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Jaunuolių maršrutas Naujo- j 
joj Anglijoj jau pasiekė ketu- ’ 
ris miestus, rašant šiuos žo
džius. Visur buvo šiokios to
kios pasekmės, kur tik buvo 
kiek norint pastangų padėta iš 
suaugusiu draugų pusės.

Naujoji Anglija jaunuolių 
reikalais buvo l^bai apleista. 
Rumforde jau senai galėjo įsi-1 
steigti LDS jaunuolių kuopa.; 
Prakalbos tenai įvyko sekma-, 
dienį po piet. Pilna svetainė, 
buvo draugų-draugių. Nors irĮ 
dalyvavo jaunuolių keletas, 
(dauginus, negu desėtkas), bet 
palyginus su kiek suaugusių bu
vo, tai tik mažas nuošimtis. Vie
nok -po prakalbų jaunuoliai pa
siliko ir teko su jais pasikal
bėti. .

4
Rumforde, girdėjau, kad yra 

12 jaunuolių suaugusių LDS 
kuopoj. Tik viena LDS jau
nuolė narė tebuvo prakalbose. 
Tas parodo, kad nebuvo gana 
pastangų padėta sutraukti dau- 
giaus LDS jaunuolių narių. Li
kosi išrinktas komitetas iš jau
nuolių delei pradėjimo darbo 
tverti jaunuolių kuopų. Taip 
pat tartasi su suaugusiais drau
gais, kad LDS suaugusių kuo
pa išrinktų komisiją, kuri turės 
reikti kartu su jaunuoliais. Viso 

’ buvo apie tuzinas jaunuolių su
sirinkime po prakalbų.

Nors neteko nė minutės pa
miegoti iš po kelionės iš. New 
Yorko, (visą šeštadienio popietį 
ir visą naktį reikėjo važiuoti), 
reikėjo tuojaus po prakalbų 
Rumforde važiuoti į Lewistoną, 
kur taipgi buvo surengtos pra
kalbos. Ir čionai keli jaunuoliai 
radosi, kurie norėjo organizuo
ti jaunųjų LDS kuopelę. LDS 
suaugusių kuopa pagelbės 
jiems. Abiejose vietose daug 
angliškos jaunuoliams literatū
ros parduota ir “Young Worke- 
rio” užrašyta.

Trečia vieta, tai buvo New 
Hampshire valstija. čionai, 
Nashua mieste, buvo surengtos 
prakalbos ir susirašė aštuonioli
ka jaunų vyrų ir merginų, ku
rie sakėsi norį prisirašyti prie 
LDS jaunuolių kuopos. Paim
ta jų antrašai ir išrinkta jau
nuolių komisija, kuri ir veiks 
į tą pusę. Taipgi vėliaus ta 
komisija turėjo susirinkimą ir 
nutarė ateiti LDS suaugusių 
kuopos susirinkiman pareika
lauti, kad ir suaugusieji pagel
bėtų jiems.
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Darbininkai Visų 
Vienykitės! Jūs 
N e p r aiaimėsite, 
Retežius, o 
Pasauljl

Patterson Nuteistas MirtinGelbėkime nekaltus scottsboro
JAUNUOLIUS IŠ MIRTIES NASRIJi

Į Visų^ Lietuvius Darbininkus ir Darbininkes
Jaunuolis Heywood. Pat

terson trečiu kartu nuteis
tas mirtin.' Prieš panašią 
baltveidžių linčininku džiū- c 

rę pastatytas jaunuolis 
Norris. Kitų visų jaunuo
lių laukia toks pat'likimas 
Alabamos valdančiosios kla
sės rankose.
• Negalime pasitikėti bur
žuaziniais teismais. Kova 
teismuose bus laimėta tik 
tiek, kiek už teismo sienų 
susimobilizuos plačiosios 
proletarinės masės išgelbė
jimui jaunuolių.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! . Scottsboro 
jaunuolių byloje * atspindi 
visos darbininkų klasės rei
kalai. Smūgis devyniems 
nekaltiems mūsų jaunuo
liams smūgis visai mūsų 
klasei. Fašiste j a' Ameri
kos valdančioji klasė. sOr; 
ganizuoja jinai govėdas te
rorizavimui visų, kurie sto
ja i kovą priėš alkį, prieš 
krizį, prieš bedarbę. 'Val-

džios šulai atvirai drąsiną 
z v

linčiuotojus prie kruvinų 
žygių.

Draugės ir draugai! Gel-

NEW YORK.— Džiūrė| 
' rado kaltu butlegerį tur- j 
ituolį Gordon nemokėjime 
' taksų už 1930 ir 1931 me- 
i tus. Nubaudė 10 metų ka- 
: Įėjimu ir $80,000 finansais. 
Mat, Gordon neužtenkamai

bekime nekaltus jaunuolius. buvo davęs kyšių savofien-
Ginkime savo klasės intere
sus. Kelkime protestų aud
rą prieš nuteisimą, mirtin 
Heywood Patterson. Reika
laukime visų Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimo.

Visos organizacijos, 1 vi
sos draugijos, visos kuopos 
be jokio atidėliojimo priim
kite ir siųskite protestus 
prieš šitą mirties dekretą 
teisėjui Callahan, Decatur, 
ir gubernatoriui Miller, 
Montgomery, Ala.

Šalin budelių rankas nuo 
nekaltų Scottsboro jaunuo
liui?”’* ” M \

Tegul gyvuoja " vienybė 
tarpe baltveidžių ir juod- 
yeidžių darbininkų!

Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijų

tams valdininkams, todėl 
anie jį sučiupo už gerklės.;

Drg. Nygard vėl Kandi
datuoja į Majorus

CROSBY, Minn.— Gruo
džio 5 d. įvyks rinkimai 
miestelio majoro. ’ Šiuos 
metus majoru buvo drau
gas Emif Nygard, komunis
tas. Jis f vėl kandidatuoja. 
Bet prieš jį sumobilizuotos 

i visos buržuazinės spėkos. 
Bosai naudoja klastas <J4r 
papirkimo būdus, kad su: 
griauti, dąrbininkų vienybę 
ir pravaryti savo kandida-j 
tą.

Centro Biuras.!
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DARBO UNIJŲ VIENYBES LYGA ŠAUKIA J
KOVA PRIEŠ LINCO TERORĄ AMERIKOJE

Darbo Unijų Vienybės 
Lygos Nacionalė Pildomoji 
Taryba išleido manifestą į 
visus organizuotus darbi
ninkus, į visas darbo unijas 
ir kviečia į suvienytą fron
tą už paliuosavimą Scotts-

boro jaunuolių ir prieš linčo 
terorą, kuris siaučia Ame- 
rikoje. Manifestas tiesiog 
kaltina valdžią už paleistą 
terorą prieš negrus ir prieš 
kovingus darbininkus.

Linčininky Džiurė Paskelbė “Kaltu” Nekaity Jaunuolį
Heywood fattersoną; Teisėjas Callahan Faktinai Įsakė 
Nmdyti Suokalbio Auką; Apeliuos į Augštesnį Teismą

Lietuvoje yra 72,003 
Džiova Sergančiu

Gal Susivienys ČeVery- 
ky Darbininky Unijos
Gruodžio 10 d. Bostone 

■' šaukiama čeverykų darbi-
Haverhill, Mass., tajjo sutver- ninku konvencija. Jos tikš

tas jaunuolių kliubas. Lietuvių ]as' bus, kad suvienyti įvai
rias tos pramonės darbinin
kų unijas. Konvenciją kau
kia Čeverykų ir Odos Dar
bininkų Industrinė Unija^ 
Bet konvencijoj turės .dele
gatus taip pat Shoe Work
ers Protective Union, 'Na-1 

jtional Shoe Workers Ass’n 
Sir Salem Shoe Workers Un
ion. Tos s visos unijos turi 
savo eilėse apie* 33,000 . or
ganizuotų darbininkų. Rei
kia tikėtis, kad gruodžio 10 
d. konvencija suvienys jas. 
visas į vieną industrinę 
uniją. '

jaunuolių labai mažai tebuvo 
prakalbose. • r

Tas reiškia, kad nebuvo dėta 
gana pastangų sutraukti .juos. 
Viso kliuban prisirašė 18 jau
nuolių. Tik apie 5 ar 6 buvo 
lietuviai. Taipgi po prakalbų 
jaunuolių susirinkime buvo gy
vos diskusijos apie NRA. j

Fordą Neva Keikia, bet 
Bizniškai Bučiuoja
. WASHINGTON/ —. Del 
svieto ikių, Roosevelto val
džia neva pyksta ant Fordo, 
kad jis nepasirašo N RA. 
Bet gi ta pati valdžia biznį 
varo su tuo patim Fordu. 
Štai duotas Fordo kompani
jai užsakymas padaryti 700 
t rokų del valdžios.

Philadelphia, Pa. —- Ap
sviltos taryba nutarė nuka
poti 10 nuoš. mokytojams

Žmogus Turely Gyventi 
Nuo 150 Iki 180 Melu

DURHAM, N. C.—Profe- 

sorius Lazardv, rusas, tvir-
1 'r .'<1

tina, kad žmogus bereikti
• ’A ' ' . . I

lingai miršta taip- jaunas.
( J' -’ • , \ ■ z t L ; ■ •

Jisai turėtų sulaukti . nuo 
t

150 iki 180 metų amžiaus^
Lazarev nurodo, kad sme- 

genų jaudrumas yra suris
tas su kūno jautrumu. Jau
trumas kūno ir smegenų

KAUNAS. — Proporcio- 
naliai imant, jokioj kitoj ša
lyj nėra tiek džiovininkų, 
kaip Lietuvoje. Apskaito
ma, kad šiandien Lietuvoje 
yra apie 72,000 džiovinin
kų. Tie žmonės turėš mir
ti be laiko.

O džiova serga daugiau
siai darbininkai ir valstie
čiai, kurie priversti gyventi 
sunkiose sąlygose ir neturi 
pakankamai maisto. Sme
tonos viešpatavimas baigia 
paversti visą Lietuvą į gy-, 
vų lavonų kraštą.

Dar ' Vieną Komunistą 
Nuteisė Mirtin

BERLYN, z Vokietija 
Hitlerio' teismas čionai 
teisė mirtin draugą Rich
ard Bahr, 23 metų amžiaus 
komunistą.; Kitu du drau
gu pasmerkė 10 metų , kalė/ 

. jiman.

nu

ką. Augščiausias • jautru
mo laipsnis pas žmogų esti 
2^rą vai. po pietų, o žemiau
sias 4 vai. ryte. Taip pat 
jautriausias žmoguš esti 
sulaukęs 20 inetų amžiaus.

M o k s 1 iniai apskaitliuo- 
jant, Lazarev tvirtina, jau
trumas žmogaus kūne pasi
baigia, pasiekia nulį, tarpe 
150 ir 180 metų amžiaus. 
Tada jis numiršta. >

LEDLAUŽYS GAL IŠSL 
GELBĖS

MASKVA.— šiaurinėse 
jūrose ledai užtverė Sovie
tų ledlaužį :“čeluškin.? Ja
me; randasi 190 ' mokslininr 
kų,- kurie keliavo tyrinėti 
Šiaurių. Nuo t laivo gautas 
pranešimas, kad. pradėjo 
pūsti palankus vėjas ir gal 
pavykę ledlaužiui prasi
mušti. ' * i

Tiktai Masės Išgelbės Scottsboro Jaunuolius; VisųOse Šalies vT^į^2,acfia ’ 
Kampuose Turi Užvirti Kova už Jy Gyvybę; Visi Lietu-i LISTINį DELEGACIJ* 
viai Darbininkai ir Visos Mūšy Organizacijos Turi Da-: 
jyvauti Toje Kovoje
DECATUR, Ala.—“Mes nekaltu jaunuolį, 

randame kaltinamąjį kaltu seks kiti, 
ir uždedam mirties baus 
mę,” išnešė nuosprendį balt
veidžių linčininku džįūrė,, 
kuriai teisėjas Callahan be- j 
gėdiškai atvirai įsakė tokį i 
nuosprendi išnešti prieš | 
Heywooda Pattersoną. Ne
kaltas jaunuolis turės su
degti elektros kėdėję tik 
todėl, kad to nori ■ Alaba
mos. valdančioji klasė. Kiti 
aštuoni nekalti jaunuoliai* 
vaikai , darbininkų 'klasės, 
bus nužudyti tik todėl, kad 
užduoti-smūgį visai darbi
ninkų klasei! z ♦

Tuo tarpu, kuomet džiū- 
rė svarstė. Pattersono liki
mą, ' Callahan, tasai Ku 
Klūks Klano agentas, įsakė 
tuojaus' sudaryti džiūrę ir 
teisti jaunuolį Norris. Ta 
pati kruvina procedūra, 
kaip ir prieš jaunuolį Pat-i 
terson. Užteks trijų dienų,1 ba Alabamos tyronai 
kad nuteisti mirtin ir šitą proletarinės audros!

