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Italijos fašistai pasibudavojo 
naują karo orlaivį. Tas orlai
vis turi du motorus su 2,800 
arklių pajėgos ir bandymuose 
padarė 427 mylias į valandą. 
Sako, kad jis padarys iki 440 
mylių. Jo konstrukciją ir ki
tas ypatybes laiko slaptybėje.

KRISLAI
Daugiau Ginkluojasi. 
Milioriai Karui. 
4,547,186 Narių.
SSSR Laivai.
Rašo D. M. šOLOMSKAS.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Japonija Nusileidžia 
Sovietams

Jungtinių Valstijų karo oi^ai- 
vyno komandierius reikalauja, 
kad valdžia paskirtų del naujų 
karo oriai 
000,000.
esamo karo\ laivyno reikia iš- 
budavoti 500 bombinių orlaivių, 
640 mūšio, 650 greitųjų kar® 
orlaivių, 530 žvalginių, 100 
transporto ir 706 kitokių karo 
orlaivių. Jo manymu, Jungti
nių Valstijų imperialistai turė
tų dar išbudavoti 2,750 naujų 
karo orlaivių.

Ten pat jis paduoda, kad pa
gaminimas bombinio orlaivid at
sieina $92,303; greitojo—$26,- 
224; mūšio orlaivio—$35,217; 
žvalginio ir mūšio—$34,393, o 
kiti nuo $26,232 iki $59,958. 
Aišku, kad valdžia priims jo 
patarimus 
tūkstančiai 
šinų.

TOKIO. — Japonijos val
džia jau sutinka padaryti 
neitralį zoną Mandžurijos 
pakraštyj ir sutinka neda
ryti karinių žygių Sovietų 
pakraščiuose. Tai reiškia, 
kad Sovietų griežtas protes
tas pasodino Japoniją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

' HITLERIS ĮSAKĖ DARBININKAMS
. BŪTI PASIRENGUSIEMS KARUI

Darbininkai Verčiami Dalyvauti Hitlerio Prakalbose. Sulai
kytas Pramonės Judėjimas ir Reikalauta, kad Darbinin
kai Balsuotą už Fašistus Kandidatus

I

Vokietijoj Agitacija 
prieš Žydus

Munich. — Bavarijoj au
ga priešfašistinis judėjimas 
ir žmonių sentimentas. Fa
šistai naudoja visokius bū
dus palaikymui žmonių po 

./savo diktatūra.

BERLYNAS. — Hitleris 
paskutinėje savo kalboje 
pasakė, kad darbininkai turi 
būt pasirengę naujam ka
rui. Jisai sakė, kad “yra 
gėda darbininkams kalbėti 
solidarumą,

ir bus budavojama 
naujų žudymo ma-

pasigamino orlaivį,Anglija 
kuris turi specialę kanuolę, šau
nančią 100 kulkų į* vieną minu
tę. Kulka sveria pusantro sva
ro ir gali pramušti submarino 
sieną.

Berlynas. — Vokietijos 
fašistai verčia balsuoti kiek
vieną pilietį. Tiems, kurie 
balsuos, išduos ženklus, ku
rie nebalsuos bus skaitomi 
“išdavikais.”

Japonija praneša, kad ji pa
sigamino orlaivių stotį ant Sai
pan salos, prie Jungtinių Vals
tijų karo laivyno bazės Guam. 
Japonijos imperialistai* sako, 
kad ta orlaivių stotis bus nau-! 
dojama tik prekybos orlaiviams, 
bet kas tam tikės.

Anglijos imperialistai reika
lauja daugiau budavoti karo lai
vų ir orlaivių. Jie sako, kad 
greitai Franci ja turės 109 sub- 
marinus ir sako, kad Anglija 
negali patenkinti save/.prekybos 
reikalus su dabartiniu laivynu.

Rooseveltas paskelbė, kad pa
vasarį Jungtinių Valstijų didy
sis karo laivynas apleis Ramų
jį vandenyną ir persikels į At- 
lantiko vandeniną. J/iena, to 
reikalauja daugiau paastrėję 
santikiai su Anglija, o antra im
perialistai. nori daugiau pripra
tinti jūreivius prie perplauki- 
mo Panamos kanalo. Tas ne
reiškia, kad sumažėjo jų niovy- 
nėš su Japonija.

Sovietų Sąjungoje Jaunųjų 
Romunistų' organizacija mini 
penkiolikos metų gyvavimo su
kaktuves. • Komjaunimo organi
zacija turi 4,547,186 narių nuo 
16 iki 24 metų amžiaus. 68 
nuoš. yra vaikinų ir 32 nuoš.— 
merginų.

Jaunųjų pionierių, kurie yra 
nuo 9 iki 16 metų, yra 5,000,- 
000 narių ir “oktiabriatų,” nuo 
3 iki 9 mętų, yrd ^organizuotų 
2,000,000:

Vatikano Miestas. — Va
tikano miestas negali supra
sti, kaip Amerikos valdžia 
galėjo pasikviesti Sovietų 
Sąjungos valdžios atstovą ir 
tartis su juo. Girdi, Sovie
tų Sąjungos politika prie
šinga bažnyčiai.

Atlantic City. — Ameri
kos kai kurie politikieriai 
čia pasakė, kad federalė val
džia labai nenaudingai iš
laido $3,300,000,000 atstaty
mo pinigų be naudos visuo
menei. ' ' *

Washington, D. C. — 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų valstybės sekretorius 
Hull važiuoja į pietų Ameri
ką, kur įvyksta Pan-Ameri- 
kos konferencija.

Varšava. — Lenkijoj, kur 
dabartiniu laiku prasidėjo 
pogromai prieš žydus, liko
si uždaryta kelios mokyklos. 
Fašistinis Lenkijos “patrio
tų” bruzdėjimas jau tęsiasi 
senai. \

oje ša-
Keli

Buenbs Aires 
lyje darosi neramu 
ministerial jau rezignavo iš 
savo vietų^ jų tarpe ir lai
vyno ministeris Pedro S. 
Casal.
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Sovietų Sąjungoje suvaidin
tas naujas judis “Metež”, ku
rio originalas parašytas Furma- 
novo. Maskvoje, centraliniame 
teatre pirmu kartu jį rodant, 
susirinko 20,000 žmonių. 'Masi
nėse vaidinimo scenose dalyvaur 
ja 1,500 žmonių.

I Naples, Italijos prieplauką, 
atsilankė Sovietų Sąjungos ka
ro kreiseris “Krasnyj Kavkaz” 
ir du laivyno minininkai. Kiek 
pirmiau Sovietų Sąjungos prie
plaukas aplankė Italijos karo 
laivai, tai SSSR, išreikšdama 
savo taikos nusistatymą/ pa
siuntė savo laivus. <

CHINIJOS KOMUNISTAI LAIMI;
PRIEŠU JĖGOS TRAUKIASIBERLYNAS. — Fašistų 

Vokietijoj vėl prasidėjo agi
tacija prieš žydus. Tai pa
sirodė ir pačioje Hitlerio 
kalboje, kurią jisai sakė rin
kimų kampanijos tisklais. 
Tai reiškia, kad žydams 
vieta Vokietijoj.

Nankingo Oficialė Valdžia Giriasi Laimėjimais, Bet Kiti Pra
nešimai Sako, kad Komunistai Paėmė Keletą Miestą ir 
Daugelį Amunicijos 
v _____________

SHANGHAJUS. — Chi- <sako, kad komunistai laimė
jo kelis miestus, kaip tai 
Hsuiting, Husuiduan, Wa- 
nyuan ir Chenkou. Užmu
štų esą apie 20,000. Taip 
pat Raudonoji Armija pa
ėmė ir pinigų, 20,000 šautu
vų ir 10,000,000 svarų amu
nicijos. Valdžia darė des
peratiškas pastangas išlai
kyti miestus, bet jai nepa
vyko.

Tai reiškia, kad Nankin
go valdžios bandymai “ap
valyti Chiniją nuo raudonų
jų”, nepasisekė. Raudono
ji Armija laimi didelius lai
mėjimus, nepaisant, kad 
Chang Kai-shekui padeda ir 
Jungtinių Valstijų valdžia.

kuri liepia darbininkams

FARMERIAI RUOŠIASI PILIEČIŲ KARUI

šioje

Plieno Korporacijos Padidino sau Pelnusv /

Draudžia Rodyti Judj :

r Valdi

(Daugiau žinių 5 push)

; čiaus sukilimai dar nenuga- 
t j lėti, nors oficialė valdžia ir

pitalistai turi įvestinę pini
gų įvairiose pramonėse.

Taigi, nežiūrint didėjančio 
krizio, korporacija dikčiai 
padaugino sau pelnus.

KAIP PAREMTI
“DAILY WORKERI

Jei taip, tai farmeriai 
pradėtų kovoti tarpe savęs. 
Pasirodo, kad tikras pilie
čių karas gali kilti tarpe

Pranešimai iš Kiukiang

Rib De Janeiro
ninkai skelbia, kad, Brazili
ja turi būt sujungta labiau 
į vieningą* valstybę. .Tam 
siūloma fedeyacijos planas.;

Amerika siunčia savo lai
vus, kad jie galėtų tenais 

Iki šiol jau Amerika Ku- pagelbėti Welles politikai, 
kuris atstovauja Amerikos

Vokietiją.” Tačiaus Hitle
ris visai nemano apie socia
lizmą. Nacionalizmas Vo
kietijoj tai keliama, kuris 
veda šalį prie karo su kito
mis imperialistinėmis vals-

kuomet tarp- tybėmią. “
tautinė klika ruošia ir pa- Ruošia Mil.ų Komlinistams 
stato vienus žmones pries 
kitus.” ■

Vadinasi, darbininkai ne
gali solidariai sugyventi su 
kitų šalių darbininkais. Del 
rinkimų, kuomet nėra kitų 
kandidatų, tai Hitlerio val
džia reikalauja vienbalsio 
balsavimo. Todėl paskuti
nėj . prieš rinkimus dienoje 
suteikė visą pramonės judė
jimą, kad kiekvienas galėtų 
klausyti Hitlerio kalbus. Ju
dėjimas sulaikyta valandai 
laiko, z

Apie savo programą Hit
leris pasakė, kad jo “pro
grama yra nacionalizmas su 
socializmu, nes tik tokia 
kombinacija gali apsaugoti

Vokietijos fašistai ruošia 
mirtį komunistams, kuriuos 
tik tarptautinis masinis 
darbininkų protestas gali,iš
gelbėti. Amerikos inteligen
tija ir darbininkai dabar 
skubiai siunčia protestus 
Hitlerio valdžiai, kad jie at
imtų kruvinas rankas nuo 
nekaltų darbininkų vadų.

Davinių yra, kad Vokieti
jos fašistai-ruošia mirtį Di- 
mitrovui rinkimų dienoje 
arba p'b rinkimų. Veikiau
sia tai nuspręs, kaip dideli 
bus darbininkų protestai. 
Amerikos darbininkų orga
nizacijos masiniai veikia, 
kad išgelbėjus tuos drau-

Litvinovas Laikė Ilgą Konferenciją v i
- Su Rooseveltu ir Sekretorim Hull

Dota Darbininkai 
Streikuoja

nijos Raudonoji Armija 
karžygiškai kariauja prieš 
Chang Kai-sjieko jėgas. Ofi
cialiai Nankingo valdžios 
pranešimai giriasi, kad jos 
kampanija prieš komunistus 
padarė didelius “laimėji
mus”. Tačiaus kiti priva
tiniai pranešimai sako, kad 
“komunistų pavojus didė
ja.” Tos kovos eina dviejo
se . provincijose, būtent, 
Kiangsi ir Szechwan.

Valdžia sakosi, kad jos jė-

PHILADELPHIA, Pa. — 
800 dokų darbininkų išėjo 
streikan. Tai reiškia gene- 
ralį streiką longšiormenų 
darbininkų. Darbininkai rei
kalauja, kad jiems būtų mo
kama po 75c į valandą už 
reguliarį darbąSr po $1.10 gos paėmę iš komunistų 
j valandą už viršlaikį. miestą Suiting. Bet komu-

Streikieriai laikosi gerai, nįstų jėgos laimi Yangtse ir 
prie jų dedasi ir kiti darbi- kitose apielinkėse. 
ninkai, kuriuos bandoma 
panaudoti kaipo streiklau
žius.

Siunčia Propagandą 
Vokietijon

JUNGTINIU VALSTIJŲ VALDŽIA SIUNČIA DAU
GIAU KARO LAIVU Į KUBOS PRIEPLAUKAS

į HAVANA.—Kuomet vėL Dabartiniuose * sukilimuo- 
BERLYNAS. — Vokieti- prasidėjo sukilimai prieš se yra 150 užmuštų ir dau- 

jos. fąšistams ■ labai kartūs | dabartinę'valdžią Kuboj, tai' £iau kaiP 200 sužeistų. Ta- 
pipirai tai ta propagandą, Jun tings . Valstijos pir.. čiaus sukilimai dar nenuga- 
kuri liepia darbininkams . . • . . .
gaišuoti prieš Vokietijos fa- ėmusia pasmnte laivą suj sakosj; kad jinai nugalėjusi 
šistinius kandidątus. I reikm_emmis. Bet dabar i sukilgHus h. areštuojanti

i n ii I w n i i •» v* 4- z-i i* **
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Meksikoj Plečiasi Epidemija.
WASHINGTON, D. C. — talistai mato, kad jiem bus 

pereitame penktadienyj naudos iš Sovietų Sąjungos 
Litvinovas ir prezidentas (pripažinimo. 
Rooseveltas laikė ilgą -kon- Į 
ferenciją, kurioje tarėsi, del pojjcjja DaklŽO DaT-

bininkams Galvas i *4 1 * į * J- • • i.- • •I niro harm titpi ivncrmo mm.

Sovietų Sąjungos pripažint-j 
mo ir pradėjimo geresnių I 
diplomatinių santikių.

Turinys šio pasikalbėjimo 
tarpe Roosevelto, Litvinovo, 
ir J. V. valstybės sekreto-' 
riąus Hull nėra paskelbtas. 
Korespondentai neprileisti 
prfe šio pasikalbėjimo.

Vienok 
'prie pabaigos.

; . WILKES-BARRE, Pa. — 
Policija jau parodė savo 

; brutališkumą prieš strei- 
j kuojančius d a r b i n i n kųs 

Į piainierius. Apie 20 mai- 
L, nierių, kurie dalyvavo pikie- 

! to eilėse, policija užpuolė ir 
klausimas eina ėmė jiems daužyti galvas.

Sakoma, ! Vienok darbininkai laiko- 
kad bendras pareiškimas si gerai ir .dalyvauja pikie- 
pasiųsta Sovietų Sąjungos to eilėse. • Maloney ir Cap- 

pellini nęsirūpina ; darbinin
kų kovos laimėjimu,:bet da
ro visus būdus, kad vėl jie 
igalętųmainierių i streiką 
parduoti bosams.

valdžiai patvirtinti.
Sovietų Sąjungos spauda 

plačiai rašo apie Litvinovo 
priėmimą Jungtinėse Valsti
jose ir draugišką laikraščių 
pritarimą. Amerikos kapi-

AUSTRUOS VALDŽIA PASKELBĖ KARO STOVĮ
VIENA.—Austrijos val

džia, bijodama sukilimų, 
paskelbė karo, stovį ir už
draudė laikyti masinius mi
tingus. Sakoma,' kad tai 
daroma prjeŠ fašistus, ku
rie bando suruošti pergalės 
demonstraciją šiomis dieno
mis, kuomet sueina 15 metų 
nuo paskelbimo Austrijos 
respublika.

Bet valdžia vyriausiai nu-.

sistačiusi prieš komunisti
nį judėjimą. Darbininkai 
bandė laikyti masinį mitin
gą, kuriame dalyvavo virš 
3,000 darbininkų, tai polici
ja išvaikė yr 4(b areštavo. 
Sakoma, kad tie areštuoti 
yra komunistai. Vadinasi, 
policija ir valdžia pirmiau
sia rūpinasi pulti komunis
tus ir darbininkus,, o ne fa
šistus.

HOUSTON. — Pietinėse 
valstijose “patriotai”1 veda 
kampaniją, kad uždrausti' 
rodymą judžio “Uncle1 
Toms Cabin”. Mat, tas ju-' 
dis jau kai kuriems “patrio- į 
taips” atrodo perdaug “kai-; 
rus.”

jau vėl pasiuntė dar vieną kaltininkus.
kannj laiva Wyoming tie-

MEXICO CITY. - SkeHSiai į H“3 prieplaUk* 
biama,' kad Meksikoje, ypa-' 
tingai Chiapas valstijoj, la- b°s pakraščiuose turi virš kuris atstovauja Amerikos 
bai plečiasi epidemija, kaip 30 karipių laivų. 1 imperialistų reikalus,
tai malerija ir kitos ligos 
žymiai padidėjo. Daug jau 
yra mirimų. Šioje valstijo-

Mes žinome, kad reika
linga paremti darbininkų 
dienraštis, “Daily Work
er,” kol jisai gales pats 
savaimi pasilaikyti. Dar
bininkai musų dienraštį 
remįa įvairiais būdais; 
aukomis, parengi mais, 
rinkimu prenumeratų dr

Pas lietuvius dar labai 
mažai buvo suruošta pa
rengimų del “Daily Wor- 
kerio.” ‘ Tad reikalinga 
panaudoti visos priemo
nės. Reikia* patrinkti au
kų mūsų* parengimuose, 
surengti vakarėlius, pa
res, rinkti aukų ant lakš-. 
tų, kurie išsiuntinėta ir 
surasti kitus būdus.

Iki šiol aukų sukelta 
$21,577.95. lietuviai dar
bininkai apie aukas, ku
rias renkate ir siunčiate 
;<Daily Workeriui”, /pra- 
tieskitę. ir mūsų dienraš
čiui, “Laisvei”.

b* 'u., ,
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DES MOINES, r— Farme- farmerių.
rių kova vystosi į labai rim-1 Daugiausia farmerių 
tą fazę. Dalis farmerių, streikuoja Wisconsin valsti- 
kurie yra streiko lauke,skel- joj, o Iowa valstijoj daug 
bia, kad jie ves-streiką iki farmerių veža savo produk- 
laimėjimui. Jie eina į pi-: tus į rinką ir priešinasi 
kieto eiles. Kita dalis far-! streikui. K
merių, 'kurie nestreikuoja, 
sakoma, kad taip pat ruo
šiasi kovai atmušti streikie- 
rius.

