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Ka 1S KasyKių srities. vvvice*- reniam;,, . . — , , - v “ . .
teriečių ALDLD 11 kp. ir 155 A. Valinchus, Pittston, Pa. 31'J<Į prieš. Svetainę, kurioje j

o kitiemsį dalyvauti.20 jo ją stumdyti,1 • t ♦ • • Darbininkas.
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M. Dobinis, Newark, N. J.

J. Navalinskas, Forest City

tinį koncertą. Kad “page- į Court Judge Hugh Lavery.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 64 rint” koncerto programą,!

ladelphijos. Jis diena iš die
nos vis kyla.

Įvairūs vajininkai dabar tu
ri po štai kiek punktų :
S. Reikauskas, Shenandoh, 178
P. Bokas, Waterbury, . . . .176;

ALDLD 11 kp. ir 155 kp.
Worcester, Mass.............. 162

Geo. Shimaitis, Montello, 144
A. J. Smith, Phila., Pa. . .107
G. Krance ir I Katilis, 

Bridgewater, Mass
A. Daukant, Toronto, Can. 74; M. Žald. Phila, Pa. .

BRIDGEPORT, Conn. —'yra raginamos siųsti prote-
i Spaho 26 d. Germanui Sm-1 stUs “socialistui” miesto i Nutraukta Derybos su Fabrikantais; Negrįšią Darban, kol 
gmg society renge savo me-1majorui MacLevy ir City! - -

kp., tačiaus, gali ir 
są iškirsti.

Šie draugai jau 
drg. G. Šimaitį iš 
Drauge, nepasiduok! Bet vaji-j 
ninkai privalo laikyt savo akį j 
ant draugo A. J. Smito iš Phi-[J. Balsys, Baltimore, Md. .

J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
P. Petronis, Montreal, Can.
A. Lideikiene, Great Neck,
A. Kazokytč, B’klyn, N. Y. 

į E. N. Jeskevich, Brooklyn, 
I Ch. Dumčius McAdoo, Pa.
jP. Buknys, B’klyn, N. Y. 20 pradėjus policiją barti, suo- 
|p. A. Bernotas, Pittburgh, . 2Ojreštavo 6 ypatas, įskaitant 
J. Barkus, B’klyn, N. Y. .. 16 įr pačią Mureikiūtę.
5. Peleckas, B’klyn, N. Y. 14 į šeštadienį, išlaikius juos
J. Stasiukaitis, Phila, Pa. naktĮ kalėjime, turėjo j
J. Anvil, Montreal/ Can. io įvykti teismas, bet atidėta

* 8 iki kito šeštadienio—lapkri-1

ką iš kasyklų srities. Worces- A. Žemaitis, Shenandoah

jiem špo-ĮP. JZirgulienė, Rochester,.
I A. Bimba, B’klyn, N. Y. . 

. . _ ! L. Colwell, B’klyn N. Y.pralen.ke,F. pakaII Bklyn> N y 
Montello, j Dr j } Kaškiaučius

Newark, N. J. ..............

“Naujoji Gadyne,” Butkaus- 
Prūseikos gazieta, nurijo ne
skanų kąsnį. Per porą savo 
numerių bjauriai niekino drg. 
V. Boviną, apšaukdami skebu, 
bet gretimai niekino “Laisvę”, 
Centro Biurą ir visą komunisti
nį judėjimą. Bet kada unija 
davė savo pareiškimą, atmušė i 
renegatų išmislus, tad Prūsei-! 
ka-Butkus patalpino tą praneši-j 
mą. Paprasta renegatų logika :| 
pirmiau prirašyti kalnus melų, į 
išmislų, o paskui kaip iš prie-- , . . . ; . x.
vartos nuryti ir vėl išnaujo me-; Kulnis Vejasi P. Bokas ir Worcesterio Draugai; Drg. Simaiti.! 
lus skleistl- ; Pasistengk! Drg. Smitas Pirmyn Žygiuoja

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėiite 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX:.V, Dienraščio XVI

“LAISVES” VAJUJE DRG. R ROKAS j Areštuota Genė Mureikiutė, Žemaitienė ir Dažyk 1ų Streikieriai 
STAIGA PRALENKĖ DRG. ŠIMAITĮ Mureikienė Demonstracijoj prieš Naziusj Stipriai Laikosi ir

Drg. S. Reikauskas dar Tebėra Pirmoje Vietoje, bet Jam i RridgepOrtC, CoDU., Valdžia SU Hitleriu

Renegatai savo provokacijas Lenktynės už pirmą dovaną R. Mizara, Brooklyn, N- Y. 66 
“Laisvės” vajuje smarkėja; 
bet visus šį kartą nustebina tai 
draugas P. Bokas iš Waterbu- 
rio, Conn. Jis ūmiai prisiuntė 
“Laisvei” 176 vajaus punktus; 
taigi jam trūksta tik dviejų 
punktų pasivyt drg. Reikaus-

bando pateisinti kokiomis tai 
“ščyromis komunistėmis V. ir 
V.” Veikiausiai tos “ščyros” 
daugiau yra “ščyros” sklokai, 
negu partijai, jeigu jos priside
da prie šmeižtų.

Komunistas už kiekvieną sa
vo žingsnį atsako. “Naujoji 
Gadynė” ir jos reporteriai jo
kios atsakomybės neima.

Apgynimui drg. Thaelmanno 
eina darbininkų judėjimas po 
visą pasaulį. Francijoje, Angli
joje, Lenkijoje, čechoslovakijo
je ir kitur laikomi darbininkų 
susirinkimai. čechoslovaki joje 
į tris dienas 50,000 darbininkų 
pasirašė po peticijomis, reika
laujant paliuosuoti draugą Tha- 
elmanną.

Jungtinėse Valstijose revo-. 
liucinių darbininkų pareiga pa
smarkinti kovą už draugą Tha- 
elmanną, Vokietijos Komunistų 
Partijos drąsų ir nenuilstantį 
vadą, kovotoją už darbininkų 
klasės reikalus.

Francijoje bedarbė su kiek
viena savaite auga, šiemet ten 
yra ant 108,067 bedarbių dau
giau, kaip buvo pereitais me
tais. Taip skelbia buržuazinė 
valdžia. Aišku, kad bedarbių 
kiekis dar daugiau paaugo, bet 
negi buržuazija pasigirs.

. v . , - ~ , Be to, priešfašistinis vei-
C. K. Urbon, Hudson, Mass. 64, užkvietė Hitlerio nazių ge-1 kimas turės pasmarkėti, 

5s'neralį konsulą Hans Bor- įtraukiant daugiaus organi- 
ches, kaipo garbes svečią, zaciju į aktyviškesni veiki- 

42'Vietinis skyrius Amerikos'ma>
ALDLD 13 kp. Easton, Pa. 32' Sąjungos prieš karą ir fa-į

32 šizmą surengė demonstraci-i Prakalbos
Į Vietinės darbininkiškos 

29, buvo minėtas koncertas. ; organizacijos rengia svar- 
22i Policijai atsisakius duoti;bias prakalbas rinkimų 

•22; leidimą netoli nuo svetainės . klausimu, taipgi ir kitais 
• 2 -daryt susirinkimą ir prakal- Į svarbiais dienos klausimais. 
22’bas, tad jaunuolė Genė Mu- Prakalbos bus sekmadienį, 

reikiūtė prie telegrafo stul- lapkričio (Nov.) 4 d., 7:30 
2r po prisirakino lenciūgu ir i vai. vakare, 407 Lafayette 
20| pradėjo sakyti prakalbą. St., Bridgeport, Conn. Kal- 
2Q; Subėgę būrys policistų nu- bės drg. D. M. Šolomskas iš 
2O 'stebo, radę merginą prira- Brooklyn, N. Y. Įžanga vi- 
20 kintą prie stulpo; ir prade- siem veltui. Visi turėtumėt

Goveda Nukankino 
Jauną Negrą

MARIANNA, Fla. — Ne-
čio 3 d. Po kaucija psleištL ginja kas nužudė balto far- 

ITvi vl • T on I • n j A 1 nuo $50 iki $500. merio G. Cannidy .dukterį.UZuOSKUSĮ ZmOglį Į JŲ Japonai Duoda Anglam; Pasirodžius teismabutyj Bet už .tai buvo* areštuotas

Minučių Atgaivina
BERKELEY, Calif. — 

Dr. R. E. Cornish bandy
mais ant užtroškintų bei už- 
troškusių gyvulių ir dalinai 
ant žmonių įrodė, kad gali
ma juos dažnai atgaivinti, 
praėjus net pusei valandos. 
Jo išrastas būdas ypač nau
dingas gaivinimui užtrošku- 
sių nuo žibinamo geso bei 
garų. Bet kuomet žmogus 
gauna perdaug nuodingų 
anglies viendeginio dujų, tai 
jo protas dažnai palieka pa
žeistas ant visados.

Japonai Ardą Amerikos 
Stiklą Pramonės Biznį? 

| _ WESTON, W. Va. — Ne- 
, ribotam laikui uždaryta 
' West Virginia stiklų dirbtu
vė; neteko darbo 1,100 dar
bininkų. , Dirbtuvės virši
ninkai del to kaltina Japoni
ją. Sako, kad Japonai, la
bais pigomis kainomis ;ivež- 
dalhi -pardavinėdami Įsa!-;

šu“toki‘a sąlyga,'kad tu’riTš- ™ 
naujo ištekėti iki paskirto -
laiko. Jinai, 40' metų am
žiaus moteriškė, atmetė 
palikimą todėl, kad nenori 
antru kart apsivesti. Tas 
senbernis mylėjo ją būda
mas jaunas, bet Josephina 
kitam teko.

6 Pėdų Čerepokas
BRIDGETOWN, Barba

dos.—Po didelei kovai dvy
lika vyrų nugalėjo didžiulį 
čerepoką (vėžlį) ir atgabe
no į West Indies, čerepo
kas yra 6 pėdų ilgio ir nuo 
jo pirštų galų yra 8 pė
dos pločio. Jis sveria 735 
svarus. Čerepokas pakliu
vo į žuvų tinklą, ir žuvinin
kai turėjo labai daug dar
bo, kol jį įveikė. Pirmiaus 
yra sugavę iki 400 svarų če- 
repokų, bet dar niekados ne
buvo pasitaikęs toks “sve
čias”, kaip dabar.

Našlė Nenori Vyro net už 
25 Tūkstančius Dolerių

CINCINNATI, Ohio. — 
Vienas senbernis prieš mir
damas užraše $25,000 našlei 
Josephinai Pattbnienei, bet

rikoj,' puldo šioj šalyj stik
lų pramonę, i

Čia irgi yra patriotiškas 
pakurstymas prieš Japoni
ją. Bet amerikiniai ’ stiklų 
ir kitų dirbinių fabrikantai 
stengiasi paslėpti svarbiau
sią krizio ir bedarbės prie- 

I žastį, tai yra krinkančią ka- 
Meksikos sostinėje sena-! pitahstinio išnaudojimo sis- 

toriai ir kiti politikai vado-1 temą.
vavo 200 tūkstančių žmonių Portland, Ore. — Streik- 
demonstracijai prieš katali- Įaužis L. Baker užmušė ju
kų dvasiškius. ’ rininką J. Williams prie-

t TY ,T , ... -plaukoj. žmogžudis areš- Jungtmese Valstijose ir
Kanadoj katalikų dvasiškiai! 
gauna pritarimo pas įvai
rius valdininkus prieš- kuni
gų prispaudimą Meksikoj.

nuo $50 iki $500.

D. Kaplanui, kuris buvo ar- ir paskui nulynčiuotas neg- 
eštuotas nesenai laike High ras darbininkas - Claude 

3u Schoolių studentų streiko ir Neal, 24 metų amžiaus. Su- 
1 yra po kaucija, išnaujo ta-; sidarė lynčiubtojų goveda iš 

po areštuotas. Floridos ir Alabamos pasie-
glijos daugybę gelžkelio rė- ' Areštuoti yra Mureikiutė, ni° ir susirinko^prie Brew- 

Mureikienė, Žemaiti enė,! t°n, Ala., kalėjimo, kur 
Ray Cohn moterys ir du vy-, Neal buvo uždarytas. Šėri

Daug Biznio Manchukuo
TOKIO. — Japonija su 

i

Manchukuo užsisakė iš An-

lių ((bėgių) ir plieno. Tie į

Floridos ir Alabamos pasie-

užsakymai siekia 40 milio- p^i Sam Kreiger ir Kieve pasipriešini-
nų ■ dolerių. Jie bus dau-1 Lifkovsky. Paskutinis yra £ """ A"'V.

giausia vartojami Mandžu- 
rijoj nu tiest kariškai nau
dingus glžkelius ir gamint 
ginklus, pirmoj vietoj prieš 
Sovietų Sąjungą. Amerikos 
kapitalisti susiraukę, kad 
tas didelis biznio gabalas 
tenka Anglijai, o ne Ameri
kai. Spėjama, kad ir ginče 
del žibalo Mandžurijoj Ja
ponai galės susigiedot su 
Anglija prieš Ameriką.

mo atidavė Nealą piktada
riams. Jie nusitempė nelai
mingą negrą prie Chipola 

i upės, susikūrė laužą, žarijo- 
'mis degino jam padus, pil- 
! vą, veidą ir kt.; mušė ir pei-

PATERSON, N. J. — Jau 
penkias dienas sutartinai iš- 
streikavo apie 20,000 šilko 
dažytojų. Buvo pradėta de
rybos tarp Šilko Dažytojų 
Federacijos vadų, fabrikan
tų ir NRA tarpininkų. Pe
reitą šeštadienį derybos 
ūmai nutrūko.

Darbininkai atmetė pa
siūlymą, kad jie laikinai su
grįžtų dirbti tokiopiis sąly
gomis:

35 valandų savaitė, 23 do
leriai algos ir toks unijos 
“pripažinimas”, kad bosai 
galėtų dasisamdyt pašali
nių, neunijistų. Tokią sam
dytojams teisę sutiko duoti 
ir unijos prezidentas Geo. 
Baldanzi. Bet darbininkai 
reikalauja, kad unija būtų 
pilnai pripažinta ir kad 
samdytojai negalėtų imt 
darban jokių neunijistų. 
Streikieriai pasiryžę iki ga
lo kovoti už 30 valandų dar
bo savaitę ir už dolerį į Va-

kas, pareiškė, kad šis strei
kas gali būt laimėtas todėl, 
kad čia nieko negalės pa
veikti pardavikas Gorman.

Vienybės Ardytojai
Bet ir vietiniai federaci

niai vadai bando suardyt 
streikierių vienybę. Taip 
antai, Ammerato, vienas iš 
dažytojų unijos vadų, sumu
šė jaunuolį komunistą Sol 
Walterj, kuris skleidė Ko
munistų Partijos lapelius 
tarp streik., susirinkusių 
prie Roseland Ballroom sve
tainės. Kerštingumu prie- 
komunistams pritarianc 
darbininkus ypač pasižyi 
lovestonietis Eli Keller.

Minimo mitingo pirminin
ku Keller su sėbrais norėjo 
pastatyt tūlą Hamą, bet 
darbininkai išrinko eilinį 
veiklų streikierį Phillianą. 
Mitinge streikieriai nubal
savo papildyt unijos tarybą 
įstatant į ją kovingą darbi- 

landą vyrams ir 73 centus' ninką Valgo. Dėlto. <Keller 
moterims.

šeštadienio susi rinkime 
Roseland Ballroome str(ei- 
kieriai nusprendė griežtai 
pikietuoti visas dažymo 
dirbtuves.

John de Petro, vietinės j 
dažytojų tarybos pirminiu-' nubaubtas.

taip supyko, kad nei baisa- .
vimo pasekmių nepaskelbė ‘ 
ir išdūlino laukan. Sekreto
rius Dern buvo išsiėmęs 
Wm. Greeno reikalavimą, 
kad išmest iš unijos komu
nistus, bet liko darbininkų

N. Y. Milicija prieš
Alkanąją Maršuotojus
ALBANY, N. Y. — Prieš 

alkanųjų, bedarbių maršuo
tojus, atvykstančius iš visų 
valstijos vietų, į jos sostinę

Išnaujo Streikan Eina 
Tūkstančiai Audėjų
CHARLOTTE, Gastonijoj 

ir Concord’e, N. C., astuo
nių audyklų darbininkai nu
balsavo išnaujo streikuot,

narys miesto Board of Se
lectmen, buvęs Soc. Partijos ' -- - -...........
narys. I " - -

Kas tad gali sakyti, kadr 
nesirodo fašistinio teroro į į2s ^7 ‘ PagalTaus, nu- ----y;.--
žymės? Nazių atstovam ’vpk0 jį i minimo farmerio A\ba"y tap° sutelpta 550 j bet dar reikalauja tam leidi- 
tai prielankūs visi miesto kiemą ir liepė šaudyti. Keli1 P° .Kapitalistiniai jino is Darbo Federacijos 
valdininkai ir policija, bet farmerio šeimynos nariai aikrasciai praneša, kad mo-, unijos vadų. Roanoke Rap- 
jeigu kas pakelia protesto ! paleido šūvius iš revolverių j bdizuojama pries juos ir, ids audėjai nepaisydami 
balsą, tuoj jam lazda ir ka-iir užmušė Nealą. Po to go- 
lėjimas. įveda pririšo jo lavoną prie

i Dabar visos organizacijos i automobilio; kelias mylias jį 
.. i žeme vilko ir dar, pagalimus,

EILINIŲ DARBO FEDERACIJOS HARIU . v j paLore teismo kieme.Tarptautinis Darbiriinkų

KONFERENCIJA UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ i«».
PITTSBURGH, S. “T f *'

Amerikos Darbo Federaci
jos eilinių narių konferenci
ją suvažiayo, virš 170 dele
gatų iš visų šalies kampų. 
Konferencija nutarė kovot 
už bedarbių apdraudos įsta
tymą vien kapitalistų ir val
džios lėšomis; organizuot į 
unijas visus neorganizuotus 
darbininkus; sustabdyt be
darbių narių mėtymą iš Fe
deracijos unijų del negalėji
mo užsimokėti duokles; su
mažini Darbo Federacijos 
unijų centrų išlaidas; iš- kovą už teisę patiems na- savo krautuves, paskelbda- 
traukt Federacijos viršinin- riams spręsti apie streikų ma lokautą darbininkams, 
kus iš NRA ir kitų valdžios j baigimą ir apie jų sutarčių kurie reikalauja pripažint 
vietų; telkti visas unijas ko- .sąlygas. Iuniją ir pagerint sąlygas.

