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GERIAUSIAS DERLIUS PER 30 METU
Suskilo Amerikos So

iš Sovietų Ukrainos ėjo po 12 centnerių ant hek- ciallStU Partijos Vadai yra “Blue Ea.gle’
T„ I taro. o kviečiu net no 131 ■ Ką mes išsyk
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.. . er” i džios aktą, tas jau išsipildė.
vadovauti.

keikė tada mus, 
dideliu va
jo darbai 
gero mai-
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KRISLAI
Tu gi Mano Varge. 
Skloka ir Maloney. 
Bučiavos, Dabar Keikia. 
Lauksime, kada Atšauks. 
Be Melo nė žingsnio.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Fašistų “Vienybės” ponas 
Tysliava nepasitenkinęs komu
nistiniu judėjimu. Tai natūra
lūs dalykas. Bet tas nepateisi
no jo ignoracijos. Turėtų bent 
jau paviršutiniai su mūsų judė
jimu susipažinti. Bet, matomai, 
ponas yra nepaprastas, tinginys 
—o gal fašistiniam poetui ži
nojimas tiek reikalingas, kiek 
asilui penkta koja. Aną dieną 

•jisai Antrąjį Internacionalą pa
krikštijo Komunistų Internaci
onalu ir padovanojo mums. Da- i 
bar savo nelaimingoj gazietoj 1 
jisai pranašauja skilimą Ameri- 1 
kos lietuvių komunistų eilėse. 

'Vyras, matomai, protauja ne 
galva, bet pilvu—tauškia, kas 
užėjo ant seilęs.

Turėjo Išklausyti Revoliu
cinės Unijos Atstovus

Atsimenate, pora metų atgal, 
kaip karštai galvą guldė už tū
lą Maloney ponas Prūseika ir jo 
draugas Vilkelis. Tai buvo lai
ke mainierių streiko Wilkes- 
Barre apielinkėje. Lovestonie- 
čiai ir prūseikiniai buvo suda
rę bendrą frontą su Maloney 
genge ir mainierių streiką nu
vedė į balas. M^es, komunistai, 
organizavome eilinius narius, 
kad streiką patys mainieriai pa
imtų vadovauti. Prūseikos 
“Gadynė” keikė tada mus, o 
poną Maloney statę 
du ir didvyriu, nors 
aiškiai rodė, kad jis 
nieriams nevelija.

WASHINGTON. — N- 
RA administracija buvo 
priversta išklausyti reika
lavimus ir pasiūlymus 
Adatos Amatų Darbinin
kų • Industrinės Unijos. 
Už uniją kalbėjo sekreto
rius draugas Potash. Ji
sai nurodė, kaip senosios 
unijos vadai ir bosai susi
tarė darbininkus daugiau 
pavergti. Drg. Potash 
pareiškė, kad revoliucinė 
unija reikalauja, kad bo
sai ir valdžia užtikrintų 
kiekvienam sukniasiuviui 
minimum 36 darbo savai
tes į metus.

Teismas del Reichstago 
Padegimo Rugsėjo 21 d.

ATKAKLUS SUSIKIRTIMAS TARPE ITALIJOS IR 
VOKIETIJOS DELEI UŽGROBIMO AUSTRIJOS l 

! 
———— >' t ,

deda visas palstangas' pri
jungti Austriją prie Vokie
tijos. Bet Mussolinis tam 
priešingas. Jisai laikė kon-‘ 
ferenciją su Austrijos prem
jeru Dollfuss ir nutarė Au
striją pasiimti savo globom 
Sudarė specialę prekybos 
sutartį ir pažadėjo militari- 
nę pagelbą.

ROMA.—Iš karto Vokie
tijos hitleriniai fašistai svei
kino Italijos fašistus ir 
siuntė savo vadus pasimo
kinti pas Mussolinį , kaip 
numalšinti revoliucinį judė
jimą. Bet dabar prasidėjo 
atkaklus tų dviejų fašistinių 
valstybių susikirtimas.

Vokietijos Hitlerio valdžia!

Skurdas Namuose, Privedė 
Prie Baisios Tragedijos ,

: PAŲLS VALLEY, Oki 
la. — Kuomet jos vyras ir 
du sūnūs dirbo lauke, 
Bessie Ronšley, 39 metų 
amžiaus, šešių vaikų mo
tina, uždavė riuodų savo 
keturioms dukterims ir 
pati išgėrė. Dvi mergai
tės ir ji mirė, o dvi gal 
pasveiks. Prie tos trage
dijos privedė šeimyniškos 
rietenos, kurios kildavo 
delei skurdo toj didelėj 
šeimynoj.

NRA PAVERČIAMAS VISAI ATVIRU 
STREIKU LAUŽYMO ĮRANKIU; ĮSAKYTA 
AREŠTUOT DARB1NIN. ANT PIK1ET0

LEIPZIG, Vokietija. — 
Fašistų valdžia aštuntu kar
tu atidėjo teismą draugų 
Torgler, Dimitrov ir kitų, 
kurie provokatoriškai yra 
kaltinami padegime reich
stago rūmų. Bet pagaliaus 
oficialiai paskelbta, kad tei
smas įvyks, rugsėjo 21 d. 
Teismas. paskyrė atkakliau- 
sį fašistą advokatą gynimui! 
draugų komunistų. Nelei
džia jiems pasisamdyti sa- ’ 
vo apgynėją

f? bp i kiU -------
'oi Well, prabėgo tie
Vėl eina bruzdėjimas Wilkes- 
Barre apielinkėje. Vėl figūruo
ja tas pats Maloney. Jau vėl 
šviečia ir ponas Cappelini — 
atvejų atvejais pardavęs mai- 
r.ierius. Dabar tos dvi asabos 
eina iš vieno-r-eina savo, senu 
keliu.

Nebegali suvirškinti ir sklo
kos pilvas. Perdaug atvirai 
mainieriai tų dviejų ponų ve
dami į balas. Gerai buvo, kuo
met jie tai darė prisidengę. Da
bar atvirai eina. Prūseikos 
“Gadynė”, nebegali paslėpti po 
savo sparnu pono Maloney. Jo 
perdaug dideli ragai jau užau
go—nebesutelpa. Rugpjūčio 24 
dienos laidoje ve jau ką skai
tome:

“Bendrai imant, didžiuma nau
josios unijos vadų yra /asistuo
jantis elementas. Kurie dele
gatai priešinosi dalykam, siūlo- 
miem konvencijos kvietėjų, tie 
buvo išguiti iš svetainės, ypatin
gai komunistai. Vienas delega
tas, Joe Dougher, kaip vadas 
eilinių narių opozicijos, visai 
pašalintas iš konvencijos ir uni
jos, paaiškėjus, kad jis komu
nistas. Iš to galima spręsti, 
kad naujojoj unijoj pažangieji 
elementai turės mažiau teisių, 
negu senojoj, Lewiso kontroliuo- 
jamoj unijoj. : ;

“Rinaldo Cappelini, buvęs: 
United Mine Workers of Ante- 
rica pirmo distrikto prezidęn- 
tas, yra sufašistėjęs ir jis pil
nai vadovauja šią naująją uniją, 
nors prisidertgęs‘kitais mainie? j dvokiančią vištinyčią, bet 
riais, kurie pereitam, “nelega-' jis ir ten užsispyrė pamaty- 
liškam” streike buvę išmesti iš.’ti.
senosios unijos ir iš darbo. Pats Į , 1
Maloney dabar stropiai, pildo ’
Cappellinio ^sakymus.” Į Lagrange, Tex^ -4

Pažiūrėseime, ar skloka da;- me nuo bado mirė tūla Mar- 
bar atšauks visus tuos bjaurius j fcha Dach, 36 mėtų. Buvo 

. šmeižtus, kuriuos paleido ant nuteista mirtin už nužudy- 
musų galvų už tai, kad .jau tada jm^ jarbininko, kuris pas ją 
numatėme Maloney tikslus dirbo ant farmos Mieean- juos kėlėm aikštėn, o skloka^0? 0 v ™ Miegan- 

— - — ‘ tą nušovus. Buvo nuteista
mirtin gegužės mėnesį ir 
tuojaus atsisakė valgyt. Iš-

MASKVA.—Sovietų spau- rio kviečių. Gi šiemet 
da paduoda labai- įdomių (1933) abelnai visų javų iš
davinių iš 
apie šį metinį derlių, 
vų ėmimo kampanija jau 
baigta. Pasirodo, kad šie
met derlius buvo toks ge
ras, kokio Ukraina nebuvo 
mačius per paskutinius 30 
metų.

Štai pavyzdžiai. - Prade
dant nuo 1930 metų, Ukrai
noj geriausias derlius buvo 
1930 metais, kuomet vienas 
hektaras davė 10.5 centne-

ja_ j taro, o kviečių net po 13 
centnerių.

Valstiečių ūpas labai pa
kilęs. Visi sveikina pasise
kimą kolektyvizacijos.

Kolektyvai yra gerai me
chanizuoti Laike javų ėmi
mo nu6 l^ukų dirbo 1,500 
kombainų.Pernai gi tebu
vo 500 kombainų. Sovietų 
valdžia padėjo valstiečiams, 
suteikdama mašinų ir dar
bo jėgų. i,

NEW YORK.—New Yor
ko srities NRA administra
cijos galva, buvęs New 

! Yorko miesto policijos ko- 
! misionierius ponas Whalen 
; pareiškė, kad įvedimas NRA 
automotiškai naikina .viso
kias darbininkų teises strei- 

| kuoti bei pikietuoti. Jis įsa- 
i kė policijai tuoj aus areštuo
ti revoliucinių unijų pikie- 
tus, jeigu kur bus piketuo
jama tos dirbtuvės, kuriose — — . n

Ką mes išsykio sakėme 
apie šitą Roosevelto val-

Darbo Federacija ir Sociali
stų Partija šitam prakeik
tam NRA pritaria ir pade
da Roosevelto valdžiai pra
vesti gyveniman. Taip ly
giai Hitleris Vokietijoj, Mu- 
ssolinis Italijoj, Smetona 
Lietuvoje uždraudė darbi
ninkams streikuoti. Roose- 
veltas padarė tą patį žygį.

Bet ar darbininkai klau
sys? Vargiai. Pamatysite,* 
nepaisant NRA grūmojimų, 
net ir areštų, darbininkai 
kovos dirbtuvėse, streikuos 
ir pikietuos. Revoliucinės 
unijos ir Komunistų Partija 
nenusilenks prieš jokius 
grūmojimus. Jos kaip gynė, 
taip ir gins darbininkų tei
sę organizuotis ir streikuo
ti prieš bosus.

