
Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

THE LITHUANIAN DAILY

KRISLAI 
Seniausi žmones. 
Karine Parodija. 
Knyga Jau Gatava. 
Sovietų Gamyba. 
Darbininkų Algos.

Rašo D. M. šoloms kas

Vienykitės! Jūs, Nieko 
Darbininkai Vit^ šalių,

N e p r a lai mesite, Tilt ' 
Retežius, o išlaimėtite 
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Semausi pasaulyje žmonės 
gyvena Sovietų Sąjungoje. 
Miestelyje Kindgi, Abchazijoje, 
gyvena Chapara Kiut, kuris tu
ri jau 152 metus- amžiaus. Ma
noma, kad jis yra seniausias 
žmogus pasaulyje.

Trys metai atgal rniestelyje i 
Laty mirė Nikolai (Qudž) šam- 1 
povski, kuris turėjo 145 metus. ;

Kaukazo kalnuose yra taute- 1 
lė Kecby vardu. Viso jų yra 71 i 
žmogus, bet vienas jų gyvento- j 
jas jau turi 130; metų, spren-1 
džiant pagal jo pasakojimus 
apie karus, kuriuos jis pamena.

Miestelyje Dziochra gyvena 
Segumu Bebija, kuris jau su
laukė 126 metus. Sovietų Ab
chazijoje yra visa eilė žmonių, 
kurie turi virš 100 .metų am
žiaus. Pasirodo, kad Kaukazo 
kalnuose ir Užkaukazijoj žmo
nės gana ilgai gyvena.
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ilė Draugijų Jau Pasisakė už Visuotiną Lietuvių Suvažiavimą
NIEKŠIŠKAS POLITIKIERIŲ GESEFTAS VARDU 

SCOTTSBORO NEGRU JAUNUOLIU
IŠ LIETUVOS | Visos Lietuvių Organizacijos Privalo Svarstyt Su-

NEW YORK. — Koch’s 
departmentinė sankrova tris 
dienas turėjo vadinamus 
“išpardavimus,” kurių nuo
šimtį pažadėjo Scottsboro 
negrų jaunuolių apgynimo 
bylai. Pasirodo, jog tuos 
nuošimčius savininkas per
vedė tariamai “Amerikoniš
kai Scottsboro Komisijai,” 
kurios priekyje stovi su
niekšėjęs advokatas S. Lei-

? 4 ,v. 'Kunigas Purickis Protesto-kinama, kad Svetulevičius pri
sm, erktų scottsbonecių mo- niškai Palaidotas įkūrento j ir daug garų - smalkių
tinoms. Užtat krautuvė! I turinčioj pirtyje nugaravo gal-
garsmosi, kad miesto majo- likų kunigo Juozo Purickio la-i “ _____
v’na T n di i o i-’/l i o t\v»i 4-n rt -izao __________ ________ i-.m.'j____ ___ ii..x____2___ I

(Pabėgusio Jaunikio Darbai
ŠIAULIAI — Pabėgo N. K.

variavimo Klausimą Ir Išrinkt Atstovus, Kad t,, 
Darbuotųsi Suvažiavimo Sušaukimui

Lapkričio 11 dieną sukako 16 
metų nuo pereito imperialistinio 
karo pabaigos. Veik visose im
perialistinėse 'šąlyse, ypatingai į bowįįz \ 
pergalėtojų dalyse, buvo mini-; ’ V k R • 
ma paliaubų diena su tikslu pa- ( LeiDOWHZ. SU Keliais neg 
kelti ūpą už naują karą. Bet j kunigais _buvo padal ęs 
vieni tikslai buržuazijos, o kiti, suokalbį išplėšt scottsborie- 
darbininkų. Francijoj, Pary- ■ Čių bylą iŠ Tarptautinio 
žiuje, prieš karą demonstravo - Darbininkų A p s i g y nimo. 
virš 30,000 darbininkų ir įvyko' Bet Scottsboro jaunuoliai ir 
susirėmimų su fašistiniais gai-|jų motinos pareiškia, kad 
valais. Buvo susirėmimų, ir ki-į jįe njekQ bendro neturi su 
tuose miestuose^. Prieš karą de- j Leibowitzu nei SU jo komisi

ja. Jie pasitiki vien T. D.
■ Apsigynimu.

Drg. J. P. Miller, “Vilnies”* Laike trijų išpardavimo 
administratorius, rašo ]
ALDLD Centro Komitetui, pra- krautuvėje kalbėti trijų nu-jme. 
nešant, kad drg. Vinco Kapsu- j ----- ------------ -- ------
ko knyga apie Sovietus Lietu
voje jau gatava. • Tai labai 
svarbi ir naudinga knyga. Ją 
gaus visi ALDLD nariai 
1934 metus. Greitai jį bus 
siuntinėta visoms kuopoms 
pavieniams nariams. Draugai 
ir draugės, skaitykite, kaip tik 
gausite.

ras LaGuardia pritaria jos vonas palaidotas su įįųteronų 
“geradarystei.” O LaGuar- ’apeigomis, protestonų papinėse.! 
dia pirmiau nei žodžio neta- Katalikų dvasiškiai atsisakei

už Scottsboro negrų jau- P^IIiut jį į savo kapus. M^at, jaunikis Zubavicius Aleksas. II- 
nuolių paliuosavimą Jissu‘jems Perdau& Purickis pusikal- gai jieškojo jaunikio palikta 
savo dvylekiu prisidėjo tik to’ mesdamas kunigystę ir ap- jaunoji, kol pastebėjo jį įėjus į 
dabar, kaipo buržuazijos ■ jau mj jjg buvo visiškai iš.
talkininkas pries Tarptauti- brauktas iš katalikų tikybos.

Už tai, kaip p. Šukienės restoraną, Varpo 
gatvėje. Norkaitė nusekė pas
kum ir, atėjusi į restoroną, ėmė 
jaunikiui sakyti, kad negražu 
esą bėgt nuo jaunosios, ir prąšė 
grąžinti iš jos išviliotus pini
gus, rūbus ir įvairius daiktus. 
Paklausė, paklausė jaunikis, ap- 

j sisukęs smogė per veidą, kad 
.prausti. Pirtis buvo labai karš-1 jaunoji net kraujais apsipylė, 

. Nuėjęs griebė iš jos rankų ridikiulį, iš- 
Svetulevičius į pirtį, negrįžo, [ėmė iš jo 50 litų ir pabėgo.

monstravo ir Airijos darbinio- ( 
kai.

nį Darbininkų Apsigynimą, 
kuomet du scottsboriečiai, 
CL Norris ir H. Patterson 
nusmerkti elektros kedei 
gruodžio 7 d.

Drg. Earl Browder, Ko
munistų Partijos centro se-.įaį prikūrenta linams, 
kretorius, šaukia darbinm- svetulevičius į pirtį, 
kus ir jų organizacijas sku- Nuėję namiškiai jieškoti, radoįKol pranešė policijai, jaunikio 
biai aukoti Tarptautiniam"svetulevičių pirtyje prie kros-;jau nei kvapo nebeliko. Chuli- 
Darbininkų Apsigynimui, nies nuvirtusį ir negyvą. Aiš- ganas jieškomas. 

kuriam tuoj ir būtinai rei-'......... h..............................................  - ............................................................ .. ..................................... , ............r.............

___ , _ kia $6,000 ^del ?apeliacijos;lnnnA 
laišką, dienų Koch visai neleido j bylos Augščiausiame

Užtroško Pirty
SEIRIJAI. — Krikštonių kal

ime, jaunas ūkininkaitis Svetu- 
■levičius panorėjo pirtyje išsi-

Lietuvių Darbininkų Susivie- pirmyn suvažiavimo sušaukįmo 
nijimo Antrojo Seimo sumany- darbą, išdirbs visus planus su
mas šaukti platų visuotiną Am
erikos lietuvių suvažiavimą ko
vai prieš karą ir fašizmą ran
da pritarimo plačiose lietuvių 
masėse.

Eilė pašalpinių ir kitokių or
ganizacijų jau svarstė visuotino 
suvažiavimo klausimą ir pasi
sakė jį remti. Kiek jau mums 
žinoma, suvažiavimo šaukimą 
užgyrė:

Aušros Draugija, Elizabeth, i
N. J.; Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija, Lowell, Mass.; 
Lietuvių Tautiško Namo Drau
govė, Montello, Mass.; Ameri
kos Lietuvių 'Organizacijų 
Priešfašistinis Susivienijimas.

važiavimui ir t. t.
Mes patariame didesnėse ko

lonijose sušaukti organizacijų 
atstovų konferencijas ir išrink
ti komitetus, kurie kolonijose 
darbuotųsi visuotino suvažiavi
mo reikale: kaip tai, dėtų pa
stangas aplankyti visas lietuvių 
organizacijas, perstatytų suva
žiavimo svarbą ir ragintų iš
rinkti atstovus į suvažiavimą. i

Šis suvažiavimas bus labai 
svarbus. Jame ne tik svarstysi-, ? 
me klausimą kovos prieš karą 
ir fašizmą Amerikoj, bet taipgi 
svarstysime ir Lietuvos klausi? 
mus. Mes, Amerikos lietuviai, 
turime pareikšti savo galingą ■ 

Amerikos Lietuvių Darbinin- balsą ir Lietuvos klausimu. Mes 
kų Literatūros Draugija išrinko į visi žinome, jog Lietuvoj darbo 
atstovus darbuotis kartu su žmones slegia fašizmas, jog 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- Lietuvos darbo žmonės, mūsų

f
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i

Teis- 10,000 Laidotuvėse Penkių Kardinolas Kaipo Insull
_____ .c ________ .c __________ ¥
jimu sušaukime visuotino lietu- ,tėvai, broliai ir seserys, gyve- . j

už 
iš- 
ir

Sovietų Sąjungos gamyba la
bai smarkiai auga, štai 28 d. 
spalių buvo pagaminta 32,p64 
tonai špižo (čigūno), 29,77p to
nų plieno, 21,775 tonai roliuoto 
metalo. Visur planas pralenk
ta. Tai tik vienos dienos pro-| 
dukcija. Tą pat dieną paga
minta 273,651 tonas anglies. 
Gelžkeliai į vjeną dieną prikro
vė 57,863 vagonus prekių ir 
57,964 vagonus iškrovė. Dide
liais žingsniais Sovietų gamyba 
eina pirmyn.

Kapitalistinėse šalyse vis 
viešpatauja baisus ekonominis 
krizis. Jungtinėse Valstijose 
tūkstančiai ir tūkstančiai fab
rikų ir dirbtuvių stovi, o kurie ir 
dirba, tai tik dalinai. Tik ka
ro pramonė nežino krizio. Rug
sėjo mėnesį Sovietų Sąjungoje 
proporcionaliai kiekvieną dieną 
buvo pagamintą po 30,600 tonų 
špižo, gi Jungtinėse Valstijose 
nupuolė iki 29,900 tonų.

Nuteisė Tris Fašistų 30,000 Demonstracija 
Priešus Bridgeporte Prieš 20,000 Fašistų

Sušaudytų Rinkimuose Šmugelninkų Liudytojas
KELAYRESį Pa.—Laido- CHICAGO. — Kardino- 

jant pehkis dalyvius prieš-1 las Mundeleįn atėjo į teismą 
rinkiminės * demokratų de- j paliudyti apie “gerą charak-

PARYŽIUS.—rPasaulinip 
karo paliaubų dienoj miesto 
gatvėmis parodavo 20,000 
fašistų ir karaliaus valdžios 
sugrąžinimo šalininkų. Iš 
antros pusės, į demonstraci
ją prieš karą ir fašizmą iš
stojo virš 30,000 komunisti
nių ir socialistinių darbinin
kų, eidami vienu frontu. 
Kiekviename didesniame ša
lies mieste tą dieną įvyko 
darbininkų bendro fronto 
demonstracijos prieš naujo 
imperialistinio karo pavojų 
ir prieš fašistinę naujos 
Flandin’o valdžios politiką.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Nuteista Dženė Mureikiūtė, 
Sam Krieger ir Ray Cohen 
užsimokėti po $25 pabaudos 
ir teismo lėšas. Jie nukai
tinti už tai, kad dalyvavo 
demonsteracijoj prieš atvy
kusį generalį Vokietijos fa
šistų konsulą. Nuteistieji 
duoda apeliaciją.

Teisman buvo pastatyta 
septyni, bet keturis jų, tame 
skaičiuje lietuves Emiliją 
Mureikienę ir Katariną Že
maitienę, paleido be baus
mės.

Komunistai ir kiti fašiz
mo priešai reikalavo leidi
mo demonstruot prieš Hitle
rio konsulą; bet “socialisti
nė” miesto majoro McLevy 
valdžia neleido. To nežiū
rint, darbininkai surengė 
smarkią demonstraciją, kur 
kovingumu pasižymėjo ypač darbininkų nemokama alga 
Mureikiūtė.

Bankrutuoja Colum- 
, bus, Ohio

C O L U M BUS, Ohio. — 
3,600 miesto tarnautojų ir

monąfracijos, - susiriko' ant bterį” .tenJjųiįnko-'H^^. Sįų- 
kapiijM 10)000 žmoftįų^Tuos ąrfp, kuris yra sykiu su In- 
peųkis-demokratus-sušaudė sullu teisiamas už dešėtkų 
reįiublĮkonų vacias Bruno iš- j rnijionų dolerių išviliojimą 
vien su savo šeimynos na-lįš žmonių 'r- —-~*
riais ir keliais .‘'sėbrais; 1 Šerais. Gudriai bankrūtuo-

su prigavingais' mas, 
/Šerais. Gudriai bankrūtuo-

vių suvažiavimo. Taipgi Augs- na didžiausiame skurde ir, jU| • 
čiausia Prieglauda Lietuvių skurdas su kiekviena diena di-. 
Amerikoj išrinko atstovus ben- dėja; mes žinome, jog pil^L ( | 
drai veikti su LDS del suvažia- Lietuvos kalėjimai kovotojų ilz. 
vimo sušaukimo. darbo žmonių reikalus.
. Spalio ?5 d., Elizabeth, N. J., į Amerikos Lietuviu Visuotina?, 
įvyko Rietuvių orgapi^ me Suvažiavime ‘Arėsime -7 d 
cijų narių bendras susirinki- tarti žodį Lietu$» klatH L 
mas, kuriame buvo svarstoma gimu. turggime ^negti toni tiki| ; 
visuotino suvažiavimo klausi-' rus reikalavimuį ,tiekos ig 

ir susirinkimas nutarė danč. .ai klagei
pdna! remh agitaciniai ir <>r- dirbti bQd kai Ibgti

; damas Insull nušvilpė apie ganizaciniai Visuotiną Lietuvių darbo'žmonilj kovai prfei 
f j $1,000,006,000 svetimų pini- Kongresą Pries Karą ir Fasiz- ___ -
' 1 ma.” ■ nepakenčiamą skurdą, kovai

. . . . , prieš fašizmą. - f <Kuomet Chicagoj įvyko Ant
ras Kongresas Prieš Karą ir Visi Amerikos lietuviai darbL Y hivtVA^HTNCTiSN ti O__ •' T x riCS 11 V W1 «1UV»WVQ I-’J-’F •

Jungtinių Valstijų .'Augs- . SUakmeiiėjllsi ŠirdlS Fašizm«’ tai lietu?ai delegatai !linka!’l;rūp!nkTSsLkad. '5® 
čiausias Teisrrias paskelbė,! 
kad jis pagalimus: sutinka 
perkratinėti išhaujo Tom N CM
Mooney bylą. Tai didelis , FRĄNCIbCO, Gal. 
darbininkų laimėjimas. Tos keturių vaikų moti- 
visos keliolikos metų pa- nal byvo aP?^’
stangos ir kovos pagaliausa^e.^?ls,u^s^s* 
privertė Augščiausį Teismą JI • 1 • 1 • • 4* •
padaryti šitą nusileidimą*

Bet, žinoma, tas dar ne-,*1?1^ pritaikytu valgiu, bet 
j nieko negelbėjo. lodei

Sėkmingai Pataisyta

Pastarais; metais•-kiek krizis 
sumažėjo Anglijoje, Vokietijoje 
ir Japonijoje. ,Bet jis padidė
jo Franęijoje ir Jungtinėse Val
stijose. Jeigu imti už 100 nuo
šimčių 1928 mėtų gamybą, tai
1932 metais, liepos menesį, bu
vo nupuolusi iki 50.5 nuoš., bet
1933 metais tą pat mėnesį pa
siekė 86.5 nuoš. 1928 metų ga
mybos, bet jau 1934 metais,
liepos mėnesį, ir vėl nupuolė iki giau nupuolė, nes nuolatos do- 
67.6 nuoš. Franci joje kiek bu
vo sumažėjus bedarbė praeitą 
pavasarį, bet dabar ir vėl didė
ja.