; I mlicininkai. Miesto valdžia i vadų, eina streikan prieš 6 
įe| uždraudė maršuoti gatvė--j dirbtuves. Panaujinti strei- 

mis. Gubernatorius Leh
man atsisako priimti mar- 
šuotojus ir išgirsti jų reika
lavimus. Maršuotojai ruo
šia masinį mitingą Odd Fel-

fnizuojant 
mušė telegramas Ala, irvai prieš indžionkšinus, už • . , , , . . , . ,

laisvę organizuotis, * strei-I gubernatoriams ir pre-į
kuoti ir .pikietuoti; šluot. zl<JentuĮ. . Rooseveltui, kad Į vj ’•DoXJzIa' '
laukan; raketierius ir geng-1 aPsaa^°^T - Nealo_ gyvybę; i 1NU0S1IQC1Q. I 3(U(i6]0 
sterius iš unijų; eiti į prita- i bet jiems tas nerūpėjo. 1 
rimo streikus; ’ streikuose’ ---- :——:—:—~
visiems veikti išvien, nežiū- 
rint kokiai unijai kas pri- ’Darbininkų Kova 
klausytų; amatines unijas' Milwaukee, Wis.Strei- 
jungti į didžias pramonines kan šaukiama A. and P. ir 
unijas; kovoti už pilną ly-,Kroger krąutuvių mėsos 
gybę negrams ir ateiviams (darbininkai. 
darbininkams, už Mooney ir Į Cleveland, Ohio. — Great 
kitu politinių darbo klasės; Atlantic and Pacific Tea 
kalinių paliuosavimą; vesti j Kompanija laikinai uždaro

kad •!'
IBedarbe Masačūzėje 16 ^:da.vik?s.

, BOSTON, Mass. — Pir
mose dviejose rugsėjo mė
nesio savaitėse pasidarė; 16

kai kyla todėl, kad kompa
nijos nepriima darban bu
vusio stręiko pikietininkų, 
įvedinėja dar didesnį skubi- 
nimą ir-! kapoja darbiniu-'’ 
kams algas.

Visuotino audėjų streiku
r 

šeštadienį kalbėjo sociąlistų' , 
Rand Schoolėj, New Yorke,,, 
ir .išreiškė baimę, kad “vėl.

| gdluč jJL 
i streikų.”

nuošimčių bedarbių dau- jj Sovietu p •• 
giau, negu buvo per dvi pir- m
mąsias' rugpjūčio savaites, 
Massachusetts valstijoje, Iš
viso toj valstijoj yra 1,808,- 
840 galinčių dirbti darbinin
kų, bet tik 624,526 gauna 
dirbti pilnai arba dalinai 
1,599 svarbiausiose • Mass, 
dirbtuvėse. Taip raportavo 
valstijos darbo departmen- 
tas spalio 28 d.

Centro Taryboje
MASKVA. — Vienas neg- 

ras išrinktas į visos Sovie
tų Sąjungos Darbo Unijų 
Centro Tarybą. Jis paeiha 
iš Pietų Afrikos, kur buvo 
mokytojas. Jis puikiai kal
ba angliškai, gerai valdo rii- 
sų kalba ir moka sep 
Afrikos negrų kalbas.

Lietuviai Piliečiai, Rinkimuose Balsuokite už KomunistŲ Partijos Kandidatus; Remiate Savo Klasę ir Savo Partiją! r

*>»
-t

t

j 
m?



Antras Puslapis

sais būdais bendradarbiauti, kad su kau 
pu pravedus “Naują Dalybą”. Jie nesi Bendras Frontas Fran partijų atstovai, pradėjo* dis- 

kusuoti, argumentuoti,: pasvėrė 
vieni kitus; sąlygos buvo ap-

čia taipgi reiktų vasario 6-tos, 
kad atidaryti' darbininkams 
akis? O gal kovingieji darbi-
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Mūsą. Talka Kanados Draugams
Neužmirškime, draugai, laikais', nuva7 

žiuoti savo mintimis ir savo revoliuciniu 
darbu į užsienį, kur mūsų draugai lietu
viai darbininkai budavoja komunistinį 
judėjimą. Šiuo tarpu Kanadoje mūsų 
draugai prašo mūsų talkos. Jie ūž'simo-' 
jo įsisteigti savaitraštį, dvisavaitinį 
“Darbininkų Žodį” padaryti savaitiniu. 
Jų pasiryžimas yra tikrai sveikintinas ir 
užsitarnauja mūsų judėjimo nuoširdžiau- 

• sios paramos.
Jų vajus tęsis iki gruodžio ,31 dienos. 

Jie stengsis gauti 300 naujų skaitytojų ir 
$1,000 aukų. Su mūsų parama šis jų tik
slas turėtų būtijengvai atsiektas. Kana
dos draugai jau ne kartą yra parodę gra
žaus bolševikiško pasišventimo. Jie at
sieks savo tikslą ir dabar.

“Darbininkų Žodis” yra organizatorius 
ir švietėjas Kanados lietuvių darbinin- 

. kų. O Kanadoje yra tūkstančiai lietu- 
'•vįų, nesenai pribuvusių iš Lietuvos. Vi- 
suš juos pasiekt su komunistine propa
ganda darbas yra nelengvas. Mes, Jung
tinių Valstijų revoliuciniai darbininkai 
ir /darbininkes,, privalome interesuotis 
Kanados draugų veikimu ir, visu revoliu
ciniu judėjimu tarpe Kanados lietuvių. 
Todėl, Lurie išgali, turėtų įsigyti ir skai
tyti “Darbininkų Žodį”. >

*- vDraugai, dalyvaudami dienraščio “Lai- 
^sves” vajuje, nepamirškite pasidarbuoti 

dęl■' Kanados “Darbininkų: žodžio”. Pa
rinkite prenumeratų, paaukokite dolerį 
kitą. Padėkite mūsų Kanados draugams 
atsiekti jų tikslą!

“Darbininkų žodžio prenumerata me
tams bus tik.$1.50. O’adresas yra toks: 
<fDarbininkų Žodis”, 184 Spadina Avė., 
Box 31, Toronto, Ont., Canada.

ją pastačius ant kojų;
Roosevelto valdžia yra bankierių val

džia. Tokia pat buvo Hooverio valdžia. 
Kaip demokratų, taip republikonų par
tija yra išnaudotojų partijos. Apie tai 
reikia rimtai pagalvoti ‘ visiems lietu
viams darbininkams. Tos išnaudotojų 
partijos dabar sajdliežuvauja prieš darbi
ninkus, nes neužilgo įvyks kongresiniai 
ir miestavi rinkimai. Reikia darbinin
kams nepamiršti. Reikia nebalsuot už 
tas bankierių ir fabrikantų partijas. Rei
kia prieš jas kovoti; j

Šiuose rinkimuose kiekvieno darbinin
ko pareiga, paduot savo balsą už Komu
nistų Partijos kandidatus; Balsas už 
Komunistų - Partiją rinkimuose bus bal
sas prieš kapitalizmą, prieš išnaudojimą, 
už Sovietinę Ameriką!

Prie Didžiojo “Laisves” Koncerto
Nebetoli dienraščio “Laisvės” metinis 

koncertas. Jis įvyks lapkričio 11 d., 
Brooklyne, Labor Lyceum svetainėje. 
Šios apielinkės visi “Laisvės” skaityto
jai ir prieteliai rengiasi koncerte daly
vauti. Ne vien tik graži dailės progra
ma traukia juos į koncertą. Jie puikiai 
supranta šio koncerto moralę dienraščiui 
svarbą.

Iš pranešimų draugai gali matyti, kad 
šiemet dienraščio koncerto programa 
bus nepaprastai įvairi. Nenusivils tie, 
kurie koncerte dalyvaus. Todėl Įabai 
svarbu gauti į koncertą naujų dalyvių— 
tų, kurie dar nėra mūsų koncertuose da
lyvavę. Ar nebūtų gerai, pavyzdžiui, jei
gu mes visi seni “Laisvės” koncertų lan
kytojai ir visi dienraščio skaitytojai pa- 
sistatytume už tikslą į koncertą gauti ir 
atsivesti po vieną naują dalyvį—jaunuo
lį,. ąr suaugusį, ■ lietuvį ar svetimtautį? 
Tai: toks tikslas, kurį, rodosi, kiekvienas 
“Laisvės” -.rėmėjas gali lengvai atsiekti.

Pamąstykite; draugai, apie šitą obalšį 
' del koncerto. Lai šiemet Labor Lyceum 

svetainė bus sausakimšai užpildyta!

cijoje ir Padėtis 
Amerikoje

'iį Bposeveltas Bankierių Kišeniuje
Nesenai bankierių susirinkime kalbėjo 

prezidentas Roose veltas. Wall S try to fi
nansiniai karaliai pasišaukė jį atlikti iš
pažintį. Rooseveltas savo užduotį atliko 
labai gerai. Kalbėjo labai nužemintai. 
Ramino bankierius, kad jie nebijotų jo
kio pavojaus iš valdžios pusės. Valdžia 
jau įrodžius savo darbais, kad jinai išti
kima tikriesiems bapkięrių interesams. 
O kad tai ne tušti žodžiai, galiina leng
vai matyti. Laike Roosevelto preziden
tavimo bankams ir jų kontroliuojamoms 
korporacijoms valdžia paaukojo virš pen
kis bflionus dolerių:! ^ai milžiniškas kah 
nas aukso. ,, [

Ir ‘bankieriai, matyti, buvo patenkinti 
Roosevelto tarnyste. Prižadėjo jam vi- 

___ f!. :1. H :l_

t 
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Antrasai Internacionalas Sabota- 
žuoja Bendrą Frontą

Iškilus Ispanijoje aštriai darbininkų 
kovai su buržuazija, Komunistų Interna
cionalas vėl pasiūlė socialistų Antram 
Internacionalui tuoj aus sudaryti bendrą 
frontą tarpe socialistų ir komunistų rė
mimui Ispanijos revoliucijos. Tai toks 
skubus ir svarbus reikalas, kad, rodosi, 
negalima buvo nė mąstyti apie nepriėmi
mą to pasiūlymo. Bet kitaip mano ben
dro fronto sabotažninkai, Antro Interna
cionalo vadai. Jie pasiūlymą atmetė. Ži
noma, jie sako, kad jie griežtai neatme
ta pasiūlymo, bet tik atideda šio klausi
mo svarstymą kada nors į lapkričio mė
nesį. Atideda iki to laiko, kol Ispanijos 
fašizmas bus galutinai apsidirbęs su dar
bininkų judėjimu! Tai begėdiškas socia
listų Internacionalo lyderių patarnavi
mas Ispanijos budeliškai reakcijai. Tar
tum pasamdyti, jie atėjo jai talkon kaip 
tik reikalingiausiu laiku.

Amerikos Komunistų Partija buvo pa
darius panašų pasiūlymą Amerikos So
cialistų Partijai. Bet Norman Thomas 
ir kompanija nedavė jokio atsakymo. 
Reiškia, apleido Ispanijos darbininkus jų 
sunkiausiose dienose. ■, * •

Pavasaris Rudenyje
Visą rugsėjo mėn. Lenin

grado srityj stovėjo šiltos, 
saulėtos, kaip vidurvasary  j, 

' dienos. 18-22 rugsėjo vidu
tinė oro temperatūra už 
paras-f-17°C, o dienos metu

ta pavasary j — kovo ar ba
landžio mėnesyj.

Du Nauji Karo Milžinai
GENOA.. — Italija pradė-

Įdomu pažymėt, kad Le
ningrado srityj ir Karelijoj 

woras buvo daug šiltesnis, 
nęgu tuo pat metu Astra- 
hanyj ir kit. pietų rajonuos. 

;Šių metų rugsėjo men. 
dienos yra ypač įdomios 
reiškiniais augmenyse. Nie
ko panašaus nebuvo paste

bi' bima jau dešimtis metų. Šį 
met mūsų šiaurės klimato

r-

Ir

w-*

sąlygose antru kart masi
niai. žydi Įvairi augmenys. 
Pirmoj rugsėjo mėn. pusėj 
žydėjo: žibuoklės, nemiršė- 
lis (ašariukės), putinas, ag
rastai, jasminas, vyšnės, 
obelis, ąžuolas ir kit., o iš 
uogų braškes,, žemuogės.
Nekuriuos rajonuos jau an- jo statyti du naujus karo 
tru syk nunoko žemuogės.
Pabaigoj rugsėjo mėn. Le
ningrade pražydo erškėtis 
ir rožėš, ir išleido pupuoles 
alyvos;’ Sodnuose, pievose 
išaugo žalia šviežia žolė'

Botanikos Instituto sodne 
pražydo pupuolės Kaukazo 
augmens — rododendrono. 
Greta su senais vaisiais, už
augo naujos pupuolės. Pa
prastai šis augmuo pražys-

laivus “Littorio” ir “Vitto
rio Veneto.” Vienas ir ki-!i 
tas bus po 35,000 tonų įtal-' . ■ • . - l
pos. Praeisią trys .metai,' 
iki bus pastatyti. O Musso-J 
linis, kaip ir kiti imperialis-1 
tai, vis dar šneka apie tai- i 
kos ir nusiginklavimo reika- ; 
lą; bet spręskite iš jų dar- '1 
bų.

Louis Perigaud, vienas re- sų judėjimą del bendro fron- 
daktorių Francijos Socialistų 
Partijos dienraščio “Le Popų- 
laire”, atvyko į Jungtines Val
stijas ir dalyvavo- Antrame 
Kongrese Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą, kaipo atstovas Tarp
tautinio Komiteto Kovai Prieš 
Karą ir Fašizmą. Kongrese jis 
kalbėjo apie darbininkų ben
drą 'frontą; kalbėjo, kaip 
Francijoj socialistai ir komu
nistai sudarė bendrą frontą ir 
dabar sėkmingai veda kovą 
prieš fašizmą ir gręsiantį im
perialistinį karą.

Dabar jis paskelbė savo at
sišaukimą į Amerikos darbi
ninkus. Atsišaukimas tilpo 
“Daily Workeryj”, spalio 24 d.

Jis nurodo, kokią didelę rei
kšmę padarė Romain Rolland 
ir Henri Barbusse atsišauki
mas 1932 metais sąryšyj su 
tarptautiniu prieškariniu kon
gresu, kuris įvyko Amsterda
me, Holandijoj.

“Milionai darbininkų, atsto
vaujamų Amsterdame 1932 
metais, simbolizavo užsimezgi
mą didelio judėjimo, šaukiant 
visokių rūšių darbininkus į 
bendrą kovą prieš bendrą 
priešą—karą,” sako Perigaud. 
Toliaus jis kalba:

“Kalbant už save, aš niekad 
neužmiršiu raportus, kuriuos 
išdavė (iš to kongreso) Fran
cijos delegatai delei 25,000 
paryžiečių, kurie galėjo įtilpti 
į užsigrūdusią ir tokiam susi
rinkimui permažą areną, kuo
met 20,000 kitų kovojo su po
licija lauko pusėj; policija <ja- 
rė visokias provokacijas ; ir tp- 
je. kovoje nemažai mūsų drau
gu buvo sužeista.
Pirmoji Kapitalistų Reakcija

“Tai buvo pirma kapitalis
tų reakcija linkui naujo judė
jimo, ir tai nebuvo vienatinė 
reakcija; bet ji parodė, jog 
kapitalistai labai gerai supra
to reikšmę to nepaprasto įvy
kio, kuriam greitoj ateityj bu
vo lemta sukratyti pasaulinę | 
nuomonę ir visiškai perkeisti j nistų vadas) kalbėjo į demons- 
politinius susigrupavimus. Gy
vasis įrodymas, jog jie (kapi
talistai) neklydo, yra bendras 
darbininkų veikimas, jau pra
vestas gyvenimai! Francijoj, 
Italijoj, Sarra ir Ispanijoj.