Dabar farmeriai laikys 
savo metinę konferenciją 
Chicago j. Veikiausi 
konferencijoj farmeriai pri
eis prie bendro kovos fron
to. Tuomet jie galės dau- 
giaus laimėti, kuomet pas 
juos bus vienybė..

, NEW YORK. — Wall 
| Stryto kapitalistai džiaugia- 
| si, kad per trečią šių metų 
ber£ainį Nacionalė Plieno 
Korporacija pasidarė gryno 
pelno $753,565. Ta korpo
racija su pagelba N RA ne
senai sulaužė 14,000 darbi
ninkų streiką, sugrūsdama 
juos atgal darban be unijos 
ir-be jokių laimėjimų.

1932 m. Plieno Korporaci
ja per pirmus devynis mė
nesius’turėjo $1,662,876 pel
no; o šiais metais per |uos 
.pačius mėnesius—$2,^96,876.

Arcadia, Fla. — Čia tik 
ką paaiškėjo, kad 3 negrės 
moterys ir vienas negras 
vyras likosi nulinčiuoti šioje 
apielinkėje. • Sakoma, kad 
tai darbas Ku Klūks klanų. 
Valdžia nesirūpina, kad tie 
kriminalistai būtų suvaldy
ti.



LAISVE, LITHUANIAN DAILY,
I. Published by LAISVE, Inc..

•eery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn. New York

•alted Statas per year_____
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. 
Wnaaa and Braxil, per year

SUBSCRIPTION RATES:

18.00 United States, six months....12.M 
87.0t Brooklyn, N. Y., >six months.. .|8.50 
17.00 Foreign countries,\six months.. 88.80 
I4.0S Canada and Brazil, six months |2JW

•Stored as secon eiase matter March 11, 1*24, att hą Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 1879.

Talkininkus tie ponai prieš mūsų judėjimų turi prūšdi- 
kiniuose. Atsimenam jų provpkacijas apie “Maskvos pi
nigus” ; matomyjų^pastangas Pittsburgheį kur, valdiš
kam teisme^JSando komunizmo baubu sunaikinti APLA. 
Kad geriau pasitarnavus valdančiajai klasei, tie ponai, 
dvi savaitės tam atgal paskelbė provokacinių dalykų apie 
draugę, kuri yra tūlam laikui išvažiavusi iš šitos šalies.

Visoki nenaudėliai, visoki darbininkų judėjimo priešai 
mobilizuojasi vienam.tiktai tikslui: sunaikinti komunis
tinį judėjimų. Tame jie susikalba. Del to skirtumai tar-

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUCIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

AUKŠTAS KRAUJO 
SLĖGIMAS

Pasmarkinta Kova prieš Lincą!
Drauge gydytojau, aš no- 

ėtau paklaust* apie save

bread, whole rye bread”), 
bet nevartokite nieko iš 
baltų miltų gaminto: baltos 
duonos, pyragaičiu, maka-

sypsenos

Tuoj prasidės Scottsboro berniukų teismas. Jaunuolių 
gynėjai turi savo rankose liudijimus, rodančius, kad se
kančiam teisme Alabamos linčiuotojai bandys neišleisti 
gyvų teisiamųjų ir tų, kurie juos gins: advokatų, liudi
ninkų ir kt.

Šitie faktai tapo įteikti tiktai šiomis dienomis. Keletas 
asmenų (jų tarpe vienas advokatas) nese’nai buvo pa
siųsta į Alabamų, Morgan apskritį, kaipo muilo ir dan
tų šepetėlių pardavinėtojai, kurie apsilankė pas daugelį 
vietinių/gyventojų ir su jais kalbėjosi apie Scottsboro 
teismų. Pasirodė, kad kiekvienas iš tų gyventojų (balt- 
veidžių) yra griežtai nusistatęs prieš negrus ir atvirai 
kalbėjęs apie vaikinų nužudymą. Tūli iš tų žmonių pa
reiškė, kad reikėsią nulinčiuoti ir advokatas Leibowitz ir 
liudytojai, liudiję už Scottsboro berniukus.

.Šitie žmonės, t. y., kuriė “pardavinėjo muilų ir dantų'bet šis ponas atsakė: “Mokėkit 
šepetėlius,” padarė afįdėvitus ir prisiekė, įrodydami kiek
vieno iš tų žmonių vardus, pavardes ir adresus. Jie pa
reiškė, kad visa minėtam apskrityj atmosfera yra griež
tai patvinkusi linču; griežtai nustatyta prieš teisiamuo
sius. Tūli iš klausiamųjų net pasakę,..kad jie mana ber
niukus nužudyti, tačiaus, jei jie būtų pašaukti į džiūrę 
ir užklausti, ar jie suinteresuoti šia byla, atsakytų “ne”, 
kad tuo būdu įlindus į džiūrę ir pasiuntus ant kartuvių 
berniukus!... r.

Taigi pavojus didelis.
Jis yra juo didesnis, kuomet pažvelgiame į tai, kas 

darosi kituose šalies kampuose. Alabamos linčiuotojai 
padrąsinami kitų valstijų linčiuotojų. Štai, visai nesenai I

Bet ar jiems pavyks tilo džiaugsmu džiaugtis? Ar 
jiems pavyks sunaikinti mūsų judėjimas? Ne! Tai gali
me atsakyti'* turtinančiai ir drąsiai.

IŠ LIETUVOS
; ,1

“Mokėk, tai Suteiksiu 
Pagelbą’’;

Spalių 16 d,, Kaune, Jankaus 
gatvėj po hr. 17, del didelio gy
venimo skurdo, užsinuodijo vie
na moteris, kuri turi du mažus 
vaikučius. Kaimynai šaukė ne
toli gyvenantį felšerį ir prašė 
jo, kad jis suteiktų pagelbą ir 
išgelbėtų moterį' nuo mirties,

i » IĮ • i i

griebė-240 Jiįų ir kailinius ir 
pabėgo. • j

Giedriukų kaimę, Šiaulių ap., 
M, Gališanskio gyvenamam bu- 
tan įsiveržė du plėšikai; išne
šė 120 litų ir 227 litų vertės 
drabužių.

pinigus, tai apžiūrėsiu.” Ka
dangi iš kaimynų niekas neat
sirado, kad užmokėtų fėlšeriui, 
tai šis ponas ir nėjo suteikt pa
gelbą baisius skausmus kenčian
čiai moterei.

Pienocentre Priviso 
žiurkių

Matyt, kad “švarųjį” Pieno
centrą Kaune apniko žiurkes. 1 
Visai ne naujiena rytais matyt 
žiurkių būrius lakstant apie šią 
įstaigą. Matyt, žiurkės turi ge-

Marylande tapo nelegališkai riulinčiuotas negras darbi
ninkas George Armwood. Jam primetama užpuolimas 
ant 80 metų amžiaus moters!... LinčiuotOjai sau laisvi. 
Štai Baltimorėj nesenai legališkai buvo nulinčiuotas ne
gras Euel Lee. Tiek gubernatorius Ritchie, tiek Mr. 
Rooseveltas atsisakė ką nors daryti, nepaisant, kad bu
vo reikalauta per darb. organizacijas. Augsčiausias teis
mas taipgi atsisakė perkratinėti Lee byla. •

Vjųp šiemet nulinčiuo.tą;5Šrš 40 negrų! Tai parodo pa
dėties rimtumų.

Tiktai visiškai sugedęs žmogus galėtų sakyti, kad 
prieš tokių padėtį nereikia kovoti. Kiekvienas protaująs 
darbininkas sutiks, jog reikia kovoti kuogreičiausiai.

Reikia mobilizuoti visos darbininkų—baltųjų ir juodų
jų—pajėgos kovai už Scottsboro jaunuolių laisvę, kad jie 
nebūtų nulinčiuoti Decatur, kur jų prasidės naujas teis
mas.. . ■ ' ;

Podraug, lapkričio 18 ir 19 dd. Baltimorėj įvyks didelė 
Prieš’Lincu Konferencija, kurioje turėtų turėti savo de
legatus kiekviena masinė organizacija.

Reikalaukit laisvės Scottsboro jaunuoliams, siųsdami 
telegramas Alabamos gubernatoriui Milleriui ir J. V. 
prez. Rooseveltui.

Remkit Tarptautinį Darbininkų Apsigynimų, kuris gi
na Scottsboro berniukus ir reikalauja perkelti jų teis
mų iš Decatur, o taipgi reikalaujama, kad į džiūrę būtų 
įsileista juodveidžiai.

Senis—Gudrus Amatninkas 
I

Spalių 16 d 
dos teismas teisė 70 metų šei
nį, kuris sugabiai padirbinėjo

esąs Vaidžiogalos valsčiaus gy
ventojas Klebickjs. t Jis. iš. 100 
litų vekselių perdirbdavo 400^i- 
4Us>-sugabiai iš nųĄierib “l”1 
padarydavo “4.”

j i

Privertė Pasirašyt Vekse
lius—Ąjfęštuoti

Ant. Jelenauskui, Kėdainių 
ap., Baisogalos vai., važiuojanti 
Pakiršinio dvaro laukais, staiga 
du vyrai įšoko vežiman ir, lai
kydami Jelenauską, nuvažiavo 
artiman miškelin. Ten jie pa
reikalavo pasirašyt 5,000 litų 
vertės vekselį, šiam atsisakius 
tai padaryti, plėšikai nuavė 
Jelenauskui kelnes ir pradėjo 
diržais plakti nuogą kūną. Po 
to Jei. vekselį pasirašė, bet už
puolikus pažino. Dabar jie are
štuoti.

Jėzno Padangės Naujienos
JĖZNAS, Alytaus apsk. .—> 

Pastaruoju laiku čia' pradėjo 
veikti gana drąsiai nežinomi va
giliai; kurie visoj apielinkėj 
pridarė daug įvairių vagysčių. 
Š. m. spalių mėn. 4 d., naktį, 
apvogė Jėzno miestelio varto
tojų bendrovės krautuvę. Pik- 
tadaris įlindo išsukęs lango 
štangą, matyt, tikėjos rasti pi
nigų, nes stalčiuje visi popie
riai buvo iškraustyti, išversti. 
Pinigų neradęs, išnešė daugiau, 
kaip 1050 litų vertės j 
prekių—kojinių, nosinių, dešrų 
ir tt. Antrą naktį, t.y. spalių 
mėn. 5 dieną, Jėzno miestelio 
gyvehtojui J. Knyšiui pavogė iš 
tvarto 8 avis. Kitąrn ūkinin
kui išnešta iš kluono kelį, cent
neriai iškultų rugių. Bę^, to, 

Kauno apygar- pridarytą ir daug smulkių va-

dabar jaučiuos labai nesvei
ka. Kreipiaus į vietos gy
dytojus, tai jįe man surado 
“high blood pressure”. Tai 
jie patarė, kad reikia krau
jo nuleist', o aš labai bijau 
to daryt. “Ir gydytojai už
draudė viskų valgyt, kas bū
tų prieinama, o jau 'mano 
vyras nedirba trys metai, 
tai šitokioj bedarbėj kitokie 
dalykai neprienami. (O da 
kita, tai aš jaučiuos' labai 
silpna ir galvų man skauda., 
Tai aš prašytau, kad duotu
mėt man patarimų, kaip aš 
turiu užsilaikyt. Tai yra, 
man uždrausta visokie dar
bai. Taip pat, kaip minė
jau, ir su visokiais valgiais 
ir taip pat su ramiu užsilai
kymu. .'

• Patarkite man kų per mū- ......
su “Laisvę”, bo ,aš esu “Lai- ram\a^ dsiSi, bet
svės” : 
labai ačiū.

ronų, ir tt.’Keptų bulvių po 
vienų galite kai kada, bet 
ne bulvinės košės.

Apie darbus.
da visai jau nieko neveikti^ 
o tik laukti kažin ko. Kru
tėti, darbuotis po truputį 
galite.... Eikite, be to, da ir 
pasivaikščioti po pusvalan
dį, porų kartų kas diena. 
Galite truputį ir privargti, 
sukaisti—tai išeis naudon.

Svarbu. Kvėpuokite gi
liai, pilvu po 10-20 kartų 

, bent keliais atvejais kas 
diena. *’
jums padės sulyginti krau
jo apytakų daugiau, negu 
kokia kita priemonė. At
sigulkite aukštielninka, už
dėkite ant pilvo vienų ran
ka ir’žiūrėkite, kaip aukš- 

Itai jums* pilvas kilnojasi. 
Apie krūtinę užmirškite:

Surinko B. E. S.
Vyras—Aš niekuomet iš • 

darbo nenešu savo rūpesčių
Būtų Idai- namon.

Jo draugas (pačios pa
vergtas)—Man nereikia jų 
neštis. Mano rūpesčiai ma
ne laukia pareinant iš dar- • 
bo. 1 . -f

, Pati (ligonbuty; kalba į 
slaugę)—Mano vyras atro-" 
do ,daug geriau šiandienų.
Jis sako,1 kad labai pasiilgęs *■ 
manęs ir nori greitai grįžti 

Gilus kvėpavimas namon.
Slaugė—H-zm, atrodo, kad ■ 

eteras (marinamieji vais
tai) dar ant jo veikia.

skaitytoja. Tai bus j kvėpuokite vis daugiausia

įvairių j Atsakymas.— '

pilvu. Tokis kvėpavimas pa
deda širdžiai geriau išvari
nėti kraujų ir sumažina 

aukštas kraujo slėgimą arterijose.Pat savaime
"kraujo slėgimas nėra nie jo
kia liga m nieko tokio tikro' esti reikalo

gysčių

Ar Jiems Pavyks?
_ «—2_______

“Keletas žydų, lenkų ir lietuvių grupių vadų Chicagoje, 
matydami, kad Šitie spausdiniai yra išdavingi, pasiuntė 
jų njužymėtas kopijas J. Edgar Hooveriui, tyrinėjimo biu
ro viršylai...” . . ,

šįtaiįy rašo Chicagosf fabrikantų ir bankininkų dien
raštis “Chicago Tribūne’^ už lapkričio 4-t’ų dienų. '

Mes jau buvome minėję, kad “Vilnis” ir ,vėl apskusta.ivies jau Duvome minėję, Kaa •’vilnis; ir>vei apskusta. 
Šiuo sykiu jų apskundė, kaip; skelbia “Tribune”, grupė 
lietuvių ura-patriotų, susidėjušių su lenkais ir žydais pa
triotais (prieš komunistus jie susitaiko!). Ši grupė ne- 

' naudelių skundžia “Vilnį” ir d. V. Andrulį, reikalauda
ma,’kad pastarasis būtų išdeportuotas. Girdi, “Vilnis” 
griavjahti bankus ir NRA...

Ką šitie skundai pųrodo?
Ogi tai, kad kriziui gilėjant ir aštrėjant klasių kovai, 

lietuviški skundikai (įvairaus plauko judošiai) darbuosis 
daug paškudniau. • Kiekvienas bandys prisigerinti prie 
valdančiosios klasės, prie juodų spėkų, kad tuo būdu pa
tapus geresniu.

Pasekmėje to, matome skundus ir provokacijas. Dar 
visai nesenai fašistai skundikai buvo užpuolę “Vilnį” ir 
jų bandė sunaikinti (atsimenam Evaldo kampanijų).- 
Kiek anksčiau, skundikai Strufnskiai, Bagočiai, Gegu^ 
žiai provokacijomis bandė neprileisti įsisteigti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui. Dabar ir vėl jie mobiližuo- 
jasi p;ieš “Vilnį”. Sakoma, ir: prieš “Laisvę” rytiniai- 

L/- fašistai ir jų talkininkai daro viską. 'Tuoj paaiškės!

Vaikas—Mamyte, aš labai 
alkanas, ar galiu gauti šmo- 
čiukų pajauš? , , •

Motina .— Aš paskutinį 
kartų sakau tau: Ne! Ne- 

! gali gadinti sau pietus.
Vaikas—Jeigu paskutinį 

kartų pasakei ne, tai dabar 
jau nebegali sakyti to, ka
da aš tavęs vėl paprašysiu.

Kraujo nuleisti kai kada 
, ,bet nereikia 

manyti, drauge, kad kraujo 
nuleidus, dalykai pasitaisys. 
Ne. Nuo to arterijos ne
pasidarys minkštelesnės bei 
tęslesnės, elastingesnes. At
bulai. Kraujo kiekiui su
mažėjus, įvairių audinių ir liks? 
organų mityba pablogės, 
nors kraujo slėgimas ir bū
tų tada žemesnis. Tikre
nybėje, kraujo slėgimas ir 
esti aukštas kai$ tik tam. 
kad širdis pajėgtų prista
tyti kraujo, kur tik kiek rei
kia. Vadinas, pats savai
me, kraujo slėgimo aukštu
mas, fiziologijos žvilgsniu, i 
yra reikalingas daiktas, ir 
vien fik kraujo slėgimo su
mažinimas dalykų nepatai
so, jei pradine priežastis 
(sukietėję arterijos ar gal 
kas su inkštais) tebėra ne
pakeista, nepalengvinta.

Ot čia 'atatinkamas mais
tas (daugiau vaisių ir dar
žovių), gilus kvėpavimas ir 
šiaip higijenos dėsniai už vis 
daugiaus ir nusveria.

Vaistų? Geriausia nie jo
kių. Ot tik ' žiūrėkit vidu
rių, kad, nuo sąmoningo 
maisto, valytųsi gerai. Ta-j 
čiaus neužmirškite imti po 
vienų lašų iodo tinktūros į 
vandens stiklų, nors 
kas savaite, geriau du kar
tu; vadinau, po du lašu sa
vaitėje. ,

Ir mažiau rūpinkitės ša
lvimi; mažiau svajokite apie 

lių, ir konservuotų, ir džio-lta baubų—aukštų^ kraujo 
vintų,—kokie kada .paran
kiau. Pieho ir pieniškų, po 
truputį kiaušinių—trynių ir 
žuvų. Saldžių, daiktų—me
daus, nesieruoto siropo, ru
dojo cukraus—galite' varto
ti. ^Taipgi po truputį iš vi
so (čielo) grūdo pagamintos 
duonos (“whole-wheat

nenusako. Aukštas kraujo 
slėgimas tai tik yra kokio 
nors organinio trūkumo pa- 
žymis, dažniausia gal ne- 

, .sveikų inkstų' ir širdies,
falšyvus ^vekselius. i^Tas senis ūkininkai Skolose Paskendę drauge sii arterijomis.