HAVANA. —Kubos val
džia įsakė Amerikos Anti- 
Imperialistinės Lygos dete- 

Paskui gacijai grįžti iš provincijos 
, ir sustoti dalyvavus darbi-

Nelaikąs dabar verkti del, ninku masiniuose susirinki- 
tų jaunuolių likimo. Dabar panose, 
reikia didelio darbo, rimtų 

.masinių pastangų, kad tuos 
' jaunuolius išplėšti iš mir- 
! ties nasrų. Lai nelieka nė i 
I krislelio abejonės pas jokį j

ĮVAIRIOS žinios
Istanbul, Turkija. — Vi- 

klasiniai sąmoningą darbi-J ^am. Juodųjų jūrų pakrašty- , 
ninką, kad galima atsidėti Jč siautė labai smarkios au- 
ant buržuazinio teismo ma-j^ro® Padarė daug nuo- • 
lonės. Tiesa, prieš. šitą kru- Į stolių. Daug laivų sunai- 
viną nuosprendį bus duo- i kinta ir nemažai žmonių 
dama apeliaciją į; augštesnį paskandinta, 
teismą, bet galutinai ir tik-
ras jaunuolių \ išgelbėjimas j Viena, Austrija. — Dar- 
priklauso nuo didžiosios ■ bininkų neprietelius kardi- 
darbinįnkų klasės, nuo mū-’ nolas Innitzer vėl meluoja 
sų visų. Tiktai tvirta A-.apįe nesamą badą Sovietų 
merikos proletariato r^asi- i Sąjungoje ir prašo “bado 
nė ranka privers Alabamos I aukoms aukų.” Dabar jis 
budelius atimti savo .krūvi-, gieda apie penkiolika mili- 
nas rankas nuo nekaltų ■ 
mūsų klasės vaikų!

Protestai, demonstracijos, 
reikalavimai! Tegul sudre-

nuo

; onų “badaujančių.” Nebū
tų kardinolas, jeigu nebūtų 
kontr - revoliucionierius ir 
melagius.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ IŠMOKA NUOŠIMČIUS UŽ 
AMERIKOJ PARDUOTUS AUKSINIUS BONUS

Tie,, kurie yra pirkę So- dolerio vertei, už Sovietų
vietų Sąjungos auksinių bo- bonus gtfanarna daug dau- mi nnkni't imi /vnli rv* i n'4-1 iir;nų,. dabar jau gali gauti už 
juos pirmus nuošimčius. 
Kaip žinoma, tie bonai už
tikrina 10 nuoš. Pinigus, iš
moka Chase National Bank, 
su kuria Sovietai varo 
transakciją del bonų. ų

Svarbu tas, kad nupigus šimčių
i j i t ; ■ ,z ' ■ i

giau, negu 10 nuoš. Pavyz
džiui, už 100 rublių* aukso 
boną savininkas gauna šian
dien $8.06. Taigi, už šimtą 
dolerių, įvestų į Sovietų bo
nus, gaunama virš $16 nuo- v • v • (

Paryžius. — Iš šiaurinės 
Franci jos alkanieji maršuo- 
tojai jau pasiekė miestą. 
Tai delegatai nuo darbinin
kų, atsiųsti priduoti parla
mentui reikalavimus bedar
biams pašalpos ir protestus 
prieš algų kapojimą. Viso 
maršuotojų yra apie pusan
tro šimto. Juos mieste pa
sitiko Komunistų Partijos 
parlamento nariai.

Nušovė Kalinį
‘ ' i •’ ‘i; ‘ ’

7 -------- T

MUNICH. Dachau 
k o n c e n tracijos stovyklos 
sargas nušovė darbininką 
Fritz Buerk neva už tai, 
kad pastarasis norėjęs pa
bėgti. Šitaip hitleriniai bu
deliai iššaudo visus, kurie 
pasirodo kalinių vadai.

DRG. LITVINOVAS JAU
• ITALIJOJ

NAPLES, Italija.-^ruo- 
džio 2 d. čionai pribuvo drg. 
Litvinovas ir tuojaus va
liuoja į Ropią deryboms su 
Italijos valdžia.*

Trys Žmonės Žuvo 
Traukinio Nelaimėj

LEWISBURG, Tenn. — 
Gruodžio 1 d. čionai trau
kinys nubėgo nuo/ bėgių. 
Tai buvo tavorinfe trauki
nys, bet jame važiavo 60 
jaunuolių. Trys iš jų už-, 
mušti ir keliolika randasi' 
sužeistų.

_________ (

, London. — Fašistai grū
moja išsmalavimu darbie- 
čiui John McGovern už tai, 
kad šis išvadino tinginiais ir 
parazitais karalių ir vistis 
ponus laike parlamento ati
darymo ceremonijų.

London. — Iš Glasgowo 
jau išplaukė vienas didelis 
laivas, pilnas degtinės, ku
rią gabena Amerikon. Ve
ža 74,000 galionų svaigalų.

Jau Atėmė Pašalpą Nuo 
1,250.900 Bedarbiu

Civi-WASHINGTON.
lių Darbų Administratorius 
Hopkins pareiškė, kad iki 
šiol visoj Amerikoje valdžia 
jau atėmė pašalpą del 1,- 
250,000 bedarbių. Už tuos 
kelis dolerius, kuriuos gau
davo kaipo pašalpą, turės 
dabar dirbti ir tęsti pusba
dį gyvenimą.

(Daugiau žinių 5 pusk)
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kaltu” vieno ^Scottsboro jaunuolio, ku
riam dabar gręsia sudeginimas elektros 
kėdėj, jei plačiosios darbo žmonių ma
sės nestos į pagelbą, nepakels savo ga
lingo protesto balso.

TRUMPMENOS

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.00
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
Foreign countries, per year ....... $7.00 
Canada and Brazil, per year ............  $5.00
.United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............  $3.50
Foreign countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months........ $2.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 '•

Bestijiškas Žygis!
Vienai iš devynių Scottsboro jaunuo

lių, Jieywood Patterson ir vėl “surastas 
kaltu.” Kito ko ir nebuvo galima tikė
tis. Kurie sekė šį trečią Scottsboro ber
niukų teismą, puikiai matė, kur link su
žvėrėję Alabamos linčiuotojai kreipia 
dišelj. Džiūrė surinkta iš baltųjų, neg
rams prietaringų žmonių; prokuroras su 
padėjėjais jau senai žinomi, kaipo atvi
ri linčio įstatymo palaikytojai. Teisėjas 
Callahan, sėdėdamas teisėjo kėdėj e, per
dėm ir perdėm buvo nusistatęs prieš kai? 
tinamąjį ir vaidino prokuroro bet ne tei
sėjo rolę.

Visą teismo eigą teisėjas Stelbė kalti
namųjų gynėjų klausinėjimus priešingų 
liūdihinkų. Jis šaipėsi ir vaipėsi iš tų 
liudininkų, kurie įrodė Pattersono nekal
tumą. Jis neprileido liudijimo Ruby Bates 
gulinčios New Yorko ligoninėj, kuri pa
siuntė savo raštišką liudijimą, įrodantį, 
kad jokio užpuolimo ant jos neigi ant 
Victoria Price nebuvo padaryta. Teisė
jas 'Callahan, pasirįžo į tris dienas už
baigti teismą, t. y., nusmerkti elektros 
ked^n Heywood Pattersoną, o į kitas tris 
dienas—kitą Scottsboro jaunuolį, Norris.

instruktuodamas džiūrę, teisėjas “pa
miršot priminti, kad jie gali surasti kal
tinamąjį nekaltu. Jo visas tonas, visa 
kalba buvo įsakymu prietaringiems prieš 

" negrus džiūrymanams sprąsti; kaltu Pat
tersoną! (

f* ’ '.
Pačioj pradžioj teismo, kaltinamųjų - 

advokatai ir International Labor De
fense reikalavo perkelti iš Morgano ap
skričio teismą į kitą apskritį, kadangi 
šiame apskrity j (kaip buvo patirte iš- 
ankšto) Visi baltveidžiai nusistatę prieš 
negins.

Bet pildydamas Alabamos linčiuotojų 
/ — kų-klux-klanų įsakymus, teisėjas Cal- 

lahąn tą atmetė vienų rankos pamojimu. 
Jis- rūsčiai, piktai ir su šaižia pašaipa 
kirto atgal kaltinamųjų gynėjams, pa
reikšdamas, kad jie ir čia, Morgan apsk
ritoj, kontroliuojamam ku-klux-klanų, 
gailią teisingą nuosprendį!

Teisėjas žinojo, kad tai yra ne tiesa. 
Jis ’žinojo, kad Scottsboro jaunuoliai, bū
dami jo rankose, bus mirties kameros 
prieangyj. Teisėjas Callahan bestijiškai 
gudravo ir melavo, trokšdamas nužudy- 

devynis nekaltus jaunuolius, kurie bu
vo pasikėsinta nužudyti du metai atgal 
Scditsboroj, bet didis plačiųjų Amerikos 
ir pasaulio darbo žmonių, protestas iki 
šiol išgelbėjo.

Prie to, kas jau pasakyta, prisidėjo ir 
eile’ išlaukinių aplinkybių. Tai propa
ganda už linčą. Štai nesenai Marjdando 
valstijoj buvo nulinčiuotas George Arm- 

. woįd. Nulinčiuotas faktinai su guber- 
natloriaus žinia, kadangi jam buvo pra
nešta, kad linčiuotojai Armwpodą žudys 
ir prasyta apsaugos, bet gubernatorius 
nekreipė mažiausio domesio.

f ' . £ • ‘ *

Antai Californijoj linčiuotojai nužudė 
du ’ baltveidžiu kaliniu. Ir tą nedorą, 
baisų govėdos darbą gubernatorius 
Rolph užgyrė, pareikšdajnas, kad tai 

i/'diųelis tautai pasitarnavimas,” kad jis^ 
p /"gubernatorius, dovanotų bausmę kiekvie

nam linčiuotojui, jei jis būtų nubaustas. 
Štai tuojau po to, Missouri valstijoj ir 
vėl-nulinčiuotas jaunas: negras. > Vadina- 

/&i, per tą trumpą laiką keliose valstijose 
^padaryti šiurpulingi linčiai su pritarimu 
.^(viėŠu arba pusiau viešu) augštų valdi- 
■■ ninku.

Tas viskas prisidėjo prie “suradimo

Organizuoti ir neorganizuoti darbinin
kai! Komunistai ir unijistai! Neleiskit 
Alabamos sužvėrėjusiems klaniečiams 
pravesti savo bestijišką pasimojimą! Ne
leiskit nužu’dyti nekaltus Scottsboro ber
niukus !

Ruoškite masinius protestų mitingus, 
priimkite rezoliucijas ir siųskite Alaba
mos gubernatoriui Milleriui ir teisėjui 
Callahan, reikalaudami laisvės nekal
tiems berniukams! Organizacijos, siųs
kite telegramas.. Išjudinkite kiekvieną 
darbininką kovai prieš tą žiaurų pasikė
sinimą, kurį padarė Alabamos samdyto
jai!

Remkite Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, pasirįžusiai kovojantį už bernitu 
kų laisvę!

Kunigų Pasakos
Viešpataujant Lietuvoj klerikalams, 

jie žiauriai kankindavo Lietuyos politi
nius kalinius žvalgybos urvuose. Lietu
vos komunistai buvo surinkę įnagius, ku
riais kunigų valdžia kankindavo darbi
ninkus, ir juos nufotografavo. Minėtą 
inkvizicijos urvų “prietaisų” paveikslą 

< atspausdino ir “Laisvė” ir ten pat para
šė jų istoriją.

Po keletos savaičių Sp. Bostono kuni
gų “Darbininkas” pasiima tą patį pa
veikslą, išsispausdina savo špaltose ir 
pareiškia, kad tai įrankiai, kuriuos var
toj ą Rusijos bolševikai kankinimui kali
nių! ‘ J-

Matomai, kunigai jautė, kad randasi 
dar tokių jų pasekėjų, kurie nesąmonėm 
patiki. Jie panašius šposus kartoja ir to
liau. Vieną tokių šposų šiuo tarpu tas 
pats laikraštis iškirfo šiomis dėnomis. 
Parašė jis ilgą tiradą prieš Sovietų Są
jungą. . Girdi, ten laidojama '“gyvi žmo
nės.” Taip “Darbininką” informavo iš 
Sovietų Sąjungos pargabenti probaščiai, 
kurie buvo įkalinti už kontr-revoliucinį 
darbą. Ir štai kokių tas laikraštis sutei
kia “pavyzdžių”: • *

• Viename lageryje buvo paplitus užkrečia
moji liga ir dešimtimis mirė kasdien, ka
dangi nebuvo tinkamos daktarų priežiūros. 
Tai tada dar nemirusiems ligoniams pradėjo 

- išrašinėti mirimo lapus ir nešti laidoti.
Pasakoja, kad .benešant laidoti ligonis pasi
kėlė ir klausia: “Kur mane nešate?” “Lai
doti”, jam atsako. “Bet juk • aš gyvas,” 
suriko ligonis. “Tylėk, Lekpom (taip va
dinasi daktariškos priežiūros skyriuj) ge
riau žino,” atsakė nešėjai.
Skaitytojai, gyvenę Lietuvoj caro lai

kais, puikiai atsimena, kad kaip tik šito
kia pasaka buvo pasakota apie caristinę 
Rusiją. Tai anekdotas, kurį girdėjo be
veik kiekvienas žmogus. Tik vietoj 
“Lekpom” buvo naudotas “aficierius”, 
arba “daktaras”.

