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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apari
Sekmadienių

WILKES-BARRE, Pa. — 
300 delegatų Nacionalės 
Mainierių Unijos šaukia ge
neral! streiką pirmadienį, 
šiandien. Streikan bus į- 
traukta apie 75,000 ‘mainie
rių. Daugiausia streikas 
paliečia Penn. valstijos, kie
tosios anglies, mainierius. 
Visi darbininkai turi eiti 
streikan ir kovoti už savo 
reikalavimus.

Japonija Gabena Armi
ją* prie Sovietų Rubež. BALSUOKITEUZSAVDKUSESPARTIJA
PEIPING.—Japonija ir 

Nankingo valdžia jau susi
taria ir Japonija leidžia 
Chinijos armijai veikti taip 
vadinamame “demilitarizuo
tame” zone. Tokiu būdu Ja
ponija gali savo jėgas mo
bilizuoti prieš Sovietų Są
jungą. Dabar jau praneši
mai sako, kad Japonija 
traukia jėgas arčiau Sovie
tų Sąjungos.

Litvinovas Važiuos
Tiesiai Į Washington?
Sovietų Sąjungos atsto

vas, M. Litvinovas, kuris 
atvažiuoja į Jungtines Val
stijas šį antradienį, išlipęs 
iš laivo, tiesiai važiuos į 
Washingtoną. Tenais su 
valdininkais Litvinovas tar
sis del Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų artimes
nių reikalų.

Milionai Jaunuolių Pasirengę 
Ginti Šalį

MASKVA. — Sovietų Są
jungos draugai pareiškė, 
kad 5,000,000 jaunų ir ener
gingų vyrų pasirengę ginti 
savo šalį. Jie tai parodo 
minėjime 16 Revoliucijos su
kaktuvių.

' ________________________

Nori Tartis su Maskva
PRAGUE. — Čekoslova

kijos valdžia taip pat prade
da jieškoti geresnių santi- 
kių su Sovietų Sąjunga. Ta 
taika dar labiau sustiprins, 
ir Sovietų Sąjungos politi
ką.

SOVIETŲ SĄJUNGA MINI 16-TAS I Metrepolita.faejos Nupirko Soviet? Sąjungos LAPKRIČIO 7-Tį DIENĄ ĮVYKSTA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - PaveikslusREVOLIUCIJOS SUKAKTUVES SU

ATIDARYMU NAUJU FABRIKU , a
Iki Šiol Sovietų Sąjunga Turėjo Užsienyje Pirktis Beringus; 

Su Minėjimu Revoliucijos Sukaktuvių Pasiliuosuoja Dar
bininkų Šalis nuo Užsienio Rinkos

pagaminama 4,000,000 bė- 
ringų į metus. Dirbs 15,000 
darbininkų, yra 5,000 ma
šinų. i

Pirmoji dalis šio fabriko

NEW YORKAS/t- Tik 
j šiomis dienomis Metropoli
tan Muziejus pargabeno du 
istoriniu paveikius iš Lenin
grado, kurie bus rodomi da
bar atidarytoj muziejaus 
parodoj. Šie paveikslai yra 
tapyti pagarsėjusio artisto, 
Hubert van Eyck. Paveiks
lai ant audeklo buvo nuta
pyti 1867 metais. Bet origi
naliai jie buvo daug seniaus 
piešti.

gerai užlaikyti, kąd nerei- 
kalauja jokių pertaisymų. 
Reikšmė šių paveikslų yra: 
“Nukryžiavojimas”, antras

• e I

—“Paskutinis Teismas”.
Vadinasi, paveikslai reiškia 
kristaus nųkryžiavojimą re
liginiai. Kas žingeidauja ( 
paveikslais, tas galės juos 
matyti Metropolitan Muzie
jų ję, New Yorke.

RINKIMAI; VISI DALYVAUKITE IR 
BALSUOKITE UŽ SAVO KANDIDATUS 

I . *

Komunistę Partija—Proletariato Partija; Jos Laimėjimas, 
Visų Darbininkų bus Laimėjimas

• MASKVA.—Lapkričio 2 
dieną Maskvoje jau atidarė 
antrą dalį fabriko, kuris pa
vadintas d. L. M. Kagano- 
vičiaus vardu. Šiame fab
rike bus gaminama bėrin-
gai, kurie reikalingi trakto- jau buvo atidaryta pereito 
rių pramonei. Iki šiol So- kovo mėnesį. Atidarymas 
vietų Sąjunga dar neturėjo antrosios fabriko dalies yra 
priemonių pati pasigaminti i labai didelės reikšmes Se
tuos taip labai reikalingus vietų Sąjungai. Todėl dar- 
bėringus. Tad reikėjo juos bininkai masiniai dalyvavo 
pirktis, importuoti iš kitų iškilmėse šio fabriko atida- 
šalių. • I rymo. Paleidimas to fabri-

Atidaryme šio fabriko'da- , ko darban Sovietų Sąjun- 
lyvavo eilė veikėjų ir rašy-| gą paliuosuoja nuo priklau- 
tojų. Dabar fabrike bus 'somybės užsienio rinkai.,..>

Sovietų Sąjungos Iždas Su Geru Balansu, 
Kuomet Kapitalistų Bankrutuoja

Amerikos finansiniuose .žinbvai, kurie palaiko rei- 
rateliuose kalbama su nusi-' kalus su Sovietų Sąjunga, 
stebėjimais, kad Sovietų Są- J ^uo pačiu laiku Ame- 
junga išeis pabaigoje šių 
metų ne su tuščiu iždu, bet 
su dideliu pelnu.

Skaitoma^ kad Sovietu Są
jungos iždas turėjo sąma
tą $18,000,000,000. Pabai
gus metus, Sovietų Sąjunga 
dar turės balansą apie $900,- 
000,000. Tokias skaitlines 
paduoda Amerikos finansų

Valdžia Atvirai Pradėjo Laužyti 
Šilko Darbininkų Streiką

jrikos, kapitalistinės valsty
bės, iždas sumažėj taip, kad. 
reikia didinti įvairūs mo
kesčiai, daugeliui valdinin
kų ir mokytojų algos nemo
kėtos.

Sovietų Sąjungos preky
ba, sakoma, didžiumoje nu
ėjo į Aziją,-kuomet Ameri
kos kapitalistai nedavė pa
lankių sąlygų. /.Padaryta 
sutartis arba Sovietų Sąjun
gos pripažinimas, veikiausia 
vėl Amerikos—Sovietų Są
jungos prekybą pakels.

WASHINGTON, D. C. — atšauktas ir darbininkai 
Pagal kapitalistinės spau* si turi eit darban.

Anglija Nugalėjusi Arabus
vi-

Algas JERUZOLIMAS./rSkkO- 
dos pranešimus, tai dar da- audėjams d a r b i n in k ams ma, kad arabai jau nugalė- 
bar streikuoja apie 50,000 Wagneris patvarkė, kad jie' ti. Jų streikas atšaukia- 

, Be to, gautų apie $25.00 į savaitę, imas. Mat, čia veikia Angli- 
■ jos imperialistų armija,

šilko darbininkų.
dar streikuoja virš dviejų j žinoma, tai darbininkai ne- 
tūkstančių čeverykų dirbė
jų. Darbininkai streikuo
ja £rieš NRA vergiją, už 
pakėlimą algų, už geresnes 
darbo sąlygas, už pripažini
mą unijos.

Valdžios Įstaigos Laužo 
Streiką

Valdžios įvestas NRA' 
planas turėtų darbininkams 
pagerinti, bet'kaip tik prie
šingai ponai tą planą vyki
na.

Pirmininkas Wagneris iš
leido įsakymą, kad šilko 
darbininkų streikas turi būt nybė nei darbininkų unija.

gauna tą, ko jie reikllavo. kuri numalšino su ginklų 
Tačiaus jąu daug ^laimėta, pagelba arabų sukilimus. ,
Pirmesni pasiūlymai toli 
gražu nesiekė $25.00 į sa
vaitę.

Šį patvarkymą padarė 
Nacionalis Darbo Boardas. 
Tai yra valdiška įstaiga. 
Renegatai jau šaukia darbi
ninkus darban ir laužyti 
streiką. Amerikos Darbo 
Federacijos Šilko Darbinin
kų Unijos vadas, Schwei
tzer, tuoj aus išleido pareiš
kimą, kad darbininkai grįž
tų darban. Jam nerūpi vie-

Juan

Pabėgo Ispanijos , 
Bagočiausias Žmogus
MADRIDAS.

March, kuris pateko į ka
lėjimą, įsikūrus naujai val
džiai Ispanijoj, . dabartiniu 
laiku pabėgo iš kalėjimo.1 
Mat, jisai laukė teismo. 
Kuomet šitas March buvo 
kalėjime, tai vistiek jo tur
tai didėjo; Tad jam ir pa
bėgti buvo galima.

ROOSEVELTAS SKIRIA MILIŪNUS
GELEŽINKELIU KOMPANIJOMS, BETLEŽ1NKELIŲ KOMPANIJOMS, BET S 

MEKO NEGAUNA DARBININKAI^" 
__ ________ _ '' / Gi

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos valdžia daugiau- 

, šia iinansuo j a, p tai .gelžkelių 
kompanijas ir kitas įstai
gas, kurios dabartiniu. laiku 
mažai veikia. Sakoma, kad 
taip manoma pataisyti pra
monę ir padaryti, kad jos 
galėtų veikti ir paimti dar
bininkus darban.

Tačiaus* darbininkams 
valdžia nieko neskiria. Pa
šalpas darbininkams, kurie 
nedirba, veik visai sumaži
no.

Viešųjų Darbų Adminis
tracija, su prezidento užgy- 
rimu, paskyrė $135,000,000 
gelžkelių kompanijoms pra
dėti darbą. Iš tų pinigų,

DARBO ŽMONĖS, BALSUOTOJAI!
Lapkričio 7-tą dieną daugelyj J. V. miestų įvyksta municipali

niai rinkimai, rinkimai miestų majorų ir atstovų j miestavas al- 
dermanų tarybas. '

Greta eiles buržuazinių partijų ir grupių, dalyvaujančių rinki
muose, dalyvauja ir Jungtinių Valstijų Komunistų Partija—dar
bininkų partija. Tai vienintele partija, kurios platforma aiškiai 
ir griežtai stovi pusėje darbininkų klasės, už darbininkų intere
sus, prieš bosų-samdytojų ir bankininkų interesus.

Didžiajam New Yorke Komunistų Partijos kandičlatu į ma- 
jo^ą-yra^ymus kovotojas ir veiklus revoliucionierius ROBERT

NORAS; į aldermanų tarybos prezidentą—BEN GOLDAS, 
datos darbininkų vadas ir kovotojas; į miesto kontrolierių^—

ILLIANA J. BURROUGHS.

Greta to, Komunistų Partija turi savo kandidatus į aldėrma- 
nus beveik kiekvienam distrikte; taipgi kandidatus į teisėjus. •

Vyriausi Komunistų Partijos rinkimų platformos dėsniai yra 
sekami:

1. Už patenkinančią pinigine pašalpą visiem
be jokios diskriminacijos. -i ; ■ >, ;

2. Už bedarbėje ir socialę apdraudė samdytojų ir

sakoma, bus paskirta $51,- 
060,000 kaipo paskola, kad 
tos kompanijos galėtų pirk
tis reikalingą medžiagą dar
bui. Paskiaus $84,000,000 jėgomis.
paskirta Pennsylvania gelž- ; 3. Už augJtesnes algas, kad atatinkamai pasitikti kylantį
kelių kompanijai elektrifi- Į pragyvenimą; prieš visokį algų kapojimą.
kuoti gelžkelius Tais pini- Už pilną teisę visiems darbininkams ir miesto tarnauto- 
gaiš kompanijos padarys jams, <’r8anizu‘>‘is > « pasi.rink,t.a.s ,už n1eribotą. 
geležinkelius dar lengviau 
tvarkomus, tai jie ateityje
reikalaus dar mažiau darbi- lygybę negrams; ’ir už apsisprendimo teisę Juodajam Ruožtui.
ninku. ‘ j 6. Už griežtą kovą prieš imperialistini karą ir apgynimą

y. i t Sovietų Sąjungos, taipgi Chinijos žmonių, ir Kubos masių.
Didžiojo New Yorko lietuviai darbo žmonės, balsuotojai!
Tammany Hall ir Atsistatymo partija, su O’Brien ir McKee

streikuoti ir pikietuoti; prieš indžionkšinus ir policijos įsikiši
mus į streikus bei bedarbių kovas.

5. Už pilną ir besąlyginę socialę, ekonominę ir politinę

Su šia paskola gelžkelių 
kompanijos, manoma, ga
lės paimti 20,000 darbininkų priešakyje, yra demokratų partija. Nepaisant, už kurią jūs pa- 
darban. Na, tai ką reiškia, duosite savo balsą, jis bus atiduotas dž samdytojų-išnaudotojų in- 
kuomet milionais bedarbiai teresus ir už baisią padėtį, į kurią privedė šiandien demokra- 

1 tai, su bankininkais galvinyj. Demokratų šeimininkavimas New 
Yorke paskandino miestą skolose, užstatė miestą bankininkais, 
kadangi demokratų politikieriai, paskendę grafte, plėšia milionųs 
podraug su bankininkais, nekreipdami mažiausio domesio į darbo 
žmonių likimą. * r

Demokratu šeimininkavimas atkirto šimtus tūkstančių bedarbių 
nuo pašalpų, palikdamas juos skurdui ir badui. Kiekviena dar
bininkų kova, kiekvienas streikas ir bedarbių demonstracija buvo 
persekiojama; demokratų teismai išduoda indžionkšinus prieš 
streikus, o demokratų Tammany Hall administracija pasirūpina 

i tuos indžionkšinus pravesti gyveriiman; siunčia policiją ir šnipus, 
kurie laužo streikus, daužydami darbininkams galvas. Djdžiojo 
New Yorko daybo žmonių padėtis sunkėja ir sunkėja, kuomet de
mokratų politikieriai tunka darbo žmonių prakaitu ir kraujy ir 
moka didelius donius Wall gatvės bankininkams, iš kurių grąžon 
imasi dar didesnės sumas/ieva paskolų, užstatydami fniestą< fi- 
nansierianųs. f ;

Fusionistai-republikonai, su LaGuardia priešakyje, yra niekas 
daugiau, kaip kitos grupės ikapitalistų atstovai, kurie net nežada 
jokių^atmainų, jei jie pataptų miesto viršininkais. Nors LaCJuar- 
dia skelbiasi esąs “liberalu”, tačiaus savo darbais jis rėmė ir te
beremia fašistinę reakciją ir pildo užgaidas samdytojų. Išrinkus 
LaGuardią miesto majoru, dalykai ne tiktai nepagerės, bet. jie 
pasunkėtų, kaip lyginai "pasunkėtų ir prie O’Brieno arba McKee 
administracijų.