Rengia Vaikus Karui kytojų jau 
v PARYŽIUS. — Prie vai
kams duodamų knygų pra
dinėse mokyklose valdžia 
'prilipdino aiškinimus, kaip 
gelbėtis, jeigu karinis prie
šas užpuls iš oro bombar- 
duot Paryžių sprogstamo
mis ir nuodingų dujų bom
bomis. Tie aiškinimai liu
dija, kaip nuodugniai Fran
ci jos imperialistai ruošiasi 
greitam karui.

reiškia Tom Mooney paliuo- , negelbėjo.
savimą. Jeigu nebus padi- Mount Zion ligoninėje bu
dinto n darbininkų judėjimo y° /šimtą moteriškei trys 
už to kankinio visiškų pa- šonkauliai, kad prieit prie 
liūosavimą, •' tai Augščiau- širdies, nuskaldyta akpie- 
sias Teismas gali tik užtvir
tinti r. Californijos*t.) teismo 
nuosprendį ir tuomi priduos 
ti naujose gyvybes>, pačiam 
nuosprendžiui.’ Nėrd i jokio 
iižtikrinimo, t kad me > pu rtais

to vietoj duodama kiek mai
sto ir drabužių. 1,800 mo-- 

t mėnuo kdip ne
gauna aigOs. Ižde trūkstą
pinigų. Fabrikai tūkstan
čiais paleidinė j a i darbinih*
kus.? .Bedarbių^ .Tarybos (tikslais! Augščia'usiąsH Teisb 
smarkiną kovą ūž bedarbių mas sutiko bylą jperkratinė- 
šelpimą. . ' ti. Todėl rėikia .budėti! Lšelpimą..

turėjo savo susirinkimą ir jame kuoplačiausias Amerikos Lietu- 
vienbalsiai pasisak,ė už visuoti- vių 
ną lietuvių suvažiavimą. Tame 
susirinkime, apart eilės kitų or
ganizacijų, buvo atstovaujama 
tokios lietuvių masinės organi-1 
zacijos, .kaip Keistučio Kliubas, 1 
Chicago, Ill.; Džianitorių Uni-1 
ja, Chicago, Ill.; Amalgameitų' 
Unijos lietuvių skyrius 269, 
ChlCagO, Ill., lx |
Unijos lietuvių skyrius, Brook-* 
lyn, N. Y. Tame susirinkime 
lietuviai delegatai savo priim
toj rezoliucijoj pareiškė:

Visuotinas Suvažiavimas/, 
Amerikos Lietuvių. 
Visuotino Suvažiavimo 
Rengimo Komitetas, 3..

419 Lorimer St., 1 
Brooklyn, N.

l Amžamej j Federacijos Vadas pries W 
Bedarbiy Apdraudę
WASHINGTON. — Pre* ' - • ’

sos Roosevelto pasakos apie 
naikinimą bedarbes ' nuėjo 
jais.

lerio kursas eina žemyn, ir to 
pasekmėje gyvenimo reikmenys 
brangsta. Tuom pačiu kartu 
įvedimas patobulintų mašinų ir 
paskubos darbininkų produkci
ją padidino ant 20 nuoš., kas 
reiškią, kad' tavorų daugiau

Bedarbės našta gula ant dar
bininkų klasės. Jungtinėse Vals
tijose 1933 metais darbiriinkai daroma ir bedarbė didėja, 
gavo tik 63 nuoš, algų, kiirias 
jie gavo 192.3-1925' metais, šie
met darbininkų algos dar dau-

pa-
Vi-
pa-
vė-

Daug Amerikoj Banku
tr-t n i- n J ) ^BEDARBIAM SALI
Vėl Gales Bankrutuot i Washington
LINCOLN, Neb. — Neb- : “

raskos valstijos bankierių! administratorius Htyry L. 
suvažiavime paaiškėjo, kad (Hopkins išreiškė baįnię, kad 

’ į hereikėtų valdžiai nuolat 
šelpti milionus > bedarbių. 
Vadinasi,, patys N RA šulai 
nesitiki, kad galėtų pranykt 
bedarbė ateityj. Ęet jie 
įvairiomis gudrybėmis sten
giasi sumulkinti bei nukovo- 
ti masinius darbininkų rei
kalavimus įvest tinkamą 
nuolatinį f bedarbių apdrau* 
dos įstatymą.

visoj šalyj daugelis bankų 
vėl stovi ant bankrūto kran
to. Tas pasirodė iš J. F. T. 
O’Connoro, šalies pinigų 
kontrolieriaus p r a k a Ibos. 
Jis sakė, kad Rooseveltas, 
siuntinėdamas bankų egza- 
minuotojus, pataria jiems 
“nebūti perdaug griežtais”, 
taigi užglostyti naujas sky
les bankų apyskaitose.

■f ' iJ '*
BEDARBIAM ŠALPOS

Vy
riausias Roosevelto pašalpą

nįnis kevalas, kuriuo buvo 
ąpaugus širdis.; /Sako, , kad 
rąpteris gyvens. t

Nariai Atims Veislę i 
■; Negabiems Mokiniams
. BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia ruošiasi atimt veis
lę1 ne tik į visiem^’ r sergan
tiems proto ligomis, bet h* 
silpnagalviamsį kutių iesą 
kur kas daugiau. Gręsia 
veislės atėmimas ir . nega
biems mokiniams. Darysią 
inteligentiškumo kvotimus, 
ir kurie neišlaikys tų egza
minų, būsią pripažinti neti
kusiais veistis.

Columbus, Ohio. — Pir- 
mesniuose rinkimuose šiame 
mieste už komunistus buvo 
paduota 225 balsai,'o dabar- 
tihiudse •• rinkimuose f > 456; 
Taigi virš pasidvigubino.

toj rezoliucijoj pareisKe: 1 . . x t , (
“Mes pasižadame dėti pastan-1 ridentas. RooseyeltąS, past- ■

gas bendrai darbuotis su Lietu-jsau^^ įvairių universitetų1 
vių Darbininkų Susivienijimu, i profesorius ir. tūllls, gelto- 
kad būtų. sušauktas kųoplačiau-p 
sias bėhdrb fronto lietuvių kori* | svarstyt 
gresas Amerikoj. . -

“Mūsų manymu,,tokiame kon
grese, apart Amerikos proble
mų, apart kovos prieš karą jr^ 
fašizmą taipgi turėtų būt svars
toma ir Lietuvos darbo masių 
reikalai; kad tame kongrese bū
tų, pareikštas Amerikos lietuvių 
įtinsiu atsinešiinas linkui dabar
tinės padėties Lietuvoj, ir kad 
kongresas išdirbtų ir pareikštų 
Amerikos lietuvių reikalavimus 
Lietuvos fašistinei valdžiai.”

Dabar reikalinga pasmarkin
ti veikimą už visuotiną lietuvių 
organizacijų atstovų suvažiavi
mą.

Reikalinga, kad visos lietu
vių organizacijos, pašalpinės, 
kultūrinės ir t.t., svarstytų su
važiavimo klausimą. ,

Mes atsišaukiame į masines 
lietuvių organizącijas išrinkti 
po du atstovus į Amerikos Lie
tuvių Visuotino Suvažiavimo 
Rengimo Komitetą, kuris varys

i nuosius darbininkų “vadu^* ‘‘;
; apie bedarbių ab- 

draudą. Tarp tokjų 
yra ir senosios : Jungties. ;>i 
Mainierių Unijos sekreto
rių s-iždininkas. Thomas • 
nnedy.:; < •> !

Kas tiems , Roosevelto ( 
“smegenims” rūpi, tai nė’tl- ' ’ 
kra bedąrbių apįrauda, kę- 
kios reikalauja komunistų. 
Partija ir- Bedarbių Tary-J

draudą. Tarp

f. $

•r

Juos pasikvietė Rooseveltas į 
kaipo specialistus kovoj ;
prieš visų bedarbių žmoniš**»..i 
ką apdraudą. Jos vietoje •
jie apdirbineja planus, kaij) 
primest darbininkams kolą
moną vietoj tikros apdraų- 
dos.

Sausio 5 d., 1935 m., ap
važiuos į Washingtoną viščs 
šalies darbininkų konferep- ’ , 
ei ja kovai už minimu bedar- ‘J 
bių apdraudos bilių.. ,

>W

R
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IVe Stebuklai, bet Komunistą Įtaka 
tarpe Juodveidžią

Chicagos menševikų tėvas ponas Gri
gaitis savo gazietoj (“Naujienos”, lap
kričio 7 d.), su dumblais sumaišo komu
nistus, kam jų kandidatą negrą Meyer 
rinkimuose Brooklyne parėmė juodvei- 
džių “Fussion Club” ir demokratų kliu- 
bas. Jis tai skaito didžiausiu pažemini
mu ir visam svietui apznaimina, kad ko
munistai jau “sudarė bendrą frontą su 
demokratais.” ‘

Panašu į “stebuklus,” bet ištikrųjų la
bai paprastas dalykas. Grigaičiui vei
kiausia žinoma, kad Philadelphijoj yra 
Lietuvių Republikonų Kliubas, kuris yra 
darbininkiškas ir remia darbininkų rei
kalus. Jam svarbu ne pati organizacija 
ir jos veikimas, bet jos vardas.

Brooklyne, juodveidžių apgyventoj da
lyje, yra visokių kliubų. Juos sudaro iš
imtinai vargdieniai žmonės. Savo laiku 
tie kliubai rėmė demokratus bei republi- 
konus. Bet nusibodo tiems vargšams 
kapitalistinės partijos. Pamatė jie, kad 
tos partijos yra jų priešų .partijos. Jie 
atsimetė nuo tų partijų ir šiuose rinki
muose pasisakė už Komunistų Partiją ir 
jos kandidatus. Vadinasi, komunistams 
pavyko pasiekti su propaganda negrų 
vargšų mases ir įtikinti jas, kad joms ne-t 
pakeliui su demokratais ir republikonais.

80,000 baisuj!' Drg. Harold Ašhe, kandi
datas į valstijos selpetorįtiš, gąvo

< balsų. ; ,
Kandidatas į gubernatorius gąvoĮ nfia- ‘ 

žiau. Mat, darbininkai balsavo ūž dema
gogą Upton Sinclair, manydami, kad jie 
atsikratys nuo reakcionieriaus republi- 
kono gubernatoriaus, Mėrriam. Drg. 

“Darcy gavo tik' 8,799" balsus. Betgi So
cialistų Partijos kandidatas į gubernato-1 
rius tegavo 3,491 balsą! O reikia nepa
miršti, kad Socialistų Partijos reakcija 
nekliudė, jos įstaigos buvo nepaliestos 
ir partija galėjo visa burna kalbėti, lai
svai veikti. Vienok mūsų partija gavo 
kelis sykius daugiau balsų! . i - .

Labai svarbu, tas, kad Komunistų 
Partija dabar užsideda ant baloto pasto
viai. Californijos draugams nebereikės

keikintuoš dhrbiiiinku^neyrtiš; kad jie 
atsimeta nuo kapitalistų ir ateina prie 
komųųistų? ■ Taip, juos gali niekinti Gri
gaičiai, bet mes, komunistai, juos pasitin
kame išskėstomis rankomis. Mums ne
svarbu, kad jie tas savo organizacijas 
turi apkrikštiję netikusiais vardais. 
Mums svarbu žmonės, darbininkai, kovo
tojai !

Mūsą Milžiniškas Laimėjimas 
Californijoje

Dar taip nesenai, atsimenate, buržua
zija krykštavo ir džiaugėsi, kad Califor
nijoje jau amžinai apsidirbta su komu
nizmo pavojum. O mes sakėme, kad tas 
baisus teroras nesunaikino mūsų judėji
mo. Tiesa, pavieniai draugai ir tūlos 
įstaigos nukentėjo, bet Komunistų Par
tija pasiliko kovos lauke, bet komunistų 
judėjimas maršuoja pirmyn. Mūsų drau
gai Californijoje mokėjo greitai pereiti į 
pogrindinį gyvenimą ir tęsti savo revo- 
liucinį darbą.

Rezultatai puikūs. Rezultatai nustebi
no mus visus. Štai pranešta, kad vals
tijos , rinkimuose Komunistų Partijos 
kandidatai gavp labai daug bąlsų. Drau
gė Anita Whitnėy, mūsų kandidatė į val
stijos finansų • kontrolierius, gavo , net, 

& --------------- ----------------

sypsenos• r • 9 r ■ * . r a v . « , ,

; Valdžia apskundė‘Pittstono 
'kompaniją uŽ ’ nemokėjimą 
i taksų. Net su vifšį $300,000 nė- 

J mokėta^ šerifas pareikalavo, 11C kad kiek Ewen “kolęryj” ang
lies iškas, tai kompaniją turės 
sumokėti už taksus tam tikrą

i sumą nuo kiekvieno tono. Na 
, ir kas iš to išėjo? Gi kompąni-

i » a- t ■* «■ •••*•. i* |« » < »• c < . » » • % < w ” * * '• • <

t ■, i ■ . ■ .

, Nesenai spaudu plačiai rašė partijąį kaltina komunisfūš
aipie įdomią' kdhrėr&nčiją, įvy-|tik del Vokietijos įvy.kiiį,'bėt ir 
kusią> Gorlovkoj (Donbase, del Austrijos. Girdi, konlųnis- 
Ukrainoj), kuri dalyvavo kelio-'tef Austrijoj buvo priežastimi. 

Sąjungos miesteli^'teistų įsigalėjimo. “Pamiršo" 
Jie nūWė eiti lewR^sai renegatas, kad Austrijoj, 

jkoftiuništūn®' jūdėjimas- prieš'U^ yis^kai^ uzdare tas 
■fašistinį'perversmą buvo paly-iJ 
ginti silpnas. Ten darbininku i 
klasė buvo įtakoje social-demo- ‘ 

ikratijos, su Baueriu galvinyj. i 
" ’Socialdemokratija ten atvirai ir j 
' begėdiškai privedė fašistus prie i .

laimėjimo, atiduodama jiems 
.darbininkų klasę. Na, ir Git- 
lowas, grįždamas pas tą pačiai' -v. e
social-demokratiją, dabar smala i Drūčiau Ginkluojasi, bet 
spjaudo komunistus! 1 1 i

likos Sov. 
atstovai, 
tynių gražinime sayo miestųvj' 
Gorlovka šiuo tarpu tuo atžvil-i 
giu yra pralenkusi visus kitus,' 
Donbaso srityj miestus.

šių žodžių rašytojas, būda 
mas Sovietų Sąjungoj 1931,: 
perleido Gorlovkoj dvi dienas. 
Tuomet miestas tiktai taip sa- 
kąnt kilo iš griuvėsių; buvo pa-■ 
statyta naujų namų, bet dar ne- 
mažar buvo ir lindynių; paliktų 
caristinio režimo.: > Dar netu
rėjo 1 Gorlovka nei gatvekarių,

-klas, su tikslu išvengti mokėti 
; taksus. Tačiau, kad anglies ne- 
! pritrūktų, tai atidarė kitur, gi- 
: rioj, senai pamirštą angliaka- 
i syklą—Thomas Shaft.

Tai dabar esame visi “tingi
niai”. • ■

Teisėjas (į kaltinamąjį 
girtume):—Pasakyk, kodėl 
gi tu pasigėrei?

Kaltinamasis: — Matai, 
Jūsų mylista, vakar mano 
šeimyna padidėjo vienų na
riu, tad, ypatingai dabar, aš 
nenoriu užpykdyt mano 
žmoną.

Teisėjas:“ — Aš tamstą 
sveikinu. 6 ką gi gavote, 
berniuką^ ar me^gūitę?'

Kai.:Vhkar a'tvažiavo 
mano, uošvė;

Šneka apie Nusiginklavimą
LONDON. — Naujo mie- 

‘Darb. ir sto majoro bankiete Angli- 
jos ministeris pirmininkas 

. . . "IMacDonald kalbėdamas pa-1
Gorlovkos.nebūtų galima f>ažin- šyti nuolatos. Kartą, į savaitę sigyrė, kaip jis darbuojasi, 

. 1”1 J ? vart°Jantl idant didžiosios šalys suma- 
Gorlovka yra gražiau- ginklavimąsi ant jū-

n i rų j bet iš savo pusės jis pri
dūrė, jog Anglija dabar da
ro naujus žingsnius “delei 
geresnio apsigynimo.” Iš 

j to reikia suprast, kad, šne- 
įkėdama apie taiką, Angli- 

„ v t TZ jos imperialistu valdžia dar 
žmonės kalba, as tyliu. Kas jkliau ginkluojasi karui. 

nors mane užklausė, kodėl ty-1 &____
liu. Atsakymas bus labai pras-‘n , __ . . . . _
tas ir nežingeįdus—nedirbu! Bedarbiai Jurininkai Žada 
Kitas iš šalies sako: “Tu tin- J|uogj Demonstruoti 
ginys, jeigu nedirbi. Bet čia, °
tik juokai. Dabar pradėsime!—NEW ORLEANS, La. — 

. 'Retai tegaudami pašalpinių
Exeter mainos užsidarė jau 'darbų, 200 bedarbių jūri

ninkų ir. laivakrovių reika-

VlCvl* V7CL1J.X JL Al J V7O UI 11V MCI »

rinkti piliečių parašus, atėjus kitiems [ -
- - ■ i ' ' , prisiėjo važinėtis busais, bet ir . .rašinėja į “Laisvės ’

jšeim.” J skyrių. Atsiminkit, 
, šiandien ^spauda rašo,;'-kad 'drauges,, kad jūsų, pareiga ra 

< 
ti su ta, kuri buvo pora metų kiekviena draugė, 
atgal. < 
sias miestas Donbase. Seno- daryti, 
viškos lindynės išnaikintos, o turime. 
Jų vietoje atsistojo nauji, puoš-! 
nūs mainieriams ir metalistams 
gyventi namai. Visa eilė vi
suomeninių švietimosi ir moks
lo įstaigų atsistojo. Miestas iš
sodintas medžiais, gatvės gra
žios, puošnios.

rinkimams!
t ,Mes karštai sveikiname mūsų Califor- • 

nijos draugus už toljcį tpųikų .pasirpdymą 1 
šiuose rinkimuose!

