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KRISLAI
Rytų Gelžkelis. 
Anglija ir Japonija. 
Kunigiškas “Neužmušk!” 
Mandžurijos Sukilėliai. 
Giliotina Parodai.

Rašo D. M. š.

“Pravda” nuo 31 d. spalių ra
šo, kad susitaikyta del kainos 
už Chinų Rytinį Gelžkelį. So
vietų Sąjunga, norėdama taikos,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vienykitės! Jus Nieko 
Darbininkai Vi&a Šalių,

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o (šiai meti te 

Pasaulį!
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parduoda jį Japonijai ir jos pa
darui Manchukuo už 140,000,- 
000 aukso jenų. (Jena seniau į 
buvo lygi rubliui). Japonija iri 
Manchukuo turi vieną trečdalį i 
užmokėti pinigais ir du trečda- • 
liūs tos sumos tavorais. Viską ! 
turi atmokėti į tris metus lai-! 
ko. Prie to Manchukuo turi pa-1 
dengti Sovietų Sąjungos piliečių 
persikraustymo išlaidas ir at-

i Augščiausias Teis- ' 
mas Svarstys Moo- < 
ney Apeliacijos Bylą

................ ....... WASHINGTON.—Spau-; 
mokėti už persikraustymo laiką dimas iš darbininkų pusės ■ 
algas, kas sudarys dar apie 30 paveikė į šalies Augščiausią • 
milionų jenų. SSSR piliečiams Teismą, ir jis, pagalinus, ta-; 
privalo būti suteikta du mene- po priverstas sutikt daryt, 
šiai laiko persikraustyti į Sovie- [pradinius svarstymus delei i 

Tomo Mooney bylos perna- > 
grinėjimo. i

Tom Mooney, kovingas. 
darbininkų vadas Californi- ‘ 
joj, iš pradžios buvo nuteis-' 
tas pakart. Jis buvo nukal- ■ 
tintas, būk išsprogdinęs: 
bombą laike 1916 metų bir- ‘ 
želio 22 d. kariško prisiren- j 
gimo parodos. Visas jo nu-, 
smerkimas buvo pagrįstas ! 
papirktais liudininkais. Bet ■ 1 • 1 • 1 1 1 • • 1 1

tų Sąjungą.
Dabar eina derybos įvairiais 

kitais to gelžkelio klausimais. 
Vyriausiai Japonija siūlo, 
Sovietų Sąjunga pasitikėtų, 
jai bus atmokėta. Sovietų 
junga negali pasitikėti, bet
kalauja iš Japonijos oficialių 
užtikrinimų.

kad 
kad

rei-

Anglijos žurnalas “New Sta
tesman and Nation” iškėlė, kad 
Japonijos visas avantiūras pa
laikė Anglija. Nesenai į Man- 
chukuo važinėji neva prekybinė 
Anglijos delegacija, bet prakti- į 
koje tai buvo imperialistinė, 1 
kuri akstino Japoniją prie grei
tesnio karo prieš Sovietų Sąjun
gą. Tos delegacijos priešaky
je stovėjo turčius Charles Za- 
legman. Tautų Lygoje Angli
jos ministeris John Simons 
slapta palaikė Japonijos iš Ly
gos pasitraukimą. Ir pati An
glija dabar daro pasirinkimą 
tarp karo ir taikos., Ji trokšta 
karo, bet tuom pat kartu bijosi,1 
kad per jį gali nustoti visų sa
vo kolonijų, o karaliui Jurgiui 
ne tik karūna, bet ir galva gali 
nusiristi.

Anglijos kunigas E. ž. Fors 
pasakė pamokslą, kurį buržuazi
jos laikraščiai persispausdino. 
Jis sako: “Londonas greitai pa
virs į griuvėsius.. . Mestos ant 
jo gazų bombos neišvengiamai 
jį sugriaus... Tas reiškia, ne 
tik Londono žuvimą, bet pražū
tį ir žmonijos civilizacijos.” Ir 
toliau stato klausimą: “Kas da
ryti?” Ir patsai kunigas atsa
ko: “Anglija turi daugiau apsi
ginkluoti ore.” Dabar Anglijos 
imperialistai eina prie budavo- 
jimo 600 naujų karo orlaivių, 
tad ir kunigai prisideda prie 
agitacijos už didesnį apsiginkla
vimą.

; (į•

Grupe sužeistų alkanųjų maršuotojų, kuriuos demokratų gubernatoriaus 
Lehmano policija sužalojo, beeinantjiems į New Yorko valstijos sostinę 
Albany.

10 l ūkstančių prieš
Karą V ienų Frontu i 
Išstojo Milwaukee

h

i

MILWAUKEE, Wis. — ateinančiai skerdynei. . >. p '/j 1 
j Pasaulinio įkaro paliaubų. Prieškariniai New YorkępH 
įdienoj, pereitą sekmadienį dai'bininkų mitingai ir $4l-( 
j buvo padaryta didelė suvie- stojimai buvo suruošti va- 
. nyto fronto demonstracija dovybėje Amerikinės Sąjun- 
prieš karą ir fašizmą. Wis- gos Kovai prieš Karą ir Fa- , 
consin Avenue maršavo šizmą. 
bent 10,000 socialistinių ir; 
komunistinių darbi ninku, • 
studentų ir profesionalų. į 
Buvo nešama iškabos su to-1 
kiais obalsiais, kaip: “Vie- ’ 
nykimės prieš imperialistinį; 
karą;” “Paliuosuokime vi
sus 
nius

t

!

Steigiama Valstiečių 
Sovietai Kuboje

HAVANA. — 5,000 Kū- 
priešfašistinius kali- ^os v valstiečių, apsigyvenę 

nius”; “Visus karui skiria- an^ žemės, kuri laikoma Kafp 
mus pinigus perveskite be- nas Loyal Banko nuosavy- 
darbių šelpimui,” ir 1.1. De- Pradėjo organizuotis J 
monstruojant nuolat buvo Sovietus. Jiems vadovauja 
dainuojama “Internaciona-, komunistai. 400 ginkluotų

tuo jaus pakilo darbininkų 
protestų audra prieš tą nuo- 

[ sprendį, ir ypač Lenino va
dovaujama Petrogrado dar
bininkų demonstracija 1917 
metais prispyrė tuometinį 
Amerikos prezidentą Wilso- 
ną panaikint Mooney mir
ties bausmę, pakeičiant ją 
amžinu kalėjimu. Taip jis 
per 18 metų ir buvo nekaltai 
pūdomas kalėjime.

Augščiausieji Californijos i 
teismai pripažino, kad Moo-' 
ney buvo nuteistas sulig 
kreivų liudijimų, bet jie ne-į , 1 n v. ¥ 
davė jam naujo teismo. Nes, .pralenkdamas hgsmhnj čampio- 
sako, pirmojoj byloj “nebu-l”^ drK- S; Reikauską iš Shenan- 
vo padaryta klaidų” iš pa- doah šešiais desėtkais punktų il
ties teismo pusės. O valsti- Omai iškeldamas savo kolonijos 
jos gubernatoriai vienas po 8arb?.- Dabar klausimas, ar il- 
kitam atsisakė jį paliuosuot, !fai d^-įReikauskas tariant rjs-

A Jtikų žodžiais, pasiliks ant mat-nors neginčijamai įrodyta, \ TZ . ’ , ... .
jog visi svai įėji iu y Oja jvej^s> įjesa> niekas negalė
tame melavo, o ir 10 pri- tų tikrai nuspręsti. bet vienas 
siekusiųjų p o sėd i n inkų j ja]y]<as ai§kus, kad čia grumia- 
(džiūrimenų) išsireiškė, kad sį galijotai ir viens kitam nepa- 
prieš Mooney buvo padary
ta sumoksiąs.

Dabar Mooney per savo 
advokatus pareikalavo, kad 
jį atvežtų į Washingtona, 
kur jis galėtų Augščiausiam 
Teismui įrodyt, kaip jis bu
vo nusmerktas pagal krei
vas prisiekas.

Augščiausias Teismas pir
miausia svarstys argumen
tus, kodėl neturi būt priim
ta Mooney apeliacija. Po 
to veikiausia bus priimta 
apeliacija, bet Augščiausio

A. J. Smitas Pralenkė
Reikauską "Laisvės”

Vajaus Varžytinėse

[Užvirini ^h'pikiefiai las” ir “Solidarity”. visą valstiečių pastojo kefią VoZyKllŲ uirClKieridl laiką skambėjo: “Tegyvuoja dviem tūkstančiam prez-i-

S

Philadelphijos drg.j A. J. Smi- 
itas staiga pašoko nuo 403 iki 
689 “Laisvės” vajaus punktų,

689
629
304

288

siduos, kol vajaus užbaiga pa
sakys, “stop.”

Šiandien “Laisvės” vajininkai 
punktais sekamai stovi:
A. J. Smith, Philadelphia
S. Reikauskas, Shenandoah 
G. Shimaitis, Montello,
ALDLD 11 kp. ir 155 kp. 

Worcester, Mass.
P. Bokas, Waterbury, Conn. 282 
G. Krance ir L Ratilis, 

Bridgewater, Mass
A. Daukant, Toronto, Can.
M. Dobinis, Newark, N. J.
J. Wejss, Brooklyn, N. Y.

,Teismo nuosprendis'priklau- 1 Urba?- Hudson Mass, 
i j t- • i • • j O. Girmene, Binghamton;sys nuo darbininkų mimų. \p Buknys Brooklyn N.Y.

Mandžurijoje yra iki >100,000 į Washingtono ponai tik tada ; g Puidokas, Rumford Me. 
sukilėlių, kaip praneša laikraš-' paliuosųos Mooney,. jeigu žemaitis, Shenandoah 
tis “Shanbąo". Jie kęvoja prieš darbo masės per naujus ga-|D. Krūtis, Elizabeth,N.'J. 
Japonijos imperialistus. Spa- lingus savo išstojimus pri- a. Lideikiene, Great Necl

Mandžurijoje Japonijos impe
rialistai atidarė naują gelžkelį 
tarpe Changchun ir Chaoyang- 
chen. Gelžkelis yra grynai ka
riniais tikslais pravestas ir tu- • 
ri 136 kilometrus ilgio, 
giasi karan. '

lių 15 dieną sukilėliai sumušė vers Augščiausią Teismą su- 
japonus ir užėmė Usung ir teikti Mooney’ui laisvę. 
Chusinchen miestus. 18 d. spa- Į .
lių įvyko mūšis-tarp sukilėlių! __ _ '_
ir Japonijos kareivių
Chaoyancheno. Mandžurrjtje 1 ’**“**■ M****ayi^

sukilimų liepsn^plėčiasi. I i P^SUS MiltUl '
Biznis, tai biznis ir tam vis-; BERLYNAS. — Hitleri- 

kas tūliems žmonėms tinka. 'ninkų laikraščiai praneša, 
Francijoj laike revohueijos bu- jog gjornjs dienomis buvo 

.•?’''° vna nuteista dar keliems nuka^
galvas kapoti). Vieną gilioti-; .. i nranpgimi,oqp
ną, su kurios pagelba buvo nu- P ., £>alvas, P anesimuose 
kirsta virš 1,000 galvų, dabar' PrJdurlama>. kad nusmerk- 
pasipirko tūlas Paryžiaus vai- vardai bus paskelbti 
gyklos savininkas už 30,000 tik po jų nužudymui. Toks 
frankų. Jis .tą giliotiną pasis- likimas gręsia ir Vokietijos 
tatė savo valgykloje, kad tokiu darbininkų žymiausiam va- 
būdu patraukus daugiau žmo- dui drg. E. Thaelmannui. 
nių. Iki šiol ji buvo laikoma Smarkinkime judėjimą už 
vienoje bažnyčioje. j0 paliuosavimą.

net01i : Naziai Slapta Siunčia

D. Slavinskienė, Rockford
E. ,žitkienė, Hartfdrd, Conn. 
J. Balsys,! IBaltimore,» Md.- 
J. Barkus; Brooklyn, N.Y. 
AĖDLD 13 kp., Easton, Pa 
J. Muskauskas, Wilkes-

' B ar re, _Pą.
J. Adams, Grand Rapids
K. Mugėnienė, Oakland, Čal. 22 
V. Bublis, Brooklyn, N.Y. 
Geo. Žilinskas, Suffield,
L. Colwell, Brooklyn, N.Y.
P. Janiuniene, Bayonne, N.J. 22

22 
22 
22

42
42
42
38

31
24

22
22
22

dento Mendieto kareivių , 
Realengoj, Oriente provinci
joj. Kareiviai buvo atsiųsti < į 
išvyt valstiečius iš tos že
mės. Bet kalnuose gerą! 
įsidrūtinę valstiečiai buvo 1 
pasiruošę griežtai kovai; to- j- 
del kareiviai pasitraukė at
gal. Miestų darbiųy 
grąsina visuotinu , st 
jeigu valdžia užpuls

bendras frontas!” 
Demonstracija užsibaigė 

. PATERSON, N. J. — Jau City Hali aikštėje, iš kur 
pereitą šeštadienį streikuo- buvo prasidėjus. Čia sakė 
jautieji šilko dažytojai at-1 prakMbns socialistas Mil- 
metė NRA tarpininko! waukee majoras Hoan ir ki- 
Squires pasiūlymą, kad dar-jti. Viena iš kalbėtojų, Ber-, 
bininkai, darydami nauj ą gerienė, socialisto kongres-! 
sutartį su bosais, pasižadėtų mano^V. Bergerio našlė, pa-Į 
per dvejus metus nestrei- fe^ke,, kad “čia yra vienas 
kuoti. Streikieriai atmetė;iš didžiausių momentų ma- ya^tiecius. 
bosų ir Roosevelto tarpiniu- no. gyvenime,... matant, (
ko gudrybę, kad darbiniu- kaip darbininkai dedasi. į 
kams priimtų, tik teisę or- vieną frontą prieš karą ir pLj RnnJrn 
ganizuotis į uniją. . Darbi- fašizmą.” j LlUCagO BeBOTO
ninkai reikalauja pilno ir j C. M. Barr’ienė, kalbėda-

Atmeta NRA Planus

per dvejus metus nestrei- f^ke,, kad “čia yra vienas

A. Dapšis, Detroit, Mich. 
P. žemaitis,'* Detroit, Mich. 
Chas. Kwarren, Brooklyn 
E. Skleris, Cleveland, Ohio 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
A. Barčius, So. Boston,Mass. 21 
P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 2Uy 
t~x t's z-n i •' it xx or\ I

22

P. Ramons, Scotia, N.Y. 20 
J. Bastis, Grand Rapids, 20
J. Daugėla, Worcester, Mass. 20
P. Petronis, Montreal, Can. 20
A. Kazokytė, Brooklyn, N.Y. 20
E. Jeskevich, Brooklyn, N.Y. 20 
Frank Zavis, Hellertown, Pa. 20 
Chas. Dumčius, McAdoo, Pa. 20 
S. Peleckas, Brooklyn, N.Y,
K. Romikaitis, Reading, Pa

222
205
203
188
174 i
144 I P. Taras, Brooklyn, N.; Y

14
11

gyvenime,... matant,

I <Jt \

Konferencija^Dėlei 
Bedarbių Šeljiirtifl į

CHICAGO, Ill. —

ebesąlyginio unijos pripaži
nimo. Fabrikantai ir Roo
sevelto agentai norėjo pa
naikint darbininkų komite- (olluc muhvhv -—----------™

tų iš dirbtuvių teisę atsto- į tai atsidursime bendrame dienį, lapkričio 17 d. jvykfi- 
vauti dažytojus derybose fronte fašistinėse koncent- ~
del streiko baigimo sąlygų. 
Darbininkai paspyrė šalin ir 
šitą ponų sumanymą.

ma vardu Sąjungos Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą, pa
sakė: “Jeigu mes nesudary
sime bendro fronto dabar.

