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HAVANA. — Uosto dar-

Darbai Pagerėję 7.2 Nuoš. ŽINIOS IŠ STREIKŲ KOVOS LAUKO
Grand Rapids, Mich. — valandų sutrumpinimą be

SKERDYNE ANGLIJOS PAVERGTAME 1RAQE

darbo jaunus darbininkus ir i valstybes, kad ten šiaurinėj
:rekrutuoja juos į kempes, o

Įlimą ir pripažinimą Plieno!’^ v^e^on stato jų tėvus.

IŠ LIETUVOSFRANCISCO, Ca-
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Irgi “Pripažino” Moteris

Potvyniai JamaicojeBERLYN. — Fašistų vAT-

Pagavo Žmogėdines Rykles

DAR $145,000,000 ARMIJOS REIKALAMS

Bus budavojami

$42,235,000 PASKOLINO 
NEW YORKO MIESTUI
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reikalauja, kad jų reikalavi
mai būtų išpildyti dabar. 
Netiki valdžios prižadams.

tas su pagelba šerifo Sham- 
blino ir teisėjo Henry Tos
terio.

dalyj buvo surengta baisi 
skerdynė prieš asyrijonus. 
Sakoma, kad nužudyta pen
ki šimtai žmonių. Smulkr 
menų apie skerdynę stokuo-

Pranešama iš Iraqo, An
glijos globojamos mažos

15 Mėnesių Kalėjimo
BERLYN. — Laike fašis- 

tų demonstracijos vienas 
darbininkas metė komunistų 

/šūkį “Raudonasis Frontas”.
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New York. — Policija su
areštavo šešis darbininkus, 
kurie pikietavo vaistinyčią 
ant kampo Brighton Beach 
Ave. ir Ocean Parkway.

Gandhi Vėl Badauja
BOMBAY, Indija. — Ma- t _________  f , v,.. T

hatma Čandhi vėl paskelbė Už tai jį fašistų valdžia nu-

Pasikorė^ Inžinierius
Kaune pasikorė baigęs in- 

— žinerijos mokslą tūlas B. S., 
23 metų amžiaus. Buvo žy
dų tautos kilmės.

KRISLAI
Nenorime Jums Įtikti. 
Fraziniai Strielčiai. 
Tikras Niekšų Darbas.
Su Kuo?

Rašo- KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iš laimėsite 
Pasaulį!

Priįseikos “Gadynė” niekina 
Lietuvių Jaunuolių Nacionalį 
Komitetą. Nepatinka komiteto 
atviras laiškas Vyčių Seimui. 
Girdi, gerai, kad laišką pasiun
tė, bet tas laiškas turėjęs būti 
“bolševikiškas.” Bet kodėl gi 
Prūseika neparašė ir, nepasiun
tė nuo savęs geresnio laiško? 
Kur gi jo jaunimas? O jeigu 
skloka neturi jaunimo, tai ji ne
moka prie jo prieiti ir jį suor
ganizuoti, tuo būdu kokia gi lo
gika vaduojasi mokindami mus, 
kaip mes turime veikti tarpe 
jaunimo, kuomet mes jau turi
me suorganizavę šimtus jau
nuolių? s

Neįtiksime o p o r t u nistams. 
: Neigi norime jiems įtikti. Le
ninas kartą yra savo priešams 
priminęs seną patarlę: “Vienas 
kvailys gali pastatyti daugiau 
klausimų, negu dešimt protingų 
žmonių gali atsakyti.”

“Gadynės” nelaimingi 
riai yra tikri fraziniai 
čiai. Ot, parašykite “: 
cionišką” laišką vyčiams ir dar
bas baigtas. Pašaudykite į juos 
aštriomis frazėmis, sumaišykite 
sir dumblu jų visą organizaciją 
ir būsite atlikę baisiai revoliu- 
cionišką darbą!

Nejieškome mokytojų Prūsei- 
kos ir Butkaus ypatose. Mums 
rūpi ne aštrios frazės, bet dar
bas tarpe kunigų suvedžiotų ap
gautų jaunuolių. Mums rūpi 
tuos jaunuolius įtraukti į klasių 
kovą.

Vyčių seime Nacionalio Jau
nuolių Komiteto atviras laiškas 
buvo nukniauktas, paslėptas. Tą 
padarė vyčių vadai—kunigai. 
Bet mūsų revoliuciniai jaunuo
liai mokės pasiekti vyčių orga
nizacijoje jaunuolius,, kurie yra 
sūnūs ir dukterys darbininkų 
tėvų. Jie užmegs ryšius su vy
čių kuopomis ir išbudins eili
nius narius į kovą prieš bosus 
ir prieš kunigus.

Nesenai “Laisvėj” patalpinom 
G. Zinovjevo ilgą straipsnį, ku
riame jisai prisipažįsta prie pa
darytų klaidų ir prašo Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partiją 
priimti jį atgal į savo eiles. Ar 
“Gadynė” perspausdino šitą Zi
novjevo laišką? Kur tau, nieko 
panašaus. Mat, tas laiškas kal
ba už Komunistų Partiją ir už 
Sovietų Sąjungą.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugpjūčio (Aug.) 19, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Organizuojasi Uostų Dar
bininkai j Naują Uniją

SAVANNAH, Ga. — Šia
me mieste pradėjo smarkiai 
organizuotis uosto darbinin- 
.kai į naują jūrininkų revo- 
Jiucinę uniją. Sakoma, kad 
unija jau turi keturis šim
tus narių.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia ramina dar
bininkus ir skelbia, kad per 
liepos mėnesį visoj Ameri
koje darbai pagerėjo 
7.2 nuoš. Algos taip 
pakilę ant 7.9 nuoš.

Gub. Rolph Laužys 
Frukty Darbininku 

Streiką
SAN

lif. — Gubernatorius Rolph 
nutarė ateiti fruktų pramo
nės savininkams talkon 
streiko sulaužyme. Strei
kuoja keturi tūkstančiai 
darbininkų. Jie organizuo
ti į Agrikultūros Darbinin
kų Industrinę Uniją.

California Packing kor
poracija jau daro nusileidi
mų darbininkams. Jau su
tinka pakelti algas ir neper
sekioti tų, kurie organizavo 
streiką bei dalyvauja strei
ke.

Advokatas Nunuodijo 
Keturis Žmones

KAIP KYLA MAISTO KAINOS IR SUNKĖJA 
AMERIKOS DARBININKU GYVENIMAS

WASHINGTON. — Dar
bo sekretorė Perkins paduo
da surašą maisto kainų pa
kilimo. Pasirodo, kad dau
giausia naudojami maisto 
produktai ’ daugiausia paki
lo, pakilo nepaprastai aug-

štai. Pavyzdžiui: 
Bulvės pabrango 
Kiaušiniai -į- 

Miltai— 
Sviestas ! 
Duona 

Daržovės nuo 4

57 nuoš.
22 nuoš.
18 nuoš 

nuoš. 
nuoš. 
nuoš.

algų nukapojimo ir pripa
žinimą unijos. Darbininkai 
organizuoti į revoliucinę 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Uniją.

Cleveland, O.—Keturi šim
tai darbininkų Eaton Axle 
dirbtuvės laimėjo streiką. 
Iškovojo 15 nuoš. algų pakė-

AUTOMOBILIU DARBININKU UNIJOS
DELEGACIJA WASHINGTONE ĮĮE1KS 

k i * į * j * i i * NRA ADMINISTRAC. REIKALAVIMUS neklauso ir tęsia streiką.Jie

Kubos Darbininkai Dar 
Nepasiduoda

Kaip Fašistai “Mažina” 
Bedarbę Vokietijoj

Hayes Body dirbtuvės dar-> 
bininkai streikavo ir laimė
jo 20 nuoš. algų pakėlimą 
ir pripažinimą dirbtuvės 
komiteto., Darbininkų ko
vai vadovavo Automobilių 
Darbininkų Industrinė Uni
ja.

Hillsboro, Ill.—Sustreika
vo du šimtai mainierių ir j 
reikalauja permainymo kon-1 ir Metalo Darbininkų Indus- 
trakto. Mainieriai priklau-1 trinės Unijos, 
so prie Progressive Miners 
of America unijos.

Everett, Mass. — Market 
Forge kompanijos darbinin
kai laimėjo streiką, gavo

Nuo Potvynių Nukentė
jo Pusantro Mil. Žmoniy

Valdžia Pripažįsta 
Maisto KainyKilimą

L O N D O N. — Londono 
“Times” korespondentas 
praneša iš Vokietijos, kaip 
Hitlerio valdžia “naikina“ 
bedarbę. Jinai pavaro iš 
darbo moteris ir pastato vy
rus, o moterų neskaito be
darbėmis. Antra, pavaro iš

DETROIT, Mich. — Auto 
Workers unijos delegacija 
išvyko į Washingtoną, idant 
priduoti darbininkų reikala
vimus, kuomet valdžia svar
stys kodeksą del automobi
lių pramonės. Revoliucinės 
unijos reikalavimai yra šie:

Minimum alga—75c į va
landą.

Pakėlimas algų ant 30 
nuoš. visiems darbininkams, 
kurie dabar tegauna 58 cen
tus į valandą.

šešių valandų darbo diena 
ir penkių dienų darbo savai
tė. \

Darbininkui turi būt už
tikrinta, kad gaus išdirbti 
40 sayaičių į metus.

jama.
Iraqas randasi Azijoje. 

Iki 1920 metų jis buvo An
glijos kolonija. Nuo 1920 
m. buvo suteikta neva ne
priklausomybė, bet pasiliko 
po Anglijos imperialistų le
tena.

Budelis Cankovas Išsisuko , Tyrinėja Jaunuolių Lavonus, 
Nuo Mirties Kad Išteisint žmogžudžius i

SHANGHAI’
Shantung' provincijoje pat
vinus Geltonoji upė prida
rė baisiausių nuostolių. Nuo 
potvinių kenčia pusantro 
miliono žmonių. Niekas nė
ra suskaitęs tūkstančių žu
vusių. Shantung provinci
joj ištisi sodžiai ir mieste
liai sunaikinti, nunešti.

HOT SPRINGS, Ark. — 
Čionai tapo suareštuotas tū
las AkrOno advokatas Ma^k 
H. Shank. Jis prisipažino, 
kad nunuodijo vienos šei
mynos tėvą, motiną ir du 
vaiku, įdėdamas nuodų įĮ 
mėsą. Mat, ta šeimyna ži
nojus, kad advokatas pavo
gė tūlas slaptas popieras,

SOFIA.—Pasižymėjęs dar
bininkų skerdikas, buvęs ’ 
Bulgarijos premjeras Can- 
kov dar kartą, išsisukę gy
vas. Dvi bombos buvo mes
tos į jį, bet nė viena nepa
taikė. Sužeidė tik jo šofe
rį.

TUSCALOOSA, Ala. — 
Grand džiūrė buvo nuvykus 
ten, kur negrai jaunuoliai 
Harden ir Pippen buvo pa* 
grobti ir paskui sušaudyti. 
Iš jų lavonų išimtos kulkos. 
Bet šitai grand džiūrei rūpi 

j ne kaltininkų suradimas, 
bet kaltininkų rankų nu-

Kilios Budelis Machado Cal
Gyvens Phlladelphljoj tas su pagelba šerifo Sham-

i ir j »>' '' * <* ' - '•

Prigėrė Jėzuitas
Nemune besimaudydamas 

prigėrė vienuolio jėzuitas 
Hubertas Stanczyk. Buvo 
atvykęs 'iš Hollandijos ir 
mokinosi lietuviškai kalbėti 
ir rašyti.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžios darbo sekre-- 
torka Perkins raportuoja,- 
kad maisto kainos nuolatos 
kyla. Tik per vieną mėnesį 
tarpe birželio 15 ir liepos 15 
maisto kainos pakilo ant 8.3 
nuoš. Tuo tarpu, pasak pa
čios Perkins, darbininkams 
išmokama algų suma pakilo 
tik ant 7:9 nuoš. Vadinasi, 
tas visas buržuazijos triukš
mas apie algų pakėlimą yra 
apgavystė. Algos nepasive
ja maisto ir kitų reikmenų 
kainų kilimo.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Skelbiama, kad nuverstas 
Kubos prezidentas Macha
do, kruvinasis budelis, pri
bus į Philadelphiją ir čia 
apsigyvens su savo šeimyna. 
Tuo tarpu jo šeimyna 
saugojama policijos.

Hitlerininkai Nevyksiu į 
Lietuvą

Apie keturi šimtai hitleri
ninkų jaunuolių žada aplan
kyti Latviją ir kitas Pabal
ti jos valstybes. Bet sako
ma, kad su Lietuva jie ap
silenks—ignoruosią. . Sme
tona jaučiasi prastai.

Šimtas Kalinių Pabėgo Nuo 
Baudžiavos Salos

LA ROCHELLE, Franci- 
ja.—Nuo baudžiavos Devil 
salos per vienus šiuos me-, 
tus pabėgo 100 kalinių. Tik 
nesenai pabėgo aštuoniolika. 
Sakoma, kad gyvuoja slapta 
organizacija, kuri padeda 
kriminalistams pabėgti per 
raistus ir vandenis.

WASHINGTON. — Fede- 
ralės valdžios viešų darbų 
taryba nutarė paskolinti 
New Yorko miesto valdžiai 
$42,235,000 del pabudavoji- 
mo vadinamo ’’Triborough 
Bridge”, kuris suriš Bron- 
xą, Manhattan ir Queens 
pavietus.

Bet štai paskutiniam “Gady
nės” numeryje (rugpj. 17 d.) 
renegatai, išsitraukę iš kažin 
kur, išvertė iš rusų kalbos ir 

’atspausdino sieksninį Zinovjevo 
laišką, kuris buvo rašytas dar 
1927 metais, kuomet jis buvo 
sukilęs prieš partiją, prisidėjęs _ 
prie opozicijos ir visaip parti-i kad išgelbėjus vieno kapita
lą ir Sovietų valdžią niekino. I listo kelis šimtus tūkstančių 

dolerių. Todėl nutarė nuo1 
tų žmonių atsikratyti ir nu- Rooseve]to Iždininkas 
zu ° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gauna dar $355,000

Šitą priešsovietinį ir prieškomu-i 
nistinį šešių metų senumo doku
mentą Prilseika patalpino, o tą 
dokumentą, kuriame pats Zinov- 
jevas dtmeta ir pasmerkia 1927 
metų laišką, nukniauks, paslė
pė nuo savo pasekėjų., Ar be
reikia bjauresnio ir niekšiškes- 
nio darbo?

Kas tik prieš Komunistų Par
tiją, prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš Komunistų Internacionalą, 
viskas randa vietos sklokos; or
gane. O kas už komunistų ju-,' 
dėjimą, tai slepiama ir užgniau-J 
žiama.

Apmušė Daktarą Už Nesaliu- 
tavimą Fašistų

BLOOMSBURG, Pd."— 
Paskelbta,’ kad Roosevelto 
valdžios iždininko Woodin 

x , motina niihė' ir paliko jam
džios patvarkyta, kad kiek-1n^. $355,0O(į Woodin ir taip 
vienas, išgirdęs fašistų him- milibhierius. Senato 

komisijos ‘ tyrinėjimas paro
dė, kad jis Morganui tar
nauja ir ųž tai gauna didelį 
atlyginimą. , ,

ną arba pamatęs fašistų vė
liavą, turi fašistiniai saliu
tuoti, tai yra, pridėti ranką 
prie galvos ir stulpu stovėti. 
Bet amerikonas dr. Mulvi
hill to nepadarė. Todėl fa
šistai jį pagrobė ir smarkiai 
sumušė. Mulvihill apsiskun- 
dė Amerikos konsulatui.

