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Džiūrė už Pinigus. 
Durnių Dar Atsiranda. 
Nė žingsnio Pirmyn. 
Ar Teisybė?
Visai Nusišėrė.

Rašo KOMUNISTAS

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai, Visų Šalių, 
VienykitėsI Jūs Niek© 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimaite 
Pasaulį!

Bostone susipyko politikieriai 
ir pradėjo vieni kitiems jų dar
bus kelti aikštėn. Paskirta ko
misija tyrinėjimui džiūrės sis
temos. Pašaukta liudyti apie 30 
džiūrimenų. Dvidešimt penki iš 
jų prisipažino, kad jie gavo nuo 
$25 iki $75 kiekvienas už kiek
vieną bylą. Prie jų priėjo ir 
jiems apmokėjo tam tikri agen
tai, kurių bosai norėjo bylas lai
mėti. Likusieji pehki pasisakė, 
kad jiems irgi buvo siūloma ky
šiai, bet jie Mneėmę.” Jie, žino
ma, meluoja. t < .

Matote, doleris ant virvutės 
šokina visas buržuazines įstai
gas. Ypatingai teismai paremti 
šlykščiausiomis vagystėmis ir 
apgavystėmis.

New York Times (spalių 15 
d.) tūlas Thotnas F.Daly agituo-

SOVIETŲ SPAUDA APIE TAUTŲ LYGOS 
i PADARYTAS SUTARTIS

Siam Laivynas Dedasi prie Amalgameitai: Jau. ■> 
■ FederacijojSukilėlių

“Sugriuvo Imperialistų ir Socialistų Apgavingas Pacifiz
mas”, sako “Izvestija” ir kiti Laikraščiai; Vokietijos San
tikiai Pablogėjo ir su Sovietais.
MASKVA. — Sovietų Są

jungos spauda irgi plačiai 
rašo apie vėliausius nuoti- 
kius tarpe imperialistinių 
valstybių. Tie santikiai pa
blogėjo net tarpe Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos. “Iz-

PENANG. — Iš čia pra
nešamą, * kad šiojė ; šalyje 
(Federated Maląy States) 
sukilimas plečiasi. Jūrei
viai prisidėjo prie sukilėlių, 
paėmė nacionalį arsenalą ir 
^kitas žymias įstaigas. To
dėl valdžios kareiviai negali 
juos nugalėti.

ja prieš pripažinimą Sovietų bestija sako:
Sąjungos. Tas ne naujiena. 
Bet įdomu, kad savo poziciją 
remia tuo, jog reikią laukti grei
to Sovietų valdžios sugriuvimo. 
Klausia jis: “Ar gi mes negali
me priimt tą supratimą, kurio 
laikosi tėmytojai, jog Sovietiz
mas pasiekė galą savo gyveni
mo?” •

Tas tik parodo, kad esama 
kvailesnių sutvėrimų ir už Gri
gaitį. Tas baltagvardiečių glo
botojas tokį pat galą Sovietams 
pranašavo kasdien bėgyje pas
kutinių penkiolikos metų ir tik 
kelios dienos - atgal pripažino, 
kad Sovietų valdžia pasirodžius 
pastovi.

“Net su Sovietų Sąjunga, 
kuri neparodė jokio grąsini- 
mo link Vokietijos, vadovau
janti rateliai labai tuos san- 
tikius pablogino.”

“Pravda” dar aiškiau pa
reiškia, kad “Vokietijos val
džios rateliai (vadai) darė 
viską, ką jie galėjo, kad su
gadinti santikius su Sovie
tų Sąjunga.” Vokietija pa
sitraukė iš Tautų Lygos, nes 
jinai buvo apvilta kitų vals
tybių. Vokietija darė pla
nus apsiginklavimui ir ruo
šė organizuoti bendrą fron
tą prieš . Sovietų Sąjungą. 
Tačiaus čia ją sulaikė impe-
«ii* •■j. ’•■n"'<riaųstinės valstybes.

■■■■■J— .. ■■■'d ■■■■■■.. . .... .................... ... ........... — >■ .j

Amerikos Darbo Federacijos 
konvėncija atmetė pasiūlymą 
•perkeisti darbo unijį formą. iš 
amatinių į • industrinęj pat 
gražiai pratylėjo, nukniaukę 
klausimą bedarbių apdraudos. 
Visą viltį sudėjo ant NRA (Na- 
cionalio Atstatymo Akto) . Roo- 
seveltas būsiąs tas Maižiešius„ 
kuris išvesiąs Ameriką iš dabar
tinio pragaro. '

Po konvencijos tuojau laikei WASHINGTON, D. C. 
posėdį Pildomoji Taryba. Green 
išleido pareiškimą, kad Federa
cija pasirengus visais būdais 
padėti valdžiai išnaikinti Ameri
koje streikus. Federacija vi
suomet buvus priešinga strei-1 
kams. Tai yra, Federacijos va
dai visuomet buvo ir tebėra 
priešingi streikams.

Brooklyne žmonės plačiai kal
ba, kad “Vienybė” subankruta
vo su tuo tikslu, kad apskusti 
skolintojus, kurių esama pusėti
nai daug ir pusėtinai riebių. 
Tie patys fašistai, kurie nuban- 
krūtavo “Vienybę”, išleisiu ki
tą laikraštį. Jie spėję nuo skęs
tančio l.aivo pabėgti “sausi.”

Tautų Lygos Bankrotas
Sovietų i. spauda atvirai 

kerta, kad “Vokietijos pasi
traukimas, taip pat ir Japo
nijos, yra niekas daugiau, 
kaip tik Tautų Lygos bank- 
rūtas ir sudužimas visų pa
cifistinių iliuzijų, kurias 
skleidė Genevbs agentūra.”

Todėl, sako “Izviestija”, 
yra bankrūtas ir tų visų po
karinių sutarčių, konferen
cijų ir nusiginklavimų. Del 
to ir rėkauja taip garsiai, 
Berlyno, Londono, Pary-1 atvirai, kad Vokietija pasi- 
žiaus, Romos ir Washingto- 
no buržuazija.

Iš Paryžiaus koresponden
tas “Izviestijose” rašo, kad 
Vokietija jau .turi padariusi 
sutartį su Japonija. Taip 
pat Vokietija organizuoja 
naują “Mandžuriją” — Bal- 
tiko valstybėles.

Tad karo pavojus, paga- 
liaus, darosi visai rimtas. 
Darbininkai dabąr turi pasi
rinkti kiyb^bįidą ir{ s^ėl^tį 
karą karui.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbo Federacija 
jau paskelbė; Lad jįnai savo 
pildomosios tarybos susirin
kime nutarė priimti Amal
gamated Clothing Workers 
Uniją į Federaciją. Iki šiol 
Amalgamated unija nebuvo, 
nariu ADF.

šfLKO AUDĖJAI PRADĖJO SEPTINTĄ 
STREIKO SAVAITĘ

1

Vokietija Pasitraukė iš Tauty Lygos 
Kad Save Apginkluoti Prieš Kitas 

Imperialistines Valstybei?

Darbininkai, Laikosi Gerai; Dirbtuvės dar Pilnai Uždarinė
tos; Amerikos Darbo Federacijos bokalai Bendrai Veikią 
su Nacionale Audėju Darbininku Unija , ,

. I ' ' _____________
PATERSON, N. J. — šil-’ 

ko audėjai jau pradėjo sep
tintą streiko savaitę. Jų ko
va turi būt laimėta, nes dar- 
bininkaftgerai laikosi. Strei
kuojančių darbininkų yra 
apie 65,000. Kaip kur bo
sai bandė darbininkus grą
žinti darban, tačiaus jiems ben(]ras prakalbas, masinius

Didelis Kairiųjų Laimėjimas
Streike darbininkus išda

vinėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai ir jų visokį 
agentai. Tačiaus Amerikos 
Darbo Federacijos eiliniai 
nariąi bendrai veikia su kai
riųjų darbininkų unija—N. 
T. W. U. Pradėjo laikyti

i

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos diplomatai kalba

traukė iš Tautų Lygos todėl, 
kad jinai galėtų save apgin
kluoti taip, kaip kad kitos 
imperialistinės v a 1 s t y bes. 
Maį, pirmiaus Vokietiją 
varžė ’ Tautų Lygos įstaty
mai ir tarimai. Dabar jinai 
turės liuosas rankas,
Francija Užims Rhinelandą

je. Taip pat Franci j a pasi
rengusi “skelbti karą, kad 
išvengus didesnio karo.”

Kitaip sakant, tai Fran
ci j a bijos, kad Vokietija ne- 
sustiprėtų taip, kaip jinai 
buvo 1914 metais.

Franci j a gaus į 
Lenkiją. Paikiaus 
kija, sakoma, eis

talką ir 
su Len-

1 Belgija, 
Čecho^lŲvakija, Rumunija ir 
Jugoslavija., Fašistinė Vo- 

Amėrikos diplomatai kai- kietija jaučia savo priešus, 
ba, kad Francija ruošiasi tad jinai j ir1 nutarė pasi- 
vėl. užimti Vokietijos Rhine- traukti iš Tautų Lygos, kad: 
landąs sekančiame pavasary^ galėtų liūosai. veikti. ....

nepavyko.
Dabar ir senatoriaus Wag-1 streiko vadovybę.^ Ši vieny- f 

nerio vedamas’ Nacionalis I J30 kovose už darbiniu- , 
T , n j . . .1 ku bendrus reikalus. Kai- \Labor Boardas jau skaitosi J
su darbininkais. Kairieji 
darbininkai privertė tuos į0 fronto ‘ politiką šiame 
ponus skaitytis su darbinin
kų reikalavimais.

mitingus ir renka vieną

I rioji šilko audėjų unija iš 
pat pradžių užėmė suvieny-

streike. Tos linijos ir rei
kia laikytis.

FAŠISTAI DEMONSTRUOJA VIENOJ;
SUSIKIRTIMAI SU POLICIJA

EXTRA!AMERIKOS DARBO FEDERACIJA NUTARĖ 
SKELBTI BOIKOTĄ VOKIETIJOS PREKEM 

• . -i, ■ • y i < : ’ ■ 4 '■* < * ■ ;

kad ir Sovietų Sąjunga “ne
leidžianti darbininkams lai
svai organizuotis.”

Tai vra didžiausias melas v 
apie' Sovietų Sąjungą, nes 
tik viena pasaulyje yra ša
lis, kuri leidžia darbinin
kams laisvai organizuotis, 'angliško skyriaus redakto- 
Taip pat pasaulyje nėra ki- Į riusF Prakalbos įvyks ryt 

[vakarą, 7:30 vai., Lietuvių 
Svetainėje, Hollins ir Park 
St., Baltimore, Md. < '

Amerikos Darbo Federacija,* 
po prezidento Greeno kalbai, 
nutarė prisidėti prie tų or
ganizacijų, kurios boikotuo
ja Vokietijoj gamintus pro- 

r i dūktus. - Tą kovą Federaci
ja naudos, kad pakenkus 
Vokietijos fašistinei val
džiai. •

Toliaus tos boikoto kovos *tos tokios šalies, kur tiek!
Federacija nieko nedarė^
Šios organizacijos vadai, .
kaip Woll ir kiti, pareiškė^ Komunistų Partiją

Savo laiku tai grupei žmonių 
pusėtinai sekėsi apgaudinėti 
Amerikos ' lietuvius. r < SakonAa, 
kad ponas Juozas Sirvydas Lie-i 
tuvon išsįyežė dvidešimt tųks- 
tančių dolerių, kurie suplaukei 
keliu visokiu agentūrų “Vieny
bės” pastogėje.

Prūselis “Gadynė”, paskuti
niame’ numeryje rdginfc New 
Yorko piliečius užsiregistruoti ir 
balsuoti rapkriČi(J“ 7 d. Ėet nė 
žodeliu neagituoja už Komunis
tų Partijos kandidatus., Prįme- 

I name tą faktą ne todėl, kad 
mes pyktumėme ant sklokos va- 

zdU, bet tik tam, kad jie dar ir 
šiandien nesiliauja tvirtinę sa
vo pasekėjams, kad jie yra “lo- 
jališki Komunistų Partijai.”

APLA SKYRIUS •

Augščiausios Prieglaūdos 
Lietuvių Amerikoj skyrius 
bus rytojaus numėryj; ■*»

, , . , r z < n *‘1 . 4

daug dąrbininkų būtų orga
nizuota į amatinęs unijas ir

Nusiginklavimo Konferencija Jau Pertraukta
Tautų Ly-GENEVA. — Tautų Ly

gos “nusiginklavimo” kon^ 
ferenciją, kuri dar. nesenai 
prasidėjo,, lįkosį pertraukta 
del Vokietijos pąsį traukimo; 
iš konferencijos ir fTąųtų( 
Lygos. Hendersonąs, užda
rydamas konferenciją, pasa
kė, kaU Tautų iLygąApgali
ma imti tik, taip sau,; kaipo 
kokį popiergalį! Girdi, Tau
tų Lyga turi būt tuo instru
mentu, su , kuriuo ręįkia 
skaitytis. Tačiaus nei vie
na valstybė su ja nesiskaito.

Nusiginklavimo konferen
cija pertraukta, sakoma, tik 
10 dienų. Paskiaus jinai vėl 
pradės veiktu ,:Per tą laiką 
imperialistinės valdžios ga
lės susikalbėti pačios hamie- 
je, kokią politiką jos užims 
Vokietijos klausimu. J

Vdkiėtijos pasitraukimas; 
įnešė! sumišimą į visą’Euro^

pos politiką. Tad reikalau- 
j ą nauj o 7 dalyku peržiūroj L į

c ’** A • v į 1 LI A I į
-T“-H-'-.•,4—-M--4—'

Bėga Francijos Kalinidi: 1
PARYŽIUS;—šiomiš die

nomis ’ vėl * keliolika1 kalinių 
pabėgd iš1 taip vadinamos 
Franci j oš “baudimo koloni
jos”; 'kuri ’ randasi GUihna 
krašte. ’Viso jau šiais me
tais pabėgę 100 kalinių.

I ' . J 3

\

Gerai Pikietuoja Dirbtuves ?
UI?

ALLENTOWN, Pa.—Ka
pitalistinė spauda praneša, 
kad šilko darbininkai, kurie, 
dabar yra streiko lauke,- ge- 
rąį laikosi pikįeto. eilėsęFjjSa~ 
{Įpina, ką^-Į viena dirbtuvė 
puvo ir akmenais apmesta. <;

BALTIMORE/iMxi.—Ryk 
dfen, spalio 19 d., čia kalbės 
jaunuolis Clement Strauss, 
kuris dar tik sugrįžo iš Pa
ryžiaus jaunuolių prieškari
nio kongreso.

Taip pat kalbės ir drau
gas Johnnie Orman, Lietuv. 
Jaunuolių [ sekretorius ir

5,000 Sukniasiuviy ’
Streikuoja > >

LOS ANGELES, Calif.- 
Sustreikavo 5,000 sukniašiu 
vių■» darbininkm w i;

Trumpąs Zinutės r
■ WASHINGTON, -D. C.— 

Roosevelto valdžia paskyrė 
$1,000,000,000 bankieriams.1 
Tačiaus darbininkams, ku
rie badauja, neskiria nieko.

Detroit, Mich. — Fordo 
dirbtuvėse ,vėl naują greitu
mo sistemą įveda. Darbinin
kai pagamins dar daugiau, 
negu kad jie gamino iki šiol.

Waukegan, Ill. — Čia dar
bininkai prie karštų darbų, 
kaip geležies tarpinimas, 
gauna tik po 25c į valandą.

, --------- ;------ --  • j

Chester, Pa.. — Generalė : 
plieno kompanijos dirbtuvė 

dos ir mokestis sumažinta.

.VIENA.—Austrijos f ašis- |čiaus policija juos nugalėjo-^ 
tai suruošė demonstraciją, įsi ir išvaikiusi demonstraci- 
kurioje dalyvavo apie, 5,000 
žmonių. Jie bandė tą de- 
Jnoįstraciją ^laikytį 1 Otta- 
kring kapuose, kur palaido
ta du fašistai. > ! ’
< Tačiaus, kuomet jie pra
dėjo savo obalsius kelti ir 
dainas dainuoti, tai įsimai
šė policija. Fašistai pradė
jo kovoti prieš policiją, ta-

ją. U’ .
Vienok fašistai bandė at? 

imti tuos savo draugus, ku
rie tapo areštuoti.

Tad Austrijoj fašizmas 
kelia galvą labiau ir labiau. 
Darbininkų kova prieš fašis
tus turi būt vedama smar
kiau taip pat.

Netelpa Kaliniai į 
Kalėjimus

Sovietų Sąjunga
Prisirengus Apsiginti i

PHILADELPHIA, Pa. — 
Šio miesto ponai jau j ieško 
kitų vietų kaliniams, nes į 
Eastern Penitentiary kalė
jimą kaliniai jau netelpa, 

labai mažaf veiklsi. ■ Valan- W kalinių turės siųsti į vai-

algos? i Dabar šie i darbiniu^ ■ 
kai; gauna įtik badavimo) al-1 
gaish Pagal NRA, I tau darbi
ninkai turėtų į gauti mini-;
mum po $15.001) č i . u m

HINDENBURGAS 
Prikėlimą R E Z I G N U O S 

f BĖĘliOB^į^nT^ 
.Lygą jau pasiekė žinios, 
kacįį Vokįetijos <prezidentas 
Hindęųbufgas ■ žadą( / rezig
nuoti fįs; prezidento vietos ir 
payęstį, visą gąlią Hitleriui, j ’>

stijos naują kalėjimą.
Vadinasi, kuomet darbi

ninkai netenka darbo, tai 
kriminalistų' skaičius ; didė
ja. Tai reiškia, kad kapita
listinė; sistema auklėja kri- 
mihMiStuš.1

PEIPING. — Sovietu Są
junga jau gatavai yra pasi
rengus apsiginti nuo užpuo- 
likų-imperialistų<. Sovietų 
atstovas čia pareiškė, jog 
“nėra paslaptis, kad Sovie
tų Sąjunga pasirengus Ry- 
tuosb ne tik defensyvai, bet 
(jei bus reikalas) ir ofensy- 
vai.” ,

Japonija jau traukia sayo 
armijas į Mandžuriją. < So
vietai nelauks rankas susi
dėję, jie ruošiasi apsigyni
mui.

