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Darbininkai VLj šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Metai XXW, Dienraščio XVIPavienio Numerio Kaina 3c.Telephone STagg 2-3878

tonų Sovietų 
nio smėlio, iš 
auksas. Norvegų laivas 
vežė jo 5,000 tonų j Tacoma, 
Wash.; 3,000 tonų buvo at
vežta į Carteret, N. J., ir 10,-
000 tonų dar bus atvežta. j p T ’B • Iv 1 .• p F*r • F 1 ••

Pereitais metais į Ameriką I 60111130 13LK0S1 ISOUOtl iŠ tlllUię FCdCraClJOS 
buvo atvežta tokio smėlio, iš, 5*51 T\ v i • C* ' RT • F f •• 
kurio pagamino $13,000,000 j Suko Dažytoją Streiką. Narai Konferencijos 
aukso vertės. Pagamintas auk-' ,
sas naudojamas apmokėjimui | PATERSON, N. J.—Šilko ■ PITTSBURGJ.I, Pa. — 
už prekes, siunčiamas į Sovie-į dažytojų ! 
tų šalį. .‘laikosi; dirbtuvės masiniai.111^ nariU konferencija.

-------  Į pikietuojamos; pav., dagir-,dalyvavo 163 delegatai 
kad greitu laiku i dus, kad į Paris Brothers 69,894^ narių^ 

išrištas skolų į Plant hanrinma ivpst clrobnd i

streikas stipriai sidarė Darbo Federacijos eili- 
Joj

nuo 
Manoma, kad greitu laiku i dus, kad i Paris Brothers ^9,894 narių. Tame skaičiuje bus galutinai išrištas skolų i Pla„t band’oma įvest skebus>; buvo Harry Bridges, kovingas 

Mausimas tarp Sovietų Sųjun-^t 2,000 pikietininkų SUgU-^ko^“ LouTwS 
zėjO apie tą dllbtuvę.-. tock, žymiausias veikėjas Dar- 

Iš Washingtono atėjo ži-jy0 Federacijoj už bedarbių 
nia, kad Germanas, visuoti- apdraudos įstatymą. Federaci- 
no audėjų streiko pardavi- 'jos Eilinių Narių Komiteto pir-

gos ir Jungtinių Valstijų. Am
erikos kapitalistai reikalauja, 
kad jiems atmokėtų Sovietai 
senas caro ir Kerenskio val
džių paskolas. Sovietai iš savo
pusės priduos nuostolius, ku- kas, daro pasiūlymą suda- mininku išrinktas Bridges, o 
riuos Sovietų Sąjungai padarė'ryt tariamą
Amerikos imperialistai per sa-l misiją po valdžios koman- ] abejonės, 
vo karišką intervenciją ir pa-1 da. Ta komisija, i 
gelbą baltagvardiečiams prieš , retų svarstyti ir 
Sovietus.

Spalių 27 dieną buvo Jungt.1 
Valstijų karo laivyno diena. 
Tą dieną ant Mare Island, 
Ramiojo vandenyno pakrašty
je, pradėjo budavoti tris nau
jus karo laivus naikintojus. į 
Jie bus po 1,500 tonų įtalpos;site laimėti streiką, 
ir kiekvieno pastatymas atsieis' 
virš $3,000,000. Daugiau ka-. 
ro laivų, tankų, orlaivių, ka-| 
nuolių, amunicijos — arčiau] 
prie naujo karo.

“bešališką” ko- sekretorium Weinstock. Nėra 
, kad toliau sekmin- 

girdi, tu-:^^au kus vedama eilinių narių 
spręsti kova pačioje Federacijoje už 

j streikieriu r e i k a 1 avimus, i darbininkų reikalus ir prieš 
j Taigi ir šį streiką Gorma-: ^į11081118 virsmmkus-pardavi- 

nas taikosi parduot. Dar- ’ ____________
, bininkai,-organizuokite pla- Į n . • v i v
čius eilinių narių streiko ko- j Protestai pries Lyną 
mitetus ir imkite kovą į sa- NEW YORK. _  Net ka-
vo rankas. Tik šitaip gale-! pjtalistiniai laikraščiai ste-

Vagono pavyzdys požeminiam Maskvos gelžke- 
liui, kuris atsidarys lapkr. 7 d., septyniolikos me
tų sukaktyje nuo proletarinės revoliucijos. Va
gonai ištisai pastatyti savuose fabrikuose.

Valdžia Dar Kapoja 
Bedarbiams Pašalpą, 
Nors Bedarbė Didėja

Per Mėnesį 130,000 Unijisty Prarado Darbus; Nors Bedar
bių Skaičius Pakilo, bet Pašalpa Numušta 6 Nuošimčiais

WASHINGTON. — Rug-'nes paties pašalpų administ- 
sėjo mėnesį šalies valdžia I ratoriaus H. L. Hopkinso. 
davė bedarbių pašalpai 
$4,361,362 mažiau, 
rugpjūčio mėnesį, 
mėnesi

Audėjų Vadai Leidžia
i Streiką 28 Dirbtuvėse £
i NEW YORK. — Desėtkai' 
'tūkstančių audėjų ir verpė- 

Atžygiuoja į Albany’ jų. Amerikoj yra pasiryžę •TO J t J i hpi nnhn savp st.rpikiinf knr

Alkanųjų Maršuoto jai

bisi, kaip visoj šalyj pakilo 
darbininkų protestų banga 

i prieš nulynčiavimą jauno 
! negro darbininko Claude 
: Nealo ties Jlarianna, Flori- 
^j, pereitą šeštadienį. 

! Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas ir kitos orga
nizacijos pasiuntė griežtas

KOMUNISTŲ PARTIJOS ASTUONI 
REIKALAVIMAI RINKIMUOSE

0 Darbo Federacijos va- 
negu dai praneša, kad nuo rug- 

Per tą pjūčio iki rugsėjo dar 130,- 
bedarbių skaičius; 000 pramonės darbininkų, 

paaugo puse nuošimčio, bet | daugiausia unijistų, atsidū- 
valdžia 6 nuošiinčiais suma-, rė gatvėje. O kur dar kiti? 

žino visą bedarbiams pašai-1 ------------ -
pos suma. PWA viešuose ; p* i i . - r i . 
pašaliniuose darbuose šei-! GinklUOteS Lenktynes 
myniškiems bedarbiams da-i
bar vidutiniai temoka jau | tS<į NeiSVOIlgiainOS 
tik p« SW i savaitę. | L0ND0N _ Pasitari. 
aŽKU™ •"P

’ ’v. Z. - v-’! jos ir Amerikos atstovų, kasgaunančių pašalpą, o rugse-, į'iečia nusiginklavim0 
jo men. jau .4,016,018 ; tat-1 konferenciją) ni:ko ger0

įžygiuoja J HIDdny - protesto telegramas prezi-
ALBANY, N. Y.—Iš trijų' priverst bosus priimt dar-i ^ent.UI J;°°seve tul “ orl 

šonų atžygiuoja alkanųjų mar- ban visus pirmesnio streiko1^.08 ir kabamos gu eina o- 
šuotojų kolumnos i valstijos :pikietus; jie taipgi pasi-1 Uiem ponam buvo 
sostinę Albany. Jie čia laikys nešę kovon prieš skubos di-1 unkšto pranešta apxe lyn- 
dviejų dienų konferenciją; | dinima ir darbo mokesnio į ciaVm0 u',P.e but.ų
paskui Įteiks gubernatonui:k jfma visuotinam! galėję užkirst tam keltą, jei-
Lehmanui reikalavimą, kad su- j gtreikuL ’ Gopman h. kiti|gu butų norėję, 
šauktų nepaprastą sesiją sei-, p , Federaciioq midėiii! ---------------------
T’t omniot)1 bedarbiamunii°s vadai iki šio1 nedavė; Moterys SSRS Rinkimuose 
šelpti per žiemą; sykiu reika- tiem streikam leidimo. Bet, j _ MASKVA. — Sovietų Są-• 
laujama.

ir taipgi pagelbos įstatymą|mi per vadų galvas; dabar 
smulkiems namų savininkams1 -------
ir kitiems savininkėliams.

Albany policija yra pri
rengta neleisti alkanųjų mar- 
šuotojams demonstruoti gatvė
mis. Darbininkų organizaci
jos privalo mušti gubernatoriui 
Lehmanui telegramas, reika
laujant nekliudyti maršuotojų.

kitjigu būtų norėję.
j
i

1. Prieš Roosevelto “Naujosios Dalybos” daromus 
užpuolimus ant darbo žmonių pragyvenimo laipsnio; 
prieš gyvenimo reikmenų branginimą, daromą mo
nopolinio kapitalo ir infliacijos (per dolerio vertės 
numušimą); už algų pakėlimą darbininkams, už 
trumpeshę darbo dieną, už sutrumpintą jiem dar
bo savaitę ir už gyvenimo laipsnio pagerinimą.

_ ei Z.1CH1CJ.; sykiu reika- _ ' . JI . „ ' TZ v Į
laujama, kad seimas išleistų pagalios, jie pamate, kad jungos Centro Komiteto!
bedarbių apdraudos įstatymą darbininkai streikuos, eida- sekretorius Yenukidze sa

ko, kad ateinančiuose rinki
muose į šeštą Sovietų Kon
gresą turi būt išrinkta daug 
daugiau moterų darbinin
kių, nes reikia jų vis dau
giau įtraukt į visas Sovietų 
valdžios įstaigas.

todėl Gorman ir kiti unijos 
valdybos vadai savo susirin
kime jau nutarė leist audė
jams išnaujo streikuot 28 
audyklose verpyklose, tarp 
kurių yra sekančios: Collins 
& Aikman, Philadelphia, 
Bristol, Barrington and Al
lendale, R. I.; Kelly, Baxter 
& Faust, Philadelphia; 
Rose Mills and Sullivan 
Narrow Fabrics, Philadel
phia; Dunbarton Mills, San- 
gerville, Me.; U. S. Silk Co., , 
Westbrook, Me.; Hampton ninkas G. J. Ryan. Didžiau- 
Synthetic Yarn, Easthamp- šio Amerikos miesto mokyk- 

mi Ben Gitlowo, savo konfe-'ton, Mass.; Lowenthal Gar- loms, vadinasi, bosauja po- 
rencijoj pereitą sekmad., 
tarė pereiti į Socialistų Parti
ją. Konferencijoj dalyvavo jų• ville, S.. C.; Clinton Cotton 
deletgatai iš N. Y., Ind., Hl.,’Mills> Lydia Mills, Clinton, 
Mich., N. J., Pa. ir Ohio vals-'a p . Lawrence Cotton, TSTOVĄ tijy Gitlow pareiškė jog So-ĮMillJ'LawrXe. S. C.; Jud- „Ąirijos. 
cialistų Partijos Pildantysis gon 
Knmifpfac uvfiVrinn V a d iit»l

2. Prieš kapitalistinį terorą ir prieš augantį stū
mimą linkui fašizmo; prieš ateivių deportavimus ir 
jų priespaudą; prieš verstiną streikų “sutaikymą” ir 
prieš kompaniškas unijas; prieš kareivių naudojimą 
streikuose;.už darbininkų teisę dėtis į tokias unijas, 
į kokias jie nori; už jų teisę streikuoti, pikietuoti ir 
demonstruoti be jokių varžymų; už išlaikymą visų 
pilietinių ir politinių teisių žmonių masėms.

.gi skaičius vien iš_pašaipos; £ Japonų at-
? 23 650 SeaZ stovai Rėžtai reikalauja 

i nu padidėjo 3,b 0,. av . japonįjai teisės įsitaisyt lyd
skutant p<> 4 asmenis sei-; 1 J iaivyna'su Ameri- 

jmy«ai-194-900 J1’ kos ir Anglij’os Amerikos:
so is valdiškos pašalpos da- atstovaį Davįs ir

'imirolas Standley užreiškė, bę 16,649,072, pagal skaitlį- ■ ka(J Jungtings Valstijos nie.’ 
Į i kad nepripažins Japonam
; Statybos Darbą Blofas 110^°8. ,,, AnglX*i J '.atstovai lyg svyruoja, ma^-
i Vietoj Bedarbiu Šalpos M- pataikaudami japonė 
I r i jai pries Ameriką. Kaip ai-'
i WASHINGTON. — Valdiš-jplomatai, taip kapitalistinių' 
ika Viešųjų Darbų Administra- jaikraščių korespondentai 
cija sako, kad reikėsią paskirt mat0> kaį ypa “neišvengia-

Ika Viešųjų Darbų Administra-
p kapitalistinių

laikraščių korespondentai

GITLOWIECIAI PRAŠOSI 
ATGAL Į SOC. PARTIJĄ

NEW YORK. — Iš Komu
nistų Partijos išmesti, renega
tai lovestoniečiai, vadovauja-

New Yorko Mokyklų Bosas j 
Yra Popiežiaus Agentas I 

VATIKANAS. — Pas po-; 
piežių atsilankė ir gavo pa
laiminimą New Yorko mies
to mokyklų tarybos pirmi-

nu- netting Mills, Cohoes, N.Y. piežiaus agentas.
Marlboro Mills, Bennetts-' --------“AIRIŲ DEMONSTRACIJA

PRIEŠ HITLERIO

Mills
prezidentas de

Dunean Valera iškilmingai priėmė
Komitetas užtikrino, kad jie' ... Woodside ’ Mills an(] Hitlerio naują ambasadorių 
bus priimti. Konferencijoj va- __ ... _ Kuhlmanna. Bet tuo tarnuAmerican Spinning Mills, 

Green-Rock Hill and Whit- 
surado sau kelią atgal į gelto- mare, S. C.; Powell Knitt- 
nąją balą. I ing Mills, Spartanburg, S.

___ . ■ C.; Musgfove Mills, Gaff- 
Nusidūre Aktorius Tellegen įneTy> s-,c;

LOS ANGELES, Cal.-žirk-' L°nsda1' 
lėmis nusidūrė buvęs garsus 
judamųjų paveikslų aktorius 
Lou Tellegen, arti 53 metų 
amžiaus, 
pervėrė sau krūtinę, 
metu jis susibankrutavo ir pas- N. C. 
kutiniu laiku turėjo prieglau
dą vienos ponios name.

dai pašmeižė Komunistų Par
tiją ir Kom. Internacionalą ir

Lonsdale Mills, Seneca, S. 
C.; Bibb Manufacturing C., 
Columbus, Macon and Por-

Kuhlmanną. Bet tuo tarpu
1 v • • 1 • 1 —1 — J • 1darbininkai sukėlė audringą 
demonstraciją ties palo- 
cium, šaukdami: “Šalin Hit
lerį ! Paliuosuot Thaelman- 
ną!”

Maskva. — Sovietų Są
jungos kaipo šalies įplaukos 

Ga.; Alexander į939 met«is buv° 29’5?°’0°- 
Jis’ septynis sykiui Mills, Forest City, N. C.;. °.’900 0 sl®met Pa'

• - S'Henrietta Mills, Henrietta, ilsiebs.50.,,.llonVL Tar sočia- 
Mistinio ūkio ir pramones 
vaisius.

I MADRID. —Iš Oviedo gink-1 Jeigu kiekvienas “Laisvės” 
SETAUKET, L. I.—Septynių lų sandėlio, Ispanijoj, dingo'skaitytojas tartų sau: “Aš bū- 

vagonų elektrinis traukinys iš] 20,000 šautuvų. Matyt, juos siu vajininkas,” ir nusitarimą 
relių iššoko, bet nei vienas va- J pasigrobė revoliuciniai darbi- vykdytų, Šis dienraštis tikrai 
žiuotojas nesužeistas. ninkai. gautų stebėtinų pasekmių.

3. Už bedarbių ir darbininkų socialę apdraudą lė
šomis kapitalistų ir valstybės; už Darbininkų Bedar
bės Apdraudos Bilių (H. R. 7598).