Su kuo eis Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje eiliniai socia
listai ir jų simpatikai: su dir
viniais fašistais, su Gegužio-Vi- 
taičio klika, ar su kairiuoju 
sparnu? Reikėtų jiems rimtai 
pagalvoti. Reikėtų jiems ir vi
siems SLA nariams darbinin
kams sudaryti bendrą frontą į tą. Tegul Susivienijimą yaldo 
būsimuose viršininkų rinkimuo-. jr vadovauja patys darbininkai, 
se ir išstatyti vieną bendrą slei- q darbininkai visų pažiūrų gali 
tą. Komunistai ir jų simpati- susikalbėti ir pažinti vieni ki- 
kai stoja už tokį bendrą fron- tus.

Baus Vokietiją Ekono
miniu Boikotu

PARYŽIUS.—Iš x Austri
jos pranešama, kad Vokieti
jos hitlerininkai nesustoja 
skleidę savo propagandą už 
Austrijos prijungimą prie 
Vokietijos. Franci jai, Ang
lijai ir Italijai tas nepatin
ka. Bet žodžių protestai 
nieko nereiškia. Tuo būdu 
tos trys valstybės susitarę 
daryti ekonominius žygius 
prieš Vokietiją. Būsiąs pa
skelbtas savo rūšies boiko
tas.

Lietuvos Prekybos 
Mažėjimas

Kauno spauda paduoda 
sekamas skaitlines:

'■Mokesčių departmento 
žiniomis yra prasidėjęs pre
kybos įmonių mažėjimas. 
Šiemet per pirmąjį pusmetį 
patentų yra . išimta .19,000, 
pernai per tą laiką; buvo 
J.9,489, o 1931 m. 20516.

Pramonės įmoųjų sumažė
jimas nėra toks žymus; šie
met patentų išimta <4903, 
pęrnai—5003 ir 1931 m. — 
5126.” ’ ; ■

LONDON.—Scotland Yard 
policija pirmu sykiu nutarė 
“pagerbti” moteris ir skirti 
jas detektyvais. Iki šiol 
Anglijos slaptoji policija sa
vo agentais turėdavo tik vy
rus. Bet esą patirta, kad 
moterys, ypač jaunos mer
ginos,: j tinkamesni detekty
vai už vyrus. , \ t

KINGSTON, Jamaica. — 
Visoj saloje rugpjūčio 17 d. 
buvo nepaprastos audros ir 
smarkus lietus. Upės išsi
veržė iš krantų, tiltai tapo 
sunaikinti ir padaryta labai 
daug nuostolių. Nemažai ir 
gyvybių žuvo.

Bijojo New Yorko, Tai 
Paspruko į Philadelphiją

PHILADELPHIA, Pa. — 
Kubos nuversto prezidento 
Machados pati ir dukterys 
netikėtai atvyko į Philadel
phiją. Buvo skelbta,' kad 
jos apsigyvens New Yorke. 
Bet, matomai, pabijojo, nės 
New Yorke randasi skait
lingas būrys Machado prie
šų.

užlaikymo. Bet karo mini- 
steris Bern jau įteikė rei
kalavimą, kad valdžia pa- 

I ąrmi4 
jos barakų pastatymo ir del 
kitų išlaidų, surištų su ar
onijos perkraus tymu. ' .

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia koncentruo
ja Jungtinių Valstijų armi- kalavimą, kad valdži 
ją į industrinius didelius skirtų $145,000,000 del 
centrus.
nauji barakai neva deLjsu* 
taupymo išlaidų del armijos

MONM'OUTH BEACH, 
N. J.—čia jūroje tapo pa
gautos dvi didelės žmogėdi- 
nės - ryklės. Viena sveria 
400 svarų, o kita — 500. Pa
gautos tinklo pagelbd ir abi 
susyk. Žvejai turėjo darbo, • bado streiką “iki mirties”, baudė penkiolikos mėnesių 
kol jas išvilko į kraštą ir iš-! Jis nepatenkintas kalėjimo kalėjimu koncentracijos sto- 
ėmė ’ iš tinklo. ’ ' suvaržymais. vykioje.
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Čiepai Nuo Skarlatinos

Dabar jau ištobulinta sa
votiškos rūšies čiepai (an
titoxin), kurie bent .* labai 
palengvina sirgimą škada- 
tina. Apie tuos čiepus dau
giau žinių suteikė Dr. Luke 
W. Hunt savo raporte Ame
rikos Medikalės Asociacijos 
suvažiavimui. Jisai patyręs, 
kad jeigu skarlatina susir
gusiam vaikui pirmą ar ant
rą dieną įtrėškiama specia
liai sutaisyto antitoksino 
(čiepų), tai liga eina daug 
lengvesnėje formoje. Prie 
to, mažiau esą pavojaus, 
kad išsivystys kokios bloge
snės tos ligos pasekmės.

Daktaro Hunt raporte 
įimta daugiau 2,000 sirgi
mų škarlatina, kuriuos jisai 
tyrinėjęs. 900 ligonių buvo 
įtrėškiama antitoksino. Pa
tirta, jog, ligos pradžioje 
įtrėškus ganėtinai čiepų, iš
bėrimas pranyksta laike 24 
valandų, o tuo pačiu sykiu 
ir karštis keletu laipsnių nu
puola. Svarbu dar tas, kad,

nno grupėj, šita neumanie- 
Čių 'opozicija priešinosi pries 
Partijos reziųliųeiją ir (d. 
Thaelmanno vadovybę. D^- 
bar ta opozicija pasireiškia 
vadovybėje d. Herzen. Ši 
grupė nesugebi permatyti 
tikrąją rejkalų padėtį, 'jinai 
negali dialektiniai protauti. 
Tačiaus yra skerspainė; Par*

sunaiKimmui, 6 ne laimeji- 
įhiUb Tai būtų piitcas. \ Per- 
gulėfe kova—nėra laikinė, už 
kUfedieninius r e i kalavimus 
<koya. Būtų; nelaimėta, bėt 
dtidUota Ueįkainuojama 
dhūgybė ^iikų ir Partija at
stumta ajtgajL • keletui itiėiti. 
Buvo ir Pąftij&s Silpnybių

Vokietijos Komunistų 
Partija yra masinė partija. 
Tad negalima tikėtis, kad 
joje nebūtų ir klaidų. Pati 
padėtis, esamos sąlygos ne-;

Vokietijos fašizmo ‘diklta- yiltįes rasti išeitį marksiz- 
tūra įėjo galėn su pabaiga me.. Šitas platus socialdeino- 
saūsio mėnesio (30 d.) šių ,kratijos įsigalėjimas užtven

kė nuo darbininkų masių 
tikrąjį marksizmą. Sulaikė 
darbininkus nuo Komunistų 
Partijos įtakos ir griežtai 
kovojo prieš komunistinį ju
dėjimą. i

Gi tuo pačiu Socialdemo
kratai gelbėjo fašizmui plė
stis. , Ypatingai amatinės 
unijos dar buvo pasilikę po 
socialdemokratų < vadovybe. 
Socialdemokratų vadai, vi
sokie biurokratai, krizio lai-

metų. Kitaip sakant, tai 
kuomet buvo padaryta pro
vokacija sudeginimui Reich
stago namo. Nuo to laiko 
prasidėjo terorąs prieš dar
bininkus. Komunistu Par-, 
tija, pagaliaus, pastumta 
po palėpe, laikraščiai sulai
kyti, draugai sukišti jį kalė-’ 
jimus. Prasidėjo komunis
tų šaudymai ir žvėriški kan
kinimai. 1 ! ;

KodeL fašizmas ląhiiėjo 
Vokietijoj, tai yra daugelis 
istorinių ir tuoj autinių prie
žasčių. > Galima suminėti: 
(1) Versalės taika, (2) So
cialdemokratų įsigalėjimas, 
(3) jų vienybė su Hinden- 
burgu ir išdavystės, (4) ka
ro pralaimėjimas, (5) kapi
talizmo krizis, (6) Komuni
stų Partijos neganėtinas su
stiprėjimas ir t. t.

Dabartinis Vokietijos fa
šizmas yra išdavas Eberto-

Klysta tas, kuris mano, kad Kuboje “jau viskas ramu.”' 
Buržuazija ir ypačiai Amerikos imperialistai to labai no
rėtų. Išnaudotojų klasė puikiai žino, kad pašalinimas 
darbininkų mėsinėtojo Machado ir pasodinimas! jo vie
toje liberalo De Cespedes, jų reikalams nei kiek nepa-1 
keiiks, o tik pagelbėš. Machado buvo baisus budelis; jis 
savo- žiaurumu prieš revoliucinius darbininkus pernešė 
visus kitus tos rūšies buržuazijos diktatoHus, todėl jis 
nepasitardavo kaip reikiant nei pačiai buržuazijai.' ’De 
Cespėdes—didelis dvarponis—yra liberalas, todėl jis gali 
lengviau apgauti darbo žmonių mases ir tuo būdu prie 
jo viešpatavimo išnaudotojų klasei lengviau būtų ramiai 
apmalšintas mases išnaudoti. -

Iš -kitos pusės susipratę darbininkai, vadovaujami ko
vingosios Kubos Komunistų Partijos, puikiai žino, kad 
De Čespedes jų reikalams nei kiek nepadės. Jie žino, 
kad norint pagerinti sunkią darbo žmonių padėtį, reika
lingą .vesti tolimesnė kova už socialį perversmą, visuome
nišką, pertvarkymą. Kitais žodžiais, reikia vėsti kova 
už įsteigimą darbininkų valstiečių valdžios.

Ta linkme šiuo tarpu Kubos darbininkų klasė ir eina.
Revoliucija nesustojo, i 
laikui aprimo, bet jos ir vėl žada susiūbuoti. _____ _  (
viai, .pavyzdžiui, tebestreikuoja. Sakoma, kad greit gali kariavo priejš 
užsiliepsnoti visuotinas darbininkų streikas.

mas pasireiškia masinėse 
ir “raudonose” organizacijo-

išvengiamai duoda -pamato se> - ^.aiP R^°Lucinėj
Ypatingai !iA^atinių Umjų °POZ1C1J°J,;ir paklaidoms, 

pastaraisiais keliais metais 
Vokietijos Komunistų Par
tijos įtaka labai žymiai kilo. 
Jiriai gavo naujų narių ir 
vadų. > > . •

kųpąlaiko ne revoliuciją, nė Pamatingiausia Kompar-
Komunistų Partijų, bet fa
šistus. < < •
Partija Negalėjo Skelbti 
Ginkluotą Pasipriešinimą

i

Tėkiose sąlygose Komuni
stų. Partija negalėjo skelbti 
ginkluotą sukilimą. Komu
nistų Partija dar neturėjo 
didžiumos darbininkų masių 
užkariavus savo įtakai.

ti jos silpnybė, tai neganėti
nas jos subolševikejimas. 
Dažnai Partija priimdavo 
teisingas rezoliucijas, bet 
jas neįvykindavo gyveni
mam Partijos iniciatyva 
amatinių unijų kovose nebu
vo ganėtinai aštri, akylą ir 
sugestinga. Tas atsilikimas 
davė pamato, kad fašistų jė
gos galėjo greičiau iškilti,

Tuo klausimu d. Leninas Į hegu komunistų.
ra^‘ ■ Kovoje prieš Young ir

“Negalima išeit pergalė-! Dawes planą Komunistų
Streikų bangos truputėlį tūlam Hindenburgo vienybės 1918

Laivakro- metais, kuomet jie bendrai
i darbininkų toju tik su avangardu. Mes-'Partija neišvystė tinkamą 

' i avangardą. ' Tai ne kas ki- ti vieną avangardą į spren- veikimo programą. Referen-

Raudonose unijose ir kitose 
masinėse organizacijose. Jo
se stokavo konkretės Parti
jos ‘ vadovybės; - Tuo būdu 
Partija negalėjo išvystyti 
politinį gėheralį streiką ko
vai prieš fašizmą.

Paskiaus Neumanno grupė 
I savo sektahtinį veikimą iš
vystė ir Jaunų Komunistų 
Lygoje. Ta grupė darė vis
ką, kad tą savo opoziciją, 
kuri yra visų nukrypimų 
mišinys, įnešti ir į Partiją. 
Dabartiniu laiku Neuman- 
naš ir Herzenas yra nešėjai 
to bagažo, kuris Partiją stu
mia ne į priekį, bet atgal..Jie ^bėrimui ir karščiui atslū-
yra tie, per kuriuos klasinis 
priešas gali lieti ant Parti
jos visokias provokacijas.

Vokietijoj Neumann-Her-
Kubos Komunistų Partija stato centre visų .Ueikalavi- tas, .kaip tik Noske tuo lai-, džiamą,kovą, kol visa klasė, durną padavė ne Komunistų, 

mų reikalavimą darbininkų ir valstiečių valdžios, reika- ku'ėjd dabartinio Hitlerio' kol. plkcios' mases tiesiogi-, bet Vokietųos nacionalistų 
lavimą sovietų. Aišku, to negalės padaryti, iki didžiuma į Pareigas. Noskė žudę ir te- j^ai neparemia avangardą,' partija. Komunistų Partijos 
darbo žmonių nebus pusėje Kubos Komunistų Partijos, rorizavo darbininkus;.'Juk. arba bent neparodo uztikn- agitacija neišnaudojo Vo- 
Delto šiandien ir eina plati agitacija ir aiškinimai darbo ne kas kitas, kaip socialde- ■ nantj neutralumą jam, — kietuos išmetimą is tautų 
žmonėm reikalingumo sovietu valdžios Kuboje. Niekas mokratai palaikė ir varė ko- į butų tie Jik dalykas kvaily-, naiystes. .................

neišmoki-! vą prieš darbininkus Berly-'bes,, bet ir krirfiirialybė.” Pr-e t<į--------- „
•$e. so- Komunistų Partija Vokie- priskaityti ir Partijos vidu-

____ atsako- tijoj ne tik neturėjo didžiu- jiniųs nukrypimus. Tūlą 
iningi už nužudymą K.. Lieb* bet prieš ją dar. f)(uvQ .laiką buvo susidarius “kaį* 
.knechto ir-'Rožės; Lukfeem- pastatytą apart oficialės ;ripji” opozicija vadovystėje 
burg. i 1 i ■r valdžios jėgų, dąr įr organi-' Merkerio.

Phskiaus pasaulinė pade-' zu9^a ^šistų masinė jėga, 
tis,—Versalės taika,* karo r,Komunistų. Partiją 
pralaimėjime Pasaulinio1 socialdemokratija, dr 
karo ^‘taikį”, kuri buvo ’išdavikai amatinių unijų, 
naujų karų perėjimo gusta, I ^ad tos sąlygos vertė Ko-

taip greit ir taip puikiai darbo žmonių masių _______ _ t
na, kaip kovos,'štfeikki.; Juose darbininkai išmoksta per ne kituose-miestuose. So 
dieną, ką ramiu laiku reikėtų mokintis1 ]?er metus arba cial-demokrąįąi yra ; 
daugiau. v, ,,, < ,. , > ‘ ‘ ' 1' •! •J

Mflionas Karvių Milionui Kolektyviečių!
$ ‘ d -

, • • 4 • j ’ ■’ vTelegramos iš Maskvos skelbia, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybė šiomis dienomis paskelbė duodanti vieną mi- 
lioiiųč karvių vienam milionui kolektyviečių. Vadinasi, po 
vieną'karvę kiekvienam kolektyviečiui. Sovietai.paskyrė 
35 mik .rublių supirkimui iš gyvulių auginimo kolektyvų 
miiioną jaunų karvukių (telyčiukių) ir jas dabar išdalins 
neturintiems karvių kolektyviečiams. Už metų laiko, sa
koma, kolektyvieciai sugrąžins už karves pinigus Sovie
tams, bet jie nemokės jokių palūkų (nuošimčių).

Reikia atsiminti, kad daugybė smulkių-valstiečių, eida
mi į -kolektyvus, buvo visai nuogi: neturėjo savo gyvulių, 
neturėjo nieko, apart gal lūšnelių. Gi buožės, prieš tris 
metus, išpjovė bereikalingai milionus galvijų, kad tuo 
būdu pakenkus visam kraštui ir diskreditavus Sovietų 
valdžią ir pačią kolektyvizacijos idėją. Todėl pereitais 
trejęriais metais miestuose buvo jaučiama didelė stoka 
pieno ir mėsos. Tą ypačiai jautė lengvesnių užsiėmimų 
-darbininkai, kadangi jiems buvo duota mažesnės porci
jos, ū didesnėsės—duotos pamatinių industrijų darbinin- 
kanrtš. >

Nemažai vargo ir patys kolektyvieciai, buvę vidutiniai 
ir biędniokai valstiečiai. Apart to, kad kolektyvai apsk
ritai buvo nesusitvarkę, daugelyj atsitikimų be geros va
dovybės, jie vis neturėjo užtenkamai galvijų.

Pereitą žiemą Maskvoj įvykusiam kolektyviečių udar- 
ninkų suvažiavime1 d; Stalinas; kalbėdamas -Komunistų 
Partijds vardu, iškėlė obalsį, kad kiekvienas kolektyvietis 
turi būti pasiturįs! Tai yrą, kad jis turi turėt gerus na
mus, užtejąkam^i gero maisto, ir visus gyvenimui reika-' 
lirigiūusius dalykus;. kad jis galėtų vesti tikrai kultūriš
ka if gražų gyvenimą. Jis sakė, kad kiekvienas’ kolėkty- 
vietfš, ktfdis dar neturi, privalo turėti mažiausiai po vie-

| ną karvę apiūplhimui savo reikalų.
Bet iki visi neturį karvių kolektyvieciai jas įsigys, tai 

ims gana daug laiko, o jiems kol kas teks gyventi be kar
vės, perkant pieną iš labiau pasiturinčiųjų arba atskilų 
valstiečių. Todėl Sovietai ir nutarė tą didelę spragą Už* 

? lepinti tučtuojau!
į Jaurių karvaičių sovchdzdi ir kolchozai yra priauginę 

daug/- Pastaraisiais trim-pora metų buvo įsteigta mil
žiniški gyvulių auginimo ūkiai, kur augino kelias dešim
tis tūkstančių visokių gyvulių. Iš ten dabar SBvibtūi ir 
superka paaugusias telyčaites ir jas dalina kolektyyie-

§iš Sovietų valdžios žygis • pasako* labai daug. Kuo* 
met kapitalistiniam pasaulyj milionai valstiečių yra eks
proprijuojami; jų namai, gyvuliai ir ūkiai k atimami. už

munistų Partiją pasitraukti, 
o ne imtis ginklo. Tačiaus 
tas pasitraukimas nėra Ko
munistų Partijos sumuši
mas. Tik Prūseikos gali da
bar išaiškinti Partijos “su
mušimą.” Partijos rezoliu
cija apie pasitraukimą seka
mai sako:

“Laimėjimas kontr-revo- 
liucinės fašizmo partijos 
privertė laikinai darbininkų 
klasę ir jos partiją pasi
traukti. Bet tik pralaimė
tojai ir oportunistai gali 
kalbėti apie darbininkų kla
sės sumušimą kovoje prieš 
fašizmą, apie ‘mūšio pralai
mėjimą' ir ‘pralaimėjimo 
kentėjimą’. Taip pat tik 
avantiūristai ir putčistąi ga_ 
Ii tikėtis, kad Partija turėjo 
skelbti ‘ ginkluotą > feukilipi^ 
šioj situacijoj.”1;

Paskelbimas ginkluoto sty
« « Lj. > >i — . •. « t-A.4

uždėjo Vokietijai nepakelia
mą naštą. Vėliaus prasidė
jo kapitalizmo krizis, kas 
dar labiau apsunkino Vokie
tijos darbininkų padėtį.

Tokia padėtis davė pa
grindo hitlerizmui apgaudi
nėti darbininkų mases. Fa
šizmas skelbėsi, kaipo “na- 
cionalis socializmas.” Hit
lerio kampanija skelbė savo 
propagandoj, kad viso pikto 
ir skurdo priežastimi yra 
svetimų šalių spaudimas. 
Ant šįto ūkio fašistai galėjo 
pasigauti masių ūpą ir kelti 
naują “patriotizmą”.

Hitlerininkai n a u d o josi 
labai gerai ir principiniai 
nuplukusia socialdemokrati
ja, kuri daugiau desėtką 
metų stovėjo prie valdžios, 
vairo. Šo c i a Idemokratija 
užveisė dąrbiųįnkų masėse 
išvirkščią,'klaidingą'“mark
sizmą”'. Tad plati dalis Vo- kiliiiio būtų reiškęs metimį 
kietijos* darbininkų neteko i visos Partijos sudaužymui, i • <.■ i u;; ■>■ ' ■ •,, . ..... . ,. ; . -

Prie tų priežasčių galima.

Paskiaus šita 
opozicija pasibelŠkė Neuma-

gus, pasidaro galimybės pat 
pradžioje užtėmyti besivys- 
tymą kurių nors pavojin- 

. . gesnių tos ligos pasekmių;
zen yra tie, kūne pas musiQ ugįėmijus galima tuoj 

pradėt jas gydyti. Gi škar
latina dažnai duoda pradžią 
net tokioms rimtoms ligoms, 
kaip užausihių kaulų įdegi
mas, votys ausyse, širdies li
gos, inkstų įdegimas ir plau
čių įdegimas. -

Tikimasi, jog po trumpo 
laiko čiepijimas nUo Škarla-

yra Prūseikos-Butkai. Vie
tomis jie rodosi “kairesni” 
ir už Partiją, vietomis neva 
“kritikuoja” Partijos “kai
riąsias” puses. Bet visur 
bus tas pats išvedimas ir 
tikslas, kad diskredituoti 
Partiją, kad jos įtaką pa
skirsti, j e Visuomet jie pageli 
bes klasiniam priešui -r- fa
šizmui.

i ( Marksistas.

LAWRENCE, MASS., AUDYKLŲ DARBAI 
IR VĖL EINA MAŽYN

su tokiomįs gi geromis pa
sekmėmis vartojamas, kaip 
dabar yra čiepijimas nuo 
difterijos.

•*. > i ’ š : ■ ■ i i> y :
margicius^tai Sovietų Sąjungos kolektyvieciai apteikia
mi. po i karvę;-Sovietai deda visas pastangas (ne žodžiais, 
bet gyvais darbais) padaryti kolėktyviėčius pasitdrin* 
čidis. , '

Praeis dar męt'ai-kiti ir mes matysime tą bbalsį reali* 
zuotą gyvenimam

Tolydžia, kuomet kolektyvieciai darosi pasiturinčiais; 
kuomet j * ----- -------—>
rastai už
kuomet jų gyvenimas gerėja, ypatmgai šlėftibt, nepap
rastai užderėjus javams, tai anti-sbviėtiilė spauda rėkia, 
kad Sovietuose “dėšimts milibrfų>žinomų išmirė badu,” 
kad ten veikia “masinis kanibalizmas”, kad sekančią žie
mą “tėii . dar. daugiau lųilionų išrhirs badu”, etc., etc. i

Tie priešų,isteriški Šūkaviiiiai, žinoma, hešūlaikė ir ne
sulaikys to progreso/ kijriš/ Jrra, daromas SbVietų Sąjuh- 
goj. Tai tiktai parodo/kaįp įdūkę ir pikti'Sovietų Są; 

.jungos priešai! . , q(i < .> . .

---------
ĮVAIRIOS KITOS ŽINIOS
LAWRENCE, Mass. — Dar

bai jau mažėja; darbininkai pa- 
leidinėjami iš dirbtuvėj. Iš 
Ayer Mills daug darbininkų 
paleista, taipgi daugelis atleis
ta iš Arlington Mill. Panašiai 
daro ir kitos dirbtuvės. Taip 
vykdomas Roosėvelto planas— 
blofais suturėt darbininkus nuo 
revoliucinės kovos.

Nekurie darbininkai jau pa
matė tą makliorystę.

Tūli mane sau,, kad bus ma
žiausia alga po $14.00 į savai
tę, tai bus gerai; bet apsiri
ko. Dabar duoda vieną arba 
dvi dienas padirbėti per savai
tę ir moka po 35 centus valan
dai. Tai iš kur čia galima 
gauti 14 dolerių?

Washington Mill bosai kai 
kuriuose skyriuose kalbą dar
bininkams, kad ,jūs to negausi
te, kurie dirbame , nuo kavalkų 
ir neuždirbate . iki , $14. , Tai 
matote,, kokia y;ra jų gudrybė. 
Jie patys padalys, kad darbi
ninkai tiek neuždirbtą ir nerei
kėtų jiems mokėtį. nustatytą I 
algą- I . ' . „L

16 "d. liepos tapę r palaiaoia 
draugė šarmavičienė be baž
nytinių čėrėmbnijų; buvb da
vatkoms daug verksmo, taipgi 
išmetinėjimų draugui Z. šarmA- 
Vjičiui, kam nevežė bažnyčion 
ir nepaiaiddjo bu. kdriigėliu. Set 
draugas nepaisė tų visų niekų;

pasitaikė graži; buvo nemažai 
publikos, daugiausia tai fran- 
cūzų ir italų, o iš lietuvių ma- 

jžai, ypač iš progresyvių. Tai 
I jau negerai, draugai, darote.
Jūs turėtumėte “byčius” palik
ti kitai dienai, o lankytis į dar
bininkiškus parengimus; turėtu
mėte paremti saviškius drau
gus, .o ne svetimus biznierius. 
Toliaus vengkite tokios klaidos.

Pelno nuo parengimo liko 
apie $60.

O, beje, būčiau ir pamiršęs 
pranešti Lawrence visuomenei 
ir'- apielinkės lietuvių koloni
joms, kad mes rengiame mil
žiniškus šokius ir taipgi pui
kiausią vakarienę, kokios dar 
nebuvo LawrCnce.
ir šokiai įvyks 16 d. rugsėjo- 
September, subatoj; prasidės 
3 vai. po pietų ir tęsis iki vė
lumai nakties’
i. Taigi visi, seni ir jauni, pri
būkite; o katrie būsite, tai ne
sigailėsite, nes gerai žinote: 
kai tik ką rengia 125 kuopa, 
ALDLD 37 kp. ir LDŠA 8 
kuopa, tai iš parengimo visi 
būna patenkinti.

O dar štai kas eina į pagel- 
ba—tai farmeriai ir simpatingi 
bižhieriai. Be to, teko Lietuvių 
Korespondentų Biurui sužinoti 
iš komisijos, kad vilniškiai

Vakariene

Maudymosi Prūduose 
Galima Užsikrėst

Detroito daktarai W. L. 
Mailman ir W. Cary tyrinė
jo galimybes užsikrėst įvai
riomis ligomis maudantis 
tam tyčia įtaisytuose prū
duose (swimming pools). 
Savo patyrimus jie paskelbė 
laikraštyje “American Jour
nal of Public Health.”

Maudymosi prūduose van
duo paprastai esti apvalo
mas nuo ligų perų perlei- 
džiant per jį chlorinį gazą. 
Tasai gazas tikrai turi jė- 
'gos užmušti pavojingas ligų 
bakterijas, bet tam reika
linga gana ilgokas laikas— . 
kelios valandos.

Minėti daktarai ištyrė, 
jog, įleidus į prūdą chlorinio 
gazo ir tuoj aus pasiuntus 
tokio vandens “sempalą” į 
laboratoriją ištirti, praeina 
bent kelios, o kartais ir ke
liolika valandų, kol vanduo 
lieka ištirtas. Tuo laiku 
chlorinas sunaikina bakteri
jas ir; vanduo randamas 
sveiku; taigi ir prūdas, iš 
kurio vandens “sempalas” 
buvo, paskelbiamas nepavo
jingu. TaČiaus tie du dak
tarai tyrinėjo vandenį pa

farmeriai! eina į-varžytines su Į čiuose prūduose, kur įleista 
- - ---------------- ------“Vilen- Chiorinio gazo Įr kur nuola

tos maudosi visoki žmonės.
I Ir pasirodė, jog tokiame 
vandenyje nuolat randasi 
daugybės įvairių rūšių bak
terijų, galinčių apkrėsti bile 
naujai įėjusį maudytis.

Verpetas.

kaUiliškiais farmeriais.
taip palaidojo, kaip moteris 1 skiniJai*’ tikinaj kad jie geriaus 
liepe prieš savo mirtį, nes ji- pasirodys, o kauniškiai sakosi 
nai buvo laisva. nepasiduosią.' Pamatysime. i

Kurie biznieriai ir farmeriai
- . -r-' .• . .. . . i prisidės Sū parama šiam pa-

Komunistų _ Partijos dietinės rengiriuii; tai jų visų yar. 
sekcijų^, tuv<5j’o jsvažiavima <iai. Vasfceibti laikraščiuose. 
Vpcouver (?) tatrtlos..' Ditoa F , K Bjum. I
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Daina Apie Paskolą
V. Žalionis

Trauk garsiau su užvedėju

Dideliais darbais pradėjom 
Antrą penkmetinę.

Reiks nupilti iš betono 
Volgostrojams polius— 
O nei vieno miliono 
Niekas mums neskolins.

Bet yra “turtingas dėdė” 
Ir Sovietų žemėj, 
Kurs ją fabrikais aprėdė, 
Paskolom vis remia.

šitas “dėdė”—tai mes patys, 
Mes—Sovietų žmonės— 
Nieks be mūsų neišplatins 
Paskolos milionus.

Davėm šimtą, antrą, penktą,
Duodam tūkstantines,
Duosim da tiek, kad tik žengtų 
Mūsų penkmetinės.

Kai matai — pats gaspadorius—
Augant šalį dailią,—
Tai ne tūkstantinių poros—
Gyvasties negaila!

“Priekalas”

Vienas Kirtis į Aki
(Trumpa pasakaitė) 

buvau pasiųstas į vietinio knygyno sky- 
rių, kurio knygų apdarytojas parėjo girtas ir 
buvo pavarytas iš- darbo. Kuomet aš sugrį
žau, tai buvo po viskam. Panelė Nordel sė
dėjo prie savo deskos ir skaičiavo sąrašą kny
gų, kurios, išsibaigus laikui, dar nesugrąžin
tos. Jinai blankiai nusišypsojo įr pamerkė 
man bespalve akim. Tai buvo ne tikrai juoda. 
Centrinis žiedukas buvo tamsiai melsvos spalį 
vos, kita dalis buvo apelsino if geltonos spal
vos.

—Labas, panele Nordel,—aš prakalbėjau: ’
—Labas, tamsta, šalta, argi ne?
—Taip, gana šalta. Chicagoje net iki zyro.
—Tai iš tenais jis ateina,—jinai atsakė.— 

Pučia žiemių-vakarų vėjas. Tarpe nėra kal
nų, kad sulaikyti šaltį. Betgi mes esame tik 
uodegoje tų šalčių. Veikiausia, labai baisiai 
šalta Chicagoje, nes jau net gana 
čia.

—Ne taip bloga.
Aš stebėjausi, kaip jinai viską 

Jei nereikėjo nei pažiūrėti į mane, 
žinoti, jog aš stebiuosi iš jos.

—Tamsta nematei daug nuotikių, kurie čia 
nutiko.

—Dideli nuoįįkiai aname skyriuje nutiko 
taip pat,—aš pastebėjau.—Kas nors sudaužė 
Funk ir Wagnails apdarus.

-^Jr ką?
—Aš turėjau sutaisyti.
—Tas nėra išgąstis. Palauk, tamsta, išgir

si, kas atsitiko su manim.
—Tamsta buvote užgauta per keturis hawa- 

iečius?
—Ne.
—Tai
—Ne,
—Tik
—Panelė Gordon Jums papasakos daugybę 

įvairių gandų apie tai.*Būdas jos pasakojimų, 
kurį jinai naudoja, nėra teisingi..** Jūs norė
tumėt sužinoti teisybę, argi ne?

—Gerai, pereitą ketvergą atėjo vyras į vieną 
skaityklą, apsistojo šioje pusėje Britanikos, 
pasidėjo rankas ant stalo ir pradėjo miegoti. 
Panelė Tordik sudavė jam per petį, bet jisai 
nesijudino. Tuomet jinai pradėjo judinti. 
Paskiaus ta kvailiukė atėjo pas mane, kaip 
ir visuomet jinai ateina, kuomet reikia kas ne- Į» 
gero padaryti. Aš atsakiau, gerai. Aš su
daviau jam—jisai nekruta. Sudaviau ir vėl. 
Tuomet tas vyras atsikėlė, sumurmėjo ir su
davė man per akį! Tai taip atsitiko. Jūs 
galite klausti panelės Tordik. Tasai vyras 
buvo didelis ir nešvariai atrodė.

—Tik tai tiek?
—Tik tiek.
—Tai žiaurus,—aš pasakiau.
—Tyčiokis, kiek nori,—panelė Nordel išsi

reiškė,—bet dalykas tenais nepasiliko, gali eit 
į laižybas. Panelė Gordon sakė, kad jisai ne
sipriešino ir nebandė bėgti. Jinai kalbėjo su 
policistu ir pasiuntė mane namo. Paskiaus, 
po pietų, jie paskambino, ir pasakė, kad teis
mas įvyks penktadienį. Aš nenorėjau eiti.

Juozas Cook? 
kas jisai yra toks? 
žmogus.

t
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Jie vertė mane. Aš manau, kad toks atsiti
kimas daro gėdą. Tas vyras yra maniakas.

—Argi tikrai,—aš pridėjau,—pakvaišęs?
—Aš manau. Kuomet teisėjas jį klausė, ar 

jisai yra girtas, tai sakė, kad nę. ’ Jisai šioje 
valandoje esąs blaiviausias sav,o gyvenime. 
Jisai pasakojo iljgį pasaką, kaip jis negalėjo 
gauti lovą pergulėti miesto Jovabučįuose, kaip 
policmanai jį išvijo iš Washington aikštės.'Įsi
vaizduokite, kad kas galėtų būt išvytas iš 
Washingtono aįkštęs! J'išai sake, kad tai1 buvo 
ketvirta yalanda iš ryto ir jisai turėjęs vaikš
čioti šaltyje tok kol atidarė knygyną.

—Jiski sakė, kad jį išvijo iš apartpiento 
namų lobės namo -prižiūrėtojas, tuomet nu
sprendęs, kad tuomet, kuomet kitas asmuo jį 
vėl išbudys, tai jisai kirs į akį. Taip jisai iš
sireiškė.

—Aš manau, kad už tai jam ir davė magis
tratas 60 dienų daugiau, kuomet jisai bandė 
užpulti teismą. O gal užtai, kuomet jisai nu
sijuokė; pamatęs, kad aš užėmau sėdynę. Tei
sėjas paklausė:

—Ką tamsta matai tokio linksminančio?
—Nieko, — jisąi atsakė.
—Tuomet man užėjo piktumas, kodėl taip 

neatsitiko panelei Gordon. Juk šiame pačia
me teisme yra apie tuzinas žmonių, kuriems 
tai labiau reikalinga.

—Gal tamsta manysi, kad aš perdaug, bet aš 
teismui sakiau, kad elektros kėdė, tai dar per- 
gera tokiam gyvuliui. , Ir aš laikysiuos tos 
nuomonės. Jei jisai negali surasti darbą, tai 
jis netinkamas pats sau ir niekam kitam.

—Tai kodėl ne giljotina?—aš išreiškiau.— 
Reikalinga daugiau vyrų atlikti. Laikais, 
kaip šie, apie tai reikia pagalvoti.

—Nedaryk juokias,—panelė Nordel pareiškė. 
—Kiekvienas, kuris nori dirbti, tai gali gauti 
darbą. Įsivaizduokite, paleisti tokį vyrą, kaip 
šitas, tik su 18 mėnesių prie sunkių darbų.

■ E. Newhouse.
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> Sniegas paliovė kristi. Sniego.?jau buvo 
gana storas slupgsnis. Visi vasaros likučiai 
pridengtas ,

i ' Pagaliaus? įrAsi.blaive i- . ■ .□esys prasim
ynė. ■ Vėl

šalta ir

sužinojo.
kad su-

nelaimę reiškia.
Morta, tai ir sykį 
ją subarė ponas,

Kuo- 
taip 
kad

pats

taip, 
kad

kirstė 
lindo saulutė ir parodė paskutinius šios die-, 
nos spindulius, kuriais,- apšyietė .'apsnigtus 
laukus. Tai buvo vakaras.

Pro aprūkusį, dūmais ir dulkėmis apneštą 
stiklo langelį, apšvietė vienos lindynės kam
barėlio sienos sklypelį, kuriame gyveno se
nas juodveidis Jonas. Jisai pažvelgė į tą 
vietą, kur raudonai, lyg krauju dažytai, at
simušė saulės spindulys.

Drebančiomis rankomis senis išėmė pyp
kę iš dantų, priėjo prie tos vietos, kur buvo 
saulės spindulio apšviesta, pradėjo graiby
ti. Paskiaus, atsipeikėjęs, pats sau.tarė:

—Šitas spindulys 
met aš gyvenau su 
apšvietė. Tuomet 
jinai net susirgo^. .

Senelis paėmė paveikslėlį, pakėlė nuo sie
nos, pažiūrėjo ir, dėdamas ant stalelio, 
sau tarė:

—Tai mano visa laimė!
Toje lindynėje tuo tarpu buvo šalta 

kaip kad lauke. Skirtumas tik tame,
šioje neva stubelėje, tik sniego nebuvo. 
Drebėdamas šalčiu, senelis priėjo prie me
talinio pečiuko. Drebančiomis rankomis ji
sai atidarė dureles. Sugraibęs kokių šiukš
lių, imetė į pečių, užžiebė degtuku ir pra
dėjo trinti, savo yankas. Pro pečiaus plyšius 
vertėsi mažomis dalelėmis dūmai.' Jonas 
jautėsi šilčiaū. Jisai atsisėdo pasitraukęs 
nuo pečiuko ir: pradėjo mąstyti1 apie savo 
gyvenimo praeitį.'

Jam rodėsi, kad jįsai dar gyvena su sa-* 
vo Morta. Jinai ypa tokia maloni ir links
ma. Jie gyvenę -tė.ip smagiai. Jonas toli
moj praeityje tarnavo pas poną Braun. Jį 
ponas mylėjo, nes šuvo geras tarnas. Se
nelis Jonas,. kuomet buvo jaunas, buvo ir 
kantrus. Kartais jam ponas grąsydavo ir 
užduodavo per veidą. Tą viską jisai, jau
nas būdamas, galėjo panešti ir tik pasaky
davo :

—Ačiū. Persiprašau, pone.
Jonas buvo geras savo ponui, tad jam 

buvo kartą pasakyta:
—Štai, Jonai, matai tą balandžių name

lį. Nueik, išmušk tuos balandžiui, padaryk 
iš jų man gerus pietus, o paskiaus pats į 
tą namelį susikraustyk ir gyvenk kol aš tau 
paliepsiu išsikraustyti.

—Ačiū... Ačiu.-4-Vėl Jonas mandagiai1 
atsakė. Ponas apsisukęs išėjo.

Jonui labai gailėjo tų balandžių,; tąiįąus 
tai buvo įsakymas. Juk Jonas tik tarriAs.. . 
Už trumpo laiko. Jonas ir Morta jau gyve
no balandžių namelyje. Jie čia jautėsi lai
mingais. Laikas ir amžius greitai bėgo.. .

Kiti ponai liko namų valdonais. Jonas 
likosi pašalintas iš darbo. Jo Morta jau ne
sikėlė iš lovos. Jinai mirė ant žemės, kur 
buvo patiesta glėbelis šiaudų. Dabar jau 
senis Jonas prisiminė, kad ir tuo laiku toks 
pat saulės spindulys įsiveržė į jų kambarė
lį—lindynę.

—Nauji ponai, nauja tvarka.—Mąstė Jo
nas. Kur pirmiaus jisai vaikščiojo, kur bu
vo medžiai, pievos, laukai, tai dabar jau 
•miestai ir dideli namai, su ilgais kaminais.

—Viskas persikeitė,—jisai tarė sau.
■—štai, kad ir upelis, kuris taip srauniai < 

i kadaise bėgo, jo vanduo toks buvo krįkštoli- . 
niai tyras, o dabar jau pavirto į kokią tai 
smala. • 1

Į tą upelį dabar metama daugybė fabri
kų išmatų ir visokios sutros subėga. Gi Jono 
jaunystėj tų fabrikų dar nebuvo. Tuomet 
tas upelis šlapino tik medžių šaknis. Jo 
pakraščiais bevaikščiojant, kildavo įvairiau
sios mintys.

Šiuo kartu Jonas lyg pabudo iš praeities 
sapnų. Jisai pasižiūrėjo pro Įangelį į lauko 
pusę, bet jau buvo tamsu. Nieko nesimatė, 
kaip tik baltas sniegas.

Šioje valandoje, kas tai subeldė smarkiai 
į duris. Jonas nusigando, pašoko ir greitai 
atidarė duris. Tūlo asmens ranka padavė 
jam nedidelį raščiuką. Tuo tarpu durys 
užsidarė, tas asmuo dingo tamsumoje..

Jonas prisineša tą laiškelį prie gazu ži
bančios lemputės ir pradeda lėtai skaityti. 
Ant popierėlio buvo parašyta:

—Per dvyliką valandų tamsta iš čia turi 
išsikraustyti. Jums vietos čia nėra.
Perskaitęs tuos žodžius, Jonas krinta kaip 

perkūno trenktas.. .

t i i
,-Sauįę iš rytų pusės tingiai kilo. Tik ret

karčiais pro bėgančius debesius apšvietė že
mę, apklotą sniegu. Vėjas putė iš žiemių, 
nešiojo sniegą ir judino, tarsi žaizdamas, 
plikas medžių šakas. , Laukuose nesimatė 
nei gyvos dūšios. Kiekvienas gyvas sutvė
rimas yra savo lindynėje.

Tuo tarpu senas Jonas išbudo. Jisai rai- 
vėsi, tiesė sustingusias nuo šalčio kojap ir 
kėlėsi. Dar kartą perskaitė pono įsakymą:

—Išsikraustyk. — Niekuomet jisai nesi
priešino savo ponui. Neturėjo jėgos, nei 
drąsos pasipriešinti nei dabar. Tarnauti jaū 
Jonas persenas. Viena jam išeitis:

—Eiti, kur kojos neša,—protavo jisai vie
nas sau. t

Į maišelį susidėjo savo “turtą”—seni ba
tai, kepurė, puse kepalėlio duonos. Per gat
ves, laukus ir ;
dėjo jieškoti i naujos prieglaudos, 
nes.. . ,

> I ’ ' < ‘ ■ ! i r
Iš Montrealo Jaunimo Choro

; Veikimo

sniegus brisdamas, Jonas pra- 
, buvei-

jisai ėjo, tuo labiau silpnėjo.Juo toliaus
Jo akys nebuvo pratę prie saulės šviesos. 
Jo galva pradėjo svaigti. Jam akyse jau 
pradėjo rodytis viskas raudona, tarsi, tas 
raudonas, nelaimingas saulės spindulys. Vė
liaus spalvos keitėsi...' Iš raudonos spalvos 
pasidarė kokia tai žalia jūra... Jam pasiro
dė vėl vaizdas tų medžių, kuriuos jisai laistė, 
augino, gėlęsjravėjo.

Jono kojos pradėjo ilsti... Jisai suklupo, 
išsitiesė, atgulė ir ilsėjosi... Pradėjo jaus
tis geriau,. šilčiau.. . Jisai sapnavo Mortą, 
kaip jinai jį glamonėja ir visai užmigo!. . .

Niekas jau jį dabar nekėlė... Neragino, 
keltis.

Tai likimas kapitalistinės sistemos darbi
ninko. Toks likimas laukia visą kapitalisti
nę sistemą.

JUDŽ1U-VEIKALŲ-TEATRO-KOMEDIJOS-MUZIKOS
PERŽVALGA IR KRITIKA

• v • virsi-

apie 
perlų

ant vandenio., 
laivai skandi-

ir matai pa- 
Rodos, kad tie patys 

gy- 
pa-

žmogų, kuris gaudo žmogžudį. Tačiaus vieton 
tokio brutališko bandymo ant policijos 
ninko, nuduria savo poną. I ’

■Vertesnis jūdis Fox; teatruose, , tai 
vienos salos gyventojus, kaip jie j ieško

■ jūrose. Skelbiama, aiškinama, kad tas veika
las perstato naturalį tų žmonių, gyvenimą. 

.Būk ta sąla randasi IjMijoj. Tačiaus judis že
miau kritikos, kaipo naturalis, tikrenybė.

J^rnę taip pat “bėgimas ir vijimas” perdė
tas-labai daug. Į veikalą įvesta tos šalies 
jaunuolių romansas. Tad vaikinas ir mergi
na išsiskiria iš būrio savo draugų, kurie lai
vu važiuoja rinkti perlų. Išsiskyrus ir išlipus 
ant salos, juos pradeda vytis gyvatės, tigrai, 
sloniai, meškos ir paskiaus laukiniai žmonės- 
kanibalai. Jų laivas nuvažiuoja. Tačiaus 
taip nenatūraliai, taip dirbtinai, kad visur ta 
pora laimi, viską nugali ir vėl, vejami tos 
salos laukinių žmonių, nuplaukia ant laivo 
pas savo draugus sveiki ir gyvi herojau

Gorilos čia taip pripratę, kad tą porą iš 
pirmo pamatymo pažįsta, 
draugai. Viskas padaryta 
studijose, tačiaus rodoma 
mokslinis judis.

Atrodo, kad tikri 
Amerikos judžių 
kaipo natūralūs

Są- 
pa-

Menininkas. ■

i Paskutiniu laiku mūsų cho
linas sumažėjo narių skaičiumi, 
tam yra kelios priežastys. Kar 
kurie draugai, neturėdami duo
nos kąsnį, bituoja (važinėja 
tavoriniais traukiniais) po Ka
nadą, vienas draugas atrašė: 
“Trankaus kampas nuo kam
po,. jieškodamas duonos kąs
nio kol gdlą kur po ^traukintu 
gausiu.” Kiti iš apsileidimo, 
nors gyvena labai arti, bet ne
lanko choro pamokų, o treti,
tai nors ir aktyvi draugai, bet 
neįvertina darbininkų choro 
reikšmės. Bet likusieji drau
gai ir draugės* tai labai pa
vyzdingai darbuojasi \horo 
naudai įr nuoširdžiai lauko 
choro pamokas. Tokių dabar 
turime 29. Dabar choras ^ra 
paėmęs vakacijas vienam rh‘ė- ' 
nėšiui. Ne del to, kad pa1' 
vargo dirbdamas, bet norima i pi 
finansus sutvarkyti. Bet drau
gai ir draugės per tą laiką ne- , 
snaudė, suorganizavo ♦mando
linų orkestrą, kuri pasisakė, 
bus kaipo dalis Jaunimo Cho^- • 
ro ir LPMS. Suruošė lioteriją, 
kuri davė gerą pelną 
Daiktus paaukavo dr. 
čionis “fat” aparatą; 
kienė knygomis ir1 d. 
rusevičius skustuvą, 
žus pavyzdys. Choras žada, 
atidarymui žiemos sezono pa
statyti operetę “Nebaigta Ko
va” su simfonijos orkestrą, ku
riai muziką pritaikys choro'1 
mokytojas.

Per pikniką pirmu kart cho-' 
| ras dainavo Internacionalą.

šią žiemą choristai mano 
daug ką nuveikti meno srity
je.

chorųį..
M. Pla-
d. Vii

Lau<
Tai gra-
P.

P. Dulbis

BALTIMORE, MD

i

Kas Bus Sakamą Savaitę?
ALDLD 25 kuopa rengiu

ViėšAfeMiskušijaš, kurios btfSU 
rugpj. 21 d. kaip 7:30 vai. ‘ - 
vakare, 726 W. Baltimore St.

Šiose diskusijose bus dis- 
kusuojama Komunistų Parti
jos Atviras Laiškas. Jau bu
vo rašyta kelius kartus apie 
diskusijas, bet dar prisieina 
paminėti, nes jos yra labai 
svarbios. Kuo daugiau darbi
ninkų aiškiau susipažins sų 
minėtu laišku, tuo bus gę-. 

.riau visai darbininkų klasei, 
tuo lengviau bus organizuoti, 

[neorganizuotus darbininkus ir 
iškovoti geresnes darbo sąly
gas, 
kite 
kite

“Helfs Holiday”—Peklos švente ir 
Maskvos Gegužine

šiuo laiku rodoma du veikalai Acme Teat- 
re, 14th St. ir Union Square. Pirmasis vei
kalas, “Pekliška šventė”, yra pilnas karo vei
kalas. 'Jame rodoma visos pasaulinio karo 
baisenybės. > Matai visą tą peklą, kurią sukū
rė imperializmas 1914 metais.

Šiame veikale parodoma namų griuvėsiai, 
išardyti ir sudraskyti čieli miestai, kaimai ir 

' laukai, Matai, kaip Vokietijos, Francijos, 
Anglijos, Amerikos' ir kitų šalių armijos, jų 
instrumentai—tankai, mašininės kanuolės 
tranko kapitalistinę “civilizaciją.”

Veikale nepaslėpta nei mįlionai darbininkų, 
kurie žuvo pasauliniame kare. Laukai būna 
karo lauke nukloti užmuštais kareiviais.

Gerai vaizduojama karas ir 
Tose milžiniškose jūros baigose 
narni.

Paveikslą matydamas, rodos, 
baigą' senojo svieto,
valdonai, tas pats pasaulis jau nevertas 
venti, pasilikti vietose, kuris suruošė tą 
saulinę skerdynę.

Gegužinė Maskvoje
Pirmiausia parodoje pasirodo Sovietų 

jungos kariuomenės jėgos. Bet tai naujo
šaulio karinės jėgos, čia jau maršuoja pio
nieriai, jaunimas. Viskas gyva, pilna obalsių, 
gero ūpo. Kuomet matai Vorošilovas joja 
ant savo baltakojo žirgo, komanduodamas Rau
donarmiečius, tai jauti, tarsi, jisai atneša 
naują pasaulį, naujas idėjas, revoliuciją. Tas 
jo žirgas nenulaikomas, toks ritmiškas.

. Paskiaus prasideda parodavimas įvairių or
ganizacijų, su įvairiomis iškabomis, satyriš
kais paveikslais. Tai milioninė darbininkų 
masė. Taip pat ftietasi į akis, tai dalyvių ge
ras ūpas. Jie ant gatvės randa vietą ir pa
silinksminimui. Girdi armoniką, matai' įvai
rius suktinius.

Verta šią parodą pamatyti kiekvienam dar
bininkui. Pamačius šiuos du paveikslu, da
rosi išvada: Vienas judis, imperialistinis ka
ras,— naikinimas, griovimas senojo pasaulio. 
Antras—revoliucinės karinės jėgos, socializ
mo budavojimo paroda, naujo pasaulio atsta
tymas.

“Tomorrow at Seven” — Rytoj ant Septy
nių, Tuo vardu 
dis Brooklyne 
šitas judis? Tai 
vų) pąsakojimų 
šio veikalo, kaip 
mas ir vijimas.’ 
volveris. < 
\ad pasimokinus banditizmo.

Šiame judyje taip pat įvesta negras, kuris 
įmaišytas į gynimą žmogžudžio. Tasai neg
ras darbininkas turi atlikti bjauriausią darbą 
prieš tuos, kurie veikale “gerai daro”. Jisai 

brutališkai bando nudurti slaptosios policijos

dabartiniu laiku rodoma ju- 
teatruose. Ką vaizduoja 

slaptosios palicijos (detekty- 
veikalas. Pamatinė teorija 
ir daugelio kitų, yra “bėgi- 

’ O tam priemonė, tai re- 
Jauni vaikai eina šį judį pamatyti, 

«i n Kvr* v* zJ 14*i

Iš Darbininkų Teatro Olimpiados
Šių metų gegužės 25 dieną prasidėjo Dar

bininkų Teatro Tarptautinė Olimpiada, šita 
Olimpiada buvo jau ne seno svieto veikalų ir 
kūrinių paroda. Tai buvo revoliucijos ir pro
pagandos paroda, vaidinimai.

Pirmą dieną, kuomet atsidarė Tarptautinė 
Darbininkų Teatro Olimpiada Muzikos Svetai
nėj, viename iš didžiausių Maskvos teatrų, 
tai, galima sakyti, buvo tikra demonstracija. 
Dalyvavo 22 teatro grupės, 'kurios atstovavo 
15 skirtingų tautų. r”,

Linkėjimai prisiųsta ir išnešta Sovietų Są
jungai,jungai, jos Raudonąja! į Armijai, Maskvos 
Sovietui ir daugeliui organizacijų. Dalyvau
ja Olimpiadoj daugelis draugų1 nuo įvairių 
orgariizacijų, meno sričių, mokslo šakų ir tt. 
Muzika, kalbos, vaidinimąiy reiškė kovą ka
pitalizmui, skelbė; revoliuciją. Ir, pagaliaus, 
išėjus iš svetainės nebuvo Įiaisu policijos, kuri 
dažnai darbininkus pasitinka ir daužo galvas 
kapitalistinėse šalyse.

Antroje dienoje jau tikrai prasidėjo vaidi
nimai veikalėlių. Iš kapitalistinių šalių da
lyvavo šioje Olimpiadoje visa eilė grupių. 
Iš Anglijos, Francijos, Čekoslovakijos, Vokieti
jos, Holandijos, Norvegijos, Belgijos, Dani
jos; paskiaus net iš Mongolijos, Turkijos, Uk
rainos, žydų ir kitų tautų teatro grupės.

Šioje parodoje nebuvo “šviesiai žibančių” 
žvaigždžių. Tai daugiausia darbininkai te
atro veikėjai, aktoriai, kurie dar taip nesenai 
pradėjo organizuotis. Darbininkų teatras

(Tąsa 4-tam puslapyj)

Tad visi ir visos dalyvaus 
diskusijose ir kitus ragin- 
dalyvauti.
Jaunuolių Priėmimui

Rugp. 25 dieną bus paren- = 
girnas priėmimui jaunuolių, » 
kurie tik grįžo iš mokyklos 
Brooklyn, N. Y. Jie ten buvo 
mėnesį laiko. Jie mokinosi 
proletarinės dailės,, kaip orga
nizuoti darbininkus, ypatin
gai jaunuomenę; jie ten stii- 
dijavo ir politinę ekonomiją J 
ne tik studijavo iš knygų, bet 
ir praktiškai mokinosi, kaip 
organizuoti darbininkus.

Ruty Staniūtė ir Ed. Kartž ,, 
sugrįžo ir deda pastangas su
organizuoti jaunuolius ir jieitts* ’ 
perduoti tą žinojimą, ką išmo
ko mokykloj. Jiedu abu pjl* 
ni energijos ir entuziazmo dar
buotis jaunuolių organizavime.

Minėtame vakare jie pildys 
programą. Kuo daugiausia 
dalyvaukite!

Komitetas. .

Žemės Drebėjimas Išgązdino 
Mexico City Gyventojus

MEXICO CITY. — Rug- 
pjūčio 16 d. naktį įvyko la
bai trumpas, bet smarkus 
žemės drebėjimas. Gyven
tojai persigando ir išbėgo iš 
namų. Kiti visą naktį iš
buvo lauke, bijodami naujo 
drebėjimo
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES Į DARBININKU TĖVYNĘ

I

Pittsburgho ir Apielinkes Žinios

(Tąsa )
Ant Sovietų Laivo

Liepos 1 d., 1933 m., sėdame ant Sovietų 
laivo v'ardu “Smolnyj”. 6-tą vai. vakarė 
užėjome ant laivo, o 9-tą vai. laivas iš
plaukė iš uosto. Smagu buvo užeiti ant 
darbinihkų šalies laivo. Jautiesi kaip na
mie, kaip ant savo locno laivo būtumei už
lipęs. Laivo datbinihkai-jūreiviai apsiren
gę'.'paprastomis drapanomis, šnekasi, juo
kauja su keliauninkais; visur jaučiasi tik
ras nuoširdus draugiškumas, o ne dirbtinis 
butžūazihis mandagumas, kaip ant kapita- 
lištiriių laivų.

Du jūreiviai atėjo ir užtraukė didelę rau
doną vėliavą augštai ant “stiebo.” Kita, 
mažesnė, išdidžiai plevėsuoja ant gaTb lai
vo. * Didžioji vėliava, augštai virš laivo ple
vėsuodama, lyg ir atsisveikindama su bur
žuazinių šalių darbininkais, sako jiems, 
kad tik po ta raudonąja darbininkų vėlia
va jie gali iškovot sau geresnį gyvenimą. 
Šis laivas nelabai didėlis, tik 5,000 tonų įtal
pos. Važiuoja 100 keliauninkų ir 50 laivo 
įgulos.

Tarpe keliauninkų randasi 22 Jaunieji Pio 
nieriai. Tai yra vaikai Sovietų atstovybės 
tarnautojų, kurie gyvena Londone. Jie va
žiuoja atostogom į Leningradą dviems mė
nesiams. Raudoni, riebūs, gražūs vaiku
čiai. Jie turi sau prižiūrėtoją, kuri jais 
rūpinas kelionėj. Atsisveikindami su sa
vo tėvais bei pažįstamais, kurie juos lydėjo 
iki laivo, jie sudainavo “Internacionalą” ir 
kitas revoliucines dainas rusų kalba. Ne
žiūrint kad jie gyvena Londone, savo kal
bos nepamiršta, tarp savęs kalba rusiškai. 
Prieš pat laivo išplaukimą, sustatė visus 
pionierius ir nutraukė jų paveikslą, sykiu 
su drg. Litvinovu ir laivo ■ kapitonu.. 8-tą 
vai; vakare mūsų llaiva? išplaukė iš uostei, 
lydimas mažo anglų laivuko, kuris lydėjo 
mus iki jūros. Mat, lipi, kurioj randasi 
uostas, negili, todėl didelis laivas negali 
plaukt savb spėka; jį turi traukt mažas 
gafrllaivukas iki jūros, kur jis pradeda 
plaukt savo spėka. Trečios klasės kajutose 
ant šio laivo i-andasi po 8 lovas,5 todėl su
guldė vyrus į vienas kajutas, o moteris— 
į kitas. Tūlom šeimynom prisiėjo skirtis, 
nes nebuvo vietos; pilnas laivas keliaunin
kų, todėl negalėjo šeimynas daikte patal- 
pint. Nekurios šeimynos buvo tuom nepa
tenkintos. Šiaip ant laivo ir kajutose šva- 
iTL* Laivas geras ir švarus.

Ritėjome valgyt pirmą Sovietų vakarie
nę. Stalai uždengti švariomis staltiesėmis. 
Torielkos gražios, su raudonomis vėliavu- 
kėfnis, kvietkomis, laivo ženklais ir įvai
riais obalsiais. Ąnt stalų gyvų gėlių bukie
tai;

Vakarienė buvo gera. Davė gerą sriu
bą,, kapotos mėsos kotletus, bulvių košės, 
sūrio, saldumynų ir kavos.

Tą patį vakarą susipažinom su dviem jų* 
reiviais komunistais, kurie buvo labai drau
giška. Jię papasakojo, kad kapitonas, dak
taras ir daug kitų darbininkų yra komunis
tai; Bet yra ir ne komunistų laivo darbi
ninkų. Ant rytojaus nuėjome į “Raudo
nąjį • Kąttųfelį”, Kūris randasi pačioj smai
lumoj priekinio laivo galo. Ten ant sienos 
kabo raudona vėliava ir daug paveikslų 
įvairių Sovietų Sąjungos vadų, kaip tai: 
Letffho, Stalino, Vorosilovo, Markso, Engel
so ir kitų. Yra stalas, apdėtas įvairiomis 
knygomis bei žurnalais, fonografas su re
voliucinių dainų rekordais. Ant sienos ka-

“Sandara” Siuntinėjama ir 
Numirėliams

Man teko būti kasyklų apie- 
linkėj; ir laiškanešis atneša 
tautininkų “Sandarą.” Pai
mu į rankas ir sakau narhiš- 
kiams, kad jūsų tėvukas jau 
daugiau kaip metai laiko mi
ręs, o “Sandara” atsiunčiama. 

, Gavau atsakymą, jog dar gy
vas būdamas užsirašė, tai ir 
dabar ji ateina. Paskui pa
žiūriu,—prenumerata Už ją 
pasibaigus 1931 m. birželio 
mėnesį.

O sandariečiai giriasi, kad 
tūri daug skaitytojų, mat, su 
numirusiais.

'Liūdni apdūmojimai tautie
čiais: italas Camera suplie
kė Šarkį, Gansono su Dobilai
čiu > irgi nesigirdi. Tiktai po
nas, Sirvydas laikosi Kauno 
mUZėjuj su savo kelinėmis.
n • . i*. i »> a i.* . I už marškinius taip pat 5 sar

ivaites; ir ant tų farmų mažai 
Roosevelto aktas veikia pa--kas beliko. Kas tik gali, tai 

našiai, kaip Hitlerio Vokieti-'nešasi, kaip drūtas, 
joj. Jau Pittsburghe bedar-1 ---------
biams nevalia po 12 vai. nak
tį pasirodyti ant gatvių; už- 

jgynė ir\niesto parkubsė mie- 
tundė policiją ir de

tektyvus, kurie naktimis iš vi
sur bedarbius iškrapšto. Pas
kui juos gabena ant farmų už rie tegavo padirbėti tik 
supuvusį maistą dirbti be jo- '2-3 dienas. P ’ , ’ ’ ” 
kio atlyginimo.

Miesto valdininkai uždrau- j darbo, 
de ir biznieriams, kad nešelp
tų jokių “valkatų,” suprask, 
bedarbių. Jei kas drįs pra

yra ten įstatymas. Tas kanalas gana šiau-! šyt valgyt, tai tokį liepia a- 
ras, kaip vidutinė upė, iš abiejų pusių pa
kraščiai netoli. Matosi, kaip žmonės dir
ba, vaikščioja, o kiti žuvauja. Norėjau ži- 
noti, kokių pažiūrų tie vokiečiai darbinin-

bo rėmuose didele popiera, kur atspausdin
ta paaiškinimai, kaip įvairios kare varto
jamos dujos veikia ant žmogaus sveikatos, 
ir kaip nuo jų apsiginti laike priešų puoli
mo. Kabo ten pat ir visokios nuodingos 
dujos mažose stiklinėse bonkutėse. Be to, 
ant sienų prikabinta įvairių sovietinės sta
tybos revoliucinių obalsių. “Raudonasis 
Kampelis” yra tai kultūros kampelis minė
to laivo ar kokios kitos įstaigos, kur dar
bininkai gali paskaityt ir pastudijuot įvai
rias knygas ar laikraščius ir tuomi gilint* 
savo žinojimą įvairiais klausimais. 1

Šalę “Raudonojo Kampelio”, kitam kam
baryj randasi laivo darbininkų valgykla. 
Tėmijau, kaip jie valgo: maistas neblogas, 
valgo 4 kartus į dieną. 4 vai. po pietų ge
ria arbatą.

Porą dienų oras buvo gana gražus ir 
laivą veik nesupo, bet iš ketvirtos į pėnktą 
liepos pakilo vėjas ir pradėjo pusėtinai 
supt, nors audros nebuvo; Daugelis keliau
ninkų apsirgo jūros liga. Mat, važiavom j*,— .. v 
per Šiaurinės jūros pakraštį, tai ten, sako-1 goti; ūžst
ma, visada yra didelis vėjas. Vėliau per
važiavom Kielio kanalą ir įvažiavom į Bal
tijos jūrą; tenai visai mažai bešupo.

Per Kielio kanalą važiavome 4-rias va
landas, nors jis ne taip labai ilgas, bet lai
vas tegali plaukt 5 mylias į valandą; plau
kia labai palengva per kanalą, nes toks jau

reštuot.
Tai ve

sutaisė.
minusius

. . . vv. naktimis gaudo, kaip kokius
kai, kuiie randasi pakraščiuose, pakėliau baisiausius gyvūnus ir išveža 
sugniaužtą kumštį į augštą ir didžiuma jų j laukus marįnti badu. Ot.kad 
atsakė tuo pačiu darbininkišku ženklu. Ki- susilaukėme 20-me šimtmetyje 
ti nieko neatsakė, o keletas parodė fašisti- Amerikos civilizacijos!
nį žėiklą, sukryžiavotus pirštus. Daugelyj 
vietų vokiečiai darbininkai sveikino mūsų 
laivą, mosikuodami rankomis bei skepetai
tėmis, arba mesdami kepures į augštą, tuoj 
galima matyt, kokių pažiūrų žmonės ran
dasi ant kranto ir kaip jie atsineša link 
Sovietų laivo.

Mūsų laivo Jaunieji Pionieriai du kartu 
į dieną turi susirinkimus. Iš ryto ir va
kare. Tuose susirinkimuose iš ryto jie pa
daro planą, kaip tą dieną praleist, ką veikt, 
o vakare svarsto, kaip tą savo planą išpil
dė, ir kaip katras užsilaikė. Jų prižiūrėto
ja daro jiem įvairias pastabas kas link jų 
užsilaikymo, kritikuoja. Jei katras negra
žiai pasielgė, pabara, pasarmatina, o Jkat- 
ras gerai užsilaikė tą dieną—pagiria. Tokiu 
būdu, jie savo klaidas pastebėdami, taiso 
jas ir, reikia pripažint, kad pusėtinai gerai 
užsilaiko, niekam nekliudo, mandagūs, ge
ri vaikučiai. Kada laivą supo, jie buvo veik 
visi apsirgę, bet tik vieną dieną jų nesima
tė. Kasdien jie turėjo sau pasibrėžtą pro
gramą. Vieną dieną jų visa grupė nusi
traukė paveikslą; viduryj sėdėjo laivo ka
pitonas, daktaras ir keletas jūreivių, o ap
linkui Vaikučiai. Kitą dieną laivo kapito
nas pasakė jiem prakalbą apie jūrininkys
tės išsivystymą, nuo pat pradžios, kaip 
laukinis žmogus pastebėjo, kad medžio 
šmotas' plaukia vandenyj, ir pradėjo ant 
rąstų persikelt' per upes, į o vėliau pradėjo 
daryt valtis, po tam mažus laivukus vėju 
varomus, ir ant galo dasiprotėjo, kad gali
ma laivą varyt garu. Išaiškino jis visą 
jūrininkystės istoriją, iki šių dienų augštos 
technikos garlaivių.

(Daugiau* bus)

4 MENO SKYRIAUS DALIS
Iš Darbininkų Teatro Olimpiados

ITąša iš 34Ho pusi.)
nėra tik pasigerėti menu, tai revoliucinis įran
kis darbihinkų rankose.

Šita parbda davė gerų pamokų ir lekcijų 
apie darbininkų teatrą. Iš jos mes daug ko 
galėsime pas išnokinti. Taip pat Olimpiada 
yra d’arbininkų teatro subendrinimas, su*

tarptautinimas, o labiausia, tai paakstinimas 
toliaus veikti ir plėsti.

Olimpiada yra naujos kultūros teatro ukdy- 
tdja.' Apie jos atsiektus darbus ir pasimoji- 
mus dar mes tūręsinie kalbėti ne sykį ir ne 
du. Tačiaus šių kartu pasitenkinsime tik
keliomis pastabomis;

Reporteris.

ką ponas Rooseveltas 
Visko perdaug paga- 

dąrbininkus dabar

Bedarbiai bastosi pulkais 
nuo dirbtuvės prie dirbtuvės, 
darbo jieskodami, ir vi$ be pa- 
sekhiitį, ir tik ♦ gauna išjuokt 
nuo bosų. Arba kuris darbi
ninkas parkrinta prie; suh- 
kauš ir karšto darbo, tai pa
ima naują. Ale dažnai ir tas 
neilgai džiaugiasi tąja laime. 
Nes ilgą laiką jis yra pusba- 
džiaves, tai negali išlaikyti 
prie sunkaus ir karšto darbo, 
—ir vėl eina elgetauti.

čia Pittsburghe' Valdininkai 
uždarė “flaphauzes,” arba be
namiu prieglaudas; ir bedar
bius- viends ’išVe^ė pavargė
lių prieglaudas, kitus ant far
mų. O kurie- jaunešhi -arba 
tvirtesni, tie išbėgiojo, nes 
dnt farmų irgi nieko negadha 
mokėti. Jei kuriem duoda 
čeverykus, tai turi dirbti ' 5 
savaites, už kelines 5 savaites,

Ateina kitą rytą j darbą; tai 
bošas tam 'darbitiinkui liepia 
eit į ofisą, pasiimt pinigus ir 
daugiau neateit į darbą. Tai 
taip bosai pildo pono Roose- 
velto aktą; f . . .

Nuo Krosnos Cilto.
................ - ... _ : '_______ ; ‘______ t——i 
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CLEVELAND, ČHIO 
SUSIRINKIMAS IR PIKNIKAS Į 

’ Tarpt. 'Darb. Apsigynimo liet, 
kuopos susirinkimas įvyks pirmadie
nio vakare, rugpjūčio 21, Liet. Darb. 
Svetainėje, 920 E. 97 St., pėdžia 
8-tą vai. šiame susirinkime priva
lome dalyvauti visi ir atsivesti nau
jų narių prisirašimui.
/ Mes!, lietuviai, turime rimtai t su
sirūpinti būsimu TDA Distrikto pik
niku, t kuris įvyks 27 d. rugpjūčio, 
hnt Minona ' Parko, prie State Rri. 1 
Reikia stengtis parduoti kuodaugiau- 
siai tikietų, parinkti daiktų tihka- 
*mų laimėjiinui it pardrivimbi' pikni
ke. Finansine parama Dįstriktui 
yra labai reikalinga, kad gebėti ko
vingus drbininkus, kūrie yra areš
tuojami streikuose ir kitose dąrbi- 
ninkų kovose. Valdyba.

Tarp Pittsburgho ir Youngs- 
towno buvo suvežę bedarbių 
taisyti gelžkelį; ir jau darbi
ninkai nudžiugo, bet neilgam. 
7-tą ir 8-tą dieną atleido su
virs 400 darbininkų. Neku-

: po 
Sako, kad ir li

nkusius neužilgo paleis. Nėra 
Tai matome, kaip ge^- 

rėja laikai.. . - • ’
Daržai Bedarbiams

Pittsburgho valdininkai bu
vo davę žemės daržovėms pa
sisodinti. Ir ką darbininkai 
turi iš to savo triūso? Nieko. 
Per daugelį dienų liejo pra
kaitą. Dabar mato tik žoles,, 
daugiaus nieko. Nes vėlai bu
vo duota žeme. ,ant užleistos 
dirvos. Vieną dieną išarė, 
antrą jau sodino ant tos ve
lėnos. Tąi įdabar ,tik žolę ir 
temato. yisas triūsas veltui; 
ir dar kokios • 5-6 mylios nuo 
miesto, ir su vandeniu daug 
keblumų, taip pat ir su nuva
žiavimu. Todėl nekurie tik 
pusispjovė, pažiūrėję ant tų 
daržų, ir daugiau laimėjo, 
sveikatą sutaupydami.

Pas Mainierius
Liepos mėnesį man teko bū

ti Cononsburge, Pa., ir kitose 
kasyklose. šiurpuliai ima, 
pasižiūrėjus į tuos suvargu
sius mainierius. Neva dirba 
po 3-4 dienas į savaitę, ale 
visi nuplyšę, pusbadžiaųja. 
Rakandai nudėvėti, iškrypę, 
sulūžę. Pasakojo, kad kom? 
panija pakelė po 3 centus ant 
tono, bet ir ant stubų pakėlė 
nuomą po $2 per mėnesį; už 

... “kepsus” 
taip pat. pakėlė. O angliaka4

sūrio, ir šaltų gėrimų, Piknikas 
prasfdėš nuo 11 vai. ryte ir tęsis iki 
sutemos. Bus visokių žaislų ir lenk-ig 
tynių už ką bus duodamos dovanos. 
Nepraleiskite šio pikniko.

kviečia LDSA 14-ta Kuopa.
(194-195)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

EASTON, PA.
LINKSMAS, ĮVAIRUS PIKNIKAS

Linksmą pikniką rengia Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Ameriko- | 
je, 14 kųdįpa} nerišlioje, 20 d. rug- 1 
pjūcio, puikiausiame Eastono parke 
—Hacketts Park. Vieta visiems ži
noma ir lengvai pasiekiama, ant 
puikaus kalno, apsodinto medeliais 
ir gėlėmis. Sezonas piknikų greit 
eina prie užbaigos, tad ši, yra ge
riausia proga smagiai laiką praleis
ti tyrame ore, pažaisti, pasižmonėti. 
Rengėjbs širdingai kviečia lietuvius I 
darbininkus, kaip Eastono taip ir iš : 
apielinkės, kad atsilankytų į pik- j 
niką. Įžanga visiems veltui, o gas- j 
padinės rengiasi 'pagaminti skanių i 
valgių, naminio pyrago, lietuviško |

Tel. Porter 3789

• DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ____________$4.00
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON _______________  2.00
RICHMOND ____________  6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
DETROIT _______________11.75
CLEVELAND____________ 9.00
CHICAGO _______________1S.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

Mes turinie organizuotis ir 
užduot Šios šalies kapitalistų 
klašei tokį sihūgį, kaip uždavė 
Rusijos proletariatas. ‘ ?

Bet jeigu jūs, draugai ir 
draugės, seksite paskui Butkų 
ir Prūseiką, tai tiek laimėsite, 
kaip kad nusipirkdami škap
lierius ir rožančių ir užsika
bindami.

Saugokitės sklokos vabalų!
Kaip “Duoda” Pittsburghe 

Darbus
Nekurios dirbtuvės, kur ko

čioja geležį, padirbo po dieną 
kitą ir vėl sustojo; ir bosai 
pasakė, kad po nedėliai ne
dirbs nei vienos “rolės.”

Bedarbiai pasakoja, kaip 
jie darbus “gauna.” Nueina 
į dirbtuvę, paprašo darbo. 
Bosai paklausia, iš kur esi at
važiavęs. Jeigu iš kito mies- paraką, lemputes, 
to, tai sako, važiuok atgal. 1' \

Vienam bedarbiui buvo ža- šiai negali daugiau uždirbti, 
dėta darbas John Lakman kaip 7 dolerius į savaitę. Tai 

ir maitinkis su šeimyna, kad 
nori! O stubos ne tik be lan
gų, bet nėra nei rėm'ų, kur 
stiklai laikytųsi; bet kompa-

Visas triūsas veltui

dirbtuvėj. Davė jam nume
rio Čekį, nuvedė į dirbtuvę, 
parodė šėpą, kur reikia dra
panas persimainyt; ir sako : 
dabąr gali eiti namo; kai rei-jnija netaiso, ir dar gąsdina iŠ' 
kės, pašauksime. ' - tos pačios "išmesti.

taip tas darbininkas išlau-.| , gav0 akimis • mačiau, kaip, 
k e dvi savaites ir dar vis lau-1 eįna į darbą mainieryš; netu

ri nieko į pietų dėžutę įsidė
ti, kaip tik i duohbs plutą i ir 
vandens; negali nei kavos nu
sipirkti. šeimynoje yra 6 
vaikai ir jiedu, tėVas'SU moti* 
na, o vyriaųsiaę vaikas tiktai 
13 metų. • . < > ■. i ;

Ir ne tas vienas ąngliąka-i 
sys tokiame padėjime, bet (visi 
^ios srities mainįeriai.

Taip pat negeriau stovi ir 
miestų darbininkai. Ir kažin 
ko laukia, lyg Maįžiešiaus, 
kad išvestų iš Aigipto žemės, 
iš namų nevalios.
Kiek Valandų Reikia Dirbti 

,.Siilig Roosevelto Akto?
Pittsburgho dirbtuvėse įves

ta prezidento Roosevelto ak
tas—dirbti po 8 valandas į 
dieną. Bet Leebel (?) dirb
tuvėje vienas darbininkas iš
dirbo 8 valandas ir pusę; me- 
fOįrankius f. ir nuėjo . namo.

kią.r w . j
Arba vėl. į Bosai ne Va jpfi-i 

ima darbininką, bet pasiunčia 
pas kompanijos gydytoją iš
tirt sveikatą; o gydytojas iš
randa visokių 'kabliukų: tai 
akys negeros, tai dantys blogi, 
tai persenas, tai pirmiau kada 
tau buvo operacija daryta;— 
ir eik sau vėl bastytis po gat
ves, kaip nevertas pasauliui 
“sutvėrimas.”
Kaip Veikia Pono Roosevelto 

Kodeksas
Politikieriai šaukia per ra

dio ir rašo kapitalistų gelton- 
lapiai,- kadįjau milionai darbi
ninkų • gavę darbus. Bet tų 
naujų darbų visai nesimato# 
Nes kūrie turi darbus, tie gau
na dieną kitą į savaitę dau
giau padirbėti, o kurie neturė
jo darbo, tai ir su žiburiu ne
gali jo šurajsti. i •

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

i• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 

įįįįįI Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
E! žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
j no ir New Yorko; * Siunčiam per pačtą ir į kitus 

miestus.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. phone stagg 9645

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

’t *prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Skaitytojas

Klauskite Kainos,

Kemington Hand

Rašomos Mašinėlės *

Jei esate “Laisvės”

: Portable mašina; štr naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galinta 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
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LAISVES PIKNIKAS
lininei i  t   1 —ll

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Su didžiausiu skubumu platinkime įžangos tikietukus. Tik dvi 
savaitės iki pikniko. Visų Prašome rūpintis platinimu tįkietu- 
kų, kad kuo daugiausia jų išanksto išplatinti. Kurie jau esate 
išplatinę tikietukų, prašome tuo jaus perduoti komisijai surinktus 
pinigus. Gi plačiosios darbinin kų visuomenės prašome įsitemy- 
ti jog yra paskirtos:

D

3 Didelės Dovanos Prie Įžangos Tikieto
Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los

Base Bali

Risis J. Rago
žius su Charley 
Vasily kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galuper

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

Nuo THORNTON-FULLER C O., 1213 N. Broad SL, Philade Iphia, Pa.

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE- ' 
LIŠ, $60:00. Doyanojo John Rukenas, 216 Girard Avė. <

. >■' ; ' Philadelphia, Pa.,

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.
420 So. St., Phila., Pa.

Nedalioje, 3 Rugsejo-Sepiember, 1933
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark; N* J., vadovaujamas R. šalinaites; AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; RANGOS CHORAS iš Elizabeth, N.

4* 1 r • * į i • •

J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CH0RAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas
V. Žiiko; LYROS CHORAS iš Phila^lphijos, vadovaujamas Valatkiūtčs.

. • • ' V
• • j , ;

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Biriįba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
’ . . .. - C ,

• • > ’ jf! -
, . VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAia; BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ: ( •

. . , . ‘ 1 _ _ M ... '

1931 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietį); 928 JE. Mbyamferising Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
St„ Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Ffankiforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pbritbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., IŽval. vldudieh|; 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 užsdkyti.

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa buB 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 bus ai nuveš j parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antri) treklų svičiaus, netoli bažnyčios, sukit , po kairei ir važiuokite keliu No. 613 apie pusantros my
lios. Galima Važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką. 4 ' . ■ . , <

. U *
Ų“’*---- .......................................................... ............. . v.j
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Eastoniečiai, . Rfehgkitės “Laią- 
vės’* Pikhikan!

(kurie- dar tebestreikuoja.• • • • •
13 d. rugpjūčio buvo tos 

senosios unijos Trečio Distrik- 
to piknikas; Ten buvo jvai*

Kaip man teko nugirsti, tai 
atrodo, kad jau nemažą skait
lių užsiregistravusių komisija 
tuųi ant listo, ir veikiausiai 
Eastonui nepakaks vieno buso 
nuvežimui dalyvių piknikan, 
3 d. rugsėjo, Philadelphijon. 
Komisija dirba energingai, 
kad surinkus visus, kurie tik 
pageidauja dalyvauti toj dar
bininkų dienraščio iškilmėj, 
kur tikimasi tūkstantinės mi
nios “Laisvės” rėmėjų ir sim- 
p atikų.

Daugelis Kaštono žmonių, 
nors labai troško važiuoti' 
“Laisvės” piknikan į Brook- i

Penktas. Puslapis
—"v7 . ............ ■. ! i r.
800 -storos - 'popieros* »kortui 
darbininkų,/nariai Darbo Fe
deracijos unijos. MyGtady ir 
'kiti vadai ^ibrėjo? gėofi suvary 

D Arių jofc kalbėtoji), kbrie uzgy. ti fafea, ‘j darba nra 
rė mainieril) daugumos sugrj- p]aną Darbininkai, daugiau- 
žimą darban, kad jie paklau- gįa jaunuoliai, ne pasidavę. • - 
sė savo Viršininkų.

Visi jie savo , kalbose, kiek Rakandų Apmušinėtojų Strei- 
tik galint, peikė revoliucinę ) *as Eina Bendru Frontu 
Nacionalę Mainierių Uniją ir

Darbininkai, daugiau

Senomis sąlygomis bandė
liepė nuo jos šalintiš ir neimt darban grąžint rakandų ap-
nuo šios unijos jokių lapelių, 
ba, sako, jie yra priešval- 
diški.
ą Trečiame Distrikte, galima 
sakyt, jau visi suvaryti į darbą. 
Ketvirtame ir Penktame dis- 
triktuose > dar randasi strei
kuojančių, bet jau mažuma.

mušinėjimo streikierius ponas ’ 
M. Woll, , vice-prezidentas 
Amerikos Darbo ’Federacijos,. h

Federacinės unijos 76-to lo- 
kalo darbihinkai atsikreipė 
Industrinę Rakandų Darbinin*1“ 
kų Uniją;; ir streikai desėt*’ 
kuosę dirbtuvių yra bendrai

‘ Reikia pripažinti, j kad U. tęsiami. • /m

jučiiovęs pnvmnan p uiuvn-jM. W. 'unijos organizatoriai Įšiiuriy ir .čeverykų Streikas- 
lyną, negalėjo ■ dalyvauti delei1 dirbę 'pųšūtinai- sunkiai, belau- 1 
tolumo ir kelionės brangumo, žydami šį streiką; ir dabar jie 
Tie dabai’ turi auksinę, progą džiaugiasi, kad mainieriai liko 
savo troškimą patenkinti. Ke- suvaryti į dftrbĄ tokiomis pa
liovė pigi, įtik $1.30 į abi pu-'čiomis išlygomis, kaip, ir pir- 
si. O Philadelphijos piknikas (miau. Sunku laimėt streiką 
mažai skirsis nuo Brooklyno, su tokiais, unijos vadais, 
nes turės . taip pat turiningą 
programą, kur dalyvaus su re
voliucinėmis dainomis Brook
lyno, Aido Choras, Newarko įgalima gauti darbo. 
Siehtyno- Choras, Philadelphi
jos Lyros Choras ir tt. Bus 
ristyilių ir kumštynių. Bus ki
tokio įvairaus sporto. Bus ge
ri kalbėtojai, d. Bimba ir ki
ti. O vieta taip pat daro ma
lonų įspūdį, nes Vytauto dar
žas yra puiki lyguma su jau
nais medeliais ir žaliuojančia 
minkšta žole. Mylėtojai šo
kių turės progą kaitinti padus 
prie šaunios orkestros iki vė
laus vakaro.

O kur dar tos didelės dova
nos? Kam jos teks? Turėtų 
tekti Eastonui viena ir tai pa
ti didžiausia dovana — Ply
mouth automobilis, vertės 
$621. Kitos dovanos taip pat 
brangios, kaip tai. elektrinis 
laikrodis, vertės $50, ir ma
žas radio vertės Vi
sos tos dovanos bus dū'odamos' 
prie įžangos. Tad Įsigykite 
tikintus iškalnp, nepraleiskite 
progos. .laimėti? vieną 
brangių dovanų.

Komisija daro viską, kad 
važiuojanti piknikan "iSfitų pa
tenkinti. Busas bus ‘vienas iš 
geriausių ir patogiausių.. Tik 
nelaukdami nieko, registruoki
tės ' tuojaus, kad paskui ne
būtų pervėlu, nes jeigu vie
nas busas bus pilnas, o kito ne
pajėgsime pripildyti, tai ne
bus galima imti du busu, ir 
nebus galima imti daugiau, 
kaip tik pirmiau užsiregistra
vusius i pirmutinį busą. Tad 
neapsigaukite1 ir registruokitės 
ne atidėliojimo. Kaip komisi
ja raportavo, tai nekurie nors 
pasižada važiuoti, bet vis ne
užtikrina pilnai; sako, “dar 
vra daug laiko, pamatysiu 
/ėl.iau.” O laikas bėga ir jau 
;ik pustrečios savaitės beliko 
ki pikniko.

Taigi, murintieji . važiuoti, 
uojaus paduokite savo var
ius ir pinigus šiems komisijos 
lariams: W. Tilvikas, 36 N. 
Th St.; J. šlapikas, 1129 But- 
er St.; V. Stančiukas, 1219 
Vood St. Taip pat galite užs
iregistruoti ir pas šiuos drau- 
;ųs: M. Urbą, F. Urbą, V. J. 
lenkevičius, ir >Vx j Kaulius. . . 

Busas jšeis nuo 12-tos ir 
Northampton gatvių, prie 
laston High School. ‘ Laikas 
įvykimo bus praneštas vė
tau. Tėmykite “Laisvę” del 
ėleshių pranešimų. Užtikrir 
ame, kad tokio smagaus ląi- 
o Vargiai kur turėsime, kaip 
ad mūsų kelionėj piknikan 
• pačiame piknike. > Regis- 
ruokitės!

Nors kasyklos dabdr pradė
jo dirbti pusėtinai, bet nau
jiems darbininkams niekur ne-

Kažin ko tai laukiama.
Toliau bus daugiau dienraš- i 

tyje “Laisvėje” žinių iš šios i 
apielinkės.

STREIKAI
800 Popieros Darbininkų 

pasiduoda
NEW YORK. — Streikuoja

Ne-

tų;

Aš Būsiu.

Suttersville, Pa
Šis Bei Tas Iš Mainierių 

Gyvenimo
Angliakasių streiką U. M. 

W. of A. organizatoriai be
veik sulaužė; didžiumą suva
rė atgal į darbą; tuomi ap
sunkino laimėjimą kitiems,

Didėja, i ; 11 t h ■ . i 
Tebestreikuoja 2,7(10 

rių ir čeverykų darbinink 
dirbusių '80 
dienį; prie 
darbininkai. 
Kompanijos 
Troy kompanijų 
Industrinė 
kretortas 
važiuoja į 
pirmadienį 

| valdininkų
| dyje, kur ponai mėgins nusta--y; 
Ityt šiaučiams algas ir darbo
I sąlygas sulig NRA. Drg. Bie- 
Įdenkapp kovos už eilinių na-1 
irių reikalavimus.

šlių- '!
n 

šapų. Ketvirta- 
streiko prisidėjo-’“ 
Progressive Shoe- --- 
ir Seymour t

Vadovauja n 
Unijos se-Unija.

Fred Biedenkapp 
Washingtoną. Šf” 
jis dalyvaus ten ‘‘ ' 

ir fabrikantų pose--'"

Nužudyti 3 Piktadariai
Sing Sing kalėjime tapo nu*-’“ 

žudyti elektros kedėje trys”' 
žmogžudžiai ankstį iš ketvir- o 
tadienio j penktadienį. Vienas/; 
iš jų buvo Užmušęs savo tėvą; 
kiti du—plėšikai žmogžudžiai.

Phone, EVergreen 8-9130

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

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

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
! I . ■ J 1 • i

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED
’ • • * • t , i j ’ » r ; (' ;

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinu 

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:

Dr. Anthony Stenger

E’ Burnham :
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare, 
penktadienį iki 5 valandai vakare.

T)RS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave„ Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania, ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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$42,235,000 Paskola

Telephone, Evergreen 6-5310

Priverstas Pasismaugti

PARDAVIMAI

ir kilo jųdviejų mirtina 
peiliais ir bonkomis.

NEW YORK. — šoferis 
F. Carroll papjautas ir jo mo
teris, 8 vaiku motiną mirtinai 
subadyta naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį Hotel Empire

Industrine Siuvėjų

DR. Z INS'
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

• Abu
du pasigėrė. Tokiame stovyje 
ir kilo jųdviejų mirtina kova

O I

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.}

LICENSES I 
į;f " BEER—WINE Į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

streiko baigimo; bile susitari-1 
.mas.turi((^ūt, leistas patiem

linksma jei atsišauktų jie pa- 
Mary Sutkus, 22 Bloomfield 
Buffalo, N. Y. ’ ’

■ , (195-196)

PAJIEŠKAU savo dėdės Prano Mi- 
kutaičio. Iš Lietuvos ątvažiavęs j 

j New York. Jau ilgas laikas neži- 
‘ nau kur jis dabar’gyvena. Jei kas 
j žinote i prašau pranešti'UŽ tai būsiu 
labai dėkinga. Vera Mikutaityte,

t t . j 873 Red Road, Teaneck, N.’ J.ASTORIJOJ, L. I., — rado < r > ■ ..: . ;
įuošaliai numesta lavoną Ja- PAJIEŠKAU Jono Lapėno pirmiąu 

; 1 ‘ **•’ * ’ 1 ’ gyveno Brooklyne, bet, dabar vųe-
■ £inau kur jis yra. Turiu svarbų 

reikalą, tat prašau' atsišaukti drba 
žinanti, kur jis yra, pranešti man,, 
busiu.labai.dėkjngp. V. JVIikutaitytč, 
873 Red Road, Teaneck, N. J.

► B

«’ . , t

K

Sestas Puslapis

KOMUNISTU RINKIMU VAJAUS REIKALAIS
Komunistinių 

per ateinančias 
čių -žada būti 
visų—juk Šie rinkimai pripuo
la svarbiausiu darbininkams 
laiku. B^t rinkimų kovos iš
plėtojimas priklauso ypač nuo 
darbininkiškų o r g a n i zacijų 
veiklumo. Kiekviena tokia 
organizacija privalo įsitrauk
ti į šį darbą, išrinkti kom. 
rinkimų kampanijos komite
tus, daryti bendrus susirinki
mus su kitomis organizacijo
mis, šaukti masinius mitingus, 
dalyvauti aukų rinkime, lape
lių platinime, | darfr. piliečių 
laikyme su aiškinimais, ko
de! reikia balsuoti už drg. R. 
Minorą ir kitus kom. kandi
datus į miesto valdybą, ir tt.
Organizacijos, Pasiųskite Sa

vo Atstovus

rinkimų vajus Todėl kiekvienos organizacijos 
dešimt savai- pirmininkas, pasikalbėjęs 

didžiausias iš
SU

sekretorium ir iždininku, turi 
vienas ar kitas nuvažiuęt į tą 
susirinkimą, kaip atstovas.

