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HONEA, S. C.— Per mili- Amerikos Darbo Federaci-

M. Woll Reikalauja Greit Sutaikyti Streiką, 
Bijodamas Komunistų
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į Nuo New Yorko iki San zavo komitetas kovai prieš j
Francisco, nuo tolimųjų pie- karą ir fašizmą ir rūpinasi į 

jau|tinių valstijų iki Kanadai delegatais.
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Kiek laiko atgal buvo paskelb
ta, kurios A.L.D.L.D. kuopos 
pralenkė nariais 1933 metų kie
kį. šiomis dienomis prie minė
tų kuopų prisidėjo ir 86 kuop, 
Chicago j. Drg. A. Kaukas,
kuopos sekretorius, dar prisiun
tė duoklių už narius. 8C 
1933 metais turėjo 27 na', 
dabar ji jau turi 29. Draugai' 
ketina dar daugiau gauti.

Nacionalėi šimtuose miestų eina prisi- 
antrąjį

Iš nemokėjusių duokles pasi- 
mokėjo sekamos kuopos: 73 
kuopa iš Summerlee, W. Va., į 
per drg. Matėjuną; 119 kp. iš į 
Lynn, Mass., per drg. J. Put- j ,
rj; 131 kp. iš Saginaw, Mich., į Renka Delegatus Net Amerikoną Legiono Nariai; Iš New 
westb Erank foX’’iii, * Z? <i>f ‘ Yorko Bus Bent 5 Lietuviai; Ką Sako Kiti Miestai? i 
F. Saučiulį.

KRISLAI
A.L.D.L.I). Reikalai.
Dideles Pareigos.
Partijos Sukaktuvės.

Rašo D. M. šolom&kas

Darbininkai Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėaįtc' 
Pasauli!

- BOSAI PRISIRENGĘ DAUGIAU STREIKIER1U ŽUDYTI
l _________________________________________ ____________C.__________________________________ c! LAUKIAMA ANTRA TIEK DIDESNIO KONGRESO PRIEŠ KARA, FAŠIZMU

Streikuoja šimtai tūkstan
čių audėjų. Patersone 
apsijungė kairioji 
Audimo Darbininkų Unija su rengimai vykti į 
Amerikos Darbo Federacijos Amerikos prieškarinį, prieš- 
unija. r- 
ir eilėje kitų miestų, 
ninku vienybę galima tik pa
sveikinti. Mūsų visų pareigai 
pagelbėti audimo darbiniu-1 
kams laimėti jų sunkią kovą. 
Išnaudotojai baisiausiai pris
paudė audėjus darbininkus, negu 
kad jie jokiu būdu negalėjo į kongrese New Yorke, kur 
toliaus pragyventi iš dabartį- į dalyvavo 2,600 delegatų, 
nio uždarbio. Tekstilės dar-Į 
bininkai buvo priversti skelbti' 
streiką.

Šiemet sukako 15 metij nuo' 
Jungtinių Valstijų Komunistų; 
Partijos įsikūrimo. 
Partija susiorganizavo pra-! 
džioje rugsėjo 1919 metais.! 
Tais pat metais rudenį sekė;1 
žiaurusis Palmerio užpuolimas, 
ir areštai. Per porą metų! 
mūsų partija buvo priversta, 
veikti slaptai. Minint šias su-j MONTREAL.Kanados 
kaktuves, prašomi visi draugai į Advokatų Draugija savo su
rašyti atsiminimus ir siųsti į I sirinkime duoda teisėjams 
mūsų dienraščius. “Laisvė” iš-1 patarimą, kad piktadariai, 
leis speciali savo numerį Kom. nuteisiami už žmogvagystę i 
Partijos sukaktuvių paminėji- Re daugiau kaip penkiems 
mui ir minėjimui 17-kos ^netų metams, būtų pirma bizū

nais nuplakami.
’ Būsią padaryta Ontario

• provincijos seimui įnešimas 
užtūrėti bankuose pinigus 

į tų žmonių, kurie būna kid-!
napinarni, taip pat ir pini

ngus jų giminių, idant nebū- 
į tų žmogvagiams išmokama 
j už pagrobtų žmonių paliuo- 
: savimus.o,

Brooklyn© ir New Yorko j 
lietuvių organizacijos auto-1 
mobiliu pasiųs bent penkis | 
delegatus. Page idaujama j 
žinių iš kitų lietuviškų kolo-į 
nijų,—ką jos daro pasiunti
mui atstovų į tą begaliniai 
svarbų kongresą.

Prie kongreso dedasi net 
aiškiai religinės organizaci- 

Ijos. Pav., Union Theologi-j 
Gauta pranešimai, kad ' nes Seminarijos profesorius, į 

, jau trys Amerikonų Legio-Į metodistų bažnyčios žymus j 
j no kuopos išrinko delegatus, 1 veikėjas, ragina parapijas 
nepaisant priešingumo iš fa-! dėtis prie to darbo, kad už- 
šistinių komandierių pusės, kirst kelią gręsiančiai hitle- 

? KomunistuiHoustone, Tex., susiorgani- riškai vergijai Amerikoje.

Tą pasekė darbininkaiI fašistinį kongresą, kuris 
.. -■ . į prasidės rugsėjo 28 d. Chi- 

cagoj. Sąjunga Kovai prieš 
i Kara ir Fašizmą, todėl, tiki- 
I si, kad į Chicagą suplauks 
antra tiek daugiau delegatų, 

buvo pernykščiame

APART 11) NUŠAUTU AUDĖJU, DAUG MIRSIĄ NUO PAVOJINGU ŽAIZDŲ
Naujosios Anglijos Policija Krauna Bombas Į Sandėlius 

Prieš Streikierius; Dar 15 Milicijos Kuopų N. Carolinoj; 
Streikas Skleidžiasi; Šiandien Jis Apimsiąs Lawrence.

Sumanymas Bizūnais 
i Plakt “Kidnaperius”

sukaktuvių Proletarinės Revo
liucijos Rusijoje. Rašykite, 
draugai, kad jūsų raštai galė
tų tilpti.

Vokietijos Submarine 
Slaptoji Statyba

Amerikos Politikieriai Var 
šmugelį su Ginklų Kom

panijomis
❖

WJSjHIfGT?N' —VB"’| LAWRENCE, Mass. — 
yęs rr i v ~ Ą !’i Pranešama, kad 10,000 au- onas P Koster rase Anieri-,d5j ikietag .. w mies 
k°s Electric Boat Kompani-| iasi strei^
jai, kad Vokietijai yra dir-.kan .§vegt 20 000 Lawrence 
bama pojurinių valčių (sub-;darbininkų. Bet policija
mannij) mašinerija švedi-j ruošiagi juog ant ke]i gi. 
joj Holandijoj, Šveicarijoj i tik}i h. ncpi.aleisti. 
ir kitose mažose salyse. O Į 
sulig Versalės sutarties yra Į 
uždrausta Vokietijai staty
dintis submarinus. JCoster

WASHINGTON. — Au
dėjų streiko komiteto pir-

Senieji Vadai Pardavė 
Alumino Darb. Streiką

PITTSBURGH, Pa.—Fred 
Keightly, NRA tarpininkas, 
ir Dae Williams, Darbo Fe
deracijos viršininkas, pada
rė sutartį su Alumino Kom
panija. Po mėnesiui streiko 
liepia 8,700 darbininkų grįž
ti darban be jokio f 
užtikrinimo. Sako, kompa
nija jau pripažįsta “bendras] 
derybas,” kad darbininkai | 
galėtų išsirinkt į jas savo 
atstovus. Kompanija neva 
pripažįsta ir darbininkų 
uniją, bet Federacijos vadai 
nusileido, kad šalia darbi
ninkų unijos galės dirbtuvė
se būti ir kompaninė unija 
ir visai neorganizuoti dar
bininkai. Kompanija keti
na atgal priimti streikierius, 
apart tų, kurie atsižymėjo 
“prievartos veiksmais”;* ir 
Federacijos vadai su tuom 
sutinka, kad būtų išmesti 
veikliausi, karingiausi strei- 
kieriai.

Visa sutartis ištisai 
pardavimas darbininkų 
kalų.

I

Paveikslėlis vaizduoja Chicagos mokytojus, 
suėjusius atsiimti užvilktas algas net iki dvie
jų metų. Miestas gavo $28,000,000 paskolos iš 
Washingtono valdžios ir pradėjo atsiteisti mo
kytojams. Bet tik per ilgą sunkią kovą jie at
griebė savo algas.IŠ LIETUVOS

Naziai Uždraudė Kalbėtis lyra kilusi iš Rygos, 
su Lietuvos Piliečiais

Vokiečių
sąlygų j nų baro pasienio policija įsakė 

vietiniams savo gyventojams, 
kad jie dirbdami laukus pa
sienyj arba šiaip susitikę su 
Lietuvos piliečiais nesikalbėtų 
nieč nieko. Esą į pasveikini
mą galima atsakyti “Heil Hit
ler” ir daugiau, nieko.

Naziai žudo Lietuvius?
Klaipėdoj prasidėjo labai 

dažnas žmonių dingimas. Pir
miausia, kaip jau žinome, din
go vachmistras Jesutis, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo 
hitlerininkų nužudytas.

Birželio m. dingo pirklys iš 
biržos. Dabar jau žinoma, kad 
jis buvęs susibaręs su dviem 
hitlerininkais.

Rugpjūčio m. pradžioj taip 
pat dingo Balčiūnienė, kuri

yra 
rei-

Dabar jau yra žinoma ąpie 
naują dingimo įvykį, šiomis

Šilėnų—-Skardupė- dienomis mokinys Pleikis, išė- 
3ijęs į mokyklą, taip pat nebe- 
» I grįžo namo.

Visuotinos Amnestijos 
Nebus

Kaunas. — Kalinių daugu
mas laukia, kad “prezidento” 
Smetonos 60 metų amžiaus 
sukakties proga bus paskelbta 
visuotina amnestija. Tačiaus 
greičiausiai tokios amnestijos 
nebus, tik gal bus daugiau pa
tenkinta malonės prašymų.

Taip pranešama klerikalų 
“Ryte.”

Revoliuc. politiniai kaliniai, 
žinoma, neprašys budelio ma
lonės; taigi ir nebus jie liuo- 
suojami. Galės būt paleista da
lis kriminalistų, kurie visuomet 
prašo valdžios malonių.

icijos užpuolimą ant audėjų įjos rugsėjo 6 d., kalbėdamas 
streiko pikieto, kaip jau va-iKiwanis Kliubo bankiete 
kar minėta, tapo nužudyti 6 į Douglas viešbutyje, ragino 
streikieriai; rimtai sužeista į kaip galint greičiau audėjus 
30. Greenville, S. C., poli-; susitaikyti su kapitalistais, 
cininkas nušovė vieną strei-1 Nes kitaip “tūlose vietose 
kierį. Augustoj, Ga., mirė ■ gali streike viršų paimti ko- 
vienas ir Trione du streikie- į munistai.” Jis ragino dar
nai, kurie buvo pavojingai į bininkus apginti dabartinę 
sužeisti trečiadienį. Gręsia 
mirtis daugeliui kitų sužeis
tųjų. Yra šimtai areštuotų.

Georgijos, N. ir S. Caroli- 
nų valstijose surinkta kokie 
6 tūkstančiai padaužų, ap-į greičiau 
ginkluota ir prisaikinta 
kaip specialiai policininkai 
prieš streikierius. North Ca- 
rolinos gubernatorius pa
šaukė dar 15 milicijos būrių 
mirtinai kovai prieš streiko 
pikietuotojus. Naujo sios 
Anglijos policija prisikrovė • 1 — 1 • V. i • I

“visuomenės ir politikos 
tvarką.” Tai tokie lyderiai 
vadovauja dabartiniam au
dėjų streikui. Juo darbinin
kai darosi kovingesni, tuo 

į “vadai” skubinasi 
visą streiką per derybas 
parduoti.

Eina į Kovą Lawrence, 
Mass., Audėjai

LAWRENCE, Mass. — Iš 
didžiųjų Naujosios Anglijos 
audimo centrų vien tik šia- 

į sandėlius tiek bombų, kaip me mieste iki šiol faktinai 
dar niekad pirmiau.
Pati Unija Apsaugotų Kom

panijų Dirbtuves?
Streiko komiteto pirmi- į 

ninkas Gorman taipgi verk- Lowellio audėjų verpėjų, 
šieną prieš žudynes; prašo, 
kad Roosevelto valdžia jas I c z - •
sustabdytų; siūlosi fabri- ?eJ°f 
kantams, kad, girdi, Darbo 
Federacijos audėjų unija 
pati gali apstatyti audyklas 
savo sargybomis, ir užtikri- į .... . .. . ,

kad tuomet viskas būtų Pyminmkes. šiame mieste 
' j Reikia «ii- streikuoja bent 21,000 audy- 
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prast, kad Gormanai lieptų daibimn ų. 
streikieriams nekliudyt ske- 
bų! Tuo tarpu fabrikantai I virš 8,500 streikierių. 
rengiasi dar kruviniau slo-į WaRREN> R< R _ poR. 
pinti stieiką. |cįja ugpUOig bombomis ir

Laižosi prie Roosevelto i lazdomis 1,000 pikietinirikų 
Visuotino audėjų'streiko' PhiHp dirbtuv€s’

komiteto pirmininkas Gor-; 
man rugs. 6 d. vėl pakarto
jo, kad jis “pasitiki prezi
dentu” Rooseveltu ir jo ban
dymais per derybas su bo
sais užbaigt streiką; bet sa
ko, kad visos audyklos ver- 
pyklos turi būt uždarytos 
pirma, negu prasidės dery
bos.

Streiko vadai yra pasi
ruošę daryt . kompanijoms 
nusileidimų ir nuo tų menkų 
reikalavimų, kuriuos išsta
tė audėjų unijos suvažiavi
mas.

Darbininkai turi visokias 
derybas atmesti, iki laimės 
visus minimus reikalavimus. 
Nes tokios derybos reiškia 
užtikrintą audėjų pardavi
mą bosams.

Darbo Federacijos Vice
prezidentas Woll Persi

gandęs Komunistų

nebuvo streiko. Bet unijos 
vadai šiandien jau žada iš
traukt streikan 20.000 Law- 

• rence darbininkų.
Puikiai streikuoja 9,300

FALL RIVER, Mass., rug-

kierių mitingas Stadiume. ■ - > 
Policija neleido į mitingą 
Anuos Burlak, revoliucinės 
Nacionalės Audėjų Unijos

na, 
ramu ir gražu. Reikia su- streikuoja bent 21,000 audy-

Providence, R. yra

i Darbininkai energingai gy
nėsi ir atėmė iš policijos 
tris areštuojamus streikie
rius.
Patersone Streikuoja 13,500

PATERSON, N. J. — Čia 
iššaukta streikan 13,500 šil
ko audėjų verpėjų. Streikie- 
riai deda pastangas greit 
streikan išvesti ir 15,000 šiL 
ko dažytojų.

