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L1STAMS ATSIMOKĖTI ŠIMTERIOPAI

binimą ir Priespaudą Dirbtuvėse, Alkį ir Kančias Milio- Be- Daugelyje Vietų Viena Valstiečio Šeimyna Gauna nuo 300

ĮVAIRIOS ŽINIOS “Daily Workerio” korės- jie gauna iš kolektyvo. Nie- 
pondentas Buchwald savo kados pirmiau, kuomet bu- 
specialėj kablegramoje pra-Į vo pavieniai, valstiečiai nėra

SHANGHAI, Chinija. —, 
Gautas pranešimas, kad i • * i mda t> *vi • ii • .•*! oi
chinų komunistų Raudonoji Darbininkams NKA Reiškia Žemas Algas, Nesvietišką Sku- 
Armija pradėjo ofensyvą! binimą ir Priespaudą Dirbtuvėse, Alkį ir Kančias Milio- 
(užpuoiimą) ant Nankingoį nams Bedarbių
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TEt, Sarmata, Chicagiečiai.
Jaunuoliai, Kurie 

Mokinosi. /
Vis Vienas Geresnis už

Kitą.
Komunistai ir
Rooseveltas.

Rašo KOMUNISTAS

1 IPirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First ^Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

“Vilnis” nusiskundžia, kad Į 
“Chicagos darbininkų organiza- I 
cijos neduoda užtektinai para
mos jaunuolių rengiamai moky
klai. Ji prasidės už savaitės 
laiko, o prisirengimo tinkamo 
nėra... Reikalinga sukelti 
apie $10Q, nesukelta dar nė pu
sės. Bent šiomis dienomis su- 
bruskime.”
į Taip, subruskite draugai, jei-! 
gu nenorite gauti juodą akį. ! 
Sarmata, draugai, sarmata. Ka-i valdžios spėkų Fukien pro- 
dai rašoma, kadai kalbama, vincijoje 
kadai rengiamasi, o da nė šimto 
dolerių nesukėlėte tam svarbiam 
reikalui. O juk Chicaga su sa
vo apielinkėmis, tai ne Brook-
vnas!

Chinų Komunistų Armija 
Pradėjo Naują Ofensyvą

ROOSEVELTO VALDŽIA ŽADA KAPITA-Laim5io IS0V- SP™ KOLEKTYVŲ VALS- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ’ P TIEČIA1 ŠIEMET DŽIAUGIAS DIDELIU 

DERLIUM IR NEPAPR. PASISEKIMU

x ( $et Brooklynas šį sykį begai- 
besfyngai supliekė Chicaga. Mū
sų jaunuolių mokyklai į trumpą 

< laiką buvo sukelta visi trys šim
tai dolerių ($300). Per ištisą 
mėnesį 28 jaunuoliai mokinosi.

Et, jūs, draugai, tik kalbėt 
mokate apie svarbumą lavinti 
klasinio žinojimo mūši] jaunuo

li ius, bet darbais neparodote. 
Jeigu jūs nesukelsite nei tiek 
pinigų, kiek mes sukėlėme ir 
jeigu jūs neturėsite tiek lietu
vių jaunuolių mokykloj, kiek 
mes turėjome, tai labai, labai 

' negražu;.. Chicaga—Brooklyn 
nas! Brooklynas pralenkė ChiJ 
cagą!

Komunistų Partija Siūlo 
Bendrą Frontą prieš 

Fašizmą

:u... Chicaga—Brookly-/ 
Brooklynas pralenkė Chi-I

SAARBRUCK.—Saar sri- Į 
ties Komunistų Partija iš
leido manifestą į socialde
mokratus -darbininkus ir į 
visus pavergtuosius, kuria
me siūlo bendrą frontą ko
vai prieš fašizmą. Saar 
yra neva “laisva šalis”—ją 
išnaudoja Franci jos kapita
listai, o globoja Vokietijos 
fašistų valdžia.1

NEW YORK. — Naciona- 
i lio Industrinio Atstatymo 
I Akto administracija New 
i Yorko mieste išleido specia- 
I dį atsišaukimą į darbdavius 
ir visus kapitalistus. Tai 
aiškus ir atviras Roosevelto 

I valdžios pasisakymas, kam 
j ištikrųjų NRA tarnauja ir 
; tarnaus. Tarp kitko, “Atsi
šaukime į Darbdavius” sa
koma:
“NRA pasisekimas priklau

sys nuo darbdavių ir kon- 
s i u m e r ių kooperacijos... 

*r Kiekvienas darbdavio dabar 
išleistas doleris sugrįš jau 
šimteriopai, kuomet biznis

pradės plaukti iš vaitojan
čios publikos, kuri vėl galės 
pirkti ir kurios reikalų yra 
daug.”

Taigi, kapitalistų išleisti 
doleriai sugrįš šimteriopai 
padidinti. Jau dabar kapi
talistai žerias į kišenius ne
svietiškus pelnus. Bet ką 
gauna darbininkai? Septy
niolika milionų bedarbių 
randasi sunkioj padėtyje, 
šimtai tūkstančių bedarbių 
pusalkaniai gyvena. Dirb
tuvėse įvestas nesvietiškas 
skubinimas. Mokama tik mi-! sįubose. 
zernos algos.

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Bendras darbininkų frontas 
privertė miesto valdžią pa-j 
didinti bedarbių šeimynoms! 
pašalpą ant 15 nuoš. __ 
darbių tarybos buvo reika
lavę 35 nuoš. pakėlimo.

iki 350 Pūdą Grūdą, Daug Kitą Produktą ir Pustrečio 
Tūkstančio Rublių Grynais Pinigais

Newark, N. J.—New Jer- neša iš Sovietų Ukrainos savo gyvenime turėję tiek 
sey valstijos paliuosavimui apie nepaprastai didelį der- grūdų.
Tom Mooney konferencija lių ir kolektyvų valstiečių 
įvyks rugsėjo 10 d. po num.
704 Fourteenth Ave., Lab
or Lyceum svetainėj.

t

Mūsų jaunuoliai, kurie lankė 
Brooklyn© mokyklą, žada mūši] 
judėjimo nesuvilti. Drg. Z. ra
šo iš Baltimorės, kad du jau
nuoliai, sugrįžę iš Brooklyno 
mokyklos, “gerai veikia, abu 
griebiasi skubiai organizuoti ir 
mokint kitus jaunuolius tai, ką 
jie išmoko.” ’Draugė F. dalyvavo 
nuo Nacionalio'Jaunuolių Komi
teto Elizabetho LDS jaunuolių 
kuopos susirinkime. Sako, kad 
susirinkimas buvo labai gyvas 
ir gana skaitlingas. Jaunuoliai 
pasiryžę veikti. Ypatingai, sa
ko, jaunuoliai, kurie lankė mo
kyklą, pasirengę dėti visas pa/ 
stangas kuopos reikalus ir veiki| 
mą pastatyti ant kojų. \

ATĖMĖ PILIETINES TEI
SES DEL 33 PILIEČIŲ

KODĖL BURŽUAZINE SPAUDA LEIDŽIA 
BJAURIUS MELUS APIE S. SĄJUNGĄ?

BERLYN. — Hitlerio vai
zdžia paskelbė, kad jinai at
ima pilietybę ir konfiskuo
ja nuosavybę trijų dešimtų 
frijų’piliečių, kurie yra pa- 
pėgę į užsienį. Jų tarpe yra 
komunistų, socialdemokra
tų, pacifistų, rašytojų ir tt.U

Pittsburgh© Draugų ir 
Organizacijų Atydai

lklr Draugas John Urmonas, 
' Lietuvių Jaunuolių Nacio-

Grigaitis garbina Rooseveltą j Komiteto sejiretorius, r—v 
ir jo NRA vergijos programą, išvažiuoja į Pittsburghą ir; skaisčios. 
........................................... ■ J ’• ’ _ ’ ’ i delei “ 

jaunuolių organizavimo. Jis 
ten ketina pabūti porą sa
vaičių. Mes raginame, kad 
visos lietuvių darbininkų or
ganizacijos ir visi mūsų 
draugai komunistai ir sim- 
patikai visais būdais padėtų

jiems būtų blogiau po ko
munizmu, negu yra pų hit-

New York “Times” kores
pondentas Birchall rašo 
(rugpjūčio 25 d.) iš Berly- Jerizmu. 
no apie Vokietijos hitleri- , 
ninku spaudos pradėtą bjau
riausią propagandą apie ne
samą badą Sovietų Sąjungo- Tas pats kitose kapitalisti- 
je. Korespondentas, tarp nėse šalyse. Taigi tų šalių 
kitko, štai ką pripažįsta:

“Kadangi kiekviena pro- spauda 
paganda Vokietijoj turi mo- Į bjauriausius melus apie So
ty vą (tam tikrą tikslą), tai 
ir šita propaganda gal pa
reina nuo to fakto, kad Vo
kietijoj ateinančios žiemos 

; perspektyvos nėra labai
, Norima žmo

nėms parodyti, kaip daug

Pas a k y ta. pakankamai. 
Vokietijoj yra baisūs laikai.

kapitalistinė ir fašistinė 
pasiuto skleisti

Wilkinsburg, Pa. — Poli
cija suareštavo tris narius 
bedarbių tarybos. Kaltina 
atidaryme gazo bedarbių 

Gazo kompanija 
turi išėmus varantus prieš 
daug bedarbių tarybos na
rių.

negirdėtus laimėjimus. Va
dovaujanti, svarbiausi ko
lektyvai jau užbaigė javų 
ėmimą nuo laukų ir pasida
lino grūdais. Pirmiausia 
atskaitė dalį del valdžios 
(del miestų), kitą dalį u£ 
mašinas ir t. t., paskui pa
sidalino tarpe savęs.

Štai kai kurios pasekmės: 
Dniepropetrovsko srityje,

kiekvienam kolekty viečiui, 
išeina po apie 19 svarų grū
dų už dienos darbą, arba

Newark, N. J.—Tarptau- kiekviena šeimyna gavo nuo 
tinis Darbininkų Apsigyni- 300 iki 350 pūdų. Ji gali 
mas iškovojo laisvę del I su jajs daryti, ką ji nori. 
George Bear, nario Adatos q gįa nėra- įskaitomos kitos
Amatų Darbininkų Unijos, kolektyviečių įplaukos, tai 
Augštesnįs teismas atmetė yraj kiti produktai, kuriuos 
žemesnio teismo nuosprendį. _____________________ __

Štai “Červony Gay” ko
lektyvas taipgi gerai buvo 
vedamas, žemė buvo taip ge
rai išdirbta, jog vienas hek- 

' taras davė beveik 16 cent-
. nerių (o vienas centneris 
(turi 220 svarų). O plane 
Į buvo numatyta tik apie 11 
centnerių ant hektaro. Per
nai šitas kolektyvas teišėjo 
po 1.4 kilogramų grūdų už 
darbo dieną, šiemet gi išėjo 
po 16 kilogramų (apie pū- 
dą).

Grynais pinigais kolekty- 
viečiai šiemet irgi pelno ne
paprastai daug. Kiekvie
na šeimyna gauna po 2,574 
rublius, arba dveja tiek, 
kiek gavo 1932 metais!

Tunis, Afrika. — Rugpjū
čio 10 d. Franci jos karei
viai užpuolė vieno moham- 
medano kūdikio laidotuves. 
Du žmonės tapo nušauti ir 
apie 20 sužeista.

KUBOS DARBININKAI SU KOMUNISTAIS
reakciniai studentai reika
lauja, kad Kuboje būtų pa
skelbta atvira militarinė 
diktatūra. Tuo tarpu nese
nai buvo revoliucinių stu
dentų demonstracija, kurio
je dalyvavo apie du tūkstan
čiai studentų, kuri reikala
vo, kad ponų žemės būtų 
atimtos ir atiduotos valstie
čiams.

New Yorko buržuazinės 
t

spaudos k o r e s p o n dentai 
praneša, kad Kubos darbi
ninkų judėjimas yra Komu
nistų Partijos vadovybėje ir 
nepaprastai smarkiai auga.

vietų Sąjungą, kad apglūšy- 
ti savo žmones, kad sunai
kinti juose simpatiją linkui
Sovietų Sąjungos. Tą daro Sąjunga. Tapo suimta 10 j Nauja reakcinė prezidento 
Vokietijos fašistai, Lietuvos v‘1x i......... ~

smetonininkai, A m e r i k os 
kapitalistai.

C h a b a r ovskas, Sovietų i

rusų baltagvardiečių, kurie 
buvo atvykę į Sovietų 
jungos vandenis chinų 
vu. Pasirodo, s kad tai 
nariai ir vadai plačiai 
kiančios baltgvardiečių 
pų organizacijos.

lai- 
yra 
vei- 
šni-

Cespedes valdžia tuo labai 
susirūpinus.

Gi Havanos universiteto

IŠ LIETUVOS ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
abėcėlę.

Šiame

Komunistai yra nepermaldau
jami priešai visų Rooseveltų‘4r 
Hooverių, visos kapitalistų kla-

Ryga, Latvija. — Rugpjū
čiu 16 d, dar tebėjo bada
vimo streikas Latvijos poli
tinių kalinių.

Varšava. — Išėjo į strei
ką namų statymo darbinin
kai miestuose Varšavoj, 
Krakpvųje ir Lodziuje.

Jis turi tiesą tai daryt. Bet sa- apielinkę darbuotis 
vo šlamšto (“N.” rugpj. 22 d.) 
špaltose jis užsispyrė įpiršti 
Rooseveltą ir komunistams. Ba
ra mus, kam mes nesekame pa
skui Grigaitį ir Rooseveltą!

Darbininkai Laimėjo 
Streiką

Kauno spauda praneša, 
kad rugpjūčio 8-tą dieną 
baigė streiką Kauno Staty
bos darbininkai. Ętreikas 
ėjęs pusantros savaitės ir

Anais metais, užimdamas pre
zidento vietą, Hooveris blofino, 
kad “neužilgo kiekvienam puo-, draUgUj Urmonui jojo pa
de bus višta ir Grigaitis tada , T- j

plojo jam rankomis. Bet, vietoj I Stan«0Se- ,J“S> draugai, su- 
vištos, darbininkų klasė gavo prantate, kaip svarbu yra 
dar negirdėtą smūgį. Dabar mūsų jaunuolius organizuo- 
Hooveris Grigaičiui jau smirda.; ti ir traukti į klasių kovą. į «§įuo streiku darbininkai iš/«
Bet Rooseveltas, ot, kas kita! Dėkite visas pastangas, kad 
O Rooseveltas yra Wall Stryto d Urmono atsilankymas 
bernas. Pamatysite, uz kiek. , , . . ...
laiko blofas bus išblaškytas ke-?luOtl! griausiu rezultatų, 
tūriais vėjais, Roosevelto dema- j 11" 11 ..................... . ..
goginė maskamukris nuo veido, sės. Rooseveltas įveda dar ne- 
Tada ir Grigaitis sakys: “No girdėtos vergijos sistemą. Dirb- 
good.” Suras kitą 'buržujų ir tuvėje darbininkai turės dirbti 
jį -garbins, jį pardavinės darbi- ne tik po boso, bet ir po val- 
ninkams. fdžios žandaro nagaika. St.

--------  ’i Louis unijos ir streiko vadai
Vokietijoj grigaitinio tipo;jau buvo suareštuoti už “sulau- 

pardavikai sakė darbininkams, žymą NRA”. Tik Grigaitis ne- 
kad Hindenburgas geresnis už mato, kad minimum $13 savai- 
Hitlerį. Bet Hindenburgas pa- tinė alga reiškia maksimum al- 
skyrė Hitlerį Vokietijos dikta
torium. Dabar Vokietijos so
cialdemokratų. vadai jau kalba, 
kad dar gali būt blogesnis su
tvėrimas ir už Hitlerį! Mato
te, jiems vis vienas blogesnis 
už kitą, bet visuomet jie patai
ko buržuazijai į gerklę.

gą. Tą puikiai yra jau patyrę 
tūkstančiai darbininkų. Antra, 
pragyvenimas šiuo tarpu pakilo 
nuo 25 iki 45 nuoš. Trečia, 
Rooseveltas paskyrė kelis šim
tus milionų dolerių karo reika
lams, o bedarbių milionai kovo
ja su alkiu. Tris bilionus dole
rių paaukojo bankieriams, o 
bedarbiams nieko! Tai toks 
Grigaičio garbinamas Roosevel
tas. j

kovojo didesnį atlyginimą.”
•j —

Afera Kauno Muitinėj 1
• Kauno muitinės kasinin

kas ir karštas smetoninis 
fašistas Česlovas Jankaus
kas išeikvojo penkis tūks
tančius litų. Tapo paleistas 
iš tarnybos.

