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Vienykitės! Jūs Nieko
■ I 1 I I 

N e p r alaimesite,1 Tik
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Sovietų Sąjungos draugai tik
rai šturmuoja. “Priekalo” num. 
7 buvo labai žymiai suvėluotas. 
Galima buvo padaryti sekamą 
išvadą: “Jei ‘P.’ num. 8 tiek pat 
pasivėlins, tai mes jį sulauksime 
1934 metais.”
Tačiaus ta mintis, jei kurie jos j 

laikėsi, draugus suvylė. “Prie- • 
kajo” num. 8. jau čia. Jis atšo-1 
ve tik už savaitės po 7-tam.

• «
Dabar pas mus reikia statyti 

tik platinimo klausimas. Pla
tinkime šiuos du numeriu, o 
greitai gausime ir kitus “Prie
kalo” numerius.

Pas mus, amerikiečius, “Prie
kalo” platinimas reikia pagerin
ti. Daugiau paskleisime “Prie
kalo”—daugiau atmušime so- 
cialfašistų ir klerikalų melus 
apie Sovietų Sąjungą.
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KRISLAI
“Priekalas”.
Platinimas.
Organizavimas.
Iš Hitlerio Lūpų.

Rašo V. BOVINAS

Kai kurie draugai skundžia
si, kad “Priekalo” platinimas 
pasunkėjo šiuo, vis gilėjančiu, 
krizio metu.

Dalinai tiesa. Dabar prie to 
prisideda dar ir tas, kad ALD
LD jau ruošiasi leisti savo žur
nalą.

Vienok šie argumentai nepa
teisina “Priekalo” platinimo ne
pasisekimą. “Priekalo” platini
mo, mano manymu, nepasiseki
mas gludi tame, kad tas klau
simas pasėmus nebuvo visu rim
tumu pastatytas ir organizuo
tas.

“Priekalo” platinimą reikia 
paimti rimtai. Jo platinimui 
reikia sudaryti organizacija. 
Lietuvių komunistų frakcijos tu
ri tuo klausimu- susidomėti. Tą 
klausimą reikia pastatyti visu 
rimtumu. • — ---------

Su “Priekalu” reikia eiti prie 
platesnių minių. Platinti masi
niai. ' ' .13 I -

“Priekalą” nepavąduos ALD- 
LD žurnalas. Pastarasis bus 
daugiau Amerikos žurnalas. 
Taip pat jis išeis daug rečiau, 
negu “Priekalas.”

“Priekalas” yra daugiausia 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 

• žurnalas. Tad abudu labai 
svarbu—supažindinti Amerikos 
lietuvius darbininkus su Sovietų 
Sąjungos socializmo augimu ir 
su Lietuvos politika ir darbi
ninkų kovomis. Šį frontą mes 
negalime apleisti.

“Garsiojoj” savo kalboj, po 
išėjimo iš Tautų Lygos, Hitleris 

< pareiškė, kad jo valdžia nori tik 
“gelbėti pasaulio atbudavojimui, 
kuris šiandien randasi nelaimin
goj padėtyj.”

Tačiaus kitame sakinyje Hit
leris jau sako, kad tas pasaulis, 
kuriam jis %tik gero velija,— 
“persekiojo mus ir per mėne
sius leido melų tvanus.”

Ve kam saugu fašizmo žemė
je.-'Būtent, “nei vienoje šalyje 
pasaulyje nėra taip (augš|ai,ger
biama asmeps. nuosavybė, kaip 
Vokietijoj.” . . f x -

Bet Hitleris vėl griebia: “Ta
čiaus ir nei Vienoj šaly taip'nėra 
kovojama prieš tuos kriminalius' 
elementus,’* kaip kad t Vokietį- 
joj. . • ’• Ui." i-'j

Tie “elementai”, tai, komuni
stai. Vadinasi, Hitlerio vyriau
sia misija, tai saugojimas kapi
talizmo ir kova prieš komuniz
mą.
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jos yra svarbus darbas,'kuo*

>ba teismų ir- kalėjimo. ninku.

Chicago, ID. — Pasaulinė 
paroda turėjo baigtis su 
spalių 31 d. Bet kad padi
dinus t biznį, nutarė uždary-. 
mą, atidėti iki Japkričio 12

Greenwood, S. C. -r- Ap
skaitoma, kad North Caro- 
linoje yra 40,000 būtlegerių, 
tai y^a, gyvenančių iš par
davinėjimo degtinės.) įf i (Komitetas

ną, sūnų ir dvi dukteris.
A. Yakaitis.

prašome klasiniai sąmonin
gus •: lietuvius darbininkus 
ateiti talkon ir padėti aukų- 
parinkti: del rinkimų kampa
nijos.

; 4 1 J - I,.'. ) ’

i Amsterdam. — Holandi- 
jos valdžia uždraudė lankyti

Drg. Graibus paliko dide- 
šiamo draugo Dimitrov. Va- dam nuliūdime savo žmo-Washington. — Iš New 

Yorko valstijos kongresma-: 
nas Dickstein pradėjo ty
rinėjimą hitlerininkų veiki
mo* Jungtinėse. Valstijose. 
Bet tas tyrinėjimas gali 
baigtis tik fašistų nuplovi- Newt‘Mexico i ir Utah vaisti
niu, nes RodseVelto taldžia jų majnierių streiką pagel- 
juk, neskriaus fašistų. •

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
1 Sekmadienių

Prašys Pasigailėjimo 
Ant Darbininko Gyvybės

BALTIMORE, Md. — 
Darbininkas- negras Euel 
Lee nuteistas mirtin. Ma
ryland valstijos guberna
torius Ritčhie norėjo tuo- 
jaus pasirašyti mirties 
dekretą ir tą darbininką 
pasiųsti į elektros kėdę. 
Bet darbininkų protestai 
privertė tą poną atidėti 
mirties dekreto pasirašy
mą. Tuo tarpu darbinin
kų delegacija važiuos pas 
jį ir prašys, kad Lee gy
vybės būtų pasigailėta.EXTRA!
BERLYN. — Teisme ko

munistų vadas drg. Torgler 

nas prieš reichstago gaisrą 
generolo Goeringo palociu- 
je buvo pastatytas būrys 
ginkluotų fašistų. O iš to 
palociaus yra slaptas tune
lis, kuris įeina į reichstagų. 
Kaip diena aišku, kad šiuo 
tuneliu fašistai įėjo į reich- 

? TOKIO. — Japonijos val
džią paskelbė karinio laivy
no manevrus, kurie prasidės 
spalių 24 d; Manevrai bus 
laikomi netoli Sovietų Są
jungos uosto • Vladivostoko. 
Tai tiesioginis Japonijos 
imperialistų karinis grūmo
jimas Sovietų Sąjungai.

Nuteisė 3 Darbininkus
TERRE HAUTE, Ind. — 

Trys bedarbių vadai tapo 
nuteisti ant 60 dienų kalėj i- 
man ir pasimokėti po $10 
finansinės bausmės. Jie bu
vo kaltinami vadovavime al
kanųjų maršavimo pereitą 
mėnesį. Nuteisti yra Frank 
Barušak JJeorge Barušak ir 
Robert Crabtree. .

Teisia ir Siunčia į Kalė
jimą Bedarbiy Vadus

i- GALLUP, N.' -- Rob-
ęrtf F., Roberts, maimerjų, 
streiko vadas ir Nacionalės 
Mainieijių^ Unijos organiza
torius nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjimam Dar kiti 
aštu.oni stręįkierių vadai 
bus teisiami ir laukia pana
šios bausrnėš. Tarpe teisia
mųjų yra drg. Herbert Ben
jamin, Bedarbių Tarybų na- 
cionaljs sekretorius. Jis kai-’ 
tinamas laužyme karo sto
vio įstatymo, kuris buvo pa
skelbtas prieš streikuojan
čius iriainierius New Mexi-‘ 
co valstijoje.

Darbininkai šaukiami pro
testuoti prieš šitą RooseveE 
to valdžios f žygį sulaužyti

RENGIAMASI PRIE VISUOTINO AUTO
MOBILIŲ DARBININKŲ STREIKO '

DETROIT, Mich. — Per
eitą sekmadienį įvyko milži
niškas automobilių darbi
ninkų susirinkimas Belle 
Isle parke. Dalyvavo apie 
dešimt tūkstančių proletarų, 
pasiryžusių kovoti už savo 
teises. Ant rytojaus įvyko 
automobilių darbininkų uni
jų ir šapij atstovų konferen
cija. Dalyvavo apie pusant
ro šimto delegatų.

Konferencijoj buvo atsto
vaujamos unijos Mechanics’ 
Education Society, kuri va
dovauja 15,000 darbininkų 
streikui, Auto Workers,

VOKIETIJA TURINTI SLAPTĄ KARINĘ 
SUTARTI SU .JAPONIJOS IMPERIALIS

TAIS PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad tapo sužinota, jog Vo
kietija turinti padarius slap
tą karinę sutartį su Japoni
ja prieš Sovietų Sąjungą. 
Sutartis liečianti bendrą tų kas prieš Soviętus Tolimuo- 
abiejų: Imij^alisįtiriįų „.vals- fcė . Rytuošė^Mhndžurijoje. 
tybių džpuolimą-ant darbi- Pranešime iš Paryžiaus 
ninku tėvynės. Tai buvus sakoma, kad; karinėje sutar- 
viena dš svarbiausių ;prie*' tyje tarpe Vokietijos ir Ja- 
žasčių Vokietijos pašitrau- ponijos yra įvelta trečia'rin
kimo iš nusiginklavimo kon- perialistinė valstybė. : 
ferencijos.

O iš Japonijos sostinės nijos imperialistų vedamos 
Tokio pranešama, kad Japo- ’provokacijos Mandžurijoje 
nijos valdžios viršininkai prieš Sovietų Sąjungą yra 
karščiausiai sveikina šitą surištos su Vokietijos Hitle- 
Vokietijos žygį. Jie atvirai |rio valdžios žygiais.

Kodėl Atidėta Nusigink
lavimo Konferencija?
GENEVA. — Taip vadi

nama nusiginklavimo konfe
rencija, iš kurios pasitrau
kė Vokietija, atidėta iki spa
lių 26 d. Roosevelto val
džios. atstovas Davis pripa
žįsta; kad konferencija ati
dėta su tuo tikslu, kad .da
vus įvairioms Europos .val
stybėms .tarpe “sąvęs pasi
tarti,” tai yra, susigrupuotu. 
Taip pat manoma tam tik
rais nusileidimais sugrąžip- 
ti ir Vokietiją. . , į į

Imperialistų sentikiai taip, 
įtempti, kad dar niekados 
pirmiau nebuvo toks didelis 
karo pavojus, koks yra da
bar. , • i. . ,, ,

Bomba Sprogo Amerikonų, 
Krautuvėje Kuboje

HAVANA'. — Amerikonų 
F. W. Woolworįh kompani
jos dešiųitštoryje spalių 17 
d. eksplodavo bomba ir pri
vertė štorą tuojaus uždary
ti. • " •

Šio iv štoro .darbininkai 
i streikuoja prieš badavimo 
algas. -Tai vienas iš didžiau-* 
šių štorų visam mieste.

Darbininkių Moterų Taryba, 
Michi gano Farmerių Lyga 
ir tt. Dirbtuvės buvo atsto
vaujamos šios: Ford, Crys- 
ler, Briggs, Packard, Chev
rolet, Dodge, Hudson, Budd 
ir visa eilė mažesnių.

Konferencija nutarė su
stiprinti pikietą tulmeikerių 
ir daimekerių. Nutarta 
rengtis prie visuotino auto
mobilių darbininkų streiko. 
Taip pat išrinktas veikimo 
komitetas, kuris praves gy- 
veniman konferencijos tari
mus.

sako, kad jiems labai rūpi 
pablogėję santikiai -'tarpe 
fašistinės Vokietijos ir So
vietų Sąjungos, nes Japoni
ja turėsianti liųosesnes rap-

Nėra abejonės^kad Japo-

Suareštavo 3 Del Bom
bos Vatikano Mieste
ROMA. — Mussolinio val

džia suareštavo tris žmones 
ir kaltina juos padėjime 
bombos Šv. Petro bazilikoj, 
kuri sprogo birželio 25 d. 
ir sužeidė du žmones. Sua
reštuoti yra broliai Cianca, 
kurie yra pasižymėję' kovor 
tojai prieš fašistus, e iMątot 
iriai, ipopiežius in Mussolinis 
provokacijos pagelba- ban* 
dys. tuos; žmones < nužudyti.

Paremkite Komunistų >> I su 
Partijos Rinkimų j Kampaniją 
) - ■ ...

PHILADELPHIA, Pa. U 
Spalių 2D ir 22 dienomis bus 
aukų rinkįmb “Tag; Day?
delei Komunistų? Partijos, susirinkimus ir sakyti pra- uaJL uurv,B ^cvt
vietosi rinkimų.'kampanijos. ^bas draUgei Dimitrovie- įand0 kovingų darbininkų. 
Fmansąvimas sios^ kampam* žmonai Vokietijoj tei- 
jos yra svarbus darbas,'kuo* _ .
pet Komunistų Partijos: or- dį^^Hohndijos" valdžia
ganizacija yra finansiniai padėda Hitlerio valdžiaL
labai biedna.Kviečiame ir U ..........

Darbininkai įsteigė 
Sovietą Valdžią
WASHINGTON—Jung- 

tinių Valstijų imperialisti
nės valdžios vidaus reika
lų sekretorius ponas Hull 
su didėle baime raportuo
ja, kad Kuboje, miestelyj 
Jaroriu darbinirikai už
grobė cukraus fabrikus ir 
įsteigė vietos < sovietinę 
valdžią. Tie fabrikai pri
klauso American Sugar 
kompanijai. Roosevelto 
valdžia planuoja ginkluo
tą užpuolimą ant Jaronų 
ir nuvertimą sovietinės 
valdžios.

Ruošiasi Vokietijoj Atsteigti 
Monarchiją

BERLYNAS. — Iš Berly- 
no praneša Associated 

(Press, kad Vokietijoj jau 
I ruošiama monarchija. Sa- 
Įkoma, kad su sekamais rin
kimais pasibaigs ir Vokieti
jos respublikos egzistacija. 
Hindenburgas paves visą 
valdymą Hitleriui.

v Bet pačiuose fašistuose ir 
jų šturmuotojų eilėse labai 
mažai yra pritarimo monar
chijai. ( į , , i ;

. ĮVAIRIOS ŽINIOS
? Budapest, Vengrija.
Premjeras Goemboes parei
škė, kad Vengrija pilnai 
pritaria Vokietijos pasi
traukimui iš nusiginklavimo 
konferencijos.

Mexico. — Valdžia sumo
bilizavo kariuomenę numal
šinimui universiteto studen
tų, kurie rengiasi prie de
monstracijos.

Saranac Lake, N. Y. — 
Harold Drabeau, 24 metų, 
tapo nušautas per savo 
draugą laike medžioklės, šis 
palaikė aną už briedį ir nu
šovė.

Tokio. — Japonijos val
džios budžeto deficitas 1934 
metais padidėsiąs ant $270,- 
000,000. Šimtai milionų do
lerių1 bus išleista apsiginkla
vimo reikalams.

Bęrlyri.^-Hitlerio valdžia 
(turį išdirbus astuonių metų 
apsiginklavimo pro gramą. 
Tarn reikalui bus 'išleista 
$1,213,000,000. 1

PALEISTAS BAISUS TERORAS PRIEŠ 
PENNSYLVANIJOS MAINIERIUS: •

PITTSBURGH, Pa.—Fa
yette paviete tėbestreikuoja 
30,000 mainierių įvairių 
Frick Coke kompanijos ka
syklų. Spalių 17 d. ryte 
kompanijos mušeikos ir po
licija visur darė kruvinus 
užpuolimus ant piketuojan
čių mainierių. Daug mainie
rių pašauta. Yra sužeistų 
moterų ir vaikų.

Šis užpuolimas padarytas

SULAUŽĖ PLIENO DARBININKŲ STREIKĄ
WASHINGTON. — Am

erikos Darbo Federacijos 
vadai ir N RA administraci
ja pardavė Weirton Steel 
kompanijos darbininkų 
streiką. Darbininkams įsa
kyta grįžti į darbą be uni
jos pripažinimo. Streike 
dalyvavo penkiolika tūks
tančių darbininkų.’, Dau
giausia buvo Steubenville, 
O.