Socialistas Sveikina Demokratą
Štai ryškus pavyzdys, kaip socialistų 

vadai “kovoja” prieš kapitalistus. Mass
achusetts valstijos gubernatorium tapo 
išrinktas demokratas James M. Curley, 
Bostono graftiškų demokratų mašinos 
galva. Nežiūrint to, Socialistų Partijos 
vadas Alfred Baker Lewis, Socialistų 
Partijos kandidatas į Mass, gubernato
rius, tuojaus pasiuntė Curley karštą pa
sveikinimą. Tarp kitko Lewis sako:

“Priimkite pasveikinimą del jūsų per
galės ant bankinės-industrinės mašinos, 
kurios žmonės nebekenčia. Jūsų didelė 
pergalė priklauso nuo organizuotų dar- 
bininktį paramos ir paramos tų žmonių, 
kurie kenčia nedateklių šioje depresi
joje.”

Jokįų komentarų nereikia.
f ’ . ; i ■ _ "f—, ■

j • v • •
i Kurstymas prieš Sovietą Sąjungą

f > . t . ’ I 1 >

tiems keliai nebuvo, koki.;

Duranty (N. Y. “Times” ko
respondentas), kuris dabar va
žinėja po Transkaukazijos so
vietines respublikas, praneša,

Labai mažai draugių moterų

O. mes tokių draugių į 
To niekas neginčys.

Pittston, Pa

Jonas numirė, palikda
mas jauną pačiulę. Tad ji, 
norėdama parodyt, kaip la
bai myli savo vyrą, pastatė 
paminklą su tokiu- užrašu: 
“Mano liūdėsis toks didelis, 
kad aš negaliu pakelti.”

Po kiek laiko ji ištekėjo, 
bet tas užrašas jai nedavė 
ramumo, tai ji pridėjo: 
“Pati viena”.

kad ir ten miestai ^daro pana- Įkalbėti apie tikrenybę.
. ---------- ------- ------- -------- --------’     --------------------------------- V — — Vilti MVVllll J VI A JI"

( , r v , vmies ai šeši mėnesiai. Tai dar nebloga.'ųinkų ii\ laivakrovių reika-
taip toli pazenge, kad šiandien Keturioliktos nedirba keturi lauia ka(į jiemq būtu narė 
sunku būtų juos pažinti tam, t į šešta “kolervs” biskį > a u .U Paiu
knriq iuose e-vveno nrieš kelp- meLai- besias r •; n 2 * pinta drabužiai; o jei ne, tadkuris juose gyveno pries kele pralenkg ir keturioliktą, ne- • • • nuOffi suįarv ’ dp.
tą metų. Jie x lsai nuogi suaaiys ae

Su tuo, žinoma, visa Sovietų ta^atgai.“ Tas^atf ir su' Sene

šias revoliucijas. Sovietų Ar
mėnijos ir Gruzijos

tą metų.

Sąjunga tokiu pat tempu keičia 
savo išvaizdą. Kasdien vis i ge-

Petrukas: — Tėte, duok 
man niekelį, tai aš tau pa
sakysiu, ką mamei sakė ais- 
manas.

Tėvas: — Te tau, vaikeli, 
kvoteris, tik greičiau pasa
kyk.

Petrukas: — Ačiū. Jis 
sakė: ‘Tamstele, p kiek šian
dien reikės ledo?’dnba koki sesi ai penki me- monsįracįją maršUOt miesto 

ca. Jeigu tokiam mažam mies-1 gatvėmis.
tely, kąip Pittstonas, apie 18 __ ... r.- " ---- ------------- ---t

j 

_____
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DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAšKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964
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riąu, vis graz au, vis smagiau Pūkštančių žmonių nedirba, tai 
darosi; kasdien darbo žmonių reįk§py kaci jįe vjsį yra tingi-darosi;
gyvenimas lengvėja visoniis pu
sėmis'. , ’ \

O kapitalistiniani 1 pasaulyj, 
juo pačiu sykiu, Viskas* niau- 

' kiasi, viskas blogėja' ir sunkė
ja! ’■

< i . . i ; ■ t i . >
Hearsto juodlapiai- pradėjo bjaurią • 

melų ir šmeižtų kampaniją prieš komu
nistus ąbeljnai ir prieš Sovietų Sąjungą 
ypatingu, Beveik kasdieną “Nėįv'York 
Amėl’icane” ir kituose to- milionieriaus 
šlamštuose talpinami kontrrevoliucionie
rių išgalvoti ir leidžiami melai. Štai 
lapkričio 11 d. laidoje tūlas Isaac Don 
Levine sapalioja apie kokias ten “slap
tai gautas informacijas”. Jo melų raš
tui “New York American” redaktorius 
uždėjęs tokį bjaurų antgalvį: “Streikai 
ir anti-komunistiniai sukilimai purto 
Sovietų Sąjungą”, “slaptos informacijos 
iškelia aikštėn brutališką slopinimą ne
pasitenkinimo.” Levine putoja, būk Pu- 
tilovo fabrike buvę darbininkai išėję į 
streiką, bet “ginkluoti sargai” juos nu
slopinę ! Taip pat dideli mainierių strei
kai įvykę Donetz Babeino apielinkėje.

Melas skersai ir išilgai. Tai “slaptos 
i n f o r m a ei jos” kontr-revoliucionierių, 
idant sukurstyti pasaulio- darbininkus 
prieš Sovietų Sąjungą. Pąmatysite, šiuos 
melus pradės platinti kiti laikraščiai, ne
atsiliks lietuvių “Naujienos”, “Draugas”, 
“Darbininkas”, “Tėvynė” ir kiti buržua
ziniai lapai. Ir taip darbininkų klasės 
neprieteliai, išsigandę socialistinės kūry
bos pasisekimo Sovietų Sąjungpje, fabri-. 
kuoją ir skleidžia visokius melus apie , kė noro stoti į kolchozus. ■ Tąs 
darbininkų tėvynę. L
mažiau žmonių tiems melaftis tiki; nesnl ____
gainiui teisybė paiųia viršų ir melagius Lovėstonietis Gitlowasj pa- 
už liežuvių prikala prie Šienoš. t j reikšdamas noro stotį į, šoč

Francijoj krizis didėja. Jei
gu Monsįeour Db’umęrgue ne
begalėjo išsilaikyti su savo mi
nisterija valdžioj, tai galima 
įsivaizduoti to krizio gilumą. 
Buržuazija, be abejo, bandys (ir 
bando) išeiti iš to krizio per fa
šizmą. Bet nebus jai taip leng
va: Francijoj šiuo tarpu socia
listai ir komunistai sudarė ben
drą frontą kovai prieš tą pavo
jų. Darbininkų klasė, vadinasi, 
ap vieni jus savo pajėgas, nepri- 
leis fašizmo!

“Raud. Art.” skaitome: “Spa
lio 4 d. Giedrio vardo, kolchozo 
valdybos įvykusiame posėdyje 
buvo svarstomas Sofeisko pavie
nių valstiečių į kolchozą įsilieji
mo klausimas. Tapo priimtos 
6 šeimynos. Priimtieji iš pir
mos klochoze gyvenimo dienos 
ėmėsi ūž darbo.”

Tolydžio drg. Bučiukas man 
i rašo, kad Gomelio apielinkėjė, 
Baltarusijoj, šiuo tarpu labai 
daug pavienių valstiečių pareiš-

Bet vis mažiau ir įdomusrd. Bučiuko laiškas greL, 
tai ,tilps ‘‘Laisvėje.” , , , į •

už liežuvių prikala prie sieHoš

FiiFoattni I >damas- Sugrįžtant tą patį at-
IKUrSundly UvlUVu kartoja. Stoties darbininkai, 

; vieni kepures* kelia, kiti kėlė
jams padu sėdynes lygina už 
j pagerbimą kekšininkų. Bet tas, 
tai jo privatinis dalykas. Kad 
kan., turėdamas savo pačią,

Kunigai Gaudo ir Bučiuoja 
Parapijonkas; Ėdasi už Sa

vo Šeimas.

Mūsų mieste
ką darbą” trys “Kristaus įpė
diniai.” Liuosą laiką jie pra
leidžia išdykaudami su svieto 
mamastimis. štai mūsų ka-

' nauninkas, V. Dambrauskas, 
turėdamas automobilių, tan
kiai vežas savo “gaspadinę” 
į ctotį ir meiliai pabučiuoja, 
tai į jos gHesnas rankas, tai
į Saldžias lūpas, atsisveikin- joj, turėjo bėgti, kad nepatek-

dirba dvasiš- tuomi pasitenkintų, tai būtų 
pušė bėdos. Bet šis kristaus 
“tarnas” eina toliau ir nori 
apkabinti visas' parapijonkas 
savo glėbin, kaip kad anais 
laikais Filipinų kunigai turėjo 
visas parapijonkas ir “pirmos 
naktys” priklausė jiems. ;

Visos mūsų parapijonkos, 
kurios turėj'o reikalą kleboni-

ti į “šventą” kunigo lovą, ku- md teršėjas čia randasi,-, pasi- 
ri laikoma po didele kristaus“ kvietė pas save, kad išbarti ir 

sugrąžihti į kunigystės stoną. 
Pabėgėlis, žinoma, nuėjo.

Dambrauskas gązdino pabė-- 
gelį visu kuo it, dar fuomi, 
kad vaikų nekrikštysiąs.

! Tada pabėgėlis užklausęs 
Dambrausko: “O kas tavo vai
kus krikštijo?” Dambrauskas,' 
susigėdęs, pabėgo į kitą kam
barį. Matomai, pabėgėlis bu
vo taip įpykintas Dambrausko, 
kad, išėjęs, pasakė parapijo
nams viską apie šį- “šventą” 
kunigų li^dą. : % :

Girdi: “šių čĮviejų vaikų tė
vu yra , kun.:( Dambrauskas.

“mūka,” kabančia ant sienos., 
Parapijonai susirūpinę. Bet, 
kam pasiskųsi?

Kun. Dambrauskas augina 
dukterį 10 metų ir sūnų—8 
metų. JųoS; leidžia mokyklon, 
ir po du litu duoda pietams.- 
Visą laiką tie vaikai buvo ži
nomi, kaipo “augintiniai,” ko
kių klebono “giminių.” Vis
kas puikiai sekėsi slaptybėj, 
kol užklydo Jcoks pabėgėlis 
(kunigas, metęs kunigystę) su- 
savo žmona ir apsigyveno Kur
šėnuose. Dambrauskas, sųuon 
dęs, . kad toks “švento” tikęji-

niai. Taip nėra. Visi nori dirb
ti, bet dai^bų nėra. Kur darbi
ninkui diiigti? Važiuok ki- 
tur—irgi atrasi tą' pat rhelio- 
diją^

Boylanas praneša per dien- 
lapius; kad nauja Maloney’s 
unija bus suardyta laike šešias ’ 
dešimt dienų. Carukas Boyla
nas, generolas be armijos, 
bliauja kaip ir ta 
karvė, negaudama vandenio. 
Bedarbių pilvo tik žodžiais ne- 
pripildysite. Vulkanas jau ne
užilgo pratruks. Angliakasiai 
Boylanus ir Lewisus pasiųs, 
kur jų vieta. Dar galima pridė
ti ir Mr. Gormaną, neva iš val
džios pusės taikintoją, bet jam 
daugiau rūpi, kad tik darbi
ninkus labiau pavergti. Kelios 
dienos atgal jis pareiškė vie
šai, kad su nauja unija jis jo
kių derybų neves. Ot tau ir 
NRA.

Darbininkai nemiega. Devin-

ištrošku
Noro Visai Neteko jausmus ir gabumą pasitenkin- 

Drauge, gydytojau, laba. ■« ir {ei tie Ja“s"!a‘.pa> 

jie atgauti būtų lengviau, ne
gu kaį Jums turint menką ly
tiškumą iš pat prigimties.

Noriu manyti, kad Jums pir
miau yra buvę geriau. Gal tik 
laikui bėgant, dėl lytinio ne- 
pritaikymo, dėl lytinės neži- 
nystes ir netaktingumo iš vyro 
pusės, Jums laipsniškai susi
darkė jausmai ir gabumas pa
sitenkinti. Taip labai, labai 
dažnai esti.

Sakote, gal Jums “pagelbė- 
šlapimas.”

_ i prašyčiau atsakyt į mano klau- ' 
J simą per mūsų “Laisvę.” Aš

esu moteris daugiau puskapio 
metų, ir daugiau tuzino metų į 
vedusi, ir nuo senai nesijaučiu; 
gerai, o dabar visai bloga. No- ( 
ro visai, netekau. Visokios mis- 
lys kankina. Bijau, kad durną 
galvą negaučiau. Man užeina 
tirpimai ir skaudėjimai ir ki
tokios kvarabos. Aš niekados 
negalėjau atlikti gamtiškai su- 
sinešimų ir negaliu,—ir tikrai 
žinau, kad viskas nuo to paei- >

tas “koleris” nedirbo per daug pas gydytoją ir ne- tų nėščių meterų
laiko, tačiaus vienas kontrak- Į^e^bsti. Gal reikės visą amžių Ne pats toks šlapimas, Drauge, 
torius, italas, su 120 darbiniu- Pa*ilikt be_ sveikatos. Gal man ne. Tai būtų labai lengvai pri- 
kų iš kitur parvežtų, dirbo. pagelbėtų nėščių moterų einamas vaistas. Bet taip nėra. 
Vietiniam darbo nėra, iš kitur šlapimas, kai as mačiau iš jū- Yra šitaip. Iš nėščių moterų 
atvažiavę dirba. Dabar to lo- aprašymo. Kad‘aš galėčiau šlapimo yra gaunami tam tikri 
kalo angliakasiai nubalsavo, ^au^ ū vartoti, meldžiu pa- (ekstraktai, kurie paskui gali-

moterų

kad sustabdyti ir tuos, po kon- tarti, už ką tariu labai ačiū, 
traktorium dirbam, nepažįs-1 
tarnus darbininkus. Kaip tiktai I 
✓ . _ J. • « ‘ _ C . . . I

Atsakymas

pikietai pasirodė,' taip greit’ Akyvas Jūsų, Drauge, laiš-.tai vadinama

ma leisti su adata, įčirškinti 
žmogui į kūną. Tai jau yra gy
dytojo prievolė. Tokię ekstrak- 

i “Anterior pitui-
kontfaktorius neteko darbihin- has. Nepratušiajrdnka, vos rai-jary-ljke principle of pregnanr 

t tačiau cy urine,” “Antuitrin-S” ir da 
(trumpas ir turiningas, gera lo-.kitaip.
'gifca. i I Tiesa, jei Jums gydytojas

kų; Tai dabar visi sėdime.'dė raidėn sudėstytas, 
Tain ir reikia. ;

: ' __ ___________ ! . i gifca.
iTaine-i vikaras kun Puolaus- ;paip’ Drau^e» Jūs^ teisybė, geistų tokių vaistų į organizmą 
. . . . . . r . kai sakote “tikrai žinau, kad Per keletą mėnesių, patykos
skas ir gi.nuo.to neliuo.sas._Jis;viskas nuo to paeina >. ^isa3 'galėtų būti džiuginančios.

tas nervingumas, “tirpimai,! O kol kas, vartokite “Thy-
, skaudėjimai ir kitokios kvara-.roid Tablets, P. D., gr. %, No. 

bos” paeina nuo lytimo bado, 100.” po vieną prieš valgymą.
G pa- nuo< nepasitenkinimo/. . Dide-sTaip gi “Strychnine sulphate, 

, . ’'gr. 1-20, pillets No. 100,” po
j Dabar stovi klausimas: ka-;vieną prieš valgymą. Dar gi ir 
,dą, nuo kurio laiko Jūs'netu- “Yohimbine hydrochloride, gr.
Į rite normalių lytinių pasiten-11-12 or 1-10, No. 100,” irgi 
kiųimų,—ar nuo pat Jūsų lyti-j po vieną arba ir po dvi, vis 

įnip gyvenimo pradžios, ar gal prieš valgymą. Visų trijų rūšių 
T < |tai išsivystė kada vėliau, kada. praparatai galima vartoti kar-

v’iVęS Ino'rs per tuzin® ar daugiau Tu.
....... -mėtų Jūsų vedybinio sugyveni.Į Jūsų vyras turėtų daug ko 

( pasimokinti apie meilės meną, .
Jei Jūs kada pirmiau esate, “Thę Art of Love.” Tai irgi 

normalius lytinius Jums daug padČtų.

augina du vaiku, tik ne Kur 
šėnuose-.’’

ta*P išsiaiškino šven_ paeina nuo lytimo bado,' 100.” po vieną prieš valgymą, 
tų šeimyną paslaptys. O pa- nona.«it'Atll<in*rrm.< TJiHn.-,-, ori ciilnli n 1 a
rapijonai galvas suka, begu ]g teisybė, 
šie, svetimų tikėjimų papročių j 
bambizai nuganys dūšias į' ti
krąjį katalikų dangų.