Airiios Armijoi Areštai . .Ktlbąjna>kadtaJ r J J cija bus: jteikta po rinkimų*
•1

Tada,Hitleris galėsiąs veikti 
liuosai.

Angliją Priešinsis 
Nusiginklavimui i

Mar-
BELFAST, Airija; — Val

džia susekė veikimą jai ne-
Ik a • • • e!,enl ei?. ^ [ Galima Balsuoti tik už 

būtent, iAinjos Respublikos p.x;..,..
Armijos* Policija padarė "aSlSlUS 
kratąs visoje eilėje namų irJkratąs visoje eilėje namų iri BERLYNAS. — Vokieti- 
areštavo j’au apie 50 žmo-Jjos šiuose rinkimuose galės 
,nių. vbalsuoti tik už fašistus, tai

Areštai ‘įvyko Belfaste ir reiškia, kad kaip ir nebus 
Ulstęryj.; i Valdžia visais bū-' rinkimų;} 1 Kitų kandidatų 
dai$ mano veikti, l^adisulai-‘nebus,’ kaip tik fašištų po
kyti tą veikimąr i I OS.

Chicagos Krautuvės 
Daro Pelnus

• -j .. j.j., ,-

11 CHICAGO,. III
shall Field krautuvės' šiais 
metais padarė didelius pel
nus Chicagoje. Raportas pa
rodo, kad pereitais metais ši 
kompanija turėjo nuostolių 
tuo pačiu laiku, o šiemet pa
darė pelno 955,000 dol.

Bet darbininkų skaičius 
labai mažai padidėjo. Reiš
kia, kad kompanijos ‘spau- 
džža daugiau iš dirbančiųjų 
darbininkų.

LONDONAS. — Konfe
rencija dar veik neprasidė
jo, tačiaus jau aiškiai pasa
kė Anglijos diplomatai, kad 
šita šalis griežtai priešinsis 
nusiginklavimui arba bet 
kokiam ginklavimosi maži
nimui. . r >.

Reiškia, kad konferencija 
šaukiama tik del parodos,
-------------- ;----- -------------- —----- ---- - . ■■ k

(Daugiau Pasauliniu Žinių- 
5-tam DURlapyj)

■■
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JilĮisęą didžiumą a.el0i' revohdci- w'yotXo Dhtr'iktd’Ko- ‘ Bosas—Man tokio darbi- 
t nes išeities is knzio. 7; ■ * ■ . , . v „ J. . , . ... .

vingesnės. .Darbininkai taskart Motjna_Sūnau, vakar da- 
žiūrės į mūsų Partiją ir į kovin
gas- dąrpG unijas^ laukdami įŠ 
jų vadovybės, < -, . , i ' ,•’ •.

Mūęų spėkos turi.būt paaįdi

' spardai įurėb 600 pėdtį ilgio. i revoli

CharĮes; Kruiųbein .i 
bei Roosėvėltb1 

susmunka;

Bfoofclyn, N. Y., >er year.. 
gMNfffu countries, per year. 
wmmia and Brazil, per year

•Martd aa seton class matter March 11, 1*24, att he Poet Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 8, 1*7*.

i

A. L D. L. D. Vajus
‘ ' i <

Su spalio 15 d; pradėjome vajų už ALDLD naujus na-* 
•rius. Vajus tęsis iki lapkričio pabaigai. Kvotą pasisky- 

rėme keturių numerių skaitlių—1,000 naujų narių. Tai 
yra didelis darbas prieš mus, sakau didelis, todėl, kad pą- 
prastaį vajuj dalyvauja tik dalis narių (taip buvo pirmę- 
sniuose vajuose), bet jei visi nariai stotume darban, kaip, 
vienas, tai tą darbą atliktume su visai mažomis pastango
mis, nes tuomet proporcionaliaijšeitų keturiems ALDLD 
nariais gauti vieną naują narį. Manau, kad visi sutik
sime, kad keturiems surasti vieną naują rekrutą yra 
lengva, ir nei vienas nepersidirbs.

Spalių 15-tą dieną sukako1 
150 metų nuo to laiko, kaęla 
pirmas žmogus iškilo į oięą. 
Tai buvo 1783 metais, Pary
žiuje jaunas > francūzas 
Jean-Francois Pilatre paki
lo popieriniu balionu 84 pė
das į orą. ,
i • / . ~ .• . ? i i

Paėmiau , lenkų nedėljnės 
laidos <:<Novy Swiat”.» i Laikr 
rastis tūri 12 puslapių ir 
magaziną iš 16 puslapi^. 
Tuščias. Pilnas visokių ne
sąmonių. Garbinimai: Sų-, 
bieckio,1 Koscziuszko ir kiįų^

'augštų ir patsai orlaivis 131 
pėda ilgio. Turi; 12 motorų 
su' 7,500 ąrklių jėgos ir gali'

po sparnais bus 7-nių augš- 
tų du laivai^ turinti po; 335 
pėdas ilgio. Tuose laivuo
se bus tavorai ir : jūreiviai 
bei orlaivininkai. Virš, lai-

vežti 70 kęliauninkų., Ęar- vų bus milžiniškas sparnas 
tą išbandyme vežė 156 žmon kuriame važiuos 1,500 ke- 
nes. Orlaivis su -kroviniu 
sveria ‘60 tonų.

Organizacijos Reikšmė 9

Mūsų organo “Laisvės” špaltose per eilę metų ątkarto- 
tinai buvo aiškinta ALDLD tikslas ir veikimas. Darbi
ninkai jau yra gerai susipažinę su šiąja savo kultūros ir 
apšvietos organizacija, tad neprisieina daug ką sakytį. 
Žinome, kad ALDLD neturi sau lygios kitos panašios Or
ganizacijos lietuvių tarpe visame pasaulyje. Jos nuveik
ti darbai garsiai kalba už save. Prigulėjimo svarba prie 
šios organizacijos yra didelė, nes kiekvienas narys už už- 
mc kėt^ pusantro dolerio asmeniniai gauna trigubos ver
tės knygų. Lengvesnių sąlygų niekur nerasime. Gi or
ganizacinė klausimo pusė dar svarbesnė, nes kuomet dar- 
bininįai orgąnizuoti į savo klasės organizaciją, jie atlie
ka savo pareigas kovoje prieš išnaudotojus ir kapitalist’ 
nę sislemą abelnai. • ’ . > ’ < ’ . <

Ypatingai šiuo krizio metu darbininkų pasukimas į 
kairę ;ganą žymus., Darbininkai susiduria su klausimais, 
kurių; nepajėgia išrišti. Viešpatauja nepasitenkinimais 
tomis* sąlygomis, prie kurių privedė šis kapitalistinis su
rėdymas. Jieškoma išeities. Stoka žinystėš.1 Kas da- 
rvti?* Amerikos Lietuviu Darbininku Literatūros Drau-

Bėprincipinis rusų, (Mėn
raštis “Russky Golos” labai 
susitraukė.' Seniau išeidavo 
8 puslapių, sekmadienio lai
da; ir net didelis1 priedas. 
Dabar išeiną tik 6 puslapių 
ir tas garsinimais užkimš
tas. > . • > •

. i t • ! . :
Gerai atrodo mūsų drau

gų ukrainiečių sekmadienio, 
leidinys “Schodieni Visti” — 
turtingas straipsniais ir yra 
8 puslapių. ; Jaunuolių sky
rius užima apie; vieną pusla
pi- * .

> Draugai rusai vis dar iš
leidžia tik savaitinį “Novy 

'Dabatr jie turi vajų 
,000 naujų skaitytojų, , .

Mir,” 
už 1

do kejią prie geresnio gyvenimo ir kaip tas atsiekti. Tėi- 
džia knygas, lukštenančias darbininkų klasės reikalus. 
Rengja prakalbas-prelekcijas, kur tai]5 pat Rišama ne 
kas kjtas, kaip darbininkų reikalai. Kuopų susirinkimuo
se irg^ tas pat. žodžiu, ALDLD yrą tuo universitetu, iš 
kuriem nariai, pasisėmę marksistinio mokslo, išsivysto ko
votojai už geresnę tvarką, už geresnį gyvenimą visai 
darbipinkų klasei. Kad taip yra, tai faktas.

Me$: turime ištisą eilę draugų, darbininkų klasės avan- 
gard&—Komunistų Partijoj, kurie energingai veda ko
vą prieš šią pavergimo sistemą. Mūsų organizacija žy
mia (Jąlim prisideda prie išauklėjimo draugų į pirmąsias 
eiles.*: Dar daugiau, ALDLD yra susirišus siūlų siūlaiš 
su kiekviena kova, vedama Kompartijos; kooperuoja 
kiekviename klausime, ar tai būtų rinkimų kampanija, 
kovaliž laisvę politinių kalinių, streikai ir t. t. Kiekvie- 
namej mieste ir miestelyje, kur tik kuopos gyvuoja, tose 
kovoje mūsų .organizacijos vardas figūruoja. Ir smagu 
tatai .žymėti.

Įpliu būdu, jei mes pripažįstame, kad ALDLD atlie-, 
ka svarbų darbą klasių kovoj, plėskime jos ribas, auklė
kime J ją, .padidinkime jos narių skaičių šiame vajuje. Tą 
mes galime padaryti, jei tinkamai pajėgsime išaiškinti 
kiekvienam darbininkui ir darbininkei svarbą mūs orga
nizacijos. / ' c

Nejjasjtenkinkime tik nurodymų, kad ALDLD knygas 
leidžiu: tai sausas pasakymas; Bet supažindinkime, su 
turiniu įęid^iainų knygų. O dabar bus leidžiamas žur
nalas? “šyiįjsa,* Jame tilpš daūg naudingų raštų skirtin- 
gais įlaiisimąis; 1 Tai bus tikųai šviesa, nušviečianti kelią- 
kiekyfenam nariui. ’ ’. '

Taįgi imkimės darbo, draugai, kaip tikri udarninkai, 
taip kad džbaįgg.vajų galėtume pasakyti: išpildėme savo 
pasibi’eziipu it d|r; su kaupu. ; į .

Taįpgi 'tuo pačiu*k:artu eina vajus ir mūsų dienraščių, 
“Laimės” ir “Vilnies”. Jokiu būdu neprivalome atskirti 
laikraščių vajų nuo ALDLD vajaus. Nes abu papildo 
viena® kitą. Gautas vienas naujas skaitytojas vieno ar 
kito (jienraščio yra rekrūtu į ALDLD ir atbulai. Stiprin
kime $avo spaudą! Stiprinkime ALDLD!

V. J. Senkevičius.

KLAjDOS PATAISYMAS

t. -r i’Laivės” Nr. 245, spalio 
. 17 d.i ketvirtame puslapyje 
užsiliko korektūroj klaida 
straipsnyje “'Jau ir Lietu
voje Vartoja Bombas. Prie
šam Žudyt.” Antroje to

straipsnio 'špaltoje, antrame 
paragrafe nuo viršaus, pir
moji paragrafo eilute skai
tosi: “Po šių metų Masals
kis,” gi ta eilutė turėjo būt 
sekamai sustatyta:

“Po šių pietų, Masalskis,” 
ir tt.

- V - • • ■ • • • • •

ĮciiU ijiiūį, įneš ' 
surandame tiktai šimtą ; Parti
jos narių; taigi partijiečių 
skaičius beyęik. tąs pats, kaip 
buvo prieš tas svarbiąsias ko
vas. : ( , , ; ; .

Kitais žodžiais, komfrakcijos 
apleido sistematišką ir . planin
gą kelirpą klausimo apie Komu
nistų Partijos stiprinimą ir bu- 
davojimą, ypač kovos metu.

1 ‘Patyrirhai yra mus pamoki
nę, kad vienintelis užtikrinimas 
palaikyt organizacijas,, per kovą 
patrauktas . į mūsų pusę, yra 
stipri ir sveika i komunistinė 
šerdie dirbykloje arba masinėje 
orgąnizacijoje. Turi būt aišku, lėsime geriau organizuot ir va- 
jęg, vieninteliai tikri kovotojai dovaut darbininkus jų kovoje 
prięš skurdą ir badą yra komu- pž kasdieninius reikalus; tatai 
.nist,ai ir jų pritarėjai. ( Kur to- riek- tiek .pajengvins draugams, 
,kių pėdžių c nėra,- tuo jaus; ma
sinei j organizacijai gręsia pavo
jus, jkaip t tiki bosai: ir jų agen
tai pradeda savo atakas; ir mes 
galinie būti tikra, kad klasinis 
mpsų priešas nenustos (kovojęs 
vien todėl,1 kad jis vieną kartą 
buvo sumuštas. Visai atvirkš
čiai, piūsų priešai del tos prie- 
žastįęs' panaudos visas priemo
nes, bebandydami ištaškyt orga
nizaciją, išaugančią iš kovingų- 
ipitypių. O priešams būtų daug 
sunkiau tatai padaryti, jeigu, 
mes būtume pakėlę politinį dar
bininkų susipratimo laipsnį ir , 
jsįgų mes turėtume stiprią ir 
geraj veikiančią k o m u n i s tų 
frakciją -arba dirbtuvės bran
duolį. ; ■

. Turi būt taip pat pastebėta, 
jog kiek-, mes atsiliekame nuo 
dąrbįninkų vadovavimo ir jų re- 
voliucionizavimo, tiek mes duo
dame progą .reformistams ir re
negatams įsiskverbti su jų de- 
magęgiją ir “kairiais” žodžiais, 

. sustiprėti ir pakelti jięms- ęavo 
intaką organizaciniai. Tatai mes 
nęsęnaį; mątėm,ę; ,bedarbių dir
voje-, kur Kom. Partija ik i. tam 
tikro ląipspio ( buvo atsilikus , 
savo pareigoje, įr jodęl socialis
tai ir lovestpniečįai; mėgįno .tęn , 
[padidinti savo intaką t^iyp. be- 
(darbių .mįnių.,, , ,u:i;
: ,,: Kad nugalėt. tą. nesutikimą

JjJolffų JdvotiJ (kaičių) j n£r4 
paskiriama vienbfes bei kitomš 
organizacijoms, nors tam tikras 
apribotas laibas yra skiriamas 
todėl, kad nesenai buvo apsilei
dimo, tai viena; o kita,—kad pa
lanki dabartinė Partijos buda- 
vojimui padėtis reikalauja la-_ 
biau- pasmarkinto naujų narių 
rekrutavimo, negu normalėse 
sąlygose.

Visos partijinės organizacijos 
privalo tuoj aus padaryti žings
nių, kad viršminėįus planus 
įvykdyt gyvenime.

Narių padvigubinimas mūsų 
distrikte reikš, kad mes tada ga-

i

liauninkų. Orlaivis, turės 
12-ką motorų su 100,000 ar
klių pajėga* ir į vieną dieną

ką. Jo propeleriai turės po 
50 pėdų; ilgio. Tas oro mil
žinas su1 kroviniu sverš 1,600 
tonų. Kol kas tai tik 'pla
nas. Bet greitoje a.teįtyje 
bus daug Jo gyveninę jkami 
'dabar dar nėra padaryti , nei; 
planai. ’1 1• 'H 1 '1
(i y D. M. šolomškas.

Dabar Vokietija baigią kįi" Ž’a^s perskristi per Atlanti- 
tą, kurio 'Sparnų ilgis ,bus 
288 ■; pėdos. Orlaivis t turės 
1601 pėdas; galės ve>žti 170 
pasąžie'rių ir1 š^ers su krovi
niu 166 tonus.' '1'

: !• . i ! . • • I i I ‘

H Anglijoj; iųžinieriai išdir-; 
ibo planą pabūdavoti (štai ko
kį joro milžiną: 1 Orlaivio

■ • ■ .i»i, i . . < , r» ■ > i

Auganti Klasių Mūšiai Būtinai Reikalau
ja Pasmarkint Kompartijos Būdavojimą

kurię perdaug yra apkrauti dar-, 
bais? tatai suteiks mums spėkų 
.padidinti. mūsų spaudos ir Iii 
teratūroą, paskleidimą tris ir 
iketuris kartus tiek; tatai bus 
didžiulis žingsnis luitui patrau
kimo didžiumos, darbininkų į 
revoliucinį kelią, kaipę išeiti iš 
krizio. Tatai, bus tikras žings
nis delei įkūnijimo , gyvenime 
nesenai paskelbto “Atviro Laiš
ko’’ mūsų Partijai.

Mpsų draugai lenkai išleį- 
taipgi tik savaitinį lai-i 

krąstį ‘^Ti-ybuna1* Robdtiny- 
cza”. Jungtinėse1 Vūlstijbše. 
yra masės lenkų cĮarbininkų. 
Kol kas jįę yrą .bųiįžpązijųs 
apgauti,,

1 Kad 
“Nauja 
kad tie 
lizmo krizio, tatai kasdien 'ma
tome vis aiškiau ir a'iškiau.

Iš karto,' tiesa, po bankų su
irutes, kovo menesį š. ’m. 
myba buvo' kiek paaugus; bet 
'padidėjimas jpro$ukcijos dasiva- 
rė savo aūgščiausio laipsnio iki 
liepos mėn. viduriui ir vėl' ėmė 
kristi žemyill 'taip kad iki da
bar, ' kiėk buvo darbai 1 pakilę, 
tai išijaūjo pusiku atpuolė. Bet 
reikia žinoti, kad gaminama-bu-1 
'vo daugiau ne todėl,- kad būtų 
padidėjus ripka, (k$d būtų dau
giai 'dirbinių pareikalavimo; ka
pitalistai dirbdinp d.au^iąu Ją- 
vorų, naudodamies dolpyio pųpi- 
giūi'mų per ■■ įpfįįąaiją,. ; skuįė- 
ftabii pigiai įprįsįpirkti n^ędžįą-. 
gų ir,, prikraut ^ndpįip? pį- 
gihu' atsieinančiais, ctąvorais.. • O 
tikrurhp j e tųom. tarpų žmppėSi pę 
tik daugiau dirbįrių.p^sunaucįoj- 
jo,' bet įvairių (produktu varto
jimas supia^ėjo ^epiiau to, patięs 
laiko 193.2 metais.. •. . .■ ’ • . • • l 1 . iii'

būklė New Yorke ateinančią 
žiemą: bds blogesnė, negu buvo 
bile' kada pirmiau nuo šio kri
zio pradžios. 1 1 ’ 1 1

Taip ' dalykams 1 susidedant, 
yra aišku, jog dirbantieji if be
darbiai turės vesti didesnes kla
sines kovas; juk jie* besutiks 
kentėti ir badauti be kovoš, kaiį 
kad parodo mums paskutinių 
laikų patyrimai............ ' ’ ; '
’ Pastaruoju laikotarjpiu New 
Yofke, taipgi' visoj šalyj, streį- 
'kų kovos nuolat augo ’ir augą, 
‘kaip1 , škaitlingumu kovojančių 
darbininkų, taip ir tų kovotojų 
smąrkumu; o tai yrą svarbūs 
žingsniai įstojimui (jaAnninkų į 
l’evoįiucinį kelią,. nors tai dar 
pirrpiejl žingsniai, ^ėigu mes, 
(kpmųnistąi, sąmoningai1 ir'siste-1 
ąnatiškai .nekelsime politinio' 
darb/ninkų supratimo, ypač' iki- 

>ke jų' ikovoš,’J tąf feės neatliksi- 
me,. sVafbiaiišioš -šhvo ’pareigos , v. . ■ ....
ir uždtaMo, luW rėišfci'a—lai- .veikto ir.
mėti 1 pusėd1 darbininkų toūėM'nepana^ojuno įgyjamos

• • - ■ : 3 mtakos delei,"Partijos pudav.oji-
Vokietijos niekšiški fašisr 

tai, neturėdami jokių-įrody
mų vis tik eina prie nutei
simo draugų Torglerio, Ta- dalykų stovį reikia' imti
niev, Pępov ir Dimitrov. Jie pykiu su kitu faktti^kad Ame- 
net užsįenįo advokatus išvę-. ,rikos produktų pardavimas'už- 

,sieninėse rinkose visai nepiadi- 
dėjo. ’

Tatai , reiškia, kati greitu lai
ku ekonominis ir finansinis pa
dėjimas Jungtinėse Valstijose 
bus blogesnis, negu pirm balan
džio mėnesio šiais metais; Ki
tais žodžiais, krizis eina gilyn 
su visomis baisiomis pasekmė
mis, kas liečia žmonių mases.