PARYŽIUS. ■ 
nacionalo konferencijoj Am
erikos socialistų partijos 
delegacijoj įvyko skilimas. 
Keturi delegatai (Kureger, 
Senior, Felix ir Levinson) 
kalbėjo prieš NRA ir už 
bendrą frontą su komunis
tais. Tuo tarpu dešinieji 
Panken ir Kobbe kalbėjo už 
visą Roosęvelto programą ir 
dar kartą prakeikė komu
nistus.

! • ’ —...
f ■

Doleris už 69 Centus

Vienu užsimojimu atima 
Amerikos darbininkams tei
sę streikuoti — teisę, už ku
rią jie kovojo per kelias de
šimtis metų. O Amerikos

II INTERNACIONALO VADŲ VEIDMAINYSTEdu metai.

London.—Karinio laivyno

Miego Epidemija Siaučia
Automobilių Gamyba

Kalėji-

aus. Abudu newyor-
Padarė Sutartį del Kviečių

$114,000 Seimelio Sesijai
šiemet spaudos piknikas, jvy-i badavo 37 dienas. Jos SVO-

A _ _ ‘n y* •< a ' * z.

f

i Slaptai prįbtivo ir

~ . L

žėmis suskaldo galvas be
darbiams, tai tas pats teis
mas tik pasveikina razbai- 
ninkus.

, Amerikos doleris šiandien 
auksu tėra vertas apie 69 
centus., Dar numatomas to
limesnis kritimas.

padėjo Maloney mainierius ap 
gaudinėti. PANAIKINTA SUTARTIS 

TARPE BAŽNYČIŲ ŽMONĖS BĖGA NUO 
BAŽNYČIOS

WAS 
sevelto 
stačius, 
nes kod 
baigtis

NING, .N. Y.v—Sirig 
dėjime rugpjūčio 24 
ros kedėje tapo su- 
dui kriminalistai

Negron, .25 mėtų, ir

. < r
PerST. LOUIS, Mo.—Skai

čius mirusių nuo miego li
gos jau pasiekė trisdešimt. 
Daktarai gali duoti tik vie
ną patarimą: daugiau ilsė-

vkites ir geriau valgykite. 
Bet delei bedarbės ir skurdo 
šitas patarimas nieko nerei
škia.

LONDON. — Jau buvo

lariKe larmą ir apžiurėjo vi- c
sus jo reikalus. Sargai ne-1 NcpUOBllJO Sutartis tarp 
norėjo, kad'popiežius teitų i į Italijos ir Sov. Sąjungos
♦IIs V • • V i • w • t . I I *

Sucharevo Bokštas jau 
Pradėtas Griauti

MASKVA. — Sovietų val
džia nutarė ir jau pradėjd 

i darbą nugriauti Sucharevo 
.bokštą, kuris buvo pastaty
tas prie Petro Didžiojo 
1689 metais. GriaunamasĮVAIRIOS ŽINIOS

York. - Tūla7w-Ltode1’' kad riOgt° 
odore Roberts rastas kaltu dV*5U b"1-VarU • ir 
ir nubaustas sėdėti kalėji-jtrukdo gatvlų Jude«mul- 
me penkias dienas, arba, už-1
simokėt $25 už tai, kad ko-. Revoliucinės Unijos Vadas

Žunnir h' Aavo’ Nelaimėj Išliko GyvasBet, kuomet policistai buo- 3 J .
PITSBURGH, Pa. — Na- 

cionalės Mainierių Unijos 
sekretorių ištiko nelaimė. 
Važiuojant iš masinio mi
tingo, iš priešakio į jo ma- 

.įbėgoi kita ,mašina.Castel Gandolfo, Italija.— • šiną .įbėgo •: . kita ,mašina. 
Čionai randasi išpuoštas po-! Jo mašina sudužo ; jis kokiu 
įiežiaus Pijaus XI vasarna- tai Stebėtinų bųdųUŽJiXQ gy
mis ir nbmažas dvaras. Rug- vas, tik lengvai sužeistas, 
pjūčio 24 d. pats; papa ap- j r t y,
lankė farmą ir apžiūrėjo vi-' u i* c < ■ > ,
■sus jo reikalus. Sargai ne-1 Ncpuouiijo Sutartis tarp

kęs Worcesterype rugpjūčio 13' ris sumažėj0 nuo 200 svarų 
a., buvo daug skaiitlifigesnis, nę- •.,. J _ •
gu pernai. Visi pripažins, ku- į1R1 '
rie buvo. Bet sklokos organas —  — —l-— ===
neužsimerkęs meluoja: “Rubli-Iriai neišgalvojo kraujo srįovių 
kos, palyginus pereitus Mietus, (ir samagonkoš ūpeliiį, kaip kad 
buvo daug mažiau.” Dar lai-padarė su Brodklyno. ^Laisvės” 
mė, kad šitie nelaimingi ricie- pikniku. Ant to jie ekspertai...

i • ■

prie: AngliesPramo-Einama 
nes Vergijos Kodekso

HINGTON. -4-! Roo- 
valdžia esahti nusi- 
kad anglies pramo- 

jekso sudarymas turi 
rugpjūčio 29 d. Jei

gu bosai ir Lewiso unija ne
susitarsią, pats Rooseveltas 
kodeksą priimsiąs ir pa
skelbsiąs.

Nutarė Leisti Komunistams 
Veikti Viešai

GUAYAQUIL, Ecuador. 
—Ecuaųoros kngresas nu
tarė su 
tam vie 
jas. Ti 
balsavo 
mą. iK

teikt pilną komunis- 
išai skleist savo ide- 
< 6 kongreso nariai 
prieš šitą pasiūly- 

aip ilgai buržuazija 
•leis Komunistų Partijai vie
šai gyvuoti, tai,i žinoma, ki
tas klausimas.

PARYŽIUS. — Pasibaigė 
II Internacionalo socialistų 
vadų konferencija. Atmetė 
Fezoliuciją, kurioj buvo rei
kalaujama rengtis prie vi-, 
suotino streiko delei pasi
priešinimo naujam karui. 
Nutarė “ramiomis priemonė
mis” kovoti prieš karą, tai 
yra, kreiptis prie imperialis
tinės Tautų Lygos, kad ji-

,nai gelbėtų pasaulį 1, Ąr be
reikia didesnės veidmainys
tės? Imperialistus prašys, 
kad apsaugotų nuo imperia
listinio karo!

Konferencija taip pat iš
romijo rezoliuciją del bend
ro fronto su komunistais, 
jog patys ponai nesitiki jo
kių pasekmių.

Anglija Didins Savo 
Karinį Laivyną

Į Morganas Pasipriešino; 
! Knyga Nebeplatinama

JAPONIJA NORI VALDY
TI RYTUS

TOKYO. — Japonijos im
perialistų laikraštis “Nichi
Nichi” rašo, kad Japonijos korespondentas By water ra- rašyta, kad tūlas Steel, bu-
yra tikslas su savo kariniu 
laivynu valdyti vakarinę da
lį Pacifiko ir visus Tolimuo
sius Rytus. Tai pagrūmo
jimas Sovietų Sąjungai ir 
Amerikai.

Airijos Darbininkai Eis 
su Komunistų Partija

RQMA. r-y. Derybųs dęlei 
nepuolimo sutarties tarpę 
Sovietų Sąjungos, ir Italijos 
pabaigtos. Sutartis būsian
ti pasirašyta pabaigoje šio 
mėnesio. Tai dar vienas 
Sovietų Sąjungos tikras žy
gis delei, palūikyiha taikos* 
pasaulyje.

2 Kriminalistai: Sudegintii i i t i , 
' !OSSI

d. lelektj: 
deginti 
Frank:
Alexander Carrion, 27; me 
tų amži 
kiškiai.

DAR VIENAS MACHADO 
VALDŽIOS  JBUDELIS 

AMERIKOJ
• Čionai

> tūlas Jose Izquier-BERLYN. — Lietuvos 
valdžios atstovybė pranešė 
Hitlerio valdžiai, kad jinai 
panaikina /Sutartį tarpe; Vo
kietijos i protestonų) bažny
čios ir Klaipėdos protestonų 
bažnyčios. . t1 < . •< t

NEW YORK, 
pribuvo 
do, buvęs Kubos sostinės 
Havanos majoras . ir pasižy
mėjęs- budelio: Machado ag
entas. /Slaptai pribuvo ir 
slapstos^ nes bijos Kubos iš
eivių keršto. » • ; ą

NEW YORK. — Draugas 
Jim Grąlton?’ kurį Airijos 
valdžia išdeportavb, kaipo 
“nepagėidaujathą?’,1 rapor
tuoja, kad Airijos darbinin
kų į’tidūjirtias smarkiai ple
čiasi. Naujai ’įsikūrus Ai
rijos Komunistų Partija au
ga ir turi daug įtakos dar
bininkų klasėje.

LONDON. — Pagaliaus 
21 valstybe pasirašė sutar
tį delei kviečių gamybos. 
Susitarė sumažinti ant kvie
čių muitus ir eksportus, 
taip pat sėjimo plotus ant 
15 nuoš.,

. Sovietų Sąjungos delega
cija nesutiko su tilo punktu, 
kuris kalba ąpiei sumažini
mą kviečių sėjimo.

šo, kad Anglija tuojaus vęs Hitlerio agentas, para- 
griebsis už darbo didinti ir še knygą, kurioj nurodė,, 
gerinti savo laivyną. Ame- kaip Amerikos kapitalistai 
rikos ir Japonijos karinės išleido šimtus tūkstančiui 
pragramos uždavę mirtiną dolerių del -Hitlerio parti- 
smūgį visokiam laivynų su-jj°s. Buvo pasakyta, ;}ęad 
mažinimui. Tuo būdu Ang
lija tuojaus pradės statyti

i 25 karinius laivus, daug sub- 
, marinų, padidins laivyno 
štabą ant dešimties . tūks
tančių žmonių.

i Morganas davė $85,000. 
Morganas užprotestavo* ir 
dabar knygos išleistuvė atsi
prašo ir knygos nebeplatina.1 
Visas kopijas, kurias tik 
sugauna, sunaikina. Tai to- , 
kia Morgano galybė net An- \ 
glijoje.