4 Už panaikinimą vadinamo Žemdirbystės Tvar
kymo • Įstatymo (Agricultural Adjustment Act); už 
greitą pagelbą išvargintiems ir sausros ištiktiems 
ūkininkams be varžymų iš valdžios ir bankų pusės; 
už suvargintų farmerių paliuosavimą nuo mokesčių; 
už panaikinimą vargingųjų ūkininkų skolų; už Grei
tosios Farmeriam Pašalpos Bilių.

5. Prieš nėgrų išskyrimą nuo baltųjų (Jim-Crow- 
izmą) ir prieš jų lynčiavimus; už lygias negrams1 tei
ses su baltaisiais ir už teisę jiems apsispręsti Juo
dajame Ruožte; už Negrų Teisių Bilių.

6. Už tuojautinį išmokėjimą ex-kareiviams bonų 
(kas .reiškia, jų paprastų algų laike karo).

■7. Prieš taksus ant pirkinių-pardavinių. Neturi 
būt imama jokių taksų nuo žmonių bei jų nuosavy
bės, uždirbančių mažiau kaip $3,000 per metus; 
taksai turi būt griežtai sulaipsniuoti ir ant turčių 
kur kas didesni uždėti.

8. Prieš Roosevelto kariškų prisirengimų progra
mą; prieš imperialistinį karą; už apgynimą Sovietų 
Sąjungos ir Sovietinės Chinijos.

ORASCHIN miestelio tary
bos narys W. Klimes, Checho- 
slovakijoj, nuteistas 24 valan
dom kalėjimo užtai, kad iš
vadino Hitleriu Oraschin ma
jorą.

$12,000,000,000 iš valdžios iž
do statybos darbams. Ta pini
gų suma būtų išleista per pen
kis metus. 7 bilionai būtų pa-' 
skirta abelniems pašalpiniams karą, 
darbams, o 5 bilionai namams 
statyti bei naujinti įvairiuose 
miestuose, kur prie kiekvieno 
vietinės valdybos išleidžiamo 
dolerio Washingtono valdžia 
prisidėtų su savo doleriu. Su
daryt tuos 12 bilionų dolerių 
valdžia pardavinėtų bonus, 
išmokėtinus per 20 metų. Bo
nai veikiausia būtų žmonėms 
taip brukami, kaip kariniai 
“laisvės” bonai. Galų gale jie 
būtų atmokėti taksais, luna-

mos dar smarkesnės ginkla
vimosi lenktynės;” o jos le
mia greitesnį imperialistinį

Vis Negali Deportuoti Drg. 
J. Kovalskį iš Amerikos

DETROIT, Mich. — V"1 
areštavo J. Kovalskį, I 
kų Darbininkų Rūmo or 
nizatorių. Stengsis jį išc 
portuot. Per paskutinius 10 
metų jis buvo daug kartų 
areštuotas už darbininkišką

i

mais iš pačių darbininkų ir veikimą, ir kiekvieną sykį 
farmerių.

Federabs pašalpos adminis
tratorius H. L. Hopkins pripa
žįsta, kad su žadamais staty
bos darbais valdžia tikisi su- 
mažint sumą pinigų, dabar iš
leidžiamų bedarbiams šelpti.

Tie ponai, matote, išgalvo
ja planų planus, kad tik su- 
mažint tą patį menką pašal
pų trupinį, ypač nori tokiais 
blofais sumulkint darbinin
kus, kad nekovotų už bedarbių 
apdraudos įstatymą kapitalis
tų ir valstybės lėšomis.

Amerikos valdžia norėjo jį 
išbugdyt iš šios šalies. Bet 
kad Kovalskis, sulig savo 
gimimo vietos yra Sovietų 
Sąjungos pilietis, tai vis ne
galėjo jį išgabent į jo gimr 
tinę. Nes Sovietai neturi .su 
Amerika sutarties, pagal * 
kurią galima būtų deportuot 
į Sovietų 'Sąjungą.

56,928 Polit. Kaliniai 
Prūsijos Kalėjimuose

BERLYNAS. — Teisdarys- 
tės ministerija paskelbė, kad 
vien Prūsijoj kalėjimuose 1933 
metais buvo 56,928 politiniai 
kaliniai, tai yra 20,000 dau
giau negu pirm Hitlerio atė
jimo į valdžią. Bet dar nepri- 
skaitoma, kiek tapo šiemet 
įkalinta ir kiek fašizmo priešų 

i yra laikoma kalėjimuose ir 
vepti.., Mat, bile tik nusikra-Į koncentracijos stovyklose įvai- 

‘tyti< bedarbių šelpimo. 'riose Vokietijos dalyse.

Washington© valdžia plačiai 
šnekasi apie bedarbių apgy
vendinimą ant farmų, nors tie 
patys farmeriai negali pragy-;

7 Šaltos Žiemos
i • 

New Yorko Universiteto 
ekonominės geografijos pro
fesorius Alfred M. Nielsen, 
pranašauja, kad ši žiema ir 
dar šešios kitos • rytinėse • 
valstijose bus daug šaltes
nės už kelias pereitas žie
mas. ŠaligreČiai jis numa
to septynias šlapesnes negu 
paprastai vasaras.

Tėmydamas užrašus oro 
iš praeities, prof. Nielsen 
sako, kad oras mainosi, kaip 
kokiu ratu, laikotarpiais 
septynių, vienuolikos ir tris- . 
dešimt vienų metų:
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Klerikalai ir Menševikai Niaujasi 
Už Lietuvišką Kailį

Chięagos kunigų “Draugas” supyku
siai barasi ant Chicagos menševikų 
“Naujienų”. Ne už kokį ten principą, 
žinoma, bet už lietuviško kailio pardavi
mą republikonams bei demokratams.

“Draugas” (spalių 26 d.) šitaip barasi 
ant “Naujienų”:

Kur pinigas, uždarbis, ten ir mūsų socia
listai, geriau sakant, socialbiznieriai. Ka
dangi politikoj kai kada yra ir biznio (apie 
tai gerai turėtų žinoti socialistas Jurgelio
nis), del to socialistai ir į politiką veržiasi. 
Nors socialistai Amerikoj turi savo politinę 
partiją, tačiau, mūsų socialistai per daug 
gudrūs biznieriai, kad jai dirbtų. Ten nėra 
pinigų. Jie lenda j kapitalistines partijas, 
kur gali užsidirbti. Socialbiznierių organas 
vedamuose straipsniuose kai kada dar užsi
mena apie socializmą. Bet korespondenci
jos dedamos tik apie demokratus arba res
publikonus. Jų veikėjai ne už socialistų 

> kandidatus agituoja, bet už demokratus ar 
respublikonus. Mat, socialistų iždas tuščias, 
agitatoriams neapmoka, kuomet kapitalisti
nėms partijoms pinigų netrūksta.

Kaip socialistų šlamštai laikosi sensaci
jomis ir šmeižtais, taip ir socialistai poli
tikieriai .blofais stengiasi pasilaikyti. Jie 
neturi nei politinių nei kitokių organizacijų, 
jie yra generolai be armijų, tačiau demok
ratų, įr rpspublikonų politikams įkalba, kad 
jie‘atstovauja visus lietuvius ir dėlto tik jie 
verti pinigiško atlyginimo in pripažinimo. 
Tuo savo negražiu pasielgimu mūsų sociali
stų politikieriai tikrai kenkia lietuviams at
siekti ko nors didesnio miesto ar valstybės 
politikoje. Patys būdami generolais be ar
mijų, kliudo ir tiems mūsų rimtiems politi
kams, kurie turi organizaciją ir lietuvių vi
suomenės paramą. Mūsų politinių organi
zacijų atstovams tenka kovoti su tais social
biznierių “generolais” ir laiką eikvoti. Kai 
kokie nepageidaujami- vabalai susuka liz
dus lietuvių visuomenės kūne, nelengva juos 
iš ten išvalyti.
Čionai pasiųsta nemažai teisybės so- 

cial-biznierių adresu. Bet tokie pat paš- 
kudni vabalai lietuvių visuomenės kūne 
yra klerikalai. “Draugas” neatsilieka 
nuo “Naujienų” apgaudinėjime ir išnau
dojime lietuvių darbininkų. Abu laikraš
čiai yra prostitutiškai parsidavę kapita
listų partijoms. Darbininkams nepake
liui su abiem tais šlamštais. Abiejų rū
šių vabalus reikia naikinti iš lietuvių vi
suomenės kūno! Darbininkams reikia 
rejpti Komunistų Partiją.

Prieš Terorą Bulgarijoje
Nesenai Bulgarijoje fašistų valdžia 

nuteisė sušaudymui vienuoliką revoliuci
nių kareivių. Kalėjiman nuteisė 70 ka
reivių* O bėgyje kelių savaičių suareš
tavo net 12,000 darbininkų ir valstiečių.

Delei šito baisaus teroro susi j audinę 
’Amerikoje gyvenanti bulgarai darbiniri- 
kai, Jų organizacijos pradėjo smarkiai 
protestuoti prieš šiuos kruvinus fašistų 
žygius. Kitų balkaniškų šalių imigran
tai ateina bulgarams darbininkams tal
kon. Ir štai yra organizuojama plati de
legacija į Washingtoną, kad iškėlus Bul
garijos ambasadoje protestą prieš žiaurų 
terorą Bulgarijoje. Ši delegacija vyks 
W#šhingtonan lapkričio 7-tą dieną.

Taip pat bulgarai draugai prašo visų 
kitų tautų darbininkų organizacijas pri
imti ir pasiųst protesto'rezoliucijas prieš 
tą terorą. Rezoliucijas reikia užadresuo- 
ti Sekamai: Bulgarian Royal Ambassa
dor, Washington, D. C.

vie-

Žulikąi Belgijos Socialistą
’ . • i

Partijos Viršūnėse
Jeigu, pavyzdžiui, pasitaiko, kad

nas kitas Sovietų Sąjungoje komunistas 
valdžios įstaigoje sugenda ir virsta va
gim, tai “Naujienos” ir kiti menševikų 
laikraščiai prirašo kalnus prieš visą ko
munistinį judėjimą. Tokius žulikus, kaip 
jau žinoma, Sovietų valdžia labai aštriai 
nubaudžia. Jeigu už tokį pat prasižen
gimą nepartijietį nubaudžia kalėjimu, tai 
parti j ietį tankiai pastato prie sienos ir 
sušaudo. Partijietis turi būti pavyzdžiu 
nepartijiečiams darbininkams. Todėl 
jam bausmė už prasižengimą daug sun
kesnė.

Grįžkime prie socialistų. Iš Brussels 
pranešama, kad Belgijos Socialistų Par
tijos kongrese iškilo aikštėn partijos va
dų baisios vagystės. Jie buvo užėmę vie- ■, 
tas taip vadinamame “darbininkų ban
ke” ir visokiuose kooperatyvuose. Bū
dami tose vietose, vogė rankas pasirai
toję. Kongrese raportuota, kad jie tokiu 
būdu yra pridarę nuostolių už apie 500,- 
000,000 franku!

Toliau pranešimas nurodo, kad Socia
listų Partijos kongresas tūlus iš tų vadų- 
vagių išmetė iš partijos, o nuo kitų rei
kalauja, kad jie pasitrauktų iš atsako- 
mingij politinių vietų. Prieš vadus žuli
kus sukilo eiliniai partijos nariai ir pri
vertė kongrese išversti jų darbelius į vir
šų.

Lauksime dabar, ar ponas Grigaitis už 
tai prakeiks visą socialistinį judėjimą.

Kruvinas Bridgeporto Socialistų 
Valdžios Darbas

Spalių 26 d. Bridgeporto revoliuciniai 
darbininkai surengė protesto mitingą 
prieš .Vokietijos nazių agentą, Hitlerio 
valdžios. New Yorko konsulį, kuris buvo 
atvykęs Bridgeportan skleisti fašizmą. 
Bet susirinkimą užpuolė ir išardė miesto 
policija, kuri yra po tiesiogine socialisto 
majoro McLevy kontrole. Policijos pir
mininku yra tūlas Wheeler, kurį nesenai 
fašistai apdovanojo medaliu.

Policijos užpuolimas ant priešfašisti- 
nio susirinkimo buvo toks žiaurus, kokio 
Bridgeporte dar gal nebuvo matyta. Po- 
licistai buožėmis mušė demonstrantus ir 
areštavo darbininkus, šeši darbininkai 
suareštuoti. Jauna lietuvaitė komunistė, 
draugė Mureikiūtė, buvo prisirakinus 
prie stulpo ir sakė prakalbą prieš fašis
tus. Socialistų policija ir ją nuplėšė nuo 
stulpo ir suareštavo. Taip pat suarešta
vo draugę Mureikienę. Tarp suareštuo
tų taip pat matome vardą draugės Že
maitienės, irgi lietuvės.

Tai šitaip Socialistų Partijos vadai ko
voja prieš nazius, prieš fašistus!

Šimto Procentų Sėkmingas 
Streikas

Apie 30,000 Patersono ir apielinkės šil
ko dažų pramonės darbininkų randasi 
streiko lauke. Streiko frontas laikosi 
kietai. Dirbtuvės uždarytos beveik ant 
šimto nuošimčių. Darbininkų laimėji- 
n)as visai netoli, jeigu tiktai darbininkai' 
stovės streiko reikalų sargyboje.

Dažų darbininkai turėtų budėti. Fede
racinės unijos vadai Baldanzi ir Amnii- 
rato turi būt pašaukti prie atsakomybės. 
Jie silpnina streiko frontą su savo slap
tomis derybomis ir su iškėlimu “raudo- 

Darbininkai turi teisę ži- J 
noti visą derybų eigą. Visos derybos tū
ri būt vedamos ir skelbiamos’ viešai. O ■' 
tie, kurie šiandien “raudonąjį” baubą iš
kepa ir gąsdina streikierius, tie sėja su
irutę ir neapykantą tarpe streikie'rių.

Dažų eiliniai darbininkai turėtų parei
kalauti iš savo vadų, kad jie padarytų 
galą slaptoms deryboms, kad jie liautų
si kurstę streikierius vienus prieš kitus 
su savo šauksmais prieš “raudonuosius.” I

no jo” baubo.

Už Kurią Partiją Rei- S'7%c J c 1 rodo, kad,\įi

kia Balsuoti Šiuose 
Rinkimuose?

Kelios partijos ir daugy
bė kandidatų atsišaukia į 
piliečius ir prašo jų para
mos kongresiniuose, valstiji- 
niuose ir miestavuose rinki
muose. Ištisai šalį yūa ke
turios vyriausios partijos, 
būtent, dvi kapitalistinės 
partijos (demokratai ir re- 
publikonai), Socialistų Par
tija ir Komunistų Partija, j 
Kai kuriose valstijose yra 
daugiau partijų. Bet visos 
kitos partijos, abelnai im- įįai7

Roosevelto Berno k r atų 1 
Partija taip pat visuose at
sitikimuose pirmoje vietoje 
rūpinasi kapitalistų, turčių 
interesais. Tiktai pasekmė
je vis augančių bedarbių 
kovų demokratai buvo pri
versti teikti pašalpą bedar
biams. Bet ta teikiama pa
šalpa yra toli gražu nepa
kankama. Tiktai mažytę 
dalelę išmokama bedar
biams tų algų, kurių jie ne
tenka ačiū bedarbei. Tas vie
nas jau parodo skausmingą 
padėtį bedarbių prie Roose
velto “Naujosios Dalybos.”

rinta. Tai kaip gi visos tos į 
keturios partijos atsineša | 
linkui bedarbes?

: įkalinti darbininkų , kovin- 
. Tas aiškiai pa- 

irodo, kad,Nepaisant jų visų 
jkalbų ir nudavimų, kuomet 
j reikia tikrai pasirodyti, So- 
jcialistų Partijos vadai aiš- 
jkiai atsistoja už palaikymą 
kapitalistų, turčių interešų.

Komunistų Partija už 
Bedarbių Interesus

džią ir įviętines valdžias pa
didinti bedarbiams pašal
pas.