Kapitalistams yra dvi išeitys 
iš krizio. Vieną išęitis-rrfąį ga
minį tavorus taip pigiai,, kad 
užbėgt už akių svętimų šalių ka
pitalistams užsienio rinkose; o 
kad galėtų taip pigiai gąmint, 
tai reikia: mušt savo darbinin
kams algas žemyn ir, žemyn lin
kui to laipsnio^ kaip apmokama 
pigiausiems s Azįjos,? < darbinin
kams, vadinamiems, “kuli.” ,Kh. 

(ta. išeitis (kuri, sudaro • tik ant
rą pusę to paties;kįaųsįmo); yrą 
imperialistinis karas;gi 

. karas, ■ kaip i d au j žmomę ?iš ^.pęrr- 
eito pasaulinio karo, patytinaų^

ją. j Jie terorizuoja ir bur 
žua^inės spaudos reporte 
rius.

New Yorko mieste seka
miems balsavimams užsire? 
'gistravo virš 2,200,000 
žmonių. Tūkstančiai darbi
ninkų užsiregistravo už Ko
munistų Partiją^

■ Washington© ponai šau
kia, kad dar negana pakelta 
kainos ant;; pragyvenimo 
reikmenų. Jau ir taip dar
bininkai už dolerį gauna tik 
pusę tiek, kiek gaudavo ko
vo mėnesį.,... ',...,, s

Siamo, valstybėje ’ sukilę*, 
liai buvo' hJVgtilę^ sostinę 
Bangkok. ’Kūrpliaus aroni
jai įsų ‘pagęlbą orlaiyių pa-' 
vyko sukilėlius nugalėti., if 
atnjušti. n - . >: j „> > n . ■;

J^ponijbš .valdininkai sa
ko,; kad sju .pasitraukimu iš 
Tautu Lygos Vokietį jos, pa
sibaigė plepėjimo komedija 
apie “nusiginklavimą”. Da? 
bar prasidės pasiutęs lenk* 
tyniavimašis apsiginklavi
me. , '. ",

' J ■ • • . ! ’ - ! 't > . » < ■ I

j * • . ■ ! > i i , ' ‘ •
“Graf Zeppelin”, Vokietijos 
oro laivas jau yra padaręs 
virš 500,000 mylių kelionės. 
Jis dabar skrenda į Chic&įą, 
! ‘ ' i ' ' ’ G'’ *

Vokietiją -turi oro jiųlftiną 
^“•Dp-X”, r kurio Sparnų ilgis 
152 pėdos. Jis yra trijų

Pašto darbininkas—Klau
syk, ant šio voko neaiškiai 
užrašytas buto numeris.
(Bosas — Didelio daikto, 

įmes į kiemą, ir lai jie pa
tys susiranda. •

Sovietų pilietis—Gaila, 
pas mus artimai nėra baž
nyčios.

Jo žmona—Yra ko čia 
gailėtis, i > • j .

Jis—O kaipgi nė, nėra ką 
į klįubą paversti.

Bosas—Ar tu daug1 dir-
M ;r \ ’

Darbinjpkas—-Aš dirbu už 
keturis:*.ęave, žmoną ir du 
vaikus. < <

t ;mįtetas pradeda vajų už Parti- 
, ' Visai atvįrąį turime pasakyti, suątiprinimą įr išbudavoji- 
'kad Nėw Yorko Jistfikte jnęs mą< Ąles ,esame' įsitikinę, kad 
anaiptol neišnaudojome, pilnai pasekmę j ę .to, kad, mes vadovau- cĮarei—mūsų tarnaite 

rsavb galimybes. Per:kelis pas-Jame didelęs darbininkų mases švitino ” kad tu SU ja per 
kutiniu^mėnosjus. streikavę ,de- kovoj už sąlygų pagerinimą ir telefon^ taip piktai kalbėjai- 
setkai tūkstančių . aarpuųnkų1 1 J
bet mes i palyginamai mažai ką 
padarėme, kad parędyt mi
nioms, ką, reiškia ,mūsų: .Par
tija; mes [" neišaiškinome ' mi
nioms tikrą turinį kovos tarp 
klasių, .per ką?būtume galėję 
pakelti klasinį susipratimą. .

Ne tik mūsų frakcijos masi
nėse organizacijose yrą kaltos 
už tokį apgailėtiną dalykų sto
vį, bet ir pati. Partija kartais 
neatliko savo pareigos, pav., kas 
liečia reikalą leisti .lapelius, aiš
kinančius darbininkams Komu
nistų Partijos rolę streikinėje 
kavoje, šaukiant'tuos darbinin- 
,kus Partijos. vardu į mitįngus 
.ir tt, Komfrakcijos, iš, antros 
pusės,1 negana numaskavo NRA 
ir ,ką šitas - • Roo.se vėl to < .planas 

, rėi£kia;; negana .parodė rolę val
stybes,-' nors? tatai galima buvo 
se^piingiiau; pavyzdžiais/ parody- 

ręiškia. darbo minioms dąr sųp-( tį,. kaip kadrindžiokšinais, ipoli- 
pij.pą teroro žygiais, stręiklau-j 
£iška politika NRA adminis
tratoriaus4’ WhKletib3 if kt 
rv.,pavieniai Partija
styęikuosės dažniausįająba.ii mą-bVas mūsų Partiiai uždavinys 
Žąi:tevedė: propagandą ‘Mi Part įT J u-•
ją ir labai, mažąi. tesklride pąp^ 
tijinę literatūrą tarp streikierių. 
Taįp antai,i iš vienos komfrakri 
ei jos meą patyrėme,, kad per še- 

,šiąjs ar septynias savaites strei- 
^o,) apimančio apie 10,000 dar
bininkų, tiktąi petykj iš 50 Par
tijos. narių, esamų frakcijos su
sirinkime, tebuvo kalbėję savo 

vK()ųiųntistų; Partiją ir. tiktai ^le- 
.^nąs; ištikro. terinkp’ naujus ną- 
riįą įPartij^j ;

' Kitpje 'prąmonęįję,' Ro' jlįgaį ęi- 
Jęir koy,ųrpęr, kuriąs;ląin)ęt.a. nm- 
j;ų,:pagęriųjmų,:6ai;binitaanis.^'įj(:i pabijos'buįąvojimį) ir>u- 
:to sekmeje 10,000 darbininkų drūtinimo * i y

kespę naštą ir [didesnį; iskųi?dą.y, 
( j Beje, 1 New > Yorke^ pąv.jji)^-? 
kuriuose ? darbuose; ilaikinaį ,pą-/ 
keltu darbįninkamsi algos, kąir.; 
po pasekmė t darbininkųj Bqvqs« 
Bet paimkime i visą tpadetį al?el- , 
•n ai, o atrasime, i kad'-tikras dar
bininkų: uždarbjs nupuolei ■ per 
pinigų nupiginimą, per ; kuinų 
pakėlimą įr. pę^tiesioginius }al- 

< gų kapoj imus .daugelyje ;ątsitik-i?
mų« r j

New Yorke, bedarbių bųklė 
nuolat blogėja; o iš to, kaą ,augšx 
čiau pasakyta^ aišku, jpg pęr 
darbių • Skaičių vėl Pradės K aųgj 
ti. ty P0 tuo » pąčfe. - l$ku ne ■ tyk; 
miestą . valdžia. mažiną, > bedar
biam pašalpą,?.,befe Jūk Į^dą^n*. 
gos, organizacijos.’daugurrĮoj aj- 

’;sitikimų,: nevaro, net; vajaus,, kądj 
gauti .aukų i j šelpimo fppdU^ 
Visa tai reiškia, kad bedarbių

žmona—Matai, ką tu pa- 
’ —s “nu-

-už bedarbių šelpimą, todėl mes 
lengvai galime padvigubinti mū
sų. Partijos narių skaičių New i 
Yorke, jeigu sąmoningai ir sis- maniau, kad su tavim kal- 
■tematiškaį mes pasistengtume. . buosi.

Kuomet mes sakome, kad atei
tyje? susilauksime didėjančių

si. •'
Vyras — Tai klaida; aš

žmona—Su kuom vakar 
klasinių mūšių,- tad mes turime vakare važinėjaisi automo- 
ir pripąžinp, kad Partijos už-|įjlyje?
daviniai darosi didesni ir kad 
Partijai reikia sudrūtėjimo ir 
kuri .kas didesnių pajėgų. Dar
bininkų nusivylimui del NRA ir 
“naujų dalybų” sparčiai beau
gant, bus didesnio ir ^didesnio 
darbininkų kairėjimo (radika
lė jimo) ,,ir tuo būdu ateinančios 
kovos pasidarys platesnės ir ko-

Vyras—Taip, vakar nuve
žiau vieną senelį’ į ligoninę.

žmona—Kada kitą kartą 
pamatysi tą “senį,” tai pa
sakyk, kad aš automobilyje 
suradau jo pundžiu ir lūpų 
dažus. ». . ;

-- ---------------------------------------— —T-7—> I-v -T-- 

viau tau 10 centų, kad nusi- 
? įpirktam sau gyduolių. ’ -

.,.Jdm- 1} SūnūsL^Vž penkisz centus 
tos i ir. pagerintas,’jejgu^ norime nųsipirHu saldainių, o kituš 
jiems.suteikti tijęrįn'sėkmingą, jankis centus atidaviau'ki- 
vadovybę.. štai ko^ęl mumį rei-1 ’ - - - - -
kįa padvigųbibt savo narių 
skaičių bėgyje artimiausių ke
lių mėnesių \ ir tatai' būt\j. len^-f 

iNew ^YoĮ'ke, jeigu mes tūoj'ališ 
imtumės aarbo sįstematiškai ir 
$u-)pas|fyžimu., . '
j j New Yorko . Distrikto Komite

tas, pradėdamas šį vajų už Par- 
, tijps gariu skaičiaus padvigu- 
binimą, kgeipia Partijos domę 
tiktai į jo^ apleidimą šios dar
bo dirvos praeityje.

Šis vajus, (kurio planas iš
siuntinėtas komftąkoijoms ■■ma
sinių pyganįzacij^,1darbo unijų, 
.Partijos ąękc.ijomš fr'kt.) nėra 
taip sau, paprastas rekrutayi- 
jpo.rVdjus’ bėt,yra pradžia sis- 
ctpmątiško, ir ■nyųlątinio clArbo 

drūtinimo; • t -

tam boisui, kad jis nusipirk
tų' gyduolių? • ✓

., Mylimasis—Ar b u č i a vo 
tave kas>nors pirmiau? • 
? ‘ Ji—Ne. '• ’ ■ ; < >

Jis—Tai šis lai bus pirmu
tinis bučkis. <

Ji—Petrai, bet kas gi taip 
bučiuojasi?

Surinko
Raudonas Pipiras.

KLAIDOS ATITAISYMAS 
“Laisvės” No. 238, kur telpa 

LDŠA 5tb. Apskričio rezoliu
cijos, įvyko klaida. Ten, pasa
kyta, kad konferencija buvo 
ląikomą. 14,4. rugsėjo, turi 
jbūti 4 d. rugsėjo.

Rezoliucijų Komisija.
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vakarais ūž- 
po kaimiečių 
Šiandien to 
reikia paša-
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retai 
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PASIDAIRIUS PO DETROITO MIESTĄ i ir, b!‘ga"^

i ■

4

P a s i d a i r i us po Detroito 
miestą 10 metų atgal ir pasi

ek dairius šiandien, matai stebė
tinai didelę permainą. Keli 

tmetai atgal žmonių judėjimas 
darbo valandomis, gatvekarių 
dundėjimas, įvairių dirbtuvių 
ir dirbtuvėlių švilpimas, kau
kimas įvairiais—storais ir plo
nais balsais, kurios, tarytum, 
viena kitą lenktyniuodamos, 

#\ šaukė darbininkus stoti* prie 
darbo. O jau tų automobilių, 
kurie užpildydavo gatves, tai 
taip, kaip, pamenu, Lietuvoj 
Rudavo gegužės mėnesį kark- 

. Vabaliai sutemus 
davo, birgzdavo 
medžių lapus, 
nėra, šiandien^
kyti, Detroitas visiškai ne tas. 

’ Išeik šiandien ryte į gatvę, 
kuomet darbininkai eina’ bei 
važiuoja į darbus, atrodo, 
taip seniau sekmadienis, poil
sio diena. Kada-ne-kada pra
važiuoja automobilyje keli 
darbininkai tai vienur, tai ki
tur; taipgi retkarčiais praslen
ka gatvekaris su keletu dar
bininkų. Viena kita dirbtuvė 
nušvilpia,—-tai ir viskas. To 

^ęusigrūdimo, kaip buvo, keli 
t metai atgal, to ūžimo automo

bilių, to prisikimšimo margo 
svietelio gatvėse nėra ir nesi
girdi.

Apie 10 metų atgal, būdavo, 
kur tik nepažvelgsi, kur tu ne
apsisuksi, nepaisant, kurioj da- 
lyj miesto, visur matydavai 
budavojant įvairius budinkus; 
kaip mažesni, taip didesni at- 

X skiri žmonių gyvenimui namu
kai bei apartmentai; kaip kur 
matydavosi budavojant ir di
deli mūro milžinai—įvairiau
sio stiliaus. Prie budavojimo 
darbų būdavo darbininkai tik 
knibžda, tik kruta, visur pilna. 
Na, o šiandien? To niekur ne
simato, nors vaikščiok skersai 
ir išilgai miestą. O taipgi ir 
taisant niekur nesimato. Kaip 
kur matosi būtinas reikalas tą 

♦ ar kitą ‘ namą taisyti, vienok 
4 taip ir stovi apleistas—kas 

griūva, įra,—lai sau griūva. 
Gatvės taipgi netaisomos; vie
tomis net baugu važiuoti. Yra 
tokių duobių, kad važiuoda
mas automobiliu, gali sprandą 
nusilaužt. O bet gi jų niekas 
netaiso ir tiek. Mat, tais keliais 
kitados darbininkai gvoltu 

* skubėdavo—važiuodavo ir ei
davo į darbus ir iš darbų,— i 
vakarais, naktimis ir dienomis., 

^Šiandien reta kuri dirbtuvė 
dirba,—didžiuma jų uždary
tos; darbininkai kapitalistui 
nereikalingi, tai taip ir nekrei
piama domės į gatvių bei ke
lių taisymą.

Pramonė Apmirė

/ Pramonė, biznis Detroite 
šiandien yra visiškai apmiręs. 
Didesnėmis gatvėmis vaikščio- 

W jant, matosi šimtai tuščių 
krautuvių ir namų. Tos tuš
čios vietos dabar apkabinėtos 
jvairiais apgarsinimais ir taip 
sau stovi išrandavojimui. Bet 
kada tas įstaigas, tuos namus 
kas randuos? Veikiausia jie 
stovės tušti iki neįvyks šioj ša
lyj vienokia ar kitokia permai- 

fe na, permaina visoj sistemoj ir 
valdžioj. Didesnėse gatvėse, 

fe kur kitados būdavo kimštinas 
pram onininkų susigrūdimas, 
kur nesimatydavo nei mažiau
sios vietelės ant rendos, šian
dien tose vietose kas trečias 
ar antras namas tuščias. O 
jau mažesnėse gatvėse, kur 
netaip smarkiai biznis eina, 
ten tik kelintam hame yra 

^ioks toks biznierelis. Reikia 
pasakyti/ kad maži biznieriai 

. gimtais ir tūkstančiais suban- 
*krutavo. Juos išvijo iš biznio 

stambūs kapitalistai, stambios 
korporacijos bei didelės -kom
panijos. Ir tai dar nėra to 
galas, išrodo, kad tik pradžia. 
Mažesnieji biznieriai arba ma
žoji pramonė anksčiau ar vė
liau, taps visiškai užsmaugta 
didžiųjų biznierių—korporaci
jų.