ALLENTOWNE, Pa.— 
Streikuoja daugiau kaip 60 
nuošimčių visų šilko audėjų.

Auga streikas Philadel- 
phijoj, skleidžiasi Indianoj 
ir visuose tos pramonės cen
truose. Skaitoma, jog da
bar streikuoja ne mažiau 
kaip 600,000. šeštadienį ga
lėsią būt paskelbtas ir 100,- 
000 mezgėjų streikas.

Hitleris Leis Veikti Kata
liką Jaunimo Draugijoms?

Berlynas. — Apie Hitlerio 
sprendimą susitaikyti su Vati
kanu, pranešama, Hitleris nusi
leis ir patenkins popiežiaus 
reikalavimą leisti katalikų jau
nimo organizacijoms ir kitoms 
katalikų draugijoms nepriklau
somai gyvuoti.

SOCIALPATRIOTAI TIE 
PATYS

WEYMOUTH. — Angli
jos unijų kongrese socialpa- 
triotai atmetė visuotiną 
streiką kaipo įrankį prieš 
karą. Kairesnieji delegatai 
šaukė: “Jūs vėl parduodate 
darbininkus, kaip 1914 me
tais !”

W ashington.—Panaikinus 
blaivybę, pasidarė 3,200 ma
žiau kalinių federaliuose ka- [ NEWARK, N. J.—Mat- 
lėjimuose. i’

Beveik “Visi” Japonai už 
Karą Prieš Sov. Sąjungą?

CHARBIN. — Čionaitinis 
Japonų laikraštis “Simbun” 
rašo, kad “turime mylėt ka
rą;...devyni iš dešimties mū
sų tautiečių (Mandžurijoj) 
sako, kad karas būtų geras 
dalykas.” Kitas Japonijos 
imperialistų laikraštis “An- 
spot” pranašauja, kad ka
ras “greitai sunaikintų tuos 
gyvulius iš Sovietų Sąjun
gos” ir ragina net trejų me
tų kūdikius mokint naudot 
ginklus.

Karo pavojus Sovietams 
didėja.

Eva Coo Nusmerkta Mirti
COOPERTOWN, N. Y.—dabar tarnauja Hitlerio vai- mininkas Fr. J. Gorman ža- CT 57Z7.737TT, IT. 7.

da reikalaut, kad šalies vai- Tap0 nuteista numarint el- 
džia atsiųstų reguliavę ar- ektros kedčje Mrs. Eva Coo. 
iniją apgint streikierius nuo Jinai išvien su savo sėbre

džiai.
Electric Boat Kompanijos

su džiau^m^f S’ rtnortavo šai,dančios juos. Martha Clift tiksliai auto-
su džiaugsmu i apoitavo, Alnlkma darbininkus, L«. 
kompanijos prezidentui, kad armįjos generolai ir pulki- 
pavyko padaryt kongresma- njnkai-gali palaikyt strei- 
nus J. H. Martiną ir Fr. 
Fortą nariais atstovų rūmo 
taisyklių komisijos 1928 m.; 
o nuo tos komisijos, girdi, 
visiškai priklauso kongreso 
veikla. Tai ta kongreso se
sija ir nusprendė damokėti 
$3,000,000 Electric Boat 
Kompanijai už ginklus, kai
po “nedateklių.”

Šie dalykai paaiškėjo se- 
natinėje tyrinėjimo komisi
joje rugs. 6 d.

kierių pusę. Visiem žinoma, 
jog armija yra svarbiausias 
išnaudotojų įrankis prieš 
darbininkų klasę.

; ■ 94*''* S A*

būk mobilium mirtinai suvažinė
jo savo tarną, raišą paliegė
lį Harry Wright. Norėjo 
greičiau gauti $10,000 jo ap- 
draudos (insurance) pinigų, 
kuriuos jis buvo jai užrašęs. 
Martha, kaipo valdžios liu
dininkė, gavo 20 metų kalė
jimo.Roo-WASHINGTON.

sevelto paskirta tyrinėjimo 
komisija ketina tuoj aus 
šaukti audimų fabrikantus 
ir Federacijos audėjų unijos 
vadus tartis apie streiko 
baigimą.

Vienoj, Austrijos sostinėj, 
vėl paskleista tūkstančiai 
komunistiniij lapelių, šau
kiančių darbininkus nuverst 
fašizmą.

Kansas City. —• Ligonė 
Eula S. Maria miestiniame 
ligonbutyje sykį per dieną 
nesutarimai rauda kraujo 
ašaromis. thew Woll, vice-prezidentas

Budapest. — Įvyko pešty
nės tarp dviejų čigonų gru
pių, nepasidalinant viena 
gražuole. Užmušta 4 vyrai.
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Dešimts Užmuštų!
Tolydžio, kuomet Amerikos Darbo Fe

deracijos lyderiai šūkauja apie valdžios, 
samdytojų ir reakcininkų unijų vadų 
bendra frontą kovai su komunistais ir 
kitais radikaliais darbininkais, tai teks
tilės pramonės baronai, pasistatę mušei
kas, policija ir miliciją, šaudo kovingus 
darbininkus.

Per tris streiko dienas užmušta de
šimts streikierių, o daugelis sužeista, iš 
kurių, sakoma, nemažai mirs.

Vadinasi, tekstilės pramonės magnatai 
su savo valdžia Greenų ir kitų biurokra
tų prašymus vykdo gyvenimąn, veda prie 
logiškų pasėkų!

Šis negirdėtas teroras, šis samdytojų 
pasimojimas, kruvina išnaudotojų puota 
aiškiai vaizduoja, kas grobiasi už prie
vartos, kas mokina darbininkus pavarto
ti tuos pačius metodus su išnaudotojais.

Akyregyj šitų brutališkumų, darbi
ninkai streikieriai privalo suglausti savo 
eiles juo tampriau ir masiniai atmušti iš
naudotojų kruvinus pasimojimus.

Vienas aišku: nei žiauriausi buržuazi
jos puolimai, nei kulipkos, nei buožės tek
stilės mašinų nesuks, audeklų neišaus!

Tekstiliečiai darbininkai, be to, priva
lo saugotis tų spąstų, kuriuos dabar da
ro Washingtono ponai, kad arbitracijų 
keliu sulaužius šį streiką.

Tiktai plieninė vienybė, griežtas pasi- 
rjžimas, masinė kova pikietų linijose už
tikrins darbininkams šio streiko laimė
jimą!

Niekų Tauzyto jas
Hitleris savo partijos atstovų suvažia

vime, Nuremberge, pereitą trečiadienį 
pareiškė, kad Vokietijoje laike sekamo 
tūkstančio metų revoliucijos nebus. Gir
di, naziai padarė revoliuciją ir josios už
tenka, nes Vokietija tapusi išgelbėta 
“nuo žydų ir komunizmo”.

Šis fašistų vado pareiškimas parodo 
tai, kaip neapsišvietęs, kaip tamsus jis 
yra; kaip nesupranta visuomeninių pajė
gų vystymosi ir tų priežasčių, kurios pri
verčia keisti sukilimų ir revoliucijų pa- 
gelba seną tvarką. Antra: tai parodo, 
kaip tasai žmogus neima atsakomybės už 
žodžius, kuriuos jis plepa. Tauzija tik
tai tam, kad tauzyti. Neabejotina, ran
dasi nemaža jo įtakoj žmonių, kurie tam 
tiki.

Kode! Vokietijoje revoliucija bus? Ko
dėl ji, beje, bus greitu laiku? Vyriausiai 
todėl, kad darbininkų išnaudojimas šiuo 
tarpu ten viešpatauja daug didesnis, ne
gu kada nors. Fašizmas jo nepanaikino. 
Skurdas, kaipo to pasėka, plečiasi. Po
litinė priespauda, reakcija prieš darbi
ninkų klasę baisi. Partija — Komunistų 
Partija — kurią Hitleris sakėsi panai
kinsiąs vienu pasimojimu, tebegyvuoja ir 
tebeorganizuoja prispaustas ir išnaudo
jamas mases nuvertimui fašizmo. Ši par
tija su kiekviena diena stiprina savo ei
les, nepaisant baisiai aštrios reakcijos, 
nepaisant to, kad ji veikia palėpyj. Tie
sa, fašistai žudo josios atskirus narius, 
vadus, kalina juos, bet nužudytųjų ir su
imtųjų vietosna atsistoja nauji draugai,

nauji kadrai, pasišventę Savo galvas gul
dyti kovoje su bestijišku fašizmu.

Nepaisant,' kad fašistai bando įkalbėti 
žmonėms, jog badas ir skurdas yra lai
mė, kentėjimas—didvyriškumas, nepai
sant to visko, masės žmonių nekentės, bet 
krutės, veiks ir neužilgo nusuks sprandą 
hitlerizmui, kaip Rusijos darbininkai nu
suko sprandą carizmui.

Todėl mes sakome, kad šitokia savo 
kalba ir teigimais Hitleris pasirodo pa
sauliui ne tiktai kaipo budelis, darbinin
kų mėsinėto jas, bet ir kaipo didelis niekų 
tauzytojas, plepalas!

—eSESSSS ■' ..■I..J.U!1!-! ..u

Susilies Amerikos Žmonės,
Sako Mokslininkas

Aberdeen mieste, Škotijoj, šiuo tarpu 
tęsiasi Britų Susivienijimo Praplėtimui 
Mokslo (British Association for the Ad
vancement of Science) suvažiavimas, 
kuriame išstoja nemažai įžymių moksli
ninkų su pranešimais.

Kaip telegramos praneša, pereitą tre
čiadienį prakalbą sakė mokslininkas lor- 

! das Raglan, pirmininkas Antropologinės 
Draugijos. Be kitko jis pareiškė: “Aš 
manau, kad pirm negu daugelis šimtme
čių praeis, Amerikoje nepasiliks nei vie
no asmens, kuriame nebūtų kiek tiek ne
grų kraujo.” Ten pat jis nurodė, jog ir 
šiuo tarpu, daugelis Jungtinių Valstijų 
žmonių, kurie mano, kad yra balti, labai 
nusistebėtų, jei jie save tiktai patyrinėtų.

Be abejo, šis lordo Raglano pareiški
mas bus labai nemalonus “tyro kraujo” 
anglo-saksams ir kitiems ultra-baltiems 
ir apskritai baltiesiems šovinistams. Bet 
taip yra!

Mokslininkai, kuriems rūpi mokslinis 
tyrinėjimas, o ne tarnavimas fašizmui,; 
jau senai yra prirodę, kad tokio dalyko, 
kaip “tyra rasė”, arba tauta, rasti nebe- 

. galima. Jos yra susimaišę, susilieję, su-1 
siriŠę siūlų-siūlais, viena su kita. Apie 
nordikų bei arijų, bei anglo-saksų “tyru
mą” tegali plepėti tiktai Hitlerio plauko 
fašistai, tiktai išnaudotojai, kurie tuo bū
du gali suskaldyti darbininkų pajėgas ir 
labiau pavergti darbininkus.

Nekreipdami domės į tai, kas bus 
“prieš daugelį šimtmečių,” komunistai 
dabar kovoja už negrus, kaipo pavergtą 
tautą, kaip labiausiai išnaudojamą dalį 
darbo žmonių.

Šiuo tarpu Scottsboro berniukų gyni
mas, kova už Herndono išteisinimą, kova 
prieš linčą ir baltąjį šovinizmą apskritai 
tyra kova už negrų laisvę, kaipo paverg
tos tautos, kaipo pavergtos rasės.

Sako, Reikės Apdėti Assesmentais
Romos Katalikų Susivienijimas (LRK- 

SA), kaip žinia, turi bėdų su savo pašal
pų fondu. Del to buvo kalbėta daug per
eitam tos organizacijos seime, bet daly
kai, matomai, pasiliko kaip ir buvo. Mi
nėtos organizacijos prezidentas rašo 
“Garse”, kad, girdi,

dabar yra laikas imtis visų galimų priemo
nių, kad atvaryti Pašalpos Fondą į tokį sto
vį, kad pašalinti visus galimus kilti nesma
gumus.

Kokie tie galimi nesmagumai? Aš ma
nau, kad gerbiamieji skaitytojai įspėsite. 
štai jie: Jei tuojau nesulaikysime pašalpos 
fondo smukimo, valstybes apdra/udos depart- 
mentas, ar kam patiks ar ne, norėsime ar 
nenorėsime, privers pildomąjį komitetą Už
dėti asesmentus (ekstra mokesčius) pašal
pos skyriaus nariams.

Keista! Kunigų spauda visur rėkė, 
gyrėsi savo organizacijos nepaprastu 
tvirtumu, o čia dabar, va,, jau grasina 
narius assesmentais.

Pasirodo, kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas šiuo tarpu turi stipriausius 
fondus.

Gyvenimas Kolektyve Igg?S“’“ lr ""t Š Y P S E N OS
(Pabaiga)

Kultūra Auga
Laike 4 metų egzistavimo 

kolektyvas įsigijo įvairius 
įrankius ir mašinas. Drauge 
su kolektyvo augimu nuo
latos gerėja kultūrinė ir 
ekonominė kolektyviečių pa
dėtis. Visų darbas teisin
gai yra užregistruojamas.I 
Egzistuoja įstatymas: kas 
daugiau dirlja, tas daugiau 
gauna. Kiekybė ir kokybė 
darbo yra atydžiai tėmija
ma ir registruojama.

Šeimyna iš dviejų dirban
čių, pabaigoje 1933 metų, 
gavo iš kolektyvo pagal iš
dirbtas dienas 1,648 kilogra
mus ' grūdų, 1,808 klg. bul
vių, 376 klg. daržovių, 2,416 
klg. šieno del nuosavos kar
vės, 1,008 klg. šiaudų ir 
2,412 rub. pinigais.

j iniau buvau paprasta melžė- ’ 
: ja, bet paskiau lankiau ko- i 
lektyvo technikinį ratelį ir!
dabar esu kolektyvo vedėjo j perdidžiausias, apie 
pagelbininkė. Aš priklau-’7 
sau kaipo narė prie Jaunų-1 
jų Komunistų. ’ .