“Tačiaus, nepaisant viso jo 
tvirtumo, mūsų judėjimas tu
rėjo tą silpnumą. Tam judėji
me nebuvo Antrojo Internacio
nalo. Tiesa, didelis skaičius 
Francijos Socialistų Partijos 
narių atsiliepė į Barbusse ir 
Rolland atsišaukimą ir pasiun
tė delegatą į Amsterdamą, 
bet partijos disciplina nuola
tos grasino ii’ kabojo virš gal
vų mūsų socialistų draugų. Ne- 
kurie — ’tik keli—atsižadėjo 
to nusistatymo, bet 
skaičius laikėsi ir 
juos išmetė Nacionalė Taryba, • be rytojaus, 
spalio 5 d., 193.3 m.

Priešai Organizavosi

“Visą tą laiką, kuomet tę
sėsi tos diskusijos ir ėjo išmeti
mai, priešas organizačosi. Eko
nominis krizis, nors mūsų šalį 
palietė vėliau, negu kitas šalis, 
darėsi vis aštresnis, ir vidu
jinė padėtis vis labiau ir la
biau blogėjo. Tokių pat so
cialių santikių palaikymo rolė, 
kokią lošė Radikalų Partija, 
nepaliko jokios abejonės ko
vingojo socialisto mintyje. Jau 
nebebuvo reikalinga įrodyti 
buržuazinės demokratijos sus- 
ihukimą. Tąsai pasidalinimas 
social-radikaliniam bloke di
dėjo, ir socialistai darbininkai 
pradėjo jieškoti tvirto sąjungi
ninko, ir surado—savo drau
guose komunistuose.. Daugelis 
jų, nepaisydami (socialistą) 
partijos disciplinos, stojo į mū-

tartos, apdiskusuotos, priimtos 
ir po to, kaip greitai įvyko So
cialistų Partijos nacionalės ta
rybos susirinkimas, tapo už
tvirtintos. Jau buvo atlikta— 
Bendras Frontas Buvo Jau 
Tikras Faktas.
“Kas įvyksta visoj Francijoj! 

Galima buvo matyt senus, se
nus kovotojus, kurie verkė iš 
džiaugsmo. Surengta. milžiniš
ki masiniai mitingai, prieš fa-’ 
šizmą, už paliuosavimą Tha- 
elmann, Paul Wallisch, Seitz 
ir visų įkalintų anti-fašistų.

“Paskui buvo rinkimai. Se
nos klaidos nebebus pakarto
tos. 1 Svarbiausias sutarties pa
grindas, kurį Komunistų iPar- 
tija pasiūlė; buvo :: bendra ko
va prieš pro-fašistinę valdžią. 
Socialistų- Partija priėmė; šiuo 
laiku bus tik vienas darbinin
kų klasės kandidatas. Valdžiai 
tas grasinimas buvo toks bai
sus, kad ji pradėjo desperatiš
kai šauktis del sudarymo tvir
to kapitalistų fronto prieš dar
bininkų1 klasės frontą. Bet 
kaip valdžia nedarė, ji nieku 
būdu negalėjo suardyti darbi
ninkų bendro fronto; jau tik 
tas parodė, kaip buvo reika
linga vienybė klasių kovoje.

“Sprendžiamasis 
yra: Ar Franci jos pavyzdis 
tarnaus kaipo lekcija kitų ša
lių darbininkams? Ar subyrės1 f 

*- 1
senieji nesusipratimai? Mano! 
buvimas Jungtinėse Valst.
Kanadoj pertikrino mane, jog j 
dar reikia daug padirbėti toje 
srityje.

“Blogiausia visų iliuzijų, ku
ria dar yra persiėmę net nuor (

’ Įširdingiausieji, 
{darbininkai, tai 
i ja.”

pranta svarbą panaudojimo 
įvairių patyrimų darbininkų 
visam pasaulyje, nutars, jog 
jų vadai, kurie dar vis atsisa
ko, turi būt priversti imtis ben
dro veikimo?

“Ar socialistai darbininkai 
supranta, jog kapitalistai stu
mia mases linkui sudarymo 
dviejų blokų, kurių kiekvienas 
turėtų savo taktiką, vienas tik
slu palaikyti dabartinę val
džią, o kitas—-pakeitimui jos, 
taip sakant į fašistus ir anti- 
fašistug ?

“Pirmasis blokas veiks išgel
bėjimui kapitalizmo padidi
nant darbininkų spėkos išnau
dojimą ir įvedimui tokio po
litinio režimo, kĮirįs’ per žiau
rų slopinimą, bandys iš pat 
pradžjos sukriušinti bile vie
ną pateisinamą . darbininkų 
klasės kovą.

“Gi kitas blokas, tvirtai nu
sistatęs savo kovoje1 prieš at- 
galeiviškas spėkas, atvirai 
maršuojantis linkui pakeitimo 
vienos sistemos kita, turi logiš
kai ir teoretiniai nustatytą, 
kaip granito, pagrindą, ant pa
dalinimo pelno tarp tų, kurie 

klau a Pa£amina pasaulio reikmenis.
Usim S -Jie tą tikrai padarys, išmok

dami, kaip ginti savo organi- 
izacijas ir laisvės žodžio teisę, 
lišstatydami savo narių spau- 

jr,dimą ramiu būdu ir, reikalui 
lesant, per : spėką opozicijon 
į prieš kapitalo ir egotizmo spė- 
I kas.

“Nėra jokios galimybės su
rasti vidurio kelio.

teisingiausieji ' “ “Kaip nėra galimybės sutai- 
“demokratį- kinti ugnį ir vandenį, taip nėra 

į i <z galimybes sutaikinti darbą ir 
k ’’Tikėjimas į pagerėjimą e-j kapitalą, Tos spėkos yra 
konominėsi padėties Jungtinės^ > griežtai priešingos viena kitai, 
Valstijose pagelba NRA. yra ir tie, kurie nebus( anti-fašistų 

i kita tų iliuzijų. O čia , tą iįip-Į eilėse, rasis fašistu eilėse.
i “Mes turime būt tvirtesni
’ ! - . \ i ■ v.
ry;tqj( ne(gu esam siąndiqn, jr 
būsime tvirtesni, jeigu toj ko
voje kovosime petys į petį pa
grindu. bendros programos ir 
eisime linkui bendro tįikslp.

“Tai tokį atsišaukimą aš 
darau į Amerikos darbininkus 
varde Francijos darbininkų.”

to.
“Labiau ir labiau,fašistai iš

drįso pasirodyti gatvėse po po-: 
licijos apsauga. Tuomet iš
kilo ir Staviskio skandalas.

“Masės, pasibjaurėjusios ei
le kompromisų, išreiškė sąyę 
pasipiktinimą masiniu veikimu 
gatvėse. Radikalų Partija jąų 
nebegalėjo ilgiau pasilaikyti 
ministerijoj -jr nuo to laiko, ne
parodė jokio pasipriešinimo 
fašizmo grasinimui; ji jau bu
vo apsiteršus (Staviskio) skan
dalo purvu. Nieko nelaukiant 
jųj vadai išnaudojo tą masių 
įdukimą ir suruošė vasario 6 
puolimą. Ir darbininkai, nors 
jie buvo veteranai, tokiu bū
du buvo įtraukti į susikirti
mą prie Place del la Concorde 
tų pačių vadų, kurie tapo su
areštuoti ir įkalinti, kaipo da
lyviai tos didelės suktybės. 
Kaip tik tie individualai, susi
kompromitavę ir įsivėlę į va
gystę, nudavę darbininkų už
tarėjais ir vadais, bet jų vie
natinis veikimo tikslas buvo, 
tai įsteigti fašistinį režimą, ku
ris leistų jiems ant toliaus tęs
ti jų žulikišką karjerą, ir kad 
tuo pačiu sykiu būtų galima 
užsmaugti bile galimą darbi
ninkų kalsės kovą.

.“Akyvaizdoj tokio klastin
gumo mes buvome pąsidalinę,' 
ir, žinodami savo silpnumą, ne-j 
galėjome sudalyti tinkamo pa-{ 
sipriešinimo augančiai reakci-i 
cijai, kurią tegali nugalėti tik b 
visų darbininkų vienybę/

“Kaip tik tuo, laiku kibirkš
tis žybtelėjo,' kuri uždegė visu Į .. ... . . .
mintis. Tuomet tie? kurie at- ^une .tųrpty
sisakė stoti'į feife' kokį' ben-' g,,n“ <,arb,.n,nkV 
drj veikimą, suprato visą plot- i *ymo’ U,p "*** 
mę savo klaidos. Socialistai,
komunistai, neorganizuoti dari ka^: 
binihkai—
simobilizavo vasario 12 d. Trys 
šimtai tūkstančiu maršavo pa-1 
lei Vincennes ir Place de la 
Nation. ,

“Leon Blum (socialistų va
das) ir Marcel Cachin (komu-

prieš darbininkų reikalus ir už

’ • i.' i susitinki su įbuzija, jog—visi petys i petį su- .■ -v . v .. į - ...1 bile inchvidtialas galįs' pralobti 
~ ' i šalyje, kuri tiesiog eina prie 

sugriuvimo ir anaręhijos. Ar įr '

Kauno Urvų Žmonės
trantus. Jie dar tuomet kal- 
kalbėjo nuo atskirų platfor- “Lietuvos Žinios” spalių
mų, bet tai jau buvo padaryta' 11 d' rašo apie naujos gady- 
didelis žingsnis pirmyn. Rytoj nes urvinius žmones, gyye-
bus dar daugiau atlikta.

90 Nuošimčių Streikas

“Streikas, remiamas dviejų 
partijų, buvo 90 nuošimčių 
sėkmingas. Niekad dar tokis 
streikas nebuvo užrekorduo- 
tas. Taip grąsinančiai ir tvir
tai jis pasirodė, kad valdžia

nančius skylėse buvusios 
Kauno tvirtovės. Tai be
darbiai ir šiaip pavargėliai, 
kuriems tenka gyventi ve 
kokiuose “butuose”:

“Apleistuose fortuose yra 
užsilikusios nuo karo laikų 
žmonių ir gyvulių lieka- 

.... Įėjęs vidun, toli ne-
- L • v • i

tai Jlb Įjctanuuc. . 1 nn<J
net nedrįso nei biskį paliesti • k <v
streiko vadų. Fašizmas dar gy- gali eiti, nes 1S Vidau? ver- 
vavo brutalėj formoj, bet jisižiasi bjaurus puvėsių kva- 
išsilaikė veidmainiškai, pri-jpa?,.. Kampuose fųrto 
dengtas nacionalė koalicija, I šypsosi žmonių kaukolės, 
kuri gali valdyti tik pagelbaįguli griaučiai, r Nuolatiniai

didelis į nusprendžiamų išstatymų. Bet . žmonių ir gyvulių katilų 
pagalios [vienybės diena taip nepasiliko, svečiai—peles ir vorai drą-

-• Darbininkai <troš- | siai sęiminihkaiija. J. Paju- 
! ko vienybės,1 ir reikalavo jos i Jinus kaulus,’ pasipila būriai • 
bile’ kaštu, j Rytmetyje .laido- ;vairiįUsių vabzdžių....' To- 
tuvių mūsų draugų, kurie, kri- f - fo^ jųg
to kovosė praėjusiose dienose,- . , ,.5- -
milžiniškos minios susir.inkoi^sl™do glUs sUlinihl..,., 
gatvėse. Tos?e miniose buvo ;Prae|ty-pavojinga.
Įima matyti .tik vienas gestas, | “Eini prie kito forto. Iš- 
iškeltas atkeršijimo . .kurpštis: grįstas akmenimis kiemas 
buvo girdėt tik' vienas šauks- pilnas šiukšlių ir įvairių at- į 
mas_ “Bendras veikimas!”
Galvos visų partijų, kurios bu
vo minioj, matė tokią spėką 
to judėjimo, kad jokių skirtu
mų nebesimatė. Mūsų komi
tetas paruošė dirvą. Po jo va
dovybe visuose Francijos mies
tuose socialistai ir komunistai 
darbininkai bendrai kovojo; 
daugelis pasirašė vienybės su
tartį savo krauju. Imdama ini
ciatyvą, Komunistų Partija 
pradėjo šaukti Socialistų Par
tiją prie vienybės; Socialistų 
Partija negalėjo ilgiau laukti 
neatsakius. Susirinko abiejų

“Tvirtoves požemi uose 
(tokių) butų yra iki 16, ku
rių pora net mažuose bokš
teliuose. Juose jau gyvena 
pačios vargingiausios šei
mos. Jos už butą miesto 
savivaldybei moka po 3 li
tus per mėnesį. O pirmame 
“augšte” gyvenančios šei
mos moka iki 10 litų per 
mėnesį.... Vargšai žmonės, 
neįstengia susimokėti ir kai 
kurie tampa iš jų išmestu 
Butai beveik visi yra tam
sūs. Kituose naktimis ir 
dienomis deginamos žibali
nės lempos arba avinių tau
kų lemputės-žvakūtės.1

( “Butų sienos .labai drėg
nos, jomis sunkiasi dvokias 
ir atsiduopląs stiprįu pelėsių 
kvapu vanduo. z . . .

“Beveik visi tvirtovių gy- 
yehtojai išgeltę, išdžiūvę ir 
sergą žmonės. ' Ypatingai 
tokiomis atrodo moterys.”

Tokiuose tvirtovių urvuo-
- .. fslįų Jva . i se skursta “daugybė vargšųmatiįj^s forto idtdesnnjdan-l^onių, kurių likimu mažai 
gų kyšo isvargusios moters < rūpinasi » sako “Lietu- 
arba vaiko pašisiaususugal-1 nc - t 
vutė. Aiškiai matyti, kad' 
čia gyvena žmonių; kovojau-' 
čių su dideliais gyvenimo 
vargais.

“Į šias 'kolonijas’ veda 
siauras tunelis, išsišakojęs į 
visas puses. Netrukus at
siduri . varginguose, tam
siuose ir dręgnuose butuose. 
Kertėje matbsi viena kita 
lova, kėdė, sulūžęs staliu
kas.

matų.;^iš fortoididesniį,lan-1žm ni kuri mažai
gų kyšo isvargusios moters ;lzoo ankn . «T W11.

j vos Žinios”. >
Bet tas Smetonai papė- 

džiauj ančių liaudininkų lai
kraštis atranda, kad urvi
niais žmonėmis paversti 
darbininkai yra “kantrūs”. 
Mes gi suprantame, kad ne 
amžinai bus, taip “kantrūs” 
desėtkai tūkstančių Lietu
vos bedarbių, kuriems’fašis
tiniai valdovai palieka tik 
gyviems pūti.



Antradi' Trečias Puslapis

Mičurino Sodininky 
tės Išradimai

antrašu : “Nedrįsk! ”. Caristi 
niai mokslinčiai išvystytus ma 
no vaisinius medelius paskelb 
davo “benkartais”. Popai šau
kė: “Nerūstink dievą!” “Nepa-

, i darą ! ”
Amerikos j “ir kada darbininkai ir val- 

- - - jstiečiai, vadovystėje Lenino ir
Patsai senelis Mičurinas rašo j Bolševikų Partijos, nuvertė se- 

Pravdoje”: t naja tvarką, tad aš atsiekiau
60 metų atgal, būdamas tik tą, kad savo mintis galėjau pa- 

' -" i amžiaus, turėdamas rodyti praktikoj.