( Dideshčįdalis &ds 1 (Jėzno); 'Senesnio amžiaus žmo- 
apielinkės ūkininkų paskendę hėms po truputi pradeda 
ixraii'irtac ėVAlnao VllY-iasi Ai P- 1 1 ' 1 . .įvairiose skolose,-Už kurias die-; 

na iš dienos aprašoma vis dau
giau ūkininkų turto. Daugu
mui visai už mažus '> pinigus 
skelbiamos varžytinės, iparduo- 
daina- žemė, trobesiai, gyvuliai 
ir tt. • Varžytinių . skelbimais 
marguliuoja savivaldybės , sie
nos ir kilometriniai stuliJai.

Pastabėlės iš Lietuvos
Sindikatai ir Sindikatai
Lietuvos biznieriai seka Ame

rikos ir kitų šalių biznierių pa
vyzdį : viską sujungt į sindikatą 
(į trustą). Kokių tik įmonių 
yra,—viskas suburta į trustus. 
Odų sindikatas, alaus sindika
tas, muilo sindikatas, miltų sin
dikatas, žodžiu, ką tik Lietuvoj 
gamina daugiau negu vienas fa
brikantas, tuoj susiburia į trus- 

• Žmonės dar tebekalba; apie , tą, kad galėtų be kompeticijos 
nepaprastus Bukučio ^šeimos ir 
Jonkės užpuolimus, padarytus 
kelios dienos atgal Juodaičiuose 
^.Raseinių ap.), kaip štai spa- 
lių 12 d. atėjo į Juodaičių paš
to5 agentūrą dū nepažįstami vy- 
lįąj, pasivadinę revizoriais: 
Agentūros vedėjas V< Bara
nauskas pareikalavo < parodyti 
lipdymus, tai jie, vietoj doku-< 
nrentą, išsitraukė revolverius ir» 
pareikalavo atiduot ' : pinigus1. 
Baranauskui pareiškus, kad pi-1 
n|gų 'nėra, tada jį i surišo,1 !pa- 
giildė ant žemės, o patys iš'Sthl- 
čju sugrobė pinigus, pašto ženk
lelius, Vilniaus f vad. ženklelius 
i? pabėgo. # ;. 1
LįTą pačią dieną, apie 4 vai. 

vak., du revolveriais ginkluoti 
plėšikai, Viekšnių-Mažėikių ke
ly, užpuolė M. Zilaitę, gyV. Kal
niškių dvare. Toji labai ‘ nu
gąsdinta, atidavė jiem savo pa
skutinius 40 litij. ■',

Tą pačią dieną, nakties laiku, 
du ginkluoti plėšikai" į$ibrįov$ į 
M. ^.Šerėnio stubą > (Juozaįayos 
kaipie, Telšių ap.). Reikalavo 
afįduof pinigus, šei'ėniui teisi-' 
nkritis, kad pinigų nęturi, plė
šikai’ šerėnį ir jo žmoną sumu
šė iki sąmonėš nėtekimor ^Pas
kiau, išgriosdę stalčius, pasi-

Plėšikai Darbuojasi

pąlaikyt augštas kainas. Todėl 
Lietuvoj, kuomet ūkininkų pro
duktai per 3-4 metus nupigo ke
leriopai, fabrikų išdirbiniai lai
kosi vienodos kainos,—taip nori 
sindikatas. c'r ‘
, Dabar, pranešama; kad) Kau
ne susiorganizavo dar vienas 
sindikatas, tai kojinių dirbimo.

2 1 _

gesti įvairūs organai, jų au
diniai. , Varomosios gyslos 
—-arterijos pasidaro nebeto- 
kios tęslios, nebetokios elas
tingos. Jos sukietėja, ir 
nuogto sunkiau esti šįrdžįųi 
išvarinėti kraujų palei visų 
organizmų.

Kraujo slėgimas po tru
putėlį kyla aukštyn, kartu 
su žmogaus amžium. Bet 
kito žmogaus, kad ir da 
apyjaunio metais, kraujo 
spaudimas pasidaro" aukšto
kas.

Jums gydytojai uždrau
dė tūlus valgius, uždraudė 
sunkiai dirbti, patarė ra
miai užsilaikyti. Aplamai 
imant, tai ir yra gydymos 
esmė.

Patarčiau, kai dėl valgio,' 
nevartoti mėsos ir mėsišku 
valgių. Nevartoti anei jo
kių alkoholinių gėralų, ka
vos “(nebent tik vienų puo
dukų į dienų), arbatos, pi
pirų, garstyčių, acto ir ki-

Iki šol kojines (pančiakas) dir- tokių erzinančių prieskonių.
bo kelios dirbtuvės ir viena kf- 
tdi kenkdavo, pigiąja tpafrdavinė-1 
j imu? t Dabar to /nebus ir koji
nės tikrai'' pabrangs;; • • . >
, • !. V'. >! C. / ■■ )

, Varnas Varnui Negerta , 
'• »' ' Akin* ii • ? ?.r. ■

t Kuomet ' Lietuvos : .vargšai 
ūkininkai arba smulkūs biznie- 
reliai ^nepajėgiai užsimokėt yah. 
džiai mokesčių nustatytu laiku/ 
tąi Valdžia ilgai' nelaukia —; 
tuoj pamatysi savo namuose-po
liciją arba antstolį, atvykusius 
tave licituot.

Kitaip yrą su turtingais biz
nieriais. šiomis dienomis Kau- ■ 
ne subankrutavo Rabinavičiaus 
ir Pąlermo pirklybos įstaiga. 
Tarpe kitų kreditorių atsirado 
ir pati valdžia:, valdžiai tų burr 
žųjų įstaiga skolingą 60,000 UtU) 
-Myiokesčiaj nemokėti per kelis 
metus. Dąlykas ątsi,dūrė> aųgš-

Nerūkyti. , < .
• * Galite vartoti visokių dar
žovių, vaišių, žalėsių—kuo 
daugiausiai, ir virtų, ir ža-

* * 11 ” ll“1 ------------------ I----------

čiausiam tribunole. In^ma na- 
; gan valdininkai . už nevertimą 
minėtų biznierių mokėt mokes
čius nuskirtu laiku. O šie ne
vertė mokėt todėl, kad gaudąvo 
nernažai kyšių.

Elena—Aš negaliu tekėti 
.už tavęs, nes nemyliu ta
vęs. Vienok aš galiu būti 
tavo sesuo.

Kazys—Puiku! Tai ar 
negalėtum pasakyti, kiek 
mūsų tėvas mums turto pa-

WILKES BARRE, PA

gerovė.
mūsų chorą mo- 
Zdaniutei, choras' 
tik nariais, daile,

Nors drau-

Pranešimas /Draugams Dailės 
Rėmėjams

Lapkričio 3 dieną įvyko Ai
do Choro susirinkimas, šiame - 
susirinkime buvo plačiai dis- 
kusuojama choro padėtis ir jo 
ateities klausimas; visiem rū
pėjo choro

Apleidus 
kytojai D. 
nupuolė ne
bet ir finansais, 
gė Valinčiutė gerai vadovavo 
chorą per i^ilą laiką, bet ji 
neturėjo tiek energijos, kaip 
draugė D. Zdaniutė. Apleidus ' 
chorą draugei Valinčiutei, pra 
dėjo jį vadovauti J. Sirockis.--• 
bet ir jam nevyko. Paėmė va-, 
dovauti draugė O. Zdaniutė., 
Nors ji buvo pilna energijos, 
bet visgi tarpe dainininkų bu
vo koks tai nekižsiganėdini- *. 
mas, kas privertė choristus iš- 
rišt ir šį klausimą.

Šiose diskusijose draugas J.
karl/a ^rman davė keletą rimtų pa- 

. ■ stabų choro jaunimui, į kurias

, -i •’
slėgimų. Jis netoks jau 
baisus. Ramus ūpas, gera 
nuotaika ir čia yra geras 
daiktas.

i____________________
• a

Militarizuoja Gelžkelius
BUDAPEST. — Vengrijos 

valdžia paskyrė generolų 
Kovaks kontroliuoti ir tvar
kyti Vengrijos gelžkelius. 
Tai reiškia, kad šios šalies 
transportacija tampa mili
tarizuota. Matomai, šalis 
rengiasi karo padėčiai. Pa
dėtis Vengrijoj eina blogyn.'

visi kreipė domę. Priėjome • 
prie išvedimo, kacį reikia nau-. 
jo mokytojo. Dabar apsiėmė, 
chorą vadovauti draugė V. Ra- ' 
disauckiutė. Manoma, kad 
visi bus užganėdinti. .Dęąug^ r 
Radišauckiutė pianą gerai 
skambina ir' dabar ima lekci
jas chorą vadovauti. Manom,,.» 
kad trumpu laiku turėsime ge
rą choro vadovę.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie mylite ir prijaučiate* 
sportą ir dailę, ateikite ir įsto
kite į Aido Ch^rą. Dabar • 
choras paskelbė vajų narių 
gavimui; vajus tęsis iki naujų 
metų. Mokestis labai maža, 
o kurie neturi iš ko mokėti, 
tai ir nereikia.

Choro pamokos būna penk
tadieniais, po num. 325 E.- 
Market St., Workers Center,,; r 
Pradžia 7:30 vai. vakarei * ...

Murphy.
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Opiumo Gaminimas ir Jojo Naudojimas
II

I policija areštavo ir nuteisė 30 
| dienų kaįėjiman - vien del to, 

, i i i. i x' -i x • kad j j e/ liepiant išeit 'is tos US eletą kaitą rūkytojas stubos, nesiskubino ir kai ką 
pasiju nta laimingiausiu išsitarė prieš policijos žiauru- 
žmogum pasaulyje: užmirš--mą. 
ta vargus ir bėdas; naujos; 
linksmumo ir gyvybės jėgos ' 
užplūsta jį. Sustojus rūkyt, 
už kiek laiko žmogus išsi- 
blaivėja, bet jau visai kitaip 
jaučiasi: įpuola nusimini- 
man, nuliūdiman, apatijon; 
gyvenimas jam rodos nepa
kenčiamas. Jis vėl griebia
si suraminimo—tu nuodu 

: įtraukt į savo kūną.
Po keleto metų šių nuo

dų vartojimo, žmogus pra
deda geltonėti; pradeda lie- 
sėti ir džiūti; pasidaro pa
našus daugiau į mirusį. Lū
pos pasidaro melsvos bei 
pabalsta. Tuo pačiu laiku 
žmogus pasijunta praleidęs 
ant šių nuodų paskutinį pi
nigą, kitas ir visą turtą, ko
kį yra turėjęs.

Tankiai tokie žmonės pa
meta šeimynas, pasidaro 
“bomaįs” ir slankioja iš vie
tos į vįetą su vilčia gal kur 
pagaus trupinėlį opiumo, 
panašiai, žinoma, daug" ar
šiau, kaip chroniški girtuok
liai valkatos jieško kur stik
lelio kad ir prasčiausios 
degtinės.

Gi išmestai šeimyriai, kuri I 
neturi kur pasidėt, šerifas lie-' 
pė vyrui eit į Hope Rescue 
Mission, kur randasi vieni vy
rai ; moterei eit į Salaveišių 
armijos prieglaudą, o vaikus 
padėti į našlaičių prieglaudą.

Tai ve, kaip išardo šeimyną 
tokioj Amerikoj, kuri tankiai 
sako, kad Rusijoj ardomos šei
mynos, kad ten vaikus paima 
nuo tėvų ir 1.1. Dabar tegul
pamato nesusipratę darbinin
kai, ką jie gauna^ balsuodami 
ųž visokius “fusionistus.” Ma
joras Ermentrout yra 
on

FOREST CITY, M
Mėlynasis Vanagas J Bankai; 

Bedarbių Šelpijtfias; Kun. 
Paukštis; Parapijonų Šauki
mas prie Organizacijos ir 
Apšvietos.

» • • » | > » -v »•».../. , , > I .

ki kvaili, kad jeigu koks žmo 
gus ateis su knygomis arba 
laikraščiais, tai imsime jau ir 
pradėsime mūšti; d gal jie tu- j 
ri valdžios lęidimą pardavinė-; 
ti knygas ir laikraščius; tail 
kaip mums tada būtų? Dar 
gali mus areštuoti už mušty
nes ir gal reikėtų užsimokėti 
gana brangiai, kaip šios, be
darbės metu. •

Manau, kun. Paukščiui ne
smagu darosi, matant neku- 
riuos parapijomis šiek tiek 
pradedant protauti. .Tai jis 
nori juos palaikyti tamsybėje, 
k V negautų kokią darbinin
kišką knygą, brošiūrą ar laik
raštį.' Jis veikiausiai žino, jog 
dabartinių laiku eina darbiniu 
kiškų laikraščių vajus; tai .ku
nigėlį ima baimė, kad kas 
nors iš jo parapijonų neužsi
rašytų darbininkišką laikraš
tį,' kaip kad “Laisvę,” “Vilnį” 
arba neįstotų į Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją, 

t ir taip nesužinotų apie darbi
ninkų mulkintojus, beskaity
damas knygas ir laikraščius. 
Tai todėl jis mokina šluotihės 
“artimo meilės,” vietoj pamo
kinti savo pasekėjus, kaip ko
voti už pagerinimą parapijo- 
nam darbininkam būvio, idant 
jie patys ir jų vaikučiai ne-

ątėjo į Auto Workers’ unijos 
raštinę ir prašė paramos grįs
ti atgal, nes jie nežinojo, kad 
Detroite yra streikas; jiems* ' 
kompanija sakė, kad trūksta 
tool ir diemeikerių, nes taip 
smarkiai padidėjo automobi-/ 
lių dirbtuvės, kad pritrūko la
vintų darbininkų. Mokėjo’ 
jiems po 85c į valandą, bet 
gi juodu nesutiko skebauti, o 
kompanija neduoda ’ pinigų 
grįžti atgal. Auto Workers’ 
Unija pasiuntė juodu atgal į 
Boston?. *

Kompanija budavoja plieni
nius automobilius be langų 
skebam vežioti, bet streikie- 
riai salfl>, kad nei plienas, nei 
policijos buožės streikierių ne 
sulaikys ir jie išvys skebus iš 
tos dirbtuvės.

Netiesa, kaip kad buvo pa
rašęs^ streiko reporteris, kad 
drg. Klimas Tornstedt dirb
tuvėje skebauja. Drg. Klimas 
streikuoja kartu su tos dirbtu
vės streikieriais jau kejinta 
savaitė. Streiko reporteris ir 
daugiau tokių nesąmonių pa
rašė. remdamasis kitų pasako
mis, arba tiksliai kitokiomis 
išvadomis. Streiko reporteris 
labai blogą įspūdį padarė pu
blikoj, kurios buvo prisirinkę 
pilnutėlė Lietuvių svetainė, d. 
Bimbos prakalbose, kuomet 
tas reporteris kalbėdama^ pa
smerkė streikierius ir pateisi
no palšuosius vadus, Smith ir 

! Griffin; pasakė, kad streikas 
pralaimėtas, ir jis yra 'labai 

yra NRA,I patenkintas, kad streikieriai 
komiteto ■ pralaimėjo. Ir daug panašių 
Covert’ui Į šmeižtų prieš streikierius pa- 
parašais sakė tas streiko reporteris.

ga, velionis priklausė ir veikė: 
jis visad apsiimdavo knygium 
ir smarkiai platindavo litera
tūrą, o tas jam gerai sekda- 

i vosi.; Jis yra daug kartų da- 
j lyvavęs lošimuose teatrų, pa
sakęs daug monologų. Tam 
darbui yra padėjęs daug svei
katos ir energijoj. Už tai jam 
priklauso pagarbą. Bet kuo
met sveikata dingsta, tuomet 
dingsta ir energija ir pasi
šventimas tiems darbams. Ve
lionis skaitydavo visas ALD
LD išleistas knygas ir kitas; 
taipgi pirmeiviškus laikraš
čius, gi “Laisvės” skaitytoju 
buvo iki užgeso jo paskutinė 
gyvybė ir širdis nustojo pla
kus.

Nors tu, drauguti, buvai pil
nai apsišvietęs, apsiskaitęs 
moksliškų raštų ir kovojai 
prieš .tamsybę, vienok tau nu
mirus, apstatė tave kristaus 
kartuvėmis ir tavo kūrfą nu
nešė, burtų vieton—bažnyčion, 
sū kūriU tu nieko bendro ne
turėjai, gyvendamas, šioj šalyj.

Brangus mano .idėjos drau
ge, ilsėkis amžinai šioj Ame
rikos žemelėj. Mes, gyvi bū
dami, atminsime tave ir tavo 
darbus, ir tęsime juos iki ga
lo mūsų gyvenimo.

A. Čekanauskas.

“Pusi- o vaidams tik po 50 cen

V

ROCHESTER, N. Y.

Iš

DETROIT, MĮCH

neišduoda nei vienoV.WV.IV Y.V..V QVaSlOS
sezonas prasideda, tai jie tą cenį0 net reikalingiausiam da- tukizmo

Kada

dirbtuvėj ar ant ūkės. Ne- sėtinai apmiręs opiumo dir-'sai sumažina darbą, ir taip neorganizuoti ir didelędaugu- 
turtingi žmonės gauna pro-' bimas ir naudojimas. Į laiko per kokį,trejetą savai-|ma bailūs;, nedaro nei jokio 
gą užsidirbti pinigų. ■ , • . ... . či,p Tad, žinoma, darbininkai pasipriešinimo, nei spaudimo,

J. . •_ . > _ . tk-t Bet, kaip matėt pirmame pradeda klausifnuš ir net rei- tik kanWiai 8au ken4ia. ba-

SPRINGFIELD, ILL
READING, PA.

IS

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

I

WORCESTER, MASS.
I

I RemiuRton Rand

pirmiau susitaupę 
bet ir turėjusieji,

j “saugią 
Nes bankai

Dirbtuves

dirba apie 
kriaučių ir

dvasios vadas; jis mokina peš- 
______ > per pamokslą pačioj 
bažnyčioj. Geras žmogus nei

i*

Bet neatrodo, kad kun
žmonės nueina

dentas Rooseveltas ] 
šventes. Tai mūsų 

miestelio bankai vis dar 
beseivina 
nigus, ir

visi produkci- 
atleisti, dirba 
ir “diemeike- 
jų sugabenta 

iš Bostono, Chicago^ ir St.
Louiso. Du darbininkai, atga
benti j Turnstedt iš Bostono,

“LDSA šiuomi 
veikia dar- 
ir tą dabbi- 
tūkstančiais

partijos žmogus. .
O. P-nė,

negali nei vieno cento išduoti 
dabartiniu laiku; o kada jie 
galės, tai žmonėms nepūsako. 