Pasakoja moteris Nelido-' - - - - -
va T.: I - - -

Mano šeimyna užtektinai ! fas neturi tinkamos 
uždirba produktų ir pinigų., gaspadoriaus ir J ’ 
Būdama kolektyve, aš įgy-1 valdininkų. šalygatviai 
jau naują namelį ir naujus labai nelygūs, vietomis seni, 
baldus. AŠ jaučiuosi kaipo netaisomi, nors viršininkai lu- 
tikra šeffhininkė to didžiu- i hasi nuo gyventojų taksus, 
lio ūkio.
premiją. Mano sūnus yra 
kalvis ir jis daug pagelbsti 
kolektyvui, taisydamas pa
dargus. Aš esu narė kai
mo sovieto ir narė kolektyvo 
administracinio komiteto. 
Aš turiu jau 55 metus am
žiaus, bet, nežiųrint mano

f W J J

Waterbury miestas yr$ ne-į 
; 100,000

. Bet šis miestas yra 
i labai klaidingas, žmogus at- 
I važiavęs iš kito miesto, kur 
I viskas yra tvarkiau, tai jau- 
I čiasi kaip ant kokių farmų. 
* Dalykas yra tame, kad mies-

Gavau 10 sykių j Net į1’ daina

Tikras Katalikas
Airis katalikas, pėtnyčioj

tvarkos, įėjęs į valgyklą, klausia pa- 
kitų vietos, tarnautojas: — Ar jūs turi- 
? yra te bangžuves?

Patarnautoja: — Neturi
me.

sudaryta, TTai §al turite Jūr1 n'k-
lių?

—Ne.

gyventojų taksus.
< yra 

kad čia augšti mūrai, kreivos 
gatves, gaspadinėms bėdos.

Iš dalies kalti ir patys pi-j —O gal turite bent kokios 
liečiai, kad savo balsus ati-j rūšies auksinių žuvų? 
duoda buržujų partijoms laike —Jokių neturime,
rinkimų ir tuos elementus pa
deda į valdyvietes. žinoma, steiko su cibuliais, o dievas 
tie gudruoliai laike rinkimų ;matė, kad aš norėjau užlai-

—Jokių neturime.
—Tai gerai; atnešk man

MAŽINA PAŠALPĄ
TORONTO, Canada. —* i 

Šios provincijos bedarbių 
šelpimo ministeris reikalau
ja nuinušt po 5 centus die
nai maisto pašalpą ir po 15

nuošimčių kafnbarių ir dra
bužių pašalpą.

Uoste Judėjimas Didėja
šiuo metu Klaipėdos uoste 

laivų judėjimas žymiai didesnis, 
kaip paprastai. Kai kuriems lai-

vams/ dėl < vietos stokos uoste 
tenka< sustoti marėse ant inka
ro. Vakar uoste buvo 23-laivai, 
šiandien buvo laukiama dar 8. 
Laivai yra atvykę su anglimi, 
cementu, medžiu ir gabalinėmis/ 
prekėmis.

Štai kitas kolektyvietis, |senum°, esu tvirta ir dirbu 
vardu Onegin Sergeo, gavo: jsu entuziazmu. Mūsų gyve

nimas pasidarė labai įdo
mus. Auga mūsų kolekty
vas ir tuo pačiu laiku mes, 
jo nariai, progresuojam eko-! 
nominiai ir kultūriniai. Mesjį^T^V 
tuojau pasidarysim visi tur
tingi.

Pasakoja moteris Vorgo- 
sova:

Labai biednai gyveno ma
no šeimyna praeityje. Buvo 
daug vaikų, bet mažai duo
nos. Stokavo taip pat dra
bužių. Kuomet mes prisidė
jome prie kolektyvo, mūsų 
gyvenimas visai pasikeitė. 
Mes pradėjom žymiai dau
giau uždirbti. Aš turiu už
siprenumeravus. du laikraš-! 
čius ir du žurnalus. Aš ga-1 
vau garbingą vardą, “Stali-' 
no-Šturmininkė”, už savo' 
darbštumą. Aš asmeniškai! 
lenktyniuoju su kita1 darbi
ninke Nikiforova. Laike eg
zaminavimo jos ir mano 
darbo, paaiškėjo, kad mano 
darbas kiekybe ir kokybe 
pralenkė josios darbą. Aš 
dalyvauju kaimo dramos 
grupėj ir tankiai lankaus į 
“Raudonąjį Kampelį”. Nuo 
pradžios kolektyvo egzista
vimo iki šiol aš gavau 8 
premijas.

Pasakoja moteris Onegi
na E. J.:

Aš esu kolektyvo narė 
nuo jo pirmųjų tvėrimosi 
dienų. Aš labai myliu dirb

365 klg. rugių, 899 klg. mie
žių, 1,483 klg. bulvių, 295 
klg. šieno, 873 klg. šiaudų, 
349 klg. kopūstų, 139 klg. 
ropių ir 1,757 rub. pinigais. 
Šiais metais 24 šeimynos ga
vo po vieną geros rūšies 
karvę. Jie niekuomet pir
miau savo gyvenime nėra 
turėję nuosavos karvės. Be
raštyje visu šimtu nuošim
čių apleido kolektyviečius. 
Visi vaikai mokinasi liau
dies mokyklose, o suaugesni 

,—vidurinėse. Po užbaigi
mui vidurinės mokyklos, 
dauguma vaikų tęšia mokslą 
didesniuose miestuose, tech
nikos ir agrikultūros mo
kyklose., o nekurie pasiekia 
net universitetus. Kiekvie
no kolektyviečio namuose 
randasi radio priimtuvas. 
Kiekvieną šeimyna turi už
sisakius po kelis laikraščius 
ir žurnalus. Kolektyviečiai 
liuosu laiku stropiai disku- 
suoja įvairiomis politinėmis 
temomis. 1933 metais, va
sario 19-tą dieną, draugas 
Stalinas pasakė istorinę pra
kalbą apie komunistinius 
kolektyviečius ir kolektyvie- 
čių turtingumą. Praėjo po to 
vieni metai: kolektyviečiai 
N. Motigovry, sekdami pa
gal nurodymus savo vado, 
atsiekė brili j antines pasek
mes statyboj, ir ūkio vedime. 
Suvienyti vienam tikslui ir 
priedermei ištikimai dirbti, 
statyti ir vesti kolektyviš
ką ūkį, jie su tvirtu tikėji
mu ir linksmybe dirbo ko
lektyviškai ir daug padarė. 
Kolektyvas dabar

visko pažada, bet darbininkai 
turėtų nuo jų apsisaugoti. 
Kada bus būsimi rinkimai, 
tai Waterbury darbininkai ir 
taip pažangūs piliečiai privalo 
savo balsus atiduoti už darbi- 

į ninku pastatytus kandidatus. 
I Reikia išrinkti miesto gaspa- 

ir visus kitus viršinin
kus iš darbininkų, tai tada ne 
tik mieste bus kitokia tvarka, 
bet ir bedarbiai bus aprūpin
ti. Mes darbininkai esame jė
ga, jeigu tik suprasime 
reikalus, išvien stosime 
darbininkų kandidatus, 
viską atsieksim. Dabar 
ruoškimės.

kyti pėtnyčią.

savo j
UŽ j 
tai 

jau

Bedarbis.

Atliko Savo Užduotį
Mokytoja: — Aš visados 

kalbu jums, vaikai, kad jūs 
turite stengtis būti gerais 
ir padaryti kitus linksmais. 
Norėčiau žinoti, ar katras 
iš jūs pildote mano patari
mą?

Vincukas: — Aš pildau.
—Tas labai gerai. O ką 

gi tu tokio gero padarei?
—Aš nuėjau, aplankyti sa

vo tetą, kuri kaip pamato 
mahe ateinant, tai susirau
kia, kaip pančiaka. Bet ka
da aš einu namo, tai būnaBrazilijoj prie Itapicuru 

upės atrasta turtingiausios j linksma, 
aukso kasyklos. A. M. Bedievis.

DR. J. J. KAšKTAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Tonziliai, Hemorojai visą savo gyvenimą. Tuo pa- 
. 'tim iodu tepkite gerklėje ton- 

As matau Laisvėj v’so“ i žilius po kartą kasdiena, o 
<ni pataumų ligose, tai ir aš paskjau j<as antra diena. Gali
nei ėciau gauti sau patarimo. žinoma, ir gargaliuoti, 
Man skauda gerklę. Dakta-į plauti kokiuo skiediniu, 
įas sako, kad tonzilitas. i kad ir druskos ir sodės skie- 

Ir man atsirado apačioj ma- diniu, šiltu, beveik karštu, 
ži, kaip žirniai, putmenėliai; Kvortoje vandens ištarpinkite 
juos vadina “piles”. Man jie į po pilną su kaupu šaukštą pa
kartais skauda, trūksta ir prastos valgomosios druskos

ti Drie e’VVuliU Dabartiniu kraujuoja. Meldžiu patarimo,Į ir sodės miltelių (“Baking So- 
X oJ <-• Vcc R'1 h, „.Aid o uoi r> zl A X I JI t --i . _ J __

laiku aš esu priskirta prie 
telingų karvių skyriaus.
1933 metais mano skyriuj 
gimė 109 teliukąi. Visi te

pasiekė liukai, del geros priežiūros, j
tokį ekonominį ir kultūrinį ypa.gana sveiki. Aš turiu

kas būtų geriausia daryti. Aš Ida”), 
j tėplioju su argyroliu, bet ne- tepkite 
į gelbsti, ir vis aršiau man da- ' 
rosi.

Ir vėl tuo patim iodu 
paausiais pažandės 

kas diena, geriau ant nakties, 
arba kas antrą dieną.

Kaip minėjot argyrolį, tai 
argyrolio galima lašinti į nosis 

svei- po keletą kartų kasdieną. Y- 
nuo pač tai gerai, kai pagauni 

būtų greitąją slogą ir kai užbrinks- 
Apart manęs, kolekty-j gamtinis, nesugadintas, su vi-’ta nuo to ir tonziliai.

_____ _________ ' sais jo gamtiniais dėsniais. Apie hemorojus, tai štai 
Drauge mes iŠ-;Ypač svarbu, kad pakankamai kaip darykite. Kiekvieną vaka- 

ginas didelei skaitlineilvai-'kiame maiste, kaip grietinė,’dele šmirkštynėle, įleiskite į 
rin nvndnktii Ir ninio-n At-'sviestas» £eras sūris, kiauši-j apatinę žarną po kelis šaukš- 
r i i r____________j i niai, kepenys, inkstai, kaulu' tus'alyvos aliejaus, “olive oil”,liekama dali as parduodu! _ • : ‘’ , . . . ,.... A . smegenys, žuvų aliejus ir a-ilr paskui aptepkite .puokštelę
aP1iehnKes centre (KoleKty-1 delnai žuvys, morkos, saldžio-1 medvilnės žuvų nuosėdų mos-

. “Icfithyol ointment, 25 
! ozs.” ir įdėkite 

į įspaudę gerai į išeinamąją at- 
Vadįnas, bandykite ’ turėti j varą. Taip darykite kas vaka- 

| paprasto, natūralinio maisto, j ras, tai hemorojai apgys, ne- 
i ir, be to, vartokite dar gi irjbus tokie skaudūs ir nustos 
i žuvų aliejaus, “Cod Liver Oil,” • kraujuoti. Gali ilgainiui ir vi- 

po gerą šaukštą po valgio, per įsai išnykti. . •
ilgą laiką. ! žiūrėkite vidurių, kad gerai

j šitokios'priemonės perspė-; valytųsi. čia daug reiškia 
{ja tonzilių tinimus, apsikrėti-! maistas. Ir kas rytas gerkite

Atsakymas

Del tonzilių. Tonzilių
laipsnį, kokio pirmiau nebu- vaikus. Mano viena dūk- kūmas daug priklauso _ . . - * . . . - - ■ 4- Iri n i ii Iri z-x tzizi Iru Ir I TX J  — 2vo ne tik šiaurėje, bet ir pa
čioj senosios Rusijos širdy
je.

Ką pasakoja apie

te mokinasi ūkio mokyklo- maisto. Kad maistas 
je. .

i ve dirba vienas sūnus ir vie
!na duktėSaVP j uunivi iiivo ao- ■ * - , ----------- a - -- --------------------------- ------------1------------- *7------------------ «

patys kolektyviečiai iš N. dirbom 759 dienas, kas ]y-i savus vitamino A, o jo yra to-: ra, prieš gult einant, su nedi-
iMatigovry? Pasakoja mote- 
inci aIaxti Irn "\T ••ris Kotovikova N.:

Aš išdirbau, 1933 
409 'darbo diienas 
diena yra paskirta 
vienetą, kaip tai, 

i džiui, , nupjovimas

inėtuos
(darbo ' ( , ucniai z.uv.vs, mumve, oaiuziiu- i
darbo viškam^ bazare). Kadangi • sįos bulvės, bananės, geltonie-j čia,

pavyz- mes dirbatn gerai, tai ir UŽ-; ji kukurūzai ir tūlos lapuotos! per cent, 2 
vieno dirbam gerai. Tas įstaty- daržovės.

hektaro javų skaitosi darbo | mas Vra teisingas, 
diena) ir gavau 172 klg. ru- Į 
gių, 421 klg. išliežių, 695 klg.! 
bulvių, 981 klg. šieno, 409 i 
klg. šiaudų, 228 klg. daržo-' 
vių ir 822 rub. pinigais. 
Tas, žinoma, del manęs yra 
daugiau negu kad ištikrųjų 
man reikalinga. Aš dabar 
turiu -galimybę ’ pirktis ge
rus, pagal savo skonį, dra
bužius. Aš jau daug jų pir
kau pereitais metais. Apart 
to, 7 kartus aš gavau pre
miją. Aš turiu y __  ___ ___ _____ _____
radio, priimtųya jr . preriu- j sudegė,, ka'ipo, sėkmė žibalo

Iš “Pravda Severą,” 
Archangelšk.