Kuršėniškis.

Yorko majoras Jimmy Wai-1 
ker parsisamdė “Sunday mo, ar nesugyvenitnq. 
Dispatch’' laikraščiui rašyti į 
juokus. 0 .turėjusi
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Ką Aš Atsimenu iš So 
cialistų ir Komunistų 

Partijos

■—'■■■.■I.——r-.y....'—-—

kyti nežinėje, nes'kub'ma- 
^ižiau eiliniai nariai bus Su

sipratę, tuo bus geriau va
dam oportunistam, nes tie 

'nariai negalės suprasti, ar 
!jie, vadai, daro gerai, ar [ 
■ blogai.

l 1 * /' r, rrp'1’ -----------—--------- j ’ . r ■ , r,? j f '

Ką Maciau Ir Patyriau Amerikos Darbo 
Federacijos 54-toj Konvencijoj

(Pabaiga) •
San Francisco, Cal. — Spa-ĮtU0J'aUNuo karo laikų, nuo susi-1

.tvėrimo Komunistu PartijosiIio '12 d. ’buvo paskutinė die-
! * • • • • l na. Rytinė sesija. Ponas Greęn-

1 sušuko: “Su kokiu tikslu tu at- 
’: sistojai ?”

Delegatas Dalias, iš Seattle:
Kalbėti ant klausimo. Aš esu

1902 metuose, po visuoti- Partijoj, noriu dar sugrįžti .'Amerikoj, eiliniai nariai sa-ię 
no kietųjų angliakasių prie 1905 metų Rusijos re-;vo supratime, kaip teorijoj, ų 
streiko, 
sunkios kovos su anglių ba
ronais ir jų valdžia, neku-

po šešių menesių voliucijos ir po revoliucijos: taip praktiškam darbe, la- j

'.4'” . .  .'yr-—------------
kilį darbų. Nesiskundė savo 
padėčia tiesioginiai, bet davė 
suprasti, kad jis ten kentėjo ir 
vis del “dievo šventojo tikėji
mų.” -s

Solovecko Salose "gyvent ne 
taip jau esą bloga buvę. Se
niau, prie carų, ten buvęs vyrų 
vienuolynas, o dabar Sovietų 
Sąjungos politiniai prasikaltė
liai, tarp kurių buvę apie 100 
kunigų. Kunigai turėję sau at
skirą kambarį. Pasidarydavę 
iš razinkų vyno (moonshine) 
ir blynelių išsikepdavę, vis tai 
būk religiškiems reikalams. Ir 
rožančius dirbdavę iš duonos.

Darbas—miškas kirst. Atli
kai kiek užduota ir daryk ką 
nori. Neatliekantiem užduoties 
(tinginiams) duodama mažes
nė porcija maisto, negu pa-

Hamtramck, Mich
Visiem detroitiečiam ir apie

linkės gyventojam jau netoli 
yra diena, kada pamatys, r 
žmogžudį Kunigą Macochą. 
Tas veikalas yra paimtas iš 
buvusio teismo čenstakavos 
klioštoriuje. Tai istoriškas įvy* 
kis. Bus atvaizdintas gyvu re
giniu, tai galėsite spręsti, ar 
buvo teisybė su vietinės para
pijos atsitikimu porą metų at
gal. Tasai, iš tikro gyvenimo <■ 
paimtas, veikalas turėtų suin- 
teresuoti tuos, kurie žingeidau- 
ja kunigijos darbais.

Tie darbai bus parodyti 18 
d. lapkričio, lygiai 4:30 po 
pietų, Tarptautiniame Darbi
ninkų' Name, 3014 Yemens. 
Norint pamatyti tą reginį rei
kia būti paskirtu laiku, 
vėlavę nematysit pačių 
biausių nuotikių ir gali 
vietos atsisėsti.

Kaip ten nebūtų, 
tramekas darbuojasi
statydami veikalus arba reng
dami prakalbas, bet šiame AL- 
DLD, 188 kuopos susirinkime 
padarė labai svarbių tarimų....
Paskyrė aukų Kanados “Dar-,, , 
bininkų žodžiui” $2 ir “Daily 
Workeriui” $2, taipgi paėmė 
keletą blankų parinkimui dau
giau aukų.

Atsilankė delegatas nuo len- . - 
kų draugijos, prašydamas pa-‘ ..." 
gelbėti apginti draugą Kovals- 
kį nuo išdeportavimo. Paauko
ta iš kuopos iždo '$2, d. Jo- * 
kubėnas aukavo 50c.

Paskirtas komitetas del ILD L . 
bazaro, kuris įvyks lapkričio

(Tąsa 5-tam pusi.)

Rezoliuciją, reikalaujančią 
i visiškai paliuosuoti 

Tom Mooney ir Warren K. 
Billings iš San Quentin kalėji
mo, rezoliucijų komitetas at
metė. Vieton rezoliucijos, ko
mitetas iš naujo patvirtino 
pereitų ir kitų metų Amerikos 
Darbo Federacijos Konvenci
jų deklaracijas. Tom Mooney 
žmona, Rena Mooney, taipgi 
lankėsi konvencijoj, bet stor
kakliai delegatai’mažai kreipė 
ątydos į Rena Mooney. Buvo 
gandų, būk keli delegatai nu
važiavę į San Quentin aplan
kyti Tom Mooney ir Billingsą, 
bet kiek tame teisybės—nete
ko sužinoti.
Varnas Varnui Akį Nekirto

Kaip rašiau apie opozijos 
frakciją, Green nuo opozicijos

prie 1906 metų. bai daug pažengė pirmyn J. ,^alDeu ant Klau31nlo. AS esu
Tame laike labai mažai;didelį progresą padare, to-j įnešėjas rezoliucijos.”

4.., j ponas Qreen; “Ką tu nori.
nors tada!ja deda visas galimas pas- sakyti?”

riem darbininkam pradėjo žinojau, kas tie bolševikai .‘del, kad Komunistų Parti-!
' 1*1 i • 1 • Y • Y • >/ • Y • J "1-1 Z-J Z\ z 1 -v ▼ ("Y Z~> <Y Z Y* Z"Y I Y "WY V\ f"Y fYakys atsidaryti, pradėjo ki

taip žiūrėti į kapitalistines 
partijas, pradėjo pamatyti

bei menševikai, ___
rusų kalbą vartojau daug Jangas, kad eilinius narius’ Delegatas Dalias: “Aš no-

’ riu, kad šios konvencijos dele-’geriau, negu dabar. Iš po- mokytį, juos sviesti.
Dar bandysiu Šį tą pa- gatai būtų buvę su, manim Se-. 

------- - -- - - - ' attlėj laike pereito laivakrovių
tveri-' s^re^ko- Tu° laiku laivakroviai 

[bandė įsteigti įpikieto liniją..
- , | Jie buvo tarpe pasamdytų mu-
- 'šeikų, prieplaukų associacijos 
. - |ir Seattle1 policijos departmen-

. 'to. Jie buvo užpulti su gazo 
nežinojau, kad socialis- bombom ir visom kitom prakti-

JP' A W A AJL W V VA | V A A VV VU y AAXs£^ UI MM(A • v

jose savo priešus, o ne drau- litinio taškaregio nesupra- 
gus. Tai kaipo opozicija tau, ką tos dvi grupės po 1 brėžti iš karo laikotarpio ir j J 
kapitalistinėm partijom, su- tais vardais reiškė, ką j*os! Komunistų Partijos 
siorganizavo lenkų socialis- atstovavo, koki jų buvo tik-, mosi, 
tų kuopelė, miestelyje Glen šiai ir principai. 
Loan, Pa., i kurią ir mudu 
su d. P S. įstojom. Tačiaus 
tai kuov>°' nebuvo lemta 

nes del stokos 
1 stokos politi-vadovybe

' niai prasilavinusių draugų, 
prieš pat rinkimus pasisekė 
kapitalistiniam p o 1 i t i kie- 
riam prilysti ir gal vienam 
bei kitam numetė po penki
nę ir tokiu būdu pavertė ją 
(kuopelę) į neprigulmingą 
politinį kliubą. Tada mudu 
su d. P. S. nustojom lankę 
susirinkimus, arba, geriau 
sakant, pametėm.

1903 m. pavasarį apleidau 
Luzernės pavietą ir apsigy
venau Schuylkill paviete, 
lietuvių sostapilyj, Shenan
doah, Pa. Ten pagyvenus 
apie porą metų, iškilo Ru
sijoj revoliucija, kuri labai 
paveikė ir ant Amerikos 
darbininkų, o ypatingai iš
eiviuose iš Rusijos buvo tuo 
laiku gana pakilęs revoliuci
nis ūpas. Tame revoliucinio 
ūpo pakilime, kada visur 
buvo kalbama, kad Rusijos 
socialistai nori nuversti ca
ro sostą, man, maždaug- už- 

1 siinteresavusiam, nebuvo 
sunku susieiti su lietuviais 
socialistais, su d. d. Gružin- 
skais, Bladu Balčiūnu ir ei
le kitų, kurie tuom kartu 
jau prigulėjo kuopelėj ir 
buvo daug augščiau pažen
gę politiniai už mane.

Atvažiavus P. Grigaičiui 
į Ameriką, Rusijos revoliu
cijai aukų rinkti, jisai kal
bėjo ir Shenandoah’ry. Jis 
ir jo kalba man labai pati
ko. Mat, tada jis dar ne
buvo renagatu.

Toliaus susipažinau su tos 
apielinkės amerikonais so
cialistais, su Cornelium Fo
ley iš Pottsvillės, dar su 
"Frackville Star” laikraštu
ko leidėju (jau jo vardą pa- 
miršau) ir su Thom Thomas 
iš Minersville. Bet tie žmo
nės, kaip dabar aš supran
tu, jau tada būvo oportuniz 
mo suėsti, nes man teko bū
ti dviejose pavieto konferer 
cijose atstovu nuo lietuvi’ 
kuopelėm, tai po konferenci 

j jos y paniškuose pasikalbėti 
muose- apie politiką, girdė
jau išsireiškiant pageidavi
mą politinių džiabų. Ir nef 
tokių išsireiškimų teko iš tr 
žmonių girdėti, kad biznie
rių reikią daugiau traukti j 
partiją, nes jie daugiau su
pranta socializmą už darbi
ninkus. Tad jų, biznierių, 
užduotis vadovauti socialis
tiniam judėjimui.

Daug atmenu ir to laiko 
socialistų eilinių narių, ku- 

| rie virto renegatais (čion 
k turiu mintyje lietuvius), bet 

del stokos vietos jų čionai 
y neminėsiu pavardėmis.

Pirmiau, negu eisiu su 
savo atsiminimais artyn 
prie tų istorijos lakštų, ka
da kairysis sparnas pradė
jo pasireikšti Socialistų

Nors bu-1 Nors aš nieko'nežinojau 
vau Socialists Partijos na- apie socialistų programą,! •.....................
rys, tačiaus galėjo mane, Ikas link imperialistinių ka-; 
kas nors nustatyti prieš vie-1 rų, 1 
ną bei prieš kitą, bei prieš tų programoj yra tokis na- kilojamom metodom. 
abi. Ką žinojau, tai kad i ragrafas, kaip kad skelbti j 
socialistai norėjo i 
carą, tad aš vien dėlto tik perialistinį karą į piliečių 
ir buvau socialistas arba karą, tačiaus man rodėsi, 
taip vadinausi, nes labai ne-' kad darbininkai, paėmę gin- 
apkenčiau caro. i klus, jų nenaudos prieš ki-

Skaičiau “Keleivį,” kuria- i tos šalies darbininkus, arba 
me porą kartų buvo rašyta. visai atsisakys eiti į kariuo- 
straipsniai prieš bolševikus, menę. Ir bent iš pradžių 
bet nebuvo paaiškinta, kas taip atrodė, ypatingai Ame-. 
tie bolševikai. Juos smerkė, rikoje. Iš pradžios,

nuversti; karą karui, kad paversti im-' “Tuo laiku kovojančių lai
vakrovių skaičius ten augo ir 
jie ėmė aktyviškiausią, ener- Green sako: 
gingiausią ir karžygiškiausią garbę—atmestos 
dalyvumą toje kovoje. Buvo , būti priimtos. Jūs bandote ati- 
padarytas puolimas užimti da- daryti žaizdas, vieton užgy- 
lį gaso bombų, kurias mušei- dyti jas. Aš sakau jums, mes 
kos vartojo prieš mūsų brolius 
darbininkus. Trys nariais Se
attle laivakrovių unijos pada- 

kaip A® narsM pasikėsinimą. Jie už
kad būk per ju priežastį |karas prasidėjo 1914 m. Eu- [mokėjo uz; tą darbą, uz orga-

’ v . P. n,, !rnnni Ampriknc no tik dnr- .nizavimą darbininkų, jie buvo
caias zudąs geriausius R - P. J, . . v, . . -sumušti ir pasiųsti į ligonbutį.
sijos piliečius. Taip buvo,bmmkai, bet ir maži bizme-i ų konvenci_
rašyta tuo laiku, kada jau,nai smerke karą | .^ nepį..mt. rezoliucijų komi.
revoliucija buvo sulaužyta. I As pradžioj karo issi- Jteto raporto A- turiu pasakyti 
Apie draugą Leniną nei žo- Į krausčiau gyventi ant far- tiesą_šioj konferencijoj ne- 
■džio nebuvau girdėjęs iki mos, tai daug kartų buvo ■duodama įnešt patėmijimų j 
nenuvertė caro valdžią. įišsikalbėta su ,

Rudenį, gal būt spalių ! f armėnais.
mėnesį, 1906 m..

nė porcija maisto, 
prastai.

Gamta ne žiauri.
ti$ ne žemiau 25

žiemą šal- 
laipsniai.

(Tai pereita žiemelė Bostone 
buvo šaltesnė!). Ir nepapras
ta gamtos grožė, kaip tai: 

, žvaigždžių 
šiaurinių šviesų

nenukentėjo, 'tai; buvo muilo : dangaus mėlynė, 
burbulas. Greenui pribuvus į i spindėjimas, .......... v
San Francisco viskas pranyko. Į spalvos darą naktis šviesiomis.

Prižadu savo
unijos turi Išėjus man iš salės lynoja, 

prieblanda. Prie krautuvėlės 
du vaikai už saldainę pešasi. 
Darbininkų stubelkos sukrypę. 
Viduj vėsu, nejauku. Rytoj 
darbo jieškot reikia. Ar ne 
smagiau ant tų salų ?

Bedarbis.

negalime progresuoti ir turėti 
tinkamą vietą civilizacijoj, jei
gu mes neparodysim solidaru-1 
mo. Jūsų akcija toli gražu nuo 
to.”

