
KRISLAI
Naujas “šviesos” Num.
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Bendras Frontas.
‘International Literature’ 
Apysakų Rašymas.

Jau spausdinamas naujas 
“Šviesos” numeris. Jame yra 
daugiau trumpesnių raštų negu 
pereituose numeriuose. Ne
trūksta apysakėlių ir eilėraš
čių.

Darbininkai Vity Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesne, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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D. FEDERACIJOS EILINIU i 
NARIU KONFERENCIJA 
PITTSBURGH, Pa. — Ei- : 

liniai Darbo Federacijos na-!
! riai iš visos šalies renka ir, 
j siunčia delegatus į savo 

Atrodo, kad dar ne visose ko-1 konferenciją, kuri atsidarys 
lonijose buvo sušaukta bendri! šiame mieste šeštadienį, spa- 
“Laisvės” skaitytojų, dalininkų ! lio (Oct.) 27 d., Slovakų 
ir mūsų organizacijų susirinki- svetainėje, 518 Court Place, 
mai delei dienraščio vajaus. Prasidės 8 vai. ryto. 
Draugai, gerai 
bet ir paskubėkite.

Permažai iki šiol buvo mūsų 
spaudoj atsiliepimų apie to gra-• 
žalis ir turiningo žurnalo jtal- i 
pa. šį “šviesos” numerį, drau- i 
gai, geriau pastudijuokite ir at- į 
siliepkite su savo nurodymais.
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Bus 
pnsirengkite, svarstoma, kaip sėkmingiau 

pravest kovą už bedarbių 
‘ . t apdraudos įstatymą ir ap

gint Federacijos narių tei
ses prieš Greenus, Wollus ir 

| kitus fašistuojančius vadus- 
! streiklaužius.

Šiandie 6:30 vai. vakare, 
__  ..... ................ . „„ Webster Hall, ant 11-tos 
daryt vieno fronto kovai už dar- I gatvės prie 3rd Ave., New 
bininkų reikalus. Sako, fak- Yorke, įvyksta masinis Šu
tas yra, kad be komunistų tai sirinkimas išleistuvėms vie- 

itinių delegatų į visuotiną 
; eilinių narių konferenciją, j 

Delegatų lėšas apmoka 
darbininkai, kurie juos 
siunčia.

gynimo draugijos pirmininkas 
R. Baldwin pareiškė šįmetinia- 
me Chicago j kongrese prieš ka
rą ir fašizmą, kad nesąmonė 
yra prikaišiot komunistams, 
būk per jų kaičią negalima su-

būtų negalimas toks frontas.
Visose kovose už būvį komu- į 

nistai vis pirmosiose eilėse. Jei
gu ne jie, tai socialistų vadams 
gal nebūtų nei galvon dingte
lėję apie bendro fronto kovos 
reikalą.
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2 ANGLAI LAIMĖJO i 
ORO LENKTYNES

Patartina mūsų rašytojams ir 
menininkams skaityt “Interna
tional Literature” žurnalą, or
ganą Tarptautinės Rašytojų Są
jungos. Jokiame kitame leidi
nyje nėra taip pamatiniai nu
šviečiama literatūra ir menas 
apskritai iš klasinio darbininkų 
atžvilgio. “International Lite- 'tuvu, laimėdami lenktynes,

Multimilionierius senis Samuel Insull, galva su 
bankrutavusios “public utility” 
Traukiamas teisman už suktybes, 
buvo biliono dolerių vertės.

korporacijos.
Korporacija

MELBOURNE, Australi
ja. — Vidurnaktį iš pirma
dienio į antradienį čia atlė
kė anglai Scott ir Campbell 
Black su savo nedideliu lek-

MOONEY VĖL APELIUOJA I 
i AUGŠČIAUSIĄ TEISMĄ
I WASHINGTON. — Tom 
i Mooney, nekaltai nuteistas 
visą amžių kalėti Californi- 
joj,- vėl kreipiasi per savo 
advokatus į šalies Augščiau- 

I šią Teismą, kad pernagrinė- 
| tų jo bylą. Ši apeliacija 
, yra remiama tuom, kad 
i Mooney buvo nuteistas su 

• 'papirktų liudininkų pagel-
I ba. O kad jie buvo papirk- 
iti, pripažino Mooney byloje 
i pirmininkavęs teisėjas, taip- 
j gi ir Wickersham teisių ty
rinėjimo komisija.

Naudot Visas Progas
’’Laisvės” Vajui

Neturime bergždžiai pra-Ją; ir jeigu sustinkime ne-rature“ pastudijavimas prave- |kuriose dalyvavo 20 lėktų- , beturime bergždžiai pra- ir jeigu suspinui ne ne- 
eigos laike šio “Laisvės” vajininkųp^ tokie i komitetai 
vajaus. Gabūs vajininkai I paškiria drąsesnius >bei ga- 
gauna skaitytojų net tarp | besnius draugus perejti per 
išėjusių iš bažnyčias para- Nusirinkusius. O tai jau vi- 
pijonų, besišnekančių 
šaligatvio. Labiausia 
vyksta, kada kunigas 
pamokslą iškeikia juos 
“Laisvės” skaitymą.

Jeigu taip, tad butų nusi
kaltimas praleisti masinį 
susirinkimą, nepasidarba- po namus^ Patyrę vajinin- 

Šios oro lenktynės pada- vlls iame savo dienraščiui. • kai tą darbą patys vieni

stų kelią ir į tikslesnę mūsų j Vų Anglijos, Amerikos ir 
spaudoje kritiką. j Holandijos. Jiedu, todėl,

i x „įgauna pirma dovana $50,-Garsios apysakos “Cementas * npnkiais ansistoii-
autorius Fedor Gladkov “Inter-iUW; Pe. *!S aPsls’-°J1_ 

.. i t i nu 'mals Scott ir Black padarenational Literature 1 (7) nu-. i
meryj, 1934 m., pasakoja, kaip H.325 mylių kelionę per 72 
jis gavo tam savo kūriniui me- valandas iš Londono į Mel-valandas iš Londono į Mel
džiamos, kaip rase, į ką taikė iribourną.

• /-M 1 1 A J • 1 1 1 Ikokių keblumų turėjo 
“Aš rašau labai lėtai: ‘Cemen
tą’ aš rašiau pustrečių metų.”

Iš jokios mums žinomos kny
gos negalima tiek pasimokinti 
apie proletarinio rašytojo dar
bą, kaip iš to Gladkovo straips
nio. ‘ Jo straipsnis tinka ir ei
lių ir trumpų apysakėlių rašy
tojams.

ant i šiem žinoma, kad nuo gero 
pa- j paaiškinimo ir paraginimo 
per į iš pirmininko arba kito 
ūži draugo pusės daug priklau

so mūsų literatūros pasklei
dimas.

Dar žodis apie lankymąsi

Sako: j Antri lenktynėse buvo
Holandijos lakūnai Permen- 
tier ir Moli, o trečioj vietoj 
—amerikonai R. Turner ir j 
C. Pangborn. '

rytos ne tiek del sporto bei Reikia stengtis prieiti prie j sėkmingai atlieka. Bet yra 
orlaivinės technikos, bet pa-,kiekvieno atėjusio ir pakai- draugų ir draugių, kurie 
matiniai del išbandymo, kinti užsirašyti “Laisvę.” O | vieni nesuteikia gana drą- 
kaip tolimas vietas galima pirmininkas visuomet priva-ĮSos. Jiems tad patartina ei- 
lėktuvais pasiekti karo u n,n<ra tarti kwis 1,5 ’’ s1"hfls f,vip-
tu.

NRA PASMARKINA
PASKUBA DARBUOS

WASHINGTON. — šalies 
Pramonės “Atgaivinimo” 
Taryba, kuri veda N RA po 
administratoriaus generolo 
Johnsono pasitraukimo, at
randa, jog tai buvo “klai
da” uždraust fabrikams 
'dirbt daugiau kaip paskir
tą skaičių valandų per sa
vaitę. Prie Johnsono buvo 
bandoma susiaurint ir nau
jų mašinų įvedinėjimą bei 
dirbtuvių didinimą; taipgi 
buvo, mėginama neleist fab
rikantams perpigiai parda- 
vinėt savo dirbinius. .

Dabar Roosevelto Pramo
nes Atgąiyiniirio Taryba ža
da panaikint visus “varžy
mus” išnaudotojams. Taip 
sutrūksta visas NRA muilo 
burbulas, būk ir kapitalisti
niame surėdyme galima su
tvarkyt gamybos „darbus pa
gal kokį bendrą planą.

Roosevelto Taryba dabar 
tekalba tik apie “reikalą” iš 
našumo. Reiškia, darbinin
kai bus jau atvirai pajungti 
į didžiausią paskubą ir pla
kami naujais algų kapoji
mais ir 
nimais.

KETURIOS SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ 
MOTINOS PRIEŠ ADV. LEIBOfflTZĄ

Nusmerktą Negrų Darbininkų Motinos Dalyvaus New Yorko 
Masiniame Susirinkime Kovai Už Jų Paliuosavimą

NEW YORK.—rTarp kai- fašistiniais politikieriais bu- 
bėtojų bus ir keturios mo- vo pasimojęs išplėšt scotts- 
tinos neteisingai nusmerktų boriečių bylą iš Tarptauti- 
Scottsboro negrų jaunuolių, nio Darbininkų Apsigyni- 
dideliame masiniame mitin- i mo, nors tik per šios orga- 
ge šį penktadienį vakare nizacijos pastangas tie neg- 
Rockland Palace svetainėje, rai darbininkai išliko dar 
155th St. ir Eight Ave., iki šiol nenužudyti. Kitaip 
New Yorke. jau pustrečių metų atgal jie

Mitingas šaukiamas, kad būtų buvę sudeginti elektros 
išjudint dar platesnes dar- kedėje.
bininkų minias kovai už de
vynių Scottsboro negrų jau
nuolių paliuosavimą. Šiame 
mitinge bus numaskuotas ir 
Sam Leibowitz, vienas iš bu
vusių Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advoka
tų. Leibowitz, mat, dabar šiai pasitiki T. D. Apsigyni
šų keliais negrų kunigais ir’mu.

Prieš Leibowitzo sumoks- 
lus todėl protestuoja scott- 
sborietės Ada Wright ir 
Ida Norris, kurios jau New 
Yorke, ir kitos dvi negrų 
jaunuolių motinos, kurios 
čia atvažiuoja. Jos pilniau-

■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------

Atėmė iš Sukilėliu 3 i Nušovė Žmogžudį Chas. 
Paskutinius Miestus? ! Pretty Boy Floydą
MADRID. — Ispanijos S EAST LIVERPOOL, . O. 

Lerroux fašistų valdžia gi-! Melvin Purvio vado vau j a- 
riasi, kad atėmus iš revo- mi, keturi federalės valdžios 
liucionierių, socialistų, ko- detektyvai ir tiek pat vieti- 
munistų ir sindikalistų, trismių policininkų užklupo pa- 
paskutinius miestus šiaurė-! gargėjusį kriminalistą Chas. 
je, kur jie vis dar laikėsi. |“Pretty Boy” Floydą ąnt 
Sykiu pranešama, jog keti- Ellen Conkle farmos ir už- 
na atsistatydint Ispanijos mušė jį šūviais iš kulkasvąi- 
prezidentas Zamora. Tuo-jdžių ir revolverių. Floyd 
met gi būtų įvesta nuolati- turėjo du užtaisytus revol- 
nė kariška diktatūra. Rei- verius, bet nepaspėjo jų pa- 
kia, todėl, suprast, jog fa- naudot apsigynimui, 
šistams nesiseka taip, kaip 
jie giriasi.

Jis, be kitko, buvo me- 
Idžiojamas už nušovimą ke
turių policininkų Kansas 

n i • • i City £e,žkelio 8t0tyje. FloydHolandijos Darbininkų i —1 1 • 1 • • • 1 •savo sėbrą, kurį policininkai 
iman. Kovoj jis 

netyčia tuomet nušovė ir 
savo sėbrą.

ir darbo valandų ilgi-1 Veiksmai PlieŠ Hitlerį vedė kalėj’i is. I . r r 4-,,.
■ AMSTERDAM.—Atplau
kus Vokietijos karo laivui 
“Schleswig-Holstein,” vieti
niai Holandijos darbininkai 
nutepliojo namų sienas ties 

;, šau
kiančiais kovon prieš hitle- 
rizmą; tuo pačiu laiku pa- 

v . , . n skleista daug prieš-fašisti-
raso, kad Vokietijoj randa- nį Epelių, jų gavo įr į0 
si politinis centras orgam- ]aivo jūrininkai. 
zacijos, kuri nužudė Jugo-1 
slavijos karalių Aleksandrai

Kr*s. Washinglonan 
SSS Pr,eš Dažytojus. 

n,o streiko pikietininkų. i Elizabetho 'visų Inasinių >skiepus taip, kad juose ga-|^^s^' . Nužudantį Alek
sais Gorman, to streiko pir-* organizacijų įvyksta:-labai\ įima būtų apsisaugoti nuo,sancIr^’ laike jo atsiląnky- 
mininkas-pardavikas, pri-'svarbus pasitarimas{ šį ’’kėt-Lbbinbų, .kurios bus mėtomos mo i Franciją, hitlerininkai 
pažįsta, kad del to pietinė-j virtadienj, 25 dieną’ spalio 1 iš' priešų orlaivių, ištikus r°kayo, kad galima bus su
se valstijose galės išnaujo (October),-apie 8 vai.1 vaka->karui; .Tai irgi nurodymas, i kelt kivirčus tarp Jugosla- 
1 - . ■ i, . . -i •. — - ’Įvijos ir Francijos; tuomet

me-
NAZIU - JAPONU PAK

TAS PRIEŠ S.S.R.S.
LONDON. — Darbo Par

tijos dienraštis “Daily He
rald” atidengia, kad tarp 
Hitlerio ir Japonijos yra še
šios savaitės atgal padary
ta prekybiniai-kariška su
tartis.' Japonija žada Vo
kietijai pristatyt soya pu
pų neva “pašarui gyvu
liams,” kuomet yra žinoma, 
jog tos pupos yra vienas iš 
maištingiausių valgių žmo
nėms ir armijai. Mainais 
už tai Vokietija patieks Ja
ponijai chemiškų medžiagų, 
sproginių ir kt. Be to, Hit
leris paskolins 500 savo in
žinierių ir orlaivių specia
listų Japonijai vieniems me 
tams.

Nors ši sutartis yra skel 
biama kaipo “prekybos pak 
tas,” jinai tikrumoj yra ka 
riškas hitlerininkų sumoks 
las su Japonija prieš Sbvie 
tų Sąjungą. O naujausio 
mis žiniomis, Japonija už 
mezga artimesnius ryšius ir j to politiką. Jis, mat, šalies 
su Anglija, suprantama, ka-'valdžią faktinai pervedė į 
rui prieš Sovietus. I bankų rankas.

AUDĖJAI GRASINA

lo rasti progą tart i kelis' ti i darbininkų stabas dvie- 
!tinkamus žodžius apie va-'se; o dažnai ir žmonės dau- 
jaus reikalą. įgiau pasitiki dviem, negu

Man rodos, kad mes ne-į vienam.
gana naudojame mūsų drau-

Vrl ęiKTDriK'IIATir kuopų susirinkimus 
I ILL uUO 1 llLlilU V 1 ! o-nvimui “Tnisvpi” sknitvtn- •

Philadelphietis.

ill jujinunuvi 'gavimui “Laisvei” skaityto-
WASHINGTON. — Au- j'1- -

dimų pramonės valdiškai koimtetai pabiezia tą lei a? 
komisijai suplaukė 25,000 ...... - 1 ‘ -......
darbininkų protestai iš N I Fvfra h

, dirbtuvių, kad kompanijos i vyriausybė .įsakė, r kad visi
.nepriima darban desetkusį Svarbus SusinoklItiaS namų'savininkai ir įnamiai 
.tūkstančių buvusio visuoti-. ,srivo kaštais tūriičia įrengti

pikietininkų. i

susipratę I Skiepai Pasislėpt Nuo 
Orlaivių Bomby

BERLYNAS. — Hitlerio

kilti audėjų streikas; bet jisjre. Šiame pasitarime daly-.kaip artinasi karas. . 
priduria, jog be Darbo • Fe-į vaus draugas A. BIMBA; j .
deracijos audėjų unijos vai- kuris nušvies svarbiausius' '
dybos sutikimo yra drau- darbus dabartiniame laiko- Hauptinaimo Teisinas N. J.