Kaltina ir Teisia dar Vieną
Iš Kauno pranešama, kad 

rugpjūčio 9 d. “kariuome
nės teismas pradėjo svars
tyti Zelmano Zelmanavi- 
čiaus bylą. Jis kaltinamas 
už platinimą komunistinių 
lapelių ir apskritai komuni
stinį veikimą.”

Skirstys Vargdienius
Kauno miesto savivaldy

bes socialis skyrius nutarė

pastatyti šešias valgyklas 
del biednuomenės. Valgyt 
duosią už dyką. ' Penkios 
valgyklos būsiančios del 
“krikščionių biednuomenės” 
ir “viena del žydų”.; Smeto- 
r 'is valdžia pastatysi prie jų 
žandarus, kad biedniokai 
nesusimaišytų!

MINYšKOS MIRŠTA NUO 
EPIDEMIJOS >

MONTREAL, Kanada. — 
Matomai nuo nešvaros Not
re Dame; vienuolyne kilo 
epidemija nepaprastos kar
štligės. Penkios minyškos 
jau mirė, o keliolika dar ser-

47 ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJE

Paskuti nėmis keliomis 
dienomis siaučiančios aud
ros rytinėse valstijose pri
darė medžiaginių nuostolių 
ant $15,000,000 ir užmušė 47 
žmones.

Copenhagen, Danija. — 
Švedijos premjeras socialde
mokratas Stauningas ofici
aliai atsiprašė Hitlerio už 
tai, kad parlamento narys 
komunistas suplėšė fašistų 
vėliavą laike demonstraci
jos. :

Alkanų Bedarbių Mar- 
šavimas Chicagoje

CHICAGO, Ill.—Bedarbių 
maršavimas įvyks rugpjūčio 
30 d. Darbininkai reika
laus priėmiųio Chicagos 
Darbininkų Pašalpos Įstaty
mo, pakėlimo pašalpos 25 
nuoš. ir panaikinimo diskri
minacijos prieš negrus. Mie
sto majoras buvo priverstas 
duoti bedarbių maršavimui 
leidimą.

Taškentas. — Sovietų tro-1 skaityt pagal seną chinų 
kų ir automobilių lenktynių 
pusė kelionės sėkmingai už
baigta. Karavanas pasiekė 
Karakum pūstynes, padary
damas 3,960 kilometrų. Vi
sos mašinos geram stovyje.

Lenin gradas. — Ilyčio 
Įlankoj už 300 metrų nuo 
kranto tapo įtaisytas žibalo 
šulnys. Mokslininkai atra
do, kad po vandeniu randa
si gero žibalo. Šis šulnys į 
dieną duoda 100 tonų žiba
lo. Tai pirmas toks atsieki- 
mas visam pasaulyje, kad 
žibalas išimamas iš po van
dens. -

Maskva. — Sovietų val
džia įsteigė specialę komisi
ją pagelbėjimui žmonėms 
apsigyventi tose vietose, 
kur gyventojų labai mažai 
tėra. Ten naujakuriams že
mė bus suteikiama uždyką, 
<i r valdžia padės įsigyti gy
vulių ir padargų. Sovietų 
Sąjungos parubežiuose to
kių apytuščių vietų yra la
bai daug.

Vladivostokas.
mieste Sovietų -valdžia įstei
gė 30 mokyklų bei ratelių 
del chinų lavinimos. Tose 
mokyklose chinai mokinasi 
lotyniška abėcėle ir išmoks
ta rašyti ir skaityti į tris 
mėnesius. Tuo tarpu imtų 
kelis metus išmokt rašyt ir

Cambridge, Anglija. — 
Modernistų b a ž n y tininkų 

{konferencijoj pasiėmė balsą 
tūla jaunuolė Honor Rose 
ir pareiškė, kad jaunimas 
nepaiso nei bažnyčios, nei 
maldų. Moderniškas jauni
mas nori mokslo ir šviesos.
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APŽVALGA

O per tą laiką tokius ti-

nės išdavime.”

menys. Tuomet viskas ir

apie tarą del 4 tonų grūdų. 
Pervežti šitai 'iš artelės sandė
lio iki grįČios—tai nedidelis 1 
dalykas. Tam yra vežimai—

Kolektyviečiai duoda kelis pasitaisė.
• Bloga ir su arkliais: jų
Ii zzir t . . *v •.

lx months... .12.M 
six months... 13.50 
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K&tektyvo “Voschod” Nariy 
Laiškas d. J. Stalinui

“Raudonajam A r t o j uj” 
telpa “Voschod”. kolektyvo 
(Dniepropetrovsko s r i t y j, 
Sovietų Ukrainoj) laiškas 
d. Stalinui, vadui Sovietų 
Sąjungos ir tarptautinio 
proletariato. Kadangi laiš
ko turinys labai svarbus, 
tai paduodame ilgesnes jojo 
ištraukas. Laiškas prasi
deda sekamai:

Gerbiamasis drauge Staline!
Šiandien ant stepių vieškelio, 

kuris prasideda nuo pat šiva-. 
šo krašto ir eina iki gelžkelio, 
į stotį Novaja Aleksejevka nu
vežtos paskutinės grūdų tonos. 
Iki dešimtos dienos pjovimo 
pietų mes garbingai išpildėm 
pirmąjį prisakymą—užbaigėm 
pildyti metinį grūdų pristaty-1 
mo planą. Trimis valandomis • 

.vėliau mūsų kolektyvas __ 
cho d” natūra užsimokėjo Gro-

gai parėiškiame: pildydami ta- 
vė bolševikiškus nurodymus, 
sąžiningai dirbdami, mes ’ga
vome įplaukas, apie kurias1 ir 
svajoti negalima buVo pavie
niam ūkyje. Mes tapome pa-> 

z siturinčiais, dabar, drauge Sta
line, pas mus yra didelis ko
lektyvinis prašymas: nutrauk 
porą dienų ir atvažiuok pas 
mus pavalgyti kvietinių blynų.

, Pavedus bendram koletyvo 
“Voschod” narių susirinkimui: 
Kušneris, š&včenko, Moroz, Žw- 
kov, Esen, Dečenko, SevcenkQ.

1933 m. liepos , 24 d. ,

Šis laiškas parodo labai 
daug: .jis, būtent, parodo, 
kaip prie geros tvarkos, dir-

ĮVAIRUMAIi firmas Uždavinys ALDLD Apskriciy
Koftutety ir VISŲ Veikė JŲ Centro Komitetas dar

_ ; kartą prašo visus apskričių
Huntington, N.Y., ir 235 komitetų narius mestis dar- 
kp.,—Freehold, N. J. į ban, kad sutvirtinus ALD- 

Trečias Apskritys, Conn.-LD silpnas kuopas. Apsk- J 
valstijoje. — Dar negauta! ričių komitetai privalo savo 
duoklių nuo sekamų kuopų: i tarpe pasidalinti darbus, 
80 kp.—So. Manchester; 81 j kas kur nuvyks ir aplankys 
—Torrington; 177 kp.—Me-'kuopas. Antro apskričio 
riden ir 184 kp.—Danbury,1 komitetas laikė susirinkimą 
Conn. i’lr nutarė mestis darban. Jo

Ketvirtas Ap skritys,' nariai aplankys kuopas ir
Pittsburgh srityje: 38 kp.— paskyrė kuopoms kvotas- 
Wheeling, W.Va., ir 106 kp. gauti naujų narių. Antro 4

1 ’ ' ’ " I apskričio draugai mano ma-
l žiausiai gauti 100 naujų na
rių iki naujų metų. Centro 
Komitetas laukia, kuri kuo-\ 
pa pirmoji atliks savo par- 
eigas. Kuri kuopa pirmiau
siai prisius narių duokles^ į
Narių ir Kuopų Uždaviniai i

Mes paskelbėme visų kuo-y 
pų numerius, nuo kuriu /yf 
negavome duoklių. KuojV 
valdybų pareiga aplankyn 
narius ir iškolektuoti duok
les, kurie negali atsilankyti 1

Pūčios Praneš apie 
t’atViniimą

Kaip žinoma, upių palvi-1 
nimai veik visuomet -padaro 
didelių nuostolių. Didžiau
sias pavojus tame, kad ne
galima buvo iš anksčiau su
žinoti apie prisiartinantį 
potvynio pavojų. Dabar 
jau rasta būdas ta pavojų,: 
bent dalinai prašalinti. In
žinierius Irvin Ingęrson pa
dirbo prietaisą, kuriuo pa
čios upės priverčiamos pra
nešti1- apie 'gręsiantį patvini-

Upės

dėžės, kifriomis galima pervežti bant, kolektyviečiai patam-1 
■po visą toną. Ir todėl obozą|Pa PasitUrinčiais. . • - ( i •-
sudarę Nazarui uždirbtus grū- /Bet nereikia panli'ršti ir 
dus nuvešime. O kur namie to, fakto, kad sekančiais me- 
piiti? Kur laikyti? Mes pa- .tais bus dar tokių, kurie ai-1 
skaitliavome, kad vidutinis I manuoa i 
“Voschod” kolektyvietis tiktai1 
per pirmąjį pusmetį išdirbo 
175-200. darbdienių. ’__ ...

I . iTasai prietaisas tai pato- 
I balintas vandens lygmalos 
į mieruotojas. Prie jau v^r- 

Tai "bus'tie" ele-1 van^ens kilimo bei 
mentai, kurie nenorėjo dirb- nuslūgimo mieruotojų inži- 

Tai vos ti, tiriginiavo; kurie tikėjo- 
ne dvi tonos grūdų. Teisybę si nedirbdami, gaus po ly- 
pasakius, mes nepasiruošę pri- gią dalį arba pasivogs iš 
imti taip dauę sau uždirbtų bendro .fondo. Ims dar me- 

tus-kitus, iki kiekvienas So- 
Žinoma, ne visi kolektyvai vietų Sąjungos gyventojas, 

galės susilyginti su “Vos- pagaliaus, įsitikins, kad be 
chodu,” bet bus tokių, kurie’savo ištikimo darbo jis ne- 
jį ir pralenks. Kaip aną dien1 galės gyventi; kad kuris ne- 
N.Y. “Times” koresponden-j dirba, tas ir nevalgo! 
tas pažymėjo, aplamai, mil
žiniška didžiuma kolektyvie- pus buržuazinė ir social-fa- 

uuus' dabar gauna po 17-18. šistine spauda apgailestaus, 
Vos- i svarlI gpūdų už kiekvieną užtaraus, skelbdama, kad

i darbdienį! Tuos grūdus pa- blogi bolševikai juos skriau-
movd'SjMTS už traktorių ir siėmę, jie galės naudoti, džią, ir t. t. Tas, vienok, 
auto mašinų, kombainų ir ku
liamųjų mašinų darbą. Mes 
pirmieji Dniepropetrovščinoj 
ir visoj Ukrainos respublikoj 
su dėkingumu sugrąžinom val-

kaip norės. Valgyti juk dalykų stovio nepakeis! 
nesuvalgys netgi ir su dide
le šeima( beje, juk kiekviėno 
kolektyviečio visi suaugę 

stybei gautą pavasary sėklų ir šeimos nariai dirba, todėl 
kiekvienas gauna lygią pro
porciją už įdėtą savo darbą 
grūdais), todėl jie .galės 
tuos grūdus parduoti ir sa
vo gyvenimą visapusiai ge
rinti.

Nereikia ir sakyti, kad ir 
šitam kolektyve, “Voschod”, 
jau viskas 100 nuoš. gerai. 
Pereitais metais, kaip nuro
do laiško rašytojai, į kolek- 
tyviečių priešakį buvo įsi
skverbę buožės, kurie daug 
žalos padarė visiems. Jie 
buvo išmesti ir vadovauti

maistč paskolą, supylėm sėklų 
ir - pašaro fondus ir pasiliku
sius grūdus pradėjome skirstyt 
sulig darbdieniais. Ir čionai 
tikrenybė perviršijo visus mū
sų drąsiausius laukimus.
.Pradėjus skirstytis grū

dus, kolektyviečiai surado, 
kad “sąžiningas ir smarkus 
darbas jau šiemet užtikrina 
mums pasiturintį gyveni
mą,” apie kurį Stalinas kal
bėjo pereitą žiemą. Kolek
tyviečiai nurodo, kad pasi
dalinus grūdus, kiekvienas i 
asmuo, kolektyvo narys, ga- 
vo po 7 kilogramus ir 760 darbui pastatyti ištikimi as- 
gramų grūdų už darbdienį.

gyvus pavyzdžius.
Pradėsime nors nuo Sofijos 

Ševčenko ir jos tėvo .70 metų 
senelio, — sako rašytojai,— 
aršiausio artelės udarnin- 
ko. Iki liepos 20-tos dienos 
jie išdirbo ne mažiau kaip 
359 darbdienius. Pervedus į 
pūdus šitai sudarys 198 pūdus. 
Kada gi pirmiaus, pavieniame 
ūkyje * vargingas biedniokas 
Ševčenko galėjo pamanyti apie 
198 pūd. gimdų, pasiliekančių 
po to, kada visi mokesčiai jau 
išmokėti, jau nekalbant apie 
glūdus, kurių reikėjo dar pa
skirti, žiemkenčių ir vasaro
jaus Sėjai? O juk beveik dar 
puse darbo ,metų priešakyje. 
Yra' ddr ir pas Sofiją, if pas 

• sėnj, ir pas jauną dukterį, ku
ri laike mokyklos atostogų 
taipgi dalyvauja kūlime, pilna 
galimybė uždirbt dar tiek duo
nos,—tiktai dirbk.
'Arba imkime Dovidą Moro- 
zą, -kuriam į darbo knygutę 
dar liepos 1 d. užrašyta 200 
darbdienių, tai yra 2.5 tonos 
£rūdų, ir turi dajbar senis Do
vidas ieškoti maišus, galvoti 
šeimynos pasitatime, kur čia 
jdabar supilti tokį nematytą 
grūdų kiekį.
♦<0 vienas iš geriausių gran
dies vedėjų, Juoseli? Nazaras, 
vjcnAs pats per 7 mėn. išdir
bo' ŠSTO darbdienių. Prieš juos 
labai aštriai stovi klausimas

kolektyvas “Vosėhod” netu
ri užtenkamai, o ir tų dalis 
—menki. Todėl visi kolek- 
tyviečiai paliko 100 centne
rių (1 centneris lygus 3.10 
rusiško pūdo) grūdų, ku
riuos pardavę, už tuos pini
gus įsisteigs gerus arklius. 
Laiškas baigiasi:—

Reikia dar nupirkti karvių. 
O juk kokis gi ūkininkas, kokis 
gi kolektyvas gali būt be kiau
lių ir avių? Ką čia nuodėmę 
slėpti, gyvulininkyste mūšų ko
lektyvai užsiima visai mažai, 
blogai. Nebuvo rimtos domės 
karvei. Tą klaidą mes nori
me pataisyti. Išeidami iš mū
sų apskaičiavimų, skiriame pa
šarą gyvuliams, tame skaičiu
je ir būsiantiems. Lai fondas 
kol kas neliečiamas, ir valdy
ba jį turi saugoti, kaip savo 
akį, ir eikvos11 tiktai mums lei
džiant.

Mes tampame pasiturinčiais. 
Senelis Dovidas Morozas tie
siog parašė į laikraštį: “ko- 
lektyvietis turi būti-pasiturin
čiu ir kultūringu. Kliubas ir 
teatras pas mus yra. Dabar 
pasireiškė pas mus galimybė 
juos sutvarkyti.” Ir teisingai 
parašė 'senelis Dovidas. j Jo 
pasiūlymą mes sveikiname ir 

, tuo klausimu mes nūrirne pa
kalbėti atskirai. Mes su pilna

nierius Irigęrsonas pritaisė 
jo pritaikytą radio aparatą, 
kuris praneša (brodkestina) 
žinias apie vandens kilimą 
upės augštojoj dalyje.

Tuo būdu radio signalais 
vandens kilimas pranešama 
visoms žemesnėms palei upę

tš 204 kuopų dar ,yra 57 
kuopos-, kurios nieko n'elno- 
kėjo už 1933 m. duoklių. Ta
me kaltas krizis, bč't ir pa
tys draugai. Daugelyje vie
tų eilė narių jau yra sumo
kėję duokles, bet valdybos 
nepasiuntę, nes vis laukia, 
kada susimokės * daugiau. 
Labai daug už neprisiunti- 
mą kaltos yra kuopų valdy
bos.

Krizis apsunkina, bet kri
zis yra visur. Gi tuom pat 
kartu, kada, rašant šį pra
nešimą, dar ,57 kuopos yra 
visai nemokėję duoklių, tai 
apie 50 kuopų jau yra pra
lenkusios pereitus metus na
riais. Juk jos ir veikia kri- 
zio sąlygose. Bet kada 
draugai turi noro ir supra
timo, tai ne tik sumokėjo 
duokles, bet ir naujų narių 
gavo. Apsileidimas yra la
bai didelis mūsų organiza
cijoje. Jeigu ne tas, tai mes 
galėtume keleriopai išauklė-

—Ambridge, Pa.
Penktas Apskritys, Kana

doje.—Nemokėjusios seka
mos kuopos: 18 kp. — Ed
monton, Alta; 82 kp.—Cor
bin, B.C.; 95 kp.—Kapus- 
kasing, Ont., ir 113 kp.—• 
Hamilton, Ont.

šeštas Apskritys, Phila
delphia srityje. — Nemokė
jusios dar sekamos kuopos: 
15 kp. Gibbstown, N.J.; 96 
kp.—Burlington , N.J.; 133 
kp.—Camden, N.J.; 142 kp.

v gdiu L.LU11C AClCllUpai 100.1 
esančioms apielinkėms ,daug įį didesnę organizaciją.
anksčiau, negu vanduo gali Centro Komitetas jau iš- 
tas vietas užlieti, ir gyven- j ieį(]0 .jvį knygas. Jas gavo 
tojai gauna progos ^prasiša-į vįsį narį^i. Centras dirbo 

prie be galo sunkių sąlygų. 
Kiekviena kuopa gavo net 
po du raginimo laiškus, ku
riuose buvo nurodyta, kaip 
jų kuopa stovi.

lint arba apsisaugoti.
Šios rūšies signaliniai ap

aratai jau vartojami Pitt 
Upėje, pas Beiber, Kalifor
nijoj, ir ties Hat Creek sto
timi ant Lašeno Kalno.

♦

Ryklės Upėse
Paprastai ryklės skaito

ma jūrų žvėrimis ii’ įmano-; 
mą, jog jos prėskame van-1 
denyje negyvena. Tačiaus 
Cęntralineje Amerikoje, Pa- 
tuca Upėje,' randaina ryklių 
net 200 mylių atstu nuo oke
ano. Ir tai nėra kaip nors 
netikėtai iš jūros užklydu- 
sios ryklės, bet jos tenai 
nuolat gyvena ir veisiasi; 
nors vanduo toj upėj prės
kas.

Šias upines rykles nesenai 
atrado Alan Paine, Dr. Wm. 
D. Strong ir Norman Has
kell, Smithsonian Institu
tion pasiųsti tyrinėtojai. Jie 
sprendžia, kad kada nors 
seniau keletas jūrinių ryk
lių tapo pakilusiomis ban
gomis nuneštos tiek toli į 
upę, jog paskui, vandeniui 
nuslūgus, nebegalėjo jūron 
sugrįžti. Iš jų, regimai, ir 
išsiveisė savotiškos prėsko 
vandens ryklės.

Centro Komitetas jau iš-

—Riverside, N. J.; 149 kp.—
P h i 1 a delphia (Frankfort) I > susmnknnus. Kuopos su- 
Pa„ ir 209 kp.,Trenton, N.j. | sn-mknne reikia nusitarti, 

Septintas Apskritys, Mass. Ik,ek gaTut‘ ,.tuoJausk nau« 
ir Maine valstijos.-Nemo-! "arlU;A Istopmo dabar yra 
kėjusios sekamos kuopos: 311tlk 10 tcentlp Kiekvienas. 

į narys turi pažįstamų ir 
draugų darbininkų, kurie 
dar nėra mūsų organiząci- 

Ijos nariais, reikia gauti 
i juos į ALDLD. Visi nariai ? 
privalo susirūpinti ALDLD' 
auginimu. Kiekvieno nario 
pareiga sumokėti kuogrei-" 
čiausiai duokles, kad cent
ras galėtų imtis už darbo.

JVz. V < I '
mokėję duo-' Prisirengkite prie Vajaus

kp.—Lewiston, Me.; 42 kp. 
—Nashua, N.H.; 62 kp.— 
Stoughton, Mass.; 67 kp.— 
Readville - Findlen, Mass.;

I 1UV70V Ull V V lllAL Icl) lYCtljJ I

Kiekviena!78 kp.—Fitchburg, Mass.; 
kuopa, kuri dar nėra mokė- I78 ^P- Maynard, Mass.. 
jus duoklių, taipgi gavo du ^3 kp. Brighton, Mass., ii

•,

210 kp.,—Providence, R. I.
Aštuntas Apskritys, Wis

consin valstijoje. — Visos 
kuopos jau yra i 
kliu, bet dar labai mažai.

Devintas Apskritys, She
nandoah-Minersville srityje, 

į du kartus nurodymus, kaip j ^ar neSauta duoklių nuo 
jų kuopos sto^i. Bet ar vi-, ekamų kuopų: 48 kp. Ma
si atsilikę? Ne. Daugelis<han°y City, 98 kp. Fiack-

1 «v. -i .. . • • ' xrilln 1 19 Vr»__ Tanifinii!} 19(1apskričių komitetų ramiai 
miega, nepasijudina.

ALDLD suvažiavimas pra
ėjo, nutarė leisti žurnalą. 
Kas bus, jeigu nariai taip 
nepaklusniai mokės duok
les, jeigu kuopų ir apskričių 
valdybos nepames apsileidi
mą? Kaip mes galėsime lei
sti žurnalą? Kaip žinosime, 
kiek jo siuntinėti-, kiek kuo
pa naujų narių gavo ir kiek 
senų pasilaiko kuopoje? Bū
tinai kiekvienas apskričio

paraginimu, prašant sumo
kėti. Dabar išsiuntinėta vi
soms kuopomsnarių knygu
tės ir kartu laiškai, nuro
dant, kaip jas prirengti ir 
prašant užsimokėti duokles. 
Apskričiai taipgi gavo net

Prūseika su Strazdu (Va
lomu) neriasi: iš kailio 
džiaugsmu, kad laike poros 
mėnesių iš Komunistų Par
tijos tapo pašalinti keturi 
asmenys. Tie politiniai ne
tikę asmenys dabar renega
tam didvyriai! Tai įdomu! 
Iki asmuo stovi Komunistų 
Partijoj, iki jis dirba revo
liuciniam judėjime, tuomet 
jis renegatams Prūseikoms 
ir Strazdams—“no good.” 
Jis bimbinis, jis palaikąs 

^“stalininį gengsterizmą”, jis 
tokis ir kitokis. Bet kaip 
tik tas pats asmuo politiniai 
sugenda ir, kritikuojamas 
bei raginamas partijos tai
sytis nesitaiso ir tampa iš
mestas iš partijos, tuomet 
tokis asmuo Prūseikai “di
delis žmogus,” “didelis vei
kėjas”, “gabus” ir “apsi
švietęs !”

Andai Prūseika bažijosi, 
kad jis niekuomet ner'ėmęš 
Lovestoho, laike partijoj 
ėjusių frakcinių kovų tarpe 
“loveštoniečių” ir “fo'sterie- 
čių”, bet dabar, kubmet 
Lovėstonas yra renegatas— 
Prūseika velkasi Lovestono 
uodegoj, dirba tą patį kontr- Į 
tevdliuęinį darbą; dabar jis ai.ya Nuodingu kir-1 . _■
tikras lovestonietis. ■ j ^h'ų niiddai: BeV jai! i .lr sutvarkyt dalykus.

Iki Zinovjevas šu Kame-I y į dav&iu/rodančiu, kad'Nan« parelgos PastebeJus> 
nevu buvo Sovietų Sąjungoš įaĮ galį būt tuščias įsitikini- 
Kompartijos išiaukyj, jiedu: taas,
Prūseikai -buvo didvyriais. I Tyrinėtojas Ė. K. Gloyd

1S
nęsęnai paskelbė mbksliftia- . .. . ------------- -------—

Lr me laikraštyje “Science” ša-1 autl ^ie tuojaus ^jos (jalis.—šis apskritys
< . . , . į, . vo patyrimą tuo kiaušiniu. I ^uos 1 centrą.
Tai prie o dasigyyetto tie. jįsaį ttirejęs progos tėmyti Nėttžšiitabkejtįsios kuopos

atsitikimą,1 kur barškančioji j Pirinaš Apskritys, Chiča- 
gyvatė tąpo užmūšta įgyli- go, Ill. — Nemokėjusios še
rnu kitos nuodingos kirmė- karnos kūopoš: 45, 64, 70, 88, 

vadinamos 125, 150 ir 206.
• i , • 7 ,i i *

cottonmouth moccasin.

Kirminai Gali Nugilt Kitus 
į Kirminus

• -i • ' ..■■■'1 - i 1

Nuo senovės. laikosi prie-į 
taras, būk nuodingiems kir- i 

i minams nėpavojiųgi jų pa-

f

i

A

ville, 112 kp.—Tamaqua, 120 
kp.—Mc Adoo, 159 kp. — 
Port Carbon, 201 kp.—New 
Philadelphia ir 226 kp. — 
Seltzer City.

Dešimtas Apskritys, Mi
chigan valstijoje. — Negau-' 
ta duoklių nuo sekamų kuo-' 
pų: 83 kp.—Muskegon, 109 
kp.—Toledo ir 131 kp. — Sa
ginaw.

Vien uoliktas Apskritys,' 
Pietų Illinois valstijoje. —I 
Nemokėjusios dar sekamos, 
kuopos: 134 kp.—Royalton J. lYLAVjįJVO . IvjJ. AVVjaiVVlI; |

komitetas, kiekviena kuopos 163 kp.—Zeiglei- jr 204 kp.'
valdyba privalo mesti apsi
leidimą. Turi būti užmegs- 
ti artimiausi ryšiai tarpe 
kuopų valdybų, apskričių | 
komitetų ir ALDLD centro. 
Narių pareigos kuoveikiau- 

įsiai sumokėti duokles. Ap- 
■skričių pareigos tuoj aus ap- 
! lankyti visas tas kuopas, 
l kurios dar nesumokėjo duo-

. _ _ _ > 
kad jų kuopa nėra dar mo
kėjus, tuoj aus užsimokėti, o 
^eigu jie yra sumokėję ir pi-__ l .. , . ■ -v • x v x-hiulu las xx. xy. vjiuyu, < ~ ~ ~ ~ n . - -

Kada jiedu padavė prašymą Michigano Universiteto nlgal randasl Pas kU°pų 
priimti jUds į Partiją, ant n^ai nflskplte valdybų narius, tai pareika-
syk jie patapo “kvailiais” ir 
“bimbiniais.”

politiniai sUgedę žmones! !

Tokyo. — Laike karinio

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos vajus prasidės su 15-ta 
diena spalių ir .tęsis per du 
mėnesius ir pusę, tai yra, 
iki 1-mos dienos sausio, 1934 
metų. Kiekvieno apskričio, 
kuopos ir nario pareiga jau 
dabar planuoti, kaip pada
ryti vajų sėkmingu, kaip ga
vimui naujų narių, taip ir 
platinimui “Laisvės” ir “Vil- 

j nies”. Kiekvienos kuopos 
' susirinkime privalo būti tas 
I klausimas aptartas. Dirbki- 
j me visi, o pasekmės bus ge- 
| ros.

D. M. šolomskas 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

C

.—Herrin.
Dvyliktas Apskritys, Wil-' 

i kes-Barre-Scranton srityje. | 
1—Dar nemokėjusios seka-’ 
mos kuopos: 114 kuopa — 
Throop, Pa.; 203 kp.—In
kerman, Pa., ir 229 kp. — 
Lee Park.

Tryliktus. Apskritys, Cent- po™bo” ir “Amerigo Vespuc- 
ralinis Illinois. — Geriau
siai stovintys apskritys. 2’6, , - - - - - -
49 ir 194 kuopos jau pralen- 'tarp 400-500 ypatų.
kusios pereitus metus na-1 Kaip miesto valdyba, taip 
riais. Nemokėjusi yra tik 
192 kuopa, Bulpit, III.

Keturioliktas Apskritys, 
augštutinė New Yorko vals-

BALTIMORE, MD.
Italijos Fašistai—Gerbtini 

Svečiai
šių metų rugpjūčio 8 dieną 

I “garbingai” pribuvo Baltimo- 
'rės prieplaukon du Italijos fa
šistų laivai. “Cristoforo Co-

Cl.
Įgula — Karališko Instituto 

studentai,, kurie siekė

i

italų patriotinės organizacijos 
surengė priimtuves, kūrioše da 
lyvavo miesto majoras W. Jac
kson.

Rugpjūčio 9 d., del didesnio 
pasigarsinimo. surengė paro
dą, kur dalyvavo visi atvažia
vusieji, kaip studentai, taip ir 
laivo darbininkai kartu.

Skirtumas tarp fašistinių 
studentų ir laivb darbininkų 
didelis. Studentų veidai aiš
kūs, linksmi, darbininkų—su
niurę, suvargę. Drapanose ir
gi didelis skirtumas. Jų bu
vimu pasinaudojo vietiniai ver
telgos. k. t., teatrų bei parkų 
savininkai, surengdami jiems 

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

visados buvo silpnas. Tik 
Schenectady kuopa yra di
desnė. Kitos kuopos mažiu
kės. Dat nemokėjo seka
mos kuopelės: 89 kp.—Am
sterdam, 107 kp.—Utica ir 

Antras Apskritys, Brook-; 237 kp.—Poolville.
; P e n k i o liktas Apskritys 

kp.,—Harrison, N. J.; 165 Ohio valstijoje.—Visos kuo-

laivyno manevrų Japonijos an ^kai
Komunistų partija išleido ir

Barškančioji gyvate liko ap- lyn, N. Y., 'teritorija. 136;
• 4- • 1 nR0^yta H’ nUStipO, iŠŠirgU- kp.,—xxaiiiouii, xx. u., xw vmv vmoujvję.— viovonuv-

„ tina' vevy- si 73 yaiaHdas po įgylimo. kp.,—Linden, N. J.; 172 kp., poš jau yra prišiuntę duok- 
Verpetas.

komunistų partija_______
išplatino lapelius 
suareštavo aštuoniolika ko- nuodyta ir nustipo, išsirgu-

—Yonkers, N. Y.; 231 kp., lių. ČleVėlande randasi

[iv.: ;ill . wiiiiwiiii)iiiiiiiinii f iii...  Tr'”
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Bet Žemėje Jis Liko Dar Sėklas
Saulute bėre spindulius savo, 
Rytžiemių vėjas šakas nulaužė, 
Ir tada beržo lapus užgavo, 
AĮętė prie žemės, trankė ir gniaužė.