O dabar kunigų lapas pasiima tą nu
dėvėtą anekdotą ir bando pritaikinti jį 
Sovietų Sąjungai, ‘vienam liogeriui.” Be 
abejojimo, kad atsiras dar tokių davat
kėlių, kurios, perskaitę, tai, sušuks, “Je- 
zusėli, koki paškudni tie bolševikai.” Bet 
anksčiau ar vėliau ir: tos davatkos suras, 
kad .kunigai šeškiškar nąeluoja. Pasa
komis, nesąmonėmis jie bando palaikyti 
savo Skaitytojus nežinystėje, tamsoj.

į K 1

Amerikos darbininkai, lyginai, kaip ir 
viso pasaulio proletariatas,, turi tiesą di
džiuotis Sovietų Sąjungos proletariato ir 
jo vado—Sovietų Sąjungos Jtomunistų 

, Partijos pergale. Sovietų Sąjungos prL 
pažinimas reiškia, iš vienos pusės, Sovie
tų Sąjungos stiprėjimą, kuris apsireiš
kia kaipo pasėka nepaprasto pramonės 
ir žemdirbystės augimo, dėka pastangom 
darbo masių ir jų Partijos, ir.kaipo pa
sėka plieninės vienybės Sovietų darbinin
kų, kolektyviečių ir jų vyriausybės, Jų 
Partijos ir ju Raudonosios Armijos. Iš 
kitos pusės, tai reiškia augimą nepasi
tenkinimo plačiųjų sluogsnių darbo žmo
nių su vis didejąnęiu skurdu ir badu esą- ■ 
moj socialėj ir politinėj sistemoj. —‘-Ek. 
Browder.

Pribuvęs į Ameriką, “Vie-* 
nybės” redaktorius p. Tys- 
liava kartą buvb atsilankęs 
į “Laisvės” redakciją; Pri
pasakojo jis čia apie save 
daug pagyrų. Zalatijo. sa
vo praeitį ir nudavė esąs 
dideliu “tautos mylėtoju.” 
Apščiai teikė komplimentų 
jis ir Sovietų Sąjungai, kur 
rašytojai ir poetai neken
čia to skurdo, kaip kapita
lo šalyse. Jei būtų'Sovietai 
įsikūrę Lietuvoj, tvirtino 
poetąš, tai ir jis, Tyšliava, 
būtų bolševiku.
noma,
kritikuotas.

Dėlto, ži- 
jis buvo smarkiai

Lietuvoj būdamas, Tyšliava 
garbino Smetonos režimą. 
Nuvykęs į Varšavą, jis dir
bo naudai pilsudskininkų. 
Būdamas Paryžiuje, jis pla
kėsi prie pilsudskininkų ir, 
kaip jis sakosi, lindo net 
prie komunistų (pav. Bar- 
busse). Atvykęs į Ameri
ką, tas pats žmogus, nei iš 
šio nei iš to, patapo demo
kratų ir betarpiškai plūsta 
komunistus ir spjaudo ant 
Sovietų Sąjungos. Kaip ki
taip tokį vėjo pamušalą pa
vadinti, jei ne politiniu šar
latanu ?!

D P. Matulaitis yra Baltai 
rusi jos Mokslų Akademijos 
Lietuvių sekretoriaus- vedė
jas. Jis pats rašo ir vado
vauja literatiniam ir isto
rinių tyrinėjimų darbam. 
Paminėtieji du veikalai, be 
abejojimo, bus įdomūs.

šypsenos

i
Airys (į vokietį)—Pasa

kyk man, ką reiškia išrin- . 
kimas socialisto į majorus 
Bridgeport, Conn?

Vokietis—Reiškia tą viš
tą, kuri išperės fašistus.

Airys—Hm, jūs, vokie
čiai, tą jau žinot.

k

Pirm išeisiant iš “Lais
vės,” jis prisimygusiai pra
šė manęs duoti jam apysa
ką “Sliakerį.” Girdi, jį pra
šęs tos knygos Biržiška 
(neatsimenu, kuris, Vaclo
vas ar Mykolas). Sakiau, 
kad tos knygos jau neturi
me,- nes jau išsipardavė.. 
Tačiaus, nuėjus į adminis
traciją, šiaip taip pavyko 
surasti atsilikusi knyga, 
paišina, sutepta, nes ji bu
vo tūlą laiką -stovėjusi lan
ge išstatyta. Duodamas 
jam, sakiau: “Sarmata pai
šiną duoti.”

Išrodo, tai buvo džentel
meniškas iš mano pusės pa
sielgimas. Bet^ žiūrėkit, ką 
tas garbingas žmogus iš to 
padaro, < « - s

?>JNe kas kitas, kaip tik tas 
pats Mizara (rašo Tyšliava 
‘“Vienybėje”),* kartą, dova
nodamas man savo knygą, 
pavadintą Sliakeris, paste
bėjo: “Sarmata man ją duo
ti.” žinoma, jis to būtų ne
sakęs,. jeigu jam Angarietis 
nebūtų “pataręs” tos knygos 
niekam nerodyti. Mizara bu
vo priverstas viešai išsižadė
ti to savo jaunystės metų 
“misarable”. ’ .

Šitokius.; niekus, šitokius 
iškraipymus rašo žmogus, 
kuris skaitosi “kultūringu” 
ir “didžiai mokytu”! Jis 
rašo “kartą,” duodamas su
prasti, būk aš su juo. turė
jęs suėjimų arba reikalų 
daugiau, negu kartą. Jis 
iškraipo faktus ir "pavarto
ja savo visą išmintį kolio- 
jimui! Tokius žmones, ap
skritai, priimta pavadinti 
šarlatanais.

Tikėkit manim, "bet iš 
pirmo pasimatymo su p. 
Tyšliava, išsitariau tūliem 
draugam, kad jis man pri
mena K. Norkų ir tą gar
sųjį Butkų Juzę, kuris /sa^ 
vais laikais buvo atsibeldęs 
į Ameriką. Tai^ žmogus, 
kuris neturi gėdp$ ir rim
tumo. Jis pasiręųgęs ple
pėti už bile ’ ką, kur gaus 

’ palakti. Kuomet d. Kapsu
kas išstatė jam klausimus 
apie pilsudskizmą, TySlia- 
vos politinis sarįafanizmas 

'^pasirodė aiš.kęsnėj šviesoj. 
Juo tolyn, tuo tas ponas la
byn apsinuogina, pasirody
damas, kuo jis yra.

Savo. “mokytumą” jis pu
čia įvairiomis frazėmis, pa
rinktomis iš kitų kalbų. 
Tai jau vienas nerimtumo 
pavyzdys. (Butkų Juzė nei 
per plauką nebuvo mažes
nis “lotynas” už Tysliavą);.,

Dr. S. Matulaitis “Rau
donajam Artoju j” rašo:

Jau atiduotas spaudon raš
tas “1863 m. sukilimas Lie
tuvoj.” Ten duota varo.- 
mųjų sukilimo jėgų ana
lizė, įrodyta kas ir del ko 
dalyvavo sukilime; kokia bu
vo sukilimo programa ir ko- mas turi nusilenkti prieš vi- 
kią reikšmę jis turėjo Euro- j tai k„ per 16.ka metų 
pos demokratijai judėjimo t . Jig turf
eigoj; šiemet bus pradėtas ,v , ..

New Yorko didlapiš 
“World-Telegram” rėžia:

Tiktai vakar žodis “bolše
vikas” buvo baidyklė gąsdi
nimui vaikų ir suaugusiųjų. 
Bet penktadienio naktį, Wal
dorf-Astoria viešbuty j, pui
kiausiam Amerikoj, vaikų ne
buvo, bet ^bankininkai ir kiti 
Amerikos vertelgos, biznio 
atstovai. . Jie nebuvo nusi
gandę, bet linksmi. . . Ir ką 
gi jie ten vaišino? Bolševi
ką, galingąjį bolševiką, kuris Svę” ir knygų.

Motiejus—Nenoriu tavo 
tos “Laisvės” skaityt, ma
no pinigai banke.

Povylas—Nesuprantu.
Motiejus—Kaip tik kur 

bankas užsidaro, tai “Lais
vė” pirmiausiai praneša 
apie tai.

Povylas—Motiejau, ateik 
pas mane pasiskaityti “Lai

buvo ten asmeniniai; jis bu
vo garbes svečiu. Greta 
Amerikos vėliavos, plevėsavo 
raudona vėliava ir ant tos 
vėliavos kūjis ir pjautuvas... 
atstovaująs vieną šeštadalį 
pasaulio sausžemio A . orkes
tras griežė Internacionalą, 
tų, kurie kai-kada paraduo
ja ir šūkauja Unijos Aikštė
je. ..
Taigi, taigi! Kapitaliz-

Bemokslis.

są tai, ką per 16-ką metų 
niekino ir puolė. Jis turi 

spausdint “Lietuvių tautinio dabar laižyti tai, ką ilgai
pasiliuosavimo judėjimas ir spjaudė, 
jo klasinė esmė.” R. M.

Iš Priešfašistmio Komiteto C. Raštinės
• Jau trečias mėnuo eina, kai .gyvybę išgelbėti, 
pradėjome vajų už sukėlimą 
aukų parėmimui Lietuvos K.
P. ir nukentėjusiems draugam 
nuo Vokietijos fašizmę. Išsiun
tinėta rinkįmui aukų blankos 
visoms mūsų nacionalių orga
nizacijų kuopoms. Prašyta vi
sų mūsų 
griebtųsi 
rinkimo 
čiausia
aukų rinkime 
chhicagiškis L.D.S.A.
tys. Chicagietės pačios savo 
iniciatyva užsidėjo sukelti 50 
dol. ir iššaukė brooklyniškį 
LDSA apskritį į draugiškas 
lenktynes. Chicagietės savo 
kvotą ir su viršum (64.50) jau 
senai išpildė, o brooklynietės 
dar tik pradėjo, dar suvis ma
žai aukų teprisiuntė į centrą.

Lapkričio mėn. prisiuntė 
aukų šie ’draugai: F. Žukas, 
Scottville, Mich., $1.00; G. 
Bendix, E. St. Louis, Ill., $3.- 
00; O. Baltrušaitienė, Brook- 
lyi, N. Y., $1.60; V. Bovinas, 
Brooklyn, N. Y., $2.83; Lais
vė, Brooklyn, N. Y., $2.00; O. 
Janavičienė, Washington, Pa,, 
$1.00; O. Girnienė, Bingham
ton, N. Y., $17.90; A. Post, 
Jersey City, N. J., $5.00; A. 
Samulionis, Riverside, N. J., 
$10.00; M. Parėdinis, Hud
son, Mass., $5.00x; A. Walace, 
Racine, Wis., $1.00; J. K. 
T\$valinskienė, Forest City, 
Pa., $5.51; ;Z. Pėnkauskienė, 
Lawrence, Mass., $4.35; E. N. 
Jeskevičiutė, -Brooklyn, N. Y., 
$13.07 ir $7.77 gauta per 
“Laisvę”, bet nepažymėtą kas 
prisiuntė'. ' Taigi z gražus bū
relis draugų jau atliko savo 
pareigas, pasidarbuodami su
stiprinimui Lietuvos revoliuci
nio veikimo ir parėmimui nu
kentėjusių draugų nuo Vokie
tijos fašizmo. Dar yra Jabai 
daug mūsų organizacijų kuo
pų, nuo kurių nieko nebuvo 
girdėt. Draugai, turėtumėt 
subrusti ir ant kiek galima 
pasidarbuoti sukėlimui bent 
kiek aukų. Vokietijos drau
gų Torgleris, Tanevo, Ęįmit- 
rovo ir Popovo teismas jau ei
na, prie pabaigos., Hitlerio fa
šistiniai budeliai pasirįžjg tuos 
draugus nužudyti, nes* jie yra 
pavojingi fašizmo viešpatavi
mui. Tik bendra kova visų 
šalių darbininkų tegali jųjų

Visose šalyse darbininkai 
kelia protestus, reikalaudami 
tų draugų paliuosavimify Jung
tinėse Valstijose darbininkai 
taipgi rengia masinius mitin
gus ir demonstracijas, reika
laudami Torglerio, Popovo, 
Tanevo ir Dimitrovo paliuosa- 
vimo. Mes, lietuviai darbinin
kai, turime ne tik paremti au
komis tą svarbų darbą, bet 
taipo pat skaitlingai dalyvau
ti visuose masiniuose mi
tinguose bei demonstracijose. 
Mūsų organizacijų kuopps tu
ri išnešti protesto rezoliucijas 
ir pasiųstu Vokietijos konsului 
Lutheriui į Washington^-. ~

Dėkim yisas pastangas iš
gelbėjimui Vokietijos draugų 
gyvasčių.