Sovietų Sąjungoje iškilmin- Vokietijos, Danijos, 
gai paminėta 80 metų sukaktu- ir kitur, kad gauti patarimų, 
vės I. V. Mičurino, vieno iš žy
miausių pasaulyje genetiko-so- 
dininko mokslininko. I. V. Mi- 
čurin gimė 27 d. spalių, 1854 20 metų ; 
metais, Riazanio gubernijoje, prie sodininkystės palinkimą 
1870 metais pavaro jį iš 6 kla-'nusprendžiau dirbti, kad page- 
sės gimnazijos, Riazaniuje, už vaisių turinį... Iš karto aklai, Į 
pasipriešinimą caristiniam di- o paskui, laikui bėgant, gaunant' 
rektoriui. 1888 metais, netoli patyrimų, sugalvotas planas su
miešto Kozlovo, jis nusįranda- si vedė prie tvirtų taisyklių, 
voja 6 dešimtines žemės ir ten ' “1. Išauklėti pačius vertin- 
užvedė sodą. 1892-1893 m. Mi-lgiausius sodų medžius, teikian- 
čurinas plačiai važinėjo po Ru- čius geriausius vaisius, 
siją ir apžiūrmėio sodus. Jis į “2. Išauklėti šiaurių vaisinius 
pasipiktino apleidimu jų ir ne- medžius, tai yra, tokias obelis, 
paisymu užvedime naujų gėrės- grūšias, slyvas, vyšnias, kurios 
nių veislių. Po to Mičurinas ir šiaurėje galėtų augti, taipgi 
padarė visą eilę išradimų, kaip ( pietų < vaisius, vynvuogių me- 
pagerinti obuolius, grūšias, vyš- džius, aprrkosus, persikus per- 
nias, slyvas ir kitus vaisius. įkelti į vidutinę geografinę juos-Į 
Trumpu laiku jam pavyko iš-j tą. 
vystyti net 150 skirtingų ir ge- 1 “

. . . i 1CVVU11V VICll MV, y 1 CV 11111111,

kinių augmenų, kaip tai, jievos, kaipo iškilmės socialistinės so-resnių vaisių.
1905 metais Mičurinas atsi

kreipė į caro valdžią, prašyda
mas suteikti jam paramos sodi-1

’ “Socialistinė kūryba, vadovys
tėje Bolševikų Partijos, prieša- 
; kyje su brangiu ir dideliu dir

bančiųjų vadu, draugu Stalinu, 
suteikė mums progą pamatyti 
didelis stebuklus mieste, mieste
liuose, sodžiuje; fabrikuose, 
akademijose ir laboratorijose, 
giliai po žeme ir -augštai ore. 
Man asmeniniai atrodo, kad aš 
80-me metų amžiaus savo gy
venime, tartum sutikau labai 
gerą, bet pirmiau nepažįstamą 
žmogų. Viskas taip stebėtinai 

: persikeitė.
j “Argi gali būti dar kas dides- 
inio, kada vaisiai 60 metų nuo-' 

3. Išauklėti iš kaip kurtų lau- iltinio darbo, yra atžymimi,

Garsusis Afrikos 
Strausas

damiesi apsupti juos iš visų Imas paliečia visus lygiai 
pusių ir paalsinti bevai 
kant į visas puses. Įkankin 
tus, pailsusius strausus len

ALDLD 44-ta kuopa, ben
drai su Lawrence, Haverhill ir 
Nashua kuopomis, šaukia ant
rą konferenciją tų keturių
miestų, kuri įvyks 24 lapkri
čio, Lowellio Darbininkų Cen- 

itro Kliubo svetainėje 338 Cen
tral Street, Lowell, Mass.I 7
; Konferencija prasidės lygiai 
;kaip 5 vai. po pietų. Minėtų

X ItzLŲ. Ail IIYUO OlllUdC oLtz“ 1 IV* I • • . • •
pese bėgioja įdomūs paukš-1T ’’'T/ 
eiai-strausai. , strausais. Ant nugaros jie

riJ • 1V užsideda didelę, strauso
. Strausas įdomus paukš- plunksnomis iškaišytą pa- i 

tls> Jis pats- didžiausias visų galvę> rankon pasiima už..
SrnC1nnA ™UŠt° stl’aus0 ga,v3 su kak"1 miestų draugai turi’būti’nai iš-

/„u/ /"T” lu’ 0 ki.ton rankon seidoką ir-rinkti po gerų būrį draugų de-

gaus galvą. Strausas sve 
ria apie 48 kilogramus.

Bet šis paukštis milžinas prie strausų būrio. Strausai . ^tumėm užbaigti 
visai negali lekioti, nes medžiotoją paskaito už savo ' 
sparnai negali pakelti jo i draugą ir prisileidžia. Apsi-: 
sunkaus kūnę. Užtat strau-.rengęs strausu 
sas puikiausiai bėgioja: jo’jas vis arčiau

viso prietikio istorija? Mergai^ 
te, Lillian Gallaher, lankė 'pra
dinę katalikų mokyklą, kur di
džiumoje mokytojauja “sese
rys” minyškos. šioj mokykloj
mergaitei buvo įduota išparda
vimui tam tikrų tikietukų, ku-

(Pabaiga 5 pusi.)

PHILADELPHIA, PI
Dar bininkiŠkos organizacijosi. . i >• t • , v ,~ .v* iuin.tr pu geią uuų uiaugų uu- a r uininKiSKOS organizacijos

pu gel 1 pušie 1 lai 0 zmo Į užnuodytas strelas. Taip ap- legatų ir prisiųsti į laiką. Tu- paramai savo dienraščio “Lais-
sirengusiam medžiotojui pa-: retų suvažiuoti draugai ne vė- vės,” rengia didelę iškilmę 

Ivyksta prisiartint gana arti.liaus» kaip 4:30, tai laiku ga- . _ . -v,. Vg]jaUS
i pasilinksminti ten pat ant vie
tos rengiamam vakarėlyje.

medžioto/ Draugai’ turime ’

, - r. . . “ .. ar^aU i konferencija būtų skaitlinga 1160611016, L 0. STUODZIO
kojos labai ilgos, ir jis taip slenka į strausus: jis sten-1 draue.ai_ atqtovart ir tik tuo- J
greit bėgioja, kad jį vargiai gias mėgdžioti paukščių ju-;met gaiėsime Nusitarti ir pfisi- LIETUVIU SVETAINĖJE 1 
gali pavyt pats greičiausias dėjimus: jis, tartum pešio-!rengti' prie -geresnio veikimo] 928 E. Moyamensing Avė., 
arklys. Bėgdamas strausas damas žolę, palenkia galvą, visam žieminiam sezonui. Dis-] 'Philadelphia, pa.
išplečia savo sparnus, kurie ' dairosi į visas puses, tai bė-(kusuosime, kaip galėtumėm Į Koncertas prasidės 2 v. dieną’ 
jį p-1 — 1—, Strausas taip 'ga, tai vėl sustoja. Štai jis geriau įvykdyti apskričio tari-| vakarienė bus 6 vai. vakare

Vakarienę ir koncertą
Taipgi bus galima turėti drau- 

rūpintis, j žaislų ir lietuviškų šokių, 
kad šita mūsų keturių miestų j-v* • n i iv*

būtų skaitlinga Nedėlioję, L (L gruodžio
LIETUVIŲ SVETAINĖJE' >

jį prilaiko.
pat kantrus maisto žvilgs- visai arti prisiartino ir bū-’mus« Todėl draugai, tuojaus i 
niu, kaip ir kupranugaris, rin leidžia užnuodytą strė- paskirkite po gerą būrį drau- j 
Jis maitinasi įvairiais sta- lą. Išsigandęs būrys tuoj (^/dalyvių, kad turėti gerą su- 
garais, grūdais, mažais gy- išlaksto į visas ' puses, tik 
vuliais, o badavimo metu vienas paukštis lieka gulėti 
ryja smėlį ir akmenis, nors ant smėlio. Jis muša smė- 
jų jokiu būdu negalima pri- lį savo trumpu sparnu, akys 

Stiprios strauso gęsta, jam nebebėgiot dau-

šlako, gudobelės ir kitų vaisius dininkystės! ? 
į naudingus—valgomus. I , ... ,

ua tv • • • - Dabar man nieko nuosta-4. Išauklėti visai naujos ru-', _ ,---- ------ ---- u„... --------------- . . . . baus nėra tame, kad dirbu is- 
ninkystėje ir panaudoti išplėti-1 vaisinius medžius, augiau klgjimui persįkų kurįe aug_ 

tinkančius Rusijos geografine- tų §ia\r,se/^ i _ , „
jejuostoje augt!. . . 'nių ar rentgetinių spindulių,'kojos baigiasi dviem pirš- giau su savo draugais: jis

Tie tusiai, pageidavimai ir,u]tiav}o]etinių energijos spin-'tais, kaip kupranugarių miršta tik del to, kad ke- 
buyo mano ke io žiu, zvaigz e, jungimu, anksčiau pri- dviem nagom, ilgas strauso lioms turtuolėms pasinorėjo
laike 60 metų darbo, dažnai per- , : V .. . -v , \ 1... .7 . ,. . v. bręstančių vaisių, isyystyme be-sekiojamo is canstimo režimo 1 . - . ,,_ . . . , . ; seklių vynuogių, ir tt. Dabarpuses prie kurio man teko is-! 1 • \ i t ip , -vj. ... v. 'man yra viskas tas, kad tinka-gvventi 63 metus ir išdirbti šio-j . J ,_v. , ,. . .. . ...

v , . , ta ! x mai galėčiau mąstyti ir dirbti,je sakoje 43 metus. Del tų 
tikslų atsiekime buvo reikalas: 
perkeisti augmenų paprastą gy- Jos ir rūpestingumo, kurį nuo- 
venimą į naują, daugiau ata- latos randu iš Komunistų Par- 
tinkamą. Daug man metų rei-, tijos ir 
kėjo, kol tą atsiekiau ir kokių kiekviename mano 
metų! Visas mano !

mui po Rusiją jo išrastų vaisių. 
Bet cariška valdžia į tą jo at- 
sikreipimą tik 1908 metais at
sakė ir siūlė garsiausiam sodi
ninkui eiti dirbti pas caristus 
sodininkus, kurie jokio progreso 
nedarė. Tas atsakymas faktiš
kai buvo jo išjuokimas.

1907 metais Jungtinės Vals
tijos norėjo nupirkti nuo Mi- 
čurino jo išradimus, bet jis ne
pardavė. Amerikiečiai nuo 1896 
metų jau buvo įvertinę Mičuri- 
no sugabumus, išradimus, ir jų 
mokslininkai veik kas metai at
važiuodavo į Kozlovą pas Mi- 
čiuriną, kad nuo jo pasimokint. 
Amerikiečiai jau 1890 metais 
pradėjo platinti savo šalyje Mi- 
čurino išvystytus vaisinius me
delius. Amerikiečius pasekė an
glai; jo mokslu persiėmė toki 
mokslininkai kaip Muller," Ka- 
merer, Ganzen ir kiti sodinin
kai.

1918 metais, 8 d. sausio, tai 
yra ant rytojaus, kaip Kozlovo 
mieste buvo įsteigta Sovietų 
valdžia, Mičurinas atėjo pas So
vietų veikėją, d. Česnych ir pa
reiškė : ‘‘Noriu dirbti naujai 
valdžiai!” Jis tuomet jau buvo 
63 metų amžiaus.

Sovietų valdžia, .kaip kitų 
mokslininkų išradimus, taip ir 
Mičurino, įvertino ir suteikė 
jam pagelbą. Tuojaus buvo 
pradėta plėsti auklėjimo naujų 
vaisinių medelių sodas, kuris 
tada turėjo kelias dešimtines, 
o dabar jau turi arti 500 hekta
rų ir į metus laiko Mičurino 
selektinis-genetiškas sodas su
teikė 400,000 naujų geros rū
šies vaisinių medelių ir šimtus 
tūkstančių tokių pat medelių ki
ti sodai, užvesti Sovietų Sąjun-' 
goję. Mičurinas išvystė 312 rū
šių naujų obuolių, grūšių, vyš
nių, slyvų ir kitų vaisių. i

Caristinėje Rusijoje sodai už

Laimingas esu del tos aty- pia galvą po sparnu.

kaklas labai miklus. Nedi- turėti papuoštas strauso 
dėlė strauso galva tai pati plunksnomis skrybėles.
jo kūno silpniausia dalis ir V. Šimėnas,
todėl pavojaus metu jis sle- • '

Keliauninkai daug kartų 
? Sovietų valdžios pusės pastebėję, kad strausai, 

žingsnyje, patys didieji paukščiai, la- 
I Visas mano kelias, iki Bet svarbiausia tas, kad dabai bai diaugauja, SU raibais 

darbininkų revoliucijos, buvo! jau išsipildė tas, toji mano min- stepių arkliais-zebiais. Kai- 
nepaisymų, tis,—atkreipta reikalinga atyda tais zebrų ir strausų pulkai 

į pagerinimą sodų ir jų vais- kartu keliauja per Afrikos 
dykumas, ši keista' drau- 

Kitokių geidimų, kaip tęsti, 'gystė naudinga ir zebrams

pilnas išjuokimų, 
pasityčiojimų.

“Iki revoliucijos aš tik ir gir- ■ medžių, 
dėjau išmetinėjimus, garsus, Į 
kad būk mano darbas yra ne-1 kartu su tūkstančiais entuzias- 
reikalingas, kad visos mano pa-(tų, darbą perkeitimo žemės ir 
stangos, — tai-“kvaili žygiai”, į pasaulio, prie ko mus šaukė Le- 
“hesąmonės”, ‘ “klajonė”. Ca-Ininas, pas mane nėra.” .; 
rištiniai viršininkai rėkė mano Į D. M. Š.

tai*“kvaili žygiai 
hesąmonės’> “klajonė’ ’.

Mokslas ir Išradimai
Plieno Paslaptys
Aikštėn Iškeltos

gražiai 
papras-

• Lygiai nutekink ir 
nušveisk vieną ar kitą 
to plieno gabalą—jie atrodo 
vienodi. Bet vienodumas tik 
plika akim žiūrint. Pažiūrėk 
per nesenai išrastą metalų mi
kroskopą (sudėtinius labai pa- 
didančius stiklus), o tuojau

1 pasirodys skirtumas.
I Imk du plieno gabalus, iš tos 
pačios naugės (rūdos) ir ta
me pačiame kakalyje nulietus;

i perpjauk juos, gražiai nušli- 
i puok ir stebėk per tą mikros- 
k o p ą. Tuojaus pasirodys 
skirtingas plieno audinys, ar- plieną, 
ba “raštas.” Bet kam gi tas

važiavimą.
J. M. Karsonas.

DETROITO ŽINIOS
i

Baisi Žmogžudystė Papildyta', 
Detroite '

Dar tik keletas dienų atgal, 
čia, Detroite, staiga 
biednų tėvų dukrelė,
Gallaher, 11 metų, ir po kelių/ 
dienų jieškojimo atrasta nužu-Į 
dyta viename apartmente, j

PROGRAMA:
Gražių solų duos 

AMELIO A. ŠPOKAS 
ir

JEANNE ARBEL

Dainuos Solus
K. Menkeliuniutė,
Mezzo Sopranas;

Višniauskas, Baritonas;
Kavaliauskaitė, Sopranas.
Smuiko Duetą Duos

dingo 1 A. E. Potas ir B. Navardauskas 
Lillian i

Lowell, Mass
Lietuvos Sūnų Ir

Pianu Akompanuos
Helen Rainys

The Dreger Conservatory
Prof. Ruseli O’Dreger

'kur, sakoma, gyvenusi jauna Duos Smuiko ir Bendžio Solus. 
Dukterų pora, po vardu M. W. Good- Taį bus Įdomus ,Kavalkas ant 

Draugyste Užgyrė Šios Šalies rich.
Visuotiną Lietuvių Suvažiavi

mą Kovai Prieš Karą ir 
Fašizmą

Spalio 14 d., buvo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugystės mėnesinis susirin
kimas, kaip ir paprastai, L. 
D.C. Kliubo svetainėj 338 Cen
tral St. Šis susirinkimas bu
vo vienas, iš geriausių. Matėsi 
geras solidarumas tartoe da- 

į svarstymuo
se dalykų labui pačios drau
gystės ir abelnuose reikaluose 
visuomeniškam klausime^ftu- 
vo diskusuota visuotino suva
žiavimo klausimas. Diskusuota 
pamatingai ir draugiškai. Visi 
pripažino, kad yra svarbus 
Liet. Darbininkų Susivieniji
mo sumanymas šaukti Jung
tinių Valstijų Lietuvių Visuo
tina Suvažiavima, kuriame1 bus c, t 7
išdirbti planai, kaip sėkmin
giau kovoti 
šizmą. Todėl 
kimas buvo 
tas.

Draugystė 
gražų šokių vakarą, kaipo me
tinį savo parengimą. Vakaras 
įvyks lapkričio 24 d., Lowel
lio Darbininkų Centro Kliubo 
svetainėje, 338 Central St. Visi, 
nariai ir svečiai prašomi daly
vauti šiame rengiamame va-

. Dabar šita pora yra jieš-i 
koma po plačią Ameriką. Ta-į 

čiaus dar iki šiolei nepavyko I 
jų surasti, ar sugauti. į

Tos jaunutės, niekam nekal-į
tos mergaitės toks baisus nu- ras vadovaujamas A. V ai a t- 
žudymas, žvėriškas jos kūne- kiutės; A. E. Potas duos siutu
lio sudraskymas, sužalojimas, ko solų, jam pianu akom'pa- 
nėra pirmutinis toks šiurpus, nuos Helen Rainys; Eugenija 
toks nejaukus įvykis šioj ka- Mačienas ir Helen Rainys duos 
pitalistinėj šalyj, Amerikoj.,-piano, duetą; Helen rRaikys 
Jau mes skaitėm ir girdėjom duos ir. piano solų.
atvejų atvejais panašių jvy-'
kių. Ir vis šioj “kultūringiau- bluLS SeSKA U D
šioj”, civilizuotoj šaly. Gal ; jau matote puikų 
būti, tik dėlto, ir joks mūsų kalį programą, bet tai dar 
korėSpondentas iš Detroito, iki viskas.
šiam laikui, neparašė į mūsų ‘
darbininkišką spaudą, kadan-j A. BIMBA sakys prakalbą 
gi šitokį įvykiai pasikartoja' 
juo tolyn, juo tankyn, ir bai- 
syn.

Pažvelgkime dabar, kaip ši
tas kūdikis pateko auka tokios 
žvėriškos žudynės? Kokia to

Programos 
Taipgi Bus Malonu Išgirsti

Mainieriu Kvartetą 
Iš Shenandoah, Pa.

Taipgi dainuos ir Lyros Cho-

ir strausams. : Strausai la
bai toli mato, ir todėl jie iš
tolo pastebi pavojų ir savo 
baisiu, panašiu į liūto stau
gimą, riksmu perspėja savo 
draugus ir j 
Jeį negalima išvengti pavo
jaus, čia ateina pagelbon 
zebrai: jie savo stipriomis 
užpakalinėmis kojomis gi
nasi nuo priešų.