Vertė Petras,

JUODAS LIETUS
BUENOS AIRES.—Rug- imus; padeda išvengti tonzili-jpo kelis stiklus naminio limo- 

sėjo 5 d. papliupo juodas lie-'V1 h- adenoidų. Jums taip giinado: citrinos sunkos į vande- 
tųs, kąs išgąsdino daugelį 
gyventojų. Oro žinovai sa
ko, kad lietus buvo susimai
šęs su debesiu smulkių de
gėsių, kuriuoš vėjas atpūtė 

namuose I nuo Campanos miestelio.

svarbu būti kuo daugiausia nį, užsaldytos gerai ruduoju 
ant saulės. Saulės šviesa, cukrum, arba medum, 
tarp kitokių gerybių, padeda nesieruota
ir tonzilius sveikus užlaikyti, phured molasses”).
Bus Jums taipgi naudos, jei
vartosite, kaip ir visiems patar- nenorėtų išnykti, tai galima 

lasą m cl t u r s, Į jie išgydyti, įleidžiant tam ti-

arba
siropu (“unsul-

Jeigu hemorojai vis dėlto

tina, . po
irauio ,piiių|ĘUyą tP1F*įu-iSUdege, ,kaipQ ,sekme žibalo “Tincture of Iodine,” su van- krų vaistų arba juose kraują 
meruoju dudaikraščiu. Pir-1 Campana gi faktinai visa deniu, du kart kas savaitė, per sukepinant dijatermijos būdu.



šeštadienis, Rugsėjo 8, 1934

ZOSĖ MIUDAITĖ

Raudona Vėliava
Vakare, saulei nusileidus, kuomet laukuose 

užstodavo tyla, dviejų kaimyninių kolchozų 
jaunimas skii stydavosi j priešingas puses. Po 
ilgų dienos darbų, dainų garsai ilgai ilgai dar 
skambėdavo ir atrodydavo, kad jokio nuovar
gio jaunimas neturėjo, visi buvo pilni spėkų ir 
ūpo.

Ir taip slinko vasaros dienos. Artinosi ru
giapjūtė. Kolchozas “Komintern” jau sutaisė,

• surikiavo javų pjaunamąsias mašinas. Kol
chozas “Naujas Gyvenimas” nors dar ir ne
manė eiti pjauti, bet matydamas, kad kolcho- 

0 zas “Komintern” jau apie tai rimtai rūpinasi 
sujudo ir jis.

Tai buvo du kaimyniniai kolchozai, kurie vi
suomet kovodavo už darbo kokybę ir kiekybę 
ir visuomet dalindavosi praktiškais patyri
mais. Jeigu žiūrėti iš šalies, tai negalima bu
vo pastebėti, kad tai čia dirba du atskiri kol
chozai. Jokio rubežiaus tartum nebuvo. Tik 
traktoriai susitikę suurgzdavo ir tartum pasa
kę viens kitam “lik sveiks” grįždavo atgal. 
Dirbančių laukuose kolchozninkų klegesys .irgi 
sum išdavė. Tik kada nekada iš atskirų, labiau 
mėgstančių erzintis, išsiverždavo:

—Jūsų kolchozo darbininkai, taį kaip vištos t 
šiukšlyne kapstosi, ir darbo nesimato, ot mūsų, 
tai dirba.

Tokiu gudruoliu tankiai pasireikšdavo kol
chozo “Naujas Gyvenimas” visiems žinomas 
Pranulis. .Nors jis rimtai to nemanydavo ir 
ištikrųjų kolchozas dirbo gerai, bet jam er
zintis buvo paprasta. Merginos juokėsi iš ! 
Pranulio:

—Tau, Pranui, kominternietės kada nors at
kapos dilgėmis už tokius žodžius.

O kominternietės tarėsi:
—Pamaudysim kada nors upelėj mes jų šitą 

gaidį, tai žinos daugiau kaip erzintis.
Ir vieną sykį pietų pertraukoj mūsų Pranu

lio kojos jau buvo vandenyj, bet dėka saviems 
kolchozninkams tapo išgelbėtas...

* * *
Ryte, vos nukritus rasai kolchozas “Naujas 

Gyvenimas” išvažiavo laukan rugių pjaut. Ne
praėjo valandos kaip atatrukšmavo ir “Ko- 
minternas”. Pranulis kilometro tolumoj kepu
rę mosavo ir iš visų jėgų rėkė:

—Uodegos, uodegos, paskutiniai, paskutiniai!
Užsibaigus darbo dienai kažkas patarė, kad 

reikia abiems kolchozams susirinkti ir iššauk
ti viens kitą į lenktynes.

—O tai mes faktinai ir lenktyniuojamės, 
bet reikia, kad būtų labiau oficialiai.

Pasiūlymas buvo priimtas. Vakare į kol
chozą “Naujas Gyvenimas” prięjo svečių su 
visomis savo “muzikomis”, kas su dalgėmis, 
kas su grėbliais. Visi buvo geram ūpe. Pra
nulis nuošalyj stovėdamas juokavo su komin- 
terniete Verute. Senukas Rudis pamatęs pri
ėjo ir juokaudamas tarė:

—Tu, Pranuli, ir nemanyk mūsų udarninkę 
merginti, vistiek nepavyks paimti.

Verutės veidas paraudo, susigėdino. Pra
nulis atkirto seneliui:

_ Ne tik vieną Verutę paimsim, o ir dau

giau.
Kolchozo “Naujas Gyvenimas” pirmininkas 

Petrovas atidarė susirinkimą. Dienotvarkėje 
buvo vienas klausimas: soclenktynių sutarties 
sudarymas. Dalyvavo visi kolchozninkai ak
tyviai, davė praktiškus patarimus. Buvo nu
tarta susidėjus abiem kolchozam nupirkti rau
doną vėliavą ir kas greičiau ir geriau išpildys 
javų pjovimo kampaniją ir grūdų valstybei 
pristatymą, tas kolchozas gaus raudoną vėlia
vą. Užsibaigus susirinkimui, Pranulis viešai 
pareiškė:

—Jūs, kominterniečiai, geriau eikit namo ir 
miegokit ramiai, raudona vėliava mūsų ran
kose.

Ginčų jokių nebuvo, nes čia klausimas buvo 
svarbus. Pranulis ir pats. abejojo ar teks 
jiems užkariauti vėliava, nes ir kolchozas 
“Komintern” darbuose “dega.” 1

Ryte anksti sukilę “Kominterno” kolchoz- j 
ninkai negaišuodami nė vienos minutės išsi
skirstė į savo darbus. Nuo šios dienos prasi
dėjo soclenktynės. Kolchozo “Naujas Gyveni
mas” kolchozninkai taipgi sparčiai rengėsi. Už 
vis labiau rėkavo ir bėgiojo Pranulis. Bet 
kuomet stojo į darbą, tai ir vienas ir kitas 
kolchozai aptilo. Pranulis ' retkarčiais nežy
miai pakeldavo galvą, norėdamas pažiūrėti, 
kaip jo raudonskarė, mėlynakė Verutė riša ir 
stato į gubas tik ką nupjautus rugius.

Liko tik dvylika dienų iki sprendžiamo lai
ko. Darbo rezultatai buvo nežinomi, lig sle
piami. Už dvylikos dienų abu kolchozai turi 
surengti raudoną obozą grūdų išvežimui vals
tybei. Kolchozas “Naujas Gyvenimas” labiau 
trukšmavo, tarėsi šiuo dalyku, o “Kominter- 
nas” darbavosi tyliau. Pirmininkas tvirthi 
įsakė:

—Kalbėti mažiau, dirbti daugiau 1 Raudo
na vėliava turim užkariauti ir tiek. Nors' nak- V »
timis dirbsim.

* * * !
Laikas baigėsi. Kolchozas “Naujas Gyveni- Į 

mas” perdaug pasitikėjo savo jėgomis. Jis ne
abejojo, kad raudona vėliava bus jo rankose.

—Juk “Kominterno” lauke yra nesuvežtų 
rugių, o mūsų jau ir iškulti—ramino pirminin
kas Petrovas.

Kolchozas “Komintern” savo, darbininkus 
paskirstė: vieni dirbo klojime, rengė maišus, 
grūdus, vežimus, o kiti darbavosi lauke.

Kolchozas “N. Gyvenimas” vakare darbavosi 
klojime. Visi jautė nuovargį. Pasiliko kele
tas pūdų išarpuot ir supilt į maišus. Kadangi 
matė, kad kolchozas “Komintern” dar dirba 
lauke, tai jie nutarė:

—Einam ilsėtis, o ryt ryte ateisim, išarpuo- 
sim, supilsim į maišus ir išvažiuosim, o jie juk 
dar visai nearpavo. Dar tik baigia vežti. Kad 
dirbtų ir per visą naktį ir tai nepadarytų.

Kominterniečiai to ir laukė. Pas juos kloji
me stovėjo jau pripilti geltonų grūdų maišai. , 
Vežimai buvo patepti, prirengti. Jie tik neri- I 
mavo: 

»

—Gal jie išvakaro gali išvažiuoti.
—Negali. Nes yra sutarta 8-tą valandą ry

to,—atsakė pirmininkas.
Kolchozo “Naujas Gyvenimas” kolchoznin

kai miegojo ramiai. Nieko nejautė. Pranulis 
guldamas manė: |

LAI S V E

—Na palaukėki!, duosiu dar aš jums 'pipi-' ] 
rų. ,Gal. jau ir .visai prigirdysit...

Kolchozo /'Komintern” kolchozninkai neri
mo. Tiesiog klojime dežuravo, kad viskas bū
tų prirengta, 8 valandos ir jau važiuoji.

Ryte aštuntą valandą kolchozas “Komintern” 
atidarė kiemo vartus ir išleido 12 vežimų su 
maišais. Pirmutiniame vežime sėdėjo udarnin- 
kė Verutė. Ji laikė pririšusi skaisčiai raudo
ną vėliavukę. Kolchozo “Naujas Gyvenimas” 
kolchozninkai pylė grūdus į maišus ir rengėsi 
kinkyt arklius. Išėjus Pranuliui laukan me
tėsi į akis jo Verutės, važiuojančios vieškeliu 
raudona skarelė. Ji kvatodama mosavo rau
dona vėliavukę:

—Pranuli, Pranuli, kas gi su jumis atsitiko?
Įėjęs į klojimą Pranulis negalėjo pradėt kal

bėt. Jo širdį suspaudė didelis skausmas. Din
go jo erzinimo planai. Ką jis dabar jiems sa
kys, kaip jis pažiūrės Verutei į akis. Juk di
džiausia gėda. Ir pamanius, kad raudona vė
liava plevėsuos ant kolchozo “Komintern” raš
tinės stogo dar labiau skaudu pasidarė ir jis 
neišlaikė:

—Nebėra mūsų vėliavos. Jo galva nusviro. 
Kalbėti daugiau nieko nebesinorėjo. Visi su
prato kame dalykas. Bet ar galima nupulti 
dvasia. Jie nutarė, kad tą pačią vėliavą iš 
“Kominterno” atkariavus.'

❖ * * I
Raudona vėliava plasnojo ant raštinės stogo. 

Verutė ant jos išsiuvo blizgančiomis raidėmis: 
“Už soclenktynių laimėjimą valymo kampani
joj”. Kolchozninkai kėlė augštyn galvas, pra
eidami kelis kartus į dieną vis skaitė tuos taip 
malonius, artimus žodžius.

—Dabar lieka dar svarbesnis dalykas — tai 
užkariautą sugebėti išlaikyt — tarė rimtai Ve
rutė.

Stovintieji aplinkui kolchozninkai tik sutar
tinai palinksėjo galvomis ir nuėjo kiekvienas 
savo keliu. Gaila paliko Verutei kolchozo 
“Naujas Gyvenimas”. O dar labiau pasidarė ! 
gaila Pranulio. Juk jam dabar gėda, skaudu, Į 
Bet kasgi kaltas. Reikia būti budriems, nes Į 
kiekviena praleista minutė gali būti sprendžia- j 
ma.

(“R. Artojas”)

Minoras—Artistas ir Partijos |
Vadas I

New Yorko ir kitų miestų komunistinė in- ' 
teligentija mini Robert Minoro 50 metų su- i 
kaktuves. Minėjimai ne veltui. Minoras ■ 
yra tik retas žmogus, kuris parodė tiek daug ' 
pasiryžimo ir energijos delei Komunistų Par- į 
tijos ir darbininkų klasės išsiliuosavimo.

Prie Minoro karjeros dar prisiminsime, 
kad'jisai yra kilęs iš stako tikrųjų ameriko
nų, paskiaus patapęs žymiu artistu ir, paga
linus, masiniu kovotojų ir Partijos vadų,— 
tai visa daro jį dar didesniu.

Pagal d. Joseph Freeman rašymą “Daily 
Workeryj,” tai Minoras įnešė naują metodą 
į Amerikos kartuniką, paišybą. Minoras 
buvo sėkmingas artistas, kuomet jisai ben
dradarbiavo buržuazinėj spaudoj. Jisai iš- j 
augo dideliu artistu, bet nepasiliko buržua
zinio meno rėmuose—“menas menui”. Grei
tai menas Minorui patapo priemone reikšti 
jo politines nuomones. Vadinasi, Minoras 
virto artistu ir politiniu vadu.

Nuo laiko, kuomet Amerikoj (1919 me
tais) įsikūrė Komunistų Partija—Minoras 
yra jos nariu ir vadu. Jisai dalyvavo dau
gelyje demonstracijų, buvo policijos sumuš
tas ir nuteistas kalėjiman sykiu su kitais 
draugais. Dabar Minoras jau mažai piešia. 
Daugiausia jisai dabar veikia tiesioginį Par- 1

Trečias Puslapis
• f I ' , :

tijos darbą.' Geriau jisai pamėgo tiesiogi
nes darbininkų kovas, negu paišybą.

* * *
Bet kokia Minoro praeitis? Dabar Mino

ras skaitomas į intelektualų sritį. Tačiaus 
Minoras nepriklauso tiems intelektualams, 
kurie savo “žinojimą” skaito tuom, kiek jie 
metų kelines trynė kolegijų suoluose. Mino
ro gyvenimas pasižymi savo studijavimu. Ji
sai gimęs ir augęs pietinėse valstijose, kur 
negrai daugiau persekiojami, negu kur ki
tur. Mokinosi Minoras vaiku būdamas San 
Antonio miestelyje. Ta mokykla jam tęsėsi 
tik keturis metus. 14 metų būdamas, Mino
ras jau išėjo darban ir pelnė po $3.00 į sa
vaitę. Bet paskiaus, kuomet ir ta mokestis 
jam buvo sumažinta ant pusės, tai Minoras 
metė tą darbą.

Prie pave-ikslų jį pirmiausia patraukė lan
ge išstatytas paveiksjas. Jisai savo gabu
mu pradėjo pats daryti bandymus piešti. 
Paskiaus tapo, iškabų (sainų) tapytoju, o 
dar vėliau kartūnistu.

Miniras iš pat jaunystės rodo ko tai be- 
jieškantį jaunuolį. Jisai nerimsta darbe ir 
nebūna vienoje vietoje. Tarpe 16 ir 19 me
tų Minoras dirba prie gelžkelio, namų bu- 
davojimo, jisai farmerys, mašinistas ir dai- 
lydė. Tais metais Minoras stoja į Dailydžių 
Brolijos uniją, lokalą 717.