Ponas į savo sodininką: 
Adomai, kodėl tu neapsive- 
di? Žinai, kad pirmas pa
saulyje sodininkas Adomas 
turėjo žmoną savo sode — 
rbjuj.

Adomas—Taip, ponas, aš 
tai žinau, bet neužmirštu ir 
to, kad kaip tik rojaus Ado
mas gavo žmoną, tai neilgai 
džiaugėsi savo gerąja vie- <. 
ta.

Juozai,. įspėk, kuo skiria
si davatka nuo varpo?

Nagi tuo, kad varpas be 
širdies neskamba, tyli, o da
vatka vistiek zvanija ir * 
zvanija... ■

ma-

prisirink- įuoj žemyn obelies! Pa- n m, n u» ‘

Dilgėlė.

ne barti prie svečių?
Vyras:. Del tb, kad 

mudu vieni esame, tu 
nei išsižiot neduodi.

kai 
man

kiši, kad gaus darbus, šaltuose 
nameliuose laukia alkani ponų 
malonės. * F

draugų, kad greitai 
už darbo ir kad tą 
aukų vajų kuogrei- 
užbaigus. Geriausia 

pasidarbavo 
apskri-

Pa- 
per

J. w.
P. S. Siųsdami pinigus iš

pūkite money -orderius ižd. 
draugės S. Sasnos vardu ir 
pasiųskite sekretoriui šiuo 
antrašu: J. Weiss, 857-55 St., 
Brooklyn, N. Y.

J. W.

—Ar tai galimas daik
tas? Tu, turėdama 18 me- ' 
tų, ketini tekėt už 70 metų 
senio. Pagalvok tik—juk 
turėsi gyvent su juo visą 
amžių.

—Na, taip, visą, bet juk 
ne savo, o tik jo amžių.

Tik Registruoja 
Darbininkus

Pasitikimas Sargas
Gydytojas—Sakote, kad 

negalite gerai miegot?
Pacijentas—Taip, dakta

re, ypač negaliu greit už
migt, būnant ant' sargybos 
dirbtuvėj.

CLEVELAND, Ohio. — 
baigoje lapkričio mėnesio 
kelias dienas valdžios įstaigos 
registravo darbininkus. Todėl 
darbininkų, kurie norėjo pri
eiti užsiregistruoti, ] 
davo po 4,000. Kai kurie dar
bininkai turėjo vaikščioti į 
miesto^ svetainę net po 3 die
nas, kol priėjo užsiregistruoti.

Darbininkai eilėse * turėjo 
stovėti per visą dieną nevalgę 
ir suvargę. Policija tvarkė 
darbininkus labai žiauriai. Aš 
"ėjau pažiūrėti, kaip tie darbi
ninkai kenčia tose eilėse. Te
ko matyti, kuomet vienas dąr- 
bininkas pasitraukė iš eilės, o 
policija jį ėmė tąsyti ir stum
dyti. X

Darbininkai, kurie gauna 
tas kortas, tai parsineša na
mo. Jas namieje išpildo, o 
paskiaus vėl neša į miesto 
raštinę. Paskiaus, kuomet vis
kas išpildyta, tai darbinitikas 
eina namo ir laukia, kada ji 
pašauks darban. Tai viskas, 
ką darbininkai gauna. Jie ti-

Ir Tėvas Ne Geresnis
Ūkininkas užtiko kaimy

no vaiką savo sode įsilipusį 
obelin ir skinantį obuolius, 
pradėjo bartis:

—Ak tu ištvirkėli! Lipk ;

lauk, nuvesiu tave pas tėvą.
Kur tavo tėvas?

Vaikas užrietė galvą į 
viršų ir sako:

—Nagi ana kur tėvas—•' 
kitoj obely j įsilipęs...

Vaikas—Žiūrėk, mamyte, 
ta beždžionė visai panaši į 
mūsų tėtę.
. Motina—Tyliau, mažuti, 
negalima taip kalbėti.

Vaikai—O kodėl? Ar ši
ta beždžionė supranta mū
sų kalbą?
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Darbininku Kovos ir Laimėjimai Bridgeporte. Darbo Fede
racija Nesirūpina Darbininky Reibhis

Penktas Puslapis

♦

L
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Kairioji Unija Laimėjo Daugiau Mokesties Darbininkams. Socialistai Atima iš Dariui 
ninku Paskutines Pašalpas. Komunistai Reikalauja, kad Sor ialistai Pildytu Savo Pažadė

jimus. Darbininkai už Sovietų Sąjungą.
BRIDGEPORT, CONN.

Truputį iš veikimo.
Nors netankiai matosi žinių 

iš Bridgeporto, 
veikimas, manau, 
nis negu kituose 
niuose miestuose.

Bridgeporto 
pergyveno visokių 
visa eilė streikų. 
“Sweat Shops,” 
industrijų darbininkais. Dar- b jvesta NRA sistema. Vie- 
bininkai tur^o ?rOROS patirti jnur dirba 40 va] j gavaitę. ki. 
Vadovų “dorą” ir Bridgeporto 1 tur gg va] 
valdžios “pagelbą” darbinin
kam kovose. Kada streikui 
vadovauja Amerikos Darbo 
Federacijos vadai, tai ir poli
cija gera ir spauda (kapitalis
tinė) prielankiai 
apie streiko eigą ir 
darbininkams, kad jie 
laimės, žinoma, toki 
skubina sugrąžint darbininkus 
į darbą, tikrindami, kad pa
sekmes išlaimėjimo praneš 
vėliaus. Darbininkai, sugrį
žę į darbą, pamato, kad turi 
mokėti į uniją, o pagerinimu 
jokių nėra arba labai maž 
tegauna.

Bet kuomet išeina darbinin
kai į streiką po Unijų Vie
nybės Lygos vadovybe, tai 
tuojaus parodo tikrąjį vei
dą policija, spauda ir teismai. 
Turim 
Bfps. 
Čionad 
gani^atoriai. 
žasti 
tavo ir tuo būdu miesto val
džia norėjo streiką pakrikdy- 
ti, bet apsivylė. 
HM-ėtrojau buvo 
pe?L Tarptautinį 
Apsigynimą. To 
Pikietuojančias moteris (mat, 
toj dirbtuvėj daugumoj dirbo 
moterys) skebės norėjo ap
stumdyti, tai pikietuotojos ge
rai skębėms^ atsimokėjo; čia 
ir vėl areštai. Teisme polici
ja parodė savo iltis, visokių 
“kaltinimų” surasdami. Tei
sėjas liudininkų iš streikierių 
pusės visai nepaisė, kaip or
ganizatoriai taip ir pikietuo
tojos buvo rasta “kaltais.” 
Tik dėka TDA, - apeliavus į 
augštesn* teismą, dalykai ki
taip išėjo.

Streikų Buvo ir Daugiaus
Stylcraft Pocketbook Co., 

kur vadovybė streiko buvo 
A.F.L. rankose ir mūsų orga- 
n i z a t o r i a m pasidarbavus, 
streiko vadovybė liko numas- 
kuota ir vietoj 20,nuoš. A.F.L. 
▼adų padarytos sutarties, bu
vo priverkta kompanija algas 
pakelti 50 nuoš.

Liejykloj, Bridgeport Mąl- 
lable Iron Co., streikas pilnai 
laimėtas, o kiek ir čionai vi
sokių intrigų pergyventa. John 
Eagan, šio distrikto A.F.L. or
ganizatorius, nori paimti strei
ko vadovybę iš U.V.L. organu 
zatoriaus, tai kaip čia pad a-

bet abelnas 
nėra mažes- 
industriniuo-

Kreigeriu nuėjo į susirinkimo 
svetainę, tai Eagan jau kalbė
jo, kad “Kreigerio čia nėra,” 
tai reiškia “bijo.” bet K. pui
kiai nurodė pirmesniojo sky-'* 
mus ir išdavystę ir patys strei
kieriai su panieka Eagano 
“patarnavimą” atmetė.

NRA
darbininkai
kovų. Buvoi
pradedanti Visose turbūt dirbtuvėse, 

baigiant kitų j kurios tik kiek daugiaus dir-

daug rašo 
tikrina 

daug 
vadai

už pavyzdį Mitchell 
dąrbininkų streiką, 

vadovavo U. V. L. or-
Be jokios prie-

organizatorius suareš-

Organizato- 
“išbėluoti” 

• Darbininku 
dar negana.

Sutikta rengt viešus debatus 
laike streikierių susirinkimo ir 
tuom pačiu kartu padaro su
tartį su policistais, kad tuom 
laiku mūsų organizatorių su
laikytų neva del kokio tyrinė
jimo, o Eagan turėtų progą 
kąlbėti, ką nori ir parodyt, kad 
Kreigeris bijosi stoti į viešus 
debatus prieš streikierius.-

Kreigeris /numatė, kad čia 
gali būti kokis “triksas/’ ne
siskyrė nuo pulko streikierių, 
kuomet policija nori sulaikyti 
be varento, pradeda smarkiai 
kalbėti streikieriams ir aiškin
ti, kas čia yra daroma, strei
kieriai pasakė, Ka'd savo orga
nizatorių be “waranto” neduos 
areštuoti ir 
areštuoti.

Kuomet

policija nedrįso

streikieriai su

Eilinių Narių
<!>

GEORGE KAMINSKAS
<♦>

su- 
ap-

G. E. dirba po 36 vai. ir 
beveik visur nuo kavalkų, bet 
retai kada gaunama pilnas 
laikas išdirbti, užmokestis 
prastas, kad dirbantis, pagal 
pakilusį brangumą, pragyve
nimo negali galo su galu su
durti.

kų balsavo už socialistų tikie- 
tą, patikėdami prižadams pa
gerinti jų būvį. Todėl dabar 
socialistiška administracija lai
koma atsakominga už prižadų 
išpildymą: 1) Kad bedar
biams būtų mokama pašelpa 
pinigais po $7.50 į savaitę ir 
po $3.00 kiekvienam šeimynos 
nariui; 2) Kad nebūtų diskri
minuojami ateiviai ir negrai 
gavime pašalpos. Taipgi ly
gybė visose viešose vietose.
3) Kad' nebūtų verstino dar
bo sąlygų miesto darbuose ir 
už darbą būtų mokama pini
gais unijos nustatyta skale
4) Kad nebūtų bedarbiai mė
tomi iš stubų, neuždarome 
gazas ir elektra, neparduodr 
mi bedarbių namai už taksu 
ir mortgičius. 5) Bedarbi-

: vaikams karšti pietūs mokyk 
i lose. 6) I<Ad bedarbiai būtr

- Visokį pagerinimai atimta, i sugrąžinti iš verstino darbo 
Pirmiaus išdirbusiam ilgesnį | kempės, Reading,' Conn, (ku- 
laiką, duodavo po 1 ir 2 sa- rioje apdirba žemę del Bridge-

naudynių ir kitų ' reikalingų’ 
staigų, darbininkų apgyven
tose vietose, apmokant, iš 
miesto iždo unijos nustatyta 
.kale.

Be to, rekomenduojama 
rinkti tam Tikslui fondą,
aksuojant turtingus namų sa

vininkus, taipgi biznierių 
dėsnių įneigų. Be to, numušt 
miesto valdininkams algas iki 
$2,000.

Po šiam laiškui, kaip spau
da, taij> ir patys valdininkai, 
tyli. O socialistas majoras 
tik konferuoja su įvairiais ko
mitetais, kaip geri aus ir grei
čiaus sustabdžius pašalpą be
darbiam^.

Sovietų Sąjungos Pripaži
nimas

di

Charlestown, W. Virginia 
lapkričio 18 dieną įvyko kori 
ferencija, Įturią sušaukė U. & 
W. unijos septyniolikto di:| 
trikto prezidentas ponas Va 
Buttner, kurį J. L. Lewis pas 
tatė apgavinėjimuį šios vieto! 
mainierių. Konferencija bu 
vo šaukta del “paaiškinimo’

<!>

<♦>
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152 FERRY ST., NEWARK, N. J
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Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimai Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<♦)
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vaites apmokamų vakacijų. 
Buvo kaip ir bedarbių ap- 
drauda įvesta, darbininkai 
nokėdavo tam tikrą duoklę ir 

atsitikime ligos arba sumažė
jimo darbo, kuomet turi būti 
namie tūlą laiką arba nepil
ną laiką išdirbus ii’ nepada
rius tam tikros sumos, iš to 
fondo mokėdavo iškart $15 
į savaitę, paskiaus smailino, 
smailino iki beveik visai pa
naikino.- ,

Pati kompanija neva įvedė 
darbininkų komitetų sistemą 
(kaip ir uniją), bet į tuos ko
mitetus pateko neblogų žmo
nių. Pirmiaus šųiom / laiku 
darbininkai priversti buvo mo
kėti į “Community Chest” 
kompanijos nustatytą mokestį, 
šiamet verstinas mokėjimas 
panaikintas.