Socialistų partija yra niekas daugiau, kaip trečia kapitalistinė 
partija, kurią taip plačiai garsina kapitalistinė spauda. Jos kan
didatas į majorus, Solomon, bagotas advokatas, kadaise dalyvavo 
išėmime indžionkšino prfeš streikuojančius maisto darbininkus 
Bronxe ir dėka tam policija nužudė draugu Katovisą, kovingą 
darbininką veikėją-pikietuotoją streiko vįetos.

Kad Socialistų partija yra samdytojų interesų gynėja, tai jau 
paliudija ne vienas reiškinys. Europoj socialistų partijos visur 
bendradarbiauja su bosais prieš kovinguosius darbininkus. Mil- 
waukeje, kur yra socialistas majoras, Mr. Hban, policija taip pat 
daužo bedarbiam buožėmis galvas, kaip ir New Yorke, kur viėš- 
patauja Tammany Hall. Tūkstančiai tam pavyzdžių būtų Čia ga
lima sudėti, bet nėra vietos.

(Tąsa 5-tam pusi.)

skaitomi.

Unijos Vadai Padeda Valdininkams ir Plieno 
v Bosams Laužyti Streiką

WASHINGTON, D. C.— Bet jų reikalavimai dar nė- 
United»Mine Workers Uni- ra išpildyti, • unija 
jos vadai prisipažino, kad j Pazin^a«

Apvaginėjimas Bankg 
Padidėjo ; : ■ i

■ J - !  — • r .

. OKMULGEE, Okla.—Čia 
penki banditai : apvogė 
banką ir išvežė du banko 
darbininkus į laukus. Pa
ėmė apie $20,000.

LANSING, Mich. — čia 
taip pat bankas likosi ap
vogtas ir paimta apie $6,000. 
Ir daugiau tokių apvogimų 
yra dabar daugiau, negu ka
da pirmiaus.

jie neveikė ir neprotestavo 
prieš generolo-Johnsono ir 
plieno trusto ponų bahdy- 
mūsi nuvaryti;, darbininkus 
atgal- į darbą: be jokių lai
mėjimų.: - “Mes einame tik 
pasikalbėti su L generolu 
Johnsonū”, sakė U.M.W.A. 
4 distrikto prezidentas.

Kuomet “Daily . Worke- 
rio" korespondentas klausė, 
ką tie ponai veiks pas NRA1 
administratorių ir preziden
tą, tai jie atsakė, kad turės 
tik pasikalbėjimą. Taip pat 
jie pasakė, kad visai nepro
testavo prieš prezidento 
skelbimą laužyti mainierių 
streiką.

Tai reiškia, kad patys 
unijų vadai padeda darbi
ninkus parduot kompanijai. 
Prezidentas įsakė, kad. mai- 
nieriai turi ■ grįžti > darban.

nepri-

Vagia Auksą ir Anglijoj
LONDONAS

sulaikė troką, kuriame bu
vo vežama auksas ir apvor 
gė, Jie paėmė aukso vertės 
$60,000^ Vagys pabėgo sėk
mingai. .

Vagys
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Rytoj, lapkričio 7-tą dieną, įvyks daugely j J. V. mies
tą ręįunicipaliniai rinkimai. New Yorkas—svarbiausias 
iš ją? Labai daugely j miestą proletariato partija—Ko
munistą Partija—stato savo kandidatą sąrašus. Tai pa- 
rodcUinūsų Partijos subrendimą, augimą.

Ar* reikia dar aiškinti, kiekvienas dafbo i žmogus 
turi:įladuoti savo balsą už Komunistą Partijos kandida*- 
tus?* Apie tai buvo kalbėta ir rašyta nemažai, ir tikipiė,; 
kad-kiekvienas, girdėjęs ir skaitęs; jau supranta, kodėl 
jis turi balsuoti už komunistą kandidatus.

Kojnunistų Partija—vienintelė partija, kovojanti su 
žiauru ir baisiu milionams darbininką antmestu skurdu, 
kurift gimdytoja yra kapitalistinė sistema. Visos kilpą 
partijos, bei grupės, nepaisant ją pasivadinimą, yra gy
nėjos-arba lopytojos pūvančios išnaudojimo sistemos.

Eilėj metą Komunistą Partija ištvermingai ir energiš
kai įkovojo už darbininką klasės reikalus streikuose, be
dariau demonstracijose; kovojo prieš evikcijas ir už di
desnes bedarbiams pašalpas; už didesnes algas ir trum
pesnės darbo valandas. Jinai kovojo ir tebekovoja prieš 
kapifalistą visokius skymus, įskaitant ir NRA, pajungti 
darbininkus nuožmesniam išnaudojimui.

Jos išrinkti atstovai į miestą tarybas ir kt. vietas, 
tuo’būdu, darys tą patį, drąsiai ir atsidavusiai gindami 
darbininką klasės reikalus; kovos su milionais darbo- 
žmonią už socialę apdraudą, apdraudą bedarbėj lėšomis 
saiądytoją ir valdžios. c •

Tpdel jūsą ir mūsą visą pareiga balsuoti už tos parti
jos Ištisus sąrašus! ■

Balsuokite-už savo klasės1 partiją! į ji- į i 
Balsuokite kaipo: klasė prieš klaąę! .

i ’■

| Vertas {sitėmijimo Faktas
-■ ............. ■ ■■>■■ L.------------i-------- L U ? . 1 g

Kiekvienas paskui Prūseiką sekąs darbininkas turėtą 
gerai pagalvoti, perskaitęs už pereitą savaitę Prūšeikos 
gazjętą. Ten patvirtinama viskas, kas buvo mūsą spau
doje: apie juos sakyta.

Ąūtai Prūseiką kalbėjęs Central Brooklyne ir apie tai 
pasirašė korespondenciją. Drg. Juška prakalbose kri
tikavęs Prūseiką, kodėl jis dabar puoląs Komunistą Par
ti jąg^kodel negrįžti į revoliucinį darbininką judėjimą, 
ir ’Kadel jis, Prūseiką, pabūgo d. Bimbos. Į tai Prūseiką 
atsakęs,, kad jis ne del Bimbos išėjęs iš Kompartijos, bet 
“ginčai apėmė visą komunistinį judėjimą” (sic!) Toliau:

»fcaslink Komunistų Partijos tai ją niekas nežemina, nes ji 
pati prisipažįsta įbridus į krizį.

K

T^šai žmogus, regimai, mano, kad visas svietas žiop
liai; Jo tik jis gudrus. Kiekvienas gerai atsimena Prū- 
seikos “argumentus”, kad jis stovįs su Komunistą Parti
ja, Bet einąs prieš Bimbą. Girdi, jei Bimbos nebūtą, tai 
mes,; (Prūseiką, Butkus, Senas Vincas, etc.) būtume “iš
tikimiausi revoliucionieriai!” 

. ’ • -,£r|y ' * ' ', ■
Šiandien tasai žmogus jau rėkia apie Kompartijos 

‘ąbifflimą į krizį”. Į kokį krizį? Kur jis* tai surado?!
II $įi Prūseiką niekino d. Mizarą, skelbdamas, būk pa

starasis jį, Prūseiką, norėjęs nuvesti į kontr-revoliuci- 
ninKb' Lovestono abazą. Kuomet mes parodydavom, kad 
PrėjŠeika su Butkum jau'nudardėjo pas Lovestoną, tai 
jiedi| [šaukdavo, būk meshtijHūdjų> Girdi, jie’riifeko bend
ro neturį su juo. Jie koiąunistai, jie nęremią tos 
gruįįs^kuri susiorganiząVp- kpn;tr-revoliucįniais? tikslais.

Mįpetam “Gadynės” n^ėryj skaitoihe: '':
* ■' ' X I r ; 1' * f< t ( * į ! i J y / •,. * *

;fhicagon atvyksta amerikinės Komuništų Partijos vadas, 
dį& • J. Lovestone..;. Lietuviai darbininkai, ypač opozicionie
riai, turėtų skaitlihgai dalyvauti šiose prakalbose. Matysit,

I X . t ' . ■

ar; jis ištikrųjų toks baisus, kaip pasakoja bimbukai."

Kokios “amerikinės Komunistą Partijos vadas” Love- 
storfds yra? Kas tai girdėjo? Prūseikiniams lengva ir 
provokacijos pavartoti, kad tik ajidūmus akis, prigavUs 
jPraįes.

Ar įhe mūsą buvo tiesa? Ar mes nesakėme, kad Prū- 
seik£ sūsldės šu Lovėstonu ir padarys jį net “komunisti
nės-partijos” va-du? Ar ne tiesa, kad Prūšėika niekino 
d. Jtfizarą, būk jis j{, Prūseiką, norėjęs nuvesti pas 
Lovfcptoną, tik tam, kad aptemdžius kitiems akis, kad ne
matytu, jog pats Prūseiką lovestoniecią sankeleivis?! Ar 
matolė, Pruseik'os pasekėjai, kur jus nuvedė tasai žmo
gus?!

NeiŽoddio!

kiekvienos gatvės kampo ;ir\visur! ; ■. <

Pereitą savaitę visa Amerikos spauda plačiai rašė apie 
municipalinius rinkimus. Kapitalo spauda, žinoma, agi
tavo už savo partijas, o darbininkiška-komunistiška— 
už savo. Kur tuo klausimu stovi prūseikinią gazieta? Ji 
skelbiasi esanti “komunistinė”, bet apie rinkimus—nei 
žodelio! Surado vietos aprašyti socialistų parengimą, 
kuris, girdi, “praėjo gražioj nuotaikoj ir rengėjai turės 
pelno.” Paaukota špaltos niekinimui Komunistų Parti
jos, gi rinkimų klausimu, tokiu svarbiu klausimu, mato
mai, “nebuvo vietos.” '

Kodėl Prūseiką ‘‘pamiršo”!parašyti apiė tai? Pirmiau
siai todėl, kad jis už Komunistų Partiją nenori agituoti, 
kadangi jis jos priešas, o ji—jo ir kitų panašių, kaip jis? 
Už kapitalistines partijas agituoti bijosi; nes su tuo dar' 
galėtų atstumti ne vieną darbininką, kuris nėra visiškai 
sugadintas. Todėl “N. G.” tyli. Tyli tokiu svarbiu klau
simu, t kuris šiandien diskusųo jamas tūkstančiuose susi
rinkimų, ant 

; Tai jums!a
Tai jums, atsiprašant, “darbo žmonių” laikraštis!

Žiauriau, Negu Noskė?
• • f . •

, ■ ;• ■

Grigaitis išstoja su prakeiksmu prieš Sov. Sąjungą ir 
mus, kodėl pasiuntė savo delegaciją į Turkiją laike 
jos minėjimo dešimties metų nepriklausomybės paminė
jimo ir kodėl mes skelbiame, kad šiandien Sovietų Są
jungai daug geriau turėti taikų kaimyną, Turkiją,-prie 
savo durų, negu Angliją ar kitą kurią imperialistinę ša
lį. Jis net prikiša mums; ką mes jau pasakėme, kad 
Turkijos valdžia šiandien žiauriai kovoja su komunistais.

Tai juk mes puikiai žinome. Bet kodėl Grigaitis su
rado reikalo būti tokiu geru “komunistų užtarėju” tiktai 
Turkijoje? Ar jis neatsimena, kad jo sėbras Noskė nei 
kiek ne švelniau korė ir šaudė komunistus Vokietijoje 
(faktinai, daug žiauriau), kaip-Kernai Paša Turkijoje. 
Bet tuomet Grigaitis užgyrė Noskės kiekvieną žingsnį. 
O kaip su Berlyno miesto policijos viršininku, social-de- 
mokratu Zoergebeliu, kuris 1929 metais šaudė komunis
tus? Ar Grigaitis tai jau pamiršo?

Turkijos darbininkai, vadovaujami komunistų, apsi
dirbs su savo buržuazija, kaip Rusijos darbininkai apsi
dirbo su savo. Sovietų^ Sąjungos .stiprėjimas; socialistinės 
'kūrybos pasisekimas bUs juo ryškesniu viso pasaulio dar
bininkams pavyzdžių, kas; reikia, daryti su savo išnaudo
tojais. Šiuo tarpu SŠSR .trokšta taikos ir 'Ji bapdo kuo 
tkikiau sugyventi su kiekviena savo kaimyniška šalimi',

Grigaičiui, žinoma, rūpėtų, kad Sovietų Sąjunga juo 
greičiau įsiveltų į karą ir atitrauktų savo energiją nuo 
skubaus kūrimo socialistinio gyvenimo savo šalyj.

Kodėl Ne Skelbimais?
(Tąsa iš šeštadienio)

Mūsą dienraštis yra darbininką laikraštis; re- 
voliucinis-komunistinis laikraštis, stovįs sargybo
je darbininkų klasės reikalą. Todėl “Laisvė” ne
gali tarnauti ant syk dviem ponams, darbininkams 
ir jų išnaudotojams, kaip tą daro social-buržuazi- 
niai laikraščiai. Štai pavyzdžiai: '

1. Laike kiekvieną į valdiškas vietas rinkimą į 
“Laisvę” ateina kapitalistinių partijų politikieriai, 
siūlydami riebiai apmokamus savo kandidatų pa
skelbimus. Jie žino, kad mūsų dienraštis komunis
tinis. Todėl jie juo labiau nori įlysti^į jį su savo 
propaganda. , ' .

2. Įtalpinkit (sako jie) mūsų politinius skelbimus 
dabar, mes jums gerai užmokėsime. O paskui mes 
pasistengšiąie» jums duoti komercinius didelius, ge
rai aphiokamus skelbimus.' Aišku, kad. “Laisve” 
to padaryti negali, nes tai būtų laikraštinė prosti
tucija, pardavinėjimas mūsų principą (tą darbą 
paliekame sęcial-buržuazijaų menševųtinei špau- 
dai)l L ' J ' |

3. Mūsų dienraštis skelbia tiktai darbininkų par
tijos, darbininkų klasės vado—Kdmunistų Partijbs 
—skelbimus, iš kurių, žinoma, jis pinigų negauna, 
kadangi darbininką partija pinigų neturi* Atpenč, 
mūšų dienraštis rėmė ir reftiia Visais būdais prole
tariato, partiją, jos kampanijas, nes još-laimėjimas 
reiškia laimėjimus darbininkams. s

' * ■ » .

4. Kitais žodžiais* mūsų dieitralčio užda^iiiiti 
darbininkus ne mulkinti, ne šiluti juos j republiko- 
ną ir demokratų abazus ir stiprinti kapitalistinę 
sistemą, bet priešingai: kovoti prieš tas partijas ir 
sistemą, kurią jos atstovauja!

Štai kodėl mes. ėšariie “nepriklausomi” nuo stam
biąją skelbimą! - 1

Tai reikalinga darbininkams aiškinti, kubmėt ei
name per stubas, užrašinėdami “Laisvę”. Tai bus 
politinė darbininkams- apšvieta!