įsakyti, kad tai tik apgaudinė- 
įjimas žmonių. Tiesa, kelios 

•Ir didžiosios kompanijos,! įstaigos atdaros, bet tik tam, 
didžiosios krautuvės šiandien l kad daugiau žmonės neštų 
tik per pusę tiek biznio daro, j pinigų ir dėtų į jas. Bet ban- 
kaip seniau, keli metai atgal, j dyk į jas įeit ir pareikalaut 
Pavyzdin tokios didelės de- 
partmentinės krautuvės, kaip 
Hudson Co., Crowley-Milner, 
Sears and Roebuck, Peoples’ 
Outfiting Co. ir eilė kitų dide
lių įstaigų. Pavaikščiojus po 
tuos departmentus, kur seniau 
negalima buvo prisigrūsti, jei 
norėjai ką nusipirkti: visi ir 
visos grūdžiasi, net kaulai 
braška, kad tik greičiau ga
lėtų nusipirkti sau reikiamų 
tavorų. šiandien to, toli gra
žu, nėra. Visose minėtose di- 
delėse krautuvėse eina mažas 
biznis, nedaro išimties, į. kurį 
skyrių įeisi, visur žmonių ma
tosi mažai. Ir tai dar kaip 
prisižiūri, tai retas kuris per
ka : daugumas taip sau iš pa
pratimo vaikščioja ir žiūrinė
ja į puikius gražius 
kurių nupirkt šiandien 
kas pajėgia. Reiškia, 
mirtinas krizis šalyj ir 
liūs biznius pradeda smarkiai 
paliesti.

Einant didžiausiomis 
roito gatvėmis, kaip 
Woodward, Grand River, 
chigan, Gratiot ir kt., kurios 
tęsiasi po 8-10 mylių, kur vien 
tik biznis, seniau šiose vieto
se žmonių tik mirga šaligat
viai, o krautuvėse, tai kaip su 
kūju prigrūsta žmonių,—šian- 

! gražius, patraukiančius 
ne tos gatvės; gatvės tuščios, 
jokio susigrūdimo, jokio atsar
gumo, kur eini ir kaip eini, 
nereikia. Gali eit, taip sa
kant, miegodamas, niekas tau 
po kojų nepasimaišys.. •

t J— t— .X 
savo įdėtų pinigų! Gausi at
sakymą, kad pakol kas jūsų 
pinigai yra neišmokami ir 
priduria : pranešim’ per laik
raščius, kada galėsit gaut sa
vo pinigus. ' Bet kuomet? 
Greičiausiai—-niekuomet.. *

Nekurie benkai ^ia yra pa- 
iriamomi karčiamomis, taip saT 
kant beer garęlenais. Didžįiaur 
šioj ’ gatvėj, kur geriausia ei
na biznis, kur geriausias kam
pas, jei seniau ten buvo ban
kas, tai šiandien—alaus darže-1 
lis. Vadinasi, kuomet kapita
listai prisišienavo įvales sudė
tų žmonių pinigų, dabar" pave
dė bankų vietas visokiems an
traeiliams darbininkų išnaudo
tojams. Mat, alum ir t viso
kiais vynais. užpils f 
akis ir ausis, ir, pagalios, pro
tą, kad greičiau užmirštų apie 
kapitalistus, kurie juos begai- 
lestingai galutinai apvogė. 
Bet vargiai šitos karčiamos 
savo tikslą atsieks. Alaus 
darželių savininkai deda visas 
pastangas, kad tik kaip nors 
patraukti kostumerį į savo biz
nį ir tuo būdu išvilioti iš dar
bininko paskutinį centą, jei 
dar kokį turi, jie tam tikslui 
puošia savo įstaigas jaunomis, 
gražiomis, ar nesuąugusiomis 

i mergaitėmis. Aprengia jas į
> kos- 

tiumus-uniformas, kad geriau 
galėtų patraukti kostumerio 
akį. Tie visi parėdai turi būt 
padengti tų pačių mergaičių 
lėšomis. Jos turi visuomet, 

| poroms ar nenoroms, šaipytis 
Michigan gatvė daugiausiai, ir pataikant kiekvienam gėri- 

susideda iš jnažų biznierių, di- kui. O . jei kuri to nedaro, ar 
džiumoj iš senų daiktų krau- kuri nemoka apsieit, kaip la- 
tuvėlių. Keli metai atgal tose putė, tokia tuoj prašalinama iš 
krautuvėse mažai matėsi pir- vietos. Į jos vietą karčiamnin- 
kėjų, perkant sau kokius se- kas pasirenka kitą. C’ 
nūs daiktus; ir Abelnai toje 
gatvėje daug žmonių nesima
tydavo. šiandien gi čia visai 
kitokis reginys, žmonelių ma
tosi kiekvienoj krautuvėj per
kant tai šį, tai tą. Mat, čia 
randasi seni ir pigūs daiktai, 
kaif> drabužiai, taip rakandai 
ir kiti. Kadangi žmonės jau 
neturi už ką šiandien nusipirkt 
naujus daiktus, tai ir eina ten, j kimai, visos viltys, 
kur gali nusipirkt kuo pigiau-i U“ 
šiai. Tuo būdu, šie mažesni [ vojimas nuėjo niekais, 
senų daiktų krautuvininkai i <’

ar pasiskandinti, o ne duoti 
save laikyt ant pajjupkimo vi
sokiem' apsiseilėjusiem girtuok
liam. Atlyginimas už darbą 
tikrai ubagiškas. Nepaisant 
pono Roosevelto NRA ir mė
lyno arelio, jos turi dirbti il
gas valandas kasdien ir retai 
kada gauni pusdienį viduryj 
savaitės poilsio. Alga—3-4, o 
daugiausiai 5 doleriai savai
tei. Yra ir tokių vietų, kur 
jokio atlyginimo nuo savinin
ko negauna. Viena mergina 
sako: “Turi mokėt, kaip išsi- 
viliot iš girtuoklio tipsų.” Aš 
užklausiau: na, o jei kuri ’ge
rai moka išsivilioti tų tipsų, tai 
kiek ji galį jų išsiviliot per 
dieną? Mergina, nusišypsojus, 
sako: “Jei kuri nepaiso ant 
nieko, tai gauna kartais dole
rį ir daugiau. Bet kartais ir 
visą savaitę turi išdirbt ir ne
gauni jokio tipso.” Čia ky
lą klausimas, kaip mergina ga
li gyventi su šitokiu uždarbiu ? 
Jukr reikia maitintis iš to, ręį-

Det- 
tai : 
Mii

paperkama viskas, visada ir 
visur. Biedniokai 
■nes laikomi ant 
pajuokos ne vien 
šių turčių akyse, 
muose.

Detroite abelnai smuklės 
bankrutuoja viena po kitos. 
Daug tos‘rūšies biznierių, ku
rie buvo pasišokėję su smuk
lių bizniu prisišienauti turtus, 
šiandien pasijunta,, kad 1 viską, 
ką žadėjo (Jei jų šitas biznis, 
margis nusinešė ant uodegos! 
Niekas negelbsti, nei mėlynas 
vanagas, kuris duryse ir lan
guose prilipinėtas, nei tos jau
nos merginos. Tai jau ne tie 
laikai, ir ne tie žmonės, šian
die® žmonės didžiumoj yra vi
sai kitoniškai įsitikinę, šian
die ypač darbininkai žmonės 
didžiumoj daug kuo ^švaresniu, 
nąudingesniu, bei vertesniu 
susiinteresavę, negu smuklė
mis. Gera dalis mūsų darbo 
žmonių yra jau blaivūs žmo
nės! Toki žmonės jau nuodų 
įstaigų nepaiso. z Jie žiūri, 
kaip pagerinti savo gyvenimo 
būklę. Kaip nusikratyti nuo 
savo sprando tą sunkų vargą 
bei skurdo ir išnaudojimo jun
gą. Jie stengiasi kovoti prieš 
visokius priešus. Tokis biznis, 
kuriame užlaikoma nuodai, 
sąmoningiem darbininkam ne
reikalingas. Jie kovos prieš 
jį taip, kaip prieš visą tai, kas 
vargina, skriaudžia darbinin
kus; kas pavergia mūsų tur
tus ir pagalios kas naikina 
mūsų sveikatą, šiandien žmo- 
neliai rūpinasi, kaip 
būtų savo gyvastį palaikyti, 
štai jau ir šalta žiema čia pat. 
Darbininkai rūpinasi, kaip bus 
galima įsigyti kuro, kad ap- 
šildžius namukus, kuriuose 
dar pakol kas lemta gyventi, 
iki namo savininkas su poli
cija neišmėta ant gatvės. Štai 
kas šiandien žmonėms rūpi. 
O tokie dalykai, kaip smuklė, 
tai nei nesisapnuoja biedniems 
žmonėms.

A - ’ V. J.žmones šiandien visuose 
kampeliuose ruošiasi į kovą, į 
griežtą kovą prieš šios šalies 
poniją—kapitalizmą. Ųž pa
gerinimą savo būvio, už ap- 
draudą darbininkų. ' Nors' jie 
gana išpalengyo į tą kovą ruo
šiasi, ypatingai čionai Detroi
te, tačiaus jie ruošiasi. Ir 
kuomet galutinai darbo minios 
bus prisiruošę visoj šalyj, tuo
syk toki žmonių išnaudotojai, 
kaip ponai kapitalistai su visa 
savo valdžia, ir jų išgalvotais 
vanagais ir visais galais turės 
neštis ten, kur pipirai auga.

Tai tiek šiuo sykiu iš mano 
paviršutinio pasidairymo po 
Detroito miestą.

J. J. Butkus.

t£ mėlyną arelį.
Mainieriai grupuojasi į du 

skirtingu liogeriu; gali 
daug audrų. Nacionalei Mai- 
nierių Unijai yra gera proga 
galutinai užkariauti mainierių 
minias, bet bėda, kad nėra spė 
kų : reikia gerų kalbėtojų. Iš 
vietinių tokių nesiranda. Jau
nimas g a 1 utinai nusistatęs 
prieš UMW of A.— pilnoj sim
patijoj Nacionalei Mainierių 
Unijai. Vienok labai sunku 
kariauti prieš tris spėkas : prieš 
savininkus, prieš senosios 
jos vadus ir valdžią.

raporto paaiškėjo, kad darant 
aukotojų surašą, kurie aukojo 
įvairius daiktus del laimėji
mų, per komisijos nepsižiūrė- 
jimą liko nepažymėtos dvi 
stambios aukos, kurias aukoją. ... 
šie draugai bei draugės: tan
kų darbo stalo užtiesalas—au
kojo Grigienė iš Hudson, 
Mass., už kurį buvo surinkta 
$12.00. Z. Dvareckas su pa- 
gelba P. Plokščio ir Petraus
ko, surinko ir aukojo 25 kvor
tas uogų.

Komisija atsiprašo už pada- 
rylą klaidą.

Spalių 8 d. susirinko būre
lis lietuvių pas drg. Paužus. 
Paaiškinus Kom. Partijos rolę 
darbininkų klasės vadovavime 
ir stoką finansų, draugai su
metė po kelis centus. Auko
jo sekanti: M. Aviža 50c.; 
J. Dzikas, M. Dzikienė, P. Rau
džius, M. Raudžiuvienė, J. 
Andrijauskas, J. Pauža, A. 
Pauža, F. Audaitis, C. Gecis, 
ir J. Gecis—po 25c.; L. Pau- 
žienė 15c. Viso $3.15. Pinigai 
palikti jaunuoliui A. Paužai, 
kad pasiųstų Komunistų Par
tijai.

Varde Partijos, visiems au
kojusiems širdingai ačiū.
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prie ta. reikia, kaip pirmiau 
matėme, švariai apsirengt, j ir 
tai ne bile kaip, bet oirmos 
klesos. Kiti gal sakys, jog 
jos turi tėvus, tai jom nereiš
kia mokėt už kambarį nei 
už maistą. Taip, tokių gali 
rastis viena kita. Bet di
džiuma jų, su kuriomis kal
bėjausi, šakė, kad jų šeimy
nos maitintojas jau kelinti 
metai išmestas iš dirbtuvės. 
Yra tokių mergaičių, kad ji 
tik pati viena dirba visoj šei
mynoj. Ji viena turi maitinti 
visą šeimyną, laukdama tipsų 
iš kostumerio. Tai net šiur
pu pamislyt apie šitokią padė
tį tokios šeimynos ir tokios 
mergaitės.

Reikia pasakyti, kad, jei 
kurioj šeimynoj nors vienas 
narys dirba, nepaisant kiek jis 
ar ji uždirba, tai iš labdary-' 
bes miesto įstaigų jau jokios 
pašalpos ta šeimyna negauna. 
Tai kaip gali gyventi ir mai
tintis su tokiu uždarbiu kaip 
$3' doleriai 'į savaitę ? Vargas 
neišpasakytas. Badas ! stačiai 
viešpatauja daugelyje tokių 
šeimynų namuose. Ar gali to
kia mergaitė išmaitinti šeimy
ną, kuri, sakysime, susideda 
bent iŠ šešių ar astuonių ypa
tų ? Ir šalę to pasipuošti, kad 
įtikti savo bosui karčiamninkui 
bei kostumeriui. Suprantama, 
kad ne. Ką ji turi daryti? 
Ji turi arba mesti tą darbą, 
arba jieškoti kokio kitoniško 
būdo, kad gauti dolerį kitą, kad 
užtektų saviems reikalams.

Tai va, ir yra šitokiose vie
tose pradžia baltosios vergijos, 
arba prostitucijos.

Šiomis dienomis štai kokis 
atsitikimas buvo vienoj tų 
beer garden vietų. Jauną 
merginiukę, kuri aptarnavo 
prie stalo tūliems girtuok
liams, vienas iš girtuoklių pa
griebė į savo glėbį ir norėjo, 
kaip jis sakė teisme, tik pabu
čiuoti savo apsiseilėjusiu snu
kiu.
jėgos iš jo ištrūkti, o kadan
gi turėjo rankoj stiklą nuo 
alaus, tai ir drožė į veidą tam 
užpuolikui.
teisme. Merginiukė, žinoma, 
šios šalies kapitalistiniam po
nų teisme ' užtarimo -nerado. 
Teismas, kuris save vadina 
teisingu,1 ne !tik kad neapkalti
no užpuoliką, ir jį nenubaudė, 
bet vietoj ‘ to, šią vargdienę 
mergaitę pasiuntė ant poros 
mėnesių į pataisos namą. Va
dinasi, teismas nubaudė mer
gaitę už tai, kad ji nesutiko 
viešai meilintis su apišiseilėju- 
siu girtuokliu. '

Tai štai kokių reginių, bei 
įspūdžių tenka matyti, pasi
dairius po šį miestą.

Baigiant, reikia pasakyti 
štai ką: Kas darosi šiose die
nose tokiuose miestuose, kaip 
Detroitas ir kituose, jei tą vis
ką žmogus galėtum pamatyti, 
tai plaukai anVgalvos pasisto
tų. Bąisi betvarkė visame ka
me. nėra. Vien ap
gaudinėjimas, ir, melagystės 
žydėte žydi. Už dolerį yra

WORCESTER, MASS
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Aiškumo Delei

Iš
galima niko
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Minden, W. Va

;Merginiukė, neturėdama j kontraktą su kasyklų savinin- 
lič in ičfriilrfi n Irndjin- tr 4- 1.4- 4„:„  4-„;—

Dalykas atsidūrė kasius, negu buvo pirmiau, be

Nemažas nuošim-

kais. Kontraktas taip sutaisy
tas, kad--savininkai turi teisę 
dar daugiau pavergti anglia-

atsibuvusio spaudos pik- 
(rugs. 13 d.) komisijos

F;
I

Bet reikia 
ir jie pamažu 

bankruto.

dar- 
išsi- 
me- 
štai 

Girdi,

| lusioj vietoj, kaip 
Taigi, šiuo krizio 
j e šalyje, prisieina 

dalyse tik sunkaus darbo

.j

kas pasirenka kitą. Gi šiose 
dienose jaunų mergaičių, jieš- 
kančių darbų, y/a, įąip šie
no. Tarpe tokių yra nemažai 
užbaigusių augštesnę mokyklą 
ir kolegiją. Jos dėjo pastan
gas. ir jųjų tėvai lėšas, kad pa-' 
skiau galėtų turėt geresnį 
darbą, lengvesnį gyvenimą Ta
čiau jų, kaip vaikinų, taip ir 
merginų tos svajonės, visi troš- 

, visas pa
sišventimas ir energijos eik- 

Šian- 
_____________ dien tos išsimokinę, išsilavinę 

I kol kas dar daro šiokį - tokį j mergaitės priverstos žiauraus 
biznį. ‘ Bet reikia pasakyti, i kapitalistinio gončo jieškot 
kad 
prie

Salaveisių Biznis

Kai kuriose miesto 
yra privisę salaveišių “armi
jos” senų daiktų 1 
Salaveišiai savo laiku, 
priedanga labdarybės, 
daugelį metų rinkdavo nuo 
žmonių visokius daiktus, kas 
tik ką duodavo dovanai, šian
dien jie turi dideles krautuves 
ir. daro gerą biznį, iš daiktų, 
kuriuos žmonės suaukojo būk 
tai del labdarybės. Jųjų o- 
balsis “del biednųjų” pasirodė 
apgaulingu/Matant, kokį jie 
biznį daro po 'priedanga savo 
obalsio, norisi pasakyt, kad vi
sų save skelbiančių šventai
siais, yra tokia Užduotis: veid
mainiauk, kiek tiktai gali.

Reikia pasakyt, kad tie 
“šventukai” salaveišiai, neva 
bešelpdami biednuosius, prisi
pirko, ir prisibudavojo daug 
augštų namų; jųjų senštoriai 
yra kelių augštų mūruose. Ke
li metai atgal Detroite sala
veišiai nusipirko namą už 
75,000 dolefių. Kitas namas 
randasi ant Fourth ir 6-tos 
gatvių, nupirktas už 120,000 
dolerių.

Bankų Katastrofos
Kas liečia bankus, tai rei

kia pasakyt, kad jie visi užda
ryti. (?—Red.) Nors kapita
listiniai laikraščiai ir skelbia, 
kad jau atsidarė nauji bankai 
po nauja saugia valdžios prie-"'

• gonco
artinasi darbo net tokioj žemai-nupuo- 

karčiama. 
laiku viso- 
kentėti ne 

darbinin
kams, bet kartu ir išsilavinu- 

krautuvių. siems žmonėms prisieina tąsy-
p0 tis gatvėmis ir jieškot šiokio 

per' tokio užsiėmimo. Bet šimtai ir 
! tūkstančiai ir prasčiausio užsi
ėmimo neranda. Ir štai, ka
pitalistinė sistema priveisė 
karčiamų bei “beer gardenų” 
labai daug; kur žmogus ne
pažvelgsi, kur nedirstelsi, — 
visur pilna. Kur tik geresnis 
kampas, -kur buvęs bankas, 
reštauranas ar aptieka, visos 
tos vietos užimtos smuklėmis. 
Ir tos nelaimingos \ mergaitės 
nors tokiose1 vietose susiranda 

sau darbus. < ' • < , <
Smuklinių Mergaičių Darbo 

Sąlygos
Dabar pažiūrėkime, kokiose 

sąlygose prisieina dirbt smuk
lėse tom pralavintom mergai
tėm, ir kokį" atlyginimų jos 
gauna nuo šių biznierių.