Šioje, jaunystėje pirmu kartu Minoras! 
girdi ir apie socializmą iš tūlo airio. Ką: 
tas senas airys Minorui kalbėjo apie socia
lizing, tai jisai ir šiandien atmintinai at
mena.

Tolimesni Minoro gyvenimo metai labai 
įvairuoja. Minoras tampa jau piešėju. Ji
sai dirba “Post-Dispatch”, “San Antonio j 
Gazette”, “New York World”, “New York! 
Call” ir tt. Be to, Minoras tampa ir ko
respondentu, rašytoju. Ant vietos jisai ne
rimsta: keliauja po Meksiką, Franciją, Ita
liją, o vėliaus ir Sovietų Sąjungą (dar prie

(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

Scranton, Pa.
i ______

Iš Scrantono Draugų Veikimo

Scrantono draugams vasa
ros šiltos dienos, atrodo, bu
vo trumpos. Turėjome kelis 
piknikus, nespėjome, rodosi, 
nei nuvargti, o jau vasara ir- 
baigiasi. Mūsų piknikai bu
vo pasekmingi, bus pe|no. 
Kartais buvo nesusipratimų, 
bet darbas eina sava vaga. 
Vėliaus bus parašyta apie vi
sus mūsų parengimus ir liku
sį pelną.

“Laisvės” piknikui, kuris 
įvyko Philadelphijoj, pasidar
bavo visa eilė draugų. Tįkie- < 
tų išpardavė sekami draugai: 
Ig. Klevinskas už $3.15, D. J. 
Gulbinas iš Forest City už 
$7.48, A. Navalinskas iš Fo
rest City už $3.15, F. Man- 
kauskas—-$3.15, J. Kupstas—f U 
$3.15, J. Elenskis—$1.99, J. 
šonas už $1.35. Visi bendrai 
pardavę už $23.45. Draugui 
M. žaldokui pasiųsta $23.01 ir 
44c. pasidarė persiuntimo lėšų. 
Malonėsite, draugai, atleisti, 
gal .kaip kurio vardas nepil
nai teisingai paduotas.

Bedarbis*

Siautė Audra
Rugpjūčio mėn. 12 d. Pakruo- 

jaus valsčiaus ribose siautė di
delė audra. Rimšonių, Balsių, 
Meiliūnų ir Petrašiūnų kaimų 
pasėliai visai sunaikinti. Vie
tos valsčiaus sav-bė paskyrė ko
misiją nuostoliams apžiūrėti.

ROBERT MINOR |Į 
į f

DETROITO ŽINIOS
APLA. 47 Kp. Geri Tarimai j dabar kiekvienas narys ar na- 

1 rė gali už labai mažą įstoji- 
I mą įstoti į APLA. ir naudotis 
j proga per šį vajų. Į šią org. 
atviros durys kiekvienam są
moningam darbininkui ir dar
bininkei.

Reporteris.

Rugpj. 30 d., ši kuopa turė- 
jo sušaukusi nepaprastą susi
rinkimą del aptarimo daug 

+ reikalų kuopos ir taip abel-' 
nai visos APLA. org. gerovės.!

Narių pribuvo gražus skai-1 
čius ir pas visus buvo geri no-’ 
rai del draugijos gerovės ir 
visų pareiškimas buvo, kad 
dės pastangas gavimui naujų 
narių į APLA.

Svarbiausias buvo šiame su
sirinkime klausimas, tai kaip 
išauginti APLA. 47 kp. dides
niu skaičium narių per dabar
tinį laiką, kada eina platus 
vajus už gavimą naujų na
rių, nuo 1 d. rugs, iki 1 d. sau
sio, 1935 m. Tad, kad palen
gvinus darbininkams įstoti į 
šia org., kp. nutarė priimti 

į naujus narius tik už daktaro 
kvotėjo lėšas ir tą dalį įsto
jimo kiek centran reikia pri
siųsti. Sulyg APLA Centro 

0 Komiteto tarimo, yra dikčiai 
sumažintas įstojimas. Todėl

Dvikova Lenkijoj
Iš Varšavęs pranešama, kad 

buv. lenkų finansų ministeris 
ir dabartinis “Gazeta Polska” 
vyr. redaktorius Matuševskis 
buvo sunkiai sužeistas per dvi
kovą. Matuševskis buvo pa
skelbęs savo radaguojamo 
laikraščio skiltyse straipsnį, 
apie francūzų lenkų audinių 
bendrovę, kurios direktoriai 
dabar laikomi suimti. Bendro
vės advokato Nednickio sū-' 
nūs iššaukė Matuševskį į dvi
kovą, nes laikraštis, pasak jo, 
savo pareiškimais privertė jo 
tėvą nusižudyti.
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D. M. ŠOLOMSKAS

PINIGAI
Aukso, Popieriniai ir Bankų Pinigai. ; 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri- 
zis ir Bankų Bankrotai. Infliacija P( nė
rinių Pinigų ir To Reikšmė. Infliacija ir 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperia- , 

listai ir Kitos šalys. 
■■ I

’■ (Tąsa) j

Abi penkinės ėjo ir eis lygiai per dar
bininkų ir daugelio biznierių rankas be 
jokio skirtumo, todėl, kad kaip už vieną, į 
taip ir už kitą galima gauti tiek pat pre
kių. Bet jos nėra vienas ir tas patsai. 
Pirmoji tai popierinis pinigas, kuris iš
leistas tiesiog valdžios ir su gvarantija 
atmokėti už jį auksu (Dabar nemoka), i 
Antroji penkinė, tai nėra popierinis pi- Į 
nigas, bet tiktai bankinė bila, nors ji ir 
yra iš išvaizdos tokia pat, bet ji yra tik j 
banko popierinis “pinigas”, geriau sa
kant bila arba rasytė, ir cirkuliuoja kai
po banko paskolos vekselis, už kurį ban- I 
kas nemoka nuošimčių. 1 !

i
Kokis skirtumas tarpe vienas ir kitos 

“bumaškos”? * Pirmąją išleidžia pati 
valdžia, kad padengti savo iždo nedatek- 
lių: išleistus pinigus del apsiginklavimo, 
del karo vedimo, arba bedarbės metu del 
viešų darbų, del bankų paramos, del tvir
tinimo kapitalizmo. Antroji yra išleista 
per tam tikrą specialį banką. Tie ban
kai, jeigu jie turi, sakysime, $1,000,000 
vertės auksiniais pinigais, valdžios bo- 
nais, vekseliais, paliudijimais už išduotus 
pinigus kapitalistams, paliudijimais už 
morgičius ir t. t., tai jie su valdžia sutar
tyje gali išleisti savo bankines bilas. Ko
kia bankui nauda iš to? Tas, kad tos 
bilos, kaip ir koki neapmokėti vekseliai 
vaikštinėja tarpe visuomenės, už tai ban
kas nieko nemoka, o naudojasi už tas bi
las gautu turtu. Antra, bankai tų bilų

išleidžia bent pustrečio karto tiek, kiek 
jie turi savo banke auksu gvarantuoto 
turto, tankiausiai reikalaujama tik 40% 
gvarantijos iš banko pusės už išleistas 
banko bilas—banko popierinius pinigus. 
Bankas normaliu laiku nesibijo daugiau 
jų išleisdamas, nes kiek tų.bilų į banką 
grįžta ar per valdžios iždinę, ar tiesiog j 
su pareikalavimu, tai jis jas valdžios pi- ! 
nigais atperka ir vėl leidžia apyvarton. ! 
Gi tie banko išleisti popieriniai “pinigai” i 
niekados vienu kartu nesugrįžta, kada j 
bankas negalėtų juos atpirkti. Tat kiek- ; 
vienas supras, kad tokios banko bilos yra1 į 
kaip ir paskola iš banko pusės be jokių i 
nuošimčių. Žinoma, bankas dalį pelnų iš- • 
moka valdžiai. • Tokius bankinius “pini
gus”, kurie greta su valdžios pinigais čir- i 
kuliuoja, leidžia tik tie bankai, kurie turi j 
su valdžia sutartį. Jiems pinigus atspau- ; 
sdina pati valdžia. I

Bet krizio metu šie bankiniai “pinigai” ) 
prisidėjo prie bankų bankrūto. Bankų j 
“pinigai” pradėjo grįžti į bankus, juos 
vėl paleisti darban nėra galimybės—dar
bininkai juos pravalgė ir atsiimti negali, į 
o fabrikai apsistojo. Dar daugiau, dau- | 
gelyje vietų subankrutavo fabrikai, nuo 
kurių bankai turėjo paliudijimus už pi
nigų paskolas, kitur prisiėjo darbininkus 
išmesti iš namų už nemokėjimą morgičių, 
bet nuo to bankui įplaukų nepasidaugino, 
nes namas stovi labai tankiai tuščias, j 
Tada bankas nepajėgia apmokėti už ban- Į 
kinius “pinigus” Jungtinių Valstijų pi
nigais ir jis subankrutuoja. i

Bet ne su visais tas buvo. Stambūs 
bankieriai, kurie kontroliuoja valdžią, i 
privertą tą valdžią leisti valdžios popieri-

I nius pinigus ir bankierius gelbėti. Re
construction Finance Corporation iki pa
baigos 1933 metų išdalino bankams, gelž- 
kelių kompanijoms, kurios turi savo ban
kus, apdraudos kompanijoms ir kitiems i 
stambiems kapitalistams 80% visų RFC į 
išduotų pinigų, kurių kiekis siekia $5,- 
233,800,000. Kapitalistai, gaudami iš vai- I

džios jos popierinius pinigus arba vekse
lius, gelbėjo > nuo bankrūto savo bankus. 
Bet tas uždavė doleriui smūgį.

Dalykas tame, kada bankas negali išmo
kėti už banko popierinius “pinigus”, tai 
jis bankrūtina. O kada valstybė spausdi
na popierinius pinigus, kuriuos ją niekas 
negali priversti auksu apmokėti, tai tuom 
kartu popieriniai pinigai muša šalies pi
nigo kursą. Viduje šalies tas pasireiš
kia tuom, kad gyvenimo reikmenys — 
maistas, drabužiai, apsiavai ir t.t. brang
sta, o užsienyje tuom, kad ten popierinis 
pinigas nupuola, kas dabar atsitiko ir su 
doleriu.

Bankai ir Jų Veikimas
Bankai—tai kapitalizmo širdis. Ban

kai yra kapitalistų įstaigos. Tūli žmo
nės sako: “padėjau į banką pinigus”. At- !

rodo, kad tie pinigai banke guli. Bet gi 
bankuose yra apsaugos baksiukai, kada 
juos pasirandavoja žmogus, tai jis už 
baksiuką turi bankui mokėti randą, o ka- 

j da banke “padeda” pinigus, tai jam ban- 
j kas moka nuošimtį. Kodėl tokis skirtu

mas? Juk ir baksiukyje žmogus pasi
deda ir pinigai guli.

Dalykas tame, kad žmogaus padėti pi
nigai į banką neguli, bet bankas leidžia 
juos darban, veikiman, jie sukasi, neša 
bankui pelnus, ir iš tų pelnų bankas dalį 
atmoka depozitoriui kaipo nuošimtį.

Kiekvienas bankas yra tam tikros 
kompanijos. Kompanija turi darbinin
kus, kuriuos išnaudoja, bet jai neištenka 

Į savų pinigų, tam tikslui ji panaudoja at
liekamus visuomenės pinigus, kurie tam
pa jos bankan įdėti. Bankas paleidžia

(Bus daugiau)

šeštadienis, Rugsėjo 8, 1934
........ — 

! EASTON, PA.
ALDLD. 13 kp. susirinkimas 

bus fiedSlioje, 9 d. rtigsėjo-Sept., 
j Easton Baking Svetainėje, 36 N.

7th St., 3 vai. po pietų.
Visi draugai ir draugės maloneki- 

I te dalyvaut nes turime labai daug 
svarbių reikalų apkalbėt. Taipgi ku
rie dar nepasimokėjote duokles, atti
kite ir pasimokėkite, nepamirškite it 
naujų narių atsfvest.

i Sekretorė Tarvydaitė.
(213-214)

Specialiai Žemom Kainom 
Tfiros j

Soviety Sąjungą
$ 1873P5 ■

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ĄLDLD. 22 kp. susirinkimas įvyks 

11 <1. rugsėjo-Sept., 8 vai. vakare, 
LD. svetainėje, 920 E. 79th St.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėt.

Sek r.
(213-214)

SO. BOSTON, MASS.
TDA. 21 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. rugsėjo-Sept. 7:30 vai. vakare, 
Liet. Piliečių Kliube, 376 Broadway.

Visi nariai malonėkite dalyvaut ir 
naujų narių atsivest.

Sekr. J. Blačitinas.
(213-214)

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 5 kp. rengia išvažiavimą 

nedėlioję, 9 d. rugsėjo-Sept., Bur- 
holme Parke; prasidės anksti ryto 
ir tęsis iki vėlumos vakare. Turėsim 
gardžių valgių, gėrimų, ir bus šo
kiai prie geros orkestrus. Kviečiam 
visus atsilankyt ir praleist linksmai 
dieną.

Komisija.

MENO SKYRIAUS DAUS
Minoras—Artisfas ir Partijos Vadas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Lenino), šie metai ir kilnojimasis pasižymi 
Minoro augimu ir brendimu komunistiniam 
judėjimui. Jisai, būdamas šimtaprocentinis 
amerikos jaunuolis, bet skaitė tarptautinę 
literatūrą. Minoras jau senai žino Turgie- i 
nevą, Gorkį ir kitus rusų rašytojus.

Dar 1907 metais Minoras stoja į Socialistų 
Partiją ir bendradarbiauja laikraštyj “Ap
peal to Reason”. Tampa tos partijos loka
liu vadu. Bet ir čia Minoras neapsistoja. 
Jisai pamato, kad socialistų partija nieko 
neveikih delei negrų laisvės. Kuomet ateina 
1912-13 metų krizis, socialistų partija vėl j 
pasyve. Veikia bedarbių tarpe tik sindika- 
listiniai elementai. Minoras metasi į darba. I *■ j 
Jo energija, troškimas veikimo, socialistų 
partijos išdavikiškas pasyvumas suartina 
Minorą su anarcho-sindikalistiniu judėjimu, 
su to judėjimo teorija. Bet neilgam.