Kitos dirbtuvės taip pat į 
“Community Chest” verčia bū
tinai dienos uždarbį 
Bet uždarbiai su NRA 
nei kiek nepagerėjo, 
riant tą, kad trumpiau 
ninkai turi dirbti. O 
bių labai mažas nuošimtis ga
vo darbus. Todėl ateinanti 
žiema atneša dar didesnį skur
dą ne tik bedarbiams, bet ir 
dirbantiems, nes uždarbiai to
li pasilikę nuo pakilimo pra
gyvenimo reikmenų. Abelnai 
suėmus, apie darbo ir gyveni
mo sąlygas galima aiškiai 
pasakyti, kad esame išvakarė
se didelių ir sunkių kovų už 
duoną ir druską.

Rinkimai

port Hydraulic Co. už <$1.00 
per dieną.). Vietoj to, bedar
biai turi būti prie budavojimo

Čionais yra “Bulard Ma
chine Co.,” kuri pirmiaus yra 
pardavus mašinų Sovietų Są
jungai. Dabar apie pora me
tų toji mašinšapė veik nedir
bo. Po pripažinimui SSSR, 

1 augelis darbininkų, pirmiaus 
jrbusių minėtoj dirbtuvėj, tik 
r laukia SSSR orderių. At

mosfera linkui SSSR ir pas pir
maus buvusius SSSR aršiau
sius priešus, pasikeitė. Tūli 
bando išaiškinti taip, būk 
SSSR grįžta kapitalizmas, tai 
nėra ko bijoti. Tai vis del to, 
kad neturi tikro supratimo 
apie dalykų stovį ir kad nes
kaito darbininkiškos spaudos.

Darbininkas.

Darbininkai Dvigubai Išnaudojami

DIVER, Ontario. vieta 
randasi tarpe didelių miškų ir 
ežerų. Oras jau labai atšalo, 
sniegti, pusnis. Tai galima 
sakyti, kad vargu galima pa
kęsti. Kartais, kuomet labai 
blogas oras, tai nevaro į dar
bą. Bet kuomet tik oras kiek 
geresnis, tai išvaro į darbą ir 
tuomet jau turi 
kad ir už ta 
atidirbtum.

taip dirbti, 
sugaištą laiką

ką, kad save išgelbėjus, bė
giojo, bandė susikurti ugnį, 
bet degtukai jau buvo permir
kę, tai negalėjo. ' 
vo šaltas ir snigo, 
darbininkas 
kitaip save 
čio. ,

Paskiaūš,

Gi oras bu- 
' . Todėl tas 

bandė bėgioti ' ir 
palaikyti nuo šal-

aukoti, 
beveik 

išski- 
darbi- 
bedar-

yra visi bedar- 
valdžiai' veltui, 

Tai, rodos,

Irt>ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE
VIEN 
IR

rt> 
padarytos sutarties, kuri jairt 
įėjus į galią su 2 d. spalių.'<|> 
Pardavikai iš reakcinės unijos^ 
bijosi eilinių narių, tai į kon-r 
ferencija šaukė vien lokalų 
valdybas, kuriose didžiumoje ; 
yra jų pasekėjai, kurie didžiu
moje smurto" pagelba atsidūrę 
viršūnėse. Eiliniams nariams 
neleido rinkti delegatus ir to
kiu būdu konferencijoje ne
buvo pasipriešinimo. Pačioje 
konferencijoje jie iššaukė tik 
tuos kalbėti, kuriuos žino, kad | 
už juos kalbės. Iš to visko 
matyti, kaip reakcinės unijos 
vadai bijosi eilinių narių. Jie 
jaučia didelį darbininkų ne
pasitenkinimą, nes prie dabar
tinių sąlygų mainierys 
bęs 5 dienas į savaitę negali 
pasidaryti pragyvenimo. Mai- 
nieriai pusę laiko yra privers
ti dirbti už dyką, o čia dar pri
sideda po nauja NRA skraiste 
išnaudojimas ir pavergimas. 
Jeigu mainierys uždirba $3, 
tai bent $1 jis turi užmokėti 
kompanijai už sproginamą 
medžiagą ir kitus galus.

! Pragyvenimas nuo įvedimo 
I NRA, jau pakilo apie 40 nuo
šimčių, darbo jėgos sumažin
tos, mainieriai apsirengę skar
malais ir kiaurais batais apsia
vę, daugelis, vieton maisto, at
sineša tik vandens ir šmote
lį duonos—baisus nubiednėji- 
mas. 'Pūkštančiai mainierių 
negali savo vaikus leisti į mo
kyklas, nes daugelis gauna tik 
vieno dolerio vertės slipsą į 
'dieną, kuomet jų šeimyna su
sideda iš.,6, narių, tai ir gy
venk, kad nori. Vien vakarie
nės pasigaminimui neužtenka 
to $1.00, o daugelis šeimynų 
jau gyvena po 3 arba 4 metus 
tokiose sąlygose. Yra šeimy
nų, kad ant keturių žmonių 
teturi tik vieną porą apsiavų. 
Štąi, kodėl tie pardavikai taip 
bijosi eilinių narių. Reakcinės 
unijos vadai, kurie “rūpinasi” 
darbininkais, gauna į mėnesį 
laiko nuo $300 iki $500, o 
darbininkai badauja dirbdami 
pagal tų ponų padarytą 
traktą.

Minėta konferencija, 
vadukų gauja užgyrė 
darbus, atliktus Lawiso 
nos ir NRA. Del didesnio mai
nierių apgavimo jie pasižadė
jo būsiamą kontraktą su kom
panijomis padaryti gerą, bet 
tai tik apgavimas mainierių. 
Mainieriai, neklausykite tų ap
gavikų, jie jau savo darbais 
įrodė, kad jie yra niekas ki
tas, kaip anglies kompanijų 
bernai. Vienatinė darbininkų, 
mainierių reikalus ginanti 
unija yra Nacionalė Mainie
rių Unija. Ji yra sudaryta -iš 
darbininkų ir del darbininkų 
reikalą- apgynimo. Aiškinki
me tiems—draugams mainie- 
nams, kurie to dar nesupran
ta. *

išdir-

KAMBARIAMS.
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Geo. Kaminskas

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ- DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika-

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

GEO. KAMINSKAS
152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.
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Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
- Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso Taiandoa nuo 1 

nuo S

NEDĖLIOJUS
Nuo 10 iki 12 vmI. ii
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IM « kas dien. oe red omą Ir aubatoms 
iki 7:20 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. M rd 8t.ryto

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

ligoninę, 
jisai ga-

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

Darbin inkai 
biai, jie dirba 
tik už užlaikymą, 
kad nors tas užlaikymas tu
rėtų būt kiek žmoniškas. Bet 
bedarbiai negauna tinkamų 
drapanų ir maisto. O kuomet 
kuris tik pradeda kalbėti, kad 
darbininkams reikia reikalauti 
geresnio užlaikymo, tai randa
si tokių lengvadvasių, kurie 
greitai praneša valdžiai ir 
tuos iš čia greitai išvaro.

Darbas Pamesti Negalima

Kad valdžia galėtų sakytis, 
kad ji moka darbininkams, tai 
neva skiria už tą darbą po 20 
centų į dieną.

Bet kuomet darbininkas no" 
ri pasišalinti, tai neišbuvęs tri
jų .mėnesių negali išeiti. Vie
nas darbininkas bandė pabėgė
ti, nes jisai - negalėjo pakęsti 
šio darbo, tai jį pagavo ant 
gelžkelio ir nuteisė 3 
sius į kalėjimą. y

Mat, jį kaltina, kad 
dar neišbuvo čia tris 
sius, tai drtftanos jam 
klauso. Trys mėnesiai
dirbti tik už tas drapanas, ku
rias čia bedarbiams duoda. O 
kuomet nori pirmiaus apleisti 
šią vietą, tai drapanas atima.

s ’
Žvėrių Mėsa Maitina Darbi

ninkus

Kaip jau minėjau, tai čia 
yra ežerai ir miškai. Tad yra 
visokių žvėrių ir žuvų. Bo
sas, kuris gauna maistą iš val
džios, nežinia kur deda. O 
darbininkus dažniausia maiti
na žvėrių ir žuvų mėsa.

Dar niekad pirmiaus 
“blofo^’ nebuvo paleista 
rinkimus, kaip šiemet, 
kratų partija būtinai spyrėsi 
'pasilaikyti miesto valdžioje, ir 
matydami, kad laike “straw 
vote” Socialistų Partija ima 
viršų,' todėl pradėjo visokius 
“b.Iofus” leisti, kad socialistai 
neamerikonai, betikiai, dievo 
žodį iš mokyklų ir knygų iš
mes. Tokią tvarką, kaip Ru
sijoj, jie įves ir tt.

Komunistų Partija nurodė, 
kad kaip vieni, taip ir kiti yra 
kapitalistinės partijos, darbo 
žmonių neprieteliai.

Rinkimus laimėjo Socialis
tų Partija. Ne tik majoras, 
bet ir kiti miesto valdininkai 
išrinkta socialistai. Dabar 
daug žmonelių tikisi daug ko 
iŠ naujos administracijos. Bet 
naujoji šluota,” matyt, sten
giasi bedarbiams pašalpą iš-| Todėl, darbininkus, J kurie 
šluoti pirmiausiai ir įvesti ver- prityrę medžiotojai arba žuvi- 
stiną darbą prie kelių ir ki- ninkai, išleidžia žuvauti arba 
tų, taip vadinamų, viešųjų medžioti. Taip ir vienas da- 
darbų. >nasx išėjo medžioti. Bet me-

Komunistų Partija pasiuntė džiojant jisai paklydo. Pas- 
socialistiškam majorui, Jasper kiaus pidamas namo įpuolė į 
McLevy, atvirą laišką, nurody- ' 
daina, kad.daugelis darbinin- šalta.

tiek 
prieš 

Demo-

mene-

jisai 
mėne- 
nępri- 
reikia

kiaus ei
vandeny ir labai sušlapo,, buvo

Jisai bandę daryti vis-

darbinin-
Negana,

kitą dieną,! bosai 
išleido 20 vyrų to darbininko 
jieškoti. Kuomet jį' surado, 
tai kojas per kelius tas danas 
darbininkas jau negalėjo su
lenkti. Nuvežtas į 
Sakoma, kad vargu 
lės išlikti gyvas.

Tai tokiais būdais 
kai yra išnaudojami,
kad juos išnaudoja valdžia, 
bet dar ir bosai, kurie iš to 
darbo darosi sau pelnus.

Dabar jau neleidžia šventa
dieniais medžioti po vieną. 
Kartais leidžia darbo dienose 
eiti žuvauti arba medžioti.

(D r a ugo k orspondencijos 
tą. dalį, kur kalbate apie “an
trą moterį, sūnų” ir “D. ž.” 
redakciją, apleidžiam’e. Susi
pratusioms darbininkams apie 
tokius dalykus neverda kalbė
tu o dar Jabiau neverta laik- 
raštin rašinėti. Tokiomis kal
bomis, kas kurią moterį yra 
vedęs, ar' persiskyręs, tai už
siima tik paprastos davatkė
lės, kurios neturi ką daugiau 
kalbėti. Jei draugai jau ver
ti' kritikos tais ’klausimais, tai 
vieta tai kritikai ant vietos, 
pačių draugų ir vietinių orga
nizacijų susirinkimuose, o ne 
laikraštyje. —Red*.)

A. Bulota.

Socialistai Uoliai 
Padeda Hitlerininkams

STOCKHOLM, Švedija. 
Gruodžio . 9 d. atvyksta iš 
Švedijos Hitlerio dešine ran
ka ponas Papen duoti pre- 
lekciją. Socialistinė , val
džia rengiasi jį iškilmingai 
pasitikti, arba bent jau ne- 
Idiudyti jo atvykimui. Tuo 
tarpu ta pati valdžia gau
do ir deportuoja atgal į hit- 
lerininkij rankas vokiečius 
darbininkus, kurie yra pa
bėgę i§ Vokietijos nuo faši
stinio teroro. ■ ,

* '

t

Paleido Streiko Vadus

kon-

arba 
visus 
maši-

GALLUP, N. M.—Paga
linus valdžia buvo privers
ta paleisti iš kalėjimo devy
nis mainierių streiko vadus. 
Buvo reikalauta, kad tie 
draugai pasirašytų sutartį, 
jog jie niekados nesugrįš į 
New Mexico organizuoti 
darbininkus, bet tokios su
tarties valdžia negavo.