NUTEISĖ JAUNUOLĮ UŽ GELBĖJIMĄ GYVYBĖS) ■
MINNEAPOLIS, Minn.— 
Birželio 22 d. baltveidžių 

chuliganų gauja užpuolė ke
turis negrus jaunuolius ir 
bandė juos nulinčiuoti. Bet 
januoliai gynėsi ir užpuo
likus atmušė. Užpuolikų 
gaujos vadas tapo nušautas. 
Du jaunuoliai buvo suareš
tuoti ir kaltinami žmogžu
dystėje. Spalių 17 d. teis-

Palaidojome Kovingą 
Draugą Graibą

CLEVELAND, O.—Spa
lių 12 d. nelemta mirtis iš 
mūsų tarpo • išplėšė gerą 
draugą ir veikėją K. Grai
bų. Jisai buvo vienas iš or- 
ganizuotojų ALDLD 57-tos 
kuopos-kliubo. Buvo tos 
kuopos sekretorium ir ALD
LD 15 Apskričio iždininku. 
Del tos organizacijos ir. del 
Visos darbininkų klasės ji
sai darbavosi kol gyvas įu- 
vo.: 1

Drg. Graibus buvo laisvų 
pažiūrų ir tapo laisvai palai
dotas. Ant kapinių prakal
bą pasakė draugė S. Mažei
kienė. Drg. Graibus buvo 
visų mylimas kovotojas, to
dėl ir į kapines palydėjo la
bai skaitlingas būrys Cleve- 

po to, kaip generolas John
son pagrūmojo mainieriamš, 
o gubernatorius Pinchot įsa
kė grįžti į darbą streiko ne- ; 
laimėjus. Mainieriai atsisa
ko klausyti. Jie reikalauja 
unijos pripažinimo. Jie at
metė pardavingą United 
Mine Workers reakcinių va
dų padarytą sutartį. Val
džia, bosai ir unijos vadai 
bando streiką sulaužyti pa- 
gelba kruvino teroro.

Plieno darbininkų nelai
mė buvo, kuomet šis strei
kas pateko į Darbo Federa
cijos unijos Amalgamated 
Association of Iron, Steel 
and Tin Workers rankas. < 
Tai tie patys lyderiai, kurie 
padėjo bosams sulaužyti 
plieno darbininkų streiką 
dar 1919 metais.

•i

<4

mas “rado kaltu” William 
Hardiman. Jarų grūmoja 
amžinas kalėjimas tik už 
tai, kad gynė savo gyvybę. 
Jaunuolius gina Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas. Teisme juos gynė 
Chicagos advokatas David 
J. Bentall. Bus reikalauja
ma del Hardiman naujo tei
smo.

“Daily Workerio” Kon
certas Philadelphijoj
PHILADELPHIA, Pa. — 

Buvo pagarsinta, kad “Dai
ly Worker” koncertas įvyks 
spalių 20 d., Lulu Temple 
svetainėj, bet tapo perkeltas 
į Turngemeind svetainę, 
kampas Broad ir Columbia 
Sts. Kuomet fašistai suži
nojo, kad koncerte kalbės 
draugas Robert Minor, Ko
munistų Partijos kandidą- < i 
tas į New Yorko miesto ma< • i 
jorus, atėmė svetainę 1 ’

Raginame Philadelphijos 
lietuvius darbininkus ir dar
bininkes- skaitlingai .daly- •_ 
vauti šiame koncerte. Bus 
labai puiki dailės programa. 
Paremkite savo klasės dien
raštį. Nepamirškite, kon
certas įvyksta rytoj, spa
lių 20 d., Turngemeind sve
tainėje, 8 vai. vakare.

PRISIDEDA PRIE INDU
STRINĖS UNIJOS

DETROIT, Mich .—Det
roito kailiasiuviai nutarė 
prisidėti prie Adatos Ama
tų Industrinės Unijos. Tas
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‘užsibaigus teismui Torglerio, Dimitrovo ir 
jų komunistų vadų, Vokietijos fašistai pradėjo 
..ar 59 komuijistų^ tąrpp kurių 13 yra vaikų amžiaus.

Šit ; 59 draugai prasikalto’ tuomi, kad jie, podraug su 
šim ais kitų ’darbiniirk'ų,; įjbrėitą sausio mėnesį, Berlyne 
gyrėsi nuo fašistinių užpuolikų govėdų ir kovoje žuvo 
fašistas Maikowskis ir policmanas Zauritz. •

Pereitąi’s/metAi’s Vokietijoje panašių susirėmimų tar
pe darbininkų ir fašistinių niūšeikų buvo'beveik kiekvie
nam mieste. Apskritai, kiekvienam, susirėmime daugiau 
žūdavo ‘darbininkų-'komunistų, begu fašistų. Fašistai 
būdavo .ginkluoti. Juos, remdavo social-demokratiška po
licija; Juos r£mq Hindenbui’go valdžia, todėl jiems lengva 
būdavo atakuoti darbininkus ir žudyti juos. Darbininkai, 
vadovaujami komunistų, besigindami, tiktai kur ne kur 
nužudydavo fašistą, kuomet komunistų žūdavo šimtai.

Bet ar matė kas, kad fašistų teismas būtų teisęs fa
šistus už nužudytus komunistus? Ne! To nebuvo ir, ži
noma,- nebus. Bet jie, hitleriečiai, suareštavę komunis
tų tūkstančius, dabar masiniai juos teisia neva už nužu- 

' dymą to ar kito užpuoliko ant darbininkų mitingų!'
Reikia .tikėtis, kad dalis teisiamųjų bus nužudyta, o 

dalis—rpasiųsta .ilgiems metams kalėjinian. Iš įdūkusių 
' hitleriečių šiandien tikėtis ko nors geresnio būtų: klaida. 
Žudo jie komunistus visais būdais: vienus kalėjimuose, 

' koncentracijos stovyklose, fašistinės žvalgybos urvuose 
/slapūij. bei pusiau slaptai, b kitus—viešai, per savo teis- 
/ mUS. J; ' ’ .•» ’ H ’ į ; i | ‘ ..i ‘7’ Į į ’ i į :

Hitjferis( vis imjado,’kaįi ttiL bųdų žudydamas'.komunis
tus, jįs išnaikins savb mirtim

miršti istpfĮjį^ pąmiršta, kad ipanašių žudyųių ir teroro 
prie 
lyse,

ŠisjHitlerio valdžios budeliškas teroras mokina* darbi- 
ninkūfc, kaiįr' jieįtufęs’fehvb'ildsįnįjteisiną įĮdy^.tctti?prieš 
savo iriešąf kuomet paimL/Jalies. galių į savo rankas;

Tolydžio, Torįęr|(>7tpim|^’oyd*iT7^‘ geismų,j Hitleris 
‘ dar kjirtą pasirįžo parodyti savo naivumą. Jis išstatė sa
vo vy iausius’leitenantus, Goebbels, Goering ir kitus, kai
po liūiytoju^, kad parodžius pasauliui, jog. ne jie esą pa
degę. eichstago rūmus, bet komunistai. Podraug fašistų 
vadai “atmuš netiesas, paskelbtas ‘Rusvoje Knygoje*,” 
kur iferodoma tikrieji reichstago rūmų padegimo kalti
ninkai, • V

Nesąmonėj kvailybė! Įrodymas po įrodymui patvirti
no tą!faktą,’kad reichstago rūmai buvo padegti Hitlerio 
aTenth, bet ne komunistų. Bet Hitlerio valdžia, krėtusi 
1 uviftas komedijas iki šiol, bando jas krėsti ir toliau. 
/. nonja, tos komedijos daromos visųpirmiausiai darbi- 
nnkų! lėšomis!

kitu 
teis-
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Kas Yra “Katalikų Akcija?’
Chicagos kunigų “Drau

gas” (spalių 13) ištlumočija 
“katalikų akcijos” tikslus ir 
misiją. Laikraštis sako: ■ ■

veikia išvien' šu pasaulio im
perialistais. Keli metai at
gal tie šalti faktai buvo iš
kelti aikštėn. Atsimenate

35,327 automobiliįis; įtai^yM,; 
išpildė nuskirtą pldną "ant' 
,102.1 nuoš., arba 2.1 ‘nuoš. 
daugiau; negu plhnas reika
lavo. . Traktorių padaryta 
54,624, tai yra, planas išpil
dytas ant ,101.1 nuoš., arba 
1.1 nuoš. daugiau padaryta, 
negu planas reikalavo.

sukasineta dėlei kareivių 
}apkasų. Mat, apie įtasl vįe-l 
tas; ėjo - mūšiai. Sukaširiė- 
tus, suardytus krantus van
duo išlupo ir netikėtai, ne
lauktai didelės vandens ban
gos ritosi, naikindamos vis
ką, kas buvo ant kelio: 
Taigi, karas priežastis šio 
potvinio.

jutę besiartinantį pavojų, 
bėga į< ai 
•Bet ne vis

jesnes vietas, 
tos augštesnės 

ivietos būna arti; tankiau
siai bebėgančius pasiveja 
vandens sriovėst Jos tokios 
tvirtos, kad išsilaikyt prieš

dojęs menševikų šulas Abr'a- 
Katalikų akcija—tai pašau-j movičiūš ir

jas žmogaus spėka nepajė
gia. Vanduo neša į jūras 
viską, kas papuolė jam ant 

< ! kelio.
Girios Apsaugojo Išsiliejimą |

Kaip parodo Chinų isto- 
o 

su rija bei šiaip padavimai,,' 
’^“ Senais laikais Geltonoji upė 

neišsiliedavo. Mat,' tais lai-1 
kais upes kraštai buVo me- 
džiais apaugę; medžių. $ak,ipjautų avi«ią..Tai buvo tik- 
nys palaikydavo žemės tvir- j fa ndujieha!/ Nesvarbi nau^ 
tumą,-—vanduo, kad’ir augš-'j iena, kad automobilis už- 
f ji pakilęs, nepajėgdavo iš- ’ muša karvę, bet kuomet 
plėšti kraštų,- <'kaip dabar įkurvč veik sudaužo^automo- 

nadaro ! *r sau sve^<a nueina>
r f ‘ ( Ikur jai reikia, tai jau nau-

Su laiku, kuomet Chinija jiena.
■žmonių skaičium:veik persi- 

Geltonoji Upė—Chiniečių pildė, girios tapo iškirstos; 
medžiai iškirsti ir Geltono
sios upės pakrantėmis. Per ’ 
ilgus laikus išnyko ir buvu
sių medžių i šaknys;
pasidarė netvirta, negalinti Į j 
atsakyti pries upes tvirtas j užmutt> bet vis tjek jo ma. 
si ioves. įšina atsimušė į karvę, ir iš-

! simušęs iš kelio, Samuelio 
automobiliuą nusirito klonin 
40 pėdų. Mašina pusėtinai 
apdaužyta, važiavusieji joje 
irgi apdaužyti. Bet karvė, 
nors ir suklupo, bet gręit at
sikėlė ir nuėjo savo locna 
pajėga, kur jai. reikia.

Ir taip visose pramonėse 
antrasai penkių metų planas 
pravedamas šu kaupu.' Bet 
Bostono “Darbininkas” ! 
tuoj nesiskaito,. / JiH turi !sU- 
ivo skaitlines, savb Mielus 
juodinijimui Sovietų Sąjun
gos. Ir todėl nereikia stebė
tis, jeigu'pas jį išeina “pra
garas;’, Bet tai' yra tik me- 
lągiąus sutvertas pragaras 
jo pątieš nėlaihiirigoj' galvo
je.

. . ... —------ i-------- L—-------- 1........ 1-1—

išriko tarpe ka
pitalistų pinigus . “pabaigi
mui? Sovietų valdžios. Vi
sa Amerikos Socialistų Par
tija 1 buvo užkinkyta ' šiam 
kruvinam ’ kohtr heVėliUcL 

„ __ piiąm darbui. Art'ąGrigai-
mafndatą yra gaVę’ iš ‘patieš i tįs paipįršo Jeigu menŠC;

vikąi manerkąd Sovietų vai- 
džia nenuverčiama,' ka’d . ji- 
riai atėjo gyventi,- ; tai ko*- 
kiems galams buvo tos kam1-1 
panijbs prieš Sovietus? Jei
gu menšęvįkai netroško So
vietų valdžiai pražūties, tai 
kam jie susivienijo su impe
rialistais prieš Sovietus? • 1

Tiesa, pavojų Sovietų Są
jungai yra ir dabar. Bet ne 

. pavojai iš Sovietų liaudies! 
lai veikimas ipUSgs^ ^ajp kacĮ tvirtino 

į menševikai ir Grigaitis. Pa
vojų yra iš pusės imperiali
stinio pasaulio, iš pusės im
perialistų karo prieš Sovie
tų Sąjungą. Štai kodėl ko
munistai kelia aūgštai So
vietų Sąjungos gynimo obąl- 

'sj. i .
■Jeigu menševikų tvirtini-, 

maš, kad Sovietų liaudis 
“baigia išeiti iš'kantrybės”’ 
,ir “apsidirbs su bolševi
kais,? buvo tik y įstos, gal vos 
fantazija, f ai ne, ws • kalti. 
Tai > Grigaičio i reikalas^ męs 
jis buvo-vi'enasušTų višta- 
gahdų/ ' įGė'raf,‘nkad dnbar; 
pTisipažįsta;’ • '1”'J •

Jau pas Klerikalus . < i

Dentistas A. Petriką jau 
nųvąžiąvo bendradarbiauti 
Bostono ; klerikalų, laikraš
čiui “Darbininkui/’ To lai
kraščio spalių 17 d. laidoje 
telpa Petrikos straipsnis 
“Visuomenės Labui.”". Ta'š 
ponas pradėjo su skloka, pa
siekė socialfašistus, dabar 
nutūpė pas klerikalus!

liniukų dalyvavimas Bažnyčios 
' vyskupų apaštalavime.
•- Reiškia, pasaulininkų, dajy- 

vavlmas Dievo Bažnyčios mi
sijoje.. ( šios dieviškos misijos, 
priešaky yra^ šventasis Tėvas 
ir vyskupai. Jie šiai misijai

■____ j_!lL L-L’_ __ i-/.1 -v

Viėšpatiejs Kristaus’ ‘ ’Jų .da’r-
• bas yra dirbti, už'žmonių sielų 
išganymą. ' ’ 'Katalikų akcija 
tad reiškia pasaulininkų pagal
bą vyskupams?

Katalikų akcijos priešaky 
visados yra .šventasis t Tėvas, 
vyskupai ir kunigai. Kūn nė
ra vyskupų, ten nėra katalikų 
akcijos. Kur nėra vyskupo,, 
ten nėra nieko, pareiškia >šv. t 
Ignatijus Kentėtojas,

Katalikų akcijos tikslas yra 
šventas. Tai Dievo Karalys
tės platinimas. '--- ------—
sielų išganymo tikslais.
Parapijonai-darbininkai gi 

toj akcijoj yra tik vyskupų, 
popiežiaus ir kunigų paklus
nus įrankis. Jie turi veikti 
taip, kaip anie tūzai* jiems 
prisako. ...

“Draugas” atsargiai pa
slepia nuo savo skaitytojų 
politinį katalikų akcijoš tik-

.. > 
taip Vokietijoj, katalikų ak
cija; pasirodė, paklusnus ir, 

I ištikimas kruvinųjų fašistų 
talkininkas. Tai gryna; kle-! 
rikajų organizacijai, kuriai' 
rūpi; nekokį, teų /‘apaštala- 

' i virnds”, bet pasidarbayimaę 
sustjprinirųui kapjtalizmo ir 
bažnyčios ( ant liaudies 
sprando.

Karvė Nurito Automobilį 
40 Pėdų

> . i * . » »

( , Nesenąi “Laisvėj” tilpo 
žinutė, kad avinas užmušė 
vilką, vietoj kad vilkas pa-

s išnaikins savb mirtinu priešą—Koinūnistų Parti-, slą. Visur, kaip Lietuvoje, 
pjakęs komunistų neapykanta ir jų baime, jis pa-

ienJonių griębėsi- <v|są|ąi}ę fašistinių vąltįlžįų Ritose ša 
^e, įet išnaikinti ^oipųnistų jųiekųr. neišųaikinp!

tą pasirįžo palodyti savo naivumą. Jis išstatė sa-

“atmuš netiesas, paskelbtas ‘Rusvoje Knygoje’,

Sveikas, Drauge Nygard!
Šiomis dienomis į New Yorką pribuvo vienintelis kol 

kas J ingtinėsę Valstijose miesto majoras, drg. Emilijus 
Nyga ,ld. Jis'yra'majoru nedidelio Minnesotos valstijoj 
mieste! Crdsby. J tą vietą Crosbės darbininkai išrinko d. 
Nygarjd pereitais metais. - 1 1 ' ),n -

Taiidar jaunas amžiumi ir kuklus vyras—rūdos kasė
jas (lįainierys)', kiiriairt teko proga būti pirmutiniu rau- 
d on u epu majoru Jungtinėse Valstijoje:1 Prie ’labai1 sun
kių aplinkybių, d. Nygard, tačiau?, atliko, visą eilę dide- 

, lių darbų) minėtam mieste gerinime-darbininkų gyvenimo 
sąlygų* Tą pripažįstą neti buržuazinė spaudą, kuri taip 
labai leapkenčia jo ir kuri prie pirmos progos pasirengu
si d. Ifygard “nakinti.” t t

komi
kaip žinia,; bus lapkričio 7 dieną). Rodosi nenaturąlu, 
kad nedidelio^ šiaur-vakarinių valstijų miestelio darbiniu-į 
kai turėtų ateiti pagelbon tokio metropolio- darbininkams, 
kaip |jew Yarkas.. B$t taip yra! Tačiaus, atsiminus, 
kad Nėw Yorke "randasi Jizdas pasaulio kapitalo — Wall 
gatvėi-išsiaiškina dalinai tasai Sunkumas, su kuriuo ten
ka sujidu.rti New Yorko darbininkams kovoje su išnau- 
įlbtojaiS/'*i »

Varpe Didžiojo. New. Yorko lietuvių, darbininkų, mes
ikiįame ^rįųgą? 'Nygard,įLąipo mūsų brangų svečią 

ir pirdiųtinį Jungtinių Valstijų raudonąjį majorą, atsto
vą kovingų Crosby*'miesto darbininkų.

