smarkus sprogimas va
gone; vagono ne tik langai 
išbyrėjo, bet ir visas vagono 
galas pusėtinai apardytas, o 
k o n d uktorius Vitkauskas 
ant vietos užmuštas. Rankos 
jo nutrauktos, krūtinė iš
draskyta, veidas sužalotas. 
Stotyje baisus sujudimas: 
policijos būriai, žvalgyba, 
valdininkai... Tuoj prasi
dėjo tyrinėjimas, kas galė
jo jam tą siuntinį atsiųsti.,

Sekančią dieną ir kitas 
konduktorius gauna tokį 
pat siuntinį. Bet šis, atmin
damas, kas įvyko vakar su 
jo bosu Vitkausku, neban
dė pats siuntinį atrišti, pa
sišaukė pagelbon policiją. 
Policija gi,siuntinį atsargiai 
ištyrus, surado, kad ta pa
čia ranka užadresuotas, 
kaip ir Vitkausko siuntinys. 
Tai buvo antra bomba.

Tuoj pradėta tyrinėt už
muštojo Vitkausko gyveni
mas, jojo praeitie ir dabar
tis; taipgi ir antro konduk-, 
torio, kuris irgi gavo tokią 
pat “dovaną”. Mat, tuomi. 
galima buvo surasti, kokius 
priešus galėjo turėti šie kon
duktoriai. Surasta štai kas.

Tūlas jaunas vyrukas, pa
varde Masalskis, nesenai at
buvęs tarnybą kariuomenėj, 
neturėjo užsiėmimo-darbo. 
Sumanė jis gaut darbą prie 
gelžkelio už konduktorių ar 
kitokį. Jis pažinojo vyres
nįjį konduktorių Vitkaus
ką, taigi pirmiausiai ir krei
pėsi prie Vitkausko, kad' 
anas pagelbėtų jį įkišt dar
ban.

mylinčią .flirtu o t su kitais 
vyrais moterį'. Užkviečia 
jie Vitkauską ir jo draugą, 
kitą kalbamą konduktorių 
ant pietų. Pavalgydino, pa
girdė juos puikiai. Vitkaus
kas buvęs gražios išvaizdos 
žmogus, delei to Masalskio 
jauna moteris pradėjo ne
žymiai flirtuot su svečiu; 
gi Vitkauskas irgi parodė 
savo jausmus link Masals
kienės. Prasidėjo, taip sa
kant, romansas prie stalo.

Po šių metų Masalskis 
darbą gavo, Vitkauskas ta
po jo “bosu.” Kad geriau 
įsitaikyti savo ‘vbosui, Ma
salskis užkviesdavo pas save’ 
ant pietų Vitkauską tan
kiau. Bet štai i dabar Vit
kauskas pradėjo lankytis 
pas juos visai nekviestas, 
lankytis tada, kada Masals
kienė viena buvo namie, o 
vyras dirbo. Galų gale Ma
salskis tą suprato, bet delei 
savo darbo kentė ir tylėjo. 
Skaudėjo jam širdį, bet ką 
padarysi? Išvarysiu Vit
kauską, darbo neteksiu...

Kuo toliau, tuo dalykai 
ėjo blogyn. Vitkauskas jau 
visai nesiskaito su Masals
kiu: ateina pas jo pačią jam 
namie būnant... Kalbina 
ją mest vyrą ir gyvent su 

šiame 
turėjo 
kuris, 
gavo

rūgštinai išplikino jai akis 
,ir . pradėjo daryt planus nu
sižudymui. Bet save nud® 
visgi sunkiau, negu kitą. 
Kol prisirengė šį darbą at
likt, jį sučiupo policija.

Už pačios akių išdegini
mą Marijampolės teismai 
priteisė jam du metu kalė
jimo. O už nužudymą Vit
kausko teismas turėjo pra-

jai Vitkauskas geresnis, nes 
jis geresnį darbą turi ir 
daugiau algos gauna. Pa
matęs, kad pačios jaųmėtu- 
ri, nusiminęs Masalskis nu
tarė nudėt Vitkauską, jo 
pagelbininką, savo pačią ir 
save... Padirbęs porą bom
bų, išsiuntė savo “gerada
riam.”

Sužinojęs; kad Vitkaus
kas jau daugiau nebevilios sidėt rugsėjo mėn. Pasek- 
jo pačios, nusiskubino Ma-1 mių dar neteko girdėt, 
rijampolėn pas pačią, sieros

juo. Pagelbininku 
dalyke Vitkauskas 
kitą konduktorių, 
kaip minėjau, irgi 
bombą.

Vieną dieną parėjęs Ma
salskis namo, pačios jau ne
beranda. .. Ją paviliojo jo 
bosas Vitkauskas. Bet kur 
jis ją padėjo—nežinia. Ilgai 
Masalskis jieškojo savo pa-1 
čios, kol galų gąle surado ! 
Marijampolėj., Pakalbino ją i 
grįžt atgal gyvent su juo, 
pati griežtai atsisakė,—mat,

The Lithuanian Municipal 
Musical Protective Union

PHILADELPHIA, PA.
Vakarienė, Koncertas ir šokiai

' LDLD. 10 kuopa rengia vakarienę, 
koncertą su šokiais, 21 dieną spalio 
(october), 995 N. 5th St., Pradžia 
8 vai. vak. Draugas T. Jaskevičius 
(birmonas) fundina bačką alaus ant 
šios vakarienės ir jis bus duodamas i 
už dyką gert. Vakarienės įžanga 
tik 35 centai. Bus ir koncertinės 
programos. Pelnas bus skiriamas 
Liaudies namo palaikimui. Ant šios 
vakarienės jaunuoliai: Gidviliūtė ir 
Griciunukas išduos raportą iš prieš 
karinio kongreso. ••

Kviečiam visus atsilankyti ir pra-.
Bedarbis Masalskis leisti linksmai laiką- 

buvo vedęs; turėjo gražią,

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). Jie yra ne 
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori- 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15ceritų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kiseniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią, knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš 
Parašė K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

• VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra, 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ. Parašė Ą.MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius, Kaina buvo 15 centų. 

, Dabar tik 10 centų.
i KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la

vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi
1 30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS.TAI YRA TROCKIZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu- 
1 šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
: puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų ,va- 
i das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai- 
, na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 4>1 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų. * '

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
firtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 

1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami įsigyti šių Brošiūrų Rašykite: *

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

R
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GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jū ir rašykite sekamu antrašu:

<į> 
<I>

y 
<i>

s.
N.

