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Anglijos Ginklų Biznis

8 Nužudyti “Demokratiniuose” Rinkimuose; Šūviais Vijo 
Negrus nuo Balsavimo; Darbavosi Policija ir Milicija

že kelis* negrus balsuoti. į 
' Roosevelto partijos agen

Beveik Visur Buvo Statoma Kliūtys Norintiems Balsuoti už 
Komunistus; Kai kur Kompartija Viršijo Socialistus h i i

puolė, lyginant su pirm* 
niais rinkimais.

tų palaikė Roosevelto pusę, 
tai demokratai gali pasigirt 
stambiais laimėjimais. Roo- 
seveltas juos įtikino, kad jis

Nuteisė Avių Vagis
BIRŽAI

SKILVIO SKAUDULIŲ 
PRIEŽASTIS

Prekybos Laivai Būsią 
Karo Pabūklais

Užvakarykščiai rinkimai land apylinkėje, šėlo demo- 
Amerikoj pasižymėjo krūvi-, kratų pasamdytos gengste- 
nomis peštynėmis tarp de-' rių šaikos. Jie terorizavo 
mokratų ir republikonų ir, negrus, kad neišdrįstų eiti 
žmogžudiškais žygiais prieš balsuoti. Daugelyje vietų 
negrus piliečius. j neužteko policijos ir prirei-

Kadangi ir daugelis bu-; kė dar milicijos “tvarką”

Williams.
ARGILLITE, Ky.—Susi 

ginčijus dviem Allen bro 
liam del balsavimų, nušau 
tas vyresnysis brolis Ken 
dali Allen.

WEST UNION, Ohio. - 
Ginčuose del balsavimo nu 
šautas Lon Hayslip. ,

Missouri valstijoj, Hol

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX*V, Diearaščio XVI

WASHINGTON. — Ad
mirolas Hr I. Cone sako; kad 
34 nauji Japonijos preky-

Japonai apginklavo grupę 
salų Pacif iko vandenyse, | 
kurios buvo atimtos iš Vo-1 
kietijos 
salas buvo pavedus Japoni-j 
jai tūlą laiką globoti. Bet 
Japonų imperialistai jąsias 
apginklavo ir niekad neža
da iš jh pasitraukti.

žymiai pa 
balsų skai 

kur pasidvi

Berlynas. — Areštuota 
amerikietė studentė Isabel

miesto savivaldybės ne.
Dėl to

|jų susirinkime paaiškėjo, 
i kad pavojingi skilvio skau
duliai dažnai atsiranda iš 
į nuolatinio rūpesčio, gėrimo 
i ir rūkymo. ,

PHILADELPHIA, Pa. — L 
į Šiaurinės Amerikos gydyto- bet paliuosuot

dienį 200 pavienių bedarbių,
“maršuotojų iki mirties,” 
šturmavo miesto valdybos munistų kandidatus.
centrą, užėmė policijos ko- blekutėmis ■ buvo užklęsta

LONDON, -r Anglijos 
ministeris pirmipinkas R. 
MacDonald viešai pripažino, 
kad jo .valdžia duoda leidi
mą kompanijoms par davi
nėti kulkasvaidžius ir kitus 
ginklus į. užsienius, kuomet L. Steele; įtariama komuni- 
susidar(o ginklų į “perviršis” .stinianie veikime, už ką jai 

i. igręsia galvos nukirtimas.

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

150 Mylią Augštumojė 
Esąs Karštas Oras

EASTON, Pa. — 150 my- 
lių augštumojė, vadinamoje 
“ionosferoje” pučia 80 laips
nių karščio vėjas ir tempe
ratūra ten tokia, kaip šilto
se žemės srityse, rašo mok
slininkas <E.‘ O. ?Hulburt 
“Physical Review” žurnale. 
Tyrinėjimai parodė, kad 
riuo tos augštumos atsimu
ša žemyn radio signalai. Ji
nai vadinama “radio stogu.”

DETROIT,1 Mich.-^M Mi
čigano Universiteto prof e* 
šorių, tarp jų. tokie i žymūs 
mokslininkai, kaip psicho
logijos profesorius Shepard 
in matematikas LI C; i Kar
pinski,> J pasirašė • rprętestą- 
pareiškimą, kuris bus pasiu
stus Hitleriui. Jie i reikalau
ja i ; * paliuosuot < žymiausią 
priešfašistinį kovotoją drg. 
Ernst i iThaelmanną, 11 kuris 
jau pusantrų metų kankina
mas kalėjime. Profesoriai 
smerkia* ir . Hitlerio i teismų 
mašiną, kuri neleidžia Tha- 
elmannui turėti net savo ad
vokato. Jie reikalauja tuoj 
paliuosuoti Thaelmanną ir 
visus kitus fašizmo priešus 
iš kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų. ;

apie valdy- gos mandatų komisija
ne tik ko-j manė paklausinėt Japonijos 
socialistai I atstovą N. Ito, ar ištikrųjų 
Socialistų

Pranešimai iš rytinių ir 
pasigamino; vakarinių valstijų, ypač iš 

| Californijos, liudija anie 
---- ----- -- -■1 stambų komunistinių balsų

Vaizdelis iš darbo, bestatant Maskvoj pirmą 
požeminį gelžkeli, kuris atsidarė vakar, dienoj 
iškilmingai minėjimų proletarinės rfevoliucijos 
17-kos metų sukakties.

A“iU”k" D“s Ne“m"i 1 REVOLIUCIJOS SUKAKTIS SOVIETUOSE

Streiko Krikdytojoj
PATERSON, N. J.—Šil- tai nušovė Horace Farrow 

ko dažyklų streikierių su-,ir sužeidė jo tėvą. Jiedu, 
sirinkime pirmadienį Sol mat, yežėsi du negru į Alą- 
Stettin, sutaikymo komisi- mo, Tenn., miestelį. Demo- 
jos narys, bandė įpasakot kratai nužiūrėjo, kad tie ne
darbininkams, kad jiems nė- ; grai .vežami balsuot.
ra progos laimėti streiką už i WEEKSBURY, Ky. —- 
30 vai. darbo savaitę, po do- Į Balsavimo vietoj tapo nu- 
lerį už valandą. Pasipikti-! durtas negras MacKinley 
nę streikieriai tuoj aus ėmė 
prieš jį niekinančiai baubti, 
švilpti ir šaukti: “Šalin ji!” 
“Išmeskime jį per langą!”

Komunistams balsavimų 
sargams skaitlinguose atsi
tikimuose teko kovot su ka- 
pitalistų gengsteriais del 
teisės darbininkams balsuot 
už komunistus; dažnai mūsų 
draugai apgynė balsavimo 
teisę ir norintiems balsuot 
už socialistų kandidatus.

Šioje rinkimų kampanijo
je mūsų partijiečiai plačiau 
supažindino darbininkus ir 
farmerius su Kom. Partijos 
reikalavimais darbo žmonių 
naudai, negu,kada pirmiau. 
Į rinkimų vajaus veiklą bu
vo šiitėlkia daugiau darbi
ninkų, negu bet kuriuose 
rinkimuose praeityje.

Kapitalistų, laikraščiai jy 
politikieriai visūr padėjo 
Soc. Partijai prieš komum- 
tus. Už socialistus balsavp 
ir tūkstančiai smulkiųjų i ir 
vidutinių buržujų, kuriems 
persunku darosi prie fašiį- 
tėjančios Roosevelto val
džios. O ir tai vietomis su
mažėjo socialistų balsų skai
čius, kuris, pav., Brooklyn^,

dės 3:30 vai. dieną.
Šimtai draugu jau yra iš 

anksto pirkę j koncertą ti 
kietus. Kodėl kiekvienas jų i vusių republikonų kapitalis-; palaikyti 
negalėtų prisikalbinti dar 
po vieną kitą važiuot į tą 
nepaprastą savo dienraščio 
iškilmę? Nebijokite, drau
gai, kad nepasidarytų per-1 didžiajam kapitalui neblo 
tiršta žmonių. Jei puikioj ;'giau tarnaus už republiko-i MARVELĖ, Kauno priem 
darbininkiškoj minioj kai 
kam tektų ir pastovėti, tai 
juk nedidelė bėda.

rinkimų sėkmėje,’ - demokra- 
tair veikiausia turės didžiu
mą N. Yorko. valstijos sei
me. _ . ii

Milionai Sovietų Sąjun
gos darbininkų ir valstiečių 
vakar dalyvavo • milžiniškuo
se paraduose, minėdami 17 
metų sukaktuves nuo prole
tarinės revoliucijos laimė
jimo. Ne tik Maskva, Le
ningradas ir kiti didmies
čiai, bet ir maži mieste
liai buvo išpuošti šauniomis 
elektrikinėmis iškabomis, 
raudonomis vėliavomis, So
vietų karžygių paveikslais 
ir piešiniais, vąizduo jau
čiais, ką'-darbo liąudis* nu
veikė •; ir ką* greitoj . ateityj 
nuveiks. ;

• Ypač didelio džiaugsmo 
Sovietų darbininkijai duoda 
sėkmingas vykdymas Ant-

Philadelphijos vajininkas 
drg. A. J. Smitas vakar at
sišaukė, kad kuo daugiau
sia draugų tame mieste ir 
apylinkėj s|otų į “Laisvės” 
vajų. Tai yra sveika min
tis, kurią turėtų pravesti 
“Laisvės” darbuotojai viso
se kolonijose. Prigydykime 
savo draugams ir pritarė
jams obalsį, kad “kiekvie
nas skaitytojas privalo būt 
ir vajininkas,” gaut bent po 
vieną naują skaitytoją, — 
tad vajaus pasekmės būtų 
tokios, jog reikėtų tik ste
bėtis.

Tas obalsis tinka ir prie 
šaunaus metinio “Laisvės” 
koncerto, kuris įvyks atei
nantį nedėldienį, lapkričio 
11 d., Labor Lyceum svetai
nėje, 949 Willoughby Ave.,

Demokrato Partija Paėmė Viršų Krūvi- 
»se Ridimiicse; Rooseveltas Gavo Pa
ramos ir iš Daugelio Republik Kapitalistą

misionieriaus raštinę, ‘Iš 
pat tos raštinės jie telefonu 
pranešė komunistų dienraš
čiui “Daily Workeriui” apie 
savo žygį. Sykiu jie davė 
žinią, kad vienu frontų su 
bedarbiais, dieną ■ ir naktį 
marguojančiais, 
bos namą, eina 
munistai, bet 
darbininkai ir 
Jaunimo Lyga.
■.). Miesto Darbo Federacijos 
Unijų . Taryba... nusprendė 
remtis maršuotojų reikalavi
mus; ’prie to vadus-privertė 
ėįlįhiaij darbininkai.' .Pavie
niai bedarbiai tęsia marša*- 
vimds, rėikalaudiami po $8 į 
mėnesį kambariams, po 
$3.50 į savaitę maistui ir po 
$5 į mėnesį drabužiams ir 
nemokamos daktariškofe pa- 
gęlbos. , , , K (

LAISVĖS” VAJUS 
IR KONCERTAS

Elizabeth, N. J, 
“kėnųotos” sriubos pavojin
gai apsirgo du’ Ce'rerų kūdi 
ki<ii

Spalių mėn. 11 d. kelyje tarp 
Kauno ir Marvelės įvyko keli 
nelaimingi atsitikimai. Dviejų 
ūkininkų arkliai susilaužė 
kojas, taip pat apvirto vežimas, 
vos nepalaidodamas po savimi 
važiavusių žmonių.

Pažymėtina, kad panašios ne
pasikartoja gana 

je kitų valstijų taipgi 'dažnai, nes kelias labai apleis- 
pravesta demokratai į gu 
bernatorius. Minnesota vai-įsirūpina jį sutvarkyti

kio s-bės apsileidimo kenčia ne 
tik Marvelės gyventojai, bet ir 
aplinkinių kaimų ūkipinkai.

Pereito antradienio rinki- vardai komunistų kandida* 
muose Komunistų Partija tų, Įvairiose vietose demor 
gavo daugiau balsų negu kratų ir republikonų geng* 
kada pirmiau. Kur mūsų steriai lindo į balsavimo bū- 
draugai buvo prileisti pa- dukes ir trukdė balsuoti už 
žiūrėt pasekmių balsavimo komunistus.
būdelėse, visur matė priau-j Illinois valstijoj per poli* 
girną balsų, paduotų už tikierių manevrus paskuti- 
Kom. Partijos kandidatus, nę minutę buvo iš rinkimų 
O kas liečia kazionus balsų sąrašų išmesti beveik visi 
skaitytojus, jie paprastai komunistų kandidatai.
tik už mėnesio kito paskel
bia komunistų balsus. Tuo 
tarpu jie daug komunistinių 
balsų šalin nuskaito, išmeta 
arba prikergia 
kandidatams.

New Yorke 
kimų distriktų

Universiteto Profesoriai 
Protestuoja prieš Emst 
Thaelmanno Kankinimu

sus streiklaužis F. B. Ol
son ant “farmerių-darbie- 
čių” tikieto. Vien tik Kan
sas valstijoj republikonams 
pavyko išbalsuot savo gu
bernatorių A. M. Landoną.

Californijoj, kaip prane
šama, republikonų kandida
tas į gubernatorius, fašis
tas Merriam daugiau balsų 
gavo už ex-socialista Upton 
Sinclairį, kuris kandidatavo 
demokratų vardu.

Į valstijų seimus išbal- 
suota daugiau demokratų 
negu republikonų.

V A S K O N Y S, Radviliškio 
valke. ’ šiediėt ilgdi 1 užsitęsūsi 
vasara rodo daug keistenybių; 
Vaskonių kaime krautuvininko 
Geručio darže' šių- metų derliaus 
pasėtos pupos antrukąrt užaugo, 
ir ankštys tokios didelės, kad 
pupas galima valgyti, t(ai kaip 
šiltoje Afrikoje. . ,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

WORCESTER, Mass
Kolegijikir ąugštųjų moky-istijoj rinkimus laimėjo gar 
klų mokiniai šaukia prieš
karinę konferenciją, kuri 
prasidės penktadienio vaka< 
rą, 7 valandą, AHO svetai
nėj, 20 Trumbull St.

Svarbu pažymėti, kad į 
šią konferenciją atvyksta 
atstovai iš taip vadinamų 
buržuazinių tvirtovių, kaip 
Darthmouth, Smith, Wes
ley, Bennington ir Am
herst.

Penktadienio vakare bus 
masinis mitingas pasitiki- 
mui delegatų. Tarp kitų 
kalbėtojų, studentai užkvie
tė Motiną Bloor, kuri bus 
Komunistų Partijos oficialė 
kalbėtoja.

Šeštadienį, laike konfe
rencijos posėdžių, taipgi bus 
leidžiami ir svečiai, kurie 
norės klausytis konferenci
jos tarimų ir diskusijų, šeš
tadienio vakare įvyks prieš- 
militarinis balius, šokiai, 
prie geros muzikos, ir pro
grama. Sekmadienį konfe
rencijos užbaiga. Draugai įmo buvo šaudoma į demok- 
ir draugės, visi masiniai da-' ratus. Dabar jis ir'jo na- 
lyvaukit /šioj mokinių kon- miškiai laikomi P'ottsvillės 

kalėjime kaipo “svarbūs liu
dininkai,” •

HOLLAND,, M o

Veisiasi Vienuolynai
VABALNINKAS, Lieti 

va.—Vabalninkan atsikrai 
stė vienuoles kazimierieh 
ir pradėjo steigti naują vi 
nuolyną. Valdžia ir turči 
jas remia. Tai buš nau; 
išnaudojimo įstaiga.

smerktiems savo draugams* 
; ir kitus, daly

vavusius darbininkų sukili
me.

ros Penkmetės Plano. Per 
devynis mėnesius šiemet, 
sulig to plano, sunkioji pra
monė davė 29 nuošimčius 
daugiau produktų, negu 
pernai per tuos pačius mė
nesius. Metalų liejyklos šie-1 kilo komunistų 
met apie 50 nuošimčių dau-^čius; kai 
giau pagamino, negu, pernai! gubino, lyginant su pir- 
per tris metų bertainius.' mesniais rinkimais. Pen- 
Sparciai pakilo ir lengvoji ikiuose distriktuose Komu- 
pramonė, taip kad darbipin-1 nistų Partijos kandidatas į 
kai ir valstiečiui yra geriau N. Y. valstijos gubernato- 
aprūpinfi kasdienįnio varto-, r:
jimį): reikmenimis negu ka-' tiek, daugiau balsų, kaip so
da, pirmiau.: »• , jCialistų kandidatas Solo-

Be kitų didelių laimėjimų, mon.
Sovietai šiais metais nuko 
vojo sausrą * ir 
įvalias maisto.

Teroras Rinkimuose
KALAYRES, Pa. — Re

publikonų Joseph Bruno 
šaiką apšaudė demokratų 
paradą; keturis ant vietos 
nušovė ir desėtką pavojin
gai sužeidė. Bruno name 
atrasta du kulkasyaidiški 
šautuvai, 9 kitokie šautuvai, 
5 revolveriai ir didelis skai
čius šovinių. Tai iš jo na-

Komunistai Gavo Kur
Kas Daugiau Balsų
Šiuose Rinkimuose ii

1933 m. vasarą ix; 
rudenį Biržų apylinkėj kelis 
kai’tus pasikartojo avių, vagys
tės. Vagys .vogdavo ne po vie
ną, dvi avis, bet išveždavo vi
sas, kiek tvarte rasdavo. Vė
liau policija vagis suėmė. Pa
sirodo, kad čia veikta kelių aš" 

De- menų įvairioše' vietose gyvenam 
čių. ' šiomis dienomis 'apygardos 
teismds šią bylą Biržuose/sprep* 
dė ir nubaudė; Kizį (Lęįtiškįų 
km.) > 3 metušr Ladygą j ('Biržų 
m.) ir. Šatą (Balčiūnų kįnj po 
2 metus kalėjimo, jie visi bau
džiami jau ne pirmą kartą.