2" į Mat, čia ’“paprastiėji” žmonės irk’ • ' i . . įeitai

tuščią šapą pavartoja del taip. 
vadinamos pigios rūšies dar-'

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Prieš Sun-Yat-seno revo
liuciją Chmijoj opiumo ga- 

. minimas buvo laisvai varo- 
mas; kaip Rusijoj vodka, 
taip Chinijoj opiumas buvo 
vartojamas visuose žmoni
jos sluogsniuose: kas turėjo 
pinigų, tas galėjo vartot 
opiumą. Visose Chinijos 
provincijose tuomet pavasa
rio laiku matėsi pilni dar- 
^ąi ir laukai žydinčių opiu
mo aguonų.

Opiumo aguonas Chinijoj ■ 
pradeda sėt vasario mėne
sio pabaigoj ir baigia kovo 
mėnesyj. Augant, reikia jas 
gerai prižiūrėti, laiku pa
laistyti, kai nėra lietaus, ne
užleisti žolėmis. Balandžio 

gegužės mėnesiuose 
aguonos gražiai sužydi di
deliais raudonais ir baltai^ 
žiedais. Šios žydinčios aguo
nos gražiai papuošia neder
lingus ir kalnuotus Chinijos 
laukus; labai patraukia žmo
gaus akį. Gėrisi žmonės tokia 
gražia laukų dekoracija. 
Bet tas gražumas tęsiasi tik 
keletą dienų,—ne daugiau 
savaitės. Nubyrėjus žiedų 
lapeliam greit pasirodo iš 
stambių žalių lapų žalios 
galvutės J jos auga greitai. 
Paaugėjus į reikiamą suno
kimą, dabar prasideda dide
lė ir skubi darbymetė. 
Stambesni aguonų auginto
jai samdo desėtkus ir šim
tus darbininkų, mokėdami 
iki 2 dolerių už dienos dar
bą. Tokios algos niekas ne
gauna prie kitokio darbo— kyti, Chinijoj jau buvo pu- tose brangios rūšies šapose vi

Tik kada pakilo Sun- 
Yat-senas, Chinijos revoliu
cijos tėvas, jis suriko: ko
vot su opiumu! Ir kovoja. 
Ne vieną kareivį bei kari
ninką turėjo sušaudyti, už
tikus naudojant opiumą lai
ke tarnystės. Galima sa-

Kaip Radaro Opiumą
. f

Opiumą padirba labai

Nei prezidento Roosevelto 
“rūdis” nei mėlynasai vanagė
lis užtūpęs negelbėja bedar
bėje mūsų miestelyje; ir žmo
nių darbininkų būvio nei kiek 
nepagerino, bęt dar pablogi
no. Mat, reikmenų kainos 
baisiai pakilo; o tie bedarbiai, 
kurie gauna pašalpos iš val
džios ir vien iš to, turi užsilai
kyti, tai pusbadžiai gyvena. 
Nes suaugusiam žmogui te
duoda pašalpos po dolerį į sa-

Fashion Parko

Šioje dirbtuvėje 
2,400 darbininkų, 
preserių. Dirbtuvės bosai mo
ka puikiai sugyventi su Amal- 
gameitų unijos vadais. Jie tu
ri /sutaisę gerą planą kapoji
mui algų netiesioginiu būdu, 
kad išvengus darbininkų pasi- £ja 
priešinimo. Ve kaip jie var
toja tą algų numušimo būdą. 
Čia yra didelė dirbtuvė; joje bankų 
yra pridaryta keliolika skyrių. 
Vieną iš jų laiko tuščią del

■ naujo sezono. Kada nėujas

bas, tai jie tuom vaduodamie- 
si, pradeda pigiau mokėti už 
ii- ■’ ‘ ............................... v
šapų darbininkus ir duoda 

i jiem užtektinai darbo, kad jie 
! pradeda net pilnai dirbti. O

i

tų per savaitę.’ Bet tuos kelis 
centus gaudami į dieną, dar 
turi sunkiai dirbti, tai prie 
gatvių, tai prie kelių taisymo. 
Na, ar gali bedarbiai iš' tokios 
pašaipūs, vos po kelis centus 
dienai, nors sykį per dieną 
sočiai pavalgyti, prie dabarti
nio nesvietiško brangumo ? ži
noma, kad ne. Jie stačiai ba
dauja; ir tai ne vien tie, kurde 
neturėjo iš 
cento kito,
kurie buvo taupimus pasidėję • badautų su ta ubagiška pašal- 
į “saugią vietą,” į bankus. pa> kokią dabar gauna iš val- 

vis dar “tebešven- džiOs. Jam tas neapeina: pra- 
nuo to laiko, kai pereitą baščius dar sotus iš parapijo- 

pavasarį_ kovo mėnesį prezi-!nų triūso,—gražia mašina va- 
paškelbė žinėjasi ir pertekliuje gyvena.

Tai matote, draugai darbi- 
te- ninkai, kokios doros ir artimo 

žmonių padėtus pi- meiles jus mokina tas jūsų

, , . . . . -v. j ; ant gatvės taip neagituotų. taikos derybas 1 d. lapkričio,
bo. Ir kaipo pigios rusies dąr- skundžiasi bąnkieriams,. kad

jiems.:reikiapinigųdelįvairiųpaukščiuipasisektųsuagituo-
. x. .v . , . būtinų dalykų, bankieriai la- nors kjek švaresnius para-

Nusiuncia is tų brangių ]Daį ‘^apgailestauja,” kad jiem j - - - - -

Streikai ‘Privertė Darbdavius 
Pripažinti Sudėtinį Streiko

Komitetą

A. E. Larned, tai 
prisiuntė streikierių 
pirmininkui R. E. 
užkvietimą su 146 
skirtingų kompanijų, pradėti Tai bjauri išdavystė ir pa- 

sitarnavimas kompanijoms su
laužyti streiką. Iš visos repor
terio kalbos galėjai suprasti, 
kad jis eina ranka rankon su 
palšuoju Smith u ir Griffinu, 
kuriuodu tokius pat linkėji
mus siunčia streikieriam. Strei 
kieriai, apsižiūrėkite, kas pas 
jus randasi jūsų streiko ko
mitete ir kokį darbą dirba del 
jūsų. • • .
- - 'Bedarbių Pikieto Komite

to Narys.,

(Iki šiolei tos kompanijos ig
noravo tą komitetą). Prie vi
sų streiko- paliestų dirbtuvių 
pikietų linijos . didėja ; susirė
mimai su skebais įvyksta kiek
vieną dieną. Fabrikantai, iš
sigandę streiko plėtimosi, šau
kiasi policijos didesnės ap
saugos. Patys stambieji bur
žujai bijo ir iš stubų išeiti, 
nes juos streikteriai gerai pa
žįsta; keletas jau gavo gerai 
pašukuoti ir automobilius ap
versti. Streikai- ir dirbtuvių 
pikietavimas eina gerai. Du 
trečdaliai dirbtuvių, kurios dir 
bo su skebais, į pastarąsias 
dvi dienaszužsidarė, o šešiom 
mažesnėm dirbtuvėm langai 
išdaužyti, apdaužyta ir vidu
rys dirbtuvių, ir skebai išvai
kyti, •

Vienos iš aršiausių Turns
tedt dirbtuvės 
jos darbininkai 
vien tik “tool” 
riai,” dauguma

! pijonus prie tokių muštynių, 
nebent kokią vieną kitą aklą 
davatką.

Kviečiu jus, draugai darbi- 
ninkai-parapijonai, dirbantieji 
ir bedarbiai, skaityti darbinin
kiškus laikraščius ir knygas ir 
rašytis į Lietuvių ’ Darbininkų 
Literatūros Draugijos vietinę 
kuopą, kur būdami nariais 

/gausite geras darbinihkiškas 
knygas, kurios parodys, kaip 
kovoti su darbininką priešais- 
kapitalistais ir jų agentais. 
Taipgi užsirašykite “Laisvę” 
bei “Vilnį,” kurių metinė kai
na dabar, vajaus laiku, yra nu 
piginta iki $4>50 metams.

Darbiniiikų Draugas.

tik kantriai sau kenčia,- ba
dauja ir laukia, i patys bežino
dami ko. O prie tokib (žmo
nių nuraminimo daug priside
da kunigai, kuriems čia seka
si mulkinti, ypač lietuvius.

Dabar lietuviai čia turi “la
bai gerą kunigėjį” Paukštį, 
kuris moka taip trumpai kirp
ti net su “velnio abrozeliais,” 
kaip kad kunigai patys vadi> 
na kozyres. Jis pradėjo tais 
“velnio abrozėliais” daryt sau 
nepaprastai gerą biznį, reng
damas kozyrių lošimo vaka
rus, iš kurių jpinigai plaukia į 
kunigo kišenių, o gal “dievui 
ant garbės?”

Kunigas Paukštis, dar nese
nai čia atsikraustė, o jau “ga
na gerai” pradeda mokinti 
savo parapijonus vadinamos 
“artimo meilės.” Taip antai, 
per pereitą pamokslą jis sakė: 
Ar žinote, mano mieli, kad aš, 
gavau pranešimą telefonu iš'tų ir tankiai kalbėdavausi su 
Scrantono, kad čia atvažiuoja juomi. Jis per daug metų bu

vo paliegęs, gyveno kitų ran
komis uždirbtu maistu bei pa
stoge. Iš pradžių dar turėjo 
kiek susitaupęs pinigų, bet 
būnant be sveikatos per 12 ar 
daugiau metų, negalėjo užtek-, 
ti darbipinko sučėdytų centų. • 
Buvo ; angliakasys; sunkaus ; 
darbo negalėjo, dirbti.' < I

Kol buvę stipresnis, gyveno 
pas draugą Joną Kulikauską, 
bet visai nusilpnėjus, tapo iš
vežtas į švento Jono Sanatori
ją, nes tenai veltui laikė. Beti 
aš nesuprantu, kodėl Lietuvos I 
Sūnų Draugija bei kliubas ne
galėjo juo rūpintis jam mirus, 
tai yra palaidoti laisvai, kai
po laisvą žmogų? Velionis 
tam nekaltas; jis, miręs, ne
gali pasipriešinti ir apginti sa
vo idėją, kurią jis gynė, gyvas 
būdamas. Vis ,tai kaltė gy
vųjų jo draugų.

Velionis Tadas per daug 
metų priklausė Am. Liet. Dar
bininkų Literatūros Draugijos!

kuopoj. Seniau, kuomet' 
dar gyvavo Socialistų Sąjun-f

I straipsnyje, plėšikiška im- kalavimus statyti del Amal- 
perialistinė Japonija dabar gameitų unijos vadų ir šapos 

prastai. Pirmiausiai darbinei prievarta jvede to nuo- neduod^te Jie žinoma pra. 
ninkai nupjausto mažais įo naudojimą Cnimjoj. Mat deda atsakinėti) kad brangios 
peiliukais aguonų galvutes; to turi dideles įplaukas,'rd§ies darbo nėra; ir jeigu jūs 
paskiau nupjauna galvutes1 kurias daugiausia vartoja norėtumėt dirbti pigios rūšies 
viršų. Nupjovus viršeli iš vedimui karo pries pačią daibą, tai to yra. Darbinin- 

b ■ — ... kai, matydami, kad jie čia ne
turi darbo^ o pigios rūšies dar 
bo darbininkai pilnai dirba, 
mažu pamažu pradeda sutik
ti; o kartais kad ir padaro 
kokį pasipriešinimą arba “sta- 

| pičio” streiką, tai unijos va- 
; dai deda didžiausias pastan
gas, kad tuos darbininkus pri-< 
Į versti dirbti už pigesnę mo
kesnį.

Tai tokį skymo būdą var
toja bosai su pagelba unijos 
vadų jau nuoĄ 1929 metų pra
sidėjimo krizio per kiekvieną 
sezoną. .Be to, buvo keturi 
tiesioginiai algų -kapojimai. 
Dabar jau baigiame vasarinio 
sezono darbą ir jau pradeda 

.leisti kalbas, kad,tą tuščią ša- 
! pą atidarys. Darbininkai vėl 
pradeda jausti, kad vėl bus 
netiesioginis algų kapojimas. . 
Bet nekurie turi viltį NRA ir 
mano, kad tas mėlynas aras 
nedaleis prie to. i Bet grei
čiausiai bus tuščia viltis.

Darbininkas. , 1

galvutės išeina baltas skys- i Chiniją. 
timas, panašus į pieną. Su
stačius galvutes ant saulės, 
tas skystimas greit kietėja 
ir sudžiūsta; jis pasidalo 
rusvos spalvos. Po to '-tą 
sukietjęjusį aguonų “pieną” 
Atsargiai peiliuku nuima' 
nuo galvukės,—ir jau opiu
mas!

Nors šeimininkai ir labai 
stropiai daboja darbinin
kus, vienok daugelis iš j>l 
pasivagia opiumo po kelias 
uncijas,—paslepia kur nors 
į drabužius, ar šiaip kur. 
Jie paskui parduoda jį ir 
gauna keletą dolerių.

Paskiaus opiumas sude
damas, supakuojamas į įvai
raus didumo dėžes ir siun
čiamas į platų jų svietą svai- 
gint ir nuodint žmoniją.
Kaip Opiumas Vartojamas

Daugiausiai opiumą nau- 
j doja rūkymo formoj; kai 

kur ir uostymo formoj. Rū
kytojai turi įsitaisę mažus 
staliukus, ant staliuko yra 
tam tikra adatėlė, bambuki
nė pypkė ir aliejinė lempu- 
kė. Rūkočius išima iš dė
žutės šmotelį opiumo, už- 
smeigia ar kitaip uždeda ant 
adatukės, paspragina, pade
gina ant lemputės ir deda 
pypkėn. Nepaprastu troš
kuliu rūkytojas traukia sal- 
dųjį opiumo dūmą. Užtrau-

Panaikino FSU 
Organizaciją

Majoras Mėto Bedarbius 
Stubų

Kuomet dabartinis majoras 
Ermentrout kandidatavo į ma
jorus, tai susirietęs tvirtino, 
kad nei vieno bedarbio neleis 
išmesti iš stubų už nemokėji
mą rendos; jis taipgi ir kito
kių gerovių žadėjo darbinin
kams. Bet viską tą greitai už
miršo. 1 '

Štai šiomis dienomis išmeti 
ant gatvės bedarbių šeimyną | 
iš savo giminaičio stubos, ku
ris turi apie tuziną namų šia
me mieste.

30 d. spalio’ išmetė gatvėn 
bedarbio Paul Minicozy šei
myną, susidedančią iš jo pa
ties, žmonos ir keturių vaikų. 
Minėtas bedarbis neturėjo pi
nigų užsimokėti 15 dol. į mė
nesį, todėl ir atsidūrė gatvėj 
per majoro “malonę.” Išme
tus minėtą bedarbį gatvėn, su
žinojo apie tai Bedarbių Ta
rybos nariai. Nors būdami 
mažaių skaitliu j, vienok atė
jo ir sukraustė rakandus at
gal stubon. Be to, Bedarbių 
Tarybos nariai,tikėdamiesi, 
kad vėl pribus policija ir iš
mes tą šeimyną, užbarikadavo 
langus ir duris. Tuoj atvažia
vo šerifas su policistais, atlu
po langus ir duris ir visus iš 
stubos išvarė. Tuo tarpu ten 
radosi du jaunuoliai,, d. Orlin- 
ger, 16 ir d. Hoyer, kuriuos

Klaidos Atitaisymas

Korespondencijoje ALDLD 
ir LDSA vienybės klausime, 
pasakyta: “LDSA šiuomi lai
ku gerai veikia- darbininkų 
judėjime, turi nemažai pinigų 
savo ižduose.” Mano buvo pa
rašyta taip:
laiku labai gerai 
bininkų judėjime 
ninku judėjimą 
dolerių remia.

koki tai žmonės su knygomis 
ir brošiūromis jąsias pardavi
nėti?' Neįsileiskite tokių į 
stubžfš.. < Moterys, imkite šluo
tas ir duokite tokiems tiesiai 
per akis! O jūs, vyrais jau 
žinote, ką |urite daryti, ir be 
;mano pasakymo.; į . • f .

Taigi prabaščius agituoja 
parapijonus pradėti kryžiaus 
karą prieš knygų, brošiūrų ir 
laikrašc&p pardavinėtojus.' ' ' t

Mums neteko sužinoti, kas 
per vieni yra viršminėti lite
ratūros pardavinėtojai; bet, 
matyt, jie yra jegamasčio biz- 
pio gadintojai, kad prieš juos 
liepia jis net tokių z bjaurių 
priemonių griebtis, agituoda
mas savo parapijorius sukelti 
prieš juos muštynes.

Net ir rimtesni parapijonai 
bjaurisi tokia kun. Paukščio 
kurstoma “vaina.” Teko man 
kalbėtis su keliais bedarbiais 
parapijonais; ir visi jie yra 
pasipiktinę tuom kunigo ma
nifestu. Sako, tas mūsų ku
nigas rokuoja, kad mes jau tor

... -
'J J j

f

•• Mirė Tadaušas Smaliorius

Spalių 31 d. čia mirė Ta
daušas Smaliorius, apie 58 
metų vyras. Palaidotas lap
kričio 3 d. ant katalikų ka
pinių ir su bažnytinėmis-cere
monijomis. Velionis Tadas 
buvo pilnai laisvų pažiųrų vai
kinas, pusėtinai ' apsišvietęs. 
Aš jį pažinau per daugelį me-

“Viener Zeitung” prane
ša, kad -Austrijos valdžia 
panaikino Sovietų Draugų 
(Friends of Soviet Union) 
organizaciją. Vadinasi, ši 
organizacija paskelbta nele- 
gale. Tačiaus fašistai Aus
trijoj veikia taip pilnai, 
kaip jie nori.

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

Suįįg mūsų patarimo, .kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams 

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
.... 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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(Daugiau bus)

Žinioj is Kanados Pel
kių Bedarbių Gyveninio

—Mūsų gyvenimas yra vargingas, mes 
Renčiame

buvo. Jų motina mirus

Taip, jūs dirbate laikraš 
Tai ma

tarė senelis,—aš turiu

areštuoti ryšy- 
mergaite. Vie

ku nigo

Ten buvo 
Jokūbas 

Tai buvo

Sekr. C. Andriunas..
(268-269)

Sėskitės,—
Vinkei 23

Aš sutikau Su Jokūbu, kad jis nėra tin
ginys, aš jį žinau, jis visad darbo jieškojo 
Jis dirbo tiek, kiek 
darbdavys 
darbo. Bet aš vis tiek nemylėjau tų gin

—Jūs turite prie manęs reikalų?
—Taip, aš turiu del jūs biografij 

kartojo senelis 
tyje ir aš turiu del jūs medžiagos 
no reikalas, kurį pasakysiu jums. Parašy
kite, kaip tik galėsite geriau—tą turi žino
ti ir kiti. Aš gyvenu šiame pat name ir 
pažįstu jus. Gerike man pasakojo apie 
jus. Taigi aš turiu spaudai medžiagos ir 
atėjau pas jus.