“Kidnapina” Bedarbius
WASHINGTON. — Roo- 

seveltas sušaukė profesorių 
ir darbininkų išdavikų kon
ferenciją neva ’apsvarstyti 
planus delei bedarbių ap- 
draudos (geriau sakant

racijos stovyklose.”
Milwaukee suvienyto fron

to socialistinių ir komunis
tinių darbininkų demonstra
cija yra pavyzdys, kaip au-

ta bendro fronto plati kon
ferencija delei bedarbių rei* 

. kalų, Mirror svetainėje,
1136 Worthington Av^J 
Konferenciją šaukia Datbo 
Federacijos Unijų Komite
tas delei Bedarbių Apdrau-ga bendros kovos ryšiai^ Pašal Q ‘nizwsi.

torn tu darbininku i . L . 1 .tarp tų darbininkų. jų Sąjunga Kovai už Bedar-
New Yorko Mitingai prieš Apdraudą Smulkiųjįj 

Karą ir Fašizmą INanu* Savininkų Federad-

Didžiajame New Yorke Bedarbių Tarybos,’ rne. 
buvo suruošta eilė susirin- konferencijos dedasi jau 150

5,

M

3

ja, Profesionalų Sąjunga ir m., į

Ij n i prieš tikrą bedarbių apdrauFkimų prieš karą ir fašizmą,: Amerikos Darbo Federad- ■
1-arao iAuvxwjv, Ji dą). Bet Roosevelto valdi- Padedant nuo pereito seš-Jos lokalų ir įvairios kitę>s

125'j. Anvil, .Montreal, Canada 10 ninkai čia pat jam po nosia tadienio. Viename is jų sek- darbininkų 
125 Geo. Stasiukaitia, Cliffside, ,• 10 štai kaip “šelpiu” bedarbius.' madienio vakare, Central Konferenci

‘107 
: 104

A. Lideikiene, Great Neck i -99 
V. Vasiliauskas,’ Detroit* < - 98 
P. žirgulienė, Rochester i- ' i 94 
ALDLD 84 kp. (per Bim- c 

bą ir Matačiūną) Pater- .
son, N. J. -. ■ 92

S. Penkauskas, Lawrence, ,: 
Mass. , , 87

V. Globich, Wilkes-Barre, . 80 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 75 
D. Galeckas, Philadelphia,' 66 
R. Mizara, Brooklyn, N.Y. 66 
Dr. J. J. Kaškiaučius, New-' 

ark, N. J.
A. Klimas, Hartford, Conn. 54
J. Navalinskienė, Forest

City, Pa.
K. Bakanauskas, Easton '
J. Grybas ir J. Trečiokas,- 

Norwood, Mass.
A. Bimba, Brooklyn, N. Yi
F. Pakąil, Brooklyn, N. Y.
J. Baltušis, Chicago, Ill. i

M. žald., Philadelphia, i Pa. 8 Užpuldinėja ant gaunančių Dpęra .House, kalbėjo ir 
pašalpą pavienių bedarbių, | Louis Perigaud, buvęs 

| “kidnapina”• juos, apiplėšia, Erancijos socialistų laikraš- 
atimdami net čeverykus, ir čio “Populaire” redakto- 
šū prievarta gabena į vers- rjus* nurodė, k a d^ vi-

pašalpą pavienių bedarbių, j Louis Perigaud, buvęs

RugiapjūtėTrtistams
oneNRAValdžios įtinu darbų stovyklą Camp 

:i ** \ [Eustis, Va. Ten bedarbiai
NEW YORK. -^- Wall i prie sunkiausių darbų yra 

Stryto kapitalistų organas maitinami tokįu supuvusiu 
“Journal of; Commerce” ra
šo, kad; jeigu šiemet iĮti ga-

maistu, kad daugelis jų nuo
lat serga. Taip Roosevelto 
leitenantai pasielgė su ex-

lo taip gerai eis biznis didie- < kareįvįu paui Pendergastu 
stems bankams, trustams su daugeliu kitų.

621 Šerų vertelgoms,, tai per me-

i vrganizacijo&(;;^/ 
Konferencija, kaip matyt iŠ 
dienotvarkės, reikalaus pit/ 
niginės pašalpos visiem bė-. w 
darbiam, viešų darbų r SU < * • 
unijinėmis algomis,1 užgiri ' 
bedarbių apdraudos bilių ir 
k t. LTWjw įJ

i “Populaire” redakto
rius. Jis nurodė, kad vi
siems darbininkams išvien 
kovoti prieš savo kapitalis
tų klasę tai yra geriausias 
prisirengimas atmušti karo 
pavojų. ;

Komunistų Partijos dien
raščio “Daily Workerio” re
daktorius Cl. Hathaway sa
kė, kad neužtenka dar soci
alistams sueiti į vieną fron
tą su komunistais kovoj 
prieš karą ir fašizmą; į tą 
frontą reikia įtraukti ir mi- 
lionus kitų darbininkų. Jis 
pabrėžė, kad ir pereito karo 
paliaubų dieną imperialistai

s

tus jie gausią $6,300,000,000
pelno. Tai būtų didžiausia jų 
pelnų suma šalies istorijoj, 
apart 1929 metų. 'Vis la
biau skurdinant darbo mi
nias, Roosevelto, “Naujoji kuojančių dažytojų pikieta- 
Dalyba” padeda tambiajam vo dirbtuves. Buvo pikięti? išnaudojo, kaipo progą pa- 
kapitalui kauptis juo didės- ninku ir iš Patersono. Vie- smarkintos agitacijos už 

44 ; nius pelnus. < nas darbininkas areštuotas, prisirengimą naujai, greit

■few

53
52

48
44

<44

am

Tūkstantinis Pikietas
UNION CITY, N. J. — 

Pirmadienį tūkstantis strei-.

Scottsboro Delegacija 
pas Prez. Rooseveltą
WASHINGTON, 

dien atmaršuoja nącioitą 
delegacija iš įvairių
miestų į Washingtoną. < De
legatai eis pas Rooseveltį ir 
reikalaus, kad panaudi 
savo galią delei Daliuose 
mo devynių nekaltu Scot 
boro negrų jaunuolių* 
cionalėj delegacijoj: yrA 
trijų scottSbOviėČių mo 
nos.

. & ■'if'"' $•; Mi

Si
1:4
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• Reiškia, kad ta vadovybė siekia išgelbėti ’• 
■ kapitalizmą hūū proletarines revoliucijos.

Iki šiūl to viešai nesakydavo.' Gerai, kad . 
dabar Thomas viešai prisipažino? Gal' 
tas atidarys akis daugeliui eilinių socia
listų, kurie dar vis mano, kad ir Thom'a- 
sams rūpi darbininkų klasės laimėjimas.

Trys Svarbios A.L.D.;
L.D. Narių Pareigos

i

1

I
t

Y

R

•»

at
jOįtį

Kunigų “Draugas” ir Komunistai
I *

Chicagos kunigų “Draugas” iš visos ~ 
savo.“šventos” širdies neapkenčia komu
nizmo- ;ir komunistų. Nesvietiškai jis 
ant jų įširdęs. Nieko gero jis pas juos 
neranda. Daugiau. Lapkričio 9 d. lai
doje ant pirmo puslapio skaitome seka
mą: “Komuniątai turi stovėti greta kri- 
minalininkų. Jie yra teroristai ir vy
riausybės griovėjai.” Parėmimui to sa
vo beprotiško pamokslo “Draugo” redak
torius cituoja tūlą generolą Friess.

Mums lengva suprasti šis “Draugo” 
kerštas. Dalykas tame, kad “Draugas” 
yra kunigų organas. O kunigai yra da
lis valdančiosios klasės. Jų interesai yra 
tie patys, kaip visų kitų parazitų ir iš
naudotųjų. Tiems išnaudotojams mes, 

istai, skelbiame kovą. Tą supran
ta 1 raugo” leidėjai. Kaip greitai grius 
kapitalizmas, taip greitai kunigai turės 
pamesti apgaudinėjimą žmoniiį ir eiti už
sidirbti sau duoną. “Iš prakaito kaktos 
savo” turės vyrai gyventi. Jie to nenori. 
Jie to bijo. Ir visi, kurie žada jiems tą 
ateitį, jų akyse yra kriminalistai. Todėl, 
mes, komunistai, “Draugui” esame kri
minalistai.

Kas kita su katalikais darbininkais. 
Jų klasiniai interesai yra tie patys, kaip 
ir komunistų, nes komunistai yra dar
bininkai. Todėl mes tikime ir žinome, 
kad katalikai darbininkai amžinai nepa
siliks kunigų ir kitų išnaudotojų globoje. 
Jie susipras ir ateis po komunizmo vė
liava. '

Tokie “stebuklai” atsitiko Rusijoje. 
Milipnai buvusių religinių darbininkų 
virto geriausiais kovotojais už komuniz
mą. Tą irgi puikiai žino lietuviški kuni
gai. Jie jau mato ant sienos parašytą 
savo ateitį. Desperatiškai bando sulai
kyti, katalikus darbininkus nuo komuniz
mo. > Argumentų prieš mūsų judėjimą 
neturi. Melai, šmeižtai, koliojimai vie
natinis jų bagažas prieš mus. Jiems se
kasi tik laikinai. Ateitis priklauso dar
bininkų klasei. Jau suskaitytos dienos 
kunigų viešpatavimo ant liaudies proto. 
Jų neišgelbės joks “Draugo” prakeiks
mas. komunistų!

kom

Rooseveltas ir Menševikų
Socializmas

Nesijuokite, draugai* mes if vėl trau
kiame prie “socializmo”. Taip sako 
Chicagos “Naujienų” nelaimingas rėdak- 
torius. O mus, visą darbininkų klasę, ve
da ne kas kitas, kaip tas pats, $ęnai 
mums pažįstamas, prezidentas RooseveL 
tas. Grigaitis 1 sako slaptai sužinojęs, 
kad Rooseveltas senai rengėsi ir jau grei
tu laiku pr'adės vykinti gyveniman i tokį 
planą, kuris turi pasibaigti socializmu. 
Neręikės nei revoliucįjos, nieko. 1

“Dauguma balsuotojų pareiškė norą, 
kad valdžia eitų ne atgal, bet priekyn jos 
pradėtųjų reformų keliu”, sako Grigai
tis. Ir' “jeigu vąldžia šitą gūutą iš žmo
nių mandatą vykins, tai jai teks pravesti 
ne vieną dalyką iš to programo, kurį se
nai skelbia socialistai”.

O kad Rooseveltas tą savo programą 
vykins, tai galime būti pilnai užtikrinti. 
“Socializmas iš dangaus nenukris”,.užti
krina Grigaitis. “Jisai bus pasiektas, 
laipsniškai keičiant dabartinę sistemą, 
kol visas jos pobūdis nepasidarys ki
toks.” Gi Rooseveltas tą pakeitimą da
bar atlieka!

Matote, kaip lengvai Amerikos socia
lizmas įvyks. Kaip lydeka į bučių, taip 
mes vieną gražią dieną įmausime į Gri- 
gaičio-Roosevelto socialistinį rojų!

Bėda tik tame, kad tas rojus dar nesu
prantamas darbininkams. Pavyzdžiui, 
New Yorko valstijos alkani bedarbiai at
sisako suprasti, kad tos lazdos ir tie šau
tuvai; kurie buvo: panaudoti ant jų, galvų 
laike maršavimo į Albany, buvo vardan 
to naujo socializmo. Taip pat pietinių 
valstijų audėjai taip tamsūs, jog negali 
suprasti, kad Roosevelto demokratų vai-

Prieš Amerikos Lietuvių .didelis. Jau pastarasis Lietu- 
Darbininkų LiteratŪrbs Dfatii- Wių Darbininkų Susivienijimo 
gijos narius dabar stovi' ‘trys seimasį aptarė tą dalyką' ir nu- 
labai svarbios pareigos. Jos tarė kreiptis į visas lietuvių 
yra sekamos: .organizacijas, kad sudarius ben-

I. Sustiprinimas ALDLD. — ęlrą prieš karą ir fašizmą lie- 
Nbrs dabar mūsų organizacija tuvių mašinį suvažiavimą. Tą
ir neturi vajaus (jis bus po klausimą antru kartu aptarė i 
naujų metų), bet mūsų kuopų Amerikos Antrojo Prieškarinio 

narius ii> Priešfašistinio Kongreso lie- į 
. Jie 

'išrinko ir tam tikrą komitetą.

(

pareiga sumobilizuoti i
darbuį .už įtraukimą, naujų na-: tuviai delegatai Chicagoje.
riųj 'Organizaciją. Antras da- ,

( jlykas,, . nariai, Ifurie, fiar nevą .prįe gjį taip didelio ir svarbaus 
mokėję duokles,, privalo ,tą, at-.ddrbo prisidį5
likt kaip galima greičiau. Jei.-.Pri ladda lįfeįuvių 'Amerikoje 
gu kurie nedirba, negali sumo-

' kėli ]iilndi, tai sulyk ALDLD 
taisyklių, jie moka po 10 cen
tų, gkuha kn'ygds 'ir žurnalą, o 

galės! 'tai 'sumokės, liku
sius. ^rėčias uždavinys visų',

i mūsų1 narių—-priduoti1 teįsinįiiš
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Štai Koks Juodas Jų Tikslas
“Mes norime energingo veikimo už so

cializmą tam,” sako Norman Thomas, 
“kad padarius komunizmą ir nereikalin
gu ir negalimu.” Pasakyta labai storai, 
visa burna.

Nbrman Thomas yra Socialistų Parti
jos pripažintas’ vadas. Jis kalba viso S. 
P. Pildorhojo Komiteto vardu ir autori-
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Ką gi reiškia tas jo pasakymas? Reiš- 
r kad 'Socialistų Partijos vadovybei 
iausia rūpi ne nuvertimas kapita- 

nio, bet pastojimas kelio komunizmui.
• 1 ———•—— ——------------------------- — - —

DETROIT, MICH.
ani Vakariene ir Frelekcija 

>1 . T > c
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Karolio Požėlos 
kuopos veikimas buvo apsnū- 

1 Priežastis—gali būt, va
saros sezonas ir kitos kliūtys. 
Bet paskutiniame susirinkime 
viskas liko pertvarkyta. Pirmi- 

iko persikraustymas į kitą 
lį miesto apsunkino dalyva

vimą veikime, tai 
Ii naujas pirmininkas ir

Igaspadinės jaunos, gražios, tai 
|iT užkandžiai buvo gardūs. 
|Hartfordo’jaunuoliai ne .tik 
kad surengė gerą pramogą, 
bet jie nepamiršo parinkt au
kų savo idėjos draugams, ku
rie sėdi kruvinojo Smetonos 
kalėjimuose Lietuvoj.

Čia paduodu aukavusių var
dus : A. Bukevičius ir Ramoš
ka po 50 centų; Dagilis, O Gi- 
raitienė, M. Celkonienė, M.

Nekzentaitienė, Senkus, J. Ąi-_ 
bavičius, M. Margaitienė, Ja-» 
nuškevičiiis,. T. Itamianauskas, 1 .
K. Vilkas, Margaitis, po 25 
centus. Viso aukų surinkta Lie
tuvos politiniams kaliniams 
$6.39. Varde Lietuvos politinių 
kalinių, širdingą ačiū visiems 
aukavusiems. Taipgi atsipra- 
šu draugų, jeigu katro pavar
dė ne taip užrašyta.

Parengime Buvus.

ir eilė kitų didelių lokalinių pa- 
^alpoš if .kitokių organizacijų.' 
Prie šio darbo prisidėjo, ir Ame-< 
rikos Lietuvių, Darbininku Lite-

i ratūros\ Draugija. : : <
i •

Nuo dabar mūsų pareiga 
savo antrašus kuopos valdybai, dirbti, kad įtraukūs kuo dau- 
kąd galėtų mums prisiųsti, nes ginusiai darbininkų organizaci- 
po naujų metų “Šviesa” bus jų į šį veikimą, į prisirengimą 
siuntinėjama nariams tiesiai į prie Amerikos Lietuvių Prieš- 
namus. Tas paliuosuos kuopų karinio ir Priefašistįnio Suva- 
valdybas nuo dalinimo žurnalo žiavimo. __  ______
ir vedimo atskaitų, kuopų val
dybų nariai ir kiti draugai ga
lės daugiau rūpintis bendru 
“Šviesos” platinimu.

II. Mūsų Spaudos Vajai. Da
bar mes turime vajus dienraš 
čių “Laisvės” ir “Vilnies” už 
naujus skaitytojus. Mūsų orga
nizacijos narių paręiga dirbti, 
kad kuo daugiausiai gavus skai
tytojų dienraščiams. Komunis-. 
tinę spauda yra tvirčiausias 
darbininkų įrankis kovoje už 
kasdieninius reikalus ir už ga
lutiną' pasil-iuosavimą. , . i : _

Kartu yra vajus ir Kanados .sia’ 
draugų už “Darbininkų žodį”. ’ . Mū^. V1S« Pareigi svarstyti 
Kanados '-draugai ; dabar išlei-! ?įuos.. įkalus, rengti tais blan
džia “Darbininkų žodį” du kar- sl;1pais diskusijas, planuoti, 
tus į mėnesį 'laiko.' Kanadoje kaip daugiau darbininkų orga- 
suvažiavo desėtkai tūkstančių , mzaclJŲ l 
lietuvių darbininkų ir ■____
ninkių. ' 'Pas Juos yra skirtin- -įpnCijas ir tt.

—----- -v -•— , pivMivinų diiuij, Jungtiniu
džia nušovė šešis ją draugus vardan to I Valstijų darbininkų. Jų reikalus

Silpnos Kojos, Nervai, Viduriai

!

D A R B IN IN K U 
SVEIKATA■■

* i'j’y DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake StM Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964 (
, ■ ■ —_______ 1______ !- J

Gerbiamas draugė gydyto
jau, kožną “Laisvės” laikraštį 
tėiniju jūsų patarimus. Mel
džiu ir man duoti patarimą.