Įdomūs Kupstai
SALAKAS, Zarasų aps. Ne

toli ifuo Salako m. valdiškame 
miške randasi daugybė 1 mtr. 
augščio 2-3 mtr. platumo kup
stų. Ant kupstų jati auga šim
tametės pušys. Apylinkės žmo
nės visko apie šiuos kupstus bos laivai yra taip pastatyti 
prikalba. Vieni sako, kad tai ir tokie greiti, kad juos ga- 
švedkapiai, kiti, kad Napoleono JeS Japonai lengvai pertai- 
karių kapai. Kasinėjant kups-'Syį j kariškus šarvuotlai- 
tus, randama žmonių ir arkliui^ kada to prireiks> 
kaulų, įvairių grandinėlių, sagų' 
ir kt.

Worcester Studentų
Konferencija prieš Ka- , , t T . „ ,,. . .., , , , : demokratas Lehman. Iry- laimes čia
rą ir Masinis Mitingas lik°j

T 1 J D J L* • ITV- -'priaugimą.loledo Bedarbiai Uzeme Visur buvo daroma kliū- n r •• f I n- įčių balsavimui už komunis- rOllClJOS Galvos Kūma tus. Daugelyje vietų, kur 
TnirnAAL1 a 4. i balsuojama' mašinomis, jos TOLEDO, Ohio.-Antra-!buvo Jtaip sutaisytos, kad 

“nedirbo” balsavimo ranke- 
nukės, spaudžiamos už ko- 

;. Kitur

nūs.
Į Jungtinių Valstijų sena

tą demokratai pravarė 6 iki 
8 savo kandidatų; tuom už
tikrinta Rooseveltui bosavi- 
mas senate. Į gubernato-

Vienykites! Jūs Nieko
Darbininkai š^tią,

N e p r a la i mesite, Tik

Į Japonija Apginklavo Jai Vėl Visuotinas Ispano.
L ’ i | Darbininko Streikas 

SindikėO 
tai ir komunistai išnaiŲO 
paskelbė visuotiną darbinili- 
kų streiką. Tai protestu 
streikas prieš Lerroux fa
šistų valdžios nuosprendi 
mirčia nubaust du* darbi* 

Tautu Lyga tas.n!nkus- “ VeiUiai 
vavo pereitame revoliuci
niame sukilime. Pagal ka
pitalistinės spaudos pįan4-; 

i Šimus, Ispanijos socialistt| 
vadai atsisako dėtis prie da
bartinio streiko, kuris jau 

' apėmė Zaragosa, Alicante 
ir kitus miestus. Streikie
riai reikalauja ne tik mir-
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Pablūdusio Menševiko Sena Daina

Pijus Grigaitis,‘žinoma, griežtai prie
šingas bendram frontui, .tarpe socialistų 
ir'komunistų. Jis nieko gero nesuranda 
pas- komunistus. Komunistų Partijos 
jam tėra Sovietu valdžios ■ “agentūros”. 
TAigi, “ne tik nebūtų naudos’^ i sako šis 
menševikas, “bet būtų tiesioginis darbi
ninkų klaidinimas, jeigu jiems būtų skel
biama, kad ta sutartis su komunistais' 
reiškia tarptautines darbininkų vienybės 
atsteigimą.” Dar daugiau. “Toks bend
ras frontas tai pasityčiojimas iš sveiko 
proto.”

Taigi, Franci jos, Ispanijos ir Austrijos 
socialistai yra tikrais bepročiais, pagal 
Grigaičio filozofiją, nes jie jau sudarė 
bendrą frontą su komunistais!

Šitaip apie bendrą frontą kalbėti, kaip 
Grigaitis kalba, gali tiktai tas, kuris ty
čiojasi iš sveiko proto, arba kuris yra 
visai pablūdęs.

:riębūtų: šubaAkrūtavūš;* nebūtų ■ šUėsta 
“arklinė^ taktikos”'.: - ’■ • • ■

' Į vargšai tie oportunistai, tikri ubagai 
dvasioje. Subankrutavęs' 'bei paklydęs 
buvo ne pasaulio komunizmas, bet Lpve- 
stonai ir Prūseikos nugarmėjo ir tebesi- 
murdo oportunizmo baloje, šaukė, rę- 
kė, kdd jie užkariaūs mases; > ir iš
veš jas į revoliuciją. Gyrėsi, kad visos 
iriašės eina su jais ir bėga nuo Komunis
tų Internacionalo, Betį ką jie šiandien 
turi? Kur jų šiandien judėjimas? ,Kas

i rokuojasi. sw jų “masėmis”? Nieko; ne
atsiekė, 'nieko nepešė, tai dabar bando - 
blofyti savo pasekėjus “pasitaisymu' pa
saulio komunizmo.” Komunizmas,! nfebu-!
vo suge.dęs. Komunizmas maršavo ir' j 
marguoją pirpiyn. - Oportunistai pasijuto 
generolais be armijos.1 ’ Štai kodėl 'šian
dien toks LoVęštonas ;jau bando saldlie-:

’ žuvauti.' ; : t .'

Kaip Lietuvoj Dirbą įr 
Gyvena Melioracijos 

Darbininkai 
• 4 • ■ ’ rf » i i \ i
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-' gyvent ;iš- 'kiekvieno ^darbi- 
r. ninko į savaitę ima po litą.

I Pavyzdžiui, jpįgu naktimis 
; j šiauduos mie^ą 10, darbiniu-, 

kų, tai' ūkininkas už tai iš- 
’ lupa į mėnesį 50 litų. O už 

50 litų galima nusisamdyti 
kambarį Kauno Laisvės 
Alėjoj. Jei duoda maisto

ŠYPSENOS

Keletas metų atgal Lietu- į dažnai'; pasitaiko dirbant skolon-Maip . pat dvigubai | 
. t i v. • t l i 'C 1 ' L ' ’ ,, ' ’; ’ v ' ■ niiliina TVFnlinv-oni inc ‘diJi-hi-voj dirbančių prie meliora- Į drenaso darbus, ten ma- 

cijos darbų darbininkų skai- Iriausias lietus dažniausia šu
čius kai kada siekdavo iki!.kasamus griovelius ir 
septynių arba aštuoniiį tūk-1 neteidzia vamzdžių dėt.

voj dirbančių prie meliora- j drenaso darbus,’ ten ma

Palaiminti Ubagai Dvasioje
Jay Lovestonas pradėjo palaiminimus 

siuntinėti Komunistų Internacionalui ir 
visam komunistiniam judėjimui. Šiame 
atsitikime jisai pralenkė mūsiškį opor
tunizmo tėvą Leoną Prūseiką. Leonas 
•tebečiauda prieš viską, kas tik surišta su 
Komunistų Partija ir Korųlunistų Įntęr- 
napį^nalu. Lovestonas šiek tiek ąiįcjrės- 

~~*'nfs. jis bando pateisinti savp renėįatiš- 
kus penkių metų darbus įkąlbinė j imu s'ą-j 
vo pasekėjams, kad ne “opozicija” nu- ‘ 
smuko nuo koto, bet kad komunistų 
Partija ir Komunistų Internacionalas su
grįžta “prie dvasios šventos”, atitaiso 
“klaidas”! Gi Prūseiką ir Butkus tebesi- 
drąbsto purvais į visas puses, keikia visą 
komunistinį svietą ir tik save laiko tais 
neklaidingais popiežiais.

“Bet tos negalės, kuriomis sirgo komu
nizmas, nugalimos po galingais vėliausių 
įvykių kirčiais,” ramina save • Lovesto
nas savo “Workers Age”, lapkr. 1 d. Gir
di, “pasaulio komunizmas pradeda su
grįžt savo taktikoje, taip pat, prie perga
lingų Lenino principų.” Kitoje vietoje 
Lovestonas net gi bando advokatauti Ko- 

Z mųnistų Internacionalui. . Kritikuoda
mas Gitlową, kuris prašos atgal į Socia
list^ Partiją ir ugnim tebespjaudo ant 
Kominterno, Lovestonas sako: “Kaip tik 
tuo laiku, kuomet Komunistų Internacio-' 
naBs vėl sugrįžta prie Lenino ;taktikinių 
principų, atsisako savo pragaištingos ul- 
t^-kąiHosios politikos, tai šitie žmone- 
Įe$ .(gitlewieciai) apkaltina Kominterną 
sdfiankrutavime.” ' •- ■ j ! » ..(•••■■

dar taip nesenai tas pats Lovesto-: 
na». paskelbė subankrutavusiu' višiįG p£L; 
sarti Ii o komunizmą. prųseika ir ^įahdįen1, 
sušilęs tėbetvirtina, jiad nebeliko nė vie- 
nęj pasaulyje Komunistų Partijos, kuri.

i ' ■ i I ;v' •' J ° 1 • • 11

Nudegė Nagus iY Liežuvį ‘
i i: i. 1 1 • • 1 '

' Šiuo tarpu Amerikoje . lankosi LoUis 
Perigaud, francūzas, buvęs viėnas iš 

' Francijos Socialistų Partijos Oficialio or
gano “Populąire” ■ redaktorių ir cehtrūli- ’

. ,nio komiteto narys. Jis dalyvavo ant
ram kongrese prieš . karą ir fašizmą. ir , 
yra karštas šalininkas bendro fronto tar
pe komunistų ir socialistų. Jis šaukia 
Amerikos socialistus atmesti savo vadus 
ir eiti prie bendro fronto. Tas Perigau- 
do nusistatymas veda prie desperacijos 
Amerikos Socialistų Parti jos. vadus, ypa
tingai tos partijos organo “The New 
Leader” redaktorių Oneal. Ir štai lap
kričio 3 d. laidoje Oneal šaukia: “Dar 
vienas komunistų manevras iškeltas aik
štėn.” Girdi: “Paryžiaus socialistai ne
žino žmogaus' tokia pavardė. Jis (Pe
rigaud) nėra ir niekados .nebuvo ;“Lę Po- 
pulaire” redaktorium ir jis niekados ne
buvo ir' nėra šiandien nariu Francijos 
partijos'pildomojo komiteto...’” Ir dar 
magaryčioms priduria: “Tai koks dabar

i bus sekamas komūnistiriis manevras?” f ' 
. , .Bet su šituo savd iš’s'tbjimu nudegė ir 
. nagus ir liežuvį '“the fNew Lehderįo” re^ 

daktojriufcJ jįam( atkako ,pats Louis Peri- 
gaWd? 'Jis pats nuėjo į “The>Nėw!Lęade-'

v, Hq” raštinę ijr įrodė Onealo bjaurų’ melą. 
} Jiš pagaliaus padare’ viešą' pareiškimą, 
kuris tilpo “Daily Workėryje”; (lapkri
čio.. 5. d.). jisai'sako: '

“Aš esu Frakcijos’Socialistų’Partijos 
narys nuo 1922 metų. Aš buvau išrink
tas ‘Le Populąire’ iadministratyvės komi
sijos nariu Paryžiaus kongrese, balan
džio mėn., 1.932 m. ‘ Aš esu nariu Cėntra- 
linio Komiteto, buvau'ton vieton išrink- r 
tas Paryžiaus kongrese. Ąš buvau dele
gatu į Tarptautinį Socialistų Kongresą,

i kuris įvyko Paryžiuje 1933 metais...” 
Na, o “The New Leader” redaktorius 

užbliovė ant viso svieto, kad tokio sutvė
rimo, kaip Louis Perigaud nėra, kad jį 
iškepė Amerikos! komunistai apgavimui 
Amerikos Socialistų! 1 y

Perigaud baigią savo pareiškimą:
“Aš nebuvau ir nesu po: jokia išlauki

ne įtaka. Aš turiu ir galiu jums parody- ' 
ti visus įrodynlus1 mano visų pareiškimų 
teisingumo.
' “Aš visuomet buvau kovingas socialis
tas! ' " ’' ’: ■,) '■ .....

“Aš pasiliėkū kovingas socialistas.! u .
“Aš visu ome tc kovojau 1 energingai 

bendrą frontų! „ < (‘ Jf
’ “Aš pasilieku,' eneygihgu /kovotojų Lūž' 

bditdi^ątfrbnt^Lo. -u ■U' '1’!
“AŠ ’trokštfa, kad daugelis kitų tąip.pa-^; 

. .stoviai laikytųsi savė įsitikinimų.” r ? f- i r ?
J 1 '* ‘ 1 '■ U '; ,t < 1;z t

’• »•

stančių. Vienam projekte 
dirbdavo, po .500-600 darbi
ninkų, dabar; gi išviso me- 

j liorącijoS: darbininkų , yra 
i 4,500. . Del krizio sunkumų 

. i valdžia nusausinimo dar*- 
. bams skiria daug mažiau pi- 
! nigų, mažesniu maštabu1 'ir 
! darbus vykdo. Vis dėlto 

mę^prącįjdal’dai 
daro^ Oųii Halj 
vos! dArpinirikų.

Bet tai dar ne viskas. Be 
galo darbininkus išvargina 
darbų' priėmimai? ______
technikas, sako, negerai pa
daryta—n e a p mokėsim. Ir 
del kelių , centimetrų gylio 
art pločio vėl tenka dvigu
bai darbo padėt.: Iškastų 
kanalų šlaitai išklodami ve-

nulupa. Melioracijos darbi
ninkai gyvena sunkiai, pus
badžiai; be jokių šviesesnių 
dienų., be perspektyvų. Ir 
vis dėlto šįmet prie griovių 
dirba vos penktdalis tų, kiek

5 Ateina!^vo' įatg^ . Prašyt darbo.

įu-1 lėnomis 1 velėnuojami. Už
•ietu- j kvadratinio metro išvėlūna- 

vosi CtarpminKų. j; J 1J U i vintą moka po1 15-20 centų 
tdąd i kaip i gi’ jie įgyveną? ,su savais kuoliukais vele- 

DąflĮąi yra tyrinėjinįd/ kad 
kultū r technikas sudaro' pro
jektų, matuoja, niveliuoja, 

i linijas į nusmąigS^o, išstina 
ir : pąskum' jau vykdymo 
darbai, kada kasami ir ve
lėnuo j ami patys grioviai. 
Per j tyrinėjimus prie tech
niko dirba mažai, po kokius 
6-10 padienius darbininkus 
ir už 12-14 valandų darbo 
dieną: jiems mokama po 3- 
4 lituš. Gi vykdant darbus 
dirba daug ir jų visų dar
bas ' esti akordinis. 1929 
metais už vidutinio grunto 
kubinio metro išmetimą, 
mokėdavo nuo 1 lito iki 1 li
to 30 centų, o dabar tik 40- 
50 centų. O koks tai sun
kus yrą darbas. Dirbti ten
ka pelkėse'/ - pasinėruš Į aki 
juoznlens arba dar giliau 
vandenyj. Daug, kur tenka 
gridvius vesti ' per ; užžėlu
sius durpynus, užaugusius 
ežerus,-ten1 gali kažin1'kiek 
kubinių ‘m'ėtų3 ūŠmest ir vis-1 
vien už juos nieko negausi. 
Technikas s u p r 0 j ektubjū 
griovį ir apskaičiuoja kiek
tas griovys turi kubinių vieno griovio prie kito. Ap-j 
metrų, davinius : gylio, plo- sigy.vena kur. nors buožės 
čio ir kitus atiduoda darbi- arba šiaip valstięčio kloji- 
ninkams ir kaskit, o kai bus-
baigta jis ateis su žemės sa- talo miega, prausiasi’ kur 
vininkų įgaliotiniais priimti, nors griovyj arba baloj; ten 
Užžėlusiose balęse viršui 
kelių metrų pluta, o apačioj 
vanduo, tad kasant visada 
verčiasi žemės iš apačios ir 
iš šlaitų, taip kad kasant 
gali išmest 10 kubinių met
rų dumblo,, o technikas ap
mokės tik už vieną, nes jo 
apskaičiavimu turi būt toj 
vietoj griovys 1 kub. metro 
talpos. Taip, pavyzdžiui, 
1933 metais darbininkai Šė-

• tos valsčiuj. Jostainio upelį 
pagal ežerą turėjo kasti net 
tris, kartus, nes vos tik iš- 
kasa, diena praeina griovys 
užsiraukia, < 
slenka.

Kiekvieną dieną šimtai pe
reina ikaimu; ir miestų be
darbių kulturtechnikų rašti
nes, prašydami darbo. Ke
li net su ašaromis prašosi 
priimt padirbėt nors koletai 
dienų, ’ kad' užsidirbtų mais
tui ir vėl' galėtų toliau eiti 
darbo j ieškot. Melioracijos 
darbų sezonas baigsis spa
lių mėnesį, tada ir šitie ke
turi tūkstančiai “laimingų
jų” dirbančių prisidės žiemą

noms prikalti, Velepuot dar
bas lengvesnis, bet dažnai 
pasitaiko, ?
griovio nėra pievos, iš kur! ne-an.dančių. 
galima butų! plėšt velenas, 
tad jas reikia nešti iš toli.
Krekenavos-Truskavos val-

knd arti nrip uu^u<i . ą ? e/alkti prie savo draugų dar-

Melioracijos darbininkai 
‘ už savo būvį kovoja ir turi 

v.. T-i n- -ii. savo kovos istoriją. Bet apie semose Lnnkaukos projekto taį meg pasikalįgs5m kita
darbų vedėjas K. Urba labai - 
mėgdavo , ir dar tebemėgsta j 
šitaip darbininkus muštrą-1 
voti. Ateina ąpžiūrėt kaip j 

 

velėnuoja, pažįūri, pagiriai 

 

ir nueina, o kdį ateina su 
įgaliotiniais prirn^ darbų,

kartą.