Savo kiaušinius strausai 
deda smėlin. Keletas pate
lių sudeda vienon vieton 
apie 40 kiaušinių ir peri, 
pavaduodamos viena kitą. 
Tik pačiu karščio metu, vi
dudienį atsitraukia kuriam 
laikui nuo gūštos, kad susi
rasti maisto. Naktimis gūš- 
toje tupi patinas ir gina 
savo lizdą nuo priešų.

Strauso kiaušiniai labai 
dideli. Vienas kiaušinis 
sveria 1200 gramų ir atsto
ja 24 vištos kiaušinius. Vie
nu kiaušiniu pilnai gali pa
sisotinti keturi alkani žmo- 

'nes. Strausai ne visus kiau-ikare ir tuomi paremti draugi-' 
šinius peri: prie gūštos guli-jos gerus darbus, šiame me-| 

tiniame parengime bus perpus' 
nupigintas įstojimas į Liet. Sū- i 
nų ir Dukterų draugystę, todėl 
kviečiam stoti į šią puikiai be
sitvarkančią draugystę, pakol 
nesate perseni amžiumi. Taip
gi raginame jaunuomenę rašy-! 
tis į šią draugystę; visiems, 
prieinama ir pigiau, negu ki- i 
tur. . |

ALDLD Kp. Darbuotė :
Amerikos Lietuvių Darbinin- 

Karves Ragas Operacijose se uodegoje auSa pačios kų Literatūros Draugijos 44-ta I 
didžiausios ir minkštosios kuopa savo susirinkime irgi, 
plunksnos. Del Šių plunks- Užgyrė Lietuvių Visuotiną Su-j 

kančiame susirinkime, kuris | 
įvyks lapkričio 4 dieną, kaip, 
1 vai. po pietų, Kliubo svetai-5 
nėję, 338 Central St., Lowell, 
Mass., apdiskusuotų ir nutartų 
šaukti bendrai su Liet. Sūnų ir 
Dukt. Draugyste viešas disku-' 
sijas Visuotino Suvažiavimo' 
klausimu. Manau, galima bū-i 
tų pritraukti ir daugiau žmo-' 
nių prie diskusavimo suvažia-j 
vimo klausimo, jog tas klausi-j

molybdeno-plieno. Keturių co
lių storio plieno gabalus taip 
lengvai pjaustė, kaip sakysim, 
aštriu peiliu p j austom minkštą 
dešrą. Naujais oxy-acetyleno 
švyturiais karpė pusės colio 
geležies skardas (blekes) taip 
vikriai ir švariai, kaip siuvėjas 
audeklą.

Parodon buvo išstatyta nau
jas metalas visu trečdaliu len
gvesnis už aluminą ir tokio 
stiprumo, kaip geras plienas. 
Galima buvo matyt ir pagerin
tas špyžius (čiugūnas). Jis da
bar dažnai pavaduoja plieną. 
Iš tokio špyžiaus jau dirba ir 
“shaft cranks’’ automobiliams, 
kur jie geriau tarnaują už

leidžiasi bėgt, gyvaujančių narių 
išvengti navo- dnlvkn labui

prieš karą ir fa- 
suvažiavimo šau- 
vienbalsiai užgir-

nutarė rengti

.Dabar gyvenime yra 
įvykių, kurie yra gana 
pilkuoti ir sunkūs žmogui 
prasti. Todėl tuos 
aiškins drg. A. Bimba 
Brooklyn, N. Y.

- - OAA k w T k reikalinga ? Labai daug kam. Di’rhrin^ Radium eme 600,000 hektarų ir labai Meta| žjnovas bematant UirNfflaS KadlUm 
Į pasakys iš to rašto, kiek plie-1 -- - - - 
j nas yra stiprus bei tamprus gamtinis radium, brangiau- nių, kurie paliekami, kaip 
j ir kokiems įrankiams ar me-isias metalas, nuolat nemato- maisto atsarga 

jjs tinka. Dažnai mai spinduliuojantis. Jis yra' 
.skirtingas pakaitinįmas pada- naudojamas gydant vėžį ir tu- 
■ro tinkamą iš netinkamo. Me- las kitas ligas. Dabar gi Ire- 
tąlurgijos inžinierius apie tai! ne Curie-Joliot su savo vyru 
sprendžia pagal mažulytes surado, kaip galima dirbtinu 
plieno kruopeles, arba krišto-lbūdu laboratorijose pagamint 
liukus, iš-kurių susidaro plie-1 dar geresnį radiumą iš paly- 
nas ir kuriuos mikroskopas ginamai pigių medžiagų.
parodo. ' ‘ I. . • ---------------

buvo apleisti, dabar Sovietų Są
jungoje sodai jau užima 1,4.00,- 
000 hektarų plotį ir jie gerai I 
užlaikomi taipgi įvedama geros | jfe tinka
rūsies Mičurino išvystyti me-1 - - ■ ...
deliai.

Mičurinui pavyko išvystyti 
tokius vaisinius medelius; kad 
jie nesibijo šalčių., Jam pavy
ki išvystyti 120 Skirtingų rūšių 
obuolių, 14 grūšių, 8 vyšnių, 7 
slyvų ir 24 uogų, kurie visi ga
li augti ir pribręsti už kelių: 
šimtų mylių į šiaurius nuo pir-' 
mesnių augimo vietų. Mičuri-' 
nui pavyko išvystyti vaisiai, ku
rie greitai pribręsta. Jo išvys
tyti sodų medžiai atlaiko 56 
laipsnius šalčio, 
bandyta Sibire 
birsko.

Dabar veik 
mokslininkai pripažįsta Miču-! gerai ištisai sulydyti du meta- < rago geriau tam tikslui tar- 
riną didžiausiu žmogumi toje j j0 gabalai, ar viduryje yra'nauja; kaulai dar veikiausia 

spragų, kurių negalima akim]gauna iš rago medžiagos, kuri 
matyt. Buvo rodoma gražus,padeda jiems daiktan sugyti. 
darbas pjūklo, pagaminto iš Į J. G. K-

Iki šiol tebuvo žinomas tik keletas neužperėtų kiauši- 
‘ > radium,

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais

kas 
prie

viso

buvo iš- 
Novo-si-

Kuomet reikėdavo labai 
kriušintus žmogaus kaulus su-

Kelios savaitės atgal New augint krūvon, iki šiol jie bu- 
Yorkė buvo paroda įvairių ^vo aptvarstomi sidabrinėmis ir 
metalų pagerinimo ir jų apdir- šiaip metalinėmis plokštelėmis, 
bimo. 7 
kų. Taip antai, su X-spindu-! Evantson, 1 _ 11. _ _ 1 • ___ _ 1 1 I 1 1 —

Išradimai Metalų Srityje su-

įdomių paaiškėjo daly- j Dabar gi Dr. E. B. Fowler,
> Ui., atrado, jog 

pasaulio, ]įų pagelba gali pasakyt, ar; plokštelės, padarytos iš karvės

srityje. Pas jį vyksta moksli
ninkai iš Australijos, Franci- 
jos, Anglijos, čechoslovakijos,

išsiritu- 
siems iš kiaušinio strausiu- 
kams. Tik ką išsiritę iš 
kiaušinio strausai sulig viš
ta didumo.

Visas kūnas apaugęs 
juodomis blizgančiomis 
plunksnomis: tik strauso 

1 galva visai plika, o sparnuo-

važiavimą. Būtų gerai, kad 
ALDLD 44-ta kuopa savo se
nų ir medžioja strausus. 
Buržuazijos moterys išsi
galvojo strausų plunksno
mis puošti savo skrybėlės ir 
del šių ponių papuošalų pra
dėjo vaikyti vargšus strau
sus ir užmušinėti. Medžio
tojai gaudo strausus pačiais 
greitaisiais arkliais, steng-

GRUODŽIO 13 D.
Patogus . geležinkeliais susisiekimas 

iš Hamburgo

BREMEN
GRUODŽIO 16 D.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivo 
BREMEN Bremerhavene užtikrina pa

togią kelionę i Kauną.

SVARBU
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

I ABI PUSI
Aprubežiuotam Buvimui Europoje

Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
57 Broadway - New York, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVK, DETROIT, MICH.

čia

iuin.tr


CLEVELANDO ŽINIOS
I

Lapkričio 6-tos Rinkimų-Bal- 
savimo 
Partijos 
Balsuot

bininkams, tai 50 centų už 13- 
14 valandų darbo, na, ir val- 

;gį duoda. O daugelis tik už 
valgį dirba.

Patartina draugams bedar-
mŠ’; Uždirbančių mažiau bia*či;‘na]°j]eškoti'dar- 

’ ei nuosavy es, nesan- j negausite. Yra įva-
permetus, bet kad būtų griež-l ia\ >r vmtimų ūkių darbiniu- 
tai laipsniškai pakelta mokes-ji be darbo, 
čiai imtini iš turčių. j ALDLD. 225 kuopa pradeda

.'veikti geriau. Jau yra pasimo- 
7. Prieš Roosevelto karui ;i<ejUsių senų draugu, taipgi ir 

prisirengimo programą; uz So-;nfl„.n (rqvn si 1nil dll nn_ 
vietų Sąjungos ir Sovietinės 
Chinijos apgynimą.
Balsuodami Padėkime Kryžių- narių. Šį metą pasidarbuokime 

ką Ties Kiekvienu K. P. į visi, o pasekmės bus geros.
1 * Į

Nuo pikniko, buvusio 9 d. 
rugsėjo, kuopai liko pelno 

•$43,67. Kuopa taria didelį a- 
įčiu visiems pikniko dalyviams. 
! Pereitam susirinkime kuopa 

išmesti už Komunistų Partiją j aukavo LDS Nacionaliam Jau- 
paduotus balsus. • ‘inuolių Komitetui $3 pasiunti- 

. . , , , . . , Jmui jaunuolio į Sovietų Sajun-Pirmas, visi balsuotojai turi] 
gerai įsitėmyti, kad balsuojantį^’ 

kalauja Ohio valstijos istaty-,už Komunistų Partijos tikietų-1 
. / . ... • , , 'sarasą neužtenka padėti kry-mai. Bosai pabijojo tų tukstan- 

• čių darbininkų parašų, kurie 
padėjo po Komunistų Partijos 
kandidatų sąrašu-peticija; pa
bijojo masių pasiryžimo savo 
klasės partiją padėti ant balo
to. 1

Visi Balsuokime Ir Kitus Ra- j kiekvienu kandidatu ištisai vi- 
ginkime, Ypač Socialistus,; Pa-' są balotą, t. y., kiek yra ant 
duoti Balsus Už Komunistų į viso tikieto-sąrašo kandidatų į 
Kandidatus! ? įvairias vietas, tiek turi būt pa-

Visų susipratusių lietuvių kryžiukų, po kryžiuką 
darbininkų, o ypač mūsų spau-: . . , . . . .
dos skaitytojų, pareiga ne tik ] Y!si isitėmykite ir visiem pihe- 
patiem balsuoti už Komunistu i eiani, kuriuos tik kalbinsime, 

1----i-- atkartotmai 
Ypač tiem, kurie 

"visu? ! praeityje balsavo už bosų par- 
•’įtijų kandidatus-demokratų ir 

republikonų partija^, žinote, 
tie balsuotojai, visuomet bal
suodami už “straight ticket” 
pasitenkino padėjimu žymės 
virš jų partijų sąrašo. Didžio
sios partijos turi “speciales” , 
teises, kurias Komunistų Parti- Reikia tarti keletą žodžiu ir 

bosųUai užgina. Joms pakanka vie- apie mūs brolišką LDS 93 kuo- 
Kuopa nariai auga po 

Taipgi ir darbininkiš-; 
: kiek ' 

pirmiau aukavo $5 LDS Nac. 
| Jaunuolių Komitetui, pasiunti
mui jaunuolio į Sovietų Sąjun- 
—. Tas gerai, kad kuopa re
mia darbininkų judėjimą ir 
kovas, už tat ir kuopai seksis 

. gerai. '•cinis Mitingas ir 17 Metų Rusi-1 
jos Revoliucijos Paminėjimas1 Kuopa dabar turi du ligo- 
Jvyks 4 Dieną Lapkričio, Ma- niu. Stasė Služinskienė jau 
sonic Temple, 3615 Euclid Av., parvežta iš Waterburio ligon-j 

2 Vai. Po Pietų j bučio ir, kaip girdėt, greit pa- j 
Lapkričio 4 d., 2 valandą sveiks. Kitas ligonis, Vincas' 

po pietų, Masonic Temple,'Cibulskas, labai serga ir ran-Į 
3615 Euclid Ave., yra rengia--dasi New Haven ligonbutyj. I 
ma paskutinė rinkimų kampa-] Draugai ir draugės, būkite ] 
nijos demonstracija i 
paminėjimas 17 metų Rusijos1 sirinkime, nes pribus 5 apskr.'visus atsilankyt, užtikriname visiems 
revoliucijos., Lietuviai ’ ’’ 1 
ninkai turime ] 
solidarumą ir kartu paramą1 
savo partijai, taipgi pridera-1 
mai paminėti Rusijos Revoliu
cijos atsiekimus socializmo bu- 
davojime.

“Vilnies” ir “Laisvės” skai
tytojai ir visų lietuvių darbi
ninkiškų organizacijų nariai! 
Parodykime savo supratimą 
rėmime savo klasės reikalų. 
Nežiūrint, kad darbininkų kla
sės priešai, kapitalistų klasė, 
plečia po visą šalį darbininkų 

‘persekiojimą su Roosevelto 
“Nauja Dalyba,” mes turime 
čia pareikšti protestą prieš tas 

. visas bosų užmačias ir pasisa-
.^ec^ar^>1M ū’ socialę dar- kyti, kad mes mokame įvertin- .. . . . .. .. 
bimnkų apdraudą lėšomis sarti- T,n:n darbininku lai- A T 11- u
idytojų ir valstybes; už Dari*. > 
įninku Bedarbių Apdraudos Bi-' munistų partįjos visas veda- 

i mas kovas už darbininkų bū- 
; 4. Už panaikinimą “žemdir-]vio pagerinimą. ? 
bystės Sutvarkymo Įstatymo” į 
(Agricultural Adjust ment 
Act) ; už greitą pašalpą nu
skurdintiems ir sausros ištik
tiems farmeriams, be jokių 
Varžymų iš valdžios bei bankų 
pusės; už suvargintų farmerių 
paliuosavimą nuo mokesčių; 
už biednųjų farmerių skolų 
panaikinimą; už Greitosios 
Farmeriams Pašalpos Bilių.

5. Prieš Jim-Crowizmą ir ne
grų lynčiavimą; už lygias ne
grams teises ir už teisę apsi
sprendimo Juodajam Ruožtui; 
už Negrų Teisių Biiių.

6. Prieš taksus ant pardavi- 
nių-pirkinių; kad nebūtų jokių 
Valdžiai mokesčių imama nuo

Klausimu; Tik Trys
Ant Baloto; Kaip 

Už Komunistų Partiją
savaitė beliko iki 
dienos, šiais metais

ALDLD. 225 kuopa pradeda 
/veikti geriau. Jau yra pasimo- 
Ikėjusių senų draugų, taipgi ir 
i naujų gavo šį metą jau du na
riu. Draugai ir draugės, dar 
turime gauti daugiau naujų

Kandidatu
Balsuojant rinkimų dienoj 

labai gerai įsitėmyti

Tik 
rinkimų 
ant valstijos ir šalies atstovų 
baloto tebus trys partijos: Ko
munistų Partija, Demokratų ir 
Republikonų; pavieto (Coun
ty) keturios, priskaitant Soc. 
Partiją. Socialistų Partija tapo 
išbraukta nuo valstijos ir ša
lies atstovybės. Didžiosios bo
sų partijos Soc. Partiją neda-
leido prie baloto tuo pačiu reikia 
skymu, “kad nesurinko ganė-'šiuos dalykus, kad nepadarius 
tinai parašų.” Tas pačias pa-j klaidos ir nedavus bosų-rake- 
stangas demokratų ir republi-! tierių rinkimų “tvarkdariams” 
konų politikierių mašina norė
jo padaryti ir su Komunistų 
Partija. Bet pabijojo tik todėl, 
kad Kom. Part, surinko para
šų veik du syk tiek, kiek rei-

j iiuolių Komitetui $3 pasiunti- 
'mui jaunuolio į Sovietų Sąjun- 
; gą-

Draugai ir draugės, mes vi
si turime būti ateinančiame 

žiu ties partijos vardu, k^P, kuopos susirinkime, nes yra • 
republikonų a-iba demokratų (jaug svarbių reikalų. Reikės i 

išrinkti delegatus į ALDLD i 
3-čio Apskričio konferenciją. | 
Taipgi jau visi žinom, kad mūs ' 
dienraščių, “Laisvės 
nies” vajai prasidėjo. Mes irgi j 
turime stengtis gauti skaityto- ] 
jų. Nors mūsų kolonija maža, i 
bet mes, susirinkime pasitarę, į 
galėsime pasiųsti išrinktus va- i 

ties kiekvienu iš jų. Tą gerai jininkus į artimus miestus. 1 
Taipgi, draugai ir draugės, I 

vadinkime į ateinantį susirin-i 
kimą ir neprigulinčius kuopo- ’ 
je, nes šis susirinkimas bus 
platus: į jį pribus ir 3-čio ap
skričio valdybos du ar trys na- i 
riai. Susirinkimas įvyks 4 d. 
lapkričio, toj pačioj vietoj, kur 
visada būna. Prasidės 10 vai.! 
ryto. I

1 partijų taisyklės pasitenkina 
padėjimu kryžiaus ženklo virš 
surašo ir atliktas kriukis. Su 
Komunistų Partijos tikietu tu-

I ri būt padėtas kryžiukas ties ir “Vii-1

Partijos kandidatus, bet pa-į^ būtinai reikia 
tapti aiškintojais ir organiza- ’ pabrėžti, 
toriais už savo partiją. ____ ,
per šias likusias dienas, pasi-! 
darbuokime, apsilankydami 
pas savo kaimynus ir išaiškin
dami Komunistų Partijos rin
kimų programą, taipgi pasie
kime tuos darbininkus, kurie 
praėjusiais rinkimais atidavė 
savo balsus už Soc. Partiją.' 
Aiškinkime jiem, kad 1__ v v _
partijos visuomet ir visur sten-;nPs žymės. Gi darbininkų kla- pa< 
giasi prašalinti visas mažumas partijai, ir čia pastatoma bįskį. 
ir darbininkus atstovaujančias (kliūtys. Reiškia, nepažymėsi reikalų neužmiršta: 
partijas. Geriausiu protestu vieno kandidato jau tavo ba- 
prieš bosų užmačias Soc. Parti- ■ lotas “out. Todėl, draugai 
ją nedaleisti ant baloto, tai darbininkai, būkime atsargūs, 
kiekvieno socialisto eilinio na- kad bosų mašinai nedavus mū
rio pareiga atiduoti savo balsą SU balsus numesti į šalį del
ųž vienatinę darbo 
klasės partiją, kuri bus ant 
baloto, Komunistų Partiją. Ge
riausias protestas prieš rake- 
tierių purviną mašiną.
<Komunistų Partijos Rinkimų 

Platforma
Komunistų Partijos Platfor

ma aiškiausiai siūlo masėms 
energingą, griežtą kovą už se
kančius vyriausius reikalavi
mus ateinančiuose, kaip kon
gresiniuose, taip ir valstijos 
bei pavieto rinkimuose:

1. Prieš Roosevelto “New 
Deal” daromus užpuolimus 
ant darbininkų pragyvenimo, 
už algų pakėlimą, darbo va
landų sutrumpinimą, už trum
pesnę darbo savaitę ir už gy
venimo laipsnio pakėlimą.