• Aš esu 69 metų ^amžiaus vy
ras.
metai. Mano kojos slobnos nuo 

VišoZALDLD “kuo- jaunystės. Man sėmens nubėg-
davo nakčia ir paskui kojas 
skaudėdavo, slobnesnės jos bū-j 

■ davo kelias dienas. Netik slo-! 
:bnesnes pasidarė kojos, bet ir!

prie šio darbo. - - - - --
• ir negalėjau nieko valgyti nei

Karo ir fašizmo pavojus ly- i vaikščioti. Turėjau kelis dak- 
giai visiems ir visoms grūmoja. |tarus: nieko negelbėjo, kožnas 
Fašizmas Vokietijoje sunaikino kitokią ligą sakė. 
viešas komunistų organizacijas, surado, kad tai nervai manėj 
taip pat pakrikdė socialistų or- kankina, neurastenija, tai 
ganizacijas ir unijas. Jie puo
la ir katalikų organizacijas. Ka
ras yra fašizmo pusbrolis, fa
šizmas jį visomis jėgomis ruo-

'Jums yra daug kas organizme 
I nebegera. Avitaminosis, avita- 
minozė. Taip galima bendrai 
pavadinti Jūsų fizinė būklė. 
Stoka vitaminų organizme, 

i taipgi stoka ir mineralų. Ir tai 
. - ; - yra labai, labai didelė stoka,

. Sergu daugiau, kai]) 9 ]aį>aį esmingas trūkumas, ku-

pos, apskričiai, nariai ir narės 
privalo kelti šį klausimą visose ; 
darbininkų organizacijose ir dė-1 
ti pastangų, kad jos prisidėtų i• V • 1 .

ris vargu kitaip atpildyti, kaip 
tik gerai suderintu maistu.

Drauge, prie to Jūsų varto
jamo maisto būtinai pridėkite 

-----  -------- ; . | da ir vaisių ir daržovių, bent
- • . i. į jų syvų, jei nepajėgiate šiaip

visą pradėjo paskiau deginti,,j vartoti. Gaukite kad ir kon-

daug pagelbėjo, bet visiškai! 
nepagydė. Gydė vaistais, o ant 
galo leido į gyslas daug kartų 
Bet valgyti nieko negaliu. Bis 
kį zupės su pienu, pieno, rūgi- Į 
nės duonos, nesūdyto sviesto, j 
porą žalių kiaušinių • 
visas mano maistas. Nei truktų i 
nei daržovių negaliu valgyti,

servuotų vaisių sunkos ir dar
žovių sunkos: pomidorų sun- 

. . .kos (“tomatoe juice”), 
Paskutinis asa sunkos (‘‘pineapple 

ie'juice”), apelsinų sunkos—na- 
Jlsjmie išsispauskite, taipgi limo- 

' nądo pasigaminkite, užsaldyki
te ruduoju cukrum, arba me-

• dum, arba geru siropu. Išsivirę 
špinato, ar kopūstų, ar mor- 
_.u, ar taip kokių daržovių, 
bent ju sunką, tą vandenį gcr- 

— j1''kite, jei jau taip negalite pa-
| čių tų daržovių vartoti.

Būtinai imkite žuvų aiie-

ana-

paties Grigaičio socializmo. 0 kas blo
giausia, kad ilgai, ilgai reikės Grigaičiui 
galvot ir rašyti, kol jam pavyks tuos dar
bininkus pertikrinti, kad visi tie Roose- 
velto valdžios kruvini žygiai buvo ir yra 
daromi jų pačių naudai! Bet jis, Grigai
tis, baisiai kantrus žmogus. Jis gali sau 
sėdėti “Naujienų” ofise, pasiimti $95 į 
savaitę ir skelbti Roosevelto evangelijų 
net iki “sūdo dienos.”

Nekaltų Jaunuolių Gyvybės 
Gelbėjimas

Gruodžio 7 d. bus nužudyti Scottsboro 
jaunuoliai Norris ir Patterson. Reikia 
skubintis jiems pagelbon. Reikia neda- 
leisti, kad budelio ranka sunaikintų tas 
nekaltas, jaunas gyvybes. ‘Dabar Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas ener
gingai ruošia apeliaciją į Jungt. Valstijų 
Augšč. Teismą. Apeliaciją paduodant, 
bus reikalaujama, ,kad nužudymas būtų 
sulaikytas. Bet apeliacijos padavimas 
lėšuos visus šešis tūkstančius dolerių! 
Didelė'sutna pinigų. Dedamos visos pa
stangos tos sumos sukėlimui. -

Mūsų'draugai, mūsų organizacijos pri
valo pasiskubinti su’ finansinei pararusį. 
Visas aukas reikia • siųsti Tarptaųtiuiąm į 
Darbininkų Apsigynimui, 80 East llth 
St., New York, N. Y. . •

tis. Taipgi mūsų kuopa turi pa- 
sibrėžusi platesnį veikimą, kad 
sukelti finansų gelbėjimui po
litinių kalinių.

Ateinančią subatą, 17 d. 
lapkričio, TDA Karolio Požė
los kuopa rengia skanią vaka
rienę. Prie to, bus svarbi pra
kalba religijos klausimu, kurią 
mums pasakys gerai visiems 
žinomas laisvamanis, d. A. Me_ 
telionis. Po prakalbos ir vaka
rienės bus šokiai prie geros or- 
kestros. Atsilankiusieji ne

išrinktas vien tik kad praleis linksmai 
__  _ - sekre- subatos Vakarą,’ bet tuo patį 

torius, kurie pasiryžę darbuo- kartu parems vienintelę, švar- j

įtraukti į tą

gų problemų r. nuo

LDS jaunuolių kuopa ture-

O

Atsakymas

kas Jums, 
susimetė.

Haliver oil 250 D. cap- 
” po vieną capsulę po

4 I m k i t e m i eliu

esmingos stokos čioti.

Sakoma, kad kuo
met Upton Sinclair 
paskelbė, kad jis (jei
gu išrinktų į Califor- 
nijos gubernatorius) 
panaikins skurdą, iš 
daugelio A m e r i kos 
kampų žmonės pradė
jo plaukti į Californi- 

. . v. . ... . Kasdien pribūda
vę po penkis simtus paragauti jo “rojaus”, šis paveikslas perstato kai kuriuos rojaus jieškoto- 
jus. Jei ištikrųjų tiek žmonių suplaukė, tai jie buvo baisiai apgauti. Rinkimus demokratas 
Sinclair prakišo. Laimėjo republikonas Merriam, nepermaldaujamas reakcionierius.

veikimą^nei žalių nei virtų, nei maenių jaU5_ p0 šaukšta p0 valgio. Ar- 
' darbi- Vytomis šaukti miestų konfe- vaistų vartoti. Vidurius ir gal-

Minimas šuva- va skauda, o vaikščioti visai;sujes 
du blokus, tai1 vajgj’0>

j (“yeast”), bent po plytelę kas 
! diena. Daugiau pieniškų, svies- 
jto, grietinės, sūrio, taipgi kiau- 
jšinių. Būtų labai naudinga ir 
Ijūrų žuvų (“salmon,” “tuna 
'fish,” “cod fish,7 silkių), kad 

Drauge,1 ir konservuotų.
Aršiausia, j Imkite iodo tinktūros, po

i veikiausiai įvyks bū- mažai galiu: 
simą pavasarį;. bet jau ’ dabar viskas. Man gazai, ir degina'! 
laikas, prie jo rengtis. Del pla-• kojas ir vidurius ir galvą skau-! 
tesnių informacijų, arba tei- da. Aš nerūkau ir negeriu da 

i' “Darbi- kiant žinias, kas pas jus vei- bar.
padaryti savaiti- k>ama, ALDLD kuopos kreipki-: 

' “ ' ALDLD Centro Komitetą. I
D. 'M. šolomskas, Visa
ALDLD CK Sekretorius, krūvon

kad Jums viduriai streikuoja, lašą dukart kas savaitė. Jums, 
atsisako savo pareigas eiti, manau, yra neuralgija arba ir 
Jūs negalite vartoti vaisių ir neuritis: kojų nervai gendą, 
daržovių,—ir čia, mano nuo-'dėl stokos mineralų ir vitami- 

! mone, yra visa bėdų bėda. Jūs nų. Jei darysite, kaip patariau, 
| negaunate, kiek Jums reikėtų, Jums ir kojos pasidarys tvir-

geriausiai .gali; nušviesti tik jų 
laikraštis-r-“Darbininkų žodis”.

! Kanados draugai nori T_____
j ninku -Žodį” r 1 /*,
i niu laikraščiu.' 'Tai labai prą- j ^es

kilnus žingsnis. Mes privalo- i
me jiems padėti. Kas .galite pa-1 
aukaukite, .kitįužsirašykite jų; 
laikraštį. “Darbininkų žodis” j

į išsiuntinėjo visoms ALDLD, 
; kuopoms po vieną jo kopiją pa- I 

žiūrėjimui ir po laišką. I
III. Prieškarinis ir P ries f a- ■ 

šistinis Lietuvių Suvažiavimas. i jo surengus šokius su užkan- vitaminų ir mineralinių druskų, tesnės. Eikite tada pasivaikš- 
Karo ir fašizmo pavojus yra džiais. Publikos buvo daug, ir dėl tos

biausią klasių : kovos kalinių 
gydimo organizaciją.

Apie vakarienės tinkamumą 
netenka abejoti, nes iš praei
ties visi žino TDA rengiamus 
vakarus, o šiemet dar labiau 
pasirengę* pasitikti svečius su 
“čiapsui” ir kitokiais 'gardu-, 
mynais. Tas viskas įvyks 17 d. 
lapkričio, Draugijų svetainėj, 
4097 Porter St.

Narys.

Viena.—Katalikiškųjų fa
šistų valdžia, sakoma, bijo 
naujo ruošiamo hitlerinių 
fašistų sukilimo.
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U Ką Aš Atsimenu iš So Darbininkių Ir Šeimininkių Skyrius
Parašė Joū Shih. Vertė Proletarė

Vergė Motina
(Pabaiga)

Darytų

Conn.(

mažaiDilgėle.
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sirinkimo, po tų diskusijų,, darni į socialistų susirinkimą, (“Working Woman

minutas palaikyti pečių*'

nuėjome į tą jų buveinę ir t socialistai pasitikdavo ir kaip

lyti. miltus

kada mes juos kviečiam į ben-

Dzūko Vaikas.

kad niekas neparendavotų. ■ 
Pasiturinti amerikonai kai-

■dešiniojo sparnų Socialistų mą: “0 kokią naudą tu da- !e susidsti su komunistais, tai rimą vieno nario, kuris prieitų 
Partijoj, tai buvo labai žin- (rai darbininkams, būdamas tUtoja“ .ir P^tys tokiais tap- mano vyrą sulyg jo įpročio, pa- . - - _ I 7 GITO I YA HA ncitvci 1 1 /> X X -J

ir galvos skaudėjimo. Siutsai norėjo leisti jai 
ilsėtis, ir ne vien tą, bet jis nuolat klausinėjo,

ant stalo kopiją. Peržiūrė-

mylėtoją.“
“Parsinešk namo savo litera

tūrą,“ pataria kita moteris.
Iš atsilikėlio vyro, dabar

mudu išėjom laukan ir susi-! nusinešėm kelias kopijas |Ko- 
tarėm kuo tankiausia lan-imunistų Partijos viešo* laikraš- 

“ Workers’ Challenge”.

i vadino savo vyrą—jai pataikauja, ji nusiduoda 
[švelnia. “Sūnus!” ji kartą pasakojo Mrs. 
j Wang. “Didelis čia daiktas. Mes visos turė- 

. Aš pati vieną nešiojau 10 mė-

E. 13th St., New 
Y.; arba “Laisvei“,'/ 
kad tai kontestui.

» "l V

bilių užmušęs ir tam pana
šiai. Tada, aš nežinau, iš 
kur man ta tokia keista 
mintis užėjo, aš sakau, “tu 
ne kenksmingą bilių užmu
šei, bet monkey business da
rei.” Tada pašoko keli de
šinieji socialistai, Wagnerį 

.pagriebė ir išdrėbė per du- 
_ . ,v . .. ris laukan, o mane taip iš

mokinau is laikraštuko Re- var£ įr liepė daugiau ne- 
volutionary Age”. | ateiti.

1919 metais, prieš Sočia-1
listų Partijos suvažiavimą, 
kuris buvo šaukiamas Chi- Įmeti? Vien“ del* to7“kad tai, buvo tr.^ą mėnesį sekamo meto—jauna 
cagoj, ėjo Partijos lokaluo- Wagneris numaskavo Mau-!moter,s pas,llko -lovoje d6' mažos nesveikatos 
se diskusijos, kurios buvoirerį ir aš tam pritariau. Ir ___ ____  __ ........ ......
šaukiamos del išdiskusavi- (jei toliau būtų leidęsi į dis- ar jai ko nereikia.

ar su kairiuoju, ar Tas įvarė senę į pasiutusį pyktį. Jinai sakė,

reiio oportunistmį veidą, įtr|s dienas visokius piktus priekaištus, buk 
uzičt lainičisLuna avvvuiu- i 4- 1 -i k t ' sociailstai> įsrmktl arjjįnaį vos tik spėjus pribūti daug apie save

1 tionary Age ” nes ten radau1 ^tusonas tuo laiku buvo L. tai į miesto valdvietes, ar į (mananti, kaipgi, su savo diegliu šone ir gal- 
r C? C? 1 r- w \ 1 X 1 ■! L I 1 IV* • 1 • i • i • • — t

cialistų ir Komunistų 
Partijos

Nedėldienį sumaniau nu
eiti į socialistų buveinę ant 
Chestnut St. su tikslu, kad 
sužinoti, ar randasi Read- 
ingė lietuvių socialistų, ar 
bent taip progresyvių žmo
nių. Bet nieko tokio nega
lėjau sužinoti, nes ir jie nie
ko apie lietuvius tam mies
te nežinojo. Tik tiek suži-'mo, u. —-------- -- _ — . _ ......................
nojau, kad Socialistų Pal’-; šiniuoju sparnu lokalas eis. [Paro V1SOJ šviesoj au- 
tijos kairysis sparnas išlei- i Qaunu laišką nuo Stilsono 
džia laikraštuką 1 Revolu-1 ---- ....

jus laikraštuką,v jis man la- ti diskusijas, su kuriuom 
> bai patiko. Paklausiau, ar' sparnu kuopa eis. Taip pat 

galiu neštis namo, man pa- j aplaikiau laiška ir nuo Wil- 
velinOj ir dar užklausė,^ ar sono> Pennsylvanijos valst. 
aš norėčiau gauti laikraštu- sekretoriaus Socialistų Par
ką kas savaitė. Aš sutikau,; tijos, kuris tiesiai agitavo 
tada užsirašė mano vardą i remti dešinį sparną, išdės- 
ir pavardę, jr davė instruk-; tydamas, kad kairiojo spar- 
cijas, kad aš turiu pats atei-įno principai neatsako Ame- 
ti pasiimti, nes jie vieną ko-■ rikos tradicijom, kad tai 
piją ekstra partrauks. Aš'parne§įa kur užrube- 
sutikau ant visko, bi tik' 
gauti laikraštuką. Ir nuo 
to laiko aš pradėjau ten ga
na tankiai atsilankyti, ir vis 
klausinėjau, ar kuris bent 
iš narių nežino lietuvių, bet 
nieks nieko nežinojo. Tada 
nusprendėm užklausti “Lai
svės” administraciją, ar tu
ri prenumeratorių Readin- 
ge. Gavau antrašą d. K. 
Romikaičio. Tai buvo vie
natinis “Laisvės” skaityto
jas Readinge.

Trumpai pasikalbėjus a- 
pie laikraščio pakraipą, apie 
miestą, užklausiau, ar yra 
kokių progresyvių organi
zacijų. Atsakymas, kad tik 
parapija gyvuoja, nes labai 
mažai yra lietuvių. Tada 
pakviečiau d. Romikaitį, 
kad ateitų pas mane del 
pasikalbėjimo, ar negalima 
būtų ką nors tokio progre- 
syvio subudavoti.