Vinkė atsistojo, jis atydžiai pervedė aki
mis per senelį ir jam išdulkėjo miegas.

—Sėskitės tarė jis ir, palaukęs, pridė
jo:—sėskite, drauge, ir aš atsisėsiu. Štai, 
mes ir pasikalbėsime.

Senelis atsiduso. Jo veidas nuvargęs. 
Vargo ir gyvenimo giliai išvagotas veidas 
ir atrodė, tartum arimas.

ir knygas 
bet vistiek kompanija nenori

GARDNER, MASS.
Ketverge, 16 d. lapkričio jvyksta 

svarbios prakalbos, kalbės drg. S. 
Sasnauskienė, Liet, svetainėje, 205 
Main St., Gardner, Mass. Prasidės 
7 vai. vakare. Kiekvieno ‘darbinin
ko būtina pareiga dalyvauti šiose 
prakalbose.

Komunistų Partija įsteigė 
lavinimosi mokyklą kiekvieną 
sekmadienio popietį Darbinin
kų svetainėje, 53 Church St. 
Lietuviai darbininkai , turėtų 
šią mokyklą lankyti, ypatingai 
atsiųsti jaunuolius. Mokyklos 
valandos nuo dviejų po pietų 
iki penkių.

Kunigas, Vargonininkas ir dar 
Vienas Pakliuvo Bėdon del 

Keturiolikinės

Sekr. J. Smithienė.
(268-269)

Montreale. Tokis P. ir K. pa
tys skelbiasi esą detektyvais 
lietuvių kolonijose.

A. Bulota. '

—Mano pavardė šmalius, 
re j kambarį įėjęs senelis.

Tuom kartu Vinkė, rašė j as, sėdėjo ant 
lovelės jau pusiau apsirengęs, bet dar ne 
visai išsiblaivęs iš po miego.- 
tarė jis ir plačiai nusižiovavo 
metai, šviesūs jo plaukai ir neskustas vei
das. Jis atrodė pavargęs. Vakar Vinkė 
dirbo iki vėlumai redakcijoje.

—Jūs rašytojas,

kalbėjo Jokūbas.
•Jie patys tame kalti,—atsakydavo Fri- 

Vieton to, kad atbudavoti tėvynę, 
jos gyvenimą, jos turtus, gamybą, jūs strei
kuojate, darote sukilimus ir silpninate ją.

—Pas mane nėra tėvynės!—šaukė Jokū
bas.—Kalėjimo kiemas del kalinio nėra tė
vynė. Aš ir kiti darbininkai, kaip ir kalė-, 
jime. Mus smaugia ir neduoda nei šaukti. 
Aš—tik darbo gyvulys, kurį išnaudoja, kaip 
gyvulį, kada pjauna mėsai. Darbdavys gy-. 
dosi nuo nutukimo, nes jam sunku gyventi 
del persiėdimo. Jį smaugia taukai, o mane 
—vargas. Ir tu tą vadini teisingumu ir 
tyąrka? . »

—Niekas tau nedraudžia būti turtingu ir 
net darbdaviu. Niekas nedraudžia. Įsta
tymai to nedraudžia nei vienam. Gali, bet 
kas kaltas, kad tu kvailas ir nenori. '

—Taip, aš nenoriu
—Aš pasakysiu, kodėl tu ir nenori, 

‘Fridrikas
tik liežuviu. Kur tavo darbas? Ar gi tu 
turėjai blogą darbą, o kur dabar? Taip, 
Jokūbai, jeigu kas kaltas del tavo gyveni
mo, tai-tu patsai; tu esi tinginys ir barš
kalas, pleperis ir tinginys.

Jokūbas piktai nusišypsojo. Tai jis ap
šauktas tinginiu. Nors jis visada dirbdavo 
labai sunkiui. Jis pradėjo dirbti nuo aštuo- 
nių metų aipžiaus. Pas jį kūne neliko nei 
lašelio Taukų—viskas atiduota darbdaviui. 
Jis sudžiūvo, kaip šaka, o dabar jį apšau
kia tinginiu! ,

LINDEN, N. J.
135 kp. susirinkimas įvyks
15 lapkričio—Nov., pas d.

—Aš dirbau amunicijos fabrike,—prade 
jo senelis
jau', kas iš jų šaudys. Bet tai ir ne mano 
reikalas. Aš manau, kad man tas ir neap
eina. Pas mus nebuvo bedarbės. • Taip tik
rai, pas mus tame fabrike nebuvo bedar
bės. Pas mane buvo du sūnai. Bet tai tik

Papasa
kosiu apie sūnų Jokūbą. Jis tankiai saky
davo: “Mūsų gyvenimas netinkamas, tėvai, 
jis niekam netinkamas.”

Aš nesutikau su jo mintimi. Aš dirbau 
ginklų fabrike, dariau armotas, ir man ne
grūmojo bedarbė. Prie to, man jau 54 me
tai amžiaus ir aš susigJTOdau su gyveni
mu.’ Nesutikau su Jokūbu. Taip, bet ir 
nesiginčijau su juom. Kodėl? Argi del 
ginčų gyvetfimas . pasidarys lengvesnis? 
Taip manydavau.. Bet Fridrikas su Jokū
bu ginčijosi. Jie rėkė viens ant kito ir 
kumščiais daužė į stalą. Ar jūs užrašinėja
te mano kalbą? Gerai, tas labai svarbu ir 
prašau užrašyti viską. Štai aš atnešiau 
jums ir popieros, nes maniau, gal neturite, 
tai ir atnešiau. Tie mano du sūnai nuola
tos ginčijosi, vienas kitam nenorėjo.nusilei-

šaukė Jokūbas.
rėkė ♦

Tu esi tinginys. Tu myli dirbti 
Kur tavo darbas?

Geriau valgyk ir ty
lėk. Bet tada Fridrikas pareiškė, kad 
jis nesutinka už vieno stalo valgyti su rau
donuoju. Smarkiai supykau ir trenkiau 
kumščiu į stalą. Aš jiem pasakiau, kad 
mano’ namas dar nėra Reichstagas ir aš 
nepavelinsiu kalbėti niekus įr užsiimti po
litika. Užrašykite tą,' gerbiamasis Vinke. 
Po to mes pradėjome vakarieniauti. Man 
prisiėjo kalbėti už mus visus .tris, nes abu 
mano sūnai tylėjo. Tai buvo> visai ne tas, 
ko aš norėjau. Ir aš nusprendžiau duoti 
jiems abiems gerą pamoką. Ir ištikro, argi, 
ne aš jų tėvas. Ir koki ginčiai gali būti 
šeimynoje?

—-Vaikai, argi jūs’ne vieno kraujo,—kal
bėjau jiems,—taip, jūs Jokūbai ir Fridri
ke ! Aš abu jus mušiau per sėdynes mažus. 
Jūsų motina vargo jus auklėdama. Ji ne
teko sveikatos ir gal įūt už tai pirm laiko 
nuėjo į kapus. Jūs valgydavote iš vienos 
lėkštės ir (vieną gabalėlį m'aisto. Tu, Fri- 
drik, vyresnysis, tu gavai-daugiau mokslo 
ir vienu augštu sėdi augščiau už savo bro
lį. Bet ką gi? Tau tas pavyko, kad biskį 
buvo geresni laikai, daugiau buvo pas mane 
pinigų. £

Vietinis laikraštis, New Bri
tain Herald lapkričio 1 d. .pa
skelbę žinią ir patalpino pa
veikslą, kad policija jieško 
areštuoti kunigą už nedorą el
gesį su 14 metų mergaitę 
Kunigas čia turėjo savo pa-l 
rapiją ir nesenai tapo iškel
tas į Wilmington, Del., del 
nesutikimo su parapijiečiais už 
kokius tai dalykėlius. Ant ryt 
pasirodė, kad jo čia beesama 

tokiu būdu policija jį su- 
dolerių užstato

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Koncertas

Rengia LDS 5 kuopa, 19 d. lap
kričio, ateinantį sekmadienį, Lietu
vių Salėj, 928 E. Moyamensing A v., 
2 vai. po pietų ir Muzikalėj salėj— 
Richmond, 2715-17 E. Allegheny Av., 
7 vai. vakare. Kalbės R. Mizara: 
“Kodėl imperialistai rengia karą? 
Kodėl Jungtinės Valstijos nori pri
pažinti Sovietų Sąjungą? Ką duoda 
ir duos NRA?” Kalbės jaunuoliai 
Griciunukas ir Gedviliutė apie jau
nuolius. Koncerto programa: dai
nuos Nelė Statkevičiutė, Lyros Cho
ras; grajys keturi žymūs armonis- 
tai rusišką muziką; grajys smuiką 
su pianu kvartetas. Jaunuoliai per
statys veikalą “Chinija Atbunda.”

Komisija.
(268-269)

Atlaikyta vajaus reikalais 
posėdis, bet jis nebuvo toks 
gyvas, koks turėjo būti. Drau
gų maža dalelė apsiėmė eiti 
per stubas dęl gavimo nau
jų ALDLD narių ir “Laisvei” 
skaitytojų. Kurie apsiėmė, 
dalis jų parodė, kad darbas 
turi pasekmių 
“Laisvei” skaitytoj as *ir du na
riai į ALDLD. Pradžia gera 
tik reiktų visiems turėti dau
giau ūpo ir pasiryžimo, o dar
bo pasekmes pamatysime vė
liau.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kp. susirinkimas jvyksta antradie
nį, 14 d. lapkričio (Nov.), 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St., Visi naftai da
lyvaukite. Bus svarbus susirinki
mas prisirengimui prie ateinančio 
vajaus.

LDS 
serudoj 
Kardauską, 201 W. 16th St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

8 d. lapkričio susirinkimas neį
vyko, nes nariai nesusirinko. Tad, 
draugai, būtinai atsilankykite šiuo 
sykiu. ♦

as ir 
nedėlryčiais į bažnyčią, laikė po 1,000 

iki teismui.
Kiti du irgi 

j c su ta pačia 
nas buvęs to paties 
vargonininkas, o kitas veikiau
siai jų artimas.

Tasai kunigas yra Harry 
Cle'movich ukrainietis. Jis 
lietuviam yra labai gerai pa
žįstamas todėl, kad tautiečiai 
sy katalikais, kada tik reng
davo patriotinius apvaikščioji- 
mus, kaip Lietuvos neprigul- 
mybės ir kitokius, tankiai bū
davo pasikviečia šį kunigą pa
kalbėti, žinoma, lietuvius do
ros pamokinti. Kaip visi ku
nigai, 'taip ir ^is turėjo čia 
būdamas lengvą duoną. Jam 
piekas daugiau' ir nerūpėjo, 
kaip tik parapijiečiams rody
tis, kaip jis yra nobažnas jr 
tuom pačiu sykiu išdykavo 
net su jaunutėm mergaitėm. 
Tokis įvykis, nepaisant kokio 
tikėjimo būtų, ne vienam pa
rapijiečiui atidarys akis.

Organizuoja Mašinistes
Amerikos Darbo Federaci

jos viršininkai atvykę čionai 
pradėjo organizuoti mašinis
tus. Nesenai sušauktame ma
šinistų susirinkime ragino ma
šinistus stoti į uniją, bet sykiu 
ir persergėjo, kad neišstotų 
tuojau į kovą streikų pavidale 
už pagerinifną būvio.
- Dar biiiinkam organizuotis

žinotume, kas dedasi plačiam 
pasaulyj. Tik visokių biblijų 
anglų kalboj nukrauta kupini 
stalai, kurios darbininkam visai

Patyriau, kad į 
biblijas niekas nekreipia > ma
žiausios atydos, nejudina jų. 
Mat, tokios knygos tamsų, žmo
gų padaro dar tamsesniu.

Prie darbo taikia išbūt 8 va
landas, o vakare 2 valandas rei
škia sėdėt mokykloj; virš 40 me
tų amžiaus mokyklon nereikia 
ėit^ čia yra ir senų žmonių; 
juos laiko malkoms kirst, pe
čius kuriant, iššluot gyvena
muosius lagerius ir tt. šiem se
neliam poilsio visai nėra, nes 
jie turi ir nakties laiku prižiū
rėt pečius, kad neužgestų, o 
malkos greit sudenga. Oras čia 
gana šaltas, tai'1 kuris senelis 
kur, užmiega pavargęs, * pečius 
užgęsta, tai tenka gerai paka
leni dantis ir gana tvirtiem vy
ram, nes užsiklojimaš menkas. 
O kas bus, kai ateis tikroji šal
ta žiema? Ne vienam del to pra
sieis ir su gyvybe atsiskirt. 
Maitina labai prastu maistu.

Aš čia atvažiavau tavoriniu 
traukiniu.- Nors čia nelaiko po 
prievarta, bet kur dėsies, išė
jęs iš čia? Gyvas į žemę nelysi. 
Man teko, išbūt 3 metus be dar
bo Montreale; išvaikščiojau vi
sus kampus, visas vietas, j ieš
kant darbo, bet ’ viskas . buvo 
veltui. Del to ir prisiėjo ap
leist tą didmiestį ir belstis^ to
limas Kanados -girias, peikęs ir 
leist, gyvenimą kempėse. Čia 
mes nieko nematonj, .kaip tik 
meškas Jr vilkus; girdim tik 
vilkų staugimu....... , u .

Ž6dis Mdrifrealiečiams
. . . . ■ ' • ■ ! I . f ><

Svarbu kai kas žinoti apie 
ALDLD ,137 kuopą. Jeigu su
grįžo į Montrealą J. Ž., 
tai, draugai, apsįžiūrėkit. Mes 
dirbom kartu pas vieną farme- 
rį; jis yra labai silpnos valios 
žmogus, ^er silpnumą išdavinė- 
ja darbininkus. Privalote jo 
saugotis, ypač tuo laiku, kada 
jo kišenėj randasi keli centai. 
Teko susitikt su torontiečiais; 
tai pas juos tokio luomo asme
nys viešai garsinami: ant įvai
rių agentūrų langų jų net pa
veikslai yra, po paveikslu pažy
mima, kokioj srity j jie darbuo
jasi. Toronto lietuviai rastų 
dar daug tokių “kūkalių” ir

prezidentinės rinkimų kam
panijos laike. Jos biskį suse- 
nėję ir ne taip mikliai veikia. 
Vėliaus, draugo W. Z. Fosterio 
parašyta knyga: “TęwarŪ So
viet America” ima labai smar
kiai. Dar vėliaus, visa eilė vė
liausiai išleistų mažų brošiūrė
lių įvairiais klausimais, k.t.: 
“K kiekvienas darbininkas turi 
žinoti apie NRA.;” “Ką NRA 
reiškia darbininkams?” ir tt. 
Ir kasdiena “Daily Worker” be 
jokios atvangos daužė ir bom
bardavo mano kaimyno užsise- 

ningumo, greit patikėjo tam nėjusį klasinį nesusipratimą ir 
naujam blofui ir manė, kad 
tas mėlynas aras tikrai bus jų 
paliuosuotojas iš nepakenčia
mos padėties; Bet tie patys 
darbininkai dabar jau prade
da susiprasti, kad ne jų nau
dai buvo sugalvotas ir paleis
tas tas žiaurios išvaizdos aras. 
Jis neša pelningą naudą ka
pitalistams, visokio turto sa
vininkams, išnaudotojams dar
bo žmonių, o tik vargą ir ne- 
panešamą skurdu darbinin
kams.

nežinojimą apie klasių kovą.
Dabar mano kaimynas, po 

trijų mėnesių nepaliaujamos ko
vos, liko mano ir visos darbinin
kų klasės artimas ir simpatin
gas draugas. Jis myli.skaity
ti “Daily Workerj,” kaipo ko
munistinį laikraštį, kaipo ge- 
riausį kovotoją už darbininkų 
klasės reikalus. Mano kaimynas 
Alfredas, pats aukavo pagal iš
galės į “D. W.” fondą ir dirb
tuvėje paragino kitus darbinin
kus, kad aukotų, kiek gali su
tvirtinimui komunistinio laik
raščio.

Kadangi tas darbininkas yra 
jaunas amžiuje, miklus prota
vime ir myli skaityti darbinin
kišką literatūrą, todėl jo klasi
nis sąmoningumas šuoliais au
ga. Džiaugiuosi, gavęs vieną 
gerą, draugą kovotoją už dar
bininkų klasės reikalus.

Suprantama mūsų elgėsis su 
naujai pertikrintais darbinin
kais, ypatingai amerikonais, tu
ri būti pakenčiamas linkui jų 
ir pilnai atsargus, nes pas to
kius dar ilgainiui užsilieka 
amerikoniškai buržuazinė ide
ologija. Ją reikia dildyti są
moningai ir nuosekliai. Orga- 
nizatyvis darbas, tinkamai su
tvarkytas ir gera literatūra 
mums daug pagelbės tokius dar
bininkus pilnai apšviesti kla
siniai -ir padaryti juos pasto
viais kovotojais už komunistinę 
ideją;.

—Ko jūs rėkiate?—sakydavau jiems — 
Tas neatveš prie gero. Reikia gyventi san 
taikoje, be ginčų, be riksmo, be muštynių j į kempę, radau kėlėt; 
ir kitų nesutikimų. |

Bet jie manęs neklausė. Tartum jų gys
los pripildytos dinamitu, o protas paraku 
Geru žodžiu nepagelbėsi 
kalbėdavo, tai net garavo .nuo prakaito. 
Aš girdėjau jo prakalbą Šeneberge. Taip, 
aš girdėjau jį kalbant Šeneberge. Mane ten 
nuvilko mano kaimynas Gerike. 
labai daug, labai daug žmonių 
stovėjo visų augščiau įy kalbėjo, 
tuom metu, kada streikavo metalistai^ Jo
kūbas sakė:—“Mes komunistai”—ir tada 
aš sužinojau, kad jis yra komunistas. Tas 
buvo kaip tik pusė metų atgal. Tik pusė 
metų atgal. Tada dar galėjo komunistai 
viešai susirinkti ir kalbėti. Prie manęs 
priėjo Gerike ir tarė:

—Tavo sūnus—kovingas draugas..
Bet • aš nebuvau patenkintas. Aš jau

čiau, kad tas neatveš prie gero. Atsakiau 
Gėrikui: “Darbininkas turi dirbti. Tas jau 
taip.” Gerike atsakė, kad aš nieko politi
koje nesuprantu, kad man reikia mokintis 
pas mano sūnų Jokūbą. Aš nuėjau namo 
anskčiau kitų. Jokūbas parėjo namo vėlai skaityt laikraščius 
vakare. Jo viena akis buvo užmušta 
tomai, skaudžiai suduota. UždėjaĮl šlapią kad mes ką nors žinotume apie 
skepetaitę jam prie akies ir pradėjau ruošti gyvenimą; nenori, kad mes 
kavą. Jokūbas atsigulė ant lovos—matyti 
jį visą skaudžiai buvo sudaužę. Mačiau, 
kad jam norisi dejuoti,..