■ > ■1
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PASTABOS Darbininkų Kovos Mažuose Miesteliuose

Spalių 27 dieną buvo 
Jungtinių Valstiją imperia
listų karo laivyno diena. 
Kapitalistinė spauda pakėlė 
didelį skandalą, kad dar ne
pakankamai prisirengę ka
rui. Reikalauja daugiau 
submarinų, naikintojų, krei
serių, submarinų naikintojų 
ir kitokių karo laivų. H. 
-W. Baldwin šaukia, kad ne
pakankamai yra .karo prie
plaukų ir dar daugiau rei
kia jas apginkluoti. Jo su
pratimu ir jūreivių maža ir 
prekybiniai laivai nepri- 
ręngti paversti karo metu 
į karinius. ? • • z. .,

’ 4 j ; i • ! ;
\ . p , •'1 * ;—; . ? I

Tuom, pat kartu išstojo 
generolas J. E/Fechet, Jun
gtinių Valstijų^ komandie- 
rius oylaivyno: “Mes turime 
1,750 karo orlaivių, 1,273 
orlaivyno oficierių ir 7,500 
orlaivininkų, bet iš to skai
čiaus karo reikalams galime 
panaudoti tik 261 karo or
laivį.” Jis šaukia, kad val
džia turi skirti milionus do
lerių buda^ojimui naujų ka
ro orlaivių, nes, jo suprati
mu, karas neišvengiamas.

Japonijos imperialistai de
ga pagieža prieš Sovietų Są
jungą. Jie ypatingai siun
ta, matydami jos jėgų augi
mą. Jie prisimena, kada 
intervencijos metu Sibirą 
buvo užgrobus 140,000 japo
nų armija ir kad tada So
vietų Rusijos piliečiai jiems 
gerai įkrėtė į kailį. Jie dūk
sta prisimindami,; kaip dar j' 
bininkąi sulupo japohų ari 
miją Mtolžfėvske, išmuš
dami 400 japonų.

Drg. M. M. Litvinovas 
atvažiuoja į Jungtines Val
stijas vesti derybas su Roo- 
seveltu. Jis-atsargus ir ty
lus, Visur jį lydi būriai re
porterių. Berlyne jie apsto
jo jį ir klausinėjo. Jis jiems 
atsakė, kad: “Jeigu nuo jo 
prigulėtų viskas, tai į pusę 
valandos būtų susitarta su 
Rooseveltu.” Tą pasigriebė 
kapitalistinė spauda. Litvi
novas yra sugabus diploma
tas ir jis tyli. Jam prisiei
na net tas slėpti, ant kokio 
laivo jis plauks,-nes jį lydė
tų eilė korespondentų ir 
gaudytų atskirus išsireiški
mus. Jis jiems pareiškė:

“Atrodo, kad būk yra ko- 
\ kia slaptybė mano kelionėje. 

Dabar caš jums pasakysiu, 
kodėl aš neįvaręlinu laivą, 
kuriuom pląuksiu. Jeigu 
aš jums tą pasakyčiau, tai 
kaip, kurie iš jūs pasisku- 
bintute plaukti tuom pat 
laivu. Jūs tikslas būtą ver
sti mane kalbėtis, g-i aš to 
negaliu padaryti. AŠ jums 
noriu.duoti progą išvengti 
nusivylimo ir nereikalingų 
išlaidų. Vienok, jeigu kuris 
iš jūs pateksite ant laivo* 
nepaisant mano persergėji
mų, tai žinokite, kad tam 
teks pergyventi tas nusivy
limas.”

Taigi, matote, kokis dide
lis sūsitjomėjimas Sovietų 
Sįjdfigos .ątstovu, kuris 
vyksta į Anjeriką. Armija 
reporterių lydi jį ir paga- 
tavi net tuom pat laivu 
plaukti. Bet diplomatija 
'yra atsargūs darbas ir todėl 
d. Litvinovas negali kalbė-

Svarbiausios Priežastys Par
davimo Weirton ir Steuben- 
villio Plieno Darbininkų 
Streiko. < • A

: -U
1925 m., gyvenant ir dir- 

Joant Weirtone* ;W. Va. (kitų 
išdirbysčių tenai nėra, kaip tik 
Weirton plieno)^ teko ,gana 
gerai . susipažinti su baisiu 
darbininkų f išnaudojimu, jų 
įsitikinimais ir daugeliu kitų 
dalykų. Teko patirti k abelT 
nai apie to miestelio 1 sudėtį, j »

,Tais metais Weirtone gy
ventojų nebuvo daugiau, kaip 
15 tūkstančių. Plieno isdir- 
bystėje dirbo apie 5-6 tūks
tančiai ir kai kuriuose depart- 
mentuose dirbo nepilną laiką. 
Kiti gyvenimą darė iš visokių 
“biznių,” kaip tai: krautuvių, 
karęiamų> (viešų ir slaptų), 
boarding housių, prostitucijos 
ir kitų.

Kaip fabrikai, taip ir. visas 
miestelis priklauso Weirtopo 
plieno kompanijai. Po su
laužomo plieno streiko, rodo
si, 1,920 metais, visi darbinin
kai, ypač vedę, buvo verčia
mi pirkti namus su išlygą, kad 
žemė, pareikalavus kompani
jai, turi būti “nuvalyta.” Tas 
reiškia,-^atsiimk savo namą 
nuo kompanijos žemės. Ir 
vot, sustreikavus darbinin
kams, kompanija turėjo “tei
sę” atimti žemę. Kas įvarė 
nemažai baimės namų savi
ninkam. Suprantama, kad 
didžiuma dėlto ir glaudėsi 
prie kompanijos peršamos 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and 'Tin Workers 
pardavikų gaujos.
(Na, jau jeigu kompaniją! 

pasisekė namų savininkus už
kabinti ant pardavikų meš- 
keries, tai randauninkam, ir 
būrdingieriaiii pasunkėjoj kd-s 
va prieš du ’ priešu—plieno 
kpmpaniją ir namų ? savinin- 
kuą, Kas .jji^iįi liktoj j daryti ? 
Kadangi’ didžiumoje «tamsūs 
elementai, ypač “singeliai,” 
prasigėrę, prasiskolinę gaspa- 
dOriams, nes čia “tokią/mada 
buvo” (manau ir nepasikei
tė) : kuris burdingierius ne
geria, tam kambario nėra, nes, 
mat, nuostolius gaspadoriam 
neša. Kuris geria, bet prie 

tsavęs dolerį kitą palaiko, toks 
nelabai geras. Bet kuris ge
ria ir kitiems perka iki įsiva
ro po keliasdešimts^ dolerių 
skolos ir pėdės čekį parneša, 
—-tai gaspadoriui toks geriau
sias iš visų. Mat, toks negali 
pasipriešinti. O tokie ir dar
bus bei uždarbius geresnius 
gauną. Mat, gaspadoriai su 
bosais žinosi. Tokie lengvai 
būna priversti skebauti. O 
kovai netinkami, juk tokie 
neis ant pikieto.

Iš to viso matosi, kad susi
pratusių kovingų draugų tenai 
tegalėjo būti tik maža dalelė, 

blogesnė streikierių padėtis 
galėjo būti. Nors tenai na
mai nepriklauso Weirton 
Steel kompanijai, bet > i tenai 
randasi kompanijos dūdelė, 
utėlių pilna “burdųjįįąazė,” 
kurioje didžiuma darbininkų 
gyvena. Streikui kilus* tokio
se vietose paliekami tik ske- 
bai; prie to, dar minėta “bur- 
dingauzė” randasi dirbtuvių 
kieme. Nejąugi streikierius 
ląikys arba !jie galės būti to
kioje vietoje sli skebais? O 
išvyti iš to streiko skebų na
mo darbininkai dirbo po 3-4 
dienas savaitėj. . . Daugelis jų 
neturėjo nei cento. Ir vot, pa
tikėjo NRA ir Amalgameitų 
pardavikam, *

.Nors tai Jabai skaudi lekci
ja visam plieno darbininkų ju
dėjimui, bet iš to daugelis tu
ri pasimokinti. Kartu ir mes, 
miestų darbininkai, turime ži
noti, kad, streikui įkilus, nebū
tų gaspadorių ir burdingjerių 
“kovos,” bet turi’būt visi ly
gus kovotojai kovos lauke. 
Nereikėjo jiem bijoti, kad 
kompanija atims jų namus. 
Kur ji jubs dės? Arba pavie
niam neręikėjo nusigąsti, kad 
kelias dienas paalks, pašals. 
Turėjo žinoti, kad kompaniją 
greičiau velnias griebs, negu 
darbininkai badu mirs.

J. Sgr.

WATERBURY, CONN.
Spalio 31 d. įvyko Tarp

tautinio Darbininkų Apsigyni
mo naujosios North End kp. 
susirinkimas, 184 Cherry St., 
Rusų svetainėje.

i » • ■ t

Išrinkta ’Valdyba: organiza
toriuj, susinešimų ir finansų 
sekretoriai, literatūros agentai 

?L *if korespondentai, kurie ra- 
šinės į Labor Defender, Dai
ly Worker ir kitus revoliuci- 
ąi^s^jiarbipg laikraščius.

Nutarta ši ILD kuopa pava
dinti, arba duotas vardas; 
“International Labor Defence 
Scottsboro Boys Branch.”

ši kuopa tikrai to žodžio 
prasmėj 'tarptautinė, nes čia 
jau dabar priklauso įvairių 
tautų darbin. ir abiejų rasių.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
nusitarė kuopą auginti į masi
nę 4r taipgi judėjimą išvysty
ti į masinį darbininkų judėji
mą. Bus platinama “Labor 
Defender” ir kiti .laikraščiai 
ir literatūra, brošiūros ir t.t.

Negrai darbininkai smar
kiai pradėjo rūpintis apie or- 
ganizatyvį veikimą. Nutarta 
susirinkimus laikyt i kartą į 
savaitę, kas antradienį rusų 
svetainėje. Reikia priminti, 
kad rusai duoda svetainę mi
tingam dykai.

Perkūne apsaugok, jei taip 
iš lietuviškų kliubų bent kurio
reiktų gauti svetainę tokiam 
tikslui, tai visi revoliucinio 
darbin. judėjimo priešai susi
vienytų prieš tai,, nuo skloki- 
ninkų, baltų šovinistų iki fa
šistų.

Tikwaszarą marksistinėj jau
nuolių mokykloj ant liet, par- 
ko buYę apie 6 negrai jaunuo
liai, oykoks baisus strokas pa
sidarė. O tiems žmonėms 
reikia pranešti, kad jaunuo
liai jau nuo dabkr organizuos 
vasarinę mokyklą; drebėkit 
vyrai!

J. Ž-tis.
įl ■■ I...U I. į

Amerikonai įieško 
Priekabų Kuboj

HAVANA. — New Yor- 
ko laikraščiai praneša, kad 
Kuboje Amerikos ambasa
dai kas. tai grąsina namo iš- 
^rogdinimu. Apie tai pra
nešama per telefoną. Daž
niausia toki “gązdihiijiai” 
•daroma, kuomet jieškbma 
priekabių, kaip Amerika ga
lėtų įsiveržti j tą šalį, r

kurie negalėjo streiko nusver
ti į darbininkam naudingą pu
sę.

Prie tų dar turi savo šaknis 
drūčiai suleidusios lenkų i ir 
pravoslavų bažnyčios, čionai 
gyventojų didžiuma lenkai- 
katalikai. Antrą vietą užimą 
graikai, serbai, hotvataį ir ki
ti provoslavų tikybos žr^onės. 
Lietuviį tais laikais buvau ži- 
nomas^ tik aš vięrtas, nors bu
vo kejurios šeimynos, bet del 
tūlų isrokavimų užsigynę savo 
tautybę, Vadinosi lenkais. Da
bar atrodo, kad tenki lietuvių 
irgi nėra, nes nei vienos kores
pondencijos nebuvo mūsų 
spaudoje iš streiko lauko.

Į Steubenville, Ohio, gatve- 
kariu nuvažiuoti iš Weirtono 
kainuoja 15 centų. Tenai dar

..... ..

ti apie tai, kas bus. Kaip 
bus susitarta, tada ir bus 
paskelbta. Ypatingai So
vietų Sąjungos nei diploma
tai, nei mokslininkai nesi- 
giria iš kalno. ' ■

Dk M. šolomskas.
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LyceumBrooklyn La
Brooklyn N. Y949 Willoughby

Wm. NorrisBrooklyn

Aido Choras Orkestrą

Iš 6 KavalkųSu Naujomis
Dainomis Grieš Šokiams

įžanga 50c ir 75c. Prašomo iš Anksto Įsigyti Tikintus ir Laiku Bukite Svetainėje

A. VIŠNIAUSKAS, barito
nas, nuoširdus rėmėjas .dar
bininkiško judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

■
ei1-- •

Raudonosios Šokikės, vadovaujamos Edith 
Segal, kurios šoks Raudonosios Armijos

i . > Maršą.

NICHOLAS KARLASH, 
basas, garsusis operų daini
ninkas, kuris stovi lygiai su 

šaliapinu.-

Atsiminkite, Kad Įvyks Sekmadieni

NOVEMBERLAPKRIČIO ’

K, MENKELIUN1UTĖ

Prisirengusi savo skam
biu ir puikiai išlavintu dra
matiško soprano balsu link
sminti dalyvius šiame kon
certe.

Brooklyn Merginų Sekstetas
Dainuos Revoliucines Dainas

Aido Choro Vyrų Oktetas
Puikiai Pasižymėjęs Aido Choro 

Koncerte, Pasirodys Dabar

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE
Newark Jaunuolių Grupė 

Perstatys “Charity” Vaizdą

Anna Klymkoiwska, tai 
jnokinė Antonio . Pausello, 
brolio Rožės Pausello, kuri 
dainuoja Metropolitan Ope
roje, New Yorke. Mes ją 
girdėsime “Laisvės” kon
certe.

M^INIERIŲ KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai
nuos revoliucines dainas “Laisvės” koncerte.' Artistų var
dai: (iš kairės j dešinę) 1. Pt. Grabauskas, 2. Stasys Kuz
mickas, 3. Antanas Kuzmickas, 4. .Vitalius Judzentavičius.

‘ K 
y * >

E

Trečias Puslapis ė « % i - ‘ U

KONCERTAS)
Po Programai Šokiai. Koncertas Prasidės 3:30; Šokiai 7 Vai. Vak.
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P. ŠIRIAJEV , - Vertė T. M. DIRSĖ

FORESTJERA
dirbant- bendrovės labui. O | POLICIJA PAGELBĖJO

SOCIALISTAM SUARDYT 
KOMUNISTŲ MITINGĄ

<•»

(tąsa.) •

Sekamą rytąr jis kartu su kitais ėjo į 
galą sodžiaus žiūrėt, kaip ramiai ant kar^ 
tuvių siūbavo šeši lavonai. Ir šis vaizdas 
pakartųjų vėl iššaukė jo mintin forestjeros 
pasakojimus apie nukankintus kovotojus,

Kur gi jinai dabar, bjonda (geltonplau
kė) ?—nejučiomis pamislijo jis, -žiūrėdamas 
į pajuodusį veidą nužudytojo barzdočiaus.