Kitą vakarą d. K. Romi- 
kaitis atėjo pas mane, gana 
ilgai kalbėjome ir nusita-; 
rėm organizuoti LSS kuo- įdomų dalyką pažymėt. Man 
pą. Susitarėm ateinantį šiose diskusijose teko susi- 
nedėldienį po pietų susieiti pažinti su vienu Y. P. S. L. 
ir nueiti pas jau jam žino- (Jaunu Socialistų Lygos) 
mus progresyviškesnius lie-[nariu. Jo pavardė Wagner, 
tuvius pasikalbėti. Nuėjom į Tai buvo energingas, apie 
pas Sabaliauskus, kurie taip i 21 metų amžiaus jaunuolis, 
pat buvo atvažiavę iš kietų kuris laikėsi kairiojo spar- 
anglių apielinkės, iš Ply-ino. Šis jaunuolis ir disku- 
mouth, Pa. Po trumpo1 sijose su Maurer beveik su- 
pasikalbėjimo, pasakius tik-jsibarė. Bet tai dar ne vis- 
slą, jie sutiko. ’kas. Ve kas toliau su tuom

Tada nutarėm kitą nedėl-i jaunuoliu atsitiko- Po to
dienį šaukti jau platesnį su
sirinkimą pas mane į stubą, 
nes aš turėjau gana vietos

Dabar klausimas, kodėl ir 
už ką Wagnerį ir mane iš- 
- „ — — - . — —-  ---■ to , — — — _ v—

(Tąsa)
Tie dalykai labai erzindavo senę. Iš prad

žių ji buvo petenkinta jaunosios moters nėš
tumu, bet kuomet ji pastebėjo, kaip siutsai 
jai pataikavo, jinai pyko, kad jos pačios pil
vas negalėjo tą duoklę atbūti. Vienu tarpu—

■ S.S. sekretorium), kad ture- steito, ar tai į šalies kon
gresą, nei nebando

voskaudžiu puikaujanti, kaip pirmos rūšies su- 
gresą, nei nebando atsto- gulovė. Jinai esanti tikrą, kad moteris ne- 
vauti darbininkus, bet tik'buvus taip lepinama savo namuose. Ten ji, 
lepina pūvantį kapitalizmą,; 8ai būt> turėjusi, kaip kalė, su pilnu pilvu šu- 

: kartu su kapitalistiniais at- i niuk,J eiti P° Šutves medžiodama maisto, 
stovais. Maurer tada buvo (Da]bar’ tik tode1’ kad. se’iasi "edorėlis-taip ji 
Pennsylvanijos steito Ame-| 
rikos Darbo Federacijos, 
Prezidentu (nežinau, ar da-1 jome vaikus. Aš pati vieną nešiojau 10 mė- 
bar yra) ir pildė pono Gom- į nėšių. Aš netikiu, kad jau taip bloga. Kaip 
perso visas instrukcijas ir ten nebuvę, tas jos sūnus tebėra požeminio pa
gelbėjo parduoti darbininkų šaulio sąraše. Kas gali užtikrinti, kad neuž- 
streikus neprasčiau, kaip ir(gims koks bjaurus, surupužėjęs. —

žio ir t. p. Taip pat tam 
pačiam laiške buvau kvie-( 
čiamas dalyvauti partijos 
diskusijose. ' 
kuopelė jau buvome savo 
diskusijas atlikę ir buvome 
nutarę laikytis kairiojo 
sparno. Aš taip pat daly
vavau partijos diskusijose. 
Jos man buvo įdomios, įdo
mios ne iš principinio taš- 
karegio, bet iš demagogijos, 
kokią vartojo Wilsonas ir J. 
Maurer. O ypatingai Mau
rer pasakė, kad jei mes pri
imsime kairiojo sparno pro
gramą, tai mus visi pa
smerks, kaipo Amerikos' 
priešus ir aš, girdi, nega-■ tuos "nuo” seniaus "žinojau, 
lesiu būti bei atstovau-, ]ęaįp tai, nabašninka Prasė
ti Socialistų Partiją Penn-;laitį( Nainį> Matiečiu. Na, 
sylvanijos legislatūroj. Pa-; tai šie supažindino mane su 
baigus Maurer kalbėti, buvo 
paduota dar pora klausimų 
ir eita prie balsavimo. Nu
balsuota pasilikti su deši
niuoju sparnu, su Socialis
tų Partija.

Dabar dar turiu vieną jo.
Po poros savaičių gyvenimo 

Waterburyj susipažinau su ne
kurtais komunistais, o ypač su 
draugu Vabalu, kurį 1922 m. 
išdeportavo į Lietuvą. Drau
gas Vabalas jau buvo daugiau (“Working Woman

kiti A.D.F. viršininkai.
Persikėlus į N. A.

Tačiaus mūsų, Persikėlęs į Naują Angli

. Kada maža-* 
sis žvėris išlys iš savo skylės, tada užteks lai
ko jai prieš mane puikauti, bet dabar jai bis- 
kį peranksti pūstis, kol dar tebėra gabalu mė
sos.“

Jaunoji moteris tą vakarą nevalgė. Ji, gulė-
ją, liepos menesio pabaigoj, jdama lovoj, girdėjo visą tą netiesioginę, užgau- 
1920 m., po PalmeriO raidų, j nangįą panieką ir tyliai viena sau verkė. Siut- 
dar radau Komunistų. Par- jsa^ sėdėjo ant lovos pusiau nusirengęs. Jį išpylė 
tijos kuopeles nesusitvar-1 gaitas prakaitas ir visas drebėjo girdėdamas 
kiusias kaip reikia. Buvo'tą piktą tauškimą. Jis norėjo pakilti, apsi- 
sunku net sužinoti, ar Čia rengti ir gerai iškaršti senei kailį, nurauti jos 
gyvavo kuopelė, ar ne, nes1 plaukus, nupliekti jos sėdamąją, išlieti savo 
partija buvo slapta ir ką apmaudą. Bet jam, tartum, stokavo spėkų, 
tik po raidų, tai kiekvienas/0 pirštai drebėjo ir rankos silpo.
maž-daug slėpėsi, o ypatiš-i “Alas!” jis atsiduso. “Aš jai buvau per ge- 
kai nei vieno prigulinčio!ras* Bėgiu 30 metų mūs ženybimo *7ve™mo TZ . , d ’x’P* (niekad neužgavau jos, net nagu neįbrėžiau.Komunistų Partijai, nepaži
nojau. Tad pirmiausia su
siėjau su socialistais, nes

Tarnu Matu. Tuo laiku 
Prūselaitis labai peikė ko
munistus, ir sakė, kad jam 
komunistai siuntinėja gesi
nančius laiškus, ir šiaip vi
sokių nesąmonių pripasako-

(

Ir dabar ji yra taip arži, kaip pikčiurna naš
lė.“ Jis prisislinko’ arčiau1 ir kalbėjo jaunai 
moteriai ausyn: “Neverk, neverk! Lai ji lo
ja! Ji yra tik išromyta višta, kuri ne
gali pakęsti, matydama kitas perint. Jeigu 
tu ištiesų atvesi sūnų, aš turiu tau du bran
gakmeniu. Aš turiu žaltakmenio žiedą ir bal

tą nefritą—”
Besitęsiantis jo žmonos tyčiojimasis už durų 

pertraukė jo kalbą. Jis numetė drabužius ir 
užsitraukė ant galvos kaldras. Glausdamasis 
prie jos krutinės kuždėjo:

“Aš tūrių baltą nefritą....“
Diena po dienai jos pilvas pūtėsi iki iškilo 

bušelio mieros. Tuomet senė, galų gale, pa
darė sutartį su akušere. Ji net nuėjo iki to, 
kad, svetimiems žmonėms matant, išsiimdavo 
varsuotą audimą ir siūdavo kūdikiui drabu
žėlius.

žiauri karšta vasara ėjo pfcie pabaigos ir vi
sa šeimyna praleido šeštą mėnesį laukime. 
Prasidedant rudeniui, vėsesnis vėjalis glamo
nėjo kaimą. Tuomet, vieną dieną, šeitnynos 
viltys pakilo, tarsi vanduo. Visa atmosfera 
namuose buvo jaudinanti; o siutsai ypatin
gai buvo sujudęs. Jis vaikščiojo pirmyn ir at
gal po kiemą, nešiodamasis su savimi astrolo
ginį kalendorių, iš kurio, atrodo, jis stengėsi 
ką nors atmintinai išmoktai. “Epsilon Leo, 
Alpha Aquarius; Tigras turi valdančiąją įtek
mę“, jisai pasakojo pats sau. ■

Kartais jo laukiančios akys įsmigdavo į už
darą langą, iš kur girdėjos lėtas akušerės bal
sas. Kartais jis žiūrėjo į debesiais uždengtą 
saulę.

“Kaip viskas eina?” klausė jisai Mrs. Wang, 
kuri stovėjo duryse kambario.

“Mrs. Wang tylomis palingavo galva kele
tą kartų, paskiau dadėjo: “Neužilgo bus! Ne
užilgo bus čia!“

Tada jis pasiėmė kalendorių ir vėl pradėjo 
žingsniuoti po kiemą.

Tas tęsėsi iki prietemos migla pakilo nuo 
žemės ir pasklido lempų šviesos, tarsi pavasa
rio žiedai. Tuomet kūdikis—sūnus—gimė. 
Pasigirdo stiprus kūdikio balsas iš kambario 
ir siutsai ko neverkė iš džiaugsmo kampe sė
dėdamas. Niekas namuose nenorėjo valgyt, 
bet jie susirinko apie vakarienės stalą. Te
nai siutsajaus pati įsakė tarnams:

“Laikykite kaipo paslaptį tūlą laiką, kad kū
dikis galėtų išvengti blėdingos įtekmės. Jei 
kas klaus, sakykite, kad mergaitė gimė.” 
' Jie palingavo savo sutikimą ir gudriai šyp
sojosi.

Už mėnesio kūdikio baltas veidukas pasiro
dė rudens saulei. Jauna moteris jį penėjo, 
apsupta smalsuolėmis kaiminkomis. Vienos iš 
jų gyrė kūdikio nosį, kitos burną, dar kitos jo 
dvi ausi. Kitos pastebėjo, kad motina atro
danti gerai, geriau negu pirma; ji pagražė- 
jus ir padiktėjus. Bet senė sukinosi aplink 
duodama įsakymus, prižiūrinėdama lyg sena 
bobutė, ir dabar jinai tarė:

“Gana jail gana! Pravirkdysite kūdikį!“
(Bus daugiau)

jkepatČ, dydžio 41/2 X 81/2 ir iš
klokite stora popiera, paskui 
patepkite sviestu. Pridėk blė- 

Į kūtes | (tris ketvirtadalius) 
pilnumo, kepkie lengvam karš- 
tyj 275° apie 3 valandas arba 
kol manai, kad jau iškepė. Jei-! 
gu kepant pradeda viršus per
daug rust—uždėk popierą.

Šis pyragas gali ilgai stovė
ti ir pastovėjęs būna dar gar-, 

j dėsnis. Būna apie 10 svarų.
O. J. Scranton, Pa.

; Draugė savo laiške pastebi;* 
kad gal nereikėtų talpinti, nes4 
“ne pigiai pareina. Bet aš ži-1 
nau, kad daug moterų ir mergi-‘ • 
,nų mėgina ir brangesnius daly- . 
kus daryt. Neabejoju, kad mū* ., 
sų gerbiamas Daktaras Kaš- 
kiaučius sakys: ‘O, tai tiek 
prieskonių-prieskonėlių, nesvei
ka’, tačiaus dauguma išeina 
prieš ir sako: ‘Jeigu gardu, tai 
ir sveika.’ Aš kepu, kada finan
sai daleidžia, žiemą, nes vasarą 
pas mus negalima gauti’tų viso
kių cukruotų vaisių.“

Nors, anot pačios draugės 
pastabos, jisai kepamas kada 
finansai leidžia, tačiaus mano- ” 
me, kad talpinti vertas. Nors' < 
šiais laikais daugelis negalės • Į 
juom pasinaudoti, bet rasis ir 4 

■tokių, kurios pajėgs pasigaminti 
Į retkarčiais.

Moterys Atsako, Ką Jos Našlė Su Vaikais 
Išmesta Į Gatvę

Avienos šutinys
Du svarus avienos, 4 svarus 

(bulvių, 1 didelį cibulį, druskos ' • 
I ir pipirų pagal skonį. Nulupk . L 
! ir supjaustyk bulves į griežiu H*. 
Įnius (riekeles), sukapok cibulį. 
’ir supjaustyk mėsą į mažus, 
šmotelius. Ištaukuok • apačią ... 
puodo ir uždėk eilę bulvių, tru-// 

' pūtį cibulių ir eilę mėsos, api-'rt 
berk druska ir pipirais, tada' »•’ 
vėl dėk eilę bulvių ir mėsos, ir 

, taip toliau, iki viską sudėsi, 
Užpilk du puoduku šalto van
dens. . uždenk puodą ir virk' 2 ‘ * 
valandas.

Jeigu įdėsi mažus šmotelius, 
kamparo stalčiuose ir indaujoj;” 
(pantry), neturėsi jokio vargo • 
su pelėm. Pelės labiausia už 
viską neapkenčia kamparo.

Kad išimti plėtmus padary
tus ant stalo karštu bliūdu, rei
kia sumaišyti truputį druskos 
ir valgomo aliejaus ir uždėt"* 1 
ant plėtmų. Už valandos ar-^- 
dviejų reikia nušluostyt 
minkštu audeklu.

M. B.—Waterbury,

Arbūzų Košė 
! Pavirink arbūzą, su 
vandens, kol bus minkštas. Į 
kvortą arbūzo dėk du didelius-^, 
šaukštus kvietinių miltų arba 
farinos; maišyk gerai, kad ne
būtų sulipę. Dėk šaukštą sviesi 
to, puoduką saldžios Smetonos; 
ant ugnies laikydama gerai iš
maišyk. Galima tuojau valgyt,1 
arba galima, dar porą kiauši-•’ 
nių įplakus ir ant viršaus užh 
barsčius cinamono ir sukraus,. 
kelias 
je.
Kaip

. mynai neapkenčia pikietinin- 
| kų, sako, kad jiems sarmata, 
( kuomet su iškabomis vaikščio
ja ant jų gatvės. Viena mote
ris pikietininkė atsakė: “Ar 
dar reikia didesnės sarmatos, 
kad šioj turtingoj šalyje bied- 
na našlė su vaikais išmesta į 
šaltį ant gatvės?“ Amerikone

Cleveland, Ohio. — Čia yra 
’ susitvėrus mažų namų savinin

kų organizacija. Jos tikslas 
—kovoti prieš užgrobimą-atė- j 
mimą namelių, į kuriuos darbi-1 sako: “Ir taip negražu ir šitaip 
ninkas sudėjo^ savo viso am- negražu.“

“Aš pareikščiau savo vyrui, 
kad aš noriu stoti darbininkų j 
organizacijon. Jeigu jisai bar-, 
tusi, lai barasi, o aš eičiau į, 
mitingus.’ ’ Tai dalis brookly- 
niškės moters laiško, kurį gavo^ uždarbį. ,Netekęs darbo> 
....... 1 kontesto ^epaj§gja kelių šimtų dolerių

prasilavinęs, negu kuris nors .teisėjai, kaipo atsakymą į vie-■ užmokėti. Ateina policija, iš- 
kitas Waterburio lietuvis ko- nos moters atsiųstą laišką, hu- meį-a rakandus ant gatvės ir 
munistas. Draugas 
supažindino mane su kitų tau- met jos vyras neleidžia dalyvau
tų socialistais, amerikonais, žy-(ti darbininkų judėjime. Minė- 
dais ir kitais, kurie priklau- tas laiškas ir davė pamato kon- [ 
sė vienoj kuopoj. Man labai (testui, 
buvo nuostabu, kad mudu, ei-

VALGIŲ GAMI 
NIKAS

vietas • ,

Vabalas [ riame klausė, ką daryti, kuo-' eįkie, kur nori.
Keturiolikta kuopa smarkiai 

'kovoja mūs dalyje miesto, Eu-' 
! did Village. Vieną našlę mo- 
'terį, gyvenusią ant E. Park 
|Drive, jau trečiu sykiu policijai 
išmetė su rakandais ant1 gat
vės. Policija išsiskirsto, žmonės 
ir vėl rakandus suneša į stu
bą. Bet paskutiniu sykiu nepa
jėgė darbininkai sunešti atgal 
rakandų, nes tiek policijos pri
ėjo kad beginkliai darbininkai 

'neatsilaikė. Jau visa savaitė, 
kaip policija apsiginklavus s^~.to, i/2 sv- rudo sukraus, 6 kiau- 
di stuboje, o darbininkai su iš-kinius, puoduko cider arba 
kabomis pikietuoja tą stubą, ivynuogių sunkos.

• Supjaustykite plonai vaisius 
ir riešutus, numazgokite razin- 
kas ir currants, kad nebūtų že- 

mano vyras toli mane pralen-imili ,ir nudžiovinkite, kad nebū- 
kė. Ir jisai reikalauja, 1__

mano pirmutinė pareiga būtų 
darbininkų klasės reikalai,’’ 
skaitome kitame laiške.

Gausa ateinančių laiškų pa
rodo, kad pakeltasis klausimas 
yra svarbus moterų gyvenime. 
Ką jūs darytumėt, jei jūsų vy
ras neleistų dalyvauti darbinin
kų judėjime? Rašykite atsaky
mą ir siųskite “Working Wo
man”, 50 
York, N. 
pažymint,

Tamsus Vaisių Pyragas
Vieną svarą sucukruotų citri

nų, IĮ/2 svarų vyšnių arba ap
ricots, 1 sv. pineapple, 3 sv., ra- 
zinkų, 1 sv. currants (serben
tų), 1 sv. išlukštentų riešutų 
(raw almonds), ^2 sv. miltų, 1 
šaukštuką baking powder, 1 
š-.ką cinnamon, Vž š-ko cloves, 
1 š-ką nutmeg, V2 svaro svies-

Už 16 geriausių atsakymų 
l” skiria 16 

dovanų: 1—pintinė White Rose 
kenuotų produktų: 2—Westing
house elektriškas prosas. Kitos 
dovanos yra laikraščių prenu
meratomis, knygomis, paveiks
lais. ALDLD Centras ntio sa-

s®. įo pi«£r „.ss ““'“‘i v.- «•
Bano būreli, Smem,. SSStįS

radome ten Maurer ir kitus Paimdavo tą laikraštį. Imdavo
kelis besikalbant apie politi- atsargiai, kad atrddyda- vęs dadėjo tris dovanas: “Lais- 

;ką, nes tada daugiausia v°\ kad \ma - K Bet vis iv5s” arba “Vilnies” metinę pre-
žmonės ir buvo užsiintere- itlek. U0 la,ku ^terburyj so-,numerate, ?3 pinigais ir. “švie
savo nolitika o vnatintrai Clal ta‘ nebuV° tlek sudeslnen sos” arba “W.W.” metinę pre-
„ ? .P, y, ’ ... y? . J“, ję, kaip kad dabar. Mat, tuo numeratą. Kontestas baigsis
Socialistų ,Partijos kairiojo iaiku Socialistų' Partijoj dar 25 d. sausio, 1935 m,

“Jeigu aš turėčiau būti na- 
Socialistų mie,“ rašo .viena moteris, “aš 

darbininkai (panaudočiau tas pačias .sąlygas.
Aš pakviesčiau šeimininkes ir 

į pavienes moteris ir suorgani- 
pasakė, kad(^a^ar “Daily Worker”, organo zuočiau pastovią moterų grupę. 