Kiekvienas K o m u n i stų 
Partijos kandidatas šiuose 
rinkimuose buvo ir yra va
das bedarbių kovose. Ko
munistų Partijos vadovybė
je tapo laimėta šimtai tūks
tančių Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų narių, šim-

Iš visų partijų, tiktai Ko- tai tūkstančių bedarbių ir 
(munistų Partija visais lai- dirbančiųjų parėmimui Dar- 

Republikonų Partija su (kais ir visuose atsitikimuo- bininkų Bedarbių Apdrau- 
Hooveriu galvinyje pilnai ■ vede ir veda kovą uz be- dos Biliaus, kurį pateikė Ko- 

1 darbių interesus. Dar prieš munistų Partija.
Todėl Reikia Balsuoti už 

Komunistų Paltiją
pimnĄonai, Kurie seui vai- įurįų ar penkiu milionų be-i Iš to, kas, viršuj pasaky- 
dzioje įvairiose valstijose ir reikalus. Kovo 6, i ta, kaip diena aišku, už ką

^vairiuose miestuęse, kąs-^g^p Komunistų Partija | turėtų balsuoti šiuose rinki- 
?.len. i1 iroy°- v ”ie .Prį?" [pradėjo masinę kova už be-!muose darbininkai ir darbi- 

.f.1.6’darbius, kurioje dalyvavo!ninkės, taip pat smulkūs 
virš milionas darbininkų. (biznieriai ir profesionali. 
Šita kova, kuri sudramati-1 Jų pareiga balsuoti už Ko- 
zavo bedarbių reikalus, pa-(munistų Partijos k'andida- 
sibaigė privertimu daugely-1 tus, už kandidatus savo 
je vietų šioje šalyje suteikti j klasės, 

bedarbiams pašalpą. Nuo bių i_____ , ___
to laiko Komunistų Partija gyvenimas ir likimas milio- 
nuolat organizavo bedarbių , nų bedarbių vyrų, moterų ir 
kovas ir mobilizavo skaitlin- (vaikų, tas privalo visais bū- 
gus bedarbių alkanųjų mar- j dais paremti Komunistų 
šavimus ir kitus veiksmus, • Partiją šiuose rinkimuose, 
kurie privertė federalę vai-' J. Stachel.

įrodė, kad jai rūpi ne be- * n .....
darbių interesai bet . palai-j Komunist partija ,adėj() 
Rymas pelnų del turčių. Re- k už tuo laiku esamu ke. 
pubhjLonai, kurie sėdi vai- turi pr nenk;„ ho_! 
džioje įvairiose valstijose ir jar^iu 
įvairiuose mieštuęse, . kas-1

priešingi bedarbių apdrau-

ant, yra dalimi kitų partijų, 
kaip, pavyzdžiui, LaFollette 
Progressive Party, kuri da
lyvauja rinkimuose ant Ro
osevelto “Naujosios Daly
bos” platformos ir t. t.

Iš tų keturių didžiųjų 
partijų, Roosevelto Demok
ratų Partija ir Hooverio 
Republikonų Partija atsi
šaukia, kaip jos sako, ne į 
kurią nors ypatingą klasę, 
bet į “visus žmones”. Šios 
dvi partijos giriasi, kad jos 
atstovauja lygiai reikalus 
J. P. Morgano ir išmesto iš 
stubos bedarbio, Henry For-, 
do ir automobilių pramonės Roosevelto valdžia taip pat 
darbininko, plieno trusto ir vyriausiai rūpinasi kapita- 
plieno vergų, bankierių ir listų . pelnais. Paskutiniais 
nualintų farmerių, interesus 
pietinių valstijų linčininkų 
ir negrų liaudies. Socialistų 
Partija sakos esanti darbi
ninkų partija ir saVo atsi
šaukimą daro ypatingai į 
darbininkus, bet tuo pačiu 
kartu pabrėžiamai sako, 
kad ji atstovauja reikalus, tams, kuomet milionai be- 
visų piliečių. Komunistų ( darbių vaikštinėja alkani.

Socialistų Partija ir 
Bedarbiai

vargingų i armėnų ir žemu-: Socialistų Partija, kuri 
tinęs dalies vidurinės klasės.I sakosi esanti darbininkų ir 
Jinai atvirai sako, kad jinai išnaudojamų masių partija, 
kovoja prieš bankierius, ka- ^ors jra priversta kalbėti 
pitalistus ir turčius. ,

Bedarbių Kančios ir 
Rinkimai

Nuo ko gi šiandien dau- i pat vyriausiai susirūpinus 
giausia kenčia darbininkai ? I išlaikymu kapitalizmo, kuo- 
Bedarbė yra didis darbiniu- ■ met jai prisieina išduoti 
kų klasės prakeikimas. Ar- (kvotimas. Socialistų Parti- 
ti penkiolika milionų bedar-;ja atsisakė organizuoti he
bių. Milionai dirba tik dalį Į darbius kovai už pašalpą ir 
laiko. O kurie dar ir turi; už bedarbių apdraudą. Kuo- 
darbus ir tų ateitis neužtik- met jinai susitiko su augi-
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laikais turčių pelnai be ga
lo padidėjo, tačiaus Roose- 
velto valdžia atsisako ap- 
taksuoti turčius ir aprūpinti 
bedarbius apdrauda. Prie
šingai, Roosevelto valdžia 
dar sušėrė bilionus dolerių 
bankieriams Jr fabrikan-

Partija viena atvirai pareis- j 
kia, kad jinai atstovauja i 
reikalus tiktai darbininkų, Į 
vargingų farmerių ir žemu- ■ 
tinęs dalies vidurinės klasės.

Arthur Kallet, vienas 
‘ iš;autorių knygos “100,- 

000,000 Guinea Piįs”, 
kurioj parodoma, kaip 
įvairūs patentuoti vais
tai ir maistai nuodija 
Amerikos žmones. Jis 
kalbėjo farmacistų su
važiavime jr dar kartą 
nurodė, kaip jie parda
vinėja žmonėms nuo
dus.

kandidatus savo
Kam rūpi bedar- 

reikalai, kam rūpi

į apie bedarbę ir net apie be- 
l darbių apdraudą, tačiaus 
j praktikoje pasirodė palaiky- 
i toja kapitalistų. Jinai taip

Pittsburgho, ir Apielinkės Žinios
į 1st Legislative Dist. (Alleg. 
i'Co.) William Thornton-Max 
(Jenkins.
i 3rd Legislative Distr. (Al- 
i leg. Co.) Frank Alsup.

Senato, Kongreso ir valsti-( 8th Legislative Dist. (Alleg. 
jos legislatūros narių rinkimai 1 Co.) Albert J. Marsh—James 
įvyksta lapkričio 6. Visai ne-1 Richards.
toli. Visi piliečiai kviečiami j 9th Legislative Dist. (Alleg. 
balsuoti už Komunistų Parti- Co.) William Mikades.
jos 'kandidatus. Komunistų, 10th Legislative Dist. (Al- 
Partija’ištikimai gina darbi- leg.- Co.) Morris Schindler- 
ninkų reikalus. • Jinai kovoja Walter Marcus, James Bar- 
už bedarbių apdraudą, už di-i nes-James F. McGuire, 
desnę pašalpą, prieš algų ka
pojimus, prieš 

j ir karą.
Pittsburgh o

kami partijos kandidatai ant ington Co.) Harry J. Hunker 
rinkimų baloto: —Earl Marcus.

H. M. Wicks for U. S. Sena-( 2nd Legislative Dist. (Wą- 
tor, Emmet Patrick Cush for shington Co.) John Smoody— 
Governor, William R. Powell J. W. Woody.
for Lieutenant Governor, Dan! 2nd Legislative Dist. (Fa
ll. Slinger for Sec’y of Internal yette Co.) Agnes Snear,— J. 
Affairs.

FOR CONGRESS
24th District (Fayette-Som

erset Co’s)
Victor Dellarose

31st District (Alleg. County) 
Laura Jane Grubbs

25th Distr. (Washington-
Greene)

Fred Siders
32nd District (Alleg. Co.) 

Ben Careathers
State Legislature(mu bedarbių tarybų, kurios 

jištikrųjų veda kovą už tin- 
i karną pašalpą bedarbiams, 
' Socialistų Partija vietoj ap- 
(vienyti darbininkus budavo- 
jimui bedarbių tarybų, pra
dėjo organizuoti naujas at

skiras bedarbių organizaci- 
įjas griežtai Socialistų Par
tijos kontrolėje.’ Socialis
tams daugiau rūpėjo kont
roliavimas bedarbių, negu 
kova'UŽ bedarbių interesus. 
Jie atsisakė paremti vienati
nį naudingą bedarbių ap- 
draudos bilių, kuris yra 
įneštas kongrese, tai yra, 

■ Darbininkų Bedarbių Ap- 
jdraudos Bilių (H.R.7598). 
(Taip pat jie atsisakė orga- 
'nizuot bendrą bedarbių vei- 
| kimą kovai už pašalpą ir ap- 
i drauda. O kur Social. Par
yti ją turi valdžią savo ran- 
jkose, kaip Bridgeporte ir 
iMilwaukej, ji elgiasi su be
darbiais taip, kaip republi- 
, konai ir demokratai. Ji pa
siunčia policiją išardyti dar- 

! bininkų demonstracijas ir

Visi Balsuokime už Komunis- ’ 
tu Partijos Kandidatus 

Lapkričio 6-tą

1st. Legislative Dist. (Camb- 
terorą, fašizmą ria Co.) Elmer Kish—Stephen 

Gavura.
apielinkėj se-! 1st Legislative Dist. (Wash-

i

■>

W. Thompson.
Geriausia balsuoti už visą 

Komunistų ' Partijos tikietą. 
Nes visi kandidatai yra geri 
kovotojai už darbininkų reika
lus. Kitos Partijos ir jų kan
didatai nieko gero darbinin
kams nesuteikia, tiktai apgau
dinėja darbininkus. Todėl vi
si darbuokimės, kad Komunis
tų Partijos kandidatai gautų 
kuodaugiausia balsų, idant ga
lėjus parodyti valdančiajai 
klasei, kad darbininkai jau. 
nebemiega.

Komunistų Partijos 
Lietuvių Biuras-

IBBO. ...
ERKES! 7 

THAELMAW
•LEADER ■>/.

ŠYPSENOS

St. Louiso mieste prie 
Vokietijos konsulato pi- 
kietuoja darbininkai ir 
reikalauja paliuosavimo 

Komunistų Partijos va
do Thaelmanno.

'Kaip šaukia, taip Atsiliepia
Sykį vargingo farmerių 

. < moteris nuvežė artiman 
(miestelin ir pardavė vienam 
krautuvininkui šiek tiek 
sviesto. Kitą savaitę atva
žiavus, krautuvininkas far- 
'merkai sako:

“Pereitą savaitę jūsų at
vežtasis sviestas nesvėrė po 

[pilną svarą.” .
“Vaje, vaje, kaip jau čia 

galėjo būt?” sako farmer- 
ka, ir aiškina: “Matai tam
sta, tą dieną'mano vaikutis 
buvo kur tai nudėjęs mano 
svarinę vogą, ir aš, vietoj 
vogos, pavartojau tą svarą 
(cukraus, kurį buvau ką tik 
i iš jūsų nusipirkusi.” 
) Surinko Juodvarnis.

"laisvės” Skaitytojai, Ateikite Talkon Ko munistu Partijai Šiuose Rinkimuose, Visur Agituokite už Jos Kandidatus Rinkimuose!
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Darbininkė ir Šeimininkė
t

Parašė Jou Shih. Vertė Proletarė

Vergė Motina
(Tąsa iš pereitos “D. ir š.” laidos)

Išvakarėse apleidimo namų ji pasirinko 
tamsiausią kampelį kambaryje. Priešais pe
čių spingsojo korosininė lempa, kuri suteikė 
tiek šviesos, kiek žybčiojančioj i musė. Ji laikė 
ant rankų Pavasai- o Turtą ir glaudė veidą 
prie jo plaukučių. Jos mintys nuplaukė labai 
toli, net ji pati negalėtų pasakyti kur. Pa
maži jos vėl sugrį.čdinėjo atgal į čia, atgal 
prie kūdikio. Ji atsišaukė į jį lėtu balsu:

“Pavasario Turte, mano brangusis!”
“Mama!” atsiliepė vaikutis, laikydamasis 

jos krūties.
“Mama rytoj išeis...”
“Hm,” atsakė jai vaikas, tik per pus su

pratęs, jautriai glausdamas galvutę prie jos 
krūties.

“Mama nesugrįš. Ji negali sugrįžti, ne per 
tris metus!” Ji apsišluostė akis.

“Kur mama eis?” klausė kūdikis, i paleidęs 
iš burnos spenį. “Bažnyčion?” i

“Ne, jinai eis už dešimts mylių,' pas Li 
šeimyną.”

“Aš taipgi eisiu!”
“Brangutis negali eiti kartu.”
“Ne!” jis niurnėjo nepatenkintai, grįžda

mas prie menko pieno ištekliaus.
“Tu pasiliksi namie su tėte. Tėtė prižiūrės 

mano brangutį. Jisai miegos su brangučiu, 
ir išves brangutį pažaisti. Daryk viską, ką 
tėtė lieps, tai viskas. O po trijų metų.. . ”

“Tėtė mane muš!” vaikas pertraukė verks
mingu balsu.

“Tėtė daugiau nemuš tave,” ji tarė, tuo 
pačiu sykiu glostydama jo dešinį veiduką, kur 
buvo užsilikęs randas nuo špato rankenos kir
čio, kurį jo tėvas įrėžė trečią dieną po nužu
dymo jo mažytės sesers.

Jai norėjosi ką nors daugiau sakyti kūdi
kiui, bet kaip tik tu laiku jos vyras įsvyravo 
pro duris. Jis priėjo prie jos ir, siekdamas 
viena ranka kišeniun, tarė:

“Aš jau gavau 75 dolerius iš suderėtų pi
nigų. Kitą tris dešimt užmokės į 10 dienų 
po tavo ten pribuvimo.”

Patylėjęs jisai dadėjo: “Jie sutiko atsiųsti 
nešamą kėdę tave paimti.!’

Vėl tyla. “Ir jie sutiko, kad kėdės nešėjai 
pribus tuojaus po pusryčių.”

Su tuo jis ją paliko ir išėjo atgal pro duris.
Tą vakarą nė jos vyras, nė ji nevalgė va

karienės.
Sekamą dieną lynojo smulkus pavasario 

lietus.
Kėdė pribuvo anksti. Ji visai nemigo pa 

kutinę naktį. Pirmiausia ji sulopė Pavasario 
Turto visus sudriskusius drabužius. Pava
saris buvo veik praėjęs, greit pribus vasarą, 
vienok jinai sujieškojo net suplyšusį vatinį 
švarkutį, kurį jis dėvėjo per žiemą. Sutvar
kius, viską padėjo sale tėvo, kuris;jau mie
gojo lovoj. Tuomet ji atsisėdo šaje jo ant 
lovos krašto ir bandė į jį kalbėti. Bet ilga 
naktis slinko lėtai prie pabaigos jai ne
pratarus nė žodžio. Sykį ar porą jinai su
koncentravo drąsą atsišaukti į jį, bet ji nieko 
suprantamo nepasakė, negi ištarė užtektinai 
garsiai, kad jį išbudinti. Galų gale jinai pa
tylomis atsigulė.

Kaip tik jos minčiai atsipalaidojus iki be
jausmės, atbudo Pavasario Turtas^ Jis trau
kė savėp motina ir norėjo keltis. Apreng- 
dinėdama ji jam kalbėjo:

“Brangutis turi būti namie geras vaikas, 
ir neverkti, kad tėtė nemuštų tave. O mama 
nupirks brangučiu! daug saldainių. Bran
gutis neturi verkti.”

Vaikutis, be jokio liūdesio ženklo, atidarė 
lūputes ir ėmė dainuoti.

“Nedainuok,” ji tarė, bučiuodama jo vei
delį. “Tėtę išbudinsi!”