1916-17 metais prasideda tikras revoliu- | 
cinis judėjimas. Įvyksta Rusijos revoliuci
ja. Čia jau aiškiai pasirodo du keliai—re
voliucinių ir kontr-revoliucinių jėgų. Vieni 
pasilieka ištikimi revoliucijai, veda darbi- ' 
ninkus laimėti kovas, o kiti tampa renega- į 
tais. Minoras čia labai greitai pažino sa- i 
vus. Jisai prisidėjo prie kovotojų (komu- į 
nistų), patapo Komunistų Partijos nariu nuo • 
pat jos sųsįorganizavimo ir dabar jisai yra 
jos veikėju, kovotoju ir vadu.

Nuo pakilimo revoliucinio judėjimo Ame- į 
rikoj, nuo susiorganizavimo Komunistų Par
tijos, Minoras dalyvauja spaudoje kaipo re
daktorius, artistas ir dar gabus kalbėtojas. 
Meno srityje Minoras yra vienas pionierių 
organizatorių ir kūrėjų naujo, revoliucinio 
meno, naujų metodų.

Net tais laikais, kuomet Amerikos armi
jos t veržėsi į Sovietų Sąjungą (1918 me
tais), Minoras išnaudojo meno priemones, 
piešė posterius ir organizavo menininkus ko
vai prieš Amerikos intervenciją Sovietų Są
jungom Ir tas darbas buvo ne veltui. Da
vinių yra, kad tarpe Amerikos kareivių bu
vo sukilimų prieš savo viršininkus, žinoma, 
tie sukilimai prisidėjo prie intervencijos nu- ! 
galėjimo.

Prie pabaigos reikia pasakyti, kad Mino
ras yra gabus artistas ir geras politikas. Be 
jo politinės linijos, be gero nusistatymo, Mi
noras negalėtų būti nei taip žymus ir sėk
mingas artistas. Menas yra propaganda,

o propaganda yra geresnė tuomet, kuomet 
propagandistas yra geriau su dalyku susi
pažinęs, sutapęs. Taip ir su artistais. Jei 
artistas gerai su dalyku susipažinęs, jei jisai 
turi gerą supratimą ir politinį nusistatymą, 
tai ir jo kūrinys išeina aiškesnis, geresnis, 
nemiglotas.

Lietuvių jaunimui ir suaugusiems Mino
ras turi būt geru pavyzdžiu. Kurie turi pa
šaukimo tapti menininkais ir nori padaryti 
savo srityje pažangą,—tie turi gerai supras
ti draugijinį sąstatą, pažinti politiką ir pa
sirinkti kelia savo eisenai.

V. B.

Už Draugus Amerikos Bastilijose
Neprisotinami
B u r ž u j a i - d ras k ū n a i

Aukas gerklėj savo
Dar laiko pagriebę.
Jei ne mūsų šauksmas,
Tai tų žmonių kūnai

Būt senai praėję
Jų koserę riebią.

Jie būtų prariję
Daugiau mūs’ karžygių,

Ką del darbo klasės 
Padarė daug žygių.

Jie lengvai prarijo 
Vanzetti ir Sacco,

Baisioje elektros
Kėdėj išsikepę.

Jie visuomet tyko
Prie to paties tako

Jie krauju mūsų
Perdėm susitepę—

Mūs draugų gyvybių
Jie lyg tigrai tyko—

Kuomet kelios aukos 
Jiems lengvai pavyko.

Bet mūs’ didis balsas 
Mūs’ kumštis galinga

Grūmojančiai kyla
Priešais niekšų gaują.

Mūsų siekiai aiškūs,
Mūs eiga teisinga,

Per kurią nies. einam'
Į draugiją naują,

Kurioj nebus klasių,
Nebus prispaudėjų, ,

Pasinaikins eibės - 'v 
Didžių niekadėjų.

Raudonas Juokas. V

DETROIT, MICH-
ILD. Kazio Giedrio kuopos susi

rinkimas atsibus nedėlioję, 9 d. rug
sėjo-Sept. pas draugą Varanecką, 
2050 Meklin St., 10 vai. ryte.

Visi draugai malonėkite dalyvaut 
ant paskirto laiko nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėt.

Organizatorius.
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 
įvyks 8 d. rugsėjo-Sept. G vai. vak., i 
995 N. 5th St.

Draugai ir drauges visi malone- į 
kite dalyvaut skaitlingai ir laiku, 1 
nes turim labai daug svarbių rei-1 
kalų apkalbėt, taipgi bus išduotas ' 
raportas iš pikniko pasekmių. Ga
lėsit tuo kartu ir knygas atsiimti, i

Komisija. •

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kp. rengia svarbias pra- 1 

kalbas su programa, penktadienį, 7 , 
d. rugsėjo, Draugijų svetainėje, 4097 . 
Porter Street. Draugas J. Gasiu- • 
nas, kalbės dviejuose temose, “Ka- 1 
ras ir Fašizmas” ir “Kodėl darbinin
kam reikalinga pašelpinės organiza
cijos.” Po prakalbų bus įvairi pro
grama. Prasidės 8 vai. vakare, sve
tainė atsidarys 7 vai. Kviečiam vi
sų dalyvaut skaitlingai ir išklausyt 
svarbių prakalbų.

Kviečia Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD. 155 kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyks 11 d. rugsėjo- 
Sept., 8 valandą vakare, ant 29 En
dicott St.

Visos narės dalyvaukite ant su
sirinkimo nes yra svarbių reikalų ap
tarti.

Fin. sek. ]>. Lukienė.
(213-214)

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

a*'A/WW\/WWWWW\AA/\AA/\/W\/WWW

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvėro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir Šventadieniais:

10-12 ryte

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Bendrai Kompartijos Frakcija-A.LD.L.D.--T. D.A.-L.D.S.-Liet. Sūnų ir D.D. ir Laisvės Choras

Nedėlioję, 16 d. Rugsėjo (September), Pradžia 10 vai ryto
CHARTER OAK PARKE, HARTFORD, COI<

Laisvės Choras iš Hartford dainuos šiame piknike

Gerbiami draugai ir drauges, šis piknikas bus vienas iš geriausių ir puikiausių; kadangi dar pir
mą kartą tokįs piknikas buvo rengtas, kad visos darbininkų organizacijos bendrai rengtų. Pikniko 
programa susidės iš dainų, prakalbų, sporto žaislų ir kitų daiktų. Dainuos Laisvės Choras ir pra
kalbą sakys D. M. ŠOLOMSKAS. Taipgi bus įvairių laimėjimų, gardžių valgių, gėrimų ir kitų prie
skonių. Kviečia Komisija.

KELRODIS: Nuo Park St. važiuokite New Park Ave. iki pamatysite iškabas ir parką.



Remiate Prieškarinį Kongresą I.™ „a.., a,a.. „ QjfJ

; čia gyvuoja jau per kelio-, 
liką metų Laisvės Choras. , 

i Jis nuolatos tarnauja darbinin- 
.v i , kų organizacijoms no vieni Sąjungą. Is kitos puses kara'/ .7, . , .i i • 4.-- .c v. . ' Haverhilyje, bet visame ap-I provokuoja Vokietijos fašistai! , . * ’. . . , , \ li. • t i •• r 1 skrityje. Taigi dabar atsikrei-i ir tam derasi su Lenkijos fa-i ... , , . . . •

taįs Į Pia 1 visus darbininkus, uz-
iiu a • i. o • i j i kviečiant juos atsilankyti įi~ , i Sovietų Sąjungą budavoda-i ... _ .... ' ■Darbininkui ... i metini musų pikniką,1 ma socializmą, tuom pat kar- . . 4 . -. ‘ . ... 1 ivvks sekmai tu, matydama tuos imperialis-i 

tų prisirengimus, neišvengia-i 
visi ! ma^ daug energijos turi padė-j

; ti ir del šalies apgynimo. i ...... , .. . .meno apskričio chorai. Musų'bet sios tvarkos <
Taipgi ir patys imperialis-l piknikai visados būna sręiagūs, į sąlygų esame verčiami kariau- 

. Busiti, grumtis arba politikoje, ar-
gerų valgių ir gėrimų. Lietaus ba

Antras Jungtiniu Valstijų jo, ir dabar iš tos pusės pro- 
Darb. Prieškarinis Kongresas vokuoja karą prieš Sovietų

Vnir. i • i Sąjungą. Iš kitos pusės kara*Kaip girdėti, nekuriu drau-, * h
gijų nariai ir nekurios draugi
jos nenori prisidėti prie siun
timo delegatų į Antrą Jung
tinių Valstijų 1________ t
Prieš Kara ir Fašizmą Kon-. * t
gresą. ’ Kaip kitų kraštų im-| 
perialistinės šalys, taip 
Jungtinės Valstijos su 
smarkumu ginkluojasi ir ren 
giasi prie karo. 
Valstijų valdžia

Prie karo imperialistai | 
smarkiai rengiasi, vien 1933! 
metais apie keturis bilionus1 
dolerių išleido karo reikalams. Į 
Kitų šalių imperialistai tą pati 

■ įdaro. Anglija Į penkis mėne-j 
čia'sius laiko išvežė orlaivių, for-

pat, kuris kiekvieni metai eina 'pėdų ir kitų karo pabūklų už 
savo keliu. Mes, darbininkai,! $12,411,230.
ar pagalvojame nors valandė-j Karas ir fašizmas reiškia

Laikas lavinimosi jau

e,

dabartiniu tai savo tarpe turi daugelį gin-j o šis bus dar smagesnis, 
laiku išleidžia bilionus dole- čų. Taigi karo pavojų mato!

Tas su-! kiekvienas. Tat kova prieš j 
karą, prieš naują katastrofą,! 
turi būti padidinta, darbiniu-j 
kai privalo labiau budėt. Rei
kia organizuoti bendrą fron
tą prieš karą, organizuotis į 
kitas organizacijas, sujungtas 
ir vadovaujamas Komunistų 
Partijos.

Ktva prieš karą ir fašizmą j Pirmu kartu, Shenandoah 
privalo būti darbas kiekvieno Lyros Choras yra dalyvavęs 
žmogaus, kad išgelbėjus savo dienraščio “Laisvės” naudai 
ir kitų gyvastį ir reikalus. Tat piknike.
1*1* 11**1 * 1 I -»■ v

r •
ikuris! Jei, kokią naudą galėtume at-Į pratęsima kapitalistinės tvar- 

įvyks sekmadienį, 16 rugsėjo, nešti sau ir savo klasei pasila- ^os gyvavimo darbininkų kla- 
Ateikite ir paremkite mūsų vinę.

Iparengimą. Programos išpildy- sės yra lyginai, kaip tas karo'tvarka yra naujas pasaulis, bu- 
įme dalyvaus visi antro Prolet- į laukas, ar mes norime, ar ne,1 davojamas ant kitokių pama- 

ekonominių1 tų, kur išnaudojimas ir prie- 
! spauda yra naikinama. Tat, 
i darbininkams reikia lavintis 

klausimais, j gTUpėmis ir pavieniai, kad bū- 
nebijokite, nes parke yra di- Aplinkybės su kiekviena diena! ti geresniais kovotojais už sa-

Pasaulis del darbo kla- sės lėšomis. Komunistinė ■j
i

GERIAUSIA' DUONA/
^OiSCHOLES BAKING

' i1/*- - - - - - - - - - - - - - - -i
168 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

ekonominais

vo reikalus.
Pacific.

Įspūdžiai iš “L” Pikniko

, 8 ma- samdo juos.

Rugpjūčio 30 dieną turėjo ro jaunimas taip masiniai da-'

CLEMENT VOKETAITiSCho-1
ristai labai užganėdinti ir dė-j^nj0 krizio metu yra labai rei-

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

156 302

tuojau stoti i Jaunųjų Komu-; girdėt, tai tik du iš Phila. Cho- atpildyti.
’ ° c ___ y. „ • i - i_:i* 1____ i.i n lovini

BUS PUIKI PROGRAMA IR GRAŽIŲ ŽAISLŲ

. Ne- 
amžį, 
senas, 
ir no- 
Kiek-

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

|ro žaidė, o kiti buvo tam ti- 
! krai parinkti. Nebuvo gali-

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

. pasidarbuot darbininkų judė- 
,3 jime kiek tik pajiegsime.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Prisiartinus vakarui visi iš- 
savo važiavo linksmi, su dar dides-

nuodingus gazus no darbininkus, kaip reikia or-i
dir- ganizuotis ir kovoti už — _

Bet taip ilgai ne-: n*u pasirįžimu ir entuziazmu
Darbininkų šamo- 1

ir kovos reikalas jime kiek tik pajiegsime.

Haverhill, Mass.

• reikalus.
pa- galės būti.
va- .Bingumas

įsįgalė- giries alkį ir išnaudojimo bei

bininkų organizacija privalo: 
remti Antrą Jungtinių Valsti
jų Prieškarinį ir Priešfašistinį

kavoja Phila. draugams 
gražų priėmimą. ~ 
žingeidavosi, įvairumu p r o- 
gramos. j Visi atidžiai klausėsi 
kitų chorų dairių i?*'su pasiry-

dėlė svetainė. Važiuojant iš j reikalauja veikimo, nes kiek- 
Bostono, imkite Salem St., 
Bradford, Mass., kelius.

Narys.

mybių jiems laimėti su parink-’del išsteigimo, o mokykla bū-| 
t'z i , z.. I ta o-riinp Phila teamas vis ’ tinai reikalinga.Kol kas pas mus progresy-,giupe. i mid. lemndb vi&, ,

nurėkdavo ir teisybės nepri-

Iuz i kalinga susipažinti su visuome- 
Daugiausiai ngs peikalaig, apię profesines

r

Baisi Reakcija Brazilijoj '
Gavome -eilę laiškų nuo! 

mūsų draugų iš Brazilijos. Pa-; 
sirodo, kad ten viešpatauja Tel.: Evergreen 8-9538 
baisi reakcija prieš darbinin
kus. Daug lietuvių darbinin
kų yra areštuojama, mušama, 
grūdama į kalėjimus ir depor
tuojama iš Brazilijos. Reak
cijai padeda Smetonos konsu
lai ir kiti bjaurūs darbininkų 
neprieteliai. Bet darbininkai 
dvasioje nepuola. Jie ener
gingai dirba. Fašistų laikraš
tis labai niekina komunistus, 
štai vieną areštavimą darbi
ninkų. užvardino: “žydiškas 
Kugelis.” Iš fašistų aprašy
mų matyt, kad jie baisiai įdū
kę prieš ALDLD 41 kuopos, 
Sao Paulo draugus. Veltui 
fašistiniai gaivalai storojasi, 
jiems nepavyks sunaikinti dar
bininku judėjimą.