Į Socialistų Partijos bu- “jei aš būčiau po principais l Kompartijos,'ar kokios brošiū- Aš panaudočiau savo vyro įpro- 
j tankiai nueidavau, kairiojo sparno, tai negalė-;raitės, jau visai negalima įsįū- tį jo paties įtikinimui: susi- 

- ’-11— L7-.1 L yra įbauginti savo .siekčiau su artimiausia partijos
diskusijos tarpe kairiojo ir' da Wagneris stato klausi- vadų*. Gifdi> kaiP tik Padėsi- ‘vienetą, išgaučiau iš jų pasky-

Man pakalbėjus, perstačius 
dalyką, susirašėm devyni į 
S.S.S., taip sakant, šutvė- ‘ 
rėm kuopą. Džiaugiamiesi 
su draugu Romikaičiu. Bet 
nelaimė, ateina ant rytojaus 
du mūsų kandidatai ir atsi
ima savo įmokėtus centus ir 
atsisako prigulėti. Bet tai 
vis dar septyni pasilikom ir 
taip L.S.S. kuopa buvo su
tverta.

sparno politiką. Ir taip be- i priklausė. daug darbininkų, 
diskusuojant, Maurer ir ki-. Dabartiniu laiku
tiems pritrūko argumentų Partijoj tik du .......  ,
prieš Wagnerį, prieš tą jau-1 priklauso, kiti visi yra smulkūs1 

. nuolį. Tada Maurer pasidi- biznieriai, “gišeftmakers’ ’ ir 1 r 
džiuodamas

veinę 1
mat,-tuo laiku ėjo aštrios čiau būti legislatūroj.” Ta-

Partijoj, tai buvo labai žin-’: 
geidu pasiklausyti. Buvo legislatūroj?“ Maurer dar site. Taip jie patys pareiškia, vyzdin, chess lošėją, ar dramos 
daug kas galima pasimokin-! labiau girdamasis, pradėjo drrfrontrbenfTokiu^lau- 
ti. Ten as daugiausia ir iš-, pasakoti, kad jis tokį ir to- simu.
mokau, taip pat daug pasi-,kį darbininkams blėdingą

kad tų šlapi (geriausia ant abrūso 
išpilti — greit nudžiūsta). Su
maišyk visus vaisius, gerai 
persijok miltus ir visus kitus 
prieskonius sykiu. Užpilk cider 
ant vaisių, tada užpilk 
ir gerai išmaišyk.

Dabar gerai ištrink 
su cukrum, pridėdama 
nių trynius taipgi gerai

Užlaikyti Raugintus 
Kopūstus

Kada kopūstai įrūgsta gerai 
bačkoje, pilnai prikimškit ke- 
nuojamas bonkas ir drūtai už- < 
sukit, tai laikys per vasarą. Ga-. 
Įima ir virtus kenuoti, tad vasa
rą nereiks daug virti. Užsukite_ 
drūtai ir laikykite tamsoj.

Dilgėle—Cleveland, Ohio.

Mūs Skyrius Šlubuoja
Draugės, “Laisvės“ skaity

tojos, mūsų skyrius pastaruoju ' 
laiku labai šlubuoja, žinios iŠ 7 
darbaviečių ir iš moterų daly-. ’, 
vumo ir atsiekimų įvairiose 

sviestą darbininkų kovose visai su- 
kiauši- streikavo. Nejaugi moterys ten 
ištrink nebedalyvauja ? Netikėčiau to- 

ir sumaišyk su vaisiais. Tada kiai minčiai, nes tai negalima - ” 
išplak kietai kiaušinių baltymus šiuose laikuose. Tai kodėl apie- 
ir išmaišyk viską sykiu. Pa- jas neparašoma? Draugės, ra 
taukuokite blėkutes, kur duoną sykite į savo skyrių.



Ketvirtas Puslapis

Paterson, N. JRašo Anna Louise Strong • } Vertė Vitkuj

KAIP SOVIETŲ SĄJUNGOJ AUGA MIESTAI

TreČiad., Lapkričio A934
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tokias tarptautines prakalbas.
Ann Burlak savo kalboje 

nurodė, delko buvo pralaimė
tas praeitas tekstil. streikas ir 
kas buvo to kaltininkas. Ji
nai priparodė, kad kalta Ame
rikos Darbo Federacija su 

’Germanu priešakyje, kurie da-
Nalchik miestas yra plačiai (ir uogas. Pereitą vasarą 10,000 

žinomas Sovietų Sąjungoj, valstiečių atėjo mums į pagal-j 
Nalchik miestas prieš revoliu- bą surinkt vaisius ir uogas. Su- ^'visoidus' * skymuį *kaJ tik
ciją buvo tik mažas kaimelis, rinkom 40,000 rublių vertės.

“1920 metais nei vienas tos 
apielinkės valstietis : 
pasirašyt savo pavardės. Da
bar mes turifm keturių metų 
verstiną mokyklą. Net ir seni 
darbininkai išmoko skaityt ir 
rašyt. Kitą metą mes turėsim 
7 metų verstiną mokyklą.

“čia yra try's tautos. Caro 
Kolektyviečiai, ūkių darbiniu- laikais šios tautos viena kitos 

. kai, kuriems vadovavo revoliu- neapkęsdavo. Bet jos caro ka- 
cionierius Kalmik, Komunistų zokais buvo apsuptos ir feoda- 
Partijos Distrikto sekretorius, hj pavergtos. Tik 1917 revoliu- 

i . . . cija mus paliuosavo. Mes |ca-
’ i y*enas zokų neapkentėm nuo senų lai

kų, bet įneš buvom persilpni 
jiems pasipriešinti. šiandien 
mūs trys tautos visos broliškai 

įsroao :' SUgyv6lla> • , '
laikraš-1 “Dešimts metų ' atgal mes 

pastatėm Nalchik mieste pir
mą mokyklą, kur buvo moki-

kur suvažiavę apielinkės kai
miečiai ne vienas palikė veži
mą nuklimpusį purvyne, šian
dien Nalchik yra darbininkų 
poilsio miestas, kur darbinin
kai suvažiuoja pasilsėti laike 
vakacijų, ar laike ligos į sana
toriją.

Kas tą permainą padarė ?

streiką sulaužyti.
Ann Burlak nurodė,

pat pasirodymo fašizmo kvie
tė visus darbininkus stoti į 
bendrą frontą prieš tuos buče- 
rius, bet socialistų vadai at
metė bendrą frontą ir įvykdė 
fašizmą Vokietijoj, taip pat ir 
kitur socialistų vadai prisidėjo 
prie fašizmo įsigalėjimo.

“Amerikos Komunistų Parti- 
kokia ja taipgi kviečia sudaryti ben-

negalėjo rolę užėmė Komunistų Partija i . frontų prieš juodaštačių
4-nlraf iii omu c?Fv»oilro I JZciuJdS* J cLU. KCllUo

lų pavergtos. Tik 1917 revoliu
cija mus paliuosavo. Mes J<a-

kraščio darbuotojas sako : 
“Nalchik mieste išleidžiam tris 
dienraščius. Pažiūrėkit į mūsų 
miestą, kaip puikiai išrodo:

* bankai, pašto 
čių leidyklos, 
partmentiniai 
stančiai kitų namų.
išaugo į trumpą laiką nuo 300 pradėjom su našlaičiais

namas, 
darbininkų 
namai

a- 
ir tūk- 
Nalchik’nama Lenino mokslas.

pereitame tekstiliečių streike, ,.sJ.st^ gaujas 
kaip KP nurodė kelių, 
turėjo streikieriai eiti, kad lai
mėti streiką. Ji nurodė, kad 
komunistai nėra toki baisūs, 
kaip kad lyderiai sakė strei- 
kieriams, liepdami saugotis 
raudonųjų. Nuo šių prakalbų 
daugelis persitikrino, kad ko
munistai yra teisingi ir jų klau
sant streikas būtų buvęs lai
mėtas.

Antra kalbėtoja buvo drau
gė Ella K. Chas, velionio F. B. 
Chas žmona, kuri kandidatavo 
į valstijos gubernatorius ant 
Komunistų Partijos tikieto. Ji 
ragino, kad visi balsuotų už1 
KP kandidatus, nes jie yra 
darbininkų draugai. ;

Aukų surinkta $8 su virš. 
Prakalbas surengė vietinė Ko
munistų Partijos vienetą. Įžan
ginę prakalbą pasakė d. J. Į

(laiškus pasiuntė Socialistų Par
tijos Pildančiam Komitetui, 
bet jie vis atmeta pakvietimą. 
O šiandien kitos išeities nėra, 
kaip tik bendrai stoti visiems 
darbininkams, neskiriant rasės, 
tautos ar tikybos: negrai ir 
balti, katalikai ir bedieviai, ko
munistai ir socialistai, taip pat 
kitų partijų ir bepartijiniai, 
kožnas vięnas turi kovoti prieš 
įsigalintį fašiziną. , Eiliniai so
cialistai turi stot į Komunistų 
Partiją, mesti savo pardavikus 
vadus.” ' ■

L. K. Biuras.

NEWARK, N. J

Wi'

vai
kais, nes tėvai nenorėjo leistiki 50,000 gyventojų.

“Prieš revoliuciją kalėjimas savo vaikus į mokyklą. Dabar 
buvo didžiausiu budinku mūs kolektyviečiai patys 
miestelyje, šalę kalėjimo buvo moko suprast mokyklų 1 
didžiausias namas, kuris buvo ir reikalaut, kad jų vaikai bū- 
tik vieno augšto ir priklausė tų imami į mokyklą ir 
pulkininkui Klishbeyev, kuris (mokinami Lenino mokslo. Ka- 
čia gyveno, kad palaikyt kai- - ....
miečius “tvarkoj.” 1924 me
tais mes turėjom tik kerosino 
lempas, kurios švietė mūsų 
gatves. Dabar ne tik Nalchik 
miestą bet ir visą mūsų apie- 
Hnkę apšviečia elektra.

“Nalchik miesto gatvės, kur 
prieš revoliuciją kaimiečiai ve
žimus paskandindavo, dabar 
išklotos “asphaltu.” šalę kalė
jimo pabudavotas didelis vieš- gauna pilną užmokestį. Dabar 
būtis, apsuptas didžiausiu par-(moterys stebisi, kuomet joms 
ku, kuriame darbininkai pra- užmeni praeitus laikus, 
leidžia liuosą laiką. Mes pa-

; iš
vertę

ir būtų

rodė Už ką Komunistų Partija 
stovi ir kovoja, kad komunistų 
platforma už apdraudą bedar
biams, prieš Roose velto naujų 
dalybą ir už pagerinimą abel- 
nai visų darbininkų gyvenimo. 
Kvietė balsuoti už Komunistų 
(darbininkų) Partiją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |r

Iš ALDLD Kuopos Prakalbų
Lapkričio 4 d. ALDLD 84 

kuopa surengė priešrinkimines 
prakalbas. Nors buvo prastas 
oras, lietus lijo be pasigailėji
mo, bet publikos atsilankė 
apie 150 žmonių. Kadangi 
buvo garsinta, kad kalbės de
mokratų, republikonų, socia
listų ir komunistų partijų at
stovai, tai ir publika norėjo 
pasiklausyti, kokia partija ką 
atstovauja ir kokios jų plat
formos.

Republikonų, socialistų ir 
komunistų kalbėtojai atsilan
kė, bet demokratų pasirodė 
anksčiau, apie 2 vai., b prakal
bos buvo garsinta 3 vai. po 
pietuotai tas derpokratas, kaip 
išėjo, negrįžo, tad ir negirdė
jom demokrato spyčiaus.

Visų, pirmiausia; kalbėjo so
cialistų kandidatas į senatą, 
W. Hoodmaker. Jisai kalbėjo 
lėtai, lyg ko bijodamas. Smer
kė demokratus ir republiko- 
nus, piršdamas Socialistų Par
tiją. Jisai pareiškė, buk plat- Į 
forma esantį tokia pat, kaip 
komunistų, tik keliais klausi
mais nesutinką. Girdi, tik rei
kią mokintis, lavintis; tik taip 
valdžią paimsią į darbininkų 
rankas ir įsteigsią socializmą.

Paskiau kalbėjo republiko
nų kandidatė, Mrs. E. Smith. 
Toji ponia kalbėjo trumpai, 
neprisimindama nė žodelio 
apie bedarbius, kaip kovoti, 
kaip gauti pašalpą. Girdi, rei
kėtų įsteigti šiokią tokią ap- 
draudą bedarbiams. Ir užbai
gė kalbą. Kada iš publikos pa
sakė, kad publika reikalauja 
statyti tai poniai klausimus, 
tai ana atšovė,’kad jokių klau-. 
simų neatsakinės. Ir, pasiėmus
kailinius, nubėgo pro duris. Iš j 8 
publikos pasigirdo baubimas. 1

Trečias kalbėjo streiko ko
miteto narys nuo vietinių lai
kraštininkų, kaip “The Morn
ing Call” ir “The Evening 
News.” Nurodė, kad jie strei
kuoja jau 8 mėnesius ir kad 
sunki yra jų kova.

Ketvirtas kalbėjo H. Hoff
man, nuo Komunistų Partijos. 
Reikėtų atiduoti jam kreditą, 
nes yra jaunas vyrukas, ale 
gana geras kalbėtojas. Jis nu-

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks pėtny-
Penktas kalbėtojas buvo* d. ie d. lapkričio (Nov.), pas d. 

J. Siurba, iš Brooklyno. Kai- j F. M. Indrulj, kriaučiaus šapoje, 1321 
bėjo lietuviškai. Jisai nušvietė N. Main Ave., 7:30 vai. vakare. Visi 
darbininkam padėtį aukso ša-Į nariai r1-1[ •- -
lyje-Amerikoj, kur randasi a-!nes yra svarbių reikalų aptarti, 
pie 17 milionų darbininkų be i 
darbo, kurie su savo šeimyną- j 
mis gyyena varge ir skurde ir: 
turi badą kęsti.

šeštas kalbėtojas, netikėtai;

I atsilankykite į susirinkimą, 
yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus.
(270-271)

SHENANDOAH, PA.
ocovais Aaiuuiujao, ncujin.cvc*i , ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

pribuvęs iš Wilkes Barre, Pa., į 18 d. lapkričio (Nov.), 2 vai. po pie- 
kalbėjo angliškai. Nurodė, ko- , tų, Sweet’s svetainėje. Visi nariai 
kia mainierių padėtis. Darbi- (malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
ninkai, norėdami savo stubas svarbių reikalų apkalbėti, 
apšildyti, kasa urvus žemėj, j 
kad kaip nors anglies prisikas. i 
ti. Kaip tik valstijos kazokai , 
sužino, tuojau su dinamitu už-: 
griauna skyles ir areštuoja.!

• Sekretorius.
(270—271)

LINDEN, N. J.
AL.D.L.D. 1(55 kp. susirinkimas 

vf va- 
I Avė. 

Reikia atiduoti kreditą į. J."k. iir 16th St. Visi nariai malonėkite -da- 
Giliui, kuris gana gerai pirmi- 
ninkavo.

Tai tau ir sistema Amerikoj! ’ įvyks. 14 d. lapkričio (NovĄ, 8 
Taip prakalbos ir užsibaigė. ! kare, ’ Rupšio svetainėje, Wood

Vabalas.

lyvaut nes turim daug svarbių reika- 
i lų apkalbėt.

Sekr. O. Veptelienė.

LINDEN,,N. J.
L.D.S. Jaunuolių kuopa rengia ma- < 

skaradų balių, nedėlioj, 18 lapkričio . 
(Nov.),

So. Boston, Mass._ _ . . Visi darbininkiško judėjimo
Nagorskis. Jis ir pirmininką-; rėmėjai, visi dienraščių “Lais- 

*vės” ir “Vilnies” skaitytojai, 
(susirinkite penktadienio vaka- 
' re, 16 d. lapkričio, Lietuvių 
(svetainėj, 180 New York Avė., 
.pasitarimui mūsų judėjimo 
svarbiais reikalais, kurie rišasi 
su visomis darbininkiškomis 
organizacijomis. Labai svarbu 
šiame susirinkime būti jaunuo
liam ir suaugusiom, choro na
riam ir nariam visų draug. bei 
organiz. Bus ir d. P. Buknys, iš 
Brooklyno, kuris pasakys įžan
ginę kalbą šio mitingo disku
sijoms. Mitingas prasidės 7 :30 
vai. vakare.

i
i Kaš tik turite kokių suma
nymų, patarimų, ar 
mų—būkite šiame
Kam tik rūpi mūsų spaudos 
platinimas, draugijų reikalai ir 
abelnai skleidimas darbinin
kiškos apšvietos, rūpinkitės pa
tys'ateiti ir atsiveskite kitus.