Išėjau į koridorių ir užsirūkiau. Sėdė- i nereikalingos 
jau ir rūkiau, bet ant širdies buvo blogai. 
Aš gerai žinojau Jokūbą. Jis buvo teisin
gas vaikinas.* AŽ žinau, kad jis nieko blo
go negalėjo padaryti. Bet visgi, noriu jus 
paklausti, tai už ką jį mušė? Sėdėjau ko
ridoriuje, rūkiau ir galvojau. Mintys buvę 
tokios karčios, kaip tabakas. Vėliau pri
ėjau prie durų ir pasiklausiau. Jokūbas 
dejavo ant lovos, tartum pervažiuotas au
tomobilinio troko. Matyti, kad jis skaudžiai 
sumuštas. Vėliau nustojo dejuoti, o pra
dėjo smarkiai koliotis.. Reiškia, pąrėjo na
mo Fridrikas ir mano šeimyhinė “orkest
rą” užgrojo pilnai. Jie viens kitą gerai 
žinojo ir užtekdavo iš jų vienam tik paipąs- 
tyti, kaip kitas’jau jam kerta tuo klausimu. 
Kada įėjau į kambarį, Fridrikas buvo pik
tas, kaip velnias. Jis kalbėjo, kad Jokūbui 
užmušti vieną akį, tai dar maža, kad jam 
reikėjo abi užmušti, kad raudonieji yra ša
lies išdavikai ir kad Jokūbui reikėjo dau
giau gauti. /

—Jokūbas jau gavo pakankamai,—^rūs
čiai tariau Fridrikui

Darbininkui žmogui yra la- 
> bai sunku pačiam per save su
siprasti ir aiškiau permatyti 
tas visas kapitalistų apgavys
tes. Kuomet darbininkas 

(skaito tik kapitalistinę spau
dą, nudailintą pagal tokį sko
nį, kad nuo A iki Z viskas 
ištisai tarnautų ponams darb
daviams, tai jis lieka visiškai 
užmigdytas iliuzijiniais mo
liais, visokiais prižadais ir ne
bepajėgia blaivai' protauti1 ir 
pasiliuosuoti iš tų supainiotų 
pinklių. Tiktai darbininkiška 
spauda: laikraščiai ir knygos

reikia. Tačiaus darbininkam 
reikia būt apsukriem todėl, 
kad šiame mieste ne kartą bu
vo pradėta darbininkai orga
nizuoti, bet būdavo atvykę or
ganizatoriai paragina stoti į 
uniją, paima įstojimus, kurie, 
žinoma, nelabai pigūs ir po 
kiek laiko apsižiūri tie nariai, 
kad jų viršininkai jau nežinia 
kur randasi.

Kitas keistokas, tų viršinin
kų dalykas, kurie susirinkime 
kalbėjo, tai būk NRA duoda 
progą darbininkams organi
zuotis ir nereikia bijoti bosų 
del organizavimosi. Jų su
pratimu, nei vienas nebus pra
šalintas iš darbo už tai, kad* 
stoja į uniją. Išrodo, kad ši 
unija bus tveriama kaipo kom 
panična unija ir todėl bosai, 
nebandys pakenkti tokiai uni
jai organizuotis.

ADF valstijos sekretorius 
J. Egan ir kiti pareiškė, kad 
jie bandys suorganizuoti visų 
amatų dirbančius darbininkus. 
Pirmiausiai jie pradėję orga
nizuoti mašinistus, o vėliau 
organizuosią krautuvių darbi
ninkus ir kitus, kurie dirba ne 
dirbtuvėse. Amerikos Darbo 
Federacijos jau toks skymas, 
kad jeigu kur organizuojama 
darbininkai, tai tik tie, kurie 
nieko bendro neturi su dirbtu
vėm. o labiausiai su tais dar
bininkais, kurie dirba papras
tą, juodžiausią darbą.

' Lavinimosi Mokykla

Ir Pašaliniai Žmonės . Padeda 
Komunistiniam Dienraščiui 

Daily Workęi*iui
•Kapitalistai vartoja viso

kius skymus, kad tik daugiau 
darbininkų apgauti. Niekam 
kitam ir NRA sugalvotas. 
Kuomet kapitalistų tarnas po
nas Rooseveltas paleido tą 
išsikėtusią varną (Blue Eagle) 
po visą šalį, tai darbininkai, 
kuriem trūko klasinio sąmo-

AIRWAY PORT, Canada.— 
Šioj vietoj Kanados buržuazija 

’sumanė išsiųsti bedarbius dar- 
j bininkus, kur būk tai ant pa
šalpos žmones užlaiko. Bet fak- 

nuo jo reikalaudavo tinai čia žmogus turi taip pat 
Jis nekaltas, kad dabar ,nėra dirbt, kaip ir bile darbavietėj, 

kur mokėdavo po 35 centus į 
valandą, čia gi moka tik 5 dol. 
į mėnesį.

Atvažiavus, man čia, viskas 
pasirodė labai keistai. Atėjęs 

rusų dar
bininkų lošiant kortomis, nes 
tai buvo liuoslaikista Vietoj pi
nigų jie vartoja kokius tai rau
donos ..ir žalios spalvos tikietė- 

įKada Jokūbas liūs. Paklausus, kas tie per ti- 
i kietelidi; jie atsakė, kad tai vie
tiniai pinigai, kuriuos mes 
gaunam iš kompanijos už dar
bą. šitose peįkių kempėse už 
juos galima nusipirkt tabako, 
degtukų, papirosų ir rūkomos 
popieros, nes šioj krautuvėj 
daugiau nieko neparduoda, kaip 
tik rūkomą tavorą. Gi į mies-1’ 
tą niekur negalime pasiekt,— 
peštiem eit pei' daug toli, o nu
važiuot neturim už ką, nes dau
gumas tuos 5 dolerius per mė
nesį išima tais tikietėliais pirm 
laiko. Pašto ženklelių už kom
panionus “pinigus” neparduoda, 
nors ir laiko toj pačioj krau
tuvėj, kur tabaką parduoda.

Pakliuvę darbininkai į šias 
bedarbių armijas, atsiskiria su 
pasauliniu gyvenimu, nes laik
raščių jokių negaunam, rodos, 
kad kažin kas juos sunaikina. 
Nors mes mažai laiko turime • pagelbi pabusti darbininkui iš 

gilaus apsnūdimo. Tiktai dar
bininkiški laikraščiai, vadovy
bėj Komunistų Partijos, pade
da darbininkui suprasti, jog 
viešpatauja dvi klasės: kapi
talistų klasė, kuri nieko nau
dingo žmonijai neveikia ir 
dąrbininkų, kurią kapitalistai 
spaudžia ir išnaudoj.a savo 
pelnui.

Darbininkas, skaitydamas 
komunistinį laikraštį, klasiniai 
apsišviečia ir .pajunta, parei
gą orgahizatyviai kovoti prieš 
išnaudojimą ir priespaudą, to
dėl klasiniai susipratusių dar
bininkų yra vyriausia pareiga 
kaip . galima daugiausia pla
tinti komunistinę spaudą. Man 
teko susipažinti su vienu dar
bininku iš čeverykų dirbtu
vės. Jis gyvena kaimynystėj 
su manim, kitaip sunku man 
būtų su juomi susisifekti. žmo
gus buvo“ labai religinis ir di
delis šalininkas NRA. Sunku 
buvo su juomi apie ką nors- 
kalbėti. . Pyko ant manęs ir 
rūsčiai išmętinėjo, kodėl 
neinu 
Pradžioje maniau palikti jį 
ramybėje ir nedaryti jokio 
bandymo jo pertikrinimui, ka
dangi jis buvo labai atkaklus 
patriotai ir karštas katalikas. 
Bet, apsisvarsčiau, kad dary
čiau klaidą, jeigu, kaipo susi
pratęs darbininkas nedisku- 
suočiau su juomi; neaiškin
čiau dalykų, kuriuos jam sun
ku suprasti. Reiškia, - palik
čiau jį tokioj pat tamsybėj ir 
nežinojime, apie klasių kovas 
ir tikėjimo klausime. Nusita
riau sąmoningai ir atsargiai 
su savo kaimynu diskusuoti.

Mano kaimynas pirmiausia 
kibo prie mano bedievybėj, 
bet aš apie tai kuo mažiausią; 
mano argumentų turinys rišo
si daugiausia su kasdieninio gy
venimo reikalais ir ekonomine 
ir politine, padėčia. Kadangi 
karo lauką buvau prirengęs 
gerai, tai paleidau veikti į kai
myno pusę savo sunkiąją ar
tileriją. Amunicijos turėjau 
įvairios: daužymui religijos pa
matų vartojau vyskupo Browno 
literatūrą ir kitokią. O klasi
niam apšvietimui, tai pirmiau
siai įvairaus turinio mažos bro- 
š i u r o s,'x išleistos pereitos
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Jau trys savaitės prabėgo
ne tik bolševikiška kritikuot sa- j i<ajp prasidėjo mūsų spaudos tik kad išpildyšime savo kvo-

M. Žald.
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SKAITYK LAISVE
klasės ko-

IR KITIEMS UŽRAŠYK džia valstiečiams laikraštį.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!

1

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

tą, pakelsime 25 nuoš. narių 
skaičių, bet ir visu *100 nuoš.

dvi ir vėl liepia eiti 
pastovaus darbo visai 
Tik maišosi, kaip puo-

* 
JK
1

bėdą ant 
Kitas dar- 
pastangas, 
darbe, oet,

Dabar 
sunku ir 
lis išimti.

pa- 
eg- 
ka- 
fa-

jimą. Jei mes tik pasirūpin
sime gauti naujų narių, tai ne

biai. Atminkime ir tai, kad 
ir mes, bedarbiai mainieriai, 
neilgai rasime ir pasieksime tą 
anglį.

permaina ALDLD 10 
kuopos. Ir nei kiek neabe
joju, kad tie yisi draugai iš
pildys savo pažadą. Nes jie 
įvertina kultūrinę organizaci-

‘nių Kalinių Klausime ' 
Aštrėjant klasių kovai, au-

nelaimių, keli toki kasėjai žu 
vo!

leisti sų revoliucine spauda. Jeigu 
brošiūraitė- ji išeina, tai gerai, jei nebus, 
“Šviesos.” vėl bus gerai.
nepatenkinsi j kyti, kad galima gauti mūsų 
kuri tikrai spaudai SKaitvtoiu ne tik “L.”

I

iI

*
.•4

3

I papročiams,—ji nebus savait
raščiu, nei mėnesiniu žurnalu, 
nei knyga, viso lario ji bus tai 
savo rūšies brošiūra, tai ir vis
kas. O kokią rolę gali sįlošt 
brošiūra?

Man rodos, kad šiuo laiku 
Aa^p ALDLD suvažiavimas, 

’ taip mūsų vadovaujanti drau- 
i gai, pražiūrėjo vieną labai svar- 

i savaitraščio

Tuoj po ALDLD visuotino 
suvažiavimo, išreiškiau “Lais- 

k Vėj” apie jo, tai yra suvažiavi- 
* mo, tarimus ir ALDLD šių me

tų leidinius savo nuomonę. » | 
>" Po kokio laiko vienas drau-1 
gas (neatsimenu slapyvardžio) bų klausimą^ tai 
kritikavo mane ir kitus drau- klausima, 
gus, kritikavusius, anot to 
draugo, suvažiavimo 
bei augštesnes įstaigas, 
mas draugas padarė

*kad kritikuot ką nors, kas jau 
yra atlikta per augštesnes įstai-; 
gas, yra nebolševikiška ir tt.

Ar gi? Gal būt, kad mini; 
irias draugas turi tiesą, nes nei 
“Laisvės” redakcija prie tos jo 
minties nededa jokios savo min
ties nei ženklo. Bet kas liečia

milžiniška žaizda, padaryta 
revoliuciniam judėjimui ir AL 
DLD.
6-to Apskr. padarytą tarimą, 
kad pakelti organizaciją nors 
25 nuoš. narių, skaičium šiame 
vajuje, draugai ve ką pareiš
kė. Drg. Bulauka sako: “] 
gi mūsų organizacija aūgs na
rių skaičiumi, kad aš pats dau
giau kaip per metus laiko ne
kalbinau nei vieno nario, kad 
prisirašytų prie jos,'1 nors ta
tai ir galėjau padaryti; aš ma
nau, kad ir kiti draugai tą

Kalbant apie ALDLD "L.D. 7-fo Apskričio Konfc- 
rencijos, {vykusios Spalio 
29 d, 1933

Reikalauja Vaikams 
Drabužių

Šiądien mums reikėtų susirū- 
tarimus ! pinti savaitraščio klausimu taip 

Mini-; rjmtai, kaip penkioliką metų
išvadą, J tam a£gal buv0 rūpintasi dien- ’ patį’ darė. Draugas W. Scotch 

r^iraščio klausimu. Nes beveik vi-j sako : “Kaip aš priklausau 
sai uždarymas irtiigracijos iš i prie ALDLD, nepakalbinau 
Lietuvos į Ameriką ir kasdiena nei vieno nario prie organfza- 
bloginimas darbininkų ekonomi-; cįjos> 0 tai galėjau padaryti, 
nių sąlygų, vis daugiau ir Į ag maniau, kad tai darbas val- 
daugiau darbininkų verčia jieš- j dybos, o ne mūsų visų. Ant 
koti ir pigesnio laikraščio. Ar ■ sekamo susirinkimo aš gausiu 
mes galėsime dienraštį nupi-1 keturis naujus narius. Ir tai 

mane, tai aš visai nesutinku nei į ginti iki savaitraščio skalės? ' užtikrinu.” Ir. taip visa* eilė 
su to draugo mincia, nei su • Nemanau. Tai kas tuomet? Ogi Į draugų ir draugių-padarė pa- 
“Laisve” (jeigu ji tai minčiai | palengva, bet nuęlatos, mūsų' reiškimus, kad jie gaus vieną 
pritaria.), kad negalima kriti-' priešų savaitraščiai jau stumia į ar daugiau narių ALDLD. Tai 
l^jpt suvažiavimų arba kitų ■ ir stums dienraščius iš dabar-i didelė 
augštesnių įstaigų po to, kuo- (tinių jų pozicijų. ' 

k met jau kas nors nutarta da-! J. D. Sliekas.
" ryti arba jau yra daroma.

Aš manau, kad būtų nebol- .• 
ŠeviKisna tuvineiz, jeigu inaty- ; 
turn kas kritikuotina, o nekriti- į 

, kuotum. Tad, aš manau, kad j

Jto augštesnes įstaigas bei
• važiavimus, bet ir būtina.

Todėl aš pasivėlinu sau 
teisę ir, kritikuoju savas augš- 

y tesnes įstaigas dar daugiau.
Paimu šių metų ALDLD lei

dinį “Spalis.” “Spalis” būtų ne
blogas darbininkiškų apysakų 
rinkinys, jeigu jame nebūtų 

, įterpta, mano nuomuone, visai 
netinkanti apysakaitė “Baltieji 

» > Vanagai.” Kokį gi įspūdį da- 
>* W’ ro į skaitytoją ir ką atvaizduo

ja “Baltieji Vanagai”? Nieko, 
o nieko daugiau, kaip tik paro
do tą baisų išgverimą ir šei
myninį supuvimą pas caristi- 
nius oficierius ir daugiaus nie
ko. Ir dar, ant nelaimės, kaip 
vertėjas pats pastebi, išbraukta

su“ ir ALDLD vajus už'naujų na- 
: rių gavimą. Bet reikia paša-1 
j kyti, kad mes visi susipratę bus galima padaryti. 
! darbininkai miegame ramiai.
Vos tik keli draugai pasjuntė 
tik po vieną skaitytoją, o kiti, 
ypatingai veiklesni draugai ir 
draugės, ramiai sau sėdi. Iš 
šalies atrodo,- kad kam nors 
norime atkeršinti. Jei kas ban
do keršinti neveikimu, nesirū
pinimu savo spaudos reikalais, 
tas ar ta keršina sau ir visam 
revoliuciniam darbininkų ju
dėjimui." Tad, draugai, meski
te tą klaidingą nusistatymą: 
“Aš dirbau praeitais metais, 
tegu kiti dirba \dabar.” Tas 
rodo ve ką. Aš praeitais me
tais buvau susipratus ir susi-

Sekantis ALDLD susirinki
mas jau bus bendras susirin
kimas su LDSA narėniis. Bus 
lapkr. 27 dieną, vakare, 995 
N. 5th St. ]Tad šiame susirin
kime ne tik visi nariai ir narės 
dalyvaus, bet ir naujų narių 
bus. Tai kiekvienas draugas 
ir draugė pasirūpinkite gauti 
bent vieną narį iki minėtam 
susirinkimui. Darydami vieny
bę, padarykim ją pilnoj to žo
džio prasmėj, ne tik kad visi 
dalyvaukime,'bet ir naujų na
rių gaukime.

ir ta dalis, kuri, gal būt šiek j pratęs, o dabar .nužengiu ąt- 
tiek būtų pataisius patį' ’ —
vaizdą? Tai ta dalis, kur ne-

bal-
rau-

patį la- 
kraugerį

gal. Kitaip sakant, žingsnis 
atgal. .Nuo revoliucinio judė
jimo susipratęs darbininkas 
ne tik kad pats nesitraukia, 
bet ir kitus traukia į tą dar
bą. Šis laikotarpis nuo mūsų 
reikalauja daug daugiau vei
kimo revoliuciniam judėjime, 
ypatingai mūsų spaudos sklei
dime.' Dabar laikas ir dirbki
me.

parodoma, kaip mušantis 
^tiesiems su raudonaisiais, 

donarmiečiai sugauna 
blausiai ^supuvusį ir 
Sergiejevą.