2. Prieš kapitalistinį terorą ir 
.prieš augantį krypimą į fašiz
mą; prieš verstinus streikų tai
kymus ir kompanines unijas; 
prieš kariuomenės naudojimą 
streikuose; už darbininkų teisę 
priklausyti tokiai unijai, kuriai 
jie nori; už teisę streikuoti, pi- 
jkietuoti, demonstruoti be jokių 
varžymų; už palaikymą visų 
(demokratinių teisių masėms.

žmonių' kapitalistinių technikiškumų.
Paskutinis Rinkimų Mobiliza-

Southbury Ir

GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$600 DQVANV TIEMS> KURIE DARBUOSIS VAJUJE QQ

Prašome Į Talką Gauti ‘Laisvei’ 1,000 Naują Skaitytoją
DA1BAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00

Taip smarkiai viskam brangstant ima baime, 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 negausimef tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prehūnierata iki $6.00 metams. . Todėl prašome 
kiekvieno “Laisvės” skaitytoj aus 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. Jauskimes, 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:
1.
2.
3.
4.

6.

8.
9.

10.

“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams, 
“šviesos” prenumerata metams.
“Priekalo” prenumerata metams. 
Grynais pinigais (cash) $1.00. 
Lenino spalvuotas paveikslas.

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

5. Grynais pinigais (cash) $2.50.

Naujai užsirašantiems “Laisvį” 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-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

Prašome jūsų stoti į darbų, rinkti naujus skaitytojus, darbuoįs atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y

ir kartu j visi ateinančiame LDS kp. SU- gardžių valgių ir gėrimų. Kviečiam
i T? 11 a ii c ' _• • i •___ ____ __ 21__ r-___ i__ l —•___ _________________

darbi- J valdybos 2-3 nariai. Ir pašali-] gerą kliką.
8^°;mus atsivadinkite. Padaryki-] 

me susirinkimą skaitlingu, nesi 
yra svarbių reikalų aptarti, i 
Susirinkimas įvyks 4 d. lap- ]

Kviečia Komisija.
(256-258)

Oxford, Conn

LEGAL NOTICES, LICENSE: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE-RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2031 has been issued to the undersigned j L-1439 has been issued to the.undersigned to 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage. 
Control Law at 721 Brighton Beach Ave.. 
Borough of Brooklyn,' County of Kings, to 
be consumed on the premises.

P. PEARLMUTTER 
721 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-4801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under ™ «<. «vuun <o w
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Į the Alcoholic Beverage Control Law at, 4713 
Control Law at 3622 Quentin Road, Borough ,o * — ”-------L **—’ ’ — ‘ -r
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK DOYLE. 
QUENTIN BAR & GRILL 

3622 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-581 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough of ' on the premises, 
be consumed ' FD A

BASIL 
SODA

. NOTICE is hereby gjven that License No. 
! RW-823 has been issued to the undersigned 
| to sell beer and wine at retail, under Sec

tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2033—39 Stillwell Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JACK COLUMBANO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
i RW-824 ' - • -
; to sell

’ Section

HAMTRAMCK, MICH.
Susirinkimas įvyks 4 d. lap-j ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 2033-39 stillwell avc., 
kričio, ten, kur visada įvyks- ' penktadienį, lapkričio 2 d., 7:30 vai. I 
ta. Prasidės 1 vai. dieną.

Southburio Šlubis

SKAITYKIT IR PLATIN

■ vakare, 3014 Yemans. /
Visi nariai malonėkite būti laiku, oecuon O1 ine Aiconoiic never8Ke

. nes yra daug svarbių reikalų aptart. Control Law at 111 Bay 50 St.,. Borough of
A. Varaneckiene.

; 257-258

has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail, under 

132 A of the Alcoholic Beverage

sell wine'and liquor at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SOL SMITH
527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7348 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

KIT “LAISVE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.

• HARRISON-KEARNY, N. J.
1 Amerikos Lietuvių Darb. Literatū
ros D-jos 136 kuopa rengia draugiš
ką vakarėlį su šokiais subatos va-

• kare, lapkričio (Nov.) 3, 8 vai. vaka- 
; ro, Labor Lyceum, 15 Ann St., Har- 
' rison, N. J. Įžanga 15 c. Prie įžangos
tikietų yra paskirta nemažos vertės

ALDLD 20 kuopos savitarpinio la- knygų laimėjimo dovanos. Lietuviška 
vinimosi vakaras įvyks lapkričio 1 d. -amerikoniška muzika šokiams. Vie- 

‘ , 7:30 vai. vakare, tiniai ir apielinkių lietuviai kviečiami 
A.L.P. kliubo kambariuose, 315 Clin-! atsilankyti į minėtą parengimą ir 
ton Street. Kviečiame visus dalyvaut. paremti vietinę kuopą, kuri skleidžia 

Komisija. . darbininkišką apšvietą. Nepamirški- 
257-258

GREAT NECK, N. Y;
Liet. Darbininkai rengia puikų 

lių su programa, 3 lapkričio (Nov.), 
8 vai. vakare, Vernon Hall, 211 St. ~__
and Bayside. Bus gera orkestrą ir gjamį dalyvauti, 
muzikalė programa, taipgi bus ir ,

ba-

BROOKLYN LABOR LYCEUM;
■;

Pas mus beveik kasdieną iš į 
miestų ateina bedarbių, jieš-į 
kančių ant ūkių darbo. O čio- į 
nai, žiemai artinantis, tai ir Į 
ūkininkai paleidžia darbinin-į 
kus, tik pasilieka vieną kitą j 
gyvuliams prižiūrėti žiemos į 
laike. Ir mokestis gana vergiš-t 
ka. Daugiausia ką moka dar-f

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt, Puiku^ steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stągg 8847

d.Nedėlioj, lapkričio (Nov.) 4 
Virš minėtos kuopos diskusijos ir 
‘“Laisves” dalininkų-sltaitytojų susi
rinkimas. Visi ALDLD nariai, “Lai
svės” skaitytojai ir pašaliniai kvie-

R.
(258-259)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 4, yra šaukiama prieš

karinė konferencija, 2-rą vai. po pie
tų, 9&8 .’E MpyaĮnensing Avė., Lietu
vių saleje. Visi išrinkti delegatai, 
kurie dalyvavot pereitoj konferenci
joj, kurioj buvo išrinkta delegatai į 
šaukiamą prieš karą ir fašizrųą Chi- 
cagoj kongresą, susirinkit. Delega
tai išduos raportą ir konferencija 
tars apie tolimesnį veikimą .Prašome 
delegatų sunešti aukų padengimui de
legatų lėšų.

Komitetas.

—13 Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MURBEN RESTAURANT. Inc. 
4713—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-1174 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 261—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kin^s, to be consumed

FRANK E. SMITH
1 261—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

D. ' -------------------------
| NOTICE is hereby given that License No. 
: B-7470 has been issued to the undersigned 

Brooklyn, N. Y. to sell beer at retail, under Section .76.of 
---- the Alcoholic Beverage Control Law at 598

i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
, on the premises. 
; FRANK

MAYFLOWER BAR & GRILL 
įlll Bay 50th St
NOTICE is hereby given that License No. 
B-6096 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw 
129 Livingston St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises. 

peter j. McLaughlin 
129 Livingston St., Brooklyn,
NOTICE is hereby “
RL-2797 has been issued to the undersigned _ ——-j------------------  the Alcoholic Beverage Control Law at 598
to sell beer, wine and liquor at rqtail under NOTICE is hereby given that License No. 1‘Yilton St., Borough of Brooklyn, County of
Section 132 A of the Alcoholic Beverage RL-2165 has been' issued to the uridęrsigned Kings, to be consumed on the premises.
Control Law at 440—5 Ave., Borough of to sell beer, wine and liquor at retaf 
Brooklyn, County of' Kings, to bo consumed Section J32 A of the Alcoholic 
on the premises. 

FRANK E. SMITH . , _____
440—5th Ave., . a Brooklyn, N. Y. I burned on the premises.

--------------- ’-------- - j _ -JAMES/ 
NOTICE is hereby given that License No. K <' 
RL-4724 has been issued to the undersigned ' 155 Meeker Ave.,' 
to Sell beer, winn and. linnnr mL .VAtnll undor I ---------------
Section __ _______
Control Law at ^802 Avenup N, Borough of W-26 has been i __   _______D___
Brooklyn, County of Kings, tx> be consumed. to sell wine at retail, under Section 132 A 
on the premises. I of the Alcoholic Beverage Control Law at1 24 DeBevoise Pl., Brooklyn, N. Y.

WARD'S TAVERN, Inc. 16503—11 Ave., Borough of Brooklyn, County ( --------------------------
4802 Avenue N. Brooklyn, N. Y. I of Kings, to be consumed' off the1 premises. NOTICE is hereby given that License No.

. B-7368 has been issued to the undersigned
NOTICE is hereby given that License No. .'6503—11 Ave., Brooklyn, N. Y.1 to sell beer at retail, under Section 76 of
B-7376 has been issued to the undersigned I ------------ t------- —- the Alcoholic Beverage Control Law at
to sell beer at retail, under Section 76 of > NOTICE is hereby given that License No.; 5823—3 Ave., Borough qf Brooklyn, County 
the Alcoholic Beverage Control Law at 16 B-7349 has been issued to the undersigned, of Kings, to be consumed on the premises. 
Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 1 to sell beer at retail, under Section 76 of MARTIN nROMurn
County of Kings, to be consumed on the . the Alcoholic Beverage Control Law at 1229 58- 
premises.

16 Newkirk 
NOTICE is . . ____
RL-4841 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, wine and liquor at xretail, B-7432 has been issued to the undersigned 
under Section 132 A of the Alcoholic Beve- to sell boer at retail, under Section 76 of 
rage Control Law at 173—4 Ave., Borough of the Alcoholic_ Beverage Control Law at 173 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Dwight St. 
on the premises.

JOHN POMARICO, PALMER’S INN 
173—4th Ave., “ .......................... ......... .... ‘

NOTICE is hereby given that License No. ! NOTICE is hereby given that License No.
RL-4718 has been issued to the undersigned ; RW-825 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail, under 1 to sell beer and wine at retail, under Section
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 132 A of the Alcoholic Beverage Control
Control Law at 3005 Ave. J, Borough of Law at 2587 Stillwell 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of 
on the premises. 

THOMAS O’HALLORAN, 
MIDWOOD TAVERN 

3005 Ave. J,

CANGEML_
Brooklyn, N. Y.

0)1

at

the

N.
given that License

trol Law at 48 Hanson Pl., 
Biooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

I GEORGE D. PAULIDES & 
PAULIDES 

GEORGE’S LUNCH & 
No. ! 48 Hanson Pl.,

etaii under | " '-MRS. JOHN T. PADDEN,
_ _______C Beverage I JACK'S CAFE & RESTAURANT

i Control Law at ' 165 Moekpr. Ave., Borough I 598 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
Į of Brooklyn, .County of Kings, to be con- r 1 t------- -—4————•

' NOTICE is hereby given that License No.
JAMES CONRY,' .'I B-7454 has been issued to the undersigned to

, MĄNOR CĄFETERIA & GRILL sell beer at retail, under Section 76 of the
--- ----- ...w ---- ---- - — Brooklyn. N. Y. • Alcoholic Beverage Control Law at 24 
__r, wino and. liquor at retail under j .  - 1 DeBevoise PI., Borough of Brooklyn, County
132 A of the Alcoholic Beverage NOTICE 'iš hereby given that License No. | of Kings, to be consumed on the premises.

■ i issued to > the undersigned , COTTAGE INN REST.,
.w .....t ..v retail, under Section 132 A PETER D’ARIENZO

I of the Alcoholic Beverage Control Law at1 24 DeBevoise Pl.,

Kings, to be consumed off tl
NICHOLAS EDWARD SANTAGATA 

6503—11 Ave.,

Brooklyn, ! to sell beer at retail,
i Flatbush Ave., Borough of JBrooklyn, County 

------- of Kings, to be consumed on the premises.
Brooklyn, N. Y.' WILLIAM DEVLIN

-----  i 1229 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. ; --------------------------

ALEX LAROUNIS 
Plaza,

beer, wine and liquor at

^wikui t>c., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HENRY FRANK
Brooklyn, N. Y. 173 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

on the premises.
BENNY

_____  STILLWELL
Brooklyn, N. Y. 2587 Stillwell Ave.,

Ave., Borough of
Kings, to be consumed
ADINOLFI 
RESTAURANT

Brooklyn, N. Y.

MARTIN BROMMER
5823—3 Ave., Brooklyn. N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba LietuvHkai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr 8424



Antradien., Spalio 30, 1934 Penktas Puslapis

Volodimir Kuzmič. ’ Verte Petras.

SOLIDARUMAS
DETROIT, MICH.

(Tąsa)

As to visai nelaukiau. Aš netikėjau, 
kad jų špijonažas sugriaus mūsų daly
ką. Sukandus dantis^ aš žiūrėjau į ra
dio priimtuvą ir su širdgėla apgalvojau 
išėjimą iš kilpų. Tada aš prakeikiau vi
są kapitalistinį pasaulį su jų šnipais. 
Mes manėm pakelti maištą ant garlaivio 
pirmiau, negu jis įeis į uostą ir perduoti 
garlaivį su granatomis revoliuciniams 
darbininkams, bet pasitikti mūsų ateina 
torpedinis laivas, kuris tikrai paskandins 
mūsų maištą su savo šarvuotais vamz
džiais.

—Pirma aš pakarsiu Antonių, —tęsė 
toliau Tumilovas, — ir paskiau...

—Ponas pulkininke, — prakalbėjau aš 
sausai ir nesklandžiai,—daryk, ką tik no
ri, bet pavelyk man nekaltai užbaigti 
klausyti radio koncerto iš užsienio.—Aš 
maniau padaryti surprižą jam per savo 
naivumą, bet, velniava, jis buvo neblogas 
psichologas ir uždraudė. Aš užsispyriau 
ir rodžiau save, kaipo žaidžiančią mer
giną.

—Pone! Jūs rodos esate doras žmo
gus. Pavelykit išeiti man ant trijų mi
nučių. Jūs gerai suprantat, kad aš nuo 
laivo nepabėgsiu, kadangi artimiausis 
krantas randasi distancijoj 4 mylių.

Tumilovas užsimąstė, mesdamas žvilg
snį ant manęs.

...Prisiminiau aš išsireiškimą kažin 
kokio rašytojo. Man pasisektų, jei... ne 
kokia nors priežastis. Per šį! trumpą 
momentą į radio kajutą įėjo,dižiuruojan- 
tis ir pranešė, kad torpedinis laivas pa
sirodė šiauriniam horizonte ir artinasi 
prie mūsų. Radio telegrafistas tuojau 
sujudo ir aparatą nustatė ant kitųTban
gų. Išrišimas artinosi ir aš apsisaugo
jau. .