Už durų ant suolo sėdėjo kėdės nešėjai, rū
kydami ilgas pypkes ir pasakodami pasakas. < 
Neužilgo ir Sun moteris pribuvo iš netoljnfl^ 
kaimo. Jinai buvo sena moteris, piršlė, su 
dideliu sandėliu pasaulio žinybos. Įeidama ji 
nusišluostė nuo drabužių lietaus lašus ir pra
bilo į juos:

“Tai lyja! Tai lyja! Tai yra ženklas, kad 
nuo šiol bus derlius jūsų namuose.” Ji apsi
suko porą sykių kambaryje, kaip geras pirk
lys ir padarė kelias pastabas kūdikio tėvui, 
duodama suprasti, kad ji įvertintų piršlybų 
kyšį. Juk tai dėka jai, galų gale, išrendavo- 
jimo sutartis padaryta taip švelniai ir pelnin
gai. “Atvirai kalbant,” Pavasario Turto tė
vui ji pripasakojo, “už kitą 50 dolerių senis 
būt galėjęs nusipirkti sau sugulovę.” Tada 
ji pristojo moteriškę skubinti, bet pastaroji 
sėdėjo nesijudindama su Pavasario Turtu glė
byje. Sena piršlė šaukė į ją spiegiančiu bal
su :

“Kėdės nešėjai nori sugrįžti namo pietų.

i Tu vely rengkis eiti.”
Moteris pasižiūrėjo į ją, tarsi sakytų:
“Ištiesų, aš nenoriu eiti! Palikite mane 

čia būti ir badauti.”
Piršlė suprato kas radosi ant jos lūpų. Ji 

priėjo prie jos ir pritartinai nusišypsojo.
“Tu esi puiki merga, ištikrųjų. Ką gi dau

giau Geltonpilvis tau begali duoti? Ten yra 
šeimyna, kuri turi įvalias pavalgyti ir dar 
atlieka, du šimtu akrų dirvos, įvalias pinigų, 
nuosavas namas, samdyti darbininkai ir ban
da. Pati yra gero būdo ir labai mandagi ki
tiems. Kiekvienu sykiu, kada ji susipažįsta 
žmones, ji duoda maisto dovanas. Kas liečia 
senį—ištiesų jis nėra senas; jis turi baltą 
veidą ir visai be barzdos. Nuo daug studi
javimo jis yra elegantiškai palinkęs. Bet man 
nėra reikalo tau pasakot. Kaip greit tu nu
lipsi iš kėdės, tu patirsi, kad aš nemeluoju sa
vo piršliavime. ”

Moteris nusišluostė ašaras.
“Pavasario Turtas,” ji tarė švelniai. “Kaip 

aš galiu jį taip apleisti?”
“Nesirūpink apie jį,” tarė senė, uždedama 

ranką ant jos peties ir prisiglausdama veidu 
prie jų dviejų. “Jis jau trijų metų. Senuo
liai sakydavo: ‘Trys ar 4 metai ir jis palieka 
motiną.’ Jis jau gatavas tave palikti. Jeigu 
tu tik pasistengsi savo pilvu ir atvesi kūdikį 

I ar du ten būdama, viskas bus gerai.”
Kėdės nešėjai už durų reikalavo skirtis, 

murmėdami: “Juk jinai ne jaunuolė nuotaka, 
ko čia daug verkti!”

Senė atėmė iš jos rankų Pavasario Turtą.
“Aš jį imsiu su savim,” ji rėkė.
Kūdikis verkė ir spardėsi, bet galop tapo 

Į išneštas pro šonines duris. Motina, lipdama 
| kėdėn, šaukė į juos:

“Neškite jį atgal stubon. Lauke lietus lyja” 
j Jos vyras sėdėjo rankomis galvą pasirėmęs, 

jis nesijudino negi pratarė nors žodį. j
* * *

Iki kaimo buvo dešimts mylių, bet kada 
antru sykiu nuleido kėdę, jie jau buvo vietoj. 
Smulkus pavasario lietus prasiskverbė per 
audeklinę užlaidą kėdės ir permirkę jos ap- 

i siautalą. Jąh pasitiko riebučkė moteris apie 
; 54, ar 55 metų, įžiūrinčiomis akimis. “Tur 
i būt bus jo žmona,” tarė ji pati sau, ir žiūrė- 
i jo į ją tylomis, gėdydamas! jos. Anoji drau- 
i giškai nuvedė ją iki laiptų, kuomet augštas 

liesas vyras, su švelniu apvaliu veidu, išėjo 
iš stubos. Atydžiai apžvelgęs naujai atvyku
sią, jis plačiai nusišypsojo ir tarė:

“Tu pribuvai gana anksti, ar ne? Ar tavo 
i drabužiai šlapi?”

Senesnė moteris nekreipė atydos į jo buvi- 
■ ma.

“Ar turi ką nors kėdėj?” ji užklausė.
“Ne, aš nieko neturiu.” f"
Būrelis kaiminkų susirinko už durų ir žiū

rėjo iš užkampių, kada jie ėjo stubon.
Ji negalėjo įsivaizdinti, kodėl jai mintyje 

buvo senieji namai ir kodėl ji negalėjo už
miršti jo, Pavasario Turto. Juk buvo aišku, 
kad ji turėtų sveikinti save su ’prasidedan
čiais trim metais. Kaip ši stuba, taip ir šis 
vyras, kuriam ji tapo išrendavota, buvo ge
resni už paliktuosius. Siutsai, be abejonės, 
buvo prielankus ir geras žmogus, su tykia 
kalba, kuomet jo žmona buvo netikėtai prie
lanki, su jos rūpestingumu ir nepaliaujančia 
kalba. Ji pasipasakojo visą savo gyvenimo is
toriją su savo vyru, nuo laiko jos gražių ir 
linksmų vedybų iki šiandien—laikotarpį 30 
metų. Ji pagimdžius vieną kūdikį, ji sakė, 15, 
ar 16 metų atgal. Buvęs sūnus ir, anot jos, 
labai gražus ir gudrus kūdikis, bet miręs nuo 
tymų prieš sulauksiant 10 mėnesių amžiaus. 
Ji nesulaukė daugiau kūdikių. Jinai pageida
vus, kad jis vestų sugulovę, bet ar tai iš mei- 

! lės prie jos, ar nesuradus patinkamos moters, 
ji nepaaiškino, jie vienu du pragyveno iki 
šiol. Nuoširdaus būdo jauna moteriškė klau
sydama jos kartais jautė džiaugsmą ir skaus
mą, kartais kilnumą ir slogutį. Galop, sena 
ponia pasuko prie to, ko iš jos tikimasi. Nuo 
to jos veidas paraudo, bet senoji tarė:

“Tu jau auklėjai kelius kūdikius, žinoma 
j tu tą viską žinai. Aš esu tikra, kad tu tame 
! patyrus daugiau, negu aš.” Ir su tuomi senė 

ją apleido.
Tą vakarą siutsai taipgi daug kalbėjo apie 

šeimynos reikalus, dalinai su pasididžiavimu, 
del įtikinimo ir, dalinai, kad jai patikti. Ji 
sėdėjo prieš raudonmedžio šėpą, kokios ji nie
kad neturėjo savo namuose. Ji plačiai atda
romis akimis ją apžvelginėjo, kada siutsai at
ėjo ir prieš ją atsisėdo.

“Kaip tavo vardas?” jis paklausė.
Ji neatsakė, negi nusišypsojo, bet pakilo ir 

nuėjo prie lovos. Siutsai ją pasekė ir juok
audamas paklausė jos:

“Sarmatinies? Aha! Tu galvoji apie savo 
vyrą, ar ne? Aha! Aha! Gerai, dabar aš esu 
tavo vyras.” Jo balsaš buvo švelnus. Jis iš
tiesė į ją rankas ir patraukė už rankovės. 
“Neliūdėk. Turbūt tu rūpinies apie savo vai

ką taipgi. Bet ” (Bus daugiau)

LAPKRIČIO 6 DIENA BALSUOKITE Už 
KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATUS

Saginaw, Mich

grėsė, Paryžiuj. ’ : :
Clara yra viena pirmųjų Ko- 

n munistų Partijos narių ir pri
klauso Raštinių ■ Darbininkų 

, Unijoj.
žymiausia, tačiau, yra jos ro- 

llė moterų šeimininkių organi- 
Izacijoj, Darbininkų Klasės Mo-

Kandidatė Clara Bodian
Clara Bodian kandidatuoja į zac’j°L Darbininkų Klasės Mo- 

asemblymanus nuo 5-to distrik-1^eriĮ Taryboj. Gal nėra moters, ~ 
to, Bronxe.

Tik viena savaitė beliko iki 
rinkimų. Ypač šiemet labai 
svarbu visiems dalyvauti balsa
vimuose ir parodyti savo atsi- 
nešimą į “Naujos Dalybos” ba-

Dirbančios Moterys ir Mer-'do programą. Geriausiu pro
gines, Kovokite už Lygias (testu prieš “Naujosios Dalybos” 

| vergiančius, streiklaužinius iri 
Įfašizuojančius žygius bus mū
sų paduoti balsai už Komunistų 

• Partijos kandidatus.
| šiame skyriuje jau nekartą 
rašėm, kad mes turime didelį 
skaičių moterų kandidačių 
įvairiose valstijose ir apielinkė- 
se. Jos visos turi puikų kovo- 

, 'tojų už darbininkų reikalus re- 
ikordą. Vienos iš jų jau žino- 

' mos darbininkų organizacijose 
;ir kovose per eilę metų, kitos 

Ar bereikia didės-;nauiai atėjusios į mūs judeji-

Algas su Vyrais
Fandrėse dirbančios moterys 

yra didžiai išnaudojamos. Kaip 
vyrai, taip ir moterys daugiau
sia dirba prie korių ir jos dir
ba už pusę kainos. Vyras dirb
damas prie tūlų korių padaro 
nuo 60 iki 75 į valandą, o mo
teris padaro iki 100 į valandą. 
Tai yra baisus skubinimas ir 
vyras už tą darbą gauna 53 c. 
į valandą, o moteris-mergina už 
tą patį darbą tegauna tik 25c. i 
į valandą, 
nio išnaudojimo? Taip pat yra;ma* 
ii- prie kitų darbų.

Draugės moterys ir mergi
nos! Jeigu jūs padarote dau
giau darbo, tai kodėl jūs nerei
kalaujate savo boso, kad 
jums mokėtų bent lygiai su vy
rais, 
būdu išmetate savo vyrus iš 
darbo, 
tas. 
turi būti namie ir atlikti nami
nį darbą, < 
algos dirbat ir padarot daugiau . ,.... tla. Vos sulaukus 12 metu am-
pro u cijos. Įžiaus jinai pradėjo dirbti taba-

Draugės moterys, argi jūslko fabrike. Ten ji dirbo dau- 
nesuprantat, kad tegaudamos'gelį metų, praleisdama 11 va- 
pusę užmokesčio už tą patį dar- 'landų fabrike, o vakarus—baž- 
bą negalit žmoniškai gyventi, ’nyčioje.
Kada jūs nueinate į krautuves, Į Kartą, vestuvėse, Margaret 
argi gaunate pragyvenimo reik-'susipažino kitus jaunus žmones, 
menii už pusę kainos? Ar jūs Su kuriais ji susieidavo bažny- 
galite važiuoti traukiniu ar gat- tiniuose parengimuose ir kituo- 
vekariu už pusę kainos? Ar ga-'se “padoriuose” suėjimuose, iki 
lite įeiti į teatrą? Drabužių nauji pažįstami nusivedė juos 
krautuvėj jūs turite daug bran- j susirinkimą, kur jauna Mar
giai! mokėti, negu vyras. O jūs gapet išgirdo socialistines teori- 
dirbate už per pus mažesnę mo-'jas: kajp i§kil6 kapitalizmas, 
kestį. Tokiu būdu jums ir jū- kajp išsivystė darbininkų kla- 
sų šeimynai prisieina badauti. lSė, apie jos istorišką misiją iš-

Draugės moterys ir mergi-, sigelbėti save ir suteikti žmoni- 
nos! Organiziiokitės sykiu su naują žmogišką gyvenimą, 
vyrais į tvirtas darbininkiškas •sunaikinnnt šią kapitalistinę 
unijas ir dalyvaukite visuose'.sistemą, kuri išsivysto į fašiz- 
susirinkimųose, kovokite už ly- ma a^neša suirutę ir karus.

Už šešių mėnesių Margaret

ir

Atminkite, kad jūs tuo

Jūs užirhate vyrų vie-

Kandidate Margaret Cowl
Štai mums gerai žinoma Mar

garet Cowl (Undžienė) kandi
datuoja į New Yorko valstijos 
senatorius. Tai viena iš nedau
gelio pirmųjų čiagimių lietu
vaičių, kuri dar jaunutė būda
ma atėjo į mūs judėjimą ir ja
me neatlaidžiai, nuoširdžiai ir

Jūs vyrai, broliai, tėvai sekmingai dirba jau daug metų.
Margareta gimė Brooklyne• — V (Al V VC.V K ’ 11'o jus uz pusę vyrų . .. . . _ ... . ., / . , . * kur n lanke parapijinę mokylir ir ncirlm-nr rlmicrimi 1

gias teise^ Paimkite savo bo- už šešių mėnesių Margaret 
sui už apykakles ir pareįkalau-1 jau buvo Socialistų Partijoj or- 
kite, kad ir jums turi mokėti ‘ganizatore.
lą-p/tį, kaip ir vyrams. Drau- tais> kajp tik po paskelbimo pa
ges, stokite į kovą, kad panai- saulinio karo, 
kinti tą supuvusią kapitalizmo 
tvarką.

Saginaw Alginis Vergas.

Tai buvo 1914 mė-

Jinai paskiau, 
sykiu su kitais kairiojo sparno 

j veikėjais, apleido SP ir buvo

Vėjai ir Šaltis

J

kuri nebūtų girdėjusi apie' 
iDKMT (Council of Working' 
; Class Women) didelius darbus: 
kovingai pravestus ir laimėtus 
rendos streikus, streikus ir pi- 
kietus prieš maisto brangumą, 
gelbėjimą dirbtuvių darbininkų 
streikams masiniu pikietu, mai
sto stočių įrengimu ir kitais ~ 
darbais. Jos yra uolios rėmė-? r 
jos Komunistų Partijos ir veik- ” 
liai dalyvauja visose kampani-. 
jose.

Tos organizacijos eilėse rasi-* 
me šimtus kovingų moterų, at
sižymėjusių svarbiais darbais. 
Clara Bodian, sumaniu ir pasi
ryžusiu vadovavimu i? veikimu, 
daug prisidėjo prie išauklėjimo 
šios organizacijos kadrų ir sėk
mingai veda tą darbą tolyn.

Komunistų kandidatų sąra
šuos yra šimtai tokių Clarų. 
Darbuokimės su padvigubinta

Jinai turi stiprų 
darbininkės veikėjos rekordą

Jinai irgi nuė
jo dirbtinų gėlių 
gaminimo fabri- 
kan būdama vos 
14 metų amžiaus, 
kur ji išbuvo apie 
12 metų. Tuo lai
ku ji veikė orga- 
n i z a v i me savo
amato darbininkų, dalyvaudama 
vadovavime streikų 1917 ir 
1925 metais. Pasaulinio' ka^o 
laiku ji veikė Gėlių ir Plunks
nų Darbininkų Unijoj. Vėliau, 
kada negalėjo gauti daugiau 
savo amate darbo už savo veik
lumą, jinai dirbo prie įvairių 
darbų, o 1927 metais tapo raš
tinės darbininke.

Jinai laimėjo šešių menesių 
stipendiją nuo Nacionalės Mo
terų Darbo Unijų Lygos, taip
gi lankė Bryn Mavr vasarinę j energija už komunistų kandida- 
mokyklą. Į Darbininkų Klasės i tus ir Komunistų Partijos pro- 
Moterų Tarybą ji atėjo kaipo gramą šią paskutinę savaitę, 
techniška darbininkė, 1928 me
tais. Neužilgo tapo įtraukta į jos susirinkimuose,
tos organizacijos vadovybę ir KP platformą.
dabar yra tos organizacijos cen- Raginkim darbininkus stoti 
tro sekretore.