M. Dobinis.

vo.
Nashua Gyventoja

Lawrence, Mass
Spalio 30 d. kalbėjo draugas 

Paul M. Wicks, Loomfikserių 
Svetainėj, 53 Margin St. Drau
gas Wicks buvo Socialistų 
Partijos Mass, valstijos pildan
čiam komitete, o dabar kan
didatavo į senatorius ant Ko
munistų Partijos tikieto. Pub
likos buvo mažai, nes svetai
nė toli, beveik jau už miesto. 
O kitas dalykas, tai nebuvo 
geros progos išgarsinti. Pra
kalbos buvo rengiamos gatvėje 
ir buvo nuėję gaut leidimą iš 
policijos. Policija prižadėjo, 
bet vėliau nedavė, teisindamie
si, būk republikonų ir demo
kratų partijos turinčios užėmę 
tuosiįkampus, i tai kaip pabaig
sią kalbėti anos partijos, tada 

šimtus!čia visi kolektyviai valstiečiai; tai’. ....... “ ^7'

da šita mokykla buvo pradėta, 
1924 m., tai nei balkarianai 
nei kabardinai neturėjo savo 
abėcėlės. Pusantro nuošimčio 
mūs apielinkės gyventojų ga
lėjo skaityti, bet ir tai ne sa
vo kalboj.

“Nauja Ivanovka turi 1,300 
vaikų, kur 54 asmenys juos 
prižiūri, kuomet jų motinos 
darbe. Vaikų prižiūrtojai

Nalchik apielinkėj visiškai 
statėm šitą miestuką ant lauki- nėra 
nių vaisių, kurių per
metų niekas nerinkdavo, taip I Mes turim drūtą ekonominį 
ir supūdavo. Dabar mes pasta- fundamentą. Sugrįžk į du 
tėm penkius fabrikus, kuriuose metu, o pamatysi, kaip greit į 
konservuojam visokiūš Vaisius I pas mus auga kultūra.”

• j- -j „i- Karoeu anos partijos, rautindividualių valstiečių, ga]gsią kalbėti mūsų kandida

klausi- 
mitinge.

Linden svetainėje, Woud 
Avė. ir 16th St., 8 vai. vakare. Visi 
draugai ir draugės malonėkite daly

ki vaut kartu paremsite jaunuolių kuo- 
Kliubo salėj, 376 Broadway, pą ir linksmai laiką praleisite. Taip- 
bus mokykla SU prakalbomis, f,1. pirmutinis maskaradų balius.

17 7 x VlCI n 4-/11 Ir t «-» — I--.— .'X
_ v . -j .7 • — — 1 z.’ * ’ v*vvimvv aponcilIs studentų Hpsiemc pasakyti, gante, kuo juokingi 
prakalbą d. Barčius, senas vei-1 įžanga tik 35c. 
kėjas So. Bostone. Apie ką jis 
kalbės—nežinau, greičiausia,
apie dienos klausimus. Bus vi- ( 
šiem žingeidu išgirsti. Taipgi į _ .. .. , __ • ! 33 kp. mėnesinis susirinkimas
bus pamokos IS Komunistų įvyks trečiadienį, 14 lapkričio, LDP 
Manifesto antro skyriau.% To- [ Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare, 
del visi būkite laiku. Prasidės 1 

vai. vakare.
I 

Iš Komisijos.

Ateinantį ketvirtadienį, 15 
d. lapkričio (Nov.), Piliečių

Visi ateikite apsirengę kaip kas iš- 
au, tuo geriau.

Kviečiau Jaunuoliai.
(270—271)

ELIZABETH, N. J.

j Visi nariai malonėkite dalyvaut nes 
j turim daug svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr. V. Sheralis.
(269-270)

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ūkininkų Kliubas rengia 

koncertą ir balių “Laisvės” naudai,

VALDOVŲ ŠMUGELIS
PARYŽIUS. — Specials1

< , .. 1 | nv/ivertą ir oanų "Liaisves" nauaai,
Finansų Kompanija su sa-; nedėlioję, 25 lapkričio, 10 w. 22nd 
VO beverčiais Šerais išsūko St- koncertas prasidės 5 vai. vakare, 
100 milionų frankų pinigų iš Į orkestros. Koncerto programoj da- 
Žmoniu. Suktybėje dalyva- ;h'vausy ž-vmūs dainininkai; dainuos

• / Visniauskąs ir kiti, ir bus Rusų
VO vice-admirolas Dumesnil 1 jaunuolių stygų orkestrą. Kviečiam 
ir kiti augšti valdininkai. visus dalyvaut, įžanga tik 35c. I <

Speciale

Matote, kokia “gera” polici- '■ 
ja! Leidimą duoda susirinki
mui 11 vai. nakčia, kada žmo
nės nueiha, miegoti, 'žinoma, 
kokios partijos,' tokia ir jų po
licija. Kaip tos partijos netar
nauja ' darbininkams, ‘ 
policija priešinga 
kams.

Teisybė, tie ponai 
sus kampus ir rėkė 
spykerius,” melavo 
jams, mulkino juos, 
darni viską gerą padaryti dar
bininkams. Ir patys save per
sistatė gerais. Sakėsi, kad jų 
moterys turi po 2, o kai katros i 
po tris vaikus. (Taip, kaip pas ! 
Hitlerį ir Mussolinį! Agituo- ■ 
ja, kad darbininkės taptų gim- į 
dymo mašinomis.). Matote,! 
kuom jie giriasi, su savo nu-' 
tukėlėmis, iš kurių nei viena I 
nemačius dirbtuvės ir nežino, Į 
kaip ten mašina sukasi. Susi- 
pratusiem darbininkam ne gal-; 
voj jų pačios. Suruk tu, po- Į 
nuli, ir su savo meiluže: kaip ; 
tu nenaudingas, taip ir tavo 
visa šeimyna!

Draugas Wicks yra geras ; 
kalbėtojas. Aiškino visas par- • 
tijas ir kam jos tarnauja, pra-1 
dedant republikonais ir demo- į 
kratais, užbaigiant socialistais. ' 
Jis nemato jokio skirtumo tarp i 
šitų partijų, jie visi tą pačią 
muziką grajina. Draugas 
Wicks pasisakė delko jis me
tė Socialistų Partiją ir įstojo 
Komunistų Partijom štai jo 

įkalbos ištraukos:
“Aš einu su komunistais ge- 

;rai permatydamas Komunistų 
( Partijos liniją ir jos programą. 
; KP yra tik viena partija, kūri 
(tikrai ’kovoja už (darbininkūs 
I ir yra pasiryžus laimėti tą sun- 
ikią kovą visame pasaulyje, 
(kaip laimėję Sovietų Rusijos 
darbininkai, šiandien ten ne- 

_______ _  . ~ ____ ___ ________ Darbi- 
Draugo F. B. Chas paminėji- hkos susirinko apie 200. Pa- ninkai laisvai budavoja sočia- 

(mui Concord, N. H., akmenų'gal Nashua, tai mes skaitome ' liziną.
iįlipuotojai, kur d. Chas daugybai gerai. Publika buvo vi-’ “Dabar paimkim socialistus, 
(tfirbo, paaukojo didelį, labai.sokįU tautų. Ir prakalbą bu- Vokietijoj socialistai turėjo vi- 
gražų paminklą su atžymėji- vo interesinga išgirsti, ries visi są valdžią savo rankose, taip- 

ijnu, kad d. Chas buvo nenuil- klausės su atyda, išskiriant po;; gi Austrijos socialistai turėjo 
•stantis darbuot. ir komum, ir “vaikučių,” katrie^ biskį valdžioje daug galios. O kas 
su atatinkamais ©balsiais, į§-jtrukšmayo ir buvo įsigėrę. O šiandien dedasi? Kruvinasis 
kaltais vienoj paminklo pusėj.’dar pagirtina, kad daug jau-'fašizmas. Darbininkus kanki

nte nriPŽAkinPR misps vra akis guolių buvo. Matyti, kad ir Į na kalėjimuose. Galvos kapo-

Washington, N. H
Spalio 21 d. buvo draugo 

Fred B. Chas mirties paminėji- 
Anas. Suėjo lygiai metai laiko, 
kaip d. F. B. Chas pasimirė 
dar ne labai senas būdamas. 
Draugo Chas mirties priežastis 
tokia, kaip ir daugelio darbi- 
nmkų kad yra šiame kapitalis
tiniame surėdyme.

Draugas Chas buvo nenuil
stantis darbuotojas Komunistų 
Partijoj per kokią 20 metų, 
kur darbavos organizuodamas 
farmerius ir miestų darbinin
kus. Draugas Chas neatsisakė 
nuo jokio darbo: kur tik rei
kėjo, ten apsiimdavo. Taip ir 
metai laiko atgal d. Chas buvo 
išrinktas nuo Farmers’ Protec- 

z tion Ass’n. maršavimui į 
' Washingtoną, kad atstovauti 
farmerių reikalus. Toj kelio- 

Aiėj d. Chas sušalo ir gavo 
plaučių uždegimą, kas ir buvo 

;d. Chas mirties priežastimi.
v Į d. Chas mirties paminėji- 
įtną susirinko jo seni draugai,

su virš 100 automobilių. Buvo 
8 kalbėtojai, visi d. Chas drau
gai, kurie dirbo vienose orga
nizacijose praeities darbus ir 
kai kurie pasilikę užpildyti d. 
Chas vietą, čia pažymiu jų 
vardus: Henry C. Irim, nuo 
TDA; Samuel Ball iš Wash
ington, N. H.; Morris O. Hud
son, Claremont, N. 
Wilgus, Jr., Barre, 
Harold Gebbs, N. 
town, Mass.

Motina Bloor nuo 
tų Partijos Centro 
pasakė įspūdingą

H.; Jack
Vt.; Dr.

Charles-

Komunią- 
Komiteto, 
prakalbą. 

Po kožno jos išsireiškimo buvo 
smarkus delnų plojimas. Jinai 
prisiminė apie Sovietų Sąjun
gą ir apie Paryžiaus Kongresą, 
kaip tenai moterys pasižadėjo 
sykiu su vyrais smarkiai kovo
ti prieš karą ir fašizmą.

Pabaigoj prisiminta apie 
/‘Daily Worker” ir jo sunkią 
padėtį. Paprašė dalyvių kiek 
kas išgali paaukauti. Aukų su
rinko $16.85. Tai pagirtinas 
dalykas, kad nepamiršta savo 
klasės laikraštį.

šitos’ prakalbos buvo sako- 
. . __ t .r - mos namuose prieš išvažiuo-
•kurie dar būdami Socialistų , jant į kapines. Prie kapo pa- 
wPąrtijoj dųrbo sykiu su d. sakė atatinkama prakalba d. 
jChas. O paskiau, kada SP ski- pred Spark, iš Boston, Mass. 
|lo, tai d. Chas nesvyruodamas 
‘perėjo į Komunistų Partiją ir 
joj dirbo iki mirties, neapleis-1 
Rainas vienai minutei aktyvaus 
jdalyvavimo. Už tai d. Chas 
/užsipelnė riuo darbininkų di
džiausią pagarbą. Draugas 

/tz*<Jhas kandidatavo į senatorius , 
7 ant Komunistų Partijos tikie-1 
‘: to 1928 metais ir į gubemato-1 

*rius 1932 m. i

Nashua Gyventojas.

Nashua, N. H
Iš Ann Burlak Prakalbų
Lapkričio 1 d. įvykę pra- • 

įkalbos buvo pasekmingos, pub- ra kankinių ir areštų.

įį

'su atatinkamais ©balsiais,
K ■'

C*1 VU *0 V1VXAVJ j^CAl J UAAn AW

iJš priešakinės pusės yra akis! puolių buvo. _ „----- ..----------Y--------- - -----
(traukiantis ir jaudinantis ženk- ’jaunimas pradeda> interesuotis 1 jamos tiem patiem socialistam, 
Jas, tai kūjis ir pjautuvas, komunistinėmis prakalbomis. Įtik ne lyderiam, ai e eiliniam
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Lietuvių Darbininkų Dienraščio “Laisvės” Naudai Puikus

BANKETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-JOS 7-tas APSKR.

Šeštadienį (Sukatoj), 1 d. Gruodžio (Dec.), 1934LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS SILVER IR E GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

Gerbiamieji: Šis bankie- 
tasiir šokiai, o taipgi ir kon
certas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų 
buvusių South Bostone.

Bus piukių ir įvairiausių 
valgių.

Koncertinę programos da
lį išpildys jau ^gerai lietuvių 
tarpe žinomi i dainininkai, 
Adele Mickevičiūtė iš Prov
idence, R. I.; Ignas Kubi
liūnas, southbostonietis; vie
tinis Merginų Kvartetas ir 
chorvedys Petrikas, daini
ninkas.
šokiams grieš Worcesterio' 
Orkestrą iki vidurnakties.

Zuzana Navickiene, kon- 
tra-alto iš Norwood, Mass., 
Eva Sideriute, lyriškas so
pranas iš Hudson, Mass., ir 
Aldona Klimiūte, koloratu-

ra sopranas, iš Brooklyn,

Aldona Klhr.iūtč
Koloratūra sopranas, iš Brook

lyn, N. Y., dainuos šiame' 
bankiete.

Įžanga: Į bankietą, koncertą ir 
šokius—85c., bet perkant tikie- 
tą iš anksto—75c; tiktai šo

kiams—40 centų.

ŠiAme bankiete, koncerte ir šo
kiuose dalyvaus daug publikos 
iš visos Naujosios Anglijos 
miestų ir miestelių. Tai bus 
pirmutinis tokis milžiniškas su
ėjimas lietuvių darbininkų. Pa
imtos abi Lietuvių svetainės.

Nuoširdžiai kviečiame . visus 
lietuvius darbininkus dalyvauti 
šiame dienraščio “Laisvės” 
naudai bankiete. Atsilankyda
mi, jūs netiktai paremsite savo 
reikalus ginantį dienraštį, bet 
podraug ir smagiai pasilinks
minsite, o taipgi skaniai pavąl- 
gysite.

Prašome įsigyti tikietus išanksto, kad būtumėte užtikrinti su vieta. Tikietai gau
nami pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.

Kviečia Rengėjai*

Būtų pageidaujama daugiau (nariam.
1 ' 1 ■” Gal (uostė su Hitleriais,

džiugi- Būtų pageidaujama daugiau ’nariam. Lyderiai greitai susi
nantis visus susipratusius dar- tokių prakalbų surengti. Gal poste su Ilitleriais, Mussoli- 
.bininkus. Kada, nuvažiavę ant galėtų kaip nors išjudinti lipniais ir kitais ponais, jie par- 
4kapo, pamatėm tą simoblį—'Nashua žmones į veikimą. Tik' ’ 
*kūjį ir pjautuvą—nevienam iš-! gaila, kad lietuvių 1 
įspaudė ašaras iš akių. (matėsi tose prakalbose. Lie-(ir vėl sėdi ramiai.

Dalyvavo apie 300 žmonių,‘tuviai turėtų daugiau lankyti1 “n

‘brangiausia ženklas,

'Nashua žmones į veikimą. Tik'davė darbininkus, nelyginant 
...................... i ne daug | Judošius kristų už 30 grašių, 

(matėsi tose prakalbose. Lie-(ir vėl sėdi ramiai. x
O Komunistų Partija nuo



c

s

Penktas Puslapisf i

Girniai, S. Talatka, K. J. Ru-

u.

Telephone, EVergreen 8-9770

, AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVICItJTE

ma platforma del vienybės dar- kad '

K®N;EX?ELLER

20 St. Jameis St. East 
Tel. HArbtfur 8424

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms> 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

ninkišką spaudą ir ją remdavo ■ 
kiek leido jo gyvenimo apysto- 
vosy

Brangus Antanai! Mes esą-: 
me labai susirūpinę jūsų rieti-1

revoliucinius darbininkus rėfor- 
mistinėse unijose!

Jeigu reformistiniai biuro
kratai taip ima Vięnybės klau
simą, tai aišku, kad jeigu revo-

Nuo. Reirmatiškę 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N< Y.

ko j organizacijoj, ALDLD 82X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirksimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

Raudonų darbo unijų iškelia- jų vienybės formą. Reformistl-
... - ’ nių unijų biurokratai visaip sa- tų sąlygas, tai reforihistai va-!kairi susigraudinę tuomi,

bo unijų, imant atydon revoliu- (botažuoja unijų vienybę. Dar dai, prisidengdami visokiais negalėjom ateiti jums į pagal-'

Vaichkauskas.
Johniš G-is.

bą paskutinėse minutėse jūsų < 
,su ju-'

LAISVE’
a.r. •. r ■' r,- f-'-rij. “ :

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

liucinės unijos priimtų reforms- j keta mirtimi, bet labiausiai lie- Į

3

Volodirtiir Kuzmič. • Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa)

• Aš šokau prie Tumilovo ir su gelum
bės šmotu nuplėšiau ordeną ir sviedžiau 
jį po kojų. Aš vargiai nulaikiau save, 
nepaleidęs kulkos į pulkininko kaktą.

—Ar taip pat jūs stovit ten greta su 
Škurku, ’kuris nulupo vaikams skūras, 
prieš generolą Holmaną?

Mano ranka nesuvaldomai išsitiesė 
I^ie revolverio, bet valia ir savęs kontro
lė pergalėjo.

—Sargybiniai, atimkit lopetas nuo ka
rininkų !

Sargybiniai atėmė lopetas ir ponus ka
rininkus pastatė prie duobės. Aš nuėjau 
ir dvi ašaros (del pykčio ir nerviškumo)- 
išsirito anėt blakstienų.