Greenui rūpi pasilaikyti ši!-j Maskva. — Pernai spalio 
tą vietelę ir Federacijos narius. . mįįnesį Sovietų Sąjungoj 
1 buvo pagaminama po 19,800

"' ■RugsSjo tonų PIieno Per dien;b o šie- 
pilnai užsi- met Jau P° 30,900 tonų.

kurie bėga iš jos.
džia\|imai narių skaičiumi yra 
toli nuo tikrenybės. Rugsėjo 
mėnesį, 1934 m., į
mokėjusių narių Amerikos

i buvo 2,-kaimynais prįe§ §jos konvencijos eigą, ka- Darbo Federacijoj
Farmeriai taip jdangi vakar po pietų visas ei- 608,011. Su neužsimokėjusiais U 

mėnesį, 1906 m., buvo su-1pat smerkė karą, net ir Wil- pinių narių rezoliucijas perva- priskaitoma 5,650,000. Didelis' 
rengtos Shenandoah prakal- šoną antru kartu preziden-'re i mažiau 30 mjnutų. Nie- skirtumas, kas įrodo federa-11 
bos anglų kalba. Buvo du tu išrinko tik ant to obalsio,! kam iš kalbėtojų, neleido kal7 cijos smukimą. Kad išlaikyti w 

buvo , kad jis mus bei šalį išlaikys [bėti konvencijoj, kas įrodo pa- tą, ką federacija turi, savo pil- 
Tačiaus __

kaip tik kapitalis- iAmerikos Darbo Federaci 
jos Konvencijoj. ,if”

kalbėtojai. Vienas . - ...
Cornelius Foley iš Pottsvil- [ neitrale. Tačiaus atėjus [sityciojimą is įemokratijos si- 
lės, o antro pavardės neat- [ 1916 m., _ _
simenu. Foley kalbėjo pa-'tinę spauda ėmė. bubnyt?
prastai dienos klausimu, bet kad Amerika turi eiti ka-kad Amerika turi eiti ka- “Tu išėjai iš dįęnotvąrkio,” 

perkirto jį ponas Green. “Tu
antras kalbėjo istoriniai, riauti, kad apginti pasaulį nekalbi ant jnešimo.
T7 1 . __ • — • _  •_ ___ viiin Irni r/ni'i a nno im va n ♦nuo kaizerio, nes jei ne, tai 

kaizeris ir Suvienytas Vals
tijas paims. Amerika tu
rinti kariauti už paliuosavi-

Kada priėjo prie Rusijos 
revoliucijos, tai ir pasmerkė 
bolševikus, būk bolševikai 
esą teroristai, anarchistai ir ' 
tam panašūs. Po tų pra-mą mažų tautų ir tt., ka- 
kalbų suėjom visi į socialis-' riaut, kad šis karas būtų 
tų kliubą, buvo ir tie du kai- paskutinis pasaulyj. Ir ko 
bėtojai. Ten ir prasidėjo 
diskusijos del bolševikų tak
tikos. Rodos, kad K. Bub
nys su draugu A. Gružins- 
ku išsitarė, kad vargu galės 
darbininkų klasė pasiliuo- 
suoti evoliucijos keliu, tai, , -7------;r
yra, per balsavimą, nes ka- priešingi karui, pasirodė di- 
oitalistai, turėdami savo. džiausi karo šalininkai. Ir 
rankose ginkluotą spėką, [ taip karu apkvaito, kad man 
galės neprileisti socialistų , vieną kartą susiargumenta- 
ižimti vietas, kada jie bus : vus su dviem kaimynais 
šrinkti į valdvietes. Mat, apie karą, kada aš pasakiau, 
:au tada tarpe lietuvių bu- kad Amerikos kapitalistai 
/o draugų, kurie rimčiau į t įstūmė mus į karą ne del 
dalykus buvo pradėję žiū-1 demokratijos ar ko kito, tik 
•ėti. Nuo to laiko gavau vien tam, kad apginti savo

6 pa- 
svar- i c į 

nebūt ■ • t

H am- i 
ne tik

domą tarybą (Executive Coun-. 
cil) papildė nuo 8 iki 15 na
rių. Nuo opozicijos .Hatcheson ( 
ir Tobįn, ir nuo socialist^ į tą 
išnaudotojų lizdą pateko keli.

Pacific.

South Bostono Žinios

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENĖ, KONCERTAS IR ŠOKIAI '• į

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
928 E.

PUIKIOJE LIETUV IŲ SVETAINĖJE
, Moyamensing Ave., Philadelphia,

Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

0h

nigo ir bažnyčios. Vaikai augą 
nekrikštyti. Mirštanti neaplai- 
ką sakramentų ir patepimų ir 
šermenys esančios be bažny
čios ir kunigo. '

Norintieji įsteigt bažnyčias 
turi paduot prašymą, pasira
šant nemažiau 20 asmenų. Už 
maldnamius bei bažnyčias pa- 
rapijonai nuomos (rendos) ne
moka, tai yra valstybė paliuo- 
suoja tą budinką nuo taksų, 
bet už tą sklypelį žemės, ant 
kurio toks budinkas riogso, 
reikią mokėti taksų nuo 5,000 
rublių ir augščiau į metus.

Elektra bažnyčiai daug 
brangesnė, negu gyvenamiem 
namam apšviesti. Kunigams už 
tokios pat rūšies kambarius 
reikią daug augštesnę rendą 
mokėti, negu darbininkams. 1 
Taipgi labai daug kaštuoją pa-! 
taisyt-remontuot bažnytines 
trobas. Priežastis to, kad to
kiam darbui materiolą reikią 
pirkti atdarose rinkose, pas 
privatiškus biznierius-vertel- 
gas. Valstybinės įstaigos ne- 
parduodančios (priežasties ne
pasakė). Na, o kuomet namų 
inspektoriai praneša, kad na
mas turi būt pataisytas, tai ir 
turi klausyt.

Pravoslavai mažiau rūpina
si popais, negu katalikai kuni
gais. Areštuotų niekas nelanko 

išskyrus d. Taurą, pavirto mėtėsi žvejoti karo krūvi- 'neleistina 1 (priežasties nepa- ir materialės pagalbos jiems 
renegatais. Gal kiti, kurie nūs dolerius, pataikavo ka-į reiškė). Ir visai nenorėjęs kai- tiek neduodą. Skiepiną tikin-

imperialistai nepripasakojo, 
ir vis dėlto tik, kad sukelt 
ūpą pas žmones, kad pas
kui juos galima būtų su- 
mest karo dievaičiui į nas
rus. Tas imperialistam pa
vyko, ir tie, kurie buvo taip

Vyskupas

Lietuviški kunigai su para
pijiečiais, 4 d. lapkričio, suren
gė mitingą vyskupui Teofiliui 
Matulioniui, kurį, už šnipavi- 
mą, Sovietų Sąjunga išmainė 
ant politinių kalinių.

Publikos prisirinko erdvinga 
St. Augustino svetainė. Suėjo, 
kaip tikinti katalikai, taip lais
vamaniai biznieriai (smulkioji 
buržuazija) ir klasiniai susi
pratę darbininkai, žingeidavo, 
ką pasakys apie darbininkų 
tėvynę vyskupas, tas nepa
prastas svetys, kuris dar gy
vas, o jau “mūčelninko” vai
niką nešioja. Tai' be galo žin- 
geidu šioj keistenybių šalyje. 
Taipgi žingeidu išklausyt nu-

Antanas Visniauskas

upratimą, kad Socialistų irtvestmentus ir Prisiplėšti [siskundimų ir re]iginįų katas- 
°artijoj yra dvi grupės, ku- milionus ar net bilionus do- trofiškas nelaimes proletariato 
uos turi skirtingą taktiką lerių karo pelnų, tai ėmė valstybėj. ■ ■
nuvertimui caro ir kapita- man ' grūmoti, kad, girdi,; Vyskupas, kaip asmuo, ne 
hstų Rusijoj. ' mano šeimyna ras mane ka- koks ten kiužis ir “kankinimo”

Iki karo, 1914, teko susi- da kabant po medžio šaka! i pėdsakų nematyt. Apsirengęs 
eiti visokio supratimo so-' Kur tada buvo socialistai [Juodu ilgu garnitohu, persi- 
eialistų, bet tai tik lietuvių 
tarpe. Kitų tautų, išsky
rus tris ar keturis ameri
konus, Schuylkill - paviete, 
nežinojau. Apie vadovybę M ... ____
LSS, manau, nėra kas daug ša? Mūsų vadai, tos galvos'siėmė ir"pasidėjo ant stalo 
nė rašyti, nes beveik visa Socialistų Partijos, spakai-1 
ta vadovybė, beveik visi tie niai sėdėjo ir tylėjo prisi- i 
vadai, kurie vadovavo LSS, putę oportunizmo, nes ir jie’Į

Kur tada buvo socialistai juodu ilgu ęarnitonu, persi- 
vadai, teoretikai, partijos ' Juosęs raudona juosta: Krūminę 
programos žinovai, ko*delX^P5tšia_aukso kryžius, o galvą 
nesimetė į darbą, kad paro- raudona kepuraitė,
dyt darbininkam ir farme- i!tur‘t T"10 Pri,alkytR s« ran' 

. i ka, kad nenukristų. Bet pasi-riam, kokią bledį karas ne-kankinęs apie 15 minučių nu.

arčiau stovėjo prie tų vadų, I pitalistam ir visokiem karo 
apie jūofe daugiau parašys. [ agentam, giedodami tą pa- 
Tik vieną dalyką aš ture- čią giesmę, kad kaizeris už- 
čiau paminėti, tai tą, kad j viešpataus pasaulyje.
kadangi ta mūsų vadovybė! Po karui, 1918 m. parsi- 
buvo permirkus oportunis- krausčiau gyvent į Reading, 
tiniu raugu, tai nesistengė Pa.
eilinius narius mokyti. Su 
tikslu stengėsi narius palai-

Dzūko Vaikas.
(Bus daugiau)

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

Prakalba

Negalįs viską sakyt, esą jam

bėt, bet žmonėms reikalaujant'tiems darbininkams viltį, kad 
priverstas esąs kalbėt apie ti- Romos katalikų bažnyčia už- 
kinčių žmonių religinį gyveni- viešpatausianti Sovietų Sąjun- 
mą Sovietų Sąjungoj, kurioj goj, sako, jau dabar popai po-, 
esą apie 2 milionai Romos ka
talikų. O kunigų esą apie 38 
ir apie 100 nubaustų kalėji
muos (žinoma, už nuodėmes 
prieš darbininkų tėvynę). To
dėl daug vedybų būną be ku-

teriaują už popiežių.
Kalėjime

Nesisakė, nesigyrė už kokias 
nuodėmes nubaudė ištrėmimu 
ant Solovecko Salos, prie sun-

A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS 
Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.

MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS
Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauju

MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS /
• Puikiai pasižymėjusi dainininkė 1

J. L. KAVALIAUSKAITE, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.

RUSSELL O. DREGER
Direktorius The DregeY’s Konservatorijos duos smuiko solų

A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS
Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.

A. BIMBA, "LAISVĖS” REDAKTORIUS, 
Sakys prakalbą svarbiais klausimais.

HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS
Skambins piano duetus.

K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,
Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS 
■Dainuos revoliucijines dainas.

AKOMPANISTė, JULIA BASANAVIČIŪTE 
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ ‘
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUViy AMERIKOJE

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

•DraU^U AtsiliCDimai Anie Va- “Jūs, draugas, manęs klau- šius mėnesius negalėsiu dirbti. Į
* ** cia + r, inma a ne im n Ir nfn čia <<CG. r> dunnmolzoic

jų Ir Kitus APLA Reikalus
siate, ar jums apsimokėtų čia 
atvažiuoti suorganizuoti kuo- linkėjimais, 
pa. Manau, kad neapsimoka, 
tiktai išlaidų pasidarytų, čia 
mažai lietuvių ir tie išsimėtę.
Lapkr. 2 važiuosiu 
vius platindamas

Su geriausiais draugiškais

“Ch. Strauss, 
Thomas, W. Va.

bandbnid išsiausti 'iš' biznio 
visiškai. Su tuo, žinoma; išeitu 
i ' i ' ‘ ’ ■
iš darbo ir' daugelis lietuviųiš darbo n 
griaučių. Amalgameitų agen
tas prūseikinis Jankauskas čia 
dažnai trankosi, bet jam Į 
kriaučių padėtis juk nerūpi.

Montreal, Canada
; ' Ąntracl., Lapkrk

prižadus jie Kuv<jĮISvi,'’Ki5': 
met mainieriai badu strei
kavo, neidami iš kasyklų

malonėte?Jalyvautš; ries turnri ‘daug 
svarbių reikalų apkalbėti, nepamirš
kite ir nauju nąrių .atsivesti,

1 Sekr. A. Dočkus.
per luu vaiąnaų ir meKO ne-: 
valgydami, j Dabar, pastfelr 
bus mainieriams antrų strei
ką, bosai ir valdininkai jau 
buvo priversti pridėt darbi
ninkams algos.

Daug dar lietuvi^ nekreipia 
i domės į kapitalistų ruošiamą 
Jskerdynę ir fašizmą. Organi- 
jzuoti Montrealo lietuviai, ne- 
į norėdami atsilikti nuo kitų

So. Bostono ir apielinkės lie- tautų, sušaukė bendrą susirjn- 
tuviai darbininkai dabar . pla-; kimą išrinkimui delegato į 
čiai kalba apie dienraščio ' kongresą, kuris įvyko 5-6-7 d. 
“Laisvės” bankietą, įvyksiantį spalio, Toropto, protestui prieš

!S 
daugiausiai apie lietuvius) taip ' nekaltiems darbininkams. Į 
tainėje. Paimtos abi Lietuvių ! susirinkimą kviesta visi, neski- 
Svetainės ir bankietas bus to- riant, kokios pakraipos.
kis, kokio čia nėra buvę. į Tai buvo sekmadienis, 

Įsigykite, draugai, tikietus iš liuoslaikis, kurį kiekviįehas 
anksto: bus pigesni ir būsite darbininkas galėjo panaudoti 
užtikrinti, kad gausite* vietą, j parodymui savo priešingumo 

i kapitalistų agentaip.; Eidamas 
So. Bostone su “Laisvės” ! susirinkimą, sumaniau aplan- 

i vajum dar vis prastai. Draugai \ Montrealo pąšalpinės 
neįsimetė. į darbą, nors vaji- draugijos Vytautę^Kliubą, ku- 
ninkams dovanos šiemet kur r^s r^dosi arti susirinkimo vie
kas didesnės. Ką darysim, ^os, tik už keletos žingsnių. 

! draugai southbostoniečiai ? Ar Iejus į minėtą alkoholio 
lauksime iki Šimaitis atvyks if “vaistinę” man pasirodė gana 
pasiims skaitytojus?! Kaip.su žingeidu, kadangi apsėdę ap-

Daugelis draugų rašo Cen- 
tran, kad jie pasižada darbuo
tis vajuje gavimui naujų na
rių. Jie nurodo sunkumus de
lei bedarbės. Bet sykiu pažy
mi, kad veikiant galima gauti 
naujų narių.

Pasižadėjimai darbuotis ta- 
čiaus nė vieno negali patenkin
ti tol, kol jie nėra pravedami 
gyveniman, kol jie neišpildo
ma. Todėl visada, kuomet mes 
pasižadame ką nors atlikti, tai 
turime ir dėti visas pastangas 
tai atsiekti. Vadinasi, pasiro- 
dykime, jogei savo prižadą vi
sada išpildome.

Naujų narių blankos Cen- 
tran plaukia vis gan lėtai. Va- 
jun įstojo 50 kuopa, prisiųsda- 
ma vieną naują» narę, gana 
jauną moterį. 50 kuopos drau
gai tikrina, kad jie gaus dar 
kelis naujus narius. Kiekviena 
kuopa turi pasirodyti su nau
jais nariais.

Naujas APLA Apskritys 
Organizuojasi

Drg. V. Globičius, APLA 51 
kuopos fin. sekretorius, rašo 
sekamą laiškutį:

“Gerb. Drauge:—APLA 51 
kuopos susirinkime, 4 dieną Į 
lapkr., nutarta tverti apskri- j 
tį kietosios anglies .
Taipgi nutarta Šaukti konfe-Jsll kandidatai buvo daibmm- 
rencija sausio mėnesio trečia; ^ų ū tarnautojų išrinkti, bet 
nedėldienį, 1935 metais. ‘ .fašistinė vyriausioji “socialinio

“Nutarta konferenciją šauk- Į draudimo valdyba abu sąra- Vvo xivuv«,
ti Wilkes Barriuose. O jei kitos lšus panaikino ir ne vieno is ^^^ijįoniu^kasn ^naffrobima I Prof- Dana yra parinktinis 

■ kuopos nesutiks su mūsų valdžios ir'išnaudotojm : kalbėtojas-prelegentas. Lietu-
ponuojama vieta, tai mes teisi« ............................................. ................

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 Apskritys šaukia komi

teto posėdį, 14 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, 325 E. Market St. svetainėje. 
Visi Komiteto ųariai malonėkite da
lyvaut laiku.

Org. S. Diskauskienė.

HAMTRAMCK, MICH-
Hamtramcko darbininkiškos organi

zacijos rengia veikalą “Macochas.” 
Tai yra didelis istorinis, meiliškas 
ir tragiškas veikalas. Įvyks 18 lap
kričio (Nov.), Tarp. Darb. Name, 
3014 Yemans St., 4:80 vai. po pietų. 
Taipgi bus ir šokiai nuo 9 vai. va
kare. Įžanga iš anksto 40 centų, 
prie durų 45c., vien tik šokiams— 
20c. Tikietai galima gauti pas bile 
narį. Kviečiam vjsus skaitlingai at-

PRANEŠIMAI IŠ: KITUR
23 kuopa jau senokai pai- j! dieną, Lietuvių Sve- ^kapitalistų ruošiamas žudyne, 

rus, tai dabar dedama pastan- Į 
—3 vėl ten- suorganizuoti. 
! Kviečiama kiti draugai pagel
bėti d. Straussui tą darbą at
likti. Kitose vietose, kur nėra 
APLA kuopų, draugai turėtų 
dar buotis suorganizavimui 
naujų kuopų. į

Visi darbuokimės delei AP-į 
veikiausia LA reikalų.

per lietu-
dienraštį

“Vilnį” ir bandysiu organizuo-1 įos. 
ti APLA kuopą.

“Čia APLA kuopa kadaise 
buvo. Tai buvo 23-čia kuopa. 
Malonėkite tą numerį palaiky
ti. Aš turiu buvusios kuopos 
knygas ir visokių blankų. Da
bar lyg kad pradeda geriau 
dirbti mainos, tai 
pavyks tą atsiekti. Buvau sun
kiai sužeistas ir dar kokius še- j

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 14 lapkričio, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvaut nes 
turim daug svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr. V. Sheralis.
(269-270) silankyti.