Par paskutiniai pageltę lapai 
Trynės tarp šėlstančio rudens vėjo. 
Ir liūdnas vaidas—tarytum kapai 
Skaudų likiijną čionai pasėjo.

Ir sušvilpė vėjas, žemė pabalo;
Sniego pūkai kelius pripildė;
Pasiekė jis savo idealą: 
Suglamžė medelį, išdildė.

Ir matėsi kalnas baltojo sniego. . . 
Kaimietis miškan rogėmis šliaužia 
Mirusio beržo kirsti pribėgo, 
Kada lapeliai skausmu dar gaudė.

Kirto. Beržas apsiverkė skatismu. . 
Bet žemėje—jis liko dar sėklas.
Ir auštant pavasario saulei 
Bujojo beržo naujasis diegas.

O šiąpdien vėl vėjasttarpe šakų 
Pamario grožį vėl mena,
Ir kiek* tad berželiui saldžių jausmų, 
Kada lapelius grožis kutena...

—St. Butkus*

Sporto Svarba Jaunimo Judėjime
Didžiuma mūsų lietuvių draugų nekreipė 

domės į sportą arba į jį žiūrėjo su panieka. 
Šiems nesusipratusiems draugams sportas iš
rodė tiktai vaikams žaislas. Kartais ir kvai-

d las pasilinksminimas, bet dažnai pavojingas, 
Jr kaip tai “football” žaidimas. Kiti draugai sa- 

‘i kad sportas yra naudojamas buržujų mo- 
kokiose ir socialiuose kliubuose todėl, kad su- 

. Laikyti jaunuolių protavimą nuo politikos. Tie 
draugai atmeta sportą ir jie jį nenaudotų nei 
jnūsų jaunimo judėjime.

Bet dabar jau tas nusistatymas persimainė.
Ta draugų gfuįjė svarstė ir svėrė tą klau- 

’ tysimą,—jie pamatė, kad sportas turi vertę jau-
4 puolių judėjime. Sporto vertė yra tame, kad 
į k su juo mes galime patraukti jaunimą į mūšy 
HA organizacijas. Ir kuomet mes juos turime mū- 
1 organizacijoše,[ tuomet mes galime pradė- 
(ti šviesti juos ir padaryti klasiniai sąmonin

gais.
C ) Atletika juose yra prigimusi, todėl ji (at- 

X— JZečiZca) jaunimui interesinga ir patraukianti.
/ 1 'Yra labai sunku gauti jaunimas į mūšy poli- 

ter tines organizacijas. Bet tas pats jaunimas 
lengvai galima įtraukti į mūšy sporto kliubus. 
Kuomet mes juos turėsime suorganizavę į 

’ 4 mūšy darbininky sporto judėjimą, tai jauni
mas laipsniškai ir natūraliai liks dalis darbi

ninką klasės judėjimo.
Jei komunistai ir jų simpatikai miegos ir 

nenaudos sportą patraukimui jaunimo, tuo
met jaunimą pasigaus buržuazija. Ji aprū
pina jaunimą su YMCA, Boy Scouts kliubais, 
visokiomis užeigomis, sportu ir socialiais kliu
bais, kur jaunimas kvailinamas ir linksmina
mas buržuazijos naudai.

žinoma, šiose buržuazinėse organizacijose 
^daroma jaunimas patriotišku. Jaunimas to

kiose organizacijose išauklėjama taip, kad jis 
Kmato, jog kapitalizmas yra teisingas ir gražus, 

o kapitalistai geri. Taip jaunimą jie prirengs 
mirti už jų tėvynę (karo lauke).

Ir tai jau buvo tose šalyse, kur darbininkai 
neorganizavo jaunimą per sporto organizaci
jas ir kliubus. Finlandijoj laike pilietinio ka
ro (1922) buržuazija organizavo sportą, pa- 
akstino juos su politiniais buržuazijos svaiga
lais ir vedė kovon prieš revoliucionierius.

Daug yra atsitikimų, kuomet YMCA ir Boy 
Scouts, organizavo laužyti streikus. Taip pat 

jį mes galime imti klasikinį pavyzdį ir iš Vo
kietijos prieškarinio laiko. Kiekvienas vai
kinas įr ipergina valdžios buvo įtraukta į 
sporto judėjimą. .Tenais jie buvo mokinami 
paftiotizmo, o kuopiet išsiveržė karas, tai jau
ni sportininkai karžygiškai kariavo už kapi
talizmą, kuris juos taip išmokino.

Draugai, studijuokime padėtį atsargiai, 
į Buržuazija naudoju sportą laimėjimui jauni-

M «|jino ir mokina jį būti darbininkų klasės prie
šu, naudoja sportininkus sulaužymui streikų, 

F . kovai prieš revoliucionierius ir kariauti bosų 
^skelbiamuose karuose. 1

Lietuviai suaugėliai nieko neveikė taip il
gai jaunimo organizavime. Tad, atimkime tą 
galingą sporto ginklą iš bosų rankų! Padrą
sinkite lietuvių jaunimo sporto judėjimą! 
Auklėkime LDS jaunimo kuopas!

Lai gyvuoja vienybe tarpe suaugusių ir dar
bininkų jaunimo!

*

K-/ ..

■■

i
Henry Juška.

Mūsą Chorą Ekskursijos
Pastaruoju laiku mūsų chorai pradėjo da

ryti ekskursijas. Kitaip sakant, tai pasiva
žinėti į kitas kolonijas. Nęw Yorko apielin- 
kėj chorai dažnai susilaukia svečių, kuomet 
įvyksta “Laisvės” piknikai, čia atvažiuoja 
chorai net iš Pennsylvanijos, Massachusetts ir 
Connecticut valstijų—Worcesterio, Bostono, 
bei Wilkes-Barriu. Brooklyno Aidas taip pat 
važiuoja į Philadelphiją ir kitus miestus. 
Ekskursuoja Sietynas ir kiti.

Tad, ar verta' tos ekskursijos? Šį klausimą 
dabar pakėlė “Laisvėje” draugas iš Wilkes- 
Barriu, kuomet tenais nuvažiavo Aido Choras 
iš Brooklyno. Draugas mano, kad tai nerei
kalinga. Kodėl? Todėl, kad tolima kelionė, tai 
daug’ susidaro išlaidų chorui. Kita, kad del 
kelių dainų neverta taip toli važiuoti, nes tai 
vietiniai chorai, kurie yra veik visose dides
nėse kolonijose, gali, pajėgia sudaryti ir at
likti tokį pat programą.

Siaurai žiūrint į tokius motyvus,—jie turi 
pamato. Tačiaus, tai tik grynai viena pusė 
klausimo—finansinės išlaidos nustato šias 
draugo pažiūras. Tačiaus šios ekskursijos 
turi ir gerąsias puses. Mano manymų, ge
rosios pusės nusveria neigiamąsias.

Mes turime suprasti, kad mūsų chorai da
bar jau ne tie, kurie buvo 3-5 metai atgal. 
Seniaus mes turėjome chorus didžiumoj iš 
ateivių, taipgi ir suaugusių darbininkų. Da
bar mūsų chorai—jaunimas! Tas jaunimas ir 
savo psichologija yra kitoks, jis gyvas, pil
nas ambicijų, sporto, lyrikos, įvairaus ritmo! 
Jam durys į pasaulį tik atsidaro. Tad, drau

JUDŽIŲ-VEIKALŲ-TEATRO-KOMEDUOS-MUZIKOS
PERŽVALGA IR KRITIKA

“Reunion In Vienna”—Robert Sherwood | 
Kalbamas veikalas (Reunion in Vienna) per- j 

eitais metais buvo vaidintas Guįld. Teatro;, 
šiais metais jau padarytas į judžius (kalbius) 
ir plačiai rodomas šią vasarą. *

Buržuazinė spauda apie veikalą “Reunion in 
Vienna” atsinešė labai prielankiai. Veikalo 
autorių, Sherwooda, skaito prie pirmaeilių 
dramaturgų.

Veikalo turinys eina sekamai: Austrijos ka
rališkoji ponija (geriau sakant, tai tuo. tarpu 
jau ubagija) rengia pokilį rugpjūčio 18 die
ną, 1930 metų, kad paminėjus imperatoriaus, 
Franco Josepho I, gimimo šimtametines su
kaktuves. Tačiaus jau 10 metų nuo įsteigimo 
“demokratijos.” Hapsburgų valdžia jau bu
vo nuversta.

Tad sykiu ruošiania tas bankietas ir prisi
minimui, arba “apverkimui” senų gerų kara
liškų laikų. Bankietu rūpinasi daugiausia ka
rališkos kilmės pikta senė—Frau Lucher. Vei
kale yra šiek tiek pašaipos, satyros tai senai 
karaliaus šeimynai.

Bankietas ruošiama viešbutyj, kuris taip pat 
vadinasi dar senu vardu—Lucher. Tačiaus “po
nai,” kurie važiuoja į tą pokilį, buvę seniaus 
valdininkai, generolai,—dabar jau dirba už 
taxi šoferius, kiti dėvi dar senas uniformas, 
treti dirba raštinėse ir dar žemesniuose dar-

i buose. Dauguma jų išvaikyti į užsienius.
- Vienok judyje ši “senovės” pašaipa labai ma

žai matoma, originale ji aiškesnė. Tačiaus 
visgi matoma, kad “karališkas bankietas” ap
sieina su pigesniu vynu, su menka orkestrą 
ir kitas apskurimas matosi.

Veikalo herojais yra buvęs generolas Rudol
fas, felena ir Dr. Krug. Pastarasis yra šiau- 
čiaus sūnus, tačiaus jisai liko mokslininku, 
sėkmingu chirurgu ir “revoliucionierium” nau
jos buržuazinės tvarkos. Rudolfas, seniaus 
buvęs generolas, turėjęs meilės ryšius su Ele
na, turėjo pabėgti į užsienį ir taip su ja per
siskyrė. Jisai tenais liko tik taxi šoferiu, 
o Elena apsivedė su “naujo pasaulio” moks- > 
lininku Krugu.

šiame bankiete visi jie sukviesti. Slaptai 
atvažiuoja ir Rudolfas. Jisai dar laikosi savo 
senų tradicijų, dėvi uniformą. Gi Elena, kuri 
apsivedė su daktaru, jau perkeitė savo pažiū
ras ir visai nenorėjo eiti į tą bankietą. Ta
čiaus ją vyras išsiuntė.

Šiame bankiete atsinaujina vėl senas ro
mansas Rudolfo ir Elenos. Rudolfas paro
do savo žiaurumą, gašlumą, tiesiog gyvulišką 
“meilę.” Jisai net įsitraukia Eleną į savo 
kambarį pačiame bankieto sūkuryje. Tačiaus 
Elena, apsisvarsčius, išbėga pro kitas duris 
iš Rudolfo kambario ir bėga namo. Ją veja-

gai, mes negalime;špręšti: jaunimą (apie 15- 
-18 metų) Isuįiį .dįrkuįais, kurie esame apie 
40 arba daugiau melų.’

Tokios chorų ekskursijos šiam jaunimui yra 
dalis sporto. Jaunimas nori pamatyti, kaip 
atrodo Ameriką. Didžiuma jaunuolių, kurie 
gimę New Yorko apielinkėj, nėra buvę mai
nų rajone. Kurie tenais gyveną—nematę New 
Yorką. Todėl šios ekskursijos jaunimui yra, 
sportas, dalinai ir jų avantiūrizmas. Bet tas 
avantiūrizmas yra organizuotas darbininkų 
naudai.

Yra ir kiti pliušai, šios ekskursijos yra 
pačių.) choi’ų sportas. Kiekvienas choras, ku- 1 
ris ruošiasi važiuoti į kitą koloniją dainuoti, 
stengiasi pasimokinti geriau. Susidaro meno 
lenktynės. Suvažiavus į daiktą, chorai pasi
rodo vieni kitiems savo gabumus, išsilavinimą 
dainayime—pasimokina vieni nuo kitų, suvie
nodiną savo veikimą. 1

Chorų nariai sušipąžįsta su kitų kolonijų 
chorų nariais; o. tai yra geras dalykas. Kuo
met yra ruošiama tokios ekskursijos, jauni
mas apie jas kalba, jose dalyvauja, vieton už
siėmimo kokiu buržuaziniu sportu, asmeniniu 
avantįurizmu.

Tame yra ir organizacinė riauda. Tokios 
ekskursijos palaiko jaunimą chore. Gi toje 
kolonijoje, kur choras važiuoja dainuoti, dau
giau ^ueina jaunimo ir pašalinės publikos, nes 
tikisi pamatyti jaunimą, išgirsti chorą, dai
nuojantį iš kitur atvažiavus. Tad ir grynai 
finansiniai ne visuomet būna tik nuostoliai iš 
tokių ekskursijų. Tokias lėšas dažniausia patys 
choristai apsimoka.

Mano manymu, tokių ekskursijų reikėtų 
dar daugiau. Visai būtų geras dalykas, kad 
mūsų1 chorai suruoštų savo rūšies olimpiadą. 
Suvaliuotų bent rytinių valstijų arba vakari
nių cjiorai ir padarytų kontestą. Tuomet rei
kėtų paskirti tam tikros dovanos. Šiuo 
klausimu reikėtų pakalbėti chorų susirinki
muose.

Tokios kontestinės lenktynės pastūmėtų 
mūsų chorus pasispirti dainavime gerų darbi
ninkiškų dainų.

> Menininkas.

si Rudolfas į namus, laužiasi pro duris, ir įsi
veržia į Krug namus, čia jisai susitinka su 
Elenos vyru.

Šioje vietoje jau turėjo būti kova tarpe 
dviejų herojų—demokratijos ir monarchijos. 
Tačiaus visai kitaip išėjo. Kuomet už Eleną 
jie susirokavo, Krug pasirengė į dueliaus ko
vą, nusimetė švarką. • Bet Rudolfas griebėsi 
įrankio, tuomet Krug atsisakė muštis.

Pagaliaus jie susitaikė. Rudolfas Eleną 
paliko mokslininkui Krug ir pasižadėjo 
ką nors nuveikti. Atgal į užsienį pats Krug 
išleido Rudolfą slaptai su valdžios vežimu. 
Pastarasis taip pat žiedą ir kitką sugrąžino 
Elenai.

Iš veikalo galima padaryti išvadą, kad tar
pe demokratijos ir monarchijos įvyko taika. 
Jiems ir nėra ko kariauti. Demokratinė po
licija ir valdžia paperkama. Reikia pasakyti, 
kad tai ir tinka dabartinei buržuazijai. Tik 
tais laikais, kuomet buržuazija buvo jauna, kuo
met jinai kovojo už savo teises, tai tik tada 
ji ir buvo revoliucinė, kovinga. Veikalas bur
žuazinis visoj pilnumoj. Nieko naujo jame, 
nieko pamokinančio.

Judžiai Ant Broadway
“Captured" (Sugautas).—Judis, pagamin

tas iš Sir Philip Gibbs apysakos. Tai karo 
judis. Vaizduoja Vokietijos kalėjimo kempę. 
Rodoma, kaip du Anglijos oficieriai ir mergi
na papubla į Vokietijos “žvėriškas” rankas.

Paskiauš įvęlta rusas į tą malimalienę. An
glijos oficierius Digby turį reikalų su Allisono 
pačią. Jisai slaptai išeina iš kempės, kad 
apsilankyti pas Allisono pačią. Bet tą 
naktį, kuomet šitas ikąrininkąs išeina iš kem
pės, vokietė mergina tampa išžaginta ir už
mušta. Digby už tAi apkaltinamas ir siunčia
mas Anglijos aripijai sulig tarptautinėmis 
karo teisėmis. Allisonaš ’ bandb įtikinti Vo
kietijos komandierą, kad Anglijos gentelma- 
nas prie to negali dasileisti. Jisai, sakoma, 
nekaltai kaltinamas.

Pagaliaus, kuomet atėjo valanda sušaudyti 
Digby, tai Allison iškelia, kad tą kriminališ- 
ką darbą atliko “durnas rusas.”