’ WASHINGTON. * 
liepos mėnesį buvp pag&- ’ - 
minta 233,088 automobiliai, 
arba 20,234 mažiau, ne'gU 
per birželio mėnesį. Per vi
sus septynis mėnesius šių 
metų visa Amerikos pramo- . 
nė pagamino 1,240,198 auto
mobilius.

ALBANY. — New Yorko 
valstijos seimelio sušaukta 
nepaprasta sesija lėšuos 
apie $114,000. Tai išlaidos 
valstijos senatorių ir assem- 
blemenų, kurias turi sumo
kėti žmonės' taksų 'formoje. .

PHILADELPHIA.—Am
erikos presbyterijonų baž
nyčia pįjr šiuos paskutinius 
metus nustojo 41,087 narius. 
Kunigai susirūpinę,, kad biz 
nis eina velniop.
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i Buržuazinė Spauda apie Vokietijos, 
| Komunistinį Judėjimą
f

Prieš porą savaičių dviejuose Europbs. žymiuose laik
raščiuose—“Neuwe Rotterdamsche Courarit”, Hollandi- 
jo^rir “New Statesman and Nation”, Didžiojoj Britani
joj J tilpo įdpmus straipsnis apie Vokietijos komunistų 
da^įuotę. Straipsnio' autorius, Ernst Henri, abiem ;ie- 
daiįcijom gerai pažįstamas ir, žihoma, faktus ne iš piršto"

IU|>

Straipsnis prasideda su klausimu, ar Vokietijoj yra 
koKia nors pajėga, prieštaraujanti Hitleriui? ; / ' / ■ ’

jįfjįfcinios, kurios išplaukia iš Vokietijos”, rašo p. Heriri, 
“kį$dien kalba apie ūmų persikeitimą visos tautos—pa
naikinimą visų partijų, kurios nėra nacionalistinio-socia- 
listinio plauko, užgniaužimą visokios priešingos fašis
tais minties. Esą nieko nėra apart Hitlerio. Tai yra 
tięįą, bet tai tiktai dalis tiesos. Kita dalis—gyvavimas 

’iiaOttjo, pogrindinio revoliucinio judėjimo.
Tftal būt nėra kito pavyzdžio istorijoj apie slaptą re

voliucinį judėjimą, su pilniausiai aprūpinta organizaci- 
plačia, ryškia įtaka visoj šalyj, kuris būtų galėjęs 

taįjį) trumpu laiku išsivystyti. Faktinai kiekvienas di
džiųjų fabrikų turi slaptą revoliucinę grupę; beveik kiek
vieną dieną Berlyne, Hamburge, Essene, Leipzige ir ki-
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tųpse industriniuose miestuose, prieš-fašistimaį lapeliai 
ir didelės, iškabos pasirodo gatvėse; lokaliniai streikai iš- 
siV&ržia visomis pusėmis; ir nariai šitos organizacijos iš
didžiai plečia savo darbą tiesiai į skyrius fašistų šturmi- 
nipkų grupių.

;į$is visas judėjimas prasidėjo laike trijų ar keturių 
mgfeesių po Hitlerio coup d’etato. Ir jis bus stipresnis, 
nęįju bile kuris jo pirmtakūnas.

rJo charakteristika yra jo blaivumas, mokslinė kovos 
organizacija ir konspįrądijd lir militarinis masinis susi- 
fop$navimas, kuris palaikd sU savim ne mažas individuali
nėm grupes, bet visą socįalę klasę. Ši organizacija, kuri 
socialiai ir politiniai nėra pagrįsta tiktai ant trylikos mi- 
lionų pirmesnių socialistinių ir komunistinių balsuotojų 
Vokietijoj, šiandien seka kiekvieną Hitlerio pėdą. Lai- 
keįfceletos mėnesių, ji gali patapti pavojingesnė jam, ne
gi!. visos senosios parlamentarinės opozicinės partijos, 
kulias jis taip lengvai nustūmė į prapultį.

$Jos esmė glūdi taip vadinamose revoliucinėse grupėse, 
kuri kiekviena susidaro iš penkių asmenų; naujoviška 
fųnna anti-fašistinės organizacijos, kuri, po komunistų 
vadovybe, vadovaujant komunistam, užėmė vietą buvu
si^ partijų, unijų ir susivienijimų. Šitos penkių asmenų 
grupės užima praktiškai visą Vokietijos industriją; be- 
vę$k visas dirbtuves ir didžiuma svarbesnių ofisų yra jų 
įtakoje.”

^Paskui rašytojas plačiai ir smulkmeningai nurodo, 
kaip tos grupės veikia, kaip jos plečia savo darbą; kaip 
suriku hitleriečiams jas sunaikinti.

3išku, kad tomis grupėmis, kaip skaitytojai, be abejo, 
sdįfras, yra niekas kitas, kaip tik Vokietijos Komunistų 
Partijos branduoliai. Komunistams, veikusiems nelega
li^ partijose, tai nėra naujoviškas dalykas. Tai gali .bū
ti Naujenybė tiktai buržuaziniam rašytojui. Jis, beje, 
pramena, kad šiuo tarpu visa eilė streikų įvyko Vokieti- 
jeg; daugelyj vietų fašistai buvo priversti nusileisti dar- 
bifonkams. Su tuo dar labiau pakyla Kompartijos įtaka.

,įvyksta daugybė komunistų areštų; siunčiami jie ma- 
seilnis į koncentracijos kempes, bet tas nėšūlaiko judėji
mo; priešingai, jis vis auga ir stiprėja. »

įlitas Hollandijos buržuazinis laikraštis, “Handelsblad” 
tč$pina savoj korespondento iš Ruhr srities sekamo turi- 
nifl(!raštą: >

^Turėjau progos kalbėtis, Berlyne ir Ruhr srityje su 
vyįįįb eile socialdemokratų, kuriuos seniau pažinau. Da- 
bįį jie labai pikti ant savo partijos lyderių ir buvusių 
įųKpartijos veikėjų... Betgi būtų klaida manyti, kad ge- 
r^'dalis social-demokratų perėjo pusėn fašistų. Tasai 
Demoniškas fašistų šturmininkų žiaurumas, kuris- nėra 
pigfaka, bet tikrovė, padarė nepereinamąją gelmę tarpe 
buvusiu social-demokratų ir Hitlerio partijos. Visi so- 
ciifl-demokratai, su kuriais aš kalbėjausi, be išimties, ne
nori turėti nieko bendro su social-demokratine senovine 
partijos forma. Jie krypsta kairiop. Vokietijos social- 
ddtnokratų partija pagaliaus mirusi. (Mūsų pabraukta.— 
“O Red.). . x

. /Vokietijoj pateko į mano rankas keletas komunisti- 
nigflaikraščių, spausdintų arba mimeografuotų. Komu
nistinis veikimas užsitarnauja kuogiliausios atydos; juo 
krtfcaur todėl, kad jo varančioji pajėga paeiną ne iš Mas
kvos bei kito kurio centro, bet išimtinai komunistiniuose

t kiu bijcĮu Įdarbo disciplina pasj 
mus 1 gį’|iį pakilo. Į darbą' 
visi pradėjo išeiti 100 nuoš.? 
Grandys viena su kita irgi 
lenktyniavo^; stengdamos pa
kliūti ant Raudonos lentos. 
Darbas t ?prądėjo eiti daug 
sparčiau. Iki liepos 28 d. mes 
jau turėjome nupjovę 50 hek
tarų pašaro. Iki rugpjūčio 
pirmai dienai manome nu- 
pjaut visas pievas ir išpildyt 
valstybei šieno parengimo pla
ną. Rugpjūčio 28 d. mes orga
nizavome šjenui pjauti talką iš 
31 žmogaus. Talką organizuo
ti mums padėjo partinė kuo
pelė ir Veretėjos selsovieto 
pirmininkas. ‘ '

Didelis kolektyviečių aktin- 
gumas pakilo po to, kada mes . 
padėjome kasdieną skelbti, kas 
kiek išdirba. Tokiu būdu pas 
mus ištikrųjų prigijo išdirbi- 
mas. , Išdirbimo normos da-,• ! ; t » 'bar perviršijamos. Pievą^ nu- 
pjaut norma 0,25 ha, o nu
pjauni pjovėjas iki 0,50 hek
taro. Sugrėbt ir išdžiovint 
vieną ha šieno turi 6 moterys, 
o sugrėbia ir išdžiovina 3 mo
terys. Dirba ir žino, kad ant 
rytojaus pamatys skelbime, 
kiek ji išdirbo. Tokia tvarka 
kolektyviečiai labai patenkinti. 
O 'pirmiau buvo skundų, kad 
darbdienių užrašinėj imas ve
damas neteisingai. Ištyrus — 
tos skundos pasitvirtino.
Tačiaus dar ir šitam ko

lektyve, kaip nurodo “R. A.” 
korespondentas, yra ir tin
ginių, su kuriais visokiais 
būdais tenka kovoti. ■ i

Kolektyvas “Raudonasis 
Spalis”

Šian ir ten dar vis 
reiškia buožių įtaka, 
įdomus davinys:

pašaru, Jiends, buvo, i matQ^ 
įkalbėtdj kad, Įjei jie prastaip,
dirbs, nesirūpins, pasiliks 
ididelįam (trūkume, tai So
vietai turės juos įpenėti ir, 
to, p&sekpj, privers jie So
vietų vyriausybę išsižadėti 
kolektyvizacijos plano, su
grąžinti jiems taip pagei
daujamą NEPĄ. Jie apsi
vylė !
Trys Vyriausios Pareigos

Šiuo tarpu kiekvienas ko
lektyvas turi išpildyti tris 
pareigas.

1 i •

1. Nuėmuą javus ir iška
lus /tai atliekama - tučtuo
jau, mašinomis), reikiamą 
dalį javų atiduoti valstybei. 
Atsilyginti mašinų ir trak
torių stotim; atsilyginimas 
atliekamas javais įr kito
kiais žemės ūkio produk
tais. Atsilyginama už var
tojimą mašinų. Atiduoti 
valstybei skolas, kurias ko
lektyviečiai buvo ėmę sėjai.

2. Supilti tam tikrą kiekį 
javų į bendrą atsargos (ap^ 
sidraudimo) fondą, kad, ne
laimei ištikus, galėtų iš jo 
duonos turėti; taipgi supilti 
reikiamą skaičių grūdų sė
jai.

3. Likusius javus ir kitus 
žemės ūkio produktus pasi
dalinti tarpe savęs. Kiek
vienas kolektyvietis gauna 
sulyg tuo, kiek jis yra įdė
jęs darbo dienų.