Hitlerininkai Įkvėpė 
Aleksandro Nužudymą,

kaip Sako “kviestija” r j prieplauka obalsiais
MASKVA. — Sovietų val

džios organas “Izviestija”

idžiama eiti į panaujintą tarpyj, kuriuos mums rei-:
'streiką. Kažin ar darbi-1kės atlikti. Į šį susirinkimą ■ *, FLEMINGTON, N. J. —
minkai klausys to streiklau- j yra kviečiami visi nariai Šiandien prasideda New v. i p-* v IT
• žiu komiteto? [masinių organizacijų. Ypač Jersey valstijos teismas MpM! AOVOt įlies Karį

PATERSON, N. J. — Di
džiausio Darbo Federacijos 
šilko dažytojų lokalo 1733- 
čio viršininkai iškeliavo į 
Washingtoną pasiderėt su 
valdiška Audyklų Darbo

pasidarytų -stipresnė Vokie- San tikiu Komisija, kaip už- 
tijos pozicija prieš Franci- kirst kelią streikui 25,000 

| dažytojų Patersone ir abel- 
nai šiaurinėj New Jersey.

Sovietai Ragina Raudonąjį Darbininkai pasiryžę su- 
1 streikuot šį ketvirtadienį, 
'jeigu samdytojai nepadarys 1 • a * . •

Eiliniai Legionieriai Rei
kalauja Bony Tuojau
MIAMI, Fla. — Ameriko

nų Legiono suvažiavime vi
somis pusėmis girdėt eilinių 
delegatų murmėjimas prieš 
prezidentą Rooseveltą. Jis, 
mat, savo prakalboj pereitą 
penktadienį, Roanoke, . Va.:, i 
ūžreiskė, kad negalima ■da- : 
bar išmokėti bonų jiasaūlL ‘ 
nio karo veteranams; sakė, 
kad ex-kareiviai turi “ša
lies gerovę augšeiau statyt 
už savo reikalus”; be ' to 
Rooseveltas išsisukinėjo,kad ’ 
reikią šelpt bedarbius, 'tai 
nelieką veteranams pinigų.

L. Johnson, vienas iš Le
giono komandierių, savo 
prakalboj pūtė į Roosevelto 
dūdą. Kiti fašistiniai vadai 
irgi stengiasi šumulkint ei
linius legionierius.

------------- ----- Idabar, kada turime labai prieš Bruno R. Hauptman-1 TOKYO. — Pasauliniame su jais naujos sutarties.
WASHINGTON. — Susi-1daug svarbių problemų iš-Iną, kuris kaltinamas, kad Raudonojo Kryžiaus suva- 

rinkusiame Amerikos Ban-, rišti, tai svarbu kiekvienam < pagrobė ir nužudė lakūno žiavime, Sovietų delegacijos 
kininkų Sąjungos suvažiavi-1 dalyvauti. S u s i r i nkimas jLindbergho vaiką pustrečių pirmininkas • Chr. Rakovski j dviejų laivų šonų darbinin- 
me tie ponai giria Roosevel- įvyks 408 Court St. metų atgal. Jis išreikala-. pasakė prakalbą, raginda- kai ištėpliojo obalsius: “Pa-

Kviečia visus dalyvauti* ‘
Elizabetho (
Lietkomfrakcija. to, kad buvo jį/nugalabinęs. •’kovoti prieš karo pavojų.

BUFFALO, N. Y. — Ant

vęs $50,000uš Lindbergho už'mas Raudonojo Kryžiaus liuosuokime Thaelmanną!”
vaiko paliuosavimą jau po slauges ir kitus darbuotojus “Balsuokime už Komunistų

i Partijos kandidatus!” davinių.

BINGHAMTON. N. Y. — 
Republikonu kandidatas į 
valstijos gubernatorius Mo
ses savo prakalboje reikala
vo uždėt po 2 nuošimčiu 
taksų ant visų pirkinių-par-



Antrai Puslapis Trečiadienis, Spalio 24,-

monės darbininkus! j (Kaip' visįiose strei
kuose, taip šiame streike komunistai 
sirodys pirmaeiliais kovotojais!

pa- Lietuvių Mokyklos Lenkų Okupacijoj
' ’ r ’ t i . ..Xi,'! ? ? t 1 • t.

Darys Operacijas Be Peilio

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BI
The Laisve Ine.

every day, except Sundaw.
M TEN EYCK STREET, BROOKE** YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ..................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ...............$7.50

Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ........... - $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

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

of March 3, 1879

Socialistą Partijos Vadovybe 
ir “Principą Paskelbimas”

Socialistų Partijoje užsibaigė referen
dumu balsavimas “Principų Paskelbi
mo.” Tuos principus buvo priėmus De
troito konvencija. Delei jų buvo vedami 
šturmingi ginčai. Taip vadinama “seno
ji gvardija” (Oneal, Walman, Solomon)’ 
paskelbė tuos principus “komunistų pro
grama” ir jų priėmimui labai priešinos. 
Tam tikslui net išleidinėjo specialį laik
raštį “The Socialist Voice”.

Bet “principus” referendumo nariai 
priėmė. Ką dabar darys “senoji gvardi
ja”, kuri atvirai grūmojo partijai skili
mu, sunku pasakyti. Veikiausia nutils. 
Pamato nusiraminimui yra. Mat, da
bartinė partijos vadovybė, kuri stojo už 
“principus”, pasirodė tokia pat veidmai
ninga, kokia Socialistų Partijoje buvo 
laike St. Louiso suvažiavimo, 1917 me
tais, kuris.priėmė prieškarinę rezoliuci
ją, bet partijos vadai rezoliuciją padžio
vė ant tvoros, o savo veikimą vedė senu 

‘oportunistiniu keliu. Šiandien istorija 
pasikartoja. Thomas ir kompanija kal
ba už “principus”, bet partijos vairas ei
ną senu keliu. Dar daugiau: Socialistų 
Partijos’vadai ne tik padžiauna “princi
pus” ant tvoros, bet dar dideliais. šuo.- 
liįis traukia į dešinę. Kaip tik tuo lai- 
kįi, kuomet ėjo referendumas, Thomas ir 
visas Socialistų Partijos komitetas begė
diškai atvirai pasibučiavo su Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratija, Sociali
stu Partijos j “kairioji” vadovybė užgyrė 
visas. Federaęijos biurokratų pardavys- 
tesC Ne tik užgyrė; bet tiesioginiai daly
vavę pardavime nacionajio audėjų strei
ko. 'į " ' ■' f •.

lįaip; į tai’ atsineš eiliniai Socialistų 
Partijųš nariai, prisieina palaukti. Vei
kiausia kils audra, pasipriešinimas prieš 
vadovybės dviveidę politiką: žodžiais už 
“Principų Deklaraciją”, bet darbais 
nosios gvardijos” keliu.

Stebuklai su “Lituanica II”
Grigaitis su savo štabu tebevaro 

“monkey biznį” su antruoju skridimu. 
Žmonės reikalauja atskaitos iš to viso 
biznio, o jie tyli, kaip klemsai. Visokios 
kalbos eina. Spėjama, kad labai daug 
pinigų prašauta pro cielių. Surinko net 
$31,000 skridimui, su kuriais buvo gali
ma, nupirkti ir įrengti net du orlaiviu 
skridimui, tuo tarpu ta viena nelaiminga 
“Lituanica II” negali nuo žemės pasikel
ti. Visi jos galai tebėra suirę. “Nau
jienos” džiaugiasi, kad tik dabar Vaitkus 
gavo ir įtaisė “propelerį”. Trūksta jai 
dar kitokių paralių. Ir dar ilgai “truks”, 
nes kur dings tie. likę apie $15,000!

Stebuklai, ir gana. Kaip tik šiuo tar
pu eina orlaivių lenktynės ir oras geras, 
o “Lituanica” bijojo pasikelti į viršų, nes 
Kaune oras pradėjo pagęsti!

Iš pradžios “Naujienos” skelbė, kad 
skridimas atidedamas delei oro sugedi
mo visoj Europoje, ką pirmiausia už- 

• uodė Smetona ir pranešė Chicagon, bet 
paskui aiškino, kad skridimas negali 
įvykti, nes orlaivis dar neįrengtas. Be
rods rugpjūčio 24 d. buvo surengta va
karienė išleidimui Vaitkaus Kaunan, bet 
dar tik dabar orlaiviui propelerį įsigijo! 
Kuomet didvyriu buvo išrinktas Vaitkus, 
svietui buvo pranešta, kad jis pilnai išsi
lavinęs ir pasirengęs bile valandą pasi
kelti už debesų ir nutūpti į Kauną. Bet 
dabar paaiški, kad jis dar tik dabar ima 
lekcijas, mokinasi “blind flying”.

Nupirko orlaivį, užmokėjo tūkstančius 
dolerių, bet paskui apsižiūrėjo,,,kad mo
toras nė velniam netikęs. Įsigijo moto
rą, paskui pasigedo propelerio. Nusipir
ko propelerį, bet dar negali skristi, nes 
vėl kokių nors dalių trūksta! Pinigų 
krūvos eina! Kur? Kam nors į kišenių.

Štai kodėl nėra atskaitų, štai kodėl 
skridimas prisiėjo atidėti!

Kaip dabar bus* su SLA penkiais šim
tais dolerių? Seimas skyrė skridimui,,bet 
skridimas neįvyko. Tai kam tie pinigai 
teko? Kas' jais dabar naudojusi?

;Mūsų supratimu, SLA kuopos turėtų 
griežtai ‘pareikalauti, kad Chicagos pra- 
matoriai tuojaus sugrąžintų tuos $500 į

' .SLA iždą. •

’ ’ : t

Jeigu jau. bendrų , mokyklų 
ypač , liaudies mokyklų Lenki
joj, padėtis yra nepakenčiama,

~' ■ i : L.Lyi
ho masių iš po kapitalistinio 
nacionalistinio prislėgimo ] 
liuosavimą—neužmiršta ir lie
tuvių darbo masių Lenkijoj, jų

ir, Daugeliui gal keistai at- 
rodys tas, kad ateityje bus 
daromos žmonėms operaci-

tai su tautinių mažumų mokyk- kovo* is|J jos be peilio pagelbos. Kaip
lomu dalykai stovi dar blogiau. J; kQvoja u ? už ]ietuy.į tai galima? Garsusis radio

“se-

Pa-

Patersono Dažą Pramonės 
Darbininką Streikas

: Didelis audimo pramonės centras 
tersonas (N. J.) laukia naujos audros.
Su šiuo ketvirtadieniu žada išeiti strei- 
kan 25,000 dažų pramonės darbininkų. 
Prisirengimas prie streiko eina pirmyn. 
Jeigu nebus papildyta jokia pardavystė, 
tai streikas turės įvykti.

‘ Dvidešimts penki tūkstančiai proletarų 
stos į kovą už savo reikalus! Jie reika
lauja unijos pripažinimo, algų pakėlimo 
ir įvedimo 30 valandų darbo savaitės. 
Visi reikalavimai yra teisingi ir juos ga
lėtų išpildyti savininkai, kurie susikrovė 
didelius turtus. Bet geruoju neišpildys. 
Tiktai kieta darbininkų vienybė, tiktai 
nesulaužomas, visų darbininkų kovingu
mas privers juos tuos reikalavimus išpil
dyti. -
i Dą?ų, darĮbįninkų streikas neturėtų pa-, 
tektFą gTupėlė's vadų rankas, kaip kad 
Paterąąųo audėjų streikas buvo pakliuvęs 
į Keli erto rankas. Dažų pramonęs strei
kas turėtų būti rankose pačių darbinin- Į' 
kų; • Streiko komitetą turi sudaryti patys 
darbininkai. Vadai neturi jokios teisės 
be darbininkų užgyrimo vesti derybas 
bei daryti sutartį.

Mes sveikiname Patersono dažų pra-

Kunigai ir Ją Stonas
Chicagos “Draugas” paskelbė karą ko

vingiems bedieviams. Šiuo laiku talpina 
tūlo vyskupo M. d’Herbigny straipsnį 
“Kovojantieji Bedieviai ir Pasaulinė Ko
munizmo Propaganda”. . Šio straipsnio 
tikslas yra toks: išgąsdinti religinius 
darbininkus. Pats nelaimingas vysku
pas, matyt, yra labai išsigandęs. Jis 
klaidžioja po visą pasaulį ir visur jam 
vaidinasi komunizmo šmėkla.

Bet ne apie tai čia mums norėjosi kal
bėti. Mes norėjome patirti,kaip kuni
gai mano apie save. Tam pačiam “Drau
ge” spalių 22 d. straipsnyje “Kunigas” 
šitaip garbinamas tas stonas:

“Kas yra kunigas—visiems gerai žino
ma. Jis yra dievo tarnas, Jėzaus Kris
taus brolis ir jo prietelis.. Jis yra visų 
tėvas, dievo paslapčių dalintojas, santai- 
kininkas, žemės druska ir pasaulio švie
sa”.

Dar gerai, kad šitas straipsnis deda
mas vaikų skyriuje ir vaikams taikomas, 
nes tokiai kvailybei tiktai vaikai ir tegali 
tikėti. Pavyzdžiui, jeigu kunigas yra 
“visų tėvas”, tai kunigų gaspadinės turė
tų būti visų motinos, nes mes dar nesa
me girdėję, kad net ir kunigai galėtų 
virsti tėvąis be moteriškos pagelbos. Ku
nigas yra1 “santaikininkas”, sako “Drau
gas”, bet katalikų kunigai,, protestų pas
toriai ir žydų rabinai .liėzuyius vieni > ki
tiems rodo ir kursto Vieriiis žmpheš' prieš 
kitus. Arba'štai kbnĮ^dikoija: :bažnyęįa ' 
skelbia, kad Kristus yra-.dievas, bet 
“Draūgas” mus nori' įtikinti, Rad kunL : 
gas yra dievo tarnas, o Kristaus tik bro-; 
lis! • P . '

Tautinių mažumų mokyklos be ( 
viso ko kito persekiojamos ir 
uždaromos pirmai progai pasi
taikius, o tai ir visai be jokios 
progos. Pavyz., baltarusių mo
kyklų Vakarų Baltarusijoj vi
siškai nėra, visos jau uždary
tos, išskyrus Vilnių, kur prie 
lengų gimnazijos yra baltarusių 
gimnazijos skyrius’. Esamos 
valdiškos, vadinamos baltarusių 
ar lietuvių mokykloj tautinių 
mažumų negal patenkint, nes 
mokytojai sąmoningai užsiima 
vaikų lenkinimu. I {. I ’ ‘ . i

Del tautinių mažumų mokyk
lų, tarp! taūtjinią: mažuptų (mo
kyklų, tai’p Lenkijos fašistinės 
valdžios į ir (tautinių. ; Ynaąųmų 
buržuazijos, eina kov*a. *1? vie
ni ir kiti per mokyklas nori 
auklėti darbo masių jauną kar
tą atatinkamoj sau dvasioj. Ir 
vieni ir kiti kurdami savo mo
kyklas neužintereSuoti tame, 
kad ištiesų šviesti ir auklėti są
moningus savo reikalų gynėjus. 
Ir vieniems ir kitiems rūpi iš
auklėti paklusnius buržuazijos 
tarnus, jos reikalų gynėjus. Ir veris” uždega šviesą, iš ku
tą buržuazija, kuri yra stiprės-(rios .spinduliai pasiekia už 
nė, kuri turi valstybės aparatą mylios tolumo žmogų ar gy- 
savo rankose, kuri, dėka to, gyvūną ir ant vietos užmu- 
vartoti smurtą ir priespaudą ša/ Sak0> kad sekmingai 
oje ovoje, paima vnsų. /atliko bandymus Paryžių-

Tokia pat kova Lenkijoj ei-(je.
na ir .tarp Lenkijos fašistinės tys kurjs turėjo bėgti
valdžios ir lietuvių buržuazijos nuo fašistu. Jis savo išra- 
lenkų okupacijoj. Lietuvių pri- ’ djma perdav5 Francijai, ktl- 
vatmes mokyklos Lenkijoj bai-iri ne\§duoda išradgjo vard 

rašo lietuvių buržuazinis |aik. Jeigu tatai bus tikruma, tai 
rastis “Vilniaus Rytojus” 72 imperialistai tą panaudos 
num. 1934 rm rugsėjo 15 d., iš- j 
einantis Wilniuj:

“Prieš keletą metų Vilnius ir 
Švenčionių “Ryto” draugija 
Vilniaus krašte’turėjo apie 200 
privatinių. , pradžios ( mokyklų. 
Pavyzdžiui 1927' m. tik Vilniaus 
“Rytas” Lydos ąpskrityj turė
jo 17 mokyklų, Gardino — 18, 
Suvalkų—-2, Vilniaus-Trakų— 
42, Brdislavos—3, Ašmenų—4 ir 
Švenčionių—3'. Iš- viso 90 mo
kyklų. Tuo tarpu šiemet Su
valkų, Lydos, Ašmenų ir Bras- 
lavos apskričiuose jau nebėra 
nė vienos privatinės lietuviu 
mokyklos; kituose apskričiuose ‘nuo naują m^iuų suuma- 
Vilniaus “Rytas” dabar turi tik t submaiinas Via 
16 privatinių mokyklų, iš ku- biskį didesnis už dvi 
rių 3 mokyklos dar neveikia del torpedas, kurios ir sudaro 
mokytojų netvirtinimo. patį submariną, torpedos

Svarbiausia proga lietuviškųjų *os i dvi gretimas 
mokyklų uždarymui yra būtų i tubas ir tai pe tų tūbų yi a 
netinkamumas, nors labai tan-ip^^29,1 Vietos dviem žmonėm 
kiai po uždarymo lietuviškos j motorukui. Motorukas 
mokyklos, tam pačiam bute tai-1 varo pirmyn tą submariną, 
komos paskiau valdiškos moky-;bet pamačius “priešą” palei- 
klos. Antra, tai visokių netiks-1 džiama darban ir torpedų 
lingumų suradimas mokytojaus motorukai, tada jie visi 
darbe, ir delei to—mokyklų už-; trys stumia torpedą prie 
darymas, nes naujam mokytojui jaivo> Kaja jau neto]į įr 
be galo sunku yra gaut “mo- ( taik as u£tikrintas, tai 
ralybės liūdymą, ’ be ku/’io pric j torpedos paleidžiamos iš tu- 
mokytojavimo n e prileidžiama.., 1 y. į , , , b1pkvip_
O tas liūdymas neduodamas per j v ...... v .
ištisus motus hp 'naniškinimo naS Sai VUOtis gali Vežtis

kas mokyklas, ir už lietuvių kai- išradėjas Marconį surado 
bos dėstymą Lenkijos valstybi- būdą, kad peilis bus visai; 
nėse mokyklose, lietuvių apgy- nereikalingas. Jį pavaduos 
ventose vietose. ' " " .......