Paskiaus Allison planuoja 1 pabėgimą iš 
kempės visiems kaliniams, šitas karininkas 
toks pasišventęs, kad jisai net savo moterį 
praranda del kalinių gelbėjįmo.

Veikalas karinis, bet ne prieš karą. ' “Cap
tured” judis yra pilnas agitacijos už karą. 
Jisai ir akstiną, kaip reikia pasiaukoti “gyni
mui tėvynės ir gelbėjimai savo kareivių.”

“Savage Gold”—Laukiniy Auksas
Judis, kuris dabartiniu laiku rodomas Cameo 

Teatre, “Savage Gold,” turėtų būt tikrai moks

linis. Skelbiama,: kad tai ’■ “autentiškas, aūto- 
ritetiškas ir tikras” veikalas.

Jame turi būti apsakyta ekspedicijos ke
lionė į Ekuadorių gelbėjimui draugų, kurie 
nuvyko tenais tyrinėjimo tikslais. Veikalas 
turi gražių ir žiaurių scenų, tačiaus toli gra
žu, nuo to, kaip kad tikėtasi.

Vienok jį verta pamatyti. Jame matoma 
ir geografinių nurodymų. r :

“Movie Classic” žurnalas rašo, kad Ameri- 
j kos judžiai jau bus “socialiai sąmoningi.” 

žinoma, “klasiniai sąmoningi,” tai reiškia, kad 
jie bus buržuaziniai-klasiniai są’moningi.

Pavyzdį tokių judžių nurodo į “Cavalcade,” 
'“Gabriel Over the White House” ir kitus. Tai 
labai teisinga, nes Amerikos judžiai dabarti
niu laiku virsta labiau sąmoningai ginanti ka
pitalistų klasės reikalus.

“Wild Children of the Road.”—Toksai judis 
dar tik gaminamas. Skelbiama, kad šitas ju- 

' dis parodys Amerikos benamius vaikus. Se
niaus Amerikoj buvo rodoma judis apie So
vietų Sąjungos vaikus-pabėgėlius. Bet dabar 
jų jau nėra Sovietų Sąjungoje. Tačiaus tokie 
vaikai atsirado visose kapitalistinėse šalyse.

Skirtumas tarpe tų* judžių jau dabar galima 
numatyti. Sovietų Sąjungoje gamintame ju
dyje mes matėme vaikus ir išvadas, kaip tie 
“laukiniai” vaikai galima sunaminti. Gi Ame
rikoj gamintame judyje mes matysime vaikus, 
bet nebus matyti, kas reikia daryti, kad tie 
vaikai būtų “naminiais.”

V. B.

Tavorinis Traukinys
i

Po savaitei laiko 
šėlusios audros, 
Įspūdis graudus be saiko 
Ryte saulėtos dienos.

švilpukas sujudino orą
Ir kažkas tolumoj prabilo, 
Lyg pasisakė gyventi norą 
Ir greitai nutilo.

Štai tavorinis traukinys, 
Sunkiai alsuodamas, atėjo, 
Ir ve koks reginys: 
—Bedarbiai jame gulėjo.

Prisiartinęs lyg atgijo;
Bedarbiai skubiai žemyn ritos;
Policija juos šalin vijo:
—Vieni nubėgo, kiti pusgyviai liko.

Miškų Darbininkas.

Kovon už Laisvę Smarkyn

Trečias Puslapis 

Yonkers, N Y^Zi^ioš

Kaip Roosevelto New Deal^ 
Veikia

Alexander Smith’s divonų,.f 
dirbtuvėje vieną dieną bosąį 

j pasakė, kad dirbtuvė pradedu’?,' 
įdirbti pagal naują planą: vir
si darbininkai dirbs po 40 va-‘ 
landų į savaitę ir bus pakelta 
10 procentų alga.

Bet tai nėra joks pakėlimas; * 
tik dar nesugrąžina nei trečios • 
dalieą, ką buvo nukirtę pas- ’■ 
kutiniais metais. Tačiaus dar- - 
bininkai vis tiek nusidžiaugė/ 
bet už savaitės laiko persitik
rino, kad bosai melavo! dą-J 
bar daug darbininkų gąuu’a“; 
dirbti po 10 valandų vietoj 40.

Dar kitas dalykas. Bos’ąi 
verčia moteris dirbti ant dv0- 
jų staklių, kas yra labai sum 
ku, ir jos mažiau uždirba, ne-, 
gu ant vienų staklių. Dirbairit 
ant vienų staklių, moka po' 5 
centus nuo jardo, o ant dvet 
jų staklių—po 3 centus nuo 

I jardo. Bosai apgauna darbi, 
ninkes; sako, ot dirbk ant dveT 
jų staklių pO 3 centus jardui,, 
tai tau pareina 6 centai. Bet 
ant dvejų staklių mažiau jAY*-’ 
du padaro, nes labai sunku. 
Dabar darbininkės supranta, 
kad jas bosas apgavo; visos' 
mato, kad jas labai išnaudoja; • 
ir jos prašo boso, kad tas pa
velytų dirbti ant vienų stakr, 
lių ; bet bosas pasako: kad ne-, 
nori dirbti, eik namo.

Darbininkai maldavimu ne
pagerins sau padėties; turi vi
si susiorganizuoti į Nacionalę 
Textile Darbininkų Uniją; ta
da galės atmušti bosų žiauru
mus.

Divonų Audėjas.

BALTIMORE, MD.

Kovon, visi brqliai, 
Gana jau miegoti! 
Draugai mūs kovoja; 
Mums laikas atbusti.

Niekas mus nepaliuosuos
Iš skriaudų ir vargų.
Niekas mums laisvės neduos
Be mūsų pačių jėgų.
Organizuokimės smarkyn, 
Jungkime spėkas tvirtyn!
Po komunistų vadovybe 
Ruoškimės kovon greityn!
Nepanešame jau vargų, 
Ko mes dar laukiame?
Neleiskime brangių dienų, 
Drąsiai kovon patraukime!
Ponai nemažins mums vargų; 
Jie marina mus badu.
Jie rengias mus žudyti, 
Krauju laukus aptaškyti.
Gana jau vargus kentėti, 
Gana išnaudotojus penėti, 
Laikas šviesą praregėti, 
Gana tamsybėje merdėti!
Jau peryėlu tada bus 
Kovoti prieš nevidonus, 
Kuomet regėsime vien kapus, 
Lavonais nutiestus laukus.
Dabar tasai laikas, 
Budėkime, broliai, greityn!

< Sujungtomis spėkomis
Kovon už laisvę smarkyn!

J. J. Butkus.
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
tam tikrai parengimus,; “pa
res,” kas sutraukė daug jaų-r 
nimo, ypatingai jaunų mergi
nų1 italų kilmės patirti, koki 
“meilūs” Italijos studentai. O. 
kaip jie gražiai išrodo!

Ne viena italė darbininkė 
nurijo seilę.

Kada atvykę studentai, ku
rie daugiausiai gyrėsi esą “ka-. 
rališkos” kilmės, ūžė, baliavo-., 
jo su įvairaus tipo mergino
mis, tuo kart laivo darbinin- 

;kai laive basi vaikščiojo; nors 
aprėdalas pakenčiamas išvaiz
dai, bet basos kojos darė blo- 
gą įspūdį į kiekvieną atsilan
kiusį ten jų laivo pamatyti; 
kas buvo galima kasdien nuo 
5 iki 7 vai. vakaro.

Daugiaus, del kalbos skirtu-' 
mo, apie tų vargšų gyvenimą, 
patirti neteko. Perkalbėtojų 
ant laivo neturėjo.

Fašistiniai svečiai, majoro ir 
gubernatoriaus Abb. Ritchie jų 
sveikinimas, tai aiškus slinki
mas linkūi fašizmo Jungtinėse 
Valstijose, jei darbininkai ne
bus ganėtinai organizuoti tani 
žygiui atremti.

Vinco Duktė.

Birmingham, Ala.—Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo vadovybėje ir inici
atyva pradėjo organizuotis 
Komitetai Veikimo prieš 
Lincą. Juodveidžiai ir balt- 
veidžiai darbininkai vienijas 
kovai prieš kruvinąjį Ku 
Klūks Klaną. * <

TUOJAU ĮSIGYKITE MASIŲ DAINĄ
i Tik dabar tapo atspausdinta žodžiai ir gaidos darbinin- 
} kų klasės masinės dainos anglų kalboje:

j THE SCOTTSBORO BOYS SHALL NOT DIE
$ Perkantiems nemažiau 10 kopijų kaina tik 2c. už ko-
? piją. Chorai tuojaus reikalaukite tų dainų ir. platinkite 

jas visur piknikuose ir kituose susirinkimuose.
į Jų Reikalaudami Rašykite sekamai:
| J. NALIVAIKA, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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MENO SKYRIAUS DALIS
Atsiminimai Iš Pasaulinio 

Karo Laikų
Parašė Pjautuvas

I

KARAS
'T’EN, kur Nėris į Nemuną teka; ten, kur 

• * šventoji pakuždomis milžiniškiem šilam 
žilų senelių pasakas sako; ten, kur mano tė
velis ir-motutė gimė ir nuo kūdikystės dienų 
pas buožes tarnavo,—ta šalis—Lietuva.

Čia apielinkė—labai graži: į rytus, ant kal
nelio, storėjo Ąritakalnių kaimas; į šiaurių ry- 

? tus—Jutkohių; į pietus—Stundiškių dvaras; į 
vakarus, klonyje,—Svietiškių dvaras; šiaurių 

. : pusėje—Kulniškių kaimas, šią apielinkę ratu 
juosė nedideli miškai.

Gražus rugsėjo mėnuo. Mano tėvukas bai
gė statyti grįčią. Aš tuomet buvau septynių 

.! metų “senis.”
Kada budavotojai sukabino krekles ir iš 

•’ dviejų pagalių sukalė kryžių, ir prie to kry
žiaus prikalė beržinių šakų vainiką, tai buvo 
ženklas, kad baigia budavoti namą. ‘

Diena baigėsi ramiai. Saulutė slinko už 
miško ir kloniai apsitraukė širmais rūkais.

Mano tėvukas triūsėsi apie namą; taisė ak
meninį pamatą, o mane vis ragino greičiau 

<. rinkti mažesnius akmenėlius ir nešti prie jo. 
Bet, saulutei išnykus, pasidarė tamsu ir dau- 

jgiau negalima buvo dirbti.
Tėvukas sustojo dirbęs, atsilošė į užpakalį, 

kad išlyginti nugarkaulį, kuris jam skaudė
davo nuo perilgo susilenkime. Jis atsigrįžo

* į vakarus ir žiūrėdamas į tą vietą, kur nu
sileido saulė, persižegnojo ir pradėjo pote
riauti. Bepoteriaudamas pamatė padangėje 
ką tai tokio nepaprasto. Tik užgirdau, kad 
pradeda poteriaut tankiau ir garsiau, paga
liaus, nutraukė “tikiu į dievą tėvą” ir pirštu 
parodė man:

“Sūnuti, ar matai, koks ten didelis nuodė
gulis kabo ant dangaus?”

“Kur?” paklausiau jo.
“Štai, ten, vakaruose, kur nusileido saulutė,” 

paaiškino jis man.
Tiesa, ten toli, toli dausose, galima buvo 

matyti: sieksninis koks tai juodas daiktas ka
bėjo. Neužilgo čia prisirinko kaimynų ir visi 
sulipom ant namo ir žiūrėjom, kas atsitiks 

-- su tuo nuodėguliu.' Ilgai tas nuodėgulis ka
bėjo vietoj, bet paskui pradėjo krutėti ir, 

»■;' pagaliaus, visai išnyko,,,
Kaimiečiai kalbėjosi tarp savęs ir rūkė pyp

kes;, „bekalbėdami priėjo prie karštų ginčų: 
vieni sakė, kad tas nuodėgulis, kuris kabėjo 

‘‘ore, virš miško, buvo dievo rykštė; kiti,—kad 
;tai yra karo ženklai. Ir taip susiginčijo, kad 
vos nepradėjo muštis. Bet jiem neteko ilgai 

’ginčytis. Vienas iš rimtesnių kaimiečių, ku
kris visuomet į dalykus žiūrėdavo šaltai,— 
' pasiūlė: J -

“Ką dabar čia jūs ųtarijat? pašaukit Va
ciuką, tai jis jum pasakys... ”

“Teisybę sakai, Petrai!” šuktelėjo Jonas, 
barškindamas pypkę į nagą. “Nemokinti žmo- 

‘ ihės, tai vis nemokinti... O, ateis Vaciukas, 
tai jum pasakys, kas ten buvo.”

* Neilgai trukus susirado ir Vaciuką.
“Na, kas atsitiko, vyrai?” užklausė Vaciukas. 

;“Ot, ve, tie seniai, pamatė nuodėgulį ant 
‘ dangaus ir pešasi...”

Vyrai aptilo ir pradėjo aiškinti, kaip tas 
-nuodėgulis kabėjo ore, ir kaip jis pranyko. 
Vaciukas nusišypsojo simpatiškai ir tęsė: 
» “Mat, negalima žinoti, kas ten buvo, bet 
veikiausiai, kiek man yra žinoma, tai zepeli- 
nas. Laikraščiai rašo, kad Vokietija išrado 

..tokius didelius oro laivus, kad gali sutilpt apie 
‘septyniasdešimt ypatų į tą milžiną.”

“Oi! Broleli, tai jau velnio išradimas, aš tau 
sakysiu,” nustebusiai kalbėjo Petras.

Visų kaimynų akys buvo atkreiptos į Va/ 
- !ciuką. Jie dabar rūkė pypkes ir atydžiai 
i blausėsi, ką Vaciukas pasakojo.
i.‘ “Ne, tai ne-velnio išradimas, tai mokslas,
■ Įfftšovė Vacjukas.

Kaimiečiai ilgai argumentavo ir nenorėjo 
r. sutikti su Vaciuko išvadomis, bet po ilgų 
-argumentų sutiko, kad reikia klausyti, ką mo- 
-kyti‘sako. Nekurie kaimiečiai vis dar buvo 
J tos nuomonės, kad tas nuodėgulis buvo kokios 
f tai koronės apsireiškimas, ir bediskusuodami 
! skirstėsi kas sau.

Apie vidurnaktį visi sumigo. Užviešpatavo 
; nakties tyla. Vien tik mėnulis, įkopęs į vidurį 
; dangaus, vedė griežtą kovą su nakties tamsa: 
’ jis panaikino ilgus, nuo medžių besitęsian-
* čius šešėlius; jis prakošė savo skaisčius spin
dulius pro žilus rūkus, bekylančius nuo klonių,
pievų ir ežerų. Nutilo žiogai ir čirkšliai be- 

•>kėlę orgijas dilginių ir varnalėšių krūmuose; 
^taip pat ir varlės balose ir užtvankose baigė 
, savo koncertinę.-programą, tik kada-nekada ga
ilimą buvo girdėti nenuoramų solisčių balsai, 
;Jcurie ardė nakties tylą.
, Bet kas kita su mano Margiu šuneliu: mė- 
;nulis kovojo su tamsa, o ^Margis su mėnuliu.

Jis energingai staugė ir lojo ppeš mėnulį.
Pasakiška gamtos grožė: pilni sodai vaisių, 

obelių ir slyvų medžiai, lingavo nuo silpno 
vėjelio; prinokę ankstyvi obuoliai krito ant 
žemės.

Naktis rami kaip ir visuomet. Tik pary
čiu girdėjosi kokie tai nepaprasti žmonių šū
kavimai.

Pilnas kaimas žmonių: jie važiavo su pri
krautais vežimais įvairių daiktų: vyrai ėjo 
pėsti; moterys ir vaikai sėdėjo ant vežimų; 
prie vežimų buvo pririštos karvės; kai kurie 
vežėsi, antis ir vištas.

Kaimiečiai, išgirdę nepaprastą trukšmą, su
kilo dar prieš saulėtekį, ir išėję ant gatvės 
teiravosi, kas atsitiko.

Vaizdas buvo nepaprastai įdomus: vieni 
sankeleiviai sustojo mūsų kaime; kiti, kurie 
nebuvo pavargę, važiavo toliau.

Kaimiečiai apspito sankeleivius ir klausi
nėjo, kur jie .važiuoja; pastarieji pasakojo 
bauginančias žinias'. Vienas iš keliauninkų 
būrio sakė:

^‘Augilstavo miškuose eina dideli mūšiai, 
'žmonės bėga nuo karo. Jau pas mus galima 
girdėti kanuolių griaustiniai,” išgąstingai kal
bėjo senyvas žmogus.

“Tai kur jūs dabar važiuojate?” klausė kai
miečiai.

“Bėgame į Rusiją, į Maskvą,” atsakė ke
leiviai.

“Ar visi bėga?” klausė susiinteresavę kai
miečiai.

“Jauilesni visi; tik seneliai ir kurie ligoti, 
nesveiki, pasilieka namie, ” t atsakė keliaunin
kai.

Pas mūs kaimiečius kilo sujudimas. Jie 
nežinojo ką daryti: visas kaimas virto augš- 
tyn kojom... Saulutė pakilo augštyn, karvės 
mūkė tvartuose; kiaulės žviegė,—niekas nesi
rūpino jais. -

Kaimiečiai, susigrupavę būreliais, ant gat
vės diskusavo.

“Gal reikia ir mum pradėti rengtis, nes gali 
būt pervėlu...” kalbėjo Motiejus, nedidelio 
ūgio, juodų ūsų, kreivų kojų, žmogelis.

“Bet kur rengtis? Kur bėgti? Kaip gali 
palikti gyvulius tokioje betvarkėje?” susikarš- 
čiavęs greitai kalbėjo apie šešių pėdų augščio 
vyras vardu Aleksa. Jis buvo palinkęs, ries
tos nosies, kaip buldogas—plikas.

“Jau apie gyvulius nei nesvajok, žiūrėk, 
kad savo kailį sveiką išneštum, tai ir viskas! 
P jei sveikas būsi, tai ir vėl priauginsi...” 
perkirto Alfukas.

“Vyrai, aš manau, kad mano planas tai ge-_ 
riausias! Ginkime karves ir kiaules' laukan, ir 
vaikai lai gano, netoli kaimo, ant pūdymo. O 
mes einame kasti apkasus,” pasiūlė Aleksa.

Motiejus nusijuokė ir pajuokiančiai tenoro 
balseliu tęsė:

“Kad tave perkūnas, tai ir būk tokiam dur
nam?! Nu, nu, užvolios tau granatą ant ap
kaso ir po tau, vyruti; ir su tavo gyvuliais, ir 
tavo visa šeimyna.”

“Gerai, kaimyne! Aš ir manau... iškasiu 
apkasą savo darže: smėlynas, tai ten nei van
duo neprieis, nei kulkos nepalies. O Motiejus 
lai važiuoja,” rimtai kalbėjo Alfukas.

Kaimynai negalėjo susitaikyti: vieni norėjo 
pasilikti namie ir kasti apkasus; kiti norėjo 
bėgti kaž kur tolyn, apleisti namus ir gyvu
lius, kad tik išsisaugot nuo ugnies.

Mano tėvukas irgi dvejojo. Bet, pagaliaus, 
nutarė važiuoti į Rusiją su Motiejų.

Dabar Aleksa su Alfuku nuėjo kasti apka
sus. Tą patį darė ir kiti kaimynai. O mano 
tėvukas ir Motiejus pradėjo rengtis prie 
lionės.

(Daugiau bus)

Budėkime

Už ginklų, karžygiai klasės proletaro, 
Už ginklų, nes angys ruošias j žu.dynę 
Ir taikos įgilti į krutįnę aro. . .
Taikosi parblokšti darbininkų tėvynę, 
Kurios mirties laukia eibės nevidonų, 
Turtuolių, caristų išlepusių ponų. .

Už ginklo, nes karo siaubūnas didėja! 
Didėja plėšikų godus apetitas.
Jie ugnies ir’kardo sėklas plečią-sėja, 
Kad žemę prislėgtų vėla karas kitas, 
Kuris sunaikintų darbininkų kraštą 
Ir vėla užkrautų caristinę naštą.

ke-

Bet lai nesidžiaugia carų pakalikai, 
Lai nagų netiesią link žemės Sovietų. 
Darbininkų minios atsakys tai klikai, 
Surengdamos karštą, netikėtą lietų, 
Nuo kurio smarkumo susmuks jųjų riĮtės

• Taip pat, kaip susmuko galia caro Mikės.

Per šimtmečius vilkę mes vergijos ?pąštą, 
Mokam apkainuoti švyturį liuosybės, , 
Kuris šviesa savo išdabino kraštą, 
Liekanas naikina skurdo, neteisybės, 
Į naują būtybę mums išeitį rodo, 
Linkui proletarų nevystančio sodo.

Raudonas Juokas.

eratūros vai. vakare, po. num. 1831 South 2-nd 
St. Draugai, ateikite visi.
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Draugijos Antro Apskričio Darbui Planas
Į * * r . .<

18 rugpjūčio ALDLD 2-ro Apskričio Komitetas laikė saVo 
susirinkimą, kuriarpe -buvo, peržiūrėtąs šio apskričio kuopų sto
vis ir pastebėta, jog iyeik visose kuopose labai daug narių dar 
nęra užsimokėję duokles už 1933 metus. Tai didelis apsileidi
mas kuopų valdybų, ’ žinopia, ir pačių narių.

Apskričio Komitetas šaukia į darbą kuopą valdybas skubiai 
kolektuoti duokles iŠ neuzsimokėjysią narių ir tuojau jas siųsti 
centrui. IČu'rfe iš' natrių ’neatsįlanko į susirinkimus, pas tuos 
reikia eiti J namus iii raginti, kad užsimokėtų. Centras rengia
si spausdinti drgl V J Kapsuko knygą apie, Sovietų VūĮdžią Lie
tuvoje, tąt pinigai jd^aričiai reikalingi, j : 'J

Artinantis žierpūš ^ezūnui, Apskričių Komitetas i rūpinasi or
ganizaciniu darbu savo ribose. ALDLD paskutinis suvažiavi
mas -labai sumažino įstojimo mokestį; nuo 50c. iki 10c., ir tuo- 
mi palengvino gayimą naujų narių į Draugiją. Todėl Aps
kričio Komitetas prašb jūsų kuopos valdybos skubiai iškolektuo- 
ti duokles iš visų narių, kurie da\r nėužsimokėjo, ir šaukia į dar
bų gauti naujų narių Draugijai. 1

Naujų narių gavimą Apskričio Komitetas skaito labai svar
biu dalyku ir prašo visų narių tą klausimą imti labai rimtai. 
Apskričio Komitetas, išanalizavęs kiekvienos kuopos veikimui 
sąlygas, paskyrė kvotas, kiek gauti naujų narių. Skyrė lengvas 
kvotas, tokias, kad kiekviena kuopa be vargo galėtų išpildyti. 
Kvotos yra sekamos:

1 kp., Brooklyn, N. Y., 
54 kp., Elizabeth, N. J., 
24 kp., C. Brooklyn, N. Y., 

kp., į Ridgewood, B’klyn, 
kp„ Great Neck, N. Y., 
kp., Paterson, N. J., 
kp., i Harrison, N. J., 
kp., Linden, N. J., 
kp., Į Cliffside, N. J., 
kp., Richmond Hill, N.Y.,

55
72
84

136 
165

77 
185

25
10

5
5
5

3
8
3 
3

S. Tureikis.
(200-201)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras turės savo “outing” —

5
23 

138 
212

kp., Newark, N. J., 
kp., Bronx, N. Y., 
kp., Maspeth, N,. Y., 
kp., Bayonne, N. J.,

16 kp., Jersey City, N. J., 
kp., So. Brooklyn, N. Y. 
kp., Hillside, N. J., 
kp., Yonkers, N. Y., 
kp. E. White Plains, N.Y.,1

147
200
172
118

Freehold, N. J., ir Huntington, N. Y., kuopos silpnai gyvuoja, 
tai Apskričio Komitetas joms naujų narių gavimui kvotos ne- 

; skyrė. Nutarė pasiųsti draugus iš komiteto pagelbėti tom kuo
pom susitvarkyti.

Apskričio Komitetas taip pat darbuosis, kad pagelbėt kuo
pom gavime naujų narių. Jo pagelba bus tokia: Dudens sezonu 
rūpinsis surengti prakalbas ten, kur mūsų veikimas silpnas. 
Prakalbas rengiant, bus duodama ir dailės ibei muzikos pr ogra
ma. Kalbėtojų ir dailininkų kelionės kaštus padengs pats Ap
skritys.

Kad šis mūsų pasiryžimas vyktų, prašome kuopų valdybų 
pranešu Apskričiui, kada jūsų kolonijoje būtų patogiausia turėt 
tokius susirinkimus. O kur nėra ALDLD kuopos, tose vietose 
darbininkiško judėjimo simpatikai turėtų rūpintis surengimu 

j prakalbų ir stengtis suorganizuoti kuopą. Tuo reikalu tuojau 
i veikite. Malonėkite rašyti Apskričio sekretorei, kuri duos 
i jums jpatąrimųs, kaip tai reikia daryti.

ALI)LD naujų narių gavimui'vajus prasidės su 15 d. spalių 
š. in. ir tęsis iki 1 d. sausio 1934 m. Laike vajaus reikia 
būtinai laikytis pas darbininkus. į stubas. Geriausias pasiseki
mas gautu, naujų tnarių yra stubose, kur galima .plačiau pasi
kalbėti, labiau susidraugauti ir įtraukti darbininkus į organi
zacijai

Eidami po stubas, turime/ neštis tinkamos literatūros ir ją 
platinti. T^uom laiku, kada ALDLD vajus eis, bus vajus ir mū
sų darbininkiškos spaudos platinimo. Kiekvieno šios organiza
cijos nario yra būtina pareiga gauti “Laisvei” ar “Vilniai” nors 
po vieną naują skditytoją. “Daily Wolkerio” platinimas taip 
pat yra mūsų visų būtinas darbas.

Kiekviena kuopa savo susirinkime turi apsvarstyti virš minėtą 
veikimo planą ir rūpintis sulig jo darbuotis naudai darbininkiš
ko judėjimo.

Draugiškai,
ALDLD 2-ro Apskričio Sekr.

A. A. Lideikienė,
17-23 Orchard St., 

Great Neck, N. Y.

išvažiavimą Labor Da 
Susquehanna River, ki 
tą Choras turėjo save 
yja maudynėj ir tuj 
žaislų. Taipgi dainuo 
if Merginų Sekstetas
Kviečiame visus.

Labor Day, Sept. 4 d.. 
River, kur pereitą kar- 

savo “outing.” Čia 
turėsime yisokių 

Aido CrtMtes 
Įžanga *25c.

Komitetas.

KAIP IR IŠ KUR VAŽIUOTI Į

“Laisves” Pikniką
Kuris Įvyks Rugs. (Sept.) 3,1933

PHILADELPHIA, PA. 1
IŠ BROOKLYNO BUŠAI IŠEIS NUO “LAISVĖS” 

SVETAINĖS, 427 LORIMER STREET
Du busai išeis 8-tą valandą ryte, 
atgal grįš 6:30 valandą vakare

KELIONĖ Į ABI PUSI PAVIENIAM—$1.50;
PORAI—$2.50.

BrooHIyniečių prašome užsiregistruoti tuojaus. Nes 
jei iki 27 negausime pakankamai publikos 4 busams, 
tai vieną atsakysime ir tą pačią dieną vargiai begau
site buse patalpos.

Newark, N. J. Apielinkei Žinotina
Kas norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, kuris įvyks 

Sept. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuojaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams St. arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taipgi ketverge 
galėsite užsiregistruoti Jurginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktikų.

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame piknike pa
ėmė 2 busus. Kelionė į abi puses bus nuo $1.00 iki 
$1.25. Mes esame pasirįžę sudaryti šimtą publikos 
iš Newarko į šį didžiausį pikniką. Prašome padėti 
mums atsiekti savo pasibriežtą tikslą. Parodykime, 
kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodčme “Laisvės” 
piknike Brooklyno, dabar pasirodykime dar geriau.

Komitetas.

Elizabeth, N. J. Visuomenės Atydai
Bangos Choras busu važiuoja į šį milžinišką pik

niką ir ten dalyvaus programoje. Kas nori gali va
žiuoti su Bangos Choru. Kelionė $1.00 į abi pusi. No
rintieji važįuotį tupjąųę .užsiregistruokite kliube, 
408 Court Street.

Kiti du busai išeis 9-tą valandą ryte ir 
atgal grįš 7 :30 vai. vakare.,

■ ; »< • K t > ■

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.

I ABI PUSI, NEW YORKAS- r 17 9 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE / 0 — 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE
_ 39 BROADWAY, NEW YORK _

Iš Camden, N. J., Cigarmeikeriy Streiko i
Tūlas laikas atgal buvo įse- buvo tuoj areštuota; n taip, •Tūlas laibas atgal buvo išė 

jusibs į streiką, cigarų darbi- 
! ninkės Congress Cigar Kom- 
I pandos delei bosų žiaurumo 

ir mokesnio numušimo; bet 
rugpjūčio 21 d, kompanija su 

;policija sulaūže streiką,' ,tįk 
bislįų darbininkėm primesda- 

■ mai
Darbininkės reikalavo savo 

senos algos, kur kompanija 
j jbuyo numušusi; bet kompani
ja su darbihinkėmis visai- ne- 
norėjo skaitytis ir įsistatė į 
largųs NRA.

Rugpjūčio 18 d. kompanija 
išsiuntinėjo darbininkėms ląiš 
kus, žadėdama pakelti algą ir 
sutrumpinti dąrbo valandas, 
tik kad darbininkės sueitų 
dirbti. Darbininkfėš išrinko 
delėgacjją pasiųsti pas kom
paniją, kad paklaustų, kokias 
kompanija išlygas duos. Dar
bininkės buvo nusitarusios su

eiti-’pąs/^btuyę įr laukti savo 
delegačių. Bet iš ryto kompa
nija apsistatę poficman.ais dir- 

. btuvę, ir policmanai, kur tik 
pamatė merginą stovinčią, tai 
tuoj varė į dirbtuvę; o jeigu 
kuri atsisakė eiti dirbti, tad

buvo tuoj
areštavo, rodos, 19 merginų.

Bet kurios merginos vėliau ' 
atėjo prie dirbtuvės, tos, nie-1 
ko nežinodamos, kur randasi
! ’(Tąsa 5-tam pusląpyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. ir LDSA 54 kp. 
šaukiamas nepaprastas' šusirinkimas, 
Įvyks utarninke, 29 rugpj.—Aug., 7 
vai. vakare, 111 W. Market St. Visi 
ir visos dalyvaukite šiame .susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų ap
tarimui.

Sekr. K. Kubelius.
(201-202)

V7
.GtRlflŪsifl DUONA
hSCHOlf S BAKING
1/ IO SCHOL£5 5TR. BROOKLYN, NV'

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Pranešimas visai Scrantono apie- 
linkei, kad čia yra rengiamas pik
nikas 27 d. rugpjūčio—Aug., ant J. 
Runo 
ną ir 
niką rengia Scrantono jaunuoliai— 
YGL. Taigi mes atsišaukiame j vi
są Scrantono visuomenę 'prašydami 
draugiškos paramos šiam mūsų pa
rengimui, už 4ką mes iš kalno taria
me ačiū!

f

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks panedčlyj, rugpjūčio 28 d., 7

farmos. Prasidės 12 vai. die- 
tęsis iki vėlai vakare, šį pik-

Taigi mes atsišaukiame į vi-

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
keti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkėa,^ 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stągg 9645 Šav. V. LUKOŠEVIČIUS*

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.
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Braižiniai1919 Metais Plieno Darbininkų Streikas
(Sulig Wm. Z. Foster1© knygos—“1919 Steel Strike.”)