D. M. Š.

rių karo reikalams.
mas išleidžia besirengdami 
žudymui darbininkų. Gi tuom 
pat kartu milionai darbininkų 
badauja neturėdami ką pa
valgyti. Washington© ponai 
kalba, kad karas gali prasidė
ti bile momente.

žinoma yra du pasauliai— 
kapitalistinis ir darbininkiškas 
—Sovietų Sąjunga. Darbinin
kų pasaulyje dar negirdėtais j 
istorijoj laipsniais būdavo-; 
jamas socializmas, statyba. Gi kiekvienas darbininkas ir dar-1 
kapitalistiniame pasaulyje jau 
penki metai viešpatauja kri- 
zis, kokio dar niekados ne
buvo. Darbininkų pasaulyje Kongresą. Jeigu kurios orga- 
statomi nauji fabrikai, nauju nizacijos mažos ir negali jau 
būdu apdirbama ūkiai, gi ka-‘ pasiųsti delegatus, tat jos pri-• Į 
pitalistiniame pasaulyje už-1 valo nors finansiniai prisidėti.! T 
daromi fabrikai, ant 
naikinama pasėliai, 
žmonių badauja 
jungoje desėtkai milionų. nau
jų darbininkų įtraukta į dar
bą nuo susidarymo darbiniu-! 
kų valdžios, gi kapitalistų pa-! 
šaulyje desėtkai milionų yra 
be darbo, didžiausiame varge, i 
skurde ir daugelis žudosi.! 
Sovietų Sąjungoje darbinin-

už_'valo nors finansiniai pr 
laukų Antras Kongresas atsibus Chi-j 

milionai cągoj, 28-29-30 dienomis rug- 
. Sovietų Są-'sėjo, tai yra šio mėnesio. Vi

sos darbininkų organizacijos! 
vikriai privalo atsiliepti.

Lyros Choras su entuziazmu 
rengėsi prie šios didelės iškil
mės.

Diena buvo labai graži, tai 
anksti ryte kaip 6 vai. 
šinos, pilnos choristų, išvažiavo j 
i “Laisvės” pikniką. Buvoi

’pirmas tokis draugiškas išva-' darbininku I V • • 1 t • 1 *•žiavimas tarp choristų. Pa
keliui sustoję, visi pusryčius 
pavalgęm, ir vėl traukėme į' 
pikniką. Atvažiavę į vietą, dar 
daug publikos neradome, bet 
kada pradėjo būsai ir automo-i 

jbiliai važiuot, tai privažiavo 
■ pilnas parkas. Jaunimas la- 
1 bai stebėjosi tiek publikos pa-į 
matęs. Tai pirmu kartu cho-!

kams algos keliamos, o kapi-, įvykti Jaunųjų Komunistų Ly- lyvavo tokiame parengime, 
talistų šalyse kapojamos. Su- gos prakalbos prieš karą ir gaudami progą susipažinti su 
prantama, kad ir kapitalisti- fašizmą. Bet kas atsitiko, kad kitų kolonijų draugais.

dieną Lietuvių
direktoriai at-

Gerai, kad 
turi savo 

ir „įvyko

vieną dieną pasikėsinimai au
ga prieš darbininkų klasę. 
Šiandien kiekvienas gali maty
ti ir žinoti iš spaudos arba sa
vo prityrimų tą, kad taip yra. i 
Kas nepasiduoda kapitalistų 
orientacijai, jų pelnų politikai, 
tai tam nelyginamai kokiam 
kūdikiui bandoma užbėgti už 
akių su visokiais pažadais ar
ba krušinimu. Kapitalistinė 
spauda perpildyta visokiais 
naujais projektais, kurie ant 
popieros šimtams ir šimtams 
darbininkų darbus “dalina”,

ninku tiki toms pasakoms.

Dabar pilnai laikas stoti į 
j mokyklas komu

nistų vadovybėje, kad atsikra
tyti kapitalistinių nuodų, 
atsižvelgiant į žmogaus 
esi jaunas, vidutinis ar ; 
bet jeigu turi palinkimo 
ro, tai gali prasilavinti, 
vieno darbininko yra šventa 
pareiga susipažinti su Markso, 
Engelso, Lenino ir Stalino pa
matinių mokslu, su komunisti
niais principais. Reikia susipa
žinti apie reikšmę revoliuci
nės teorijos ir revoliucinės’ 
praktikos. Ypatingai dabar-

sąjungas,. sutartis, anie fašiz- 
md ’ politikes • ir/ ekonomines 
puses, apie darbininkų ir ma
žų farmerių- reikalus. šiais 

I visais mokslo žinybos klausi- 
Pasirodė, kad mainierąi su 1 mais kiekvienas gali apsišvies-

nių, kraštų darbininkai jau veik tą pat 
pradeda suprasti, kas yra So-,Ukėsų Kliubo 
vietų Sąjunga ir todėl nedy-.sakė svetainę, 
vai, kad kapitalistai pasiren- ! “Laisvės” Choras 
gę pulti, kad ją šunaij^nug^sveiainiukę, kurioj

^kapitalistinio pasaulio valdo-1 prakalbos. Publikos nebuvo
nai yra desperacijoje ir jie bi- galima daug sutraukti, nes žimu stengėsi savo dalį pro-1 t 
josi, kad ir jų šalių darbiniu-■ jau nebuvo progos naują vie- gramos atlikti gerai.
kai nepaimtų pavyzdį iš bu-( tą išgarsyti. Klausimas, ar il-l
vusios Rusijos darbininkų. Tat gai jiems vyks taip trukdyti entuzįazmu rėmė savo idien-'fį nalve’inamai už mažas išlai- 
kapitalistai ir nori ginklų pa-] prakalbas? Daug yra jau.-!raštį <‘Laisvę>’ ir stengėsi pu- uz mazas 1S
gelba sunaikinti Sovietų Są-.nuolių be darbo, kurie vaik-. užganėdint dainomis. I Klasiniai sąmoningu karei- 
jungą. Tam jie rengiasi karan štinėja ir teiraujasi, kur yra iš-j 
prieš darbininkų valdomą ša- eitis.
lį. Nuo pat įsikūrimo, So- ---------- j—--------- *
vietų Sąjunga neturėjo ramy- iš kur kyla tie visi blogumai ( , ed<ia duoti Phila. į
bes. i
išnaudotojai puolė Sovietus iš- iš 
vien su rusų kontr-revoliuci- karo.
ja. Dar ir dabar kapitalisti- privalo pagalvoti ar jiems į 
nėse šalyse yra baltagvardie- reikia guldyti galvas už im-| 
čių, kurie visada provokuoja perialistų reikalus.
karą. ,nis jaunuoliams išėjimas,

Tokio baisaus ginklavimosi,
kokis dabar yra, dar niekados nistų Lygą ir kovoti už paliuo-1 
pirmiau nebuvo. Karo reika- savimą iš kapitalistinės vergi-j 
lams išleidžia baisiausias su-1 jos. 
mas pinigų, budavojasi nau-! 1 
jus karo laivus, orlaivius, ka- vės organizacijos yra silpnos/ 
nuoles ir kitus ginklus gami- Krizis ir kovos dar neišmoki-1 pažino.
naši. Daro
ir tankus. Karo industrija 
ba ir krizio metu.

Japonijos imperialistai 
sigrobė Chinijos dalį, taip 
dinamą Mandžuriją

is i Vienas nepasitenkinimas tai! visada trūksta kovos lau-
T_‘ -v ! vra tarn “Baso Bali Tpnm ” i ke. Čia, kalbu iš praeities irKalbėtojai isdeste priežastis uaii icam. , ’ . !.J , gan Francisco prityrimu.;

o” ~ 1 • '!•••' 'iv innnnnlū™ nnvoin ’ Base Bali Teamui, k a d 1 a b a i 1 Pirm reakcijos puolimo buvoPo pergalei revoliucijos, ir naują jaunuoliams pavojų, _ . ’ _ i nn;n qo knlbntngręsiamo imperialistinio negražiai pasielgė su mus galima gauti apie 30 kalbėto-.
Jaunuoliai jau dabar! teamu. Per daug savo pusės tarPe Išbuvo gerų^ais- 

j laikėsi ir neteisingai : ‘' 
" ■ Senesni draugai kitą syk turė- 

Vienati-1 ty daugiau domės kreipti į to
tai ' kias sporto grupes. Kiek teko

žaidė. Į kintojų. Jautėmės pusėtinai 
'tvirti. Reakcijai prasidėjus 
pasirodė šian ir ten trukumai 
ir po šiai dienai jie negalima 

Visi matome reika
lą lavintų spėkų, apie moky
kla kalbame, bet yra abejonių

Fašistai vis tvirčiau grupuo-: 
jasi. Jugtinėse Valstijose vi
sokių spalvų, marškinių vaiv 
dais jie vadinasi ir jų yra virš 
70,000. Vien Californijoje 
fašistų priskaitoma apie 25,-'

•000. Čia jų daugiausiai taip j 
Zdaniutė-Judzentavičienė. vadinamų “Silver Shirts”.

puikus PIKNIKAS
Rengia Wilkes Bar r iy Darbininkiškos Organizacijos “Laisves” Naudai

Nedėlioj, 9 Rugsejo-Setepmber, 1934
VALLEY VIEW PARK, INKERMANi, PA.

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos

Ištisa programa susideda sekamai: Binghamtono dubeltavas kvartetas; Shenandoah Lyros Choras 
Wilkes Barre Aido Choras. Prakalbą sakys Drg. D. M. ŠOLOMSKAS iš Brooklyno*

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
' duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės
I išmokėti gydytojui.
I Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 

į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. '

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Phone, Evergreen 7-4785

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chronilkaB vyr<j ir 

moterų iigfts kraujo ir odos
Padarau iityriiuus kraujo ir Slapumo

DR. MEER
VV. 44th St. Room

New York, N. Y. 
Valandos Priėmimo i

Ryto nuo 10:30 Iki l. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Telephones MEdallion 3-1328 Į

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja^ balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kanip. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

■manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

K a m p ate E. 23rd St.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAIĮ NEW YORKO IR APIE1JNKES ŽINIOS
Sekmadienį Išvažiavimas Forest Parke

u z

’ ‘į Proble- 
Flo- mos, Amerikos Darbininkų 

Judėjimo Istorija, šapos Lai- 
Prirengi-kitu, kraščių ir Lapelių

šeštas Puslapis šestadiems, Rugsėjo 8,1934

j 

■

’ t

& 
st

gioje kompanijoj. Bet čia dar 
ne viskas. ALDLD. 1 kuopa 
veda visą eilę svarbių darbų, 
kurie taip pat eina mūs pačių 
naudai ir remtini. Savo daly
vavimu jūs ne vien tik pasi
linksminsite, bet sykiu ir pa- 
remsite savo klasės reikalus, 

kad kiekvienas iš
“Laisvės” skaitytoji] ir ALDLD 
narių nuspręs šia proga atlikti

Norėtųsi paklausti draugų, tarnais, praleidimas laiko sma
kui- būsite ateinantį sekmadie
nį? Jūs taip pat neužmirškite 
to paties pakląusti pas visus 
draugus ir pažįstamus, kuriuos 
susieisite. Pasekmės bus to
kios, kad visi būsime Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1 kuopos iš
važiavime, kuris, gal, jau bus! Tikimės, 
paskutinis, ir turėsime smagų 
ir gražų popietį. Kaip žino
ma, vasara jau baigiasi. Bile du darbu: pasilinksminti ir pa- 
dieną gali užeiti šaltos ir lie-1 remti savo organizaciją, 
tingos rudens dienos ir tada į 
nebus galima išvažiuoti girion 
ir pasidžiaugti jos gražumu, 
pakvėpuoti tyru oru, pabūti 
saulės spinduliuos. Tad naudo
kimės ta proga, kol dar gali-j namų, 
ma ir kitiems patarkime tą pat kokio įvairumo.

vieta privažiuojama
Line 
Išlipti reikia Forest Parkway 
arba Woodhaven Blvd, stotyje. 
Paėjus po kairei į kalną ran-

Parke bus skanių namie ga- 
I mintų valgių ir tinkamų gėri
mų, kas paliuosuos daugelį 
šeimininkių nuo gaminimosi ir 
nešimosi dėžės

Manoma turėti ir šiaip 
Išvažiavimo

Jamaica 
viršutiniais trau kiniais.

užkandžiu iš

padaryti.
Kaip jau žinoma, visi virš 

minėti dalykai, kaip oras, sau
lė ir tt., yra naudinga sveika
tai. Prie to prisideda ir sma
gumas, kuris gaunamas iš pa- dasi Forest Parkas, 
simatymo su draugais ir pažįs-

Karikatūros Sužaloto- | Mirė Meilužės Užmušėjas 
jas Kalėjime 1 Chąrles McGuire

Nesenai tūlas artistas 
darė karikatūrą 
“1934 Slogutis, 
šiepiama Naujoji 
atvaizduojami tūli 
riai, tame skaičiuje ir ponia 
Rooseveltienė. Paveikslas kaž
kaip pateko Westchester In
stitute of Fine Arts galerijon 
ir visuomenė rodė didelio su
sidomėjimo tuo piešiniu. Nau
jos Dalybos reakciniams šali
ninkams, žinoma, tas labai ne- buvęs pas savo buvusią žmo- 
patiko.

Aną dieną tūlas John 
Smiukse užpylė piešinį malia
vą naikinančiu skystimu. Pie
šinio žalotojas tapo perduo
tas teismui. Teisėjas William 
F. Bleakley, White Plains, 
užgyrė jo pasielgimą, tačiaus 
nuteisė 6 mėnesiams kalėti, 
sakydamas, kad tai perdidelė 
bausmė, bet jis neturį^ teisės 
kitaip pasielgti. Sulyg to po
no teisėjo, išeina, kad didvy-

pa-1 nušovė mokytoją, Mrs.
užvadintą rence Leeming Danyėw, 

kurioj pa- tai, kam ji apsivedė su
Dalyba ir
jos inžinie-

Ar Gali Vilkas Pagelbėti Ėriuką?

ky Mokyklon į
Antradienį prasidėjo regis-j 

tracija darbininkų mokyklos' 
rudens sezonui. Studijuojami 
sekami dalykai: Komunizmo 
Pagrindai, Organizacijos Pa

mokyto- grindai partijos ir lygos na- 
i jas, kuris pereitą antradienį riams, Darbo Unijų 
! _ . - y --- “ _ 1 - t ;T" 1 '1 . o A n.’, nr. T)

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

ir pątsai save pasišovė, mirė mas, Negrų Paliuosavimo Ju- 
nuo žaizdų dieną vėliau, nuga-į 
Įėjęs daktarų pastangas jį iš
gelbėti nuo tuojautinės mir
ties.