Lietuvių darbo mases Lenki-1 tikrus 
joj tik tuomet turės savo kai- -- - -
bo.1 jų reikalams atatinkamas reikalin„a„ flinkp;ia<! npr.; 
mokyklas, kuomet kovodami: ®
Lenkijos darbininkai ir valstie- įjungs reikalingas
čiai, Lenkijos Komunistų Par- dalis 11 tt. Kada Šie ban- 
tijai vadovaujant,/laimės spren- dymai pasieks reikalingą iš- 
džiamoj • kovoj su Lenkijos fa- (tobulinimo laipsnį, tai į 

operacijų padarymą bus 
įnešta, didelė revoliucija. 
Jau dabar atlieka bandy- į 
mus ant visokių* gyvūnų.) 
“Radio peilio” pagelba da-' 
rant operacijas, jos bus ma-i 
žiau skaudžios, kraujas ne-' 
nubėgs, neperpjaus nervus, 
nes juos gali aplenkti, ir 
žmogus po operacijai galės 
greičiau ii lengviau atsi- įamjsta klausi, ar aš moku tuos 
gauti.

šizmui
K. Matulaitytė. ■

ĮVAIRUMAI
Mirties Spinduliai

Iš Franci jos atėjo paveik
slai naujo išradimo, kuris 
vadinamas “mirties spindu
liais.” Prietaisas yra pana
šus į revolverį, kurio vamz
dį apsupa didoka lempute. 
Patraukus gaiduką, “revol-

Bus Geras Mokytojas
Pirmą dieną mokykloj buvęs 

j Petrukas sako motinai :—Motin, 
radio spindulius ir jie atliks a§ dauginus neisiu į mokyklą 

mokytis, o vietoj to ’ aš būsiu 
mokytojas.

—Bet, Petruk,—sako motina, 
—ar. tas galima? Tu da neuž- 
tektinai žinai.

—Neužtektinai žjpąu’ Visai 
nieko nereikia žinoti. Viskas, 
tai turi kitų klauęmėįi. ■ . ,

i “radio peilis”, tai yra, per 
prietaisus leis i

“Kiaušiniai” nuo medžių

Kas Nors Turėš Tą Atlikti
Tėvas :-r-šakai, kad ,ųoi,’i( yes- j 

1 ti mano dukterį • tai ar tu moki 
virti, kepti, šluoti, siūti, lopyti, 
prosyti ir vaikus,auklėti?

| Būsiantis žentas:—Bet kam

(darbus, kuomet tie visi darbai 
j tai moterų darbai?
I Tėvas: — Už tai aš klausiu, ’ » 
'nes žinau, kad mano duktė jų .
i nemoka, o jie turės būti atlik-'

Bermudoje tūlas 
Grand “kiaušinius” 
nuo medžių. Jis su 
“kiaušiniais” ir “bekiną” j 
kepa. Ten yra medžiai, ant 

Išradėjas yra vokie- burių auga vaisiai. Kada jie 
1 • ■ -• ! pribręsta, sutrūksta, tai iš

kevalo išsirita vaisius, di-1 
dėsnis už vištos kiaušinį. I 
Jeigu tuos vaisius išvirti, tai1 
jie turi skonį ir 
kietai išvirto trynio, c 
liūs gali mušti ant lašinukų..naujame kare žmonių žudy

mui.

Nauji Submarinai
Japonijos imperialistai gi

riasi, ;kad jie yra išradę tor
pedas; kuriose yra po vieną 
žmogų ir kurie tas torpedas 
veda į cielių. Kada tokia 
torpeda atsimuša į laivą, ji 
sprogsta ir užmuša jos’val
dytoją. ; .

Aleksander Foster Hum
phrey iš Pittsburgh, Pa., iš
rado naują mažiuką subma-

tada jie visi

ištisus metus be ! 'paaiškinimo . . ,
priežasčių.; Tokiu būdu pasku- bent tuziną tokių submari- 
tiniu laiku Lenkijos fašistinė ir pamatęs priešą prisi-

-• -a "« — X 1 •dengdamas dūmų debesiu

skina
tais

A. M. Bedievis.

Hartford, Conn.
Iš Buvusio Koncerto

Laisvės Choras, atįdaryda- 
išvaizdaimas žieminį sezoną, surengė 

O ža- |tikrai gerą koncertą. Koncer- 
•ta atidarė Laisvės Choras, su- I v e

y S ~ dainuodamas I n t ernacionąlą, 
vadovaujant B. Ramoškiutei. 
Draugai ir draugės hartfordie- 
čiai, katrie dalyvavo, tikrai li
ko patenkinti. O jums, kurie 

■ 'nedalyvavot, sakau ir uztikri-
- “Naujosios Gadyųės ”. ^keliuo- nų>(. kąd ^ųieko, daugiau neliko 

se numeriuose Prūseika bjau- daryt,’ kaip tik gailėtis, kad 
riai niekino ir juodino draugą nebuvot. , ‘
Boviną. Begėdiškai jam prime
tė skebavimą laike New Yorko 
maliorių streiko.

Bet štai dabar prisiuntė 
mums sekamą pareiškimą Alte- ? 
ration Painters, Decorators and
Papeihangeis JJnion of Gicaterika nįeka(] nepaleis nuo stei- 
New York:

Ar Prūseika Atšauks?

j Apie artistų dainavimą daug 
nereikia sakyt. Draugas Viš- 
niauskas pirmą kartą Hartfor
de, bet pasiliks ilgai atminty
je. Draugei Menkeliūniutei 
dainuojant, atrodė, kad publi-

lininkų įžanga buvo 40 centų žin kur tu buvai; kaip fnes 
ypatai. itą parką savo centais nupir-

Minėtos draugystės nariams ^kom ir daug r .proeios pridė- 
Spalio 7 d. buvo Šv. Kaži- pradėjus eiti į pikniką, ir iš jų jom.” Dauguma supyko, nėjo 

prdero jPašalpinės Draugystės: i 
metinis piknikas, Romovos!
Parke. Jaunas kunigas, Pe-’.Komitetas paklausė kunigo,;

. trauskas susivaidijo su šios kodel jiems reikia mokėti įžan- ( Spalio* 14 d. .kunigas švag- 
draugijos nariais. Dalykas buvo;gą. Kunigas palaikė futboli-;ždys, pamoksle, parapijonams 
Slip: Parkas buvo išduotas tą^ninkų pusę. Parapijonai ėmė.davė pipirų už įžeidimą jau- 

ačią dieną ir futbolininkams, šturmuoti ant kunigo ir gerai no kunigėlio.
ir minėtai draugystei. Futbo-’jį išbarė, sakydami: “Dar ka-'

Montello, Mass

;ima 40 centų, ąors pirmiau bu-'į ta pikniką; huvažiavd į .Liet, 
jvo sutarta, kad minėtos drau-.Taut. Namo Parko, pikniką, 
Įgystės nariams įžanga veltui. 'kur nėra jokio boso> 
I n Ll n Ir n ’

Dear Editor:
In 

the 
four 
item 
worked during the 
strike of the painters.

V. Bovinas did register dur- ^aip šį kartą.
ing the strike and reported his so daug garbės visiem choro 
shop. The rest of the men of.nai^arn’ 0 
his shop left the strike and 'mokytojai, 
went back to work. V. Bovinas ■ 
did not seal) during the strike. (

Please print this statement 
in your next issue.

Signed: J. Cohen,
Acting General Secretary. |

Lietuviškai šis pareiškimas į 
skamba: : . ,
' “Spalių 4 d., 1.934,>. “Naujo 
sios Gadynės” laidoje; ant ket- - 
virto puslapio pasirodė mažas 
pranešimas, kuriame sakoma, į

the Oct.
Naujoji 
there appeared 
stating that V.

during

4, 1934, issue of 
Gadyne

čiaus. O d. B. Ramoškiutė 
Oct. 22, 1934. tikrai padarius didelį progre

są. Jos malonus lyriškas so
prano balsas ir sceniški judė
jimai traukia prie savęs.

on page i
a small i Aš manau, kad didžiuma 
Bovinas sutiks su pasakymu, kad Lais- 
general v^s Choras, nuo jo susitvėrimo, 

į nėra taip gerai sudainavęs, 
Už tai priklau-

valdžia uždarė 10 lietuviškų mo
kyklų. Be to,i nepatvirtino ii- gali submarinus paleisti į 
gametį įšvenčiohių Hętuvitj gim- vandenį. Jie nuo laivo gali į

c* Y v A €411^0411 ICUJj JYUIiamv * * IIV

gi sunku į juos pataikyti, kad V; Bovinas dirbo laike ge 
j kada ir Tiastebimi, nes jie neralio maliorių streiko.
maži. 1

nazi jos; direktorių j tuojbūdu pa- įrįis bent 100 mylių. Taip- 
o i 111z a m vVrra in rl i Q 11 C! -L * ’  1 • •’ j. '  L 1 _ • 1 j •

shop. The rest of the men of .nai’lam, o daugiausia choio 
' ‘ B. Ramoškiutei.

Bet, draugai choristai, nema
nykit, kad jūs žinot perdaug.

< Taip manyti būtų klaida. Šį 
žieminį sezoną reikia daugiau 

!lavinimosi, daugiau disciplinos, 
o ateinančią vasarą galėsite 

J 5 įstoti į lenktynes su bile choru.
j Ona Arrison serga, randasi 
(Hartfordo ligoni nė j,. (.Ward j4. 
(Draugai ir draugės, 
i laikas 
kyti.

k-atriem
leidžia, nueikite aplan-

Koncerte Buvus.siliks gipmažija bę direktoriaus.
Aišku, ;kad tai .pirmas žingsnis! ~ 
prie gimnazijos uždarymo* Taip I 
likviduojamos lietuviškos mo
kyklos Lenkijoj.

Visai. ką kitą mes matome 
pas mus, BSSR apgyventose

^lietuvių vietose. Pas mus stei
giamos lietuvių mokyklos, lei- ■

’ džiami lietuvių kalboj vadovė- ■ 
liai, auklėjami mokytojai. So
vietų .valdžia visomis išgalėmis 
palaiko lietuviškas mokyklas, v 
visomis išgalėmis rūpinasi, kad ŽUVIS valgyti kaistas kll 
tos mokyklos gerai dirbtų. ji*|basiukes (“hot dogs”) ir ba- j 
ne Sovietų valdžios kaltė, jei nanas. Sako, kad su gar-.' 
dar mūsų lietuviškose mokyklo- |styčių prismokais “šuniu- Įdynės” padarytus užmetimus d.' bei r-

l’ N. draugiškais patarnavimais. 
SaVO .Innnc VjiifAtfi

Žuvys Valgo “Hot Dogs” 
Ir Bananas

; Amerikoje ir žuyys visko 
išmokinamos. William A. 
Cotrrell, vedėjas Honolulu 
Civic Natatoriumo, išmoki-

“V. Bovinas užsiregistravo 
'laike streiko ir raportavo savo 
;šapą. Likusieji jo šapos darbi-! 
*ninkai apleido streiką ir sugrį-l 
!žo į darbą. V. Bovinas neskę-^ 
'baro laike streiko. Vieša Padėka Visiems, Daly-

“Prašome patalpinti šitą pa-! vavusiems Elenos Vaitaitienės 
reiškimą jūsų sekamo j laidoje.

“Pasirašo: J. Cohen,
“Veikiantysis General is

“Sekretorius.”

Montello, Mass.

širdingai ačiuoju visiems gi- 
jminėms ir draugams bei drau- 
!genis, dalyvavusiems mano mi- 
! rusios draugės Elenos Bonke- 

TT .. , v . į vičiutės-Vaitaitienės' laidotuvė-
mja atmuša Naujosios Ga- Sc (Spali0 mėnesio is'ylieną), 

.„.*j 3 gu pajrjais

Šalna. Jonas Vaitatfjs,
Montello, Mass.

se yra trūkumai. ’kai” žuvims nepatinka. GaljBovinui.
Vakarų Baltarusijos Komu-'būt greitai jas išmokys ir .G.” r1-’ 

nistų Partija savo kovoj už dar-Į tabaką “valgyti”.

Pažiūrėsime, ar 
dabar atšauks tuos 

melus.
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Darbininke ir Šeimininke MOTERYS HITLERIO VOKIETIJOJ

Parašė Jou Shih. • Vertė Proletarė I

Vergė Motina
(Iš knygos “Trumpi Vaizdeliai iš Chinijos.”)

Jos vyras prekiavo odomis arba teisin
giau tariant jis surinkinėjo karvių odas ir 
laukinių žvėrių kailius po kaimus, ir gaben
davo į didesnių miestelių turgavietes. Kar
tais. prie šio užsiėmimo, jis pridėdavo bisku- 
tį ūkio darbo. Laike skubaus sodinimo se
zono jis pagelbėdavo ūkininkams persodinti 
jaunus daigus. Jis žinojo kaip išvesti tiesiai 
kiekvieną eilę ir, iš tos priežasties, jei ten 
dirbdavo penki darbininkai ryžių dirvoje, jį 
visuomet statydavo pirmutinėj pozicijoj, 
dirbti žymėtoju. Vienok sąlygos buvo prieš 
jį ir jo skolos metas po meto augo. Gal būt 
sunkūs laikai pastūmė jį rūkyti, gerti ir lošti 
iš pinigų. Neužilgo jis tapo šiurkštus pik
čiurna, slenkantis biednyn ir biednyn iki žmo
nės pradėjo baimintis duoti jam net mažiau
sią paskolą.

Užėjusią biednystę pasekė liga ir jo kū
nas įgavo nuvytusią geltoną varsą. Jo vei
das pagelto, tarsi mažasis vario bubnelis. ■ 
Net ir jo akių balzganos pagelto, žmonės 
kalbėjo, kad jis turi geltligę, o vaikai pra
dėjo šaukti jį “geltonpilviu.” Vieną syk jis 
savo žmonai tarė:

“Nelieka man ką daugiau daryti. Jeigu 
mes taip tęsim tolyn, mes greit turėsim at
sisveikinti su katilu. Aš manau, būtų ge
riau tau išgelbėti mus savo kūnu. Jeigu tu 
būsi ir sykiu su manim aiksi, ką gi aš tau 
galėsiu duoti ?”

“Savo kūnu ?”
Jo žmona sėdėjo už virtuvės pečiaus, lai

kydama trijų metų sūnų savo prieglobstyje, 
penėdama jį savo krūtimi. Ji kalbėjo į savo | 
vyrą lėtu balsu, susilaikydama.

“Taip, su tavo!” atsakė jai vyras, jo bal- ■ 
sas silpnas nuo ligos. “Aš tave jau išrenda- 
vau.. . ”

“Kaip tai?” paklausė ji, rodos, beveik ap- 
alpus.