Komplimentas, bet Kuriam ?
Pas tūlą didžiuotis mėgs

tantį senbernį sykį, atėjo 
keletas vaikinų bei mergi
nų. Senbernis išrodinėjo 
svečiams įvairius savo daik
tus, aiškindamas, kokiais 
sunkiais ir nepaprastais bū
dais jam teko juos įsigyti.

Viena merginų atkreipė 
domę į puikų tigro kailį, di- 
vono vietoje patiestą ant 
grindų. Senberniui vėl pro
ga pasigirti, ir jis prabilo: 
“Aš tą tigro kailį net iš In
dijos parsivežiau. Pats jį ir 
.nušoviau. Teisybę pasakius, 
tai buvo klausimas—man ar 
jam gyventi?”... Jis nutilo, 
duodamas progos visai jo 
pasakymo svarbai įsmigti 
klausančiųjų domėn.
‘ “Well, iš tigro kailio visgi 
puikesnis divonas išėjo”, ki
ta mergina pastebėjo.

Aišku, Aišku...
Pietautojas valgykloj 

Įsake vištienos sriubos.I v. . . | kJCAXXV, UI.VIMVU.

Mažiau skambių frazių,— ,vęs tą sriubą, pamaišė,
I x< <X I r XX I XX 1 on rl O 11 ZVl XX 1 V »X XX ' _ -

uz-

pa- 
įsako Leninas,—daugiau pa- ragavo, ir pasišaukęs patar- 
prasto kasdieninio darbo... nautoją klausia: “Iš ko gi,

sako: jūsų darbas nė vėl- ^a.ziau politinio tarškėjimo, po plynių, si sriuba pada- 
niam netikęs, šlaitas išardo daugJ.au ^mes patiems pa-; ryta? Jau čia tik ne vistie- 
ir vėl išnaujo liepia velėnuo- Pigiausiems, bet gyviems'nos sriuba!” 
ti. Sauvaliavimas didžiau- ;\^omunlst,nes stat-vbos! Patarnau.statybos j Patarnautojas: “Matote, 

tamsta, čia yra vištienos 
sriuba jos 'kūdikystėje. Ji 

Iki Lenino mirties^ sukak- padaryta iš vandens, kuria- 
tuvių paminėjimo eis vajus me virta kiaušiniai.”

Surinko Juodvarnis.
Komunistų Partiją. Visi lie-; v ------------------
tuViai revoliuciniai darbi-1 Madrid. — Ispanijos fa- 
ninkai ir darbininkės kvie- šistų teismas nusmerkė su- 
čiami įstotir į bolševikų, par* šaudyti du įdąrbininkų suki- 
tijos eiles. ,l u 11 ‘ iinio'vadus. ’•

sias. O darbininkus, indivi- c am 
dualiniai pasipriešinęs, tuo-1 
jau pašalinamas, jo, pąvarde 
pranešama .departmental, o. už- gavimą naujų narių j 
is ten visiems kultui-techm- gomunįstu Partiia. Visi lie-! ■> 
kams laiks nuo laiko išsiun
tinėjamas nusikaltusių ir į 
darbus nepriimtirių darbi
ninkų sąrašas. n': \ ' 1 1 ’ f

Melįoracijo’s darbininkai 
nuolatinės gyvenamos vie
tos neturi, jie keliasi nuę

Beždžionių Liaukos \ 
betinkančios Žmonėm 
PHILADELPHIA, Pa. —

Gydytojų suvažiavime Dr.
H. Lahey davė raportą 

< apie bandymus* prigydyti 
žįionęms įvairias beždžio
nių liaukas (glandsus). Pa
sirodė, kad tie bandymai 

• nedavė gerų pasekmių. Sa- 
w?- ko, beždžionių liaukų sudė- 
? tis žymiai skiriasi nuo žmo

nių liaukų. Bet ir vieno 
. žmogaus liaukos prigydy- 

' mas kitam iki šiol pilnai pa-

&S’

vyko tik trijuose atsitiki 
muose. • i i> i ?

me, ant šiaudų be jokio pa- 
prausiasi” kur c. : :..i . .,

pat ir valgyt patys gamina
si. Viralo retai kada tema
to, maitinasi sausais pro
duktais: duona, žalia dešra, 
žaliais lašiniais. Daugumas 
darbininkų atrodo sudžiūvę, 
pageltę, daug iš jų pasitaiko 
nuo drėgmės gavusių reu- 
mątizmą arba šiaip kokią li
gą. Ligonių kasai jie nepri
rašomi, o valdžia susižeidus 
jokios paramos neduoda. 
Apie kokį nors draudimą 
čia ir kalbos negali būti. 
Pavyzdžiui, kasdamas arba 

išu kirka kirsdamas dugną, 
durpynas su- nusikerta koją — nebegali 

Tad darbininkams dirbt—gali eit kur nori. To- 
tadą išėjo, už darbo* dieną kiais atsitikimais darbinin- 
nedaugiau, kaip’ po 80-90 kai patys iš solidarumo nu- 
centų.-' O šiaipjau sausesnėj i kentėjusį sušelpia. Daug 

i -.vietoj dirbant1 nuo tamsos -nelaimingų atsitikimų pąsL 
iki tamsos išeina po 3-6 Ii- taiko.,raunant miškuos ką- 
tus į dieną. Bet juk labai nąlų linijas, skaldant aknie- 
d'ažnai/ pasitaiko, kad laukejnis> užtiktus kasant ir t.f. 
dirbt negalimi—lyja, lyja j Vietiniai gyventojai dai> 

!jps.1 'zmonese. į) vienok 'bę- !l v^sa savaitė ir tą laiką ne- bininkus. stengias išnaudoti, 
dievįų armija auga, tike jį-!’ SUusi .neį cento. Ypač, tas Už tai, ką leidžia klojime

,uz ■ „

mas tirpsta žmonių galvose, i 
Mat, tikėjimas? yra prietaT 
rai. ' Žmonija progresuoja 
ir atsisako nuo tų prietarų/; 
Antra, religija1 yra surišta 
su kapitalizmu.:' Kapitalįz- _ L 1 •“ T • 1

~ \ i • - ------ -t - a a m v m-j viA-vy kj uuLA • ii x |

Tie pamatai visąjįIigija turi silpnėti. . I

Tikėjimo Pamafų 
, Silpnumas

Kunigai tvirtina, kad kri
kščionybės pamatai neper
galimi. Bet tai gryna ne
tiesa.
silpni. Tik pažiūrėkite, ko
kios armijos yra 'kunigų ir 
davatkų, kiek;.daūg yra baž
nyčių, vienuolynų ir kitokių 
įstaigų, kurios kasmet suė
da bilionus dolerių.' Jos vi- 

i sos yra palaikymui religi-

maę griūva, tuo būdu ir i^e- j
Į V* • ♦ i . • i — > • *

Clinton, Mass. Tavori-! 
niam traukiniui trenkus įi 
priekyje ėjusį pavienį -gar- j 
vežimį, užmušta keturi < dar- • 
bininkai. 1

London darbininkai ir darbininkes demonstruoja 
prieš fašizmą v ‘ .

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Ti-nmii

DARBININKU 
SVEIKATA

pa
tu-

štai

■SS53SK

..šaukštą, po kitą paprasto žu
vų aliejaus, “CočL liver oil,” 
nučiulpdami apelsinos.

Taip gi po kiekvieno valgio 
imkite ir geležies toniko, kurio 
pats sau pasigaminsite namie, 
ištarpindami vandeny geleži
nės ir varinės druskos, ką gau
site vaistinėje. Parsineškite 
“Iron ammonium citrate Vi-lb.” 
ir “Copper Sulphate 1 gr.” 
Puskvortėj virinto vandens iš- 

itarpinkite pirma geležies drus
ką, o paskui įberkite ir tą gra
ną vario druskos. To skiedi
nio imkite po arbatinį šaukš
telį, įmaišytą stikle pieno. Im
kite tai mėnesių mėhesiais, 
taip gi ir žuvų aliejų, kol pasi
darysite tvirtas, stamantus ir 
gerokai apvalainas.

žinoma, būtinai imkite ir 
iodo tinktūros, po lašą į stiklą 
vandens, du kartu kas savai
tė. Tai dėl bendros sveikatos, 
dėl skydinės liaukos.' Dnkite 
taip po du lašu iodo kas sa
vaitė per visą savo gyvenimą.

Bent keletą savaičių bus, 
manau, Jums naudos imti ir

Nori Būti Riebesnis

Drauge gydytojau, ir aš 
jums noriu parašyti keletą ei
lučių. Noriu aš gauti iš jūsų 
patarimo. Aš esu 22 metų vai
kinas. Aš einu pas visokius 
daktarus, ir jie man nieko ne
padeda. Aš labai mažai sve- 
riu, esu liesas ir lengvutis. La
bai norėčiau pasidaryti svares
nis'tvirtesnis. Aš visuomet pa
gaunu žalčius, slogas ir' esu 
taip silpnas, kad nieko negaliu 
dirbti. Tai gi malonėkite 
talpinti “Laisvėje,” ką aš 
rėčiau daryti. Bus ačiū;

Atsakymas.

Bendra Jums taisyklė
kokia, i Valgykite daugiau vi
so ko; įvairių • valgių, ypač 
daugiau saldžių daiktų, krak- 
molų-skrobylų, miltinių valgių, 
tai yra taip, vadinamų anglia- 
v a n d ž ių (‘'carbohydrates”), 
taip gi ir riebalų.

Ir mažiau1 darbuokites, pa- 
i tinginiuokite,- dažniau pasilsė-

•į kite ir ilgai miegokite. 
Į --------------------- --- ' ~ ------- ’’ —

j Vadinas, netik visokių dar/po trupučiuką skydines liau- 
ižovių ir vaisių, pieniškų, kiau- kos: “Thyroid tablets, gr. Vi., 
i šinių ir šviežios mėsos bei žu-' p. D., No. 100,” po vieną kas 
'vų, bet galite po gerą porciją' diena, rytais.
sumaumot ir pyragų, blynų, | Jeigu taip prabėgtų keli 

i virtienių, džiovimų, saldainių, mėnesiai,’o^ums vis da mėsos 
'gana saldžios kavos, šokolado, nepriaugo, tai tegul Jums gy- 
I kakao, grietinės, saldyledžio d y to j as leidžia į kraują insuli- 
b(“aiskrymo”), saldžių gėrimų no, aklųjų kasos celių ekstrak- 
ir kitokių civilizacijos padarų, to. Paskiau ir pats išmoksite 
Jų Jums reikia. 'sau įsileisti. Tai labai esmin-

Kramtykite visa ką gerai. ■ gai padeda žmogui padiktėt ir 
i Po ^įekvięno; valgio imkite po'svorio gaut.

daugJ.au
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Siųskite užsakymus sekamai

Ką Jūs Darytumėt? Rašykit Atsakymą į Žemiau Paduotą 
Laišką Ir Siųskite Jį “Working Woman” Kontestui

daug 
Chore,

Sako, 
dirbam, 
išgalim 
Susirin-

riksmą 
Mrs.

mus ir 
maišant, 
šiltą ir 
einant.

kartus. Tada sudėk į blėtą, tu
rinčią gerą dangtį, ir laikyk ge
rą!, uždarytą. Padarymas šio 
pauderio lėšuoja apie 30 c. ir 
būna čielas svaras.

Spalio 15, 1934
Gerb. Working Woman 

Redaktore:

Liūdnos Laidotuvės, Bet 
Pavyzdingos

VALGIŲ GAM!
NIKAS

ma Brooklyne, kol jos 
leido.

Drapanas, kurias reikia grei
tai prosyti, reikia apkrapyt 
karštu vandeniu.

M. B. Waterbury, Conn.

Atsiųskite penfcloiiką centų (15c)

Mūsų pirmeiviškos draugės, 
Stasė Breivaite, jaunuolė, ir 
Frances Lapinskienė, ALDLD. 
6 kuopos rtarės, minėtos mer
gelės kelionei į Lietuvą surengė 

šiaip laimėjimais 
Matomai, lietuviai

Ar Skaitote Working 
Woman?

Laiškai 
! puslapio, 
sausio 25 
paskelbti 
Woman” 
spaudoj, 
būti su pilnu siuntėjo vardu ir 
antrašu, nors jie nebus spaus
dinami, jei to bus reikalaujama. 
Laimėjusieji atsakymai tilps 
vasario ir kovo “WW” laidose. 
Bėgiu kontesto parinktieji at
sakymai taip pat bus spausdi
nami įvairiuose darbininkų lai
kraščiuose, įskaitant “Laisvės” 
ir “Vilnies” moterų ir angliš
kus skyrius. Angliškus laiškus

būtinai pasišaukdavo vyrą ; 
tą vakarą ir išrėždavo jam 
“Ar tave apraganavo ta lapė' 
kiek tavo seni kaulai sveria?’

krastijonavo 
susirašinėjo. Tuomet jis par- 
leido jai laivakortę ir, 1928 me
tais, ji atvažiavo Amerikon.

Atvažiavus ilgai darbo nega
vo ir jai buvo nesmagu, kad gi
minė ją turėjo maitinti. Tan
kiai atsitraukdavo nuo stalo ne- 
davalgius. Ji buvo dikto sudė
jimo. Jos dėdienė jai primin
davo, kad diktos merginos nėra 
madoj (style) Amerikoj. Vė
liaus šiaip taip gavo darbą au- 
dinyčioj, Brocktono priemiestyj, 
Campello, Mass. Pradėjus už
sidirbti pinigų ėmė juos labai 
čėdyti, atitraukdama kąsnį nuo 
savo burnos. Stengėsi atmokėti 
dėdei už laivakortę, už kurią 
jis jai tankiai prikaišiodavo.

Audinyčioj darbo netekus ir 
vėl ilgą laiką buvo be darbo. 
Paskiaus gavo darbą Bostono 
restaurane. Bet ir ten jos dė
dė, kažin kokiu išrokavimu, 
persekiojo ir uždavė jai širdies

elektrinis prosas, 
narinė mokestis už Prakalbos buvo surengtos 

negrų baptistų bažnyčioje. Da
lyvavo pora šimtų baltų ir neg
rų darbininkų, tame skaitliuje 
geras būrys lietuvių. Ruby 
Bates padarė gilaus įspūdžio sa
vo kalba. Publika buvo suju
dinta jos iškeltais faktais apie 
jaunuolių nekaltumą. Ji nesi- 

į gailėjo ir savęs, nurodė kokią 
baisią rolę ji sulošė, kada buvo 
priversta melagingai liūdyti 
prieš jaunuolius. “Bet” sakė 
Ruby Bates, “šiandieną aš ga
tava atiduoti paskutinį savo 
kraujo lašą kovoje už jų paliuo- 
savimą ir kovosiu tol, kol mano 
krutinėję bus spėkų.” Be jos, 
kalbėjo d. Bill Powell, ILD 
distrikto sekretorius. Jis jau 
nebepirmu kartu Eastone kal
bėjo, tad darbininkams žino
mas, kaipo geras kalbėtojas. 
Jis ir šį kartą puikiai nupie
šė rolę Tarptautinio Darb. Ap
sigynimo gynime kapitalistinio 
surėdymo aukų, taipogi nurodė 
Leibowitz pasitarnavimą kapi
talistams. Priimta visa eilė re
zoliucijų, reikalaujančių tuoj au
tinio paliuosavimo Scottsboro 
jaunuolių, Angelo Herndon’o ir 
kitų. Rezoliucijos pasiųstos ša
lies prezidentui ir kitoms įstai
goms. Aukų surinkta apie 
$15. Parduota nemažai li
teratūros ir išpildyta aplikacijų 
į vietinę ILD kuopą. Mitingą 
galima priskaityti prie pasek- 
mingiausių.

Kontesto Sprendėjai:
“M077NA” ELLA REEVE

-BLOOR
CLARENCE HATHAWAY
MARGARET COWL

(UNDŽIENĖ)
WILLI AN A BURROUGHS
ROSE WORTIS

! kas, Alfonsas Bonkevičiukas, 
(K. Jokubėnas, G. Šimaitis, T. 
iNukas, J. Gutauskas, V. Vai-I I 1' taitis po $-1; Anthony Legyn,į 
P. Čereška, K. Čereškienė, P.

'Andriūnas, V. A. Bonkevičius, 
B. Mikėnas, W. Kelley, A. Ke
lley, P. Sinkevičienė, V. Saulė- 
nie.nė, V. Adomaitis, S. Tamo
šiūnas po 50 centų; K. Zlot- 
kienė, R. Mizara, P. šiušis po I 
25 centus. Viso surinkta $18.- 
75. Tai yra puiki auka “Dai
ly Workeriui,” atminčiai mū
sų mylimos draugės Helenutės, 
kuri daug darbavos gyvenda- 

spėkos

Jau išėjo iš spaudos “Work- 
WORKING WOMAN” DUODAMOS ing Woman” lapkričio laida. 