Mn f) ko

2. Nacionalis Kohiit,etas tęsė 
budavojimą savo organizacijos. 
Nesąmoningai ir tos kompaničnos 
unijos pagelbėjo komitetui. Pora 
savaičių prieš didįjį streiką, plie
no kompanijų viršininkai nusive
žė kornpaničnų unijų general] ko
mitetą į Atlantic City, pavalgy
dino ir prigirdė juos ir paskui 
įsake jiems priimti rezoliucijas, 
smerkiančias nacionalį streiko ju
dėjimą.

4. Unijos nutarė laikyti parodą 
pora savaičių prieš Labor. Day. 
Kompanijos išleido ultimatumą, 
kad visi tie, kurie maršuos, bus 
atleisti nuo darbo. Tas nesulaikė 
unijų. Jos atsake, kad jei nors 
vienas bus paleistas, Visa dirbtuve 
užsidarys. Kai atėjo Labor Day, 
15,000 darbininkų marša vo, ne
paisant boso grasinimų.

3. šis parsidavimas .tai jau bu
vo perdaug. Didelis protestas dar
bininkų tarpe pakilo. Ištisi bata
lionai jų, p'ralavinti amatninkai ir 
tie, kuriuos buvo sunkiausia or
ganizuoti, atėjo ir rašėsi j uniją 
protestuodami. Apie 3,000 prisira
šė tą savaitę po rezoliucijų priė
mimo. Unijos laimėjo visuose 
manevruose.

1. Kompaničnos unijos buvo 
prastos. Jos dominuojamos pačios 
kompanijos, jokios demokratijos 
neprisilaikė. Abejotina, ar būtų 
galima rasti ‘aršesnė unija, kaip 
kad buvo Cambria Steel kompani
joj, kuri be jokio protesto leido 
kompanijai panaikinti 8-nių vai. 
darbo dieną. Nei piršto nepakelda
vo pagelbėti atleistiems nuo dar
bo darbininkams.

kad neišmetinėja bedarbiams, 
j o suteikia jiems kokį gabaliu- 
ką maisto. Bet yra ir tokių, 
pas kuriuos kaip, užeini, tai 
kaip į valdišką imigracijos de- 
partmentą — kad ims visko 
klausinėti; o ant galo, pasako, 
kad negalįs dubti, ba boso nė
ra krautuvėj, o pats bosas bū
damas; tai mažai tokių krau

tuvininkų yra. Kitų tautų 
krautuvininkai mandagiau ap
sieina su bedarbiais ir geriau 
juos užjaučia.

Bedarbis-

1 Hff 
minister! j ai—55,339,450 lt., j 
užsienių reikalų ministerijai •; 
—4,6?3,550 lt .

ST. L’OUIŠ, Mo. — Visi 
miesto gydytojai pakinkyti 

‘darban, kad p'aštoti kelią 
miego ligos epidemijai. Jau 
28 žmonės mirė, o dar apie 
šeši šimtai serga.

tel. Porter Š7Š9

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

lietuvis gydytojas
278 Harvard St., 
kampas Inman St.-, 
Wtf Central Skvfro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Iš Camden, N. J., Cigar 
Va meikerių Streiko

(Tųsa iš 4-to pusi) 
' jų komitetas ir kame visas 

lykas suėjo j dirbtuvę. Tad 
r^ai pasakė gražias prakalbas;' 

(prižadėjo būvi pagerinti, 
įtaip jos pradėjo dirbti, 
ipaskiaus sužinojo, kad jų 
mitetas 
pradėjo reikalauti,

da- 
bo-1

ir 
Tik 
ko
josareštuotas. Tai 

klausda
mos: Kas bus su komitetu?

Kompanija prižadėjo tuoj 
pareikalauti policijos, kad pa
leistų komitetų, ir žadėjo taip 
visom darbo duoti.

Prie to, reikia pasakyti, kad 
Camdeno policija labai žiau
riai elgėsi šiame štreike. Gal 
jaugiau kaip 50 moterų ir 
merginų areštavo per /tris sa
vaites už atkalbinėjimų, kad 
kas neitij skebauti. Vienai 
lietuvei motęriai policmanai,

I betempdami į vežimą, net 
ranką išsuko.

Camdeno mieste yra repu- 
įblikoniška valdžia; ir republi- 
Įkonai ir polcija tankiai rengia 
piknikus ir šiaip visokius pa
rengimus. O mūsų darbinin- 

I kiška visuomenė tuos parengi
mus remia, kaip “gero” savo 
priešo. Atėjus rinkimams, 
taipgi darbininkai juos remia. 
Bet aš jums sakysiu, kad dar
bininkai iš to streiko turėtų 
gerai pasimokinti ir atsiminti, 
kas yra jų priešas, o kas drau
gas. Nuo šio laiko darbinin
kai turėtų daugiaus neremti 
nei republikonų, nei kitų bur
žujų partijų; turėtų remti dar
bininkiškas ' organizacijas, o 
per rinkimus balsuoti už Ko
munistų Partiją, nes tai yra’ 
darbininkų partija.

Rugsėjo 3 dieną pripuola 
p h i 1 a d e 1 phiečių rengiamas 
dienraščio “Laisvės” piknikas

MONTELLO, MASS

Vytauto Parke, Hulmville Pi- rių, maldaudamas kokio kas- ! 
ke ir Gallotvay Road, Phila
delphia, Pa. Tai visi darbi
ninkai turėtų paremti šį pik
niką.

Laisvės” Skaitytojas.

PITTSBURGH, PA.

KAIP TŪLI BIZNIERIAI 
ZAMINUOJA ALKANUS 

BEDARBIUS

EG-

nio atpiginti nuo bado, tad ne- 
kurie lietuviški krautuvinin
kai visokius klausimus stato 
bedarbiui: iš kur atvažiavai, 
kur dirbai, kur pinigus pralei
dai, kai dirbai ir 1.1.? O čia 
nekurie biznierėliai pamiršta 
apie save, kad jie patys nau
dojosi iš tų bedarbių, kol šie 
dirbo ir pinigų turėjo: parda- 

,vinėjo tuomet jiems dirban
tiems “džindžeruką,” anodiją 
i ir munšainą; kai kuris dar vi-

PITTSBURGTI, Pa. — Da- liojo pinigus su kazyromis bei 
bar nekurie Pittsburgho biz- merginomis. O kurie bedar- 

Roosevelto 1 biai centus čėdijo, tuos ban- 
pagal kurį kieriai apvogė, nusuko. Kiti 

Pittsburgho valdininkai įsakė, sukišo taupinius, apsipirkdami :
i namelius. Tai ve kur tų dar- ' 
|bininkų, dabartinių bedarbiti , 
! uždarbiai liko.

O dabar jūs, tokie bizniere- 
! liai, įsikandę galą “taubės” ir

nieriai džiaugiasi 
išleistu kodeksu,

kad biznieriai bedarbiams nie
ko neduotų, arba gali ir poli
cijai atiduoti bedarbį, kuris 
prašys maisto savo gyvastį pa- i 
laikyti.

Tai dabar, jeigu bedarbis ir tyčiojatės iš mūsų, alkanų ir 
užeina pas lietuvišką biznio- nudriskusių.

MONTELLO, MASS

Didžiausias Pasilinksminimo

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS, Iš MONTEL1O, MASS. IR LYROS CHO

RAS, Iš STOUGHTON, MASS.

TAI ĮVYKS SUBATOJE, NEDĖLIOJĘ IR PANEDeLYJE

Rugsėjo-September 2,3 ir 4,1933
LIETIMŲ TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS.

programoje DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

StlBATOJ, RUGSĖJO 2-TRĄ. šokiai nuo 8 vfol. iki 11:45 vai. vakarė,taipgi atidarymas Karnivalo,

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO 3-ČIĄ. Piknikas prasidės 12 vai. dieną.
-■

Sporto programa—2trą vai. po piet... Volley Ball žais—Worcesterisį prieš Stoughtoną 
Norw'oodas prieš Montello. Gąrdne? prieš Worcesterio laimėtojus. Basket Ball žais— 
WdlceSteris prieš Norwood. Ristynėše dalyvaus—Tony Kižys, jo oponentas bus iš 
WoVcesterio. Kituose Sportose publika yra kviečiama dalyvaut. Brangios dovanos bus 
duodamos laimėtojams.

Muzikališka programa prasidės 5:30 vai. vakare. Dainuos dešimts chorų iš New England—Vidur- 
nakt šokiai prasidės 12:05 vakare iki 4:00 iš ryto.

PIRMADIENĮ. RUGSĖJO 4-,TĄ. Karnivalo Sportai—šokiai Nuo 5:00 vai. iki 11:00 vai. vakare.

PITTSBURGH, Pa. — Per
eitą liepos mėnesį skaitau 

•tautininkų “Sandaroj,” kad 
Amerikos valdžia “pasirašo su 
Sovietų Rusija prekybos sutar
tį.” Sako, Amerikos valdžiai 
pagailo Rusijos žmonių, tai, 
gelbsti juos nuo bado. Ir tu | 
man būk tokiems žiopliems- 
sandariečiams drukoriams. . . j 
Už 15 metų pagailo Rusijos 

['bolševikų. Ar sandariečiai tad 
; buvo gluši per 15 metų ar 
buvo gluša Jungtinių Valstijų 
valdžia? Aš sakau, kad san
dariečiai, nes jie negirdėjo ir 
nematė laikraščiuose, kas dė
josi 15 metų atgal, kad visos 
imperialistinės valstybės buvo 
apsupę Rusijos revoliucionie
rius, kaip su geležiniu lanku 
ir iš niekur nepraleido įvežti 
Rusijon jokio daiktelio; o san
dariečiai tą sykį rankas iš 
džiaugsmo trynė. Kas tad ga
li tikėti sandariečių pasakom? , 
Tik tokie, kurie daugiau ne- Į 
pažįsta, kaip tik škaplierius ir i 
rožančių.

Teko paimti Į rankas ir pa
vartyti katalikų “Draugų.” 
žiūriu, padrukuota apie “bol
ševikų rojų.” Mat, vienas žy- 
dų tautos žmogelis važinėjo 
Sovietų Sąjungoj, tai Youngs- 

j to.wn o žvirbleliui labai dideles 
“navynas” parvežė, būk Rusi
joj darbininkai alkani, o tik 
komisarai sotūs. Tas keleivis 

• žvirbleliui papasakojo, kad Į 
niekui* negalėjęs nusipirkti 
maisto, o tik pas kitą gavęs! 
duonos šmotuką ir ta nusine
šęs į restoraną ir tarnaitei at
idavęs. . . Kaip dar “Draugo” 
redaktorius pražiopsojo, kad 
neišdrukavo žvirblio korespon
dencijoj, būk milionai bolševi- j 
kų Rusijoj badu išmirę? Aš ve j 
ką patarčiau žvirbleliui. Jums 
netoli, tai nueikite pas drau
gus Skystimus; jie jums duos 
savo žento ir dukters laiškus j 
pasiskaityti, nes jie jau kokia 
10 metų kaip Rusijoj gyvena 
ir nemiršta iš bado.

Nuo Krosnos Cilto.

IS LIETUVOS
Seimo Nebėra per 7 Metus, 
bet Seimui Pinigus Skiria
Smetonos valdžia paskel-- 

bė budžetą del 1933 metų. I 
Įdomiausia tas, kad Lietu- ' 
vos seimas tapo išvaikytas 
ir panaikintas septyni me-, 
tai atgal, bet dar ir šiemet 
Smetona paskyrė net 186,- 
202 lit. del seimo!

Paskelbtas budžetas yra 
toks :

“Valstybės išlaidų sąma
toj 1933 m. nustatyta išlai
dų Respublikos Prezidentū
rai 231,396 lit., Seimui —' 
186,202 lit., ministerių kabi
netui—3,695,374 lt., valsty
bės tarybai — 262,949 lt., 
Klaipėdos krašto gubernatū- 
rai—273,556 lt., valstybės 
kontrolei—1,119,386 lt., kra
što apsaugos ministerijai — 
27,703,981 lt., žemės ūkio mi
nisterijai 49,553,000, vidaus ; 
reikalų ministerijai — 24,- 
903,111 lt., finansų ministe
rijai— 34,723,812 lt., švieti
mo ministerijai—38,881,093 
lt., teisingumo ministerijai 
—9,291,687 1., susisiekimo

Philadelphia
ROUND TRIP ®3<X>

• ONE WAY |2.00
Ekpresai eina kas valandą

BALTIMORE ________ $4.00
WASHINGTON____ f?.____  5.00
BOSTON _______________  2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
Detroit _______________ 11.75
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO _______________ 13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ko

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

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. Dengiame stogus visokiems’ 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

2ZMZ WWW

<<>

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinama kainų sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akį Pritaikymui Akiniy 

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

o

><

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

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

DRS. 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 prieinamų 
kainų. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

J



Rinkimų Piknikas

INC
Bus geri kalbėtojai, dar-

bos, kad reikėtų surengti va-1

/ MIRTYS—LAIDOTUVĖS

DR. HERMAN MENDLOWITZ
ap

PAIEŠKOJIMAI

MM

NOTARY 
PUBLIC

Skaitlingai dalyvaukite, pa
remdami finansiniai ir mora-

<

c

TEL. STAGG 
2-5043

5 DIENOS KALĖJIMO UŽ 
ŠUNIUKO IŠMETIMĄ PER 
LANGĄ

Pa- 
iš

sirišę su raketieriais ir kitais 
kriminalistais. Pustuzinis po-

Šeštas Puslapis šeštadienis, Rugpj. 26, 1933

Visi į Forest Parką 
Šį Sekmadienį!

Dar Pasilieka Sena Gazo 
I ir Elektros Kaina
I

Ryt dieną, 27-tą rugpjūčio 
(Aug.), Forest Parke įvyks 
smagiausias išvažiavimas, kurį 
bendrai rengia Aido Choras ir 

>3. ,New Yorko kuopos: 
1AĘDI4D 185 kp., LDSA 111 kp.
ir LDS 23-čia.

Šis išvažiavimas bus nepa
prastas tuo, jog bus duodama 
prą^ai; (1) toliausiai nubėgu
siam kiaušinių lenktynėse, (2) 
greičiausiai suvalgiusiam oren- 
džį.orendžių valgymo lenktynė
se ir (3) užrištomis akimis nu
dilusiam bonką.

Be to Aido Choras padainuos tų. 
linksmų, naujų dainelių.

Atvažiuokite anksti, nes mai
sto ir gėrimų turime pakanka
mai visai dienai.

Visus nuoširdžiai užkviečia 
Rengimo Komisija.

Stella Mockus Išrinkta 
“Miss Yonkers”

. YONKERS, N. Y. — Stella 
Mockus rugpjūčio 21 d. va
kare per RKO gražuolių kon- 
testą tapo išrinkta -ir paskelb
ta gražiausia šio miesto mer
gina—“Miss Yonkers.” Teisė
jais buvo skulptorius R. L. 
Huntington ir piešėjai artistai 
Bert Davis ir David Hutchison. 
Šiandie vakare Madison Squa
re Gardene Mockaitė bus kon- 
teste viso Didžiojo New Yor
ko gražuolių, iš kurių bus ren 
kamąpiMiss New York.” To
liau įvyks visos.Amerikos gra
žuolių kontestas Atlantic City 
delei išrinkimo ‘‘Miss Ameri
ca.” Kaipo dovana pripažin
tai gražiausiai yonkerietei, 
yra Moękaitęi duodama pir
moji dovana—laivu “Maure
tania” kelionė į Pietų Ameri
ką ir atgal. . ,

-Mockaitė yra 18 metų am
žiaus, gimus Waterbury, Conn. 
Yonkeryj gyvena jau apie, 6 
metus. Stellos motina pri
klausė prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 172-ros 
kuopos.. Duktė iki šiol dirbo 
kaip guvernantka, bet sykiu 
lavinosi artistiškuose bei akro- 
batiškuose šokiuose New Yor
ke; jau gana gerai’ šoka “tap
dance” ir kt.