Kambaryje buvo tylu tam momente, ir 
tuomet, kvapą gaudydamas jis prabilo:

“Trys dienos atgal Wolf Wang čia sėdėjo 
ištisas valandas, reikalaudamas savo pinigų. 
Kada jis išėjo, aš irgi išėjau. Tuomet aš nu
ėjau prie Devynių Akrų Prūdo; aš jaučiaus, 
kad man nesinori ilgiau gyventi. Aš atsisė
dau po medžiu. Viskas ko man reikėjo, tai 
tik įlipti į jį ir pasileisti nuo jo į prūdą. Aš 
apie tai galvojau, bet neturėjau drąsos šok
ti. Visą laiką pelėdą klykė man ausin. Tas 
ledu perpylė mano širdį ir aš nuėjau šalin. 
Bet ant kelio aš pasitikau Suh moterį. Ji | 
klausė manęs, ką aš darau taip vėlai, ir aš į 
jai pasakiau. Aš prašiau jos bandyti suda- i 
ryti man paskolą, ar paskolinti man mergai
tės drabužių ar brangakmenių, kuriuos aš ) 
galėčiau užstatyti, taip, kad man nereiktų j 
matyti Wolf Wang vilkiškai žalias akis, 
žybsančias mano stuboj kožną dieną. Bet 
Sun moteris juokėsi iš mane ir tarė:
' “ ‘Kam tu, tuomet, užlaikai tą savo pa
čią namie, būdamas taip pageltęs, kaip tu 
esi?’

“Aš nuleidau galvą ir tylėjau, ‘žinoma, 
tu neišgali atiduoti sūnų,’ jinai sako, ‘tik vie
ną teturėdamas. Bet pačią—’

“Aš tariau sau, ‘Tik jau ji negundo mane 
parduoti savo žmoną!’ ‘Bet pati,’ jinai tę- i 
sė toliau, ‘nors ji yra ir tikra tavo pati—tu 
esi biednas, tu negali gelbėti. Koks išroka- 
vimas ją laikyti namie?’ •

“Tuomet ji atėjo tiesiog prie dalyko, ir 
sako: ‘Netoliese yra siutsai, žmogus su lite
rato laipsniu, kuris neturi sūnaus, nors jis 
yra jau 50 metų. Jis ketino pirkti antrą j 
pačią, bet jo pirma pati neleidžia. Ji leis- ; 
tų jam pasirendavoti vieną trim, ar penkiem 
metam, ir jis prašė manęs sujieškoti moterį, 
kuri jam patiktų, vieną apie tris dešimt me

tų, kuri jau turėjo du, ar tris sūnus, kuri yra 
tyli ir teisinga, ir darbšti, ir kuri nusileistų 
jo vyresnei pačiai. Pastaruoju laiku pati 
siutsajo žmona su manim kalbėjo apie tai 
ir sakė, kad jeigu sąlygos būtų patenkinan
čios, jie sutiktų mokėti 80, ar šimtą dolerių 
užmokestį. Aš dairiausi tinkamos moteriš
kės gana dienų, bet nesuradau tokios.’

“Tuomet jinai man sakė, kad kaip tik ji 
susitiko mane, ji prisiminė, kad tu kaip tik 
tiktum. Tad ji tuojaus tiesiog klausė manęs, 
ką aš manau, ir paskui, po mažo verksmo, aš 
pasidaviau.”

Čia jis nuleido galvą, jo balsas mažėjo iki, 
pagaliau, nutrūko. Jo žmona nei žodžio ne
tarė. Ji jautėsi visai apkvaišus. Tūlą laiką 
patylėjęs jis vėl prabilo :

“Vakar Sun moteris nuėjo į siutsai namus, 
ir ji sakė, kad siutsai yra gana užsiinteresa
vęs, o jo pati irgi patenkinta. Kaina yra šim
tas dolerių, išsirendavoji trims metams, jei
gu tuo laiku bus sūnus: jeigu ne—penkiem 
metam. Sun moteris nustatė dieną, taipgi. 
Aštuonioliktą—dar penkios dienos, šian
dien ji pasiunčia rendavimo sutartį.”

žmonos kiekvienas sąnarys drebėjo. “Ko
dėl anksčiau man nepasakei?” ji pramikčio- 
jo.

“Aš ėjau aplink tave ratu trim atvejais 
vakar, bet aš negalėjau ištarti. Ištikrųjų, 
apart panaudojimo tavęs, nėra ką daryti.”

“Tu jau tą nusprendei?” ji užklausė dre
bančiomis lūpomis.

“Tik laukiu parašymo sutarties.”
“Oh, kokia gėda! Nejaugi visai nėra ki

tos išeities, ir tai pats mano Pavasario Turto 
tėvas?” Toks buvo ant rankų laikomo ber
niuko vardas.

“Gėdingas dalykas? Taip, aš apie tai gal
vojau. Bet mes esam biedni, ir mes neno
rim mirti. Ką kitą mes galim daryti? Aš 
bijau, aš visai negalėsiu dirbti prie sodinimo 
šiemet.”

“Ar tu pagalvojai apie Pavasario Turtą? 
Jisai tik trijų metų. Ką jis darys be mo
tinos?”

“Aš galiu jį prižiūrėti, ar ne? Jis jau bu
vo nuo krūties atpratintas visvien.”

Mažu, pamažu jis atrodė įširdęs ir smar
kiai išėjo pro duris. O jinai—ji pradėjo 
raudoti, visa perblokšta*.

Iš jos praeities atminčių išsiskyrė dalykas, 
kuris atsitiko tik metas atgal. Jinai tada pa
gimdė dukterį ir jinai gulėjo ant lovos, kaip 
mirusi. Ne, mirusieji miršta čieli, bet jos kū
nas buvo suplėšytas į šipulius. Ant krūvos 
sausos žolės, ant grindų, jos naujagimis kū
dikis garsiai verkė, skėtriodamas rankutėmis 
ir kojytėmis. Bambasiūlis buvo apie jį apsi- 
painiojęs, o prie jo šono tysojo pogimis. Ji 
visomis spėkomis bandė atsikelti ir nupraus
ti kūdikį, bet tik jos galva tesikėlė: jos kū
nas atsisakė judintis. Tai tuomet ji pamatė 
tą savo žiaurų vyrą, degančiai įraudusiu 
veidu, statant kibirą verdančio vandens šalę 
kūdikio. Jinai surinko paskutines spėkas su
šukti : “Palauk ! Palauk!” Bet žiauruolis nelei 
do nei momento diskusijoms, neigi jis ką at
sakė. Kaip skerdikas, laikydamas ėriuką sker
dimui, jis stvėrė kieton šiurkščion rankon nau
jai gimusią gyvybę, mažytę verkiančią dukte
rį, ir tekštelėjo—įmetė ją vandenin. Ji nieko 
negirdėjo, tik tėškimą ir šnypštimą verdan
čio vandens. Mažytė mergaitė nei balso ne
išdavė. Motina dabar stebėjosi, kodėl ji ne
suspigo. Nejaugi jai patiko tyliai eiti į tą 
neųžpelnytą mirtį! Ah, taip! Ji dabar atsi
minė, kodėl ji nieko negirdėjo.. Tuomet ji 
nualpo, nualpo taip, kaip ji būtų nualpus iš- 
plėšus jos širdį.

Kada ji tą prisiminė, pasirodė kad tartum 
išdžiūvo jos ašaros. “Ah!” tyliai atsiduso, 
“Likimas yra kartus!” Pavasario Turtas nu
metė čiulpęs spenį ir akutes išpūtęs pažiūrėjo 
į ją.

“Mama! Mama!”
(Bus daugiau)

“kilnioji” ponia jai pasakė, 
kad jos namuose, kur yra apie 
tuzinas erdvių kambarių, sirg
ti “nėra vietos”, nes 
nė ir jai sergančiai 
žinoti namo.

Šitaip elgiasi su 
kais-kėmis visi parazitai ir to
kiam niekšiškumui mes, susi
organizavę, padarykime galą, j 
kaip padarė Rusijos darbinio-1 
kai! Pastatykime išlepusius 
parazitus prie darbo, kad jie 
žinotų, ką kainuoja duonos 
kąsnis ir ko yra vertas darbi 
ninkas.

motina), čia tai yra fašizmo 
pirmieji diegai. Kovoje už duo
nos kąsnį moteris motina nėra 
išskiriama nuo darbininkų vy
ry—ją policija šaudo lygiai. 
Todėl draugės, Corletto kliubie- 
tės, 
me

Hitleris, kaip pamename, • mui moterų atgal į tarnaičių 
buvo prižadėjęs sumažinti be-!darbus. Didžiuma smulkiosios 
darbę. Nazių kalbėtojai labai (buržuazijos šeimynų neišsigali 

! išdidžiai rodo į skaitlines, ku- samdyti tarnaičių, nors, palai- 
rios rodo bedarbių sumažėji- kymui buržuazijos socialio 
ma, nors nėra ekonominio pa- prestižo, reikalinga turėti tar- 
mato pagerėjimui Vokietijos. naitę. čia nazių valdžia po- 

, darbininkų padėties, kaip dir-įnams pribuvo pagalbon.
.bančiųjų, taip ir bedarbių.; Bedarbės merginos — be- 

darbinin- tos skaitlinės yra netik-; darbės stenografės ir raštinių 
- ■ ros, sufabrikuotos. Kokiu bū-. darbininkės ypatingai—kurios 

du? Kelių lėšomis Hitleris var- turėjo teisę gauti bedarbės pa- 
toja tokią bjaurią apgaulę? |šalpą, yra po grasa netekimo 

Vokietijoj dirbo šeši milio-, pašalpos verčiamos imti tar
nai moterų. Pravarius didelę naičių darbus.
jų dalį iš darbo reikštų tieki šeimininkės, kurios sutinka 
vietų suteikta bedarbiams vy-, tokias tarnaites mokinti “ama
rams ir jų prašalinimą nuo be-^o,” gauna iš pradžios 5 mar- 

i darbių sąrašo, tiek skaitlinių ; kės į savaitę iš valdžios. “Ne
sumažėtų. (lavinta” mergina visai negau-

Moterys viršininkės visose na algos. Tačiau jos ponia 
i vi- gauna numažinimą mokesčių

ne ligoni- 
liepė va-'

Tarnaitė-
(“Mūsų žodis”) l . ... ■i visuomemskose ir pusiau

dar daugiau pasidarbuoki- 
savo reikalui.

Narė.

Draugėms Dienraščių 
Vajininkėms

ALDLD kuopų šėpose ir A 
LDLD Centro knygyne dar yra 
daug kopijų mūsų vėliausia 
išleistos moterims knygos “Mo
ters Kovotojos Del Komuniz
mo.” Knyga puiki, kaip raš
tais, taip ir savo technika. Joj 
aprašyta kelių dešimtų moterų 
revoliucionierių gyvenimas ir 
darbai del revoliucijos. Knygoj 
randasi 40 su virš paveikslų, 
dydžio 164 puslapių. Jos oti-

NAUJAS SKYMAS IŠ
METIMUI DARBININKU

WATERBURY, Conn.—Sco- 
vil Kompanija ir vėl sumanė 

i naują skymą išmetimui darbi- 
■ ninku iš darbo. Keli vyrai dar
bininkai ir kelios moterys dir- 

jbam prie “apceps” (ant auto- 
Įmobilių ratų mauna). Dirbom 
dviem pakaitom: dienom ir 
naktim. Mašina baisiai didelė: 
iškerta iš metalo darbą, o pas

ukui diržais eina prie pritaisytų 
presų ir taip darbininkai leidžia 
vienas kitam darbą. O paskuti
nis sudeda į bačkas ir kiti dar- 

ibininkai veža tą darbą į kitą 
'ruimą, mazgoti. Turėjo dirbti 
' keli vyrai prie nuvežimo to 
i darbo į kitą ruimą.
j Dabar kompanija sumanė, 
;kad reikia atvežti tą mazgoji- 
(mo mašiną prie šitų mašinų ir 

tenai dir- 
atleido iš

Į pritaisyti. Tai visus 
i busius darbininkus
I darbo trim savaitėm, kol viską 
•sutaisys. Spalio 8 d. jau pra- 
i dėjo dirbti prie naujai įtaisy
tos mašinos. Net stebėtina žiū- 
1 rėt: darbas diržais eina prie 
jkožno darbininko.,'. Ir kaip dar
bas būna gatavas, tai diržu nu- 

• neša į mazgojamą mašiną, o iš 
. tos mašinos diržai tiesiai į tro- 
. ką nuneša. Geresnio pagerini
mo nereikia, greitai darbas at
liekamas.

I Na, o delko tuos pagerinimus 
kompanija daro, ar del tų varg- 

' šų darbininkų,
įkrovus bačkas nereikėtų vežti, 
•kaip arkliams, ATk --
del darbininkų, 
no padidinimo 
Jau kelių darbininkų nesimato 

I nuo 8 d. spalio, jau jie atleisti, 
i Jie atsidūrė bedarbitj eilėse, o 
tų darbininkų algos (pėdės) pa
siliko kompanų kišeniuose.

Liūdnas likimas mūs visų 
(darbininkų, kad mes neorgani- 
i zuoti, vienas prieš kitą kovo- i 
jam. Vienas streikuoja, o kiti I 
dirba. Tai negerai. Mes, dar- i 
bininkai, niekad neatsieksime1

7 t I
tikslo taip darydami. Reikia;

kad jiems prisi-

sušilus. Ne, ne 
bet del savo pel- 
jie tą padarė.

;suomeniškose vietose, tūlos iš ir iš jos nebereikalauja mokėti ginalė kaina 25 c., dabar par-

Kaip Buržujai Užlaiko Tarnaites Ir Kaip Šunis itokį "nesąžiningumą” dar kar- 
________  I tą.

S. PAULO. — Avenida Pau- 
lista yra ištisai nusodinta 
stambiosios buržuazijos pui
kiausiais palociais, prieš ku
riuos iš' drėgnų skiepų darbi
ninkai vis labiau kyla į žut- 
butiną kovą.

Viename tų palocių tarnau
ja trys darbininkės. Nėra čia 
reikalo* aprašyti paločiaus iš
vaizdą, jo vidujinį išpuošimą, 
prabangą arba ponų lipšnų ir 
be gąJo didelį mokėjimą man
dagiai elgtis tarp savęs laike 
balių, kuo jie taip didžiuojasi, 
vadindami “žmoniškumu”, “iš
siauklėjimu”, “civilizacija”.

! Noriu tik trumpai parodyti, 
Ikaip “kilnių” jausmų buržua
zija apsieina su tais, kurie 
jiems tą turtą savo prakaitu 
sukrovė.

Kaip paprastai, ponai labai 
myli laikyti šunis, šiame palo- 
ciuje jų irgi laiko visą gaują 
įvairios veislės. Rytą ponai ir 
šunys laka gerai baltytą ka
vą, o mes, tarnaitės, gaunam 
juodą kavą su sausa duona.
Kartą ponia—parazite užma
tė, kad viena tarnaitė užbalti
no sau kavą, tai ją už tai po
niškai iškoliojo ir pagrąsino 
išmesti į gatvę, jeigu pamatys

Vėliaus, vienas “labai pro
tingas” šunytis, kuris miega 
ant minkštos šilkinės paduš- 
kaitės ir niekad jos nesuteršia, 
kartą ėmė ir nukrito nuo augš- 
tų trepu ir iššsisuko koją. Kilo 
tikras skandalas! Ponia kuo 
nealpo, mat, ji atjautė šuniu
ko kančias visa savo “kilnią
ją” poniška siela. Tuoj tele
fonu pašaukė gydytoją, kuris 
momentaliai pribuvo automo
biliu, rūpestingai įstatė išsuk
tą šunyčio koją į vietą, apri
šo ir ramino dūsaujančią po
nią, kad gyvūnėlis greit pa
sveiks. O kaip kartą bedirb
dama susirgo tarnaitė, tai

centų. Pasiū-
žmonės bus

siduoda po 20 
lykite ją visur, 
už tai dėkingi.