DOVANOS , šiame numeryje telpa puiki So
vietų darbininkės gyvenimo is
torija, kaip biedna, bemokslė 
darbininkė tapo fabriko direk
tore. Yra raštų apie gimdymo 
kontrolę, laiškai darbininkių iš 
fabrikų, raštinių, namų. Ran
dasi gražus vaizdelis: “Sovietų 
Derliaus Sargai”. Taip pat 
randama įdomi kritika buržua- 
zinių romansų ir kitokių žur
nalų, kurie nuodija darbininkių 
protą. Yra patarimai valgių 
ir drabužių gaminimui, ir kiti 
raštai.

Apgailėtinos tos merginos ir 
moterys, kurios išmeta sunkiai 
uždirbtus pinigus buržuazi- 
niarps žurnalams, kuomet ji už 
50 centų metams galėtų gauti 
tokį puikų žurnalą, kaip “W. 
W.” Draugės, pasirūpinkite, 
kad jūsų jaunos dukterys ir pia- 
žįstamos užsisakytų ir skaity
tų ‘“W. W.” taipgi rašytų į. “W. 
W.” ALDLD ir LDS kuopos 
galėtų bent po 5 kopijas į mė
nesį paskleisti. Pavienėj kopi
jos parsidiioda po 5 { c. Platin
tojams duodama šiokia tokia 
nuolaida 
šykite: Working Woman, 50 E 
13th St. New York, N. Y.

Darbininke.

slinko viena po kitai. Laipsniškai 
mintys apie senuosius namus tolinosi, kuo
met jos dabartinės aplinkybės darėsi artimes
nėmis ir aiškesnėmis jai. Kartais jai gir- 
dėdavos, kad jos Pavasario Turtas verkia, ke
liais atvejais jinai apie jį sapnavo. Bet sap- 

kuriomis ji bu-

Kepta Antis
Antys labai jaunos ir 

netinka kepimui, geriau yra tru
putį senesnės ir papenėtos. Iš
valyk antį, prikimšk obuoliais 
arba džiovintom slyvom ir kepk. 
Galima valgyt karštą, arba šal
tą, taip, kaip kad ir vištą, kala
kutą,, žąsį, arba kitokią paukš
tieną.

Spalio 15 d., 6:30 vai. va
karo, nuo ūmaus kraujo užlie
jimo staiga mirė Helena Vai- 
taitienė, po tėvais Bonkevičiu- 
tė, 27 metų amžiaus. Ji buvo 
gimus ir augus Brooklyn, N. 
Y., kur ir dabar tebegyvena 
jos tėvai, Bonkevičiai, seni 
“Laisvės”-, skaitytojai: ir labai 
žymūs darbininkiško judėjimo

. siųskite: Contest Editor, Wor- 
; king Woman, 50 K 13th. St., 
■ New York,: N. Y. :
1 Lietuviškus atsakymus siųs
kite “Laisvės” antrašu, 46 Ten 

.Eyck St., Brooklyn, N. Y. Juos 
talpinsime “L” ir “V”.

“L.” Moterų Skyriaus 
Red. Komisija.

Girdėjome Ruby Bates Kalbant 
Spalio 25 d. Tarptautinis Dar- j 

bininkų Apsigynimas surengė Į 
masinį mitingą gynimui Scotts
boro jaunuolių. Kaip žinoma, 
devyni negrai jaunuoliai kalti
nami užpuolime ant dviejų i bal
tų merginų ir du- iš jų, Hey
wood Paterson ir Clarencei 
Norris, yra nuteisti mirtin. Jię 
bus sudeginti elektros kedėje 
gruodžio 7 d., jeigu visa darbi
ninkų klasė neimsis smarkių' 
protestų, nereikalaus jaunuolių 
paliuosavimo. Jų [ nekaltybė 
atvejų atvejais buvo įrodyta, 
bet kapitalistų klasė yra pasiry-1 
žus nekaltus vaikus nukankinti, 
kad tuomi suardžius solidarumą 
tarpe baltų ir juodų darbinin-' 
kų. Jiems padeda tokie parsi-1 
davėliai, kaip advokatas Leibo- j 
vitz su savo pakalikais ir tie' 
elementai prakalbose buvo aiš- i 
kiai numaskuoti.

barą ponią Wong, virėją, kam ją 
samdinys.”

naujų metų pyragams ir 
negu ji sumalė pusantros

Samdyti vyrai gali su
valgo pyragą taipgi.” ,

Kartais, vakarais, kuomet kiti pleperiauda- 
vo, jis atsinešdavo lempą ir sėdėdavo pats vie
nas, skaitydamas iš Įstatymų Knygos prie 
lempos šviesos. Tuomet samdinys, būdavo, 
sakys:

“Kam jūs, pone, vis dar studijuojate tuos 
dalykus? Juk jūs dabar nesėdit prieš egza-

KUR MŪSŲ DRAUGĖS?
“Laisvės” vajininkų sąraše 

dar tik 8 draugės tefiguruoja. 
Be abejo, jų dirba daugiau, 
priskaitant Worcester ir East
on, kur vajų veda organizaci
jų vardu. B^ kur kitų kolo
nijų draugės?

Čielų Kviečių Miltų Duona
Vieną trečdalį puoduko mola

sses, 2 šaukštukus druskos, 2 
šaukštu taukų, 2 puoduku pie
no, ' 1 kavalkutį šviežių mielių, 
5 puodukus čielo kviečio (whole 
weat) miltų, 

j Sušildykie pieną, įdėk druską, 
įmolasą ir taukus. Ištarpink 
* mieles biskutyje šilto vandens j tadalių (22) yardų 54 colių plofto 
j ir supilkie į pieną. Dabar pilk į 
miltus ir, gerai išminkius, pa-1 
dėk šiltoje vietoje, kad iškiltų ( 
du syk tiek. Suminkyk atgal ir 
sudėk į pataukuotas blėkutes, 
kad būtų per pus,*. ne pilnos. 
Padėk šiltai. Kada bus pilnos, Į 
tada kepk vidutiniam karštyje 
(375 F) apie 50 minučių. Būna 
gardi

Kontesto Taisyklės:
turi būti neilgesni 1 

Kontestas baigsis 
d. Laimėtojai bus 
vasario “Working 

laidoje ir kalbinėj 
Visi atsakymai turi

Velionės
J. Vaitaitis, savo ir jos 

Helenutės
J. Bonkevičiu-

1. Pintinė White Rose kenuotų pro 
dūktų.

2. Westinghouse
3. Įstojimas ir 

tris mėnesius, norintiems įstoti j 
IWO.

4. “Daily Worker” prenumerata 6 
mėnesiams.

5. Lininis stalui setas, < 
New Yorko Women’s 
(Moterų Tarybos).

6. Grace Hutchins knyga 
Who Work.”

7. Agnes Smedley knyga 
Red Army Marches.”

“Freiheit” metinė prenumerata. 
“New Masses” metinė prenume
rata.

“Fight” metinė prenumerata.
“Labor Defender” metinė prenu
merata.

’“Negro Liberator” metinė prenu
merata.
“Pioneer” metinė prenumerata.
“Working Woman’’ metinė prenu
merata.
Penki vaizdai, rodanti Sovietų 
Sąjungos gyvenimą.

16. Trys dideli geri paveikslai 
no, Stalino, Markso.

duona.
O. J.—Scranton

MONTELLO, Mass. — štai'skausmą, šiaip taip ji už tą 
kokią artimo meilė, su kuria! laivakortę atmokėjo, bet iš to 
taip labai didžiuojasi katalikų pasijuto, kad serga džiova. Tris 
tikėjimas.

Saliomija
Kripaičio duktė, gimus Monte
llo, Mass.,^rieš didįjį pasaulinį 
karą, tėvų tąpo išvežta į Lietu- tuvon, bet pinigų neturi nė cen- 
vą. Ji tada buvo 6 metų se-jto. Dėdė jai jokios pagelbos 
numo. Per 14 metų, būdama ■ neduoda, sakydamas, kad jai 
Lietuvoj, užaugo į diktą ir gra- nereikią Lietuvos, poorhauzėj 
žią merginą. Lietuvoj darbi-1 (biednųjų prieglaudoj) vietos 
ninkams irgi sunku. ‘ O jauni- eSą užtektinai, 
mas, ypač mėrginps, neturi kur 
dėtis. . i . 1 : :

Užaugus į metus, Saliomija 
sumanė važiuoti į Ameriką. Ji 
turėjo dėdę, Tadą Kubilskį, 
Montello/ Mass. Tai yra senas 
amerikonas. O prie tani, ture- vakarienę 
o gerą darbą lietuvių parapi-; šukele $191 

Joj, ŠV. Roko Bažnyčioj za- darbininkai atjautė jaunos mer- 
Saliomija su jais kinos nelaimę ii, pagal išgalę, 

žėdnas gelbėjo.
Vos sulaukus 25 metų am

žiaus, 25 d. rugsėjo, apleido šią 
“laimės ir aukso” šalį ir, sėdus 
ant laivo Drottingham, iš N. Y/ 
išvažiavo į Lietuvą, pas savo’ 
tėvus. Paliko brolį K. Kripai- 
tį, Montello, Mass., atvažiavu
sį metais vėliaus už ją, ir kitą 
dėdę, Povilą Kripaitį, dabar 
gyvena Brooklyn, N. Y. Iš Lie
tuvos paeina Biržų apskrities, 
Danieliškių kaimo.

Ji prašė, kad šį aprašymą 
kas nork pasiųstų jai į Lietuvą, 
norinti parodyti savo tėvams, 
koks vargingas buvo *jos gyve
nimas Amerikoj. Reikia prisi
minti, kad čion nėra pilnai ap
rašyti jos vargai. O šitokių at
sitikimų yra tūkstančiai. IŠ 
tūkstančių tokių nelaimingų at
sitikimų gal tik vienas pasiekia 
mūsų spaudą.

Helena Vaitaitienė 
energijos padėjo Aido 
Brooklyne, kur ji įstojo dar 
jaunutė būdama. Jinai taip 
pat prigulėjo LDSA 1 kuopoj, 
per 4 metus, o paskiau, kada 
nepajėgė susirinkimų lankyti, 
buvo paviene LDSA nare, kol 
LDSA gyvavo, kaipo atskira 
moterų organizacija.

Keturi metai atgal atvažia
vo į Montello del sveikatos pa
taisymo. Bet ir Čion ne kažin 
kokias aplinkybes ji sutiko. 
Todėl visoki rūpesčiai pabaigė 

| jos sveikatą visai. Užbaigė 
mūs Helena visus rūpesčius. 
Lai ilsis šioj šaltoj žemelėj.

Dar reikia pažymėt, kad gra- 
boriaus, P. J. Aukunavičiaus, 
buvo geras patarnavimas šer
menyse ir laidojant. Reikale 
reiktų kreiptis prie jo: 18 In
tervale St., Montello, ir 258 
Broadway, So. Boston.

Šalna.

Gaukite Vieną iš 19-kos 
Dovanų!

Už geriausius atsakymus 
Working Woman duoda 16 do
vanų. ALDLD Centras nuo 
savęs dadėjo 3 dovanas, štai 
ALDLD dovanos:

Aš žingeidau juosi darbi
ninkų klasės* judėjimu. Aš 
dirbau dešimtį metų dviejo
se mūsų miesto dirbtuvėse. 
Dabar aš norėčiau stoti į tik
rą darbininkų klasės organi
zaciją ir dalyvauti susirinki
muose.

Bet mano vyras neleidžia. 
Aš vedus jau penki metai ir 
turiu du kūdikiu. Kuomet aš 
pasakau vyrui įkurtam ką 
tik nukirsta alga trečiu kar
tu), kad aš noriu eiti į tuos 
susirinkimus, mes visuomet 
baramės. Neverta visuomet 
bartis, bet aš nežinau ką da
ryti. Jis turi visokių reikalų i 8 
apart darbo ir eina į visokius , 9 
susirinkimus. Bet kuomet io 
man reikia eiti, tai kitas H 
klausimas.

Aš skaitau jūsų žurnalą 
moterims ir galvoju, gal, jūs 
galėtumėt man patarti, ką aš 
turtu daryti. Aš ištiesų labai 
įvertinčiau, jeigu jūs patar
tumėt.

panas mazgodavo, nors senė jai sakydavo: .
“Tau nėra prasmės mazgoti mano drabu

žius. Net ir tavo pačios drabužiai gali būt 
paduoti Mrs. Wang išmazgoti”. Tuojaus po 
to, tačiau, senė tankiai sakydavo: “Sese, eik 
į kiaulidę, kad loska, ir apžiūrėk aplink. Aš 
nežinau, ko tos dvi kiaulės turėtų 
kelti.. . Gal jos neturi įvalias ėdesio 
Wang visuomet atsisako jas pašerti.”

Po astuonių mėnesių, žiemą, jos apetitas 
persimainė. Jai nesinorėjo valgyti ryžių’, tik 
šviežius makaronus ir saldžias bulves. Po ke
lių valgių ir tie jai nusibodo. Jei tik dau
giau valgė, pas ją valgis šokdavo atgal. Ji 
norėjo arbūzų ir slyvų, bet tos prinoksta tik 
šeštą mėnesį. Kur jas dabar gausi? 'Siut- 
saį įvertino pranašystę šių požymių ir šypso
josi visą dieną. Ką tik buvo galima gautk— 
jis jai viską pirkdavo. ’ Jis asmeniškai išėjo 
į .gatvę nupirkti apelsinų ir įsakė mažus auk
sinius apelsinus nuolat del jos pristatinėti. 
Jis vaikščiodavo pirmyn ir atgal po prieangį, 
kuždėdamas dalykus pats sau, kad niekas ne
girdėtų. Kartą jis pamatė ją gelbstint Mrs. 
Wang malti miltus 
pašaukė ją pirma, 
kvortos, “Pasilsėk, 
malti. Juk jie visi

soifc 

i-J,s,

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Suknelės forma numeris 2044 yra 
gaunama 12, 14, 16, 18, 20,' 80, 
32, 34, 36, 38 ir 40 dydžio, šešiolikai 
dydžio reikia dviejų ir trijų ketvir- 

$ 
audimo ir ketvirtadalį (i) yardo 36 
colių pločio skirtingo audimo papuo
šimui.

/ (Tąsa iš pereitos “D. ir š.” laidos)
Jis nebaigė sakinio. Su sekamu juoku jis 

jau nusivilko viršutinį apsiautalą.
Ji girdėjo jo žmonos balsą už durų, drū

čiai keikianti ką nors. Jai neaišku buvo ką. 
Gal būt virėją, o <>;al ir ją. Kažkaip jautėsi, 
kad jinai to priežastis.

“Eik šian miegoti,” šaukė siutsai jau iš 
lovos. “Jinai visuomet taip rėkauja. Jai 
labai patikdavo samdytas vyras ir dėlto ji 
visuomet 
myli tas

rėmėjai. Paliko nuliūdime sa
vo vyrą J. Vaitaitį, Ir mažą 4 
metų dukrelę Helenutę, abudu 
tėvelius, du broliu ir vieną se
serį, taipgi šiaip giminių bei 
draugų.

1 Jos vienas brolis, V. J. Boii- 
i kevičius, dirba ant pasažiėri- 
Įnio garlaivio. Retai kada jam 
tenka pamatyti New. Yorką. 
Dabar, netikėtai, buvo susto- 

įjęs New Yorke ir, išgirdęs 
' apie sesers mirtį, atvažiavo į 
jos šermenis ir sykiu su visais 
namiškiais turėjo perleisti 
dies skausmą. ’

Prie karsto matėsi gyvų 
lių vainikai nuo jos vyro, 
vėlių, brolių, sesers ir šiaip 
draugų, ir nuo Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos. Kars
tas buvo gražiai papuoštas, be 
jokių senovės prietarų. Tas 
darė labai gražų įspūdį. Taip 
ir turėtų būti pas mirusius lais- 
vaminčius.

Spalio 18 d., po piet, skait
lingas palydovų būrelis, su virš 
30 automobilių, laisvai, paly
dėjo d. Vaitaitienę į laisvas 
Brocktono Melrose kapines. 
Draugas R. Mizara ant kapų 
pasakė darbininkiško turinio 
atsisveikinimo prakalbą. Taip
gi pareikšta, kad d. Vaitaitis 
prašo visus palydovus sugrįžt 

.pas jį pietų. Kurie galėjo, tie 
■jo prašymą išpildė.
| Velionės artimi draugai ge
trai žinojo, kad ji visuomet rū
pindavos darbininkiška spau
da. Po užkandžių, d. Gutaus- 

Visais reikalais raJ kienė paprašė d. R. Mizar,. 
kad dar ką nors pasakytų, ko 
nepasakė ant kapų. Kalbėto
jas trumpai prisiminė, kad ve
lionė Helenutė rūpindavos 
darbininkiška spauda 
jos atminčiai, kurie 
suaukokim .po kiek 
“Daily Workeriui.” 
kusieji su tuo sutiko 

Aukavo sekamai
vyras 
4 metų dukrelės 
vardu $5

metus ir 7 mėnesius išsirgo 
Kripaitytė, Petro džiovininkų senatorijoj, Han

son, Mass. Mažai ką pasveiko.
Tada sumislino važiuoti Lie-

1 “Laisvės” arba “Vilnies” 
I metinė prenumerata.

2. Trys doleriai ($3) pini
gais.

3 “šviesos” arba “Working 
I Woman” metinė prenumerata.

nai retėjo, kuomet pareigos, 
vo kpsupta, dauginosi.