Man teko su daugeliu tokių 
męrgaičių išsikalbėti, kurios 
dar dirba ar dirbusios minėto
se vietose.
tis lietuvių mergaičių dirba 
karčiamose. Jos visos labai 
nusiskundžia savo tokiu 
bu. Daugelis jų neilgai 
laiko tose vietose—-greit 
ta. Viena iš daugelio 
kaip išsireiškė , man:
kaip patyriau darbo sąlygas, 
tai man geriat numirti badu

Mainieriai tapo apvilti.

United Mine Workers of 
America vaidai dar kartą par
davė mainierius, pasirašydami

organizacijos, pavergti. Dabar 
už pirmus 4 colius si eito (ak
mens) nieko nemoka, o seniau 
vis^i kiek primokėdavo, kad 
ir be organizacijos buvo. Mi
nėtas kontraktas padarytas iš
tisai del kasyklų savininkų 
naudos. Kada mainieriai pa
matė šį kontraktą, tai yra jo 
prasmę, pradėjo nerimauti, tai 
unijos carukai pasileido dar
ban—girti kontraktą ir varyti 
bjaurią propagandą prieš ra
dikalus; kas tik drįsta pakri
tikuoti vadų iškeptą sutartį, 
tą tuoj “pakrikština” komunis
tu, Maskvos agentu ir kitokiu. 
Susirinkimuose neduoda balso 
nei vienam, kuris tik atrodo, 
kad gali kritikuoti vadų ca
rišką pasielgimą. Didelė mai
nierių didžiuma šaukia, kad 
mest tą pardavikų uniją, bet 
yra dar tokių, kurie bijo Na- 
cionalės Mainierių Unijos, būk 
ta perdaug radikališka. atme-
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Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

ren-

iš-

PAIN-EXPELLER
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SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos 

įvyks nedėlioję, 22 
kambariuose, room 
ir narės dalyvaukite 
yra svarbių dalykų
prasidėjo A.L.D.L.D. 
vajus. Pas mus dar nieko nevei
kiama toje srityje. Atsiveskite nau
jų aplikantų į draugiją.

, ,(246-247)

Dąily Worker” kon- 
kufis jv}ks pėtny- 
Bus puiki progra- 

narė artistų

Choras bus iš 
balsų. Vyriausias kalbėtojas 
Robert Minor.

, (246-247)

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

• .............. . ,

Ketvirtas Puslapis

š. GERGEL Vertė D. JK; ŠOLOMSKAS
te. V; '■ . i ' K . ’

(Tąsa)

Tuom laiku viena iš mano apysakų pir
mu kartu pasirodė vokiečių kalboje. Par
nešiau tą kūrinėlį savo motinai. Jis buvo 
atspausdintas Leipcige. Štai to vaizdelio 
turinys: Laike pasivaikščiojimo už mies
to aš užėjau merginą, kuri nešė žabus iš 
pono girios; mergina, palaikius mane už 
naują girios prižiūrėtoją, nori atsiduoti 
man savo kūnu, kad atsipirkus ir labai nu
sigąsta del mano atsisakymo: nes ji, siūly
dama savo kūną, tikisi taip atsipirkti nuo 
bausmės, o aš atmenu tą! Toje apielinkėje 
tokių atsitikimų labai daug... » <

^Mano tėvas perskaitė tą; apsakymėlį ir 
mostelėjo ranka. Motina užsidėjo akinius. 
Jos veidas buvo sujudęs. Pirmu kartu ji 
imasi skaityt mano raštą ir tas turėjo pa
sitarnauti pirmu žingsniu del mūsų susi
artinimo, tas turi paaiškinti jai mano sielą 
ir kodėl kitaip atsineši! link kalėjimo, negu 
visi kiti namiškiai; tas turėjo parodyti jai: 
kas yra jos nesuprantamas sūnus. Kada 
ji baigė skaityti, tai jos veidas nušvito ir 
pažiūrėjus į mane tarė:

—Taip, jis yra tame teisingas. Su tar
naitėmis taip visada ir yra. — Ji atsirėmė 
ant stalo ir ilgai užsimąsčiusi žiūrėjo į tolį. 
Po to atsisuko linkui manęs ir pastatė klau
simą: .

—Sūnau, ar tai toki yra raudoni? Ar tai 
komunistai stoja už tarnaites? Ar jie bied- 
nuosius gina?

Ji taip draugišku balsu statė tuos klau
simus ir statė vengrų laužytą kalbą. Pa
žvelgiau į ją ir supratau, kad ji yra nusi
džiaugusi, kad mano kūrinėlis patiko jai, 
ir dabar ji man užjaučia. Daugiau ji nei 
su manimi, nei su kitais nekalbėjo vengrų 
kalboje.

Dabar ji bespėkė .gulėjo ir pageltonavusi 
jos ranka nejudėjo. Veidas įgavo pelenų 
spalvą. Giminės, užmirąę- apie ją, savo 
tarpe kalbėjosi. Vis tai viršininkai su savo 
žmonomis, kurios vidutinėse mokyklose mo
kino vaikus. Jie išdidūs ir vienodi linkui 
mirštančios moters, kuri savo gyvenime vi
są laiką slėpė savo praeitį, kad nepadarius 
jiems ir joms nesmagumo. Giminių gyvas 
kalbėsis pripildė kambarį. Oras pasidarė 
nepakenčiamas. Staigiai motinos veidas 
truktelėjo, atidarė burną, išplėtė akis ir 
garsiai tarė :

—Daug stovi... kodėl stovi... čionai?— 
joje ranka sujudėjo.

—Štai stebėtina, ji prakalbėjo vengrų 
kalboje,—tarė viena iš moterų ir jie susi
kimšo arčiau sofos.

Motina plačiai atidarė akis, lūpos drebė
jo, taip, ji ištikro prakalbėjo vengrų kal
boje. Ji daugiau jau nesirūpino, kad juok
sis iŠ jos laužytos kalbos. Jai jau vis tiek

s i • » t : . i

pat. Arba gal ji /suprato* kad dabar v jau 
niekas nesijuoks iš jos? Nežinau. Laikiau 
ją už rankos ir žiūrėjau į sumenkusį jos1

nių dpųiir^ S^. ^ouiso apie- 
linkėše. Bet'štąi dabkr Co
lorado valstijoj arkliai prad 
dėjo sirgt mieglige. Nuo 
pradžios rugsėjo Colorados' 
Valstijoj jau virš 300 arklių': 
susirgo tąja liga; apie pusė 
jų nustipo.

Arkliai pradeda snaust, 
nustoja ėdę; gerklė tampa 
suparalyžiuota, ii1 po kiek 
laiko arklys užbaigia gyve
nimą. Gyduolės, kurios kiek 
gelbsti gydyt šią ligą, labai 
brangios, o kadangi arkliui 
jų reikia duot didelėmis dor 
zomis, tai ir brangus arklys 
nevertas tiek, kiek tos gy
duolės. ’ * .i ■ ■ ■ ■ >

—Daugelis stovi... čia... kodėl stovi?
—ir vėl tarė jis.

Susirinkusieji, kiekvienas pasirūpino su- 
sirafeti vietelę atsisėsti. Jie sėdosi ant kė
džių, suolelių, lovos. Nustebimas ant jos 
veido didėlis. Supratau ją, kad ji norėjo 
paklausti: kodėl taip daug stovinčių?iMds- 
telėjau ranka ir pakuždėjau jai:

Nekreipkite į tai atydos. “ -
Ji suspaudė mano ranką ir vis žiūrėjo, 

žiūrėjo į mane; jos akys žvilgėjo, užslėptas 
nusiminimas veržėsi... Greta manęs sėdė
jo mano žmona. Motina pažvelgė į ją ir 
prakalbėjo:

—Akys* gražios jos akys.
Mano žmonos gražios akys. Nejąugi pas 

motiną prieš mirtį atsirado pakankamai 
spėkų maloniai atsikreipti į mano žmoną? 
Žmona sujudo, jos didelės tamsios akys pri
sipildė ašaromis. Sudrėbėjo motinos ran
ka.

—Gražios akys,—sudejavo ji ir įdebė sa- 
Jvo akis į mane.

Aš nusiėmiau akinius.- Aš prisiminiau, 
kaip daug ji rūpinosi apie mano akis, kada 
jas skaudėjo... Pasilenkiau prie jos ir pa
bučiavau jos veidą ir ranką. Jos akys pasi
darė dar didesnės. Akys pasidarė apva
lios. Atidarė burną. Ir aš supratau jos 
nusiminą... Ji žinojo, kad aš bučiuodavau 
jai ranką, tik ant ilgo atsiskirdamas. Iš 
mano žygio ji suprato, kad aš atsisveikinu 
su ja. Ilgai laikė mano ranką ir nusiminu
siai žiūrėjo į mane, tartum jieškodama pa- Carolina valstijoj, 
gelbos. Po to apvedė akimis1 visus kam
bario kampus—atsisVeikinėjo su jais, su 
paveikslais ani>,sienų. Viskas kambaryje, 
kaip ir visame pasaulyje, jau ddugiau jai 
nepriklauso. - Aplinkui ją bųyo( jo,s sūnūs, jų 
žmonos, hnūkai ir kiti giminės, bet ji iš jų 
jąų • -jšsiskiriaj’ Jie,, pasiekę augštąs 
vietas, nemąstė apie ją; .jie kalbėjosi apie 
įvairius kitus mažus ir didelius savo rei
kalus. Tėvas žiūrėjo paraudonavusiomis 
akimis tai į juęs, tai į motiną. / 1

Kambaryje visi sujudo. Į kambarį įva
žiavo su vežimėliu moteris, gražiai pasipuo
šusi,—žmona mano jaunesniojo brolio. Ji 
atsivežė mažytę dukrelę atsisveikinti su 
mirštančia senele. Pagalvokite—trečios 
gentkartės atsisveikinimas! Paskutinis su
sitikimas tik pražydusios gyvybės su užgęs
tančia! Moterys nusišluostė akis, vyrai 
stumdėliojosi, jauna moteris pakėlė mer
gaitę ir ta šypsojosi; motina nusišypsojo, 
pažinus kūdikį, ir palietė vienu pirštu ve
žimėlį, bet užmetė rūstų žvilgsnį ant mer
gaitės motinos.

(Daugiau bus)

1 •• \ ■ ■ > • >. • ■

Kunigas Nužudė Savo
Džianitorių

Jonesboro miestelyj, Ar
kansas valstijoj; šiomis die
nomis tapo areštuotas kuni
gas pastorius Dale S. Crow
ley. Jis, bemokindamas sa
vo parapijonus prisakymo 
“neužmušk,” ant vietos nu
šovė savo bažnyčios prižiū
rėtoją J. W. MacMurdo. 
Liudininkai, kurie matė įvy
kį, sako, kunigas smarkiai 
susiginčijo su savo tarnu, 
išsitraukė revolverį ir nudė
jo žmogų ant vietos. Jis lai
komas kalėjime be kaucijos, 
kaipo pirmo laipsnio žmog
žudys. ■

Mirusį, Vietoj Grąbe Palai
dot, Paguldė Lovon

Salisbury miestely, North 
(ši opus 

dienomis mirė apysenis far- 
rheris, Ben Freeze. Ant ka
pinių jis turėjo įsitaisęs'mū
rytą skiepą — koplytėlę. 
Prieš mirsiant jis prisakė, 
kad jo kūno nedėtų graban, 
bet nuneštų ton koplytėlėn 
jojo lovą su “springsais” ir 
matracu ir j on -paguldytų 
naktiniuose m a rš k miuose. 
Taip ir buvo padaryta. 
Apie 2,000 žmonių lydėjo jį 
į kapus. Senis buvo pagul
dytas minkšton lovon su 
“padžiamomis,” ir užklotas 
šilta koldra. Gi šalę jo pali
ko vietos jojo pačiai pagul
dyt, kuomet ji numirs. 
“Kaip danguj, taip ir ant že
mės,”—kaip gyvas, taip ir 
numiręs gulės su savo pačia 
po šilta koldra...

SUTERSVILLE, PA.

ĮDOMUMAI
nuodus nuneš į “priešo” pu- kareiviai buvo smarkiai1 su

krėsti, tik dasilytėję užmu
štųjų rankas. -

pasimatyti tik po, didele poli- 
čijos apsauga kompanijos jar
de. Tokiu darbu užsiimančių 
yra ir lietuvių, gerų katalikų ; 
jie nuėjo dirbti patys ir savo 
sūnus nusivedė ir džiaugiasi, 
kad dabar gerai uždirba ir 
duoda jiems gerą valgį. Giria
si, kad dirba .8 valandas į die
ną, o gauna užmokėt už visas 
24 valandas; , Bet jiems rei
kėtų gerai pagalvoti, kokia 
mokestis bus jiems patiems 
ir kitiems po ; sulaužymui šio 
streiko. Nereikėtų klausyti ku
nigėliu ir kitokių vienybės aiv 
dytojų. Jau laikas, suprasti ir 
kovoti už savo būvio pagerini
mą., Būnant fabrike ištisas sa
vaites savo būvio nepagerinsi.

i i Veisiejiškis.

Dalyvaukite “ 
certe; .ir baliuje,’ 
čioje, 20 spalio, 
ma: Emilė Barbock, 
grupės dalyvaus ii’ bus kiti talentai 
iš John Reed Club. 
200 
bus

susirinkimas 
spalio, savuose 
4. Visi nariai 
susirinkime, nes 
aptarimui. Jau 

ir “Laisves”

1 PHILADELPHIA, PĄ.
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 
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
leisti linksmai laiką.

Komisija.
(245-248)

WATERBURY, CONN.
Ateinantį penktadienį, 20 ,d. spa

lio, Vilijos Choro pamokose dalyvaus 
draugė B. šalinaitė, iš Brooklyn, N. 
Y. Taipgi visi Vilijos Choro na
riai dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų narių prie choro. - Draugai Vili
jos Choro nariai suglauskime savo 
visas spėkas ir padarykime Vilijos 
Chorą skaitlingu nariais, Nepaisyki
me sklokininkų. Tas turi paska
tinti kožną Vilijos Choro narį prie 
didesnio veikimo už budavojimą 
Choro. Vilijos Choras buvo darbi
ninkiškas ir bus ant toliau, dar‘su 

.didesniu pasišventimu. Eikitne pir
myn proletarų meno patiektu keliu, 
kaip dainavom revoliucines dainas, 
ir dainuokim.,

Vilijos Choro Narys.
(246-247)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 19 d. 
spalio (October), 408 Court St. 
LDP Kliube; pradžia 8 vai.' vakare. 
Visi nariai ir narės- būtinai turite 
dalyvauti susirinkime, nes bus daūg 
svarbių dalykų apkalbėjimui 'ir bus 
svarstoma, kaip geriau ir pasekmin
gi au būtų galima (prieįtį prie nau
jų skaitytojų del “Laisvės”, nes va
jus jau prasidėjo.

i Kviečia , Komitetas.
, , ; , (2A6-247) '

SOl BOSTON, MASS.
LDSA fl3’-ti kuopa rerigja vakarie

nę Su pamargįnimaię, nedėlioję, spa
lio (October) 22,' 19;33. Kliubo sve
tainėje, 376 ihoadway, So Bdstdn, 
Prasidės. lygiai 7 vai. vakare.! Bus 
skanių valgių/ ir gėrimų. Labai 
linksmą vakarą praleis visi, kurie 
atsilankys; liūs sulošta “Merginų 
Dialogas’’, . trumpa komedija verta 
matyti. Įranga ^ik 4P centų. Bukit 
visi ant sios vakarienės.

1 Komisija.
(246-248) : ’

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo, lifetuvru kuopos; mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčios vakare. 
October 20 d., 8 vai. vakare; Lie
tuvių salėj, 180 New York .Avė., 
Newarke. ‘ Visi nariai esate būtinai 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
daug labai’ svarbių( dalykų aptari
mui. Užbaigus kuopos reikalų susi
rinkimą, drg. J. Kaškiaučius duos 
pranešimą unijos klausimu; po to 
seks bejidros diskusijos. Diskusijos 
visuomet esti žingeidžios, todęl, drau
gai atsiveskite ir pašalinių ‘ draugų. 
Nepamirškite pasiimti narinių kny
gučių..

Draugiškai, Sekretorius.
(246-247)

Portable mašina, 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

lie-

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.

“LAISVĖS” KNYGŲiIŠPARDAVIMAS
i

]

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

Nuodingi aus i Gasai iŠ 
KVępalų j :}} , i

Paryžiuje tūlas chemikas, 
profesorius Leone Bert; be-’ 
darydamas bandymus ' iš* 
dirbt naujos rūšies kvepalus 
(perfūmus), netikėtai padir
bo nuodingiausius gasus 
(dujas), kokie iki šiol buto 
žinomi. Tos dujos yra skys
čiaus pavidale. Jo užuodus, 
greit-pradeda niežėt ir pūs
lei plaučiai, genda akys ir 
visas kūnas. Jis tokis stip
rus, kad nei gasinės maskos 
neapsaugos nuo jo.

Darant jo tvirtumo ban
dymus, buvo ju’omi truputį 
patrinta šuns oda,~*-šuo nu
stipo už kelių valandų. 
Džiaugiasi parazitai, kad 
laike karo tais nuodais bus 
galima užnuodint kąnuolių 
ir šautuvų kulkas, kurios

žuvo Du del Popierinio 
Orlaivuko 

f

Tsinghua u n i v e r s iteto, 
Chinijoj, du meteorologistai, 
norėdami * ištirt oro, stovį, 
padirbo didėlį popierinį, or- 
laivuką (kite) ir paleido jį 
iškilt oran. Iškilęs orlaivu- 
kas apie 3,000 pėdų, sugedo 
ir nukrito žemyn. Užkrito 
ant elektros vielų, kuriomis ( 
ėjo stipri elektros pajėga. 
Orlaivuko k o n s t r u k ei jo j 
taipgi buvo Vielų. Jaunas 
studentas, ’ norėdamas -nu
traukti jį žemyn, paėmė už 
vienos jo vielos, kurios kitas 
galas buvo dasilytėjęs prie 
elektros,—studentą ant vie
tok nutrenkė. Netoli buvęs 
kareivis pribėgo, norėdamas 
studentą atitraukti iš ten, 
bet netyčiomis užsistojo ant 
orlaivuko vielos, ir jį elektra 
ant vietos užmušė. Kiti du

Sakantis Karas Bus Ore
» ■ » . . J • 1 *

Charles Bichet, seniausias 
Francūzijos orlaivių pionie- ‘ 
riųs, pėrsėrgėjo Frahcįžiją; 
kad sekantis karas nė tiek 
bus ant žemės ar ant van
dens, kiek jis bus vedamas 
ore. Kuri, šalis turės dau
giausia ir geriausius orlai
vius, tbji laimės karą.