Pa, j
Pa, !

Pa. I

Evan* J.,
Daukaa, Geo., 

Iždininkas Druseikis J. 
Maršalka Valečka A„

69
1705

437 Elm

222

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligis, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity įdomiu 

dalyku.

Vine St., I
Shamokin,

So. Hobson
Box 568,

6th Street, West
Col-

VirvVnv^ DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mat*.

Vaiffyka 1981 metam:
W. Gelu*ovičia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

102 Hantington St. 
Viii Montell. Maae,

“Pagalinus 1861 metais

Pa.
St.,

Castle

424
So.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios? rūšies, medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

28 Clarkson Street,

, J,
N,

Kruša*, 141 Sxwtelle Avė., ------ j.

N.

N.
N.

J.
J.
J.

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y,

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. J.

> Pirmininkas A. Mazonas, 310 Price St.,

Carnegie, 
>« Shenan-

Monroe St..

Tuojaus gaukite
Šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

vllle, Pa. r
29— Antanas

ter, Pa.
30— J '

ton, 1)1.
1

N

V
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Penktas Puslapi®

paaiškinimas del Amerikiečio Straipsnio 
Apie Sovietų Sąjungą

jau visada gali gauti daugiau 
visokio tavoro, tik brangesne 
kaina. Ketvirtas būdas, tai 
viešoji rinka, kur už tiek pirk
si, už kiek su pardavėju susi
derėsi. Pirmieji du būdai tik 
del darbininkų, o paskutiniai 
du būdai, kas tik- nori, gali 
pirkti.

Toliau keleiviečiai užklau-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
* Už porą čeveryky, sugrjžęs 
iš Rusijos, Leningrade užmo
kėjęs net 60 rublių, aš tą pil
nai patvirtinu, kad moka dar 
brangiau, čia paaiškinsiu, ko
de! taip brangiai parsiduoda 
čeverykai. Yra dvi priežastys. 
Pirma priežastis: Kad Rusijoj j 
daugumas net miestų darbi- ■
ninku, o kaimuose beveik visi sę sugrįžusio iš. Rusijos ame- 
valstiečiai nešiodavo tik nagi- 
Bęs arba vyžas, o dabar jau 

, reikalauja čeverykų arba de
batų ‘

Antra priežastis: prasidėjus 
pirmam penkmetiniam planui, 

> kaip tiki iš Sov; valdžios buvo
* pavaryta agitacijd už kolekty

vus, tai ir klasiniai priešai pa-
’ sidarbavo, kad kaip nors pa-
' lankti valdžios^tikslams. Tarp

kaimų biednuomenės pradėjo 
slaptai aiškinti, kad į kolekty
vus einant jokių gyvulių ne- 

| reikės, nes ten bus visko už
tektinai, laukus dirbs trakto- 

j j ^p^iais ir t.t. Biednieji ir vidu- 
J tiniai kaimo valstiečiai pa- .... , . . ..

' ,. , . -y • - t -v i met tik 1 rub. ir 36 kapeikasJ^ause—kas išpjovė, kas iš
pardavė, o buožės supirkę už 

/ pamestinus pinigus, iška
sė duobes, suvertę supūdė. Tai

• ve kur dingo mėsa ir oda. Ko
dėl čeverykai nuėjo net iki 60 
rublių. Bet čeverykų ir de
batų pirkimui yra net keturi 
būdai. Nors sugrįžęs iš Rusi
jos ir kalba “Keleivio“ leidė
jam, kad būk gyvuliai ir dabar 
vis nyksta nežinia kur. Da- 

J bar jau ne tik nenyksta, bet
* kiekvieną metą žymiai pasi

daugina, nes jau didžiuma 
naikintojų išgaudyta ir padė
ta į yjetą, o. kiti Įjąstosi pp 
didmiesčius, kuriuos sugrįžęs 
iš Rusijos labai apgailestauja.

Pirmas būdas pirkimo čeve
rykų, kas gerai atlieka dar
bą arba da ir yiršaujrpądaro, ’ 
kaip užduotis rėikalaujaf <oki^ • 

f jgale mėnesio gauna tam tjkrą 
4 orderį, su kuriuom gauna nu

sipirkti tą patį tavorą pigesne, 
kaina. (Aš pats tik ką pir- 
.kau čeverykus, užmokėjau 9 
rublius). Antras būdas, ku-' prisižadėjo tą patį patikrinti, 
riame kooperatyve kuris dar- Jeigu sugrįžęs iš Rusijos būtų 
bininkas prirašytas, kada ko- 
Jdų tavorų būna, tai gauna pi
giau kožnas darbininkas su sa- 
vO Šeimyna. Trečias būdas; 
yra užvestos tam tikros krau
tuvės komercine kaina. Ten

“18^3 Metai Lietuvoje”, pir
moji dalis, parašė S. Ma- 

:v tūlaitis, išleido Baltarusių 
Mokslų Akademijos Lie
tuvių Sektorius, 1933 m.

Beveik visi iš mūšų esa
me girdėję apie baudžiavą 
Lietuvoje. Pasakodavo 
mums seneliai ir senutės. 
Atsimenu aš, kaip graudu
lingai pasakodavo mums 

*hiūsų motinos tėvas, kuris 
.gyveno ir vargo baudžiavos 

^laikais Lietuvoje. Pasako
davo, kaip rykštėmis ponai 
plakdavo baud žiauninkus, 
kaip varydavo į verstinus 
darbus. Žiemą savo arkliais 
turėdavo grūdus vežti į Ry
gą. ’ Šalčiai1 būdavę nesvie
tiški. Sako: pilsi į viršų

giedrą vandens, tai nukris- tį 1863 metų audringą suki
namas vanduo sušąlą į ledą! limą.

mes maršuojame paskui 
vežimus kiauromis vyžomis. 
Kojos nušalo. Baisios kan
čios. “Et, vaikąį,” pridur
davo senelis, “jūs esate per
daug išdykę, išlepę, bejėgiai, 
sarmata. Nuliūdę1 ir nusi
minę vaikštinėjate. Mes gi 
būdavo iš dvafo eidami,' pa-

kalbos knygas skaityti, tai 
sykiais atrodo nei šis, nei 
tas.