Lucija momentui pasidarė įdūkusiai 
žiauri. Ją interesavo Tumilovas.

—Pone pulkininke! Ar jūs atmenat Į 
radio muziką? Ar jūs girdėjot, kaip su
griovė didžiulė Bethoven—mūsų kanuo
lės? Matoamai, jūs tada rašėt “doku
mentą”. Ar taip, ponas pulkininke?

Aš ir Rubenko pamatėm, kad garbin
gas ponelis, apsivilkęs į pulkininko uni
formą, sudėjo rankas ant krūtinės ir pa
žiūrėjo tiesiai, užsispiriančiai.

—Rolė rusiško Napoleono tau nepri- i 
tiks!—sakė Lucija. j

Aš girdėjau:—jos balsas kimo nuo di- ’ 
delio įtūžimo.

Tumilovas užsidegė karštai, kaip šiau- j 
dai, ir išsitempdamas metė savo ūsus ! 
augštyn. 1

—Su paleistuve aš nekalbu!
Pulkininkas, rausdamas iš gėdos, atsi

stojo priešakiu ir laukė. Laukė šūvio, 1
• I

bet jo nebuvo.
—Pasivėlinot jūs, pone kraugery, su ' 

jūsų narsumu,—ištarė Antonijus. Jei Į 
jūs sprendžiat, kad kiekviena proletarė į 
yra paleistuvė, tad jūs apsirinkat... i 
Na, aš manau, kad diskusuoti yra jau ; 
pervėlu... Šalin antpečiai! i

Ir, kol jis stovėjo, aš nuplėšiau auksi- ; 
nius antpečius ir trenkiau juos į limpantį Į 
molį. Į

—Lucija, jau laikas nuraminti šiuos j 
gyvus lavonus. * !

Lucija, atsitraukus tris žingsnius, iš- ( 
tiesė revolverį į pulkininką.

—Jau laikas! Senai jau yra laikas!
Aš sudrebėjau ii\sustingau. Lucija iš

šovė taikingai ir todėl kraujuota 'pute
lė, išbėganti iš burnos, išnešė iš ten šu
keles suskaldytų dantų. Nušautasis tuoj 
išbalo ir, kol skirstės ore parako dūmai, 
Lucija jau pagavo ant taikinio kitą.

—Lucija, jūs laužot discip....,—nuo- • 
gąstingai surikau aš.

Pasigirdo naujas šūvis ir nušautasis

I įsirito į duobę.
Tada šviesaplaukis karininkas ir kiti 

belaisviai pašoko ant kojų ir trukdančiai 
vienas kitam suriko:

—Už atimtuosius dvarus ir turtus mes 
atkeršysim jums..: Atkeršysim... ten...

—Naujas garlaivis ateina su granato
mis!

—Ofione! — perrėkė juos Antonijus.
—Taip, Ofione. Ji atveža mūsų kerš

tą iš vakarų!
Antonijus užsidegė:
—Jūs esat gyvieji lavonai! Nereika

lingi dabar jūs! Lai gyvuoja gyvybė ir 
revoliucija! — entuziastiškai suriko An
tonijus. į'

—Lai gyvuoja proletariatas! — paan
trino Lucija, davusi dvi juostas ugnies 
dviems karininkams.

Tai buvo įtempčiausios minutės.
Bardami nesulaikomą Lucijų ir Anto

nijų, kurie paprastu ramumu nušovė du 
karininku, aš, drauge su Rudenko, metė
mės atimti revolverius. Per tą laiką, 

' kuomet Rudenko ėmjesi su milaniečiu 
(jis tuojau revolverį įsidėjo į makštį), aš 
pagavau Lucijos ranką ir jėga nulenkiau 
žemyn.

—Sakramento! Porka madonna! Jė
ga. ..—Bet ji, tąsydamos ant žemės, dar 
vieną sykį iššovė. Josios kasos pasileido, 
puolant į žemę, tarsi kaštaninčs spalvos 
šienas, ir krūtinė kvėpavo tvirtai ir gi
liai, tarytum norėjo perplėšti drabužius, 
iššokti laukan, pamatymui, kaip užsi
baigė nemaloniausia ir būtina kova, re
voliucinė privalybė—sušaudydamas atlie
kamų ir nenaudingų naujai draugijai ka
rininkų.

.. .Mes" užpylėm kapą.

... Ir kanuolės iššovė saliutą mirčiai ir 
solidarumui.

Ar Jis Pamylės?
—Karamba! Sustok!
Įkirėjo man suktis, kaip vėjinyčiai, de- 

nikiniškam užfrontyj, be kokio nors pla
no ir .apgalvojimo atakuoti nedidelius 
būrelius baltųjų, visur padaryti chaosą 
ir netvarką. Mūsų batalijonas susijun
gė su partizanišku skyrium ir labai pa
didėjo. Jei man rodėsi, kad mes esam 
sniego kamuolys, rietantis nuo kalno, tai 
nei man,-nei mano raudoniesiems drau
gams nepatiko, kad čia šis ritimasis turi 
inerciją daug stipresnę, negu noras ir 
planas, ir kad mūsų sniego kamuolys ri
tasi ne į kelią, bet į. nežinomus klonius.

—Mes privalom prisijungti prie regu- 
liariško skyriaus Raudonosios Armijos, 
—pastačiau įnešimą kariškam posėdyj.

(Daugiau bus)

Darbo Unijų Vieny 
bes Platforma

O. Piatnicki
III tatymų, kova prieš reakciją, ko-

Kokia yra platforma sudary-, va už streikų laisvę, kova už 
mo bendrų darbo unijų, kaip sutrumpinimą valandų
galima jas apjungti ten, kur nenumušant algų, už pakėlimą 
vienybės klausimas konkrečiai algų ir įvedimą įvairių darbi- 
stovi' '(Frąnėija, ir Ispanija) ? ninku apdraudimų valdžios lė- 

(tikrinimas: proporcionalių rin- 
■ kimų, laisvė kritikos ir dėirio- • 
kratiškas tvarkymasis unij'ose.

Reikia atžymėti, kad raudo
nųjų (revoliucinių) unijų kova 
'už unijų vienybę Ispanijoje su
trukdoma tik todėl, kad buvo 
apleistas darbas vienybės ko
mitetuose. Tik paskutiniu Tai
ku jie pradėjo patąisyti tas 
klaidas.

Kiek kitaip unijų vienybės 
klausimas stovi Frančijoj. Ten 
gyvenimas jau iškėlė naują ūhi-

Kaip stovi klausimas unijų šomis ir t. t.; organizacinis už- 
vienybės Ispanijoje? Ispanijoje' 
yra revoliucinės linijos, anar- 
chistiniai-sindikalistinės, refor-1 
mistinės ir, ant galo, daug au-' 
nominių unijų. Sąlygos del ap-; 
jungimo visų Ispanijos darbi
ninkų unijų yra tinkamos. Vi
suose streikuose, paskutiniu lai
ku, dalyvavo nariai visų linijų, 
net ir tada, kada vadovai re- 
formistinių ir sindikalistinių į 
unijų nešaukė savo narius įl 
streikus.

—-b-A

Francijos unijų biurokratai ' Brangus mūsų drauge Anta- 000 darbininkų ir valstiečių, 
braukime turi didelį patyrimą, nai! Ilsėkis ramiai per amžius.. Leningrado demonstracijoj 
Pirm unijų skilimo Francijoje Lai būna jums lengva šios ša- maršavo 1,500,000; Kijeve— 
jie išbraukė ištisas unijų orga-i lies juodoji žemelė. O mes lie-i 400 000 Charkove 300,000,

• Rostove 250,000. Demonst
racijos įvyko ne tik visuose 

* miestuose, bet ir daugumoj 
kaimų.

nizacijas, kurios kovojo pries kam nuliūdę netekę tavęs, 
klasių bendradarbiavimą. | Tavo praeities draugai: Jo- 

| Ar gali raudonosios Franci- nas Gudonis, A. Yetcka, J. S 
’jos darbininkų unijos eiti į to
kius spąstus? žinoma, kad ne, dalevičius, J. Gražauskas, 
I ir kovingos unijos ten neis.
'.Raudonos unijos kovoja už uni-' 
jų vienybę, ant platformos, kuri i 
'reikalauja laidavimo tam tikrų! 
'sąlygų, prie kurių būtų galima 
Įveikti apjungtose unijose.
! Ar reikia atmesti unijų vie- 
Įnybės mintį Francijoje, todėl, Į 
i kad reformistiniai biurokratai i i i
ją atmeta? Raudonos unijos sa-, 

; ko: niekados. Dar daugiau; Į 
'Francijoje plačiosios,masės dar-; 
ibininkų iy tarnautųjų, tame 
Į skaičiuje didelis skaičius Vefor- 
1 mistinių ir autonominių unijų:

Saar srities darbininkai 
| visuose svarbesniuose mies
tuose demonstraciniai pami
nėjo Rusijos revoliucijos

LIETUVIŲ i

Valizų Krautuve
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patinimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Į Austrijos Darbininkai 
Demonstravo Miškuose ™t,!

VIENA.—Pasaulinio ka-' ........
Iro paliaubų dienoj tūkstan-: , _ .

MĖNRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI
mus miškuose” apie šalies so- VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

................stinę. ' Demopstravo prieš:
narių, jau pradeda įsitrauktu | fašizmą ir reikalavo pallUO-I fcengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

! platu bendrą frontą prieš refor-j Suot visus darbininkiškus e /n - .
. politinius kalinius. Poroje; ^60611016, L 01611(1 GiTOdZlO (9666111061)Francijoje iki 1 d. rugsėjo vietų uolienos būriai uzklu-. w iavww y z

PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;

mistų vadų norą, u i politinius kalinius.
Francijoje iki 1 d. rugsėjo vietų policijos būriai užklu-Į 

jau buvo susidarę 166 apjung- po mitingus ir bent vieną' . 
tos unijų organizacijos, tarpe demonstrantą nušovė. i 928
gelžkeliečių—105, tarpe tabako ,______ 1_______ Į ’,
darbininkų — 27, tarpe, Pary- . is £• • «
žiaus susisiekimo palaikymo IVllllOSlBl Udf blIlIllklĮ 
darbininkų—12, mainierių taiy^ 001)0 D ••
pe-3 ir tt. Vienybės.Aud<i- į MEd 06010051 FaClJOSC i 
mas apima darbininkus ir kitų I 
šakų. • • į MASKVA.—Minint bolše-1

šis vienybės būdas negali ne- vikiškos revoliucijos 17 me-1 
daryti spaudimo į reformistinių tų sukaktuves, Maskvos gat- 
unijų biurokratus vadus, ne- ?vėmis demonstravo 1,750,- 
paisant, kokius jie turėtų suda- _ 
rę planus del besąlyginio rau- ‘ 
donų jų darbininkų unijų įsto- 1 
jimo į( reforrhistines unijas. i 

Ar vengia raudonos . unijos ; 
unijų apjungimo? Ne. Raudo-Į 
nos unijos stengiasi įvykinti • 
vienybę, nors ir tokiu būdu, ap- Į 
jungiant įvairias unijas vienoje ' 
industrijoje. Tos unijos, ku- Į 
rios apsijungia, išstodamos iš 
reformistinių unijų ir revoliu
cinių unijų centrų, arba dar 
palaiko ryšius su centralinęmis j . 
organizacijomis, gali suvaidinti! . 
labai svarbią rolę unijų apjun-i* 
gimė . ‘

Ištisus metus laiko reikėjo 
suęik.voti tam, kad-įrqdžius rei
kalingumą veikt rėfbrmistinėse 
unijose. Dabar tas reikalingu
mas žodžiais jau neatmetamas, 
bet: darbe dar nėra reikalingo 
pagerinto veikimo nuo VI ko
munistų Internacionalo Kongre
so Ir V Raudonojo Internacio
nalo Kongreso.

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ:

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

kalu. Jis pasiūlė revoliucinių 
unijų nariams- besąlyginiai įs
toti į reformistines unijas ir 
panaikinti savo unijas. Prie to, 
'reformistiniai vadai pareiškė, 
kad tik po tokio revoliucinių 
unijų įstojimo į reformistines 
unijas bus pakeltas klausimas 
apie tai, ar šaukti nacionalį 
unijų suvažiavimą, ar ne. Tik
rumoje tatai reiškė: mes, re- 
formistai, pažiūrėsime, kokios, 
bus mūsų jėgos po to, kaip rau
donųjų unijų nariai s^tos į re
formistines unijas; jeigu revo-^ 
buciniai darbininkai višūrj uni-j 
jose bus mažumoje, tada mes 
sušauksime kongresą ir užtvir
tinsime mūsų viešpatavimą ;het 
jeigu revoliuciniai darbininkai i 
stambiose unijose pasirodys di
džiumoje, tada mes atidėsime 
kongresą ir jį sušauksime jau

North Bay, Canada
Staigia mirčia mirė Antanas 

Siniauskas, 29 metų amžiaus, 
kilęs iš Lietuvos, Alitaus aps
kričio, Leipalingio valsčiaus. 
Atvykęs į šią šalį 1928 metais. 
Pirmiau gyveno Montreale, bet 
per paskutinius kelius metus 
dirbo ant Trans-Canada kelio 
vergijos kempės. Paskutiniu 
laiku liko atleistas iš darbo ir 
buvo laikinai apsistojęs North 
Bay, kur ir užbaigė savo gyve
nimą.

Lapkričio 2 dieną, vakare, 
kaip išėjo į miestą, tai ir ne-Į 
grįžo. Lapkričio 3 d., anksti 
rytą, policija rado ant CPR( 
gelžkelio jardo jau i 
Gydytojui apžiūrėjus ir nera
dus jokių žaizdų ant jo kūno, 
pripažino, būk tai miręs šir
dies liga. Bet tikrųnioje neži-; 
hia kas su, juomi ątšitiko, nes' ‘ 
paskutiniu laiku buvo labai, 
neramūs1 ir1 nervuotas ir jokios. 

i pagalbos ‘ i‘Š niekur negaunant 
pabaigė šaVo gyvenimo pasku
tines' minutes vienui vienas. ■

Antrinas Siniauskas buvo J’u Dūdų 
klasiniai susipratęs, laisvų pa- kudo °nesip'Jantate'

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

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

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

MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS
Puikiai pasižymėjusi dainininkė

RUSSELL O. DREGER
Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko sotų

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.

I PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

Sergančių Vyry ir Motery Iff IJU LIGOS 
Ckrrtrt'Įolroe I irtfte CvJomncnegyvą, i CĮiicniškos Ligos Gydomos

' Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- ! 
jo Nesveikumai,1 

. Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir M^Šla- ' 
žarnas pigos, A- 
b e 1 h as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 

________k i Nėsveikavi- 
Gėrklės, Plaučių, Kvępuojamų- 
idų if kitos Vyrų ir Moterų , li- 

jeigu turite kokį negerumų, 
esuprantate, su pasitikėjimu 

žiūrų; priklausė darbininkiš- ateikite pas Dr. Zins.
tik tada, kada Wlnsi^ " " ' ‘ ~ '

bo unijų, imant atydon revoliu- .botažuoja unijų vienybę. Dar dai, ]_
cinę šalyj padėtį, turi savyj to-’nesenai reformistinių unijų cen- pasiteisinimais, pirmiausiai pa
klus reikalavimus: panaikini-|tras atsakė į revoliucinių unijų sirūpintų išbraukti iš 
mas visų priešdarbininkiškų įs- centro pasiūlymą vienybės rei- tų unijų revoliucinius

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu* 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

: DRt L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

JUOZAS 
KAVAL/AUSOS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
Philadelphia, pa.

Teletonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
I Y. Pradžia 8-tą vai. vakare.

Malonėkit atsilankyt
Af. Misevičienė, Sekr. Lietuviai Dailydės (Carpenters)

Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus '
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

LIETUVIŲ KOMFRAKCIJOS 
1 SUSIRINKIMAS

Lietuvių Komfrakcijos susi- 
i rinkimas įvyks trečiadienio va- 

I., Laisves 
Visi partijos ir ly-“Uošvė Į Namus, Tylos Kas Remia “Daily Workerj”, Bruno R. Hauptmann Padės ir kiti bl" Jan"

Nebebus” i Visa darbininkų organ i-Į Pagauti Tikrą Vaiko Vagi • Po judžio dar bus koncerti-1 gos nariai turi dalyvauti
Ta? yra labai graži ir juo-| 

kinga komedija, kuri bus su
vaidinta lapkričio (Nov.) 
4 “T.nitjvon” n i n ė ip
I^rimer Street, B’klyn, N. Y?, j nusitarė sukelti $200 ir jau į- 
LDS 1-mos kuopos. teik6 .?90-. visa eil6 1,blnl,)
' Vaidylomis yra gabiausios' 0|,«anizaci« taiP.«' suk5,S p0 
Brooklyno spėkos meno : 
je: J. NaJivaika, Sadauskienė, į 
Krancaitė, Marcinkevičius ir L. ( 
Kavaliauskaitė.

Draugai, įsitėmykit dieną, į 
kad turėtumėt neužimtą 25 d.i 
lapkričio ir galėtumėt pama-joras> 
tyti šią komediją. Kviečia vi 
sus.

25 
din:

Visa eilė darbininkų organ i-Į 
zaciju nusiskvrė kvotas kieki 
sukelti paramos revoliuciniam j 
“Daily Workeriui.” Skrybėlių 
bendras darbininkų komitetas

srity, i tam tikrą sumą. Visi) darbinin- 
jkų pareiga visomis jėgomis 

L*; gelbėti “Daily Workeriui.”