Kaip spauda paduoda, 
daugelis kolektyviečių, g^f“ 
vę savo dalį javų, neturi jų p 

>kur dėt! Jų gauna tiek, kifek ' 
čiornos-Padinos kolektyvas! seniau pasidai ydąvo apytui- 

“Raudonasis .Spalis’1 rugius tingis buožė! Susais javais 
pradėjo kirsti apie pusę liepos kolektyviečiai gali daryti, 
mėnesio. Daugelis mašinų rą-.i^įe - nori, bąli parduoti 
giapjūtei buvo atremontuotą, jUQg }aįsvoj rinkoj, gali vai-' ' 
bet kai kurios nepilnai. Nebu-i ,. r i j

j 4- ; gyti, gali kam nors dovano-vo padaryta grudagaudzių. ; ’ p . . iJn
jti. Niekas į jų reikalus ne-

Buožės rugiapjūtę visokiais j sįkiša! 
būdais pradėjo trukdyti. Jie! 
agitavo biedniokus, kad pasta
rieji vogtų kolektyvo grūdus. 
Biedniokas Perepinas paklau-, Į* 
sęs tos buožių agitaęijos pa- 
siuntė savo vaikus vogti kolek
tyvo grėdus. Apie rugių var
pų vogimą ir kūlimą sužinojo 
kolektyvo valdyba ir vietos 
partinės ir sovietų organizaci
jos. Jos turės surasti konk
rečius kaltininkus ir patrauk
ti atsakomybėn.

Iš šitų apyilgių citatų 
skaitytojai matys, kokia ko
va ir su kuo vedama šių lai
kų Sovietų Sąjungos kolek
tyvuose. Ta kova dar vis 
sunki. Reikia atsiminti, jog 
tie milionai kolektyviečių 
dar vakar buvo pavieniai 
valstiečiai. Drg. Stalinas 
metai atgal sakė komunis
tams:

lūs, kaipo marksistai, turi
te žinoti, kad žmonių sąmonė 
atsilieka Savo išsivystyme nuo 
faktinos jų padėties. Sulig pa-- 
dėties kolektyviečiai jau nebe- 

' pavieniai, o kolektyvištai, bet 
sąmonė .pas juos dar sena, pri
vatinio savininko, ir todėl bu
vusieji žmonės iš nišnaudoto- 
jų klasės naudojasi privatinės 
nuosavybės kolektyviečių pap
ročiais, kad organizuot visuo
meninio turto išvogimų ir tuom ' 
pajudinti sovietų tvarkos pa
matus 
bę.

Ar reikia aiškinti, kąd 
co- j buožiškas gaivalas yra pra- 
24 j laimėtojas? Žinoma, ne!

Pereitais lųetais nemaža da- su Internacionalu per visą par- 
lis kolektyviečių, buvusių i 
buožių įtakoj, nepaisė, nesi-į 
rūpino sėjimų ir javų suė- -

ir i tas juos pi įvede kad id. Valinčiutė moka
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Be, !ab0jojimo, kad tokių 
vagių Ivaškų yra palyginti 
nedaug ir įjjų skaičius ma
žėja; juos gyvenimo prity
rimai mokina, kad nedirbsi 
—nevalgysi, Ištikimi kolek- 
tyviečiai griežtai vykdo gy
venimai d. Stalino pereitais 
metais pabrėžtus žodžius:

? Mūšy, tvarkos pamatu' yra 
visuomeniška nuosavybė taip 
pat, kaip kapitalizmo pamatu 

\yra privatinė nuosavybė. Jei- 
\gu kapitalistai privatinę nuo- 
‘ savybę paskelbė šventa ir ne- 
neliečiama, atsiekę savo . laiku 

! kapitalistinės tvarkos sustip
rinimo, tai mes, komunistai, 
juo labiau turime paskelbti vi
suomenišką nuosavybę šventa 
ii' neliečiama, load tuo pačiu 
sustiprinti naujas socialistines 

. ūkio formas visose gamybos ir 
prekybos srityse.

Ten pat d. Stalinas pa
reiškė, kad “žmonės besikė
sinanti ant visuomeniškos 
nuosavybės, turi būti skai- 

! tomi, kaipo liaudies prie- 
kolektyvo darbe. (•Šai.”

tvartai, didelis klojimas, šva- 
>■ rus iiaulegurbi? jr kit.

i jPąsiiįiūVėjus jį'tą visą kolek
tyvo ūkį rodpsi, kad viskas ten 
turėtų būti: labai gerai. Bet 
kada įsigilini į kasdieninį gy- 
venijįną, tai pamatai, kad ten 
daug ko trūksta.

* • i • nĮKąs tie per trūkumai? 
Korespondentas nurodo, jog 
1-moji brigada dirba šau
niai.} Jai vadovauja “Jak- 
ątoiiijs Juozas, Įmažajmoksliš, 
bepįrtinis1 draugas, nemy-

Šiuo tarpu labai daug 
(buržuafcįnėj spaudoj) rašo
ma apie Sovietų Sąjungos 
žemės 
vietinius ūkius ir šiemetinį 
derlių. Pripažindama, kad 
derlius šiemet Soyiętų . 'Są
jungoj lapai gėras ‘(dėka ge
ram susitvarkymui, jr dar^ 
bui kolektyvuose ir neblo
gam orui), buržuazinė spau
da, padedama social-fašisti- 
nės, visa gerkle rėkia, kad 
ten “masinis badas”, “kani- 
balizfnas’J, ĮetbJ, etc. ‘Vieni 
.laikraščiai,sako, kad jau de
šimts.; milioHų žmoniiį !ted iš-' 
mirę badu, kiti—6-ši, treti— 
keturi, o “šventasis tėvas” 
verkęs, k.ąįd dar išmjifsią de- Politinis kolektyviečių pra- 
šimts miljęhų žmonių ba- įilavinimas menkas. Tik du 
du!... ,vrn nnrfiiinini Tnlian

ię Sovietų Sąjunga 
ūkį; i kolektyvus, l so-

,lirį|;is,l girtįs/’J Bet 2-roj ir 
'3-ci6j brigadoj—“viešpatau
ja betvarkė. Čionai rasi 
darbo ' įrankius, j išmėtytus 

■ net laukuose, arkliai dažnai 
esti nutrintais pečiais... ”

Čia mes neisime su tais 
žmonėmis į ginčus, nes savo 
nuomonę jau ne kartą šitoj 
pačioj vietoj esame pasakę. 
Neveizint visų buržuazijos 
zaunų, Sovietų vyriausybė 
ir Kompartija yra pasirįžu- 
si padaryti visus kolektyvus 
bolševikiškais, o kolektyvie- 
čius pasiturinčiais!

Todėl Sovietų spauda per
pildyta šiuo tarpu smhrkia 
kritika tų kolektyvų, kurie 
atsilieka darbe, kurie tiks
liai ar ne tiksliai apleidžia 
darbą. Žeria ji ritikos ug
nies už kalnieriaus kiekvie
ną atsakomingo , žmągaus, 
įvardindama jį savo špalto- 
se‘ ir ragindama kblekįMe-’ 
čius imtis griežtų priemonių 
su apsileidėliais, tinginiais, 
vagimis ir kitokiais netiku
siais elementais. Į pagiras 
tų kolektyvų, kurie darbą 
atlieka gerai, mažiau kreiJ 
piama domesio, nei į silp
nąsias vietas—apsileidėlius 
kolektyvus.

Imam kad ir lietuviškus 
k o le k t y v us Baltarusijoj. 
“Raudonasis Artojas” stovi 
priešakyje ir be mielaširdy- 
stės velka už pakarpos kiek
vieną, kuris bando kliudyti 
kolektyviam •darbui. Imam 
to laikraščio numerius 42 ir 
43 (š.m.) ir surandam gero
kai aštrios kritikos visai ei
lei kolektyvų.
Giedrio Vardo Kolektyvas

Giedrio vardo kolektyvas da
bar susideda iš 41 kiemo. Pa- 

. vasario sėjos planą išpildė 97.2 
nuoš. Derlius geras. Turto 
kolektyvas 'turi daug, darbinių 
arklių 42,,kumeliukų 6, Raguo
čių gyvulių 62, didelių kiaulių 
88, paršiukų 24. Turi porą 
dešimčių naujų vedimų, tris 
favapjūveš Mašinas,1 dvi4 šiena- 
pjūvės, traktorių, pusiau sūdė 
tingą kuliamąją mąšiną ir kit. 
Pastatytos arklydės, karVitį

/yra partijiniai. Toliau ,
Komjaunuolių kuopelė silp

na, politiniai neprašilavinusi, 
ji dar nesupranta, kad ji šian
dien turi būti kolektyvo darbo 
priešakyje, kad komjaunuoliai 
visur pirmieji turi pareikšt, 
iniciatyvą 1
Komjaunimo sekretorius kaipo j pereitaig metais tokių tin. 
vyresnis trąktoristas atsako- . . . v. ,
mingas ir už visas mašinas. O glnui lr vagysclU buvo ne’
vyresnis trhktoristas atsako-

mažai; prieš juos buvo men
ka kova, o kitur—visai tas 
dalykas praleistas pro pirš
tus. šiemet,tačiaus, d. Sta- 

■ lino viršpaminėti žodžiai 
V1VJ vykdomi visu uolumu ir tin

toje to, kad sumušti išlindusio ,giniai ir vagys, buožiški ele- 
kur nors iš palėpės buožinio imenf€11 TA^annfn nrn.ąfm Ta
ngento kenksmingą agitaciją, ?(Jetyj. ' Kolektyviečiai di- 
tupi kaip puikiai ausis suglau
dę ir tyli, bijo, kad buožiukai 
j iiems k adlib1 riejšpertų.

* r • . ji \1 , .Ą
Giedriu jVąrdo kolejdyve yra j 

kolektyvięęi$t! kurie nesenai; 
atvykę iš'bal|osios Ljetuvos. Iš( 
jų drg. Ko'ndfotas Petras dirba' 
labai gerai/- Jis yra prieškari- 

. nis udarnink^s. Drgį Kondro- 
tas gerai, \.siįprato ^kolektyvų 
statybą Soviet Šalyje ir todėl 
jis atidūodą,^avo jėgas tai sta
tybai. Jis. padavė pareiškimą 
į BKP (b) narius.

Kolektyvo pirmininkas d. 
Kunčiną turi imtis tvirčiau ko
lektyvui vadovauti, griežčiau 
kovoti su tinginiais ir buoži
niais elementais. Greičiau iš
gyvendinti nurodytus kolekty
vo darbo trūkumus. !