Kas nors iš draugų, kurie 
yra plačiau studijavę Rusi
jos ir Lietuvos istoriją iš 
baudžiavos laikų, turėtų 
nuodugniai Matulaičio kny
gą pasverti delei jos politi
nio “veido”, tai yra, išlai
kymo tikrai marksistinės li
nijos. Kas liečia mane, tai 
“1863 -Metai Lietuvoje” la-' 
bai daug ką naujo davė apie 
baudžiavos laikus, atsakė -į 
daugelį klausimų, kurie Jan
kiai kildavo man galvoje. 
Kas ištikrųjų buvo baudžia
va Lietuvoje? Kokios bu-j 
vo klasės ir kokie buvo tų _ 
klasių sluogsniai (klodai)? su ,^re L 
Kokia rolė buvo berno ir 
mergos, bežemio ir “laisvo” 
valstiečio? Kaip tas feoda
lizmo ūkis kriko ir vedė prie 

i vergijos panaikinimo? Ko-

rikiečio: “Na, o. kiek bolševi
kų rublis yra vertas Ameri
kos pinigais?“

“Nelygu,“ atsake jis. “Jei
gu ąueisi dolerių keisti į val
džios kontorą, tai už dolerį se
niau mokėdavo 1 rublį 96 kp. 
Dabar jau ir to nemoka, nes 
doleris truputį atpigo, štai, 
atvažiuodamas Amerikon pir
kau 5 dolerius, tai mokėjau 8 
rublius. Užsienyje rublis be
veik nieko nevertas.“

ris nupuolęs ne truputį, kaip kias machinacijas naudojo 
sako amerikietis, bet labai ‘ caro valdžia ir bajorai-feo- 
daug. O jeigu šiandien pirk-1 dalai ? Į visus šiups klausi- 
tumėt, tai už dolerį mokėtu- )mus Matulaitis atsako gana 
met tik 1 rub. ir 36 kapeikas ; apčiuopiamai.
arba uz 5 dolerius 6 rub. ir 80 j 1 _ 
kapeikų. Kad užsienyj rub
lis beveik nieko nevertas, tai, vasario mėnesio 19 dieną 
tiktąi del to, kad užsienių ban-; buvo paskelbtas caro mani- 
kai negali iš jo biznio daryti, .festas apįe valStiečiu paliuo- 
nes Sovietų valdžia uždraudusi . . . , ,“ . n. . . savimą ir išleistos taisyklespavieniam siuntinėti pinigus i . „
užsienį. Jeigu tas nebūtų už- ■ aPle paliuosavimo tvarką , 
drausta, tai jau senai Rusijoj rašo Matulaitis. “Tas pa- 
Sovietų valdžios nebūtų buvę, liuosavimas buvo savo laiku 
Bolševikai žino, kaip apsaugot ]abaį reklamuojamas, kaipo 
savo šalį nuo visokių pavojų.

Sugrįžęs iš Rusijos pasakęs 
“Kel.“ leidėjam, kad jisai su
grįžęs ne vienas, bet 16 Jų 
parvažiavo. Visi pasiėmę vie
ni kitų vardus ir antrašus, ir 
jei būtų reikalo, visi 16 paliu
dys tą. patį., 

čia duodasi matyti, ar tik 
nebus tas visas straipsnis pa
čių “Kel.“ f leidėjų fikcija? 
Kaip gi tie 16 žmonių laivu 
važiuodami, ar New Yorke, 
galėjo žinoti, kokį egzaminą 
sugrįžęs iš Rusijos “Keleivio“ 
štabe turės ir kas bus klausi
nėta? O jau tie 16 žmonių

neapsakoma caro malonė, 
kaipo apsireiškimas jo rū
pestingumo valstiečiais. Iš 
tikrųjų prie to privertė ir 
carą ir bajoriją visiškai re-

straipsnį parašęs kelionėje bū
damas, o visi 16 būtų perskai
tę, tai būtų galėję sakyti, kad 
“mes visi tai patvirtinsime.“

J. Čiudinis.
20-9-1933 m.

vargę, kartais nagaikų ga
vę, kad dainuojame, tai net 
miškai plyšta!”

Tie vaizdai, kuriuos sene
liu piešdavo, niekados neiš
dils iš mano atminties. Štai 
kodėl su dideliu žingeidumu 
paėmiau į rankas Matulai
čio parašytą knygą “1863 
Metai Lietuvoje”. Labai įdo
mus veikalas. Ir skaitosi 
labai ’ sklandžiai ir lengvai, 
nors vietomis truputį per
daug skaitlinių, kurių buyo 
galima tik sutrauką paduo
ti. i

Ši knyga yra tik pirma 
dalis,- pirmas tomas. Auto
rius kalba apie “socialiai 
ekonominį Lietuvos stbvį 
prieš- sukilimą.” Antroje 
dalyje žada kalbėti apie pa-

Autorius, matomai, turė
jo gerus kelius prie užsiliku
sių raštų ir dokumentų ca
ro valdžios archyvuose apie 
tuos senus laikus. Tik, be
rods, nereikėjo vietomis pa
likti sakinių rusų kalba, nes 
vertimai pilnai padengia^ 
Kada mes nepratę maišytos

Bet ’Valdžia įaimejo if va
ru privertė valstiečius pri
imti tas sąlygas, sukriušin- 
dama jų sukilirnus,’ Vals
tiečiai turėjo paskui per de- 
setkųs metų mokėti specia
ls mokestis už tas 
duotas žemes.

Mano supratimu, “1863 
metai Lietuvoje” knyga tu
rėtų būt paplatinama tarpe 
Amerikos lietuvių. Parsi
duoda 'už, $1, turi 276 pus

kapius. Dienraštis “Laisvė” 
turėtų parsitraukti ir gar
sinti. Tikiu, jog nemažai 
draugų su pamėgimu skaity
tų ir nemažai pasimokintų 
apie baudžiavos laikus ir 

Ika’ip jinai pagaliaus .turėjo

16— J. Šileika. 142 Fine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levinę,. 242 Pęnn Ave. Extension, 

Turtle Cfeakf T'a.
lb—J. bzikas, P. O.
20—Wm. Tonikas, P.

22—P. Cibulskis. 28p
24—P.

Ohio.
lo,' N."y;

jiems

WINGATE, N. M.—Ben
jaminas, kuris dabar važi
nėja su prakalbų, maršrutu, 
čia buvo areštuotas, kuomet 
jisai bandė kalbėti piketuo
tojams. Jį areštavo milici
ja.

Daroma visos galimybės, 
kad draugas būtų paleistas 
ir vėl galėtų kalbėti ir orga
nizuoti darbininkus. Ben
jaminas važinėja, kaipo Be
darbių Tarybos organizato
rius.

' j •

A’Z Pen n Avė.

Box 21 
Minden, W.