Toljįdžio*meS'šankiame visUs lietįAuus darbininkus lan
kylis Į. L;o^iU^i,ruus. mitingus, .kuriuose kalbės d. Nyr< 
gard, kad išgirsti iš jo lūpų apie tai, ką Crosby darbi-

rg. Nygardo mfsljdd tikslas čia: padėti New Yorko 
u^istams rinkim^ kampanijoj (rinkimai,

8-

ĮDOMUMAI
! Giltinė

Geltonoji upė Chinijoj 
praeitą vasarą išsiliejo per 
kraštus ir prigirdė "apie 
50,000 chiniečių;, užliejo 
daugelį kaimų h\ didelius 
plotus dirbamo lauko. Tie 
laukai, sakoma, per keletą 
metų nebus tinkami . dirbi
mui ir maisto auginimui. 
Tai buvo ne pirmas ir ne 
paskutinis tos upės tekis iš-, 
šilįejimas. Ji jau yra pra
rijus : šimtus tūkstančių 
(Chjiniečių.

‘ Apie tas vietas,1 kuiiosė 
tankiausia upė išsilieja per 
kraštus, chiniečiai yra su
nešę ir sųpylę storus kraiM 
tūs-; ti^ sūįpylimai yra iŠ 
paprastos žemės Tb'dideliam* 
vandens spaudimui neatlai
ko. ' šių1 metų išsiliejimo 
dalina priežastis, tai' kad 
pylimas; toji apsauga buvo

važiavo vienas newyorkietis, 
t Samuel Slotnick, su savo 
i žmona pasivažinėt. Štai ant 

v _ j kelio pasimaišo'karvė. Sa- 
zeme • muej|s bandė pasukt auto-

Sunku Pabėgt Nuo Besive
jančios Upės

Kuomet upė išsilieja nak
ties laiku, . ji daugelį už
klumpa bemiegant. Žmonės 
pajunta, kad kas,tai ūžian
čiai atsimuša į1 jų namelius 
ir akimirksnyje namelis su
braška, susijudina ir pro 
langus ir kitas vietas už
teina vanduo. Kbl žmonės! 'New York
spėja apsiziūrėt/ l/ais a,tšįtii profesorius. Albert Einstein 
ko, jie, su.ąįųba jau ;.ųęsąmį įr gauna darbą . PgĮnčetono

Pribuvo

tolyn. Nąmąi greit išsiar
do, susidaužo;. jų> griuvėsiai ti. prie Amerikos - buržuazi- 
susimaišo su žmonėmis, ku- į jos, tai Einstein viešai pa- 
rie greit virsta lavonais/ reiškė, kad jis nieko bendro 

Dienos laiku žmonės, pa- neturi su komunistais.

universitete. Kad prisitaiky

DRAUGE, 
EIK TUO 
KELIU.

Vištos Galva ir Menševikai
\ * i k 1 į ' ' i . • į

“ N au j ienų” Grigaitis įsi
žeidę, kam mes sakėme^ kad 
menševikai ' pranašavo So
vietų valdžiai greitą galą. 
Girdi, tokie priekaištai “gi
mė vištos galvoje.” Grigai
tis ir jo draugai menševikai,
kurių troškimai senai pra-’ 
lenkė jų protą, tik-nurody- 
davę “į pavojus, kuriuos ne
išmintinga bolševikų politi
ka dažnai užtraukdavo ant 
sovietų valdžios.” O “tokių 
pavojų” buvę labai “daug.” 
Taip posmuoja Grigaitis sa
vo gazietoj spalių >13 d.

Bet tai tik virtinė žodžių, 
pabertų iš menševiko ^vištos 
galvos. : Jais gal1 galima ap-- 
gauti Kitus tokius; vištagaL. 
viusį bet* ne - klasiniai rsąmo-; 
nin^us’darbininkus. ( u',; ! 

į Kkip tik'apie šiuos “pavo
jus’^ Grigaitis' ir kijti mei)< 
ševikai,; zaųnįjo pep, , yisųs 
penf įolikąs metų;— ;zaųnijo, 
kad’ Sovietams tuo jaus bus . 
galąs. Dar daugiau: rfe tik 
zaunijo, bet Sušilę Jarbavo- ninku teisybę' 1/faktus apie 
si, kad nuvertus Sovietų, vai- darbininkų tėVynę. . ~ ‘ „ 
džią, kad’tuos pavojus padi- -džiui, Sovietų aųtompbiliųj

Melagiaus Galvoj 
Pragaras

Bostono klerikalų “Darbi
ninkas” (spalių 17 d.) už
vardina savo editorialą “Ro
jus ir Pragaras” (ir sako: 
“Apie badą Rusijoj rašo vi
so pasaulio spauda, vien tik 
Sovietų laikraščiai jį užgin
čija/’ .
-“Ginčytįs su to šlamšto re
daktorium neapsimoką. Pas 
juodą klerikalą gausi > tiek 
teisybės,1 kiek pas ožį pienu.) 
Su’jokiais faktais* jis UešL 
skaito. ’Jis’ kliedą, kad1 tint- * 
rąsąi penkių metų pląnąs. 
neišpildomas, h , ;■. 7

> “Dabbininkua? svarbu pa— 
slėpti nuo’ katalikų darbi-1

Pavyz-

dinus. Tam tikslui veikė ir 
... ....... ... . >>. ............

pramonė per pirmus devynis^
' ’ * * . • f

*-------- U------ Į.--;.......  —

ninkai jau atliko ir dar žada atlikti vadovybėje savo 
raudonojo tna j oro.-. 7. 7/7'7 •>',< >

Podraug šaukiame visus lietuyius darbininkus padėti 
visais galimais būdais Kompartijos rinkimų kampanijai, • 
idaųt musų kandidMai; su d. Robertu Minoru priešakyje, 
lapkričio 7 dieną'gautų kuodaugiaušiai darbininkų balsų. 
Tai būtų didelis protestas. z dąybininHų prieš tą sunkų 
vargą ir, .skurdą, ;kurį ^nąudpįojų. klaseąntmet^Jąnf/ 
mūč- Tai būtų • smūgis, kapitalizmui) ir. dideliu ląimėjipas 
darbininkų!

Lumbix,

KURIUO KEETW • ■ ■ “; ‘ i; 'L;
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St

Centro Pranešimai

apie 
ir apskričių veikimą, 
visai mažai gauna. Pa- 
visgi pas kuopų virši- 
nėra ganėtino susido- 

rei-
Jeigu viršininkai vi-

eilinių narių.
juk 'vajaus 
kiekvienam

nariui būti vyriausiu

laikas, 
kuopų

išvengti. Centro Komitetas iš . 
savo pusės dėjo visas pastan
gas, kad kaip nors išvengus, 
kaip nors tuos kivirčus išlygi
nus ir priėjus prie susitaiky
mo.

Perorganizuotos APLA 2 
kuopos nariai irgi panašiai da
rė. Jie visados anai pusei 
siūlė derybas delei susitaiky
mo. Vienu sykiu jau beveik 
prieita prie artimo susitarimo, 
abiem pusėm pusėtinai nusilei- l 
džiant. Bet vėliau skundėjai 
visai atmetė taikymosi pasiū-

Iš anksto prirengus susirin
kimams k 1 a u s i m us galima 
daug greičiau bizniškus daly
kus aptarti ir daugiau pakal
bėti apie abelnuosius savo or
ganizacijos reikalus. Reikė
tų taip pabandyti.

J. Gasiūnas, Centro Sekr.

ŠYPSENOS
Jis—Ar tu mane myli?
Ji—Argi reikia dar klaus

APIA 2-ros KUOPOS TEISMO EIGA į

Centras nors ir nuolatos ra
gina siųsti pranešimus 
kuopų 
vistiek 
sirodo 
ninkus
mėjimo savo organizacijos 
kalais.
s^i mažai rūpinasi, tai ką jau 
norėti iš

Dabar 
Reikėtų 
valdybų
organizatorium visų kitų narių. 
Juk eiliniai nariai tiktai tada 
stos smarkiau darban, kuomet 
matys savo kuopos valdybą 
tifipgi dirbant.

Nežinia, kiek jau šiuo laiku 
yra gauta naujų narių. Atrodo 
nedaug. O tai turime būtinai 
susirūpinti, kad tą nepakanka
mą dirbimą per pereitas va
jaus dienas galėtume savo ge
ru darbu atpildyti.

*APLA 2 kuopos teismas tę
siasi. šiuos žodžius rašant jau 
buvo praėję keturios teismo 
dienos. Tačiaus visai mažai 
kas atlikta. Jeigu taip ir to
liams eis, tai per dvi savaites 
teismo negalima bus užbaigti.

Pirmiausia k 1 a u s i n ėjami 
skundėjai. Jie bando įtikinti 
kitus, kad APLA 2-roj kuopoj 
buvo dvi organizacijos. Bandė 
keletą ir dokumentų priduoti, 
bet tie dokumentai visai ne
pakankamas įrodymas, 
buvo dvi organizacijos.

Apskustieji turi gana 
dokumentų įrodyti, jogei 
viena organizacija. Jau
dokumentų nemažai priduota 
ir dar., bus daugiau priduota. 
Visos knygos rodo, kad tai bu
vo viena organizacija. Lie
tuviškai visi dokumentai ’yra 
APLA vardu, tiktai' angliškai

1 vardai sumaišyti.
Sekančiame APLA skyriuje, 

be abejonės, bus daug daugiau 
apie teismą pranešta.

joge!

daug 
buvo 
tokių

Taipgi reikia pasakyti, kad 
šitas teismas suės labai daug 
pinigų. O jisai buvo galima

tymus ir tokiu būdu negalima, u, juk visas vakaras šoka-
buvo prie to prieiti.

Susitaikymo p asitarimams 
nutrūkus, prieita prie teismo, 
kuris ir dabar tęsiasi.

Turėtume visi draugai 
draugės suprasti tai, kad kuo
met prisieina teismų pagelba 
organizacijos reikalai rišti, tai 
tenka panešti organizacijai 
milžiniški nuostoliai, o kokia 
iš to nauda? Argi mes nega
lime tuos savo reikalus išrišti 
savo organizacijoje? Juk mes 
turime organizacijos konstitu
ciją, taisykles ir kitokius pa
tvarkymus. Jeigu tiktai laiky
tumės konstitucijos ir kitokių 
patvarkymų, aišku, nebūtų jo
kių nesmagumų ir organizaci
jai būtų ant sveikatos.

Bėda, kuomet atsiranda or
ganizacijoj užsispyrėlių, kurie 
nesiskaito su jokia konstituci
ja ir įstatais. Nariai turėtų 
sudrausti tokius užsispyrėlius. 
Tada būtų daugiau ant sveika
tos organizacijai ir visiems na
riams. •

Mūsų organizacijoj taipgi 
nemažas trūkumas ir tuomi, 
kad nariai labai mažai peržiū
ri savo organizacijos konstitu
ciją. Jeigu kiekvienas narys 
turėtų prie savęs organizacijos 
konstituciją ir žinotų nors jau 
svarbiausius konstitucijos pa
ragrafus, taigi tada bile kas 
negalėtų jų suklaidinti. Būtų 
gerai, kąd kuopų susirinki
muose būtų kiek galima paaiš
kinama konstitucijos svarbiau
si punktai.

me. t
Jis—Bet ar tai yra įrody?- 

mas?
Ji—Bet ar tu žinai į ką 

tu panašus, kaip šoki ?...

Mikas—Kur praleidai šių 
metų vakacijas?

Jonas—Namie, 
bas sutrukdė.

Mikas—Bet tu 
darbo neturi.

Jonas—Taigi, 
jieškojau.

nes dar-

sakei, kad

aš jo vis

Motina—Dukrele, k o del 
tąip užkimus?

Duktė—Todėl, kad mano 
vyras vėlai parėjo namo.

Petras — Nūs prendžiau 
savo dukterį išmokyti, tik 
nežinau, ar už pianistę ar 
dainininkę.

Jonas—Geriau lai bus pia
nistė.

Petras—Ar tu girdėjai ją 
skambinant?

* Jonas—Ne, bet aš girdė
jau ją dainuojant.

Mokytojas—Kokios veis
lės yra arkliai ir asilai?

Vaikas—Tos pat veislės, 
kaip ir mano pape, nes ma
ma taip jį vadiną.

Surinko
Raudonas Pipiras.

PITTSBURGH, PA. — Spa
lio 9 dienoj pradėta klausinė
ti skundėjų pusės draugijos 
(2 kp. LAPA.) pirmininkas 
Marazauskas. Kol jo advoka
tas Stoner klausinėjo, tol buvo 
jam gana gerai, bet ant ryto
jaus paėmus klausinėti APLA 
2 kp. advokątui.Eckertųi,-visai 
kitaip pasirodė. Marazauskas 
maišėsi ir niekur neprirodė, 
kad tai buvo dvi atskiros or
ganizacijos. Dokumentais ji- 
sai buvo apipiltas. Vis tai 
APLA 2 kp. vardu. Paduo
ta Marazauskui, peržiūrėti 
visos protokolų knygos. Jisai 
turėjo pripažinti, kad tąi vis 
APLA 2 kuopos knygos. Pa
duota didelė metinių atskai
tų knyga ir tai jis turėjo pri
pažinti, kad APLA 2 kuopos 
vardu yrą. Klaustas, ar jų 
draugija (2 kp. LAPA) pir- 
miaus yra turėjus kokias nors 
knygas—jisai negalėjo atsaky
ti. Paklaustas, ar turėjo pro
tokolų knygas—jisai pasakė 
neturėję. Paklaustas, ar jų 
draugija turėjo pirmiaus at
skirus narių susirinkimus—jis 
ir į tai nieko negalėjo pasaky
ti.

Spalio 11 ir 12 Rodgers bu
vo klausinėjamas. Kol jo ad
vokatas klausinėjo, tai jis visgi 
kiek nors pataikė atsakinėti, 
bet kai paėmė klausinėti apsi- 
gynėjų advokatas Eckert, tai 
nabagas Rodgers visiškai su
klupo.- Jisai net pasirodė* labai 
prastai su savo dokumentais. 
Ant savo dokumentų jisai pa
dėjo “LAPA. 2 kp.” vardą, ,o 
į knygas įrašė jis pats APLA| 
2 kp. vardą. Ant dokumen
tų vardas atrodo trintas. Tuos 
dokumentus teisėjas pasiėmė į 
savo rankas. Rodgers taipgi 
buvo apipiltas dokumentais. 
Pagalios matydamas nieko ne
begali padaryti ir daug me
luoti, tai jis pasivertė visiškai 
neišmapėliu; Kupmet paduo
ta dokumentas, kuriame Cen
tras prašo paskolos $1,000 iš 
APLA 2 kuopos ir kuopa yra 
davus tą paskolą, tai', jis! pasa
kė visai nežinąs .Apie tą dokų-

į darbą. Sutikta paliuosuot ir ! 
paimta liudininku J. Samulio-| 
nį iš Grand Rapids.

Iš Carnegie Šiurmaitienė 
taipgi buvo pakviesta liudy
ti. Jinai liudijo, kad buvo 26 
ir 27 seimų sekretorė ir kad 
tuose seimuose svarstyta apie 
APLA kuopų turtą. 27 seimo 
protokolas buvo tilpęs “Lais
vėj” ir jame yra pasakyta, 
kad APLA 2 kp. namas yra 
vardu “2 
bankuose 
ir taipgi 
Pasirodė,
žino, jogei APLA 2 kp. turi 
savo namą.

Rašant šiuos žodžius jau bu
vo praėję penkios teismo die
nos. O tiktai maža pradžia 
padaryta. Nežinia, kada jis 
pasibaigs.

ga yra kooperuoti su tais 
draugais, idant šį vajų pada
ryti pasekmingu.

Ryšyj su vajum nutarta pri
sidėti prie LDSA 14 kp. reng
ti bendrai prakalbas Dr. J. 
Kaškiaučiui spalio 22 d. Tė- 
mykite garsinimus.

Koresp.

GARDNER, MASS.

kp. LAPA”, pinigai 
APLA 2 kp. vardu 

kitokiais vardais, 
kad ir seimas pripa-

Reporteris.

HUDSON, MASS
Gimimo Dienos Paminėjimas 

ir Aukos Polit. Kaliniams

surprize partę.