Pereitą rugpjūtį jinai

Dalyvaukim rinkimų kampani- 
Platinkim 

Rinkim aukas.

mūsų partiją, o už vis labiau 
buvo raginkim balsuoti lapkričio 6 

virš minėtos organizacijos dele- dieną ir balsuoti tik už komu- 
gate Pasauliniam Moterų Prieš- nistus. 
kariniam-Priešfašistiniam Kon- N. M.

SCOTTSBORO MOTINOS ŠAUKIA REMTI T.D.A
Keturios Scottsboro motinos, 

Mrs. Viola Montgomery, Mrs. 
Josephine Powell, Mrs. Ida 
Norris ir Ada Wright, atsišau
kia į darbininkus remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigynimą 
kovoje už jų vaikų gyvybę. Da
lyje pareiškimo sakoma:

“Šiuo krizio už mūs vaikų gy
vybę laikotarpiu, mes, Scottsbo
ro motinos, šaukiame visus žmo
nes remti Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą ir Nacionalį 
Scottsboro - Herndon Veikimo 
Komitetą jų kovoje už 
ir laisvę visų devynių 
Scottsboro’ vaikinų.

“Mes norime,-kad tik
jo advokatai vestų mūsų vaiki
niu bylas, dėlto, kad TDA per 
tris ir pusę su virš metų, savo 

viena iš pirmųjų Kompartijos (pasauliniai plačiu masių protes- 
narių. Nuo to laiko ji veikliai 
dalyvauja organizavime mainie- 
rių, siuvėjų ir audėjų darbinin
kų.

Ji daug pasidarbavo Am.

gyvybę 
nekaltų

TDA ir

Sekmadienį rytinėmis valsti
jomis perėjo smarkus vėjas ir (Prieškarinėj-Priešfašistinėj Ly

goj, gelbėdama sutverti moterų 
komitetus, kurie pasiuntė dele- TDA mūs niekad neapleido, 
gates į Paryžiaus Kongresą.
Dabar ji vadovauja Komunistų j ninkės ir darbininkų pritarė- 
Partijos darbui tarp moterų ir [jos! Išgirskim tų biednų moti- 
redaguoja “Working Woman.” nų šauksmą gelbėti nekaltus

sniegas. Du žėgliniai laivai 
buvo išmesti į New Yorko pa
kraščius smarkaus vėjo. Sako, 
kad jau senai tokis vėjas per
ėjo. New Yorko mieste smar
kiai atvėso.

aukas

darbininkų klasės sūnus, šau
kime protesto mitingus, siųski- 
me protestus, rinkime 
TDA, kad Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas galėtų vesti 
Scottsboro kovą iki laimėjimo.

Darbininke. ’

K
$

VALGIU GAM1 
NIMAS

Jautienos šutinys
I Du svarus pigios jautienos,
1 geriausia kaklo, ar peties; jei
gu mėsa per riebi nupjauk dalį 
taukų, nuplauk mėsą ir sudėk 
į didoką puodą, užpilk 2 kvor
tas verdančio vandens, pridėk
2 smulkiai supjaustytus cibu
lius ir 2 dideles morkas, su
pjaustytas į mažus šmotelius. 
Pridėk druskos ir pipirų pagal 
skonį. Virink apie 3^2 valaus .. :•

■

tu, išgelbėjo mūs vaikų gyvas
tis. Balandžio mėn., 1931 me
tais, kuomet mūs vaikai tapo 
sufrėmuotais žaginimo kaltini
mais nuteisti, TDA atėjo mūs

dos ant ne labai karštos ugnies. - ' 
Paskutinį virimo pusvalandį . 
pridėk 3 ar 4 dideles bulves, su- *. 
pjaustytas gana smulkiai. Šu
tinys turi būt gana tirštas ir 
tamsiai rudos spalvos, kuomet 
jau gatavas valgyt.

pagalbon, kuomet mes buvom 
bespėkės gelbėti, ir nuo to laiko 

M
Klasiniai sąmoningos darbi-'

Totoriii Sovietinės Respublikos Ūkyje Baigiant Javu Kūlimą

Milžino kooperatyvio ūkio darbininkės-savininkės linksmai' baigia kulti javus ir 
rengiasi smagiom užbaigtuvėm. Yra kuo džiaugtis. Didžiulės stirtos šiaudų liudi
ja, kad ir duonutės nestokuos. Jos pačios sau šeimininkės. Nereiks alkti užbaigus 
darbą ir kautis su policija beduonių linijose, kaip pas mus, Amerikoj.

i Viralas iš Cauliflower ■ • •
Vieną didelį, ar du mažiukus 

(cauliflower (žiedkopūstus) nu- 
jmazgot, supjaustyt į mažus 
šmotelius, užpilt 2 stiklus van
denio, supjaustyt vieną cibulį, 
įdėt pusę šaukšto sviesto, drus- 

! kos ir pipirų pagal skonį, ir 
virt ant lengvos ugnies 20 mi- - 
nučių. ! 
šaukštus rūgščios Smetonos, o 
jeigu neturi rūgščios Smetonos, 
tai galima nuo viršaus pieno 
bonkos nupilti saldžios smeto- 

, nos. Labai skanus ir geras val
gis kiekvienam. *•’*

Paskui įdėt 2 didelius f .. .

Obuolių ir Kiaušinių 
Pyragas

Padaryk kiek nori paprastos 
obuolių košės. Prie kiekvieno 
puoduko košės įmaišyk 2 gerai 
išplaktus kiaušinius ir puo
duko saldaus pieno, žiūrėk, 
kad mišinys būtų gana saldus. 
Įdėk į pajines blėtas lakštą pa
prastos pajui išvoliotos tešlos, 
tada
Sinį, ajjiumovj n vnoų uuunviju 
arba cinamonais ir kepk karš- 
tame

>:

f.

H

i
-c

h. •

*

‘lįjF m

o®
įdėk obuolių-kiaušinių mi- ‘' 
apibarstyk viršų nutmegu

pečiuje.
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ant žemės apie 800,000,000 
metų atgal, ir jeigu jūs lankė
te augštesnes mokyklas, jūs tu
rėjote su tuo susipažinti.

Jonistu Misijos Bridgeporte
Iš kur tai atsibastė į Lietu- 

tuvių Auditoriją kokie tai Jo- 
nistų tikėjimo apaštalai, ark. 
Genutis ir 'kun. Liūtas, na, ir 
sako pamokslus kas sekma
dienį, tik visa bėda, kad nie
kas nenori klausyti jų pamok
slų. Pereitą sekmadienį buvo 
susirinkę klausytojų nevisai 
tuzinas, bet ir tie nevisi norėjo 
klausyt ją pamokslų, kai ku
rie kiek pasiklausę—išėjo.

Tie dvasios ubagai kalba vi
sokiausių nesąmonių, tiesiog 
negali susilaikyti nuo juoko iš 
jų žioplumo. Ark. Genutis 
nuduoda dideliai mokytas asa- 
ba, bet nemoka paprastos sa
vo kalbos. Jis kalbėjo apie 
visus galus. Niekino medici
ną, daktarus, kliuvo ir Dr. Bie- 
žiui, bet jis garbino numiru
sius, ypatingai Dr. Karalių, 
skaitė kai kuriuos jo raštus.

Jis sakė, kad komunistai su 
socialistais buvo pritvėrę viso-Į 
kių bendrovių, Rūbo, Atstaty
mo ir dar kt. ir visos suban
krutavo dėlto, kad netikėjo į 
dievo galybę. Tai matote, ko
kia išmintis ir žinojimas to ku-j 
nigėlio. Jog tą kiekvienas ži- įj. prįe tam, dar ir jų 
no, kuris tik skaitė laikraščius, įgS 
kad tas bendroves tvėrė kleri- veda, atėjo į pagelbą 
kalai, tautininkai ir socialistai. 
Komunistai ir tuomet vedė ko
vą prieš tuos tvėrėjus, kaip 
bile prieš kokius apgavikus.

Jie kunigiškai pripliauškė 
dar ir didesnių nesąmonių, bet 
neapsimoka laikraštyj vietos 
užimti.

Pabaigus jiems pamokslus, 
buvo duodami klausimai. Tū
las klausytojas jų pamokslų 
pastatė jiems klausimą:

“Kaip jūs galite mokslą su
derinti su tikėjimu žemės se
numo klausimu?” Juk mokslas 
čia skiriasi nuo tikėjimo, kaip 
saulė nuo žemės. Mokslas sa
ko, kad mūsų žemė tūkstan
čius milionų metų senumo ir 
kad pirmutinė gyvybė atsirado

I viršininkus neprielankiai—ga- ir ant toliau, idant galėtum pa-j =*••....
■ vo tą patį. Mūsų biznio agen- siliuosuoti iš kapitatalistinio I PRANEŠIMAI Iš KITUR 
tas, K. Matuliauskas, tnūbina surėdymo taip, kaip draugai' 
su Baltimorės Joint Boardo Sovietų Rusijoj.
viršininkais į vieną dūdą, bet) Toliau kalbėjo draugas Ku- 
kokią naudą turi Baltimorės < kaitis ir paprašė susirinkusiųjų 
VvGoiiX.r,; 9 NTzU '"-‘"'^'paremti Darbininkų Apsigyni-1 susirinkimą lapkričio 4-tą, 1934 Lie-' •

mą. Visi dalyviai tam prita-ituvui Svetainėj, 29 Endicott St., 
rė ir auku tano surinkta 820 i10:30 Drau^ai» ateikite I daugle ir aUKU capo sunnKia anį susirinkimo, nes bus daryta ta-j 
25. Aukavusiųjų vardai: (rimai kas link teatro. Atsiminkite,!

Draugai Rindzevičiai $3.00 ; ika? reiks darbininkų.^ Bus kalbamai 
draugai Kavalčiai $2.00; po Įgjku> 
$1: Šimkienė, Gutauskai, Kan-- 
gisierienė, jos duktė Sophie, 

turime Yurgeliunas, Pūkeliai, Januše- 
Unijų vičius, Andreliūnas, Potsienė,

tvėrimas po visais kilniais var- Eukitis. Po 50 centų : Vainau- Kua*j°.s Revoliucijos Apvaiksčiojnnas 
dais musų padėties nepataisys, iskai, Kukauskas, Podziunas, j Broadway ir Cristina gatvių Are- 

I jeigu jose nebus rimtų kovoto-' Lapinskai; po 25 centus: Kun-Inoj įvyks Rusijos revoliucijos perga-

kriaučiai? Nei jokios, apart 
užsimokėti duokles Hillmano 

i mašinai.
Ką tokiame atvejuje reikia 

daryti? Kaip kam gal atrodys 
neparanku, nemalonu, bet, vy- 
ručiai, be išvystymo kairesnes 

[rimtos opozicijos mūsų lokale 
(neapsieisime. Ją mes 
neatidėliodami vystyti.

O ką šventraštis sako apie 
žemės senumą? Dievas į še-j 
šias dienas sutvėrė viską 6,000 j 
metų atgal. Dievas pirmą die-' 
na pirmiausiai sutvėrė dangų, 
ir žemę. Paskui dievas tarė : i 
‘tesiranda šviesa’, 
šviesa; dievas pamatė, 
šviesa yra gera—atskyrė švie
są nuo .tamsos: šviesą pavadi
no diena, tamsą naktimi. 
Reiškia, kad tas viską žinąs ir 
ir galįs dievas pirmiau nieko 
nežinojo apie šviesą, tą mato- i 
me iš jo paties pasakytų žo
džių, kad jis tik sutvėręs pa
matė, kad šviesa gera ir at
skyrė šviesą nuo tamsos, pava
dindamas šviesą diena, tamsą 
naktimi. Tai iš kur galėjo bū-į 
ti dienos šviesa tuo laiku, kad 
dievas tik ketvirtoj dienoj 
tesutvėrė saulę, mėnulį, žvaig
ždes ir sukabinėjo jas padan-| 
gėje? Tai taip šventraštyje . .. ,.
yra pasakyta. Tas klausimas "le. bus priverst! skaitytis su 
juos taip sumaišė ir sunerva- 
vo, kad abudu griebėsi aiškiu-!

i “sesu-:

atsirado I
jų už darbininkų reikalus. 
Taip vot ir mes, jeigu turėtu
me nepataikūnus darbdaviams

WORCESTER, MASS.

■■■ 'A"— " V : ’ ' . ; •

v V; Trečiadienis, SpalioBl, 1934
....... ....................... 1 i .! . f" ,....

way, 8 vai. vakare. Drg. R. Mizara Į GREAT NECK, N. Y. 
yra • 1 —
kys

mokytojas; taipgi studentai sa 
prakalbas.

Kviečia. Komisiją.

i

ALDLD Cent. Komitetas.

°

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

! Liet. Darbininkai rengia puikų ba
lių su programa, a lapkričio (Nov.), 
8 vai. vakare, Vernon Hall, 211 St. 
and Bayside. Bus gera orkestrą ir 
muzikalė programa, taipgi bus ir

dabar “Priekalo” rei- 
tai yra pavienių nu- 

platinimu, prenumera-

skaitlingai atsilankyti, nes yra 
svarbių dalykų apkalbėti, ir 
senų dalykų pabaigti.

Kviečia komisija.
(258-259)

visus atsilankyt, užtikriname visiems 
gerą laiką.

Kviečia Komisija.

3

| 
I

HARTFORD, CONN.
t • . • v • -m" i i -i T.D.A. susirinkimas įvyks 5 d. lap- tr/M'dŽiu valcriu ir cėrimu KviečiamLietuvių DarbminKų Kliubas laikys kri{; (N . 67 Park gt. Kviečiam 8^ra“U sirinkima lanknčio 4-ta. 1934 T,ie- i . ; _ i.„i: __  __

Visi dalyviai tam prita-, tuvixi Svetainėj, 29 j 10:30 vai. ryte. J 
ant susirinkimo, nes bus daryta ta-, 

i rimai kas link teatro. Atsiminkite, J

apie mainymą susirinkimus vėlesniu j

Sekr., A. S 
(258-259)

PHILADELPHIA, PA.

Ateinant) penktadienį, 2 d. lapkri-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

■penktadienį, lapkričio 2 d., 7:30 vai.
i vakare, 3014 Yemans. ,
; Visi nariai malonėkite būti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ąptart.

A. Varaneckienė. .

Pranešimas Žurnalo 
"Priekalo” Reikale

drotas, Tamulevičius, Zlotkie- le_s Parninejimas.
. . ne programa, kuu susiuco is ounsuų,

ne. Dar trys doleriai buvo ukrainų šokikių, styginio orkestro ir 
aukauti, bet aukojusieji neno- i mandolinų orkestro. Kalbės Hatha- 

. Pradžia 8 vai.

. Bus gera kpncerti- 
nė programa, kuri susidės iš solistų.