O, Box 11, 
Atlasburg,

So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown,
25— J. Dlelininkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo, N. Y.
26— J. Šoris, 223 E. Mabanoy Ave., Girard

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

Leonaitis, 107 N. Duąuoin St., Ben- i 
ton, Ill.

32—L. Tilvik. 38 N. 7th St., Easton, Pa. 
j 1117 Quarry Ave., 

Mich.

Va.

Pa.

33— P. Sarpullonls,
Grand Rapids,

34— J. Audiojuitis, P. O- Box 113 Royal
ton. Ill.

35— K. Bagdonas, 114 No.
36— Joe Pečeliūnas.

Harrisburg, III.
37— L. Aimanas, P. 

Shannon. Pa.
38— F. ŠaušuUs, 304

Frankfort, Ill
39— Tony Zedolek, 514 

linHville. III.
40— M. Andruškevičius, 

Akron. Ohio.
41— Wm. Michalites, P.

Hi.
42— J. J. Stankus,
43— M. Llngevičięnė, 

Saginaw. Micb.
44— Mary Barnes, 00 2
45— M. Savukaitienė’, P. O. 

Pa.
46 -,-D. Simutis, P. O. Box 

Ind.
47— j. n. ~

troit, Mioh.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St. 

eraville. Pa.
49— A. Matulevičius, 147 Fultoh Avė.

Jersey City, N.
50— Mary Orman, 37 Norwich Avenue, 

West View, Pa.
Empire

Artesian Ave.,
_ St., Tamaqua,

Crystal Lake

“ . D. 1. 
Washington,

1009
O.

E.
Autumn Ave., 
' 172 Gertrude St.,

Box 387, Benld,
Buckner, Ill:

Fordney Ave.,

Pine St., 
Zeigler, III.

Box 262, Cuddy,

Simutis, P. O. Box 27, Blanford,

K. Alyinas, 2322 Scotten Avo., Do-

Min-

51— r. Maslaveckas, 
Wilkes-Barre, Pa.

52— B Aluzss, 
Chicago. »-n.

53— J. Gudlšauskas,
Pa.

54— Geo Braknis, 
Pontiac. Mich

55— I’. Alsko, 980 Bruce St.,' R.
V *

[;a_ V. Glaubičius, JH6'Georgo Ave., N. End, 
^Mltcs-Barre. .

57— John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran
ton. P.*>.

58— S. Rainard. -- ------ ---- --------
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa.. Tel.
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose

• Wilkes Barre, Pa., Tel.
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barrė; Pa., Tel. 20061
DuopkaSys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St ,

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko,

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERĮ 
DRAUGVSTfiS NAUJOS VALDY

BOS. *
Valdyba 1982 Melams

I.OWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
D ra cut, 

Pirminin. pagelb. J.’ Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
; Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M..Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė ;

MONTELLO. MASS.

Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1823 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas/

730 Nason St. N. W.
I Protokolų Sckr. Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbnnauskas, 

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker Ave.

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 
Ligonių 

Varnienė,

VALDYBOS ADRESAI: *
Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Are. 
Vice-pirm. O. Tur»klen€, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Ra6t. K. ČereŠkienč, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičiene, 81 Clarence St. 

. Kęso* Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St. 
M. Duobienė, 221 Amea St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligoniu Rašt. M. Pot«u«, 1,84 Ame* St. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St. 

Vito* gyvena Montello. Men.
kare.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Ave., Mo
line, Ill.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, 111.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—IQth 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48tb 8t. A 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, I1L

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

Maršalka J. Kairis, 2435—SBrd 8L, 
Moline. III

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunąs, 228 Duffy Aley, 

Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.

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

Tel, 74037 Edwardsville. . _. 
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pa, i 
Prot. rašt. J, Sankcvičius, 10 Melrose Av, I 

Tel.: 84625 Wilkes Barre. Pa, j 
Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 

tel. 91840, pas Aug, Stravinską,
‘«<I 'ųinomX[j “;s Xjjoj op

O 236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00,

i
 Pinigus Biysk money orderiu arba 

popieriniais Šiuo adresu:
I RARKIIS ncDt- A - BoxJ, DAflKUO) General P.O

NEW YORK. N. Y.
Pirm.
Pirm. .

256 Ame* St.
Nutarimų rašt. J. Strii>ini», 

49 Sawtolle Ave.
Turto raSt. K. Ven«lauaki«, 

12 Andover St.
Ligonių raft. M. Jazukevičia.

153 Amen St. 
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St. 
Iždo globėjai: V.----------

B. Zdanavičla, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St.
Mnėšalka A. 1 Barkauske*.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienj, 
iš ryto L. B Svetainėje’

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo S'? kuopos susirinkimas atsibūna

šių ot- 
rūpinkitės 

. Kur
I nu UVKOIXU uuun»4 uz.o,.uuntn, atStkrCip- savo konferencija Harris- Įkitc • ir būsite pamosuoti.

1 _ -> _• '*>■_*> a \ _ 1 Dayton A.ve,

Bosai Vienijasi Prieš.
Streikierius

CHICAGO, Įlj. — Įvai-
alės ekonominės ir politinės transportacij.os kompa

nijų bosai, kurios užlaiko tu?XTčsvai^ 
. . . , . J . v 1 i • ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpitroku ir busų bizni, saukia gauti naujų narių j minėtas draugijas.

■ . ' . r ’ rlo negalite duoklių užsimokėti, atsi

priežastys. Iš vienos pusės 
šito reikalavo žymiai išsi
vysčiusi Rusijos pramonė,
kuriai, reikalingas laisvas t j)Urge> pa#> įęa’čtsulaikyti da- iždinį Antąnas vegeią, .7715 Dayton 
daibininkas, galįs laisvai jUnrtini šoferiu' streiką. Sa- A02 nantincton st.
parduoti rinkoje savo darbo 
jėgą. Iš kitos pusės to rei
kalavo vis labiau kapitalisti
nes formas įgyjantis žemės 
ūkis; pagalinus pagreitinti 
reformą vertė sukilimų bai
mė, kurie pastarais laikais 
buvo be galo skaitlingi ir 
pavojingi. ‘Geriaus įvykin
ti paliuosavimą iš viršaus, 
negu sulaukti, kuomet pa- 
liuosavimas įvyks iš apa
čios,’—sakė caras Aleksand
ras II bajorų vadų susirinki
me Maskvoj, išreikšdamas 
tuomi gręsiantį pavojų ir 
carui ir bajorijai ir visai 
valstybės tvarkai” (p. 147).