Vyresnysis karininkas Veskotti sekamą 
dieną saviesiems paaiškino įvykio esmę, 
vienok ne tik vienas Baručči buvo rūstu^ ir 
užsimąstęs ir gana blogai klausė savo virr 
šininko žodžių. •: . i • <

* * > * • ;
Pildant įsakymus virsiausios komandos, 

būrys maršavo iš vieno sodžiaus kitan. Bū
rys bėgiu ištisos savaitės savo buvimo Si
bire neišleido nei vieno šūvio. Prisiminus 
austrų frohtą, su jo tranšėjomis ir apaika- 
simais, karas su bolšeyikais rodėsi Baruč- 
čiui ir jo draugams keistu ir suvis nepanar 
šių į karą. Ten, austrų fronte, kiekvienas 
kareivis žinojo, kur randasi priešas. Ten 
buvo apkasai, ten buvo fronto ruožtas. Čia 
—nei apkasų, nei fronto. Taip pat ir pa
ties priešo tarsi nebuvo! Buvo sodžiai, at
viri, ramūs; buvo barzdoti sodiečiai, buvo 
beribiai plotai ir tyla...

•Vienok vienas įvykis Baruččį ir jo drau
gus įtikino, kad bolševikai randasi kur tai 
netoli.

Būrys užėmė vieną sodžių, įsakant vy
riausybei. Šis sodžius turėjo būt vieta iš
vystymui sujungto puolimo ant bolševikų, 
kurių didelės spėkos, buvo manoma, randa
si .'kur tai nebetoli. Grįčioj, kurioj apsi
stojo Baručči su penketu kitų kareivių, 
vienas kareivis rado pundelį su užrašu:

“I tai i jos kareiviams”. •
iff * (ė ‘ | J • t >į ’ i #
; Pundely j biivo lapeliui—atsjsadkįmaii į 

itąlų ekspedicijos‘būrio karžiYius. Atši- 
š^ukimas.buyo parašytas gražia italų kal
bi. Jame karo-revoliucinis komitetas su-

kitelių kreipėsi į italų kareivius, kviesda
mas atsisakyt kovot prieš darbininkus ir 
sodiečius Rusijos, nuvėrtusius dvarininkų 
ir kapitalistų valdžių ir bekovojančius už 
naujų gyvenimą, kuriame valdytojas ir tvė
rėjas naujo pasaulio bus tas, kas dirba— 
darbininkas ir sodietis...

Atsišaukimas baigėsi obalsiais:
‘■Tegul gyvuoja vienintelė darbininkų- 

valstiečių Sovietų valdžia!
“Tegul gyvuoja gražuolė, laisva darbi

ninkų ir sodiečių Italija!
“Proletarai viso pasaulio, vienykitės So

vietų valdžioje!”
Šie atsišaukimai padarė be galo didelį 

įspūdį į Baruččį ir jo draugus. Vietoj 
to, kad nešti juos karininkui majorui Ves- 
kotti, jie juos susikamšė kišeniuosna ir nei 
.puse lūpų nepranešė komandieriams.

Taip praslinko keletas dienų.
Prie jų būrio prisijungė dar būrys ce

chų, ir greitai buvo duota įsakymas puoli
mui.

Karo uždaviniu italų būriui buvo užėmi
mas didelio bažnytkiemio, kuris buvo dvie
jų nuo sodžiaus perėjimų atstume. Sulig 
žinių, šiame sodžiuje buvę sutraukta bol- 
štfVikų gana didelės spėkos. Būrys išėjo 
naktį, ir švintant sekamą .dieną žvalgai jau 

i susikirto, su bolševikų sargyba.
Diena buvo niauki. Lijo lytus ir kur tai 

dusliai dundeno griaustinis. Persiskyrę į 
dvi kolumnas,, italai pradėjo puolimą, tuo
met kaip jų kalnų batarėja pradėjo bažnyt- 
kiemį apšaudyti iš kanuolių. Raudonieji 
atsakinėjo kulkasvaidžių ugnimi. Kulka- 
svaidžiai gana greit tapo nutildyti ugnimi 
artilerijos. Baručči per žiūroną matė be* 
sitraukiantį atgal raudonųjų grandinį. Jie 
nieku nesiskyrė nuo 'tų sodiečių, kuriuos^ 
jis sutikdavo kiekviename sodžiuje. Rūbai1 
jų .fyuvo įvairiausi: kai kurie švarkuose, 
kai kurie rudose mundierose, o kai kurie 
kiti kailiniuose...

(Daugiau bus)

pats, sau mąsto ir mąsto apie 
tuos $800, kuriuos gaudavo už 
kolektavimą rendų. . O'^viena 
smarki moteriukė atšauja jam 
tokių komplimentų: “Kaip at
važiuojate su bendrovės rei
kalais kur nors, tai ūžiate, ba- 
liavojate per naktis.”

Ponas Ribinskis taip efek-; 
tyviai “įtikino” šėrininkus 
apie savo sunkų darbą ben
drovėj, kad šėrininkai “pasi
gailėjo jo ašarų” ir davė jam 
“laid off.”

Daugiausiai kalbėta apie 
sekretoriaus Krušio algą. Po- sidėjus 
nas Krušis gaudavo net šia- boms, 
me laike. $1,000' metinės ai- klausytojų, 
gos. Ir užsinorėjo, kad jam manė 
pakeltų iki $1,500.’ čia tai gaut nuo komunistų publiką, 
pradėta aiškinti, tikinti šeri- • Pašaukė policiją, kad komu- 
ninkus apie mokytumą, cna-jnistų kalbėtojus prašalintų ir 
tas, patyrimą buvusio sekte- užleistų vietą socialistams, 
toriaus. P-as Kirk pasakė net Komunistams! parodžius leidi- 

camp- mą nuo policijos viršininko, 
kur pažymėta, spalių 19 ant 
Crescent Parkb, socialistai ro
do savo permitą,—jų pažymėT 
ta spalių 11, del ko' policija 
atsisakė prašalint komunis,tus 
ir užleist socialistus. Tuomet 
socialistai atsivedė bjaurų 
airišį capt. Thomas O’Conner, 
kurfs, kaip žvėris šoko prie 
kalbėtojos, kandidatės į ma
jorus, -Margaret Walker, ir 
nutraukė nuo platformos. 
Tuomet kitas kalbėtojas pa
šoko ant platformos ir paaiš
kinę‘dalyką, pasakė, kad ko
munistai apšaukti tvarkos ar
dytojais. Dabar jūs patys 
matote, kas ardo tvarką. Tie, 
kurie norite girdėt mūsų pra
kalbas iki galo, eikite su mu
mis į kitą vietą. Kalbėtojui 
einant, veik visa publika seka 
paskui; socialistam mažai kas 
pasiliko. Socialistų kalbėto
jai, kandidatai į įvairius rfiies- 
to urėdus, matydami, kad jų 
niekas nenriri klausyti, palio
vė kalbėt ir jų misija užsibai
gė. Gi komunistai rėžia savo 
kalbas toliaus, numaskuodami 
socialistus. Socialistai, ’ tur
būt, dar niekados negavo to-, 
kio didelio smūgio, kaip da
bar. 1

; . kimus, kad gailėjosi, tą pada- Lietuvęs fašistines valdžios ka

SCHENECTADY, N. Y. — 
Pas mus pirmą k artą» • istori

joj pastatytas Komunistų Par
tijos kandidatas į miesto ma
joro vietą,—moteris draugė 
Margaret Walker.

Spalių 19 d., 3 vai. po pietų, 
ant Crescent Park kelio, pra- 

komunistų prakal- 
prisirinko nemažai

Socialistai užsi- 
pasinaudoti proga—

cna-jnistų kalbėtoj 
tas, patyrimą buvusio sekre- užleistų vietą

MMMF

A

Ar Galima Tylėti del to, JCas 
Dedasi Lietuvių Statymo ir 

’ Skolinimo * Bendrovėj?
18 dieną spalio Laisvės sve

tainėj įvyko metinis Lietuvių^ 
Statymo ir Skolinimo Bendro
vės visuotinąs šėrininkų susi
rinkimas. Šis Susirinkimas bu
vo vienas iš trukšmingiausių 
panašių atsibuvusių susirinki
mų-. Man įėjus į svetainę, 
pasirodė visa atmosfera karš
ta, Visi bendrovės šėrininkai 
įkaitę, įsikarščiavę. Na,, ma- 
npu sau, nėra ir dyvų, nes jų 
sunkiai uždirbti centai per 
daugelį metų sunkaus darbo 
įvesdinti šioj bendrovėj, dot 
sunkaus ekonominio krivio,, 
randasi nepavydėtinam padė
jime.

®ęt visą' kaltę mest ant ekb- 
noįripjnio- krizio būtų viąąi ne
teisinga. Nes iškelti faktai ta- 
mė bendrovės susirinkime pa-i 
sirdcįė labai įdomūs ir didžiau 
sios ' svaras j yijsjemįj, šėriiUp- 

- * kaitiš. * ši - paprastai vadipąma 
“pudding Loan” įstaiga yra 
po kontrolė gerų “tėvynai
nių.” Aš juos vadinu caristi- 
niais * biilrokratdisi O’ ’ tokių, 
vietinių biurokratų mes tųri- 
me labai daug pavidale j Ri- 
biiiskų, Saliklių, Martinko.nių, 
na ir mažesnių “stono klap
čiukų” pavidale lĮrešerių, Kra 
liKų ir kitų. •

Jtokis biurokratizmas ir ne
paisymas šėrininkų teisių iš 
buvusių direktorių pusės, ga
lima paimti tik vieną faktą, 
šioj kbendroyej Vandšsi apie 
l’,80Q šėrininkų. Kas metai 
tų visų šėrininkų knygutės 
duodama “akaunteriams” per- 
žillrėti. Na, o gerieji “tėvyn
ainiai” priduoda peržiūrėji- 

/ mųi minėtas knygutes šiais

metais 16 d. spalio, o metinis 
bendrovės šėrininkų susirinki
mas įvyksta 18 d. spalio. Tai 
kaip galima pertikrinti kny
gutes į tokį trumpą laiįtą?

žinoma, buvo reikalauta 
pasiaiškinti, bet direktoriai 
graibstosi, kaip vijurkai, vie
ton prisipažinti prie kaltės.

Tai dar ne viskas. Šiais me
tais visiems šėrininkams ponai 
tėvynainiai be šėrininkų suti
kimo ir nelaukdami metinio 
susirinkimo nuima net 50 nuo
šimčių nuo’ užaugusio pavie
nių šėrininkų turto, k Kada 
tas tapo iškelta aikštėn, tai 
iš šėrininkų pusės pasipylė

šėrininkai reikalavo rezigna
cijos visos valdybos. Vienas 
po kitam, kaip, vyrai,.taip ir 
moterys kalba grasindami, 

<keikdami ^są .valdybą. Mat, 
geri “tėvynaiųiai” žadėjo vi
sai nelabai senai net po 12 
nuošimčių kiekvienam šėrinin- 

-jkųi. O šiandieną*'- pražudė 
net' 50 nuošimčių įdėto šėri- 

minkų kapitalo; * , _ w
4 ' Po šio triukšme pideit’a prie 
-abelnb fmansiriib bendrovės 
raporto, kuris sutaisytas, pagal 

, Mąrtįnkonię. išsireiškimo to
kioj prasmėj:: \

, Girdi, ka^n jgūs diskusuoja- 
te šį finansinį: raportą, nes, 
vistiek jūsų didžiuma šėrinin
kų Šį finansinį raportą nesu
pratote įr nesuprasite.

Tai tau ir narys board-di- 
rektoriato, kuris turėtų būti 
atsakomingu. už bendrovės rei
kalus. Patsai pripažįsta, kad 
bendrovės finansinis raportas 
taip sutaisyta^, kad didžiuma, 
šėrininkų nesuprastų r šio ra
porto. O aš abejoju, ar pats- 
J^artinkonįs šį finansinį ra
portą gerai suprato, .nors jisai 
ir statosi, save-labai mokytu.

Pats raportas'' spausdintas

anglų kalba, žinoma, niekas 
nėra priešingks, kad spausdi
nama anglų kalba, bet būtinai 
reikėjo atsižvelgi, kad didžiu
ma šėrininkų yra lietuviai 
darbininkai, ir kitą pusę ra
porto galima buvo su mažo
mis išlaidomis atspausdinti 
lietuvių kalba. Mat, doleri
niams patriotams tik tada rū
pi lietuvių kalba, kada gau
nama iš “tėvynainių” doleris 
kitas, bet pagavus dolerį, 
trauk tave velniai!

Iš šėrininkų pusės pareika
lavus, ponas Saliklis skaitė 
raportą iš mortgičių stovio. 
Mat, šėrininkai norėjo žinoti, 
kas ir kokie direktoriai davė 
paskolas ant bankrutuotų na
mų. Tai, skaitydamas savo 
raportą paminėjo buvusius 
prasikaltėlius; bet kada pri
eidavo prie savo ir savo fren- 
tų vardų, tai paaiškinta šėri- 
ninkams, kad “neužrašytą.” 
Visgi gal iš netyčių sužinota 1 
iš pono Saliklio raporto, 'jog 
mirusio kunigo žindžiaus* nuo-' ' 
savybės mortgičius heisrriokė* ' 
tas. l’ai reiškia1,’stovi !ant ban- 
kruto- slenksčio. Veikiausiai 
laukįam’a žindžiaus prisikėli
mo iš numirusiu. Bet ilgai 
laukiama, virš 10 metų,, vei
kiausiai geri * “tėvynainiai” 
lauks-' dar kitą. 10 metų.

Kada* prieita prie valdybos 
rinkimų ir apkalbėjimo jų al
gų, tai. iš viršininkų pusės ta
po pakinkyta visa sunkioji ar
tilerija. Ta sunkioji artileri
ja lyg tos vokiečių kanuolės 
laike karo “JBig Berthas,” su
sidėjo iš advokato J. T. Kirk, 
Jį. Martinkonio, Rįbinskio, Sa
liklio, Dr. Kraliko- ir kitų.

Įvyko, taip sakant, savotiš
kas duelis tarpe šėrininkų' ir 
viršininkų. Ponas Ribinskis 
pradėjo krokodiliaus ašaromis 
verkti apię savo sunkų, darbą,

tikrą demokratišką 
aign” prakalbą už poną Kru-1 
šį. Dr. Kralikas ir Norušis 
šiame atsitikime bandė pavar
toti net savo “įtekmę” ant šė
rininkų, grąsindai|ii rezigna- 
vimu, jeigu šėrininkai nesutiks 
išrinkti ir pakelti senam se
kretoriui algą. Jų mestąją 
rezignaciją šėrininkai priėmė 
dideliu delnų plojimu. Bet 
“garbingi” vyrai, kaip Krali
kas ir Norušis, neišpildė savo 
žodžių.

Pats sekretorius Krušis aiš
kinosi ir aiškinosi, kodėl jam 
reikia kelti algą, bet taip ne
vykusiai, kad supykęs rezig
navo. Matyt, kad bencįj’ovės 
viršininkai irgi laukė senojo 
sekretoriaus rezignacijos, nes 
kokiu tai misterišku būdu pa
laikė kandidatūrą ponas Tre
čiokas iš Newarko. O kas ne
žino poną Trečioką!