“Vietoj didint kari 
nes pulkus,” sako Bichet, 
“geniau budavokime 
vius ir lavinkime kiekvieną 
kareivį orlaivius valdyt.”.

Augš.tieji politikieriai apie 
.nieką tiek daug nekalba da
bar, kaip apie sekantį karą.

uome-

orlar

Ir Arkliai Serga Miefclige
Iki šiol buvo žinomą, kad 

miegligė< užpuldavo tik žmo
nes; nuo jos nemažai |žmo-

Iš Mainierių ir Plieno 
Darbininkų Kovos

Streiko pradžioje tarpe mai- 
hierių buvo geras sutikimas ir 
būtų buvę galima šis streikas 
laimėti. Bet per ilgą laiką vi
sokie agitatoriai suardė vieny
bę tarpe eilinių darbininkų ir 
jiem jair pavyko nemažai dar
bininkų suvaryti id'arban; sū 
šią <diena Pittsburgh Coal Co. 
daug darbinirikų dirba. Tas 
pats su plieno darbininkais. 
Unijos organizatoriai nesi
stengia, “kad šdlhikius juoš’nUo 
darbo; daUg jų paliko darbe', 
O; kurie išėjo, tai jiems pikie- 
tas visai" svetimas dalykas.; 
Kaip , tik'katrą dieną maįnie- 
rių buvo mažiau ant pikieto 
linijos, tai- jie ir pradėjo grįžt 
darban . 1 4 • .

Nedėldienį, 8 d. spalio, bū
nant ant pikieto Clairtone, 
teko matyti kai suvažiavb na
miškiai atlankyti skebus, kurie 
dirba ir būna dirbtuvėse, tai 
ga.na daug jų buvo atvažiavę. 
Atvežė jiems drabužių bei 
šiaip pasimatyti su tais, kurie 
namo visai neina, žinoma,’ su 
tais skobais namiškiai galėjo

KEARNY, N. J.
R.N.O.V. 95 kuopa ir Y. 11 

gia šokius su programa,’; įvyks su- 
batoje, 21 Oct. Dalis pelno bus pa
aukota Daįly Workeriui. Atsibus 
svetainėje, 134 Schuyler. Avė, 58 kuo
pa iš New Jersey duos progranją, 
perstatys veikalą užvardytą “Para- 
oka” ir bus . rusės scenos šokikės. 
Įžanga 35 centai.

. (246-2^7)

PHILADELPHIA, PA.,
Masinis susirinkimas, kuriame 

duos raportą delegątas iš jaunuolių 
prieškarinio kongreso 'įvykusio Pa
ryžiuje, atsibus ketverge, 1Q .spalio, 
8 vai. vakare. Čia taipgi kalbės neg
ras jaunuolis, 19 metų amžiaus', ku
ris -yra nuteistas 2 metam kalėjimo. 
Kalbės ir Mary.Brooks, kuri kovoja 
prieš karą. „į., i p , ,

Nuo Peršalimų Krutinėję 
, Vienas skubus būdas sulaužymui per« 
salimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expclleriu visos 
krutinčs ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar viįtioniu audeklu. Šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimu 
krūtinėle visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda .prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. .Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
Tiktai tikrasis tpri Inkarų vaisbaženkl't.
-i—n, >-e. ,

• LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar
į ką reiškia ženklai: ( . , ; u_!; ” ! ? ... - () ). 

pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti,
žinoti, kur jubs rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
15centų. 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 kįšeniuje; 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.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS.
. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. Kaina buvo 10 
centų. Dabar 5 centai.

i
FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 

perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius.

Dabar 10 centų. <
Kaina buvo 25

I kaina buvo 10 centų. 
9

šios brošiūros

vyrui, taip ir

? peronaity n munviuiiaiu uaiuuuu
I buvo 15 centų. Dabar 5 centai.
! ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE.' 
Į Parašė Aleksandra Kollahtai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
| ant pusės iki 5 centų.

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

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 pusl&pių. Kaina tik 5 centai;

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

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

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

REVOLlŪCIJOS'TDAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 4»1 darbininkų ravoliucinės dainos. Tūri 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš, 
kiančius. 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.

i

■ ---- ---------- ---- ---------------- --------------
I -Dabar .tilę 10 centų.

V

fi

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y



i BROCKTON, MASS.

PASKUBOS/ VAISIUS

NEW HAVEN, CONN
Rugsėjo 13 d. šių metų, mi

rė drg. J. Stekanas, 44 metų [vienai pusei du policistai ir duDar sykį, draugai, iš visų

Nubaudė 33 Pikietininkus

’ ALDLD Iii ApSkr. Org.

1

M.

Brockton-Montello, Mass. šonų, liep

ox
Ales

Tai

ką at-

Laisniuotas Graborius

Šalna.

%

• Dearborn, Mich. — Kuo-

tų IV galętų skubiai ^penkiolika. kriaučių 
dirbu. policijos vežimą.

buvo gerai
policistas

pa
ka

uksi dėk kb- 
ateik. . .

J. Sgr.

nei jis, nebuvo paleistas, 
įvyko teismas,
Policija po mušimų linkš- 
šnekėjosi; jai nieko nešimai 

jaučia, kad darbininkams šo
nus išdaužė, blogą darbą atli
ko prieš darbininkus. Policis
tas jeigu ir užmuša arba nu-

MONTELLO, MASS.
Žodis “Laisvės” Vajui 

Prasidėjus

ant Ėast 
tarp 4 ir 5 

ant šaligatvio, ir 
pikietuoti ir1

iš 
valandai vakare.

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

^Trečiadienis, Spalio 18,1933 Penktas Puslapis

Iš Šiaučių Streiko Kovos Lauko
(Specialis pranešimas) 

Buvo pasilikusios streiko 
lauke tik dvi dirbtuvės, iš jų 
viena jau pasidavė, tai yra 
Geo. E. Keith Shoe Co. Strei
ko lauke liko W. L. Douglass 
Shoe Co. Joje dirbdavo apie 
14,000 darbininkų. Skebų 
dabar randasi apie šimtas; 
daugiausiai moterys, kurių tar
pe yra apie dvi lietuvės. Dar
bininkai laukia kompanijos

das, kad visokiems oportunis- pripažinimo naujos unijos, bet 
tams vieniems pabėgus iš ko- kompanija nenori laužyti kon- 
munistinio judėjimo, kitus traktą su B.S.W. kompanična

pasisektų suklaidinti. Pilk, ir 
Visotskis nemažai stengiasi 
griauti Hartfordo Laisvės Cho
rą. Visotskis visuomet man 
sakydavo, kad, girdi, • palau
kit, dar bus ir Hartfordo cho
re jum nesmagumų, taip pat 
Waterbury ir New Havene. 
Kiek jis belakstė, kiek energijos 
ir gazolino sueikvojo, griauda
mas New Britaino chorą.

Kodėl tie žmonės tai daro? 
Todėl, kad jiems baisus pavy-

munistinio judėjimo, 
niekšus išmetus, komunistinis 
judėjimas be jų daug syeikiąu, 
smarkiau auga. Jaunuoliai or- 
organizuojasi smarkiai. Užima 
chorus vadovauti ir daug ga
biau vadovauja; jauni, miklūs, 
lankstūs spėja sykiu su revo
liuciniu progresu eiti.

Mes nepaisykim jokių prie
šų lojimų, niekinimų. Jei priešai 
mus niekina, tai mes turime 
džiaugtis, kad einame teisingu 
keliu. Jei mes eitume klaidų ke
liu, jie tylėtų ir džiaugtūsi. Tai-

’ CJNN. VALSTIJOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ KONFERENCIJA
Jau tik kelios dienos beliko I gas ž. tokiems pašlemėkams 

’ iki konferencijai. Laikinasis
J jaunuolių komitetas išsiuntinė-
I * jo atsišaukimus į visas kolo

nijas. Ar visos kolonijos ir 
dkganizacijos gavo, neteko su
žinoti, bet jei ir nebūtų ga
vusios, kurios visvien sužinoję 

i tad ir dabar visur ir visos or
ganizacijos privalo griebtis už 
darbo—rinkti bei skirti ’jau
nuolius į konferenciją. Visose

♦ kolonijose yra draugų bei sim
patizuojančių jaunuoliams ir 
visam darb. revoliuciniam ju
dėjimui, kurie turi karus, tik 
r^kia kuo greičiausia pasitar
ti visiems draugams bei orga
nizacijoms.

Turėtų būt visos kliūtys per
galimos ir konfereųcijoj da- 

1 4 lyvaut iš Visų kolonijų ir nuo 
r* visų organizacijų, chorų, or- 
j chestrų, kudpų ir t.t. ’ Kurtoj 
f kolonijoj nebūtų jaunuolių or- 

gt&izacijos, gali dalyvauti jau
nuoliai ir pavieniais. ‘

Konferencija įvyks spalio 
I (Oct.) 22 d., sekrrtadienį, pra- 
j sides 1 vai. po pietų, 774 Bank 

St., Waterbury, Conn.
Darb. revoliucinio judėjimo gi, jei priešai' taip siunta prieš 

< priešai įvairaus plauko siunta jaunuolius, kurie klasiniai or- 
Jį^pavydor kad mūsų jaunuo-1 ganizuojasi į savo organizaci- 
liai organizuojasi, smarkiai > jas del didesnio veikimo, tai 
žengia pirmyn, vienas po ki- įmes, augusieji ir jaunuoliai, 
tam eina į pirmas eiles vado- rvisi kartu dar smarkiau sto- 
vybėn. Kiekvienas bent šiek kim jiems ant “kornų.” 
tiek turėdamas sveiko proto Dar sykį, draugai, iš visų 
darbininkas, bent krislelį žmo- [ kolonijų ir nuo visų organiza- 
niškumo, džiaugiasi, kad per;cijų kreipkite kuo didžiausios 
metų eiles mūsų veikimo kla-1 domės į viršuj minėtą konfe
sinės apšvietos sėkla prigijo į renciją. Iš visų kolonijų at- 
liet. proletarinį amerikinį jau-1 siųskite delegatus iš miestų, 

1 nimą. Bet suniekšeję elemen-! miestelių ir farmų. Kur būtų 
J tai, atsiskyrę su žmoniškumu,. keblumų, kaip minėjau, su fi- 

su sveiku protu, pavirtę rene-j nansais, draugai, kurie turite 
gatais, plūsta tuos jaunuolius,1 karus, pasiaukaukitev del tos 
kurie žygiuoja proletariato va- • konferencijos. Ši konferencija 
dovybėn. štai, pavyzdžiui, istorinės reikšmės, todėl kad 
Waterbury risdamies^ > rene-' pirmutinė, tokia konfęrencįja.
gatų išmatų eiles, du pasenę 
vyrai “jaunikaičiai” po 50 me
telių, Jokubonis ir Sabutis, no- Į 
rėdami griauti Vilijos chorą,1 
kurie, rodos, dar biivo pyje jp 

^organizavimo laikų, susimetę sfu 1 
, .visokio plauko elementais ban- Į 

'do “bepartyvį chęrą” organi
zuoti. Ar jūs rasite didesnius 
kvailius: kovoja prieš Komu
nistų Partiją ir visas organi- 

* zacijas, jai pritariančias, ir va
dinasi “bepartyviais.” Iš tų vy
rukų ir tvoros pradeda juoktis. 
Surengė “parę” tie “prdtingi 
vyrai,” spalių 7 d., užsikvietė 

^visus sklokos elementus iš vi
sos valstijos,- kurių yra vienas 
^est Hartford, antras Wilson, 
Conn. Ten sakė “prakalbas” 
T. Matas, pan. Pilkauskas, V. 
.Visotskis ir kiti, ir ve, Visots
kis iš Wilson, Conn., ėmė nie
kinti Klemencą Strižauskutį— 
Strauss, o kada aš pereitą me
tą gyvenau su Visotskiu vie
nai stuboj, Visotskis tuom kart 
bandė gaudyti Strižauskutį ant 
savo meškerės, tai vis girdavo 

^ą jaunuolį. Bet jaunuolis stip
rus klasiniame susipratime, ne 
tokiems politiškiems bankru- 
tanqs tas jaunuolis suklaidinti. 
Tait va, dabar tie renegatėliai 
plūsta, niekina tą jaunuolį ir 
visus, kurie žengia pirmyn 

r marksizmo-leninizmo mokslo 
senjdamiesi. Niekino ir Ko- 
jnunistų Partiją, komunistus, o 
ką tas žmogelis žino apie Ko- 
Anuhistų Partiją ?

Kitas pavyzdis, kaip toki 
“poneliai” bando gaudyti susi- 

: pratusius liet, jaunuolius. Ka
da rugsėjų 17 dieną turėjo 
įvykti spaudos piknikas Hart-

I ford, Conn
Žukas, mūsų chorų gabus mo 
kytojas ir kompozitorius. Del; 
lietaus neįvykus piknikui, su- 
\^žiavę draugai iš kitų kolo- 

■' nijų ir vietiniai nusprendė lai- 
itf ti pikniką 57 Park St. sve
tainėje. Nagi sužinojo ir “po- 
na»i’ Pilkauskas, kad draugas 
Žukas ten yra, Pilkauskas nie

kad šiuo kartu neina į darbi- 
1 ninku parengimus, bet Čia tuoj 

mes supratome, koks to “pone
lio” tikslas: jam rūpėjo susi
pažinti daugiau su d. V. ž., ir 
kada nors gal bandytų klai
dinti. Bet netikiu, kad ir drau-

Aš maigiau šiemet pasiduot 
urmininkaips ir čampiono var
dą atiduot jiems todėl, kad 
Montelloj šiaušių streikas ėjo 
pep 6 savaites.. Bet dabar, 
streikui einant prie pabaigos, 
nutariau stoti su vajininkais 
į lenktynes. Nors čia lietu
viai darbininkai nukankinti 
bedarbės, bet aš manau, kad 
atjaus “Laisvės” vajui ir už
siprenumeruos darbininkišką 
dienraštį, kuris tarnauja dar
bininkų klasei ir .gina darbo 
žmonių reikalus. Taipgi su
teikia anksčiausias ir teisin
giausias žinias iš kovojančių 
darbininkų kovos lauko, kaip 
tai: streikus ir demonstraci
jas, kurie dabar eina visoje,, 
šalyje—kova prieš išnaudoto
jus. .

Pažiūrėjus į urhiininkų fo
tografijas, atrodo, kad drau
gė S. Petkienė iš Great Neck, 
L. L, labai drąsiai žiūri ant 
Montellos. Kažin kaip jai 
seksis? Draugas P. Bokąs iš 
Waterbury,,Conn., -žiūri žemyn 
ir kažin ką mislina. Ar tik 

| nemano mafi šposą iškirsti,1 
nes pereitą yajų kaip tik nepa
darė %aiką šenadorietis, kuris 
pernai mane lehktyniavo ir 
.varėsi risčia,—kažin ką jis šie
met inano?,

Man atrodo, šiemet bus di
delis susikirtimas todėl, kad 
bostoniečiai irgi žada nepasi- 

, , , Tr duoti. Na, pamatysim,' kasten atvyko d. V. \. , , , . ,šiemet bus laimėtojas dovanų.

s HAMTRAMCK, MICH.
Draugės ir draugai, neuž

mirškite atlankyti draugę Va- 
roneckienę. Ji turėjo operąci- 
ją Harper Hospital. Lankymo 
valandos: nuo 2 iki 3 po piętų. 
ir nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Kaip ateisite prie ligoninės, 
eikite tiesiai į Hudson Big., 
ant 6 lubų ward 9.

Ligoninėje Varoneckienė 
užsirašius Ada Wardo.

U. Palevičienė.

VIETINES ŽINIOS
Kaip Žiauriai Policija per Šerengą 

Varė Kostumeriškų Kriaučių Pikietus

unija. Bet darbininkai strei
ką tęs ir ant toliaus.
į;Geras pavyzdys Diamond 

Shoe Co. daj’biniiilių. Spalio 
13 d. vakare jie iš darbo tie
siai atėjo ant pikieto linijos 
prie Douglass Shoe Co. ir 
pradėjo pikietuoti; ■ pikietavo 
vyrai ir moterys; daug matė
si’ ir lietuvių su šeimynomis, 
darbininkų įvairių pažiūrų. 
Tas parodo, kad darbininkai 
gerai supranta pikieto svarbą; 
taipgi supranta reikšmę kovos 
laimėjimo prieš išnaudotojus.

Šalna.

NEW YORK. — 11 d. spa
lio kostum.eriški kriaučiai pra
dėjo rinktis . būreliais skersai 
gatvės į streiko pikietą prieš 
Wetzel dirbtuvę 
44-tos gatvės 
Avenues, 
vienu praėjimu 
sužinoti, ąr daug skebų .ran
dasi dirbtuvėje.

Nežinia kas apie tai pra
nešė policijai, o gal policijos 
šnipai pastebėjo .-tuos, pąčius 
žmones praeinant antrą ir 
trečią kartą šaligatviu. Tada 
raitoji policija užstojo nuo 4 
ir 5 Avenues; iš kur tai pri
gužėjo ir pėsčios policijos, ku
rios buvo daugiau, negu civi
lių žmonių matėsi.

Po policijos kapitono ko
manda, greitai skersai gatvės 
buvo padaryta iš policistų, 
kaip koki Kauno seminarijos 
“eželiai1,” tik kad be stogų.