Bet paliuosavimas buvo 
tokioj formoje, kad bajorijai 
išeitų ant naudos ir kad 
valstiečiai būtų baisiai ap- 
lupti. Valstiečiai nenorėjo 
pasiduoti. Reikalavo pilno 
paliuosavimo ir; tos žemės, 
ant kurios jie prakaitą lie
jo. Valstiečiai’ priešinosi. 
Caro valdžiai “vietomis rei
kėjo traukti kariuomenę” ir 
sukilimus malšinti (p. 151*).

Kaip Baltarusijoje,' taip 
Lietuvoje “apgauti valstie
čiai laukė teisingesnio* parė
dymo, kito ; geresnio mani
festo’. Kauno gubernijos 
žandarų viršininko praneši
me nuo gruodžio 22, 1861 
m., pažymėta, kad ‘sutarties 
lakštai niekur neįvesti, pa
galbaus vargiai ir bus kur 
įvesti geru noru.- Valstie
čiai, bijodami būti dvarinin
ko apgauti,, nesutinka jtokio-^ 
mis sąlygomis ir rodos lau
kia, kad visa jų naudojama 
žemė turi* pereiti jų nuosa-* 
vybėn be užmokėjhųo’ ”,

l'bartinį šoferių'streiką. Sa
koma, kad dalyvaus bosai iš 
28 valstijų.

Todėl ir darbininkai turi'

Švedija Siunčia Amuniciją
Vokietijai

STOCKHOLM. — Švedi
jos valdžia siunčia amunici
ją į Vokietiją. Pranešimai 
sako, kad jau pasiųsta 
3,034 baksai įvairių amuni
cijos medžiagų į Hamburgą. 
Tai reiškia, kad Vokietija 
ruošiasi karui.

Draugi jy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pipmininlfas, A. Colkis, 900 Talbot Avo. 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 65tf» Nefl

Ken81n«rton, Pa. ' '
Sekretorius J, Gašlūnai, 626 

McKees Rocks. Pa' ■ ' '
Iždininką* .1. Yesndavičlua,

New Kennington. Pą. i 
Iždo dlobėją;.' - 
Urbonas G., 815, Middle St., 
J. Urbonas, 1925 Hatcums

Pittsburgh. Pa. <
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa. 1

A. P. L. A'. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

1 •
Kp. Sekretorius ir antrašas.

2—A. Yankauskas, 8817 W» Carson- 
Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.

S—J. Gataveckas, 109 .Cress St.
C:..

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave.
doah, Pa.
5—M. Glaubįčius.

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekas, 8121 

wood, Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, Pa.
9—J*. Yasadaviče, ’ 588—8rd Avė., ♦ New

Kensington. Pa. , .
10— J, Albausfcis, 1100 Union Ave., Chicago

Height)). III. ' ■ i
11— J. BarŠkietls, p» O. Box 841,

. . Courney, Pa.
12— John Kinder]/, 4fi9 Maplewood Ave., 

Ambridge, Ta,
18—S. Orban, R/ p. Dj .42, Ricęs Land.ing, 

Pa.
• 14—Geo.< Urbonas, 815 Middle Street.

N. Braddock, Pa.
15—P. KaValihuskaš, 800 Todd 'St., Ahųulpįm, 

Pa.

12J3 E.
690 E. 92nd St*.

Elroy Ave., Brent-

1401 Pago St.,
Ave.

—V

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos, 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
. Pinigus prašome prisiųsti išankšto, nes “Laisvė“ 
išanksto turi užsimokėti “Amtorgui“ už žuvis.

po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,
1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 

Maršalka, K. Meskauskas,
1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 

Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą Bevedą -mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 

Linden, N, 
Pirm. Pagclbininkas G. Kaslaskrts, 

203 W. 16th St., Linden, 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
Iždininkas J. Uskurėnas,

1411 Clinton St., Linden, 
Protokolų Rašt. R. Tratulis,

715 N. King St., Elizabeth.
Linden, 

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rast., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A/c. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaiti*. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sei 
da. Lietuvių Tautiškame name.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagalbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street 
Protokolų faštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkal: ,

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue
- 52 Dayton Street

, . 80 Kelly St.
L. D. P. Ęliubas laiko ausirinklmus kiek

vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vaknre; pradžia 7:80 valandą. •

<i>

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

ROCHESTER. N. Y. 
DRAUGYSTES D.L.K. 'GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., ČernauRka* B., il03 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

8 Ludwig Pk. i 
Protokolų rašt. Gendrenas, S.

67 Cutler St. ’ 
Iždininkas, Galinaltis K., 

29*‘Pulaskl Street 
Finansų raštininkas Manelis F., 

. 9 Kostner Tk. 
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė

52 Dalo Street 
Maršalka, Feliks Manelis

7 ' —------
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.
2. Yončius, M„
8. švedas, Geo.,
4. Prūsas, J., 

Susirinkimai būna kiekvieną mėnesi pirmą noriai a Q arol

JUOZAS KAVALIAUSKAS

290 Wilkin*
45 Townsend St. ■

9.48 Avenue D
18 Dudley St.

nedėldienj. Pradžią 8 vai. po pietų.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell-—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

A
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Iš bet. Komfrakcijos
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JkomujMstų ir viso priešfašisti- pelnas suteikė gana geros fi- 
vs i zs 1 v ‘ A Ir i I -v» r* y n va va i v»4- i z~\ i i , /-.i*

f

B. Siuvėja. •

ir
(

*

■1

Tai Demokratų Dovanos Telephone Stagg 2-7057

Kovojantiem Kriaušiam !e’do
J..

Miesto de-

ALEX & URBAITĖS

NAUJA DAINA

Eat

kMp tik ’kuim-

A. Mureika.

STEPHEN BREDES, JR.
, Lietuvis Advokatas,

darbininkus
Partiją, kai- 
revoliucinių

TT—TTF-.'

Į trumpą laiką 
Lietuvių Komunistų 
vakarienė, pereitą 
nį, “Laisvės
riau nusisekė, negu buvo tikė
tasi. Publjkos prisirinko tiek, 
kad apsėdo visus stalus, ir dar 
su magaryčiomis. Vakarienės

dar-: 
prie, 
susi- 
apie!