J. Gasiunas.
APLA Centro 'Sjekr.

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ūkininkų Klibbas rengia1 

koncertą ir b.alių “Laisvės” naudai

Bendras Komitetas.
(268-269)

nedėlioję, 25 lapkričio,, ,1,0. W- 22nd BROOKLYN LABOR LYCEUM 
St. Koncertas prasidės' 5 vai. vakAre, j * J ’ ■ 1 • ' •

Į Protestą prieš Darbininką ir Darbo
po koncertui bus šokiai prie geros j 
orkestro^. ^Koncerto programoj da
lyvaus žymūs dainininkai; ’ dainuos I 
A. Višniauskas ir kiti, ir bus Rusų i 
jaunuoliij stygų orkestrą. Kviečiam

v • fi v* ' I • ' • di’augu Buivydu, kuris ne kar- knk stalus darbininkai ^gėrė- • visus dalyvaut, įžanga tik 35c.

ZmoniŲ Surasu Panaikinimą Lietuvoje ?
r Draugai Darbininkai, Valstie

čiai, Kareiviai ir Kiti Darbo 
Žmonės!

Nežiūrint visų sunkumų ir 
trukdymų iš fašistų valdžios 
pusės, darbininkai ir darbo 
žmonės sudarė savo sąrašus li
gonių kasų taryb. ir savivaldy
bių rinkimams. Kauno mies
to darbininkai ir tarnautojai 
net sudarė savo 2 sąrašus: 
“Darbininkų ir tarnautojų są- 

• -J rašą” ir “Stalių ir lentpjūvių 
srityje.! darbininkų sąrašą.” Tų sąra-

tą jau yra pasižymėjęs vajuj? 
I Manau, kad ir kiti draugai ga- 

—;---------  | lėtų pasidarbuoti. •
fašistai‘juos anuliavo, arba jų i 
visai nepriėmė, turintieji teisę 1 
balsuot darbininkai ir kiti dar-1fe £i^onin?j‘ (City''m>spitalL 
bo žmones tur atiduot savo' ----- ....................
balsus demonstratyviai už pa-'sieiti dar kart operuoti. Tai> 
naikintus arba uz nepriimtus, žjnoma. skaudžiai atsilieptu 
sąrasus. Tose gi vietose, kur; ant dr kurfs jau ir taip 
darbininkai ir darbo žmonės kaf nukentgjo. 
del fašistų sudarytų sunkumų , 
ir trukdymų visai negalėjo su- i 
daryt savo sąrašus, reikia i 
įmest į balsavimo vokus para-Usėnai lankėsi Sovietų Sąjun- 
šytus reikalavimus. Nė vienoj 
balso fašistų ir kitų darbiniu-, bą apie darbininkų šalį. Jo 
kų priešų kandidatams! < įkalbos tema: “Progress in the 

Visi darbininkai, valstiečiai,,Soviet Union.” Laikas: lapkri- 
kareiviai ir kiti darbo žmonės i čio 14 dieną, 8 vai. vakare, 
plačiomis masėmis turi įsi-i^^^- Tremont Temple, Bos- 
traukt į bendrą kovos frontą tone« -

Draugas St. Reinardas dar 
. vis tebeserga ir tebeguli Mies-

jos rudojo alučio iš’dirbyste, ■ 
kozyrėmis ir tt. Kapitalistų j 
šnipai, čia pažvelę, pamatytų, 
kad kapitalistams lieka tik ap

’ Gydytojai mano, kad gali pri- j j<us

(269-270)

CLEVELAND, OHIO į 
TDA kuopos susirinkimas įvyks 19 ! 

j lapkričio (Nov.), Darbininkų svctai- 1 
šarvuoti darbininkus ir jie ka-.neje, 920 E. 79th St. Visi nariai 

pitalistams ištikimai žudytu l i_______ A
savo tikrus brolius darbiniu- .

Nešit fantiškai nusistatęs j 
prieš alkoholį, tai buvau ir aš 
pritrauktas prie jų draugystės. 
Bet vis man mintį gylė nera
mumas, kad nepasivėlinus į! 

Profesorius Dana, kuris ne- susirinkimą, kuris buvo svar- j 
biausias iš surengtų per Mon- I

^goj, greitu laiku sakys prakal- trealo lietuvius. Paprašiau ne-i

atmainysime. . .
“Malonėkite prisiųsti visų s^ras^ Cistai įtraukė tokius 

“darbininkus,” kaip “Lietuvos 
Aido” redaktorių, žydų kleri-tos apielinkės kuopų sekreto

rių adresus, kad su jomis susi- i 
rašinėjus ir sušaukus sėkminga | Javnos gimnazijos di- 
konferenciją.” - ‘ | Aktorių, pulkininkus, “atsto-

Linkime 51 kuopai sušaukti viįkos” atstovus ir panašius 
konfęrenciją ir bendrai su ki-, fašistus, 
tomis kuopomis sudaryti gerą 
APLA Apskritį kietosios an- j 

. glies apielinkėj, nes ten būti
nai reikia turėti apskritį.

19 ir 37 Kuopų Atsiliepimai

' Drg. J. Dzikas, 19 kp. se
kretorius, Minden, W. Va., ra
šydamas kitais reikalais prisi
mena ir apie vajų sekamai:

“O kas link naujų narių ga
vimo mūs apielinkėj tiek rei
kia pasakyti. Mažai lietuvių 
čia randasi ir tie visur išsimė
tę. Visgi mes storosimės gauti 
naujų narių kaip galint 
giausia.”

Pereituose vajuose šita 
pa pasižymėdavo gavimu 
jų narių. Manau ir dabar neat- 

. siliks.
Drg. J. Siniauskas, 37 kp.

sekretorius, Coverdale, Pa., ra-

d a u-

kuo- 
nau-

H*

• “Draugas J. Gasiunas: — 
Tamstos prašau prisiųsti kon
stituciją ir mėnesinę knygutę 
delei naujo nario, kurio 
prisiunčiu aplikaciją.”
! Pasiųsta reikalingi dalykai 
ir, taipgi sužinota, kad J. Ši
lanskas darbuojasi gauti dau
giau naujų naŲų.
• / '

Kitas Puikus Atsiliepimas

Pasiuntus keletą -laiškų, pas 
tuos, kurie nepriguli prie AP
LA., bet galėtų pasidarbuoti 
APLA vajuj, jei norėtų, nuo 
vieno tokio gautas sekamas 
laiškutis,

“Mielas Drauge J.

??A'-

< DARBININKŲ i ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

- - '..... ’ ‘ " i atėmimą darbininkai turėtų jį iš-
darbininkams ir darbo žmo- fi'irsti. Atsilankykit. Įžanga 25 
nėms rinkt savo atstovus į Ii- c* 
gonių kasas ir savivaldybes, 
už savo reikalavimus.

Tegyvuoja darbininkų i 
darbo žmonių bendro fronto 

Taip fašistai padarė i kova už savo reikalavimus!
Tegyvuoja bendro fronto ko-! 

va prieš Ligonių Kasų pagrobi
mą išnaudotojų ir fašistij val
džios !

Tegyvuoja kova prieš atėmi
mą teises darbininkams ir dar
bo žmonėms statyt savo sąra
šus ir rinkt savo atstovus į Li- 
gdnių Kasas ir savivaldybes! 1 

Šalin fašistų bado, skurdo ir 
teroro valdžia!

Tegyvuoja kova už Sovietii 
Lietuvą!

Tegyvuoja Lietuvos Komu-

ir provincijoj.
Panašiai yra ir su darbinin

kų ir darbo žmonių sąrašais 
savivaldybių rinkimams. Kad 
sutrukdyt darbininkams ir dar
bo žmonėms išstatyt savo są
rašą, fašistų valdžia pareikala
vo sąrašui paduot labai daug 
parašų, turinčių balsavimo tei
sę asmenų. Kaune reikalavo 
300 tokių parašų sąrašui pa
duot. Į tai Kauno miesto dar
bininkai ir darbo žmonės at
sakė penkiais šimtais parašų. 
Jpks kitas sąrašas nesurinko 
tiek daug parašų. Bet nežiū
rint to, tą sąrašą—“samdinių 
ir butų nuomininkų sąrašą” 
(No. 17) fašistų valdžia be jo
kių tikrų priežasčių panaikino. 
Panaikino ji tik del to, kad jis 
yra darbininkų ir darbo žmo-i 
nių sąrašas. Provincijoj fašis-1 
tai visai nepriėmė darbininkų 
ir darbo žmonių sąrašų.

LKP Centro Komitetas-
1934 m. spalių mėn. 25 d.
LKP CK sp. “Kibirkštis”

So. Boston, Mass

asmeniui.
> ? Korespondentas

«■ Profesorius prieš Augštesnį 
Mokslą Visiem Norintiem

ROCHESTER, N. Y. — 
Union) Kolegijos naujas pre
zidentas tuoj aus parodė sa
vo “išmintį”, užreikšdam^s, 
kad ; augštosios mokslo 
įstaigos turi būt vieta tik 
“pirmos rūšies galvoms,” 
kurioš tiktų į (buržuazinės) 
visuomenės vadus. Jis pa
smerkė tuos, kurie reika
lauja progos kiekvienam no
rinčiam eiti augštesnius mo
kslus.

kuriuos eiti ir dalyvauti šiame ' 
susirinkime, kuris liečia mumis ; 
be skirtumo. Bet mano pasiū- j 
lymas klausovų buvo atmestas. į

Tai matote, kad tarp mūs 
draugų tebeviešpatauja tam
sybė, nepaiso net išnaudojimo, 
pavergimo. Draugai, darbi
ninkai, atsiminkim, kad orga
nizacija yra vienintelis mūs 
įrankis savęs apsigynimui nuo 
•priėšų-.i Taigi:,: ateityje pa d a- m 
rykim nors trumpą pertrauką! 
su kozyrėmis, stenkimės neap-1 
leisti svarbių susirinkimų, nes i 
karo ir fašizmo atdaros žiotys ! ' j1 
laukia tamsių ir neorganizuo- i 
tų žmonelių, savo nekaltų 
kų.

a u

r j. j

P. Svečias.

Vengrą Mainieriai Antrą 
Streiką Laimėjo

PECS, Vengrijoj, anglia
kasiai buvo išėję antru kar
tu streikuot. Nes ameriki
niai kasyklų savininkai ir 
Vengrų valdžia neišpildė sa
vo pirmesnių prižadų. Tuos
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Darbai ir Kitkas

Avalų darbininkai Bostone j
šiuo tarpu vėl turi didelę be- i 

Draugai ir draugės! Fašistų Į dąrbę. Visa eilė atleidimų pa- ; 
valdžia ne tik atėmė teisę bal-. daryta pastaruoju laiku. Kai' 
suot savivaldybių rinkimuos | kurie mano, kad tai tik sezpni- 
daugumai darbininkų ir darbo nis reiškinys. Bet tikrumoj tai i 
žmonių, fašistų valdžia ir iš-'ne: tūlos dirbtuvės kraustosi i| 
naudotojai ne tik užgrobė Ii- Maine valstiją, kur mano pi?; 
gonių kasas,— fašistų valdžia gesnio darbo gauti, o kitos, dė-1 

visiems ka skubos sistemai, .avalų pa-! 
i žmo-! tramina užtenkamai su mažiau !

_ -[daryta pastaruoju laiku. Kai1 
rinkimuos į kurie mano, kad tai tik sezoni- .....  _ i. :. i - 1 •. . .

geniu kasas, —
faktinai atėmė teisę 1
darbininkams ir darbo žmo- j gamina užtenkamai su mąžjąu , 
nėms statyt savo kandidatų są,-‘ darbininkų. Vadinasi, šiuma- 
rašus ir rinkt savo atstovus, kerių padėtis su kiekviena die- 
Tad visi į protestą prieš darbi- na darosi vis blogesnė. O uni- 
ninkų ir darbo žmonių sąrašų’jos lyderiai del to mažai te- 
panaikinimą! Ruoškit protesto i paiso. Jie, mat, algas dar gau- 
mitingus ir susirinkimus. Ligo- na! į

Gasiu- nių kasų ir savivaldybių rinki
kai:—Aplaikiau nuo jūsų laiš-įmų dienose skelbkit protesto

: kutį. Ačiū. [streikus ir ruoškit plačius iš-
T - “Draugas klausiate apie su-[stojimus. F 

organizavimą APLA 1
- Taip, apie du metai atgal aš i

Rinkimams pasibai- 
kuopos. Igus, kovą toliau tęskit.

Draugai ir draugės! Nors 
Čia bandžiau sutverti minėtą' fašistų valdžia visus jūsų są- 
kuopelę, bet jokiu būdu nebu- rašus panaikino, visi jūs ak- 
vo galima to atsiekti.. . Labai tingai turit dalyvaut rinkimų 
buvo blogi laikai, žmonės ne-’kampanijoj.’ Tuose miestuose, 
turėjo centų nusipirkti duonos,kur darbininkų ir darbo žmo- 
kąsnio. Labai buvo suvargę. Į nių sąrašai buvo sudaryti, bet

• . I
Rūbsiuvių padėtis (kalbu 

jau prasta. .Rudeninis sezonas 
silpnas. Bostone šiuo tarpu 
randasi penkios lietuviškos 
kontraktorių dirbtuvės, kurios 
visos prastai dirba. Skundžiasi 
ir kontraktoriai. Jie sako, kad 
šiuo tarpu Bostone tarpe pačių 
kontraktorių eina didelė kova 
už darbus. Laimi italai ir žy
dai kontraktoriai. Lietuviai

ASMENINIAI VADOVAUJAMAKALĖDINE EKSKURSIJAI LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko Populiariais' 

Ekspresiniais Garlaiviais

GRUODŽIO 13 D.
Patogus* geležinkeliais susisiekimas 

iŠ Hamburgo

GRUODŽIO 16 D.
i. v I tAMhhfal r)fries Įrat JlriiVo '

BREMEN Bremerhavene užtikrina pa
togią kelionę į Kauną.

SVAR B U 
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 

Į ABI PUSI 
Aprubežiuotam Buvimui Europoje 

i_____________________________________
Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba 

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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RADIH ARTISTU KONCERTAS
' ‘1 i-

įvyks Sekmadieni, 18 d. Lapkričio fNovember) j Pradžia 7:30 Valandą Vakare ! .

RIETUVIŲ SALĖJE, kampas E ir Silver Gatvių, S0. BOSTON, MASS.
Programoj dalyvaus visų mylimi Radio Artistai ir žymiausi Naujosios Anglijos Lietuvių ir kitų tautu menininkai 

t . 1 tr - I

C ‘
f

PjiOGRAMAS:—IGNAS KUBILIŪNAS, i baritonas, ir labiausiai mylimas radio komikas. ADELĖ 
MICKEVIČIŪTĖ, žymiausia Naujosios Anglijos sopranas. LLR AjlšRUS CHORAS, po vadovyste Izabe
lė? Jarmolavičiūtės. HELEN DAUKSEWICZ, bendžio ir dainų solus duos. ANDRIUS GRIGUNAS, 
akordionistas, A. JUODAITIS, bassas, LLR VYRŲ OKTETAS ir ZUZANA NAVIACKIENĖ, kontalto.

LLR. Choras sulos operetišką vaizdelį “ Kova Prieš Badą”

Adele Mickevičiūtė ir Ig. Kubiliūnas dai riuos duetus.

Gerbiama Lietuvių visuomene. Mes kviečiam iš plačios apielinkės darbininkus, 

biznierius ir inteligentiją atsilankyti ir pasigėrėt šiuo gražiu, operetišku radio ar

tistų koncertu. L . ! ; i ’•
ĮŽANGA 35c ir 50c Kviečia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 2 Kuopa.
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Penktas Puslapis

Volodimir Kuzmie

Šalna

Hamtramck, Michpasveikinimu rusų kalboje į generolų Vran

YstsAjdietis

Apie Cochrane Miškų Darbininkų Streiką

Draugai, daugiau kreipkim

IŠLAIKYT ŠEIMYNA SVEIKATOJE YRA

Moteriai kupina
DARBO

į iš vakaro pagavęs

labai

tiktai piene tėra randama Pie

Gerkite D</ ugi au Vien o Tatai jums 
Naudinga

vo eiti dirbti į kem 
avosi net tokių, ku

asmenys 
kempėj,

Sergančių Vyru ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Valandos-
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

Ka tas reiškia?—klausiau aš nuste

“15 d. spalio mėn., 11 valandą ryto, ant 
katedros pleciaus, po pamaldų ir parodos 
garnizono, kame dalyvavo anglų misija, su 
generolu Holman priešakyje, buvo iškilmin
gas išdalijimas anglų ordenų. Misijos vir
šininkas, generolas Holmanas, kreipės su

bininkiško judėjimo 
Ją prižiūri net Į )du 
daktarai, bet jos 'gyvastis pa 
vojuje.