RAUDONAI LENTA
“LAISVĖS” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus len ktyniuotojai ir veikėjai:
S. Wallace, Kenosha, Wis. ......... 1 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill.............1
S. Misevičius, Gardner, Mass..........
A. Kupčiūnas, Phila, Pa«..............
J. Chinski, O’Falon, III. ...............
A. Klimas, Hartford, Conn. ....
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . 
M« Burauskiehė, Waterbury, Conn 
Baltrūnas, Brooklyn, N. Y................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y..................... 1
S. Puidokas, Rumford, Me.................. . . . . 1

kitų draugų ir draugių stoju į “Laisvės”

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa............... 9
D. Krūtis, Elizabeth, N. J................ ..  .6
P. Bokas, Waterbury, Conn......................3
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa................. 2
I. Kartonas, Yonkers, N. -Y................ •. . .2,
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. .... .2 
R. Jarvis, Plymouth, Pa. ••..................... 2
P. Greiviškis, Hudson, Mass.......................2
J. Katilius, Bridgewater, Mass..................2
J. Grybas, Norwood, Mass...........................2
J. Gaidip, Maynard, Mass........... ..  1

Drg. J. GrybAs rašo: “Aš kaip ir daugelis 
vajų ir su pirmu šūviu suteikiu du skaity tojus. ' Taipgi aš iššaukiu į proletarines 
lenktynes sekamus dd.: Paulenką iš Lowell, Račkauską iš Haverhill, S. Penkauską iš 
Lawrence, E. Davidoniene iš Worcester, Barčienę, Kubilius ir Kvietkauską iš So. 
Boston, J. A. Samulėną iš Fitchburg, Baroną iš Hudson, Egerį ir V. Vilkauską iš Na
shua, Venckevičių iš Cambridge ir Massachusetts čampioną G. Šimaitį iš Montello. Aš 
esu tikras, kad pirmoji dovana teks Mass, valstijai, bet mano siekiu pralenkti visus su
minėtus draugus ir drauges. Taigi jeigu norite išlaikyti garbę, tai laikykitės!

Drg. P. Karpich, iš W. Lynn, Mass., prisiuntė laišką ir sako: “Aš stoju ‘Laisvės’ va- 
jun, kaip ir pereitais metais. Prisiųskite man nors 6 knygas ‘Pirmoji Pagalba Ligo
je ir Nelaimėje.’ Nors sunkūs laikai, bet tikras, kad gausiu skaitytojų.”

Drg. Geo. A. Bražinskas, iš Athol, Mass., kuris pereitais metais darbavosi “Laisvės” 
vajuje, rašo, kad jis stoja vajun ir greitai prisius naujų skaitytojų, nors ir daug yra 
kliūčių. “Dirbsiu, kiek mano spėkos leis, mūsų kovingai spaudai”—baigia savo laiš
ką.

Drg. Joe Raulinaitis, sekretorius ALDLD 22 kuopos iš Clevelando praneša, kad 
kuopa išrinko vaininkais drg. J. Petrauską,, J. Mažeiką, S. Mažeikienę, W. Lobikį ir J. 
Raulinaitį. Jis prašo daugiau medžiagos >del gavimo naujų skaitytojų.

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

Spalio 7 d. draugė F. Sikor
skienė L. P. Kliube surengė 
savo vyrui gimimo dienos su
kaktuvių
Sukvietė savo idėjos draugus 
ir drauges. Visi susirinkę 
linksminosi, valgydami gar
džiai pagamintus sd. Sikors- 
kienės valgius; po to visi sma
giai pasišoko. Gi vietos su
sipratę darbininkai, jeigu ka
da pasitaiko kur pasilinksmin
ti, tai jie niekados nepasiten
kina tik savo asmeniniais sma
gumais, bet atsimena ir apie 
savo klasės kovotojus, kurie 
už darbininkų klasės reika
lus pūsta sukišti į drėgnus ur
vus fašistinių valdžių. Taigi 
ir laike šio pasilinksminimo 
draugai įnešė sumanymą, kad 
kiek kas išgali paaukot Lie
tuvos politiniams kaliniams; 
surinkta 5 dolęriąi. Nors tai 
nedidelė auka, bet vis geriau, 
kaip niekas. Mes pageidau
jam; kad ir kitų kolonijų su
sipratę darbininkai draugiš- 

mentą, nežiūrint to, kad jis1 kuose suėjimuose panašiai pa- 
pats ant jo yra pasirašęs, kai
po Centro prezidentas. Pri
spirtas prie sienoš jisai pasi
sakė tuo laiku gerai nemokė
jęs anglų kalbos, todėl visai 
neskaitęs pasirašęs. Ant čer 
kiy tuo laiku pasirašydavęs

• irgi visai nežinodamas, kam 
mokąmi čekiai.

Rodgers baisiai suklupo ir 
su savo pavkrde. Kuomet pa- j 
duota jo paties rašytos popie- 
ros vardu5 APLA 2 kuopos ir 
padėta F. Rudzevičius, tai ji
sai pradėjo užsiginti, kad tai 
jo pasirašyta. Jisai pradėjo 
argumentuoti, jogei 1916, kuo
met ėmęs pilietines popieras, 
permainęs savo pravardę į 
Rodgers ir nuo to laiko jis 
niekur nenaudojęs Rudzevi
čiaus vardo. Bet ir čia jam. 
nenusisekė. Adv. Eckert iš
sitraukia aplikaciją, kurioj ji
sai pasirašo Rudzevičiaus var
du ir ta aplikacija išpildyta 
1918 metais, kuomet jis prisi

prašė; prie APLA. Ot tai; buvo 
[jam strioko. Bandė neprisi- 
I pažinti, kad tai jis yra pasira
šęs, visgi sakė, kad tai pana
šus raštas į jo r'aštą. Paga
lios prisipažino, kad tai jo 
raštas ir jo aplikacija ir tada 
turėjo...prisipažinti, kad ir pų-- 
miaus priduoti popieriai su 
Rudzevičiaus vardu yra jo.

Eckert pridavė jam vieną 
protokolų knygą ir jis turėjo 
pripažinti joj protokolus sura
šęs ir taipgi kad jinai yra 
APLA 2 kp. knyga. Tada 
skaitė kai kuriuos protokolus1 
arba tų dalis ir iš jų pasirodė, 
kad viskas buvo1 vedama 
APLA 2 kp. vardu ir kad ki
tokių protokolų visai nebuvo 
ir taipgi kįtokių knygų nebu
vo. ’

Pagalios Rodgers advokatas 
j Stoner . prašė teisėjo ; paliuo- 
I suoti Rodgefs, nes jis turįs eiti

darytų.
Aukotojų vardai: Po 25c.— 

A. Sikorskis, Sikorskienė, P. 
Vaitekūnas, Vąitekunienė, M. 
Kazlauskas, Kazlauskienė, F. 
Vadvilavičius, Vadvilavičienė 
ir jų duktė, M. Lakštutis, Lak- 
štutienė, T. Arlauskas, Ig. 
Markūnas, S. Kukauskas, A. 
Kaminskas, R. Montvila, K. 
Urbonas. Suaukota $4.75; 
smulkiais 25c. Viso $5.00.

Varde L. polit. kalinių tariu 
širdjngą ačiū. Aukas siun
čiam per “L.” administraciją. 
Malonės pasiųst ten, kur rei
kia.

M. P.

EASTON, PA
ALDLD 13 kp. Remia Audėjų 

Streiką; Prisirengė Vajuj

Spalio 8 d. įvyko ALDLD 
13 kp.»susirinkimas, kuriame 
apart kitų organizacinių rei
kalų sv.arstyta tarptautinis vei
kimas, ir kuomet dabartiniu 
laiku tęsiasi šilko audėjų strei
kas, vadovaujamas kairiosios 
NTWU, tapo paaukota $2.50, 
o vėliaus vienas draugas pri
dėjo dar $2.50, Tai susidarė 
visa penkinė streiko paramai. 
Taipgi, atsižvelgiant į tai, kad 
Kompartija lošia svarbią rolę 
šiame streike, taipgi paaukota 
$2.50. Ižde bepaliko dabar 
tik keli centai.

Mūsų spaudos ir draugijos 
vajus taipgi plačiai apdisku- 
suotas. Vajaus- kapitonu ta
po išrinktas draugas V. Stan
čikas, kuris dikčiai pasidarba
vo mūs laikraščiams pereitais 
metais ir buvo nuolatinis “L.” 
ir “V.” platintojas. Jo pagel- 
bininkai tapo paskirti dd. V. 
Kaulius ir J. šlapikas. Dabar 
kiekvieno' kuopos nario parei-

LDSA 50 kuopa turėjo va
karienę. Ten buvo prisimin
ta apie Lietuvos politinius ka
linius ir draugai paaukavo jų 
reikalams. Aukavo sekami 
draugai: M. Phillips. A. Pu- 
nis, M. Šleiva, M. Šliekis ir 
A. Šliekis po 25 centus, o d. 
A. .Grubinskas 50 centų. Viso 
surinkta $1.75 centai. Vėliaus 
drg. Balcevičiai paaukavo 
obuolių beskę, už kurią gau
ta $1.35 ir paaukota tam pa
čiam tikslui. LDSA 50 kuopa 
iš savo iždo pridėjo $2.57 ir 
kartu sudarė Lietuvos politi
niams kaliniams $7.00, kurie 
yra pasiųsti per ALDLD cent
ra. £

Taip mūsų draugai ir drau
gės pagelbėjo Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių kovotojams 
minint L.K.P. 15-kos metų su
kaktuves.

M. Šliekis-

Aktoriai Tikrai Kovos
HOLLYWOOD. — Ame

rikos judžių aktoriai tikrai 
kovosią prieš Roosevelto kor 
deksą, kuris aktorių mokes
tis bando sumažinti. Akto
riai sako, kad dideles kom
panijas, kaip tai: Warner 
,Bros., Paramount ir Metro- 
Goldwyn-Mayer, prie bank- 
rūto privedė ne didelės tų 
“žvaigždžių”-aktorių algos, 
bet netikusi tvarka.

SKA1TYK LAISVE

Vargdienių Vaikai 
Žūsta nuo Epidemijos

ROSEMONT, W. Va. — 
Per pastaruosius keturis 
mėnesius čionai mirė 25 dar
bininkų kūdikiai nuo epide
mijos, kuri vadinasi “flux”. 
Tai vidurių paleidimo liga, 
kuri pradėjo plėstis delei 
viešpątaujančio skurdo dar
bininkų šeimynose.

SUSIKIRTIMAS SU 
SKEBAIS

CHESTER, Pa.—Spalių 16 
d. čionai įvyko aštrus susi
kirtimas tarpe Fordo dirb
tuvės streikierių ir skebų. 
Vienam skebui koja išlauž-

IR KITIEMS UŽRAŠYK ta.

“Laisves” Koncertas
VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE 

ĮŽANGOS TIKIETUS. — STEBĖTINAI 
ŽEMOS KAINOS: TIK 50c ir 75c’

NEDĖLIOJĘ, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y.

K. MENKELIŪNIUTĖ
Po grįžimui iš Italijos Menkeliūniūtė neturėjo 

progos pasirodyti kaip išsilavinusi dainininkė. 
Nes tik sugrįžus, ją suėmė sunkios slogos. Ban
dant dainuoti turint slogas, sveikata pablogėjo ir 
taip vargino mūsų dainininkę apie septynis mė
nesius. Dabar ji jau sveika ir dainuoja lengvai.

\ Jos išsilavinimą ir talentą turėsime progos pa
tirti “Laisvės” koncerte.

Anna Klymkowska, Soprano • u .
Ji yra iš New Haven Conn., pasižymėjusi kaipo 

gera dainininkė. Mes turėsime progos ją % 
išgirsti “Laisvės” koncerte

A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas, 
Dainuos “Laisvės” Koncerte Naujas Dainas.
Apart suminėtų, dalyvaus visa eilė kitų so

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

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS
ORKESTRAI

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesfie kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KIS1ION, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT MJCH.
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Ketvirtas Puslapiu /

o vėliaus už keleto savaičių, baigus skai
tyti iki galo brošiūrą, daug ji kalbėjo apie 
knygelę. Knygelė labai jai patikusi!

—Joje yra vien tik teisybė,—sakė moti
na,—taip, tiktai teisybė.

Štai dabar gražiai apsirengusi marti sto
vėjo prieš ją, o vežimėlyj juokėsi anūkė. 
Motina ilgai žiūrėjo į mergaitę. Paskui 
ji atitraukė ranką nuo vežimėlio ir kiek 
galinga būdama užklausė:

—Ko-de-1,—tarė ji pėrtraukiančiu balsu 
ir įdebdama akis į marčią.—Ko-de-1... atė
jai pas biedną žydelką? Lau-kan!

Kambaryje visi nutilo. Daugelio akys 
sužaibavo nuo nujaučiamo skandalo. Moti
na pažvelgė į mane. Jos krūtinė augštai kil7 
no josi. Ji uždarė akis, sunkiai alsuodama.
- Žmona mano jaunesniojo brolio dar pa
stovėjo gretimai su vežimėliu. Kiti pradėjo 
kalbėtis apie savo reikalus. Vežimėlis grei
tai išvažiavo.
akis ir apžvelgė kambarį, tartum ko tai 
jieškodama. Jos veidas prasiblaivė ir var-

1 K; MrV'

. * -.7:' 4V J ' • •» . V ’* , • . Keįyirtad., Spalio 19, 193? \

spėkos visokiais būdais1 puola 
revoliucinį judėjimą. Jie Susi
būrė į bendrą frontą ir puola 
revoliucines organizacijas, kad 
kuo daugiausiai pakenkus re
voliuciniam veikimui. Bendo- 
ravičius, Merkis ir kiti sušilę 
darbuojasi, kad tik daugiau 
atitraukus darbininkų nuo revo
liucinio judėjimo, jie dalį dar
bininkų suklaidino, vartodami 
kaires frazes, kad būtent jie. gi
na darbininkų judėjimą. Bet 
tas jiems nebus pasekme, visa
da'. Darbininkai pamatys ir at
sitrauks nuo jh, kaip kad dau
gelis jau padarė. Vienas Phil, 
darbininkas skaitė Pruseikos 
“Klampynę,” jis dalyvavo 
Brooklyne “Laisvės” piknike ir 
kuomet Pruseika 'po 1 pikniko 
taip bjauriai aprašė apie jį, tai 
minėtas draugas pasakė “N. 
G.’’ ir kartu Pruseikai: “Vis 
maniau, kad jūs rašote teifeybę 
apie darbiriinkų reikalus, bet 
kuomet pats savo akimis ma
čiau1 “Laisvės” pikniką ir skai
čiau jūs gazietoj tokį melą, tai 
griežtai atsisakau
daugiau skaityti, ir kitiems pa
sakysiu, kad neskaitytų.” Tai

■ ■ , ; ’'T111-------- -

Spalio 21 d., po Nr. 995 N. 
5th St., 7 :30 vai. vak., bus pui
ki vakarienė., šią vakarienę' 
rengia ALDLD 10 kuopa, kad 
sukėlus keletą centų del palai
kymo 
Namo, 
šokiai, 
lonijas 
gimė.

kambarių, — Liaudies 
Bus puiki programa ir 
Kviečiame ir kitas ko- 

dalyvauti šiame paren-

" DETROIT, MICH.
Spalio 21 d. 7 130 j vai. .vakare 

Draugijų syetainėj jbuB . ALDtt> 52 
kp. susirinkimas. Visi naciai būkite 
ir naujų narių nors po vieną kiek
vienas gaukim.
mas ant centro komiteto. Taipgi pa
imkit

Taipgi ,bus balsavi-

ALDLD knygas.
Sekr. N. Astrauskienė.

(247-248)

Dialogas”, trumpa komedija verta 
matyti. 
vis|

Įranga tik 40 centų. Būkit 
ant šios vakarienės. y

Komisija. **
<246-248)

Lyros Choras, nors neskait
lingas nariais, bet jis deda visas 
pastangas, kad ne tik išauk- 
Įėjus chorą skaitlingu, bet ir 
padarius vienu iš pavyzdingiau
sių chorų, ne tik dainavime, bet 
ir veikime darbininkų judėjime. 
O tai atsieks, nes • jaunuoliai 
energingai rūpinasi nė tik dai
nuoti, bet ir suprasti, kodėl jie 
dainuoja proletarines daineles 
ir tt.; ir kodėl jiems reikia or
ganizuotis į revoliucine's organi
zacijas. O tas labai svarbu. 
Dar ir toliau jie‘eina: jie' rū
pinasi, kad parėmus ir revoliu
cinę darbininkų spaudą, “Daily 
Worker.” Bet bėda su mūsų se-

LOYALVILLE, PA.
Vištienos vakarienė, pas Marijoną 

Petritis, Oct. 29, 
mos. Valgių ir 
visiems. Įžanga 
to paties tikieto 
žąsį.

ant Valinčiaus far- 
gėrimų bus įvalias 
$2.00 ypatai. Ant 
galėsite išlaimėti

(247-248)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

mo, lietuvių kuopos, mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčios vąkare. 
October 20 d.f 8 vai. vakare; Lie-*! 
tuvių salėj, 180 New York Avė., 
Newarke. Visi nariai esate būtinai 
kviečiami atsilankyti, nes tarime 
daug labai svarbių dalykų aptari
mui. Užbaigus kuopos reikalų susi- < 
rinkimą, drg. J. Kaškiaučius duos 
pranešimą unijos klausimu; po to 
seks bendros diskusijos. Diskusijos 
visuomet esti žingeidžios, todėl, drau- 
gai atsiveskite ir pašalinių draugų. 
Nepamirškite pasiimti narinių kny
gučių.