Rengimo Komisija.

Labai Gera Brošiūra

Pagauti Tikrą Vaiko Vagi !
Skelbiama, kad Bruno R. 116 programa. Dalyvaus ir Ai-;

I Hauptmann, kuris laikomas
Flemingtone kalėjime ir ^altj-.Fnsemblis,^ kinis labai giažiai 
namas pavogime Lindberghų 
vaiko ir jo nužudyme, pasiuntė 
į Washirigtona žinią, pasižadė-j

do Choro garsusis Merginu
Sek

Bedarbiai ir LaGuardia
LaGuardia, New Yorko ma- j

sako, kad jeigu uždėtų tuos pinigus gavo 
ant turčių įplaukų New Yorke prietelio, kuris paskui išvažia- 

! tik po 1/2% taksų, tat būtų ga

, „ , IŠRANDAV UJIMAI
dainuoja. Bus n kitų konceiti- PASIRANDAVOJA 4 dideli kamba
rių spėkų. . rjaj anį pirmų ir antrų lubų. Ant

i wasnmgrona žinia, pasizaae-, I l<‘ taip svarbų parengimų, pinpQ lubų randa . $15, ant antru 
damas pagelbėti pagauti tikra I kurio visas pelnas skiriamas, J" . °T«
Lindberghų vaiko vagį. Pas Komunistų Partijos dieni ascitu | Middleton St. Brooklyn, N. Y. 
Hauptmanną atrado arti $15 .-j Daily Worker, įžanga tiktai, (269-274)
000 Lindberghų pinigų, kuriais;20 centų ypatai. 
jie užmokėjo už vaiką, kad i

! vagiai grąžinti] jį jiems, 
j Hauptmann teisinasi, kad jis

nuo savo

t,rS;L£“nS£.?,S| reikalavimai
kalno!

Visi ateikite!
Rengėjai-

vo Vokietijon ir ten numiręs. 
‘ar gau-I Įima sukelti mažiausiai $50.- Tai kokį vagį jis dabai 

•000,000 įplaukų, iš kurių būt dys ?
galima šelpti bedarbiai. Bet; 
LaGuardia vėl teisinasi, kad 

Visuose Komunistų Partijos ’jįs negali padaryti, nes ai- 
ir kitų revoliucinių organizaci-; dermanai priešingi, žinoma, 
jų parengimuose dabar yra . LaGuardia kalba neva už be
plaunama labai gera J. Stali- i darbius, bet dirba už kapitalis- 
no brošiūra “Foundations of tus įr pasiteisina visaip gudra- 
Leninism” (“Leninizmo Pama- vedamas. K Darbininkai nieko 
tai”). Ją pirmiau pardavinėjo .gero iš jo nesulauks, jeigu per 
po *40 centų, bet dabar Inter-1 kovą neprivers kap. valdžią 
national Publishers išleido' teikt bedarbiams pašalpą. 
100,000 kopijų, tai pardavinė-!_______________
ja tik po 10c. Ji yra anglų j g(aj Tarnauja
kalboje. įsigykite. j ;

; “Journal of Commerce” pa
skelbė, kad jeigu pelnai nesu- 
i mažės lapkr. ir gruodžio mė- 
! nesiūs, jeigu jie bus lygūs

Matykite Sovietinį Judį- 
“The Road to Life”

šeštadienį, 17 d. lapkričio,! 
vai. vakare, “Laisvės” sve-

KEARNY, N. J.
i REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
i stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
' $2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys,

ALDU) 185 KP. NARIAM arba duot tik paskolą ir užsitikrini I 
Mėnesinis susirinkimas įvyks sau 8'er^ darbą. Stotį, statysiu 

kuono geriausioj vietoj miesto, ant 
sį ketvirtadieni, lapkričio (No- Main Street; tai gera proga lietu-j 
vember) 15 d., pas drg. Mockų,'vių prisidėt prie šios rūšies biznio/ 

i j i xt I Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in-j
j 411 Autumn A\e., Biooklyn, N.; teresuojatčs tame dalyke. V. Po-i 

Į ------------------------------------------------ I dziunas, 354 Highland Ave., Kearny J
N. J. I

(249-281) )

“Žalias Triukšmas” Bus Vai-1
dinamas So. Brooklyne

Sekmadienį, 18 d. lapkričio, tiems pelnams, kuriuos turčiai 
Nov., 4 vai po pietų, Darbiniu- gavo per aštuonis pirmuosius 
kų Centre. 723—5th Avė., ir j mėnesius šių metų, tai jie tu- 
kampas 23rd St., So. Brookly-'rės $6,300,000,000 pelnų. Ot,

• kam yra gera NRA sistema— 
viso-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda’saliunas, restaurantas ir 
kartu 14 fornišiuotų kambarių. Per 

. Kam- į 
Komunistų bariai visi išrandavoti ir namas ran- . 

ant kampo. Kas | 
, nes geras na- !
Parduodami pa

leidimą. Parduo- , 
' sim už prieinamą kainą. Savininką 
i galite matyti nuo 12 ik 2 vai., kas 

Kreipkitės sekamu antrašu: 
498 Ferry St., Nev,-- 

Tel. Mitchell, 2-9356.
(270-276)

ne, LDS 50 kp. turės perstaty-!’ 
mą labai gero veikalo “žalias turčiams, 
Triukšmas.” šis veikalas vers- kiems išnaudotojams, 
tas iš rusų kalbos ir perstato -------
dabartinius įvykius budavoji- 
me tos didelės darbininkų val
domos šalies—Sovietų Respu
blikos. Tai pirmas veikalas lie
tuvių kalboje, kuris parodys .
tos šalies pirmynžangą būda- ai 1S M a ai 
vojime darbininktj gerbūvio.

Veikalo perstatytojais 
Hbwarko Sietyno Choro Dra- 
rifos Grupė. Jie yra perstatę

bankieriams,

Teatrai ir Judriai
Civic Repertory Theatre,

114th St. ir 6th Avę., New Yor
ke, yra vaidinamas darbininkti 

geras veikalas 
“Stevedore.” Vakarais pradžia 

bus 8:45- o šeštadienį 2 :45 po pie
stų ir 8:45 vakare.

Acme teatre, 14th St. ir 
jau keliatą veikalų ir visuomet Unjon dabar ,.odo So.
Vokusiai. i vietų gaminta judį “Peters-

Brooklyno ir apielinkės lie- • jourg Nights.” 
tuviai kviečiami skaitlingai at-1 
silankyti ir pamatyti šį taip 
svarbų veikalą.

Rengėjai.

Dubinsky Dar Vis Tyli
Kiek laiko atgal, revoliuci- 

nės Industrinės Adatos Darbi- 
ttm. Unijos narių susirinkime, 
kuriame dalyvavo daug eili- 

. nių narių iš reformistinės In
ternational Ladies Garment 
Workers unijos, buvo išrinkta 
25 delegatai, kurie įteikė ILG- 
WU viršininkui D. Dubinsky 
(socialistui) pasiūlymą, kad a- 
bi unijos būtų apjungtos į vie- 
hą, tai yra, kad visi nariai prie 
tam tikrų, sąlygų būtų apjung
ti į ILdwU. Bet kol kas D. 
Dubinsky, socialistas, kurie ir
gi kalba apių darbininkų vie
nybę, dar vis tyli, neduoda sa
vo atsakymo, ką jis mano apie 
darbininkų vienybę.

į' « /X f I i t | .

Cameo teatre, 42nd ir 
Broadway, dar vis yra rodo
mas naujas sovietinis jtidis 
“Three Songs About Lenin.”

Trumpos Žinutės

18 
jtainėje, 419 Lorimer St., Broo-' 
, klyne, įvyks labai geras paren-, į7)7netį*biznis gerai išdirbta. 
1 girnas. Jį rengia .....
Partijos šeštos feekcijos, 4 kp. !tlas’1 geroj vietoj 
Bus.rodomas Sovietų Sąjungo- mas ir geras bizniSt 
je gamintas labai geras judis liksime ir “license” 
“The Road to Life” (“Kelias’ ‘ 
Į Gyvenimą.”). Tai yra vienas I dienai 
iš geriausių judamųjų paveiks-į lYank Laseck 
lų. Kada jis buvo rodomas ark» N- J- 
New Yorke, tai nuolatos tea-1 
trai buvo perpilni. Jį matyda-j 
mi turėsite juoko, džiaugsmo; 
ir gailesčio, čia matysite, kaip 
prie Sovietij valdžios buvo su-! 
rinkta našlaičiai vaikai, kaip 
jie perauklėti ir stojo socialis
tinės tvarkos budavojimui.
Matysite, kaip kenkia kulokai,

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių kliubas rengia 
j vakarienę ir šokius nedėlioj, 16 d. I 
gruodžio (Dec.), savo svetainėje, 80 
Union Avė. į
Prašome kitų organizacijų nieko i 

į tą dieną nerengt ir kviečiam visus 1 
. ' dalyvaut kliubo parengime.

i Komitetas. i
(269-270) į

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas ir

I room.
i Yard, kur visados yra daug žmonių, 
j galima gerai pragyventi. T 
pardavimo—savininko nesveikata
Kaina žema. Norime parduot greitai 
Kreipkitės sekamai: 
Ave. Brooklyn, N. Y.

, , ilunch-
Gera biznio vieta, prie Nary į

PAJIEŠKOJIMAI !
PAJIEŠKAU Onos Kavaliauskienės, j 

po tėvais, GriliaŪskaitėS. Paeina ' 
. iš Lietuvos, Stakliškio parapijos. !

Priežastis Seniaus gyveno Easthampton, Mass., ' 
- -;---{• bet dabar nežinia kur ji randasi. At- 

------------------ ' sišaukite pati, arba kas apie ją ži-> 
110 I’ lushing note malonėkite pranešti šiuo antra-j

(270-272)
išu: Monika Bagdoniutė, 1309 Frank- 
' lin St., Pittsburgh, Pa,

(268-270) j

Bent Kada
Nuolatiniai Peržiūrėjimai k Gerinimai

Gvarantavimai ir Tvirtinimai; Grynumas ir Augsią Rūšis 
Žemiausios Kainos

5,000 DARBININKŲ DIRIGOJAMI PERMATANČIŲ ŽMONIŲ
Kai kurie iš Loft, Incorporated viršininkų, tie žymūs saldai

nių išdirbėjai, buvo prašyti keliais žodžiais parekšti mierius 
ir tikslus tos prakilnios organizacijos.

Jųjų Atsakymai

Sekmadienį, New Yorke au-| 
tomobilių nelaimėse užmušta 4 | 
žmonės ir 12 skaudžiai sužeis-' 
ta. <

P. Petrich, 65 metų buvęs' 
biznierius, nusišovė. Keli mė-1 

I nėšiai laiko atgal jis neteko 
apsiavų krautuvės. Veikiausiai 
del tos priežasties ir nusižudė. į

Vagiai buvo įsigavę į Unity 
Building, 101 W. 42nd St. Jie 
ten apkraustė kelių kompanijų 
raštines ir išsinešė virš $4,000. 
Sako, kad buvo su pirštinėmis 
ir nepaliko pirštų antspaudų. 

—■■—■■■ ■
Dvi seserys, i. Magrane, 55 

metų mergina, ir jos sesuo 
1 Edna Brace, 54 metų, kurios 

iražnyčioje, Perth Amboy, nu-j baryje, susimušė ir susižeidė. 
iBZUdė gazu. Atrastas jis ne- paleido darban-peilius ir 
gyvas ir keturi gazo kraneliai Lo seųmeje abi guli ligoninėje, 
atsukti.-Vargoninku jis buvo : Kartais žmogaus piktumas iš
tik 6 savaites. Sako, kad pii- eįna ]abaį toli iš ribų, 
miau buvęs gerai žinomas o- 
p«rų dainininkas.

Nusižudė Rūsy Vargoninkas
—Ivan Krovaksenko, 38 metų, 

jmrgoninkas rusų provoslavų lgyven0 7 metus viename kam-

J. Hays, 353 W. 26th St., 
mkw* r* * i i labai sumušė savo moterį ir M.

Vyras Peršautas Valgykloje ■ Griffiną. Hays parėjo vėlai 
A. Favia, 31 metų italas, inamo ir negalėjo įeiti, tada, jis 

878 First Ava., peršautas į vi-• išlaužė langą ir įlindo. Kam- 
durius, kada jis susiginčijo su į baryje atrado Griffiną mie- 
kitu vyru valgykloje. Jis atė- gantį kedėje, o savo moterį lo
jo į valgyklą, 300 First Ave., Ivoje. Hays plaktuku suskaldė 
kur buvo apie tuzinas žmonių.! galvas savp moteriai ir Griffi- 
Favią. susiginčino su kitu vy-Įnui. Jie abu yra paimti į ligo
ni, tas i&sitraukė revolverį,1 ninę,. Hays mano, kad jo mo- 
peršovėijj ir pabėgo. ‘toris mylėjo Griffiną.

Charles 
‘Mano tėvas

G. Guth, prezidentas: 
pirma manęs buvo iš- 

dirbėju a u g š t o s 
rūšies saldainių ir 
mano ankstyviausi 
atsiminimai buvo 
t ie s i o g i n ės in
strukcijos daryti 
saldainius geriau
siai kaip aš mokė
jau kaip daryti jas 
ir mano anksty
viausias gyveni
mas buvo pralei

stas šiame biznyje. Tai buvo mano 
pasitenkiri'imas teikti iniciatyvą pa
gerinimams saldainių biznyje ir 
Loft’e galima rasti tikriausius ir 
geriausius mano gyvenimo darbus 
ir mano vėliausias atsiekimas yra 
atsiribavimas nuo glucose, gerai ži
nomos medžiagos naudojamos pri- • 
kimšimui saldainių vietoje tikro 
nendrių cukraus.”

James W. Carkner, Vice-Pre
zidentas pardavimų vedėjas: “Aš 

visą savo gyveni
mą esu susirišęs 
su chaįn krautuvių 
organ izacijomis, 
parduodu saldai
nius, ir su aišku 
žinojimu kuo ver- 
teiviai nori, turiu 
džiaugsmo pasaky- 
ti, kad nori Loft 
saldainių, delei jų 
švėžumo, grynumo

žemos kainos.”
William F. Heller, fabriko direk

torius ir superintendentas: “Aš 
są savo gyveni
mą esu saldainių 
biznyje, ir mano 
svajonės išsipildė 
d a b a r t i n iame 
proceso daryme 
Loft saldainių, 
k u r i ds gvaran- 
tuojd pilniausią 
grynumą, augš- 
čiausia rūšimi, 
žemiausiom kai
nom, be naudo- • > • ■ ' *
jimo glūcose kaipo apsauga, pava 
dojamą medžiagą ir priekamšą.” '

ir

vi-

Alien F. Hetherington, Pagelbinis 
Vice-Prezidentas,

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį i 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.
de- 

“Aš 
sau

ei-, 
sal- 
per 

per-

Pardavimų 
partmen te: 
išsidirbau 
vietą iš apačių, 
pradėdamas kai- 
p o pardavėjas 
saldainių krautu- i 
vėje ir tai duoda 
manadžiariui ti
krai džiuginanti ; 
jausmą stovint j 
už Loft saldai- 
n i u s, pareikšti 
pirkikui: ‘graži- '

name jums pinigus jei mūsų saldai
niais nepasitenkinsite. Tik sugrąžin
kite tuščią dėžutę.’ Jei jūs žinotu
mėte apie Loft saldainius tiek kiek 

’:is žinau, tai jūs kitokių nepirktu
mėte, o ypatingai neimtumėte. sal
dainių maišeliose ir rišuliose ir lai
komų krūvose, kur gali būti apim
tos bakterijomis ir mikrobais.”

Richard Ritchie, Chemikas, kuris 
yra atsakomingas tyrinėjimu laba- 
ratorijose: “Kiek
viena sudėtis 
nanti į Loft 
dainius yra 
mikroskopą
žiūrima, patikrina
ma jos tyrumas ir 
augštumas laips
nio. Tai buvo 
svarbus žingsny s, 
kada mūsų kan- “ 
trus tyrinėjimas atsimokėjo nauju 
procesu, 
kuris, geriausu atžvilgiu, yra pjie- 
kianfcšalas,) medžiaga padaryta nau
dojant krakmolą su hydręchlorikinė 
rūkštim.”

Ruth Pontius, Vyriausia Direkto-i 
rė: “Aš kaipp bai- 
gius dietos mok
slą, žinau reikšmę 
pavojingų v a 1 gių 
ir po mano asme
niška priežiūra, 
Loft, Incorporated, 
gam inami saldai
niai ir maistas, be 
abejonės, yra gry
niausi ir geriausi, 
k o k i us begalima 
gauti.”

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

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

Telefonas: TOmpJkina Sq. 6-7697
i OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po plotų.

f

Notary Public

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043 J
5 ** P 8 t t * • *' * ’

MATTHEW P. BALLAS
' t ■■ ' '

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFASAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK. N. Y.
Phone Bryant 8*7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 /iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
•84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA): 

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

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

LIETUVI V ANGLIŲ KOMPANIJA,
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tąi legališkas svoris. Prista
tome greit j 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.
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