Kadangi jų jėgos 
ios, tai streikierius 
tug smarkiai sumušė

m ai, Gerkles. Plaučių, Kvėpuojam’ 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 1

pilnutėlius 
bent dviejų 
Ir centas į

“Jūsų generoliška augštybė! Sulig prašy
mo generolo Denikino, jo karališka augšty
bė, Anglijos karalius atsilygina jums per 

'augštai gerbiamą ordeną Mikaeliaus ir 
Georgo už jūsų didelį, narsumą visu karo 
laiku. \

“Aš matau, augštąjsau garbę įteikti jums 
šį ordeną akyvaizdojJkariuomenės, kuri jus, 
kaipo talentingą kaiiškį taip myli. Yra ap
gailėtina, kad tolumas trukdo jo karališkai 
augštybei asmeniškai atsiteisti su jumis, 
ypatingai’, aštriose ir žiauriose kovose su 
mūsų bendru priešu—bolševikais. Aš pra
šau priimti mano linkėjimus ir prašau ti
kėti, kad anglų kariuomenė tėmys su di
džiausiu pasigėrėjimu jūsų didvyriškumus.

“Po šių žodžių gen. Holman užkabino ant 
krūtinės Vrangelio ordeną ir žvaigždę. Ce
remonija tęsėsi toliau. Holman, atsisukęs į 
visus kariuomenės viršininkus, pasakė trum
pą prakalbą, pasveikindamas, ir paskiau pri
segė ordenus ir medalius, kiėkvienam su
spausdamas ranką...”

Sunkiai serga draugė Minei 
kienė, Eastendal, Mass. Drau 
gai Mineikai yra seni , “Lais 
vės” skaitytojai ir žymūs dar

Smooth 
streiką sulaužė pa

ri ginkluota policija 
ytų mušeikų būriai.

pradėjo 
dar daugelyje vietų 

sulaužė, darbininkai

tiko ir balsavo už mažumos ko
misijos pašelpos skyriaus pro
jektą.

Taigi, Broliai Delegatai, atsa
kydami SLA Pild. Tar. ir savo 
parašu paliudydami minėtą bal
savimą, neužmirškite pažymėti 
balsavimo kortelėje, kaip tikrai 
buvo, tai yra, pažymėkite ši
taip: BALSAVAU Už MAŽU
MOS x KOMISIJOS Projektą 
SU TA MINČIA, KAD NEBUS 
PAKELTOS DUOKLĖS Į PA
ŠĖLTOS SKYRIŲ. Nepaste
bint to, bus pakeltos duoklės į 
pašelpos lėšų fondą.

SLA 38-to SeiYno delegatas
J. M.

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

New York
■9 A. M. iki 8 P. M.

Sakydama, kad išva- 
iš to distrikto kiturt 
streikierius stiėmė ir 

išvežė į jCochrano kalėjimą, 
vieną 

J. Baranauską, nes jį

—Žiūrėk, Antonijau, tai yra ordenai/ 
—ir Lucija artinos jų pažiūrėti.

Beveik ant kiekvieno žibančiai mirgėjo 
ordenai kažin kokios svetimos šalies. Aš 
mačiau juos pirmą sykį, bet Antonijus, 
kuris gerai pažinojo ordenus daugumos 
valstybių, padėjo man.

—Tas ordenas Mikaeliaus. Tai yra 
angliškas ordenas.

Aš susijuokiau. Mažmožiai nešioja 
savyje “prakilnumą ir didvyriškumą”, 
vietoj, kad psichinės ypatybės būtų įau
gusios į smegenų celes.

—Kas juos jums dovanojo? — ir aš 
pastebėjau, kad greta Tumilovo iš kiše- 
niaus išpuolė laikraštis.

Aš pagavau jį, išvyniojau ir godžiomis 
akimis pataikiau ką tai, storai pabrauk
tą raudonu paišeliu. i

No. 220 “Tėvynės Žodis”, 1 dienos lap
kričio, 1919 metų.

S.LA. Nariai ir 38-to Seimo Delegatai, 
Budėkite!

apsi
suteikta elementas, kurių trūksta

niškai-gyvybinis Principas—val
gis,> kuris yra\ didesnis, negu su
ma visų joŲdalių. Pienas yra 
Gamtinis kūno sargas, kuris pa
deda jums ir jūsų- šeimynai .'iš
vengt ligų, neš jis sudrūtina jūsų 
atsparumą, gyvumą ir stiprybę. 
Kiekvienas vaikas šeimynoje pri
valo sunaudoti kvortą per dieną,

su : atidarys akis, paliuosuos m u o 
religijos burtų ir kapitalistų 
įtakos. Tuomet neisite skebau- 
ti streiko laiku. Ateis laikai: 
kada viso pasaulio darbininkai 
įvertins darbininkų klasės rei
kalus ir panaikins šią supuvu
sią kapitalistinę sistemą, pada
rydami taip, kaip Sovietų Są
jungoj šiandien yra.

Kapitalistų Vergas.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Gibonus
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell~-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

nuo 
daugiau 
lietuvių, 
žmogui 
įvertin

dami savo klasės reikalus, no
rėdami iškovoti žmoniškesnį 
atlyginimą, eina streikuoti, ko
voja su policija ir net skau
džiai nukenčia. Bet antri eina 
skebauti, nežiūrint, kad men
kai uždirba. Visiem tokiem 
streiklaužiam trūksta klasinio 
susipratimo, jie vis dar randa
si religijos ar kapitalistų įta-

remėjai. čiau tame būryj. Kaip jis ne- 
jgeriausi 'gins; Abitibėš Co. reikalus, kad 

jis įsivaizdina dideliu ponu, 
nes turi paėmęs iš kompanijos 
kontraktą sukirsti keletą tūk
stančių kordų. «

Bet, drauguti, ir praėjusiu 
žiemą turėjot' kohtraktą kirsti 
medžių ir ne vienam darbinin
kui nusukot logų, ką ir šiemet 
darėt, nes man su d. K. L. nu- 
vogėt nemažai logų. Bet kaip 
praėjusią vasarą važiavom 
freitu ir gulėjom bakskariuose, 
taip, manau, ir ateinančią va
sarą prisieis vienam vagone 
gulėti. Kartais gali būti mažai 
vietos, kaip iš kurių darbinin
kų, kuriem vogdavot logus. 
Tokiem Gibsonam ir Co. su- 
kraUnat tūkstančius ir milio- 
nus pelno, o patys nieko ne- 
uždirbat.

Bet man teko girdėti 
kitataučių, kad dar 
toj kempėj skebavo 
Labai skaudu darosi 
pamanius, kad vieni

(Tąsa)
—Štai ką, ponai! Aš noriu prieš jūsų 

mirtį turėt su jumis pasikalbėjimą... te
ma apie... jūsų simpatiją man. Rodo
si man, kad tai jūs, pulkininke Tumilo- 
vai, kuris buvot prirengę man meilingą 
malonumą. Ar teisybė, pone pulkinin-

Tumilovas pasisuko į savuosius ir ka
žin ką įsakė, prakalbėdamas anglų kal
boj. Regimai, tai buvo kokia nors de
monstracija, kadangi jie visi pradėjo 
knistis po savo kišenius ir išsitraukdami 
kokius tai daiktus, užsikabino ant krūti-

Cochrane, Ont. — Jau se- sako grįžti į darbą. Prie te 
niau “Laisvės” skaitytojams-streiko dalyvavo keletas ir lie 
teko girdėti apie Cochrano tuvių; daug vargo padėjo ii 
miškų darbininkų streiką, šis ant galo net du draugu smar 
streikas apėmė Abitibi Co. po kiai nukentėjo nuo policijos.' atydą į skaitymą geros darbi- 
visą Ont. provinciją ir jau'Bet, draugai, prisiminkim, jog ninkiškos spaudos. Ji mums 
streikuoja apie 6 savaites.

Darbininkai laikėsi labai 
gerai streike, kartais vykdavo 
net po kelias dešimtis mylių į 
kempes skebų išvaryti ir pike
tuodavo reikalingas vietas. 
Kompaniją matydama, kad jo
kiu būdu streiką nesulaužys 
be valdžios pagalbos, spalio 

tikslui Cochrane su- 
atvažiavo net

Oydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveiktiitaai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio; 
Žarnų ir Mėšlą* 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-"

KIEKVIENAI moteriai yra ži
nomos kantraus planavimo ir gA- 
mirti m O valandos, kurių reikalau
ju kiekvienas pavalgis. Tinkami 
maisto dalykai yra be galo svar
būs, kada išlaikius šeimyną svei
ką ir linksmą.

Viena iš puikiausių sveikatai 
taisyklių* kurių tik galėtumėte 

} prisilaikyt, yra žiūrėt, kad būtų 
duodama pieno. Pienas-

rūmų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

31 d., tam 
šaukė miŲngą 

[valdžios paskirtas žmogus. Bet 
mitinge visi ponai patarė strei- 
kieriams grįžti į darbą be jo
kių laimėjimų, be algų pakėli
mo. LWI Unija of Canada ir 
visi streikįeriai griežtai atme- 

i te kompanijos‘pasiūlymą ir pa- 
įsižadėjo ^treikuoti tol, pakol 
bus pakeltas užmokestis ir iš- 

| pildyti kili darbininkų reikala- 
I vimai. Tas mitingas taip ir pa
sibaigė be jokių susitaikinimų.

Ant rytojaus valdžia pri
siuntė daūg policijos ir dar 
prisamdė didžiausį būrį mies
telio chuliganų, surinko apie 
15 skebų ir, trokais, policijos 
lydimi, išvežė į kempes. Bet 
streikieriąi pastojo jiem kelią, 
tai policija su mušeikom pra- 

■ dėjo streikierius mušti, skaldy- 
! ti galvas. 
! buvo stip 
' išvaikė, d
| ir keliolika suareštavo. Tarp 
i kurių ir d? K. Lapienis smar
kiai liko policijos sumuštas.

Nugalėję Cochrano strei
kierius, pasisotinę darbininkų 

i krauju, tuojau visi mušeikos 
ir policiją su skebais, vakare, 
atvažiavo išvaikyti pikieto li- 

Iniją į Smooth Rock tall. Ka- 
i dangi mūsą, streikierių, buvom 
tikf30, o jų gal tris sykius dau
giau, tai mes pasidavėm be jo
kių muštynių. Policija visus 

[streikierius suėmė, bet greitai 
! paleido, į 
žiuotūme 
Tik tris {

Šiomis dienomis S.L.A. Pild. 
(Taryba išsiuntinėjo visiems bu
vusiems SLA 38to seimo dele- 
gatahis laiškus ir balsavimus, 
kad savo parašu delegatas pa- 

į liudytų, už kurį projektą ligbs 
pašalpos jie seime balsavo, ar 
už mažumos komisijos, ar už 

i didžiumos.
j SLA konstitucijos pataisyme 
“Skyr. 20, Ligoje Pašelpa” sei
mo protokole užrašyta didžiu- 

;mos komisijoj projektas, kas 
'yra klaidinga.
j' Klaidinga yra mintis SLA 
Pild. Tarybos didžiumos tame, 
kad jei SLA 38-tas seimas pri- 

I ėmė mažumos kom. projektą, 
, tai SLA nariai turės mokėti į 
.lėšų fondą ne 5c, bet 10c į mė- 
jnesį. Sykiu apdraudos ir pašel- 
| pos fondan turės mokėti lėšų 
j net 25c į mėnesį.
Į Taigi, kaip protokole užrašy
ti, taip SLA Pild. Tar. referuo
jami dalykai yra sužiniai ar 
nesužiniai neteisingi. 

/

Aš, SLA 38-to seimo delega
tas, gerai atmenu ir savo užra

šuose turiu pažymėta, kad SLA 
j38tam seime visai nebuvo skai- 
itytas nei didžiumos, nei mažu- 
■mos komisijos minėti projektai. 
(Abiejų pusių komisijai referuo- 
(jant ir seimo prez. S. Gegužiui 
paaiškinus, kad minėti projek- 

itai neskaitomi delei sutrumpi
nimo laiko, buvo įnešta ir pa
remta mažumos kom. projektą 
priimti, nepakeliant nariams 
duoklių. Užklausus delegatui J. 

/[Miliauskui, kaip bus su lėšų 
fondu, nes mažumos projekte 

į yra pašelpos lėšų fondan mo- 
Jcestys pažymėtos didesnės, sei- 
‘>mo prez. S. Gegužis paaiškino, 
:kad visas mokesčių mokėjimas 
.į pašalpos skyrių pasiliks po 
senovei. Su tuo delegatai su-

Tarp jų suareštavo 
lietuvį d 
įskundė vįenas skebas, būk mi 
nėtas d 
ir apstum^ęs.

Ant pikieto linijos 
daug sulą kydavom skebų, ku 
rie no re d a 
peš. Rasd 
rie po prievarta norėdavo eiti 
tai įvykdavo net apsistumdy
mų su jais, bet vis tiek nepra
eidavo. Cqchrano 
Rock Fall 
siųsta stip 
ir prisamd

Jau daąg kempių 
dirbti, bet 
streiko ne, 
tebertreikdoja ir griežtai atsi
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kiekviena kova darbininkų 
kapitalistais be kraujo pralie- 

įjimo ir areštų neapsieina.
Šiame streike radosi penki 

lietuviai skebai. Tie 
skebavo Gibsono 
Smooth Rock Fall.

Draugai, ar pagalvojote, ko- 
Įkią jūs klaidą darote eidami 
[skebauti? Ar reikia dar dides- 
I nio darbininkų išnaudojimo 
miškų kempėse, kaip dabar 
buvo prieš streiką? Gal jum 
streiko laiku davė geresnį miš
ką ir maistą, bet, šį streiką! 
pralaimėjus, vėl prasidės ne-j 
žmoniškas darbininkų išnaudo-( 
jimas ant visko. , Į

Sužinojus, streiko laiku, kad I 
Gibsono kempėn daug priėjo j 
skebų, tai mūsų, streikierių,! 
apie 200 iš Cocharano nuva- j 
žiavom į Smooth Rock Fall, o; 
iš ten ėjom miškais ir balom 
20 mylių per visą dieną, tik 
vakare pasiekėm kempę. Pri-j - - , - . . - ., - .. . _ r . I gos; o jeigu turite kokj negerumu,ėję prie kempės, radom apie : kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
15 policmanų ir 135 skebai ateikite pas Dr. Zins.
ant tilto įsitaisę barikadą, nes i X-Spinduliai,^ Kraujo Tyrimai, Se- 
mums reikėjo pereiti per upę , 
į kempes. Policija stovėjo prie i 
barikadų (tvoros), o užpaka-1 
lyje visi skebai su pagaliais,, 
perrištais baltais kaspinais per į 
ranką. j

Manau, kad visi tie draugai I 
stovėjote tame būryje ir gynė- 
te kapitalistų reikalus, sau už
sidėdami vergiją. Kadangi jau j 
buvo tamsu, tai negalėjau jū-j 
sų pažinti. Tik J. B. tai ma- j

o suaugusieji bent po puskvortę. 
Labai tiesioginėje prasmėje, mo
terys yra atsakingos už šeimynos 
sveikatą. z Duokite 
stiklus pieno’ prie' 
pavalgių kasdieną. - 
centą, tai yra vienas iš puikiau
sių pigių maisto pirkinių, kokius 
tik galėtumėte rasti.

DR. L. A. BEHLA
Vokiety s Kojų Ligų Specialistas

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
23-24-25. Visiems patartina 
dalyvauti tame bazare ir pa
remti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, nes šita organiza
cija gina darbininkį reikalus.” 
TDA dabar veda J. V. augš- 
čiausiame teisme gynimą de
vynių nekaltų negrų nuo elek
tros kėdės. Jie būtų buvę nu
žudyti virš 2 metai atgal. Su 
TDA pagalba jie ir šiandien 
yra gyvi. Visi darbininkai tu
rėtų remti TDA ne tik finan
siškai, bet stoti patiems į tą 
organizaciją, darbuotis gelbė
jimui visų darbuotojų iš kapi
talistų kalėjimų.

Baigdamas noriu priminti: 
Visi būkit teatre 18 lapkričio, 
o paskiau bazare 23-24-25 
lapkričio.

Vertė Petras

SOLIDARUMAS

Tolimesnės eilutės pašoko į mano akis 
ir aš, pilnas pykčio prieš kraujuotus “ci- 
vilizuotojus”, galutinai persitikrinau, 
kad vilkas vilkui nėra niekuoniet prieši
ninkas. Laikraštį perdaviau Rubenkai, o 
aš pats pykčio perpildytomis akimis pa
žiūrėjau į visus “prakilnius” niekšus, ku
rie įgijo atsilyginimą save parduodami 
kapitalistams.

—Tad ordenus jūs įgijot už jūsų nar
sumą prieš beginklius ir negalinčius ap
siginti vaikus ir moteris? Atsakykit, 
jūs, kriminalistai! Jūs mūsų kraują lie- 
sit už auksą ir sidabrą. Taip generolas 
Holmanas, civilizuotas budelis, pildo 
“tarptautiškąsias prievoles” ir, varde su
puvusios augštybės, angliškas karalius 
laimina jus už kraugeringą kriminalystę!