Draugiškai, Sekretorius.
(246-247)

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 suglauskinie 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. Eikime pir
myn proletarų meno patiektu keliu, 
kaip dainavom revoliucines dainas, 
ir

PHILADELPHIA, PA.
Masinis susirinkimas, kuriame iš

duos raportą delegatas iš jaunuolių 
prieškarinio kongreso įvykusio Pa- ' * 
ryžiuje; atsibus ketverge, 19 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. a.

Dalyvaukite ‘'Daily Worker” kon* 
certe ir baliuje, kuris įvyks petny- 
čioje, 20 • spali 
ma: Emilė Bathack+.. 
grupės dalyvaus ir bus 
iš John Reed Club. 
200 
bus

tą melagę i nesniais veikėjais ir veikėjom, 
1 kurie meta jaunuoliams skers- 
painius tame darbe. O da kas 
svarbu, tai kad skaito save su
sipratusiais darbininkais. Tas 
labai prisideda prie puldymo 
choro, prie atėmimo energijos 
jaunuoliams. Tokis nusistaty
mas labai žalingas darbininkų 
judėjime.

Lyros Choras laiko savo pa
mokas kas penktadienis Liau
dies' Name, 995 N. 5 th St., 
kaip 8 vai. vakare. Daugelio 
progresyvių tėvų vaikai neda; 
lyvauja chore, kad ir galėtų da- 
lyvaut, tokis nusistatymas nau
dos neduos darbininkų klasei. 
Jei kas chore yra negera, tai 
reikia prašalinti, nepasitrau
kiant iš choro, bet būnant cho
re ir reikalauti, kad tie blogu
mai būtų prašalinti. Prie to 
daugelis ir suaugusių darbinin
kų; kurie myli dailę, būtinai ‘tu
rėtų dalyvauti ir kitus raginti. 
Turim, philadelphiečiaų išbuda- 
voti Lyros Chorą skaitlingu ir 

n'eturėjdfne galingiK

Bus puiki progra- 
n a re artistų 

iti talentai 
Chor bus iš 

balsų. Vyriausias kalbėtojas 
Robert Minor.

(246-247)

dainuokim.
Vilijos Choro Narys.

Tada motina vėl atidarė , . , . . , ,. . ,drąsus ir teisingas darbininko 
atsakymas. O tokių yra daug.

Philadelphijoj ir apielinkėse 
mūsų veikimas nekooperuoja 
taip, kaip jis turėtų būti. Ko
lonijos draugų apsnūdimas ma
tosi didelis. Ir kuomet pasireiš
kia didelis apsnūdimas mūsų 
draugų šitame kovų laikotarpyj, 
tai rimtai reikia susidomėti, ir 
griebtis griežtų priemonių, kad 
pataisius mūsų .veikimą. Jau 
nekalbant, kad ALDLD kuopos 
nedalyvauja tarptautinėse kovo
se, bet ir lietuvių dirvoj apsi
leidimas yra. Šiuo laiku nu
siauto didelės bąngos streikų. 
Juose dalyvavo daug ir lietuvių. 
Audinyčių streikas, valgyklų 
darbininkų, “Lehton,” . trokų 
draivferių, bekernių, Fordo irtt. 
Veik visuose streikuose yra da
lis lietuvių darbininkų, ypatin
gai audinyčiose turim narių ir 
mūsų organižacijos, 6 vie'nok jo
kio daly vūmo mes’ į 
tame ddrbeJ' Tai didelis trūku
mas ir nesupratimas, kaip veik
ti. Tie trūkumai nors dalinai- 
reikia pradėti dildyti. Tad, A 
LDLD 6-to Apsk. konferencijoj 
bus daugiausia kalbama, kaip 
mūsų organizaciją sutvirtinus 
narių skaičium ir veikimu re
voliuciniam ’■judėjime. Antras 
punktas, tai spauda. Be 
voliucinės spaudos negali būti 
jokio revbliucinio veikimo ir ne
gali augti mūsų organizacija. 
Dar kartą raginu kuopas daly
vauti šioj konferencijoj ir su
teikti naudingus patarimus AL 
DLD 6-tam Apsk. ’

. ALDLD 6-to Ąpsk. Sek. .

(Pabaiga)

Kol mano motina buvo sveika, tai jau
nesniojo brolio žmona labai retai užeida
vo. Ir kam gi? Juk jos vyras yra augštas 
valdininkas, jos tėvas taipgi viršininkas, 
giminės—advokatai, inžinieriai, dideli pirk
liai, ir kas jiems biedna žydelka, gyvenan
ti iš savo vaikų uždarbio? Žmona mano vy
resniojo brolio taipgi buvo iš turčių. Jos 
abi, susitikusios šokių svetainėje arba ki
tur, ne kartą savo tarpe kalbėjosi: “Tai 
tiesiog gėda mums, tie seniai apvagia savo 
vaikus! Tik įsivaizdink, pereitą sakmadienį 
senė pirkosi žąsį, ką tu pasakysi? Ji valgo 
žąsis, už mūsų pinigus!”—“Taip,—pridėjo 
antra,—o senis kiekvieną dieną lanko val
gyklai Budapešte ir dar duoda dovanas pa
tarnautojams.”

Jos taip kalbėdavo, nesivaržydamos prieš 
žmones. Motfna tą žinojo. Ji tankiai verk
davo ir kalbėdavo: “Nereikia del to kelti 
skandalą, nes mes negalinie gyventi be jų 
pinigų. O ir kam nustatyti sūnus prieš jų
žmonas? Dar susipyks, o aš ir taip jau|Š° žymės sumažėjo. Pasilenkiau prie jos 
greitai pasitrauksiu iš jų kelio.” Ji daug ilr tariau:
kartų skundėsi atvirai. Ji šypsodavosi mar- . Motin, aš einu. Veliju tau visko ge- 
čioms tada, kada retkartėmis jos užeidavo kiaušio,—pabučiavau ją ir jos ranką, visr

i ko kuo geriausio!
Ji jau negalėjo kalbėti, tik žiūrėjo į mane 

i apvaliomis akimis.
Naktį ji mirė.
Jau du metai po jos mirties. Kiek kartų 

aplankiau savo tėvą, vis stengiausi surasti 
brošiūrą žydų kalboje.' Bet veltui. Atro
do, kad motina atidavė ją savo vienai prie- 
telkai, kuri lygi buvo jai pagal klasę. 
Ar taip, tikrai nežinau, nes galėjo gimines 
ir į pečių įmesti. ( ,

“Cha vėrini aller lender fereinigt eich!
—labai sujudino senelę, buvusią tarnaitę 
ir giminaitę įvairių viršininkų, kuri gėdP 
josi prisiminti savo praeitį, taip domiai ji 
perskaitė ją, kur buvo aprašyta jos ir kitų 
vargas.

—Taip, su tarnaitėmis taip tikrai ir bū
na,—sakė ji, atsistojusi į mano pusę, po 
perskaitymo mano pirmo kūrinėlio; bet tik 
prieš pat savo mirtį ji išdrįso maištininkiš-> 
kai numesti retežius, prakalbėjo vengrų 
kalboje, dalyvaujant viršininkams, ir parei
kalavo atskaitos nuo vienos iš savo marčių, 
kurios ją niekino: “Kam atėjai pas biedną 
žydelką?” Taip, tik labai vėlai , jos gyve
nime ji gavo skaityt tiesos raštus, labai 
vėlai.

pas mus. Pataikavo joms; tik kada jos iš-; 
eidavo, tai kalbėjo, kad ji žino, kaip tos ' 
poniutės atsineša linkui senelės.

Kartą mano jaunesnis brolis atvažiavo 
iš Budapešto ir pasikvietė laukan tėvą ir 
motiną. Jis, sėdėdamas automobiliuje, kal
bėjosi su tėvu ir rūkė cigarą. Kada au
tomobilius nuvažiavo, tai ant kelio kosėjo 
mano abu tėvai, apsupti dvokiančių gazo
lino dūmų. Po to mano motina sakė man: 
“Sūnau, tu teisingas. Tavo komunistai sa
ko teisybę. Turtingi su savo šunimis ge
riau apsieina, negu su biednais, net ir tada, 
kada jie yra tavo gimine.” Ji verkė kal
bėdama apie gimines viršininkus ir valdi
ninkus, kurie statosi aristokratais, apie tai, 
kokis sunkus ir vargingas jos gyvenimas 
buvo, kaip paniekinančiai juos iššaukia ant 
gatvės, kalba, rūkydami cigarą, ir nuva
žiuoja, paleidę dvokiančius automobilio dū
mus.

Kartą parnešiau namo brošiūrą; ji buvo 
parašyta žydų* kalboje po antgalviu: “Cha- 
verim aller lender fereinigt eich!” (“Pro
letarai Visų Šalių Vienykitės!”)

Motina, perskaičius tą obalsį, nustėmė 
akinius ir apsižvalgė, o paskui ir vėl per
skaitė. Jos lūpos judėjo, žandai paraudo,

—Motin, aš einu. Veliju tau visko ge-

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

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

(246-247)

MONTELLO, MASS. 
EXTRA!

Jaunų Komunistų Lyga rengia 
svarbias prakalbas ketvirtadienio 
vakare, kaip 7:30 vai. spalio 19, 1933, 
Lietuvių Tautiškam Name.

Šiose prakalbose bus gerų kalbė
tojų, ir svarbiausia bus išgirsti mū
sų vietinius du jaunuolius išduodant 
raportą iš prieškarinio kongreso. Tai 
draugės ir draugai malonėkite atsi
lankyti į šias svarbiai prakalbas.

Kviečia Jaunų Komunistų Lyga.

SO. BOSTON,! MASS.
LDSA 13-ta kuopa rengia vakarie

nę su pamarginimais, nedėlioję, spa
lio (October) 22, 1933. Kliubo svel 
taihėje, 376 Broadway, So Boston, 
Prasidės lygiaį 7 vai. .vąkare. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Labai 
linksmą vakarą praleis visi, kurie 
atsilankys. Bus sulošta “Merginų

'■ SHENANDOAH, PA. *
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 1 

įvyks nedėlioję, 22 spalio, savuose 
kambariuose, room 4. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarimui. Jau 
prasidėjo A.L.D.L.D. ir “Laisvės” 
vajus. Pas mus dar nieko nevei
kiama toje srityje. Atsiveskite nau
jų aplikantų į draugiją.

(246-247)

PHILADELPHIA, PA.
Vakariene, Koncertas ir šokiai 

LDLD. 10 kuopa rengia vakarienę, 
koncertą su šokiais, 21 dieną spalio # 
(october), 995 N. 5th St., Pradžia j. 
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)

Jis

PRANEŠIMAI IŠ KITOS
Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRSį

re-
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

kaip

PHILADELPIA, PA

delegatė j konferenciją, tai bū-

Aš Ėūšiu.

1933 
k a ra-

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

CLEVELAND, OHIO.
Tarpt. Darb. Aps. didelis paren

gimas ivyks subatoj, 21 d. Oct., 8 
vai. p. p.; 920 E. 79th St.

Visas pelnas skiriamas politiniams 
kaliniams ir jų šeimynoms. Kvie
čiama visi darbininkai atsilankyti ir 
paremti taip svarbų (parengimą.

Komitetas.
(247-248)

1 linm >?(» inctrii ,zavimo darbo pravedimas; 5.
į VluAu ALULU 1*10 Ai JmK.; Bendro fronto pravedimas dar-

i bininkų judėjimč; 6. Tarptau- 
jtiniam darbininkų judėjime 
įvairių kampanijų pravedimas 
tarpe lietuvių darbininkų.

Apart čia pažymėtų klausi
mų bus ir visi smulkūs orga-

, . -------------  —c   Kuo-
10-tą valandą iš ryto, po Nr. i pog> šaukit specialius susirin- 
376 W. Broadway, So. Boston, kimus, apkalhSkit viršui pažy- 
Mass. , ■ -

Apskričio sek. d. J. Galgaus- 
kas išsiuntinėjo visoms ALDLD 
kuopoms laiškus, reikale kon
ferencijos. Bet jei kuri kuopa 
negautų tokio laiško, tai pate- 
minę ši pranešimą, rinkit dele
gatus/ ir siųskit į konferenciją. 
Ši konfęrenCija bus labai svar- 
.bi ir būtinai reikia žiūrėti, kad 
kiekviena kuopa turėtų savo de
legatus. Jei negalima pasiųsti 
keletą, tai Būtinai prisėskit' 
bent po vieną delegatą. Kon
ferencijos skaitlingumas • pada
ro visą konferenciją gyva ir 
gerus tarimus praveda, o po 
konferencijos būna daug leng
viau tarimai pravesti gyveni
mai). ;

Konfęrencija svarstys šiuos 
klausimus: • ,

1. Vajaus mėnesio reikalai, ir 
kaip darbas tūri būti vedamas $
2. prakalbų maršruto reikalas;
3. LDSA fr ALDLD su vieni j. 
klausimas; 4. Jaunimo organi-.

KUOPAS
Draugai ir Draugės:—

ALDLD 7-to Apskričio 
nė konferencija yra šaukiama 
ant 29 d. spalių (Oct.), 1933, (nizaciniai raportai ir tt.

Ignition Specialist

meti-

metus .klausimus ir duokit nuo 
saves gerus sumanymus mūsų 
organizacijos ateities darbuotei.

J. GrįfbcĮs.
ALDLD 7-to Aps., Oig.

ALDLD 6-to APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Prasidės
Nr. 995 N.

konferencijos
Jau daugelis

PHILADELPHIA, Pa.—Spa
lių 22 d. bus ALDLD 6-to ap
skričio konferencija.
10 vai. ryte, po 
5th St.

Kolonijos prie 
rengėsi neblogai,
kuopų išrinko delegatus. Aps
kričio komitetas deda pastan
gas, kad visos kuopos būtų at
stovaujamos minėto j konferen
cijoj. Nuo konferencijos' pri
klausys didėjimas organizacijos 
narių skaičiumi ateityje; taipgi 
ir mūsų veikimas revoliucinia
me judėjime. Bet reikia pasa-

kyt, kad yra draugų kolonijose 
labai, apsileidusių ir į nerangu- 
m ą į p u o 1 ušių. Pavyzdžiui, 
Camden, N. J., kuopa dar ne
mokėjo duoklių į centrą. Tai 
jau daugiau negu apsileidimas, 
Gibbstown ir Burlington kps. 
taipgi dar nemokėjo duoklių. 
Minėtos kuopos būtinai turi pa
sirūpinti ir užsimokėti duokles 
šią savaitę. Kuopos, kurios dar 
nepasiekė praeitų metų narių 
skaičiaus, turi mestis į darbą, 
kad tą atlikus prieš konferen
ciją. ' ■ ' , ,

Jei kuri kuopa dar neišrinko I T * • 1 P j 9 • i ' .į, '
tinai kuopos valdyba turėtų su
šaukti speciali susiyinkimą ir iš
rinkti delegatus.

Draugai! Mes turime pa* 
žvelgti plačiau į abelną Ameri
kos darbininkų judėjimą ir ra
dikalėj imą iš vienos pusės, o iš 
kitos pusės valdančiosios klasės 
puolimą ant darbininkų. Dar 
niekad istorijoj nebuvo tiek 
daug streikų, tiek daug susi
kirtimų darbininkų su išnaudo
tojais ir jų valdžia; dar niekad 
taip artimai" nebuvo susirišę 
socialfašistų jėgos, taipgi ir 
ADF vadai su Amerikos impe
rializmu, kaip dabar. Dar nie
kad jie taip negelbėjo jiems už
kart ant darbininkų pečių di
desnį jšnaudojirpą; dar niekad 
nebuvo tokis , didelis pavojus 
naujo imperialistinio karo, ko
kis dabar yra. Mūsų lietu
viškoj dirvoj visos juodosiom

VISIEMS SVARBU
Spalių 20 d., Turngemeinde į 

Hali svetainėj, kampas' Broad 
St. ir Columbia Ave.? buš vie
nas iš puikiausių koncertas. 
Programa prasidės lygiai 8-tą 
vai. vak, Programa bus labai 
puiki: dalyvaus žymūs solistai, 
smuikininkai, John Reed Kliu- 
bas įoš trumpą veikaliuką. O 
reikia pasakyt, kad kąda tik 
John Reed Kliubas ka nors’lo- ' 

: šia, ji$ . visad publiką užganė
dina., Djaipuos choras iš 200 
narių., ^aįbės . ęlrg. Robert 
Minor,; Komunistų Partijoj haū“ 
didatas į New Yorko majorus. 
Jis yrą vięnag iš žymiausių kal
bėtojų. ,
\ Jau daugelis'ir lietuvių dar

bininkų nusipirko tikietus ja
me dalyvaut. ’Tad kuris dar 
neturite įsigiję tikietą, ateiki
te koncertan, o gausite prie du
rų. Padarykime, kad šiame 
“Daily Workerio” koncerte da
lyvautų kuodaugiausiai lietuvių 
darbininkų, o taip padarysime,, 
kuomet dalyvausime visi “Lais
vės” skaitytojai, . dar ir savo 
pažįstamus prikalbinsime. Pa
remkime vyriausią darbininkų 
klasės organizatorių “Daily 
WpHerį

MONTELLO^ MASS.,
Žiburėlio Draugijėlės mokykla at

sidarys spalio (October) 21, 
Liet. Taut. Namo Mokyklos 
baryje, Montello, Mass.