BINGHAMTON, N. Y. į
ALDLD 20 kuopos savitarpinio la- : 

vinimosi vakaras įvyks lapkričio 1 d.' 
(ketvirtadienį), 7:30 ‘ vai. vakare,1 
A.L.P. kliubo kambariuose, 315 Clin-! 
ton Street. Kviečiame visus dalyvaut.;

Komisija. į 
HARRISON-KEARNY, N. J. j 
Amerikos Lietuvių Darb. Literatu- ! 

ros D-jos 136 kuopa rengia draugiš- j 
ką vakarėlį su šokiais subatos va-' 
kare, lapkričio (Nov.) 3, 8 vai. vaka
ro, Labor Lyceum, 15 Ann St., Har- Į 
rison, N. J. Įžanga 15 c. Prie įžangos ( 
tikietų yra paskirta nemažos vertės ; 
knygų laimėjimo dovanos. Lietuviška ;

, .. ________  ______________  Vie-i
i operaciją. [ tiniai ir apielinkių lietuviai kviečiami

Mano aprašyme apie pitts-‘ 10 L^LDS TLo^os'e^Draugės ir atsilankyti į minėtą parengimą ir: 
i <<t m nt,, ori i • n i i u i - • (paremti vietinę kuopą, kuri skleidžiaburghiecius, L. J\lo. 2n I na- draiurai. atlankvkite sunkiai seriran- < 1............ . v . i
sakyta: “V. Tamulaitė, kuri ir
gi tur būt Lietuvon išvažiavo.” i 

mūsų reikalavimais. (Turėjo būti: draugas V. Taniu.'
Kaip opozicijas darbo unijo- §įs d, yra gyvenęs ir j

!se organizuoti ir kaūų/kovoti Wiikes_Barre> Pa. ir ganai 
kurias jie visuomet atsi- i pries netl^usĮus unijos vn-sinin- daug darbaVęsis darbininkų or-( 

l jiems, l^us, mes turime kairųjų daibo ganįzacijose.
bet į tuos klausimus vargšai iumjų žurnalą, “Siuvėją,” ku-. Buvusi Pittsburghiete 
visai neatsakė, tik graibštėsi j (riame nuodugniai ir abaiais-, 

,kiai nušviečia, ką reikia dary-;
ti. Kurie draugai dar to žur-! 
nalo neturite, tai įsigykite, nes

AAAVz Al vĮyivvvvuk Vili VIM U U1 M U C V V J. Ul 110 aUIYCVUUlj kJ V U llVllV i

viršininkus, juk su organizuotu rėjo, kad jų vardai būtų skelb-1 w^y ir Mother Bloor- r t - • i- i -j i .. ’ ■ . . , , . , vakare.būriu galima būtų kovoti
I griežčiau prieš darbdavius ir
įjuos prilenkti, kad jie pildytų pamiršo darbininkų reikalų!
mūsų reikalavimus, o ne mes
jų, kaip dabar yra. O tą tik
galim padaryti, kada mes bū-

Įsim susiorganizavę ir griežtai j
"Ikovosime prieš tokius viršinin-1
jĮkus, kurie rūpinasi darbdavių !
. reikalais, o ne darbininku. Ka-1

da mes būsime organizuoti, jie: 
mumis neišdrįs bausti pinigiš-
kai ir teises atimti lokale, nes

ti. Tai visiems aukotojam ta-į 
riam nuoširdžiai ačiū, kad ne-Į

Ten Buvusi.

Forest City, Pa
Atitaisau Klaidą

(258-259)

PHILADELPHIA, PA.
Serga d. M. Reginavičienė. Randa- 

| si Mount Sinai Hospital, 1431 So. 
! 5th St., Ward 4. Ligonbutyje pasi- 
| davus vardu Mary Regen. Ją gali- 
; ma atlankyti nedėliom ir seredom 
; nuo 2 iki 3 vai. po pietų ir nuo 7 
| iki 8 vai. vakare. Ji turėjo vidui ių ' _amerikoniška muzika šokiams.

No. 251, pa- draugai, atlankykite sunkiai sergan-11 dI^nu '!įunę 't; I’ 1 v. , ’ ' i darbininkišką apsvietą. Nepamirski-
laitė. kuri ir~ C1^ draugę. I| I - I

I Nedėlioj, lapkričio (Nov.) 4 d!,
I virš minėtos kuopos diskusijos ir
| ‘“Laisves” dalininkų-skaitytojų susi- j 

Svarbu visiems žinoti, kad mokyk- rinkimas. Visi ALDLD nariai, “Lai-1 
la eina gerai, tik reikalinga daugiau ; svės” skaitytojai ir pašaliniai kvie- ’ 

j studentų. Todėl visus kviečiam atsi- čiami dalyvauti.
■' lankyti ketvirtadienį, 1 d. lapkričio | R. į
l-(Nov.) Piliečių Kliube, 376 Broad- (258-259)

M. Galeckienū.
(258-259;.

SO. BOSTON, MASS.

Nuo 
kalais, 
merių 
tų priėmimu, atsiteisimu už
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg. G. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. ^4. 
šolomskas, bet leidžiant AL
DLD žurnalą “Šviesą” ir tu
rint daug kitų darbų, jis ne
gali toliau “Pr.” reikale dirb
ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis 
pasirįžęs daugiau padirbėti. 
Mūsų organizacijų įstaigos 
gelbės kiek tik galint drg. 
Kuraičiui. Visais “Priekalo” 
reikalais kreipkitės sekamu 
antrašu:

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

visas puses, lyg skęsdami.

Buvo ir daugiau klausimų
bet nė į vieną klausimą jie ne-(tai vadovėlis, kaip reikia veik- 
atsakė ir nebandė atsakyti. i" „ '

Kun. Liūtas bandė ir pomir
tiniu gyvenimu gązdinti, bet 
matydamas, kad niekas nenu
sigąsta, ir atsiminęs, kad jis 
kalba Lietuvių Auditorijoj, o 
ne bažnyčioj, tai ir pakreipė 
savo meliodiją kiton pusėnė.

Matytu jie čia atvyko j ieškot 
tamsuolių, kurie dar neprotau
ja, bet vargiai jiems seksis ant 
savo meškerės pagauti.

Skurdžiaus Sūnus.

iti ir organizuotis tokioj Amai-1 
gameitų Unijoj į opoziciją! 
prieš Hillmano klikos parda-■ 
vikišką mašiną, žurnalas atsa-j 
ko savo užduočiai, tik refor-' 
mistinių unijų nariai turėtų jį 
rimtai pastudijuoti ir siekti to, 
kas jame yra nurodoma ir mo
kinama.

Komunaras.

Montello, Mass
H ■ .ir X .'.'-g-X ■ - -1— . • - '-I ■ .... ............... J —=

BALTIMORES KRIAUČIŲ PADĖTIS
Spalio 18 buvo Bradūno iš jūsų yra reikalaujama nusi- 

dirbtuvės darbininkų susirinki- leisti algos. Koks tai ragožius 
mas. Susirinkimo tikslas, kad i tų žmonių! Kaip čia senai tie 
apkalbėti ar duoti darbdaviui ( patys unijos viršininkai tvirti- 
algas nukapoti, ar ne. Tame.no, kad visa rūbų industrija 
susirinkime ne tik dalyvavo: suorganizuota į Amalgameitų 
mūsų delegatas, p. Matuliaus- f uniją, nes Hillmanas, industri
jas, bet ir Joint Boardo me- jinio Boardo narys ir NRA. į- 
nedžerius, p. Ulies. Bradūno Į kvėpėjas, su valdžios pagalba, 
dirbtuvės darbininkai, turėda- j visas ne unijines dirbtuves nuo 
mi savo susirinkime unijos vir- žemės paviršiaus “nušlavė.” O 
Šininkus, ėmė skųstis, kad jų J pasirodo iš pačių viršininkų 
algos permažos ir kad nebūtų lūpų, Bradūno dirbtuvės dar- 
numuštos, bet dar pakeltos. Ir’bininkų susirinkime, kad 
jūs matytumėt, kaip viršinin-' unijinės dirbtuvės tvirtos
kai šoko:.“Tai ką jūs manote, ’gręsia unijinėm dirbtuvėms ne- 
juk čia susirinkome apkalbėti,' tekti darbo, jeigu jos nenusi- 
kad algas iki kiek nusileisti, o leis algų. Tai kada melavo to
ne jas pakelti!” Darbininkai kis Ulies ir K. Matuliauskas ar 
tiesiog nustebo, kad viršinin- tada, ar dabar? 
kai taip atvirai, taip begėdiš- i 
kai stojo darbdavio pusėj.

j-j Bet kiek toliau susirinkimui 
pasitęsus, nagi, viršininkai išsi
traukia raštelį ir pareiškia: 
“Kur pernai buvo pavasarinis 
Švarkas $4.10, tai jau šiemet 
bus tik $3.70. Vadinas jau 40 
įęentų žiponas nukertamas, o

ne 
ir

Matydami darbininkai, kad 
jų viršininkams labiau rūpi 
Bradūno reikalai, o ne darbi
ninkų, po kiek argumentų, pa-! 
sidavė viršininkų užmačioms. 
Bet tegul viršininkai nepamirš
ta, kąip apie juos dabar ma
no Bradūno kriaučiai, kuriem, 
kartu su Bradūnu, nukramtė

jtą nukirtimą išimtinai turi pa-;jų algas. 
Rengti tik darbininkai. Toliau, 
pereitą rugpjūčio mėnesį buvo 
iškovota už vasarinį švarką 
$3.56, o dabar viršininkai pa
reiškia, kad bus $3.03. Čia irgi 
nukertama 53 centai ant vasa
rinio švarko.
: , Darbininkai pradėjo neri
mauti, argumentuoti, kad vis
kas eina brangyn, o algas mu
ša žemyn, tai tas negerai. Ypa
tingai K. Matuliauskas, mūsų 
skyriaus delegatas, taip vergiš
kai, taip nuoširdžiai (tik žino
ma, darbdavio naudai) tikino 
darbininkus, kad jeigu jūs ne
sutiksite algas nusimušti, tai 
darbas eis iš Bradūno dirbtu
vės į kokią neunijinę dirbtuvę į tapo nubaustas 10 dolerių pa
ir padarys daug pigiau, negu Į bauda. Kitas išsireiškė apie

Daug kartų baltimoriečius 
kriaučius kaltino, kad jie ne 
unijiniai, kad jie ypatingai 
kenkią Amalgameitams, bet 
dabar unijistai ir Amalgamei- 
tų unijos nariai, o darbdaviai 
kaip panori pasipelnyti, tai 
kerta algas su tos unijos virši
ninkų pagalba. Be unijos ne
gerai, unija darbininkams yra 
reikalinga, bet, kad unijos va
dai pradeda rūpintis darbda
vių reikalais, tai su ta organi
zacija ir jos vadovybe yra kas 
tokio blogo.

Tūlas laikas atgal, mūsų lo- 
kalo narys, B. Balčiūnas, pa
kritikavo unijos viršininkus,

irDraugės Tamulevičienė 
Lapinskienė sumanė sukviesti j 
draugus ir drauges pažįstamus 
pasilinksminti pas draugus 
Rindzevičius jų 25 m. sidabri
nių vestuvių sukaktuvių pro
ga. Visi kviestieji mielu noru > 
sutiko dalyvauti minėtose ves
tuvėse.

Draugai Rindzevičiai mūsų ■ 
darbininkiškose organizacijose i 
yra atsižymėję gana plačiai. ; 
Pastaraisiais metais draugė i 
Rindzevičienė yra paaukavusi 
savo rankų darbo keletą gra
žių paduškaičių, kurias, išlei
džiant išlaimėjimui buvo pa-J 
daryta nemažai pelno. Šis 
pelnas buvo paskirta Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui. O ’ 
draugas Rindzevičia yra vi
siems žinomas kaipo seniausis 
ALDLD 6-tos kuopos narys ir 
taipgi veiklus kitose organiza
cijose, užtai draugės ir drau-: 
gai nuoširdžiai juos pagerbė.

I

Vestuvės atsibuvo spalio 7, 
1934 m., draugų Rindzevičių 
vasarnamyj ant Cape Cod, 
Buzzards Bay, apie 40 mylių 
nuo Montello. Netoli drajgų 
Rindzevičių namų visas būrelis 
draugų papuošė vieną automo
bilių ir paleido pirmyn; o kitos 
mašinos sekė paskui. Visi gal
vojo sau, kaip čia draugai Rin- Į 
dzevičiai jausis pamatę vestu
vininkus. Ištikrųjų draugai 
Rindzevičiai buvo labai nuste
binti net ir apsiverkė iš džiau
gsmo. ,

Padavę dovanas ir pinigus i 
apie 30 dolerių, svečiai papra
šė draugo Rindzevičiaus, kad 
pasakytų kelis žodžius. Jisai 
sutiko ir pasakė labai sujau
dinančią prakalbėlę. Taipgi 
nepamiršo pasakyti, kad mes 
šiandien gardžiai pavalgę ir 
linksmūs, neturim pamiršti ir 
draugų, kurių yra ir nevalgiu
sių, kaip Jungtinėse Valstijo
se, taip ir kitur, kad veiktum
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“LAISVES” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$fi(|Q DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE (JQQ

Prašome Į Talką Gauti laisvei’ 1,000 Naują Skaitytoją
DABAR “LAISVES” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00

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

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT. IKI 1-mai DIENAI DECEMBER, 1934

Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre
numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar ‘draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume
ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.

Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:
1.

3.
4.
5.

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

6.

8.
9.

10.
Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 

Tą galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rašo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikią 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 darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
s jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

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

Tame.no


k.

CLEMENT VOKETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

+•—------

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

pranešti vi- 
kuopos na- 
visos nepa- 
į ateinantį

20 St. James St. East 
Tel. HArbonr 3424

dienomis 
vakarais 
iki 1

NEW YORK, N. Y.

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

184 Spadina Avė. 
BOX 31 

TORONTO, ONT. 
CANADA

PROGRAMA:
Gražių solų duos 

AMELIO A. ŠPOKAS 
ir

JEANNE ARBEL

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

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

i 231 Bedford AvenueI
I BROOKLYN. N. Y.

, nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

c 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams I

Todėl tuos dalykus
drg. A. . Bimba iš

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Trečiadienis, Spalio 31, 1934
k

Hudson, Mass

Tad

M. P.

(Daugiau bus)

naktį

ALDLD. III Apskr. Sekr. :
V. J. Valaitis. |
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FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. G-7C97
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer- 
menims, vestuvėm^, krikšty
noms ir kitokioms parems

šaukite dieną ar
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y, 

Tel: Glenmore 5-6191

kšusivyniojo ir išsivyniojo,

Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS

vairą. 
Mūsų 

Mažai

(Tąsa)
Po to atsimenu denį, pilką, aptaškytą 

jūrų putomis. Apsiniaukęs be žvaigž
džių vakaras, kaip debesinė antklodė, gu
lėjo viršuj manęs. Antonijus, mano my
limas, pabuvęs keletą minučių su ma
nim, įbėgo į inžinrūmį. Trumpu laiku 
mes užėmėm laivo komandą ir 
Vairininkas buvo taipgi mūsų! 
pergalė kainavo mažai kraujo, 
kraujo, Nikola!

Ir turkų vėliava plevėsavo ant stiebo, 
kaipo simbolis pergalės, kaip išplėšta 
priešo širdis. Aš greit nubėgau ant ko
manduojamo tiltelio. Nuo jo aš pama
čiau, kad anglų torpėdininkas skrenda 
pas mus visu smarkumu, kartais save 
paslėpdamas svetimų jūrų šėlstančiose 
putose.

—Lucija,—jie mane šaukė iš apačios. 
Aš pažinau juos. Pažįstamas balsas, 
tarsi laivelis, atplaukė storomis boso vil
nimis ir rado priimantį uostą mano au- 
svse.

—Antonijau,—linksmai puoliau aš 
prie jo, ir beveik pasikabinau ant jo kak
lo. Bet jis priminė man apie gręsiantį 
rimtą pavojų.

—Kur yra Tumilovas?
—Aš užrakinau jį radio kajutoj drau

ge su radio telegrafistu.
—Lucija, ką mes darysim su jais?
—Ir kaip tu manai, Antonijau?.
—Jie yra mūsų bendri priešai,

nėra reikalo areštuoti jį atškirai, kaip 
kad kitus.

Po to įvyko tas, kas turėjo įvykti. Ka
rininkus mes suvijom į laivo dugną ir 
užrakinom, o patys be vilties (nes anglų 
torpėdininkas už 40 minučių galėjo pa
siekti mūsų Ofione) paleidom mašinas 
visais garais, visu smarkumu. Tuo mo
mentu prasidėjo mūsų laikas...

Pabėgimas nuo Torpedinio Laivo
—Mes būtinai privalom skubėti—pasa

kė narsusis Antonijus, kuomet jūrinin
kai traukė granatų dėžes ir skandino į 
jūrų dugną. Girgždeįojkeįtuvai ant stie
bu.
o dėžės viena po kitai pasirodydavo iš 
didelių laivo dugno nasrų ir su svorio 
energija puldavo į jūras.

—Riskit, broliukai, riskit!
Vienas iš jūrininkų valdė kreinus; su 

pajudinimu rankenos, didelė špūlia suk
davos tai į vieną pusę, tai į kitą. Pats 
kreinas, tarsi stiebo ranka sudžiūvusiais 
kaulais, atsiremia į denį, pašliaužia augš- 
tyn ir tvirta metaline virve pagauna ka
bliu granatų dėžes. Momentaliai špūlios 
sudūzgia ir visas krovinys nusileidžia že
myn virš bangų, ir po to vanduo šniokš- 
telėja prasikirsdamas, ūžtelėja bangelės 
ir vėl viskas ramu.