(Daugiau bus)

III. Irlpnę Atviri kojų skauduliai, Garankš-
ĮLIjJ’lj.. čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

X matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kite's jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui. /

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

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

atatinkamiausias.it
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Liet. Am. Piliečių kliubas rengia 
vakarienę ir šokius ncdėlioj, 16 d. 
gruodžio (Dec.), savo svetainėje, 80 
Union Avė. !

Prašome kitų organizacijų nieko 
tą' dieną nerengt ir kviečiam visus

Puikiai Pavykęs “Laisvės” Koncertas i “ž*s ,uetuvs&SSaT'JO5 “>■“
_____ į InikSDlUS uO. Brooklyiie Lietuvių Komfrakcijos susi- !

Metinis “Laisvės” koncertas Shenandorio mainieriai ? MaU Nedėlioję, lapkričio 18 d., rinkimas jvyks trečiadienio va“ A TT^TZO ¥T1VI A r 
pereitą sekmadienį Labor Ly-pierių Kvartetui pianu akom-' southbrooklyniečiai turės per- karG> lapkričio 14 d., Laisvės PA J lESKU J liVlAl

Zdaniūtė-Jiidzenta^- statymą veikalo “žalias Triaki svetine,; Visi partijos ir ly- pAjlį,ŠKAU Onos Kavaliauski(inSs, 
po , tėvais, Griliauskaitės. Paeina 

iš Lietuvos, Stakliškio parapijos. 
Seniaus gyveno Easthampton,, Mass., 
bet dabar nežinia kur ji randasi. At- 

i sišaukite pati, arba kas apie ją ži
note malonėkite pranešti šiuo antra
šu: Monika Bagdoniute, 1309 Frank
lin St., Pittsburgh, Pa.

(268-270)

ceum, Brooklyne, puikiai pavy-1 panavo 
ko iš visų atžvilgių. Tirštai pri- čienė. 
sirinko ] 
svetainėje priekyje buvo pri
statyta ekstra kėdžių; pridėta 
jų ir užpakalinėje salės daly
je, o ir tai neužteko vietų vi
siems susėsti.. Šimtai turėjo į nebūtų kenkę turėti daugiau mos Grupė, 
stati stovėti. Viršus taipgi bti-;]engVų, jumoristiškų' punktų. !
vo kupinas sėdinčių ir stačių, j Koncertui tinkamai ___ __ ___  _ .......
Nors priekinėje svetainės da-1 „inkavo drg. P. Beeis iš Great St., So. Brooklyn, N. Y.*

FwcXiu i/o_ .-kt • j drg. A. 1 Visi rengkitės pribūti į
džių, bet tik todėl, kad doleri-. Bįmba pasakė trumpą prakal- interesingą perstatymą. ' 
nius tikietus pirkę tūli draugai, bėlę Nurodė į komunistų ju-. , ! Rengėjai.

šmas.” Veikalas verstas iš ru- £os nar*a* tur* dalyvauti.
... .............. i Sekpublikos. Apatinėje' Bendras dainininkams akom- sų kalbos, jis perstato didžiulį!

panuotojas buvo gabus pianis-j tverybos darbą toj didžiulėj
tas Petrovas. I darbininkųrespublikoj. ' IšRANDAVOJIMAI

Koncerto programa, kaip ma-; Veikalo perstatyto jais bus j >
tome, buvo turininga, tačiaus1 Newarko Sietyno Choro Dra- i PASfRANDAVOJA 4 dideli kamba- 

. . i _ iriai ant pirmų ir antrų lubų. Ant
_ x__. t , pirmų lubų randa $15, ant antrų
Įvyks Darbininką Centre,' lubų $20. Lietuvis džianitorius.

pirmi- 723—5th Avė? ir kampas 23 i Kreipkitės sekančiu (antrašu; 141 
Middleton St. Brooklyn, N. Y.

lyje matėsi keletas tuščių ke-i Neck’o. Pertraukoje drg.

fyC..

nius tikietus pirkę tūli draugai. bėlę. Nurodė į komunistų įu-. 
nėjo sėsti, bet norėjo laisvai | dėjimo augimą, nepaisant aš-i 
judėti, protarpiuose pavaikšti-! trėjančių persekiojimų. Ragi- : 
nėti, pažiūrėti ir pasigrožėti' 
bendrais iškilmės įspūdžiais.

žymėtina, jog koncertan at
vyko ir būrelis draugų darbi- ■ tegalinančių dirbti, drg. Bimba 
ninku iš vadinamos “opozici-, priminė, kad jeigu vienas ne
jos.” ; pajėgia “Laisvę” užsirašyti, tai

Koncerte svečių turėjome ti- galėtų susidėt ir užsiprenume- 
krai iš plačios teritorijos, net ruot trise-keturiese. Daugeliui 
iš Norwoodo ir Binghamtono, tokių darbininkų ši mintis pa- 
nekalbant apie artimesnes ko-j tiko, 
lonijas.

Programoje 
dė Brooklyno 
vadovaujamas 
Jis buvo pirmas numeris. į

Gražiai sudainavo “Komu-' 
nara” baritonas A. Višniaus- 
kas. Publika gerai įkainavo 
raudonųjų šokikių revoliuci
nius šokius — perstatymus. 
Smuikininkas Antanas Raišys, 
mažai iki šiol lietuviškai publi
kai žinomas, galima sakyt, nu
stebino savo artistišku solo 
smuikavimu. Jam akompanaxo 
drg. šalinaitė.

Nors drg. K. Menkeliuniūtė, 
kaip pati pasiaiškino, turėjo 
sunkią slogą, tačiaus gana ge-: New Yorke, tai nuolatos tea- 
ttai išėjo jos dainuojamos solo trai buvo perpilni. Jį matyda- 
dainos ir duetai su A. Viš- mi turėsite juoko, džiaugsmo 
niaUsku ir C. Canfora. ir gailesčio. Čia matysite, kaip

Kaipo solistas, tenoras Can- ’ prie Sovietų valdžios buvo su- 
fora labai gabiai 
Kęlis operinius gabalus.

“’Šokikai—dainininkai Birdina 
Hąckett ir Jimmy Voxvill, iš 
negrų darbininkų teatro, gabiai, 
išsilavinusiai pašoko. Tie du 
jauni aktoriai pradeda dalyvau
ti darbininkų judėjime.

Vienas iš įspūdingiausių pro
gram© punktų buvo Aido Cho
ro Merginų Ensemblio dainavi- dainuoja. Bus ir kitų koncerti- 
mas revoliucinių dainų ir jų nių spėkų. , 
pritaikyti nudavimai,— vado- I tą taip svarbų parengimą, 
vybėje B. šalinaitės, kuri i. 
akompanavo.

Mordecai Bauman, 
nas, sudainavo dvi 
vieną apie plieno liejykloj žu
vusio darbininko laidotuves. 
Dainos žodžius jis iš pradžios 
aiškiai perskaitė, taip, kad 
klausovai galėjo giliau įvertin
ti tragišką josios prasmę. Jam 
■f T7M * Q * r ■, “Daily Workeriui” Paramaynus Ehe Siegmeister. J

Elena Sadauskaitė, kolora
tūra soprano, žavinčiai daina
vo ir puikiai pritaikė nudavi- 
ftiusj gestus ir veido išraišką 
prie1 dainuojamų žodžių. Ją 
publika pakartotinai iššaukė, 
‘Mar Vieną, dar vieną!” 
' Shenandorio

Kvartetas,

i no, kad visi koncerto dalyviai' 
I taptų “Laisvės” vajininkais.' 
i O kai del bedarbių arba mažai

K. Žiūrovas.

•as

t

ra

, (269-274)
tą

I REIKALAVIMAI

Socialistų Partijos Vadai 
Blaškosi Manevruodami

Reikalingas Partnerys

Turiū. tris kambarius, reikalingas 
. partneris, kuris mokėtų tik pusę ran- 
I dos. , Kambarys didelis ir šviesus, 
randa žema. Vieta randasi Williams-

New Yorko socialistų vadas ,burgh apielinkėj. Atsišaukite vaka- 
ponas Waldman išleido 8 Į1“0 6 vį'->
punktus bėgamais reikalais, jgį kampas Graham Ave., Brooklyn, 
Jo punktai pagaminti prisitai-} 
kant prie Amerikos Darbo Fe- ■ 
deracijos reakcinių vadų pozi- \ 

! ei jos. Iš tų punktų ir pareis- ru šildorfias.
kad Socialistų Poretez, 181 So. 2nd St., Brooklyn.

Waldman išleido

(266-269)

I Reikalingas patyręs namų prižiūrė
tojas, del 16 šeimynų namo, yra ga- 

. Kreipkitės sekamai:

šauniai pasiro-
Aido Choras,
B. šalinaitės.

i kimo matosi, 
Partijos vadai, spiriant eili- (266-269)

Komitetas.
(269-270)

' H

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

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

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

, iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
Visados gvarantuojamas J. <

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

Tel. STagg 2-2306 L;

Notary Public

- ---- -------------- — —;—-i
t ' f

III ... ..............................

j ,

XT -—————------------------------------------------------ ... - . ..........------- — X

’ l
i t

L ' - ; f H H 
Tel. STagg 2-504311 

t ; : j. , i ■*: j <! t į 
5 i J 
1 f
U 

t ‘

■ K

MATTHEW P. BĄlIAS’
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST,

t

♦ <

BROOKLYN, N. Y

i/f i 1 •« 0 • r • i i* niams nariams, kairėjant ma-Matyklte OOVietinį Judį— sėms, yra priversti blaškytis.
“TL- D„„J V.£ >> nxm ciicimVa IzniY’ifiiiThe Road to Life: j Vienur neva sušunka kairiau, 

Į o kitur vėl bijosi paliesti ka- 
šeštadienį, 17 d. lapkričio, | pitalistų reikalus. Waldmano 
vai. vakare, “Laisvės” sve-! punktai nieko gero nesiūlo 

tainėje, 419 Lorimer St., Broo- darbininkams. Eiliniai Socia- 
klyne, įvyks labai geras paren- lįstų Partijos nariai tik kovo- 
gimas. Jį rengia Komunistų 
Partijos šeštos sekcijos, 4 kp. 
Bus rodomas Sovietų Sąjungo
je gamintas labai geras judis 
“The Road to Life” (“Kelias 
j Gyvenimą.”). Tai yra vienas j 
iš geriausių judamųjų paveiks-{ 
lų. Kada jis buvo rodomas!

8

darni išvien su komunistais ir 
kovingais darbininkais sudarys 
bendrą frontą už H.R. 7598 
bilių ir kitus naudingus darbi
ninkams reikalavimus.

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

(249-281)

PAJIEŠKAU savo brolio, Leono Myš- 
tauto, kuris paeina iš Kauno gu

bernijos, Kauno pavieto, Datnavos 
valsčiaus, Myštautų kaimo. Atvažia- į 
vo į Ameriką 1913 metais, pas savo 
brolk. Justiną Myštautą, McKees 
Rocks",' Pa., vėliaus išvažiavo į Balti- : 
more, Md. 1930 metais, kovo mene-i 
sį išvažiavo iš Baltimorės į anglių į 
kasyklas, taip jis pareiškė išvažiuo
damas, ir nuo to laiko negaunu jokių ■ 
žinių, ar jis gyvas, ar ne. Kartu i 
talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas! 
kur randasi, meldžiu jį pati atsišauk
ti, arba kas apie jį žinote malonėkite ; 
pranešt, už tai gausite penkis dole-i 
rius. Rašykite sekamai: Justinas 
Myštautas, P. O. Box 406, Castle 
Shannon, Pa.

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

tas ir už prieinamą kainą.

sudainavo rinkta našlaičiai vaikai, kaip 
jie perauklėti ir stojo, socialis
tinės tvarkos budavojimui. 
Matysite, kaip kenkia kulokai, 
buvusieji dvarponiai ir kiti bu
vę išnaudotojai.

Po judžio dar bus koncerti
nė programa. Dalyvaus ir Ai
do Choro garsusis Merginų 
Ensemblis, kuris labai gražiai

Į tą taip svarbų parengimą, 
ir kurio visas pelnas skiriamas 

Komunistų Partijos dienraščiui 
barito- “Daily Worker,” įžanga tiktai 

dainas— 20 centų ypatai.
Tikietus galite gauti “Lais

vės” raštinėje. Nusipirkite is- 
kalno!

Visi ateikite!
Rengėjai-

New Yorke ant 6th Ave,

Naujo Karo Trimitai -
Sekmadienį, New Yorke, pa- 

rodavojo kareiviai ir 'patrioti
nės organizacijos minėjimui 
16 metų paliubudų dfe’rią. Vi
same minėjime matėsi ne .karo 
pasmerkimas, bet prie naujo 
karo šauksmai ir prisirengi
mai. Imperial, iš esamos krizio 
padėties tik ir mano išeiti dar
biniu. klasės lėšomis ir pek 
naują imperialistinį plėšimo 
karą. Bet nepavyko išnaudoto
jams įtraukti New Yorko ma
ses į tas karo parodas. Patys 
kapitalistiniai laikraščiai sako, 
kad dalyvavo tik 14,000, o tai 
nedaug reiškia 
kur komunistai 
nėjime turėjo 
darbininkų.

New Yorke, 
gegužinės mi- 
apie 250,000

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

&

MONTREAL - CANADA

J M. ROSENFELD
'ADVOKATAS / 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

, LIETUVIŲ
f.

Vafcy Krautuve
A. G. GUGIS Manager, 

kuris tūri 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen >7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 U . ,

. Ofiso valandos, nuo 1 Iki.4 kasdien, Seredomia ir Sųbatomia , , 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDELIOMIS

Nao 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue L

Kampas E. 23rd St.

__________ ______________X. , n--*- , -- - - -

___________ _____________ _ ___________ ___ ______________ i__ ________________________ -k________ i-

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS 

113' WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 8-7761

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Dar tik pusė $60,000 fondo 
del palaikymo “Daily Worke- 
rio” yra sukelta. Darbininkų 
pareiga visais būdais pagelbėti 
sukelti antrą pusę. Kiekvienas 
sutiks ir supras, kad “Daily 
Workeris” yra tvirčiausias

Mainierių darbininkų įrankis klasių ko- 
vadovaujamas D. voje. Aukas siųskite sekamu 

Zdaniūtės (Judzentavičienės), antrašu: “Daily Worker,” 50 
turbūt, artimiausiai prilipo E. 13th St., New York, N. Y. 
prie širdies susirinkusiems---------------------
ktaėertan darbininkams, skar- Policininkas Laimėjo “Dilelį” 
dziai, vyriškai traukdamas re- j c

voliucines dainas ir vaizduoda
mas jų prasmę vykusiais nuda- šimtai žmonių buvo liudinin- 
vimais. Ypač didelio ūpo žmo
nėse sukėlė jų daina, belaikant 
Lenino paveikslą. Jau ne pir
mą sykį Mainierių Kvartetas 
dainavo “Laisvės” koncerte, 
bet mūsų klausovams jis lieka
si pageidaujamas ir ant to- 
liaus. Darbininkai, kaip mato
me, nori daugiau žmonių iš sa
vo tarpo ant mūsų koncertų 
pagrindų. Tas ir kelia mintį: 
kbdel, paV. audėjai, kriaučiai 
ir kitų darbų žmonės negalėtų 
ką panašaus sudaryti, kaip

Telephone: EveVgrren 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Palaikykit Jūsų 
Plankus

><« !

. Telephone, EVergreen 8-9770

<!>

<♦>

<♦>

321<!>

me- 
lap-

dienomis 
vakarais 
iki 1

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 1? ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
"l : ■' " H‘'’l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

, ant visokių kąpinių; parsarhdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

i i ■ . i ’ ( '

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

lauko

j

August Seibel, 80 metų, 88 -
S. 4th St,' mirė lapkr. 11 d. I 
Pašarvotas graboriaūs Garšvos ! — 
koplyčioj. Laidos lapkričio 14 lij*_ 
d. Cedar Grove kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.1 f

Viktoria Sarokienė, ‘49 
tų, 59 Meserole St, mire 
kričio 10 d. Kūnas- pašarvotas 
graboriaūs Garšvos 'koplyčioj. 
Laidos lapkričio 13 d. i Trejy
bes kapinėse. < ‘

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

kais kaip policininkas Fleich- 
ner sušau
Moss kiek laiko atgal buvoj 
areštuotas už vagystę ir laukė, 
teismo. Dabar policininkas pa- Į 
stebėjo jį keistai elgiantis. Ka-1 
d a norėjo areštuoti, tai Moss į 
išsitraukė revolverį, šovė ir [ 
pradėjo bėgti. Bet policiniu-j 
kas pasivijo jį ir sušaudė. Iš 
Moss revolverio iššauta tik vie
na kulka. .Spėjama, kad jis bu., 
vo pasirengęs kokiems užpuo
limo žygiams..

Williamą Mossą

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojanie namus iš vidaus ir iš

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn,

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavue 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St, Stotis 
BROOKLYN, K. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

LIETUVIŲ ANGLIŲ •’ KOMPANIJA '

Pirmos klasės tmgliš, 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 'ofisą 
Kampas Union Avė, .ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

S12
TRU-EMBER COAL COMPANY

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Brooklyiil N. Y485 Grand : Street

Telefonas: EVergreen 7-1661