Rašybos pamokos prasidės
9:30 vai. ryte ir tęsis iki 11:30 die
ną.

Kviečiame vaikučius skaitlingai 
atsilankyti. Bus geri mokytojai. Apie 
dailės pamokas bus pranešta vėliau.

Komitetas.
(247-248)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, spalio 23, kaip 8 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Visi ^na- 
riai ateikite, nes daug svarbių ta
rimų yra aptarti. Referendum© bal
savimas suvienijimui ALDLD ir 
LDSA blankos yra atėję. Taipgi C. 
K. balsavimo blankos yra. Raportas 
bu? išduotas iš IV apskr. konferen- 
eįjos. Taipgi nepamirškite ' naujų 

atsivesti. . /
* f Sekr. JuĮ.. Vaitkus. 

(247-248)
/ ■ ■ ' ■ ( ■

paterson; n. j.
ALDLD 84-tos kp. susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 22-rą d. spalio (Oct), 
3-čią. vai. po pietų pas d. J. Bimbą. 
111 E. Holsman St. Paterson, N. J. 

■ Visi draugai būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus, balsuoja
ma ALDLD ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje yienybes 
klausimas. Taipgi yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius J. Bimba.
(247-248)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 ' kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį,. 19 d. 
spalio (October), 408 , Court St. 
LDP KJiube; pradžia'8 vai. vakai'e. 
Visi nariai ir narės būtinai turite 
dalyvauti susirinkime, nes . bus daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui ir bus 
svarstoma, kaip gerinti ir tįasekmm- 
giau bųtų galima prieiti prie nau
jų skaitytoji} del “Laisvės”^ nes va
jus jau prasidėjo. ....

Kviečia Komitetas.

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

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

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

" hausio išdirbimo, sp naujais patobulinimais

. TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankamais, 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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas ųiašinas. Neą ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“kėyboardo.” ‘ *

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Jbuvo tokia liga, ir kiekvieną 
Įkartą vis smarkiau sirgdavau,

mienub koma< 
. Įsiklam- I i f

pa-

I

ši-

kokis; šimtuką už važinėjimą elektri-

Kt>

BOSTON, MASS

Laisniuotas Graborius

Seimo rinkimuo-

STREIKŲ DEMONSTRANTAI 
PADARE PONAMS KARŠTA

apsiveda—aps'i-
Kad tose ša-

■ rpetrikacija—

lustuvės švino dulkes, 
švažiavau

tai meldžiuosi, ir mušuosi krū- 
komu-

Worcester io. Ji 
manęs nėra nei 
kad jai visa tai 
kuriuos ji įvar-

ja už važinėjimo 
kėlimą, ar ne?

Surpless todėl 
kad' “važinėjfrhas

Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes. sutaupome jums

iki šiol, sekti 
Workers uni- 
Mėlyno aro 
turi būti ap-

Pasisakykime sau,

į Dabar eisiu prie dalyko, del 
. artą vis smarkiau sirgdavau, kurio turėjau parodyti tikrus 

’husprendžiau važiuot Lietuvon provokatoriaus Butkaus mierius 
pasilsėti, iškvėpuoti iš plaučių 1 link mano išvažiavimo.
te

I

I 
j-

KetvirtačL, Spalio 19, 1933 Penktas Puslapis

Klampynės” Donosčikai Vėl Paleido 
Savo Burnas Darban

Kovo mėnesį, 1932 m., smar- | Pruseika provokavo d. Miza- 
kmi susirgau. Gydytojas pri-; rą, paskelbdamas savo lape, kad 
pažino sunkų bronchitą, tai yra, '■ Mizara parvežęs maišą pinigų 
paskutinį laipsnį prie plaučių riš Sov. Sąjungos “Laisvės” ir 

.■uždegimo. Patarė pasitraukt iš “Vilnies” palaikymui, o Butkus 
spaustuvės darbo nors metam provokavo mane, surišdamas su 
Saiko ir būt kur tyresniam ore. Bimba, Bukniu ii’ “Buknio pas- 
Kadangi tai ne pirmutinė mano toge.”

poję su pereitos žiemos melais 
gegužės mėnesį, apie mane, dabar, man parvy- 

Išvažiavau, rodos, nei kam ko, kus, jie bando tą “viską” įrody- 
nemaniau, kad atsiras iš lietu
vių tarpo dpnosčikų, kurie ban
dys informuot Smetonos žvalgy
bą, kad ve, žiūrėkit, pas jus at- 
.važiavo iš Amerikos komunis
tas. . Vienok to susilaukiau. Su-- 
Šliaukiau to ne iš klerikalų, ne 
iš patriotų tautininkų, bet iš ne
senai buvusių taip vadinamų, ar 
bent taip manomų,, darbininbi- 
ninkų judėjimo šalininkų—Prū- 
seikbs ir Butkaus. Vos pabu
vus kelias savaites Lietuvoj, 
gaunu iš Amerikos iškarpą iš 
s k 1 o k i n inkų “Klampynės” Ui 
(*Naujosios” Gadynės’’), žiūriu *sj 
ir stebiuosi: alkoholiu permir- * būk aš pirkau “gaspadą,

ti, kad jie teisybę rašė. Bet 
šiame “įrodyme” jie' nedrįsta 
visus savo . pirmiau pasakytus 
melus patvirtint, bet įsikando 
tik vieną dalyką, būtent, kad aš 
apsivedžiau.'

* Kuomet praeitą žiemą atsibel
dė mūsų kampan tūla sklokinin- 
kų korespondentė, kuri save 
paskui pavadino “progresyviais 
amerikonais,” būdama kitame i 
valsčiuje ir, kaip ten žmonės 
sako, kitoj parapijoj, ir manęs ^^0 !’Tr''dabar jie 
nei karto nemačius, parvykus iš- 
davė sklokininkų lapui plačiau- 
sį raportą apie mane: būtent, 

” sta-, 
kęs Butkus, tarytum už liežu- i tausi puikų palocių, kas nedėl-1 
vio traukiamas, rašo savo “ža-1 dienis lankausi Stakliškių ir j 
rijose” : Bimbos mokinys šo- Užuguosčio bažnyčion, kur karš- ' 
lomskas išvažiavo Lietuvon.
šolomskas išvažiavo pirkt dva- tinėn, susirietęs keikiu 
rų... Mokėjo prisitaikyti prie ■ nistus ir sakau gailiuosi prie jų 
Bimbos... Ką išmoko Buknio į prigulėjęs, ir kad apsivedęs su 
pastogėj (reiškia, “Laisvėj”—116 metų mergina, vardu J.K. 
P. Š.), to mokins savo dvarege tor toji taradaika surado 

Tas do- net mano ir D. šolomsko senai 
• mirusius tėvus ir paskelbė, jog

£ bernus... ir panašiai.
* nosčikas gerai žino, kad Lietu

vos fašistinė žvalgyba supranta jfe buvę: vienas zakristijonas, 
ir žino, kas yra Bimba, todėl kitas šveistorius bažnyčioj, ko- 
Butkus, kaipo didelis' veidmai- kiais jie niekad nėra buvę.
nys, bakščioja žvalgybai pašo- raportą sklokininkų melagių 
nėn ir sako: pas jus atvažiavo1 " “ . ■ --
Bimbos žmogus, vietoj tiesiog 
sakyt—Kom. Partijos narys.

• Tokią to darbininkų judėjįmo 
balasto provokaciją ir mažas 
vaikas suprastų.

* Kiek vėliau vėl man prisiun
čia iš to provokatorių lapo iš
karpą, kur vėl mane sujungia 
su Bimba ir kitokiom insinuaci
jom rodyte rodo žvalgybai, kad 
apsižiūrėtų. ' Tuo pačiu laiku 
užtinku vienam Lietuvos laik
raštyj, apžvalgos skyriuj, strai
psnelį apie Amerikos lietuvius 
komunistus. Ten panaudota iš- 

*trauka iš Pruseikos-Butkaus 
“Klampynės.” Ištraukoj Prūsel
iu šmeižia Bimbą. Gi tas laik-

* raštis nuo savęs duoda paaiški
nimą, kas yra Bimba ir Prusei
ka. Nurodo, kad nesenai ir 
Pruseika buvo komunistas, bet 
dabar susiprato ir atsitraukė iš 
Partijos ir dabar rašo visas 
“slaptybes” savo buvusių drau- 
gų^ (Gaila, kad kur tai pame
čiau tą laikraštį ir dabar ne
atmenu, ar toji citata iš “Klam

pynės” tilpo “Liet, žiniose,” ar 
| “Liet, ūkininke.”) Jeigu Lietu- 

. vęs laikraščiai naudojasi But- 
. kaus gailėtos citatomis, tai reiš

kia, kad jis pasiekia Lietuvą, 
. o aišku, ir žvalgybos rankas.

O reikia žinot, kad panašias in
formacijas, kdkiąs Butkus su
teikdavo apįe jnane, apie d. jNa- 

^ivaiką, Lietuvos žvalgyba-, bė 
abejonės, sęka. J % j |, . , . .

Ir štai Butkaus provbkavįmo 
pasekmės jau pasirędė; paštuo
se pradėjo , atplėšinėt manė 
laiškus, atėjusius iš Amerikos. 
Ant pirmutinio atplėšto laiško 
padėta pastaba: “Laiškas gau
tas su nepriklijuotais voko ant- 
lapais/’ Kitas gautas ^su “at
šokusiais antlapais.” Su pana- 
šįpm& pastabomis, tai yra ati- 
oarytus, gavau keturis -laiškus, 
kurių konvertus parsivežiau 

l;M|Amerikon parodyt.
Kuomet buvau parvažiavęs 

t Lietuvon 1929 m., kuomet But
kus su Pruseika dar nebuvo 

^suniekšėję, ėjo su revoliuciniais

troika—Pruseika, Butkus ir Us- 
terio Anelė—pavadina “laišku 
iš Dzūkijos,” po kuriuo būk pa
sirašo “Dzūkų Paštorius.”

.. Gavęs tuos šmeižtus, para
šiau “Laisvėn” užginčijimą, kad 
vskas yra melas, kad neesu ve
dęs, kad merginos vardu J. K. 
visai nepažįstu ir tt. Nuro
džiau, kad jie negalėjo gaut to
kio laiško—melagingų žinių apie 
mane, kad tai yra kokia nors 
fabrikacija. Tąda provokato
riai jau patalpina savo lapan 
nei tai pasiaiškinimą, nei tai pa
tvirtinimą pirmesnių melų, po 
kuriais pasirašo tūla Anelė Sta- 
liulionienė iš 
užreiškia, kad 
karto mačiusi, 
pasakojo kiti, 
dįjo. O tie kiti, kaip minėjau, 
gyvena tolokai nuo manęs, ki
tam valsčiuj. Pamatę “Klam
pynės” melus, kuriuose tie žmo
nės įvardinti, labai nusistebėjo, 
kad amerikone galėjo būt tokia 
melagė. Vienas iš svarbiausių 
įtariamų amenų, A. Štai., phts 
parašė užreiškimą, kad jis nie
ko panašaus ’ apie mane jai ne
sakęs) ypaČT'kad aš keikiu ko
munistus,' kad pirkau dvarą, 
kad esu vedęs J. K., o svar
biausia—apiė' mūsų senai miru
sius tėvus nei žodeliu neužsi
minęs, nes jis jų. nepažinojęs, 
nei girdėjęs apie juos. (Dabar 
“Klampynė” -bando įtikint savo 
skaitytojus, kad aš to užreiški- 
mo tik parašą “nupirkęs.” • Gali 
įie tą laišką bile dieną pama
tyt “L.” redakcijoje.) Be to, 
žmonės, kurie dalyvavo Staliu
lionienės išleistuvėse, tvirtino, 
kad toji “progresyvė ameriko
ne” mane jiem perstatė baisiu 
žmogum: bolševiku, komunistu, 
bedieviu, viską griaujan&u, o 
pamačius mano mažą fotogra
fiją pas vieną moterį, liepė akis 
išbadyt, girdi, jis yra šliuptar- 
nis, keikia kunigus ir tt. (‘Tu
rėjau paaiškint tiem žmonėm, 
ką reiškia “šliuptarnis.”) Mąt, 
ji labai įsižeidė, kad aš, jai kvie

čiant per paslą, nepribuvau pa- 
darbi n inkais,—t u omet nebuvo ūžt josios išleistuvėse,—taip
tokių donosčikų, kurie rodytų tvirtino dalyvavę išleistuvėse. 
Lietuvos žvalgybai pirštu ir sa-j Dabar paimsiu kelis punktus 
kytų: Bimbos mokinys pas jus iš “Klampynes” straipsnio, til- 
atvažiavo, tada nei mano laiškųv pUsi0 man sugrįžus, kuriama 
pašte neatidarinejo. ' 1 jie smarkiai suriko, jog jų bu-?

vo teisybė. Girdi, viskas, ką Barabošiaus ir , tt. ( Ištikrųjų, 
mes seniau sakėm, pasitvirtino! i sklokininkų gazieta virto pletkų 
Jeigu viskas, tai kodėl dabar ne- hiaišU; “subytina” dar velionies 
patvirtino^, jog mano ir D. š. Bočkausko “Saulę.” 
tėvai tikrai buvo zakristijonas 
ir šveistorius? Kodėl nepatvirti- 
not, kad gaspadą pirkau, kad 
keikiau komunistus, kad karštai 
meldžiausi? Todėl nepatvirtinot, 
kad nei redakcijai, nei tai jūsų 
Anelei niekas to nesakė; tai jū
sų pačių sugalvoti šmeižtai. 
Daugiausiai rėmėtės kitų žmo
nių pasakymais, nuo kurių būk 
laiškus turite, bet ir tuose 
laiškuose minėtų dalykų nesa-

Pradėdami įrodyt savo 
' “faktus,” sklokininkai dabar ra
šo: “Jis, kaip matome, mus net 
‘driežais’ išvadino ir pareiškė, 
kad mes negalime parodyt jokių 
laiškų iš Lietuvos, nes jų netu
rime. Taigi dabar šolomskui 
yra proga ateiti ir pažiūrėti,, ar 
mes turime tuos laiškus, ku
riuos čia cituosime, ar ne.”

O kada jūs gavot tuos laiš
kus? šmeižtus apie mane patal- 
pinot gruodžio 15 d., 1932 m., 
o tariami jūsų laiškai datuoti

i vienas vasario 13 d., kitas rug
pjūčio 15, 1933 m., reiškia, net 
8-niais mėnesiais vėliau to ap-

norį 
•svietą įtikint, kad tą šmeižtą 
patalpino iš laiškų! Ar čia rei
kia didesnių veidmainių?

Gi išvadavimą brolio 6 akta- 
rų žemės už skolą, jie prilygina 
prie “Gaspados” pirkimo. Ir 
tuos žodžius jie net rašo juodo
mis raidėmis, kad įrodyt, jog 
aš tikrai pirkau “dvaro cent
rą”!

“Klampynė” sako; “O a^’ ži
note su kuo šolomskas apsive
dė? Ogi su^a pačia Karveliute, 
kurios jis sakė nei žinot neži
nąs!”

Del šito pasakymo aš patvir
tinu seniau ištartus žodžius: 
jūs esat veidmainiai ir mela
giai ! Juk jūs rašėt praeitą žie
mą, kad aš apsivedžiau su 16 
metų mergina vardu J. K., o 
dabar jau sakot: ta pati Karve- 
liūtė. O ką reiškia “J.”? Kar
velyčių yra kelios ir nei vienos 
vardas neprasideda su raide 
“J.” Iš kur jūs tą J, paėmėt? Ir 
iš kur gavot amžių—16 metų? 
Del to aš ir dabar sakau, kad 
merginos vardu “J. K.” nepažįs
tu.

Sakot: “Jeigu vestuvės neįvy
ko pernai, tai kad reikėjo pris
tatyt dokumentai” ir tt. Betgi 
pernai jūs tikrai norėjot įtikint 
savo skaitytojus, kad aš jau 
vedęs. Rašėt, kad kuomet skai
tysite šitą žinią, tai šolomskas 
bus vedęs, gyvens savo dvare 
naujam palociuj.. . bus tikras 
buožė... Patys prisipažįstat, 
kad tuomet neturėjot tikrų ži
nių, o rėmėtės tik ant “ketina, 
žada, bus’ ’... Kad ' apšmeižus 
mane ir laisviečius, tai jūs ne- 
sivadavot teisybe ir logika, pa
sirodė! bjauriais veidmainiais.

Vėl rašot:... “išsispaviedo- 
jo Stakliškių prabaščiui.... ” 
Pykstat, kad jus “driežais” pa
vadinau. Už tokius šmeižtus ir 
melus jūs geresnio vardo ir 
neverti. Ęodel nenurodo!, iš

Į kur gavot žinią apie išsispavie- 
dojimą, kas jum pranešė? čia 
jūs pačių sugalvotas melas. Už 
tai aš dar »kartą sakau: esat 
melagiai!
i Kad įrodyt, jog aš “tikrai nu
važiavau Lietuvon pirkt dvarą,’ ’ 
tai remiasi “svarbiu dalyku:” 
pirko svirną, stubą ir' tvartą... 
Apie stubos “pirkimą” esu se
niau rašęs, tai dabar nekarto
siu. Gi svirną pirkau broliui, 
pastačiau ant brolio žemės ir 
palikau broliui Mv Apie tvarte
lį irgi nėra kas nei užsimint.