—Torpedinis laivas kalba! Torpedinis 
laivas,—smarkiai sušuko radiotelegrafis- 
tas, pagaudamas paišelį ir užrašydamas 
telegramą. Dižiuruotojas išėjo, bet aš 
stovėjau su slaptu tylėjimu ir su neišei
nančia baisia padėčia tėmyti žuvimą ma
no draugų, negalint jų persergėti. Aky
se Tumilovo aš mačiau vien tiktai, kkd 
mūsų naktinį darbą laivo dugne jie.'pa- 
slaptai apžiūrėjo ir kad užrašai ant gra
natų dėžių jau yra žinomi jiems ir jų 
šnipams. Aš privalau pasakyti, kad lai
vo įgula Ofione per keturias dienas ti
kėjo, kad tose dėžėse jie tikrai transpor
tuoja italijoniškus makaronus, o tuo tar
pu ten buvo granatos. Ir aš rimtai užsi
pelniau per tai, kad aš atidariau Ofione 
jūrininkams akis, nupūsdama apgaulys- 
tės dūmus. Daugumoj jūrininkai buvo 
su mumis, Tumilovas prieš. Ii’ štai bai
sus momentas—mes beveik yisai begink
liai, pataikėm į didelę kliūtį. Apie tor
pedinį laivą nežinojo nieko net Antoni
jus.

—Pone, pavelykit išeiti!
—Po trijų minučių jūs būsit “visai lai

vą’’—ironiškai surėkė Tumilovas. Jis at
sisėdo ant stalo ir pradėjo rašyti telegra
mos projektą, kurį jis ketino tuojau pa
siųsti per radio, torpediniam laivui. O, 
kaip apgailėtina, kad aš užmiršau savo 
kajutoj mano revolverį—jis naudingas . 
būtų man dabar. Mano širdis sudrebėjo 
ir krūtinė rūpestingai atsiduso, neva ji 
būtų įtraukus vieton oro kokį nors jūrinį 
supuvusį dumblą. Aš apsižiūrėjau. Aš 
stovėjau užpakalyj nugarų radio telegra
fisto ir Tumilovo. Stikliniam laivo lan
ge aš mačiau laivo nosį ir dalį denio. 
Vakaro prietamsa bėgo nuo Odesos drau
ge su torpediniu laivu, o vilnys, švelniai

siūbuodamos, gainiojos viena kitą, at
mušdamos savyje žibančias šviesas. Ne
užilgo Tumilovas atsisuko ir padavė te
legramą radio telegrafistui. Aš tik pa- 

■ mačiau pirmąją liniją.
“...Pas mus jie gali sukilt kas minu

tė, skubėkit...”
Dabar pulkininkas pasikėlė ir atsukęs 

veidą į mane su neapykanta, akmeniniu 
žiaurumu, prakalbėjo, tarsi kirsdamas 
žodį po žodžio. Jojo ūsai augštynr pasi- 

I kė|ė, padarydami ant veido kaip kokias 
( juodas linijas—tarsi raukšlės ar....

—Mano gražioji panele! Tavo pla- 
! nams atėjo galas!
I —Kas?
, —Amba, kaip italijoniškai sako!

Bet jam nepasisekė suareštuoti mane. 
! Neprabėgo minutė, kada aš pagavau ko- 
I kios tai vėliavos kotą, stovėjusį kampe ir 

visa savo jėga tiek užvažiavau į pulkinin
ko ponišką žandą, kad pastarasis susvy- 

! ravo, susilenkdamas kaip baranka, iš jo 
rankos, išpuolė blizgantis kaip gyvatė re
volveris. Matydamas, kad pasiimti re- 

i volvolverį nėra progos, nubėgo šonan, 
I priešakiu stumdamas radio telegrafistą, 
I kuris, užkliuvęs ant kėdės, drauge su ja

parkrito. Pikta ir apmaudos pilna užsi
mojau antrą sykį ir vienu kirčiu sudau
žiau radio perduotuvą ir tūbas. Sidab
ruoti stiklai subyrėjo į smulkius šmote
lius ir apipylė visą stalą. Radio apara
tas tapo sugadintas.

Pamačius, kad pulkininkas atsipeikėja, 
-sukaupus visas savo, jėgas ir visą įsiuti
mą paleidau kotą trečią ir paskutinį sykį 
Tumįlovui į galvą, ant kurios jis sutruko 
i kelis kavalkus. Pulkininkas nupuolė 
ant grindų, o radio telegrafistas, pama
tęs, kad mano rankose randasi pulkinin
ko revolveris, paropojo po stalu, už ba- 
tarėjų, traukdamas drauge savo nelai
mingą viršininką ant savęs. Aš išėjau, 
užrakindama abu radio kajutoj. Dabar 
dešimts minučių yra mano, ir kol priešas

| yra izoliuotas, aš privalau išgelbėt save, 
Antonijų ir draugus. Jūros atidarė prieš 
mane tarsi tik apsireiškusį gražumą.

j Vilnys, tarytum jūros veido prigimtos 
• raukšlės, bėgo pro mano akis šnekučiuo- 
/damos nežinoma, nesuprantama kalba.
Ir tik torpedinis laivas (prakeikta kar
pa mėlynam horizonte) darė matomą
dūmų juostą, kuri vis artėjo prie mūsų. 
Aš pataikiau ant viršutinio denio. Aš 
šokau. Žemai yra trys mano vienmin
čiai. Aš šaukiau, rėkiau ir agitavau jų-

I jų širdis. Staigiai pamačiau, kad mano 
i rankose yra vėliava... iš'raudonos me

džiagos. Išvyniojau aš ją—vėjas nema- 
i tančiais dantimis pagavo ją už kraštų ir 
i išplėtė drobulę ilguman ir platumam Ji 

buvo turkiška vėliava. Raudona su bal- 
| ta penkiakampe žvaigžde ir pusmėnesiu 

viduryje! Kada mes važiavom iš Kon- 
santinopolio, kažin kas buvo įnešęs į ka- 

• jutą ir ten ji liko.
—Kur yra Antonius? — aš šaukiau. 

Trys jūrininkai greitai Sekė mane—mes 
ėjom žentyn į laivo dugną ir radom drau- 

I gą Antonijų išpakuojantį vieną dėžę su 
j šautuvais. Atėjo laikas maišto! Jis bu

vo kibirkštinių akių, didelis, tvirto sudė
jimo ir gražus. Jis stovėjo ant granatų 
ir komandavo. Kada pamačiau aš jį, 
kaip migla aptraukė mano smegenis, su
rikau, bet visgi papasakojau apie kon
fliktą radio kajutoj. Aš net nei kiek ne
tikėjau, kad per tokią sprendžiamą ata
ką aš pagavau maišto raktus. Bet buvo 

i taip: aš laimėjau ir mes sujudom veikti.
■ (Daugiau bus)

Prarijo “Savo” Dantis

Moteris Norah Zeka, 42 me
tų amžiaus, Jersey City, nusi
čiaudėjo ir dingo jos keturi 
dantys, kurie buvo visi vienoje 
platėlėje. Prapuolė

gana. Kada ji nuėjo į ligo 
9

ninę, tai X-ray spinduliai pa
rodė, kad dantys jau yra pil 
ve. .

New Yorko valstijos šiau 
rinėje dalyje pasnigo per

dantys ir'eitą sekmadienį.

Bulgarijoj suimta trys
I

(buvę šalies ministerial. Jie 
i kaltinami kaipo maištinin
kai prieš dabartinę fašistų 
į valdžią.

SKAITYK LAISVE
i IR KITIEMS UŽRAŠYK

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
rie buvo pagaminti bažnyčios 

J naudai tos parapijos, po kuria 
šita mokykla priklauso, arba 
kitais žodžiai tam klebonui, 
kuris kontroliuoja šias minyš- 
kas ir šią mokyklą. Mergai
tė, parėjusi iš mokyklos, pasi
sakė savo motinėlei, kad ji turi 
būtinai išparduoti tuos tikietus 
ir nunešti pinigus “seserims”, 
ir, nieko nelaukus, išbėgo te
kina iš namų pardavinėti tų 
parapijos tikietų. Tai buvo 
paskutinis jos pasikalbėjimas 
su savo motinėle. Kūdikis 
daugiau negrįžo.

Nekurie to apartmento gy
ventojai vėliau liudija, kad ta 
pati mergaitė vaikštinėjus po 
tą apartmentą prie kiekvienų 
durų ir siūlius pirkti minėtus 
tikietus. Pasirodo, kad ta 
mergaitė, besistengdama kuo 

^augiausia išparduoti tų tikie-, 
, tų, pakliuvo į žmogaus-žvėries 
rankas, kuris žvėriškai sudras
kė savo nagais ir dantimis ir, j 
pagalios, perpjovęs pusiau iš- į 
ilgai kūdikio kūnelį, viską su- ( 
grūdęs į mažą skrynelę, ap- 

| leido savo gyvenamus kamba
rius, kur, sakoma, su juo kar
tu gyvenus ir jo moteris. Ta- 
čiaus manoma, kad jo mote
ris vargu yra prie tos žudynės 

j prisidėjusi. Vienok ji kartu 
'.su juo slapstosi ir jį neišduo- 
1 da.
I
į Aš manau, kad mums bus 
įdomu pažvelgti, ką ištikrųjų

i šitas visas prietikis rodo? Kas 
!jame atspindi?

Pirmiausia, tai tas, kad pat
sai šios mergaitės nužudytojas 
panašiai pasielgęs jau ne pir
mas sykis. Kaip policija pra
neša, jau ir pirmiaus šitas su- 
žvėrėjęs žmogus, M. W. Good
rich, buvo kalėjime atsidūręs 
už jaunų mergaičių išžagini
mą, ir tam panašiai.

I Na, jeigu taip; tai šios ša
lies tvarka yra stebėtinai pa
krikusi, betvarkė ir niekam

i netikusi. Juk šimtus nekaltų 
[žmonių darbininkų laiko įka
binę kalėjimuose tiki gyvos gal
avos, ir vien tik už tai, kad tie 

l darbininkai išdrįso reikalauti 
'kąsnio duonos del savo šeimy- 
| nos ir teisių gyventi. Paskui 
įmes matome, kaip neteisingai 
įnori, būk tai už užpuolimą,! 
(nužudyti - sudeginti elektros į 
jsriove Scottsboro jaunuolius.! 
[Bet tokį žmogžudį, M. W. J 
(Goodrich, kuris jau pakartoti-į 
inai užpuolė mažas mergaites, į 
[išgėdindamas jas, paleido. Ir 
I štai mes dabar skaitome šiai I . . . . . v "[baisią istoriją apie zmogų-zve- į 
Įrį. Kas yra atsakomingas už' 
papildytą tokią baisią žmog-' 
žudystę, kokią papildė Good-! 
rich ? Kokiais sumetimais tas ( 

(žmogžudys turėjo būti paliuo- 
Įsuotas iš kalėjimo, kuomet! 
j prieš jį buvo visa eilė kaltini-' 
imu už panašius užpuolimus 
(ant kūdikių? Kodėl tokį žmo- 
Igų-žvėrį negalėjo valdžia lai
kyti uždariusi kalėjime? Bet, į 
priešingai, tokius žmoiies pa- [ 
liuosuoja. į

Antras mums parodo tai, į 
kaip kunigija apgaudinėja sa-l 
vo parapijoms, sakydami, kad,. 
žmogau būkie geras ir paklus-į 
nūs dievui bei bažnyčiai, tai į 
tave dievas visame kame ap-i 
saugos. Juk, matomai, šita 
mergaitė irgi buvo paklusni 
dievo bažnyčiai ir niekam blo
go nepadariusi. Tai kodėl tas 
jų skelbiamas ir siūlomas die-, 

jvas negalėjo to kūdikio išgel- 
Įbėti, kuomet ją užpuolė tas 
! žmogus-žvėris. Čia irgi pasi-; 
rodo, kad ką kunigai skelbia, i 
tas viskas yra niekas daugiau, i 
kaip jų pačių išgalvotas del 
savo biznio melas ir apgaudi
nėjimas tamsių, nesąmoningų 
darbininkų. |

Štai, mums parodo, toksai 
įvykis, kaip nužudymas kūdi
kio, Lillian Gallaher, kad tas 

(įvyksta tik todėl, kad šioj ša-' 
! lyj kapitalizmas serga pražū
ties liga. Kad išnaudojimą^

šioj šalyj yra išvystytas iki 
tokiam laipsniui, kad turčiai 
su valdžia priešaky smaugia 
liaudį, kaip tik įmanydami.
Varžo iki istorijoj dar negir
dėto laipsnio žmonių darbinin
kų teises. Atimama viskas iš 
darbininkų. Su jokiais įsta
tymais senai jau nesiskaitoma. 
Ir jei kuris darbo žmogus pa
reikalauja tų teisių, tų įstaty
mų, tą urmu kiša į kalėjimo 
urvus. Tačiau visi vagys, visi 
žmogžudžiai, razbaininkai, 
gengsteriai, užpuolikai gyvena 
šiandien šioj šalyj liuosai. Ir

• tikėtis iš tokios valdžios nieko 
'geresnio jau negalima.

Tiktai kuomet žmonės dar- 
į bininkai susipras ir suglaūs sa- 
Įvo spėkas į solidarišką vieny-
• bę, nuvers šią netikusią siste- 
mą, tada pradės tvarkyti šalį 

i patys darbo žmonės. Ir tik ta- 
j da bus panaikinta išnaudoji- 
l.mas, , užpuolimai, gengsteriai 
.į ir, kartu, visi kiti parazitai, 
: kurie šiandien kankina darbo

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770 ,

PAUL GUSTAS i
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
. • V 1Parsamdo automobilius šer- 

menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plauki] ir Odos Specialistas

(Dvylikos mebį^nraktika)
223 Second AveJ)New Yorh
Kampas 14th gatvįsr-^tambario No. 14

. TelefontfSTrOinpkins Są. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 po pietų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u su 
amerikoniškaia 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y

Tel: Glęnmore 5-6191

J. J. Butkus

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Į

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

<♦>

<t>

<t>

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS t
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 1 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

■■k- •

<♦>

r

s

i

liaudį neišpasakytai žiauriai. 
Tik tada, kuomet Sovietai val
dys šalį, bus apsaugoti kūdi
kiai ir bus graži tvarka šalyj, 
kaip ir kitose šalyse, kur jau 
yra darbo žmonių valdžia, pa
vydžiai, kaip kad Sovietų Ru-, 
sijoj.

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
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’

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.

184 Spadina Ave. 
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpt* 
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamų-mai, Gerklės, J
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 11- 

i 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 Si. n. y.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

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

MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE i
Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuve Williamsburghe
264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtines) Pierre 

Smirnoff’ų, kurie per 116 metų gamino puikiausią 
Rusišką Vodką.

Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelį. 
Pabandykite, o džiaugsitės puikiu jos skoniu 

ir kvapsniu.
Visų naminių ir užsieninių vynų ir kitokių 
gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos 
labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų 
už bonką tikros rugių ^degtinės ir $1.50 už 
kvortą 100 laipsnių stiprumo tikros ruginės. 
O grynas Californijos vynas po 55 centus 
už bonką; tik 99 centai už dvi jo bonkas ir 

$1.25 už galioną.
Atsilankykite pas mus, o persitiksinsite.

£1
B

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,1 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main, 1417

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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jie sako, kad viskas gerai. Tai 
kurių dabar klausyti, ar tų, 
kurie dirba Šimėno dirbtuvė
je, ar tų, kurie ten nedirba.

Matulis ir Vaidinis pirmiau, 
dirbo Ulman Brothers firmos' 
prastesnį darbą, bet dabar 
perėjo prie geresnio darbo, 
kurį Ulmanas vežė seniau į 
Philadelphiiją. Tiesą, prastes
nės “lainės” (rūšių) darbą Ul
manas duoda Šimėnui, tai Ma
tulio keli darbininkai varo 
kampaniją, kad nusimušti1 al
gas, kad ir prastesnės “lainės” 
darbas eitų pas Matulį, o ne 
pas Šimėną. Darbdavys ta ne-, 
išmintinga agitacija pasinaudo-. 
jo ir jau teko apturėti kelius' 
skundus, kad P. Matulis dar
bininkams numušė penktą 
nuošimtį algų.: Aš tikiu, sako 
delegatas K. Jankaitis, kad ryt 
vakare ant Pildomosios Tary
bos turėsime tą klausimą ir 
veikiausia Matulio dirbtuvę 
reiks išimti ant streiko lauko. ;

Šalaviejaus dirbtuvė šiemet 
dirba prastai. Jie 
lygiai metus dirbo

■ firmos darbą, bet
■ “stebuklingu” būdu 

šeštadienį, New Yorke, areš- dirbtuvė dirbti žieminius pali-'po leista Jeffrey
tavo 11 jaunų vyrų, kurie yra.tus, tai sustabdė siuntusi Bud-'n.aujas kontraktonus,

I
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
BOK?

Ar Galimas Dark Bendras Frontas?
spalių,.negrų jaunuolių apgynimo rei-

Laisvės”! kalu ir dauglis kitų klausimų
Lorimer St., Į bus čionai išaiškinta.

labai svar-Į Diskusijoms pradžią pada-
temą]

tos vietos prašalintas. Visi bet sezono pabaiga jau matosi, 
darb'ininkai ir darbininkės da- Tiesa; pas Augimą šiemet algų 
lyvaukite demonstracijoje .