Kodėl taip spirtasi palaiky
ti senąjį sekretorių iš valdy
bos pusės, įai tikra misterija. 
Po ilgų gįnč.ų tame klausime 
apsiėmė sekretoriauti Petokas, 
/vietinis, prityręs jaunas vyras,, 

už 
$900 me,tinęs .algos. Aš mą- 

I nau, kad Petokas galės tar
nauti beriJrėvei nė blogiau už 
senąjį šekretdrių, jeigu kiti j 
senieji viršininkai su juomi 
kooperuos.

Ponas Saliklis, tiksliai ar ne
mokėdamas | vesti tvarką, ilgi- 

i no šį susirinkimą, nes einant 
prie balsavimo beveik pusė 
šėrininkų nelaukė balsavimo, 
atsižvelgiant į vėlumą nakties. 
Kada pradėtą šaukti iš šėri
ninkų pusės: “Ar jūs patys 
save rinksite į valdybą,” tik 
tokiu riksmu šėrininkai pri
vertė viršininkus, kad šėrinin
kai galėtų balsuoti už. naują 
valdybą. Bet reikia pasaky
ti, kad šie balsavimai beveik 
nieko nepataisė. Nes didžiu
ma viršininkų pasiliko tie pa
tys. Jeigu būtų, naujų kandi
datų iš šėrininkų pusės į val
dybą, tai esu tikras, kad nei 
vienas iš senų viršininkų ne- 

,būtų išrinktas į bendrovės val
dybą.

Aš mknau, kad eiliniai šė
rininkai turėtų organizuotai 
žiūrėti į bendrovės reikalus; 
neduoti perdaug viršininkams 
valios; kad svarbiausi beri- 
drovėš finansų dalykai būtų 
rišami per t visuotiną balsavi
mą. Nėš liąip, d^bįirį vei
kiama, tai viršininkai visai ne- 
P£;iso> ir, nesiskaito su šėrinin
kų: teisėmis^ Mūsų, eilinių šė*- 
rininkų, sunkiai uždirbti cen
tai paliečia mus *visuS. Kaip 
dabar viršininkai elgiasi, ne
galima tylėti! •

Eilinis šėrininkas.

kuris , apsięmė, tarnauti 
$900 mefinės .algos.

Fašistai skelbia Boikotą 
Krautuvėms

BERLYNAS.—Vokietijos 
fašistų partija padarė ta- 
rifną, kad jos nariai negali 
pirktis sau reikalingus daik
tus departmentų krautuvė
se. Tai reiškia, kad jie skel
bia boikotų1 didefem krautu
vėm, kurios manoma yra 
žydų kontroliuojamos.

Sp’aliį 22 fd. LDSA ;kuopa 
turėjo pirmą vakarienę, kuri 
pavykę gerai.; Kadangi, gas- 
padinės darbščios, tai ir pel
no liks. Taipgi žymėtina, 
kad mūsų draugėj jaunuolės: 
A. Žukauskaitė ir O. Šokiū- 
tė smarkiai darbuojasi, — čia 
rengia jaūn. vakarienę, čia 
neša valgį’ ant stalų ir tuom 
pačiu sykiu išpildo programą, 
šiuom sykiu tos draugės per
statė veikaliuką, kaip jaunuo
lė mergaitė, neturėdama jokio 
darbininkiško ’susipratimo, pa-1 
skendusi vien tuščiose svajo
nėse, ir ateina kita jaunuolė, 
susipratus darbininkė, 
kalbėtis, nurodinėti jos 
das, aiškinti darbininkų 
sės1 reikalus, svarbą 
kiškų parengimų, ir 
kalbinus, išsiveda į 
kišką susirinkamą.

ima 
klai- 
kla- 

darbinin-
taip pri- 
darbinin* 
čia yra 

mūsų draugam jaunuoliam ge
ra pamoka, kaip prikalbinti ir 
atsivesti Lsav<V darbininkiškas

-pirmą

S0. BOSTON, MASS . I gai-rpublikos buvo gana daug, 
- ’ nes daug buvo ir nedelegatų.*

Kitų kompanijų mainieridi 
laukė iššaukimo streiko, bet 
įlaloney ir. Kapęlini
dieną nei neužsiminė apie iš
šaukimą visų į streiką. O 
Boylanas šaukė visus lokalus 
Schuylkill paviete grįžti dirbi 
ii, tai mainieriai atsidūrė blo- '* 
gam padėjime. O kas del mū
sų partijos narių, tai jie pa
krikę, o mūsų organizatoriai 
irgi apsikūlę ir nieko nevei
kia. Buvo daug gerų progų 
lokaluose pakalbėti ir išdėstyt t 
kairiųjų mainierių reikalavi
mus, tai jie tyli.

Lokale Prospect Colliery bj 
vo specialis mitingas, tai bu
vo pakviestas pakalbėt drg. 
Slingėris, bet kaipo specialia
me mitinge jam nedavė kah 
bėti. Mes, mainieriai1, nutarėmbė
ėitf į gatvę ir kalbėti, bet mū
sų draugas heapsiėmė kąlbėti 
gatvėje. Gi /mum, eiliniam 
partijos nariam, trūksta kalj 
bos žinojimo, todėl patys ne-

programas tą jaunimą, kuris galime dalykų išaiškintu Mes 
neturėjo progos susipažintisu laukiame d. Millerio sugrįž-
darbininkų reikalais. Jūsų 
pareiga kuo d augiausiai pri
traukti dar nesusipratusio jau
nimo į mūsų’ organizacijas ir 
jųjų parengimus.

.Ten Buvęs-

tant.
Juozas Daugirda.

■

FOREST CITY, PA
Aukos Lietuvos Politiniams 

Kaliniams

Šios aukos surinktos 
vakarienės, kuri įvyko

laike
pas

išrado Labai Pavo
jingus Nuodu s

PARYŽIUS.—čia Chemi
jos Institute du profesoriai 
išrado' labai nuodingus ir 
pavojingus nuodus, kuriai 
gali labai greitai užmušti

drg. Petraičius, kurie gyvena žmones karo laiku. Taip 
ant d. Valinčiaus farmos. Va
karienė atsibuvo spalių 29 d. 
Turiu pasakyt, kad buvo ga
na gražus žmonių būrys ir 
gražiai ir draugiškai pralei
dome vakarą. Drg. Valinčius 
pasitarė su draugais Petrai
čiais kas link parinkinfo aukų 
Lietuvos politiniam kaliniam. 
Petraičiai; .sutiko, kad, : butu 
renkamos, (aukos .geriausioms 
Lietuvos; darbininkų kjąąčs,

Teko girdėti jų išsire’iš-! kovotojams,kurie pūdomi

rę. Toks jų bjaurus pasielgi- Įėjimuose tik už tai, kad jie 
mas išėjo komunistams arit drįso kovoti prieš Smetonos 
naudos. Darbininkai tikrai žiaurų režimą, 
pamatė vilkus avies kailyje; 
daugumas suklaidintų darbi
ninkų manydavo, kad socih-’ 1*1 • i • 1 • i* ^1 1 • . • I

pat nuo tų nuodų negalima 
apsisaugoti nei maskomis^

Nuodai buvo išbandyti 
ant didelių šunų. Be to, to
kių nuodų galima gaminti, 
labai daug, j Vadinasi, jie 
išrasti karo reikalui.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Smetonos

Drg. Valinčiui atsikreipus į 
vakarienėj dalyvavusius sve- 

. , , ... čius, kad paaukotų kiek kas
listai tikrai apgina darbinin- j j§gaj^ surinkta gana graži au- 

ka. Aukojo šie draugai irku reikalus, i.
Šiame mitinge parduota draugės: Mohn Vitkunas ir J. 

daugiau literatūros, kaip pa-. Ratis—po $1.00; J. Simoliai- 
prastai; aukų irgi daugiau sų-, tis 50c.; po 25—A.. Gilis, A. 
rinkta.

Spalis, tai yra rinkimų kam
panijų mėnesis, esti šaltas, ko
munistai prakalbas rengia at
virame ore. Nors klausyto
jam peršalta ilgai stovėt ir 
klausyt 
klausosi, 
susideda 
daugelis 
samdyt svetainės nėra ištek
liaus, kaip kad ’republikonai, 
demokratai ir socialistai išga
li, nes tai;yra turčių partijos. 
Jiem užtenka ne tik svetaines 
pasamdyt, bet ir už radio, už 
didžiausius skelbimus kapita
listų didlapiuose. Jųjų pa- 
rengfrhuoše užtektinai alaus, 

ir viso- 
Lęngvati-

prakalbų, vienok
Komunistų Partija 

iš darbininkų, kurių 
yra bedarbiai; pa-

visokių užkandžių 
kiaušių; *. prižadų,. ; Lengvati
kiai darbininkai prisiklauso tų 
visų prižadų, atiduoda savo 
balsą’už juos.1 Bet po rinki
mų jau' negauna nėi sandvi
čių, nei. alaus, turi skurst, 
kaip skurdo; kapitalistų ber
nai niekad nepagerins darbi
ninkų būvio. Darbininkai pa
tys turės tą atlikt,—nuošluot 
netikusią kapitalistų išnaudo
tojų sistemą ir įsteigt Sovietų 
sistemą.

Taigi, ateinantį antradienį 
balsuokite už Komūriistų Par
tijos kandidatus, Kad ir ne
bus. išrinkti Kom. Partijos 
kandidatai, bet mes, balsuoda
mi už komunistus, parodysi
me išnaudotojam, kad mes jų 
daugiau nenorime.

Proletaras.

HARTFORD, CONN. (
LDSA 18 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 6 lapkričio (Nov.), 
7:30 vai, vakare, “Laisvės” Choro 
svetainėje, 59 Park St. Draugai 
stengkitės dalyvauti kuo skaitlin
giausiai ir nesivėluokite pribūti, nes 
turime daug reikalų atlikti.

Sekr. V. K.
■ (261-26&)

: Navalinskas, J. Navalinskiė- 
nė, A. Valinčius, O Streigie- 
nė, Mazlaveckas, A. Mazla- 
veckienė, M. Petraitis, 
Šliaužis, L. Rauduvienė, 
Gilienė ir M. Sabeti. Viso 
kų surinkta $5.51.

Varde politinių kalinių ' ta
riu širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
aukavote. Taipgi * draugams 
Petraičiams už pavelijimą 
rinkti aukas, ir d. Valinčiui 

pokalbėjimą.
Vakarienėj Dalyvavusi.

M. 
au-

u z

WILKES-BARRE. PA.
Iš Mainierių Judėjimo

Malpney ir i KąpelinL iššau
kė, ątreiką GJen Alden ir “p. 
and H.” kompanijų; jau .virš 
mėnuo laiko streikuojame /'ki
tos kasyklos dar dirba.

30 d. spalių buvo, sušaukta 
konferencija, kur man teko 
būt. Maloney atidarė kon
ferencija su .pagerbimu Mi- 
tchelio, buvusio mairųerių va
do ; taipgi išgyrė NRA; k,ėlė į 
padanges UMW of A. Jis 
pasižadėjo būt geru lyderiu ir 
laimėt streiką.. Bet jis savo 
prakalboj užsigynė, kad jisai 
neiššaukū šito streiko, bet pa
tys mainieriai; mėgino paslėpt 
savo veidą.

Delegatų buvo 511 nuo visų 
lokalų; Visą dieną buvo iš
duodami , raportai iš lokalų; 
visi skundėsi savo bėdomis. 
Konferenciją tęsėsi gana, ii-

EASTON, PA.
Sekmadienį, 5 d. lapkričio, yra 

rengiamas apvaikščiojimas Rusų Re- į; 
voliucijos 16 metų sukaktuvių. Eas- ” 
ton Baking Co., svetainėje, 36 N. 
7th St.,. 2 vai. po pietų. Bus geras į 
kalbėtojas ir programas. Dalį pro
gramos pildys nariai John Reed 
Kliubo iš Phila., Pa. Prakalbų svar
biausia tema: “Sovietų Sąjungos pri
pažinimas ir ką jis duos šios ša
lies darbininkams?” Eastono Lie
tuviai darbininkai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti į šj mšsinį susirinki
mą, ir su viso pasaulio proletaria
tu, tinkamai apvaikščioti istorini 
įvykį,—nuvertimą caro ir Kerenskio- 
valdžios ir įsteigimą Sovietų tvar
kos. Rengia Komunistų Partija, 
įžanga veltui. Reng. Komisija.

(260-262) /

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks pirmadienį, November 6,- 
7:30 vakare. L. T. Namo svetainėj^ 
(mukesniam kambary.) Visi nariai, 
būtinai būkite, nes yra labai svar
bių reikalų, kuriuos turim apsvara-* 
tyti: “Laisvės” vajus; vienyMfiu 
klausimas su LDSA ir bus išduota^ 

I raportas iš 7 Aps. konferencijos, ku
ri atsibuvo Oct. 22, ir kiti reikalai. A’

I t Oi*g. Geo. Šimaitis: i

ROCHESTER, N. Y.
Prakalbos

Jaunuolio 'draūgo Strauss prak&L 
bos įvyks lapkričio 7-tą d., antra
dienio vakare, 8:00 vai., Gedemino 
svetainėj, 575 Jbseph Avė. Jis iš
duos raportą 'iš pasaulinio jaunuolių 
kongreso Paryžiuje. Visi kviečiami 
dalyvauti šiose prakalbose.

A. S: /

ELIZABETH, N. J. V
LDS 38 kuopos mėnesinis susi-: 

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 
8, 1933, L.D.P. Kliube, 408 Court’ 
St., Elizabeth, N. J. Pradžia 8-*tą 
vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turi
me visi dalyvauti' šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų del 
apkalbėjimo. Taipgi, kurie ęsate pa
silikę su mokestimis, tai malonėkite 
sekančiam susirinkime pasimokėti, 
kad neliktumėte suspenduoti. - -

Sekr. V. K. Sheralis.
(262-268 L
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HAVERHILL, MASS

tai visai nesvarbu. Tūli na

Or-
ir

-

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

visą darb^ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj/

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI: A

I

® Jirmadiepis, Lapkr. G, 1933

A’1/ \ ! - <

i A IS

■
SiVlu 'j '
V«< . ■ ,

Mwb *

lapkričio 7 d. Įvyksta Rinkimai; Visi Daly
vaukite ir Balsuokite už Savo Kandidatus

čiai darbininkų įvairiose ša-1 jungos gyvavimo per 16 metų, 
sėkmėje susi- Pradžia 8 v.xv.pieš dalyse.

organizavo Darbp Unijų Vie-
__ 1 5“ _ T ___ , •<, . 1. • '

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Pasilieka darbo žmonėms vienintelė partija, tai Jungtinių Val

stijų Komunistų Partija, su d. Robert Minor priešakyj, kaipo kan
didatu į majorus. Kiekvienoj darbininkų kovoj, kiekvienam susi
kirtime su samdytojais Komunistų Partija visuomet ištikimai gy
nė darbininkų reikalus, vadovaudama jų kovas. Jūs rasite Komu
nistų Partiją kiekvienam darbininkų streike, kiekvienoj demon
stracijoj, kiekvienoj jų kovoj.

Todėl kiekvienas darbininkas balsuotojas; gyvenąs Didžiajam \ 
New Yorke, lapkričio 1-tą dieną privalo paduoti savo balsą už vi
są Kompartijos sąrašą.