Varė visus pikietninkus pa- 
kaleiniui po vieną į pono Wet
zel namo koridorių. O įžen
giant į koridorių, matėsi po

amžiaus. Velionis * Stekanas 
yra buvęs nariu Kom. Partijos 
ir ALDLD 32 kp., taipgi nuola
tiniu “Laisvės” skaitytoju. Mir
ties priežastis: dar 1927 m. 
automobilio nelaimėje buvo su
laužytas nugarkaulis. Del to 
turėjo ilgai išgulėti ligoninėj, 
vienok neįjšsigydė. Per pen
kis metus velionis turėjo sun
kų gyvenimą. Del šio susiž.ei- 
dimo jis negalėjo per tą laiką 
dalyvauti darbininkiškame ju
dėjime.

Palaidotas 16 d. rugsėjo be

po antrai pusei. Iš lauko prie 
koridoriaus stovėjo policijos 
viršininkas, sakydamas, “duok 
jiems, duok’”,

Policija pildė viršininko pa
liepimą, daužydama kriau
šiams galvas, sprandus ir 
kumščiais badydama šonus.

Ten buvo sugrūsta 83 dar
bininkai ir kožnas buvo gavęs 
po aštuonis kulokus nuo de* 
mokrhtiškos policijos.

Vienas streikierys kriaušius 
buvo , paskutinis; nežinia, ai* 
jį kur sučiupo bežiopsant ant

jokių bažnytinių . prietarų,— gatvėp, ar jis buvo kur pasis- 
* lėpęp ir užtiktas. ' Jiš tapo pa

gautas ir su trenksmu1 įmestas 
į koridorių. Tai buvo nedide
lio ūgio, ai e storas žmogutis 

’apie 40 metų* amžiaus. Q 
būrys draugų" ir I tuom laiku ; įžengiant jam į

ląisvai. Išlydint fiš stubos, d. 
J. Stružas pasakė atatinkamą 
prakalbą. Ant kapų taipgi 
pasakė prakalbą d. M,. Sauliu- 
nas. Į laidotuves susirinko ga
na , didelis 1
draugių. Velionis paliko nu
liūdime savo moterį ir sūnų— 
16 metų amžiaus.

B.

koridorių, stovėjo septyni di
deli jauni policistai. Tai tas 
žmogelis laimėjo keturioliką 
kulokų; o kiek gavo spardy
mų, nebuvo galima suskaityti. 
Tik paskiaus vienas policistas 
dūrė jam buože į 
damas eiti toliaus.

Mušimų mašina 
sutaisyta. Vienas 
buvo pastatytas pačiame ko
ridoriaus gale, nes tenai matė
si laiptai apsaugos nuo ug
nies; tad « policija bijojo, kad 
kriaučiai neišeitų ant namo 
stogo.

Antras policistas buvo pa
statytas viduryj koridoriaus, 

! kad darbininkas, gavęs “dova
ną,” greitai prasišalintų nuo 
mušeikų, kad jis » neįsitėmytų 
mušėjų ir policistų numerių, 
žinoma, liudininkų ten netrū-

Iš šiaušių Streiko Lauko
W. L. Douglass Shoe Co. pa

siliko viena streiko lauke. Ji 
griežtai atsisako apleisti B. S. 
W. kompaničną uniją. Išlei
do “stteitmentą” į tuos darbi
ninkus, kurie neina dirbti ir 
nesirodo pikieto linijoj; palie
čia apie 1,200 darbininkų.— 
Steitmente šaukia darbininkus 
grįžti darban.

Steitmente, prižada pakelti 
mokestį 10 nuoš. ant darbo 
nuo šmotų ir 5 nuoš. ant darbo . ,
nuo dienos. • ko; tik reikėjo sugauti kalti-

[ B. S. W. unijos preidentas ninką, ir tuomet galima būtų 
Mara ir W. L. Douglass Shoe patraukti mušėją atsakomy- 
Co. "reikalauja uždėti indžion-, bėn; nors tęisnlo prieš policis- 
kšiną ant pikieto linijos; da- tus ir nebūtu galima laimėti; 
bar nori gaut laikiną draudi- bet jie vis tįek dabojasi,( kad 
mą, o nuo 1 lapkričio pastovų, i darbininkai jų gerai nematy-

Brotherood ų.njjos valdyba ir tų. • , ų *. y. s . . _

į policijos stotį; ten mus sta
tė iš eilės ir užrašinėjo var
dus1 pavardes. Paskui kapito
nas paliepė iškrėsti mums ki- 
šenius. Vienas policistas iš
vartė dviejų kriaučių kišenius; 
nieko neradęs, pranešė kapi- 

, tonui, sakydamas, kad jie nie
ko neturi. Tada kapitonas at
sakė1: klausk tu jų, ar kuri® 
turi peilį. Vienas kriaušius, 
parodė peiliuką, prisegtą prie 
laikrodžio retežėlio; tad poli- 
sietas atsakė, kad čia peilis 
permažaš, netinka į policijos 
muzėjų; ir' neradęs jokių už
puolimo bei apsigynimo įran
kių, nunešė kapitonui blankas 
ir padėjo ant stalo.

Toliaus' ir vėl ėmė po pen- 
kioliką skaityti, ir vesti į ka
lėjimą. Kalėjime suvarė po7 
-tris į kamerą ir užrakino už 
didelių geležinių durų.

Mūsų grupės draugai pra
dėjo dainuoti, švilpti, o kiti 
reikalauti iš policijos vakarie
nės.

Išbuvus apie tris valandas, 
atidarė duris ir vėl pradėjo 
skaityti po penkioliką į veži
mą, ir vežė į naktinį magis
trato teismą. Ten buvome visi 
penkiolika suvaryti į vieną di
delę kamarą, o prie to buvo 
dar ten nemažai pasodinta ki
tų areštąntų, ir ten suvaryta 
toj pačioj kamaroj buvo gir
tų, su nudaužytomis koktomis.

Kriaučiai pradėjo dainuoti 
“On the picket line.” Tuo lai
ku pasirodė mūsų Industrinės 
Unijos organizatorius ir stebė
tinai; nusidžiaugė, Išgirdęs 
streikięrius energingai dainuo
jant darbininkiškas' dainas. 
Pasirodė ir mūsų u iii jos advo
katas, duodamas ženklą, kad 
jūs būsite greitai ‘paliuosuoti.

20 minučių po 12 vai. nak
tį buvome pašaukti į teisma- 
butį ;• tai ir apstojome aplin
kui, nes nebuvo mums vietos 
susėsti. Teismabutis Jbuvo pil
nas publikos. Policistams pa
silipus ant krėslų ar kokių ki
tų daiktų, taip ir pavyko jiem 
išsirinkt iš viso būrio šešis žy
mesnius pikietninkus; ir juos 
apkaltino; pagal policistų nu
rodymą, kaip “instruktorius.” 
' Apkaltinimo aktas buvo 
toks:

“Paroda be miesto leidimo, 
einant apie 60 žmonių-grupei 
šaligatviais.”

Mūsų advokatas paklausė, 
sakydamas:. — Kada eina 
paroda, tai neša iškabas, o ar 
tie žmonės, kuriuos^tu esi areš
tavęs, ar jie turėjo kokias nors 
iškabas? . v •

Policistas atsakė, kad ne.
Advokatas klausja. __

kaip tu galėjai žinoti, kad jie 
darė parodą?

Policistas sako, kad jie apie 
60 grupėje ėjo šaligatviu.

Advokatas pastebėjo, kad 
tose miesto dalyse vaikščioja 
ir po daugiau, kaip po 60 gru
pėje,—o kodėl tu anų neareš-

del ir jie visi buvo paliuosuoti.
Reikia stebėtis iš tokio Ame

rikos valdžios supuvimo. Be 
jokių faktų’bei įrodymų areš
tuoja, daužo nekaltus darbi
ninkus. Matyt, valdančioji 
klasė, paskendusi baimėje, 
įpuolusi į desperaciją, nežino 
ką daryti. Turbūt, ir jie patys 
gerai žino, kad jau prilipa 
liepto galą.

(Kitą' kartą duosiu žinių 
apie kovą prieš pačią NRA.)

A. Mureika*

BROOKLYN. — Virš 2 me
tų išbuvęs be darbo, J. Žigai- 
tis gavo darbą pas Austin Ni
chols ’.sandėlyj, ant Kent Avė., 
ir voš kelias dienas padirbus, 
susižeidė kojos pėdą (perdū
rė ant vinies). Daktaro pri
sakyta nei ant žemės kojos 
“nepridėti”, bet rytoj “ateiti” 
pas jį.

Tai vis prakeiktos skubini- 
mo sistemos pasekmės, tai tau 
ir “New Deal”.

Ne tik paskuba darbininkus 
kankina, ne tik skausmus su
žeisti kenčia,, bet ir kompani
jų gydytojai sužeistus ne blo
giau apžiūri, kaip, lietuviški 
Senovės rakaliai.
; Dar, galų gale, 
ją ant sprando ir

BROOKLYN. — Pirmadie
nį buvo areštuota 33 pikiet- 
ninkai prie Mace Manufactu

ring audyklos, 15 Lawton St. 
Jie pikietuodami šaukė darbi
ninkus į streiką. Areštuotus 
Gates Ave. magistratas nutei
sė kiekvieną užsimokėti po 5 
dolerius arba atsėdėt po die
ną kalėjime. Nei vienas 
baudos nemokėjo; nuėjo 
lėti.

Antra Mergininko 
Automobilisto Auka
, NEW YORK. — Pirmadienį 
mirė :antras žmogus, kurį su
žeidė Wm. Davereux, radio in
žinierius, užvažiuodamas ant 
suolo, kur sėdėjo aštuonetas 
žmonių pereitą sekmad. . Da
vereux važiavo, apsikabinęs 
merginą.

Inžinierius laikomas teis
mui, po $1,000 parankos.

Dimitrovą Turėjo Įsi 
leisti Teisman

BERLYNAS. — Bulgari
jos komunistas, Dimitrovas, 
kuris yra kaltinamas sykiu 
su dar keturiais draugais, 
buvo vėl įsileistas į teismą. 
Jau kelis sykius Dimitrovą 
Vokietijos fašistiniai teisė
jai buvo išmetę iš teismo bu-, 
to todėl, kad šis draugas 
drąsiai save gynė.

Dimitrovas ir kiti yra ne
kalti, tačiaus juos kaltina 
už padegimą Reichstago.

Austrijos Monarchistai 
Veikia

VIENA. — Paskutiniu 
laiku paaiškėjo, kad Aust
rijos monarchistų partija, 
Kaizertreue V o 1 k s p a rtei, 
pradėjo veikti. Spaudos 
konferencijoj buvo pareikš
ta, kad monarchistai reika
lauja atšaukti įstatymą, ku
ris draudžia viešai veikti 
monarchistams ir pašalino 
Hapsburgų šeimynos dinas
tiją.

500 Doku Darbininku 
Streikuoja

SAN FRANCISCO, Calif. 
—500 dokų darbininkų su
streikavo ir reikalauja, kad 
kompanija vėj priimtų at
gal į -darbą keturis darbi
ninkus, kurie buvo paleisti 
tik už prigulėjimą prie I.L. 
A. unijos.

Fašistai Veikia Austrijos 
Armijoj

VIENA. — Policija suse
kusi hitlerinių fašistų veiki
mą armijoj. Fašistai laikė 
savo susirinkimą ir planavo • 
užgriebti Linz armijos ga- 
ri-soną. Tačiaus juos polici
ja areštavo.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 > 
DAKTARAI:

Iii

Ofiso valandos: nuo 9 vai. 
, Penktadienį iki 5

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

I
Dr. Theodore Conklin

ryto iki 9 vai. vakaro.

1
■S

kqntrol board bariai, kurie su
sideda iš lokalų, viso 42, ir ša
pų pikieto komitetai gavo šau
kimus (viso 6'0) stoti į teis
mą Bostonan spalio 18 d. 
Kompanija ir B. S. W. unija 
traukia juos teisman del išga
vimo indžionkšino (draudi
mo), kad nebūtų galima pikie- 
tuoti. >

Tamsiame koridoriuje mus 
išlaikė, daugįąu kaip valandą 
po policijos, priežiūra. Vienas 
darbininkas, ten būdamas, ap
sirgo nuo mušimų h nuo Jan
kaus, nikotinu prirūkyto oro, 
bet 
kol

met paima darbininkus į šauna žmogų, jįs savyje blogai 
Fordo dirbtuves,, tai juos ------•* v 1 1 
nuogus išrengia ir egzami
nuoja. Ta egzaminacija rei
kalinga, kad darbininkai bū-

nesijaučia; j,is žino, kad tą 
padarė pa^al1 bosų paliepi
mą ; mat, polięistąi daugiausia 
gyvena bosų protu.

Potam pradėjo skaityti po 
‘ >w‘ I ir vesti į 

Pribuvome

pėje,—o kodėl .tu anų 
tuo ji ? 1

Policistas nežinojo, 
sakyti, ir atsisėdo.

Pasilipa pats kapitonas, 
storas, sudribę^ nutukęs pil
vūzas ir sąko, kad NRA dvi 
savaitės atgal išlęido įsakymą, 
kad visi streikai turi užsibaig
ti, o kriaučiai dar streikuoja; 
tad jie ir yra areštuoti už ne
klausymą NRA įsakymo. :

Toks paaiškinimas nieko ne
gelbsti. Susirinkusi teisma- 
butin darbininkiška publika 
pradėjo juoktis^ iš tokių ap
kaltinimų. .į

^ ■Tad teismininkąi paliuosuo- 
ja 77 kriauČius,. o‘šešis vadb 
namus instruktorius, kaip ka-d 
policistas juos pakrikštino, dar 
pasiliko. Bet ir prieš tuos še
šis,/ nebuvo surasta tikrų. įro
dymų d.el jų apkaltinimo; to-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis

Svarbu!—Skaitykite ir 
Įsitemykite

- kųųpos susirinkimas pas drg|t Į 
Mockų, 411 Autumn Ave.f i 
Brooklyn, N. Y. 'Prddžia 8-tą v', 
vakare. Visi nariaį atsilanky* 
kit. ,. . ‘ .1 ‘ ,

Sėkr. M: Misevičienė.
(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

Pirmo Komunisto Majo
ro Prakalbos New York
.„NEW YORK. — Drg. Emil 
Nygard, Crosby, Minn., mies
telio valdybos galva, pirmas 
komunistinis* majoras 1 Jungti
nėse Valstijose, kalbės šian
dien vakare, New Star Casi
no svetainėje, 107 St. ir Park 
Ave.

•> Šio ketvirtadienio vakare 
jis sakys prakalbą komunistų 
rinkimų mitinge Webster Hali, 
119 E. 11th St., New Yorke. 
Čia pat kalbės sekretorius In
dustrinės Siuvėjų Unijos, Ben 
čold, komunistų kandidatas į 
miesto tarybos pirmininkus.

Penktadienio vakare drg. 
Nygard sakys prakalbą strei
kuojantiems šilko darbininkam 
Patersone, N. J., Capenters’ 
Hali.

Eikite ir važiuokite į komu
nisto, majoro prakalbas; suži 
nokite, kaip komunistas val
džioje skirtingai darbuojasi, 
negu kapitalistiniai politikie
riai.

Suėmė Mainierių ir Me 
talisty Darbuotojus

JERSEY CITY. — Policija 
areštavo Frank Borichą, Na- 
cionalės Mainierių Unijos sek
retorių ; T. Minerichą ir Rive- 
rą, veiklius mainierių kovoto
jus; Pete Chapą, darbuotoją 
Plieno' ir Metalo Darbininkų 
Unijos, ir Ben Carruthersą, 
negrą bedarbį,—kurie važia
vo į Pittsburghą,- po darbo 
unijų atstovų konferėfiHjHi, 
įvykusiai New Yorke.

Jie buvo visi sykiu suimti 
viename automoblyje. Kalti
nami, kaip “netvarkos žmo
nės”. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigyn. darą, žingsnius 
delei jų paliuosavimo. Juos 
areštavo, matyt, pagal koman
dą Pennsylvanijos kapitalistų, 
prieš kariuos dabar yra veda
mi masiniai- angliakasių 
plieno darbininkų streikai.

ir

Valytojy-Dažytojy
Streiko Laimėjimai

Peštynės Kandidatę j 
New Yorko Majorus

NEW YdRK: -r- McKee, 
vadinamas “gerų laikų atgrie- 
bimo” kandidatas į majorus, 

. i • 'f . s 3

susilaukė, nesmagumo. Jo prie
šininkai atikasė. iš , “Catholic 
World” rąžytą McKee straips
nį 18 metų' atgal1, kritikuojantį 
žydų jaunu’olių i^tvirkinid.

f ' • ’ • I • • / > ,

Jau einama prie užbaigimo 
tvarkyti “Laisvės” koncerto 
programos. Prie sutvarkymo 
programos darbuojasi garsioji 
dainininkė drg. K. ’ Menkeliu- 
nįutė. ( j ; .

< , Į f < • ’ ' ’ ‘ ,
Tuom ypač naudojasi LaGuar- . . ■ I. ' ' 1 ■ J
dia, repubįikopų-demokraių 
bendras kandidatas į majorus. 
McKee bažijasi, kad neturėjęs 
blogų intencijų, rašydam'as,' o 
tik nurodęs, kad žydai turėtų 
laikytis “savo didelių ir gar
bingų mokymų” iš praeities. 
LaGuardia, bandydamas pasi
gauti žydų balsus, šaukia, kad 
McKee jūsų priešas.

O’Brien baudžia valdinin
kus, kurie pakrypsta į La- 

I Guardijos bei McKee pusę. 
Už tai dabar pavarė iš tarny
bos Queens parkų komisionie- 
rių Benningerį ir parkų supe
rintendentą J. Maferą. Tokį 
valymą O’Brien daro ir kitose 
miesto dalyse. Bet tie politi
kieriai daugiau žiūri į tą, kąs, 
jiems atrodo, bus išrinktas ma
joru, negu į O’Brieną.

Darbininkai 
tų i

Darbininkai turi ųępąisyt 
grafterių niovyhių/ Vienas 

š jų . nęgeręspis ųž kitą; visi 
la^bihlnkų priešai. ’ Vieriinjtė- 
is darbo žmonėms kandidatas 

į majorus tai yra drg. Robert 
Minor. Niekas daugiau neat
sižvelgia šiuose Vinkitridosei 'į 
darbininkiį reikalus, kaip tik 
Komunistų Partijos 'kandida
tai. ' ' '!i

, ir'

Naziai Grūmoja' Pade
gimu ir Užmušimu

%

Va- 
lai- 
Ja-

BROOKLYN.—Drabužių 
lytojų ir Dažytojų Unija 
mėjo streiką šiose šapose: 
maica, Richmond Hill, Ameri
can, Universal ir Doris. Pirm 
streiko i 'darbininkalns buvo 
mokama. 6 iki 10 dolerių per 
savaitę. Dabar alga pakelta 
iki $14. • . .