—Italijoniški “makaronai” eina mais
tui !

—Žuvims maistui,—atsakė jūrininkas, 
stovintis prie kreino. Ofione plaukė į 
pietus. Jie visiškai pasuke kryptį. Mū
sų gigantas skubėjo paskui, palikdamas 
sumaišyto vandens putų kelią, o torpedi
nis laivas sėkė paskui jį. Antonijus per 
žiūronus pastebėjo) kad ten pasidarė 
aliarmas: anglai 'atsuko kanuoles garlai
vio kryptin ir vėliavukių signalu davė

ciū

kokį tai įsakymą.
—Nesustabdykite mašinų, — įsakė 

Antonijus per kalbamąją triūbelę j ma- 
šinrūmį ir pradėjo komanduoti ant gar
laivio.

—Lucija, tu ištikrųjų bijai anglų?
—Antonijau,—atsakiau aš,—ant tor- 

pėdininko yra kanuolės!
—Jos nepasieks?
—Tik po dvidešinjts minučių, Atoni- 

jau!
Mes bėgom, bet be vilties. Torpedinis 

laivas aiškiai artėja prie mūsų ir pilkos 
masės kūnas didėja prieš mūsų akis. Bet 
mes palengvinom laivo dugną toj kelio
nėj. Per pusę valandos mes dovanojom 
jūroms daugiau kaip dešimts vagonų 
granatų. Kiekvieną minutę trys krei- 
nai iškėlė ir nuskandino į jūras po du- 
tris tonus.

—Torpedinis laivas yra jau tik už tri
jų mylių—jie- šaukė nuo komanduojančio 
tiltelio.

—Draugai! Dar dvylika minučių mes 
naudokimės. Skubinkite skandinti gra
natas, del dievo ar velnio! Draugai, su- 
j uskite!

Mūsų laimei “neutralus” torpėdlaivis 
nešaudė į mus, bet jo kapitonas tikrai 
dasiprotėjo apie maištą sulig daugumos 
žmonių ant mūsų laivo denio.

—Brangus Antonijau, kodėl jie mo
juoja Dagelėmis? — paklausiau aš mila
niečio, rodydama į torpėdlaivį.

—Užtai, Lucija, kad jie grūmoja su
šaudymu. Bet jie to nedaro—ramino jis. 
Mūsų denis mirgėjo nuo skubių darbi
ninkų judesių. Aš taip pat nubėgau pa
dėti. Buvo pašėlusis darbas — darbinin
kai su entuziazmu (nepatenkintieji ir 
bailiai jau senai pabėgo į kajutas) darė 
galą granatų likimui ir, su pridėčku jū
rininkų kelionių, be pasigailėjimo jas ver
tė į bedugnę—žuvim valgiui.

—Lucija, žiūrėk, Odesa jau pranyko 
miglose.

Aš išbėgau šaukiama mano draugo ir 
su noru atvėsti (prakaitas dideliais la
šais žibėjo ant mano kaktos). Odesa tik-* 
rai pasislėpė užhorizontinėn prietamson, 
ir kitos gyvenamos vietos skendo atspin
džiuos saulėleidžių. Saulė nusileido. 
Naktis artinos. Bet mes bėgom tolyn ir 
dirbom, kaip tvirtuoliai.

Del nenustojančio darbo mes pailsom.
—Torpėdlaivis yra jau tik už dviejų 

mylių nuo mūsų!
Į tą surikimą atsakė kiti:
—Žemyn!—ir trys dėžės granatų 

pliumptelėjo į mėlyną bedugnę.
—Linksminkis, Tumilovai, surikau aš 

džiaugsmingai, atsimindama užrakintą 
pulkininką.

—Tu nežinosi, kuom šauti, kuomet tu 
būsi valgomas Juodųjų jūrų žuvų,—juo
kavo mašinistas, nuleisdamas kreino vir
vę į laivo dugną. Masė dirbo. Torpėd
laivis, šarvuota šmėkla, sekė mus. Dalis 
pabijojo atsakomybės ir nedidelėmis gru
pelėmis dviese-trijuose pabėgo į kajutas. 
Tie buvo bailiai ir mes jų nelaikėm. 
Paliko mus pavojuje tie, kurie tikėjosi 
nuo priešų mielaširdystės. Priešas ar
tėjo.

Pirmiausia turiu 
siems ALDLD 103 
riams, kad visi ir 
mirštumėt pribūt
susirinkimą, kuris įvyks pirmą 
utarninką ateinančio menesio, 
tai yra 6 d. lapkričio. Turim 
daug svarbių reikalų aptart ir 
įvykdyt gyvenimai!. Delegatai 
parvežė iš konferencijos daug 
ko naujo, ir darbų. Taipgi yra 
atėjęs labai svarbus laiškas iš 
7-to apskričio ir didžiulis pun
das literatūros.

Penktas Puslapis

PHILADELPHIA, PA
Dar bininkiškos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais

vės,” rengia didelę iškilmę

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

Nedėlioję, 2 d. gruodžio
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa.

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

MONTREAL -.CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Kurie priklausot prie. TDA. 
kuopos, taipgi visi pribūkit ir 
atsinėškit knygutes, ne po AL
DLD susirinkimo įvyks ir TDA 
susirinkimas, kuriame taip pat 
turėsim daug svarbių dalykų 
aptarti ir vykdyt. Taipgi čion 
aš priminsiu ir kviesiu iš kal
no ALDLD narius ir visus pri
tarėjus įstoti į TDA kuopą a- 

| teinančiam susirinkime, nes 
šiuo momentu darbininkams! 
labai yra svarbu ir būtinai rei- 

' Kalinga prigulėti toj vieninte
lėj savęs gynimo organizacijoj.

i Jūs visi jau girdėjot ir ži
not, kaip šiuo laiku kova ver
da tarpe darbo ir kapitalo: 
kiek visur mūsų brolių darbi
ninkų žuvo; kiek kalėjimuose 
yra sugrūstų; kiek jau yra li
kę našlių ir našlaičių be duon- 
pelnių. O kas tuos visus nelai
minguosius užtars ir sušelps, 
gal kapitalistai? O, ne, drau
gai ir draugės, jie geriau šunis 
myli, negu darbo žmones, ku-

•rie jiem rojų šiame pasaulyje 
sutvėrė. Mes turim paduot ran-1 i
ką visoms pasaulio kapitalo 
aukoms. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas yra viena

, iš svarbiausių organizacijų ir 
kiekvienas darbo žmogus tu
rėtų prie jos prigulėt, be jo
kių mažos vertės išsisukinėji
mų.

sj Dar turiu priminti, kaip vie
tos katalikai, mūsų susiedai, 
broliai ir seserys, daro di-j 
džiausią klaidą. Vietoj, kad' 
dėtis prie savo klasės draugų įvykių, kurie yra gana kom-! 
darbininkų ir kovot kartu pilkuoti ir sunkūs žmogui su-| 
prieš visokius savo klasės prie-1 prasti.
šus ir parazitus, jie parsitrau- < aiškins 
kė kokį ten misionierių ir per' Brooklyn, N. Y 
savaitę laiko ėjo klasytis jo | 
pigių plepalų ir savo sunkiai1 
uždirbtus centus jam aukavo.;

j Net gaila į juos bežiūrint. Ka-į 
ida jie susipras? Mūsų pareigai 
lyra juos susieit, aiškinti jų žy- 
i gio blėdingumą ir kviesti į mū- 
; sų organizacijas, kur jie dirbsi 
I ne išnaudotojų, bet savo nau-j 
| dai.

Dainuos Solus
K. Menkeliuniute,
Mezzo Sopranas;

A. Višniauskas, Baritonas;
J. L. Kavaliauskaitė, Sopranas.

Smuiko Duetą Duos
A. E. Potas ir B. Navardauskas

Pianu Akompanuos
Helen Rainys

The Dreger Conservatory
Prof. Ruseli O’Dreger 

Duos Smuiko ir Bendžio Solus. 
Tai bus Įdomus Kavai kas ant 

Programos
Taipgi Bus Malonu Išgirsti

Mainieriy Kvartetą
Iš Shenandoah, Pa.

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

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ
Jau čia matote puikų muzi- 

kalį programą, bet tai dar ne
viskas.

A. BIMBA sakys prakalbą <
Dabar gyvenime yra svarbių

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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.

THE NEW BEDFORD

COFFEEPOT
MAIKIS SUKACKAS

Savininkas j
Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval- 

gysite už gana 'žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9376

I kuopų darbus. Tas blankas rei-|.
Waterbury, Conn. — Pra- kia išpildyti, tai .susidarys ge- 1 

džioje lapkričio mėnesio veik ra dalis kuopų veikimo rapor- 
visos ALDLD. III Apskričio to, o apie abelną veikimą, 
kuopos laiko susirinkimus.' aišku, delegatai visuomet iš- 
Tuose susirinkimuose reikia ’ duoda raportą žodžiu, 
būtinai svarstyti apie paties __
apskričio metinę konferenciją, bus svarbesnė už buvusias, nes- 
kuri, sulyg pereitos apskričio į ja veikiausiai, atvyks Kom-j

onferencijos tarimo, įvyksta lietfrakcijos C. B. sekretorius,1 ---- <. . — ,
anksčiau, negu pirmiau įvyks- d A< Bimba. Jis tą pačią die--čio 18 d., 1934 m., Darb. Kam-’ 
dav0, |ną kalbės masiniam susirinki-1bariuose, 774 Bank St., Water-!

Draugai, pasistenkite šį me, Waterbury, todėl bus jam ! bury, Conn., kaip 10 vai. iš( 
kartą išrinkti gerą skaičių de* paranku atsilankyti ir į ALD-Įryto. 
legatų ir teikite konferencijai LD. Apskričio konferenciją.! 
daug sveikų sumanymų atei- Nors konferencija susidės iš

iš to miesto, kuriame įvyks pa- | 
ti konferencija, bet ir iš kitų 
miestų ir ūkių. Kuo daugiau 

. bus dalyvių, tuo daugiau rasis 
minčių pravedimui naudingų

D . ... x. . a •.. sumanymų. :
Be kitko, ši., konferencija- Todėl, draugai, rengiatės į

į apskričio konferenciją. j 
Konferencija įvyksta lapkri-;
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Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

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

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

‘Darbininkų žodžio’

Sergančiu 
Chroniškos

Vyru ir Motery 
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 Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojamų*
‘ • Moterų 11-

mai, Gerklės. 1
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir 1 
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išrnirkštirnai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

■ MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE 
į Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom- 

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

Smirnoff’ų, kurie per 116 metu 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.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lau

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Visi Masiniai Ateikite Šį Vakarą

Į Svarbias Prakalbas ir Diskusijas
Žalevskio dirbtuvė dirba

J jas pakelti. Jeigu Matulis nu
mušė darbininkams penktą 
nuošimtį, tai jieškoti priemo
nių, kaip inumušimus atgauti. 
O kas teisina Matulio numuši- 
mą, kaip darė V. Zaveckas,' 
Michelsonas, Jokubonis, Kal
pokas ir kiti, tik tuo mastu,

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 maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Šiandien Wiiliamsburghe
{vyksta Darb. Demonstracija neturi.

dienas į savaitę ir atrodo, kad,sens0-
' Po tų ilgų ir nuobodžių dis
kusijų, sekė raportai iš uniji- 
Į nių įstaigų. Pasirodo, kad vi- 
Isur siaučia, nedarbas ir betvar-

prastą darbą, bet ir to paties' kad Šimėnas dirba nuo savai-
Dirbinėja po kelias'cių, tai nėra jokios logikos ir

darbasWilliamsburg© Bedarbių Ta
rybos rengia masinę darbinin
kų demonstraciją prie pašal
pos biuro, So. 4th St. ir Ilave- 
meyerl St. Demonstracija įvyks 
trečiadienį, 31 d. spalių, 9 
vai. ryto. Bus protestuojama 
prieš policijos terorą, reikalau
jama, kad biuro vedėjas Ame- 
skowipc, kuris atsisako teikti 
bedarbiams pagelbą, būtų iš 
tos vietos prašalintas. Visi 
darbininkai ir darbininkės da
lyvaukite demonstracijoje .

visiškai užbaigs sezoną.
DELEGATO RAPORTO 

APKALBĖJIMAS

Kada delegatas išdavė šį ra- j kė, nes kiekvienas kontrakto- 
portą apie dirbtuvių padėtį, lrjus stengiasi nuo kito pavog
tai paimtas a
Tiesa, “kritikavo” delegatą Si- ' paskui kapoti darbininkų al- 
mėno ir Matulio dirbtuvės' gas.
klausime. Kritika yra pagirti-1 Gaila, kad iš priežasties li
nas dalykas, bet jeigu ji yra;g0 susirinkimo, nebuvo progos 
nuoširdi, konstruktyvė, bet jei-' išklausyti pranešimo iš Prieš- 
gu kritika tik kritikuoti bi ką,'karinio ir Priešfašistinio koli
tas kritikoriams garbės neda- greso, kuris buvo Chicagos 
ro. Taip ir šiame • susirinkime, mieste, mūsų skyriaus daly-i 
tūli tik kritikavo, kad pasiro- vavųsj0 atstovo. \ Tai teks iš- 
dyti, vot ir aš moku kritikuoti, 'gimsti kitame susirinkime. ;

Pavyzdžiui už Šimėno dirb-į 
tuvės “kritiką” delegatas ir 
Pildomoji Taryba gavo vėjo, 
kam paleido nuo savaičių dirb
ti. Juk tas klausimas buvo du 
mėnesiai atgal lokalo susirin
kime pranešta, tai kodėl tada 
nebuvo vieta kritikuoti ir stoti 
prieš savaičių mokestį. Bet ta- 

prosininkais irsu džiaugsmu visi pasitiko
> prosininkaiisavaitinį darbą, o dabar “kri- 

^^I'site. Tamyla yra mūs ir mes! išstovėjo streike. Firma gvol-' tikuoja,” kam paleista nuo sa- 
’ i • • . • • -■l-.x.-i |tu šaukia: “žiūrėkite, jūs ma-|Vaicllb -^ar toliau. Jeigu jau

j ne verčiate duoti š. darbą, oi^a^a nebuvo apsižiūrėta, tai 
aš iš jo negaunu padaryto dar-J<am tik kritikuoti, o ne duo- 
bo!” i Darbininkai turėtų, mo- tiesiai įnešimą, kad Šimėno 

1 dirbtutuvės darbininkai turi 
■dirbti nuo kavalkų, kaip ir dir- 
I bo. Bet tokio įnešimo neduo- 

Šestaij.ų reikalavimams, o kaip tūli I ^a; pliekia spyčius, kad nege- 
j darbininkai daro? Darbdavys 
sudejavo, tai tuojaus pakuždo-

Trečiadienį, 31 spalių,;negrų jaunuolių apgynimo rei- 
7:30 vai. vakaro, “Laisvės” I kalu ir dauglis kitų klausimi] 
svetainėje, 419 Lorimer St., j bus čionai išaiškinta. 
Brooklyne, įvyks labai svar-l Diskusijoms pradžią pada
bins diskusijos temoje: Ar ga-Irys apibudindamas tą temą 
limas bendras frontas Ameri-id. A. Bimba, Komunistų Par
koje tarpe komunistų ir socia-įtijos Lietuvių Frakcijų Centro 
listų? Tema labai svarbi. Į Biuro sekretorius. Po to bus 

’ Francijoje, Čekoslovakijoj, Is-įduodamas lygiai visiems bal- 
panijoj ir eilėje kitų šalių su-į sas. Ateikite visi ir visos, ko- 
darytas bendras frontas tarpe! munistai, nepartiniai, socia- 
komunistų ir socialistų kovai, listai, tautininkai, prūseikiniai, 
prieš išnaudotojus. Amerikos ; bile kas—kiekvienas gausite 
Komunistų Partija pasiūlė ben-1 lygų balsą. Ypatingai Prūsei- 
dra veikimo frontą ir Ameri-lka ir Butkus, kurie nuolatos
kos Socialistų Partijai. Ką į tai zaunina per savo gazietą apie 
atsakė Socialistų -Partijos va
dai, kodėl jie bijosi net ben-' lyvauti.
drą frontą sudaryti Scottsboro '

bendrą frontą, turėtų čia da-

Rengejai.