SKAITYKIT IK PLATIN 
KIT “LAISVĘ”.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

>

Į

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

Ofišb valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 va), vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

\ Keystone—Main 1417
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Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę<♦>
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girdžiu

'I'odel jie ir 
žvėriškų mu-

GEO. KAMINSKAS
152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.
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bSKAITYKITE, KAIP BEDARBIAI DARBININKAI KANADOJ 

VAŽINĖJA IR KOVOJA SU POLICIJA, DARBU JIEŠKANT
Darbininkai Veikia Organizuotai ir Tavoriniais Traukiniais Važinėdami - Dainuoja In
ternacionalą ir Kitas Dainas. Jie Išsirenka Savo Vadus ir Kartais Nugali Policiją. Ar

mija Naudojama Prieš Bedarbius
Mūsų vadas pasakė trumpą i vėl lendu iš po tilto ant lie- 

prakalbą, pažymėdamas, kad taus ir kiek galėdamas lei- 
ant rytojaus vėl visiems su- džiuos pirmyn.

Ik '“ ‘ s to antrame Sipiaro jar-1 Reginoj užeinu
į nejus o- Išsiskirstėme kas sau jau 12 vai. nakties. Rūkoman , ,_v.

1 nakvynes jieškoti. As, ture- kambaryj buvo siltas geleži-Į no j s et d i - v i • i p* i • • ~ *damas tik 5 centus, apsirin
kau “butą” bakskaryj, tame 

pasigavęs pačiame jarde, nes su tiek pi- 
National nigų nesitikėjau geresnio ras- 

kaip berną-; ti.
Glenkoe, On-

Čia gavęs padirbėti ke- (.girdžiu

ir klausiu, kur toks* ir toks 
strytas, visai nekreipdamas 
domės į jau einantį freitą. 
Jie man smulkiai nupasakojo. 
Tuomet paėjęs kelius žings
nius nuo jų, leidausi visu 
smarkumu paskui freitą ir vos 
besuspėjau įsikabinti. Taip 
ir užsikabinau per mušeikų 
akis. Traukiu Winnipegan.

■

Užėjus nakčiai, vagonų sto- 
' gus aptraukė balta marška, o 
aš neturėdamas kur pasislėpti 
rangausi kaip kirminas ant

Maisto Kainos Kyla, 
Žmones Mažiau Valgo

Penktas Puslapis

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

NEW YORK.— A. & R; 
storų raportas parojo, kad 
per 6 mėnesius, kurie pasi-l 
baigė su spalių 1 d., Ame-i 
rikoje maisto kainos* pakilo^ 
ant 12.8.nuoš. Per tą patį' 
laikotarpį maisto sunaudo
jimas sumažėjo ant 6.5%. 
Tas reiškia vieną dalyką: 
darbininkai priversti ma
žiau valgyti ir valgyti 
prastesnį maistą, kuomet 
kainos kyla.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių 
&

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

PARĖ-
VIEN 
IR

KAMBARIAMS.Įvažiavus Winnipegan, trau- 
pradėjus eiti, 

nušokau ir leidausi bėgti visu 
j smarkumu, kad sušilti. Ir1 su
šilau. čia vėl puikūs koteliai, 
pilni ištekliaus ir lėbavirpų, o 
šalę jų alkanųjų armijos šąla 
ir badauja.

ir j vau sausas ij išalkęs. | Neapykanta prieš valdonus
Ryte,, užvalgęs, einu jardan į smarkiai (auga.

At-1 užlaiko gaujas 
vėljŠeikų. U 

čia paduodu 
dali huotikių, kas tenka per
gyventi bedarbiams, bevažinė
jant tūkstančius mylių, iš vie
no Kanados krašto į kitą.

J. Puodžiūnas.

FORT WILLIAM, CANADA
Tūlas laikas atgal gyvenau 

Montreąle tris su puse metų 
bedąrbių eilėse, 
kiam gyvenimui,

^džiau važiuoti kur 
Heo jieškoti.

Vieną gražų rytą, 
traukinį, Canadian 
Railway jarde, 
tant atsidūriau Glenkoe, On- Besistengdamas užmigti, 
tario. Čia gavęs padirbėti ke- .girdžiu netoliese muziką

- lias dienas pas farmerį ir tiek dainas, o čia guli žmogus dvi!
pat be darbo pabuvęs, buvau i dienos nevalgęs ir tris dienas j vėl gaudyti “juoduko”.

-----... ---------------- . . ...... prunkšeiant “arkliukui”, 
apie desėtkas mušeikų laksto, 
aplink vagonus. Norint išva-1 
žiuoti, reikėjo kaip nors jie į 
apgauti. Freitui pradedant i 
judintis, aš einu tiesiai ir drą
siai prie pulkelio mušeikų

^priverstas vėl eit gaudyti savo nesiprausęs. Todėl dainos Kne- 
“juoduką” (traukinį) ir darė jokio malonumo. Manau 
traukt ant “harvęsto” į vaka-. sau : tai velniška ta kapitalis- 
rinę dalį Kanados. tine sistema.

Keletą divizijų važiuojant; 
ramiai, sankeleivių prisirinko' 
gana daug. Įvažiavus North! 
Boy jardą, pasitinka mus ke
lios dešimtys mušeikų ir da- 

*’vai sveikinti i 
Mūsų alkanoji 
pirmyn, į kovą 
iš visų pusių, 
luoti mušeikos 
12 areštuoja, 
aš.

Už kokios valandos atva
žiuoja antra alkanųjų armija. 
Tie, sužinoję, kad yra 12 areš
tuotų, tuojaus leidžiasi prie 
miesto valdybos, reikalauda
mi tuojaus paliuosuoti mus. 
Neužilgo pamatėm, kad jų 
visa armija jau prie kalėjimo 
ir visus mus paleido-. Tuomet 
visi traukiame per miestą, dai
nuodami Internacionalą, link * j r .-------- - -t, x-
ežero praustis, o iš ten į Sipia-i to gaudyti, nes 
ro jardą, į “bokskarjus” mie-judįnosi. 
goti. Ant rytojaus leidomės 
link Winnipego. .

Winnipego jarduos mus vėl 
pasitinka apie desėtkas mu
šeikų. Bet ir čia alkanoji ar
mija greičiau eina 
negu jie prie mūs. 
tu, matomai, policija pabijo- tengia kūno 
jo žvėriškai pulti ant mūsų. į kaulai vos laikosi odoje, žie

ma netoli. Koks likimas lau
kia alkanųjų armijos—spręs- 

i kite patys.
Reginoj, sužinojome, 

stovi kariuomenė. Todėl 
į buvo tiek drąsos pasitikti 
šeikas. Tačiaus belipant 
sustojančio traukinio, pamatė
me priešakyj kas tai kupe- 
čiuojasi, pasileidome bėgti ar
tyn. Pasigirdo šūvis. Mano
me sau, čia jau nelabai gra
žiai atsitiko. Įsileidę po kele
tą akmenų į kišenius, sprau-

I dėmės į vidurį minios, žiūriu, 
gi vienas policmanas krau
juotas stovi atsirėmęs į vago- 
ną> o kiek toliau antras guli, 
patiestas skersai strytą.

Neužilgo pamatėm iš mies- 
,to atjojant kazokų pulką, tuo- 
į met jau nešėmčs, kur kam pa- 
Į puolė. Ir aš nepamačiau, 
į kaip atsidūriau 14 mylių nuo 
i Reginos. Taip smulkiau ir 
' nebesužinojau, kas ten vėliau 
atsitiko.

čia gavau pas farmerį 
lias dienas padirbėti po 
valandų į dieną. Užėjus 
deliam lietui, paskandino 
sus kviečius ir farmetys mane 
atleido, palinkėdamas viso ge
ro. Man pasidarė pikta, kad 
tokiam lietuj išmeta laukan 
bjauriau, negu šunį ir eik 
kur tu nori. Sukeikęs, 
sprendžiau kulniuoti vėl į 
giną.

Sutemo/pakilo smarkus 
jas ir pradėjo dar ^markiau 
lyti, o iki Reginos dar apie 
10 mylių. Aplinkui nesimatė 
triobų, kad užeiti. Sušalęs ir 
permirkęs žingsniuoju gelžkeliu 
pirmyn. Priėjęs tiltą, palindau 
po juo pasilsėt. Sėdint šlapiam, 
dar šalčiau pasidarė. Pradėjau 
snausti, bet pabijojęs, kad ga
liu nepabusti .ant visados nuo 
šalčio, surinkęs visas jėgas,

mus buožėmis, 
armija eina 

šaukdami ura 
Tačiaus gink-I tą 
mus nugali ir tą.

Papuoliau ir 1

nis pečius, aš pradėjau džio-j 
vinti drabužius, kai įėjęs po- 
lįcmanas, keikdamas varo ma
ne laukan. Išpasakojus, iš 
kur atėjau, pavėlino man išsi-, 
džiovinti. Iki auštant vėl bu-

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS

Ginkluoti Fašistai bus 
Valdžios Armija

fe,

Geo. Kaminskas

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

BERLYNAS. — Hitlerio 
kabinetas nutarė, kad “par
tija ir valstybė yra tas pats 
dalykas.” Tuo būdu Hitlerio 
partija paverčiama valstybe 
ir ginkluoti hitlerininkai 
paverčiami oficialiu Valsty
bės ginkluotu organu. O jų 
vadas Roehm paskirtas į 
kabinetą.

Beužsnūsdamas, 
“son of a hitch’ ’...

Maniau, kad sapnuoju, ta
čiau pakeiki galvą, ugi mano 
“butas/’ apšviestas .elektrinės 
lemputės policmano, stovinčio 
tarpduryje. Aš prieinu prie 
jo ir prašau rūkyti. Dar kar- 

i sukeikęs, duoda man cigare- 
Aš vėl jo prašau penktu

ko del valgio. Tuomet ne
žmoniškai sumaurojo “what Į pės miškų 
the hell is with you,” išėmė ir streikam 
padavė man 
nusiskubinau jieškot alkio nu-1 prastas 
malšint.

Kol susiradau, jau ir aušt J panija, ji užlaiko savo polici- 
pradėjo ir lygiai už 
parų skaniai 'papusryčiavęs, i kioja.
skubinuosi į sutartą vietą. Ki-' Kita priežastis, kuri prive- 
ti buvo jau susirinkę. Mūsų prįe streiko, tai šios kom- 
armijos vadui pasakius^ trum- panjjos ]abai reakcinė politi- 
pą prakalbą, pasipylėme frei- ]<a. čia toleruojama veik tik 

- . 1 vagonai jau francūzai darbininkai. Tiesa.
i dirba ir kitų tautų darbininkų, 
bet jie dirba prasčiausius dar
bus. Galima sakyti, kad kiti 
darbininkai, ypač europiečiai 
priimama tik į tuos darbus, 
kuriuos frajicūzai jau atsisako 
dirbti.

O kaip jau gerai yra žino
ma, tai francūzai darbininkai 
yra dar labiau po kunigų įta
ka, negu kitų tautų darbinin
kai. Jų kunigai net ir į kem
pes atvažiuoja juos išnaudoti. 
Todėl šiai kompanijai buvo 
gera ‘pt'oga tuos darbininkus 
kuolabiausia išnaudoti ir eng
ti.

Todėl niekas netikėjoj 
šioje kempėje kada nors 
galės iššaukti streiką.

Miško Darbininkai Streikuoja; Pats Gyvenimas 
Šankia Juos Vienytis

Kaip bitės avilyj, kaip be
matant apsėdome vagonų sto
gus apie pusantro tūkstančio 
žmonių ir traukiame link Re- 

i ginos.
prie jų,' čia pasirodė dar nejaukes- 

Šiuo kar- nis vaizdas; vienų lopai neįs- 
pridengti, kitų

“LAISVES"
BAZARAS BUS TRIS 

DIENAS

Gruodac-December,

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugu Auką
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpąudami 
niginių aukų 
lams.

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lai
kas labai trumpas. Todėl 
prašome draugų greit pri
duoti aukas, kad galėtume 
sparčiai .ir sėkmingai reng
ti bazarą.
“Laisvės” Administracija

prim ėskite pi- 
bazaro reika-

IKOQVOS, FALLS, Kanada, i svetainėje pasigirdo skanus 
šioje apielinkėje dvi kem-1 juokas.

darbininku išėjo! Darbinink A1 Yra
Reikia pasakyti, j -v,

i j • - - t i --r r r i Vergiškoskvoderį ir as kad- sitas "streikas yra nepa-1 
; streikas, ši miesto. Darbininkai streikuoja m? 

(kompanija yra milioninė kom- be reikalo. Jų algos, reikia 
• pasakyti, visai vergiškos. Per 

dviejų ją ir darbininkus labai perse- mėnesį darbininkai gauna nuo 
20 iki 26 dol. O kurie dirba 
nuo kavalkų, tai gauna tik 2 
ir pusę cento už 16 pėdų ka- 
valkus. Paskiaus nuo tų dar
bininkų, kurie dirba nuo mė- 

I nėšių, dar išskaito po 1 dol. 
I daktarui ir 1 dol. už skalbimą.