Daugiau įrodymų apie mane 
jie štai kaip gauna: “Klampy
nei” atsiuntė Staliulionienė iš 
Worcesterio, Staliulionienei at
siuntė Aleksandras Staliulionis 
iš Vilkininkų kaimo, Aleksan
drui Staliulioniui pasakojo Alek- 
sis Staliulionis, Marčiaus sū
nus, iš Lepelionių kaimo, Alek
siui Petras šolomskas sakė, jog 
važiuojąs Amerikon atkeršint 
jum... Tai tikra biblijos pasa
ka apie Izaoko pagimdymą

Kas link kalbos apie atkerši
jimą, turiu tiek pasakyt': kas 
gi norėtų teršt rankas į dokį 
purvą, kaip sklokos lizdas? Būk 
ramus, veidmainy Butkau.

Sklokininkai įtaria pletkavime 
apie mane tūlą Aleksandrą Sta- 
liulionį iš Vilkininkų kaimo. Tą 
vaikiną tik kartą perstatė man 
jojo giminaitis. Daugiau mes 
nebuvom suėję. Jis būk rašęs 
Staliulionienei Worcesterin, kad j 
aš daviau dovaną žmogui, kuris 
parašė “Laisvei” apie Staliulio- 
nienės melus. Jei kalbėt apie 
dovanas, tai turiu pasakyt, jog 
jis liepos mėnesį gavo didelį 
siuntinį dovanų iš Amerikos nuo 

i Staliulionienės, ir kartu laišką, 
žinoma, prašantį suteikt apie 
mane informacijų.

■ Meluoja sklokininkai, kad aš, 
prieš Išvažiuosiant Lietuvon, 
“kai kam” gyriausi, jog va
žiuoju pirkt dvarą. Kad ir ma- j 
nyčiau ką panašaus, tai nie
kam nesigirčiau. Vis tai tų 
veidmainių išgalvoti dadėčkai, 
kad labiau apšmeižus mane. O 
dar sako, kad jiem mano asme- 
niai dalykai visai neapeina.

Kas galėjo tikėtis, keli me- ; 
tai atgal, kad tokis universite
to žmogdus, buvęs darbininkų d. 
Pruseika, kada nors pavers sa
vo vedamą laikraštįttokių pro
vokacijų, tokių melų, insinuacijų 
šlamštu? Apie Butkų nėra kas

kalbėt. Kiek aš jį pažįstu, tai 
jam niekas nebuvo galvoj ir žo
džiuose kaip tik maukt alkoh. 
Suėjus su juo, pirmutinė kalba: 
“Na, tai gal užfundysi stikle
lį... Gal eisim išsimest po bur
nelę.. . Tu neesi sportas, jei ne
nori mąn užfundyt.” Jojo vi
sas gyvenimas rėmėsi ant stik
lelio. Nuo tokio žmogaus nega
lima nieko rimto tikėtis. Da
bar jis užėmė darbininkų revo
liucinio judėjimo grioviko', rolę, 
šioje srityj e j is darbuojasi ener
gingai. Dabar /į. mylit visi dar
bininkų neprieteliai.;, draugauja 
su tais, kuriuos pirmiau! ir jis,* 
del viso ko, ■ • vadindavo mūsų 
priešais.

Pf. šolomskas.
P. S. Daugiausiai tie renega

tai svarbos deda bažnytiriiam 
šliūbui. Apie tai turiu tiek pat- 
sakyt: Jeigu Butkus, kaip man 
jis pats sakė, sergančiam savo 
tėvui pasiūlęs kunigą parkviest, 
o mirus rankas ražančium su
rišo, tai tokioj, šalyj; kur nėrai * ’ r -------~ ---------j civilio šliūbo, komunistui apsi
vesi nėra didelis prasižengimas; 
kiek man žinoma,, nei Partija, 
nei principai nedraudžia. Len
kijoj ir Lietuvoj yra komunis
tų nemažai,—šimtą kartų ge
resnių komunistų, negu kokiais 
save Pruseika su Butkum per
si stato, vienok jie, gyvenimo są
lygų verčiami, ; 
veda bažnyčioj, 
lyse būtų civile 
bažnyčion neitų.

VIETOS ŽINIOS
LaGuardia - Šalininkas 

Pakėlimo

Bet ir McKee, ir O’Brien,' ir 
kiti buržuaziniai kandidatai' 
yra susitarę su kapitalistais 
pakelti važinėjimo kainas.

Rinkimuose balsuokite tik
tai už komunistų kandidatą į 
majorus drg. Minorą, ir kitus 
komunistų kandidatus, kurie 
kovoja už duoną ir druską 
darbininkam ir už sutaupymą 
jų sunkiai uždirbtų centų!

Rep.
Gatvekariais bei kitais elek7 

trikiniais traukiniais važinė- 
jantiems darbininkams iš dar-' 
bo ir, į darbą “fėrų” klausimas 
yra labai svarbus. Bet iš vi
sų partijų, viena tiktai Komu
nistų Partija tekovoja už pa
laikymą penktuko, kaip važi
nėjimo kainos.

Komunistų Partijos kandi
dato į majorus Roberto Mino
ro debatuose su LaGuardijos 
kalbėtojum Ab. C. Surplessu, 
“fėrų” klausimas ypač ryškiai 
iškilo aikštėn. Tuose deba
tuose, kurie įvyko Brooklyne, 
Premier Palace, 505 Sutter 
Ave., pereitą penktadienį va
kare, LaGuardijos atstovas 
Surpless buvo drg. Minoro 
prispirtas prie sienos, kad 
sisakytų, ar laguardiečiai sto- į E00t Shoe Workers Uni- 

-> kainos

Demonstravo 2,000 
Streikierių - Batsiuvių
NEW YORK. — Antradienį 

2,000 streikuojančių batsiuvių 
demonstravo Broadway pro 
NRA ofisą, po num. 45 tos 
gatvės. Streikierių delegacija 
su Fred Biedenkapp, kaip žy
miausiu streiko vadu, nuėjo 
pas NRA administratorių Gr. 
Whaleną ir užregistravo pro
testą prieš streiklaužiškus 
žingsnius, kuriuos daro NRA 
išvien su fabrikantais ir vadais 
Darbo Federacijos supuvusios

EASTON, PA. —.Gaisrinin
kų pylimas vandens ant strei
kuojančių pikietninkų yra žai
slas, palyginus su tuo, kokią 
antspaudą padare paskelbtas 
šilko kodeksas su $13 mini
mum į savaitę. Dabar jau ga
lutinai paaiškėjo kiekvienam 
šilko darbininkųį-streikieriui, 
ką reiškia “new deal”- ir NRA. 
Taipgi paaiškėjo, del ko Fe
deracijos vadai kaip p. Mc
Mahon ir kiti nuo pat pra
džios streiko dėjo visas pa
stangas suvaryti streikierius 
atgal į šapas ir kur šapos po 
kontrole Federacijos, kaip pa
vyzdžiui, Shamokin, Pa., ir 
kitur, netik kad neišvedė į 
streiką, bet dar slopino kovos 
dvasią tose šapose.

Vienok, nepaisant įvairių 
pinkįių, daromų iš fabrikantų 
pusės, NRA ir Federacijos va
dų, streikas apima daugiau 
miestų—miestelių. Federaci
nės unijos eiliniai nariai eina 
per vadų galvas ir bendrai 
dirba su NaciOnale Audimo 
unija ir priima jos vadovybę.

Negelbsti nei Roosevelto pa
sakytas spvčius ant Gomperso 
Įtapo, nei generolo Johnsono 
patriotinės tirados ir grasini
mai per radio ir spaudą. Taip
gi senatoriaus Wagnerio su
šaukta konferencija New Yor
ke bosams nedavė pageidau
jamų rezultatų.- Streikuojanti 
šilko darbininkai atsisakė pri
imti badavimo algaš ir tęs ko
vą už savo reikalavimus.

Paskelbimas šilko kodekso 
išjudino if tuos darbininkus 
tose šapose, kūrioš dar iki šiol 
buvo operuojamos ir po kon
trole1 Federacinės unijos vadų. 
Atėjo žinios, kad Hazleton, 
Pa., ir Pawtucket, R. L, kele- 
tos šapų darbininkai paskelbė 
streiką. Darbininkai pamatė, 
kaip jie buvo prigauti Fede
racijos vadų ir NRA su paža
dėtu penkių savaičių “truce”. 
Reikia tikėtis, kad ir Shamo
kin audėjai veikiausia tars sa
vo žodį šilko “kodo” reikale. 
Aiškus dalykas, kad ir ten ne
bus patenkinti su $13 į savai
tę. Pirmiaus buvo daromi 
bandymai išvesti Shamokin 
audėjus į streiką, bet UTW 
vadai pastojo- kelią, ten UTW 
tvirtovė ir kuomet tik kur tos 
unijos vadai pasisuka, tai nie- 

|*kuomet nepamiršta pasigirti, 
Abraomo, Abraomo pagimdymą kad “Shamokin organizuotas

užgiedojo, 
požeminiais 

gelžkekiais pa.čioms kompani
joms daugiau kaštuoja, negu 
penktuką nuo kiekvieno va
žiuotojo; kiekvienas, esą, kaš
tuoja 7c”, tvirtino LaGuardi
jos ž/nogus,—kuomet apyskai
tos parodo, kad kompanijos

ROOSEVELTO PASIRAŠYTAS ŠILKO KODEKSAS “į “į, J"“
STREIKIERIŲ ATMESTAS | S..""”“ 1

Drg. Minor dokumentaliai 
įrodė, kad vyriausias LaGuar
dijos finansuotojas, stambus 
bankierius Wm. J. Scheffelin 
dar 1927 m. sausio 16 d. pa
ke, jog būtinai reikia įvesti de-

Pa‘ i jos, kurie daugiausia veikia su 
I pagelba ginkluotų gengsterių 
prieš kovingus streikus, vado
vaujamus Industrinės Unijos.

Prieš demonstrantus buvo 
sustatyta daugybė policijos ir 
keli areštams prirengti polici
jos vežimai; bet mėlynsiū- 
liams nepavyko darbininkus 
išprovokuoti ir užpulti. Po de
monstracijos buvo prakalbos 
Manhattan Lyceum.

visu 100% į UTW” ir, dirba 
generalio streiko laike. Tuomi 
pasigyrimu p^tys UTW vadai 
save diskredituoja. Tai bent 
“vadai”!

šiuo momentu bent 1-----
advokatavimas, nepaisant kasį 
tą darytų, priimti kodeksą su ' 
$13 savaitei ir grįžti į šapas, 
yra ętreiko išdavystė ir par
davimas darbininkų. Kuomet 
kitų miestų ąudinyčios stoja 
kovon, kuomet sen. Wagneris 
nusiskubino į Washington^ pas 
Rooseveltą del “modifikaci
jos” kodekso, apie grįžimą 
dirbti negali būti kalbos. Wa
shington© ponų lakstymas ir 
karšti spyčiai mums rodo, kad 
streikas kaitina bosų padus. 
Gi darbininkams reikia budėti, 
laikytis kuo glaudžiausioj vie
nybėj, kaip kad 
National Textile 
jos vadovybę, 
sparnai ir nagai 
karpyti, 
kad be laimėjimo negrįšime 
prie staklių. Lai ponas John- 
sonas su visa administracija tą 
kodeksą su $13 minimum sa
vaitei pasilaiko sau, vietoj 
$6,000 metinės algos!

Rep.

Koncertas ir Masinis Mitingas 
Daily Workerio Naudai
Kalbps Earl Browder, ge- 

neralis sekretorius Komunistų 
Partijos, ' Šeštadienį, spalio 
(October) 21'd., Dudley St. 
Opera House, 113 Dudley St., 
Roxbury. Pradžia 8 vai. va
kare. Dainuos Amerikos Dar
bininkų Choras ir Freiheit 
Gesangs Ferein; dainuos gra
žias revoliucines dainas. Įžan
ga 25c. Rengia Bostono dis- 
trikto Daily Workerio finansi
nės kampanijos komitetas, ku
rio ahtrašas:- Box 23, Essex' 
Sta., Boston, Mass.

Lietuviai darbininkai, ne
praleiskit progos išgirsti gerą 
kalbėtoją ir gražias darbinin
kiškas dainas skaitlingų cho
rų.

Oslo
se DaPbo Partija laimėjo 20 
naujų vietų. Naujam' seime 
Turės 70 vietų. Konservato
riai pralaimėjo 15 vietų.

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
Kostumeriškų kriaučių strei

kas lipa kasdien augštyn. Bo
sai 75 šapų jau turėjo pasi
duoti, darbininkams pagerino 

•' sąlygas ir pripažino Industri
niais gelžkeliais; tai, girdi, | nę uniją.

! “tik šiuo būdu tegalima bus j 
išspręsti transportacijos klau
simą.”

Ot jums ir “gerasis” LaGu
ardia su savo patronais, 
aišku, kad jeigu jis būtų iš
rinktas, tai darbininkas, tu
rintis važinėti į darbą, būtų 
priverstas per metus “fėrais” 
išmokėti kompanijoms bent 30 
dolerių daugiau, negu dabar, 
nekalbant apie tuos pinigus, 
ką turėtų sumokėti darbininkų žiai turtingiems-aristokratams 
šeimynos nariai

Skaitytojas gali paklausti: 
kad ten tiek daug tų dirbtu
vių, tai kiek darbininkų jose 
dirba? Tokios rūšies dirbtuvė- 

Juk se dirba ne po daugiausia dar
bininkų ; rodos, daugiausia, ką 
vienoj vietoj dirba, tai yra 150 
bei 200; o didžiuma dirbtuvių 
yra ipažesnes, kur dirba po 10 
ir dar mažiau darbininkų. 
Daugiausia tokiose dirbtuvėse 
yra gaminami vyriški drabu-

A. Mureika.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.<♦>

> mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

<♦>

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

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

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

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 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Laisvės” Koncerto
Talentai

kite ’gterąis piliečiais-; štb'kite į! 
Amerikos Darbo Federacijos! 
uniją ir eikite su NRA, o tada 
męs greitai pripažinsime uni
ją, ir galėsite grįžti į darbą.”

Tie laiškai spausdinti po 
num. 113 W. 42 Š£., New Į 
Yorke. j

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<

<♦>

•>

<♦>

Kuopos SU Visais McKee Yra Taminaiiy 
Nariais i Šio Vakaro “lėta Bankierį;

Sėbras, Mūsų Priešas
re

* ifiandierf vakare turime masi
nį susirinkimą su prakalbomis 
atvirame ore, lietuviškoj kai
mynystėj, ant kampo Manhat
tan AVe. ir Grand St., Brook
lyne.' - Bent trys geri kalbėtojai ! ny

Daugelis lietuvių darbininkų, i . . . > >
ypač namų savininkėliai, šneka

is!, kad gal McKee pagerintų 
jiems reikalus, jeigu būtų iš
rinktas miesto majoru. ’Jis esąs 
“teisingas,” neinąs su Tamma-

%: i;

7'Ž

Ik

koncerte, dainuos ir šioje “Lai
svės” pramogoje.

Bus šokikių baletas, iš 7 ar 
9 merginų grupės. Apie tai 
plačiau rašysime greitoj atei
tyje.

Koncertas įvyks 12 dieną 
lapkričio—Nov.'
' Stebėtinai žema įžanga, tik 
50c.’ ir 75c. ypatai.

Po koncertui bus 
griežiant Wm. Ndrris 
trai.' '

šokiai, 
Orkes-

sakys prakalbas.
• Reikia išjudinti lietuvius dar
bininkus, užinteresuoti rinki
mais miesto valdžios; traukti 
jDbs į tokius mitingus, kad su 
žinotų,, kokia partija ir kaip nu
sistačius tokiais klausimais, 
kaip bedarbių šelpimas, jų ap- 
drauda, kova prieš algų kapoji
mus ir tt. Tais gi dalykais tu
rėtų rūpintis ypač visos mūsų 
darbininkiškos organizacijos ir 
jų nariai.

• • : i

Tarptautinio Darbininkų Ap- I 
Sigynimo 17-ta kuopa, LDSA 1 
kuopa ir kitos lietuvių darbi
ninkų organizacijos Williams- 
burge turi išrinkusios komitet. 
pasidarbuoti delei komunistinės

, Vietinė i McKee kovojo, kad 
Į jams nebūtų pakelta 
užsitarnavimo. 1927 
je McKee stojo už 
biznio teisės Equitable Coach 
Kompanijai; o ši kompanija ma
nevravo pakelti važinėjimo kai
nas nuo 5 centų iki dešimtuko.

Tais pačiais metais rudenį 
McKee grūmėsi .prieš miesto 
techniškų1 darbininkų reikalavi- 
Įną pakelti algas; jų reikalavL 
mą. jis apšaukė nepatriotišku.