Pasirodo, kad vi-

ant apkalbėjimo. I ti darbą vis pigesne kaina, o t 
rlnln/rnl'.'i . 1 • i Į    j . .1 .. ..1"J ,, 1 - ,, Al

T

Iš Kriaučių ACW 54 Lokalo 
Mėnesinio Susirinkimo

J. Buivydas.

ša- 
jis

(Pabaiga)
Tiesa, sako delegatas, 

laviejus yra savotiškas ir 
pats sau neriasi kilpą ant kak
lo. Jeffrey vis skundžiasi, kad 
jam šalaviejus darbą į laiką 
nepristato, o Šalaviejus lyg ty
čia tai daro, šią savaitę susi-

Komunistę Partijos Rinkimu "es •>' y,a jūsų d,;ai|gs> kun 

Reikalu Masinis Mitingas nemanykite, kad jeigu veika-1 
Komunistų Partijos paskuti-' >»s daugiau kalba į moterų pu- 

• i- -i u-l- • 1 se tai iiimn iš to nebus lokiai kivirčmo sums generalis spėkų mobilizavi- jums is to nevus j . T. .
• i- -ii - - i namoka Taio manvdami klv-i tris dienasmas rinkimų reikalui jVyks Į n ! ./ i .

sekmadienį, 4 d. lapkričio, 4;sit®- 
vai. po pietų, Madison Square j turime ją matyti. 
Garden, milžiniškoje svetainė-1 Medzijanas.
je, 49th ir 8th Ave., New Yor-|---------------- •
ke. Svetainėje telpa 25,0001 |(om Partijos Parengimas i 
žmonių, čionai privalo susi-Į a —
rinkti visos darbininkų orga
nizacijos su savo vėliavomis. 
Šičia bus paskutinis prisirengi
mas tam, kad sėkmingai pra
vesti rinkimus, kurie įvyks 6, Parengimas įvyks 
d. lapkričio. Kalbės dd. Am-13 d. lapkričio, 8 vai. vakare,; 
ter, W. Burrought, F. Brehl,| Ukrainian Hall, 101 Grand St.,' 
I. Begun, E. Browder ir kiti 1 Brooklyne. 
Komunistų Partijos 
kandidatai.
masiniai! Įžanga tik 25 centai j 
špatai. ’

Jkrito Mulas Į Duobę
Ant kampo Gardner ir Mas- 

peth Avė., Brooklyne, įlūžo 
gatvė ir į duobę įkrito 25 me
tų senumo mulas. Pasirodo, 
kad apačioje bruko vanduo iš
nešė žemę, pasidarė duobė ir 
gatvė įlūžo. Policija turėjo 
daug darbo, kol ištraukė mulą.

STAIGA MIRĖ

jšalavjejui verčiau prarasti fir-

Darbininkai turėtu, mo- 
intis atkaklumo iš darbdavių.

Antanas Bakutis, 49 m. am-' 
žiaus, 202 John St., Brook- ; 
lyn, mirė spalio 29 d. King j 
County ligoninėj. Bus palaido-; 
tas lapkričio 1 d. Kūnas pašar-' 
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Bus palaidotas į' 
Jono kapines. Laidojimo apei-' 
gomis rūpinasi Vitkuvienė,! 
paskutinį patarnavimą šutei--

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

Wiiliamsburghe: '
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

, Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampas E. 23rd St.ryto

Daily Workerio” Uaudai
imą, bet nepasiduoti darbinin-; 

Komunistų Partijos f 
Sekcija rengia didelį parengi
mą “Daily Workerio” naudai. ___ _______________

1 šeštadienį, j mjs įr nUsileidžia algas. Nusi-i 
įleisti labai lengva, bet kada 

, x-i • x • prisieina atgauti, tai jau tada 
. s ano 1 ie ai guu^il kova su darbdaviu. Tie-

, vada, ir i 30 centų o tą vakarą prie du-| sutaikinti prosininJ
Visi dalyvaukite rų bus 35 centai. L , . , -ii- ,... j j . , Jkus, bet reikalai su firma darBus gera programa, dainuosi \ .I “Aido” Choras, bus piešiama I Parėjo. Toks kontraktonų 

paveikslai, t_______ v ---------- ,
grupė suvaidins porą veikaliu-'an^ l<akl0> 
kų ir kalbės dd. Max Bedacht/s^smaug^^ 

natoriuŽ i/drg. Martha Stone, 1 baigė pavasarinį sezoną, tai ir,:kintĮ nuo ®aYa’c_lų dirbtl u* 
Kom. Partijos kandidatė 14th! stovėjo visą vasarą. Dabar. Pusd^kl- Gal but tiesa. Bet 
Assembly distrikte. Visi dar--pradėjo po kiek dirbti. ' x . 
bininkai ir revoliucinio judėji- ilgai dirbs, tai sunku pasakyti, ®ako : °- 
mo simpatikai yra prašomi at- bet dabar darbo turi. .šiuo momentu algomis ir dar-
silankyti r I Sadausko dirbtuvė irgi ilgai bu nuo savaičių. Ir čia,, jei-

---- - ; stovėjo be darbo. Kada pra- 
Labai Svarbus Mitingas 'dėJ0 dirbti’ tai> nagi’ sirdžiu> , o. _ ,i kad darbdavys numušė darbi- k^ įnešimą, kad Šimėno dai- 
Amerikos Lyga Kovai prieš ninkams po dešimtą nuošimtį bininkus sustabdyti ir pareika- 

Karą ir Fašizmą rengia labai algų. Tuojaus nieko nelau-'^aa^ darbdavio algų pakeli-, 
svarbų susirinkimą. Jis įvyks Kęs susišaukiau dirbtuvės dar- m0- duk Je^gu lokalas nutars, j ■QTpTTZ’Ą T A Y7T1VT A T
trečiadienį, 31 d. spalių, 8 vai. bininkų susirinkimą ir klausiu: kad Šimėno daibininkams tuii ? *. V xiVlz*.!.
vakare, Labor Temple svetai-i “Kodėl tas oadaryta?” Ar jūs būt algos pakeltos, tada ir,
nėję, 14th ir 2nd Ave., New'manote, kad darbininkai sto- rems darbininkus jų kovoje su 
Yorke. Visi darbininkai yra jo apginti savo algas? Kaip darbdaviu.
kviečiami dalyvauti. Užkvies- tik priešingai. Jie visom ke- B® neduoda, tik šaukia,
ta ir Socialistų Partijos eiliniai turiom stojo, kad be nusimuši- 
nariai, nes jų vadai atsisako mo algos negalima šį sezoną 
bent ką bendro turėti kovoje apsieiti. Kiek aš juos ban- 
prieš karą ir fašizmą. džiau įtikinti, o jie vis savo ir

tiek! Galų gale jie norėjo nu-^ 
sibalsuoti nusimušimą algų, aš 
griežtai užprotestavau ir ne
leidau balsavimui. Labai pik
ti išsiskirstė. Tai blogas žen
klas, kad darbininkai pabai
goj sezono nusimuša algas.

Juškevičiaus dirbtuvė .šie
met turėjo prasčiausį sezoną. 
Jis kaip pabaigė J. Freedma- 
no darbą, tai taip ir stovi dirb- 

Joint Boardas 
pasijieškoti 
tas kokiais 
firmos ne
jau kad ir 
nes sezonas

Pib’ečiai Darbininkai Padėkit
Kom. Partijai Rinkimuose Kom. ąartjos kandidatas į se-

' Rinkimai įvyksta 6 dieną 
lapkričio. Kaip paprastai, bur
žuazinės partijos nusuka daug 
Komunistų Partijos balsų. Tas 
įvyksta todėl, kad nebūna pa
kankamai balsų saugotojų. 
Komunistų Partijos 6 Sekcijai 
šaukia visų darbininkų, Ame
rikos piliečių, susirinkimą šeš
tadienį, 3 d. lapkričio, 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” svetainėje, 
kad aptarus reikalus ir sumo
bilizavus užtenkamai balsu da
botojų. Ateikite visi darbinin
kai, kurie tik esate piliečiai.

•»

.‘■dA

rai padaryta ir tiek. O tokio 
įnešimo ir delegatas reikalavo, 
bet “kritikoriai” tyli. Tai kam 
tie dūmai pūsti į akis, lyg ne-| . .
supranta kriaušiai, kad čia tik'!la Kabomis Mathew P. Bal- 

• I 1 '1S savotiškos rūšies demonstraci-i 
jukė, o ne nuoširdus bandymas |-----------------------
pataisyti “negerai” padarytus! 
dalykus. > .

oras, dus piešiama 1 , V'“” : Toliau Nedirbanti, darbi-rLn-LininLn fnpfvpia elgimasis, tai dėjimas kilpos ronau. i^ean oanu uann daibmmkų teatialė ^ n.,.,. k , p-reičiau m-1 ninkai Šimėno dirbtuvėj sau- ■Ik ČV V4 L U 1 1 Cl Ll Č V ' I ’ **»****kfc*KJ į ii*
kia, kad ten darbininkų žemos. pardUpti. . Kreipkitės

Kas Yra ta “Tamyla?”
Tamyla yra naujas veika

las, penkiij aktų melodrama. 
Ją vaidins Aido Choras sek
madienį, 9 dieną gruodžio.! n j 1 x • 
Labor Lyceum svetainėje,1 * arSuclS DUS SU SvyhlFluis 
Brooklyn, N. Y.
‘Tamyla vaizduoja kabulų 

gentės, kuri gyvena Afrikoj po 
Francijos valdžia, 
ypatingai moterų 
meilę, religiją ir 
niekšystes, kokias 
venti kabulų 
ntiet ateina tuokimosi laikas. 
Tėvas neklausia dukters, ką ji 
myli, bet parduoda tam, kas 
už ją daugiau moka. O jeigu 
ji priešinasi, tai muša, kaip ne- 
piaklUsną gyvulį. ,

Tamyla pasakoja savo mo
tinai, kad ji geriaus mirs, ar
ba užmušta bus, negu skirsis 
nuo savo mylimo. Tačiaus 
motina liepia dukterei nesi- 
priešint, nes taip mokina kabu- nes turim daug svarbių daly- 
lų religija. O kabulų kunigas kų aptarti. Kuopos parengi- 
net prakeikia kabulską mote- mas įvyks 25 d. lapkričio; rei- 
rj, kad kelia ranką prieš poną kia išrinkti komisiją del pasi
vytą, idant apsigynus save.' darbavimo šiame parengime, 
žodžiu, Tamyla vaizduoja mo-j Todėl nepamirškite, draugai, 
terų gyvenimą ne tik tarpe visi dalyvauti ketvirtadienio 
kabulų, bet ir tarpe lietuvių, vakare. Kurie yra skolingi iiž 
Lietuvoje merginoms vyrus iš- duokles, ateikite ir užsimokė- 
renka irgi ne pačios merginos, kite; taip pat atsiveskite nau- 
bet jų tėvai, nes duodamos pa- jų narių, 
sogos yra ženklas pardavimo.

Moterys! Matykite Tamylą,

gyvenimą.
teises, jų 

visas kitas 
turi pergy-

dukterys, kuo-

šeštaKomunistų
Sekcija rengia rinkimų reika
lu paradą su švyturiais.
įvyks pirmadienį, 5 d. lapkri
čio, 7 :30 vai. vakare, nuo Va- 
ret ir Graham gatvių. Visi 
darbininkai ir organizacijų na
riai ateikite. Dalyvaukite ma
siniai, nes tai paskutinis para
das rinkimų reikalu.

Jis

IDS 1 Kuopos Susirinkimas
Sekantį ketvirtadienį, 

d. lapkričio, kaip 8 vai. 
vės” svet. įvyks LDS 
kuopos susirinkimas.

Yra svarbu, kad visi 
dalyvautų šiame

1-mą 
“Lais- 
1-mos

nariai 
susirinkime,

Šimaičio dirbtuvė kaip pa

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučių “cleaning” 

' Storas. Geras biznis, gera vieta. Sa- 
| vininkas eina į kitą biznį, todėl nori 

~ \ > sekamai: 216
algos, kad darbininkai šutai- Driggs Avri. (Greenpoint) Brooklyn, 

' N. Y.
(258-260)

įGin'Šimėno darbininkai atsistoja irL
"Mes pilnai pasitenkinę I IŠRANDA VOJIMAI

gu jau ratelninkai ir pruseiki- įr vjsi moderniški įtaisymai. į bloko 
ninkai yra sąžiniški, nagi duo- nuo Boulevard ir stoties. Kreipkitės 

sekamai: I. J., 9015—143 Str. Ja- 
1 maica, L. I.

KEARNY, N. J.
, . . v REIKALINGAS vyras prie gasolinos

Bet tokio įnešimo | stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
jjlv V1XY kad , $2,000, galima daryt kaip tik patin-
čia delegatas ir Pildomoji Ta-!ka= Jej salį būt partnerys
ryba padarė negerai, o gyduo
lių, kaip pataisyti dalykus, ne- kuono geriausioj vietoj mieste, ant 

/duoda. Tai kas iš tų garsių !Main streeti tai sera P/°^a,Hetu- ■ v--. • -v . 9 ’ ivių prisidėt prie sios rūsies biznio.
SUKių išeina . ; Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in-
“Kritikuodami” Šimėno dirb- j teresuojatės tame dalyke. V. Po- 

tuvės paleidima nuo savaitinio i (lziunas> 354 Highland Ave., Kearny, 
; I N. J. >

(249-281)

tuvę užsidaręs, 
leido Juškevičiui 
naują firmą, bet 
sumetimais jokios 
jieškojb, o dabar 
jieškotų—nerastų,
eina prie pabaigos.

Varncckio dirbtuvėj darbi
ninkai dirba. Ten kiek nujau
čiu yra algų numušimai. Kal
bėjau su dirbtuvės komitetu ir 
darbininkais, jie prašyte pra
šo, kad jų netrukdyčiau. Aiš
ku, kad po sezono kaltins de
legatą, Pildomąją Tarybą ir 
visą svietą, tai juk tas papras
ta pas kriaučius. Bet aš pra
nešu jums, ką jūs norite, tą 
darykite, nes darbininkai ma
no, kad jie “geriausiai” darė, 
kad algas nusimušė ir prašo 
unijos juos netrukdyti tame

(258-259) i žygyje.

0 III I IP ę Atviri kojų skauduliai, Garankš-
rĮJijIJ I jlJlJiJ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

rnatizmas, 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

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 palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm parėm. krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.
, . (Arti Marcy Avenue)

BROOĘŲYN, N. Y .

darbo, kartu “kritikoriai” tei
sina Matulio pasielgimą, kuris 
numušė penktą nuošimtį dar
bininkams algų. Iš vienos pu
sės didelis “pakairėjimas” • pas 
ratelninkus ir pruseikininkus, 
bet iš kitos pusės, tai tūpčioji- 
mas už darbdavių interesus, 
"kad legalizavus Matulio penk
to nuošimčio algų nukirtimą; 
Taip kritikuoti tik gali ne dar
bininkų užtarėjas, bet jų ne
prietelius. Dviejų teisybių'nė
ra. Jeigu Šimėno darbininkų 
mažos algos, tai jieškoti būdų

OXY BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

(256-258)

oF« PAIN-EXi’ELLER

Pasirandavoja, didelis fornišuotas 
kambarys, garų šildomas, yra elektra

arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu

Telephone: FOxcroft 9-6901

KILLS PAIN

Nuo Reiunatiskų 
Skausmų 

1 naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus A

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios; 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti I ofisq
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už 
' '> Prieinamą Kainą

321 Chauncey Street 18 Stagg Street
Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