žudėsi Bedarbis
; NEW YORK. -r- 56 metų 
amžiaus, bedarbis jūrininkas 
Joseph Terril nušoko »į East 
River, norėdamas pasiskandin
ti. Policmanas nėrė į vandenį 
ir. ištraukė jūrininką laukan, 
kuris dabar randasi ligoninėje.

Perriebi—Todėl Nusišovė
NEW YORK.—Pabėgo ’ iš 

High Scholės ir nusišovė 17 
metų mokinė Mary Jane Dane 
todėl, kad j jinai buvo , labai 
riebi; svėrė 200 svarų, del ko 
ją kiti blokiniai nuolat pa
juokdavo.' Mokykloj buvo jai 
įtaisyta specialė “deskė,” nes 
paprastose mokinių “deskėse” 
neišsitekdavo.

1,200 Metalistu Streikas
HOBOKEN, N. J;- 

streikavo 1,200 laivinių 
binfrtkų, reikalaudami 
žint Metalistų Uniją.

- Su-
i dar- 
pripa-

NEW YORK..-— Kiek pir- 
rhiau vokiečiai fašistai išdau
žė langą krautvės po num. 
145 E. Houston St., ant ku
rio buvo paveikslas Hitlerio, 
kaip žmogžudžio, ir parašas, 
šaukiantis krikščionis ir žy
dus nepirkti saldainių, gamin
tų Vokietijoj. Dabar tos 
krautuvėlės savininkas Morris 
RichmSn gavo laišką, grūmo
jantį jam padegimu bei mir- 
čia. Laiškas šitaip skamba:

“Tu buvai kelis sykius per
spėtas, kad pirktufn ir parda- 
vinėtum vokiškus saldainius. 
Mes išmušėm tau langą, kad 
parodyti tau, jog meš rimtai šį 
dalyką imame? Jeigii ’tu? dar 
atsisakysi, mes : sudeginsime 
tavo krautuvę ir paskui .užmu
šime tąyę^p.prįirųk ši^ą , kaip 
paskutinį persergėjimą. Mes 
siunčiame policiją po Geibiais; 
mes pasirupinsiine, kali’ thVb 
atsišaukimai • į policiją 'nega
lėtų nuimt /tavęs' nuo mirties 
lapo. Tayo diepos suskaity
tos. Pardavinėk vokiškus sal
dainius, arba mirk.

V fi J ' r •

Sulig, Nazių Galįos. • t ; .. t-
(Fašistinis Kryžius)’.’K' ‘ ‘

Pirmiau keli “kostumeriai” 
toj krautuvėj, ipąsipinkę*. dijc* 
čiai kitokių produktų, ant ga
lo, pareikalavo .vokiškų ;saldai- 
nių. Kada savininkas pasakė, 
jog vokiškų ta vorų jis nepar
davinėja, kqstume^iai3 ftumete 
ant žemės kitus pirkinius ir 
pareikalavo sugrąžint jų* pi
nigus*.
'; Ant išmušto krautuvės lan
go dabar yra., pa^a^as: “Jūs 
galite sudaužyt mūsų' langds, 
bet negalite sulaužyti ;nftraų 
dvasios.”' - - : '■ -

go dabar yra., pa^a^as:

LORIMER RESTAURANT
( f LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

. j f SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Lietuviška Barbernė
Visas darbas atliekamas speciališ-i 

kai, <)ąug. skiriasi nuę .kitų barber-! 
•■nių, nes pš vartoju savų skirtingus 

nietodu’s. , , .• i ,
FRANK DUBOIS

193 Himrod St. ĘropĮ^lyn,. Nt ^Y. 
arti Myrtle ir Wilson Avės.

? Ridgewoodo sekcijoje ?
■(245-248)

mickas praneša, kad ’ Kvarte
tas sutiko .dalyvauti 'ir ,sų ąty- 
dumu mokinami- koncertui dai
nas. ' 1 ■ ' i '

Gi drg. B. šalinaitė davė žo
dį, jog Newarko Jaunuolių 
Grupę mokinasi . opęretišką 
veikalą perstatyti šiame kon- 
ccvte.1 ’ Taipg'i- • dainuos Aido- 
Chorąs, kuris.šiuom tą^pu.yįa'

1 — Ažiu jaunimu j
Aido .Choro Merginų <Segate- : 

svęikatą pąsi- tas‘ irgi įiaširodys kuom nau-

Sugrįžusi, iš Jtaj 
, lijos, .Menkeliuniii- 

tė s i r g i n ė jo,’ ir 
'apik 'sbptyrii's mė-

. hrėsius I n«e g a,bėjo puikiai įaugęs grhžiYt jauhimuj 
Į* dainuoti: •'D-a b ar .
'jo;• FU i- taisė ir. 

dainuos, pilnu „ savo.. ..išlavintū 
Ipaįsu-
,.1:MenkeJiuniutė jau turi, du 
žymįus dąi(ninįnkus /JLaisves” 
koncertui, kuriij,vardai bus pa
skelbti, kaip tik pasirašys kęų- 
traktą. ‘ .

Dainuos Anna Klyrhkov$lęa, 
sopranas, pasižymėjusi daini
ninkę iš New Haven, Conn.,

Taipgi turėsime progos iš
girsti ? Mainierių: Kvartetą iš 
Shenandoah; Pa. Drg. S. Kuz-

‘^Laisves” ikoii(?erte ji j u, o Vyrų Oktetas, kuris ddug 
ėntuzięrzmo sukėlė'^iidp .Chorų, 
koncerte; < dainuos1 ir '1 šioje 
“Laisvės” pramogoje. r )Z7.,

Buš‘šokikių baletas, iš'7 ar
9 merginų grupes., Apie tai 
plačiau -rašysinje, gręifųj. atei? 
tyj.; ; ' ■ • *; ' ' • •

Koncertas įvyks" 12 dieną 
lapkričio—Nov.,

Stebėtinai žema įžanga, tiki 
50c. ir 75c. .ypatai.

Po koncertui bus šokiai; grie
žiant Wm. Norris Orkestrai; •

PARDAVIMAI
: PARSIDUODA restaurantas lietu

viais ir kitataučiais apgyventoje 
vietoję, j t Republic :; Ręstaurąnt, 4.75 
Grąnd Sty,, Bropkl.yn, K. Y. Jau apie 

/iŽ nj.ętų ,kįap čia įsteigtas tas biz- 
pis„' „gąlifna/įląry.tL ppįkp.s .prągyve-

- Iliinas. . f. ,-.s ;■ į
L \ VV <■ (246‘-251)

į PARSIDUODA BARBERNĖ
Parsiduoda' barbernS - geroje biznio 

vietoję, kbr 'galįmd padalyti . jgra-1 
žus pragj^erlimas 'žmogų? ' pdtyru-j
šiam tame "darbe; ' 'Be- patyrimo ge
riau nebandykite pirkti; Norėčiau, 
kad atsišauktų rėmėjas- darbininkiš
ko judėjimo. Parduodu todėl, kad 
turiu du < fyippiu. , . , .

Geo.'Stasi
352 Greenmount Ave. Grantwood,
N. J. ■ : ■:. . - . , • I

Falšyvos Dvidešimtkės
BROOKLYN. — John Isola 

ir trys kiti asmenys yra teisia
mi už skleidimą falšyvų dvi
dešimt - dolerinių. Teisinasi, 
kad tuos netikrus pinigus lai
mėję, belošdami “daisus”; sa
ko, manėme, kad tai geri pini
gai. i • ’ ‘1 ' .

AIDO CHORO NARIAMS
Aido clibrd niėne^ihis susi

rinkimas įvyks- ketvirtadienį, 
19-tą dieną spalio, ; “Laisvės” 
svetainėje, 8 vai. vakąrei

r Visi nariai, dalyvaukite; nes 
yra v daug žvarbiui/ dalykų s ap
tarimui! - A-tsiveskitjetpipi nau
jų narių 'įrašymui 4’ ctyorą.

• ( i >’ ■- •; r • -■ f/Sekr.
; i ( l j • i > (246-24.7)

’ ATŠAUKIMAS
• 'įtaigai, ' b’uvcr' paskelbta 
“Laisvėj”; kad kurie- turite ro-; 
les: veikalo “Prie.Šviesos”, da-i 
lygaukite j “Laisvas” svet. ket
verto Vakare-.

Kadangi tą patį vakarą įvyk
sta ' Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas,’ repeticijos negalės 
įvykti/ • ; : '

Todėl visi lošėjai būkite 
“Laisvės”., svet; pirmadienio 
vakare (spalip* 28x); kaip 7 :30 
vai. Nepamirškite!

! M IRT Y S-LA ID OTŲ VES
l m •! .AV-. < - p. • > -

Joe Walencis, ,42 m. amž.
444 •Washington f (Štj.r N., Y., 
mirė, spalio 15 (d. Ęus .paląicĮo- 
taSj. spalio 18t d. šv. Jono ka
pinėje., dPašąrvotąs gr/abprjalus 
Ęelaųsko, ^pplyčioj^ \ 
<. J^ąi^ojimo . ąp.ęįgomis, .rūpi
nasi grąlįp^ių^ failas ’ (Bylaus,■ 
kaj),..

SPORTAS:
j^Męs- ‘browning > pasi

j' UEKA ČAMP1ONU
U > ■ ? ' !■ > ■

vakare1 apgynė sayo campipnatą 
kaipo ristiko, paguldydamaš į 
35 mipūtes Rudy Duseką, 7.1st 
Ręgimęn^ .Armory. Bęt jęol jis 
taip padarė, Browningas pusėti
nai'atsiėmė smūgių ir laužymu 
nuo Dusetas . i . _ ,■. l \ s

Stanley Sokolis išėjo lygiomis 
su Al. Gecevičium. Matrosas 
Kirilenko tapo nųgajėtas, Ernio 
Duseko. 1 t

Ristynėse buvo' 4,000 j $įįbli-f 
kos. ' ‘

• IR KITIEMS UŽRAŠYK

ALDLD 185 KP. NARIAMS
šį ketvirtadienį, spalio 19 d., 

įvyks mėnesinis ALDLD 185-tos

I LICENSES
BEER-WINE___

NOTICE is hereby given, that' License No.- 
N.Y,0-13920 • has been issued to’the un-) 

dersigned to sell beer and' wine at retail,! 
under Section 76 of the Alcoholic Beveragc'- 
Control Law, at 49 Ten Eycįc. Street, Brook-f 
lyn, County of Kings, to be consumed! 
Upon the said premises.

’ STEPHAN TUBA' ' > - •> ? 
49 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
, , PAJIEŠKOJIMAS . I . .

Pajleškau' Savo brdlių Pėtro Grigo; 
Motiėjauš ‘ Grigo ii1 Vihėd Grigo;

J M 1.1'1' i.

Ndrečjai/ sii 'j&Fs sūsifašinėti isrrte- 
niškdi- af laiškuš. 'Sehū antrašu 
raŽidii Iceletą' laiški}] bet negavau 
atsakyipo./ ^(j-vyenaj Massachusetts 
valstijoje. Prašau prisiųsti man sa
vo ,|ikrust antrašui, zqes. noriu susi- 
rašyti. TsHaJs’. brigas/ Jojmston
St„. Nanty-Glo, Pa.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

j DR. FILURIN
.(Bpvusio ‘asistantų Hamburgo universiteto 

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

tarpe, Broadway ir 6th Ąvenue

X-RAY Pasitarimai ir $*JOO
“BH1 egzaminavimas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

PARSIDUODA,
Parsiduoda kdstumerskas kriaučių 

Storas su visa reikalinga mašinerija 
ir yra stako; Pardupda- su staku ar
ba ir be stako. Pardavimo priežas
tis: savjnintyas. wturi du bizniu, tą ir 
galiūną.,- Tąit lunkus abudu tinkamai 
vesti.

Jeigu negalės.“kęš”. užsimokėti, tai 
duosiu ant lengvų ismokesčių. Kreip
kitės: River View Bar and Grill, 101 
Metropolitan Ave., kampas Wythe 
Ave., Brooklyn. Atdarą bi laiku.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
< LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin-

- karnai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu- 

v&Įn, parėm, krikštynom ir kito
kiam reikalam.
402 Metropolitan Avenue

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

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 
s t u d i Ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

- ' Telephone, Evergreen 6-5310

ivxv'Li^juus uxijju ir v iiicv ,__
Taipgi ’ pajiegk^u i'/ 'Sesers ’ Marės. <7

kampas Wythe
Ave., Brooklyn. Atdarą bi laiku. 

Tel. Evergreen 7-8792 ;
. (246-£48) .

PARSIDUODA
Biznis gerai.

metus laiko. Yra visas įrengimas iri 
laisnčs. Gali pitfttf vyras arba mo
teris,) nedaro sknutuipo.. i Kaina yrą(

■ • — ..................- • i

ifašur 427/ Lorin(er Brooklyn, Nl.

|(2^4-249j'

užeiga (saliūnas),| 
išdirbtas. _*pe'r t kelis:

Gali pitfttf vyras arba moj.

prieinama. Kreipkitės sekamu ant- 
1 . . . .

Y. ir gausite nurodymą, kur yra ūžt-'
tiga- !< ? IIHWRT249!:

DR. B. SHIFERSON ,
DANTŲ '■ GYDYTOJAS ;

.> J '■■■) fe v ' J • -f r J uč .-1
Valandos nuo r9 <ryto^ iki 9,

' • įtek Are 1 (
• ' -• • f C< \ t \ 'r. f J • ’.Lfl-. u

403 EAST 14W STREET '

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

U'“. - * , ■ • v •’

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
3nt visokių kapinių; p^rsamdo au- 

jmbfcilitis ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

’231 Bedford Avetiue '

BROOKLYN, N. t;

jkMAŪJO SPECIALISTAS
Gydnu uinias ir chroniškas vyrų ir

• f' moterų Ilgas kraujo ir odois 
Padarau

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio ž*r- 
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

K-Spindųliah; Kraujo ištyrimai, La? 
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiėpų Įsmirkštimai. - ; r j r 

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Telephone Essex 3'5940

Dr. Aldona Šliupaitė
* — - , (šliupas) ..

» 369. Belpiont Ąve.
(Kampas . Clinton, Ave.)

NEWARK, N. J.

Ofiso Valandos: 
9 iki 11 ryte . 

1 iki 2 po pietų 
6 iki 8 vakarais 

Sekmadieniais ir 
šventadieniais 

sulig susitarimą

Susisiekimas;

Bušai No. 14—

16 nuo Hudson )
Tubes; karai' 3

ir 13

; ; • ) ' •*•■■ ••• ( ■?- ; ru.f-

Kampas l§t„ Ąy.enue
New, York City ,

STEPHEN BREDES, JR.
< *. ' ? ! . i ' Į *. •

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
• <■ ■ j • i > ’ ‘

BROOKLYN, N. Y. \

Telephone Stagg# 2-7057

100 CIGARETĘ UŽ 25 CENTUS
. . , . 7Q0. GILZŲ 63c I 4 1 SVARAS’TABAKO $1.00 1

(100—9c; Barons—12c) • ,1 <, į! , j Persiuntimas; f j j h.
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

- VIETINIŲ TABAKŲ '
Jūs galite turėt 700 puikių cigąrętų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prišiųškite hiuntš 10 cfcntų Už’instrumentą naudojamą padarymui ei- 
gąrętų.; Seniausią |ąbaįko išdirbystę New Yęrkę. ,r

V ' , , Tabako kainos nuo $1.00 iki, $5,00. . ? .
V. < t4.A 1 3 -< J i I i A ■ < • I- ’Ui- t >, .1 ‘Užsakymus visokių rūsių tabako ir <skirtingų kaijnų; išpijdome i greitai 
sfir akiiratii^ū’P ' J . (,1- i s-- ■ /i;j
/*(: Spęcįąlįaę rųipja^dąąt dup^lamę .re^taucacijom., ..!■<•;( , ,
hi u. cci-yii •.ct.ęRAYEFŠKY;, T

1836
11

Phpne,EVei*green8-913() . , Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
• •' • «t ’ ” ' / • V ’ ' i L < i • **

TRUCKS AND iPLfeASURE CARS REPAIRED

h Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi-
> Jiųs. S^eciališkai gerai atlieka šekamus darbus. ‘

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

sJiii

I 
i

j^ET,; į ' • ' (I BROOKLYN* -*n. W / 

ear Manhattan Avenue . < , j.» . g,}

iityrimua kraujo ir ilapumo

DR. MEER
44th St. Room 302 
-New N. -Y. . i ■\
Valandoi Prižmimot

Po pietų nuo 4
: iki • valandai vakare

156 W, 
» t;-
■ • Į II-1 “ ’ —
Ryte nuo 10 iki 1.

Sekmadieniais nuo 11 ryto• iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180

PR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

i«M*inurtU,’U,,VIWWWWWV AA AAAAo AA k* AA m* rV i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS
( B f g L A U S K A S ) 
GRASORiUS

& UNDERTAKERS ftfšD EMBALMERS 
g 660 GRftND ST. BROOKLYN. N. Y. \

, MUSU. (STAIGA ATLIEKA SEį<ANČlUS DARBUS: 
m/rusius pafvežam iš visų saliu, ir iš čia

, PAS1UNČIAM L KUR, KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠK^ .
-PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN'L AUTOMOBILIU,

>. ‘.KURIUO PATARNAUJAJVI NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR.
• 'PARVEŽTI. -TURIM MOTElU MIRUSIOMS MOTERIMS
( I^RI^IŪRETI., DUODAM' GRAŽIA^ VIETA SAVO 

MYLIMUOSIUS PAŠAI .........
‘ ’ ( 'VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES
‘ KUCįGERlAUSlAf PATARNAUSIM.

j J MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA IR NĄKT(. MŪSUJ < 1 
. j (• ' .TELEFONAI NIEKAD NEMIEGA.

DOVANAI.

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

Williamsburghe:
2b2 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
* ■ > > j ; į 'į *
i Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien. aeredoma ir subatoms 
nuo 0 iki 7:20 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. ttrd 8t

{ , NEDBLIOgIS ..<

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