E. Belkutis—Canoe Čampionas
Kitas yonkerietis Addie Bel

kutis (Balko), 147 Stanley 
Avė., laimėjo čampionatą Chi
cago] pasaulinės parodos “ca- 
noe”-valčių lenktynėse. Pora 
savaičių pirmiau jis laimėjo 
cano.e lenktynes New Yorko 
apielinkėsę. Dabar ,yra to 
sporto čampionas visoj Ame
boj. i ... , . .

Tarp narių Yonkers Lietu
vių Piliečių Kliubo eina kai-

karęlį, kur dalyvautų šiedu 
jaunuoliai.,, ,

PASIGEDO SAULĖS KALI
NIAI PRIEŠ NUMARINIMĄ

o.Sing Sing kalėjime ketvirta
dienio naktj tapo nubausti 
mirčia elektros kedėje du 
žmogžudžiai, Fr. Negron ir Al 
Carrion. Apgailestavo, kad 
paskutinėj gyvenimo dienoj 
negavo saulės matytį: buvo 
sinJaukus.
. . | —W.W I ■   ■! I ,> l

AUDROS ŠPOSĄS
h j —i--- *

JEASX frOCKAWAY. Tre- 
čjądemo nakties audrą stinai- 
kiho 700 pędų pasieftn a ginimo 
gelžkelioj kuris buvo nutiestas 
3,500 pėdą j’ūros paviršium..

Whalen Turi Atšaukti Dresmeikeriii Streikas :XiU'3Xap®XuSkS 
Grūmojimus Industrin. Ištikryjų Neužbaigtas (Ballas)- ■ ■ ’
Čeverykiį Darbininkam PARDAVIMAI

<♦> LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>NEW YORJC. — Nors gene-1
i
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

lietuvių-lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis gerai išdirbtas. Parsiduoda 
todėl, kad savininkas išvažiuoja į

i “krajų.” Galinta padaryti geras pra- 
! gyvenims. Krautuvė moderniškai 
įrengta. . Kaina prieinama. Kreipki
tės: 109 N. 5th St., Brooklyn, N. Y. 

(201-203)

ralis sukniasiuvių streikas at- 
NEW YORK. —- NRA vyk- šauktas, bet jis- neužsibrfigė. . 

dytojas šiame mieste Gr. Wha- šimtai dresmeikerių susiren- 
len turi atšaukti savo pasaky- ka į streiko svetaines ir eina 

visomis pikietuot siuvyklas.' Kontrak- 
toriai ir kiti darbdaviai, mat, 
pasakė, kad nesitikėtų kažin 
kokio sąlygų pagerinimo. - 

Priklausanti prie' Naciona
lės Dbesmeikerių 
darbdaviai dažnai sumoka de- j 
šiniajai ILGW unijai duokles 
už savo 'darbininkus. Tikisi 
paskui atsiskaityti tuos pini
gus iš siuvėjų uždarbio.

Pereitą ketvirtadienį polici
ja -arestąvo 37 dresmeikerius 
už siuvyklų i pikietavimą ir ki
tus streiko veiksmus prieš pra- 
kaitinio darbo sąlygas.

■ Industrinė' Siuvėjų Unija 
įvykdė dar keletą darbininkų 
sutarčių su darbdaviais, kur 

priversti žymiai 
pakelti dresmeikeriams algas 
ir sutrumpinti darbo valandas.

mą, kur jis grūmojo 
i valdžios spėkomis laužyti šiau 
čių streikus', jeigu tiem strei
kam vadovaus Industrinė Uni
ja prieš tokias dirbyklas, ku
rios priėmė NRA. To atšau
simo reikalauja čeverykų ir 
'Odos Darbininktj Industrinė
Unija savo! laiške, kurį pasiun
tė Gr. Whalenui.

Laiškas primena, kad 
NRA įstatymas skyriuje 
pripažįsta darbininkams 
priklausyti bile unijai, 
džio laiške yra reikalaujama,

Jų pel- [kad būtų sušaukta konfei'enci- 
kaip -ia čeverykų fabrikantų, priė- 
me_ musių NRA, su Industrial Uni

jos atstovais; tada ponas Wha-
, len pamatytų, kad tie fabri-[bosai buvo 

kantai anaiptol neduoda dar
bininkams pagerinimų, ku

kiuos žadėjo sulig NRA.
l Industrinės Unijos sekreto- 
Irius Biedenkapp pasiuntė augs 
tesnei NRA vyriausybei reika- 

kad 
'rest Park išvažiavimo komisi- sustabdytų Whaleno reikala- 
jas, kaip nuo LDS pirmos kp., [vimus prieš Industrinę Uniją. .

I taip ir nuo Ten Eyck St. Be-! Dabartiniu laiku Didžiajam 
(darbių Komiteto, esate kvie-’New Yorke streikuoja jau 
j čiami susirinkti į “Laisvės” | aPk 8,000 čeverykų ir šliurių 
raštinę pirmadienio vakare, darbininkų, vadovaujami In- 
rugpjūčio 28 d. ’ dustrinės Unijos.

Lietuvių Bedarbių Komiteto 
susirinkimas įvyks, kaip ir vi- , 
sada, trečiadienio vak., “Lais- i 
vės

NEW 
Tarnybos 
sprendus, 
penktadienio turės 
sumažinama elektros ir gazo 
kaina vartotojams. ■ Dabar 
kompanijos kreipėsi j augš- 
čiausią valstijos teismą Alba
ny ir gavo iš jo įgaliojimą to
linus palaikyti senąsias kai
nas. Eis tyrinėjimai, ar ištik- 
ro kompanijos “ ųeišgali” nu- 
.piginti tų reikmenų, 
nai dabar buvo didesni, ■ 
per eilę pirmesnių gerųjų

<♦>

<♦>

YORK. — Viešosios 
Komisija 
kad nuo

buvo nu- 
ateinančio .
but 6% i

pats 
7-me 
teisę 

Toly-

Forest Park Išvažiavimo 
Komisijų Žiniai

Visi draugai ir draugės, 
■ rie įeinate į rugsėjo 3 d.

ku-
F0_ lavimą j Washingtona,

svetainėje.
TE St. BK Sekr. Sgr.

Federacijos Vadai per Teis
mą Priversti Sugrąžint 26 
Išbrauktus Maliavotojus

Sąjungos ' PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
Ridgewoodo dalyje. Tirštai apgy- 

! ventoj vokiečių teritorijoj. Kas pa
tyręs tą biznį, tas gali padaryti ger 

Į rą pragyvenimą. Krautuve yra mo
derniškai įrengta. Prie krautuvės 
yra gyvenimui, penki kambariai.! Kai
ną ir priežastį 
pas savininką, 
rašų: 
’ .J.

pardavimo sužinosite 
Kreipkitės šiuo ant-

DULKE,
509 Onderdonk Ave., Brooklyn,,N. Y. 

' (201-203)

PARSIDUODA grosernė;. biznis čia 
įsigyvenęs per ilgus metus ir gali

ma daryti puikų pragyvenimą. Par
davimo priežastis—savininkas vyks
ta Lietuvon. Tas biznis yra arti 
“Laisvės” įstaigos. Kreipkitės 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(200-202)

<♦>

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
’ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Tammany Hall Politikieriai 
! Pasičiupo Sekretus Tardymo 
Jų Ryšiu su Raketieriais

NEW YORK.'— Jungtinių 
Valstijų vietinis prokuroras 
Medalie, kaip žinoma, pradė
jo tyrinėjimus demokratų po
litikierių grafto ir kaip jie su-

;NEW YORK. — Kovo mėn. 
vadai Amerikos Darbo Fede- . , . . .v
racijos buvo išbraukę iš Ma- litikierių buvo viešai išvardy- 
liavotojų Brolijos (unijos) 26 
barius. Tie nariai, m’at; sto- 
yėjo už darbininkų reikalus ir 
išrddihėjo žalingus vadų dar
bui, f

Išbrauktieji užvedė bylą 
teisme, reikalaudami sugrąžin
ti į uniją; ir pirmu kartu bu
vo tuo būdu sugrąžinta du. 
Dabar rugpj. 24 d. įvyko an
tra • byla vietiniame augščiau- 
siame teisme. Advokatai Fe
deracijos vadų visai nepasiro
dė; ir teismas patvarkė, kad 
24 išmestieji turi būt atgal 
priimti. Tarp sugrąžintų yra 
ir ,Louis Weinstock, Federaci
jos Eilinių Narių Komiteto se
kretorius kovai už bedarbių 
apdraudą. Tie nariai dabar 
pareiškė, kad ves dar smar
kesnę kovą prieš Federacijos 
biurokratus.

Kuomet jie buvo iš unijos iš- 
njėsti, tūkstantiai kitų nialia- 
votojų protestavo prieš tą žy
gį ir reikalavo juos sugrąžin
ti.

ta; įvairūs tyrinėjimo faktai 
i dar nebuvo skelbiami. Ta- 
čiaus miesto valdžios prokuro
ras Crain, kuriam nebuvo leis
ta dalyvauti tardymuose, da- 

jbar jau turi tardymų protoko
lų kopiją. i Tą kopiją Tamma- 

!ny Hali šulai, feuprantama, per 
i grasinimus išplėšė iš oficialio 
stenografo.

Dikučiai
mJ

Per pastaras kelias savaites 
| bandžiau užmegsti ryšius su 
Chas. Pfizer dirbtuvės darbi
ninkais, kad sužinojus jų pa
dėtį.

Toje dirbtuvėje darbas sun
kus, valandos nelygios, algos

Kahn and Feldman Šilko 
Verpyklos Streikieriai 
Energingai Tęsia Kovą

IŠRANDAVOJIMAI

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

• JAMAICA LIGONINĖ GALI 
NETEKTI ČARTERIO

1 1 >"■ •—j" i
'JAMAICA. — Valstijinės 

socialės labdarybės vice-prezi- 
dentas Dr.J. R. Kevin grasi
na atimti čarferį iš Jamąica 
ligoninės, jeigu jinai nepasitai
sys. Ligoninės vyriausybė ne
imdavo kad ir mirštančių žmo
nių, jeigu nebūdavo užtikrini
mo, kad už medikalius patar
navimus bus apmokėta,
prastai reikalaudavo pinigų 
anksto.

BROOKLYN. — Daugiau 
kaip savaitė streikuoja virš 
700 darbininkų Kahn and Fel
dman šilko verpalų kompani
jos, 316 Suydam St. Pirm 
streiko jie turėjo dirbti 10 iki 
12 valandų į dieną, gaudami 
mizerną algą sulig NRA.

Streikieriai reikalauja 25 
nuošimčių algos priedo, pa
naikinimo darbo nuo štukų, 
pripažinimo šapos komiteto ir 
Nacionalės Audėjų Unijos.

Bosai kol kas sutinka tik su 
dviem reikalavimais — visus 
streikierius lygiai priimti dar
ban ir duot išsirinkti šapos ko
mitetą, bet tik pačioje dirbtu
vėje, kur laike rinkimų galėtų 
būti ir bosai. 

t 5
Streikieriai išrinko du dele

gatus į unijų konferenciją 
Clevelande, kuri prasidės rug
pjūčio 26 dieną.

Lietuviai bedarbiai ir dir
bantieji tūrėtų bent rytais pa
dėti streikiėriams pikietuoti 
dirbuvę.

i PASIRENDAVOJA 4 gražūs kamba
riai su maudynėmis ir visai pa

rankamai. Renda $16 ir $17.
462 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 

(201-203)’

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio nsistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odoh, kraujo ir lyties-šlapiniinosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Ayenue
Pasitarimai ir egzaminavimas $000 

su X-Ray

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR ĖĖAUTY PARLOR

Pirma buvo 5*78 Grand St., Brook- 
' ly, N. Y., dabar perkėlė ,dnt

1 447 GRAND ST.
i Prieš Republic Teatrą.

NEW YORK. — Susimobili- 
zavo visas Raudonfrontiečių 
Benas grajyti rinkimų piknike, 
kuris įvyks Pleasant Bay Par
ke, -Unionport, sekmadienį, 
rugpjūčio 27 d, Piknikas ren
giamas kaip Komunistų Par
tijos vietinio distrikto karniva- 
las.: Juom bus pažymėta Par-

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, 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 

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

JONAS
512 Marion St.,

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

Sergančią Vyrą ir Moterą, 
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, g 
Abelnas Silpnu/* 
mas, Skilvio Žar-\ 
nų ir Mėšlažar-. 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. : 1 •

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai 'Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

O R. ZINS
110 East 16 ST. N.Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

3
r

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyry ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Prižmiinoi

Ryte nuo 10 iki "1. Po piety nuo < 
iki 8 valandai vakare

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

nukapotos tiek, jog ir su ma- tijos rinkimų vajus šiam-mies- 
ža šeimyna sunku pragyventi, te. Bus geri kalbėtojai, dar- 

čionai išdirba nuodingiems , bininkiškų sportų parodos, dai- 
gazams medžiagą, kurią dau- ■n0S, šokiai, sceniški klasių ko- 
giausiai gabena Japonijon. Tai vas perstatymai ir t. t.
gi darbas yra ir sveikatai ken
ksmingas.

Bet apie organizavimąsi į iliai partijinius rinkimus ir pa.- 
uniją dar nėra kalbos. Mat, ,tys pųikiąi. pasižmonėdami, 
čionai gyvuoja šnipų sistema 
ir taip Nutaisyta, jog nei vie
nas draugų neturi; sako, kad 
ir brolis broliai nepasitiki.

Tokius darbininkus taipgi 
reikia išjudinti savo teises ap
ginti.- • - : 1

pasižmonėdami.
Įžanga 25 centai.

Nuvažiavimas: IRT subve, 
Pelham1 Bay liniją iki Zerega 
Avė,; nuo čia busai paims į 
pikniko vietą. • ■ ‘

Su Kirkman muiline ir cuk
rinėmis irgi tas pats. Daugiau
siai tikinti- žmo.nėliai tų dirb
tuvių ratus suka. Bet kasdie
ną jų 1 padėčiai blogėjant, ir 
jie pradės dairytis, kad sura
dus to vargo priežastis ir jas 
prašalinti.

Joseph Pszysienza, 50 metų 
amž., 81 Manhattan Avenue, 
Brooklyn, N. Y., mirė rugpj. 
23 d. Kings County ligoninėj. 
Pašarvotas graboriaus Bielaus- 
ko koplyčioj. Bus palaidotas 
rugpj. 26 d., šv. Jono kapi-
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Telephone, Evergreen 6-5310

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 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.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Viršminėtų dirbtuvių darbi
ninkai, pataikaudami bosams,.

NEW YORK. — Už tai, kad tiek laimės, Riek New Yorko 
išmetė šuniuką nuo antrų lu- žydų buržuazija, maldauda- 
bų per ląiigą ant gatvės, liko |ma (HindęnbuTgo, kąd jis su-> 
nuteistas 5 dienom^ į-kalėjimą i laikytų Hitlerį nuo! skerdimo 
Henry Christ’wl8 metų am^ žy^dų Vqki’etijpj < 
žiaus.

PAJIEŠKAU .partnerio ar partner- 
kos į valgyklos (restoracijos) biz

nį. Biznis eina gerai ir per daug 
metų išgarsėjęs. Artimai randasi 
daug dirbtuvių.^ Į partneriui priima; 
maš bus labai prieinamonąis sąly
gomis. Kreipkitės . po antrašu:, ,731, 
Wythe Ave'.,> Brooklyn, N.'jY.’’U 

(201-203)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

W

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

ryto

FLATBUSH OFISAS 
. 2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd fit.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Willi amsburghe:

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

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

MATHEW P. BALLAS 
(BIELA U SK AS) 
G R A B O K i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA, SEKANČIAS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISųJjALIŲ, ’ IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PiRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI fjJGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS( 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETAx SAVO.' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

V|SAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM. . į

.MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSl( 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

, NEDALIOMIS 
Nuo iO iki 13 vai. ii