“Oh, kode! jis taip padarė 
ir kodėl ji čion grįžo, kuomet, 
aš jos maldavau pasilikti,” 
vaitojo jos jaunas vyras, pri-

I dėjimas ir kiti. Katalogą ga-į 
Įima gauti Mokyklos raštinėj,! 
35 'E. 12th St., kambarys 301, 
New Yorke, kasdien nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro, šeš-

I tadieniais nuo 10 vai ryto iki
i 4 vai. po pietų. j

Organizacijos ir visi noriu-1 
tieji lavintis raginami užsi
registruoti tuojau, nelaukti i 
paskutinės dienos. Šiemet ti-; 
kimasi turėti apie 3,000 regis-Į

ną-gražuolę. Tas -smūgis jam 
buvo tarsi žaibas iš giedrios 
padangės, visai netikėtai. Jis 
nei nežinojęs, kad jos gyveni-1 trantų. Pereitą, rudenį buvoj 

j užsiregistravę 2,000. ime buvęs kitas meilužis.

Visko Rasi New Yorke
Išeidamas iš savo restauran- 

to, Niek Demetroplis, pamatė 
didelę, apie 9 pėdų ilgio gy
vatę prie apleisto namo, 317 
W.» 41st St. Greitai pranešė 

Pribuvus policija

SVARBUS POSĖDIS
LDS. III Apskričio valdybos 

posėdis įvyks 10 dieną rugsėjo 
(September), panedėlyj, “Lai
sves” raštinėj, 7:30 vai. vaka-

i riškąs darbas sunaikinti bile, policijai.
i ■ _ ”
I IVCvM >J1U . - ---------

j venimą tikroj šviesoj, tik blo-| tomai, suprasdama, kad

re.
Šis posėdis bus nepaprastai 

svarbus, nes bus paskutinis
j ką, kas parodo siu dienų gy-l ėmė šaudyti, bet gyvate, ma-i prieš metinę konferenciją, ku-

I ne- rioje bus renkama nAuja val-
Į ga, kad žalotojas papuola at-i būtų išrokavimo laikyti tuš- dyba ir t-.t. 

’’ ’ - ” ’ ’ ~ o jai be namų gy-,dybos r—
Kaip jau matėte iš žinių kl- žymes unijų vadų. Kaipo te i-Į dar vis randasi žmonių, kurie 

tose “Laisvės” špaltose, pasi- sėjas, 1901 metais, jisai siuntė I pleperiduja, būk menas me- 
pylė audėjų darbininkų krau-, unijistus 
jas. Bet nepaisant bosų, poli- man. 
cijos, gengsterių ir n. j 
jos terorizavimo streikierių,' ke nuo 1924 metų. Winthrop 
bosai yra išsigandę darbininkų 
solidarumo. Tad paskirta taip 
vadinama Tarpininkų Taryba 
sutaikymui streikierių su bo
sais arba teisingiau pasakius— 
sulaužymui darbininkų strei
ko. Į tą tarybą paskirtas ir 
Brooklyno miesto pirmininkas 
ponas Raymond V. Ingersoll, audėjus darbininkus su jų bo- 
Kas jis per vienas? Brookly- 
nieČiams ypač svarbu žinoti. 
Štai kokių faktų surandama:

Raymond V. Ingersoll rėmė 
LaGuardiją pereituose rinki
muose. Bet jisai nekėlė protes
to, kada jo remtasis LaGuar
dia norėjo įvesti fašistinį pla
ną fotografuoti ir imti pirštų

pasi- sėjas, 1901 metais, jisai siuntei pleperiduja, 
darbininkus kalėji-J nui.

Jisai būna taikintoju

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr

4

r Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.
______________ I________

VALANDOS:
9—12 ryte
%—8 vakare

Tel. Stagg 2-07706 
Namų, Republic 9-3040 
Penktadieniais uždaryta

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cen^entinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Todėl būtinai val- 
nariai dalyvaukite. 
Sekr. P. Baranauskas.

I sakomybėn už savo darbą. O!c1^ namą, <
- • - Jventi—atsisakė kraustytis, į-

šliaužė į plyšį ir pasislėpė. 
Dešimts policistų apardė grin
dis ir sienas, tačiaus nieko 
nepešė. Matomai, nesugalvo-j 
jo pasikviesti profesionalius į

Vėliausia pranešama, kad
gvardi-1 drabužių industrijoj New Yor- John Smiukse paleistas ir bū-
• 1 'i -4 zs J i Y T T • Ji ___ __ J * 1 1 - _ - Xsiąs perklausinėtas tikslu iš

teisinti. Buržuazija siūlo lega
lizuoti ir padaryti piliečiu tą'

Aldrich, vienas iš šulų Chase
Nacionaliam banke, Rockefel
ler įstaigoj, turinčioj įdėlius’ fašistuojantį fanatiką, 
audimo industrijoj, rėmė pono - ~ ~

PRANEŠIMAS
“Ta- 

dieną 
sve- 

. Prašome kitų draugi
jų nerengti nieko minimą die
na.

I Aido Choras vaidins 
! mylą”, sekmadienį, 9 

bedarbių mėtyto jus iš namų I gruodžio,^Labor Lyceum 
kurių žiaurume niekas negali tainėje. 
prilygti. —

of 
iš-

Štai
to komiteto
Morris A.

Iškeltos Aikštėn 
Suktybės

Subankrutavusio Bank 
US. Depozitorių Komitetas
kėlė aikštėn naujų faktų apie 
suktybes tame banke, 
kas skelbiama 
skaičių vedėjo
Greenbaum raporte.

James T. Dooling, Tammany 
HalL vadui, išmokėta 25 mi- 
lionai “tarpininko mokesčių.”

Išmokėta $157,000 Olvany, 
Eisner ir Donnelly, New Yorko 

. įdėlininkų advokatų įstaigai už 
apkainavimą nejudomo turto, j 
George W. Olvany yra buvęs 
Tammany Hall vadui

Banko turėtas morgičius ant 
$250,000 vertės moderniško ir 
pilnai išrendavoto namo, prie 
166 2nd Avė., parduotas 
$10,000. Iš banko knygų 
braukta paskolų be jokio 
skelbimo, $13,318,655.19.

Po banko užsidarymo išleis
ta nesvietiška $7,000,965.91 
suma likvidavimo lėšoms.

Depozitorių komitetas kal-

uz 
iš- 

pa-

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

Tel. STagg 2-5043
Nugalėjo Plėšikus

Pas Alfred Kruger,
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Ingersol) kandidatūrą j Brook-^ 0(10111813 NegrŪ MotCHSi
i Ii s^pZyta I Pridėtoj, kiiube, 589 llth; SUSIRINKIMAI
i kojomis, kada nugriuvo ant ša- 
lygatvio laike negrų ir baltų

jos 
i protestui prieš Empire Cafete- 
j ria, 125th St. ir Lenox Ave., 
(kur diskriminuoja negrus dar- 
Ibininkus. Keli kiti darbininkai 
taipgi sumušti ir suareštuoti. 
Harry Haywood, Lygos Kovai

I už Negrų Teises nacionalis se
kretorius, ir Jack Stachel, Dar-

I bo Unijų Vienybės Lygos vei- 
ir kiantis sekretorius vadovavo 

demonstraciją. Dalyvavo 300 
žmonių.

Kidnaperiams Gręsia Mirties 
Bausmė

Sulaikytas Salvatore Man- 
cusso, 28 metų, ir jo žmona, 
Nellie, 25 metų, 62 Kingsland 
Ave., Brooklyne. Sulaikytas 
sykiu su jais gyvenęs Domi
nick Gelferno, kaipo liudinin
kas. Jie kaltinami pasigrobę 
francūzų jūrininką, Guillaume 
Rozel, ir jį kankinę. Jisai ta
pęs paleistas iš jų apartmento 
pereitą sekmadienį, kur jis

lyno miesto prezidentus laike; 
pereitų rinkimų.

Tai toki asmenys “taikys” i

baro

Aido Choras

sais. Tai lygu vilkams pavesti; . , . . . , , . •._ . . ,, _x. x. * I d a r b i n inku demonstraciiėriukus gelbėti. šiuo tarpu nl.ioį
dar labiau reikalinga mums vi-, 
sų darbininkų vienybė, negu 
kada pirmiau. Mes, brookly- 
niečiai, kaip tik turėtume pa-j 
kelti balsą prieš tokią Tary-' 
bą.

I Ave., atėjo du plėšiku, įsakei 
rankas iškelti augštyn ir ėmei 
kraustyti, kišenius?

D

įtina Bankų Departmentą 
i valstiją tiksliame trukdyme ty
rinėjimo ir likvidacijos darbo. 
Komitetas veda kovą už pačių 
depozitorių tyrinėjimą ir likvi
davimą banko reikalų.

Ir kur gi netęs politikieriai 
ir finansieriai banko likvidavi
mo klausima, kuomet visuome
nės sudėti pinigai milionais te- 
beplaukia į jų kišenius, palie
kant biedniem depozitoriams 
kas kart mažesnę progą bent 
ką begauti iš savo taupmenų.

Reikia Paskubinti “Daily 
Workerio” Kampaniją

C. BROOKLYN, N. Y.
, , ALDLD. 24 kp. mėnesinis susi-

kraustyti. kišenius.1 KrAusto- I rinkimas įvyks 10 d. rugsėjo-Sept., 
masis pagalvojo, kad neapsi-' 7:30 vai vakare, pas draugą K.

, . i t-j- i i-- Bender, 98 Talman St., Brooklyn,moka jam stovėti lyg melžia- , N- Y. . |
mai karvei ir trenkė dešinę I Draugai ir drauges malonėkite vi- ' 
j kišenkračio žanda. Tas nu- si dalyvaut nes turim daug svarbių I 
... . -1 ' klausymų apkalbėt, taipgi po mitin-1Sll’lto ant glindų, O a t < ^us prakalbos, tai Atsiveskite ir

ėmęs drebėti iš baimės. Pa- saVo draugus į prakalbas.
šaukta., policija ir abu iireštuo-', Sekr. M. Ręnkevičiutč.

, * į (212"213)ti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS i Lietuvis Batų Siuvėjas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj’, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

ILGW (moteriškų rūbų siu- Taisau senus ir padarau
j vėjų) Unijos Pildančioji Tary- naujus čeveiykus. Dalbą 
1 ba nutarė skelbti streiką su 1 atlieku patenkinančiai.
d. spalio visoj industrijoj, jei| 
bosai nesutiks įvesti 36 vai. 
darbo savaitę. New Yorke tas 
streikas paliestų 100 šapų.

Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekentekite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-6072

D/?. /. CO/PV
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Trys šimtai negrų darbinin
kų ir eks-kareivių susirinko 
prie Namų šalpos Biuro, 181 
W. 135th St., ir pridavė šal
pų viršininkui reikalavimus, 
taipgi protestą už mirtį negro 

i Alfred, 
kuris mirė iš bado pereitą sa
vaitę, kuomet jam buvo atsa
kyta šalpa.

būk išbuvęs visą menesį. Su- eks-kareivio, William Telephone, EVergreen 8-9770

*i

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

lyg vėliausių
New Yorko mieste yra nu-| pagrobikams 

sistatyta 'sukelti $30,000 “Dai-j bausmė.
ly Workerio” didinimui-tankes- 
niam leidimui. Komunistų sek
cijos pasisakė sukelsiančios 
$11,800 tos sumos. Tačiaus 
pradžia labai lėta, tesukelta 
tik $575.50. Visų komunistų 
ir jų simpatikų pareiga yra 
rūpestingiau imtis už to dar
bo. Tas paliečia visas darbi
ninkų organizacijas.

įstatymų šiems
gręsia mirties

įvykis atsitikęs

J. GARŠVA Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS .
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu lermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą t 
Parsamdau automobilius vesta- 

paržm, krikltynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marey Arenūe) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
ChroniškosGraborius (Undertaker) Ligos GydomosTas keistas

būk dėlto, kad jūrininkas iš
metęs nuo laivo $8,000 vertės 
heroino (drąsinančio narkoti
ko), manydamas, būk tai ko
kia nors neverta pudra. Kada 
jisai pribuvęs prieplaukon 3 
d. rugpjūčio, jį pasitikęs nepa
žįstamas, sakydamas, būk' jo 
draugas laukiąs. Nepažįsta
mas paėmęs jį į mašiną ir nu
sivožęs į' ' savo apartmentą. 
Ten jį deginę cigaretais ir mu
šę, reikalaudami, kad jis ati-, 
duotų heroiną arba atmokėtų! 
$8,000, manydami, kad jis jį 
sau pasiėmęs. Galop jam bu-1 
vę leista telegrafuoti 1 savo 
žmonai į Havre, kad jinai su
keltų pinigus. Jinąi pridavusi 
telegramą policijai ir pasta
roji sugavo juos. Sakoma,/būk 
tai esą nariai žymios narkoti
kų grupės, kuri veikdavo ryti-1 
nėse valstijose.
. Tuo tarpu eina tyrinėjimas 
jūrininko istorijos.

Banditai pasitiko Earl Os
trander, Metropolitan Life In
surance Co. mokesčių išrinkė- 
ją, įsivarė jį automobiliun prie 
Liberty Avė. ir 128th St., 
Richmond Hill, pavežė jį blo
ką, tuo laiku atimdami pini
gus, ir paleido. Paskui pasi
šaukė “taxi” ii’ pabėgo, nusi
nešdami $100 surinktų pinigų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

vSm, 
kiem
402

Gydoma Odos . 
Išbėrimai, Krau- T- 
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšlą- . 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Sa
ru m ų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ava. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE” 
IN THE WORKERS’ SCHOOL Begins Sept. 24, 1934 

COURSES FOR WORKERS
Historical Materialism
Origin of Man and Civilization 

t History of Science and 
' Technology

Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English 
Russian
REGISTER NOW!

, WORKERS SCHOOL 
35 EAST 12th STREET, NEW YORK CITY 

TELEPHONE: ALGONQUIN 4-1199

Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism—Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
The Russian Revolution 
History of the Communist 

International

<♦>

<!>

<!>

<♦>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš 

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, . s Brooklyn,

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901 •<

321

lauko

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

dykai f;;?; 
MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. Šį. MILLER, Ine.’, Dep. L. 
62 Beacota St., Newark, N. J.