Tiesa, kaip kas gal
Juk čia rodoma senojo pasau
lio supuvimas, o ne naujojo, to
dėl mums ir naudinga juos pa
rodyti tokiais, kokie jie ištik- ---------
ryju yra. • - Kiek tenk^ patėmyti, 'tai

Dalinai gal ir taip, bet no-^ chieagiečiai pralenkė Jbrookly- 
^rint neatsargų skaitytoją įti- | niečius skaitytojų gavime. Vil- 
Kint, kad bolševikam tik ir rū- _ niečiai turi didelę armiją štur- 
pi tvirkint ir gadint žmones,' mininkų sumobilizavę, ypatin- 

; gauna 
daugiau skaitytojų. Tatai ga
li turėti ir laisviečiai, ir rytų 
kolonijos. Bet mes ne tik Jkad 
turime^ lenktyniuotis rytai su 
vakarais, bęt mes, ypatingai 
p h i 1 a d e Iphiečiai, turėtume 
bent kiek daugiau susirūpinti 
ir “Vilnim.” “Vilnis” veik vi
sai neturi skaitytojų Philadel- 
phijoj. Net ir į mūsų kliubą 

kas ką sakys, bet man šuva-1 neateina “Vilnis.” Tas rodo, 
žiavimo tarimai visai nepatinkakad mes nesiinteresuojam mū- 
nei tarimas didžiumoj 
AĘDLD leidinius 
mis, nei išleidimas

Brošiuraitėmis 
g^os dalies narių, 

įvertina knygą, ypatingai di- 
j|desnę, nes joje sutelpa daug 
^baugiau medžiagos tam tikru 

klausimu ir ji daug smagiau, 
parankiau ir sklandžiau skaito
si; platesnės tam tikros išvad. 
ir ji prisieina skaityti ne sykį, 
o kelius ir kelioliką sykių. Gi

kaip mūsų priešai kad daro, o I gai Chicago j e ir jie 
ypač kunigai, tai neakylus skai- 1 
tytojas, skaitydamas tokią apy
saką, labai greitai gali persi
imti ta kunigų agitacija, kad 
bolševikąi tik ir taiko leisti 
“(lešvarias ” knygas. Norint, 
galima buvo jos vieton įdėti

^tinkamesnę.
Dabar dar apie ALDLD suva

žiavimo tarimus/ Nepaisant1

O reikia pasa- 

spaudai skaitytojų ne tik “I/’ 
ir “Vilniai,” bet ir “Daily 
Workeriui, 
me prie darbo.

♦ <r
Spalių 29 d. bendram su

sirinkime bei diskusijose vie
nybės reikaluose pasižadėjo 

_ . „ .apie 12 draugų ir draugių.dir-
ta dalis narių, kuriai vyriausiai Į bti del “Laisvės” ir “Vilnies” 

. suvažiavimas taikė brošiūras, i jr gauti bent po vieną skaity
bą pilnai galėjo patenkinti to- 
lWis brošiūromis, kurias išleis
davo, ir galėjo išleisti “Laisvė”,

^Vilnis” ir Europos draugai.
Dabar, kokią rolę suloš ir kaip 

atsilieps, ypatingai į ALDLD 
narius ir visą Amerikos lietu- 

4tvišką visuomenę būsima “švie- 
7sa?” Mano nuomone, r<51ę ji 

mažą loš ir naudos bus mažai. 
Kodėl? Todėl, kad “šviesa” nu
statyta tokion rolėn, kad ji ne
atitinka nei skoniui, nei mūsų

Aukštos teknikos išvysty
mas, mašinerijos ištobulinimas 
privedė kapitalizmo sistemą 
prie kroniškos bedarbės. Siau
čiantis ir gilėjantis ekonomi
nis krizis purto kapitalizmo 
sistemos pamatus ir veda prie 
pakrikimo., Tuo patim sykiu 
vecįa darbininkų klasę prie di
desnio skurdo ir laipsniško ba
davimo. <

, Delei šių ir kitų panašių 
priežasčių klasių kova su kiek 
viena diena aštrėja ir grūmoja 
pavojum dabartinės sistemos 
gyvavimui.

Valdančioji, klasė, kad 
ilginus dabartinės sistemos 
zistavimą, griebiasi atviros 
pitaiistinės diktatūros —

ir slopina darbininkų 
ginkluotomis vAIstybi- 
spėkomis. Tuo patim 
kad išbridus iš šio kri-

j šizmo 
kovas 
nėmis 
sykiu,
zio, galvotrūkčiais ginkluoja
si užkariavimui pasaulinių rin
kų delei savo šalies produktų 
perviršiaus, kas neišvengtinai 
veda prie ginkluoto susikirti
mo tarpe pačių imperialisti
nių valstybių. i

Visa tai matydama darbi
ninkų klasė, kad pastojus ke
lią gręsiančiam karo ^pavojui, 
šaukia pasaulinius bei atskirų 
šalių darbininkų ir profesio
nalų kongresus ir deda pama
tus organizuotam pasipriešini? 
mųi prieš karą. .

Todėl ALDLD. 7-to Apskri
čio konferencija ragina visas 
savo kuopas tuojaus imtis už 
aktyvaus darbo: šaukti ben
dro fronto milingus diskusa- 
vimui karo pavojaus klausi
mo, o taipgi naudotu visus ki
tus būdus, patiektus Amerikos 
Prieškarinio Kongreso bėf to 
kongreso išrinkto komitete.

Kaip Bedarbiai Kasa Anglį 
' Patys Sau

1 Manau daugelis “Laisvės” 
skaitytojų pamena, kaip pir
miau buvo rašyta apie anglių 
rinkikus. Jie tada rinko sijo
jo iš mainų išmatų (dirt 
banks) ir įgriuvimuose. Mai
nų savininkų policistai nuvai
kydavo juos, užgriaudavo sky
les, ir kitus areštuodavo. Ta
čiaus areštuoti ir teisme pasa
kydavo : “taip, mes kasame 
anglį, todėl, kad negauname 
darbo ir neturime už ką nu
sipirkti—mes ir vėl kasime, 
kaip tik mus paleisite.” Buvo 
ir susirėmimų, policistams su
laužė ir automobilių. Dabar 
jau jie veik nekimba prie be
darbių kasėjų.

Ir taip mainų apielinkėse 
pat-kasyklos plečiasi. Pilni 
kalnai skylių ir aplink jas 
bruzdėjimas: visur kasimo įr
ankiai tik skamba, skylėse 
šaudo, trokais anglis veža. 
Gal kaip kam atrodo, kad 
mainų savininkai nepajėgia to 
sustabdyti ? Būtų klaidinga 
mintis. Jie gautų iš valdžios 
gana ginkluotų spėkų apginti 
“nuosavybę”. Bet ve kame 
dalykas: jie susitarę leidžia 
bedarbiams nors tuomi nusi- 
bovinti, idant jie nepradėtų 
masiniai organizuotis ir vieniu 
gomis spėkomis pareikalauti 
sau priklausančių teisių žmo
niškai gyventi! Darbininkai- 
bedarbiai gražumu badu ne
mirs: jie per organizuotas, 
galingas kovas nuo to apsigins 
—kapitalistai jau tą gerai ži
no !

Darbininkų Vargai

Daugelis darbininkų turėjo 
geras viltis ant NRA; mane, 
kad tikrai gyvenimas pagerės. 
Bet pažiūrėkime, kaip ištik
tųjų yra po tuomi mėlynu er
eliu. Ar kapitalistai pildo tą, 
ką buvo žadėję?

Mūsų mieste darbininkai 
gauna darbą kasdien, galima 
sakyt, bet kas iš to: padirbai 
dieną 
namo 
nėra,
de kisielius, ir viskas. Kaip 

•kur bosas paima darbininką 
•ir pasako, kad čia darbas eina 
nuo šmotų, ir jei tu į 6 savąi- 
tęs padarysi tiek, kad lygin- 

! tusi- pilnam laikui, tai dirbsi, 
o jei ne,—eisi’ namo. Pasta
to darbininką kur prie mašinų 
ir tiek reikią skubinti, o vis- 
tiek negalima išpildyti reika
lavimą. L{a, ir sako: eik sau 
namo, tu nepadarai, kiek rei
kia. Man rodos, kad tą daro 
tyčia, kad suverst 
pačių darbininkų, 
bininkas deda visas 
kad tik pasilaikyti
vistiek nieko nėra: už Relių 1 
dienų paleidžia, o tavo vie-1 
ton ima kitą ir taip maino ir 
maino.

pažiūrėkime, kaip 
pavojinga taip ang- 
Kasa skyles stačiai 

žemyn, apie trijų pėdų ketur
kampiai. Pasiekęs uolą (rock), 
šaudo, pakol pasiekia anglį. 
Tokios skylės daugiausia bū
na tarp 30-40 pėdų gylio. Vir-

VIENA. — Tėvai, kurių 
vaikai lanko mokyklas, pra
dėjo kovą, kad valdžia pa- • 
rūpintų vaikams čeverykus * 
ir reikalingas drapanas.'* 
Austrijoj yra toks didelis 
darbininkų nubiednėjimas, • 
kad tėvai negali leisti vai
kus į mokyklas, nes neturi 
kuo aprengti.

Vėl Nuteisė Komunistą 
Mirtin

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai dabar suranda 
kaltinamus ir tų laikų, kuo
met jie dar nebuvo galioje. 
Tik ką nesenai nuteisė ^vie
ną komunistą jaunuolį mir- 
tin. Tas nuteistas jaunuolis 
yra Kaspari, dar tik 21 me
tų amžiaus. Jį kaltina, kad 
jisai peiliu atakavęs pereitų 
metų lapkričio menesį vie
ną fašistinį šturmuoto ją.

Užmušė Negrą Darbi
ninką Kovotoją

CHARLOTTE, N. C. — 
Negras komunistas ir veikė
jas tarpe negrų ir baltų 
darbininkų likosi nušautas 
gatvekaryje. Jį nušovė taip 
pat negras, kuris yra darbi
ninkų organizacijų priešas 
ir turi ryšius su policija. 
Todėl jisai dar yra liuosas 
ir neareštuotas. Tai pasiro
do, kad šitas nušovimas yra 
dalis negrų linčiavimo dar-

Dar Žodis apie Petkų
\ , - T f '

Nesenai Pruseikos “Klam- gant fašizmo pavojui, • didėja 
pynė” primetė, “bimbiniams” | politinių kalinių skaičius, 
tūlą A. Petkų, kuris nesenai j Valdančioji klasė įvairiomis 
buvo areštuotas už apsivogi- ’ provokacijomis deda., pąstan- 
mą. ALDLD 84 kuopa jau se-1 gas sugrūsti į kalėjimus ge
nai tą žmogų išmetė iš orga-! riausius darbininkų klasės ko- 
nizacijos ir viešai paskelbė votojus ir tokiu būdu susilp- 
“Laisvėje,” kad jisai yra pra- ninti darbininkų 
šalintas ir nieko bendro netu- vos frontą.
ri su darbininkų judėjimu, j Tad, ši konferencija ragina 
kaipo avanturistas. Petkusvisas ALDLD t kuopas remti 
muro yra žinomas jau nuo se-j Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
nai ir apie jį daug ? rašinėti gynimo vedamas kovas už po- 
neapsimoka. Tik tiek reikia; litinių kalinių laisve ir tuoneapsimoka. Tik tiek reikia • litinių kalinių laisvę 
priminti, kad kuomet ALDLD: patim sykiu priklausyti prie 
kuopa paskelbė per “Laisvę” | TDA organizacijos, 
apie to gaivalo išmetimą, tai'. .. _
Patersono pruseikimai prade- p\ k
jo rašinėti korespondencijas 
“Ktampynėn,” ir apgindinėti' 
Yetkų. Jeigu Petkus tik pa
sakytų, kad eina su skloka,! 
tai pruseikiniai jį priimtų su 
ceremonijomis, -kaip priėmė 
vieną tautininką, P. S. Pri
imtuvėse išgirdė galioną vyno. 
Dabar tas žmogus ką tik su
tinka, vis giria sklokininkus ir 
jų štofą.. • • k

Kaip buvo rašyta, kad UT 
WU sulaužė dažų darbininkų 

jei tik pasispausi-|',fctreiką, tai dabar toj dirbtu^ 
^ėj, kur aš dirbu, yra daugiau 
UTWU narių, riegu NTWU, 
tai mus verčia ne tik rubisto- 
nai (?■—Red.), bet ir bosas 
nešioja aplikacijas Amerikos 
Darbo Federacijos ir s.ako, jei 
gu nori dirbti, tai prigulėk 
mano unijoj.
/‘Klampynė” jau •- verkia, 

kad UTWU dažų streikierius 
suvarė darban^ girdi, tik pali
ko broadsilko darbininkus ko
vos lauke. Bet kada buvo su
rengtos bendro fronto prakal
bos, kur kalbėjo drg. Siurba, 
ir kvietė rašytis į Nacionalę 
Uniją ir net lapelius išleido, 
kad darbininkai būtų ant sar
gybos, kad Amerikos Darbo 
Federacija nepraduotų s strei
ko, tai ponas Pruseika, galvą

virves pririšę leidžiasi ženjin 
ir materiolą kelia viršun, čia 
reikia žinoti, <kad anglių klo
tai eina iš žemai augštyn, 
lėkščiau ir stačiau. Vidutinis 
lėkštumas 50 laipsnių, 100 
laipsnių, stačiai augštyn arba 
žemyn. Tai ant dugno, varo 
(kerta) į abu šonus skyles, 
iki gali pakęsti beorį! Tada 
iškasa kitą tokią skylę žemyn, 
vieną nuo kitos apie 50 pėdų 
ir žemai abi sujungia, kad ga
vus šiek tiek lauko oro. Tad 
varo skyles į šonus ir lėkštu
me augštyn, imdami anglį 
kaip galint. Čia reikia statyti 
ir medžius, kurie irgi nelen
gvai parsieina/’ Prie to dai\ 
ir kaštų pasidaro, reikia pirk
ti eksploduojamą medžiagą 
šaudymui. O kartai iškasę 
skylę, randa’ tuščią ; anglis iš
imta į mainas, tad kelių žmo
nių per kelias, dienas - darbas 
būna veltui. Ir taip kasaų šau
do, nežinodami, kaip apačioj 
yra. 

* ■ <

Taip dirbant yra didelis pa
vojus: ne tik ,ką landžįojant 
po tokias skyles gal užgriūti, 
uždusinti, o it pasitaiko ant 
plačios senų mainų tuštumos, 
gal .nū griūti su viskuom. Pas-

Kad darbininkų klasė būtų 
organizuota^ tai bosai negalė
tų taip jodinėti ant sprando; 
nedarytų juokų iš darbininkų 
vargo. Fabrikantai gerai su
siorganizavę prieš darbinin
kus, tai kodėl darbininkai ne
galėtų tvirtai susiorganizuoti?

Artinasi šalta žiema; lau
kiama didelio vargo ir skur
do. Nesimato, kad darbai ge- i bo 
riau pagerėtų. Daugelis šei
mynų turės kęst šaltį ir badą.

Laikas stot į kovingas revo
liucines organizacijas ir vienin . 
gai reikalauti nuo valdančios 
klasės savo teisių; jau laikas 
nusikratyti parazitų klasę nuo 
savo pečių. Tik tvirtai susior
ganizavę, mes laimėsime.

B. P. Šilkauskas.
f

Lenkijos Valstiečiu 
Vadas Pabėgo

valdžios teismas nuteisė 
valstiečių vadą Vitos mir- 
tin už organizavimą Len

kijos valstiečių. Tačiaus
Vitos paspėjo pabėgti į Če- - 
choslovakiją ir tenais lei-

toją. Kas pirmas bus tame 
darbe ?

ALDLD. 10 kp. nepaprastam 
savo susirinkime • gana rimtai 
svarstė organizacijos reikalą. 
Tai buvo pirmas tokis susirin
kimas daugiau negu metų lai
ke. Pirmesni* susirinkimai bu
vo paprastų ypatiškų barnių. 
Q tie barniai ėste ėda organi
zaciją, ne tik kad stumia, na
rius nelankyti susirinkimų, 
bet ir iš organizacijos. Tai

zaviir.o Klausim®
Kadangi jaunuolių .orgąni®, 

1 žavimas dabartiniu laiku yra 
i vienas iš svarbiausių uždavi
nių lietuvių darbininkų judė
jime; ir kadangi Lietuvių Na- 

i cionalis Jaunuolių Komitetas 
/yra pradėjęs jaunuolių orga

nizavimo darbą Mass, valst., 
todėl ši konferencija ragina 
visas ALDLD kuopas remti L 
N. J. komiteto darbuotę, gel
bstint sušaukti jaunuolių mi-' 
tingūs arikdlbėjimūi! OYganiZa- 
vimo darbo ir pasiuntimo de-> 
legatų ,įrbūsimą jaunuoliu ko,n-, taruoju laiku,< čia buyo visokių 
ferenciją Mass, valstijoj.

Rezoliucijų Komisija:
J. M. Karsonas, ■

• M. K. Sukackiene, 
J. Galgauskas.

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

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

Greit pakils kainos ant žuvų
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

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

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

kratydamas, peikia Nacionalę 
Uniją, vadindamas ją .“duali
ne,” o girdamas Amerikos D. 
Federaciją. Girdi, ko tie ko
munistai, kaip. & koks šešėlis, 
nori; vaktūčkįfjėp jų. Girdi, 
500 čermanų yra ant. sargybos 
ir nedasileis streiką parduoti. 
Bet pasirodė,* kad tie čerma- 
nai tokie patys, kaip ir Prii- 
seika. Pasirodė, kuri unija 
kokią rolę lošia. * - '

Vabalas.

Toki nelemti darbai, galima 
sakyt, tik kankynės, vienok 
dabar dauguma bedarbių mai- 

“; nierių per dienas iF naktis 
taip kamuojasi! Tuo būdu 
stengiasi, nors šiek tiek gin
tis nuo bado šmėklos. Bet mes 
tuomi neišsigelbesime; reikia 
stoti į tikras kovingas organi
zacijas ir griežtai kovoti už 
jau paduotus valdžiai reikala- 
vimus—socialėš apdraudoš be
darbiams, paštais vajdžios ir 
kapitalistų. Tik tokiam įsta 
tymui esant, nbreiktų tąip ka 
muotis, skursti, kaip čia apra 
šyti kasėjai ir visokį bedar

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



Kur - Jūs Būsite Suka- įkaitintas Hitlerio 
toj, Lapkričio 18 d.? Agentas Spanknoebel

tu
žengi ?—užklausė NEW YORK. — FeVleralis

i C- ‘ '

prisaikintųjų teismas įkaitino 
į HitlerioOagcntą Heinzą Span- 
t knoebelįA Jis buvo atsiųstas 
Amerikon prižiūrėti vokiškus 
čia laikraščius ir abelnai ko
manduoti “nazių” veikimą, i 
Tuo būdu jis peržengė • Jung-' 
tinių Valstijų įstatymą, išleis-! 
tą 1917 metais prieš svetimų; 
šalių šnipus. Sulig to įstaty-,

* 1 ' Imo, kitos šalies valdiškas ag-. 
entaĘ turi gauti iš Amerikos 
valdžios tam tikrą leidimą, 

'jeigu nori varyti panašų dar
bą Jungtinėse Valstijose.