Po 26 dol. gauna tik tie 
darbininkai, kurie išdirba iki 
pavasario, per visą sezoną.' 
Tad tikra algų skalė yra tik 
18 dol. į mėnesį. Darbinin
kams, kurie dirba nuo kaval
kų, tai dar išskaito po 90c Į 
dieną už maistą.

Darbininku Reikalavimai

Streiko komitetas išstatė se
kamus reikalavimus: 35 dol. 
į mėnesį ir po 5c už kavalką. 
Taip pat reikalaujama, kad 
darbininkas, kuris išdirba mė
nesį laiko kempėje, tai jam 
turi būt išmokėta 35 dol., jei 
jis meta darbą arba bosas jį l^vIgalILlŲ 
paleidžia, nepaisant, kad jisai Į 
ir nepatiktų bosui. | v

Prie tb, darbininkai-dar rei
kalauja laisvės laikyti susirin
kimus kempėje. Tuomet dar
bininkai galėtų apkalbėti sa
vus reikalus ir juos negalėtų 
taip, boseliai ir bosai išnaudoti.

Darbininkai vieningai vei
kia ir laikosi streike. Juos 
vienija jų pačių reikalai. 

Miškų Darbininkas.

Nušovė Vyrą, Gauna 
$50,000 Turto 

1%

WOODBURY, N. J. — 
Teismas atsisako apkaltinti 
ponią Clark ir atiduoda jai 
jo§ vyro nuosavybę vertės 
$50,000, nežiūrint to, kad ji
nai savo vyrą nušovė. Ji 
skundžiasi, kad vyras pada
ręs ant jos užpuolimą ir per
skilęs galvą, todėl buvus 
priversta jį nušauti.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
- Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 

nuo 9

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vd. lt

IM « frag dien, Beredomn ir hubaloms 
iki 7:80 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28 r d Stryto

Phone, Evergreen 8-9130 Ignition Specialist

Nuo Išsinarinimų .
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

l’er suvirs 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu _ greitam, skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
3Sc.,ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

WOLF AUTO REPAIRS
\ L *

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

kad 
ne- 

mu- 
nuo

kad

PAIN-EXPELLER
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 

Near Manhattan Avenue

ke- 
16 
di- 
vi-

sau 
nu- 
Re-

ve-

Juk 
kunigai prakeikia* tuos darbi-- 

’ninkus, kurie streikuoja. Ta
čiaus streikas jau yra faktu.

Lapkričio 21 d. parėjus dar
bininkams iš girios, jau rasta 
kelis darbininkus atsiųsta iš 
Medžio Darbininkų Industri
nės Unijos organizuoti dar
bininkus. Ir labai gerai vis
kas pasisekė. Tuojaus vienas 
iš juf kaip tik po vakarienės, 
sušapkč abiejų kempių darbi
ninkus į vieną vietą. Kitas 
darbininkas pasilipo ant me
džių krūvos ir pradėjo aiškin
ti, kad darbihinkai turi kovo
ti už geresnes darbo sąlygas.

Ilgai įkalbėti nereikėjo. Mo
mentaliai darbininkai sutiko 
eiti streikam Ant rytojaus vi
si darbininkai išėjo iš kem
pių. Sudarė pikieto eifes. 
Pasiliko tik. bosas su- pora sa
vo pagelįininkų. Vakar kem
pėse buy?b toks judesys, o da
bar tik -vėjas švilpauja.
' Darbininkai laikosi gerai. 
Jie yra tdar religiniai, tikinti, 
bet duonos kąsnis verčia juos 
mestis į kovą ir laikytis sykiu 
su kitais darbininkais. Susi
rinkimai įlaikoma ukrainų sve
tainėj, 4 uos lanko visi darbi
ninkai ir\ klausosi kalbėtojų 
kalbų. Religijos klausimas 
neliečianlia.

Bet kuomet kalbėtojas pa
sakė, kad kunigas parūpino 
streikląužiams vežti troką, tai 
jį streikuojanti darbininkai 
norėjo pasiųsti pas dievą, / ' •

•4>

4>

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Siūlo Imti Pirštų Antspaudas 
Visiems Piliečiams

WASHINGTON.— New 
Yorko valstijos senatorius 
Copeland ruošia į kongresą 
įnešt bilių, kuris įvestų 
pirštų antspaudų ėmimo 
sistemą del visų piliečių, Į 
visus būtų žiūrima, kaipo į 
kriminalistus.

Vyrų ir Motery 
Ligos Gydomos 

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. '

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

X-Spindu)iai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina z- 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patari/nas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

be?

DR. ZINS
119 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

-^Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

' O Sekmadieniais 9 A. M. rki 4 P. M

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
• 700 GILZŲ 63c 

(100—9c; Barons—12c)
1 SVARAS TABAKO“ $1.00 

Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

% VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1,78. 

' Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
x garotų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

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

ir akuratnai.. '
Specialias nuolaidas duodame restaucačijom. •

L. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New York City. Tel. Aly. 44836

(tarpe 10, ir 11 Sts.)

<♦>

iš

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

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

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

ryto iki 9 va), vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
' Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
rųiausias 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



Šeštas Puslapis Pirmad., Gruodžio 4, 1933

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Būtinai visi nariai atsilanky

kite. Valdyba.

išRANDAVOJIMAI
/ '• PASIRANDAVOJA

Ši Vakar? Prakalbos-Paroda

ĮVAIRIOS ŽINIOS 1 B LD.S. Jaunuoliu Kuopas * ™
Parengimo kams gyventi, kurie vieną

kartą į 365 dienas gauna pa
valgyti iš kapitalistinių lab
darybės įstaigų. Tie darbinin
kai gali išsigelbėti tik per ko
vą, priversdami kapitalistų 
valdžią suteikti jiems žmoniš
ką pagelbą. ,

Sovietą Inžinieriai ir Archi
tektai Jau New Yorke

Aido Choras Stoja už Negrus , . ... ~ . „r . . „ r. 3 i Lapkričio 30 d. “Laisves” 
Jaunuolius j svetainėje įvyko LDS jaunuo-

---------  lių vakarėlis. Tik neteko pa- 
Penktadienį vakare, radio tirti priežasties mažo svečių 

ir kapitalistinė spauda išne- atsilankymo. Mano supratimu, 
šiojo žinią, kad nekaltas neg-; bene bus pačių jaunuolių kal- 
ra’s jaunuolis 
terson, vienas 
Scottsboro- negrų 
jau nuteistas mirtin—sudegin-1 ypač LDS narių, 
ti elektros kedėje. Tą vakarą i užduotis i 
Aido Choras laikė 
Lietuviai jaunuoliai 
Alabama valstijos gubemato- labai blogi santikiai 
riui ir teisėjui Callahan pro-! jaunais, 
testą prieš neteisingą nuo- bus. tai 
sprendj. Aido Chorą turėtų ■ nupuls, 
pasekti ir kitos lietuviu dar- • 
bininkų organizacijos. Ginki
me nekaltus negrus jaunuo-į 
liūs! ,

Heywood Pat- tė, už blogą prisirengimą ir 
iš devynių garsinimą. Bet, žinoma, ne

jaunuoju,' gulima apleisti ir suaugusių, 
. Juk tai jų 

‘ i paremti jaunuolių 
i pamokas. 1 parengimėlį, kartu pakelti ir 

pasiuntė jų dvasią. O dabar atrodo 
senų” su 

Ir jeigu ilgiau taip 
jaunuolių ūpas visai

Sandėliai Užversti Prekėmis

Vaikų MokyklėlėsLDS
Studentas, S. Padegimas.

Renegatai Bijo Darbininku
Iš Brooklyno Lietuvių Darb. 

Org. Bendro Fronto 
Darbuotės

' New York Stock Exhange 
pranešd, kad lapkričio mėnesį 
sandėliuose padidėjo prekių 
kiekis ant 10 nuošimčių. Kas 
reiškia, kad sandėliai dar dau
giau prisipildė tavorais ir turės 
padidėti bedarbė. Kaip mato
me, šūkavimai apfe NRA yra 
vienas 
kitas.
1 ištinę 
Now!’ 
įlinkai
tvarkoje išpirkti visas prekes. 
Kriziai! ir bedarbės išnaudoji
mo tvarkoje yra neišvengiami.♦

dalykas, o praktikoje 
Nesvarbu kiek kapita- 
spauda šauks “Buy 
(Pirkit dabar!), darbi- 
negali kapitalistinėje

Lovestoniniai renegatai pie- 
! šakyje su Zimmerman bando 
neįleisti į International La- 

i1 dies Garment Workers unijos 
į22 lokalo Augščiatisią Tarybą 
. kairiojo nusistatymo draugų.

► pirmi-

Lapkričio 29 d., vakare 
įvyko Brooklyno lietuvių orga 
nizacijų atstovų į bendrą fron-j Eiliniai nariai išrinko p.*mi
tą susirinkimas. Tai buvo pir-! ninką ir sekretorių iš kairiųjų 

nesenai darbininkų, tai tie ponai neno
ri jiems užleisti vietas.

Zimmerman, taipgi stengia-

Dar Vis Yra Kietakakčių

mas susirinkimas po
Įvykusiai konferencijai.

Dienotvarkės darbuose įėjo I
vyriausiai du sekami punktai:'si padėti Will Herbergą kaipo 

“apšvietos” vedėją, kuris pir
miau buvo mokytojum sočia- I

" 1. Sudarymas pačios dar
bui vadovybės, ir

/2. Ką ir kaip turėsime veik- listų mokykloje. Jie nori nuo- 
ti, ■; dyti darbininkų protą renega-
Susirinkime atstovauta Amai- j tiškomis pasakomi^ fb socialis- 

gameitų Lokalas 54, Amerikos! tiniu “moksliu” 
Lietuvių Piliečių Kliubas, i
Martyno Liuterio 1 Draugija,
LDS kuopos, ALDLD kuopos 
ir Aido Choras. Nors buvo 
išrinkti, bet neatsilankė Jun
ginės delegatai (vienas iš jų 
buvo atėjęs pirm susirinkimo

Thanksgiving Parorf&s ir 
Kapitalistinė Labdarybė

< Thanksgiving? į (padėkavo- 
nčš) dienoj, New Yorko mies- 

' ’buvo su
rengta parodos, kuriose, kaip 
sako kapitalistinė spauda, 
dalyvavo desėtkai tūkstančių, 
850 pęlicistų ir buVo susirinkę 
1,000,000 žiūrėtojų. žinoma, 
parodavo visokie buržuaziniai

Tarptautinių Santikių Kliu- 
be kalbėjo daktaras Theodo
re Brameld, kuris yra buržu
azinis 
knygą 
labai r 
Valstijc' 
Sąjungą, 
sutikti 
Sovietų! Sąjungoje, kur naiki- 

• narna privatinė nuosavybė ir 
darbininkų išnaudojimas. Dr. 
Brameld sako, kacl pripažini
mas Sovietų Sąjungos per 
Ameriką,' suteikė dirvą platin
tis komįinizrriui Jungt. Val- 

Dai* vis atfeirh-nda kie-

filozofas ir parašęs 
apie komunizmą. Jis 
ūstavo, kad Jungtinės 
s pripažino Sovietų

Jiš niekaip negali
su sistema, kaip yra

Atsisteigus tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų diplomatiniams ir prekybos 
ryšiams prasideda didesnę 
prekyba. Į New Yorką atvy
ko grupė Sovietų inžinierių ir 
architektų. Jų tarpe yra 1. 
F. Soloviev, direktorius Sovie
tų instituto išradimų, planų ir 
namų budoyajimo ir S. M. 
Kravetz, vyriausias vedėjas 
Maskvoje kasamos subvės. Jie 
apsilankė Rockefeller Centre, 
kur yra didžiausi teatrai ir 
įrengimai ir tinkamai juosi 
apžiūrėjo.

Pinigai, Aukos ir Vargai
New Yorko taksų kolekto

riai, kurie išrenka nuo įplau
kų taksus paskelbė, kad jie 
jau surinko $296,444,612 pi
nigų. Graži suma, bet bedar
biai negaus žmoniškos pašal
pos. Kapitalistine spauda 
pučia, kad laike Thanksgiving 
dienos garaširdžiai suaukavo 
bedarbių pašalpai $449,348. 
Tai lašas į jūras. New Yorke 
yra apie 1,500,000 bedarbių, 
tai kiek gali už tokią “sumą“ 
pašelpti bedarbių? Nieko! 
Kad New Yorke baisus bedar
bių vargas, tai tą liudija ir 
tas faktas, kad prie verstinų 
darbų į keturias dienas užsi
registravo 50,000 bedarbių, 
kurie sutinka,įkad ir už pa
valgymą dirbti;

“Laisvės” svetainėje šį va
karą, tai yra pirmadienio 7 :30 
vai. vakare, įvyksta labai svar
bios prakalbos ir ALDLD kny
gų paroda. Kalbės d. D. M. 
Šolomskas, šios organizacijos 
Centro Komiteto sekretorius 
ir V. Zablackas.

i Pasaualyje yra daug svar
bių įvykių: Pripažinimas So
vietų Sąjungos per Ameriką, 
karo pavojus tarpe kapitalis
tinių valstybių ir SSRS, kas 
bus Vokietijoje? Kodėl tapo 
nuteistas negras jaunuolis Pat
terson mirti ir kas mums lie
ka daryti? Ir daug kitų,svar
biu klausimu bus išaiškinta.