>'i ■

.j , •

197 HAVEMĘYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

surengta
Frakcijos 

sekmadie- 
svetainėje, ge-

Mm '<■ b ’'

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lbrimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. >— Parmelee

Dk: b: SH1FĖRS0N
DANTŲ GYDYTOJ aš

Valandos nuo S) ryto iki 9 
vakarė

403 EAST 14tjb STREET 
.’’Į,'* T- r-.-.J4,'!■» 'f ' |

Rain pas ■ l'stAVėnue
New York City

PARDAVIMAI

Evergreen 7-8738 > , Evergreen 7-1643
• ' ' • . - / (V i? ? į, L

Lietuviai Meisteriai-Budavoto  jai

mNHIMHK

GENEKAL CONTRACTORS
Cąrpentry, v Painting, . i

.;, Ąrf; Pecoratįng ‘
Pfcrtaįscipę senus, pamuš ir buda-r 

vojame naujus.Perbūdavojąnie fron
tus; sudedame' dūris ir įdėdainū šie-7

i tusH (screens) j ; duris, i langas iiį 
pprčius Dengiamer stogus, Appokienąal 
namams , '
!M^jšprpĮe’ rf 188, South 3rd Street

Bro^lyn, N., yv' J ' * ' ’ ' ' /tL . , , > , Brooklyn, N. (Yf, r

Šeštas Puslapis

ftriesfašistinio Kom
Kova Prieš Hitlerizmą Pavykusios Vakarienės

*:.. NEW YORK. — Penktadie- 
riio vakare, 870 . Broadway, 
Yiew Yorko Komitetas Gelbėji- 
Xpųi Kankinių Vokietijos Fa- 
iŠizAio /turėjo savo susirinkimą. 
IS komiteto raportų pasirodė, 

'kad,xHitįerįo agentai pradėjo 
oręanizuoū fašistus puolimui 

'^įdj veikimą '^merikoj. (
Kuomet^ Jaunųjų. Komunis- 

tų< Lygai turėjo surengus savo 
prakalbąs* Brownsville, Brook
lyn*, < tai Asuvirš’30 rudamarš- 
kiniųi (fašistų atakavo mitin
gą, norėdami išardyti. Gerai, 
kad mitingas buvo skaitlingas, 
tai “naziams“ nepavyko išar- 
:dyti. Nors policija palaikė jų 
pjisę; vienok porai nazių teko 
pusėtinai daug nukentėti nuo 
įpykusių darbininkų.

Ant Houston gatvės New, 
Yorke, kur ] 
priėšfašistinė knyga (‘Brown 
Bopk”, fašistai išmušė krau
tuvės langą.
e';-Kai del New Yorko, kur 
darbininkų revoliucinis vėiki- 
njąs gana tvirtas, tai jau per
daug. Susipratę darbininkai 
turi pastoti hitleriečiams kelią.

29 d. spalio yra rengiama 
“Vokiečių Diena“, kur bus 
bandoma visas vokiečių orga
nizacijas padaryti fašizmo 
Įraukiu kovai prieš komunisti- 
riĮ veikimą’. Fašistai sako, kad 
jie iškels net 75 fašistines vė
liavas toje fašistinėje demon
stracijoje New Yorke.
J ’ New Yorkt KoiJritėtaą '’tei
kimu/ Pageltos; ' KAnkihidms 
Vokietijos 'Fašizmo nutarė tu
rėti smarkų vajų prisirengimui 
prie minėtos dienos. Bus ban
doma sutraukti visas darbi- 
riftikiŠkąs organizacijas ir vi- 
si|š priešfašistiniai nusistačiu- 
šius darbininkus bei intelektu
ali1?/•1 ' * t 11 , 1

;New Yorko darbininkai turi 
padaryti galą ne tik fašisti
nėms vėliavoms, bet ir pačiam 
kepančiam galvų fašizmui šioj 
šalyj.

J. W.

i nansinės paspirties revoliuci
niam darbui.
' , Pirmininkavo drg. D. M. šo- 
lomskas.

Pasakė ) prakalbėlę 
sparčiai augantį organizacinį 
jaunuolių judėjimą drg. J. Or
man, “Laisvės“ angliško sky
riaus redaktorius. Ilgėliau 
kalbėjo drg. A. Bimba, nuro
dydamas aštrėjantį karo pa
vojų, būtiną reikalą darbinin
kams prisirengti apgint Sovie
tų Sąjungą, ir pabrėždamas, 
kad darbininkams nėra kito- 

pardavinėjama 1 kįos išeities j§ krizio, kaip tik

Parduota Baltinių Dar
bininkų Streikas

Bespalvis “Naujosios > 
Klampynas” Koncertas
“Naujosios Ęlampynės“ ko?n-. 

certe pereitą sekmadienį ne
mažai buvo publikoj

• Pastebėtina, kad'jų progra
moj nebuvo net sklokiško, ne- 
va-darbinirikiško turihio? ' '*■ ;

Matulis^ kaipo pirmininkas, 
truputį k^Į tįaL neaiškaus pa-> 
kalbėjo, ^aip niekas pesakė 

'prakalbos. Tai, buvo tiktai 
pasilihksnriniWid' bendrai Or

imosios. Galimas .dąiktas, kad 
sklokininkams atrodė ne prak
tiška, į net. įveįdi^ąįniąųfiį .■ būk 
jie .taipgi “komunistai“, nes 
čia publiką žymia; dalipi buvo 
biznieriška ir parapijinė.

'• Tjęsą/‘ £ prądęjdaųt, • Lyęo^ 
Choras dainavo Jntemaciona- 
lą, bet be' jbkids ’ ęner^fjoš. 
•Nei viena ranką s riebųvo pa
kelta išreiškimui, <kovįngumo; 
buvo ir tokių, kurie, vj^ai, ne
atsistojo, dainuojant Interna
cionalą. Ėet Internacionalas

NEW YORK. — “Socialis
tiniai“ ILGW Uni'jbs vaidai 
pardavė streiką baltinių 
bininkių, priklausančių 
62-ro lokalo.t Jie slapta 
derėjo su NRA ir bosais
streiko '/ užbaigimą j Susitarė 
neva ant ,37. ir pusės valandų 
darbo per savaitę, net leidžia 
dar penkias valandas viršlai
kių. O apie algas ką jau ir 
kalbėti! Pavyzdžiui; Moscow 
šapos darbipinkėą, 35 ;Et 28th 
St., gauna po 8 bei 10 dolerių 
į savaitę riž 42 < valandas ir 
pusę. Bet pagal bosų sutartį 
su unijos viršininkais, pereitą 
savaitę iš Hos! mbnkbs* algos 
dar buvo atmušta po $3.50, ' 
.kaipo mokesčiahįstojimo-j utu- 
ją;*o dar ;iš i darbininkių* “pri
klauso“ unijai gaut 2 doleriai 
taksų, $7.95 už knygutę ir po 

apie j 40 centų į savaitę duoklių 
nuo kiekvienos darbininkės ir 
darbininko. J buvo tik del viską, veidmaipišt

Bosas buvo pasišaukęs dar-Į kas sklokininkų poteris, šiaip 
bininkus paaiškinti jiems, kad 
jis negalėsiąs dar mokėti po 
$13 per savaitę algos, kaip 
reikalauja NRA; bet toliaus, 
sako, “aš stengsiuos, kiek ga
lėsiu, algas jums pagerinti.” 