Ji patyrė, kad senė buvo 
rianti. Paviršutiniai žiūrint 
bai gera, bet tikrenybėje jos 
davo ją gončų, sekiojančiu 
šyje su nauja moteriške, 
iš lauko, prakalbėdavo į aną pirmiau 
tuojau įtardavo jį atnešus jai ką nors, 
da senė 
kambarį 
pamoką: 
tu žinai 
našūs išsireikimai tankiai girdėdavos.

Nuo tada, jeigu jaunoji moteris rasdavosi 
viena, kuomet įeidavo siutsai, jinai vengda
vo jo nesusitikti. Net ir senei esant arti, ver
čiau buvo laikytis nuošaliai, nors ji bandė 
th\ padaryti kaip galint naturališkiau, ne
įkyriai. Kitaip senė pašoktų ir apkaltintų 
bandyme ją perstatyti šiurkščia pašalinių aky
se. Laikui bėgant visa namų atsakomybė tapo 
suversta ant jos pečių, tartum ji būtų tarnai
tė. Ji elgėsi sumaniai ir tankiai net senės dra-

nepaprastai įta- 
ji persistatė la- 
užvydas pavers- 

savo vyrą sąry- 
Jeigu siutsai, atėjęs 

jinai 
ir fa
savo 

piktą

Namie Darytas “Baking 
Powder”

Pusę svaro “cream of tartar,” 
14 svaro “baking soda,” 14 sva
ro “corn starch.” Gerai viską 
sumaišyk, persijodama 7 ar 8 ■ west 17th Street

Kepti Pipirai
Keturius didelius saldžiuosius 

pipirus numazgok ir paskui 
nušluostyk sausai, supjaustyk 
į nedidelius šmotelius ir kepk 
ant skaurados su aliejum. Kaip 
bus minkšti, tai įmušt 3 kiauši- 

povaliai kepti, tankiai 
Gerai yra valgyti 

del sandvičių į darbą

minus.
Tada jis perbraukdavo savo švelnų veidą 

ir smagiai atsakydavo:
“Aha! Ar ir tu žinai apie gyvenimo džiau

gsmus taip pat?
Gėlės-žvakės vedybų naktim,
Aukso lakštas kandidatų vardam.
“Ar tu supranti tas dvi frazes? 

linksmiausi įvykiai vyro gyvenime, 
lauso mano praeičiai ir vis vien aš 
riu didesnį džiaugsmą, negu katras iš tų.”

Kada jisai tą išsitardavo—kiekvienas, apart 
jo dviejų žiponų, pasileisdavo juokais.

(Bus daugiau)

yžl/ j 
r f

F *

ir 1



Ketvirtas Puslapiu
■ i ..........

Atsiminimai Iš Kairio
jo Sparno Konferenc.

(Birželis, 1919 m.)
r (Tąsa) ,

•• Ar buvo viskas gerai, 
prasišalinus šliupui—Sirvy

dui iš L.S.S.?
Išsižiūrėjo, kad turėjo būti 

geriau del darbininkų sutrau
kimo į revoliucinę organizaci
ją, lavint juos klasinio supra
timo. Bet buvo atbulai.

Pasirodė, kad L.S.S. dar ne-Į kas ėjo visokios įeigos—už, li- 
buvo įstaiga revoliucinių dar- teratūrą 
bininkų auklėjimui, o buvo įs-

sikalbėti.
Iš visos eilės administrato

rių, išskyrus d. J. Šukį, per 
tą visą laikotarpį Sąjungos ir 
spaustuvės turto kontrolieriai 
negalėjo suvesti atskaitos ir 
negalėjo parodyt tikro finan
sinio Sąjungos istovio, nes tas 
buvo pilnai žinomu tik admi
nistratoriams, nes per jų ran-

jai užmokėti iš Sąjungos už 
jos darbą; tuo klausimu .ji

darumą, 
visiem už

padavė skundą suvažiavimui.
Jau tame laike Purviam-

Hermanam L.S.S. buvo svetima, 
jie buvo nuėję buržuazijos gin
ti, o ne daibininkų reikalų; bet Įbaį negalima praleisti.

Iš
Nors, 

■ta žinia-

Praeito
| sus.

Mūs .tikslas kovoti 
vieną, vienam už vi-

Streiko
, jau pavėluota 

fit yra labai įdomi,

Lowelly streikas buvo gana 
pasekmingas. Visi darbininkai 
stovėjo už streiką. Kad pa
gerinti savo sunkią padėtį, vi
si stojo streikan be skirtumo.

ši- PRANEŠIMAI Iš KITUR

kintis mums, taipgi jis . mokina, kaip 
rašyti korespondencijas ir straipsnius 
į darbininkiškus laikraščius. Todel 
visi dalyvaukite skaitlingai ir laiku.

; J . j Komisija.

CLEVELAND, lOHIO
LDS 44 kp. rengia “Card Party” su 

šokiais, subatoj, 10 lapkričio, 6:30 v. 
vakare, Bedarbių Tarybos svetainėje, į 
1022 Ivanhoe Rd. Pusė pelno bus , 
skiriama LDS bedarbių fondui. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut; įžan
ga tik 15c.

(•265-266) i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

darbininkų sudėti pinigai jiem 
buvo tinkami ir tik to iš Są
jungos suvažiavimo reikalavo.

Reiškia, Hermanai buvo 
priešai sąjungiečiams apsivalyti 
nuo oportunistų vadų, o stotiĮniję. 
į tikrą marksistinį kelią. Jie 
(Hermanai) buvo gynėjai bur
žuazijos reikalų. Bet kuom 
buvo tuo laiku Stilsonas, kuris 
buvo L.S.S. sekretorius?

Suvažiavime, Hermanienės 
teismo sesijoj, Stilsonas užė
mė vietą kaipo Račiūtės-Her- 
manienės advokatas.

Su tuom gavo progą šlyk
ščiausiai žeminti ir niekinti d. 
Šukį. Matot,' ,jis gavo tinka
mą progą, kada draugas Šu
kys sėdėjo pirmininko vietoje, 
tai negalėjo nė nUmaskuoti tą 
asmenišką, šlykštų Stilsono

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kuopas mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, 11 lapkričio 
(Nov.), 2 vai. po pietų, Sweet’s Hall.

Dar niekad pirmiau ne- ! Turime daug svarbių dalykų aptarti, 
buvo tokios vienybės, kaip per- j atsiveskite ir naujų narių. •

i X\sos tautas taip buyo susivie- : yjsį nariai malonėkite dalyvaut laiku.
i Y\1 1 A T ■ O V* VA 1 1 r r* zl VTYl 1 n 11 VAA ' • * I • 1 1 •

už apgarsinimus 
bininkų auklėjimui, o buvo įs- “Kovoj”; jie patys pirko lite- 
taiga pasinaudojimui iš dar-; ratūrą, patys pardavė, ir skai- 
bininkų viršūnėms, kurios įsi- tlines taip vedė, kaip jiems pa
gavo į vadovaujamas vietas.

• Po 1905 m. revoliucijai įja is 
Jungtines Valstijas priplaukė t pilną 
visokių rūšių inteligentų revo-Įdaryti iš Sąjungos turto. Tik 
liucionierių, anarchistų, sindi-i d. J. Šukiui užėmus adm. vietą, 
Ralistų, socialdemokratų, tau-Į viskas kitaip susitvarkė.

demokratų, banditų, i Dabar aišku, jeigu visi bu- > puolimą, nes pasibaigus bylai, 
-ieroristų, riet ir caro paslaptį-; vusieji administratoriai šian- , pasibaigė sesija ir suvažiavi- 
nių agentų ; ir visi spietėsi prie ! dien randasi^ priešų eilėse, tai; mas> Tįk atstovai, beklausy- 
.pažangesnių progrese darbi- kiek jiems rūpėjb Sąjunga del ( ^arni £okio begėdiško puolimo 
ninku, žadėdami būt už vado-• traukimo darbininkų į ją ir del į an^ d, šūkio, neteko kantrybės^ 

Lvuš. Mums-gį, darbininkams, Uų klasinio auklėjimo. /‘V1 
■ nesuprantant tos politikos, kad ( dalykas, kad tik jų pačių pri-! 
•tarp tų pasivadinusių “revoliu-, vatinis dalykas buvo—savo1 

asmens gerove rūpintis.
O kaip su L.S.S. sekreto- Į atsimokėdamas d. 

riais?
Sekretoriaujant A. Purvini-1

Hermanui taip pat buvo mig- ! bafs” įvažiavimo atstovų ir 
lota politika vedama. Nariai neatmušė tą puolimą? Todėl, 
nežinojo, kam jis tarnauja —1 kacĮ įojj bergždžia ir tokia il- 
darbininkams, ar darbininkų I ga sesija jau tiek |kankino at- 
priešams, kapitalizmui ir jo: stovus kad kiti> nelaukdami 
valdžioms?................... užbaigos, apleido suvažiavimą,

Keistai atsivaizdino jis, ka- , 0 iįkusieji reikalavo uždaryti, 
da išleido legitimacijos kortas,. Todel ant ryMjaus jau nebuvo 

i kam aiškint tą Stilsono užpuo- 
Į limą, nes suvažiavimas užbaig
tas ir atstovai išsiskirstę.

J. Ranianauskas.
(Tąsa bus)

tiko. Todėl paskirta komisi- 
revoliucij^į į,ja iš artimųjų kuopų negalėjo 

ir teisingą atstkaitą pa-

•cionierių” yra visokių rūšių 
elementų, mes visus priėmėm, 
kaipo ištikimus draugus, ko
votojus už darbininkų klasės 
reikalus. Bet taip manydami 
didžiai apsirikom, nežinodami 
tos politikos, kad tarpe tos 
maišytos inteligentijos yra vi
sokių rūšių oportunistų—dar
bininkų reikalų išdavikų. Tik 
kada jie patys pradėjo vienas 
kitą nusimaskuoti, kas jie toki 
yra ir k-odel jie nori įsigauti 
mums už vadavus, tada ir 
mums atsirado mintis, kad čia 
kas nors yra tokio nepaprasto, 
ko mes pirmiau visai nė min
ty neturėjom.

Buvusieji Administrato
riai.

Pradedant nuo Dubicko, į 
administratorius labi ausia 
skvert>da.vosi gauti viėtą, bėV 
mums nebuvo aišku del ko. 

, Mums atrodė, kad ten reikia 
gabaus drąugo, kuris vestų rei-

Aiškus į nežinodami iš ko tas viskas 
paeina. Tik po suvažiavimui, 
sugryžus į Philadelphią, suži
nojau, kad Stilsonas tai darė 

. š*. už su- 
' stabdymą šmugelio Sąjungoj.

Daugumas gal pamanyti: 
, kodėl *gi d. Šukys nepasiprašė

eitam streike. Rodės, streikas 
bus laimėtas. Bet darbininkai 
apsiriko. Streiką pralaimėjo, 
nes unijoj lyderiai streiką, po 
trijų savaičių, pardavė ir dar
bininkai pasiliko dar bloges
nėj padėtyje, negu buvo. __ ____

čia randasi dvi unijos. Kaip fayettT"st, 
viena, taip ir kita yra reakcio- ' ” 
nierių rankose ir abidvi ėjo 
ranka rankon. Nors Komunis
tų Partija darbavos, kaip ga
lėdama nurodinėjo darbinin
kams, kad neklausytų unijos 
valdininkų, kad jie rengiasi 
streiką parduoti. Bet jie ne- 
užsitikėjo Komunistų Partijai, 
o paklausė valdonų-pardaviRų. 
Po trijų savaičių streiko, uni
jos viršininkai sušaukė visus 
darbininkus į Auditorium, mie-./XT . A T. , ,.X1stavą svetainę i (Nov.), 10 vai. ryto, Liet. Jautiškam (

. name, visi nariai malonėkite dalyv- ■
Komunistai Gelbėjo Streiką aut, nes turim daug svarbių reikalų ; 

i % <, apkalbet. j
Kombnistų Partija paskleidė 

labai daug lapelių; Tai buvo 
23 d. rugsėjo. Kada į Audito
rium pradėjo rinktis darbinin
kai neapsakomai skaitlingai ir į 

pradėjo skleisti lapelius ir karinio* suvažiavimo, penktadienį, 9 <4-^ •’ 'rT'r ■* •• ■ -----
Kada unijos prezidentas pama- »turim dalyvaut masiniam delegatų 

priėmime.
Taipgi draugai ir draugės atvyks- i 

ta daug delegatų iš tolimesnių vietų 
ir reikės jiems nakvynių. Tad kurie 
turite atliekamą kambary ir galite 
priimt bent vieną delegatą, malonėki
te pranešt. M. K. SUKACKIENĖ, 
18 Hillside St., Worceser, Mass, arba , 
į Darbininkų Centrą.

Komisija. 1 
(265-266) Į

Komisija.
(265-266)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kuopa rengia teatrą ir ba

lių šeštadienj, 10 lapkričio (Nov.), 
Liet. Jaunų Vyrų svetainėje, 407 

, 7:30 vai. vakare.
sulošta “Moteris Gatvėje.” Tai 
tikras šios dienos veikalas iš 
darbių darbininkų gyvenimo.

La- 
Bus 
yra 
be- 

Jau-
nuolių choras yra užkviestas dalyvaut 
programoje. Kurie, nematysite šio 
veikalo, gailesiteš, tad kviečiam visus 
skaitlingai dalyvaut. ■ i . •

Komisija.
' 1 ' ■ : ‘ (265-266)

MONTELLO, MASS.
TDA lietuvių skyrius šaukia labai I 

lapk.svarbų mitingą nedėlioj, 11

Valdyba, j 
(265-266)’,1

WORCESTER, MASS. j
- , Pranešimas mokyklos klausimu, iš.

Komunistų Partija nesnaudė, priežasties įvykstančio mokinių prieš- 
pradėjo skleisti lapelius ir karinio suvažiavimo, penktadienį, 9 ( 
“Daily Worker” iŠ visų pusių, lapkričio, nebus mokyklos, nes visi 

tė, kad po svetainę sklaisto
si lapeliai, tuojau pašaukė po
liciją ir d. J. Blazonį iš sve
tainės išmetė, kam jis lape
lius dalino. O du draugus, 
KP narius, suareštavo, už tai, 
kad jie norėjo gauti balsą ir 
nurodyti, kad šitas mitingas į 
šaukiamas tikslu suvaryt dar- 
’ban. O unijos viršininkai tą : 
permatė, ‘tai pašaukė policiją.; 
ir suareštavo. i

Pasirodo, komunistų perspė
jimas buvo teisingas. Tas mi-

$—e e į

| Painters and Carpenters j,

i Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko t
A. BALČIŪNAS į

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

t P. BIELIAUSKAS <|>1 ! 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 1
i

<|>’ ; ' Tel.: Foxcroft 9-6901 T

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.ant kurių reikalavo, kad kiek-. 
vienas narys išpildytų, iš kur Į 
paeina iš Lietuvos: kur gimęs, i 
kaimą, valsčių, apskritį ir re-; 
dybą. Ant galo net.ir kokioj 
mokykloj mokinęsis. Reiškia, 
pilnus metrikus reikalavo jam 
priduoti, kadmis turėtų pas sa
ve. Kam jam buvo reikalin
ga toks reikalavimas? Ir su 
kokiu mieriu tai darė,—tik 
vienas Purvis tai žino. Bet toks 
sumanymas panešėjo šnipinėji
mo tikslams. Todel L.S.S. su-'riai šioj apielinkėj sustreikavo, 

J - r Alden Coal
i Co. darbininkai, ir būt priėję

Po Purviui užėmė sekreto-'prie t0’ kad. ir Xisas ,djstriktas . 10 \UIViai a e se.. ®-° būtų buvęs įtrauktas į tą strei-
,-naus vietą J. Stilsonas, is ku- ką, ba Skalnos visur buvo nu-Į 
Įrio mes tikėjomės, kaipo iš balsuota streikuot. .
I darbininko, labai gera ir tei- 'loney su savo pasekėjais ir |

■ Ė"',;;™’;';“',i Bet išėjo kaip tik atbulai. Is- aį§aukįas 1 „ur j.... i
sidirbo tokis didelis politikie-j §įam streike eiliniai darbi- 
rius, kad mus visus sąjungie-; ninkai matė, kad būtų buvę 
čiu's galėjo parduoti. Bet mes galima laimėt savo reikalavi- _ • 1 1 t • 1 • 1 1 • M • • 1 •

"i paskutiniam neprileido kad streiko pagal- 
„ . v. . . , , įba priversti kompanija skaity-Sąjungos suvažiavimui, kada;tis su darbininkų rįikalavi- 

jjis pats save nusimaskavo. 'mais. Bet j'ie dabar trauksią
Dalykas, mat, taip buvo: i anglių kompanijas į teismą ir 

Užėmus administratoriaus vie-Į ten jie laimėsią. Tai kokiu 
tą d. J. Šukiui, Stilsonas tokį Į keliu, jie eina! .

,. v. . _ -į . j i Teisme bus tiek laimėta, šmugelį užtaise, nusknausda-j kįek buvo laimėta nuo Gorma- 
Įmas Sąjungą finansiniai. Tad i no 
h‘ “ ' j ' ’ \
| “Koliai aš būsiu adm., daugiaupinkai nieko nelaimėjo, 
neturi toki dalykai atsikarto-1 
ti.” už tokią pastabą Stilsonas į 0S7%^įsta 
ant tiek įsižeidė, kad pnsiza-: darbininkai.
dėjo d. Š. gavęs progą atsimo- išmesta eilė darbininkų. O da- 
kėti. O tą progą rado tik pas- bar, po šiam streikui, irgi bus 
kutiniame Sąjungos suvažia-Į ^ kitaip. Tai taip yra šiaipe 
vime, kur mus visus atstovus e-
kankino visą popierinę sesiją 
iki vėlam vakarui.