Taigi šiose prakalbose bus 
! ir ALDLD išleistų knygų pa
roda. O tas taipgi labai svar- 

; bll.
Drg. V. Zablackas, vienas iš 

| veiklių jaunuolių, kalbės anglų 
kalboje apie Amerikos lietu
vių jaunuolių pareigas ir jau
nuolių judėjimą pasaulyje. 
Įžanga veltui. Ateikite visi' ir 
atsiveskite savo kaimynus.

Pasi randavo ja 4, kambariai sulyg 
vėliausios mados įtaisymo, netqli 
Ave. M. “S.” stoties; garu apšildo
mi; randa pigi; visi šviesūs.

Mrs. KRIPAITIS
1337 E. 5th St. Brooklyn, N- Y.

(286-288)

Telefonas: Stagg 2-9105 ;

DR. A. PETRIKĄ i
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS ;
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto ; 

iki 8 vai. vakare ;
Penktadieniais ir šventadieniais ; 

tik susitarus

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi. v

JONAS STOKES . 
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Nepraleiskite Šį Koncertą
Nedėlioję, 10 d. gruodžio, 

Labor Lyceum svetainėje, 
įvyksta d. K. Menkeliuniūtės 
koncertas. Šis koncertas bus 
vienas iš geriausių. .Dalyvaus 
daug lietuvių , dainininkių: 
Menkeliuniutė, Mickunaitė, 
Tamkiūte, Kavaliauskaitė ir 
Valatkiutė. Dainuos Frank 
Stankūnas. Bus geri daininin
kai ir kitataučiai—L. Barbara, 
A. D’Anlico: G: Pecaroro, — 
gitaristas ir kiti. Visi būkite.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūminei ir chroniškas vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odos 
Padarau iityrimua kraujo ir ilapomo

DR. MĘER
W. 44th St. Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

BOSTON LUNCH

156

Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti

MEDIKALIS PATARN-AVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir $4)00 
“UH I egzaminavimas

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vąkare kožnąi dieną.

K

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

MONTRIMU - CANADA

J. M. ROSENFELD |
ADVOKATAS §

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- j 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

ir prašė jam įduoti raportą, į te, aiit Broadway 
nes jis negalįs būti susirinki
me del užsiėmimo kitu dar
bu) ir tūlų kitų mažesnių or
ganizacijų atstovai.

Sekretorium išrinktas R. 
Mizara. Prie to! pasekmin- 
gesniam darbo varymui pir- ■ kliubai, tie, kas yra sotūs, 
myn, nutarta sudaryti tam tik- į Tuom pat kartu kapitalisti- 
ras komisijas, kurios susiriš su i nė spauda praneša šį tą ir 
tarptautiniu judėjimu New , apie Brooklyno ir New Yorko 
Yorke, ten veiks ir iš savo vei- ’ alkanuosius darbininkus. Vien 
kimo raportuos bendruose į Raymond gatvės kalėjimą 
bendro fronto delegatų susi- buvo sutraukta 500 benamių, 
rinkimuose, kurie įvyks kiek-! kurie ten gavo “turkių” pietus 
vieną mėnesį pabaigoje.

Tam tikslui sudaryta seka- dievui, 
mos komisijos: (1) Kovai už j Įėjimą eina valgyt, tai ne ko- 
bedarbių reikalus, (2) Kovai j kis tų žmonių gyvenimas. Sal- 
prieš karą ir fašizmą, ir (3) vatiqn armijos įstaiga po nu- 
Kovai už socialę apdraudą. j meniu 28 Ashland PI. pamai- 

Į komisiją kovai už bedar-rtino 1,200 žmonių. v
bių reikalus įėjo sekanti asme-i Brooklyne dvidešimts devy- 
nys: Taras, Deapsienė, Ra-j nis policijos stotys išdavė 816 
moška, Bertašius ir Stank e vi-, tikėtų del gavimo veltui mai- 
čius (Taras pirmininkas). 'sto. Queens paviete dvylika

Į komisiją kovai prieš karą į policijos stočių išdavė 165 ti- 
ir fašizmą: J. Weiss, Zablac- \ kietus. Ridgewood Lions kliu- 
kienė, Laukaitienė, Pranaitie-, bas suteikė 350 beskių del al- 
nė ir Poškaitis (J. Weiss—pir
mininkas).

Į komisiją kovai už socialę 
apdraudą: E. f Jeskevičiutė, 
M. Nazveckas, Lęvandauskas, 
Grybas ir P. Buknys (Pirm. E. 
Jeskevičiutė) .
« Šitaip veikdami, susirinku
sieji manė, galėsi^ pasekmin-| 
giau atlikti savo pareigas ir 
padėti kovojantiems darbinin
kams už minėtusi dalykus.

• Nutarta, kfid kiekvienas su
sirinkimo dalyvis bandytų sa
vo organizacijų susirinkimuose 
perstatyti mūsų darbuotės 
planus ir kviesti,, visus lietu
viui darbininkus Brooklyne 
padėti mums veikti visais gali
mais būdais.

Apie mūsų veikimą ir pla
nus, nutąrta informuoti pla
čiąją darbininkų visuomenę 
per dienraštį “Laisvę” ir laiš
kais organizacijom, o taipogi 
gyvu žodžiu.

Sekr. R. Mizara.

ir po to “karštai pasimeldė
O jeigu jau i ka-

stijose.
takakčhh, kurie zaunina prie 
SSRS.

Jiems Gerai Gyventi

MENKEL1UN1UTES

KONCERTAS
______ ;______ ,------------------------------ -

" The Firestone Tire & Rub
ber Co. paskelbė, kad šiemet
ji padare gryno pelno $2,397,-' 
060. žinoma, ponai dar ne
pasitenkinę, nes pereitais me
tais jie ;*padarė pelno $5,151,- 
978, kas davė dividendų po 
$10.00 ant kiekvieno Šero. 
Štai kam kapitalistai samdo 
darbininkus ir verčia kuo 
greičiau dirbti, nes tas jiems 
teikia pelnus. Gi kada nega
li parduoti prigamintų pro
duktų, tai meta darbininkus i 
laukan.

10 Gruodžio (December) 
Labor Lyceum Salėje

949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Bus Didelis “New Masses” 
< Koncertinis Parengimas
Proletarinės dailės žurnalo 

“New Masses” lejdėjai ren
gia labai puikų koncertą. Jis 

gruodžio, Great 
139th St. ir 

Pradžia 8:30

20 St. James St. East 
| Tel. HArbour 3424

Apvogė Teisėjo Dukterį

kanų jų.
Buvo visa eilė kliubų, kaip 

vė Tamaqua demokratų, žydų 
pagelbos ' organizacija ir net 
atskiri valgyklų savininkai, 
kaip A. Freed, 208 Parksido 
Avė., kurie suteikė nuo 100 
iki 150 del alkanųjų žmonių 
maistą. Tai čia tik kelios 
buržuazinės labdarybės, apie! 
kurias taip daug šaukia kapi-Į > 
talistinė spauda, kad jos ir jie J 
pamaitino “turkių” 
alkanus ir benamius, 
tančius ir badaujančius Broo
klyno gyventojus.

Bet, jau vien tas parodo, 
kaip kapitalistinis pasaulis 
yra supuvęs, kada vienoje pu
sėje turčiai kraunasi turtus, 
sandėliai lūžta nuo užverstų 
gerybių, kutias pagamino dar
bininkų rankos, tai kitoje pu
sėje, .tie patys, kurie- sutvėrė 
kapitalistams pelnus,—-badau
ja ir vargsta. ,Jau nekalbantį 
apie kokybę tų “turkių* pie- 9th Ąve.

Trečiadienį, vagiai apvogė 
panelę K. Cahalari ant $3,000. 
Ji yra teisėjo duktė. Vagiai 
įsigavo į jų nammą, 23 E. 94th 
St. ir išvogė deimantus ir auk
sui. ‘įViėnas deimantas svėrė 
21.2 karatus. Panelė labai 
nusiminus. Toki tai Ameriko
je teisėjai, jie, • jų dukterys'fr 
giminės prisikrovę\ turtų, dei
mantų, aišku; .keno reikalūs 
jie

ivyks 10 d. g 
Hall Colledge, 
Convent Ave. 
vai. vakare.

Koncertinė.
viena iš geriausių : Rusų-Am e- 
rikonų styginis kvartetas, L. 
Geesenway, L. Gabowitch i’r A 
Gray smuikininkai; S. Balenko 
cello; bus augštos muzikos 
duetų smuikos ir piano. Sovie
tines dainos: Raudonos Raita- 
rijos daina, šokiai ir dainoš; 
mūsų vadas, pionierių daina ir 
kitos. Šis parengimas bus tin
kamas visais atžvilgiais iš dai
lės pusės. Tikietų kaina $1.- 
00, 75c. ir 50 centų ypatai,

Reikia priminti ir tą, kad 
bus humoristų, kurie krės vi
sokius darbininkų dvasioje 
juokus. Lietuviai 'darbininkai 
privalėtų susipažinti su tarp
tautinėmis dailės spėkomis, 
kad jų sugabumus pemešus ir 
į mūsų sceną.

STEPHEN BREDES, JR:
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

gina.

{vairios Nelaimės
Peter Kebert, '59 metų am- 

pietais žiaūs, • gyvenąs^ 2,664 Kings- 
vargs- bridge Terr, nusišovė valyda-

mas šautuvą, besirengiant eiti 
medžioti.

’ Trys asmenys yra sužeisti 
nelaimėje automobilių. Du au
tomobiliai susikūlė ant ,32nd 
St. A. Quellette, 22 metų am
žiaus pavojingai sužeistas.

C. Healy, 74 metų moteris 
numirė nuo •apdegimo, o jos 
Anna, 'kuri turi 80 metų> dar 
gyva. Jos abi apdegė užsi
degus namui po antrašu 617

programa bus BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 6-5310 *

J. GARŠVA
i Graborius (Undertaker) 
i ' '■ :
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I
 Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių; parsamdo au-t 
tomobilius ir kerietas veselljoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

| 231 Bedford Avenue
Į BROOKLYN. N. Y.

LORIMER RESTAURAN1
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

i

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pavardykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

K. MENKELIUNIUTĖ 
, Žymioji Mezzo Sopranas 
Duos Keletą Dalių iš Operos 

, Cavallei’ia Rnstįcana
. ; A. MICKUNAITĖ 

Coloraturo Soprano. Keturis me
tus dainavo ir lošė operas Itali
joje ir dalyvavo Lietuvos operoje.

Dalyvaus Šie Dainininkai: 
Arturo D’Amico, ' Baritonas 

Luiga Barbara, Tenoras
Isotta Odiema,

• Mezzo Šopranas 
Violet Tamkiūte, Sopranas

L. Kavaliauskaitė, 
'Mezzo-Sopranas 
Adelė yalatkiūtė, 

Dramatiškas Sopranas s 
Fr ana s ^Stankūnas, Bass

George Pecaroro'
Garsus havarietis gitaris

tai irgi dalyvaus.
Prašome susirinkti anksti, 

kad galėtume pradėti kon
certą' paskirtu laiku.

Rengėjai.

Choras “Pirmyn” Perkėlė 
Pamokas į Kitą Dieną

Great Necko choras “Pir
myn” nutarė perkelti savo pa
mokas iš antradienio vakaro į 
penktadienį. Pamokos įvyks 
kas savaitė. Sekančios pamo
kos bus penktadienį, 8 dieną 
gruodžio, Strauko svetainėje, 
8 vai. vakare. Kviečiame vi
sus Choro narius, ' ypatingai 
jaunuolius dalyvauti pamoko
se. Padarykite galingą Chorą 
rą “Pirmyn”.

Pirm. F. Klastov.

LDS 13 Kuopos Nariams 
E New Yorke

** t

Šį pirmadienį, gruodžio 4 
d., įvyks svarbus mėnesinis 
LDS 13-tos kuopos susirinki
mas svetainėj kampas Glen- 
more ir s Fountain Ayenue’s, 
Brooklyn, N. Y. Pra'džia 8-tą 
vai. vakare.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P. SALLAS 
(BtELAUSKAS) 
GRASOMUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRA.ND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. -TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MJJS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATAhNAUSIM. i

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKT^ MŪSŲ.' 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . *




