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BERLYNAS. — Įsigalė-

Reporteris sako, kad tai 
didžiausias melas, kokis ka
da buvo. Šio šlamšto melus 
perspausdino kiti rusų bal

niui nemažai pinigų skiria 
Vokietijos fašistai. Duran-

Istanbul. — Turkai sužei
dė amerikietį profesorių R. 
S. White? Jis važiavo vai-, 
tyje į Smirną, ir turkų žan
darai palaikė jį už pabėgėlį.

BERLYNAS. Nepai
sant fašistų teroro siauti-

Peiping. — Policija areš
tavo septynis studentus ir 
sako, kad pas juos surado 
daug komunistų literatūros.

yra vienas , darbininkas 87 
metų amžiaus. ' 1

Washington. — Readinge 
W. Green sulaužė pančeki- 
nių darbininkių ir darbinin-

Budapest. — Viešpatavo 
baisus karštis, kuris siekė 
virš 100 laipsnių. Nuo kar
ščio mirė 79 žmonės ir 80 
apalpo.

AB

BERLYNAS. — Fašistai 
giriasi, kad Vokietijoje be
darbių skaičius, nuo pra-

•čiasi. Mažos algos, nuola
tos kylančios kainos ant gy
venimo reikmenų stumia

ruošus prieš ją imperialistų 
kara. v

organizatorium ir vadu 
buvo Leninas. Ne kiek- 
gali būti nariu šios par- 
Ne kiekvienas gali iš- 

su- 
šios

Susirėmimai Arabijoje > i

REPRESIJOS ESTONIJOJ 
AUGA

laikraštis “Arbeiter

kų streiką taip, kaip ir ang- ,rno> .Vokietijos Komunistų 
lies kasyklose, parduodamas I Pabijos jtaka smarkiai ple- 
darbininkus.

M. Gorkis rašo “Pravdoje” 
apie tai, kaip Sovietų Sąjun
goje protingas atsinešimas lin
kui kulokų ir kalinių desėt-1 tagvardiečių laikraščiai ir 
kus tūkstančių jų pataisė, prie | Sovietų priešai. Reporteris 
pravedimo kanalo iš Baltikos , atžymi, kad tų melų skleidi-

KRISLAI
30 Metų Sukako. 
Garbė Darbininkui. 
Atviras Laiškas. 
Žmones Pataisė. 
Gorkio Balsas.

Rašo D. M« Šolomskas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

SeKmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Liepos 30 dieną sukako 30 
metų nuo Rusų Social-Demo- 
kratų Darbininkų Partijos an
trojo suvažiavimo (1903 m.), 
arba skilimo su menševikais 
ir sutvėrimo Bolševikų Parti
jos. Sovietų Sąjungoj Komu
nistų Partijos spauda plačiai 

fl, aprašė tąsi sukaktuves. “Prav
da” ant pirmo puslapio, rau
donos vėliavos dugne, įdėjo 
didelius paveikslus Lenino, 
Stalino ir kitų dabartinių 
VSKP vadų.
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Sako, kad Sumušė 
Raudonąją Armiją

Sumažėjo Algos 25 
Nuošimčiais

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV ’

AMOY.—Chinijos darbi
ninkų ir valstiečių išnaudo
tojai giriasi,, kad jiems pa
vyko sumušti Raudonąją 

Stalinas apie Komu- Armiją Fukien provincijoje, 
Mes apie 60 mylių nub Amoy 

miesto. Sako, kad 40,000 
Chinų Raudonosios Armijos 
kareivių traukiasi linkui 
miesto Lungyen, kurį Rau
donoji Armija nesenai už
ėmė ir maršavo link Amoy. 
Vienok, tuom pat kartu pra- 
.neša, kad į Amoy plaukte 
plaukia išnaudotojai, bėgda
mi nuo Raudonosios Armi
jos. Jeigu jie bėga, tai vei
kiausiai bus melas apie per
galę ant Raudonosios Armi
jos. Tai jau ne pirmu kar
tu, kad išnaudotojai giriasi 
pergalėmis, o vėliau paaiški 
visai kas kita.

Drg.
nistų Partijos narį rašo: 
Komunistai,—žmonės ypatin
gos sudėties. Mes, tartum 
nulieti iš tam tikros medžia
gos. Mes — tie, kurie suda
rome armiją didžiojo proleta
rinio stratego, armija didžio
jo Lenino. Nėra nieko augš- 
tesnio, kaip vardas partijos 
nario, 
kurios 
vienas 
tijos.
laikyti kliūtis ir audras, 
rištas su buvimu nariu 
partijos. Sūnai darbininkų 
klasės, sūnai reikalų ir kovos, 
sūnai neišpasakyto vargo ir 
didvyriško pasiryžimo, — tai 
kas, pirmiausiai, privalo 
šios partijos nariaisJZ

Leninas apie partijos 
mokino: “Mūsų uždavinys— 
apsaugoti tvirtumą, pasiryži
mą ir švarumą mūsų partijos. 
Mes privaldme stengtis pakel
ti partijos nario žinojimą 
augščiau, augščiau ir augš
čiau.” Reiškia, kad partijos 
narys žinotų, kur eina, ko 
jieško ir kur vest daTbininkūs. 
Reiškia, kad ne kiekvienas ga
li būti gaBiihgos Bolševikų 
Partijos nariu; kad joje vieta 
yra tik proletarams, jų talki
ninkams, kurie pasiryžę ko
voti už darbininkijos reika
lus, bet ne kokiems Butkams- 
Pruseikoms, kurie tik plepėti 
nori, o ne darbą dirbti.

VIENA. — Austrijos val
džia praneša, kad Vokieti
jos fašistai planavo nužudy
ti princą E. von Starhem- 
berg, kuris yra ! Austrijos 
nacionalistų grupės vadas.
Austrijos nacionalistai1 ko- j džios sausio iki liepos mėne- 
.voja prieš Vokietijos fašistų šio, sumažėjo ant vieno ket- 
planus, kurie nori padaryti
Austrijoje fašistinį pervers
mą ir Austriją prijungti 
prie Vokietijos.

virtadalio. Bet tuom pat 
kartu praneša, pasiremda
mi Reichstago skaitlinėmis, 
kad darbininkų algos nu
puolė ant 25 nuošimčių, tai 
yra taipgi ant vieno ketvir
tadalio.

PARYŽIUS. — Europos 
imperialistai sutiko Austri
jai leisti padidinti jos armi
ją dar ant 8,000 kareivių, 
kas viršys dabartinę Austri
jos armiją, kuri yra nusta
tyta pagal Versalės sutartį. 
Šį leidimą suteikia Franci- 
ja, Anglija, Italija ir kiti 
stambūs imperialistai neva 
kovai prieš fašistus, bet ti
krumoje prieš Austrijos 
darbininkus.

Kuboje Sukilo Armija-Paėmė Tvirtumas ir 
Atsisako Šaudyt į Darbininkus

Jungtinių Valstijų Imperialistai Siunčia į Kubą Armiją ir Lai
vyną. Kuboje Streikuoja Darbininkai ir Valstiečiai. Prie 
Sukilėlių Dedas Kareiviai ir Reikalauja Pasitraukimo Ma
chado iš Prezidento Vietos.

HELSINGFORS. — Čio
nai atplaukė penki Vokieti
jos karo laivai-minininkai. 
Jie laikė manevrus Baltiš
kose jūrose ir atlankė Fin- 
landiją tikslu, pakelti čio
nykščių fašistų ūpą. Vokie
tijos fašistai gvoltu visur, 
veržiasi.

Vokietijoje Komunistu 
|taka Smarkiai Auga

B E R L Y N AS. — “New> ty aprašo, kad Sovietų Są- 
York Times” koresponden- Į jungoj yra labai geras der- 
tas Walter Duranty negali 
atsistebėti iš leidžiamų me
lų apie Sovietų Sąjungą. 
Baltieji skelbia, kad SSSR 
bus badas tokis, kaip 1921 
metais. Reporteris sako, 
kad tai yra didžiausias ab
surdas.

4“Tik kelios dienos atgal, 
kaip Sovietų Sąjunga jau1 
suvalė, pusę derlingiausio 

iužderęjimo javų, kokio dar 
Jungtinių Valstijų Komu- ‘nežino Rusijos istorija, — 

sako W. Duranty,—kaip
baltagvardiečių 1 a i k r aštis 
“Svoboda”, išeinantis Rygo
je, pašventė visą pirmą pus
lapį po antgalviu: “Naujas 
Badas Rusijoje.” Ir jis to
liau rašo, kad “Badas ir var-I

nistų Partija išleido į visus 
narius “Atvirą Laišką,” ku; 
riame šaukia pasmarkinti mū
sų veikimą, pasukti veidą į 
pamatinę industriją ir ener
gingiau darbuotis pravedimui 
užbrėžtų partijos darbų. Kiek
vieno draugo ir draugės par
eiga budavoti partiją trau
kiant į ją naujus narius ir 
pravesti užbrėžtą darbų pla
ną.

į Baltąsias jūras. Jis sako: 
4‘Prie darbo dirbo keli desėt- 
kai tūkstančių žmonių, prie
šingų proletariatui, atkaklių 
savybininkų, pavojingų visuo
menei; laužytojų mūsų* šalies 
įstatymų. Daugelis tūkstančių, 
tų žmonių, už gerą jų darbą 
gavo dovanas —; sutrumpinant 
jų bausmę, daugeliui tūkstan. 
leista grįžti namo ir šimtams 
suteiktos atgal piliečių teisės. 
Tūkstančiai iš jų įgijo augštą 
kvalifikuotą žinojimą. Susi
darė milžiniški kadrai kanalų 
pravedimo žinovų, kurie nuė
jo prie darbų pravedimo ka
nalo tarpe Maskvos ir Volgos 
ir panašių darbų. Jie dar 
daugiau pakėlę savo žinojimą 
eis prie pravedimo kanalo 
tarpe Juodų ir Kaspijos' jū
rų. Neperdedant galima pa
sakyt, mes perauklėjome de
šimtis tūkstančių žmonių. Yra’ 
kuo\ pasidžiaugti, argi netie
sa ? »

“Buvę kenkėjai, kulokai, va-,

liūs, kiekvienas akras duo
da nuo 30 iki 150 nuošim
čių daugiau grūdų, negu4 
.buvo tikėtasi. Ir tuom kar
tu įrodyta, kad kolektyvai 
labai gerai atlieka darbus.
' Toliau baltieji stato klau
simą: kaip nuversti Sovie
tų valdžią? Jie siūlo Rau
donosios Armijos karei
viams sukilimus prieš Sovie-!
tus ir Komunistų Partiją.I 36 dienas, mirė.
Duranty sako: “Užmiršta' 
jie, kad Komunistų Partija 
nėra atskira nuo armijos, 
bet kaip partija, taip ir ar
mija yra kraujas ir kūnas 
geriausio Sovietų Sąjungos 
proletariato.”,

i Aišku, kad melai yra lei- 
gas yra lygus tam, kokis bu-- džiami tiksiiai> kad diskre- 
vo 1921 metais.” , ditavus Sovietų Sąjungų ir
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Tunis, Algerija. —- Men- darbininkus į kovą. Baden- 
ku laiveliu pribuvo 18 italų Palatinat srityj reguliariai 
darbininkų nuo Sicily salos, išeina komunistų pagrindi- 
Jie negalėjo ilgiau ten gy- nįs 
venti,. nes nei už pavalgymą Zeitung”. Išplatinta plačiai 
nesusirado darbo. Jų tarpe {brošiūra: “Tiesa apie sude-

Paryžius.—Gauta iš Ru
munijos žinia, kad kalėjime 
mirė nuo bado senas Besa
rabijos revoliucionierius J. 
Bergman. Jis kalėjime iš
sėdėjo 13 metų. Paskelbė 
bado.streiką ir , išbadavęs

ginimą Reichstago.’’ - Regu
liariai platinami lapeliai ir 
kita komunistinė spauda. 
Komunistų Partijos įtaka 
darbininkų masėse smarkiai 
auga.

HAVANA. — Sukilo Ku
bos kareiviai prieš budeliš
ką Machado valdžią ir rei
kalauja, kad į 24 valandas 
Machado pasitrauktų iš val
džios. Su jo žinia, kad nu
slopinus sukilimą, generolas 
Alberto Herrera, karo mini- 
steris, pasiskelbė save dikta
torium ir į 72 valandas ren
giasi sulaužyti streiką. Iš
naudotojai nori apgauti 
darbininkus, vieton Macha
do, pakišdami Hėrrerą ir vėl 
tęsti kruvinąjį terorą prieš 
darbininkų klasę.

Sukilo kareiviai tvirtumo
se Castillo de la Fuerza ir 
Cabana, kurios yra prie Ha
vana, ir užvalde<jas. Caba
na tvirtuma yra tik kitoje 
pusėje upės ties Havana. 
Pranešama, kad sukilo kar
eiviai prieš valdžią ir Co
lumbia stovykloje^ kuri yra 
viena iš didžiausių armijos 
stovyklų. Kulkasvaidinin- 
kai, kurie buvo pastatyti ap
linkui Machado palocius, su-

kilo prieš jį ir juos pakeitė 
raitelių sargai. Machado 
sumobilizavo visus šnipus ir 
policiją ir pristatė kanuolių 
ant namų stogų.

Ciego, Holquin, Trinidad 
ir Santa Clara provincijose 
sukilo prieš Machado val
džią valstiečiai. Revoliuci
jos liepsna apima visą Ku
bos šalį. Išnaudotojai gin
klų pagelba ir žiauriausio 
teroro negali sulaikyti besi
veržiantį darbininkų ir vals
tiečių sukilimą. Galutinai 
susiūbavo viešpataujančios 
klasės sostas, kada pradėjo 
prie sukilėlių dėtis kareiviai.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai su Rooseveltu prie
šakyje įsakė, kad tuojaus 
plauktų karo laivai į Ku
bą. Kiek yra siunčiama ka
ro jėgų, Washingtono pąnai 
neskelbia. Jie ateina Ku- - 
bos išnaudotojams į pagel
ią, kad sukriušinųs( darbi
ninkų, valstiečių ir kareivių 
sukilimą.

Socialistai Eiliniai Nariai 
Stoja Prieš Karą

BARCELONA. — Ispani
jos išnaudotojų valdžia tei
sė 39 darbininkus, streiko 
vadus. Jie yra nuteisti nuo 
šešių iki dvidešimts metų 
kalėjimo. Į daiktą sudėjus, 

| visi. yra nuteisti iškalėti 
468 metus laiko. Išnaudo
tojai puola žiauriai, bet tas 
negalėjo ir negalės sulaiky
ti darbininkų revoliucinį ju
dėjimą.

Giriasi, kad Sulaužė 
Farmerių Streiką

>

Penn. Mainierių Strei
kas Dar Nepasibaigė

4,430,000,000 Rublių 
Sovietų Darbininkams

, PITTSBURGH.—Dar ne 
•visur išnaudotojams pavyko 
sulaužyti mainierių streiką. 
Pittsburgh apielinkėje yra 
šešiolika kasyklų uždarytos 
ir mainieriai stovi streiko 
lauke, kaip praneša Nacio- 
nalės Mainierių Unijos sek
retorius d. F. Borich. Dvi 
kasyklos stovi’ Vesta Coal 
Co., Cambria apskrityje 
streikuoja dar keturių ka
syklų mainieriai, Fayette 
apskrityje streikas iš naujo 

Tūkstančiai mai- 
strei-

giai,—jie, pagalinus; suprato, 
kad galima gyventi netveriant 
vienas kitam-už gerklės, kad 
galimas gyvenimas, kuriame 
žmogus vienas kitam nėra ne-j 
nrietelius, o draugas darbe.. . 
Jie suprato, kad jie dirba del 
naturtinimo ir laimės 160,- 
000,000 gyventojų. Kaipo ra
šė jas, galiu prileisti, kad dau-. 
gelis iš buvusių priešų pajautė, 
kad jie yra ne maži savininkė
liai ir parazitai, kokiais jie 
buvo, o valdytojais milžiniškų 
įmonių ir milžiniškos šalies 
Furtų. Taip pajausti, reiškia, 
išaugti augščiau visų amžių 
žmonijos didvyrių.”

Sovietų Sąjunga mokėjo 
nerauklėti net visuomenei 
kenksmingus elementus. Prieš 
ią tauškia rusai baltagvardie
čiai ir visi kiti darbininkų ne
prieteliai, suvedžiotojai ir sle
pia milžiniškus atsiekimus.

PARYŽIUS, —r Franci- 
jos Komunistų Partijos va
das drg. Kašen rašo komu
nistų dienraštyje “La Hu- 
manite”, kad eiliniai socia
listai prisideda prie perei
tais metais įvykusio Ams
terdame prieškarinio kon
greso nutarimų. Į trifmpą 
laiką 50 socialistinių orga
nizacijų priėmė kongreso 
nutarimus. Daugiausiai de
dasi jaunimo organizacijos.

TALIN. — Estonijos iš
naudotojų valdžia nuspren
dė sulaikyti buvusių karei
vių laikraštį. Taipgi už
draudė buvusių kareivių ir 
jaunųjų darbininkų organi
zacijų nariams nešioti spe
cialius drabužius. ; i

Ęudapest. —■ Vengrijosiš- 
naudotojų valdžia; užkvietė 
SO, jaunų/fašistų iš ‘Vokie
tijos, kad jie atvyktų į Ven
griją, ą

CAIRO. — Nagramo dis- 
trikte prasidėjo susirėmi
mai ’tarpe kelių viešpatau
jančių grupių. Tūlas: kuni
gaikštis Imam pradėjo puo
limą, kad pasiveržus šį plo
tą. Už šių kunigaikščių už* 
pakalyje stovi- Europos im
perialistų grupės ir jie. vie-, 
tos įgyventuoju ,; rankomis 
kaujasi .už teritorijas. Ara
bijoje susipainioja interesai 
Anglijos; Francijoš, Italijos 
ir kitų grobikų.

------ -L w , ■> : plečiasi.
SYRACUSE, N. Y.—Ka-į nierių stovi kovingai 

pitalistų valdžia džiaugiasi,) ko lauke, 
kad “Viskas yra Ramu Va
karų Fronte,” taip apibūdi
no pieno pristatytojų f ar-. Rusai-Hitlerininkai 
merių streiką. ■ Per dešimt 
dienų kovingai laikėsi .pie
no pristatytojai, kovodami-jus Vokietijoje fašistams 
prieš grafterius ir jų vai- ‘ pradėjo kelti galvas rusai 
džią. Farmėriai kovingai baltagvardiečiai ir savo pa- 
'pikietavo ' miestus. Bet siutimą išlieti ant Vokieti- 
prieš juos buvo pastatyta ■ jos darbininkų. • Berlyne su- 
valstijos kazokai, kurie tik t siorgąnizavo rusų balta- 
viena diena areštavo 400 gvardiečių gauja po vado- 
farmerių. Daugelį farme- vyste tūlo Svetlozorovo. Jie 
rių labai skaudžiai sumušė, apsirengę militariniai pu- 
Vienas farmerys buvo įbri- siau vokiškai, pusiau rusiš- 
dęs į balą prie savo namų, 
bet septyni kazokai jį ap-z 
stojo, išsivarė ir labai skau
džiai sumušė. -

MASKVA. — Sovietų^ 
jungoje yra specialis SocTa- 
lės Apdraudos fondas, iš ku- • 
rio moka darbininkams al
gas laike ligos, senatvės, su
žeidimo arba del kitokių ap
linkybių negalėjimo dirbti. 
Tas fondas* dabar turi 4,- 
430,000,000 rublių. Iš jo už
laikomi ir tie darbininkai, 
kurie sveikatos pataisymui 
yra siunčiami į sanatorijas 
arba poilsio namus. Sovie
tų Sąjungoje darbininkas 
nesirūpina, kas su juomi 
bus ligoje arba senatvėje, 
nes jį aprūpina darbininkų 
valdžia.

ArgenBuenos Aires.1 
tinoje smarkiai pradėjo kil
ti kainos ant visų gyvenimo 
reikmenų.

kai ir ant rankovių dėvi 
fašistinį ženklą-svastiką.

Peiping. — Yellow upė iš
siliejo iš savo krantų ir už
liejo tūkstančius akrų x že
mės Shensi, Shansi ir Ho- 
non provincijose. Tūkstan
čiai gyvasčių žuvo.

MASKVA.—Gautas pra-’ 
nešimas nuo ledlaužio “Čė-, 
liuskin”, kuris aplinkui 
Norvegiją plaukia linkui 
Murmansko ir iš ten plauks 
į Vladivostoką. “Celiuski- 
no” įgula raportuoja, kad 
visur, taip ir matosi, eko
nominio krizio vaizdai. Fa- • 
brikai stovi, langai užkali
nėti, iš kaminų nerūksta. 
Vienoje vietoje pakraštyje 
matė stovinčius septynis di
delius garlaivius be jokio 
užsiėmimo.
kaip kokio karo, taip 
ir matosi”,—užbaigia 
nešėjas.

“Krizio žymės, 
visur 
pra-
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'Antras Puslapis ' ’ Pirmadienis, Rugpj. 14,1933

Kun. Tumas-Vaižgantas—
Dabar kiekvieną mūsų klasinis priešas. Vie-OMHred m seeon clam matter March 11, 1924, att he Post Office at 

*’ Brooklyn, N. YM ander the Act of March 8, 1879.

kraujo minėtoje ligoninėje ir 
dar jis siūlina bile laiku par
duoti savo kraują po 1 pesą 
už gramą. 7
dieną vis daugiau Naujo Uuos- 
to bedarbių ateina į ligoninę 
Ramos Mejia ir siūlina par
davimui savo kraują, kad išsi
gelbėjus nuo mirties iš bado.
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APŽVALGA ’

AMERIKOS IMPERIALISTŲ MACHINA 
OJOS IR TIKSLAI KUBOJE

Kunigu “Draugas” Apsiūda
vo apie Bruno .

Chicago “Draugo” (rugp. 
10 d.) editoriale melagiais 
vadinami visi, kurie sako, 
kad katalikų bažnyčia sude
gino Giordano Bruno, kaip 
bedievį ir eretiką. Sako tos

I gazietos redaktorius:

V. KAPSUKAS

MIGO TUMO-VAIŽGANTO POUTINIS 
l VEDAS IR VEIKIMAS

visuose; tikėjimo ir . savo 
krašto gerovės reikaluose 
rūpinsimės su jais susitarti 
išanksto ir paskui išvien 
darbuotis.” *

Kas gi per viena buvo to- 
' Pakalniškio ji “Lietuvos ir Baltarusijos

Kubos armija sukilo ir pareikalavo, kad prezidentas 
Machado rezignuotų. Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, 
ar jis-jau rezignavo, ar ne. Veikiausia turės pasitraukti.

Bčt armija sukilo po vadovybe karo minister™ genero
lo ^Herrera. Bet Herrera yra Machado dešinė ranka. .Jis 
paimsiąs galią ir paskui perduosiąs del Carlos Cespedes, 
kuris taipgi yra Machado partijos vadas ir Machado 
draugas. Ar tai ne apgavystė? !

Užpakalyje tų machinacijų veikia Amerikos imperia- 
( listų ranka. Machado partija atstovauja Amerikos im

perialistų interesus. Roosevelto administracijai rūpi pa- 
liĘti/šios kruvinosios partijos režimą. Bet Machado ne
begali valdyti vardan Amerikos interesų. Prieš jį sukilo 
dalįs buržuazijos. O svarbiausia, sukilo Kubos proleta
riatas. Jau kelinta diena eina visuotinas streikas. Joks 
teroras nepajėgia streiką sulaužyti.

Roosevelto agentas Welles patarė Machadai rezignuoti. 
Iš sykio tas purtėsi, nenorėjo. Hėrrera atėjo pagelbon. 
Jtis paima valdžią į armijos rankas. Sukriušins visuotiną 
stręikų, paplukdys kraujuose Kubos proletariatą ir išgel
bės tos pačios “liberalų partijos” režimą, kuri tarnauja 
Wall Stryto bankieriams! Štai kokius planus užsimojo 

<Kuboje pravesti Roosevelto valdžiai

nok tai buvo vienas iš žy
miausių tautinio judėjimo 
vadų, perėjęs įvairius jo plė
tojimosi laipsnius. Per &0 
su viršum metų savo akty
vaus visuomeninio veikimo 
jis paliko didelį pėdsaką 
Lietuvos gyvenime ir buržu
azinėj lietuvių literatūroj. 
Jis buvo labai judrus, gau
sus rašytojas ir kalbėtojas, 
tikras auksaburnis, kaip 
mes pajuokdami jį vadinda
vom. Jį taip pat mes kar-' 
tais vadindavom lietuvių 
buržuazijos barometru, nes 
jis, kaipo labai ekspansyvus

paduodama neva iš Kauno, i žmogus, dažnai išplepėdavo 
Joj tarp kitko sakoma, kad tai, apie ką kiti tik galvoda- 
Lietuvos policija Kaune pa- vo. O kartais jis reaguo

davę kratą pas žymesniuo- davo į tokius dalykus, ku
šins komunistų vadus ir ra- riuos visa lietuvių buržua-

“Poetas” Tysliava vėl 
Fašistiškai Apsispjaudė

Brooklyno fašistų “Vieny
bės” redaktorius ponas Tys
liava išnaujo negražiai apsi
spjaudė.. Savo šlamšte rug
pjūčio 11 d. ant pirmo pus
lapio didelėmis raidėmis jis 
paskelbė: “Lietuvos komuni
stai skundžiasi nepasiseki- 
,mu; mažiau narių.” Žinia

Atanazo-kun. ■ ~ ' 
“Obrusiteliai”), bet nelietė 
nė dvarininkų, ne visos caro 
tvarkos.

1896 m. kun. Tumas kartu e # i
su kitais kunigais pradėjo 
leisti “Tėvynės” Sargą”, ku
ris turėjo tą pačią progra
mą, kaip ir “Apžvalga”. Montvila ir dvarininkas Lo- 
Jau 9-sis jos numeris rašė pacinskis. 'Užtat, lietuvių 
del caro valdžios duotojo krikdemų partija savo pir- 
pavelijimo taisyti ir atnau-. mojoj programoj ir pareiš- 
jint katalikų bažnyčias:

“Viešpatystei negali išeit ^iko nepaliečiama, reika- 
jokios blėdies iš atnaujintų pauja tiktai, kad Lietuvos 
bažnyčių,—anaiptol, iš jų .......1'"' ....
gali išeiti nemaža nauda, moktų (19-tas ' programos 
nes katalikai greičiau priši- projekto punktas). Kaslink 
riš prie rusų ciesoriaus ir caro valdžios ji sako: 
karščiau jį pamylės ir vier- ] “Mes niekuomet nekurs- 
niau valdžiai tarnaus. Mel
skime karštai dievo, kad ir 
visi kiti mųsų svarbiausi 
reikalai • būtų pranešti Jo 
Mylistai ciesoriui ir jo Visų 
augščiausiu n u o s prendžiu 
veikiai ir teisingai atlikti 
Ciesoriui ant garbės, o 
mums, jo vierniems pado- 
nams, ant7naudos.”

Tai tikrai “viernųjų 
padonų” pareiškimas^

Tai buvo žinomo 
Dambrausko (A. Jakšto) 
straipsnis, bet jam pilnai 
pritarė ir “Tėvynės” Sargo” 
redaktorius kun. Tumas. 
Kada 1900 m. prasidėjo di
delis tautinio liet, judėji
mo persekiojimas, jis rašė 
1900 m. “Tėvynės Sargo” 
No. 12:

“Politišką Lietuvos nepri*1 
gulmystę skaitome už tuš
čią svajonę ir prieš aną, iš
reikštą neva Lietuviškos So- 
cial-demokratiškos partijos 
išleidžiamose knygelėse, at
virai protestuojame... Sar-> 
giečiai, o su jais visa kon- 
servatiška lig kaulų smege
nų Lietuva, pripažįsta Rusi
jos Ciesorių už tikrą savo 
valdoną, nuo Rusijos nerū- 
pinas skirtis, tik reikalauja 
ir reikalaus guodojimo mū
sų tautybės ir katalikystės.”

Panašias mintis reiškė iri .
tuo laiku ėjusi, kun. Tumo ^un* Tumas, bega- 
redaguotoji “Žinyčia,” kuri ny^an^as aveles t ... 
buvo paskirta inteligentams.

Ką visa tai rodo ? Tai ro- 
kad kunigas Tumas 

tuomet, kaip ir kiti kuni
gai (A. Dambrauskas, Ma
ciulevičius - Mairionis, Pa- 

’kalniškis-Dėdė Atanazas ir

konstituciniai - katalikiška 
partija?” Tai buvo Lietuvos 
ir Baltarusijos dvarininkų 
partija, kurios priešakyj^ 
stovėjo Vilniaus vyskupas 
baronas Roppas, . stambus 
dvarininkas - b a n k i e rius

o

a

riuos visa lietuvių buržua-

i caro

kun.

Kodėl Streikuoja N. Y. Valst. Farmeriai?

f

Septynis metus-Internacionalas” yra ne ko- kun.. Tumo, visuomeniniai

lietuviška, o ne lenkiška.
Sutersville, Pa.-Iš Streiko Eigos

žvalgininkus, .išleistoje Kau

ti

šaltį, jie . sutinku parduoti pa-, met nepriėmė, nepriimaųjy
ir

Nesigailėjo,

atbundančias

(Tąsa 3-čiam pusi.)

bininkų. Tai verčia mus 
juo nuodugniau išnagrinėt

.mojoj programoj ir pareiš
kia, kad dvarininkų žemę ji

apkaltini- 
pasakome, 
skirtis ne-

skutinį kraujo lašą, kad apsi
ginti nuo alkio.

Vienas Naujo Uosto bedar
bis, Alejandro Suatez jau yra' 
pardavęs 175 gramus savo

Litvie ir Bialorusi”

j ko, Mačiulevičiaus-Maironio i -
užsiminti bijojo apie kovą'įr kun p pu^0 (dabarti-' nimams, sumanymams pri-

i.

dvarininkai lietuviškai iš-

vykti į Veneciją. Tai buvo kad II Internacionalas jau 
drąsus žygis. "Inkvizicijos'!byrąs ir rėikia gelbėtis.” „

r

■■

“poe- Tarp jos ir musų tėra ‘tik- £as- 
tai kalbos skirtumas. Dėlto

Yra darbininkų, kurie mano, kad Nęw Yorko valstijos 
farmerių streikas atkreiptas prieš juos, kad farmeriai 
turi už tikslą pakelti pieno kainą miestuose. Bet tai yra 
klaidinga mintis. Nuo jos reikia atsikratyti.

Farmeriai .streikuoja i prieš pieno: trustą, kuris apva
gia ir farmerius, ir miestų darbininkus. * Pavyzdžiui, per
eitą žiemą, kuomet New Yorko/ mieste žmonės mokėjo 
už ĮKėAo'kVortą po devynis centus ar dešimts centų, tai 
farmeriai tegaudavo nuo vieno iki dviejų ir pusės cento 
už kvortą! Tuo tarpu farmeriams pagaminimas kvortos 
pieftb atsieidavo virš keturi centai. Vadinasi, pieno tru- 
stas pasiimdavo nuo kiekvienos kvortos po septynis iki 
aštuonių centų! Štai kodėl Bordens kompanija pernai 
užmokėjo savo viršininkams neapsakomai augštas algas 
ir dar pasidarė gryno pelno devynis milionus dolerių!

Dar pernai Rochesterio apielinkės farmeriai streikavo. 
Bet “jų streiką išdavė vadai. Vadai susiuostė su valdžia 
ir pieno trustu ir įsteigė valdžios pieno kontrolės tarybą. 
Pasąkė farmeriams, kad jie laimėjo ir:streikas užsibaigė. 
Bet,, ta taryba tuoj aus pakėlė pieno kainą miestų žmo
nėms ir dar daugiau padidino pelną pieno trustui. Far
meriams beveik nieko neteko. Pavyzdžiui, po įsteigimo 
tarybos, farfnerys už šimtą svarų pieno gavo tik 30 cen
tų dąugiau, tuo tarpu pieno trustui už tą.patį šimtą sva
rų liko pelno daugiau ant $1.41. Tai New Yorko valsti
jos demokratų valdžios dovana pieno trustui, kuris super- 
k^plehą iš farmerių ir paskui pristato miestų žmonėms. 
.) IJąrmeriai vėl sukilo prieš šitą baisią neteisybę. Jie 
nereikalauja, kad pieno kaina būtų pakelta liestuose. 
Jie reikalauja, kad pieno trusto pelnai būtų sumažinti 
ir kad jiems būtų pakelta mokestis už pieno pagaminimą.

B
K-

JJMW Uiiijos Organizatoriams (No. 5 kasyklos tuos darbinin- 
S Nesiseka Streiką Laužyti

Rugpjūčio 8 d. Blythedale, 
Pa,,!»buvo{ masinis mitingas, ir 
buvo trys senosios unijos orga
nizatoriai šiame mitinge. Vi
si trys prakaituodami šaukė, 
kad ^grįžtų į darbą Warden ir 
Ocėan No. 5 kasyklų darbi
ninkai. , Jie visus savo .gabu
mus rodė, kad kaip nors įti
kinti' strėikierius eiti atgal į; 
darbą.—-Reikia pripažinti, kad 
tokiems “organizatoriams” kai 
kurir.pasiseka suklaidint kaip 
kokios kasyklos darbininkus.

Jiems pabaigus kalbėti, ei
liniai darbininkai ėmė balsus 
ir ragino visus prie vienybės 
šiame streike—stovėti sykiu 
visiems, kol gausime,. ko rei
kalaujame. Ir Warden mai
nu darbininkai šiandien 100 
nuošimčių laikosi streiko lau
ke ir dar išpikietavo Ocean

kus, kurie (dalis) buvo sugrį
žę į darbą.

“Organizatoriai” buvo šie: 
Bazarėllo, Malone ir Cava
naugh. Iš šio streiko gali būt 
blogų pasekmių, ^kuomet iš va
dų tarpo yra daroma tokia su 
irutė. Jie nori ųkąlbėti, kad 
jau ta-ir ta kasyklą dirba, o 
žinoma, jog ten streikas pil
nai galioja.

Kurie nesutinka su jųjų pa
tvarkymu, tai tie organizato
riai apšaukia bolševikais ir 'ki
tokiais ir sako: Pas kurį iš jū
sų randasi .nors kiek ameriko
niško kraujo, grįžkite į darbą, 
klausydami savo šalies prezi
dento ii- UMW Unijos prezi
dento (Lewiso), ir nebūkite 
šalies išdavikais. *

Tad ir atsiranda tokių “pil
no amėrikoniško kraųjp” pą-į 
triotu, kurie ir per pikieto li-

Tos rūšies melus rper ilgus 
metus Katalikų Bažnyčios prie
šai skleidžia. Faktais jie ne- 
sivadupja, neš faktai visai at
virkščiai apie Giordano Bruno 
liudija.

Anot Katalikiškos Enciklo
pedijos, Giordano Bruno skai
dėsi “italų filosofu.” Jis mirė 
Romoj 1600 metais ir jo nie
kas nieku būdu nedegino.
Bet negražiai meluoja pats 

“Draugo” redaktorius, ban
dydamas paslėpti katalikų 
bažnyčios inkvizicijos kru
vinus darbus; Pasišaukia __  ____________
talkon kokią ten katalikišką' do labai įdomios medžią- zija, kad apsisaugojus nuo 
enciklopediją, kuri irgi taip ' gos.” Bet ką policija pada- j k o m p r o mitavimosi, viso- 
jau rūpinasi paslėpimu baž- i re su tais “žymesniais va-! kiais būrais slėpė. Už tai 
nyčios nedorybių, kaip ir' dais”, nieko nesakoma. At-1 kartais tekdavo kun. Tumui 
pats. “Draugo” redaktorius, i rodo, kad policija žino tuos ‘ ir nuo saviškių. Dėlto jis

Faktas yra, kad Giordano' “vadus”, padaro pas juos ne kartą buvo pareiškęs, 
Bruno buvo sudegintas ant1 kratą, pasiima “įdomią me- kad visiškai atsisakąs nuo 
laužo ir jį sudegino katali-džiagą” ir toliau palieka i politikos, bet negalėjo išta
kų bažnyčios inkvizitoriai. Į veikti! Bet faktas yra, kad ! rėt—vėl jos ėmėsi, ir vėl at- 
Štai ką sako “The Encyclo-^ 'Smetonos kruvinoji policija | sidurdavo nemalonioj pūdė-
paedia Britannica” (Vol. 4,pirmiausia griebia komunis- 
p. 687): j tas, o tik paskui “įdomią

“Jisai neilgai tegyvena me^iagą ,irgiūdaįkatoi-

Pragoje ir mes jį jau mato- '
me Zuriche, kur jis priėmė’ Klausykite toliau: Toj 
.užkvietimą nuo tūlo patri-' “labai įdomioj medžiagoj,”

tyj. Galų gale jis manė ra
dęs sau tikrą vietą fašizme, 
bet ir fašistu būdamas ir 
garbindamas kruvinuosius 
jo veikėjus, jis tokiu “libe
ralu” 'kartais mokėdavo pa

sijaus, Giovanni Mocenigo, '.sako Tysliavąį. “pastebimą, sirodyt, kad -užkariaudavo 
’ • • ” •• ............. ’■ -------- ’ • į sau simpatijų dargi pas kai-;

jr ką iš kairesnių inteligentų, 
agentai jo pėdas sekiojo; jis'ponas Tysliava paehie reda- gal net ir tarp kaikurių dar-
buvo įmestas į kalėjimą irguoti laikraštį!' Toks igno- 
1593 metais tapo nuvežtas' rantas, jog nežino, kad “II 
į Romą, i 

,praleido kalėjime.
9 d., 1600 metais, jis buvo 
ekskomunikuotas, o vasario 
17 d. sudegintas ant laužo.”

Bedarbiai Parduoda Kraują 
Išsigelbėjimui nuo Bado

Argentinos mūsų, draugų 
“Rytojus” (liepos 21 d.) ra
šo:

Pūvanti kapitalizmo sistema 
priverčia alkanus bedarbius 
parduoti paskutinį kraujo la
šą.

Ligoninėje Ramos Mejia yra 
įsteigta tam tikros biologinės 
grupės tyrinėjimui kraujo li
gų 'Ir gydymui maža krauju, 

, kur su tam tikrom prietalsom 
iš sveiko žmogaus gyslų perlei
džia kraują į mažąkraujo gys
las. Tos ligoninės gydytojai 
pradėjo jieškoti žmonių, kurie 
galėtų savo jkraują ! parduoti. 
Ir surado Naujo Uosto bedar
bius, nubldkŠtus žiauraus gy* 
venimo iš priežasties pūvan
čios ' kapitalistinės ' sistemos, 
gyvenančius d i d ž ia u s i a me 
skurde ir be jokios pastogės, 
Kęsdami didžiausią badą' ir<

'feri-tt;..1.;:................. . ...... .

niją lenda, sakydami: Aš vi
sus šalies patvarkymus palai
kau.

Kaip šis streikas baigsis, at-, 
eitis parodys, bet su tokiais 
vadų darbais galima streiką 
.pralaimėti, jeigu eiliniai dar
bininkai visi nesusipras ir. jei- 
.gu jie nesilaikys išvien drūčiau- 
sioj- vienybėj, į < , į ', \

Veisiejiškis.

Vasario ' munistų, bet socialdemokra
tų (socialfašistų). Komu
nistai prieš jį vęda kovą! į 
Komunistai turi savo inter
nacionalą — Komunistų In
ternacionalą (III Internaci
onalas). Kibą ant mėnulio 
šitas mūsų “poetas” gyveno 
per paskutinius 15 metų, 
kad to nežino, ką jau žino 
paprasčiausias artojas, ku
ris net plunksnos nėra pa
ėmęs į savo rankas.

Todėl šitas ignorantas to
liau posmuoja:”

“Lietuvos ir Vokietijos^komu- 
nistai atsidūrę tokioj padėty, 
kad negalėdami gauti daugiau 
parių, padarė patvarkymą, ku
riuo bus .galima į partiją pri

gimti ir kriminaliai nusikalte- 
-liai.” -

Tai, begėdiškas melas. Ir 
,ko daugiau norėti iš tokio 
pūfio,' kui’is “II intern^cio- 

iAalą’? škaito- komunistą :in- 
terrįacipnalu 1 > v .i V- ’ ■ i 

Nei Lietuvęs, .n^ei Vokieti
jos,' nei kurios kitos šąlieįk 

‘Komunistų Partijos niekuo- 

nepriims “kriminalių '.ijuši- 
'kaltėlių”; tai yra krimihajL 
StU. ’ "U,

Žinoma, kruvinasis Sme
tona ir jo čebatlaižis Tyslia
va Lietuvoje skaito “krimi
nalistais” tokius darbinin- 

’kus, kurie-kovoja prieš val
džią, prieš bosus, -prieš ku
nigus ir prįeįs ponus. To
kius “kriminalistus” komu
nistai priima'. <Bet vienas ■ 
toks “kriminalistas” i

politinį veikimą, kad paro
dyt jį tokiu, koks jis ištiktų
jų buvo.
Kunigo Tumo Politinis Vei

kimas Caro Laikais
Kun. Tumas-Vaižgantas, 

gimęs 1869 m., jau nuo 90 
metų pradžios, dar klieriku 
būdamas, aktyviai pradėjo 
dalyvauti tautiniame lietu
vių judėjime, dešiniame, 
klerikaliniam jo sparne. 
Jau 1890 m. jis prisideda 
prie reakcinės “Apžvalgos” 
leidimo, kuri, anot paties 
kun. Tumo, turėjo būti to
kios pat krypties, kaip Var
sa vos .reakcinis, dvarininkiš- 
kas “Przegląd Katolicki”

tysim žmonių užpulti ant 
priešo daug stipresnio už 
juos... Mes savo priešinin
kų nešaudysim, jų turtų ne- 
naikinsim, ant jų nemėty- 
sim neteisingų 
mų... Aiškiai 
kad nuo Rusijos 
ketiname...” .

Visa tai aiškiai rodo, kad 
pirmieji lietuvių tautinin- 
kai-kunigai, kaip ir visa tų 
laikų katalikų bažnyčia, bu
vo kuotvirčiausia susirišę 
su dvarininkais ir anaiptol 
nesvajojo apie jokią kovą su 
caro valdžia, jei neskaityt 
jų maldavimo suteikt lietu
vių kalbai ir raštui lygių su 
kitų pavergtųjų1 caro Rusi
jos tautų “teisių” ir laisvės 
katalikų tikybai. Kun. Tu
mas taip-pat buvo karštai 
prisidėjęs tuomet Jprie krik- 
ščionių-demokratū partijos 
tvėrimo ir, žinoma, pilnai 
pritarė jos dvarininkiškai 
programai, tik truputį pa
dailintai buržuaziniais rei
kalavimais. Kun. Tumą vi
siškai teisingai laikė kun. 
Krupavičius dargi krikde
mų partijos tvėrėju. Aiš
ku, kad tuomet jis juo la
biau atsako už tą pirmąją 
katalikiškai - dvarininkišką 
jos programą.

i” įvairiose 
parapijose, taip-pat labai 

( susibičiuliavęs buvo su dva- 
| rininkais. Tai patvirtina ir 
tautininkų-fašistų rašytojai, 
pavyzdžiui Merkelis. Rašy
damas gegužės 2 d. “L. Ai- 

•de” “Kas kun. Tumo išgy- 
____ ,” jis pasakoja, kaip 

tavos nepriklausomybę lai-. kun- Tumas, būdamas Mi- 
ycaičių koplitėlėj, Kuršėnų 

parapijoj, susibičiuliavo su 
stambiu dvarininku ~Jaku- 
bauskiu, turėjusiu 1000 deš. 
žemės ir daug miško. Mer
kelis rašo,, kad kun. Tumas 
būdavęs dažnas svečias dva
ruose. Jis “stengėsi pri-' 
traukt prie Lietuvos ghi^i-( 
nimo visus luomus” 
dvarininkus, kurie “jo ragi-

(katalikiška apžvalga) tik kt) ir jų ieidžiami laik. Lie--venta. 
lietuviška, o ne lenkiška. , . »

Kun. Tumas savo paskaly tuščia svajone ir dargi 
toje apie “Apžvalgą” ir ap- !.visiškai nekovojo prieš ca- 
žvalgininkus, .išleistoje Kau- ro valažią ir dvarininkų 
ne j1925 m., tikiųa, būk jau vįešpatavįnią. Užtat ir 
Apžvalga^ :ir apžvalgi- revoliuciją jie suti

ko kaipo atkaklūs jos prie
šai. Užtat ir .pirmojoj lie
tuvių krikščionių-demokra. 
tų partijos programoj, su
taisytoj kun. A. Dambraus- p - _ ..-i- __ -

•Apžvalga’ 
ninkai laukę .'Rusijoj revo
liucijos ir svajoję apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Iš’ 
-tikrųjų niekę panašaus ne
buvo. Tai buvo aiškus re
akcinis laikraštis, kuris ir

prieš Caro valdžią. Jis tik 
maldavo katalikų tikybai 
laisvės ir lietuvių spaudos 
leidimo, šiokių-tokių teisių 
lietuvių kalbai: šį tą parašy
davo' apie įvairių mažiukų 
caro šunelių darbus (žy
miausi raštai buvo Dėdės

nio vyskupo) ir paskelbto- tardavoJr žadėdavo padėti, 
?je 1907 m. “Draugijos” N. 1, nesigailėjo nė didelių pini- 
mes aiškiai skaitome, kad.aukų.” Nesigailėjo, 
“lietuviai krikščionys-demo-.nes matč, kad kun. Tumas 
kratai arčiausioje giminys-j n^ra ne pavojingas jų 
tėję stovi su “Stronnictvo jvi^p^tavimui, bet, sulaiky- 
konstitucyjno-katolickie na '<^srms 'bažnyčios ‘pagčlba 

(Lietu- nuo kovos
vos ir Baltarusijos konstitu- valstiečių ir darbininkų ma-

(tai'-tų vertesnis ‘hz šimtą tokių diniai-katalikiška partija). ses» dargi yra jiems naudinJ
; .yra, ... klasipįąį v sąmpjiinga^ fašistpalaikių, kaip " 

darbihinkas)■■ šiimd .w-1 -tas” Tysliava.
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i KUNIGO TUMO-VAIŽGANTO POLITINIS 
VEIDAS IR VEIKIMAS

)

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Tik patys sukempėjusieji 

zubrai, didžiausi atžaga
reiviai, baudžiavos šalinin
kai ir viduramžių garbinto
jai, katalikų vyskupai at
kakliai stojo prieš tautinį 
lietuvių atgijimą. Jiems ir 
Tumas nepatiko. Jie jį net 
peršekiojo, . kaipo didellį 
fclitvomaną”' ir “liberalą.”

Gegužės,18 d. Merkelis ra
šo “L. Aide:”

“1902 m. prof. A. Dam
brauskas išleido lenkiškai, o 
1903 m, kun. J. Tumas iš
vertė lietuviškai ir “Dirvoj- 
^inyne” išspauzdino progra
mine knygelę “Glos Lit- 
winow do mlodej generacji 
magnatow, obywateli i

į

i

1911 m. kun. Tūmas važi
nėjo į Ameriką kartu su ži
nomu caro šnipu, vėliau pa
garsėjusiu Lietuvos nepri-

Kunigai su dvarininkų pa-! klausomybės tvėrėju ir...| Jaunuolių proletarinė mokyk-.d^ugų galima susilaukti 
gelba norėjo vesti tuomet žmogžudžiu, pralotu Alsaus- la tęsiasi čia jau trečia savaite. J veikėjų. Drg. F. Burauskiūtė , , 
paskui save ir pradėjusią ku aukų “Saulės” namams Mokinių iš karto buvo nepilnai 15 d. rugpjūčio šviesos Draugi- < mokvklT 
kilti lietuvių buržuaziją. . ’ ! 50 n nprpi1n snv*iip 1‘t’" — --1

Aiškesnis kun. Tumo bur-!
žuazėjimas prasideda tik po! mas “donosčikas” ___ ...........
1905 m. revoliucijos, kada kinas pasikvietė kun. Tumą'kad kožną savaitę mokinių skai-l 
ir lietuvių buržuazija įgijo į Rygų kovot prieš pradė-jčius mažės, o paskutinę savaitę 
sau šiokių-tokių teisių ir ljusią įsigalėt tuomet tarp bus visai mažai, kad juos dar- 
labiau pakėlė galvą. Atvy- lietuviu darbininkų revoliu- binmkiskas mokslas neužintere- 
kęs 1906 m. į Vilnių ir ta- cinę, nors da ir nevisai bol-: ®uos’ ,bot apsir.ikl.a: Kurif 
pęs “Vilniaus Žinių” redak-' sevikiską Vilnį, tada kun. 1 si, ir jų draugų vjs daugiau 
toriu, jis, kovodamas su Į Tumas pradėjo redaguot pribūna. ,
kairiaisiais, vieną kartą net “Rygos Garsą.” Karo me-| Pi rmą savaitę buvo mokina- i 
socialistu buvo pasivadinęs, tu jis pasirodė, kaip ir visi ™a vien tik marksizmo ir lėni-j 
tik... krikščionišku socialjs- lietuvių patriotai, dideliu ca- !mzmo; antrą savaitę jau mo- 
tu. Reakcijai prasidėjus ro Rusijos garbintoju,__ o g. bus mokinama ir nes
jis kartu su Smetona pra- paskui kaizerinėj Vokietijoj drg. B. šalinaitė pribuvo ir 
dėjo leisti ir redaguoti re- pradėjo jieškdt išganymo. ! duos pamokas apie darbininkiš

ką meną. Taipgi atvyko drg. 
J. Siurba ir aiškins apie lietu
viškas draugijas, ypač kaip 
ganizuoti LDS.

Ar jaunuoliai per šias 
savaites gavo darbininkiško 
pratimo?

Man pereitą sekmadienį 
i ko kalbėtis su mokiniais, ir 
sirodė, kad jie yra jau gavę 
supratimo apie darbininkų rei
kalus, kurių pirma jie nesupra
to, kaip kad tie jaunuoliai pa
tys išsireiškė.

Mokyklėlės studentai gerai 
atsižymėjo per rugpjūčio 1 d. 
demonstraciją. Pereitą penkta
dienį vakare per Vilijos Choro 
pamokas buvo duota studen
tams, lankantiems tą mokyklą, 
išreikšti savo mintis, ką jie 
mano apie minimą mokyklą; ir 
pasirodė, jog kurie lankė mo
kyklą, jau pajėgia išreikšti savo 
mintį, ypatingai drg. Yasulevi- 
'čius ir drg, Burauskiutė. Iš tų

i rinkti.
Trumpai prieš karą žino-, 

kun. Bi- j

Conn. Valstijos Jaunuolio Mokykla Waterbury j \ "B* B™.«
Smulkmenos Ir Dainų 

Diena
Norisi nors trumpai paminėt,! 

kaip rhes rėmėme jaunuolių 
. _ ------ Iš pradžių, kuomet

jos va ai lene; pasakė neblogą vjsj kjĮy miestų draugai sukai- 
prakalbą. Taigi pasirodo, kad I tę darbavos sukelt finansų mo- 
mo <y a duoda g’eių vaisių ir | kyklai, tai mes visai lėtai vos 

a mes visi pritarianti šiai 1 krutėjome toj srityje. Netru- 
. —L kus prasidėjo ir mokykla. Ko-

_^ukNti ^pmigų, Mant; mjtetas reikalavo iš mūsų pini
gų, bet mes neturėjome nei cen
to jai duoti.
taip ir mes pasistumėję į dar-

Jau Tęsiasi Trečią Savaitę
Į vienas darbininkas pegali pasi
likt namie, nepamatęs to, kas 
ten bus matoma. Būkime tęjx 
visi.

V. J. Valaitis

1

Drg
gorų

akcinę, buržuazinę “Viltį,” 
kuri irgi buvo susirišus su 
dvarininkais.’ Apie ją nese-ii. T . . zt . I uvaniiiiihais. nuit ją xies>e-szlachty na Utwie ’ (Lietu- niai buv0 ragyta .<Priekale-

vių balsas jaunajai Lietuvos 
didžponių, dvarponių ir ba
jorų kartai). Autorius, iš
dėstęs jaunosios lietuvių 
kartos siekius ir programą, 
pageidavo, kad ir jaunoji 
Lietuvos bajorų karta aiš
kiai pasisakytų, kas ji: lie
tuviai ar lenkai. Iš Lietu
vos bajorų buvo norimą, 
kad jie būtų susipratę ir ne
veidmainingi lietuviai, kad 
jie lietuviškai šnekėtų, mels
tųsi, savo kraštą mylėtų, 
jam dirbtų, būtų jo vadai, 
kurie rūpinasi liaudies švie
timu ir gerove. ' 
sakant norėjo, kad jaunes
nioji bajorų karta būtų Lie
tuvos žemės, .druska ir švie
sa.”

Taip, tai buvo visą .pąt^jįę- 
tiškai-dvarininkiška progra
ma. Užtat ir 1905 m. Lietu
vos kunigai-patriotai ir kun. i

(1932 m. N. 12).

j 50, o pereitą savaitę jau buvo
65. Vakar girdėjau, kad pri- 

i buvo daugiau.
i Nors iš sykio buvo manyta,

YONKERS, N. Y.
Didžiausia Demonstracija’*' 3

Rugpjūčio 1 d. Komunistų 
Partija surengė prieškarinę dorr

i monstraciją.i Tai dar piPmk IcL-A 
' kia didelė čia buvo prieškari- 

Galų. gale, šiaip , nė. demonstracija, i j
Nors priešdarbininkiškos or-

Apie kun. Tumo veikimą 
nepriklausomoj Lietuvoj 
mes kitą kartą pakalbėsi
me.

(Iš “Priekalo”)

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Kad tos kalkės geriau kū
ne užsiliktų, tai reikia ir 
vitamino D, saulės šviesos 
vitamino.. Šitas vitaminas 
lyg kad pritvirtina kalkes 
kūno audiniuose, neduoda 

į joms taip ūmai išeiti su šla
pimu ar kitu keliu. Tam tik
slui Jūs, Drauge, dažniau 

. . n . . i būkite ant saulės, ore arba
ėmis apdegintą. Kai pi adė- ]<am})aryj p0 atdaru langu, 

da kilt iš po odos, tai niežtr(pQ^^e pu^a arfoa bent pUS_ 
.ir.kiek skauda. Kai pasakau,1 ppk~. p0 vaianj^ p0 
tai peršti ir skauda h kai- _^aj sauiėkaitoj būkite. Gal- 
tma :kūną, ir išeina. į viršų va gaųma pridengta laikyti, 
tie pakilę spuogai. Tie' Kadangi su saule esti vi- 
spuogai paskiau ir vėl pra- saip> ir, jei sauiėS’negalėtu- 

Tumas buvo griežtai misis- prvn?1Į)a]Utayo(L.1Pa m6t Pakankamai Sauti> tai 

bičiu- Tie išb.^rimai mane Sero-> žuvų aliejaus—“Cod liv- 
, kai vargina. Esu nervuųta er kurio vartokite po 
labai, nežinau, kas daryti.; porą šaukštų po valgio. Ar- 
Esu 35 metų amžiaus ir tu-; ba> ja geriau, gaukite — I 
riu 4 vaikus. “Haliver oil” ir imkite po

Meldžiu man patarti, ką 10 lašų po valgio, geriau su 
aš turiu daryti. Aš esu ma
rinta kelis kartus prie gim
dymo. Tai malonėkite pa
tarti man ką per “Laisvę”. 
Tariu širdingai ačiū iš kal
no.
Atsakymas.—

Iš Jūsų aprašymo galima 
spręsti, kad Jums yra kru- 
pai,—savo rūšies išbėrimai, į 
kurie atsiranda del kalkių, 
stokos organizme. Angliš-1 
kai vadinasi “hives”, moks-1 
liškai “urticaria”. 1

Dažniausia tokiais pučkais! 
išberia nuo kokio valgymo, i 
del kurio organizme pasida- ■ 
ro tam tarpui da didesnis 
kalkių trūkumas.

Vartokite, Drauge, dau-

Krapai, Išbėrimai
Drauge gydytojau, aš per 

kelis metus vargstu su to
kia liga. Mane verčia 
spuogai, ypač kai man šal
ta. Mano kūną nuberia vi
są spuogais, iškeltais, nie-

7 i žinčiais. Padaro odą lyg uo- 
rumpai, sukandžiotą arba dilgė-

Kadangi su saule esti vi-

tatę prieš dvarų darbininkų 
streikus. Ir tada jie ' 

gavosi su dvarininkais ir 
'garbino caro valdžią. Už
tenka prisimint garsiuo
sius juodašimtiškus praloto 
Antanavičiaus, buvusio Sei
nų vyskupijos valdytojo, 
Kauno vyskupo Paliulionio 
ir Vilniaus vyskupo barono 
Roppo aplinkraščius, nu
kreiptus prie caro valdžios 
gynimo.

Dabartiniai Tumo garbin
tojai net dideliu revoliucio
nierių jį nori *padaryti per 
1905 m. revoliuciją. .Tai da
ro ir “Lietuvos Aidas,” ir 
“Lietuvos Žinios.” Tuščios 
pastangos, nes visiems 
yra gerai žinoma, kokie 
“r e v o 1 i u c ionieriai” buvo 
1905 m. kunigai. Pats Tu
mas sąvo laiku pasipasako
jo, kaip jis 1905 m. bičiulia
vosi su išsigandusiais revo
liucijos Paneyežio apskrities 
dvarininkais ir bendras pro- giau tokio maisto, kuris tu- 
grąmas su jais lipde. O ure- 
voljucinė” kunigu ir kuni
go). Tumo rolė Vilniaus sei
me irgi gerai žinoma: jie 
neva balsavo už Vilniaus 
seimo rezoliuciją, bet kartu 
savo slaptam susirinkime 
nutarė varyt kuobjauriau- 
sią kontrrevoliucinį darbą— 
ir varė jį.

Taigi, iki 1905 m. revo
liucijos ir per tą revoliuciją 
kun. Tumas atstovavo kle
rikalinę, tautiškai-dvarinin- 
kišką, monarchistinę lietu
vių tautinio judėjimo srio- 
vę, tik su tam tikromis bur
žuazinėmis p r i e m aišomis.

riu 4 vaikus.

gaukite iš vaistinės papras-

kad mes visi pritarianti 
mokyklai būtinai turime dėti 
pastangas sukelti pinigų, idant Į 
galima būtų išlaikyti mokyklai 
iki rugpjūčio 24 d., kaip kad, 
yra mūsų visų apskričių nutar-1 
ta laikyti mokyklą ^visą menesį, sukeleme finansų.; ganizacijos buvo surengę šo-

1 Organizacijos dasidėjo sekamai: kius atvirame ore tik už vieno- 
Skandinavų Darb. Kliubas, Vi- Į bloko nuo prakalbų vietos tuo 

Dvi savaitės praėjo; jau tre- b jos Choras ir LDS 108 kp. po I tikslu, kad. atitraukt jaunimą 
' čia eina. Maisto su’kolektavę ' 2 dol., ALDLD 27 kp., K. Re- ■ nuo prakalbų;' bet vis tiek daug, 
•atvežė New Havenas, Hartfor- meitiėnė ir V. J. Valaitis po ’ jaunimo labai atydžiai klausėsi’ 
|das, Stanfordas ir vietiniai; 1 dol.; P. Gardauskas ir J. J J komunistų kalbėtojų. O kalbe- <| 

i ateinančio karo , .
Ant blankų, su-| baisenybes ir kam iš imperia- 

. 1 istinio karo yra nauda, taipgi 
net apie Roosevelto apgaulingą bi- ' 

lių del darbininkų.
Gaila, kad mažai lietuvių bu

vo demonstracijoj. Yra daug 
lietuvių jaunų vyrų, kurie, ka-, „ 
rui iškilus, pirmutiniai būtų, 
pašaukti paguldyt savo galvas 
už kapitalistų reikalus. Bet ar 
jie rūpinasi, kad tam pastoti 
kelią? Ne. Tuom nesirūpina. ' 
nei jų tėvai.

Draugai lietuviai darbininkai, 
atminkit, kad karas yra baisus, 
dalykas darbininkų klasei. Ne
manykite, kad kapitalistai pa
naikins karus. Tik darbininkų ' 
klasė susiorganizavusi tegali /.* 
tatai padaryti,—užkirsti impe^. • 
rialistiniam karui kelią ir pa
naikint karus ant visados per 
panaikinimą pačios kapitalistU ■ 
nes sistemos.

iš j Todėl, suaugę stokite į Ko
munistų Partiją, o jaunuoliai^

Jaunųjų Komunistę Lygą!.. (( 
Demonstracijoj Buvęs. • l » » .

nuo liepos 24 d. iki rugpjūčio 
24 d.

draugai paaukavo po biskį, bet Gerdauskas po 50 c.; J. Mali- tojai aiškino
New Britainas ir Bridgeportas nauskienė 25 c. .
nepasirodo, ir mažųjų kolonijų rinkta per V. Masionį 75 c.
draugai nieko nepasidarbavo.

Draugai, subruskite rinkti 
maistą ir pinigus; imkite, ką 
tik reikalingo gaunate, ir patys

■ duokite. Nes pinigų dar trūks-
I ta virš $100.00', iki mokykla
; užsibaigs.

te-1 - - - • ■ — ’
pa-

or-

dvi
su-

; ir O. Dručiutė surinko 
$4.65. ši draugė verta didelio 
pagyrimo už tai. Ji kuomet 
leidžiasi 'darban, tai žinok, jog 
bus nauda. Jei ne toji drau
gė, būtume visam

Draugai, kurie gavote 19 d. 
rugpjūčio vakarienes tikietus 
delei mokyklos naudos, išpar- 
duokite greitai ir prisiųskite 
pinigus ne vėliau rugpjūčio 17 
d. Tikietai nebus priimami, 
tiktai pinigai.

Drg. D. Burba iš Stanfordo 
buvo paėmęs 10 tikietų ir jau 
pardavė, ir vėl paėmė 10 ir 
užtikrino, kad iš Stanfordo bus 
20 žmonių toj vakarienėj, ir 
būsią per naktį, nes ant ryto
jaus Dainų Diena. Visų kolo
nijų draugai, pasistengkite šią 
vakarienę padaryti skaitlinga, 
o studentai sudarys gražią ir 
įvairią programą.

J. Strižauskas.

miesteliui 
praradę garbę, nes ne tik skir
tos mum kvotos nebūtume išpil- 
dę, bet būtų likus sarmata. Vi
so sukelta mokyklai $16.60.

Dainų Diena žaibo šuoliais 
artinas. Bušai paimti, žmonės 
surašinėjami, kurie važiuos bu
sais į tą išvažiavimą, kuris 
įvyksta rugpjūčio 20 d. Wa
terbury. Tenais visas pusšim
tis jaunuolių, kurie lavinas 
marksizmo-leninizmo per apie 
tris savaites, laukia svečių į 
Dainų Dieną, nes jie nori pa
rodyt savo gabumus,' ką yra 
išmokę per tą laiką. Vieni iš į 
jų kalbės, kiti kitus gabumus y 
parodys; be to, dar keturi dar- l 
bininkiški chorai dalyvaus. Nei

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

POTTSVILLE, PI
* » ' • I ♦ i

1933
•apelsino sunka. Rudenį; VYTA I J T P A R JC F
ir žiemą, kai geros saulės1 VII /V 1 /A Iv Iv. IL 9
nėra, šitoks aliejus labai HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

. naudingas daiktas, tik Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO 
-del tokių isbenmyBet ir ki- CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
tais atvejais. J., vadovaujamas V. žukoĮ PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas

Ir minėti nereikėtų, kad 
būtinai vartotumėt iodo, pa
prasto “Tincture of Iodine”, 
po vieną lašą. Įlašinkite po ;

j lašą į stiklą vandens ir iš-1
i gerkite kas diena, per porą Jaunuoliai
■ mėnesių. Paskui porą-treje- — - - - -
, tą mėnešių galite iodo ne- j
I imti, o paskiau ir vėl po la-, Jaunuoliais los

Bali

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphi jos, vadovaujamas Valatkiūtės.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
d in go 

su 
P h iladelphijos

į šą kas diena.
Kai kada tokiais atsitiki

mais esti naudos vartoti da 
ir tiroidinės liaukos, po ma
žą dozę. Keletą savaičių ir 
Jūs, manding, galėtute imti 
—“Thyroid tablets, gr. į, 
No. 100”—po vieną tabletė- 
lę prieš valgymą. Taipgi

ri nemažai kalkių. Daugiau 
pieno, sūrio, varškes, kiau
šinių trynių, kopūstų, mor- 
kvų, ropių, gruenų !^iena. ,Geriausia po švirkš-
cių, sietinių) finikų (dakti-į karštai ir §altai kai. 
lių, “dates”), apelsinų, cit-ij.“^
rinų - limonado pavidale, | Pasilsgkite dažniau> n iau 
žirnių, pupų, rupesnes duo
nos.

Iš vaistines parsineškite 
pieno kalkių—“Calcium lac
tate, 10 grs. tablets, No. 
100”. Imkite po vieną tab- 
letelę po valgio, per trejetą 
menesių. Paskui kokį mė-

U, Aupubių mui- bandykite pasimaudyti kas 
, gruckų (gries- ,. „o

pamiegokite. Giliai pakvė
puokite, pilvu. Visa tai 
daug padeda.

Washington. — Roosevel- 
to valdžia bando sutaikinti 
Illinois valstijoje United 
Mine Workers ir Progres-

nesį apleiskite, o tada ir vėl sive Mine Workers unijas, 
po vieną po valgio, vandenio nes tarpe jų nemato skirtu- 
užsigerdama.

Base

Risis J. Bago- 
čius su Charley 
Vasil kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galu per

. PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
, . Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanojo John Bukėnas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 1934, $18.75.
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.

420 So. St., Phila., Pa.

4* M *
Subruzdimas tarp Marškiniu 

Siuvėjų , , .
čia marškinių siuvimo dirb- , 

tuvės daug didesnės, kaip Mi- 
nersvillėj. Apie savaitė pir
miau buvo mėginta ir čia iš-’ 
traukt darbininkes-kus strei-' 
kan. Bet bosai su miesto re-1' / 
akcine valdžia tai pajutę grie- • 
bėsi visokių priemonių, kad- 
prie to neprileist. Tuo tarpu ■ _• 
bosai įvedė tam tikras laikinas 
viliones pagerinimu, idant dar 
bininkai neklausytų streikierių.

Nors miesto policija, pagal’ 
instrukcijas, ir labai budėjo, 
vienok rugpj. 7 d. anksti fide,, 
iš aplinkinių miestelių užplū
do dideli būriai pikietininkų. 
Policija neįstengė jų sustabdy
ti. 

» i r »' 

Kada pikietininkai pradėjo 
apgulti, tai iš fabriko išeksplo- 
duota garsaus trenksmo šūvis, 
kaip signalas prie reakcijos^ ’ 
Tada paleista iš ugniagesių- 
paipų (rynų) vanduo ant strei - i 
kierių, kurie buvo iškėlę Ame
rikos vėliavą; reakcininkai ne
paisė ir tos vėliavos—sudars- , 
kė vandens sriovėmis!

Išvien veikė policijos buožės 
ir vanduo prieš streikieriųs^*. 
Daug buvo suareštuota; ir sjfc 
kimšta į City Hali, iš kur visi 
išsileido per langus ir vėl su
siliejo eilėse pikietininkų. Su- 1 
areštuoti streiko 
paleisti.

Tą.pat vakarą 
(gubernatoriaus 
pribuvo ir sakė
būk tai smerkė miesto valdžią 

j už žiaurumą. Mat, Mrs. Pin-1' 
chot pritaria “socialistų” korr-’ 
troliuojamai ACW of A. UnL - 
jai. *

ši politikierka kalbėjo už. 
darbininkus, bet tik iš pavir?... 
šiauš.

Rašant šiuos žodžius, ta di- » 
džiulė dirbtuvė, prie kurios 
ėjo minėta kova, tapo uždary
ta. Joj dirbo 1,100/darbinin- 
kių-kų. Visi, kas (turėjo ko-> 
kius įrankius, išsinešė.

vadai ir vėl -f
• u vsi

Mrs. Pinchot 
moteris) 4čia 
prakalbą; ji

i

5

mo.

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 

St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas negales įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susirinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuvešyį parką. v. ...... . . .

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie myię 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 Apie pusantros my- 
lios. Gulima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Rugpj. 14,1933

BENES-ŠUKIENĖ

' ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES Į DARBININKŲ TĖVYNĘ
111 ■■ I 1 ' "...... ....... ........... ■ .......

Birželio 21 d. š.m. draugės ir draugai pa- • naudojasi? Ar tie, kurie'tą viską pagami- 
lydėjo mudu su drg. Šukiu ant laivo “Al->no? Ne, tais turtais naudojasi saujalė dy- 
bert Bailin’’, Hamburg American linijos, j kaduonių, kapitalistų, o tie, kurie tuos tur

tus pagamino, kurie sveikatą padėjo bega- 
mindami tuos turtus, gyvena didžiausiame 
skurde.

Kiek tuose didmiesčiuose yra skurdo, 
kiek bado ir vargo, kas gali suskaitliuot? 
Kokia baisi kontradikcija matosi visur. Ša
lę didžiausių pasaulyj turtų, didžiausias 
skurdas viešpatauja. Šalę sankrovų, pri
kimštų maistu, kuris pūva, ten begulėda
mas, nes ponai negali jo parduoti, o žmo
nės badauja; šalę sankrovų, užverstų dra
panomis, bedarbiai vaikščioja apdriskę, pus
nuogiai. Kiek vargo, bado, nusiminimo, 
bedarbių šeimynose; kiek sveikatos ir gy
vasčių žūsta delei to skurdo,—kas gali su- 
rokuot.

Ir atsiminus, kad visas tas vargas paei
na delei darbininkų nesusipratimo, delei 
nemokėjimo apginti savo reikalus, delei ne
mokėjimo ar nenorėjimo kovot už savo bū
vio pagerinimą, tai pasidaro griaudu. Jei 
žmonės badauja delei to, kad javai neuž
derėjo, tai yra natūralūs dalykas, bet jei 
darbininkai turi badaut, kada sankrovos 
pilnos maisto, kada farmeriai degina mais
tą, nes neturi kur jį dėt, tai yra nenatūrali 
padėtis, tai yra sistemos pakrikimas, tokią 
sistemą reikia nugriaut. Bet didžiuma dar
bininkų to nesupranta, jie vis dar laukia 
malonių iš kapitalistų klasės, jų protas už- 
nuodintas buržuazinės spaudos, apsvaigin- 

Jie išauklėti

Mūsų laivas išplaukė 5 minutos po 12-tos 
vai. naktį iš 21 į 22 birželio, todėl apie 8-tą 
vai. vakare reikėjo ten būti.

Apleisdama Jungtines Valstijas, jaučiau
si labai laiminga, džiaugiausi, kad turėsiu 
P^ogų pamatyt Sovietų Sąjungą—darbi
ninkų tėvynę. Atsimenu, apie 25 metai at- 
gM, kada pradėjau skaityt Markso raštus, 
labai man patiko šita teorija, bet aš netu
rėjau vilties kada* nors pamatyt darbinin
kių tvarkomą šalį. Tas viskas atrodė man 
taip toli, taip nepasiekiama, kad nesitikė
jau kada nors sulaukt, kad kapitalizmas 
liks nugriautas, o vietoj jo įsteigta darbi
ninkiška sistema; o dabar rte tik turėsiu 
ppgos pamatyt darbininkų valdomą šalį, 
bet galėsiu padėt Sovietų Sąjungos darbi
ninkams dirbt, būdavot socializmą. Ta 
mintis labai mane džiugino, tas viskas at
rodė lyg ir sapnu, iš kurio bijojau pabust.

Gaila, žinoma, buvo palikt tiek daug ir 
taip gerų draugų ir draugių amerikiečių, 
su kuriais teko tiek daug metų dirbti dar
bininkiškose organizacijose. Ypač gaila 
buvo persiskirt su Grand Rapidso draugė
mis iV draugais, kur išgyvenome 12 metų, 
ir labai sutartinai dirbome darbininkiška
me judėjime.

.Grandrapidiečių draugiškumą, nuoširdu
mą mes niekada nepamiršime. Likit sveiki, 
draugės ir draugai, amerikiečiai, varykite

;buvo. Kalbos eina, kad būsią 
ištraukta kareiviai ir iš Coke 
distrikto. Bet tai dar turime 
palaukti, kol sužinosime tik
rai. )

Erie, Pa., kur mainieriai 
nuo pat streiko pradžios lau
ke stovi, šalę Brownsville, Pa., 
prie National Pike, įvyko ma
sinis mitingas, čia buvo pa
skleista Nacionalčs Mainierių 
Unijos lapelių. Tas, ‘supranta
ma, labai nepatiko UMW of 
A bosams. Jie raivėsi, kad 
darbininkai turėtų nepaisyti 
tų lapelių. Jie;pasakoja, kad 
Nacionale Mainierių Unija, 
kuri kovoja už darbininkų rei
kalus, privesianti Ameriką 
prie '“bankruto.”

Vadinasi 'reakcinei *Lewiso 
unijai ir jos vadams rūpi val
džią ir kapitalistus gelbėti nuo 
bankruto, o ne darbininkus.
Streiko Pradžia Buvo Gera

Streikas prasidėjo gerai, 
darbininkai pasirodė karingi. 
Galima paminėti 4 dieną rug
pjūčio. Tą dieną visoje šioje 
apiėlinkėje matėsi masiniai pi- 
kietavimai. Pikiete dalyvavo 
net moterys ir merginos, jauni 
vaikinai.

Pasiųsta gubernatoriui Pin- 
chotui reikalavimas pašalpos, 
nes yra jau daug darbininkų, 
kurie neturi ką valgyti. Bosai, 
pasirodė, norį su skebais pra
dėti darbą, bet nieku būdft bū
tų negalėję, nes mainieriai pi- 
kietuoja po 24 vai. Tai reiš
kia visą laiką. Tačiaus uni

jos viršininkai streiką pradė
jo krikdyti.

Darbininkai Vieni Kitus Ra
gina į Streiką

Streikas labai gerai plėtėsi 
iš karto. Darbininkai nori iš
sikovoti didesnį kąsnį duonos. 
Kai kurie darbininkai jei dar 
neišėjo sykiu, tai streikuojan
ti juos išvedė.

Rugpjūčio 2 dieną nuvyko
me į Versaille miestelį. Mūsų 
buvo apie 400, apgulėme mai
ną ir laukėme iki išėjo iš dar
bo tos mainos darbininkai. 
Naktiniai darbininkai jau bu
vo išėję streikan. Mat, šitos 
kompanijos bosai jau ' buvo 
pradėję dirbti su skebais, ta
čiaus pavyko ir juos išvesti 
streikan. čia, pas mainą be
būnant, atsirado jaunas vaiki
nas, kuris pasakė gerą pra
kalbą apie darbininkų reika
lus Amerikoj ir mainierius. Ji
sai liepė imti pavyzdį iš Ru
sijos darbininkų ir imti mainas 
į darbininkų rankas.

Paskiaus atsirado vienas ka
pitalistinio laikraščio reporte
ris, kuris pradėjo jam “kalba 
trukdyti, bet jisai taip buvcč 
sukritikuotas, kad turėjo pa- 
bęgti. Kalbėtojas pasakė, kaip, 
reikalinga kovoti ir baigė savoz 
kalba. 

*■ t

Galima pasakyti, kad strei
kas būtų sėkmingas ir karin
gas, jei jį niekas neklaidintų. 
Tuo klaidinimo darbu užsiima 
daugiausia patys unijų vadai, 
kaip kad Lewisas.

Veisiejiškis.

N. S. PITTSBURGH, PA.
L l ~____

ALDLD 87 kp. pereitame 
susirinkime nusitarė nuveikti 
svarbių darbų: 1) Dalyvauti ir 
remti Komunistų Partijos rin
kimų kampaniją; išrinko ant 
vietos komitetą veikti; 2) Nu
tarė platinti darbininkišką li
teratūrą ir “Laisvei” gauti 
daugiau skaitytojų; 3) Suor
ganizuoti vaikų skyrių arba 
kuopelę ir įsteigti mokyklėlę 
lietuvių kalbos-rašybos. Dar
bas jau pradėtas ir matosi pa
sekmės. Išrinktas komitetas 
nuo ALDLD 87-tos kuopos jau 
veikia.

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoj 60-ta kuopa 
turėjo" susirinkimą 7 d. rug
pjūčio.

Komitetas atsilankė į- susi
rinkimą ir pakėlė klausimą 
apie vaikų skyrių ir mokyklą. 
Draugės vienbalsiai sutiko bū
ti pagelboj šiame veikime ir 
išrinko komitetą veikti bend
rai su ALDLD 87-tos kuopos 
komitetu.

Atrodo, bus svarbus darbas 
pasekmingas delei darbinin

kų klasės naudos.
Korespondentas S. Orda.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Pradžia kaip 8-tą vai. vakare. Ge^ 
biami’ draugijų r atstovai visi dalp 
vaujcite susirrAltihie, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Org. J. J. B.
(190-191)

GRAND RAPIDS, MICH. .
Svarbus susirinkimas “Laisvės”, 

Vilnies” ir “Darbininkės” skaityto
jų.' įvyks seredoj, rugpjūčio 16 d., 
L.S.D. Svetainėj; pradžia 7:80 va
kare.

* Mok. komitetas.
(190-191)

LDSA 5 Apskr. Kuopų Atydai |
LDSA 5 Apskričio konferencija ■ 

įvyks pirmadienį, rugsėjo 4 d., 1988 t 
m., 995 N. 5th St., Philadelphia, 
Pa. Prasidės 10 vai. ryte. Visbs 
kuopos imkite šį pranešimą atydoir 
ir pasiųskite delegatas. 'Delegatės- 
būtinai privalote dalyvauti konferen
cijoj.

Vietos LDSA 11 kuopa aprūpins 
nakvynėmis visas deelgates, atvyku
sias iš. kitų miestų.

Drugiškai, LDSA 5 Apskričio Or- i, 
ganizatorė A. Urlakiutė.

(190-192)

NANTICOKE, PA. i

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesiais 

susirinkimas įvyks utarninke, 16 (i. 
Rugpjūčio (August), 29 Endicott St.

, ( Svąrbus Pranešimas
A.L.ty.LJL 135 kuopos susirinki

mas. įvyks nedėlioję, Aug. 20 d., pas 
Cibiilskienęj 2 vai. po pietų. Drau
gai,,-visi turit ateiti išklausyt dele- 
gHtS/L raporto pereitos konferencijos. 
Užsimokėkite duokles ir atsiimkit© 
knygą “Spalis”. ' Sekr. E. C.

(190-192)

. BRIDGEPORT, CONN.
• Lietuvių, bedarbių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 10 rugp. (August), 

į 4Q7' Lafayętte» St., pradžia 7:30 vai. 
' vakare. Bedarbiai, dalį laiko dir- 
! bantieji. ir, pilnai .dirbanti, visi da
lyvaukite Šiame susirinkime. Turime 
daug nėujų jr naudingų dalykų ap
tarimui, ?kune rišasi su mūsų gyve
nimu. -i

\ . (189-190)

pradėtąjį darbą pirmyn, o mes, nors ir toli tas religijiniais prietarais, 
gyvendami, gelbėsime jums jūsų kovose i kapitalistinių mokyklų, išmokinti vergaut 
ant kiek tas bus galima, nes mūsų visų yra būti paklusniais savo ponam. Jie vis dar 
vienas tikslas: nuversti kapitalistinę siste- sutinka atiduot savo darbovaisius^ sauja- 
mą ir įsteigt darbininkų tvarką visose ša-
lySte‘ . . I . -v- "

'Atsisveikinę su draugais, kurie mus ly- leiKes.
dėjo, mudu likome ant viršaus laivo ir tė-1 Pravažiavome pro Laisvės stovylą. Ji 
mijom, kaip mūs laivas, pasiliuosavęs nuo stovi4—didelė, augšta, vieną lanką iškėlusi 
lakančio jį doko, sugaudęs storu .balsu, į augštį, kurioj žiba didelė šviesa, o palei 
ėmė trauktis nuo kranto, ir palengva, j°s kojas dega daug elektrinių lempukių ir 
šriiokšdamas, slinko Hudson upe linkui jū- meta šviesą ant visos stovylos. Nakčia ji 
ros, palikdamas užpakalyj didelį italų laivą, atrodo gana gražiai, lai yra laisvės sim- 
pririštu prie dokų, kuris, sakoma, esąs ap- ■ bolas. Ji reiškia, kad Jungtinės Valstijos 
rūpintas paskiausiais mokslo išradimais ir neva yra laisva šalis, bet ištikrųjų ta lais- 
turi tam tikrus prietaisus, kurie sulaiko jį ve yra tiktai ant popieros, tą laisvę turi tik-

lei kapitalistų, o patys badauja, skursta, 
laukdami gerybių po mirties, kada jų nebe-

TaiJyra laisvės sim-

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Šešta Metine

nuo supimo laike audros.
Aplink mūsų laivą plaukiojo maži, pilni 

šviesų laivukai, kurie vaikščioja tik Hud
son upe, nedrįsdami’ leistis į plačiąsias jū
ras. Iš abiejų upės pusių matėsi daugy
bes šviesų—tai didmiesčiai: New Yorkas- 
Brčoklynas, o kitoj pusėj upės New Jersey 
miegtai ir miesteliai.

bežiūrint į tas mirgančias šviesas, atėjo 
main mintis į galvą: kiek tuose didmiesčiuo
se ‘randasi turto, kiek ten žmonių triūso 
įdėta, kol tokie milžiniški miestai ipastaty- 
ta,;o kas tais turtais, tuo žmonių triūsu

'tai valdančioji klasė. Rockefelleriai, Mor
ganai, Fordai, turi tos laisvės perdaug. Jie 
gali sukt, vogt, išnaudot darbininkus, kiek 
tik jie nori, bet tegul darbininkai pabando 
pasipriešint tam išnaudojimui, tegul jie pa
reikalauja savo teisių, tai ponai kaip bema
tant apsups juos su ginkluotais mušeiko
mis ir lazdomis bei šautuvais privers dar
bininkus pasiduot kapitalistų diktatūrai.

Važiuojant pro “Laisvės” stovylą, man 
prisiminė visi baisūs vaizdai kapitalistinės 
“laisvės” darbininkam.

(Tąsa bus)

Mainieriy Streikas Kovingas, Bet
, Lewis© ir Roosevelto Ko. Jį Ardo

IK ŠUTERS VILLE, Pa. — Čia
rugpjūčio 5 dieną buvo laido
jamas policijos nušautas strei- 
kierys. Jisai nušautas laike 
pikieto.

HgK 'iii. . /
v W'buvo milžiniškos laido

tuvės. Veikiausia dar tokių 
laidotuvių, kuriose dalyvautų 
tolfia -minia darbininkų, nebu- 

ivp; Allegheny paviete. Daly
vauja tūkstančiai automobilių, 
t rokų—lydi kaip kas gali. 
Galima sakyti, kad visas mies
telis dalyvavo. Eilė darbinin
kų^ lydinčių kritusi kovotoją, 
tęsusi kelias mylias. Kurie 

i važiavo vėliaus, tai negalėjo 
persilaužti per minią per visą 

' pusdienj.
Velionis darbininkas buvo 

graikų tautybės, Louis Podor- 
A skrf. Palaidotas kapinyne, ne-
i toll Monnellsville, Pa. Velionisį paŲko moterį ir tris vaikus.

Jis^i buvo pasaulinio karo ve- 
i teranas. Tai reiškia, kad ji-

' saLgynė tuos pačius Amerikos

kapitalistų reikalus, o dabar 
jų ginkluoti mušeikos jį nu
šovė.
Nukovimas Darbininko Negali 

Sunaikinti Darbininkų 
Kovingumo

Lydint nukautą darbininką, 
važiuojant pro Perrypolis, 
matėsi ir pikieto eilės, kurias 
tęsėsi per visas 24 valandas. 
Matėsi, kur tik kasyklos yra, 

i tai seni ir jauni išstoję į pikie
to eiles.

Daugiausia pikietuojama II. 
C. Frick Pittsburgh Coal ir 
Rainey Coal and Coke kompa
nijos. Dabar jau streikuoja 
apie 70,000 darbininkų. Va
dinasi, tas streikas, jei jį va
dovautų tikrai darbininkų nau
dai, galėtų iškovoti bent ką 
del darbininkų. Tačiaus dar 
nežinome, ką jisai duos. Pa
staruoju laiku Lewiso unija ir 

j prezidento Roosevelto paskir
tas administratorius Johnson

šį streiką demoralizuoja ir įsa
ko grįžti darban be jokių lai
mėjimų.

Šaukia Darbininkus j 
Susirinkimą

Rugpjūčio '6 dieną unijos 
viršininkai buvo sušaukę susi
rinkimą ir liepė, kad mainie
riai eitų į darbą. Tai buvo įsa
kymas dviejų didžiųjų mainų 
—Pittsburgh Coal Co. No. 5 
ir Warden — darbininkams. 
Sąlygos buvo siūlomos tokios, 
kad visą sutvarkys Arbitraci- 
jos Taryba.

Tačiaus, kuomet darbinin
kai suėjo darban, tai pasirodė 
kita giesmė. Reakcinės unijos 
viršininkai sakė, kad kompa
nijos sutiko leisti unijai sta
tyti savo darbininkus anglies 
svėrimui. Bet kuomet susirin
ko darbininkai į darbą, tai 
kompanijos viršininkai visai 
neleido unijos darbininkus an
glį sverti. Neprileido nei prie 
“tipelio.”

Todėl darbininkai abiejų 
kompanijų nutarė vėl strei
kuoti tol, kol laimės. Pikieta- 
vimas eina dar kol kas ramiai. 
Susikirtimų su policija dar ne-

RENGIA VISI CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 20 d. Rugpiučio-Aug.,1933
UETUVIŲ PARKE, LAKEWOOD, WATERBURY, CONNECTICUT

PRADŽIA 12-TĄ VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 15 CENTŲ

Laisves Choras iš Hartfordo dalyvaus programoje

Daintj programa pildys 4-ri chorai: VILIJOS ('HORAS Iš WATERBURY, VILIJOS CHO
RAS iš New Britain; LAISVĖS CHORAS iš Hartford ir DAINA CHORAS iš N«wHa^mlrakalbas 
lietuviškai ir angliškai sakys Lietuvių Jaunuolių Mokyklos mokytoj,av kurie čionai A . _ . "
žios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jfe išmoko, per menesi lai- 
Ir A • /

Taigi, visi, būkite šiame piknike, o būsite patenkinti. Šokiams grajis gera orke&tfa, kurie rtiylite 
šokti,! galėsite prisišokti iki sočiai. •



Rašomos Mašinėlės

I

jį 
Y

Pirma'dienis/Rugpj.14,1933 Penktas Puslapis

E J. V. Kompartijos Lietuvių Frakcijos 
Pirmo Distrikto Suvažiavimo

dos nebrangiai atsieina, ypa
tingai iš Naujosios Anglijos, ir 
todėl gali kiekviena organiza
cija pasiųsti savo atstovą.
Piknikas Pirmo Distrikto Lie
tuvių Frakcijos Finansavimui

Dėl stokos finansų daug nu
kenčia visas darbininkų judė
jimas. Todėl nutarta surengti 
masinis piknikas, su didele 
programa. Piknikas bus ren
giamas Norwoode, Mass. 24 d. 
rugsėjo (Sept.) 1933 m.

Pirmam Distrikte yra 8 lie
tuvių frakcijos, taigi nuo 
dabar turim visos frakcijos 
pradėti ruoštis, kad piknikas 
ištikrųjų Būtų daug kuomi ge

skaitė tą žinomą finansinį ra
portą. Mat, salėje šusirinki- 
•me jis to negalėtų padaryti, 
nes parapijonai jam1 pakištų 
(faktus. Gi bažnyčioj atsiliept 
nevalia, tai jie tik išėję lauke 
spjaudėsi ant raporto. Vie
nok kunigai to nepaiso, ką jų 
parapijonai niurna—jie nebi
jo nei skundų pas vyskupus 
ar augštesnius, nes jie visi su- 
simokinę tai daro ir mulkina 
nesusipratusius. Be abejo, ir 
šie parapijonai važinės pas 
vyskupą, skųsis, kaštuosis, mi- 
tinguosis, gal įsivelti ir <į val
diškus teismus. Bet jie tuo- 
mi neatsieks nieko, kaip ir 
tu r.

Tiktai vienas 'būdas yra, 
kunigą galima priveikti,
tas: nemokėt jam ‘už nieką 
anei vieną centą, vest smarkią 
agitaciją, kad ir kiti nemokė
tų; nemokėt nieko už kunigų

ki-

k a 
tai

Mano korespondencijoj, tilpu- į STAIGA MIRĖ 
šioj “Laisvės” No. 188, apie už-1 ______
baigimą streiko Mallea. Bl, Iron ’ . . v _
Works, buvo pasakyta, kad 150 Raseinių valse., 
streikavo; tikrenybėje, yra Ž50t kaimo pievoje griebdamas 
darbininkų. Streikas užsibaigė j šieną staiga mirė to kaimo 
7 d. rugpjūčio, o 8 ar 9 d. pra- ' gyventojas Mr. Tarnapavi- 

čius apie 60 metų amžiaus.dėjo dirbti.
A. Mureika.

VIETOS ŽINIOS
6,000 Aktorių—Žydų , 
Istorijos Perstatyme

pa-

Bersiu v

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. <M. Selickas. 31 Amity St., 
Vice^Pirm. A. ‘'Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour -Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pl., 
Maršalka J. Girąitis, 489 -Zion St., 
Organo PriŽiūir *A. Klimas, 86 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St.. Hartford, Conn.

Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark FT.’ 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 80 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kainietienė. 144 South .

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. « 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis,,, 

.^211 First St. , •
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta • 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio :Lletu-, » 
vių “Laisvės’, svetainėj, 269*73 Second St., • 
Elizabeth, N. J. »

1807 Davis Avenue _*
A. Kaupas,

Draugijy Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organu

JAUfiROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrajai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

Ave., Linden. N. J.

st.st.

1108 Elizabeth Ate.

-Trustlaai:

J. Ručinskas, J. Urbonas, T. Raslkas, 
Korsikas, J. Ruseckas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

29 ir 30 d. liepos 1933 m. 
Worcesteryj, Mass., įvyko J. 
V. Kompartijos Lietuvių Frak
cijos Pirmo Distrikto suvažia
vimas. Suvažiavimą atidarė
ir vedė Pirmo Distrikto Biuro 
sekr. J. Grybas. -

Suvažiavime dalyvavo iš šių 
miestų frakcijų atstovai: Wor
cester, ■; Norwood, Montello, 
Mayįard ir So,. Boston, ir bro
liški delegatai riš Haverhill, 
Mass. Viso dalyvavo 21.

Pirmiausia pakviesta Centro 
Biuro atstovas d. J. Siurba, 
kuris plačiai kalbėjo, išdėsty
damas atviro laiško reikšmę ir 
kaip pravesti gyvenimai! at
viro laiško nurodymus, patai-

‘ sy<i mūsų’trūkumus.
Centro Biuro atstovui buvo 

duota keletas klausimų, į ku
riuos d. J. Siurba ‘davė aiš
kius atsakymus.

Nuo K. P. 'Pirmoj Distrikto 
atstovas nepribuvo. ’Lietuvių 
frakcijos Pirmo Distrikto 
Biuro sekr. raportavo ir nuro
dė trūkumus Pirmo Distrikto 
Frakcijų veikime; baigdamas 
pranešimą, pasiūlė:

Visos lietuvių frakcijos turi 
būtinai laikyti frakcijų susirin
kimus nerečiau kaip vieną sy
kį į mėnesį. Frakcijų susirin
kimuose, apart lietuvių darbi
ninkų veikimo, turi būti ant 
dienotvarkės šie partijos dar
bai: gavimas partijai narių, 
ypatingai iš sunkiosios indus
trijos datbininkęJkių; 'komu
nistų Partijos organo “Dąily 
Worker” praplėtimas, gaunant 
naujų pranumeratų; finansa
vimas partijos (įąi*bo. Frakdi- 
jos turi pr 

parengi
as nuošimtis partijai per
?. Pirmą Distriktą. u* 
minėjimtĄ

ęti^ kadhriųo 
•butui atiduotas

raminėjimtĄ Komunistų Par
tijos 14-kosjkrttjU gyvavimo/ 

isį-tųfi tiūtijiš-

resnis už kitus keno nors pįk- užtrauktas skolas, neigi pačių 
skolų. Nemokėt nieko už vi
sos bažnytinės įstaigos užlai-1 
kymą. Jei taip dauguma da
rytų, tai kunigas taip nesmar
kautų,—jis greit išsineštų pats, 
žinoma, tikintieji sakys: mes 
be bažnytinių aptarnavimų ne
galime būti, kunigas veltui ne
darys nieko. Atsakymas gal 
b*ūt toks: Kad kunigai nebi
jo, tai jie žino, jog nėra ko 
bijot. Kad jie . bažnytinių 
“šventenybių” nepaiso, o tik 
kaupiasi turtus, tai ko žmo
nėms bijoti?

pora numerių 
rengimo komi- 
tą programą 
kad bus kiek- 
pamatyti.

nikus. Iš kiekvienos frakcijos 
turi būti bent 
programoj. O 
sija pasirūpins 
taip sutvarkyti, 
vienam malonu

ši konferencija nutarė, kad 
būtų išleisti lapeliai į lietuvių 
darbininkų organizacijas rei
kale prieškarinio kongreso. 
Lapelius turėtų išleisti ir iš
siuntinėti J. V. K. P. Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras.

Nutarta didžiausios para
mos teikti jaunimo organiza
vimui į jaunuolių kuopas, kliu- 
bus, ęhorus ir sporto grupes, 
supažindinant su komunistiniu 
judėjimu ir įtraukiant kuo 
daugiausia jaunimo į klasių 
kovas.

Konferencijos Sekretorius,
J. Grybas.

WORCESTER, HASS
at-

MINERSVILLE, PA.
MarŠkininių Streikas; Pąrąpi- 

jony' Vaidai su Kunigu

Čia marškinių siuvimo šapos 
•uždarytos, darbin. xstreikubjaj 
Nors tam streikui yra ir prie
šingų, bet str'eiklaužiauti nie
kas nemėgina.* Per tai tiesio-., 
ginė bosų unija, į kurią jie 
per prievartą buvo surašę, su
griauta.

“Laisvėj” -i rugpj. 4 d. yra 
rašyta, kaip kunigas Dauman
tas agitavo už tą bosų uniją. 
Tai 6 d. rugpj. jo piknike strei 
kierių unijos organizatorius 
prašė, kad jam leistų keliolika 
žodžių pasakyti į publiką, -pa
darant pranešimą apie streiko 
bėgį, 
org. 
niką.
tą pranešimą padarė.

Tai, matot, religiniai tikin
ti ■darbininkai, kur kunigai sto
vi : jie stovi bosų-išnaudotojų 
pusėj, .prieš jus ir prieš visą

visose kolorvjo 
rinkta komisijos, kurios atsi
šauktų į organizacijas, simpa
tingus verteivius ir plačias ma
ses darbininkų, parenkant fi
nansinės paramos partijai su 
jos 14-kos metų sukaktuvėm. 

Tie visi sumanymai buvo 
apsvarstyti ir vienbalsiai pri
imti, ir turi būti vykdomi gy
venimam

Frakcijų atstovų pranešimai 
buvo išduoti iš visų kolonijų, ir 
iš Visur ta ‘pati ^silpnybė, tai 
nelaikymas frakcijų reguliarių 
susirinkimu; del to ir visas 
komunistinis partijos darbas 
kenčia trūkumus.

■ Po frakcijų atstovų raportų 
nutarta: ruošti raudonuosius darbo žmonių klasę. O jūs sa- 
neftėldienius sykį į mėnesį, tai 
yra, turi kiekviena frakcija 
nusitarti, turėti randoną ne- 
dėldienį, tą nedėMjenį kiek
vienas frakcijos narys turi eiti 
per darbininkų apgyventas 
stnfbeles, pardavinėti komunis
tinę literatūrą, knygas, brošiū
ra^ ir laikraščius, taipgi kal
binti darjbirihikųą'tstoti į par-

/ iPrie&karinis Kongresas

YVisos' lietuvių darbininkų ’ rapijai priklausančių pinigų; 
orjj&nizįpijoBiįlri būti d^įudin-; virš ^$58,000, tai jie šutvėj 
t<ją ir lai kfcjk^iepa organiza- parap. kbmitetą, sukontpolia« 

pašiūrtčją įatstųvą 4^prieš- vimųi fii{ansų *Ir kitų reikalų.

Tai neleido. • Tad tas 
atėjo į komunistų pik- 
Čia gavo simpatijos J ir

vo sunkiai, uždirbtais centais 
juos užlaikote. Jie per jūsų 
nesusipratimą tveria sau per
teklingą gyvenimą ir milžiniš
kas turtus kijaujiasi. Pagalvo
kite, o pamatysite jų veidmai
nystes ir nesiduosit jiėiu^/save 
apgaudinėti. « ri-ii

Lietuvių parapijonų įpriėš? 
kunigą kivirčai tęsiasi. iKad^ 
jie ^apsižiūrėjo, kad kun. -DaiLj 

i'maiitas parapijos skolų nemo- 
l'kėjo, o kažin kur padėjo pa-į

’ ' ' "VT I ' ’v; - ‘kLųpų Kongtęsą; kurį šapkia ; Bet kunigas to komiteto ne- 
bbhdrai komdnfetai ir Soctalis-j prisileidžia. Tai jie mėgino 
ti) Partijos nariai. Kongresas 1 uždėt drausmę ant banke dar į 
įvyks 1-4 d. rugsėjo- (Sept.) kiek esančių pinigų, bet nuė- 
1933 m. New Yorke, šisjkon-jję bankon rado ir tuos pasi- 
gresas turi būti galingas bal- (dėtus ant kunigo vardo. Reiš- 
sas Amerikos darbininkų klaikia, niekas jam jų negali už
sės prieš Amerikos ir viso ka- stabdyti, 
pitalistinio pasaulio imperia
listus.
lietuvių darb. organizaci
jos, kuri neturėtų, savo, atsto
vo tame svarbiame prieškari- 

'niame kongrese. Jei kuriom 
nėra galimybės del finansų 
pasiųsti savo atstovą” į tą kon
gresą, tai organizacijos g’ali 
susidėję kelios pasiųsti atsto
vą. Bet dabar kelionės išlai-

Parapijonai sako, kad jų 
Lai nebūna nei vienos'kortiisija lankės ir pas dvas.

NEW YORK. — Žydų 
triotai ir religininkai rengia 
rugs. 14 d. Polo Grounds at
virame ore rodymą senovės 
žydų istorijos. Rodyme, da
lyvaus 6,200 aktorių, daininin
kų ir šokikų. Pelnas skiria
mas žydams, norintiems pa
bėgti iš po Hitlerio nagaikos 

i į Palestiną. Tik suprantama, 
Ipasipinigaus ir patys rengėjai.

MONTELLO. MASS.
i ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, *‘1933 Metų 

Pirrhin,- A. Krukonis, 23 Banka St. 
Pirm, pagelb, M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai :'

S. ‘Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P., Krušas, 141 Sawteil Ave.
Visi Iš Montello. /Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas menes), lkiekvieną pirmą seie- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rrtnlngton Rand

Nori Padaryti 750,000 
Unijisty Streiklaužiais

LS ir :®BD susifinkimas 
sibuvo Aug. 1, 11933, Ikaip 8 
vai. vakare, ’kur buvo svarsto
ma Draugijos reikalai.

Buvo jpriimta du nauji na
riai, B. žemikjs ir V. Matu
laitis.

žiburėlio 'Komiteto ir Prieš- 
fašistinio » ^Komiteto > raportų 
nebuvo, nes neturėjo susirin
kimo nei vienas nei kitas. •

Susirinkimas buvo greitas, 
nes daug narių nebuvo. Buvo 
nuėję į City .Hali sodą,, kur 
buvo demonstracija .’1, 
kur draugas Creegan pradėjo 
kalbėti (nes jau paleistas iš S. 
Bostono kalėjimo) ; bet daug j 
negalėjo ką sakyti, nes per
daug nuvargintas, tad kitas 
draugas užėmė jo vietą.

LS ir DBD rengia didelį pa
rengimą Labor Day, Sept. 4, 
Olympia Parke ir prašo visus 
narius ir nares dalyvauti ir 
paremti savo Draugiją. Tikie- | 
tus galima gauti pas moteris; 
jų kaina po 50c.

’Pasarga: Yra pas mus/prie
šingų narių, kurie platina ti- 
kietus “Naujosios Gadynės” su 
kitu parengimu kitoj vietoj, 
sakydami nariams, kad Olym
pia Parke nieko nebus per La
bor Day. Neapsigaukite, drau
gai. Nepirkite jų tikietų, nes 
mūsų Draugija nieko bendro 
su jais neturi.

Kitą kartą, draugai, susirin
kime nedarykite komedijų. Pir 
mininkas žino savo vietą ir ką 
jis daro.

Kitas susirinkimas įvyks 
Sept. 5, 1933, kaip 8 vai. va
kare. ' Visi nariai atsilankyki
te ir vietoj ką parke kalbatės, 
tai ateikite ir praneškite susi- 
iriukimui, nės tam yra susirin
kimas. '

LS ir DBD Korespondentas 
H J. Kižys.

NEW YORK. — Valdžia 
Pastatė Daros reaerac. vice
prezidentą M. Wollą vykdinti 
Roosevelto planą. Dabar Woll 
žada traukti 750,000 Federa
cijos narių šioj apielinkėj į 
vykdymą Roosevelto progra
mos. Reikia suprast, kad Fe
deracijos vadai patys ir per 
savo pataikūnus vykdys la
biausia tuos punktus, kurie at
kreipti prieš kovingus 
įlinkus.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

62 Dale Street 
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagolbininkni:

Evans J.,

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečk* A.,

L. D. P. Kliubas laiko _ 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valanda.

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

darbi-

tūks-. 
ūbą

040 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J. 

Pirmininkas A, Mazonas. 310 W. Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden. N. J, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Maršalka, K. Meskauskas,

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
Linden, N, J, 

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir
J. Vertalis, 

Iždininkas J. Uskurėnas,
1411 Clinton St., Linden, N.

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
* 715 N. King St., Elizabeth, N.

Linden, N.

Matantieji “Neregiai”
A*___________

NEV^: YORK, r- Yra 
tančiai bedarbių, kurie
gaudami paląiko gyvybę. Yra: 
ir profesionališkų ubagų, ku
rie tuom užsiima per desėtkuą 
metų. Kai kurie, puikiai re-' 
gedami, i užsideda juodus aki- 

, nius ir pasiverčia neregiais^ 
Auį* 1" labiau (sunAijMtįnt praei-j

viams širdis. Pereitą ketvirta- , 
dienį vienas iš tokių apsime- 

J tėlių, Walter Karnish ir jo, 
■kaip “aklo”, pravadyrius, bu- i 
vo areštuoti ir nubausti užsi- j 

eit.Į.mokėt po penkinę arba 
porai dienų kalėjimai!.

ŽVAIGŽDŽIŲ” KRITIMAS

NEW YORK. — Jeigu nak
tis rugpjūčio 11 d. nebūtų 
lietinga ir ūkanota, būtų-buvę 
matyt skaitlingiausiais “žvaig
ždžių” (tai yra’ meteorų) me
tinis kritimas.

IŠ LIETUVOS
Už PABĖGIMĄ Iš KA

RIUOMENĖS KARO 
METU SMARKIAI 

BAUDŽIA

j,

J.

J

ROCHESTER, N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Černauskas B., 1 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagelbininkas Miller, J. 

c ’
Protokolų rašt. Gendrėnas, S.

Iždininkas, Galinaitis K., 
29 

' Finansų raštininkas Manelis 
t ______  _

Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė

Maršalka, Feliks Manelis

Iždo Prižiūrėtojai:
1. Andriunas, P.,

2. Yenčius, M.,

3. Švedas, Geo.,

4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

8 Ludwig Pk. 
' 67 Cutlet St. 

Pulaski Street 
F..
9 Kostner Pk.

52 Dalo

52 Iloff

Street

Street

Street290 Wilkins

45 Townsend St.

943 Avenue D

18 Dudley St. 
kiekviena mėnesi pirmo 
3 vai. po pietų.

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
854 Marguerite 
Pa.

414

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

PiiUL S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway* Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way. S S Pittsburgh, Pa.

Eb

St.,

PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM

. BRIDGEPORT, CONN.
Adatų darbininkų Streikas

Mitchell Brothers Mfg. Kom
panijos adatų išdirbystėje 300 
darbininkų paskelbė streiką. 
-Reikalauja pakelt algas 50 nuo
šimčių ir pagerint darbo siste
mą dirbtuvėje.

Streikui vadovauja Darbo 
Unijos Vienybės Lyga.

Streikieriai laikosi vienybėj

viršininką (rodos, pralotą). 
Tas juos informavo, kad jie 
turi teisę išsirinkti komitetą 
ir parapijos reikalus tvarkyti. 
Tai kunigas Daumantas atsa-1 ir masiniai pikietuoja.
kė : “Nors jis jums taip ir sa-1 Rugpj. 10 ‘d. 4apo areštuotas 
kė, bet bažnyčia to neleidžia.” •Lygos organizatorius. Jis pb

Sekmadienį 6 cL rugpj. kun. $100.00 užstatu paliuosuotas iki 
Daumantas, vieton pamokslo, ’teismo^

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka selyimus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

•O

o

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

•ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

K a r i u o m e ji ės teismas 
sprendė korpunisto Jankaus'? 
—St. Prejkįp bylą. Už ko:-' 
munistinjį veikimą* Į jis teis-/ 
mo buvo nubaustas (> met? 
sunkiųjų <idart)U' ^kalėjimu. 
KaTiuorąenes teismas už pa/ 
pabėgimą B katiuomenės jį ' 
nubaudė 12 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kėnuotos žuvys.

pas

Ave
ir' SoA

« I)

l<>

<)

<l >

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y

SSSR LAIVYNO 
MANEVRAI

Tuojaus gaukite
.» Się knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO. .

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

TALINAS. — Žiniomis iš 
Talino, Estijos pakrantėse 
pastebėti Sovietų Sąjungos 
karo laivai. , Laivai, atlieka 
manievrus ir iš viso juose 
dalyvauja 16 vienetų/,kurių 
'tarpe kreiseris ; “Aurora 
7 minimai laivai, 6 (p 
deniniai laivai ir keletas ipa 
gelbinių laivų-

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

D
ovan-

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARI7IK Dept. A., Box 129.J. DAnKUO) General P. O.
NEW YORK. N. Y.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doj e,"prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

z 1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

/

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis

♦
Pirmadienis, Rugpj. 14,1933

Kaip Pavaro Darbininką , 
Sulyg Roosevelto Plano

T. D. Apsigynimo
Sekcijos Konvencija

Šį pirmadienį, rugpjūčio 14 
d.1 Tarptautinio Darbininkų 
Apsigypimo; < < Wiliiamsburgo 
sekcijos yra šaukiama konven
cija prisirengimui prie distrik- 
to konvencijos, kuri įvyks spa
lių 7 dieną.

Sekcijos konvencija pirma
dienį bus laikoma “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St1., 
Brooklyne; prasidės 8 vai. va
kare.

Lietuviai, priklausanti prie 
TDA 17-tos kuopos, visi būki
te konvencijoj.

Lietuvių yra didžiausia kuo
pa, turi 60 pilnai užsimokė
jusių narių, o visados 
šia mūsų atsilanko.

Draugai, dabar jau 
vėso; tai galėtumėte 
sirinkti.

mažiau-

oras at- 
visi su-

Organizatorius.

4,500 Šiaučiy Išėjo

$5,000 Parankos už 
Lapeliu Skleidimą

BROOKLYN. — Pagal Roo
sevelto NRA nustatymą, šilko 
audėjas turi gana sparčiai 
dirbti, kad dasivaryt iki $13 
per 40 valandų darbo savai
tę. Jeigu iki tiek neįdirba, 

'gali būti pavarytas. 'Taip bu
vo paleistas iš darbo, pav., au
dėjas George Carrol, dirbęs 

j Mace Manufacturing, audyk-
BROOKLYN. — Areštuoti,10^. Mašinos buvo sugedusios 

ir po $5,000 parankos laikomi ?1’ J^sia® nuolat taisė mechani- 
trys Jaunų Komunistų Lygos l^a1’ jam, todėl, teko visai ma- 
nariai už tai, kad jie skleidė |^ai dirbti, taip kad įsidirbo 
lapelius prie užstreikuotos če-pik ^i $4.32. Tuometę bosas 

j nešdinkis laukan.
I O tas darbįriihkąs buvo au- 

KodeP To-!dejas per paskutinius 22 me
tus ir puikiai moka savo dar
bą.

verykų dirbtuvės, ant Boerum jsa^®.: Persilpnas darbininkas; 
ir Bogart Sts. Jiems primeta | 
“bandymą padaryti krimina-1 
lišką užpuolimą.” _____ __
de], kad tame bloke policija 
rado ant gatvės surūdijusią 
geležėlę “saugiosios” britvos...

Areštuotų vardai yra Char
les Williams, Jack Goldberg 
ir Klein. , ’

Trečiadienį, rugpjūčio 16
;d., bus tardymas Williamsburg 
Plaza Courte. Darbininkai, 
skaitlingai susirinkite 10 vai. 
iš ryto į teismabutį, ir bylos 
laike reikalaukite tuojaus pa- 
liuosuot šiuos nekaltus jau
nuolius. '

Audėja.

Miestas Reikalauja $80,- 
850,000 Tiltam, Tuneliam

•
{Visuotiną Streikai VietiniaiDidučiai

New Yorko miesto vyriausybė 
reikalauja iš Roosevelto “sta
tybos” fondo $80,850,000 di
deliems viešiems darbams: 
Reikia $37,500,000 prakast tu
nelį nuo W. 38th gatvės po 
Hudson upe į New Jersey pu
sę; 30 milionų tiltui, kuris 
sujungtų Manhattan, Bronx 
ir Queens, ir virš 13 milionų 
Pelham-Portchester vieškeliui.

socialfašistų “For-

NEW YORK. — Streikuoja 
jau apie puspenkto tūkstančio 
čeverykų darbininkų; sustab
dyta desėtkai čeverykų dir- 
byklų. 
. žydų
ward” skelbia, būk B. and S. 
Unijos streikieriams vadovau
ja Amerikos Darbo Federaci
ja. Tai netiesa, ši federa
cinė unija prisidėjo prie ben
dro generalio streiko, kuriam 
vadovauja revoliucinė šiaučių 
ir Odos Darbininkų Unija:

Streikieriai reikalauja 40 
valandų!’darbo savaitės ir pa
kelt algą 30 iki 40 nuošim
čių^

Kaip Užtinka Slaptą 
Radio Perduotuvą

kiek

specialiu sa- 
penktadienį 

to prietaiso 
priekyje va-

NOTICE is hereby given that License No. ATSIDARĖ BEER GARDEN
N. Y. A-8817 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, _____». . 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage . PUIKIAME KIEME, po gražiais me- 
County' New York^statei,d Avenue’ Klngs Į džiais, griežiant maloniai muzikai, 

įgalite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau- 

I gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką.

, WILLIAM PORTMAN
7501 Third Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-10766 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, . v v.
under Section 75 of the Alcoholic Beverage ! Kiekvieną Šestadienj, gražus paren- 
Control Law at 335 Eastern Parkway, 
Kings County, New York State.
JULIUS ZABITZ AND SARAH SHURICK 

335 Easterp Parkway, Brooklyn, N Y.

N. Y. A-10186 ha« been issued to the 
undersigned ;to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 <įf the Alcoholic Beverage 
Control Ldw at 4708 Clarendon, Rond, Kings 
County, New York State

BORIS TROPP
4708 Clarendon Road Brooklyn, N Y.

girnai, grajys merginos muzikantės 
po vadovyste Marty Turuta. Įžanga 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N., Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkai John Jurevich 
ir Tukienė.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-9915 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the__Alcoholic Beverage

Kings

REIKALAVIMAI
Control Law at 1009 Pouter Ave., 
County, New York State.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Avenue Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given thnt License No.
N. Y. A-9367 has been issued to the 

undersighed to sėli beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control I,aw at 211 Jamaica Avenue. Kings 
County, 'New York State

ESTHER MOSHEL
211 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA patyrusios patarnau
tojos restaurante (waitress), mo
kančios anglų kalbą pilnai gerai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 227 Kent 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(189-194)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
NOTICE is hereby given thnt License No.

N. Y. A-10200 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine nt retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Bevernge 
Control T.aw nt 325 Rogers Avenue, Kings 
County. New Yo>k State

DAVE ANDERSON AND JOE KOT 
325 Rogers Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
NOTICE is hereby given that License No.

N. Y, A-G480 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine nt retail, ' 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Taw. at 1338 Sutter Avenue. Kings 
County, New York State

ISAAC ELENBOGEN
1338 Sutter Ave........... Brooklyn, N. Y,

at 6002-20th Ave., Kings County, New 
State.

GEORGE ROTHENBERG
20th Ave., Brooklyn, N.Y,

Telefpnas: SthgR 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
’ (PETRICK) ' 

DANTŲ GYDYTOJAS 
' 221 South 4th Street • < 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

MOLLYN’S BARBER SHOP

Sekančių Stočių

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS j; 

šiuomi pranešu savo kostume-;! 
riams, kad perkėliau savo studiją;! 

nau jon vieton, I; 
po numeriu ; 
512 Marion Št.,j; 
kampas Broad-'; 
way, Chauncey;! 
Street stotis;! 
Brooklyn, N. Y.;! 

Naujo i vietoji; 
studija daugi; 
geriau įrengta, I; 
todėl paveikslai' | 
padaromi kuo-;| 
puikiausi. ; I

STOKES
kampas Broadway!;

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Brooklyne:
f

136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.c
So. 4th and Hąvemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th SI. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

IR BEAUTY PARLOR
Pirma buvo 578 Grand St., Brook' 

ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą 

i i
3

NOTICE is hereby given that License No. 
N.Y.A-9.331 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoboiie Beverage Control 
T.aw, 
York 

6002

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-10675 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw, at 542 Gates Ave., Kings County, New 
York State,

LOUIS SIGMAN
542 Gates Aveune, ..Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No.
N.Y.A-9921 has been |ssuk?d to the under

signed to sell beer and wifte at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw, at 50 Harrison Avenue, Kings County, 
New York State, 
v HARRY MILLER
284 Penn Street, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No.
NvY.B-7752 has been issued to the under-

nnrACJTZT VM Vl'nnnmo i signed to sell beer and wine at retail, under
IJ11 U XY1 j I IN . V ICIlclIilC | Section 76 of the Alcoholic Beverage Control

“draugiškame” kliube per 
muštynes buvo visai nukąsta 
kairioji ausis Rudolfui Nocel- 
lai. Viena didelė moteris pa
siėmė tą ausį ir pasakė: 
ją laikysiu prie savęs del 
mes.”

Ar ne laukinių žmonių 
įpročiai buržuaziškai civilizuo- 

geį tame miešte ?

Giliukis iš Nukąstos 
Žmogaus Ausies

Pereitą trečiadienį pavaka
rėj Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vajininkas drg. Kli
mas iš Great Necko atvežė į 
Brooklyną virš dešimts jau
nuolių pas LDS daktarą-kvotė- 
ją. Tie jaunuoliai įstoja į mū
sų Susivienijimą.

Tuomi draugas neapsako
mai gražų įspūdį padarė, lyg 
demonstracija numaršavo pas 
daktarą-kvotėją.

, 0 Brooklyno vajininkai kuo
mi gali pasigirti?

• Bravo Great Neck ! 
Brooklynui padaryta sarmata. Į

“■ j Kaip Bosai Gudrauja su 
. Lindsey parkutyj Brooklyne j «M j» Darbininkais i ei i n t a I i n Ir n ••r/iin<lrA 77

Law, at 140 9th Street, Kings County, New 
York State.

ELIZABETH GRIMALDI
140 9 th Street, Brooklyn, N. Y.

lai-

pa-

jsimetė lietuviška “žiurkė.
Lindsey parkutis randasi 

prie Boerum, Lorimer ir Leo
nard gatvių, darbininkų apgy
vento] miesto dalyj. Tat šia
me parke yra nemažai apsigy
venusių bedarbių, kurių tarpe 
daugelis lietuvių.

Na, ir atsirado vienas lie
tuviškas tipas, kuris su pagel- 
ba žymėtų kozyrių išbraukia 
iš bedarbių paskutinius nike
lius.

NOTICE is hereby given that License Nq.
N.Y.A-10559 lias been issued to the un

dersigned to sell Ipeer and , wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 8Q4 Knickerbocker Avenue, 
Kings County, New York State.

JOSEPH ENGELMAN
804 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-5992 has been issued to the 

undersigned to sell; beer, and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage ' 
Control Law at 436—4th Ave., Kings Coun
ty, New York State.

BYKLJT COFFEE POT, Inc., 
873—53rd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No.
N. Y. B-7565 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 11 Fulton St., Kings County, 
New York State.

DOMINICK BERLINGIERI,
11 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo ?5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 19S3 metų. ,<

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų riukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street
Chatham Square *
Desbrosses and preenwich St.
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

biznierių 
Roosevelto 
14. dolerių 
Jie užtat

PARDAVIMAI

NEW YORK. — Dauguma 
fabrikantų ir kitų 
nenori mokėt nei 
nustatomos 11 iki 
algos per savaitę,
ima vis daugiau mokinių, tai 
yra naujų darbininkų vietoj 
senesnių, patyrusių. “Moki
niams” gi už tą patį darbą 
primeta tik apie pusę tiek al
gos.

PARSIDUODA 6 tonų vargonai 
labai pigiai ir yra pilnai gerose, 
lygose; gali būt naudojami prie vi
sokių rejkalų. Atsišaukite: John 
Wasilewski, 95 Grand St. Brooklyn,

(190-192)

u z
są-

BROOKLYN. — Jau 
laiko atgal buvo išrastas prie
taisas, kuris parodo, iš katros 
pusės yra skleidžiama radio 
kalbos, muzika, ženklai-signa- 
lai ir tt.

Federalės valdžios inspekto
riai, važiuodami 
vo automobiliu, 
pastebėjo, kad 
spindulys rodo į
žiuojantį kitą automobilį; pa
sisuks į šalį tas nužiūrimas 
automobilis, sukasi ir inspek
torių instrumento spindulys.

Taip ir buvo suturėtas al
koholio šmugelninkų automo
bilis. Inspektoriai jame rado .>. . , , . i Avėradio perduotuvą,. per kuri 
butlegeriai skleidė žinias savo 
sėbrams. Areštavo du važiuo-, 
tojus, J. Marksą ir M. Brow-1

po $2,500 parankos. Bus tei
siami už ’ naudojimą 
perduotuvo be valdžios

Bedarbiai, vykite tokius 
žiūrkes laukan iš savo tarpo, 
nes jis nėra bedaCrbis! O jūsų 
vieta Bedarbių Taryboje.

Jieškant darbo palei dirb
tuves, prie cukrines ant Kent 

Brooklyne, tenka sueiti 
.nemažai ir kitų lietuvių, be-
jiešk ančių darbo. . » •>

P.ora savaičių atgal nebuvo

Baltinių Siuvėjai
Laimėjo Streiką

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniikas vynj ir 

moterį), ligas kraujo ir odos 
Padarau {Styrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki- 

| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
M ta, kaip jūs fiziši- 
'■ kai stovite.
Į Odos Nušašėji- 
I mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas. Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatyški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

156

O

DR. ZIN 
110 East 16 ST. J 
Tarp 4th Ave. ir Irving 

tsisteigęs 25 metai \ 
Valandos—9 A. M. iki 8 I 

Sekmadieniais 9 A. M. iki

Place

'. M.

NEW YORK. — Litman and

-Vienas ir kitas laikomi>!ima, u?-vesti kalbos sm jais,ja 
T>..„ apie darbininkiškus reikalus.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
kad nebūtų augštesnė kaip 5 pėdų

I darbas man garantuotas. Su pirmu 
laišku prašoma prisiųsti ir savo pa- 

Mergina turi būt laisva.
Aš esu 27 metų amžiaus, mergina 

gali būt nuo 18 iki 30 metų am
žiau; prašau nerašyti iš užsienių 
arba iš tolimų miestų Jungtinių Val
stijų.

K. S. B.
190 E. 117th St., New York.

■ i • j (190-192)

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG^ 
2-5043

radio 
leidi-:

Vėl Kerta Algas Valdžios 
Laivą Darbininkams

bei kovas. Bet dabar visi aty+ 
džiai klausosi agitacijos už 

I komunistų vadovaujamas ko- 
'vas ir diskusuoja Roosevelto 
■apgaulės planą.

Vargas spaudžia.
sukalbamesni.

Darosi

Brooklyn Navy Yarde ba
landyje 4>uvo numušta darbi
ninkams alga 15 procentų. 
Dabar jiems atiiha vieną dar
bo dieną per savaitę; sykiu 
atima ir tos dienos uždarbi.

Paleido 135 Prohibišinus
New Yorkę paleista iš tar

nybos dar 110 blaivybės agen
tų, o Brooklyne 25,d Bet, dar 
lieka New* Yorke 122 centra- 
linės valdžios laikomi “prohi
bitin'' šniūkštinėtojai; Brook
lyne jų telikę tiktai du.

Wolfson baltinių siuvykloj per ! f colių, esu geras amatininkas ir 
streiką darbininkės ir darbi- , -- 
ninkai išsikovojo pridėt algos veikslą.
30 iki 75 procentų ir pripa- j 
žint darbininkų komitetą ša
koje. Streikui vadovavo) Ada
tos Darbininkų Industrine Uni-

JERSEY CITY. — Penkta
dienio naktį piktadariai įsiva- 
dino auksorių Taubą • New 

i Yorke į savo automobilį; pas- 
jkui po prievarta nušigabeno jį 
į Jersey pusę ir uždarė kam- 

Bet Taubai pavyko 
iššokt ir pa

buvo 
areštuotas “kidnaperis” An
thony Sharka (gal lietuvis), 
kuris kitaip vadinosi dar An
thony Rena.

PATYRUS mėsininkas “butcher” rei
kalauja > darbo. Per daug metų esu 
dirbęs krautuvėse ir turit! d.aug pa
tyrimo, ypač prie šviežių Priešų.

P. Bullot, 414 W. Berk St., Phi
ladelphia, Ra. • i

(188-190)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

INCH MATHEW P. BALLAS 
ai ( B I E L fi U S K A S )
B GR A BORIUS
»> UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
« 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 
« F MUSU. (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS:

L 1 MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM b KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 

//J® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ, IR 
® f 'PARVEŽTI. TURIM !M0TERIx MIRUSIOMS MOTERIMS, 
y PRIŽIŪRĖT!. duodam' GRAŽIA' VIETĄ, SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' »
ĮĮ ’ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS. O MES 

KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.
MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKT(. MŪSU, 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

IŠ pereitą šeštadienį užsibai- baryj. 
gusios Brooklyno \ jaunuolių į išmušt langas, 
mokyklos (kuri buvo “Lais-1 šaukt policiją. Greitai 
vės” name) išeis gana gerų 
kalbėtojų. Tatai įrodė neku- 
rie studentai Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube pereito 
ketvirtadienio vakare.

Teko nugirsti sklokos choro 
pamokas. Na, ir ko, jūs ma
note, ten choristai mokinasi ? 
Ogi tų dainų, kurias aš dai
navau socialistų chore 1912 
metais. Tai matote, kur prū- 
seikiniai nuvedė choro narius 
—suvirs 20 metų atgal!

(Daugiau Viatf>s Zlnty, 5 pusi.)

| LICENSES I
I____ BEER—WINE I

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643 •

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai DR. HERMAN MENDL0W1TZ

s.

NOlTCE In hereby given that License No. 
•N. Y. A-9771 has been issued to the un- 

derHigned to sell beer and wino at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1928 Kings Highway, Kings 
County, New York State

HIGHWAY FOOD STORE, INC.
1928 Kings Highway, Brooklyn, New York

ALEX & URBAITĖS
GENERAL CONTRACTORS

Carpentry, Painting Jg
Art Decorating —

Pertaisome senus namus ir būda- 
vojame naujus. Pėrbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street
Brooklyh, Nį Y. x . ;

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Praneša visuomenei,, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburg}) e:

252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 
4 kas dien, seredoms ir subatoms 
7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Urd Si.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo K) iki 12 vai. ii

iki
iki

ryto