Toliaus kiekviena darbinin
kiška organizacija turės išrin
kti nuolatinį atstovą, kuris da-

šeštadien., Rugpj. 19, 1933

Kovingi Dresmeikeriai Pasiryžę Atmest 
Slaptas Senųjų Vadų Ir Bosų Sutartis

NEW YORK. — Tūkstan
čiai moteriškų drabužių strei
kierių dalyvavo mitinge atvi
rame ere ketvirtadienį prie 
6 Avė., tarp 28 ir 32-tps gat
vių. Mitingą sušaukė Indus
trinė Siuvėjų Unija. Tą die
ną streikan išėjo darbininkės 
ir darbininkai dar 35 siuvyk-

Industrirtei 
streikieriai 

dideles sve- 
583 Sixth

IŠRANDA V0JIMA1 |

, PROGA! 
i 

Pasirandavoja patalpa kriauČiškai 
kratŲuvei vieta, čia buvo' kriaučiš- 
kas biznis pėr 40 metų. Labai tin
kama vieta lietuviui kriaučiUi. Ran
da labai pigi. 68 Grand St., Brook 
lyn, N. Y.

(195-197)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Fabrikantai pasisamdė bū
rius privačių detektyvų iš Vai 
O’Toole ir Washington šnipų 
agentūrų. Detektyvai apgin
kluoti revolveriais, .nors miesto 
įstatymai4 draudžia pHvačiams

padaryti iš viršaus, be strei
kierių žinios. (

K e t v irtądienį 
Unijai priklausą 
pasisamdė dar dvi 
taines mitingams,
Avė., ir ant kampo 16th St. ir 
Sixth Ave.

Bro oklyne streikuojančių 
d r e s m e i k e rių susirinkimai 
įvyksta kasdien po num. 691 
Broadway. Lietuviai dresmei- 
keriai, veikliai dalyvaukite 
streike!

PASIRANDAVOJA
PARSIRANDAVOJA, 6 labai geri ir 
parankus kambariai.. Yra jrisi įren* 
girnai pagal paskutinę madą. Kam
bariai randasi geroje vietoje, 312 
Milford St. East • New į Yorke; 
Randa nebrandi. Gąljte , kreiptis l?į* 
lia laiku pas savininką po antrašu: 
499 Milford St., Brooklyn, N. Y.

•............. (194-199|
I

• SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIjKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
“Laisvės” Name417’Lorimer Street,

Brooklyn

lyvautų susirinkimuose Rinki-'detektyvams nešiotis revolve- 
mų Kampanijos' Komiteto pil
naties. 1 ’ • • •

Ilgai nelaukiant, turės būt 
šaukiama' konferencija vieti
nių lietuvių organizacijų, 
idant apsvarstyt ir išdirbt vei
kimo planus delei rinkimų va
jaus. Kiekviename organiza-j 
cijos narių susirinkime drau
gai privalo šį klausimą kelti 
ir į jį veikti.

Reikėjų sušaukti didelis 
masinis mitingas tuo reikaju, 
ir tai greitoj ateityj, kad gy-

rius. Daugelis jų yra užkie-[ 
tėję, iš kalėjimų paleisti kri
minalistai. Fabrikantai tuos 
gaivalus naudoja, kad gąs
dint ir provokuot kovingesnius 
darbininkus. 7 
priekabė užpuldinėt ir tąškyt 
streikierių masmitingus, pikie- 
tus ir demonstracijas.

Pennsylvania viešbutyj de
šiniosios ILGW unijos virši
ninkai su siuvyklų savininkais 
ir Roosevelto NRA plano vyk- 
dytojum Gr. Whalenu turėjo

Išvažiavimas i Forest
f ' ' t f

Parką Sekmadienį
Reikalinga, mat, jį Rengia Tarptautinio Darbi-

komitetas vu žodžiu supažindint lietu- slaptus pasikalbėjimus ketvir-Rinkimų vajaus 
išsiuntinėjo organizacijoms vius darbininkus su 
paraginimus, kad išrinktų 
bent po vieną atstovą. Pir
madienį lygiai 7:30 vaL vaka
re bus įvairių tautų darb. ats
tovų susirinkimas, po num. 
799 Broadway, Room 526, 
New Yorke.

Laikas pertrumpas, kad per 
susirinkimus išrinkt atstovus.

“Velnio Sala” Kovo- 
jantiem Darbininkam

NEW YORK. —< Įsteigt 
nuo Washingtono valdžios 
priklausomą policijos skyrių 
(žandarmeriją) kovai prieš 
piktadąrius ■— buvo paduotas 
sumanymas susirinkime polici
jos komisioniepų pereitą, kef- 
virtądienį. ' Buvęs New ’Yorko 
policijos gąlva MuĮropney pa
tarė surast, kokią “Vfelnio Sa
lą,“ ir ten siųst kriminalistus.

♦ Bet suprantama, jog kal
bamasi apie "įsteigimą kator
ginės stovyklos ne tikriems 
kriminalistams, bet revoliuci
niams darbininkams.

.'Jungtinių Valstijų distrikto 
prokuroras Medalie pasakė, 
jog kiekviename 
mieste piktadariai, 
riai ir raketieriai 
miesto valdžios.“

politika tadienį.
komunistų įr kitų partijų, kaip 
jos ,per rinkimus atsiliepia j 
darbo žmonių reikalus.

Dabartiniu laiku eina 
šimtukų rinkliava finansavi- 

imui Kom. Partijos rinkimų 
1 kampanijos. Draugai privalo 
parodyt veiklumą ir duosnu- 
ma šiame’ darbe. c

į pasiuntė iš dešimties darbijiin- 
jkų delegaciją su Irving J Po- 

(]e_ tash’u, generalio streiko ko
miteto pirmininku; reikalavo, 
kad posėdžiaujantieji ponai 

; išgirstų sąlygas -eilinių strei
kierių. Labai nenoromis po
nai įsileido du delegatu, ku- 

Iriem pasakė: jeigu norite su 
i mumis matytis, tai kitą kar- 
itą išanksto praneškite laišku, 
i kad, mes .galėtume paskirt pa-Proletmeno Sąjungos

Centro Biuro Nariam'simatymui. laiką. Į
5 < i •' Į Dejęgatų^buyo. tokie rei-
’ • . / ' \ . i kalavimaišios unijos atstovai
, šeštadienį, 26 d. rugpiučio, įĮUj.j būt lygiomis teisėmis įsi- 
įLaisyės name, 6 valandą, ya- (]eijžiaini į bile konferenciją, 
kare, įvyks Centro Biuro pose- kalbama apie streikierių 
dis.^ yisi C. B. draugai paliki- reikalayimus bęi sąlygas delei.
te kitus reikalus ir būkite su
sirinkime; jame bus ir drau
gas Boginąs., 
griebtis ‘da^bo’, kuris jau ir 
taip, suvėlintas, . \ i .

J. NaĮiv'aiica;
Laikinasis Sekretorius.

ninku Apsigynimo 17-ta 
Kuopa

Draugai ir draugės, skait
lingai dalyvaukite Forest 
Park išvažiavime, kurį rugp
jūčio (August) 20 d. rengia 
TDA 17-ta kuopa. Paremkite 
šią svarbią organizaciją, kuri 
kovoja už darbininkų reikalus, 
ypač už paliuosavimą darbi
ninkų kovotojų iš kalėjimų.

Tuo tikslu Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigynimui fi
nansai yra reikalingesni, nei 
keli metai atgal, šiandieną 
reikia užstatyt šimtai tūkstan
čių dolerių už draugus, kurie 
randasi kalėjimuose bei ku
riems gręsia mirties bausmė 
už darbininkų reikalus. Tai 
darbininkų privalumas remti, 
kiek tik galima, šią organiza- 
ciį^ nes kapitalistai neateis 
mums į; pagelbą. »

Pastaba: Jeigu tą dieną ly
tų, tai ; turėtume .> .parengimą 
“Laisvės“ svetainėje,; įkur taip 
pat smagiai laiką praleistume.

TDA 17 Kp. Komitetas.

Telefonas:* Stagg 2-9105 '

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) z f 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N; Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anęstętika 
Valandos: ntio 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
/

Prieš Republic Teatrą

Vyro ir Moteries Mirtina 
Peilių ir Bonkų Kova

didesniame 
“gengste- 

yra dalis kambaryje. Jiedu buvo pasi- 
O ir pats metę. Vyras pas ją atėjo, ma- 

Medalie keli mėnesiai atgal tomai, del susitaikymo, 
panaikino kaltinimą, prieš vie- ' — - .
ną Wall Stryto bankininką. 
Tas bankininkas buvo įkaitin
tas, kaip vagis ir sukčius.

Užsimokėk Arba Mirk, 
-—ligoninės Obalsis

NEW YORK. — Jamaica' 
Hospitąl elgėsi sulig tokio 
obalslo: užsimokėk, kentėk 
arba mirk. Tas obalsis iškilo 
ląikp,valdiško tardymo ketvir
tadienį., Del tokios ligonbučio 
politikos mirė bent keli žmo; 
nės, kurie del biednumo nebu
vo priimti.

nes Palermo. ‘ Kilpa ant kaklo 
užnerta; pats suriestas, su
trauktas į krūvą virvėmis, ’fcri- 
rištonpis prie kilpos^ i įSakoma; 
gengsteriai užtaisė taip,* kad jis 
pats pasismaugtų. » Kas ir ko* 
del taip padarė,- dar; nežinoma.

Aido Choro Dramos Grupei
Ateinantį pirmadienį, rugp.

21 .d., “Laisvės” svetainėj, 
įvyks Aido Choro Dramos 
Grupės susirinkimas.
visus , punktualiai . 
ant’aštūonių vakare,

Kyiečiami susirinkime da
lyvauti ne tik grupės nariai, 
bet ir tie, kurie lošimu susi- 
interesavę. f • ‘ •

Cotye dn, you youth, join 
our drama group andJbecoirtę 
aators of the workers’ theatre. 
We need. you !

Pirm. J. Visockis.

Prašau 
susirinkti

Laisvė Gaunama ant
/ » I

: Sekančių Stočių
t y

Bėdford Avenue ", 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street . u 

Grand Street r

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dękalb Ave.

iS0i' 4th and Havemeyer Sts: 
I Bedford Ave. and So. 5th St 
18'7 
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 Si. and Broadway 
180 Grand Street ? 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Allen ir Canal St. j • 
Bowery and Delancey. Street 
Bowery and Houston Street 
&rd Avenue and Mth Street 
Chatham ‘Square ■ H ‘( '
Desbrosses and Greenwich St. 
685 .Washington Street 
6th. Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JOV4S STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey. 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

ti; streikieriai Auri atmesti f Į- „j Pinioaic 
Whaleno siūlomas streiko pa-, r<U!»yVdlb FlUlgdlb 
baubas (arba pertaiką) ; dar-į ’ LL ' '
bininkai turi kovoti prieš viso- j HOBOKEN, N. J. —- Buvęs 
kius susiderėjimus, kurie bus , niilionierius lakūnas C. A. Le- 

įvine areštuotas ir po $2,500 
parankos laikomas už tai, kad, 

PA.nEšKOJIMAI j pirkdamas gelžkelio tikietą, no-
_____ | re jo iškišti falšyvą šimtadoleri-

PAJIEŠKOJIMAI j nę.
PAJIEŠKAU savo dviejų draugi;, :
Vinco ir Antano Poškų. Iš Lietuvos | 
paeina šakių apskr., Griškabūdžiu '..v. ,v| « *
vai., šukėtų kaimo. Turiu labai MlIŽlIllSkUni 1111111 (13111(1 
svarbų reikalą su jais, kas žinot, 
kur jie gyvena prašau man pra
nešti už ką būsiu labai dėkingas.
Būtų 
tys. 
Avė., New 'Yorkas gauna $42,- 

i235,000 paskolos’iš Washing- 
;tono valdžios statyt milžiniš- 
, kam tiltui, kuris sujungs Br.on- 
!xą, Manhattaną ir Queens. 
Sako, kad prie tilto gausią už
siėmimo 18,000 darbinninkų.

PARSIDUODA /lietuviška, valgykla, 
kurioj galima daryti neblogas pra
gyvenimas,, Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata. Galima pirk-

Atsidaro Beer Garden
Bus gera muzika ir svečiai h pusę, kaipo partneris, 

bus pavaišinti skaniais užkan
džiais.

Graži Vieta Pasišokti
Atsidaryk Sukatoje

19 d. Rugpjūčio (August)
Savininkai, Elsbieta Pąže- 

rechkienė ir Frank Mills.
378 GRAND STREET, 

Brooklyn, N, ; Y<. < t
.Kviečiame visus Brooklyn© 

ir. ’^pielinkės lietuvius atsilan
kyti pasiviešėti ir su mumis 
susipažinti.

Grand Restaurant,
418 Grand St., 

« . Brooklyn, N., Y.
(194-196)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

gasolino stoties biznio “gas filing 
station,” nayja ,vieta, labąi geroj 
vietoj (good sfrot) bus geras biz
nis aš prityręs prie 'to biznio žinau 
ką darąu. tik. reikia finanąųTpartne- 
ris. Tyri tutėt $20Q0, jar '<2^0 ir tu
ri būt'tinkamas tam bizniui 'ir ge
rai angliškai kalbėti. Kreipkis V. 
Podziunps, ’ j 854 
Kearn^ N? Jaį ■’

■Ji

(194-199)

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-10376 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 488 Harman Street, Kings 
County, New York State.

EUGENE SCHMID
488 Harman Street, Brooklyn, N. Y

Pranešame, kad mūsų kainos yx^a 
žymiai ųupįgintoą ant, visko. , 

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

Permanent waves riuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mado's,r 1933 : meii^7 / ' | i

Vyrams, nūkerpaįJM plaukus ir 
apskutamė. įbarsdas t iiž y ĘiOc; vai
kams plaukų nukirpimas ^250.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIŪS 

(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 OrtHas ir chroniikas vyrų ir ' 

moterį ligas kraujo ir. odos ; ;
Padarau iityritnua kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Prjiraimoi .

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo (• 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo. 11 ryto iki J2 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėštažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. . i i i

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

MJtJOtMJOOOOtKJtJOCIOt 
jfSoOooooi A ArfVrfV

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

BROOKLYN, N. Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643 l
. < ■ • ■ 1 i

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating —
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius Dfengiame stogus visokiems 
namams , ’ ’ > ]
51 Meserole Street „ 188 South 3rd Street
Brooklyn,1 N.l Y,Brooklyn,' Jij Y; ; | jp j , ' BropHyp, N..Y.f f

ii lino11111 •

MATHEW F- SALLAS 
(BIELfi USKAS) 
G R A B O R i U S

Undertakers and embalmers
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

. MUSŲ. (.STAIGA 'ATLIEKA.SEKANČIUS . DARBUS:
MINUSIUS PAFVeŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, * IR IŠ ČIA 
PAŠANČIAM I. KUR KAM REIKIA.; .TljRIM PRIVATIŠKĄ

J i PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSInL AUTOMOBILIU, 
. KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI l tlGONlNĘ, IR 
■PApyfiŽTI. TURIM MOTERĮ' MIRUSIOMS MOTERIMS, 
■pRiziORET'l. duodam' GRAŽIĄ' VIETĄ' SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITČS < MUS, O MES
VįCPO^ERIĄUS^M pATĄRNAUSIM. , .... .

- ■ MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKT^ MUSU

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

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

j arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

RIJOMIS i

Nuo. 10 ik< 12.’ vai. Ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220, Avėnue J 

Kampas K. 2Srd St.