Balsuodami už Komunistų Partiją, jūs balsuosite prieš išnau
dojimą, prieš skurdą, prieš bedarbę, prieš tą visą sunkią naštą, 
kurią antdėjo kapitalistinė sistema. Jūs pareikšite savo protestą 
prieš visą išnaudojimo sistemą.

BALSUOKIT Už SAVO INTERESUS PRIEŠ IŠNAUDO
TOJŲ INTERESUS! _ - i

-.BALSUOKIT Už SAVO KLASĖS PARTIJĄ!
BALSUOKIT Už IŠTISĄ MŪSŲ PARTIJOS KANDIDATŲ 

SĄRAŠĄ!
A BALSUOKIT KAIPO KLASĖ PRIEŠ KLASĘ! »

Rengia Darbininkiškų 
nybės Lyga 1929 metais. Ben' ganizacijų Konferencija 
Goldui teko vadovybė Indus-, Komunistų Partija.

Rengėjai.
(262-263)

trinės Siuvėjų Unijos. Ir nuo į 
to laiko ši unija, kailiasiuviai j 
ir kiti jos skyriai pradėjo lai-j 
iųėti pergalę po pergalei, apie 
ką gerai žino komunistinės 
spaudos skaitytojai per pas
kutinius trejetą metų. ,

Taigi balsuoti už?'Ben Gol-
j dą šiuose rinkimuose į miesto riai labai dideliame 
I tarybos pirmininkus ant ko-1 gyvena.
‘ munistų tikieto reiškia atiduo- į dirba po 5 dienas į savaitę, 
ti balsą tikram kovotojui už bet negali žmoniškam; pragy- 
darbininkų Veikalus, 'prieš bo-įvenimui ^užsidirbti;. Nors dą- 
sus ir' prieš jų klapčiukus, su- bar jau yra mokama keiktas 
puvusius senųjų unijų vadus, j centų daugiau už toną ang-’

S. B.

SUTERSVILLE, PA.
i _______ . • ■-

tas iš Mainierių GyvenimoŠis
Visoj šioj apielinkėj mąinie- 

skurde 
Nors dabar jau ir

VIETINES ŽINIOS
Ben Gold—Komunistų Kandidatas į Miesto Tarybos Pirm.

ir ar norite jūs ar ne, vis vie
na turėsite sumokėti mokes
čius!”

Darbininkai, žinoma, nemo
kėjo. Kauf manas mato, kad 
raudonieji gadina jiems visą 
“raketą.” TodeP Kaufmanas 
1920 metais duoda Washing- 
tono “teisingumo” ministerijai 
skundą, kad Ben Gold ir 
draugai yra komunistai, ir 
del turi būt išdeportuoti 
Jungtinių Valstijų.

Tai buvo laikas žiaurių ab- 
lavų, kurias Wilsono-Palme- 
rio valdžia darė prieš komu
nistus ir jų pritarėjus. Del to 
Ben Gold buv& priverstas tū
lam laikui net iš New Yorko 
prasišalint, kad išvengt areš
to; tatai Goldui patarė jp 
draugai, matydami,, kad jo 
įkalinimas arba deportavimas 
pakenkti) kovai adatos darbi-

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Socialistiniai vadai kartą 

sušaukė masinį mitingą, kad 
išmest Ben Goldą iš unijos, sy
kiu iššluot ir kitus “raudo
nuosius.” Bet mitingas davė 
antausį grafteriams viršinin
kams ir užgyrė Ben Goldą ir 
kitus kairiuosius.

Darbininkai kaskart aiškiau 
pradėjo suprasti, kad socialis
tai veikia išvien su kapitalis
tais, kad jų taktika’tai klasi
nė santaika su išnaudotojais. 
Kova prieš , tuos elementus 
unijoj 'augo., Morris Kauf
man, galų gale, buvo privers
tas paboti iš prezidento vie
tos unijoj. Nariai taip pat iš
stūmė' liukan kitds du ^suk
čius, Abe Beckermaną ir Sam 
Coheną. (Nesenai \ jię, buvo 
valdiškame teisme įkaitinti 
kaip kriminališki ra*ketieriai.)

Kada toki vadai-biurokra- 
tai mato, kad unijos vadžios, 
sprunka iš jų rankų, jie grie
biasi neva-streiko; nori sublo- 
fint narius, būk štai mes ko
vojame už jūsų būklę. Su to
kiais sumetimais kailiasiuvių 
vadai paskelbė ir 1920 metų 
streiką.

Ką tuomet'darė unijoj esan
ti kairieji su Ben Goldu prieša

kyje? Jie stojo į kovą, šauk
dami eilinius narius grumtis 
už pagerinimus, ir žiūrėt, kad 
socialistiniai viršininkai neiš
duotų jų reikalų.

Sąžiningai besidarbuodami i 
Streike, Ben Gold ir kiti kai
rieji tuojaus štai su kuom su-! 
sidūrė. Vietoj darbininkų, | 
augštieji viršininkai į pikietus Unijų Švietimo Lyga, prie ku

lti siunčia gengsterius; tų gengs-rios Ben Gold prisidėjo; todėl 
terių vadas—Little Augie kailiasiuvių unijos lyderiai jį
Pįsano, jau tuomet pagarsėjęs, išmetė iš savo organizacijos, 
žmogžudisi Gengsfreriams iš Bet jis, rankų nenuleisdamas, 
unijos iždo moka po 10 ir 20 J veikė išvien su draugais, liku- 
dolerių į dieną. Bet socialistų, siais unijoje. Eiliniai nariai 
samdomas gengsterių koman- į ilgainiui sudarė tokį stiprų ju- 
dierius stato gengsterius ir dėjimą, kad unijos ponai buvo 
bosams, iŠ kuriu panašai šie- priversti priimt jį atgal, ir 

dyide- 1925 metais jis tapo išrinktas 
Little Augie taip Bendrosios Tarybos mariadže- 

Tįk nuo tada prasidėjo

jo 
to- 

iš

pakenktų 
ninku.

Bet ir 
valdyboj 
niekšai, 
Beckermanas. 
socialistas Jack Algus, kuris, 
susipažinęs su Ben Goldu ir 
geriau supratęs dalyką, perė
jo į kairiųjų pusę. Tatai su
artino juodu ir asmeniškai; to 
sėkmėje Ben Gold apsivedė 
paskui su Alguso dukteria.

Užtat social-pardavikai at
simokėjo Algusui. Po unijos 
pirmo lokalo konferencijai ge
gužėje 1922 metais, per tų 
nenaudėlių sumoksią, buvo Al- 

i gusUi duota stiklelis “vyno.” 
Tai buvo nuodai, nuo kurių 

! Algus ir mirė.
1923 metais įsikūrė Darbo

kailiasiuvių unijos 
ne visi bhvo toki 
kaip Kaufmanas, 

Joj buvo ir

nąująsi dešimtines ir
šimtines. ‘

^pat rekrutuoja fabrikantams riti. Tįk nuo tada prasidėjo 
vStreiklaužius. ‘Dar to negana, sekmihgesni kailiasiuvių strei- 

Littlę Augie su Šaiba daro tie-, kai. Bet dar nebuvo laukan 
stoginius plėšimus, ir laike to iššluoti iš vadovybės vietų toki 
streiko išvagia miliono dolerių pardaVikai, kaip Kaufmanas. 
vertės drabužių ir materijų iš Jie išvien su žydų Socialistų 
užstreikuotų dirbtuvių ir san- dienraščiu “Forwardu 
dėlių. - Įstręiklaužišką politiką. Jie sy-

Streikas tęsėsi 32 savaites, | kiu ąu policija ir fabrikan- 
jr narai gana pasimokino iš (tais iškepė sumoksią Mineo- 
^ugštųjų vadų politikos, kurie ’ ’ ’ 
streiką faktinai pavedė/ į 

įlgengsterių rankas. Pagaliaus, 
Kaufman paskelbia susiderė- 
jimą su bosais; sušaukia ma
sinį mitingą ir praneša darbi-

< ninkams “linksmą” naujieną, 
—kad jie turės mokėti 41 
nuošimtį taksų, idant pa- 
dengt streiko išlaidas. Dar
bininkai piktinasi ir- priešina
si. “Socialistas” Kaufmanas 
bliauja: “Aš esu jūsų Trockis,

tęsė

j lies, bęt už kitokį darbą visai 
I nieko nemoka, ,kaip ;kad už 

, f'IL"! • įstatymą ramsčių,, akmenų nu- 
Vlfinybcs udbetojas... valymą apie 12 colių storio, 

.' ir už kitokius prirengiamas 
skundėjas dar^Us visai nieko.nemoka. O 

' ; “saugumo”.; įstatymų, 
. Pakol darbinin- 

kas viską atlieka pagal jų na- 
irą, tai beveik pusę dienos-.tu
ri dirbti už dyką. \

Mainieriai sustatyti dirbti į 
prasčiausias vietas ir po -du į 
vieną vietą, kur pilna vandens 

j ir kitokių trūkumų. Kur daug 
vandens, tai yra įdėta nevzi 
pampos. Bet tankiausia taip 
būna—kai atsuki pumpą, tai 
vietoj traukt vandenį laukan, 
dar daugiau jo pribėgą į čĮar- 
bo vietą iš. paipų; taip žmo
gus ir turi maudytis tame van- 

jam dcTiyje visą dieną, jeigu nori 
užsilioduoti karą ar du ang
lies. O geriausiose vietose su 
mašinomis dirbą, kur reikia 
visai mažai darbininkų prie 
mašinų. ' Tai taip dab&r yra 

angliakasyklose. .
Bet už viską prasčiausia, tai 

svėrimas, arba voga. Labai

X. Strumskis, ___ _
Lietuvių Darbininkų Susivie- Jay 
nijimo, “Vienybės” bendrovės visokių, 
pirmininkas išsiuntinėjo • i__
ninkams pakvietimus į savo 
šaukiamą susirinkimą.

Iš pakvietimo žodžių 
tyt, kad Strumskis bosiškai 
elgiasi, nes sako: -

“Nenorėdamas leisti 
duot bendrovę,. . . 
rau savo išvadą ir 
sus suinteresuotus 
į susirinkimą.”.. .

Matote, jis, bosas Strumskis, 
tuom rūpinasi 
interesuotus” 
sukalbamus).

Savo laišką 
pradeda šitaip:

“Mūsų bendrovė susilaukė 
liūdnų dienų, šiandie, viepas* 
iš buvusių mūsų darbininku, 
pv D. Klinga už keletą jam 
skolij/gų dolerių, su pagalba 
City Marshall, užrakino mū
sų bendrovės ofisą. Šis jojo 
žingsnis paskatino ir kitus 
kreditorius imtis aštresnių žy
gių,, aiškiau pasakius, ^eiti į 
teismą ir reikalauti likviduoti 
bendrovę.”

, Klausimas: kas pasidarė su 
ta penkių asmenų komisija, 
kuriai per šusirinkimą Klas- 
čiaus svetainėje‘buvo pavesta 
šaukti šėrininkų suvažiavi
mas? Tuom laiku Strumskis 
buvo iš svetainės išėjęs. Bet 
dabar jis pats imasi to “mil
žiniško” gelbėjimo darbo.

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
minėta, Strumskis būk tai var
dan pegaunančių algos “Vie
nybės” darbininkų šaukėsi ir 
per radio į publiką dėti au
kas, kad atgaivint “Vienybę.” 
O kodėl pats Strumskis, kuris 
yra turtingas žmogus, negalė
tų suv keliais turčiais šėrinin- 
kais biskį savo pinigų paau
koti ant “tautiško labo,” jei
gu jam yra tokia brangi ta 
idėja? Bet atrodo, kad tie ke
li ponai nori žmonių pinigais 
iš bėdųs išvažiuoti ir tuo pa
čiu žygiu pasiimti laikraštį 
griežtai į savo kontrolę.

Kai del p. Kljngos, jis buvo 
ir tebėra vienas iš durniausių 
ir zajadliausių fašistų, pana
šiai, kaip ir Strumskis. Bet 
del dolerio šiame atsitikime ir 
varnas varnui kerta akį.

Pašalinis.

ma-

likvi- 
šiuomi da
lę viečiu vi- 
šėrininkus

ir kviečia “su- 
(suprask,

p. Strumskis

daro tąip elgdamjesi. ;
Pasimokėjo du nariai į kp. 

už šiuos metus. Viso pasi
mokė jusiu už 1933 metus—-21 
narys. ' ,

Nutarta parsitraukti iŠ “Vil
nies” 25»egz. DarbininkųLKa- 
lepdoriauš 1934 m. ' ■'

Spalio 3 d. atsibuvo susirin
kimas TDA 79 kp. Prie kuo
pos prisirašė vienas naujas na 
rys. 50 atviručių iš Bostono 
sų Ruby" Bates paveikslu g«įu- 
ta. Tai mergina, kuri buvo 
priversta liūdyti prieš negrus 
jaunuolius, o dabar darbuojia- 
si del tų jaunuolių paliuosavi- 
mo. Už ‘atvirutes iš kuopos 
iždo pamokėta $2.50. 

» _
j Klaidos AtitaTSyėfias

Spalio 10 d-. “Laisvėj” pa
dariau klaidą. ' Ten, pasakyta: 
TDA’ 79’ k p/ pirmiau aukojo 
iri pasiųsta per Pirmą Distrik^ 

: tą,; Boston, Mass., priešfašisti- 
niam judėjimui , Vokietijoj 2 
dol. Turėjo būti dol. ir ab- 
elniem apsigynimo reikalam 

’1 dol. Viso pasiųsta 4<dąl.
x Pavyko Vakarienė
9 ’C- į ■

22 d. spalio atsibuvo šauni 
■vakarienė, surengta bendrai 
Laisvės Choro, ALDLD 85 kp. 
ir TDA 79 kp., LUG Kliubo 
parke, Bradford, Mass. Diena 
pasitaikė labai gera—šilta ir 
graži, kaip tiktai parinkta del 
rengimo laukę vakarienės. To
dėl ir publikos buvo nemažai 
—apie *du šimtai. Nors tai 
nebuvo rengiama del pelno, 
o tiktai šiaip sau del pasi
linksminimo, bet, kadangi vis
kas gerai nusisekė, tai mano
ma, kad dar liks ir pelnos ke
liolika dolerių. Taipgi kiek 
teko girdėtų • tai daugumas 
sakė, kad man vakarienė pati
ko, aš savo Šerą gavau už pu-

kailių nulupti. Kiek galima 
patėmyti, tai fabrikantai su 
savo pasekėjais prieš darbi
ninkus' elgiasi sug^biai ir at
sargiai. Del . pavyzdžio, fa
brikantai sumalė nukirst dar
bininkams algas 1926^.m. Vi
sų pirma surengė- mieste paro
dą, kuri atsibuvo 28 d. rugpjū
čio, 1926 m. Fabrikantai su
mobilizavo savo visas spėkas 
ir užkvietė darbininkus paro- 
dubti. Didžiuma darbininkų, 
kurie nepermatė fabrikantų 
apgavysčių, prie parodos pri
sidėjo, ne tiktai gatvėmis vai
kštinėjo, bet ir po ddlerį; pa- 
simokėjo. Po parodai , buvo 
darbininkų su fabrikantai^ 
virvės traukimas ir j bolės lo
šimas ir abu gėmtūš darbi
ninkai laimėjo. O kiek ' tuo
met darbininkai turėjo džiaug
smo (žinoma, kurie nep.erma- 
tė fabrikantų gudriai sutaisy
to skymo). Ir taip darbinin
kai užbovyti nė neapsižiūrėjo, 
•kaip jų algos pradėjo mažėti. 
Mat, fabrikantai, įsidrąsinę, 
kirto darbininkams algas be i 
jokio pasigailėjimo. Kiek ten-1

rii padai^ kaip pigesnius, .taip 
ir brangesnius čeverykus ir j 
dažnav/pąsjtaik^ kad <ant pi- , 
gč^nių i če^erykų prisieina su n-J 
kiau dirbti ir mažiau gauni; 
mokėti. Gi šiuom bedarbės lak; 
ku fabrikantai daug k& gąli' 
padaryti (jeigu negali, tai 
bent taip mano.) Todej, šiuom 
tarpu tenka girdėti fabrikan
tus sakant, kam aš .turiu mo-’’ 
keti augščiausią kainą už pir
mos rūšies čeverykų,. kad aš.,-' 
galiu mokėti už antros lūšies, , 
o darbininkai padarys da?bą 
“number one!” Fabrikantai 
turi daug pamato taip sakyti, 
nes SWP Unijos, viršininkai 
j^ems labai artimi, todėl dar
bininkai turėtų būti pasirengę? 
apginti savo reikalus.