Kokią progą Stilsonas 
pavartojo?

Pasauliniam karui užsibai
gus, L.S.S. vėl pradėjo leisti 
savo organą,—vietoj “Kovos” 
—“Mūsų Tiesą”. Redaktorius 
d. Vidikas, ] 
apie Rusiją kokiame tai New 
Yorko žurnale paprašė 
lo redaktoriaus leidimo 
tą straipsnį į lietuvių 
Gavęs leidimą, išvertė 
talpino “M. T.” Tuom pačiu 
laiku Račiutė — Hermanienė 
buvo gavus leidimą tą zpatį 
raštą išversti ir parduoti Są
jungai patalpinti “M. T.” Bet 
kada redaktorius pats išvertė 
ir patalpino “M. T.”, tai Ra- doj 
čiutė — HdrmanienČ reikalavo f • ' • ’ • ■ .» . .1 11 • '

Wilkes Barre, Pa

PHILADELPHIA, PA.
Visų progresyvių organizacijų na

rių ir “Laisvės” skaitytojų susirinki-
tingas taip ir išėjo, kad unijos mas įvyks sekmadienį, 11 lapkričio 
viršininkai agitavo darbinin-1 (XT—' XT ° —1 -- 
kus grįžti darban. O darbi- tų. 
ninkai šaukė, kad mes norim 
streikuoti, kol laimėsim. Mi
tingas pasibaigė šturmingai.

(Nov.), 995 N. 5th St., 2 vai. po plė
šio mitingo tikslas, kad “Lais- į 

ves” naudai rengiama vakarienė ir ■ 
koncertas būtų tinkamai išgarsintas 
ir viskas sutvarkyta kaip reikia.

| “‘frpatTvakarą buvo Šaukia- |Ta'p?1 b’“ jr va.ja?s k.la“s.imaa- . 
ima, įmini mitine-ao T.pnkai ' ToJ pat 'j>enoJ lr vlct<’J’ '10 val' imas ienKų mitingas. luenKai ry^0 ^us “Lajsvgs” naU(jai rengto pik- 
[stieikayo sykiu, bet mitingus njko surengimo ir revizijos komisijų

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagysles, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų./;. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
Iš Mainierių Streiko

Jau buvo rašyta . užvakar i jie laikė atskirai,^Jenkų kai- Į susirinkimas, (tad visi komisijos na- 
Nutarė ir mūs lietuviai, riai dalyvaukite.

| Fin. Sekr., A. Ramanauskas.
(265-266)

dienos “Laisvėj,” kad mainie-

kalus organizacijos ir spaustu- važiavimas atmetė išpildymą daugumoj Glen 
vėsėtai reikia pasišventusio tų kortų, 
žmogaus užimti tokį sunkų 
darbą! Bet kodėl jie, ta inte
ligentija, taip varžosi ir tokią 
aštrią kovą veda už gavimą 
vietos prieš vienas kitą, tas 
buvo neaišku.

Apie Dubicką daug ką ne
minėsiu; tas man nėra aiškiai 
žinoma, kaip jis Sąjungai gas- _ 
padoravo. Tik tiek pasaky- apie jo šmugelius visgi nesu- distrikto viršininkai
siu, jog paliuosuotas iš admi- pratom net iki 
nisfjratoriaus prapuolė tauti
ninkų vilnyse.

J. Grinius, social demokra- 
tas-“revoliucionierius”, pabu
vęs administratorium, įsitaisė 
klinįką Philadelphijoj, liko di
delis ponas-tautinjnkas, atsi- 
ąveikipo ant visados su socia-

Fortūnatas Bagočius, admi- 
nįstatorium pabuvęs, vėliau 
baigęs advokato mokslą, spjo
vė ant tų darbininkų, kurie jį 
rėmė eipant mokslą, nuėjo 
prie tautininkų dolerių gan

A. Antonovas buvo atsi
kraustęs su ^avo bagažu užimt 
adm. vietą be nubalsavimo. 
bet Pildomasis Komitetas ne
prileido.

žypiontas administratoriau- 
» damafe rinko prenumeratas iš

leidimui “žemaitės raštų”. Pre-

tas ntto adm., išvažiavo į Chi- 
ėagą, į dentisterijds mokslą, ir 
prapuolė tarp tautininkų.

V. Jakštys maišosi prie prū- 
seikinės sklokos. z

Kurkulis, kuris buvo pasku
tinis Iš “bizniškų” administra
torių, važiuodamas į Rusiją 

- buvo praleidęs $100 Sąjungoj 
pinigu. Bet kaip jis padarė, 
ar išvažiavo skolingas, ar per
davė d. J. Šukiui, kuris po jam 
užėmė admin, vietą, neteko iš

boj. ;
dalyvauti pas lenkus mitinge Į 
ir padėt nugalėti pardavikus į 
unijos viršininkus.

Darbininkų prisirinko pilna 1 
svetainė. Kalbėtojai viens po į 

(kitam agituoja pirmadienį

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

DR. L. A. BEHLA
CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
11 lapkričio, 11 vai. ryto, 183 Jer- ■

Draugai ir draugės visi ' 

daug svarbių dalyku apkalbet. i 
‘ (265-266) i

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Bet Ma-| grįžt darban, o už negrįžimą sey Avė. Draugai ir draugės visi j 
Pra- malonėkite dalyvaut skaitlingai. Nes 

» turim
įr Į graso netekimu darbo.

Vienas po

| ką toliau; antri stoja eiti dar-į 
ban, girdi, mes darbus, pame-• 
sim.
Lietuvis Išdavikų Klapčiukas

Prasidėjo didesnės diskusi
jos. J. Blazonis prašo balso. 
Tik spėjo ištarti žodį, kaip Jo
kūbas Ramanauskas, pradėjo 
kolioti Blazonį, girdi, jūs pra
keikti bolševikai, jūs visur su
irutę darot, pas« tave ir dabar i 
pilni kišeniai lapelių. Ėmė' 
grąsinti išmesiąs pro langą. > 
Tuom sykiu Blazonis jam nie- '

DETROIT, MICH.
i Yra šaukiamas labai svarbus bu- i 
čerių ir mėsos pardavėjų—“counter- ! 
men” susirinkimas sekmadienį, 11 1 
lapkričio, 2 vai. po pietų, 1924 Grand 
River Ave. Bus svarstoma svarbūs 
klausymai bučerdėš darbininkų, tbdel ; 
visi tos pramonės darbininkai kvie- j 
čiami dalyvauti.
Bučeriu ir mėsos pardavėjų komisija. I 

(265-266) I

, . Kiek čia streikų buvo ir į
d. Š. davė j’am tokią pastabą: Į visi taip buvo vedami. Darbi- ko neatsakė, pasitraukė.

‘ ‘ ’ 1 1 ’ , tik
! šihitai iš darbų buvo išmesta 

Po pereito streiko 
iš darbo 729

Dabar vėl buvo

Pirmiau mainieriai peikdavo 
senps unijos viršininkus, kad 
jie tik kompanijų reikalus gi
na,; bet pasirėdė, kad ir nau
jos unijos viršininkai ne ge
resni. * ’ ■

Senos unijos viršininkai pa
sirodė gana kovingi šiam strei
ke (kas liečia siundymą vienos 
unijos narių prieš kitos uni
jos narius, o ne prieš bosus),-p • AVV UUX1 vvl lUM «/ V z 7* T '

radęs straipsni J'Pa? Pri?. Susquehanna Collie
1 c lrii» nn Liitt/a on aLi I mm tt/ry, kur jie buvo surhobilįzavę 

senos unijos narius stot į mū- 
;šį Jiems ten buvo gana ir• • • •iii

zurna-
išverst! amunicijos pristatyta, nors ne
kalbą.
ir pa-

buvo .ten tikri šautuvai. Tai 
buvo bačkos, visokį šriūbai, 
kurie smagūs mėtyt į naujos 
unijos narius. Ir jie patys bu
vo fronte, nurodydami, ką da
ryt. O mūs naujos i unijos vir
šininkai irgi priešingi ramiam 
pikietavimui. 
šiam streike, 
naujesnio, bus •i • i •

Tai taip buvo 
Jei rasis kas 
pranešta spau-

Veisejiškis.

Prašo J. Karsonas balso. 
Lenkai nežinojo kas yra Kar
sonas: lietuvis ar lenkas. Bet 
tuom pačiu sykiu ’ užriko Ra
manauskas: “Meskit šitą ko
munistą. Jis savo gyvenime 
nieko nedirba ir ką jis gali 
mus mokyti streikuoti.”

Nežinia, kas Ramariąusko 
galvoj darės, gal prarado pro
tą ribo alkoholio, kad jis taip 
baubė ant kovojančių darbi
ninkų ir taip žioplai perstatė 
Karsoną. Juk mes visi žinom, 
kad Karsonas buvo atkaklus 
darbininkas ir kad' darban va
žinėdamas ir kojas prarado, o 
tas niekšas sako, kad jis dirb
tuvės nematęs savo gyvenime. 
Tai matėt koks jis’ kapitalistų 
klapčiukas i pats nesuprasda
mas darbo klasės reikalų, ban
do įrodyt, kad kiti nesupranta.

Tokių kapitalistų klapčiukų 
reikėtų apsisaugoti. Mes, L0- 
wellio darbiriinkai, jau žinom 
šį ponaitį, kas jis per vienas. 
Jis, mat, didžiuojas, kad per
eitam kare jį pašovė į gąlvą

tą kaulą, tai ir urzgia
I- 1 ♦ I

darbininkai nori nuo jo atimti

Jis, mat, didžiuojas, kad per
eitam kare Jį pašovė į gąlvą 
ir dabar už |ai gauna nugrauž- 
‘ ‘ ‘ ‘ < prieš
darbininkus; jam atrodo, kad 
darbininkai nori nuo jo atimti 
tą kaulą. Bet pas darbi
ninkus'tokių minčių nėra. Mes 
visi kovojam už geresnį būvį, 

, už soli-geresnį kąsnį duonos,

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 11 

lapkričio (Nov.), 29 
10:30 vai. ryto, 
lyvaut laikų, nes turim daug svarbių I 
reikalų apkalbet. 
tracijos ir streikuos 
draugų areštuotų, reikia finansų, ve
dimui jų bylų, taigi, draugai, visi 
ateikite, reikės apkalbet, kaip sukelt 
finansų, taipgi ateikite duokles pa- 
sihiokėti.

Endicott, St.
Visi malonėkite da

Įvyksta demons- 
liekasi daug

Fin. Rast. j
(265-266) j

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia didelį balių, 

kuris įvyks nedėlioję, 25 lapkričio j 
'(Nov.), McManus Kliube, kampas j 
Liberty St. ir Wood PI. Draugai ir • 
draugės, nepraleiskite šios progos, Į 
nes tai bus mūsų pirmutinis toks di- J 
delis parengimas, taipgi bus leidžia- ■ 
mas laikrodėlis tą pat vakarą, ku
rie turite .tikietukus, jsitėmykite, kad 
ir jūs galėtut išlaimėti. |

Pradžia 7:30 vai. vakare; įžanga 25 
centai; vaikams—10 centų, šokiams 
grieš Gurskio orkestrą.

Kviečiam visus skaitlingai 
vauti.

daly-(

SO- BOSTON, MASS.
Mokyklos vakaras įvyks ketvirta- ' 

dienį, 8 lapkričio (Nov.), Piliečių | 
Kliube, 376 Broadway, 8 vai. vakare. 
Mokytojas, draugas R. Mizara, duoda 
pamokas iŠ Komunistų Manifesto, ( 
kuris yra labai svarbus dalykąs mo- ;

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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 į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

3

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.

Teleronai: —Oregon 5136
Kęysto Main 1417



T’-wrs'-y "iv ;

Penktas Puslapis

vJ ♦

Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

Prilipęs prie kėdės, aš įstabiai žiūrė
jau į dvidešimts trijų karininkų parašų 
eilę, prie kurios kažin kas prirašė: “Dre
bėk, publiška p...”

Lygsvara, su kuria aš pradėjau skai
tymą, dabar suiro ir mano kraujas už
virė neapykanta prieš baltuosius govėdi- 
ninkus, šimtų metų rusų liaudies buder 
liūs. Aš mačiau, kad tarp neįskaitomų 
parašų vienas buvo angliškas su priera
šu: “Kariškas atašė anglų ambasados 

>prie Vol. A.”
Aš nemaniau, kodėl angliški ir italijo- 

niški kapitalistai veržiasi į Ukrainą, ne
apgalvojau, kur nueis supuvusi morališ
kai baltųjų civilizacija. Aš net užmir
šau, kad aš privalau pasitarti su kariš
ku komisaru, ar perskaityti prakilniems 
raudonarmiečiams tą niekingą bevertį 
karininkų laišką. Aš net užmiršau apie 
Antonijų, sėdintį prieš mane.
V-^Iš naujo jis? Tumilovas?!—surikau
as.

—Aš privalau pranešti jums...—pašo
kęs prakalbėjo italijonas,—kad jie atve- < 
žė daug granatų ir... i

—Iš Ofione.
—Taip. Aš žinau, kur jos yra ir aš 

privalau jas...
Mane pataikė Antonijaus žvilgsnis ir 

aš prisiminiau jo prižadą.- Pro aklą tam
sumą aš pajutau, kad į kambarį įėjo Lu
cija ir linksmai metėsi pasitikti savo An- •• 
tonijų.

—Tu esi?...—ir juos abu padengė i 
šviesūs linksmybės spinduliai. Tarsi iš | 
po debesio išėjus saulė. Aš pagriebiau 
dokumentus ir išėjau pas čumaką, palik
damas juos vienus.

Mane labai stebino atsinešimas italijo- 
Vnaitės kas Jink baltųjų priešų, kurie už
puolė Ukrainą. Aš pabeldžiau duris.

Dokumentėlis
Po pusės valandos susirinko 600 rau

donarmiečių ir; įtemptoje tyloje aš per
skaičiau du pirmuosius dokumentus, po 
to priėjom prie trečio, trumpo, bet labai 
įspūdingo. — Pradėjau:

Ei, jūs raudonosios rupūžės! Užgirdom 
mes, kad jūs liovėtės būti gatvių valkato
mis ir tapot tokiais idealistais, kad, sulig 
principo “darbininkiškos vienybės”, pri
imat pas save italijonišką paleistuvę ir sve- I

| timžemius kriminalistus. Per tai jūs. nu
žeminant didelę, vieningą ir nedalomąją, Ru
siją jūsų Tėvynę. Mes patariam jums pa
galvoti apie garbę mūsų bendros, Motinos ir 
išvyti visas Lucijas ir kitus “tarptautinius 
šunis.” žinokit, kad taip pavadinta vieny
bė neegzistuoja!. Tai yra sapnas ir sva
jonės pamišusių bolševikų! Pagalvokit — 
pabudinkit protą ir sąžinę. Kitaip.. . mes 
pastatysim punktus. Aš esu bausmė' dar
bininkų. Keršytojas del sugriautųjų dvarų, 
kavaleristas gražiųjų idealų ir švento, die
viško tikėjimo. Aš esu kerštas už tėvelių

• ašaras ir bjaurius pasielgimus su mūsų 
šeimynomis. Aš esu tas, kuris nukankins 
jūsų tarptautinę paleistuvę.”
Aš skaičiau kiekvieną parašą ir jau-. 

; čiau, kad kiekvienas žodis įeina'kaip di
namitas į smegenis ir sudaro priežastį 
jose didelės eksploduojančios agitacijos, 
Masė laukė galo, ir rodės pusę Himalajų 
kalnyno sugriaus požeminiai' Hndenys, 
kad jis štai—štai tuoj aus su triukšmu- 
lūžimais, kaip uraganas, puls žemyn ir 
išnešios perkūnijos trenksmą per skar
džius, slėnis ir tarpkalnius. Viskas su
akmenėjo. Ir kada aš baigiau skaityti 

s įžymią frazę, juokingai talentingo kari- 
i ninko parašyta: “Aš esu tas, kuris savo 

ranka sušaudys ‘solidaristus’,”—katas
trofa eksplodavo. Visos rankenos buvo 
nuplėštos ir banga ūžesio padūkusiai su
siūbavo, piktai ir staigiai, nuo viršaus į 
apačią,* nuo galvos iki kojų. Jie atakavo 
tribūną. Kiekvieno burna griaudė į 
augštį, neva skęstančio laivo sirena. At- 

! sišaukimai komunistų ir komisarų susi- 
! maišė su bendru ūžiančiu riksmu, taip 
i pat, kaip susimaišo šūvis gaubicos su 
; bendru tankiu šaudymu lauko lengvosios 

artilerijos.
—Dr... au... gai! Nu.-.. žeminimas...

i nužeminimas!...
i —Ižei... di... mas!