Nors Spanknoebelis areš-

—Ei, Pranai, kur 
greitai 
tras.

—Einu įsigyti/ tikietą,—su
šuko Pranas;—girdėjau, kad 
bus koks ten smagus parengi
mas, nors ir nežinau, kas ren
gia.

— Ar tu dar to nežinai, Pra
nai? Kriaučių Lyga rengia lin
ksmą vakarėlį, kurio pelnas 
skiriamas darbininkiškos ap- 
švietos reikalams. Ir tas vaka
rėlis bus subatoj, lapkričio 18 
d., “Laisvės” svetainėje, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts.;
prasidės 5 vai. Aš jau turiu; 
tikietą. Ho-ho, man 
kad tu dar neturi. . , . ....— . , . . . i kimas eina^savo keliu; ir gruo—Tai gal įau neliko nei ti-1 .. ., . x _ f . . v dzio a dieną jie rengia dideli
kietų?—lyg nusiminęs, uz-1 ... at j- a A ~, , v v ; mitinga Madison Square Gar-klausė Pranas. Į j *

—Baikos, Pranai.—suramiho ’____________
jį Petras.—Tikietų dar yra į

anksto įsto-r'brtbus dkiej ^¥316 InduStlBlėS S1U- 
*ir prie “Laisvės” svetainės du-[ 
rų. Bet visgi tikietą geriau ■ 
išanksto nusipirk, kad tikrai ■ 
būtum tame vakarėlyj. Nes 
žinau, kad tu sukiesi apie Ma
rytę, taipgi ir ap*ie juodpiau-j 
kę Agniešką ir geltonplaukę • 
Barborą; o jos visos trys bus i 
tame vakarėlyje.

—Olrait, tai ir aš šiur ten 
būsiu.—pareiškė Pranas.

—Bet negana pačiam būti, 
—paragino Petras,—dar turi 
atsivesti draugų ir pažįstamų, 
be skirtumo, senų ar jaunų.

—O kas gi bus ant progra
mos?—teiravosi Pranas.

—Nagi, Aido Choro Vyrų 
Oktetas ir Merginų Sekstetas 
padainuos šaunių darbininkiš
kų dainų; žyVnūs rusų šokikai 
šoks naujosios mados šokius iri 
grieš ant armonikos-; girdėsi! , . , . . <4TZ . , kewitcho.ir matysi jų “Kamarmską; 
tai pridarys juokų iki sočiai. 
Apari to, bus-graži 
šokiams, jaunuolių 
Taipgi bus gerų gėrimų ir už
kandžių įvalias.

juokai, | įU0įas bet vokiškų fašistų vei-

Panaikino Extra Nikelių
Mokėjimą Taxi-Cabams

NEW YORK. — Augščiau- 
sio vietinio teismo teisėjas Al. 
Cohen paskelbė, kad miesto 
valdyba neturėjo teisės uždėti 
po penkis centus mokesčjo 
nuo kiekvieno važiavimo taxi- 

!cabu, naudai miesto iždo; ir 
panaikino šį įstatymą, kaipo 
nelegališką. Bet kas sugrą
žins tuos penktukus važiuoto
jams, iš kurių jie iki šiol ne
teisėtai išrinkti?

stoti į šį kliubą, kaipo į dar
bininkų klasės kovų tvirtovę. 
Tai yra sveikas jų supratimas; 
jos pralenkia ir tulus vyrus 
šiame klausime. Taip, drau
gai, sekantis susirinkimas vei-i 
kiausia jau bus laikomas nau-j 

[jai atidarytam kliube; mums 
(visiems gerai žinomoj vietoj, i
338 Central St., Lowell, Mass.1 

/ ' J. M. Karsonaš.

LOWELL, MASS.
Planingas Darbas Davė Mums 
Geras Pasekmes- Prakalbos 

Pavyko 
r •

•Pereitą nedėldienį,
čio .5 d.. Komunistų
vienetas " bendrai su

lapkri- 
Partijos 
kitomis 

darbininkiškom organizacijom
turėjo surengę prakalbas pa
minėjimui 16-kos metų sukak
tuvių Rusijos darbininkų pro
letarinės revoliucijos. Prisi
rengimui prie šitų prakalbų 
buvo laikyta du susirinkimai: 
vienas Komunistų Partijos, o 
antras, tai bendra konferenci
ja visų vietinių darb. organi
zacijų išdirbimui plano bei su- 
bendrinimui spėkų pasekmin-

. IT .. * pigesniam dafbui.vėjy Unijos Atstovą is i Tiesa, šį sykį lapelių • pa4- KTD A O V T ' kaista labai mažai, sulygi-
hKA’DOSIJ Konterenc. nant su miesto didumu. Ką; gi 

reiškia tūkstantis lapelių ant 
suvirs šimto tūkstančių gyven
tojų. Lapeliai buvo gerai at
spausdinti, tik juose buvo įsi-

NRA-Bosįį Konferenc
NEW YORK. — NRA ad

ministratorius . Conklin liepė 
j pasišalinti Irving Potashui, se- skverbus stambi klaida: vietoj 
Ikretoriui Ipdustrinės Siuvėjų 84, numeris buvo padėtas 85 
Unijos, iš visų posėdžių, kur Middlesex Street. Tas gal būt 
kailių siuvyklų bosai derėsis! kiek pakenkė. Bet vistiek, 
su NRA valdininkais ir Ame, ■ publikos susirinko mums neti-
ri.kos Darbo Federacijos va-j Lėtai, apie pusantro šimto, kas
dais apie nustatymą-, algų ir*: yra retenybė mūsų mieste ian- 
kitokių sąlygų kailiasiuviams. l g]y kąlboje prakalbose,' i 
Visiems žinoma, kad ]^ew j Turėjome du kalbėtoju: pir-
Yorke daugiausia kailiasiuvių mutinis’ kalbėjo drg. Detny Co-!
priklauso prie Industrinės Un
ijos. Tačiaus šios unijos atsto
vas išvarytas laukan, palgal 
reikalavimą Amerikos Darbo 

j Federacijos advokato S. Mar-

NRA kodekse yra punktas, 
muzika i'kad visos unijos turės lygias 

orkestrą, teises to įstatymo akyse. Prak
tikoje gi įstatymas naudoja- 

Užkandžius' mas, kaip įrankis delei revo- 
pagamins labai gabi gaspadi-i bucinių unijų naikinimo,—

nė. Taigi matai, Pranai, Kriau : kas, žinoma, tiems ponams 
čių Lyga duos gerą vakarėlį, • niekuomet nepavyks padary- 
kuris bus skirtingas nuo kitų,! ti. ,
pirmiau buvusių parengimų.' ‘ '
Kriaučių Lygos Kom. kviečia Į
visus dalyvauti.—Įžanga tik . T.-.IzrfnnXin.* Naitnain 
30 centų.

—Na, tai gerai; reiškia, 
aš būsiu.

ir
i Tūkstančiai Norinčių
I Pardavinėti Degtinėlę

Gundo Žmones Prapirkt 
Paskutinius Pinigus

) NEW YORK. — Visi kapi
talistų laikraščiai ragina, vi
lioja ir kursto žmones pirkti 
visko iš krautuvių 
tuojaus, 
sezoną.
kutintus 
kišenių ;
kus darbo,
sveikas. Tada jie tave paspirs 
šalin, kaip “bomą.”

daug ir 
ypač prieš kalėdinį 

‘ Nori ištraukti pas- 
centus iš darbininkų 
o paskui, ypač nete- 

tai žinokis sau

Maskuoti Piktadariai
Nušovė Darbininką

. BROOKLYN. — Penktadie
nio vakare keturi apsimaską- 
vę vyrai atėjo į “pulruimį,” 
239 JefferTon St.; liepė dvy
likai ten buvusių vyrų sustot 
prie sienos; paskui įsakė vie
nam iš ji/ išsiskirt iš eilės; ir 
visi keturi sykiu iš revolverių 
šovė į tą vyrą, Josephą Bel- 
linco, darbininką prosytoją, 
trijų vaikučių tėvą, kuris ir 
krito ant vietos negyvas, žmo
gžudžiai pabėgo.

NEW YORK. — Tūkstan- 
1 čiai norinčių šinkuoti degtinę 
, po gruodžio 5 d. apgulė State 
Buildingą, pereitą penktadie
nį, reikalaudami sau “laisnių.” 
Su gruodžio 5 d., mat, legališ- 
kai pasipaikina blaivybės įsta
tymas.

Bet valstijinis alkoholio 
kontrolierius Mulrooney yjs 
dar nori parodyti savo naudin
gumą ir leidžia savotiškus pa
tvarkymus, kaip kad “panai; 
kinsime stačių gėrimą 
baro.” Tos taisyklės : 
tik kvailumą—tartum 
tas pats, ar žmogus 
degtinę sėdėdamas, ar 
Antras dalykas, tai Mulrooney 
ir kiti toki valdininkai nori 
pasidaryti darbo iš vykdymo 
panašių, savo sutveriamų 
syklių, ir pasilikti riebiai 
mokamose vietose.

prie 
reiškia 
ne vis 
šliurbs 

stačias.

tai- 
ap-

MIRTYS—LAIDOTUVES
Harry M. Truchsess, 43 m. 

amž., 431 East 16th St., N’ew 
York, mirė lapkričio 9 d. Bel
levue ligoninėj; bus palaido
tas lapkričio 13 d. Alyvų kal
no kapinėse. Laidojimo apei
gomis rūpinasi graborius Bal
las (Bielauskas),

•ta $5.55, kas sudaro sykiu 
$11.74. Mes, darbininkai, var
dan Komunistų Partijos širdin 
gąi ačiuojame už jūąų stambią 
finansinę paramą del darbi
ninkų klasės reikalų.

i Biskį netaip išėjo, kuomet 
vėlokai atvažiavo mūsų har- 
monistas. Bet vistiek turėjo-j 
.me pasiklausyti nors ant pa-Į 
baigos; puikiai, sugriežė . du 
muzikos gabalus. Su Inter
nacionalu likosi užbaigtas pa
minėjimas šešiolikmetinių su-! 
kaktuvių Rujsi josx proletarinės t 
revoliucijos.

Reikia tarti padėkos žodį ir 
Aleksandrui- Bilidai,- kaipo ga-^ 
biam harmonistui už jau ne 

,sykį patarnavimą mūsų paren
gimuose bei prakalbose: Ačiū, 
tau, jaujrias- drauge. ' ’

• Po prakalbų buvo turėtas 
kitas susirinkimas; stai klausi
me organizavimo Lowellio j 
Darbininkų Centro Kliubo, 
Šiuo klausimu šis susirinkimas 
buvo jau antras. jeigu pir- sajs įtaisymais; žema randa.

PARDAVIMAI
me r

V 1

PARSIDUODA moteriškų ,Jr 
gaičių kotai iiž pigią kainą.

Įima ir ant vietos pasiųs arba
“ready-made.’’ '

Ci & B. CLOAK CO.
131 Scholęs St.’ Brooklyn, N. Y

Klauskite del’ Mr. Beląkoe >
i . U267Į269)

pirkt

' JŠRAND AVO.HMAI

mam susirinkime,, laikytame 
spalio 28, susirašė 12 narių, 
tai šitame dar įstojo 8 nauji 
nariai, kas sudaro jau 20 na
rių naujam kliubui. Well, 
draugai, varykimės pirmyn 
viens už kito gavime naujų 
narių. Pirmučiausia, draugai, 
patys stokite į kliubą, kurie 
dar nesate nariais, o su savi
mi jums pasiseks įtraukti pa
žįstamus draugus ir kaimynus 
bei gimines. Tokiu būdu mes 
greit turėsime puikiausią dar
bininkišką kliubą, tik nesigai
lėkime gerų pastangų, nes be 
gerų /pastangų niekas dar nie
ko rieatsiekė. Stokime tuojau. 
Nesakykime, kad aš paskiau 
įstosiu. Būkime pirmutiniais, 
o po pirmutinių, suprantama, 
visuomet esti sekanti. Tpklu 
būdu mes solidariai budavosi- 
me mūsų būįinai > reikalingą 
kliubą. ’ '• * >

Šiapie susirinkime pasirodė ( 
yienaš ' ypafihgdi- tferas ‘ apsi- i 
reiškimas1, tai kad ir moterys' 
darbiiiikkės sū-pranM re&al&

kalbė- 
Kalbė- 
atsaki- 
per so-

masso, Jaupųjų Komunjstų
Lygos; narys, . iš Ląwrence,
Mass., o antras, .vyriausiu kal
bėtoju buvotTąrpt Darbinin
kų Apsigynimo 1-mo distrikto 
sekretorius draugas . jBurck iš [ 
Ęostono.

Drg. Comasso, kaipo jaunas; 
amžiumi ir pradinis kalbėto; 
jas, kalbėjo trumpai ir gerąi. 
Jis turi progą prasilavinti į 
visai gerą kalbėtoją. Draugas 
Burck inteligentiškas darbi
ninkas, pasiekęs'augštesnį lai
psnį klasiniam prasilavinime 
ir todėl jo prakalba buvo vi
sai gerajr paremta nesumuša?- 
mais faktais. Publika labai 
atydžiai klausėsi ir likosi pil
nai pasitenkinus tokiu 
tojų. Buvo ^klausimų, 
tojas į juos tinkamai 
nėjo. Tūlas V. Č., kuris
cialfašistų “Keleivį” ne sykį 
apmelavo ir bjauriai .apšmeižė 
vietos komunistinį veikimą ir 
atskirus veikėjus^ irgi davė 
klausimą, būtent: “Kokis skir
tumas tarpe Komitnistų Par
tijos ir Komunistų Labor Par
tijos?” Kalbėtojas jam paste
bi, “gal .tu turi klaidą, tu turi 
mintyje Social Labof Party, 
bet ne. Communist Labor Par
ty.” V. Č. tvirtina, jog jis tu
rįs mintyje Communist Labor 
Party' ir gana?” Kalbėtojas 
jam tuomet htsa'kė, kad tokios 
partijos, kaip Communist La
bor Par^y vigai. nėra. t -Tųomi' 
pasirodė publikai vlėšai, 'lead 
tas žmogelis daug plepa ir 
nieko nežino apie darbininkiš
ką judėjimą. Kalbėtojas jam 
pareiškė, jog negali t būti tokis 
daiktas, kaip “skirtumas” tar
pe Komunistų Partijos ir tos 
partijos, kurios visai pasauly
je nėra. Iš to publika gar
džiai nusikvatojo.

Prakalbose parduota pusėti
nai daug literatūros, kurią ren 
gėjai buvo pasigaminę del par 
davimo. AUkų del padengi
mo lėšų prakalbose surinkta 
$6.19c. ir keliom dienom prieš 
prakalbas tam tjksltii nuo šim-

Kalbėtojas jam

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 4 kambariai su vi

473 Grand Street Brooklyn, N. Y. 
(266-268)

Nuo Sustingusių Sąnarių
* Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų. sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškitę 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleriu yra labąi persisun
kiančiu per odą ir jus galitę patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLEE
i

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

100 CIGARĖTŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c ’ l’ 1 SVARAS TABAKO $1.00

v- (100—-9cį Barons—12c) ' ' I Persiuntimas .15c
GALITE.PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

C VIETINIŲ TABAKŲ I ’ ' x
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centij už instriynentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

■ -• ! ’Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai. • • ’ t , ,
Specialias- nuolaidas duųdame rėstaucacijom.

l: grayeęsky, ‘ /
172. Avenue, B, New YoHc City. Tel. Alg. 4'-1836

1 » '■ i (tarpe |10 ir 11 Sts.)

Phone, E Ver green 8-Sįl30 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

; 222-224 LEONARD STREET ' BROOKLYN, N. Y.
f Near Manhattan Avenue

<♦>,

<♦>

<!>

, Mūsą Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akią Pritaikymui Akinią

1 ■■ ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
'Vieri tik. standard geriausios rūšies medžiaga naudojamą. Mes 

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

PĄTARNAUJA 3
’ DAKTARAI:

<b

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ ryto iki 9 vai. vakaro. 
Pepktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
3,94-398 Broadway, . 831-335 Division Aven Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<|>

<♦>

<♦>

<l>

<♦>

<f>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežjįs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ A.TSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
I Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike). -

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos': nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd $T.#NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $«T>OO
mH I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau ^automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad'perkėliau savo studiją 

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

Naujty vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 

■ todėl paveikslai 
padaromi• kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

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

JONAS
512 Marion St.,

Sergančių Vyrų ir Moterų
Chroniškos

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikšt’jmoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

------------.'i——l4—BT.a. ------ .

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimias ir ‘ chroniškas vyrų »ir 

motorų liga* kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

* New York,’N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4
• iki 8 valandai vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien*
Telefonas Lackawanna 4-2189

ligos Gydomos
šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
A bei nąs Silpnu
mas, Skilvio ž*r- 
nų ir Mėšlažar- . 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo-

• viškais, moksliškais būdais.
( 'X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- * 
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinamą Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

O

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

T

<t>

<♦>
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TEL. STAGG 
2-5043

INC

y

MATHEW P. SALLAS
(B 1 £ L A U S K A S ) 
G R A S O K i U S 

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

MŪSŲ. [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS* PAPVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM l KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI- l LIGONINĘ IR $ 
PARVEŽTA 'TURIM MOTETU MIRUSIOMS MOTERIMS V 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VJETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, Į VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TČŠ l MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

xxxxxxxxxxx:

DR. HERMAN MENDLOWITZ
♦

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Willianuburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

iluo S

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii

Ud < kas dien. se redo m k ir sukatoms 
iki 7:30 vaL vakarais.

♦ FLATBUSH OFISA8
J220 Avenue J

ryto Kampas E. llrd St.
< >

» ■ , ■ « 
t / ’ T' i

■ A • • t -

'4 . ’ '*

1 1 ' f. / - 
•

. • . 0 V

IZ-J. 4M

•V . •»■ ’ "

1
1 A i

F.,

: 1W.1 1 g
• *

. f r