Darbininke
: ■ Į fr .

Kybos Darbininkai ;
Kovoja ■;

HAVANA. — Kubos daro
ka patėmyti, tai ię V®1 patiĮbininkų generalis streikaš!. 
istorija, atsikartoja, ir vėl ren-' atidėtas iki 7 dienai lapkii- 
giama paroda ant 11 d. lap-.čio. Šią dieną darbininką; 
kričio, kaipo užbaigimo karo, konferencija; kurioje daly- ' 
ir NRA apvaikščiojimo. Kvife-, vav0 500 unijų ddegatų, nu^" 
ti lyg del pasityčiojimo, kad :^^ie saukti genei alį^i_eiką, 
neturi darbo nei pinigų.
Čeveryki) Dirbtuvėj Sąlygos

Čionai čey^ykų dirbtuvės 
padalytos į “greidus” bei rūšis 
—pirmos, antros ir trečios rū
šies čeverykai, o pagal rūšis 
ir darbininkams moka, tai yra, 
Už pirmą rūšį daugiau moka, 
už antra mažiau, už trečia 
dar mažiau; o prie to yra spe- 
ciališka rūšis, už kurią ma
žiausia moka. Darbininkas tu-

; pilną sulaikymą judėjimo 
tai dienai. ’ ■ .

i h

! Tuo -pačiu laiku valdžia;
kurios galvinyje dabartinį^ 
laiku yra Martin, yra pasį-.., 
rengusi tą darbininkų de
monstraciją malšinti visais 
būdais.. Įsakyta Raudonam 
Kryžiui būti pasirengus tai 
dienai. Mat, valdininkais 
nujaučia kraujo praliejimą.

neteisingai svęjia anglį. Nors dolerio. Manau, kad. padą-
inspektorius pripažino, kad 
tos svarstyklės negali būti nau 
dojamos, bet kompanija jo
mis sveria ir tiek. ‘ ’ *

Kompanija, pasinaudodama 
p>’oga, gaunant tup’ būdu dabg 
anglies dykai, pradės anglį 
pilti į. karus ir naktimis.'Jau 
tapo išrinktas ir svėrėjas nak
timis sverti anglį, nes ir nak
čia dirba geras skaičius dąr- 
bininkų. ‘ ______ _

Darbininkai abpĮnai, galima NRA, bet jau 'prilipT liepto

rę visą sutrauką, kas nors iš 
komiteto apie tai daugiau pa
rašys. Laisvės Qhoro kores
pondentas jau senai, rengiasi 
parašyti apie Choro veikimą, 
taigi aš manau, kad šiuonr 
kartu, tai jau tikrai parašys.

Darbai Surrlažėjo
Čionai šiuom tarpu darbai 

labai žymiai suipažėjo. Labai 
garsinta ir daug žadėta, su

Phone, EVėrgreen 8-9130 ( ; i Ignition Specialist

NEW HAVEN, CONN

joj, Long Islande, prieš Ben 
Goldą ir kitus eilinių darbi
ninkų vadus-kovotojus, kaip 
“kriminalius u ž p u o 1 ikus.” 
Smūgis po smūgio krito ant 
kairiojo judėjimo; kovingi 
darbininkai buvo šimtais it* 
tūkstančiais šluojami iŠ socia
listų kontroliuojamos unijos. 
Su gengsterių ir policijos pa- 
gelba buvo panašiai išmesta 
iš “socialistinių” ir Darbo Fe
deracijos unijų kiti tūkstan-

sakyti, visai nesirūpina apie 
savo likimą. Vietoj kovoti 
prieš tokią tvarką, tai jie bo
sams pataikauja. Kaip Jiem 
rūpi savi reikalai, galima ma
tyti kad ir iš šio atsitikimo? 
Prie kasyklų buvo pranešimas, 
kad įvyks specialis mainierių 
susirinkimas*, kur bus renka
ma anglies svėrėjas ant nak
tų ; tai susirinko tik apie 50 
mainierių, o šioj kasykloj dir
ba apie 700 mainierių.

Mainose labai didelė 
tvarkė, ir yra dirbama net 
daugiau kaip 8 valandos į die
ną. Jau ir po 12 vai. nakjtį, 
tai dar vis anglis traukiama 
ant didžiųjų kelių, o mainie
rių laukan neveža; jie turi 
šlapi šalti.

Tai taip t yra sų kasyklų 
darbininkais šioj mūsų apie
linkėj.

Veisiejiškis. : Į sįtikrinti, Jtąd kaip r^publik

Paminėjimųs Rusijos Proleta
rinės Revoliucijos Sukaktuvių 

4 ' * ' \ ' f.

Lapkričio 7 d., antradienį, 
Troup High School svetainėj 
kampas Edgewood Ave. i 
Beer St., įvyks Rusijos prole-j kad kaip kurie nariai mano, 
tarinės Revoliucijos 16 metų kad atsilankyti sjusirinkimaų 
sukaktuvių a p v a ikščiojimas. tai visai nesvarbu. Tūli na- 
Bus puiki muzikalė programa' riai kaip kada ateina labai

Kuopų Susirinkimai
Spalio (24 :d. atsibuvo, ALD 

LD 85 kp. susirinkimas,) Lais
vės Choro kambaryj," 199- 

I Washingjon St. Susirinkime 
ir mažai pąrių dalyvavo, atrodo,

ir geri kalbėtojai sakys pra
kalbas. Visi vietos ir artimų 
apielinkių darbininkai ir dar
bininkės * privalo dalyvauti 
šiame savo klasės pergalės 
paminėjime. Tai yra mūsų 
visų \fžduotis parodyt savo 
priešams, kad mes stojame su 
viso pasaulio kovojančiais 
darbininkais. Kalbinkit ir 
savo pažįstamus; išgirsite 
svarbių dalykų iš Sovietų Są-

vėlai. Vienok jau kada atei
na susirinkiipap, tai kitus ban 
do mokinti ir jau, kacL. duoda, 
tai duoda visiem vėjo už ne
veikimą, ir kas svarbiausia, 
kad tokie nariai mano, kad 
jau jie esą’ susipratę ir taip 
elgdamiesi 4ąro draugijai ant 
naudos. Man ati’odO, kad su 
tokiu - susipratimu labai ma
žai ką gali pamokinti ir drau
gijai ne naudą, o tiktai blėdį

galą ir negali toliau eiti: dar
bininkų be darbo pilnos gat-; 
vės, nes darbo nėra; ant lan
gų visur išgarsinta: “Pirkite 
Dabar”, tai pagerės darbai, 
vienok mažai kas perka, nes- 
tie, kurie daugiausia l pirktų, 
tai yra darbininkai, neuiri pi
nigų; jie tiktai žiūri į pagar
sinimus ir vienas kito klau
sia : kas čia bus, kad viskas 
taip labai pabrango,—kur pir
ma buvo 2 dolj tai dabar jau 
reikia mokėti 3 dol., o darbo 
nėra. -

Pradeda Pažinti Partijų
• Reikšmę

Visai nesenai tie patys be
darbiai galvas guldė už demo
kratų ,partiją, sakydami, kad 
demokratai daug geresni už 
^•epublikonus del, darbininkų, 
vienok po'biskį pradeda per- .... ........ . - - ,o_. 
nai, taip demokratai gina vien 
tiktai savo reikalus, tiktai tur
čių reikalus., (TodeLdarbinin- 
kahis išėjimo nėra, kaip 
tiktai remti tą partiją, kurios 
republikonai ir demokratai la
biausia neapkenčia, 6 jįe ,1a-. 
biausiaį neapkenčia Komunis
tų Partijos, .todėl, kad Komu- 
'nistų Partija visur ir visuo-. 
met gina darbininkų reikalus.
Fabrikantai Bando Mulkinti 

ž Darbinihkus
Nežiūrint, kad NRA jau, vi- 

-sai suklupo, vienok fabrikan
tai ir kiti dykaduoniai ir dar
bininkų apgaudinėtojai dar 
bando ir ant toliau darbiu in - 
kus su NRA apgaudinėti. KĮad 
nukirsti darbininkams algas, 
kad apsunkinti darbo sąlygas, 
taidabrikantai ydsų;pirma dar- 
bipįnkus -išbando,, .<ant kiek 
darbininkai yrą susipratę ir 
kiek darbininkams. j ”

WOLF AUTO REPAIRS:
TRUCKS ANP PLEASURE CARS REPAIRED

%’ , '■ . - ' ' : ' ■ .1'- itjū - .! i ; . J

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
, liūs. , Speciališkąi gerai atlieka sekamus darbus^

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

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

ja22222222222222222222?2£

<t>

<♦>

<

. DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 jBroadway, 331-335 Division Ave„ 1 Brooklyn, N. Y.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki' 9 vai. vakaro. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.
<i>
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

' ’ I . . (

Užtikrinu, kad mano pa 
tarnavimas bus atatipka 
miausias ir už prieinamą 

• kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

PHILADELPHIA, PA,
• ; . . I

telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417

galimą.. į
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CR&^'Oi šio*

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA' 22 kuopos susirinkimas 
įvyks 6 d. lapkričio, prasidės 8 vai. 
vakare, “Laisvės” raštinėje. Drau
gai .visi dalyvaukite šiame susirin
kime ir atsiveskite naujų narių pri- 
sirašimui į šią draugiją.

Prot. Sekr. A. Bakaitis.
(261-262),

Ben fold—KoMMinist’4 Kandidatas į
Miesto Tarybos Pirmi niokos

Patyrinėkite socialistų, de- . Grosią, veiklų .kovotoją už 
' mokratų 6ei republikonų kan- i paprastų darbininkų reikalus, 
didatus Į valdžios viętas. o aį- • Tada Ben. Goldui tebuvo 
rasite, jog kiekvienas iš jų j tik 21 metdi amžiaus. Kairy- 
yra tarnąvęš

de- Grosią, veiklų .kovotoją

yra tarnąvęs kapitalistams-sis judėjimas irgi buvo jau-į 
arba kpvo^’ęs prieš tikrus dar- į nutėlis. ’ Centraliniai unijos j 

, bininku reikalus.
i • • <; i i • • >)

. Ur^.j.Ben Gold

Chair of the N.T.W.I.U. con-j

BEN GOLD, Komunistų Kan
didatas j Miesto Tarybos Pir

mininkus
’ Pakamantinėkite, iš antros

M£.$.iB)jįi S ■

c«W

REIKALINGI 2 džianitoriai prižiū
rėjimui 6 šeimynų namo. Gaus gy
venimui kambarius už dyką. Viena 
vieta East New Yorke, antra 
Ridgewoode. Atvažiuokite nedėlioję 
pasitarti. Kitom dienom nevažiuoki
te, bet rašykite laišku.. Važiuo’dami 
imkite Metropolitan' arba Jamaica 
elevator ir važiuokite iki 
haven Boulvayd, ten,rąsiLe 63 Rd. ir 
Woodhaven Boul. corner,'J, Stankus, 
84r48-63 Road Elmhurst, L. I. N. Y.' 

, , . (261-263)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA v-

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

( SAVININKAI MARČIUKAI '
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

, Brooklyn, N. Y.

Wood- I-------

Į vadai turėjo ižde $250,000 ir 
! piilka yinkhiotū nadaužu: bet 
prieš tą spė1zk tolydžio augo' 
kovingas unijoj’ sparnas 1-; 
me, 5-me, 10-tamč ir!

! lokaliose.
r ‘ ' . ' ' *i
i (Tąsa 5 pusi.)

J »

Eikite į Kotin. Balsų
Sangotoįn Susirinkimą

. > , •

Šį pirmadienį vakare, dar
bininkai piliečiai, susirinkite 7 
vai., komunistų sekcijos sve
tainėn, 61 Graham Aye., ne
toli Broadway. Jus Partija 
šaukia talkon—būtį komunis
tinių balsų sargais laike bai

pusės, Komunistų Partijos sta- stirnų, kurie. įvyksta ant ry-
tarnus kandidatus į miesto 
valdžią, o pamatysite ką kitą, 
būtent,—kiekvienas komunis
tų kandidatas yra atsižymė- 

, jęs kaip kovotojas už darbo 
žmonių reikalus.

Vienas jš komunistų 
didatų bąlsavirnąms, 
jvyfys lapkričio 7 d.,

kan- 
kurie- 

yra’ Ben 
'Gold, centro sekretorius In- 
(lus^rinęs .Siuvėjų Upijos. Jis 
kapdidatuoja j Didžiojo New 

/ JCopĮto. aiderpąanų. tarybos pir
mininkus. Tai yra antrą svar
biausia po majorui vieta. " 

.^pjadangi Ben Gold n'era Ko- 
munistų Partijos narys, tai 
reikėjeę didelių praktiškų už- 
sitaynavimų( darbininkams iš 
jo pusės, k^d komunistai sta
tytų jį kaip savo Partijos kan
didatą į tokią atsakomingą 
vietą. J ■'

Ben , Goldo energinga kova 
už darbininkų reikalus pasiro
dė tuojaųs po pasaulinio ka
ro, pihnučiausia kailiasiuvių 
upijoj, kurią valdė Socialistu 
Partijos vadai.

/ Socialistai, kurie siuntė dar
bininkus mušti kitus darbinin
kus, vokiečius, karo fronte, 
jau tada naudojo samdytus 
gengsterius _ prieš unijistus, 
kurie neklausė tokių vadų, bet 
kovojo už savo reikalus. Kaip 
daba?, taip ir tada socialis- 
taujanti vadai sėbravo su fab-: 

* rikantais, darė slaptas sutar
tis prieš darbininkus. Kada 
vienas iš tos kailiasiuvių uni
jos virs 
vo 
jasi aj

tojaus, 
i gausite
reikia saugoti, kad demokra
tai, republikonai bei kiti toki 
nesuvogtų balsus, paduoda
mus už komunistų kandidatus.

Visi darb. piliečiai, smeikite 
į sekcija šiandien vakare1 iš
girst paaiškinimus, o antra
dienį paaukokite tam darbui 
kokį pusdienį arba bent ke
lias vąlahdas.

: ( I . j M ;.
Per/rinkimų kampaniją mes 

įvairiąja būdąis darbuojamės 
už- savo Partijos kandidatus, 
bet kad rinkimuose politikie
riai šūvdgia daug komunisti
nių ‘bdlbų, tai tuom padaro 
darbininkiškam judėjimui p'o- 
litiniai-moralę skriaudą. Pa- 
sistengkime/ T<ad tie sukčiai 
negalėtų dabar taip padaryti.

Į susirinkimą yra kviečiami 
ir nepiliečiai. Jie gali, bent 
lapelius dalindami prie balsa
vimo vietų, pasidarbuoti už 
Kom. Partijoj kandidatus į 
miesto valdvietes.

Siame susirinkime 
paaiškinimhs, kaip

WWŠŽ
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Čia yra paveikslas balsavimų mašinos, miestiniams 
N. Y. rinkimams, kurie įvyksta rytoj, lapkričio 7 cb. Ko
munistų kandidatai sudėti penktoj iš viršaus eilėj su 
ženklu kūjo ir pjautuvo, palei raidę E. Balsuokite', nus- 
pąusdami’ žemyn visas šioj eilėj rankenukes, ir palikite 
jąsias žemyn nuspaustas. v ” /•<

PARDAVIMAI
1 - PARSIDUODA

PARSIDUODA trijų familijų
J’usė bloko nuo Block -Park, 

j feeroj’e vietoje. Yra visi įrengimai.
Kaina prieinama. Kreipkitės pas E. 
Branclenburger, 87-A Gurnsey Sti, I 
Brooklyn, N. Y. 1

(260-262)

namas, 
labai

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(BuvubIo aaistantų Hamburgo universiteto 
t klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialfstų visOse ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST/ NEW YORK 

tarpe Broadway Ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $<»)OO-na I _ egzaminavimas

PARSIDUODA vieno tono ir pusės 
j trokas geras del išvežiojimo įvairių 
I daiktų, pedlerystės ir kitokiems tiks
lams. Norime greitai parduoti. Kai
na prieinama. Arba jeigu atsirastų 
leisniuotas partnerys, tai gali eiti į 
partnerius. Kreipkitęs pas: Antho
ny Mitchell, 65 N. 10th St., Brook
lyn, N. Y.

(260-262)

LICENSES
BEER—WINE___

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
• LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) *
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JOW STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešti savo kostume-; 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 1 
po numeriui 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis ’ 
Brooklyn, N. Y.

Naujcy vietoj 
s t u d i ja daug i 
geriau įrengta, i 
todėl paveikslai i 
padaromi kuo- 
puikiausi. ;

JONAS STOKES i
512 Marion St., kampas Broadway 

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

.Sergančių Vyru ir Motery 
' Chroniškos

.NOTICE is hereby given that License No. 
N.Y.A-9823 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail, un
der Section 75 of*- the Alcoholic Beverage 
Control 'Law, at 271 Sheffield Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, ųot to be con
sumed upon the said premises.

MAX JONES
271 Sheffield Avenue, Brooklyn, N.’. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

' ■* .k YRipkų, Ižzy Cohep bu
rkuotas, kad nąudo- 
mokamais razbainin- 

masiniame 
susipnk irme5 6 V aid y t i i
uniją negaliu f )ae . gengste- 
rių.” - t c 7 >

Ben GoTd, tos unijos narys, 
turėjo kitokią nuomonę. Jis 
sakč, kad darbihinkai gali ap
sieiti ir be gengsterių ir bė te- 
kių vadų. Ben Gold surado 
šimtus ir tuksiančius sau pri? 
tarėjų tarp eiliniu diiijisių, ir 
1919 metais jis buvo išrinktas 

• P Bendrą Tarybą Interna
tional įąilįąsdųyių ‘ Pnijęs- 
Vėliau jič išsirinko ;ir Aarbną

Jaunųjų Siuvėjų Lyga steng
sis išgauti bent minimum algą\ 
visiems- jaunuoliams > kriau
šiams, kurie dar n'egauna nei 
tokios algost Ji ve$ kovą, 
ka*d būtų, mokama lygi alga 
už dygų darbą, J nepaisant, ar 
jaunas, ar senas, vyras ar mo-, 
teris.* • ' i - 7» ■ •; • - , .

1 Mes esame padarę jau ge
rą’ pradžią. Visi Jaunų jų Siu- 
.vėjų’ Lygos nariai buvo' už
kviesti į gimnastikas antradie
nio' vakarais’ sykiu su Lietu
vių -Darbininkų Susivienijimo 
jaunuolų kuopa viešoj mokyk
loj num. 60, Taliau bus pla
nuojami draugiški pasilinks-

1 minimo vakarai bei popiečiai.
xVisi jaunieji siuvyklų dar

bininkai, kurie dar nėra šio i - I • ILygoj, yra šaukiami įstoti į ją.
- i

Lietuviai jaunuoliai turi bū- 
bet ką. jie daro ? Vietoj bau-, ti suorganizuoti dirbyklose.

Kiekvienas mūsų jaunimo i 
kuopų narys bei narė, ar tai 
šapoje, ar fabrike, ar kasyk- 
Joje, turėtų* priklausyti prie 
šapos komiteto ir būti nariu 
tos , pramonės unijos.

Mes, jaunieji Brooklyno 
kriaučiai, jau padarėme žings
nį. Jaunuoliai iš kitų darba
viečių 
veikia 

■ , i . r* < - s « 1- > 4-Tf

torių žygiui visa raštinė atro- 'jiems algas; vyresnijfdarbinin-įt ‘ t — Y • 1 . • • ? X/' • m a. t • -f • '•

Organizuojąs Lietuviai
Jaunieji Siuvėjai

Graborius (Undertaker)

SlTOREBINANTlSt NUSTEBINANTIS! 
štai yra kitas galingas apskundlmai 

draugijos mandagumo akivaizdoje nu
kryžiavimo * žmortlškumo! -

JEAN COCTEAU’O

h BLOOD •' POET
t (Poeto • Kraujas) ) ’

Interesuojanti Ir reali S ka filmą,- pa- 
gaminta' žmogaus, • kdrls buvo vad’namas 
“The Outstanding Rebel ofr Modetn 
Thought” , . Įsi

fifth AVF.NCE fl.AYHOl HE 
5th Avė., larpo^ 13th |f ifth Sts. 

KAINOS: 2^c iki 1 vai.; 40c jki « vai. 
5..X- Vakar*!*. Suhatorna ir A v.-n t adienlal.

Rodoma be pot-stojo nuo pietų iki 
E 4 • 11:30. vai. naktj

Byla prieš Skerdikus
NEW YORK. — Tęsiami by- 

la General Sessions teisme 
prieš septynis gengsterius, ku
rie užmušė du žmones ir su
žeidė kelis kitus, padarydami, 
užpuolimą ant Industrinės Siu
vėjų Uhijos raštinės balan
džio i piėnesį. ’į > f : ’ ■ >. į >

Vienas iš liudininku, Moe 
Fineblatt sako, kad po gengs-! kaip 
invin won ui xrioo afrn. ’ -U/ytvk

Amajgameitų Siuvėjų Uni
jos lietuviškame. 54-tame Joka- 
le yra apie 20' 
Daugelis jų s yra y ateiviai < 
Lietuvos.^? ' ’ 
negauna 
algos, kurią \ nustato 
ypfvč merginos1.

Vienoje siuvykloje* 
noms, kuribš pirmiau 
kaip “floor girls,” buvo duota 
$14i40 minimūYri alga, ■ kada 
jos tapo pastatytos prie ope
ratorių4 (mašininio siuvimo) 
darbo, ir tdo būdu jos ūžėfnė 
vietas daugelio senesnių ope
ratorių, 
ma dauję/ augštesne alga.

Toki pertvarkymai nepatin
ka vyresniems-darbininkams;

i jaunuolių.
< f iš 

Didokas jų skaičius 
e\ $14,40 minimum 

NRA,

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelčti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
zdieglį/j pečius ir kuomet skausmas jus 

iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pairi-Expdleriu ir apdėngkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelia> npputes Skausmas pranykę 
ir palengvinimas' bus laimėtas.

i, Per puvirš €0 metu Anchor Pain* 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visosd vaistinėse kaina 
35c; ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
mergi- 
<. ’dirbo

uriems buvo moka-

dyt suorganizuot jaunuolius ir 
padėt jiems išsikovot lygų mo
kesnį už lygų darbą su sene.s- 
niais, tai suaugę darbininkai 
an^; jų šnairuoja ir atsisako 
juos mokinti geresnių darbų: 
bijo, J<ad jaunesni darbinin
kai neužimtų jų vietas ir ten 
nedirbtų mažesnėmis hlgomis.

Suaugesni darbininkai s tu
rėtu žiūrėti į jaunuosius nė 

į' -priešus, rausančius
tūrėtų pranerti, ’ji’3 
įvairiose darbo pietose. 
r ' Jauna Siiivėja.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
' (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

t’ Brooklyn, N. Y. 
X-Spinduliu^, Diagnoza

Guzo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

■ tik ‘susitarus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kertėtas; veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinSjimams.
... |

231, Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūnilAe ir . chroniškas vyrg ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau jityrimus kraujo ir tlapurao

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

New York, N. Y.
• Valandos Pričini mo>
Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 

iki 8 valandai vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 diena

Telefonas Lackawanna 4-2189

Ligos Gydomos
šiandien atoiki-

9 te del ei savo svei- 
1 katos ištyrimo,* o 
I jums bus išaiškin- 
1 ta, kaip jūs fiziši- 
Į kai stovite.
I Odos Nušašžji- 
f mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio ž*r- 
nų ir Mėšlaža*'- 
nės Ligos, Nervq 

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 {Šmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos »pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

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

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

O

wv;

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P- BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R i U S

INC

dė, kaip .skerdykla, ą?
‘ Gengsteriu^ buvo užsiundo 

siuvyklų bosai išvien su vadais 
“soėi^listini^v bei • fėderačlnių 
urtiji|J Užt&t teismas taip su
minkštino' žmogžudžiams kal
tinimus; ji0 ’teisiami ne už 
žmogžudystę, o tik už ,pirmo 
ir antifp ’laipsnio užpuolimą.

Ilgai NRA

NRA Priversta Pripažint.
Industrinę Siuvėją Uniją

• I ‘ įtr- "
NEW YORK

nenorėjo skaitytis su industri
nėmis unijomis, ■ nedavė joms 
pripažinimo. Bet pereitą 
čiadienį NRA ponai buvo 
versti, pripažint Siuvėjų 
dustrinę ’Uniją./ Noroms 
noroms, jie turėjo sutikt
in^t »Šjos unijos, delegatus į 
būsimą tNRĄ-valdininkų, uni
jų ir; bosų konferenciją, .kur 
bis svarstoma bei nustatoma 
algos ir kitos ’ darbo sąlygos.

i kąi privalo į juds žiūrėti, kaip 
i draugus* darbininkus, ir pa
dėti jiemš , kovoj už geresnes 
sąlygas. Tegul tik senęspi 
darbini|ikai ųi-oįo jaunuo- 
liamsL kad- jie kovoja už pas
tarųjų reikąlušj tad jaunesnie
ji eią iT ims Smarkiai kovoti 
už sava ir senesnių darbinin
kų reikalus. / , ,=

Jaunuolių , klausimai turėtų 
būt ’ ypatingai diskusuojariii 
siuvėjų susirinkimuose. Tuo 
būdu jaunimas labiau susido
mės ir lankys tuos susirinki
mus, ir taip* bus įtrauktas į» 
kovas unijoje. '

^šeštadienį, spalio 28 d.,
trė-i kai kurie iš jaunųjų Brookly- 
pri-
In- 
ne- 
pri-

no kriaučių suėjo į savp susi
rinkimą ir' nutarė sudaryti 
Jaunųjų Sitivėjų Lygą ir at
sišaukti į 54-40 idkalo'jauni
mą, kąd dėtųsi į jų‘Lygą. Jię 
išrinko veiklų ir entuziastišką 
pildo^jj -komitetą, kuris pr*. 
ganizįbs) dartįifiihkuS dirbyk- 
lose ir' budayds Lygą.

■ i;' ’<
* A .4 L ’• ,A > ’ t ■ ’ ’’

LamSjo Ręndį ’ Streiką ; j |

?W YQRK. Kelis me
lą ftęsėši įnąrpių j streikas

4 i —-5 > 1 , ' • z. v .
ATesj
už 'Vendų riupiginimą didha- 
myje po num. 812 Suburban 
Place, ,Bronxe; ir įnamiai lai
mėjo savo reikalavimus perei
tus savaitės pabaigoj? Jiems 
talkon ėjo- Bedarbių 'taryba 
ir kaimynai darbininkai.

- '■ ' i ' ' v' T ’'• < 7
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STEPfl^-BREDES, JR

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

100 CIGARĖTŲ UŽ 25 CENTUS
700 ŲILZŲ 63c ‘ I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—:9c; Baronis—12c) I Persiuntimas .15č
GALITE PASIDARYTI JOS PATYS Iš RUSIŠKO,/TURKIŠKO IR 

VIETINIŲ TABAKŲ z
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentų naudojamų padarymui ci
garetų. Seniausia tabako iŠdirbyste New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

• , Įr aktfratrtai,'■ . ■’
( Specialias nuolaidas duodame restaucacijom. ę .. F '

J- ...V? L - GRAYEFSKY, ' , .
'-17Ž. Avefiuel D, NewįYork City. '•■Tėt AJg. 4i18ž6 

’ (tarpe 10 ir 11 Sts.) H "ill

» UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 
tuįįįr ‘

B MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:
į mirusius' pafvežam iš visų saliu, ir iš či/v 
Į PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. ' TURIM P.RJVATIŠKĄ 
Į P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSiN( AUTOMOBILIU, 
įįi® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTL ( LIGONINĘ IR 
jg' PARVEŽTI. fURIM MOT£R( MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ V|ETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI' DOVANAI.'

M A J VISAIS TAIS REIKALAIS' KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERjAUSIAl PATARNApSlM. ■

’ .' " “Mūsų RAŠTINE ATDĄRA D)€N\ IR NAKTL MŪSU
' TCMEFONASi NIEKAD NEMIEGA. , ,

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

Williamsburihe t
Brooklyn, N. Y< 

j arti Grand Street
> į Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
’ nno S

2b2 Berry Si

IM 4 kas dlen. seredoma ir subatomo 
Dd 7:10 vaL' vakarais.

Nuo
NEDALIOMIS

10 iki 12 vai. ii ryto '

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. ttrd St.