Paskutiniais metais Walkerio- 
McKee valdžios buvo šimtai

Apsirinka žrnonęs taip many
dami. McKee buvo nuo senų 
laikų susirišęs su Tąmmany po
litine mašįna. Jis veikė išvien 
su graftiška majoro Džimio 
Walkerio valdžia. Atvejų atve
jais jis viešai stengėsi apgint 
Walkerį. Kada McKee buvo 
teisėjas, jis be bausmės paleis
davo' miesto iždo vagis ir kyši
ninkus. Kuomet Walkeris bu
vo majoras, o McKee—miesto 
tarybos pirmininkas, prie jų

V

NICHOLAS KARLASH
Rusas basas—baritonas

Jis pirmiau dainavo ir lošė 
Russian Opera Co. Tai pasi-

valdžios net šerifai (antstoliai) žymgjęs dainininkas ir gamtos

Streikų Demonstrantai 
Padarė Ponams Karšta

Taigi 5 Avenue bosai mato 
sau pavojų ir iš “painių,” 
Todėl savo darbininkams HeĮ 
pia nebūti tokiais kaip “čaR 
nįai”, o būti aklais Amerikoj 
patriotais, vergauti išnaudoto* 
jams, ir dirbti po 60 ir 65 va
landas į savaitę už 10 iki 12 
dolerių algos, dirbti ištikimai 
įr badauti Su šeimynomis,- o 
Ine organizuotis į darbininkiš
kas industrines unijas. Išnau
dotojai gerai Ižino,'kad Siuvę-1 
jų Industrinė Unija bosus po-|
pais nevadina, > ,

' j (Tąęa >5 pusi.) ; .

d>

<♦>

<♦>

O

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

■ SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<f>

Ii

rinkimų kampanijos, 
lietuvių komfrakcija dirba 
lig išgalės. Bet komitetų 
frakcijų dar neužtenka.

Ištisos kuopos ir kitos drau
gijos privalo sueiti į šio vakaro 
masinį mitingą; ir kuri iš jų 
turės daugiau narių mitinge, 
galės teisingai pasididžiuoti, 
kad supranta savo pareigas.
< Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopa, LDS kuopa, TDA 
ir LDSA ir kitos organi?ącįjqs> 
visos ir su visais nariais ir su 
kuo daugiausia pašalinių, būki
te jšiapdien vakare, 8 vai., ma
siniame mitinge ant kampo 
Manhattan Avė ir Grand St., 
Brooklyne.

su 
ir

per porą metų “pasidarydavo” 
po pusę miliono dolerių įplau-1 
kų (Farley). ♦

1923 metais miesto valdyboje 
mokyto- 

alga sulig 
m. sausy- 
suteikimą

Kaip Bosai Apeina Net
NRA Taisykles

de- 
ant

^NEW YORK..— Klein 
fląrtmentinėje sankrovoje 
į4th St. panaikinta darbinin
kams ir tarnautojams kortos, 
ant kurių pirmiau pažymėda-

McKee valdžios ___
tūkstančių bedarbių šeimynų iš
mesta iš namų del negalėjimo 
užsimokėti už kambarius. Bet 
McKee nei neciptelėjo prieš to
kį elgimąsi su darbininkais ar
šiau, kaip su gyvuliais.

Niekas iš McKee negirdėjo 
nei žodžio prieš baisiausią mie
sto pinigų vogimą, kol Walke- 
ris buvo miesto galva. Tik ka
da Walkeris galutinai ir viešai 
išsipurvino ir pabėgo, tik tuo
met McKee pradėjo kalbėti apie 
miesto valdžios išvalymą, pats 
taikydamasis į majoro vietą.

Dabartiniu laiku McKee yra 
bankierius; jo išrinkimui duo-

apdovanotas stipraus balso ta
lentu. Jam vaidinant ir dai
nuojant operose daugelyje 
Amerikos miestų, visur buvo 
spaudoje 
nepaprastas scenos talentas.

SAN FRANCISCO, CAL.
“Daily News” aprašė jį se

kamai :
“Karlash buvo ypatingai 

šviesi žvaigždė. Jis yra dide
lis vyras, su balsu neribotos 
kiekybės, skambančiu, garsiu, 
ypatingai priimniu, niuzikališ* 
kii, ir dainuoja išsilavinusiai, 
atydžiąi.” ’ I ’ 1 . ' ■ , ! ‘

CHICAGO, ILL. .
• i ' r- i j.

Ten jam dalyvaujant vaidi
nime operų, “Evening Ameri
can” šiąip jį vainikuoja:

“Karlash užsitarnavo pirmo 
paminėjimo Už savo gražiausi 
balsą- ir scenišką gabumą: Jis 
lošia prakilniai ih ištvermin
gai. Jis yra labfti žymus na
rys tos (operetiškos) grupės.”

ROCHESTER, N. Y.
“Evening Journal” pareiškė: 
“Šaliapinas yra pripažintas! 

garsiu artistu, tačiaus sunku' 
įsivaizduoti, kaip jis būtų ga
lėjęs bent kiek geriau sudai-

■ nuoti už Nichola Karlash.”
Tai va kokis dainininkas

I dalyvaus “Laisvės” koncerto

■

NEW YORK. — Spalio 13 
d. buvo surengta demonstraci
ja kostumeriš'kų kriaučių ir 
kitų streikierių, einančių va
dovybėje Industrinių -Unijų, 
prieš NRA, kaip prieš streik
laužių saiką. Susirinko di
delė minia žmonių su įvairio
mis tų unijų iškabomis. Ap
stojo iš abiejų pusių daugiau 

| keturis blokui ant 7-tos Avė., 
prieš Pennsylvania viešbutį, 
kuriame ant septintų lubų ra
dosi New Yorko NRA raštinė;

Aido Choro Nariams į
Aido Choro mėnesinis susi

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

Visi nariai, dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių dalykų ap-, 
tarimui. Atsiveskite ir nau
jų narių įrašymui į chorą.

Sekr.
(246-247)

garbinamas, kaipo -r ^en buV0 pasiųsta visų kai- (Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

vo laiką atėjimo darban ir iš- da pinigų ir Morgano ir Ro- Pr°£ramo.ie nedėlioję, 12 lap
Sjimo. Tai tuo tikslu, kad ga
lėtų priversti darbininkes ir bankierių nupirktas žmogus, 
darbininkus ilgiau dirbti, negu 
40 valandų per savaitę, kaip 
kad nustatė NRA. Be laiko 
kortų, mat, nebus dokumenta- 
iid'jrodymo, kiek valandų tu 
išdirbi; o verčia dirbti kur kas 
daugiau nekaip 40 valandų.
i ‘šitaip ne' vien Kleino, bet ir 
kitos krautuves apeina tas pa- 
čias NRA taisykles, kurias 
Roosevelto" > Valdžia išdirbo 
ab’elnajai samdytojų naudai. ' 
' J '' i i' ' ' Tarnautoja.
’ j .:i n t <i r i

ckefellerio bankai. Jis yra kričio (November).

riųjų unijų delegacija su rei
kalavimais pripažinti kairią
sias unijas teisėtomis.

Mat, NRA buvo prižadėjus 
sušaukti samdytojų ir darbi
ninkų susirinkimą. • Kostume- 
riškų kriaučių delegatai irgi 
bus tose derybose, ir tarsis 
apie užbaigimą streiko su nau
da darbininkams.

. ’Minimos demonstracijos lai
ku, Pennsylvania hotelio ir ki
ti bosai toj .apielinkėj išsigan
do,' matydami « didelę minią 
žmopių įsu įvairiausiomis 'iška
bomis; tad paskui nutarė iš 
to hotelio išvyti NRA su vi
sais jo i atstovais; todėl ■ NRA 
išsikraustė ant Broadway, į že
mutinę miesto dalį.
, Raita ir pęsčia policija.'dir
bo daugiau pusę valandos, .ar
dydama darbininkų demonst
raciją, mušdama žmones, dras
kydama iškabas. Darbininkai

I priešinosi. Buvo areštuota 
i apie 50 domonstrantų.

Policija dūksta iš piktumo, 
o darbininkai mažai tepaiso; 
vienur juos policija nuveja, tai 
jie kitur susirenka1 ir iškelia 
darbininkiškas iškabas;" nuo 
čia nuvijo, tai žiūrėk, jau dar 

i kitur darbininkai susirinko.,

Lietuviška Barbernė
Visas darbas atliekamas speciališ- 

kai, daug skiriasi nuo kitų barber- 
nių, nes aš vartoju savo skirtingus 
metodus.
» FRANK DUBOIS

193 Himrod St. Brooklyn, N. Y. 
arti Myrtle 'ir Wilson Aves.

Ridgewoodo sekcijoje
(245-248)

PARDAVIMAI
: Hv f r j H 

PARSlDUObk rfestauranfas lietu
viais ir kitataučiais apgyventoje 

vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y.' Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigtas tas biz
nis, galima daryti puikus pragyve
nimas. '

(246-251)

PARSIDUODA
Parsiduoda kostumerskas kriaučių 

štoras su visa reikalinga mAšinerija 
ir yra stako. Parduoda su staku ar
ba ir *be stakd. PardaVimo priežas
tis: savininkas turi du bizniu, tą ir 
saliūną. Tai sunku abudu tinkamai 
vesti.

Jeigu negalės “kėš” užsimokėti, tai 
duosiu ant lengvų iŠmokesčių. Xreip- 
kitės: River View Bar and Grill, 101 
Metropolitan Ave., kampas Wythe 
Ave., Brooklyn. Atdara bi laiku.

Tel. Evergreen 7-8792
(246-248)

Raštinės Darbininko
Skundas Prieš NRA

Tai jiems McKee ir tarnautų, o m E N K E L I U N I U T Ė 
ne darbininkams bei mažiems 
savininkėliams.

Po tiek daug patyrimų \ su je laikosi puikiai ir savo įšla- 
McKee Ckuris ištikro yra tam- vinutu> skambių'sopraną balsu 
manietis) būtų, visai neišmin- kutens jausmuš (Jalyvautojams 
tinga žiūrėti į( jį, kad jis ką gę- i šiame koncę^e,* <• ■ i i ’’ 
ro “paprastiems” Žmonėms pa-l M JtULUd 
darytų. Užtenka tų prisigau- 
dinėjimų.

, Darbuokitės ir rinkimuose 
balsuokit už Kompartijos kan
didatą į majorus Robertą Mi
norą, kuris streiko pikietų lini
jose ir domonstracijose įrodė, 
jog kovoja tik už darbo žmo
nių ir smulkių savininkėlių rei
kalus.

Ji pernai dainavo mums sir- 
ginėdama. Gi dabar sveikato- Į

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

J DR. FILURIN
.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Slnpinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ' ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*)OO"PHI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaideju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

JONAS STOKES : ■
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kost.ume-> 
Hams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Štr,; 
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.

STOKESJONAS

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y. -

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

23^ Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau, iityrimua kraujo ir Hapumo

DR. MEER 
W., 44th St. Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10 iki l.i Po pietų nuo 4 
*iki 4 valandai vakare 

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

.įi-si..— ■niga-.raTnra.WT.-T- 7rx„.;.-T-l-Mr-iT^r.a

156 302

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

.Sergančių Vyry ir Motery 

.Chroniškos Ligos Gydomos 
šiandien ateiki

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina ' > 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 SI. 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.

NEW YORK.—Vienas ofL 
so jdarfiihįnkas'jrašo “Daily 
Workeriui”, kaip jarrt pasitar
navo NRA. Jis* pirmiau gąu- 
Ja^O po $30 į savaitę. Paskui’ 
bosas paleido jį dviem savai
tėm/ duodamas neapmokamas 
“vakacijas.” Kada darbinin
kas sugrįžo, jam bosas pasiūlė 
jau tik 15 dolerių 
‘■‘Ką darysi, turėjau 
sako darbininkas.

“Daily^ Worker” 
d?da pastabą, -kad 
kreiptis į Ofisų Darbininkų 
Uniją, 8b"E; 11th St.

savaitėje 
sutikti,’

redakcija
Jis turi

ATŠAUKIMAS '
; H **' < '

Draugai, buvo paskelbta 
“Laisvėj”, kad kurie tųrite'ro- 
les veikalo “Prie šviesos”, da
lyvaukite “Laisvės” svet. ket
verge vakare.

Kadangi tą patį vakarą įvyk
sta Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas, repeticijos negalės 
įvykti. , ,

Todėl visi lošėjai būkite 
“Laisvės” svet. pirmądienio 
vakare (spalio 23) kaip 7:30 
vai. Nepamirškite!

* f i •' i ; I C ; IJ - i i ?ANTĄfĮAfe' VlšNiAjU$KA$

kurte )shvo? talentu qpasi^’rnaM- 
įja‘ darbįnifijdškam judejimii|, 
irgi dąįiįėoš šiame koncerte J ■

in ■ ft- 4
Dailiuos* Anna Klymkovską, 

sopranas, pasižymėjusi daini
ninkė iš New HaVen, Conn.

i 4,’I Taipgi turėsime progds iš- 
1 girsti ^Mainielriu Kvartetą iš 
Shenandoah, Pa. Drg. S. Kuz1- 
mickaš praneša, kad Kvarte
tas sutiko dalyvauti ir su ati
dumu mokinasi koncertui. dai
nas. ■ . U'f-

Gi drg. B. šalinaitė davė žo
dį, jog Newarko Jaunuolių 
Grupė mokinasi opeifetišką1 
veikalą perstatyti šiame kon-< 
certe. Taipgi damujps Aido 
Choras, kuris šiuom tarpu yra 
puikiai įąugęš gražiu jaunimu. 
Aido rChofd flįlerginjj Sekstetas 
ii$$ pasirodys kuom nauju) y 
Vyrį Oktetas, kuris .daug en
tuziazmo ’ šukele Aido* * Choro

Merchant Tailors Society, 
bosų organizacija, nuo streiko 
paskelbimo pradėjo išduoti 
darbą skebiniams darbinin- 

. kams. O apie porą savaičių i 
atgal,; besiartinant žieminiam j 
sezonui, kostumeriškų darbų i 
žymiai padaugėjo. Tad bosai 
prikifpo daugiau;; drąpaįų įr 
pasiuntė į skebines dirbtuves.

ptjjtį |asS^nlųLtife^Hjo 
sulaukti gatavų žiponų iš 'tų 
siuvyklų; 'pradėjo jieškoti— 
niekur negali jų surasti; tad 
ipashmdė slaptą policiją ii* įsa
kė būtinai suji'eškoti’ Policija 
darbuojasi' sušilus, o žiponų 
kaip riėrk,’ taip1 nėra. Taigi ir 
pas ponus nėra pasitikėjimo; 
suka vienks kitą kaip įmanė.

buvo prispausdinta 
išsiuntinėta tiems 

Laiškuose bo- 
darbininkus

kaip ‘čainiai;’ 
bolševikų; atsi-

Kiti boški, turėdami savo 
raštinėse darbininkų adresūš, 
stengiasi -juos panaudoti lau
žymui streiko. Ypač italų 
kalboje 
laiškų ir
darbininkams, 
saį štai kaip 
kalba :.. ,3 J

“Nebūkite.) 
neklausykite
meskįte nuo)'jų raudonos uni^ 
ios',, ties Ha įpniją ;y>a) ^niel’cai. 
Jieų^pri nuversti šios šalies 
valdžią; todėl mes _ negalime 
pripažinti tokios jų ūnijbs. Bū- 

■ i t

PARSIDUODA užeiga (saliūnas).
Biznis gerai išdirbtas per kelis 

metus laiko. Yra visas įrengimas ir 
laišnės. Gali pirkti vyras arba mo
teris, nedaro skirtumo. Kaina yra 
prieinama. Kreipkitės sekamu ant
rašu: 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. ir gausite nurodymą, kur yra už
eiga. (244-249)

....ji. .................. ...........................
’ •• t

Telephone Essex 3-5940

i

Dr. Aldona Šliupaitė
i , j (Šliupas) » * t
369 Belmont Ave. -

(Kampas Clinton' Ave.)’ ! .' ■ ■■■. i ■
. ' . NEWARK, N.. Jt : į ■

Ofiso Valandos: 
9 iki ii ryte

i iki 2 po pietų
6 iki 8 vakarais
'• . < r' .1
Sekmadieniais ir 
šventadieniais 

sulig susitarimą; > ■ ’ ’ ■ I •

Sdsisiekimas ;

16 nuo Hudson 
Tubes; karai 3 
ir 13

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET 

’ BROOKLYN, N. Y. ’

Telephone Štagg 2-7057'

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW SALLAS 
(BfELAUSKAS) 
G R A B X) R i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: ' 
mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 

’ ' PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
• <P1RMĄJA1 PAGALBAI - AMBULANSIN'l AUTOMOBILIŲ, 
) KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
' š PARVEŽTI. TURIM MOTERUMIRUSIOMS MOTERIMS < 

PRIŽIŪRĖTI.'4 DUODAM’gRAŽIVJETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

£ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES ' * 
kUogEriaOšiai patarnausim. U1 ’ d ‘

‘ MUSU RAŠTINE atdara dieną, ir • NAKTĮ.' Mūsų *■ ■ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. .... ............... > -

M

>

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

Wiliiamsburghe:
2b2 Berr£ St, ‘ ( Brooklyn, N. Y.
’ arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kas dien,' seredoma ir sukatoms

* nuo Q iki 7:10 vaL vakarais.
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas K. Urd St.

nedaliomis
Nuo 10 iki 11 vai. ii ryto

to

I