Taip pat svarbu 
vim ir angliškos 
ypač “Working 

dabar yra

jų įgijusios ne tik tautinę, bet į tarnų bedarbės apdraudos 
ir tarptautinę reputaciją, di- fondą. Kas liečia merginą, tas 
džiumoje atleidžiamos iš dar- reiškia, kad jeigu 
bo be jokių ceremonijų. Pri- darbą, ji nebeturės teises gau- 
vatiškiem samdytojam liepta ti bedarbės apdraudą, ji net 
padėti vyrus buvusiuose mote-1 neberegistruojama kaipo be-, 
rų darbuose. Kaip moterys, j darbe, tokiu būdu nebegali su--W. 
taip vyrai rūpestingai priruoš-1 gadinti valdžios gražių skait- Pas» Jame visai 
tos propagandos keliu yra ak-Jinių. 
stinami ir verčiami vestis.
Įvesta neva paliuosavimas nuo

ji pames

Tokiu būdu šimtai tūkstan-
. . . ... . .. jčių moterų ir merginų tapomokesčių ir kredito privilegi-1 < , . . .. .. .i. v. nustumtos 1 galutina pnklau-iTnAl i nAvniYAO Į *■ *•

Isomybę. Jos yra vergėmis 
(moterų buržujų, kurios gali 
i būti dėkingos Hitleriui už tokį

pasdintų raštų, 
ir labai įdomūs, 
pačių geriausių

■jy-

jos vedusioms poroms* žino- Į 
ma, tas viskas pritaikyta, kaip į 
šuniui dešra užrišta ant bota-, 
go, kad bėgtu paskui ją, tai ( . v .. . . -------
iiV viimnp lpigų prasalimmą nuo jų pečių |38 ir 40 dydžio.

i namų priežiūros triūsą.
Nazių laikraščiai skelbia, | Mes, < 

kad apie 300,000 buvusių mo-!taipgi kryžkelyje ir turim 
terų samdinių apsivedė ir gau-įgreit pasirinkti kur link suk- 
nančios vedybų paskolą, irisim: į fašizmą, ar kovon prieš 
kad šiemet būsią dar 250,000 p v‘ ‘
daugiau.

Pavieniam viršininkam tū
luose miesteliuoše, kaip kad 
Frankfort ant Main, įsakyta 
tuojau apsivesti, arba jų vie
tos būsiančios atiduotos geres- 
niem vokiečiam, kas, žinoma, 
reiškia, vedusiems vyrams.

“Moterys iš prigimties ne
tinka lenktyniuoti su vyrais,” 
sako naziai. Paprastais žo
džiais pasakius išeina: mote
rys, nesugadinkit mūs skaitli
nių ! Ekonominėj ir šeimynos 
įplaukų kalboje reiškia: da- 
lykitės viena menka alga tarp 
dviejų ir daugiau žmonių—ar
ba imkite algos nukirtimą be
veik 50 
įvykiuose, kur vyras ir žmo
na turėjo darbus.

Dviejų milionų moterų per
viršius Vokietijoj ir didžiumos ’ 
žmonių baisus ekonominis ne-1 v Į
dateklius neduoda galimybės; 
visoms bedarbėms moterims' 
susirasti vyrus. Tad Hitlerio 
valdžia rado apgaulę pristaty-. (

o

nešti su sa
li te ratu ros, 

Woman.” “W. 
puikus žurna- 
nėra persis- 

visi originalūs 
nes parašyti 

moterų rašyto-

S. S-

Suknelės forma No. 2021 yra gau
nama 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 

šešiolikai dydžio 
j reikia dviejų ir pusės (2į) yardų 54 

čia Amerikoj, stovim 1 c,’lių P|o.čj° “u,<lin,°-. Pr.ie. forn,°V.? *” ir paveiksluotas siuvėjai pamokini
mas

fašizmą. Protingos moterys eis 
kovos keliu, jos nepasiduos 
vergijon.

Darbininkė.

Corletto Motery Kliubas ( 
Remia Priešk. Kovą I
CLEVELAND, Ohio. — Spa- I 

lio 12 d. Corletto Lietuvių Mo- I 
terų Kliubo susirinkime, tarpe 
kitko, buvo pakeltas klausimas 
paremti prieškarinę-priešfašis- 
tinę kovą. Didžiuma narių 
išsireiškė, kad jeigu ALDLQ 57 
kp. Kliubas finansiniai parėmė 

; buvusį Chicagoj 2-rą J. V. Kon- 
v. v. . gresą Prieš Kara ir Fašizmą, nuošimčių, visuose , . . _ ,, , ‘ TZ1. , ,tai ir musų Moterų Kliubas tu- 

,ri neatsilikti. Nutarta iš iždo 
'paaukauti $2.

Aš manau, kad mūsų kliubas 
galėtų ir daugiau paremti šį ju
dėjimą, surengiant kokį paren- 
gimėlį prieškarinio ir priešfa- 

' šistinio veikimo naudai. Juk 
i nuo karo kas daugiau nukenčia, 
ijei ne moterys, motinos ir žmo-1 
I nos, kurių vyrai ir sūnūs būva I 

susivienyti į vieną tvirtą kūną, 1 priversti kariauti. Roosevelto 
kaip Ispanijos darbininkai. Jie valdžia galvatrūkčiais rengiasi 
jau didelį žingsnį pažengė pir-jprie naujo dar baisesnio ka- 
myn ir kuriasi Sovietus. Tada ro ir didesnių žudynių. Taipgi j 
gyvent bus malonu su sovietine (aiškiai matome, kaip visoj šalyj 
valdžia.

Supos Darbininkė.

Tos vokiečių merginos, nuvarytos tarnauti, renka 
daržoves Prūsijos ūkyje. Kaipo' priemonė “praša- 
linimui bed/j/rfyės problemos”, Hitleris duoda premi
jas toms šeimynoms, kūmos duoda laimaitėms dar
bus už maistą ir guolį.

ž

(anglų kalboj).

202!
GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 

. SUKNELĘ?
Atsiųskite penkloliką centų (15c)

pinigais ar stampomis (pageidauja-fašizmas kelia savo hydrą.
Mums, moterims darbinin-|ma pinigais), u£ gją Anne Adams 

> kėms, diena iŠ dienos vis daro- formą. Parašykite aiškiai vardą, an
si didesnis rūpestis, kaip čiaformoS numerį. Būtinai pa- 
išbridus iš šių dienų pabrangos,

’kuri kas dieną kvaršina mūsų fy Worker Pattern Department, 243 
(galvas. Mūsų draugai vyrai ir 
Į sūnūs bei dukterys negali susi
rasti sau darbo. O čia viskas, 
maistas ir kiti reikalingiausi 
dalykai, diena iš dienos brangs
ta. Valdžia, kaip vietos, valsti- 
i jos ir šalies, visai neatsižiūri į( 
'darbininkės padėtį. Todėl 
(mums, darbininkėms, visom be 
.'skirtumo įsitikinimų turėtų ap
eiti kova prieš karą ir fašizmą.
(Mūsų kliubas turėtų įstoti į tąjį 
įveikimą, kad prašalinus karo ir 
'fašizmo pavojų.
! Vietos kapitalistų laikraščiai 
j klykia, kad apiplėšimai daugė- 
Ija. Tik užpereitą sub. ir nedėl- 
dienį 35 vietose buvo papildyti j 
nlėšimai. Pnliriins sVaiMiic i

žymėkite dydį.
Siųskite užsakymus sekamai: Dai-

West 17th Street, New York City.

plėšimai. Policijos skaičius prie 
(majoro Davio tapo padidintas, 
tik ne apsaugojimui piliečių 
nuo plėšikų, bet terorizavimui 

(bedarbių prie pašalpos stočių. 
Policija sugabi šaudyti begink
lius bedarbius (kurių du krito 
aukomis, tai dd. Arsentini ir 
Mrs. Williams, keturių kūdikių

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitrašti
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31 d. gruodžio gavi
mui 300 naujų skaitytojų ir 
sukėlimui 1,000 dolerių, kad 
galėtume išleisti “Darbinin
kų žodį” kas savaitė nuo 
sausio 1 d. 1935 m. Geriau
sia parama, tai užsirašymas 
“D. žodį” ir parinkimas jam 
aukų. Kaina vajaus laike 
$1.50 metams.

Daug rėmėte amerikie
čiai mus iki šiol, tikimės ne
atsisakysite ir dabar.

‘Darbininkų žodžio’
Administracija

184 Spadiiut Avė. 
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA



Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Spalio 24, 1934

susirinkimo vakaras, bet ir savitarpi
nio vakaras. Kviečiam visus dalyaut 
ir palaikyt ant toliaus Šį vakarą.

Komisija.

rokratizmą, už ką. konvencija jį 
pasveikino delnų plojimu. 
Greėn sumaišė balsavimą: vie
ton už rezoliuciją, išėjo prieš: 
vieton prieš—išėjo už. Rezoliu
ciją liko atidėtą iki kitai kon
vencijai. Ją -peržiūrės Greeno 
paskirtas komitetas iš penkių.

Šioj konvencijoj yra penki 
juodveidžiai delegatai: po vieną 
iš New York, Chicago, Kansas 
City ir San Francisco.

Rytinėj sesijoj viskas buvo 
prirengta taip, kaip ir pirmoj 
sesijoj del Greeno. 
kalbėjo Darbo 
sekretorė, Miss 
kaip ir 
kaip ir 
graciją 
mentam 
tarnų paveikslų aktoriais, o ne 
taip vadinamais darbo atsto
vais. Miss Perkins sako:

“Ne spėka, valdžia turi su
valdyti bile grupę Jungtinėse 
Valstijose.” Ekonominis pla
nas—bedarbius sugrąžinti prie 
darbo, užtikrinti jų padėtį. Dau- 

juodveidžių darbininkų unijosejziau liuoso laiko> trumpesnių 
per David; No. 40, už panai- j darbo valandų ir augštesnių al- 
kinimą kompanijų unijų, per-S’Ų esą reikalinga pramonei. 
Dubinsky; No. 54, prieš dis
kriminaciją senų darbininkų po 
darbo atlyginimo įstatymu, per trumpesnę darbo dieną, už di- 
Johnson^ No. 57, apginti pra- desnę algą, už bedarbių ir dir- 
_ . . . - .... bančiųjų apsaugą, abehiai apaugai yra vens.iu» vcwuymj

Sociales Apdraudos biliaus HR darbininkų ekonominį gyvenimo darb vadai. Jie priklauso prie

Ką Mačiau ir Patyriau Amerikos Darbo 
Federacijos 54-toj Konvencijoj

Iš KomimistŲ Partijos1 
RinkimŲ Kampanijos

SAN FRANCISCO, Cal. —į Todėl tą dieną rytinė sesija 
Spalio 1 d. konvencijos delega-! tęsėsi vos pusvalandį. Ant lai
tai susirinko į Civic Audito- vo vyriausių vadų iš Amerikos 
rium Polk Svetainę, kurią dabi- Darbo 
no Roosevelto, Greeno, Gomper- 
so paveikslai ir vėliavos. Svetai
nės estrada buvo perpildyta 
augštos klasės ponais, sakau po
nais, už tai, kad jie atstovavo 
vardu darbininkų save ir savo 
augštas algas nuo $10,000 iki 
$20,000, kurias lupa nuo dar
bininkų.

Tie ponai juokavo ir links
mai sveikino vienas kitą, muzi
kantų unijos benui griežiant 
muziką. Tarpe jų radosi solis
tai himnam giedoti ir archivys- 
kūpas, E. J. Hanna, pamaldoms 
laikyti. Atrodė daugiau į baž
nytines, negu į konvencijos ap- 
eigas-ceremonijas.

Apie estradą buvo nustatyta 
specialiai garsiakalbiai, šviesos, 
dideli ir maži prožektoriai ,ir 
krutamu paveikslų mašinos nu
ėmimui jų paveikslų. Manau, 
kad daug kas iš darbininkų 
spaudos skaitytojų patėmys .ir 
savo miestų teatruose šiuos dar
bininkų nevidonus, todėl pami
nėsiu iš eilės visus tos ceremo
nijos dalyvius. *7598, per Johnson; No. 58, su-

Dešimta valanda, 20 minutųjteikt bedarbiams nariams duok- 
ryto. Laikinas i 
Paul O’Gaffney, pirmiausia pa-| 
kvietė kalbėti San Francisco 
miesto pildomos tarybos sekre
torių, O’Connell-; antru, valsti
jos ir miesto pild. tarybos pir
mininką, Edw. 
ur 
no 
per 
jos 
chivyskūpas, Edward J. Han
na, laikė pamaldas konvencijos 
delegatams; 4-tas, Paul Schar- 
renberg, sekretorius Kaliforni- vaitę pašąlpos, per Taylor; No. 
jos valstijos Darbo Federacijos
5-tas, San Francisco miesto ma-!Vadų iš NRA bordų ir kitų vie- 
joras, A. J. Rossi; 6-tas, sekre- tų, per Taylor; No. 126, už šau- 
torius išvežiotojų vietinės uni
jos, M. Casey; 7-tas, Amerikos
Darbo Federacijos pirmininkas sas sausio mėnesį, kad padaryti 
William Green. I spaudimą už HR 7598 bilių,

Virš paminėtos ypatos yra di-jper Taylor; No. 127, už tolesnį 
džiausi darbininkų klasės prie- • senatorišką tyrinėjimą ginklų 
šai, arba kitaip sakant vilkai I išdirbystės, per Di Capio; No. 
avies kailyje. Jie pardavė San ] 128, prieš fašizmą, per Di Ca- 
Francisco generalį streiką. Per! pio; No. 137, prieš diskrimina- 
jų policiją keturi to streiko da-! ciją prieš komunistus federaci- 
lyviai darbininkai tapo pakasti jos unijose, 
į žemę; šimtai sužalotų, neku- 138, 
rie visam amžiui. 650 laiva- j Green, Federacijos pirmininko, 
krovių streikierių tapo areštuo-1 už jo atmetimą San Francisco 

generalio streiko, per Costello; 
No. 140, remti tuojautinį visiš
ką paliuosavlmą Mooney ir Bil- 
lingso, per Di Capio; No. 141, 
už panaikinimą spalvų priedo iš 
Federacijos ir unijų konstitu
cijos per Randolph; No. 178, 
prieš anti-pikietavimo įstatymą 
ir vigilantes organizacijas Ka
lifornijoj ir kitur, per Dalias; 
No. 180, už mokėjimą unijos 
algų CCC kempių darbinin
kams, per Di Capio; No. 183, 
už paliuosavimą nekaltų 28-nių 
ILA narių, laikomų po žmogžu
dystės kaltinimais nuo Portland

Federacijos nesimatė. 
Tas įrodo, kad prašalinus iš sa
vo tarpo mažesnius, didesnieji 
gali savo darbą apdirbti daug 
geriau. Panašų išvažiavimą pa
rengė spalio 6 d. į San Fran
cisco kalnus “Tamalpais”.

Spalio 4 d., vakare, komunis
tai ir pritarėjai delegatai laikė 
savo specialę sesiją del prave- 
dimo darbininkiškų rezoliucijų, 
kurių yra priduota 26. Viso 
rezoliucijų yra priduota 215.

Čia paduodu surašą darbinin
kiškų rezoliucijų, kurios yra 
priduotos rezoliucijų komitetui: 
Numeris 9, už trumpesnę darbo 
savaitę be sumažinimo mokes- 
ties, priduota per Del Flore; 
No. 29, prieš diskriminaciją

vedimą Darbininkų Bedarbės, ir

pirmininkas, i lių štampas unijose, per John- 
Įson; No. 73, nupeikti diskrimi
naciją prieš negrus darbininkus j 
viduje Federacijos, per Lowry; 
No. 74, patarti legislatūrai, kad i 
neprileistų linčo, per Lowry;] 
No. 77, prieš vaikų samdymą į 
fabrikus, per Lowry; No. 120,

Vandele- 
(čia Vandeleur gavo Gree- 
kūjį palaikyti savo rankoj]prieš diskriminaciją darbo uni

jose už politinius įsitikinimus, 
per Costello; No. 124, kad Fe
deracija užgirtų HR 7598 bilių, 
žadantį po $10 šeimynai ir $31 
del kiekvieno užlaikomo į sa-

pusvalandį, kaipo konvenci- 
pirmininkas) ; trecias, ar-

125, už išmetimą Federacijos

kimą 24 valandų generalio 
streiko, kada susirinks kongre-

per Matlin; No', 
už papeikimą William

buojasi. Koumet Federacijos re- 
formistinės unijos vadai užgi- 
ria demokratų bei republikonų 
kandidatus, tai organizuoti če- 
verykų darbininkai palaiko kan
didatus Komunistų Partijos.

tų pasilinksmint ir kartu paremt 
Jaunuolių kuopą.

Komitetas.
(252-253)

. Šioj sesijoj 
Departmento 
Perkins. Ji, 

Green, moka ir žino, 
kokioj vietoj parodyti 
ir mimiką, šitiem ele- 
geriau tiktų būti kru-

Komunistai kaip tik ir kovo
ja už ekonominį pagerinimą, už

bančiųjų apsaugą, abehiai už

šiuo 
kon-

CROSBY, Minn. — Valstb 
jos darbo partijos valdžios ma
šina bijo Komunistų Partijos 
įtakos šiuose rinkimuose. Jinai 
nuėmė nuo baloto vardą drau
go Emil C. Nygardo, buvusio 
šio miestelio majoro. Dabar jis 
kandidatavo į kongresmenus. 
Visi įstatymų reikalavimai buvo 
išpildyti, piliečių parašai su-!tų, kurie dalyvavo prięšfašisti- 
rinkti ir senai priduoti, bet po- nėję demonstracijoj, 
nams darbiečiams nieko nereiš
kia. Jie yra pasiryžę Komunis
tų Partijai neleisti- pastatyti] 
kandidatus.