Socialfašistiniai unijos vir
šininkai pučia į vieną dūdą su 
bosais, kuriems visokiais bū
dais padeda apkirsti darbinin
kus.

programoje! nebuvo" nieko dar
bininkiško — tik abelrios liau
diškos meiliškos dainos ir šiaip 
taradaikos. . • ,

Savo koncertui sklokininkai 
buvo padarę didelę “ąblavą“; 
prisitraukė, kiek tik galėjo, 
šalininkų iš Philadelphijos ir 
kitur. Dabar; žinoma; jiė gir- 
'sis, kad turėję- “baisiai daug“ 
publikos, kelis kartus padidin
dami skaičių. <

Reporteris J.

revoliucinė išeitis, nes jokie 
rooseveltiniai NRA planai ne
išspręs to klausimo. Drg. Bim
ba ypač ragino 
stoti į Komunistų 
po į užtikrintų 
kareivių armiją.

Labai gero įspūdžio pada
rė Elizabetho Bangos Choro 
Merginų Sekstetas, vadovau
jamas VI. Žuko. Merginos re
voliucine spalva uniformuotos 
ir su raudona žvaigžde ant 
krūtinės. Trejetą kovingų 
dainų sudainavęs, Sekstetas 
jau buvo išėjęs, bet publika 
jį dar ;kartą susigrąžino.
i t Panašiai buvo ir su musų 
mylimu dainininku — A. Viš- 
niausku iš Bayonnes, kuriam 
žmonės parodė didelio entu
ziazmo ir nuoširdumo. 
Vakarienės prirengimui
sve’čių aptarnavimui daug ir 
sunkiai pasidarbavo mūsų 
draugės gaspadinės ir stąlų 
patarnautojos, kurioms pirmi
ninkas tarė širdingiausią Ačiū.

Draugės greatneckietės ir 
brooklyniėtė drg. Baltrušai
tienė gražiai pasitarnavo šiai 
pramogai, parūpindamos' gra
žių gėlių stalams papuošti.

Drg. J. L. Kavaliauskaitė, 
beje, porą minučių pavėlavo 
iš kitur sugrįžti, kad galėtu 
dainuot. Bet jai publika at- 

>, su tuom supratimu, kad 
kitą kartą ji turės atidainuoti.

Šokrams gerai griežė A. 
Balčiunuko orkestrą.

Dalyvis.
-NEW YORK.

mokratų valdžia užėmė labai 
platų vajų, kad vėl pasilikt 
vyriausybėje po <šių rinkimų; 
paskyrė 5th Avė. streikuojan
tiems > >kostumerišk.iems siuvė
jams 664 kumščius ir 1______
smūgius; o demokratiška poli- i 
cfja - išdalino juos siuvėjams. itaxi-ęąbų kompanija išmetė iš 
’<Įąūt 'buvo “Laisvėje“ minė- ! darbą penkis šoferius, kurie 

tą, |cad’ spalio' 10 d. policija : darbavosi už įvedimą unijos, 
išblaškė masini kriaučių pikie-' Pereitą savaitę buvo .šu
tą vi m ą prie Wetzel, siuvyklos, j šauktas taxį-Įcabų šoferių mi- 
ieuri bandė dirbti su' štreiklau-1 tįngas. ginantieji į mitingą 
žiąis. Tadą buvo areštuota reikalavo, .kad kompanija ne-

pikfetninkąi. Policija teis-į atskaitytų jiems J už tą laiką, 
negalėjo įrodyti prasižen- į kada jie bus mitinge. Kompa- 

grimb areštuotu darbininkų, ir nija liepė užstatyti taxiu rc- 
įij tapo paliuosuoti su pagel- džisterius, norėdama 
ba Industrinės Siuvėjų Unijos 
advokatų. Bet nuo tos dienos 
minėta dirij'tiivė paliko po nuo
latine apsauga raitos ir pės- 
čios| 4>oĮibijos, įmatomos ir n’e- 
fhatbmos. ' ’
'fKitą kartį 1 paduosiu j žinių 

apie tolesnius policijos užpuo- 
Mitaus.
• Darbininkhi,'rinkimuose lap
kričiu. 7 d. balsuokite už Ro
bertą ‘ Minorą,! Komuhistų Par-t 
tijos kandiriatą > į miesto gas- 
padoriuh.- ■ Neš nuo kitų, par* 
tijų mes hieko gerėsąioj nega
lime'susilaukti, 
ščių ir buožių

i Bruzda Taxių Šoferiai
IO OAU , • C*
kitokius . --------<-

žinoti, 
kiek jie sueikvos “josios“ lai* 
ko. šoferiai atsisakė taip pa
daryti; ir po mitingui suren
gė pikietą prieš kompanijos 
daržinę.‘‘f ' ' ■ r

Persigandęs Plėšiko, 
Staiga Mirė Kasierius

NEW YORK. — Ye
Shoppe valgyklos kasierius 
Henry Harmon, ant 45-tos gat
vės, bandė^ pagriebti revolve
ri, kuriuo jam grasino plėši
kas. Bet pats kasierius taip 
nusigando, kad nuo širdies li
gos čia jąu krito, negyvas.

Komunistinių Rinkimų 
Kampanijos Vakaras

NEW YORK, -r Ketvirta
dienį, spalio 19 d., kalbės drg. 
Emil Nygard, komunistas ma
joras Crosby, Minn., miestelio, 
komunistinės rinkimų kampa
nijos vakare, Webster Hall, 
119 East lath St. ’Apart >jb; 
sakys prakalbas Ben Gold, 
kom. kandidatas! į miešto iždo 
kontrolierius, ir/kt.'Bus gera 
muzikalė programa.1 Įžanga 
25 c. Skaitlingai1 dalyvaukite.