1 N°r‘ Atskirt Louįsianą 'f 1, .Se!.si"k?i- H- taV-” 
roeTea 0$5 i “U0' : 'daužyti einančius į savo te-

Izacijos, kurios Atiduoda savo, NEW ORLEANS La _ švedus >■ gy yen to jus.
^.Grąftens 4r bloferi’s sena- tęsėsi fcer naktį,

parengimai ALDLD, ar Liau-; torius Huey Long sako, kad I
dies Choro, o ypač Komunistų :Louisianos valstija turėtų i Berlynas. — Žibinamasis 
Partijos, ^ozno yeno darbinin-J.aį.gįmesį.į nuo Jungtinių i gesas būsią pradėta naudoti

1 laisvamanis, yra privalumas i Valstijų. laaa, Kaip. ;lis i automobiliams vietoj gazoli- 
| paremti • tuos parengimus. , j : [mulkina, pranyktų Louisia- 'nO; tik reikėsią pertaisyti 
! Lawrence Koresp. Biuras. jnoj bedarbė, krizis, ir ji ga- inžinus.
! .. I.J- i, i lėtų išaugti iki 45,000,0001---------------------------------
NRA Liepia Imt Darban:' "“^skaitykit ir platin-

ir L -1 ; • <> i ' ___ : KIT “LAISVĘ”
Visus dtremienus? !

WASHINGTON. - Au-: Pa’n*"klaS S",BU' !
dyklų Darbo Santikių Ko-; LUEBECK. — Čia Hitle-! 
misija' patvarkė, kad sam- rio valdžia pastatė didelį ’ 

1 dytojai tūri atgal priimt pi- paminklą Vokietijos karo I 
I kietininkus ; peręįto vis.ųoti- šnipui Karlui Šaus Lody, j 
i no audėjų streiko, nedary- kuris buvo Anglijoj suimtas i 
.Kįąmi pTieš ' juos skirtumų, 'ir sušaudytas. . Parniūkiąs' 
Į Mat, desėtkam tūkstapčių : atidengtas su triukšmingo- 
I veikliausių streikierių buvo mis fašistų ceremonijomis, 
i uždaryta durys į darbą. į i ,

Darbo Federacijos audėjų ~
unijos veršininkai jau gar
bina Roosevelto komisiją už 
tokį patvarkymą. • Bet ar 
Rooseyeitas panaudos jėgą,' tų senumo, našlys. Turiu didelę far- 
kad priverst bosus priimt arti prie miesto, brangioj vietoj, 
atgal tuos streikierius? ;ViUMa? _ moA\eri" rei^!in^ kaipo gas-P I padine. Atsakymą duosiu kiekvienai,sai ne. Patvarkymas tik j Prašau vyrų ant juoko nerašinėt, I 
del svieto akiu, o Roosevel-!nes aš anJ juoko nieko ne(larau- . ... . i - 1 Kreipkitės šiuo antrašu: Vincentastas kaip ir pirmiau tebera Mataitis, r. f. d. 2, Heiiertfcwn, Pa. j 
fabrikantu pusėje. ’ (263;265)

dyklų D^rbo Santikių Ko

fabrikantų pusėje

PA.JIEŠKOJIMAIt • • • ■* y ‘
į PAJIĘŠKAU apsivedimui merginos 

arba-našles be vaikų. Esu 45 me-

, FOTO.GRĄFAS
JONAS STOKES 

'Traukiu paveikaus familijų, ves
tuvių, kitokių, ^r«’pių ir pavienių 
: ‘ Ih sėnų padarau

< ‘J_U 1" natijus . įaveiks- 
|iua ir įrajavus 
s u d ą r a.u su 
amerikoniškais.

Reikalui esalnt 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 

• maįiavoju į įvai
riom spalvorp. 

■i!į ’ Kainos prieina
mos. • •

JONAS STOKES
Marioii St., kamp. Broadway 

■ (Chauncey St. Stotis
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

512

LIETUVIŲ

i ValiziĮ Krautuvė 
' A. G. GUGIS Manager,' 
kuris turį 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.

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.i

NEW YORK, N. Y,

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

MONTRĘAL • ^CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

IjEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS/

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyri, N- Y.

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

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS ■

Patarpauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Ąve.
Brooklyn, N. Y.

! Meksikos Valdžia Gal 
! Susitars su Kunigais' 
j WASHINGTON. — Ame-1 
i rikos kunigija per Roosevel-, 
I to valdžią daro spaudimą į ■ 
Meksikos vyriausybę, kad į 
liautųsi ten persekioję, kuni- j 
gus. Tad sulig paskutinių j 

j pranešimų, Meksikos valdi- i 
■ ninkai jau kalba, kad jie 
nepriešingi katalikų bažny-1 
čiai, bile tik jos dvasiškiai' 
nebūtų tokie kontr-reVoliu- 
cionieriaį ..ir hekįirstytų, pa- 
rapijonus prieš “bedieviš
ką” valdžią: Iš antros pu- 

'sės, katalikų vyskupai jau 
i sutiksią, kad būtų panaikin- 
'ta religijos mokinimas iš] 
, viešųjų mokyklų; tik deūisi, i 
'kad jose būtų pripažintas sį išvažiavo i§ Baltimorės į anglių 
: dievas. Gal buržuazijos vai
zdžia su jais susiderės, idant 
geriau išvien eiti prieš re- 

, . , • voliucinius darbininkus.Po vakarienės buvo progra- 
ma, kurioj dalyvavo ir Liau- i ---------------

Nuo pub- i Leninizmas—tai imperia-

mas!.i •
—Prie... ginklų... ginklų...
—Kovoti!...
Žmonių masė virė nuo ūžesio, pilni pa

sipiktinimo ir įsižeidimo’ jausmo. Pikti 
ir susikarščiavę atėjo Lucija ir Antoni
jus.

—Tad tą rašė Tumilovas iš Ofione ?
—Taip, jis, niekšo lavonpalaikis!
—O, jis dar papuls man!—suriko Lu

cija.

PAJIĘŠKAU savo brolio, Leono Myš- 
tauto, kuris paeina iŠ“ Kauno' gu

bernijos, Kauno pavieto, Datnavos 
valsčiaus, M^štautų kaimo. Atvažia
vo į Ameriką .1913 metais, pas savo 
brolį Justiną; . Myštąutą, McKees 

i Rocks, Pa., vėliaus išvažiąvo j Baltį- 
Į more, Md.< 1930 metais, kovo mėne-

Telephone, EVergreen 8-9770

‘ J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Telephone Stagg 2-4409 •

Ą. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

, (Undertaker)
Vediji. | šermenis ir palaidoja 
ti'nka'hiai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

kasyklas, taip . jis pareiškė išvažiuo
damas, ir nuo to laiko negaunu jokių 
žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu 
talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas 
kur randasi, meldžiu jį patį atsišauk
ti, arba kas apie ji žinote malonėkite 
pranešt, už tai gausite penkis dole
rius. Rašykite sekamai: Justina;/ 

i Myštautas, P. O. Box 406,. Castle 
į Shannon* Pa.
1
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svarstys tuos dalykus ir suras Publika jį iššaukė net kelius tai proletaimes 1 evoliucijos 
Kiirliic Loin ifvo ii Ir macoa lio- Izovlnc Tac rl ro n <r a a turi o-nro 4..Ir { I

(Daugiau bus)

kurie remia darbininkus.Už Visuotiną Amerikos Lietuvių Kongresą
Amerikos Lietuvių Organi

zacijų Priešfašistinis Susivie
nijimas sveikina LDS 2 Seimo 
sumanytą ir 2-jo Jung. Vals
tijų Prieškarinio - Priešfašisti ■ 
nio Kongreso lietuvių delegatų 

yužgirtą planą šaukti Visuotiną 
< Amerikos Lietuvių Kongresą 

kovai prieš karą ir fašizmą. 
, , . . , ' kams simpatingų žmonių į vei-

grąso pavojus imperialistinio 
karo. Ginklavimąsis eina lig 
šiol negirdėtu įtempimu. Bile 
dieną imperialistai gali užkui- 
ti karo gaisrą skersai ir išilgai 
pasaulį. Bet karas gali būti 
sulaikytas, jeigu visos darbi
ninkų spėkos bus įtrauktos į 
prieškarinį darbą.

Augimas ir plėtojimąsis fa
šizmo didina įsaro pavojų. Ka-» su^. prieškarįniai 

r ras ir fašizmas.kyla del vie- nusistačiusius i 
nos ir tos pačios priežasties n’ į darbą už tikt 
viens ųuo kito nesiskiria. <T‘; _ ______
abu organizuojami vienam tik- tuvFų Kongresą 
slui, kad palaikyti turtus ir ga-: A.L.O? Priešfašistinis
lią fabrikantų ir bankienų ran. l Susivienijimas,
koše. ’j

Fašizmas reiškia paneigimą į 
visų civilių teisių, verstiną dar-1 
bą, terorą, pavergimą, perse-j 
kiojimą, nužeminimą gyveni- ‘ 
mo iygmalos ir žudymą kovin-1 ---- -----
gų darbininkų. Fašizmas Ame- Worker” bankietas’ gerai pa- paskutines jėgas paliktų dirb- 
rikoj turi tą patį tikslą, kaip " ' ’ ’ * v .......................
Vokietijoj, Italijoj, Austrijoj, _ ____ _
Lietuvoj, ar bile kurioj šalyje, tik 25 centai, bet vistiek pelno apie “Daily

Mes matėm fašizmo atvira liks keli desėtkai. \ .v... ........... ................................ ...... ....................

pasirodymą San Francisco ir nieriai su farmeriaįs prisidėjo1 laikraštį ir aukauti, kiek tik 
kituose streikuose, kur dar- prie šitos Vakarienės. Biznio-'išgalim. 2__
bininkai b.uvo mušami, gasais riai aukavo mėsos, farmeriai ■ rįe, permatydami reikalą, 
nuodijami ir šaudomi už taf^ bulvių ir morkų. Taipgi ir lie-Į kavo po $1. ALDLD < 
kad reikalauja žmoniškesnių tuviai biznieriai, A. Balčiunie-! pa taipgi aukavo $1. 
algų ir darbo sąlygų. Ateiviai nė, 380 Park St. ir B. Čulada,' “ ...
darbininkai terorizuojami, jų 164 Park St., aukavo po kum- 
gyvenimas ardomas deportaci- PI- šitie biznieriai niekados 
jomis. Pastaruosiuose streikuo-' neatsako kolektoriams del dar- 
se Šimtai darbininkų areštuoti•• bininkiškų reikalų. Dafbinin- 

y deportavimui. ! kai irįp turėtų reinti biznierius,

Lietuvoj taip pat siaučia di- dies Choras, gerai sudainuoda- 
džiausias darbininkų išnaudo- mas kelias dainas.
jimas, persekiojimas ir kanki- likos gavo delnų plojimo už lizmo ir proletarinės revo- į 
nimas, ypač politinių kalinių. gerą dainavimą.

Visuotinas Amerikos Lietu- pas* draugas italas sudainavo, ” ,p. 
vių Kongresas nuodugniai ap-į itališkai revoliucines dainas., mas. 11 
būdus, kaip įtraukti mases be- kartus. Tąs draugas turi gerą 'teorija ir taktika aplamai,!' 

.tuvių darbininkų ir darbiniu- tenoro balsą. '„mUffivinSa diianHirna fp Iv . u -i ! kams simpatingų žmonių į vei- Po dainų kalbėjo draugė IP1etatuios te-, 
V1S0„?.a!?.Uf!10 kimą prieš karą ir fašizmą šio- Anna Burlak apie praėjusį,01’1^ 11 Ca.itlka ypatingai. I

je šalyje, kur^ lietuviai užjma streiką, kaip darbininkai tapo I 
apmulkinti per tokius UTW j 
Unijos vadus, kaip Francis 
Gorman, kuris zaunija, būk

gerą dainavimą.. Taipgi vie- liUcijos gadynes marksi: r« 11 zJ n i o t y / v Į *■-
iksliau: leninizmas

svarbią vietą karo ir . kitose 
svarbiose industrijos šakose. 
Tuo pat sykiu sumobilizuosime 
savo spėkas visokeriopai para-1 streikas laimėtas su didžiau-. 
mai savo brolių Lietuvoj, kurie'siais atsiekimais. Tai netiesa, 
veda sunkią kovą prieš Lietu-; streikas liko pralaimėtas ir Ja
vos ^buržuazijos jungą. ;me žuvo apie 15 gerų kovoto-

Mes užgiriame šaukimą to-J jų nuo švino ir tokių Gormanų 
kio Kongreso ir kviečiame vi- su Greenais ir kitų išdavystės.

• 4 Ai gu“ <priešfašįst. Taipgi likos ■ deportuota 14
narsių kovotojų ir keletą tuk-

1 darbą uz tiktai masinį ir vie- stancių negauna darbo, pasta- 
iiA Visuotiną Amerikos Lie- _ tyti ant juodo listo? • Vis tai

■ per AF of Labor lyderius ir 
INRA, kurį pats prezidentas su 
(savo kolegomis išperėjo.
i Draudė Būrlak ragino visus 
į stoti į UTW Uniją, jei galima, 
lir paimti uniją į tikrai. darbi
ninkišką vadovybę, nedaleisti 
pardavikams streikierius par- 

Spalio 27 d. įvykęs “Daily duoti bosams, kad vėl savo 

sisekė. Publikos buvo su virš tuvėj už mažą užmokestį.
200. Nors įžanga buvo maža,; Kalbėjo keletą. žodžių ir 

I,’ Worker,” kaip 
liks keli desėtkai. Mat, irjaiz- • darbininkai turi remti tą savo

Biznio-'išgalim. Atsirado draugų, ku- 
au

kavo po $1. ALDLD 37 kuo- 
Nors 

maža auka, bet vis geriau, 
kaip nieko. Bet galim pasa
kyti, kad per šiuos metus jau 
esam aukavę “DW”-apię $20. 
Tai yra gera auka. Taipgi au- 
kavom ir kitiems tikslams, kaip

Lawrence, Mass

Dafbinin-

(260-268)

J. Stalinas.

i RIO DE JANEIRO. I—|| 
, Prasidėjo sukilimai prieš.;
dabartinę -Brazilijos valdžią-j 
valstijoj Matto Grosso. I

DARBININKŲ IŠTAIGA
SalėL del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius' su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laikų.
. A. M. KĮSHON, Aptįekorius Savininkas' 

8701 JOS CAMPA (J AVĖ., , į DETROIT, MIUH.

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

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

arti ■ Grand St rent.. ; f
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Sėredomis ir Stibafomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEpfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFASAS
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

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

231 Bedford Avenue

/BROOKLYN, N. Y.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New Yorli
Kampas 14th gatvės, kamb'arip JJ.o. Ii 
i ' Telefonas: TOmpkinS Sq. 6-7697

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8;vnkafO. f Sekmadieniais nuo 10 ryte 

' ‘ iki • 2 po pietų.
' .......... - į ■

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
fe Išbėrimai, Krau-“' 

jo Nesveikumai, 
I Nervų Ligos., 

oj Chroniški Skau- 
M dūliai, Skilvio, 

i žarnų ir Mėšla- 
į žarnės Ligos, A- 
I beinąs Nusilpt- • 
/ mas, Nervų Įde- 

/ girnai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

Plaučių, Kvėpuojam^-" 
os Vyrų ir Moterų h-

j mai, Gerklės,
j jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 11- 
i gos; o jeigu turite kokį negerumu, 
j kurio nesuprantate, su pasitikėjimu ■ • 

ateikite pas Dr. Zins. ,
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų išmirkštimai.
i Prieinamos Kainos x

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui ’

i DR. L. ZINS
110 East 16 Si. N. Y.

I * ' ' ■■ * j/

,. Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irvirig PI.” “ 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. l<‘

i O sekmadieniais 9 iki 4 P. M. ,

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams ’ barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus^ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg *2-2306

j r-%
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new yorkoTr APIELINKES ŽINIOS PADARYTOS BE GLUCOSE

j Visi Ruoškitės į “Laisvės” Koncertą
Sekmadienį, 11 d. lapkričio, 

3 vai. po pietų, Brooklyn La
bor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., įvyksta me
tinis “Laisvės” koncertas. Vi
sada “Laisvės” koncertai buna 
geri, šiemet bus dar geresnis, 
negu kada pirmiau buvo. Dai
nuos Elena Sadauskaitė, kolo-

dalyvaus Birdina Hach^tt, dai- 
nininkė-šokikė ir Jimmy Vox- 
will, baritonas. Antanas Rai
žys grieš ant smuikos. Taigi 
“Laisvės” koncerto programa 
bus viena iš geriausių. Po kon
certo šokiams grieš W. Norris 
orkestrą. ‘Visi ir visos daly
vaukite, nes tokia pramoga 
negreitai bus.

Elena Sadauskaitė, 
Kolaratūra Sopranas.

Tai garsioji Radio City daini
ninkė, kurią “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai turės progą 

išgirsti šiame koncerte.
ratūra soprano; K. Menkeliu- 
niutė mezzo soprano; A. Viš- 
niauskas, baritonas; Mordecai 
Bauman, baritonas; Candido 
Canfora, tenoras; dalyvaus 
Raudonos Šokikės, Aido Cho- 
ras; Aido ChPro Merginų En
sembles; Mainierių Kvartetas. 
Iš Negrų Nacionalio Teatrp |

Mordecai Bauman,
Baritone, • 

narys Workers Laboratory 
Teatro. Dabar lošia ir dai
nuoja “Within the Gates” 
perstatyme. Pirma buvo su 
Julliard Opera Production.
įžangos tikietų kaina $1, 

75 c. ir 50c. Tik į šokius 40 
centų ypatai. Pirkite tikietus 
iškalno, nes sėdynės numeriuo- 
tos. Jūs galite gauti tikietus 
“Laisvės” raštinėj, o parengi
mo dienoj prie svetaines du-1 
rių. . . |

“Laisvės” Rėmėjas.