Crosby miestelio darbininkai 
pasiuntė Minnesotoš gubernato
riui darbiečiui Olsonui griežtą 
protestą prieš šitą valdžios žy
gį-

Drg. Nygard yra labai popu- ■ 
liarus šiame distrikte ir jis tu- 

išrinktu įrėjo gerą progą būti 
kongresą.

distrikto 
Leather 

Goods Workers unija užgyrė 
Komunistų Partijos kandidatus 
draugus Fred Biedenkapp ir 
Giuseppe Magliacano. Šie abu 
draugai yra veiklūs čeverykų

NEW YORK.—šio 
.United Shoe and 

unija

pagerinimą ir už fundamenta
les darbininku teises.

*• i

Miss Perkins pasakymas, kad 
i valdžia turi suvaldyti bile gru- 
i pę, yra daugiau, negu pasity- 

jičiojimas iš darbo masių! Delko į 
i Perkins-Greeno šlovinama vai-1 i i
Idžia nesuvaldo kapitalistų kla
sės grupę, kuri su kiekviena 
diena aršiau puola ir vartoja 
spėką prieš darbininkus?

Komunistai, šiandien, visam 
San Francisco mieste negali 
gauti tinkamos susirinkimų sve- 

itainės. Policija savininkus yra 
ant tiek įgrąsinus, kad bijo per
sekiojimų už išraudavo j imą sa
vo savasties kam jie nori, bet 
turi duot tam, kam policija lie
pia. Miesto gatvėse, parkuose, 
uždrausta laikyti susirinkimus. 
Civic Auditorium, kur Ameri
kos Darbo Federacijos Kon
vencija laikoma, yra apstatyta 
policija per visą bloką. Ko
munistinius lapelius dalinant 
tris areštavo.

Spalio 7 d. komunistai ren
gė prakalbas Jefferson Parke, I 
kur buvo susirinkę apie keturi į 
šimtai 
klausė 
date į 
gresą.
spėką 
son nuo bakso, jos vieton kita i 
ar kitas kalbėtojas ant bakso. 
Areštuoti draugai: Minnie Car- 
son, Lillian Lewis, Helen Kline, I 
Charlie White, Mark Thornton, j 
George Stafford, John Gould. į 
Parankos mažiausia $500 iki i 
tūkstančio. j

Už ką policija šiuos drau-! 
gus areštavo ir reikalauja to-: 
kios Augštos parankos? Vien! 
tik už tai, kad darbininkai lai-: 
kė susirinkimą viešame parke] 

i be policijos pavelinimo. O pa- 
, . ......... j neduoda. Tai kur• 
klasiniai susipratę darbininkai 
gali laikyti susirinkimus, 
ore? Bet štai kame visa 
slaptis:

Kapitalizmas ant tiek 
susirgo, kad nė Roosevelt,

darbininkų ir atydžiai ’ 
Minnie Carson, kandi- ■ 

Jungtinių Valstijų Kon-] 
Čia policija kaip tik; 

vartojo. Policija Car- Į
ta. 543 komunistai ir jų sim- 
patikai buvo areštuoti ir yra 
areštuojami. Pamatę tuos po
nus paveiksluose žinosite, kas 
jie yra per sutvėrimai, 
jų kalbas bei prakalbas 
tarpu nekalbėsiu, gal po 
vencijos šį tą parašysiu.

Konvencija per šią savaitę 
laiko nieko gero nenuveikė.] 

. Konvencijos rytinės sesijos yra. 
užpildytos visokiom bereikalin
gom prakalbom, kas suvilkino 
daug brangaus laiko ir popieti
nes sesijas sutrumpina taip, 
kad delegatai, nesanti komite
tuose, nuvargsta besėdėdami ir laivakrovių streiko, per Osbor-1 veiinimo 
sesijų metu snaudžia. Jeigu ir į ne.
ateinančią savaitę taip bus kon-! Yra dar daugiau rezoliucijų, 
vencijos sesijos užpildytos pro-,bet mažesnės vertės. Tėmyki- 
fesionaliais specialistais kalbė- te, kurios pereis, vėl pranešiu 
tojais, tai turiu sakyti, kad ši per spaudą.
konvencija nepadarys nė už su- Spalio 5 d. politinėj sesijoj 
puvusį centą naudos, o iškaščių ] rezoliucijų komitetas svarstė > Miss Perkins, nė William Green 
ir žalingo blogo del daibo kla-j kelias rezoliucijas. Konvencija j nesuranda del to pūvančio mir- 
sės padalys uz šimtus tūkstan- j priėmė be diskusijų No. 3, 15, 'štančio kūno gyduolių. Jie nori 

ir visa širdžia trokšta tą tirps
tantį atomą palaikyti, bet ne
pajėgia; slysta, nyksta jiems iš 
rankų.

Ponas Green konvencijoj tan
kiai sušunka: “Jeigu turite ge
resnę gyduolę už mūsų—duoki
te, mes su mielu noru priimsi
me.” Bet komunistiškos gyduo
lės ponas Green bijo, kaip ug
nies ir kol kas pats užtyli. Bet 
jo pakalikai karts nuo karto 
pakalena, kaip Lietuvoje gar
nys. Gal ant pabaigos ir ponas 
Green pakalens, kada rezoliuci
jų svarstymas ateis į dieno- 
tvarkį.

čių.
Aiškiai matome, į kurią pusę niam svarstymui.

medis linksta, tačiau gaila sa- ] zoliucija sukėlė didelių disku- 
kyti, kad tą mato toli gražu;sijų, nes joje reikalaujama pa
ne visi deelgatai, kurių šioj! naikinimo spalvos priedo iš Fe- 
konvencijoj yra 433. Greeno • deracijos ir unijų konstitucijų, 
mašina yra pusėtinai*'stipri ir prieš rezoliuciją kalbėjo rezo- 
aktyvė, ramsčiai tos mašinos liucijų komiteto narys, nuro- 
labai atsargiai vaktuoja, ir var-1 dingdamas, Kad Federacija ne- 
todami saikologijos (gal psy-jturinti teisės sakyti ką priimti 
ekologijos?) filozofiją, kol kas ir ką nepriimt į nacionales ir 
mašiną palaiko ir žino, kaip sa-i tautines unijas, sako: “Tą^aiš- 
vo reikalus pravesti. jkiai pasako Federacijos konsti-

Spalio 4 d. buvo surengta del tucija puslapyj 11, skyriuj 6.” 
delegatų, ąvečių ir jų draugų Už rezoliuciją kalbėjo pats jos 
“City of Sacramento” laivu pa- autorius, A. P. Randolph, juod- 
sivažinėjimas jūrų įlanka, nuo veidis. Inteligentiškoj formoj

29. No. 6 sugrąžino tolimes- 
, No. 141 re

12 vai. dieną iki 5 vai. vakaro, jis nurodė visą Federacijos bin- ■
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NEW YORK.—Draugai 
or Begun ir Williana J. 
oughs griežtai pasmerkia 
York miesto kolegijos viršinin
kus už suspendavimą 16 stųden-

DETROIT, MICH.
Aido choras rengia vakarienę ir 

šokius, spalio 28, (Oct), 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St. Draugai ir draugės, vaka
rienė bus labai skani, taipgi bus 
programa ir šokiai prie geros or- 
kestros ir viskas kainuos tik 25c. 
Tad kviečiam visus ir visas atsilan
kyt ir praleist linksmai laiką. Visi 
ateikite su keistumais, nes tai Hallo- 

už gražiausi ir juokingiausj kostumą.
Komisija.
(252-253)

na-
jis

PHILADELPHIA, PA.
Drg. Iz. „Pivariunas turi savo 

me krautuvę pasirandavojimui, 
išrandavos už labai žemą kainą. Pir
miau buvo restaurantas, bet galima 
ir, kitokį biznį daryti. Tad tie, ku
rie norėtų pasirandavoti krautuvę, 
kreipkitės sekamai: Iz. Pivariunas, 
3 222 N. 19th St., Philadelphia, Pa.

KEARNY, N. J.
we’en Šokiai ir bus duodama dovanos i REIKALINGAS vyras prie gasolinos

Drg. Isidor Begun yra K. P. 
j kandidatas į valstijos iždiniu- 
|kus, o draugė Buroughs kandi- 
!datuoja į gubernatoriaus pa- 
gelbininko vietą. Abu šie drau
gai savo laiku buvo mokytojais, 
bet neteko vietų už veikimą 
darbininkų judėjimui. Dabar] 
jie yra veiklūs Komunistų Par 
tijos nariai.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 24 d. spalio (Oct), 8 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visi nariai

stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 

■ arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu 
kuo geriausia, tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 

' teresuojatės tame dalyke. V. Po-1 -1 •£- r 1 1 A 1 ’ ttiuouvjavuo vainu UdlVAC, v, ivmalonėkite dalyvaut nesi turim daug ()zi gM Hi hland A Kearny, 
svarbių dalykų apkalbet. Dalyvau- jg j
kite laiku, atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba. (249-275)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLIFFSIDE, N. J.
LDS. jaunuolių 156 kuopa rengia 

didelį balių, kuris įvyks 27 d. spa- f 
lio (Oct.), 7:30 vai. vakare, 254 
Walker St. ' I

Bus gera muzika šokiams, taipgi 
bus visokių užkandžių ir gėrimų. 25 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky- re

MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6 kp. rengia svarbias 

prakalbas, nedėlioję, spalio (Oct.) 28, 
' 1934, Liet. Tautiškam name. Bus du 
I geri kalbėtojai, Anna Stasiutė kal
ybos angliškai apie jaunuolių klausi
mus, o draugas R. Mizara iš Brook- 

, lyn, N. Y. kalbės apie šių dienų bė- 
' gančius klausimus. Kviečiam visus, 
i senus ir jaunus skaitlingai atsilan
kyt.

Komisija.
(252-253)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kp. susirinkimas įvyks 

i d, spalio (Oct), 7:30 vai. vaka- 
, 315 Clinton St. Tai bus ne tik

THE NEW BEDFORD

COFFEE POT
MAIKIS SUKACKAS 

Savininkas
Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval- 

gysite už gana žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, „N. Y.

Tel.: E Vergreen 8-9376
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“LAISVES” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$600 D0VANV TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE Q 0
PRAŠOME JUMIS Į TALKĄ GAUTI “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Aišku, kad jums rūpi skleisti darbininkiška apšvieta ir ginti darbininkų klasės reikalus. 
Dienraštis “Laisvė” yra svarbi darbininkiškos apšvietos teikimo įmonė, Ji nurodo, jog Ja
ponijos užgrobimas Mandžurijos ir areštavimas ten Sovietų 'Sąjungos piliečių yra provoka
cijos daromos tikslu įtraukti Sovietų Sąjungą į karą. Hitlerio suruoštos skerdynės Austri
joje, kesinimąsis atimti iš Lietuvos Klaipėdą irgi yra skubinimas paleisti karo liepsnas, 
skandinti darbininkų klasę bado, ligų ir mirties kančiose. Tą turi žinot kiekvienas darbinin
kas ir smulkus biznierius, ir farmeris; tą pavojų supras tik skaitydami darbininkišką dien
raštį “Laisvę”.

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00
Taip smarkiai viskam brangstant ima baimė, ar galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 

tą kainą. Vienatinė priemonė išsilaikyti yra—gavimas naujų skaitytojų, tai “Laisvės” metinė 
prenumerata pasiliks ta pati—$5.50 metams ir $3.00 pusei metų. O jei negausime tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prenumerata iki $6.00 metams.. Todėl prašome 
kiekvieno “Laisvės” skaitytojaus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT. IKI 1-mai DIENAI DECEMBER, 1934
Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre

numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

NAUJIEMS. SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ
Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume

ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.
Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:

2.

4.

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.
Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
“Vilnies” prenumerata pusei metų 
Grynais pinigais (cash) $2.50.

Raudonojo Artojaus” prenumerata metams, 
šviesos” prenumerata metams.

6.
7.
8. “Priekalo” prenumerata metams.
9. Grynais pinigais (cash) $1.00.

10. Lenino spalvuotas paveikslas.

Naujai užsirašantiems ‘‘Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 
Tą galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rašo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais
vei”. Po vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ
Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 

atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:
l-$75; 2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;

14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-812; 18-810; 19-88; 20-$7; 21-86; 22-85.

Prašome jūsų stoti į darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.
/Kredituojama bus sekamai: vienutė (1) už 25c. už pusmetinę prenumeratą nuo $2.75, va- 
jininkas gauna kredito 11, nuo metinės prenumeratos $5.00—gauna 20 arba nuo atnaujintos 
prenumeratos $5.50—gauna 22, ir taip toliaus. Jei kas užsiprenumeruos tik už $1—agentas 
gaus. 4. Lauksime pageidaujamų rezultatų iš jūsų veikimo.

“Laisve”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y
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' Trečiadienis, Spalio 24, 1934
■- ■ • ' *f)*

Penktas Puslapis

Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

Mėnulis išplaukė pamažu, tarsi kas 
nors traukė jį ten aukštyn, kur stovėjo 
nakties burės ir kur jis keliavo, kaip 
liktame, dangaus mėlynėse. .

—Naktis,—ištarė Lucija ir savo karš
ta krūtinė dalytėjo mane.

—Lucija... Tu?
Taip surinka alkanas žvėris, kuris pa

sikelia iš nežinomų gelmių, žvėris, kuris 
prisitraukia prie moters per glamonėji
mą, Ir žvėris užmiršo, kad yra raudo
nasis—doras mūšyjė ir glamonėjantis 
užfronty.

—Nikai!—italijonaitė atsuko veidą į 
mėnulį. Aš pamačiau jos nosį ir ploną 
smakrą. Ji pajuto mano abejojimus ir 
neva nežinojo, ar ištiesti rankas ir pulti 
į glėbį, ar pasitraukti kuogreičiausiai, 
kad nesujudįnus abiejų • jausmų nuo
širdžiais pasišnekučiavimais.

—Brangi sesute! Gal rytoj jie užmuš 
mane. Gal mes pasibučiuotume?

—Vai, vai, vai! Jis jau užmiršo apie 
granatas del bučkių!

Skausmas suspaudė mano širdį ir aš 
pamaži atsidusau. Aš keikiau mėnulį, 

. kuris per savo švietimą sukėlė jausmus, 
įžiebdamas meilės kibirkštį. Palauk, at

leis kerštas ir tau, meilės provokatoriau.
—Aš susivaldžiau.
—Nesijuok, dora mergaite, aš neįžei- 

siu tavęs, aš tik nuoširdžiai‘klausiu: ko
dėl tu nei vieno iš mūsų nemyli?

Italijonaitė nusistebėjo ir pirmą sykį., 
apgalvojo atsakymą. Mėlynos akys, mai
šytos su tamsiai žaliais taškais sutankė
jo po debesėlių galvojamo atsakymo. Aš 
dar nepagalvojau tą.

—Nu sakyk tiesiai, kas vertas tavo 
meilės?

—Kas yra vertas?—ji pertraukė, — 
yra vienas žmogus, ir jį aš linksminu.

—Kas? — paklausiau aš užsiinteresa
vęs jos prisipažinimu.

—Šiek-tiek panašus... į tave ir išvaiz
da ir dvasia ...

—Antonius iš laivo Ofione.
Aš tuojau užstingau, kaip įkaitytas 

plienas šaltam vandenyje. Lucija prasi
juokė del mano tylėjimo ir maloniai mei
lindamosi išvyniojo stebėtinus savo min
čių kamuolius.

—Tam kaltos granatos!
—Gal ne granatos, bet avantiūra? —■- 

aš pataisiau kalbą.
—Ne, granatos. Tai ryšys Antoniaus, 

manęs, tavęs ir visų raudonarmiečių, tas 
yra ryšys tarptautinis ir mūsų tautinės 
revoliucijos, tai yra klausimas—kas pri
stato baltiesiems granatas?

—Bet mūsų tema? Tu nekrypk!
—O-o! Tas padarė Tumilovą mano ir 

tavo priešu.
—Bet meilė?
—Palauk, aš pasakysiu.
Aš susiinteresavau. Jau tris sykius 

mūsų pasikalbėjime skamba nežinomi 
vardai: garlaivio Ofione, Antonio iš Mi
lano ir pulkininko Tumilovo. Mano žin
geidumas augo kas minutė. Aš noriai 
išklausyčiau pasakojimo čia po žaliu 
ąžuolu, po vilniuojančiu dangaus žibėji
mu, įsigaunančiu per ąžuolo šakas. Aš 
prisirengiančiai pažiūrėjau į jos lūpas ir 
dailias rankas.