Aido Choro Dramos
Grupės Atydai

Draugai if Drdugės, f * - '
Kurie turite kokią rolę vei

kale “Prie Šviesos“, malonė
kite visi sueiti į “Laisves” sve
tainę ketvirtadienio vakare, 
7:30 vai., spalio 19 d.

Nepamirškite ir nepavėluo
kite, nes tą vakarą įvyks šio 
veikalo repeticijos.

McKee Būsiąs Majoru
“Daily News”, pasiremiant 

iki šiol surinktomis skaitlinė
mis, tikrina, kad McKee gau
siąs 51 nuošimtį visų balsų 
rinkimuose į majorus; LaGu
ardia — 33 nuošimčius ir 
O’Brien 15%. Reiškia, Mc
Kee būsiąs majoru.

v - /• * :i /'i i ' • ) > i ’ • < '

DVIEM BALSAM
; < ; / * i i i f ?. i * i ( . ' J

i ;■ Už vardyta . f u
“LAISVES” VAJUS

; *■ -t i' ■ < į .f

Parašė Buolio Sūnus , (
! Muzika V. Žuko

Labai tinkama, šiuom tar
pu dainuoti oktetam, sekster 
tam ir kvartetam. «• • m

DUODAME VELTUI
i X J A > ' i *

Ją padovanojo dienraščiui 
“Laisvei’’ autorius ir kom
pozitorius. t > . .

Prašykite “Laisves” ad
ministracijos prisiųsti. '

Rašykitę:/‘L^IgVE”
427 Lorimer St.

Apsikabinęs Merginą, Auto
mobilistas , Užmušė Žmogą

• i ' ; . / .. A ‘ .i ' \ f i 1’’ '

, NEW YORKE ir apielinkėj 
sekmadienį buvo automobiliais 
užmušti 4 žm'ohės ir :5 sunkiai 
sužeisti. Vienas automobilis
tas, apsikabinęs ipęi^gipą, už
važiavo ąiįt suolo, jkur sėdęjo 
aštuorietas'žmonių ; vieną iš jų 
autombbili^ Užmušė/ kblis'su
žeidė. '' ' ......... ’ .

PRAKALBOS SVEIKATOS*
* *7 Klausimu

• . —- - t .

Rengia Sveikatos Kultūras 
Draugija. Kalbės Dr. R. W. 
Aifdersbii; N; O. ir P.’ Baltrū
nas, apie maistą ir vidurių už
kietėjimą. A. Depsiutė, gim
nazijos studentė, darys mank- 
štinimus ir aiškins jų veiki
mą į1 žmogĄifs kūno dalis. 
. Prakalbos .atsibus, spalio 18 
H., Į19Š3 mt/ 8 ‘yak Vakare, 
^‘Laisvės“' svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.,, Brooklyn, (N.( Y.

Įžanga dykai. Kviečia ren
gimo komisiją; ? ; y . i • • : ? Y

Klausimai bus išaiškinti ant 
bile a Hgos^ ,■ ■ y ! j > & .u ? a ■«' •

Nepraleiskiįę „šio(. svarbaus 
vakaro. , L ( J .. ( ; ;

Lieįturišlia į BaiKernė t j;
( Hl • H5'.'? T V » Į.5 .< f 'i . !

. V(sag.idŪ!ri>ą^ ątlįe^amąsr tepėciali&i 
. kai, daug: nsklriast Įnuū - kilų IhjarbeF* 
nių, neg įripf f pririja ’ safr6 Į skirtingų^ 
metodūs*. ' į’ i

1 , FRANK bUBOIS'" ' 4 ;
i rips HimrocJ St. Brooklyn, N. Y. ’ 

arti Myrtlė ir Wilson Avės.
I Ridge^'o'odo sekcijoje

4 < (245-248) .

PARSIDUODĄ. užeigą (saliūnas).
Biznis gerai išdirbtas per kelis 

metus laiko. Yra visas Įrengimas ir 
laisnSs. Gali pirkti vyras arba mo
teris', nedaro skirtumo. Kaina yra 
prieinama;-' Kreipkitės sekamu ant
rašu: 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. ir gausite nurodymą, kur yra už
eiga. ‘(244-249)
PARSIDUODA restaurantas lietu

viais ir kitataučiais apgyventoje 
vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigas tas biz
nis, įgalima daryti puikus pragyve
nimas. ; j (240-245)
I •>'. i* V L -r ’ Į

Skaitykit ir platin
KIT “LAISVĘ”

STREIKAS PLEČIASI 
l’ROVIDĘNCE, R. L—

Šilko audėju streikas dąi^ 
plečiasi. Vakar sustreikavo- 
1,000 darbininkų Pawtucket 
miestelyje.<>l / • : • '• k‘
BROOKLYN LABOR LYCEUM j

T > pARĘIĮSHlVKV JSTĄIGA 
■* ' ..

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
Jių alleys. ..

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

—w-t

Phone, ĖVergrieen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
l TRUCKS AND:PLEASURE CARS REPAIRED 

■}•)•(( j (" -i ; . : J- I V * J *• I

Patenkinančiai'ir už prieinanią kainą sutaiso automobi-
.lius. Speciališkai gerai atliėka sekamus darbus.

.. I i t - ■ < ' . i ' J ■ 1 ?■' ? ’

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

JiĄ Čdėili"sritEtet,1■’’ BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avenue^ 1 ’ ;

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
J klinike).

ĘTGOS: Odos, kraujo ir lyties-Aiapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W/ 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th A.venue
''V RAY Pasitarimai ir 

' egzaminavimas
» • / ' '__________ ___________

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 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.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

Telephone, Evergreen 6-5310

j J. GARŠVA
| Graborius (Undertaker)
J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
a ant visokių kapinių; parsamdo au- 
į tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231, Bedford Avenue . .

BROOKLYN, N. Y

MĄPU-I. --------- J -J .1 H 1--—

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų liras kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

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

New York, N. Y.
i Valandos Priėmimo:

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

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

156
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NOTARY 
PUBLIC

JONAS
512 Marion St., 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nu šaše ji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Z&r- 
nų ir Mėšlą žar- 
nės Ingos, Nervų

įdegimas -bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spindųliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai . Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

©R. Z INS:
119 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

0

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS INC
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GR6ND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM fRlVATJŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 

. KURIUO PĄTARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
: PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
j PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
' MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI. DOVANAI.
, \ ! TISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS, O MES 
/ KŲOGERJAŲS1A1 PATARNĄUS1M.
* ' ' MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(., N?SĄ

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:

2b2 Berry St., v < Brooklyn, N. Y 
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Iki 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

Hedbliomis
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. llrd 8t