Įvonių Kolektyve
Štai kokių sutvėrimų atsi

rado įvonių kolektyve:
įvonių kolektyvo narys Ivaš

ka S., kuomet 'visi kolektyvie
čiai dirbo, jis tinginiavo. Kuo
met visi kolektyviečiai eina 
laukan dirbt, Ivaška sumanė 
eit vogt. Liepos 22 naktį Ivaš
ka^ nuėjęs kolektyvo laukan 
prisipjaustė apie 5 kilogramas 
varpų. Kolektyvo valdyba 
greit surado kenkėją, atidavė; 
jį teisman ir pastatė klausimą 
apie jo išmetimą iš kolektyvo./ 
Vagių ir tinginių kolektyve pa
kęsti negalima. Juo greičiau] 
nuo jų išsigelbėsim, tuo grei-"' 
čiau sustiprinsim kolektyvą. ;
—*"V^ "—  V" ...... *

branduoliuose, kurie gyvena veikliu gyvenimu. i. Esse
ne aš sutikau du jaunu darbininku, nešiojančiu komunis-. 
tinius ženklelius jų švarkų guzikinėse skylutėse. į Juos se
kė įdomaujanti minia. Už kelių’minutų fašistiį šturmi- 
ninkai ir policija juos areštavo. Vėliau, kalbėdamas su 
žmogum, kuris, aš maniau buvo komunistas, sprendžiant 
jo visa nuotaika, užklausiau, kodėl tiedu komunistai taip 
viešai išėjo ir pasidavė areštui? Jis man lakoniškai at* 
sakė: ‘Kad pažadinti tuos,, kurie miega.\ .\

“žodžiu, komunistinis judėjimas persigeria visokiuose 
gyventojų sluogsniuose. Revoliucija Vokietijoj dar ne
atėjo. Ji dar dar vis tebėra 'gemale. Pasaulis tai turi 
pripažinti visais galimais būdais...”

Šitaip rašo buržuazinė spauda, buržuaziniai rašytojai 
apie Vokietijos veikimą ir kovas su fašizmu! Ko vertos^ 
tuomet, Tysliavų, Grigaičių ir kitų revoliucinio judėjimų 

^priešų zaunos, būk ;Voįde|ij^ } būtere*
voliucinis judėjimas ten užgniaužtas?!

mašinos randasi betvarkėj. 
Traktorius stovi po lietum, rū- 

• dyja, brezentas gi numestas 
pašaly pūsta. Priskirtiems į . 
brigadas komjaunuoliams ne-,Į 
duoti konkretūs uždaviniai., 
Komjaunuoliai brigadose, vie-

pasi- 
štaijįjientai, pasijuto prastoj pa- 

„ėtyj. Kolektyviečiai di- 
džiuųioj plačiai persiėmė ta 
Sąvoka, kad kas nedirba, tas 
nevalgo.

Kolektyvas “Raudonoji 
Vyšnia”

Todėl ■ mes surandame 
daug pavyzdžių, kur kolek- 
pyviečiai rodo didelio darb
štumo. Štai pavyzdis iš 
.kolektyvo “Raudonoji Vyš
nia”:

Kolektyvas "Raudonoji Vyš
nia” dabar dirba be išeiginių 
dienų. Daug yra kolektyve 
udarninkų, kurie išdirbimo 
normas perpildo. Pavyzdžiui, 
Šerėnas M., Bivainis M., Še
rėnas V., Miškinis J. ir kiti 
vietoje normos 0,25 ha, šieno 
nupjauna 0,40—0,50 ha. Taip 
pat yra ir moterų gerai dir
bančių, kaip tai Oželytė P., 
Miškinaitė V., Kaušilienė A., 
ir kit. Jos niekuomet nepra
leidžia dienos neišėję į darbą 
ir visuomet anksti išeina./

Toliau:
Kdlektyve iki liepos 27 

jau nupjauta 13 ha dobilų 
/ 38,5 ha pievų. Pievų reikia 
! nupjaūt iš viso 76 ha. šiena- 
; virpąs bus užbaigtas iki rug

pjūčio 1 d. Tą dieną' ir ru
gius pradėsime pjaut. Javų 
valymui mašinos atremontuo
tos, kuliamosios baigiamos re
montuot.

Kitam “R. A.” numeryj 
apie “Raudonąją Vyšnią” 

■ surandame:
Kolektyve yra 24 žmonės, 

t kurie nuolat gali dirbti lau- 
; kuose. Rugių reikia nupjaut 
i. 18 ha-, vasarojaus pasėta 83 
•. ha, šieno nupjaut reikia 70 ha, 
. dobilų 15 ha. Pūdymo jau už

arta 24 ha. Mėšlu’ apvežėm 
20 hektarų pūdymo. Beveik 

’ visi rugiai bus pasėti ant mėš- Į 
; 4o. Mūsų laukų brigadą iš ! 

žmonių padalinom į 2 grandis 
ir tarp tų grandžių padarėm 
socialistinių lenktynių, sutartis 
geresniam įr greitesniam dar
bui. Padarėm raudoną ir juo
dą lentą. Kas gerai dirbą, tą! mimu, 
užrašom. ant raudonos lentos,/““"’' 
o kas blogai, ant juodos. To-'to stokos* stokos gyvuliam- . («rąsa 4-tam Pusi)

r
i

U

R. M.

‘laisvės” Pikniko 
Valley View Parke

d. 
ir

■visuomeninę nuosavy-

Atvykus į pikniką apie pir
mą valandą, parke matėsi tik 
iš kitų miestų žmonės. Vieti
nių tik komisija ir darbinin
kai. Brooklyniečiai, kaip iš 
toliausia, tai pirmutiniai. Vė
liaus pradėjo rinktis ir iš šios 
apielinkės, bet turiu pasakyti, ■> 
kad šiame piknike daugiausia 
publikos matėsi iš tolimesnių > 
kolonijų. Permažai matėsi vie
tinių. Nors tam yra didžiau- - 
šia priežastis—bedarbė, bet 
reikia pasakyti, kad daug yra 
ir apsileidimo. Shenandoah- 
rio apielinkėj bedarbė dides
nė, o vienok daug matėsi She- 
nandoriecių piknike.

Tik pradėjus programą, iš
kilo didęlis vėjas ir grumo-- 
jant’i juodi debesiai, žmonės 
pradėjo nerimauti ir apleisti ; 
pikniką. Tik pirmininkui pa
aiškinus, kad yra didelė sve
tainė, pradėjus lyti, bus kur 
pasislėpti, tai susilaikė. Taipgi 
pranešus, kad daihiios Brook- 
lyno Aido Choras,t tai publika . 
susilaikė nuo ištyėgiojimo iš 
parko.

Programa buvo viena iš pui
kiausių, kokią tik kada galė
jo darbininkai girdėti šiame 
darže.

Pirmiausia porą dainų su 
dainavo du chorai'—Shenan 
doahrio Lyros ir Wilkes Bar 
rių Aido.. Nuskambėjo šių 
dviejų cporų galingas balsas

Po tam dainavo Wilkes 
įBarrių Aido Choras po vado
vyste naujos vedėjos, d. N. 
Valinčiutės. • Reikia pasakyti, 

t la*
ntos, j prie .blogos padėties: mais-ibai gabiai ir gyvai chorą vap 
To- , f n stnkns. ctnVrte o-wiilim-n'l _

nmhH
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Masiniai Traukime i Philadelphijos
“LAISVES” PIKNIKĄ

Iš to zacijos narių referendumo

Įsitemykite Šias Svarbias Dovanasjas.

L

f

ei;

r» ♦

vių Darbininkų Literatūros , užmetimų, bet statant klau-
- ’ • ir j,simą: kaip mes daugiau ga-

Atsišaukimas i Visus Narius, Nares ir 
Kuopas LDSA ir ALDLD Organizacijų
Brangūs D r a u gai ir me tik organizacinį skirtu- Diskusijos turi būti tvar- 

Draugės ALDLD ir LDSA'ma: kada Amerikos Lietu- kios, be įsikarščiavimų, be 
Nariai!

Jau nuo senai yra kelia- Draugiją sudaro vyrai
* mas klausimas suvienijimo . moterys, tai prie Lietuvių' lime pasidarbudti del darbi- 

Amerįkos Lietuvių Darbi- Darbininkių Susivienijimo ninku klasės labo, kaip gali
ninkų Literatūros Draugi- i Amerikoje priklauso tik ma daugiau sutraukti lietu
ms ir Lietuvių Darbininkių ' moterys. Ar negali sutilpt vių darbininkų ir darbinin- 
S u s ivienijnho Amerikoje, ■ vienoje apšvietos-kultūros kių po kovinga revoliucine 

, kaipo klasiniai sąmoningų ' organizacijoje lietuviai dar-, vėliava.
! darbininkų ir darbininkių bininkai ir darbininkės? i Suvienijimas ALDLD 

J organizacijų, į vieną orga-.Taip, į tai atsako tas, kad ir LDSA organizacijų • gali- 
> i nizaciją. ALDLD ir LDSA | prie ALDLD priklauso net mas tik tada jeigu dir treč_ 
Y \ Centr’o Komitetų narių įvy- 966 moterų darbininkių ir dapai vienos ir kitos organi
ni kgs bendras posėdis, 6 die- namų šeimininkių. Iš to zacįjos narių referendumo 
V ną rugpjūčio, plačiai šį I skaičiaus 402 moterys, tuom kepu pasisakys už vienybę. 
Z klausimą svarstė ir atidaro! pat kartu priguli
į vienybės klausimu diskusi- Lietuvių Darbininkių Susi

vienijimo Amerikoj, tai 
/ Veik dvidešimts metų at- yra, prie abiejų organizaci- 

C gal susitvėrė LDSA ir ALD jų.
įr LD organizacijos. Tada sime ryšių tarpe ALDLD ir 
'^Xprieš mus stovėjo skirtingi LDSA, jeigu palyginsime 
f uUiždaviriiai, negu dabar yra. šių organizacijų vyrus ir

( ( VyTada buvo skirtingos saly- moteris nares. Vien Wor- 
cesteryje 26 vyrų, ’ 
yra ALDLD nariais, mote
rys priguli vien prie LDSA, 
tai yra šeimynos draugai— 
vienas priguli prie vienos 
organizacijos, o kitas prie 
kitos.

Suvienijimas Spėkų
Kokia nauda būtų iš ap-

Apsirūpinkite Busais iš Anksto. Ir Taip pat Įsitemykite, kad Piknikas 
Atsibus Ne Pačioje Philadelphijoje, ale Arti Trenton, N. J. Kaip Važiuo

ti Nuo New Yorko—-Žiūrėkite Skelbime ant Paskutinio Puslapio.

Mes dar daugiau atra

ir JPn.e i Referendumas turi pasiekti 
kiekvieną narį ir narę, ne
paisant, jeigu jį ar jis ir 
nebūtų susirinkime ir tam 
tikslui bus pagamintos kiek
vienam ALDLD ir LDSA 
nariui ir narei specialės 
blankutes, kurias reikės iš
pildyti. Referendumas pra-

gos. Abi mūsų organizaci- 
*' j°s gyvuodamos per tą lai

ką atliko didelių darbų. 
ALDLD ir LDSA išaugo į 
tūkstantines organizacijas, 
sutraukė į savo eiles tūks
tančius lietuvių moterų dar-

\ ,bininkių, šeimininkių ir dar- 7 
į bininkiį. Kaip viena, taip ir 
1 kita organizacija išleido

kune, sides su 1 dieną lapkričio;

Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais loš 

Base Bali

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

ir baigsis su 25 d. gruodžio,1 
1933 metais. |

(3) J e i g u reik alingas'
skaičius, vienos ir kitos or-1 
ganizacijos narių pasisakys 
už vienybę, tada vienybe 
įvyksta. ALDLD ir LDSAl 
Centro Komitetų visi na-’ 
riai sudarys Centro Komi
tetą naujos apjungtos orga
nizacijos, iki sekamų CK 
rinkimų, kuris bus išrinktas 
paprastu organizacijos bū
du. ’

(4) Apjungtos organizaci
jos Centro Komitetas iš sa- į 
vo tarpo išrenka eilę drau- į

ka-1'giU ir sudaro Sub-Komite-<

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

Nuo THORNTON-FULLER C O., 1213 N. Broad Sb, Philadelphia, Pa.

A

ir įkorpuruota astuonioserų kuopas, o silpnas ALD
LD kuopas arba priešingai, valstijose, kur tik lietuvių

darbininkų skaitlingai yra

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

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

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

i * ■ • Philadelphia, Pa.

HULMVlLLE PIKE IR GALLOWAY RD.,

daug knygų, surengė tūks- jungimo ALDLD ir LDSA 
Šančius parengimų, kuriuose del abiejų organizacijų na- 

šviečiami ir organi-! ri^ ir del revoliucinio dar- 
kėtiš-^i darbininkai ir dar-lbinink^ judėjimo? Kaip 
kinkės. Lietuvių Darbi-! Prieš vienos, taip ir prieš 

'ninkių Susivienijimas Ame-Įk^os organizacijos narius, 
rikoje ir Amerikos UeWu1’^ovi uždaviniai—perkeisti, 
D a r b i n i ii1 ftų Literatūros patobulinti, savo veikimą, | 
Draugija gkli skyrium gyJ daugiau mestis į kovas prieš j 
vuoti ir tęsti savo darbus.! imperialistų ruošiamą . _ . . ,.

_ i ra, už bedarbiams pašalpą,1 kuris rūpinsis vedimu 
nef antros' už darbininkų draudimą, ko-1 darbininkių skyrių .‘Laisvėj” ;

va už politinius kalinius, už “Vilnyje,” taipgi tvarkys; 
pagelbą Komunistų Partijai kitus darbininkių traukimo . 

I pravesti visas jos kampani- 1 bendrą organizaciją reika, 
1 jas ir tt. Vietomis mes ran-1 ius ir tt.
dame ALDLD ir LDSA j (5) Naujoji organizacija 
gretimai kuopas, kurios abi Priims Amerikos. Lietuvių' 
silpnos ir nei viena negali Darbininkų Literatūros 
sėkmingai darbuotis darbi- Draugijos (ALDLD) vardą, ■ 
ninku klasei. Apjungus, su- kaip platesnį, negu LDSA,; 
vienijus spėkas ir pasidali- i nes jis apima darbininkes ir , 
nūs darbus būtų galima! darbininkus ir kad išvengus 
daugiau nuveikti. Kitur naujų išlaidų vardo reikale., 
mes randame tvirtas mote-:ALDLD dabar yra pastovi

Nėra jokio pavojaus gyva
vimui nei vienos, 1 
organizacijos.

Literatūros Draugijos 
Tikslai

. I /

* i. ALDLD savo vyriausiu 
tikslu stato: “leidimą tokių 
raštų, kurie tarnautų dvasi
niam ir ekonominiam darbi- 

/1 ninku pakėlimui, auklėtų 
C / darbininkuose solidarumą ir 
\ ’šiaip jau praplėstų jų žino

jimą...” Taipgi ir kitokiais 
“visokiais būdais stengiasi 
platinti darbininkišką ap- 
švietą, rengiant prakalbas, 
literatūros vakarus, teat
rus ir steigiant knygynus.” 

ALDLD remia kiekvieną 
darbininkų streiką, kiekvie
ną kovą prieš kapitalistų 
klasę, Komunistų Partijos 
visas kampanijas, solidaruo- 
ja savo veikimą su kitų 
kraštų revoliuciniais darbi
ninkais, teikdama jiems 
knygų ir finansinės bei mo
rales pągelbps. ’
Tdkie Pat Darbininkių Su- 

1 sivienijimo Tikslai
Kaip tik tokius pat tiks

lus turi ir LDSA, nes ir ši 
organizacija ir jos narės da
lyvauja kiekvienoje darbi
ninkų kovoje už geresnį bū
vį ir gyvenimą. Kokis gi 
yra skirtumas tarpe ALDL 
D ir LDSA? Tiksle nėra jo
kio skirtumo. Abi organi
zacijos yra lietuvių revoliu
cinių darbininkų ir darbi
ninkių organizacijos, išauk
lėtos Komunistų Partijos 
kovų dvasioje. Mes randa-

dar kitur mes turime abie
jų organizacijų tvirtas kuo- aP^v^a> 
pas.

ALDLD ir LDSA Centro 
Komitetai nuodugniai anali
zavo padėtį ir atranda, kad 
apvienijus šias organizaci
jas mūsų judėjimas dar 
daugiau galėtų mestis į dar
bininkų kovas, kad nėra nei 
vieno klausimo, nei vienos 
kovos, kuriai negalėtų atsa
kyti bendroji darbininkų 
vyrų ir moterų organizaci
ja. Ir Centro Komitetai pa
teikia del visų narių disku
sijoms apjungimo planą.

Diskusijų Planas
(1) Diskusijos prasideda 

ALDLD ir LDSA kuopų su
sirinkimuose ir spaudoje su 
paskelbimu šio atsišaukimo 
ir tęsis iki-1 dienai sausio, 
1934 metų. Spaudai disku
sinius straipsnius už vieny
bę arba prieš—siųskite tie
siai “Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Darbininkės” redakcijom.

(6) Visose dabartinėse A 
LDLD kuopose, kur tik yra 
nemažiau 5 darbininkių-mo- 
terų narių, turi būti suda
ryta specialė is jų komisi- ■ 
ja del vedimo darbo tarpe ’ 
moterų, toje kolonijoj. Kor 
misijai pagelbą .privalo; teik
ti visi nariai.. i

(7) Gyvuojančios Lietu
vių Darbininkių Susivieniji
mo Amerikoje kuopos, po 
vienybei organizacijų, turi > 
teisę susivienyti su ten gy
vuojančia Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopa, jeigu to 
pageidaus vietos LDSA 
kuopos du trečdaliai narių. 
Bet jeigu nori, tai LDSA 
kuopa gali pasilikti atskira,( 
kaip ir iki šiolei buvo, tik 
priima ALDLD moterų kuo
pos vardą. Kur nebus at
skiros Am. Liet. Darb. Lit. 
D. moterų kuopos, tai ben

(Pabaiga ant 4-to pusi.)

Nedalioje, 3 Rugsejo-September, 1933
PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šaknaitės; AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtės.

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

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:

1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamcnsing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 

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

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

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

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko bus ai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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ATSIŠAUKIMAS į visus narius, NARES IR i 
KUOPAS LDSA IR ALDLD ORGANIZACIJŲ

, (Tąsa nuo 8-čio pusi.)
droš kuopos narės (mote
rys) turi teisę laikyti atski
rų susirinkimų ir aptarti 
darbininkių reikalus, jeigu 

/.tam iškils reikalas.
” (8) Susijungiant organi
zacijoms nei viena LDSA 
narė, kuri dabartiniu lai
ku. nėra ALDLD narė, ne
moka jokio įstojimo., Na
rės, kurių vyrai priguli prie 
ALDLD mokės tik po 10 
'centų duoklių į metus, bet 
jos negaus knygų nei žur- 
:ria10’ "es.K gauna J’i d^rbTapjunguš1 ALDLD'ir 
?^ APaVle-neS (Peveidusl1os) L. Dar. Sus. Am. šį planą 
LDSA naies, arba tos, ku‘> kiekvienas ir kiekviena gali 
■rių vyrai nepnguh prie A| diskusuoti> duoti prie jjo 
ĘD narėmis ir mokant $1.501 naujus pasiūlymus ir page- 
j metus, gaus knygas ir žur
nalų, bet kurios nenorės

• knygų, tai jos į metus mo-' 
"kės tik $1.00, kaip ir dabar, i
ir gaus ALDLD leidžiama ‘' 
žurnalų veltui, taipgi nupi-

• ginta prenumerata bile ku-
• rį iš dienraščių “Laisvę” ar 
; “Vilnį.”
; (9) Apjungtoji organiza- 
! ei j a neleis atskiro laikraščio 

•’ del moterų darbininkių
• (“Darbininkės”), bet leis 

žurnalų iš pradžios kartų 
kas trys mėnesiai, o vėliau

/ tankiau ir jis bus organas Į ant kurio galima būtų ap
• visų naujos organizacijos 
narių. Taipgi palaikys mo

terų reikale skyrius “Lais- 
.-vėj” ir “Vilnyje,” nors vie- 
“ nų kartų į mėnesį laiko.

me dalyvauti jo aptarime. 
Mes kviečiamė visus drau
gus ir drauges šį dalykų 
svarstyti šaltai, rimtai, be 
užsimetinėjimų ir įžeidimų 
vieni kitų. Mes kviečiame 
visus ir visas, vartojančius 
plunksnų, šiuom klausimu 
rašyti , į mūsų spaudų— 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Darbi
ninkę.” Visų mūsų parei
ga žiūrėti, kad apjungiant 
organizacijas, kad mes . ne
nustotume, del vienybės, nei 
vieno ir nei vienos nario ir 
narės. Mūsų manymu, vie
nybė yra naudinga del abie
jų organizacijų. Organiza-

sutartis, kurių negalima cijos,, tai. yra. dąrbinipkų 
būtų pakeisti ar taisyti, tai; klasės kovos, įrankiai, prieš 
tik planas, , kaip suderinti išnųu^ųtojų klasę įr męs tu- 

‘T ~ ’ rime jas taip sutvarkyti ir 
pastatyti, kad tas daugiau 
tarnautų mūsų reikalams 
kovoje už kasdieninius rei
kalavimus ir galutinų tiks

linimus. Mes mųnome, kad dų—pasiliuosavimų iš kapi- 
balistinės alginės vergijos.