FSU Turės Paminėjimą
Friends of Soviet Union 

organizacija skyrium minės 17 
metų Rusijos proletarinės rę: 
voliucijos sukaktuves. Pa
rengimas įvyks penktadienį, 9 
d. lapkričio, vakare, Mecca 
Temple Ballroom, 133 W. 55th 
St., New Yorke. Bus geri kal
bėtojai ir turtinga koncertinė 
programa. Programos išpil
dyme dalyvaus žydų, latvių, 
finų, skandinavų ir kitų tautų 
chorai ir kitos dailės spėkos. 
Bus ir balalaikų orkestrą.

Tuščios Jy Viltys .(
Biznieriai skelbia, kad arti

nantis kalėdoms bus pąimta į 
krautuves apie 500,000 darbi
ninkų laikinai dirbti. Mat,, jie 
mano, kad bus daug pirkikų. 
Paprastai buržuazija sukelia ; 
ūpą besiartinant kalėdoms už 
pirkimus. Bet šis krizis yra ; 
ant tiek prispaudęs darbinin
kų klasę, kad miliofiams nėra
vilties pirkti tą, kas jiems yrą 
reikalinga. Pereitą metą irgi 
buržujai gyrėsi, kad “kalėdos

Gerai Adresuoki! Siuntinius

panaikins bedarbę,” bet visos 
viltys nuėjo vėjais. Daugelį 
darbininkų buvo pasisamdę, 
tat, matydami, kad “kostunie-
rių” nėra, atleido tuos darbi
ninkus ir algas nemokėjo. Del 

Siunčiant laiškus, visada kai- ■ to buvo nemažai iš darbinin- 
rėj pusėj, viršutinėj dalyj, už-lkų pusės protestų.
rašykite savo vardą ir antrašą, 
o nuo vidurio voko rašykite 
adresato vardą, pavardę. Po 
juom gatvės numerį ir vardą 

•ir, paskui, trečioje eilutėje, 
miesto vardą.

B i z n i e r i ai, siuntinėdami 
Brooklyne savo visokius apgar- 
sii^įrnus, turėtų antrašuoti ši- 
tjKL -
“Patron” (or Householder) 

Letter Carrier Route
Local.

platesnių informacijų 
biznieriai privalo atsikreipti 

. pas; laiškanešius.
r f - ‘j ------------- ------ .

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 8 d. lapkričio, 

/7&0 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
airbus ALDLD 1 kuopos su
sirinkimas. Yra daug svarbių 
reikalų. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti.

Org., K. Š.
f. ; -----------------------

> ALDLD 138 ir LDS 14.
% Kuopy Mėn. Susirinkimas

;■ ALDLD 138 ir LDS 14 kuo- 
! \ Pų susirinkimas įvyks ketvir

tadienį, 8 d. lapkričio (Nov.), 
7:30 vai. vakare pas draugus 

t Laukaičius, 6445 Perry Ave^ 
A Maspeth.

| Visi nariai dalyvaukite ir at- 
? siveskite naujų narių.

Valdyba.- T-.

Trumpos Žinutės

John A. Bittnerm, 43 metų 
amžiaus, 23 Reid Ave., Rock
ville Centre, nusišovė. Jį at- 
rado negyva kedėje. Sako, 
kad nusišovė del nustojimo pir 
nigų. . į ’

Sudegė ledaunia Murray Co., 
Beach 79th St., Jamaica Bay.

Antradienį, laike balsavimų, 
buvo pastatyta 12,000 polici
ninkų balsavimų vietose.

Frank Garfola, 37 metų, 180 
Madison St., pavojingai sužeis
tas taksio, kada jis ėjo sker
sai gatvę, taksio Valdytojas 
H. Lipschitz nuvežė Garfola į 
Bellevue ligoninę.

J. Vielkind, 25 metų am
žiaus, areštuotas ir kaltinamas 
vagystėj. Jis jau pirmiau bu
vo kalėjime už panašius pra
sikaltimus.

William Musick, 38 metų, 19 
Bowery St., mirė. Jį skau
džiai užgavo automobilius, be
einant gatve. '> ‘ '■

R. Steeves, 30 metų am
žiaus, Collingwood viešbučio 
kasierius yra patrauktas teis
man. Jį kaltina, kad būk jis

SPECIALIAI

, Pilnas SvarasVertes $1.00

TIKRAI GRYNOS
GANDI
Loft Saldainiai yra padaryti senovišku būdu, absolutiškai 
gryni, tyri ir naudingi, ir, viršaus visko,' skanūs *ir burnoj 
tirpstanti. Jie yra kaip kai kurie iš geriausių saldainių 
padarytų jūsų pačių šalyje, kur kenksmingi priemaištai 
saldainiuose ir valgyje yra nežinomi.

EKSTRA

SPECIALIAI

$9'
Pilnų Svarą

SPECIALIšKI!
; Chatelaine , 
Skirtingų Rūšių 

šokoliadai
D v i d ešimts skirtingi 
skanių vidurio pripil
dymų, apdengti su ak
sominiai švelniu, gry
nu šokoliadu. Paragau
kite jų! Jie yra skanūs!

Vertės 80c.

Loft Saldainiai yra gryniausi ir 
geriausi ir kaina žemesnė, todėl 
kad mes esame didžiausi saldai
nių išdirbėjai pasaulyje.
Aplankykite mūsų krautuves

•’Mes norime, kad jūs jaustumėtės lau
kiamu svečiu—Užeikite aplankyti mū
sų krautuves, pirksite ką ar ne. Mes 
turime didžiausią, puikiausią saldainių

■ išdėliojimą parodymui, pasaulyje.

Padarytos 
BE 

GLUCOSE

Pieniniu Šokoliadu 
Apdengti Brazilijos 

Riešutai
Geriausi, šviežio-kevalo 
Brazilijos riešutai, sto
rai apdengti su gavsio- 
ju Loft aksominiai 
švelnu Briarcliff Pie

niniu Šokoliadu. 
Tai stebėtina 
kombinacija. Gau
kite dėžę šian
dien !
SPECIALIAI

3^4^
8 Uncijos.

Augštos Rūšies 
Švelnūs Almonds

Vertės 60c.

Silver Dollar

Konservuoti. Pineapple, 
Vyšnios, Figos,; Dates, 
Apricots ir daug: kitokių 
konservuotų vaisių. 
Taipgi Almonds, .Brazili-

Riešutų, Lazdyniai 
Riešutai ir apke
pinti i Cashew, 
Riešutai.
SPECIALIAI

49/
Padarytos

BE *■
GLUCOSE *

Padarytos 
BE 

GLUCOSE

Francūzų Stiliaus 
Šokoliadai

Didelė viliojanti įvairy
bė stebėtiniausių šoko- 
liadų, kokių tik esate ra
gavę. Padaryti tikriau
siu Paryžišku būdu. Po- 

puliariška dėžė 
Dovanom!

SPECIALIAI

79,
Vertės $1.25 Pilnas Svaras

[Į Į n Į SALDAINIU 
080! NUPIGINUSI

BILE 4fWPADARYTA
DĖŽĘ JL W GLUCOSE

Saldžiausi šviežio- 
kevalo Kalifornijos 
Almonds, apdengti 
su skaniu cukriniu 
jacket skirtingų 
skonių. Para- 
g aukite jų 
šiandien.
SPECIALIAI

Keturias de šimts skirrr Keturiasdešimts star- yi
11 tingų rūšių Saldainių r 
u pasirinkimui

14
Pilnas Svaras Vertės 70c

Padarytos
BE 

GLUCOSE

Du Kart Mirkyti • 
JifT Skirtingi Šokoliadai 

. i
Stebėtinas paskirsty- 
mas. skaniausių., pripil- Oįy 
dymų, 'du syki mirkyti ■' 
su ,'L o f t ’ aksominiai 
švėlhiu, turtingu 
šokaliadu.
Jie yra skanūs!

3%
Pilnas Švarcu Vertės 10c

-Padarytos
< BE

, glucoseKITI SALDAINIŲ NUPIGINU!AI
Pieniniu šokoliadu Apdengti Pyragaičiai

Vertes 50c—Pusė Svaro

Garsūs šokoliadiniai Italian Creams
Vertės 60c—Pilnas Svaras

Šokoliadu Apdengti Vaisiniai Drebučiai ;
Vertės 60c—Pilnas Svaras

Bishop Hall Skirtingi šokoliadai
Vertas 60c—Pilnas Svaras

Pieninių šokoliadu Silverettes ir Wafers
Ventės 80c—Pilnas Svaras

Pieninių šokoliadu Dengti Cordial Vaisiai
, Vertės 80c—Pilnas Svaras

Šokoliadu Apdengti Vaisiai ir Riešutai
Vertės $1.00—Pilnas Svaras

Briarcliff Skirtingi Pieniniai Šokoliadai
Vertės $1.00—Pilnas Svaras

%Ą,i 
Vii 
vn 

39*
440 
59c 
69c

MANHATTAN

29 Cqrtlandt Street 
2Q6 Broadway 

49 Nassau Street 
11 Park Row 
275 Broadway 
416 Broadway 
757 Broadway 
64 E. 14th Street 
30W.14thSt. (Hearn’s) 
42 E. 23rd Street 
200 Fifth Avenue 
1165 Broadway 
132 W. 31st Street 
424 Seventh Avenue •» 
1841 Broadway 
6 E. 39th Street 
251 W. 42nd Street 
135 W. 42nd Street 
17 W. 42nd Street , • 
11 E. 42nd Street ; 
469 Lexington Avenue 
10 W. 47th Street 
200 W. 50th Street 
59th St. and 3rd Ave. 
775 Lexington Avenue

Saldu šokoliadu Apdengti Dates 
Skirtingi šokoliadai ir Bon Bona 

Švieži ir Trapūs Butter Peanut Brittle
Suvynioti Cream Caramels 

šokoliadu Apdengti Nutted Plantations 
Senovišku Būdu Kepinti Peanuts 

Šokoliadu Apdengti Whipped Creams 
Šviežus Kepinti Druskuoti Peanuts 
Fifth Avenue Skirtingi šokoliadai 
Gryni Senoviško Būdo Gum Drops 

Šokoliadu Apdengti Butter Caramels 
Old Dutch šokoliadai

(Kartūs Skirtingi Prėskai)
* * I

SEAL if PROTECTION

Antspaud
Yra Jums 
Apsauga

REALLY 
PURE 

CANDIES
MADE WITHOUT GLUCOSE

k.

GARSI GVARANTIJA
Jeigu jūs kada valgėt geresnių saldainiu 
už dubeltai augŠtesnę kainą, sugražin
kite tuščią dėžę ir Loft mieliai sugra

žins jums pinigus. ,

Mes Mylime Vaikučius 
ATSIVESKITE MAŽYČIUS į bi Loft 
Krautuvę, ir priimkite, su mūsų kom
plimentais, skaniausią Butterscotch 
Lofty Pop savo mieliausiems mažy
čiams. Užeikite, pirksit ar . ne—toks yra 

Loft būdas atlikimui dalykų.

KUR NORS ARTI JŪSŲ YRA > SALDAINIŲ' KRAUTUVE
MANHATTAN (Cent.) 

■ 1480 First Avenue
2181 Broadway

; 157 E. SGth Street 
2469 Broadway .
2834 Broadway 1
266 W. 125th Street 
101 E. 125th Street 
35G0 Broadway 
3809 Broadway 
1435. St. Nicholas Ave. 
188 Dyckman Street

BROOKLYN
524 Fultoų Street

<■ 214.3 NoStrand Avenue 
1289 Broadway.
4324 13th Avenue 
120 Flatbush Avenue 

■ 938 Flatbush Avenue 
; 1312 Ave. J. Flatbush 

1035 Pitkin Avenue ;
1412 Kings Highway ■ 
5020 Fifth Avenue •’ ' 
1617 Surf Avenue 
6420 18th .Avenue 
G608 Bay Parkway < ,

BROOKLYN (Cont.) 
5107»Church Avenue 
534-40 Flatbush Ave. 
7418-20 Fifth Avenue 
432 86th Street 
770 Nostrand Avenue 
2157 86th Street 
466 Fifth Avenue 
241 Utica Avenue 
1276 Fulton Street 
837 Manhattan Ave. 
400 Flatbush Avenue 
500 Fulton Street 
311 Broadway 
1115 Avenue U 
57-31 .Myrtle Avenue 
54-30'-Ąfyrtlo Avenue t 
42fe Knlckorpocker Av. 
’ * . V t- : 1 ■ • .

I i ■ Į <’ < . ’ • ‘ .*• ;

- . ST-ATEN> ISŲA1ND >

‘ 586 Bdy Sirfeet 
, .f , stapleton

;130 Richmond Avenue 
Pt. Richmond

BRONX
483 E. Tremont Avenue
532 Willis Avenue . - 
3?2A E. Fordham Rd. 

‘340A E. 204th Street 
1576 Westchester. Avenue 
72 E; -Burnside Avenue 
3758 White: Plains .Ave. 
769 ,E. Tremont Avenue 
70 E. 107th Street 
1031 So. Boulevard 
903 Prospect Avenue 
28 E. 170th Street 
535 E. 138th Street

NEty-Jersey ' ' ' ''

793 Broad Street, Newark 1 
134 Washington St., Hoboken 
238 Main Street, Paterson 
112 Broad Street, Elizabeth 
765 Borgenline Ave., Union Citj 
677 Broad Street, Newark 
143 Newark Ave., Jersey City 
143 Main Street, Hackensack

NEW JERSEY (Cont.)
706 Main Avenue, Passaic
364 Central Ave., Jersey City 
655 Borgenline Ave., W. N. Y. 
24 Park Place, Morristown 
544 Bloomfield Ave., Montclair ’> 
226 W. Front- St., (Plainfield 
144 Smith Street, Perth Amboy 
263 Main Streęt, OrangQ , . t .

J378 George St., New Brunswick 
43A Broad Street, Red Bank 
105 E. State Street, TYenton 
21 Brbadw4y, Camdeą 
1116 Broadway, So. Camden t . 
1504 Atl’ic Ave., Atlantic .City

QUEENS‘'

40-14 Main Street, Flashing
Verhon an(l Paynter Avės., L. I. City 
46-09 Greejnpoint Avenue, L. E City 
114-09 Jamaica Ave.. Richmond Hill 
22-82A 81st; Street, Astoria 
876 Steinway Avenue, Astoria 
164-17 Jamaica Avenue, Jamaica , 
122-16 Liberty Avenue, Oz-one Park 
147-28 Jamaica Avenue, Jamaica

QUEENS , (Oont.’j
37-4)8 Junction Blvd., Corona
216-17 Jtamajca Ave., Queens Village
37-56 82pd Street, Jackson Heights 
93-09 Jąmalda. Avenue, Woodhaven 
jL051 Central .Avenue, Far Rockaway 
162-16 Jamaica Avenue, Jamaica
ut , LQNG.GSLAND--

34 Main Street, Hempstead
88 ,8/ Main Street. Ereeport 
3'4 E. Main Street,.Bay Shore 
271 Main Street, Huntington 
58 Sęhool Street, Glen -Cove 
25 Sq. Ocean Ave., Patchogue 
77 Main St,, Port. Washington

WESTCHESTER
, (Nejv York ątate)

1 Getty Square, Yonkers 
467 So. Broadway, Yonkers 
189 Main Street, Ossining >
4 N. Division St., PookskUK 
10 S. 4th Avenue, Mt. Vernon 
636 Main St.,' New Rochelle 
175 Main St., White Plains
2 So. Main St., Port Chester 
330 Main St., Poughkeepsie

» Krautuvės Teisingai Jums Patarnauti
i • • ‘ t; ' * • 11

pasisavino arti šimto dolerių MIRTYS—LAIDOTUVĖS 
viešbučio pinigų. ; ‘ -------- -

 Francis Ladislovienė, 66 m.

Joseph Franzo Brobklyno 
teismabuty nuteistas ant 10 m, 
kalėjimo. Jo broliai Anthony 
ir Gabriel jau sėdi kalėjime. 
Juos kaltina, kad jie yra pa-
vogę apie 160 automobilių ir! 
pardavę kitose valstijose ir' ki-1 
tose šalyse. Į

amž., 778—46th St., Brooklyn, 
N. Y., mirė lapkričio 5 d. Pa
laidota lapkričio 7 d. Jono ka
pinėse., Laidotuvių apeigomis
lepinosi graborius Matthew P. >•
Ballas (Bieliauskas).

Mokinas Plaukt

Mare: — Aš mokinuos 
plaukt. . ' ■ j

Petras:—Juk «tu išmokai 
■i ' 
plaukt pereitais metais.

Marė:—Taip, bet praėju
siais metais mane mokino 
senas našlys, o Šiemet gra
žus jaunas vaikinas.

J. Robziw.

REIKALAVIMAI
: KEARNYį. N. J. .

REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
stoties, pinigiškai prisidėti su apie 

$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys,
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; tai gera proga lietu
vių 'prisidėt prie Šios rūšies biznio. 

{Atsišaukite tik tie, kurie tikrąi in-

teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

(249-281)

REIKALINGA moteris, kuri dirbtų 
prie namų darbo ir kartu ten gy

ventų. Taipgi prižiūrėt vaikus. Ra
šyki arba telefonuokit:

A. GADERICK,
1133 Regina Blvd., 

FarRockaway, N. Y.
Tel.: Far Rock. 7-8334.

t .(265-267)