Trečiadienį, 31 
7:30 vai. vakaro, ‘ 
svetainėje, 419 
Brooklyne, Įvyks labai svar
bios diskusijos temoje: Ar ga-{ rys apibudindamas tą 
limas bendras frontas Ameri-id. A. Bimba, Komunistii Par- / i
koje tarpe komunistų irx sočia-įtijos Lietuvių Frakcijų Centro 
listų? Tema labai svarbi, i Biuro sekretorius. Po to bus 
Francijoje, Čekoslovakijoj, Is-! duodamas lygiai visiems bal- 
panijoj ir eilėje kitų šalių su-įsas. Ateikite visi ir visos, ko- 
darytas bendras frontas tarpe I munistai, nepartijiniai, socia- 
komunistij ir socialistų kovai listai, tautininkai, prūseikiniai, 
prieš išnaudotojus. Amerikos 
Komunistų Partija pasiūlė ben
dra veikimo frontą ir Ameri
kos Socialistų Partijai. Ką į tai 
atsakė Socialistų Partijos va
dai, kodėl jie bijosi net ben
drą frontą sudaryti Scottsboro

numūšimo neįvyko. Kiek se- 
! niau buvo su “finisherkom” 

Apsivedė .Draugai Johnnie j j V Xya
Orman ir Aida Kairiutė i kontroliuotų italų delegatas, 

dabar pavesta pilna kontrolė 
man.

Diržio dirbtuvė kiek dirba, 
bet taip kaip ir visose, taip li
pas Diržį, sezonas eina prie 
pabaigos.

Dovidaičio ir Manelio šie
met dirbtuvė neįsismagino

Pereitą šeštadienį, apsivedė| 
draugas Johnnie Orman, LDS; 
Jaunuolių Centro Komiteto se
kretorius ir drg. Aida Kairiu- 
tė, L.D.S. raštinės darbininkė. 
Abu draugai yra veiklūs mūsų 
organizacijų nariai. Vestuvė- 

, . .2 se dalyvavo drg. Orman moti-
bile kas—kiekvienas _ gausite j§ pittsburgh npielinkes ir įdirbti iš priežasties apsileidi- 
ygŲ balsą. Ypatingai I ™s°i-|ai.tjmi draugai. Linkgtinalmo pačių darbdavių. Kada jie 
a ii But us, line nuo a os draUgams laimingo šeimyniškoj 4ln’i darbo, tai daibininkų ne- 

zaunina per savo gazietą apie venimo ir ant toliaus su vj.lturi, o kaip turi darbininkus, 
bendrą frontą, turėtų čia da-;ga energija darbuotis tai darbo neturi. Bet dabar

! ninku organizacijose.
Draugas.

Lietuviai Dailydes (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 maliavoįam 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

Plieno Darbininkas.

darbi- tai darbo neturi.

Areštavo Komunistą Jaunuolį ypa.tin«ai jaunimo, buvo pu-. Areštavo Gengę Plėšiką 
c c sėtinai. Visiems gerai patiko! °

Areštavo W. Newman, 16 Kwarreno orkestrą. Ma-i šeštadienį, New Yorke, ares- 
metij jaunuolį, 852 E. 172nd noma> jaunuo]įų kuopai 
St., kada jis raudonais dažais liks pe]no 
piešė ant šaligatvio obalsįri 
“Balsuokite už Komunistus!”;
Jis piešė ties mokykla No. 50. Berniukas Netyčia Nusišovė 
Kapitalistinis teisėjas įsikala- n , '
vo už jį parankos $25, bet vai-' _C' D11b;S,k“į1t’ V ' vi"' 
kinas nuėjo j kalėjimą iki bus kezas> 1174 68th St, Brookly- 
teismas " ne’ L)e^aiS(Jamas su dviem re-

___ j veiveriais nusišovė. Atrastas 
i . i n i n , 'jis ir revolveriai ant grindų.Neleido Daro. Demonstruoti Vieno revolverio 38 kalibro

Darbininkų organizacijų ir kulka pataikius jam į galvą, 
bedarbių tarybų delegatai iš-i 
vykstant į Albany rengėsi dc., yjsj Rytoj j Masine Darbiniu- 
monstruoti aplinkui City Hali.! i n . 
Bet policija neleido ten susi-j KŲ Demonstraciją 
rinkti, lada darbininkai mai-Į Williamsburgo Bedarbių Ta- 
šavo į Madison Square. Reak- ryįos rengia masinę darbinin- 
cija vis labiau auga piieš dat-i.^y demonstraciją prie pašal- 
bininkų judėjimą. p0S biuro, So. 4th St. ir Have- y°

----------- i m i____ •_____ ini

po kiek gerėliau dirba.
Budraitis ir Kaupas iki šiam 

laikui dirbo Howard Clothing 
Co. darbą, bet kaip pradėjo 
“in side” pačios kompanijos;

kaltinami plėšimuose. Sako,!raigjo įr Kaupo dirbtuvei dar-: 
i1 kad jie buvo tvirtai organizuo-1 ba. Tiesa, dabar turi kiek jie'

per kelis 
J. Jeffrey 
kokiu tai Į 
pernai ta- 
pasirinkti 
, žinoma 

'jis ir pasirinko kokį ten kon- 
■ traktorių iš Newarko. Dabar, 
dalis šalaviejui priklausančio Į

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
- Praneša visuomenei, jog jis atsidaro sayo ofisą 

Williamsburghe: ’ . . i f
252 Berry St., Brooklyn; N. Y.

arti Grand Street 7 r
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd 81.

i

, Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ti, Walter O’Lery jiems vado-j darbo, bet ne pilnai. Kaupas - - >
Juos kaltina, kad jie tikisi gauti kitų firmų darbo, darbo eina LNewark^’ tai tu° Ivavo.

atliko bent 100 vagysčių, ir šiandien gauti kitos firmos 
plėšimų, pasigriebdami apie darbą yra nelengva.
$75,000. James Ryan, vienas
iš areštuotų, sako, kad jiems ba Iabai silpnai.
r \ y r      K    i:i, I

------------- j-------------------------------------------------------------

| II I | O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-|V Li Li U EL B U O Čiu0t0S Krau jai?yslės, Kojų Reu-V V matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys -Kojų Ligų Specialistas

labai skaudžiai atsiliepia ant1 
Šalaviejaus darbininkų. Tiesa, I 
kaip šalaviejaus dirbtuvės' 
darbininkų komitetas, komi-1 
teto pirm. J. Stankevičius, taip ’ 
ir Pildomoji Taryba ir aš ko- j 
vojame, kad atimti iš Newar-' 

Ten”darbininkų at-'1<0 Šalaviejaus darbą, bet tas 
[jau nelengva tokioj depresi- 

Kasperskio dirbtuvė po sto- i padalyti. Algos pas šala-, 
įvėjimo, dabar pradėjo dirbti. vįeJŲ Yra neliestos dėka dar- 
Tiesa, jis negauna J. Freedma- _ . . .
no firmos darbo, bet turi ke- ve Pri£audmėti, bet stovi vy-| 

j lias firmas laikinai, kurios jam 
j darbo duoda nemažai, tai jis- 
i dirba ne blogai. Į

Karvelio dirbtuvė j
prastai dirbą. Algų, tiesa, nėra 
numuštų, nors iš pradžios se-! 
zono tas klausimas buvo iškel
tas per Karvelį, bet tapo atsa
kyta, kad algos turi būt tos 
pačios ir jis aprimo. Supranta
ma, ten ir darbininkai geriau 
laikosi, o nė’ taip kaip kitur,

Ch. Gužausko dirbtuvė dir- 
Viena, jis 

O’Lery mokėjo reguliarę algą pastovios firmos neturi, o kita, 
už jų “darbą.'

Sugavo Du Plėšikus
šeštadienį du plėšikai įsiga

vo į 710 Lexington Ave., gėri
mų įstaigą, ir pasigriebę pini
gus nuvažiavo taksiu. Mote
ris pastebėjo taksio numerį ir 
pranešė policijai. Greitai bu- 

areštuotas J. J. Sullivan,

bedarbė, tai darbininkai skur
sta ir gyvenimo toj dirbtuvėj 

j nepadaro. '
eitis gana tamsi. . .

bininkams, kurie nesiduoda sa- jp

pOb UIUIU, 0U. Ot, 11 iiavv 'i

,meyer St. Demonstracija įvyks jaunuolis, buvęs mechanizmo. 
Iš Jaunuoliu Parengimo i trečiadienį, 31 • d. spalių, 91studentas ir G- w- Edwards,!M S Į vai. ryto. Bus protestuojama *taksio valdytojas. Juos kalti- 

Sekmadienį, LDS 200 jaun- 'prieš policijos terorą, rėikalau- na^ kad jie yra atlikę bent 25 
nuoiių kuopa buvo sureh&ilši jama, kad biuro vedėjas Ame- plėšimus. Plėšimai ir_vagystės 
vakarėlį. Parengimas įvyko skowicc, kuris atsisako teikti yra kapitalistinio surėdymo iš- 
“Laisvės” svetainėj. Publikos, bedarbiams pagelbą, būtų išidavas-

riškai už senas algas.
J. Buivydas

(Bus daugiau)

gana Rusu Revoliucijos Minėjimui
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Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November)
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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Kolektyvės šokikės, kurios dalyvaus šio koncerto progra
moje. Jos perstatys vaizdą, kaip buvo parduotas tekstiliečių 
streikas ir šoks įvairius klasiškus šokius. Augščiau paduotas 
paveikslas yra streiko pardavimo vaizdas.

IŠ Nacionalio Negrų Teatro bus du dainininkai, vyras ir mo
teris. Jiedu dainuos negrų nacionalės dainas ir šoks.

Garsioji dainininkė K. Menkeliuniutė jau grįžta iš savo 
koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės” koncertui. Apart so- 
lų, 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, augštai 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Taip pat dalyvaus 
Aido Choras.

įžanga vien tik šokiams 40 centų •* 
Koncertas prasidės 3:30 po pietų.

ĮŽANGA $1-00, 75c ir 50c. i
Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus.

Iš Kriaučių ACW 54 Lokalo 
Mėnesinio Susirinkimo

Spalių 24 buvo kriaučių 54 
skyriaus susirinkimas. Kaip 

l paprastai paprastuose susirin- 
! kimuose, nelabai kas naujo 
būna, bet pereitam kriaučių 
susirinkime gana smarkiai 
šturmavo ratelninkai lokalo į 
Pildomosios Tarybos narius iri 
delegatą. < 

■šiai 
ryba neatsiklaususi lokalo nu-'

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .
• (Undertaker)

Vedu ’ šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y

Įvyks Penki Mitingai
1 Lapkričio 7 dieną- sukanka 
17 metų nuo proletarinės re
voliucijos pergalės ’Rusijoje ir 
įsisteigimo /Sovietų valdžios-, 
Komunistų Partija Ne’w Yor
ke rengia penkis didelius mi-

kad tik darbdavys sušuko, kad j tingus. Jie įvyks sekamose 
neišeina, tai darbininkai stri-' vietose :
magalviais verčiasi ir nusilei-1 Bronx Coliseum, Bronx mie- 
džia, manydami, kad tuomi su-'sto dalyje; Rockland Palace, 
silauks darbymetės, o tai klai- 1 Harleme, Cooper Union svetai- 
das- Tūli slaptomis nusimušė'nėję— žemutinėje Manhattan

• algas, o darbo vistiek šiemet ■ dalyje.
l neturi. !!• Brooklyne, Academy of Mu- 

Lapašausko dirbtuvė po ilgo si<h 30 Lafayette Ave. ir Area- 
O už” vis daugiau-!stovėjimo pradėjo dirbti ir dia Hali, 918 Halsey St. Lietu- 

i puolė, kam Pildomoji Ta-'dabai' atrodo, kad jie tūlą lai- vnj darb.n.nkai ir masines or- 
’ • kitos gamzącijos mobihzuosis j Ar

cadia Hall, žinoma, kas gyve
na kitose miesto dalyse ir 
jiems arčiau kiti susirinkimai, 
tai jie ten dalyvaus, bet 
Williamsburgo organizacijos 
dalyvaus Arcadia Hall svetai
nėje.

1 ką dirbs geriau negu 
tarė surengti politines prakal- dirbtuvės. Kaip ten darbinin- 
bas. Bet kiek nesiraivė mūsų j algos stovi, tai sunku pa- 
ratelninkai, kriaučiai 70 balsų tirti. Tiesa, nors tankiai hu- 

Į prieš 30 užgyrė Pildomosios silankau ir klausiu darbininkų 
j Tarybos pasielgimą. Nors už-,aP’e algas, tai jie sako, kad 
i gyrė rengiamas prakalbas, bet viskas gerai. Bet ne tos dirb- 
patartina vis vien P. T. ką da- 'tuvės darbininkai sako, kad 
rant atsiklausti pirma lokalo ten Ras tokio slaptai yra pa-b—• 
narių.

DELEGATO PRANEŠIMAS 
APIE DIRBTUVIŲ PADĖTĮ

Atkočaičio dirbtuvė po kiek 
dirbinėja, bet ten su darbda
viais prisieina kiekvieną dieną 
kovoti, nes čia sutaikai, žiū
rėk ir vėl Atkočaitis su 
Goldbergiu darbininkam sutik
tas algas nemoka. Kiek, laiko 

; atgal, Atkočaitis ir Goldbergis 
: buvo nukapojęs darbininkams 
! “praisus”. Pavyko per Joint 
Boardą, sako K. Jankaitis, At- 

j kočaitį ir jo dalininką Gold- 
bergį priversti numuštas algas 
pagrąžinti darbininkams. Bet 
kur tau, kiek teko girdėt, sako 
delegatas K. Jankaitis, ir vėl 
Atkočaitis eina pas darbinin- 

! kus ir kolektuoja pąsižadėji- 
imus nusimušti penktą nuošim
tį algos. Aišku, kad ras silp
nadvasių, kurie sutiks ir slap
tomis nusimuš algas. Būk kyt- 
ras ir išmokink tuos darbinin
kus, kad tokio žygio nedarytų, 

i nes tai labai pažeidžia unijinę 
' tvarką ir kontrolę.

daryta. Ar yra ar ne, tai sun-i 
I ku pasakyti, nes darbininkai1 
i tą slaptybėj palaiko.

Mičiuiio kiek , , laiko 
perėjo 
žiponų, 
Boardas 
jau tos 
J. Freedmano išbaigė ir turi) 

iRoss Brothers firmos <

ant prastos . 
ką jiems ir 
pripažino. Bet 
prastos lainės

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LĄ1SNUOTAS GRABOKIUS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

(256-258)

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

tas ir už prieinamą kainą.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.
Martin Liuterio Draugija pra-Dr. Martin Liuterio Draugija pra

neša, kad turės savo metinį balių su- jatgal
lainės batos vakare, vasario (Feb.), 9, 1935.
Joint -^rn- Liet. Piliečių. Kliube, 80 Union 
, , . 1 Aye. Kviečiam visus dalyvaut. Pra- 
aabar| §orhe kitų draugijų tą dieną nieko 
da^ba nerengt.

(256-257)
darba. ■

Inuo darbininkų jokių skundų,1IŠRANDAVOJIMAI 
kol kas, neturiu, tai atrodo,; _  ___
kad viskas gerai 'eina toje 
dirbtuvėje.

Šimėnas, ilgai laikęs dirbtu
vę užsidaręs, dabar dirba ir sekamai: L J., 9015—143 Str7 Ja- 
turi darbo ne mažai. Tiesa, maica, L. L 
jis moka nuo savaičių, ką jau! 
jums pranešiau, o jūs užgyrė-, 
te, kad jį palikti nuo savaičių I 
mokėti. Joint Boardas pada-^» KEARNY N J 
rė visiems darbininkams algų REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
skalę ir dirbantieji pas Šimėną 
darbininkai nesiskundžia apie 
algas. Bet kitų dirbtuvių dar
bininkai labai išmetinėja būk 
pas Šimėną nemokama Joint 
Boardo padarytoji algų skalė, 

i V A A A O A VA C U A VZ 0AU O A LA O AU0 KJ A Zz A 1A \J •

Galimas daiktas, kad taip yra,1 Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
bet aš kiekvieną, dieną ten nu- teresuojatčs tame dalyke. V. Po- 

jt ( Ji Augūnas dabartiniu laiku, silankam ir jištishi klausinėda- ^1Ujas’ 354 H1^hland Ave-» Kearny> 
sake K. Jankaitis, dar dirba, mas pereinu per darbininkus, V(249-281)

1 Pasirandavoja, didelis fomišuotas 
! kambarys, garų šildomas, yra elektra 
i ir visi moderniški jtaisymai. į bloko 
nuo Boulevard ir stoties. Kreipkitės

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 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Streetj tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio.

■TinwwwrwilWMiyilillMWirt^

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas', 'tiri le^aliŠkas svoris, brista-’• 
tome . greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti ;adte‘są ir tfelefoną.’

Tėkfonūokite: Evergreen
arba užeikite pasikalbėti
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

7-1661
i ofisq

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