(10) Kiekvienoje ALDLD 
kuopoje bus svarstomas 
darbininkų švietimo ir orga
nizavimo klausimas, kaip 
vyrų, taip ir moterų, ne
paisant ar ten dabar yra 
LDSA kuopa ar ne.

Darbuokitės Diskusuodami
Draugės ir Draugai LDS 

A ir ALDLD nariai ir na
rės! i- i :

šie punktai nėra; jokia

pasiremiant šiuom planu ir 
i sudarius bendrų organizaci- 
! jų mūsų darbas būtų geriau 
organizuotas, sumažintum 
susirinkimų skaičių, dau
giau apjungtume spėkas 
praktiškam darbui ir nebu- 
•tų reikalo užlaikyti du cen
trai ir nešti dvejos organi-, 
zacinės išlaidos.

Mes neagituojame nei už;
nei prieš. Mes tik pateikia-1 (Tųsa iš 2-ro pusi.) 
me visiems ir visoms drau- jdovauti> Bet nežinia, kas 

įgėms ir draugams planą, isidarė su dviem šio choro
_ j-I riausiai sopranais ? Staiga

jungti mūsų organizacijas.! kimo, turbūt išsigando brook- 
Mes kviečiame kiekvienų A|lymečių’ nes 1Jujaut®’ kad ^us 
t tat ta • t tac a i ’4-’ atimta “garbė.’ Sheuando- LDLDir LDSA apskntj,steng6si, kiek gaIėJ0; 
kuopą, narį ir narę apmą^-jka(Į “laimėjus kontestą,’’ bet 
tyti jį ir kuopos susirinki- * “neatsilaikė” prieš brooklynie- 

’ f . ‘ ‘t

ALDLD Centro.
Komitetas

ir
LDSA Centro
Komitetas.

Čius’ : Brooklynreciaf liko lai
mėtojais. j Mainierųų ilgai jų 
nepamiršs.

Nors Brooklyno Aido Cho
ras paliko: gerą įspūdį mainie- 
riams, bet, mano ąupuatimu, 

. tai pas - brooklyniečius' įvyko 
'klaida. Man rodos, nereikėjo 
čionaįs vesti visą chorą t.okią 
ilgą 'kelionę, tik del kelių dai
nų jsudainavimo. Tiek daug 
vargo ir berei^ąlihgi kąšįtai. 
Čiopais hiainieriai jįuri užtek-,' 
tinai iSĮpėkų įduoti gejrą progra
mą ir južg.anėdinti publiką. Du; 
chorai ir ’sekstetai' (dųJda ga
na ilgą įn;qgrah|a.' įPerilga 
programą, pakėhkją ; ,bižųiui.

Brooklvniečiaį gęriąy pada
rytų, jei kartais mums pagel
bėtų, atsiųsdami į mūsų paren- 
gimuš porą‘solisttĮ,-kb'paš mus 
yeįk, ųėra., . • z . i . ;

Programai' > 'tik ■■ užsibaigus, 
užėjo pašėlęs lietus/ Daug 
drąugų visiškai sušlapo ir šla
pi turėjo nakties laiku daryti 
ilgą kelionę atgal į Brookly- 
ną.

Kalbėjo du kalbėtojai: drg. 
Buknys ir drg. Orman. Abu 
kalbėtojai pasakė gana geras 
prakalbas, nurodydami viešpa
taujančio kapitalistinio krizio 
padėtį ir nurodinėjo, ką turi 
darbininkai daryti.

Dalyvis.

Kas norite turėti smagią ke
lionę ir Imskmaį laiką, praleis
ti ■ pikVikė; įsigykite tikietūs 
tuojaus, nelaukite paskutinių 
dienių, ba kartais gali pri
trūkti vietos buse.
. Važiavimo tikietai- labai pi- 
gūš, tik du doleriai' į abi . pu
ses. Tikietūs galima ; gauti 
pas komisijos narį. į J. Balsi, 
kurio 'antrašas—1709 Hollins

ALDLD; na- 
paskirtą'die- 
nuo 7^6 W.‘ 
Dailės Kliu-

kurio 'antrašas— 
St., ir pas kitus 
rįus. ’ Busas išeis 
na 6 Vai. iš ryto 
Baltimore Street, 
bb: svetainės.

Visi, kurįe norėsite važiuo
ti, būkite ■ laikų, , nepaisant,! 
kad .ir ly,tų.

Draugai ir draugės, kurie

turite paėmę tikietų serijas 
,delįplati-nuo, pasidarbuokite, 
ba jah1 nedaug'laiko telikti jų 
pardavinėjimui. Ir juos turė
site sugrąžinti parduotus ar 
neparduotus šį mėnesį ne vė
liaus 30 arba 31 d. (Augus
to). Nes juos visus reikės* 
sutvarkyti, kad nebūtų jokiu 
keblumų. » t

Draugui F. Pivariunui išė
jus gyventi toliau nuo mies
to, tai ir tų tikietų visas tvar
kysiąs. paliktas man, ir turėsi- 
tė pas-mane juos visi sunerti

giAu sutraukę žmonių į Dai
nų ^DięnąJ Drąugę Šalimoje 
tildai užsipelno- pagarbos. Ji 
ne vien davė keletą gerų pa
mokų studentams apie dailę, 
betj ji juos surikiavo, kad jie 
patyp praktikuotu. Todėl Dai

nių iDienoj kurie buvo, tie mą-t 
tė tą, ko niekados nebuvo ma
tę. Buvo perstatyta iš darbi
ninkų judėjimo keletas vaiz
delių, ir dainos su pritaikin
tais judėjimais davė daug pasi
grožėjimo.

Prakalbą pasakė studentė iš
ikf paskirtam laikui, ba kie^, Stamford Bųrbįutė, dar jauna 
yH jik. išduota, aš vienas jų ne-į amžium, bet su gailiai įkalbėjo,
gąĮėsiu; išbrinkti. Mano į ant-! 
rašas—1709 Hollins St.

V. Jakevič>us

APIE CONNECTICUT JAUNUOLIŲ MOKYKLOS
. Užbaigą ir apie dainų dieną j

Drg.; M ii toif frjq’kykl os vedė
jas, I 
reikšmę ir Bill 
kalbėjo nuo Komunistų Parti
jos. Antroj dalyj programos 
trumpai kelis žodžius pasakė 
d. V. V. Chorai, kaip papras
tai; dainavo pavieniai ir visi 
kartu.

kalbėjo anie mpkyklo^ 
“ '1 Taylor, negras,

V. J. Valaitis-

BALTIMORE, MD
Iš “Laisvės” Pikniko 
Valley View Parke

pa
ge
li ž-

mokyklą. Jie, be abejonės, 
bandys veikti daugiau, negu 
pirma kai kurie iš jų veikė. 
Tačiaus ima kaip kada baimė, 
kad mūsų suaugusieji nepra
dėtų manyti, jog jau “dabar, 
tai reikia mums, seniems, pasil
sėti.”

Draugai, kas taip pradėsite 
manyti, ant greitųjų tokią min 
tį paneigkite, nes vieni jaunuo
liai nieko tokio milžiniško ne
atliks. Jie, viena, jauni, kita, 
neturi daug patyrimo darbi
ninkų judėjime, ir tokiu bū
du, jei mes juos vienus palik
tume veikti, tai nauda būtų vis 
vien prasta. Todėl šiuo kar
tu dar labiau meskimės į dar
bininkų judėjimo stiprinimą, 
sykiu su jaunuoliais žygiuoda
mi. Tokiu būdu bus galima 
judėjimas pakelti keletu laips
nių augščiau, negu kad 
laikėme iki šių dienų.

Jaunuolių mokykla užsibai
gė su ta diena, kurioj įvyko 
visų Connecticut valstijos dar
bininkiškų chorų Dainų Die
na, tai yra rugpjūčio 20 d.

Sulig komisijos pranešimo, 
ši pirma lietuvių darbininkų 
suruošta jaunuoliam mokyklą 
šioj valstijoj mums visiems da
vė gerų patyrimų apie jauni
mo lavinimą, apie jų drąsą ir 
geroką pažengimą supratime 
darbininkų judėjimo dėsnių. 
Iš pat pradžių mes visi manė
me, kad jeigu pasiseks su
traukti kokią dvidešimt jau
nuolių į mokyklą, tai ir vis
kas, o kurie ir atvyks į ją, 
tai bus daug tokių, kurie, pa
buvę dieną kitą mokykloje, jei 

vy
li e- 
nei 
Ta-

---------------- > i
Norfolk, Va. — Sugrįžo 

laivas “Madison”, bet smar
kiai apdaužytas ir be dvie
jų žmonių. Nežinia, kur 
jie dingo, veikiausia žuvo.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos extra susirinki

mas atsibus trečiadienį, 30 diena 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 25 ir Vernor Highway. 
Draugai, visi dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų. Yra atėję nominacijos blan- 
kos iš centro del ateinančių metų 
centro valdybos, reikės jas išpildyti. 
Visų narių yra pareiga dalyvauti šia
me susirinkime.

Draugai ir draugės baltimo- 
riėčiai!

Jau kartą buvau “Laisvėje” 
rašęs, kad liko nutarta orga
nizuotis važiavimui į “Laisvės” 
pikniką, kuris bus 3 d. rugsė- dar bus geri, tai pasakys, 

Philadelphijoj. rai “good bye,” mums čia 
pakeliui, arba kai kurie 
žodžio nedavę . pranyks, 
čiaus išėjo kaip tik atbulai. 
Vietoj sumažėt, jaunuolių skai
čius vis didėjo. Atvyko vis 

j naujų ir visi lavinosi to, kas 
jiems buvo patiekta. Be to, 
kas labiausiai buvo nustabu, 
•kad1 jaunuoliai visi kaip vie
nas ne tik mokinosi pažinoji-P 
mo pačių darbininkų judėjimo ' 
pamatų ir apie jo plėtimą, bet. 
jie visi buvo pilni- ūpo ir pasi
ryžimo tą ' savo žinojimą pa
naudoti ten, kur jam vieta.