—Bet gal jis džiaugsmingai žiūrėjo į 
tave? Gal tu pati apkabinai jį?

—O, porka madona! Kad aš, italijonė 
iš Magentos, pamylėčiau bajorą!—Lucija 
prasijuokė: • Baltiesiems nepasiseks ap
spjauti mus artilerijos ugnim, kadangi 
jau nuo rubežių tęsiasi tvirta magnetinė 
vienybė ir todėl priešo ginklai prisikli
juos prie žemės.

—Kodėl?
—Todėl, kad priešų ginklai yra bejė

giai prieš mus!—Jei bus liuoso laiko aš 
tau pąpasakosiu.

Aš palikau nepatenkintas. Išnaujo 
prailgina. Ir už ką ji žaidžia ir mitri- 
guoja be paliovos?

—Bet tu neužmirši?
—Neužmiršiu. •
Italijonaitė prišoko prie manęs, apka

bino kaklą, prispaudė lūpas prie lūpų ir... 
tvirtai pabučiavo mane. Tai buvo pir
mas ... ir paskutinis.

Paskiau greitai nubėgo ir kaip balta 
deivė pranyko po ąžuolais. Tas atsiti
ko taip staigiai, kad aš per keletą minu
čių kvėpavau ir su tvirtu įtempimu sto
vėjau be judėjimo, kad nenubėgus pas
kui gražuolę.

(Daugiau bus)

galima prisidėti prie parėmi
mo “Daily Workerio.”
Graži Auka “Daily Workeriui”

41 kuopai, Benld, Ill., buvo 
| pasiųsta knygutė aukoms rink
ti “Daily Workeriui.” Kny
gutė atgal grąžinta su ketu
riais doleriais aukų.

Tai gražus pasidarbavimas 
ir geras pavyzdis, kaip reikia 
pasidarbuoti ir kitose kuopose.

Kelios kitos kuopos irgi pri
siuntė tam tikslui aukų. Vė
liau bus pranešta, kurios ir 
kiek.
52 Kp. Sekretorius Kalba Apie 

Nepasisekimus

Drauge:—Kas link vajaus 
turiu tiek pasakyti. Iki šiolei 
labai prastai. Pereitam susi
rinkime išrinkti darbuotojai 
nusiskundė prastai einąs dar
bas. Pats ėmiausi už darbo, 
bet pakol kas prastai. Buvau 
jau begaunąs net tris aplikan- 

jtus, bet jie vėliau pareikalavo, 
t prie 

atsitikime 
prie LDS. 

tos dvi draugi- 
tai bus tas

-- ? ~ u •-----  X------  
kad aš juos prirašyčiau 
LDS. Ir tokiame 
turėjau prirašyti 
Jie sako, kad 
jos susivienys, 
pats.

Antra. Yra 
kusių iš APLA 
Dabar kalbinu tuos, kad pasi- 
mokėtų duokles ir liktųsi pil
nateisiais nariais. Dauguma 
paduoda pasitraukimo prie
žastį, kad jie priguli prie LDS, 
o kiti mano įsirašyti į LDS.

Tai matot, drauguti, kokie 
mano patyrimai ir kokios kliū
tys gavimui naujų narių į 
APLA ?

Bet visgi aš nenustoju vilties. 
Jeigu daug negausiu į APLA, 
tai nors gausiu į LDS.

Draugiškai,
P. A. Deveikis, 

Chicago, Ill.

narių, pasitrau-
52 kuopos.

Antras Molderiy 
Streikas

bininkų laikraščio “Negro 
; Worker”. Belgija turi pa
vergus milionus negrų Kon- 
'go srity, Afrikoj.

NEW BRITAIN, Conn. — i * 
Landers Frary & Clark dirb- *. 
tuvčs molderiai, spalio 17 d.,; 
išėjo į streiką, reikalaudami 
pakėlimo mokesties. Molderiai 
reikalauja kad jiem būtų mo
kama šeši doleriai į dieną ir 
keletas kitų mažesnių dalyke-' 
lių suteikta. Kompanija iki 
kol griežtai atsisako bent ką1 
molderiam suteikti. Streikie-, 
riai laikosi drūtai. '

i 
Šios dirbtuvės molderiai nuo j 

senai nepatenkinti jiem duoda- į - 
ma mokestim. Iš pat pradžios i 
vasaros pas molderius buvo | 
nusistatymas reikalauti dau- • 
giau mokesties streiko būdu, j 
bet tuo tai laiku kitų dirbtuvių ! 
molderiai, prigulėdami prie ■ 
Steel & Metal Workers Indus- j 
trial Union, irgi rengėsi į strei- į 
ka ir vėliau Vulcan Iron Co.1 v . Imolderiai buvo išėję į streiką. 
Todėl International Molders 
Union vadai bijodami, kad 
molderiai nesusijungtų į kai-L 
riąją uniją, tuo laiku priešino-' 
si tokiam streikui, bet vedė/! 
reikalavimus per valstijos dar- " 
bo komisionierių, Joseph Tone, /! 
tik nieko tokiu būdu negavo. į !!

Kad vis dar toliau nutęsus !! 
molderių norą kovoti už didės- !! 
nę mokestį, per organizatorius, ! 
jiems buvo patarta kreiptis į !! 
Bostoną pas New England Re- ! 
gional Board su reikalavimais. ! 
kad priverstų kompaniją išpil- ■ 
dyti ‘molderių reikalavimus.1- 
Bet ir ten nieko negauta. Ta- ’ ■! 
čiaus molderiai nesiliovė kėlę - 
klausimą susirinkimuose, kad 1. 
kaip nors reikia reikalauti pa-1 
kėlimo mokesties. Tad, kuo-, 
met dabar visur kitur dirbtu-' 
vėse tyku, tai International, 
Molders Union, kuri yra dalis 
Amerikos Darbo Federacijos, | 
sutiko leisti molderius strei
kuoti.

Molderių laimėjimas nebus

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

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.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

Reikėtų Organizuoti Apskritį ta^ gaii lengvai vieni šu kitais 

Kietosios Anglies Teritorijoj susisiekti.
Kas nors turėtų imti inicia

tyvą sušaukimui APLA kuopų 
konferencijos. Labiausia tu
rėtų rūpintis 4 ir 51 kuopos,

Kuopų Pranešimai Apie Vajy 
Ir Kitus Svarbius Klausimus

Puikus 58 Kuopos Atsiliepimas

Gerb. Drauge: — Pereitam •
savo kuopos susirinkime svars-i lengvas, jei patys molderiai 
.tern vajaus klausimą ir visi, streiko vadovybę nepaims į sa- 
,'kaip valdyba, taip ir eiliniai vo rankas. Rodos, dabar jau i 
j nariai pasižadėjo smarkiai visiem aišku, kad joki “boar- 
i padirbėti, kad gerai gavus dai” ir komisionieriai nieko 
naujų narių per šį vajų. Todėl' neduoda, vien tik per sunkią 

I rfialonėkite prisiųsti
įstojimo blankų.

S'

Buvo išsireiškimų, 
Gasiunas, gal, būsit 
Anglijoj su prakalbų maršru-| 
tu ir jeigu ten būsite, tai ne-! Darbininkų organizacijos,' 
aplenkite ir -mūsų kuopos, 'ypatingai Vilijos Choras, nete-' 
Mes surengsime jums prakal-|ko kelių labai gerų narių. O.! 
baSi įDručiutė labai mokėjo platin-!

|ti parengimų tikietus ir jai! 
sekdavosi ruošti vakarienes. Ji; 
del nedarbo persikėlė gyventi!

Olga Remeičiutė, 
labai gera daininin. apsigyve-'

i gavus dai” i

pluokštą kovą galima šį tą išreikalauti.
■ Molderiai, laikykitės tvirtos 

, , n 'vienybės, o laimėjimas bus už-l 
J$ad. ,d: tikrintas.
Naujojoj | 

Draugiškai,
S. Rainard,

58 kuopos sekr.,
Dorchester, Mass J i Hartford.

' Ausų, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
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nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSĖNFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbowr 3424

Jau buvo “Laisvėj” rašyta 
apie Shenandoah apielinkės 
APLA kuopų stovį. Ten buvo>kaipo toj apielinkėj didžiau- 
nurodyta, jogei toj teritorijoj sios- ir veikliausios. Centras-, 
35 ir 53 kuopos pusėtinai silp- aiškus dalykas, pagelbėtų. Bet 
nos ir nėra kam rimtai jomis vyriausias darbas tektų atlikti 
rūpintis. r“ 
kėj yra lokalinių draugijų, no-Į t 
rinčių prisidėti prie nacionalių, I ■

Taipgi toj apielin-.vietiniams draugams.
j Wilkes Barre apielinkėj jau_ 

bet niekas tuo’ klausimu irgi čiama taip pat trūkumas aps- 
nesirūpina. Galima būtų kai kričio. Čia lietuvių gana 
kur suorganizuoti naujas kuo-Įdaug. Darbuojantis galima 
pas, jei tiktai kas padirbėtų, suorganizuoti naujų kuopų ir 

Pasikalbėjus su vietiniais gauti naujų narių.
APLA veikėjais gauni įspūdį,] Kviečiami tad APLA tos 
kad tėj teritorijoj reikalinga! . , ., .. . . . ,
sudaryt organizuotą vadovybę, aP‘ehnkSs veikėjai prie darbo, 
kuri galėtų prižiūrėt kuopų Dar viena priežastis kalban- 
veikimą, darbuotųs tarp lokali- ti už apskričio reikalingumą, tai 
nių draugijų ir taipgi organi- sekamas APLA seimas, kuris 
zuotų naujas kuopas. Tokią turgg įvykti ateinančia vasara, i 
vadovybę galima būtų sudary-, wilkeg Barr^ Pa. ’Kuomet 
ti suorganizuojant kietosios- . . . . , ,
anglies teritorijoj apskritį. selmaI *\ykd?V° . Pl.ttsbu5«ho 
Medžiagos apskričiui gana ge- r?pln/av°-
ros yra, tiktai reikia suorga- j“ APLA P,rmaS Apskrltys' 
nizuoti. Shenandoah apielin- Dabar tuo reikalu turės rūpin- 
kėj randasi penkios- kuopos, tis draugai, gyvenanti Wilkes 
Wilkes Barre apielinkėj—trys/Barre 
Susidaro viso aštuonios • kuo- zuotas 
pos. Wilkes Barre netoli nuo' darbą 
Shenandoah, tik už 50 mylių,'

apielinkėj. Suorgani- 
apskrįtys kaip tik ir tą 
atliktų.

J. Gasiunas.

PHILADELPHIA, PA
Dar bininkiškos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais
ves,” rengia didelę iškilmę

Vakarienę ir koncertą 
Taipgi bus galima turėti drau
giškų žaislų ir lietuviškų šokių.

Nedėlioję, 2 d. gruodžio
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

928 E. Moyamensing Avė.,
Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 v. dieną 
Vakarienė bus 6 vai. vakare

PROGRAMA:
Dainuos solus K. Menkeliu- 

niutė, mezzo sopranas; A. Viš- 
niauskas, baritonas; J. L. Ka
valiauskaitė, sopranas; A. Va- 
latkiutė, dramatiškas sopranas 
ir smuikų trio grieš: A. E. Po- 
tas, .B. Neverdauskas, (J. Puo- 
di§ ir pianu akompanuos He
len Rainys.

Taipgi dainuos ir Lyros Cho
ras vadovaujamas A. Valat< 
kiutės; A. E. Potas duos smui
ko solų, jam pianu akompa
nuos Helen Rainys; Eugenija 

jMačienas ir Helen Rainys duos 
j piano duetą; Helen Rainys' 
duos ir piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
I

Jau čia matote puikų muzi- 
kalį programą, bet tai dar ne
viskas.

A. BIMBA sakys prakalbą
Dabar gyvenime yra svarbių 

įvykių, kurie yra gana kom
plikuoti ir sunkūs žmogui su
prasti. Todėl tuos dalykus 
aiškins drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 

Iš senų padarau 
___ naujus paveiks- 

lūs ir Rtajarus 
sudarau 
amerikoniška ia 

esan* 
ir padidinu to- 
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 
riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES 
612 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

tos no Brooklyn, N. Y. Dabar, pa-' 
raiskutiniuoju laiku, apleido mūs'Taipgi ir d. S. Zavis, 1 

kuopos prot. sekretorius, pra
šo prisiųsti įstojimo blankų. 
Jisai sako, kad visi rūpinsis 
tuo klausimu—gavimu naujų 
narių.

Draugų reikalavimai išpildy
ta—reikalingos įstojimo blan-

chorą ir sykiu miestą S. Jur-| 
kiunas. Jis labai daug padė-' 
davo draugam prie veikimo su J 
Su savo mašina. Atmenu, per
eitą vasarą jis labai daug gel
bėjo surengime spaudos nau- 

letą įstojimo blankų ir penkias k ir dabar laukia-'išvažiavimo.
mokesčiu knygeles Aš tikiuo- Pasl«sla 11 lauku i Tiek daug draugų netekę, moKescių Knygeles, asukiuo ma, kada bus grązintos ispil-' • ti k H = -k_,
si gauti kokius keturis ar pen- d f blankos Nauioioi Anunega esime,.; U daU^ ne ve i
kis nauius narius Žiūrėsiu' / V ,, - aUJOJOJ. An , ti, nes palikus mažesnei da-1Kis naujus nanus, ziuresiu,.g]1J0J ko] kas nera rengIama, draUL,u bus dauir sunkiau1 
kad galėčiau nors vieną pusę k maršrutai Bnt ton'liai ous aauS sunKiaumpnpąinin blanku nariais nrj_:piaka bų mals utas. Bet ten visk^ apeiti, o ypatingai chore menesimų blankų nariais pri yra d Mizara kurls yra APLA',,^/daug veikimo, sukūli-' 

nai’ys, tai galite jam surengti 
prakalbas.
APLA Veikėjai, Rašykite į ! 

Organą

Pasirodo, kad mažai kas ra- 
reikaląis į organą 
Tai negeras daly-' 

ikimasi, Kas. Visi APLA veikėjai turė-1 w •• n i c v 
pažadą'tų nuolatos bendradarbiauti Japonija Perka OCIHIS RarO 

■savo organizacijos organe LaiVUS IŠ Amerikos 
'“Laisvėj.” !

Visos kuopos turėtų turėt 
savo korespondentus arba sek
retoriai turėti] nuolatos pra- 

"!nešdinėt organe, kas veikiama

20 Kp. Sekretoriaus Laiškas 
Apie Vajų.

Gerbiamas drauge :—šiuomi 
aš kreipiuosi pas jumis, kad 
draugas prisiųstumei man ke-

mokesčių knygeles. Aš tikiuo-

blankos
Drau-
Atlas-

pildyti, kad tuščios 
Centro nebaderiuotų. 
giškai, Wm. Yonikas, 
burg, Pa.

Kiek anksčiau jisai prisiun-į 
te du naujus narius, o dabar 
žada dar kokius penkius pri- šo APLA 
siųsti. Pereitam vajuj jis ,ge-[Laisvę.” 
rai pasidarbavo. Tikimasi, .kas 
kad jis ir dabar savo 
išpildys.
26 Kuopa Remia “D. Workerj”

Drauge :—Su šiuo laišku
prisiunčiam auką “Daily Wor
keriui”—$2.50. Meldžiu , pa 
siųsti, kui’ paskirta. 
kai, A. Dambauskcis, Girard
ville, Pa.

Auka priimta ir tuoj aus per- prie 
duota “Daily Workeriui.” 
Kviečiama visos kuopos kiek:

. mąs finansų ir kiti darbai.
j Linkėtina tiem draugam pri- 

prie darbininkų organi- 
veikimo ten, kur jie ran-

sidėti 
izacijų 
! dasi.

Nixt.

1 CAMDEN, N. J.—Japo- 
nija nupirko už $200,000 
tris senus Amerikos karo 
laivus. Jie bus suardyti ir! 

nt“ rT APLA reiKalais kuopose. Ypa- M metalas nugabentas į Ja- 
tingai vajaus laiku reikia dau- poniją, kaipo materiolas 
giau rašinėti ir akstinti visus ginklams ir amunicijai, 

darbo.
J. Gasiunas,

T

Belgijos valdžia neįsilei-
APLA Centro ‘Sekr.’ džia iš Amerikos negrų dar-

Painters and Carpenters
I • « •

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A, BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS

Tel.: Foxcroft 9-6901
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
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- Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.
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Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kas Buvo J. J. Slikas? vai. va

pa-
Darbininkas. bus a

nes bus iš

Pranešimas

Trumpos Žinutės
E. Cicarone, 51 metų, gyve-

Tarptautinis n?s. 4550 Richardson Ave.

Atletų Kliubo Parengimas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
tą!

Graborius (Undertaker)

ii- bus j 
prie į-j

spą- 
Am. 

; 80

.bVVQ A« Savagp, ąpartmente ir 
norėjo pabėgti.

Lietuvių Atletų Kliubas ren
gia’ “Halloween Party” suba-

Virš 1,000 valgyklų darbi
ninkų streikuoja. Jie yra na
riais Cafeteria Workers’ uni
jos.

"LAISVES” KONCERTAS

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Darbininkai masėmis ateiki
te pažiūrėti, kaip darbininkai 
teis New Yorko majorą ir po
licijos viršininką.

užkimšo 
nuo colio iki 
Apie tai gy- 
sveikatos de
jos dvokia.

Automobilių nelaimėje už- 
j mušta Minnie Gordon, 50 metų 
moteris ir sužeistas J. McGue, 
36 metų. Nelaimė įvyko Yon- 
kerse.

kosi užmuštas aųtomobiliaus; 
Į kada jis ėjo keliu.

ras LDS išleistoje brošiūroje

PA.JIEŠKOJIMAI
Pūjieškau savo draugės, Onos Gei- 

‘bukės. 'Jei kas žinote kur ji randasi, 
malonėkite man pranešt, už ką bū
siu dėkinga: Antanina Ramonaičiutė, 
po Vynu Antanina Zaldarienč, P. O. 
Box* 187, Maryville, UI.

; ‘ 1 • ' ■ ■ » (252-253)

Vyrą ir Motery 
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervu Ligos 
Chroniški ? Skau- 
d u 1 i a i, Skilvio, 
Žarnų ir. Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
b e I n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir ChroniŠ- 
k i Nesveikavi-

iš jo “jinai galė- 
sau pragyveni- 

kuomet LDS nu- 
narius, tai pasta- 

iš-

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, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda nedidelis saliunas ir 

restaurantas, vieta graži ir apgyven
ta vokiečių ir kitų tautų žmonių. Par
duosiu greit už prieinamą kainą. 
Kreipkitės į “Laisvės” ofisą, 427 Lo
rimer St., del tolimesnių informacijų 
apie kur randasi vieta.

(251-253)

JUOZAS
j KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
:■ Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
5 . Užtikrinu, kad mano patarnavi-
< mas bus atatinkamiausias ir už
> prieinamą kainą. Nuliūdimo
5 valandoje, prašau kreiptis prie
\ manęs sekančiu antrašu:
> 1439 South 2nd Street, ’

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

5 Keystone—Main 1417

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Y ?
Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu, jūsų .plaukai, puola arįia jau 
Uajinaf praplikote, jeigu jitnfs gal
vos uodą niežtų tai kreipkitęs pas 
manę Ir aš p’uinš (pagelb£shj.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

t. (Dvylikos' mętų jiraktika)
223 Second Ave., New Yorh
Kampas 14th gutvgs, kambario No. 14 

Tclcfonhs: TOmpkins Sq. C-7697
O14SO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki '8 Dakaro.j SekniadieniaiB nuo ,10 ryto

< t iki 21 po pietų. >
------ Į-r-T-.-na.....i-.;. ..n.„..... ;

įjos nuiiusiu- i - - ■ > . ,

nieriui ir majorui LaGuardia,' ‘‘
, 1 • f ■ | Z1111Ų11AUO ZjJ'VAiAl 014*1 UITAM 11

kad jie ateitų j šį teismą ir aP“; pasiuntė' Vbkietijbs ' žydafns 
sigyntų save, , T 'pagelbai’10,000.: ' Č

Spalio 20 d., So. Brooklyne 
mirė Jonas Šlikas. Fašistiniai 
gaivalai jį labai garbina. J. J. 
šlikas pasižymėjo daugeliu 
priešdarbininkiškų išstojimų. 
Bene bus “garsiausias” jo žy
gis, tai skundas New Yorko 
valstijai prieš Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą, kad neiš
duotų tai darbininkų organi
zacijai čarterį. Jis ėjo išvien 
su pralotu Krušu, Gegužiu, 
Jurgeliute, Strumskiu ir kitais 
darbininkų priešais. J-. J. Šli
kas savo skunde tarpe kitko 
sakė:

“Aš asmeniškai esu susipa
žinęs su Rojum Mizara ir’daž
nai jį esu susitikęs fraternališ- 
kais reikalais. Aš jį žinau kai
po 100% komunistą ir susido
mėjusį vystymu ir plėtimu ko
munistinių idėjų Amerikoje.” 
Šlikas toliau atpasakoja, kad 
LDS. kuriama tik komunisti
niais tikslais ir vėl sako:

“Jis (Mizara) labiau susi- 
interesavęs įsteigimu šios or
ganizacijos sulyg N. Y. valsti
jos patvarkymų tikslu, kad ga- nis (“demokratijoje”) darbi- 
lėtų apie šį laimėjimą praneš-, ninkas laisvas ir garbinantis 
ti į Maskvą ir tuo būdu Įgyti“Laisvės Stovylą.” žinoma, 
prestyžą tarpe Rusijos vadų.” | kad tai kapitalistinis blofas. 
Mat J. J. Šlikui norėjosi viso-j Sovietų Sąjungoje darbininkai 
kiais būdais pakenkti darbi-lyra laisvi, jie budavoja socia- 
ninkų savišalpos organizacijai, į lizmą, jie yra ginkluoti ir juos 
tat N. Y. viršininkus baugino niekas negalėtų 
Mizara ir Rusijos vadais.

Gi Jeskevičiutė, sulyg šliko, 
stengiasi suorganizuoti LDS. 
tik tam, kad 
tų užtikrinti 
mą.” Girdi, 
skriaus savo
rieji “nemanys, kad juos 
naudojo Rojus Mizara ir Ele
na Jeskevičiutė, bet paims tą 
kaipo faktą, kad kapitalas iš
stojo prieš biednuosius ir pa
vogė jų taupybą...”

Taip tai niekino ponas, J. 
J. šlikas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo organizatorius 'ir 
pačią organizaciją. Plačiau
kas buvo šlikas darbininkai toj, 27 d. spalio-October, kliu-

Žuvukės Geriamame 
Vandenyj

Bronx miesto dalyje geria
mo vandens paipas 
gyvos ir negyvos 
dviejų žuvukės, 
ventojai pranešė 
partmentui, nes
Vandens departmentas sako, 
kad Jos yr.a labai plonos ir 
kol kas nieko negali pagelbėti. 
Daugiausiai išeina su vandeniu 
negyvos if jos sugadina vande
nį. . ' ; ' 2

Kapitalistinis Blefas
Hearsto didlapiuose tilpo 

Nelson Harding piešinys, ku
riame padedama į vieną padė
tį fašistinių valstybių, Italijos 
ir Vokietijos, ir Sovietų Są
jungos darbininkai—visi rete
žiam sukaustyti. Gi tuom pat j 
kartu vaizduojamas ameriki- i

pavergti, gi 
kapitalistinėje Amerikoje dar
bininkų padėtis kaip tik stu
miama prie Italijos jų- Vokieti
jos darbininkų padėties, nes ir 
čia fašizmas greitai auga, “de
mokratinė” valdžia jį globo
ja.

Kapitalistams reikia toki 
blofai skelbti, kad darbininkus 
klaidinus šio krizio metu. Bet 
darbininkai supras savo reika
lus'ir stos kovon.

Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November) 
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE • 

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

A. VIŠNIAUSKAS
Konstancija Menkeliuniute 4

dainininkė K. Menkeliuniute jau grįžta iš savoGarsioji
koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės” koncertui. Apart so- 
1ų, ji dainuos duetus su italu tenoru Candido Canfora.

Elena Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, .pagarsėjusi Radio 
City Music Hall dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje. Candido Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasižymėjo bus 
mūsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 
baritonas taipgi dainuos. . -

Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei
tame »“Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.

Aido Choro Merginu Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
šiam koncertui. Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raišys, augštąi 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 
Dancers, dubs gana įdomių klasiškų šokių. Bus Italų Vyrų 
Choras ir taip pat dalyvaus Aido Choras. Dar yra daroma 
pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale.
t ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c. . * U
Į > Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

Trečiadienis, Spalio 24,1934

bo kambariuose, 168 
Avenue, pradžia 8 :30 
kare.

Tarp kitų įvairumų 
lauš gėrimo kontestas.

Įžanga labai žema 
duodama alaus dykai 
žangos tikieto.

Ma'rcy| T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas
! ■ Tarptautinio Darbiniu. Ap
sigynimo 17 kuopos susirinki- 
Imas įvyks trečiadienį,’ 24 d. 
spalio, 8 :00 .vai. .vakare, “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St. • • - •

Draugės ir draugai, visi , bū
kite susirinkime,

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 cementinius 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

ACW 54 Skyriaus Prakalbose i distri’<t0 ku,ris dT' .r n _ . . I raportą is ųDA. veikimo.’ Po
Bus Visą Partijų Kalbėtojai

Rengia' . liet. . amalgarpeitų 
kriaučių 54 skyriuj, 26 ;c(. 
lio, 1934, 8-tą vaj. vąkare, 
Lietuvių Piliečių Kliūtie, 
Union Ave., Brooklyn, N.

Išgirskime visų partijų plat
formas ateinančių rinkimų. 
Dalyvaus atstovai nuo : Demo
kratų, Socialistų ir Fusion. Nuo 
Komunistų — Harry Raymond, labai daug didelių bylų, visi ži- 
Candidate for Justice of Su- note kokios svarbos yra'Scotts- 
preme Court. Kviečiame visus j boro 
balsuotojus.

Įžanga veltui.

to bus diskusijos tuom reika
lu, kaip mfes? galime sustiprin
ti TDA. organizaciją, ypamtąr- 

‘nkų.. Musų 
5 narių ne

kreipia domės į organizaciją, 
daugelis dar ‘yra nemokėję 
duokles už, j.pB.L mętus, ,o..tas 
labai apsunkina orgariižabijbs- 
veikimą.

Dabartiniu laiku TDA. turi

‘____ j negrų jaunuolių byla,
|taipgi ir daug kitų bylų.

Ateikite į susirinkimą, pasi- 
mokėkite duokles ir padėkite 
šiuo.m kartu taip dideliame 
TDA. darbe.

Kp. Org. J. Saulėnas.
Darbinin. Teismas LaGuardiai 

ir Policijos Viršininkui
Nuo LaGuardia užėmimo 

majoro vietos New Yorke pa
sikartojo daug brutališkų už
puolimų ant darbininkų pa
rengimų. Taigi ' 
Darbininkų Apsigynimas ben
drai su Amerikos Civilių Lais-| 
vių Unija rengia viešą teismą | Kapitalistinis reporteris H.; 
majorui LaGuardia ir policijos Kničkerboker “Journale” 
komisionieiiui Valentine. Teis- , mejuoja, kad Bolševikų parti- 
mas įvyks sekmadienį, ,28 d-ija> 1917 metais, turėjo tik 10,- 
spalio, 2 vai. po pietų, Irving.QQQ narių. ‘Ji turėjo 150,000 
Plaza; Irving PI. ir loth- St., 'narjy revoliucijos metu if mi- 
New Yorke. Oficialiai laiškai j imhUs pritarėjų.
yra pasiųsti policijos komisio-; i ■ ' -’ > t >. '■ ■. , ,

Amerikos žydai surinko •* ir

Sekmadienio Vakare L. D .S. 
Jaunimas Turės Balių

LDS Jaunuolių kuopa No. 
200 rengia labai šaunų balių 
ateinantį sekmadienį, 28 d. 
spalio, Laisvės svetainėje. Tai 
bus pirmas jų rudeninis balius. 
Bus svetainė išpuošta rudeni
niais lapais, taip kad visi atė
jusieji į šį parengimą jausis, 
kai esą dideliam miške.

Orkestrą bus geriausia ir 
tai pirmu syk grojanti Brook
lyne. Bus Charlie Kwarreno 
Orkestrą iš Elizabetho. Kaip 
žinote, Chalis yra Laisvės an
gliško skyriaus redaktorius,, 
nors retai redaktoriai yra mu
zikai,, bet šis yra pusėtinai pra
mokęs ir populiariškas su pol
komis. ;

Mes užtikriname, kad kurie 
ateis pasiklausyti šios orkeš-1 
tros ir pasišokti jai griežiant, 
tai visados jieškos Charlio i 
Kwarreno orkestros. Jisai 
cializuoja polkomis.

Bet tai dar ne viskas, 
nuoliai taipgi > reųgiasį
programą perstatyti.-Dalyvąųs 
žymus Aido Choro .Merginų; 
ensemblis ir daug kitų parink
tų kavalkų.i Bus taiį) pAt vi
sokios rūšies gėrimų ir vąlgy; 
mų. Įžanga į tą geriausį pįaren- 
gimą yra tiktai kvoteris.

Pęrskaitę šį aprašymą, tuo- 
jaus pasakykite keliems jau
nuoliams, kad dalyvautų. Pa^i-i 
kalbėkite su jais ir nurodykite Į 
svarbą jaunimo organizuotis į 
LDS kuopas, tai bus geriausis’ 
parėmimas parengimo. Bet; 
taipgi nepamirškite ir patys 
dalyvauti, nes jūsų dalyvumas 
duos jauniems draugams įkvė
pimo ir inspiracijos daugiau 
veikti, kada jie matys, kad su
augusieji stoja; petis petin su 
jaunai^ kdyotojafe. i u - f.

Brooklyno Žemaitukas.
4 I ' '■ i J J : ; f t I

S'p’e-

J au
gelį

Sveikatos klausime prakalbau ren
gia Sveikatos Kultūros Draugija, 
trečiadienį, 24 spalio (Oct.), 7:30 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje, 46 Ten 

j Eyck St. Bus labai svarbios prakal
bos, nes bus aiškinama, kaip sveika
tą palaikyt natūraliu būdu. Kalbės 
angliškai mergina, Dr. Alicia M. 
Flager, iš McFadden’s Phyzines kul
tūros Instituto, taipgi kalbės lietu
viškai, P. Baltrūnas, visiems gerai ži
nomas kaipo natūralės sveikatos skel
bėjas ir J. W. Thomsonas, vietinis 
kalbėtojas. Kviečiam visus atsilanky
ti ir išgirst svarbių dalykų.

*(250-252)

M. Non'bėb, 118 metų, ir S. 
Goldberg, 23 rhetij, abu' gy-' 
velianti 999 Siftipsom St.; a'reš-j 
tuoti ir kaltinanti, kad jie metė ( 
bonką sU" naffą į pieno veži
mą. Juos -kaltina sabotaže ir s 
i-ėngiasi teisti 30 ‘d. spalio. : j

H. O. Barnes, 72 metų, 123. : 
Highland Ave., Jeršėy City, 
pasišaukė savo draugą, ir pifnf 
tas atėjo į jo namus, patsai1 
nusišovė. Jis paliko raštelį, 
kuriame rašo, , kad atsibodo 
gyventi ir liepia melstis die-, 
vui, kad jam dovanotų tą' 
grieką—savųžudystę. j

50 darbininkų areštuota, Į 
kada jie pikietavo valgyklas; 
New Yorke. Išnaudotojams vis 
daugiau į pagelbą ateina poli
cija. . - > . '

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilids šer- 
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
, 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo pfuą > j < 

Williamsburghe: ' ■ 4 J
252 Berry St., ......    BxftQMyiV.N.-Ys

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 , 

iki 4 kasdien, Seredoinis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue V 

Kampas E. 23rd St.

IIP'' 1

Sergančių 
Chroniškos

Telephone: FOxcroft 9-6901

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

C. Kuntz, 19 metų jaunuo-Į 
lis, 331 Hinsdale, nušoko nuo.j. 
dviejų augštų namo stogo ir 
susižeidė. Sako, kad būk jis'.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

' Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
Prieinamą Kainą

18.Stagg Street

i

r? ( 'S

IRU EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
___________ Telefonas: EVergreen 7-1661

W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
• I •< v' Vokietyš JjLbjų'Ligų Spepia|ii?tas

1

III | Atviri kojų skauduliai, Garankš-lyillIM ’I ĮĮĮIIįI čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių, Įdegimą^, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

■ ; Valandos: kasdien 2 iki G^vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28

321 Chauncey Street
Brooklyn, N. V

i '<7 BALČIŪNO
1. Lietuviška........

ORCHESTRA

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
. arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 

Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.