Geriausias to jų žinojimo 
perdavimas darbininkų masėm 
buvo parodytas tai pirmoj die
noj Rugpjūčio Waterbury su
rengto j Komunistų Partijos 
demonstracijoj prieš karą. Po
licija buvo užpuolus demons
tracijos kalbėtojus areštuoti. 
Kaip tik policijai pasisekė nu
traukti kalbėtojus nuo kalba
mos vietos, taip greitai patys 
jaunuoliai užėmė kalbėtojų 
vietas ir sakė prakalbas, o ki- ■ 
ti atėmė iš policijos kalbėto-Į 
jus, ir taip jaunuolių didelė i 
drąsa tą taip reikšmingą de
monstraciją nedaleido polici
jai išardyti. Tai faktai, kurie < 
kalba patys už save, kad jau- I 
nuoliai darbininkų judėjime I 
galės sulošti milžinišką rolę. I 
Šis reikšmingas įvykis tuomet!! 
nustebino nę! vien susirinkusią 11 
darbininkų minią, bet ir pa- I 
čius mokyklos vedėjus. Mes I 
visi sakome, jog mums reikia 1 

!darbininkų, .judėjimui plėtoji- I 
j'mui-vadų,; pagaliaus, męs. per I 
šitokios rūšies mokyklas tik it J 
išąuklesime vadus. • I

Bet jaunuolių organizavimo I 
ir lavinimo darbas, galime sa- I 

ikyti, dar tik gerokai prade- I 
tas. Mes šį didelį darbą ture- I 
sime -tęsti ant toliaus. ir daug I 
platesne papėde.

. Kadangi jaunuoliai sugrįžo J 
į savas vietas, tai reikia pa- I 
žymėti, jog ten darbininkų ju
dėjimas pakils ant keleto laips j 
nių. Nes iš .65 studentų atsi- I 
ras tokių, kurie bus galima pa- I 
naudoti tiesioginiai organiza- I 
yime-darbininkų. Kiti gi daug I 
gelbės vietos organizacijose, I 
kaip organizavime LDS jau- ! 
nuolių kuopų, chorų, sporto I 
grupių, taip ir Jaunųjų Komu- I 
nistų Lygos, vyriausios jaunuo- I 
lių organizacijos., I

; i Jaunuoliai kupini, prisisėmę I 
apšvietos ir ūpo lankydami]|

jo-September,
Bet dabar turiu pasakyti, 

kad jau busas yra paimtas ir 
tikietai pardavinėjami, ir vi
siems1 1 proga yra važiuoti, 
kaip ALDLD nariams, taip 
dr nėnariamš.

Iš Dainy Dienos

ii 1S-

stu- 
t'ik

Dienų Diena tai buvo 
dentų “gradžiueišinas,” 
gaila, kad niekas anksčiau 
apie tai nepranešė per spau
dą, o būtume gerokai dau-

susirinkime.
Sekr. N. Astrauskienė.

(202-203)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. ir LDSA 54 Itr 

šaukiamas nepaprastas susirinki’' 
įvyks utarninke, 2?( rugpj.—A 
vai. vakare, 111 W. Market . 
ir visos dalyvaukite šiame susu, 
me, nes bus daug svarbių dalykų ap
tarimui. i. < •

Sekr. K. Kubelius.
(201-202

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

RAS, Iš STOUGHTON, MASS.

TAI ĮVYKS SUKATOJE, NEDĖLIOJĘ IR PANEDELYJE

Rugsėįo-September 2, 3 ir 4,1933
LIETUVIU TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS

4 . 1 / •; I i I ( .'• I f A » • 1 » •, ' 1 ' •' ' ' ' ' , ’ •■•'

PROGRAMOJE DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:
■ ' i . ’ ’ 1

' . ' ! • . ; | ■ ■. ■ : : . t

SUBATOJ, RUGSĖJO 2-TRĄ. šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare,taipgi atidarymas Karriivalo;

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO 3-čIĄ. Piknikas prasidės 12 vai, diehų. į. i

Sporto progiama-—2trų vai. po piet... Volley Ball žais—Woreesteris prieš Stoughtonų 
Norwoodas prieš Montello. Gardner prieš Worcesterio laimėtojus. Basket Ball žais^— ; 
Woreesteris prieš Norwood. Ristynėse dalyvaus—Tony JKižys, jo oponentas bus iš 
Worcesterio. 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

Dome “Priekalo” Platintojams
“Priekalo” redakcija ir administracija viešai pra

neša, kad tiems savo platintojams (Argentina, Bra
zilija, Kanada, o taip pat šiaurės Amerikos Suvieny
tos Valstijos), kurie lig šiol neatsiskaitėte už 1932 
m., “Priekalo” siuntinėjimas nuo N. 7 sulaikomas ir 
kol nepadengs susidariusios skolos, tiems draugams 
ar organizacijoms toliaus “Priekalas” nebus siunti
nėjamas.

Dar kartą prašome paskubinti atsiskaitymą už su
sidariusias skolas, nes vilkinimu atsiskaitymo tie 
draugai ir organizacijos apsunkina patį žurnalą ir 
tuom patim daro žalą revoliucinei darbininkų spau
dai.

“Priekalo” Administracija.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais,'prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.” 1

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- 
> kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key

boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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



Piitnadienis, Rugp. 28, 1933,,; Penktas Puslapis

< Braižiniai DAN R1CO1919 Metais Plieno Darbininku Streikas
(Sulig Wm. Z. Ftisterio knygos—“1919 Steel Strike.’*)

ttJM

resni, bef su kornais, fai ta pa-
I 1 c • ’ *■

'ti istorija, kaip kad ir visur, 
kitur, labai menkučiai ir vei
kiausiai iš jų arba visai nieko 
nebus, o jei ir bus, tai visiškai 
mažai naudos. Apie 70 mylių 
patraukus nuo South Bend, 
Ind., į rytų ir pietų pusę, štai, 
privažiuojame miestą
Ind. čia mūsų mašinos 

'kordas parodė, kad mes 
randamės nuo Detroito 
270 mylių tolumo. Ir tuo 
du apsistojome užkąsti.

1. Pirmiaus|ai, žodžio ir susiri- 
/ i J

rinkimo laisvo turėjo būti

ta. Pittsburgh© apielinkej 

uždarytos 

Vuvo tik

įsteig-

svetai-

unijom, 

mane v-
nės buvo kietai
Per visą žiemą 

rai su politikieriais, bet be jokių 
pasisekimų, nes tie politikieriai 
buvo bosų jau papirkti.

2. Specials konvencija tapo at
laikyta vakarinės Pennsylvanijos 

unijų. Ji pastate reikalavimus gu- 
. bernatoriui. Bet ir ttas jnieko ne

gelbėjo. Federalė valdžia. iš AVash- 
ingtono pasiuntė savo tyrinėtojus, 
kad išduotų raportą,- bet ir po 
šiai dienai niekas tų raportų ne
matė, nes bosai juos papirko.

3. Kuomet buvo valdžios klaus
ta apie tą raportą, darbo sekreto
rius atsake, kad “paskelbimas to 
raporto dabartiniu laiku nėra pa
tartinas.” j Tai galėjo būti, 'viena 
priežastis, o kita galėjo būti, kad 
Darbo; Departmęntas buvo “bizi” 
bendradarbiaujant su Palmeriu, 
kuris dėpbftavb Širhttis darbffiinkų 
be jokio tėisihb, ir ttėtiifėjb laiko 
del tokių mažihožių, kaip paskel
bimo t^rihžjitho koittisijbs rbporto.

Gaty, 
fh- 
jau 
už 

bū- 
Ka

dangi turėjome pasiėmę iš na
mų šį tą užkąsti, tai pavažia
vę į pakraštį šio miėšto, kur 
radome miešto parką, tenai

4. Urtijos nepasidavė. Jos nusi
tarė dirbti ir atidarė specialę gru
pę drąsesnių; organizatorių, ku
riems vadovavo, Witt. Feeney, jis 
i’ 
parsidavęs. Ta grupe pasisamdė 
kelis tuščius “lotus” ir. laikė savo 
susirinkimus. Kompanija norėjo 'j 
atitraukti atydą nuo tų mitingų, 
laikydama “ball games” it kon
certus tą pačią valandą. Bet jiehts miš, kurie susėdę, kiti sugulę
besisekė ir darbininkai dar dau- ’ 
giaus pradėjo rašytis unijon.

a iciun v<iųvv<»vu( . rvviivy • u io į . ,
dar tais laikais ilėbuvj bbsaihš SŪStOjomk papusryčiauti. Besi-

drūtinant pastebėjome, kad
j kaili visur kitur, taip ir Gary,
Ind., bedarbių matosi krūvo-

prieš Vokietija

PAitVžIŪŠ. — Ffąncijos 
valdžia pilniausia pritaria 
Mussolihio žygiams neprilei
sti HitfeHo Valdžiai pasi
grobti Austriją. Mat, Ita
lija ir Ftancija nori savo

I tę. Darbinihkak turi ’dirbti 
7 dienas- ir po ,12. valandą 
į dieną. Jauniems darbinin- 
karris už dvylikos valandą 
darbo dieną.

SUSITIKO prieš 
SMERTĮ

MILLEDGEVILLE, Ga.
naudai išnaudoti Austriją —Rugpjūčio 25 d. prieš pat 
taip, kaip jos npri Hitleris, išvesiant į elektros kėdę del 
lt taip imperialistai imasi sudeginimo, Andrew Mc-
už gerklių.

4 t

Atsisako Sustabdyti
Linčiavirtią Alabamoje

WASHINGTON. — Roo-

Įspūdžiai Pervažiuojant Michigano, tent, kaip seksis kelionė, kaip 
į oras būs ar gražus ir, paga- 

i ma-
I ~ ~~ o >

__ i . lios, koki įspūdžiai bus

Indianos ir Illinojaus Ūkio Valstijas X“ *
kuryje miilčių, imsi ir Užmig
si. Nereiks tų bkikų. Pasi- 
vartę nuo vieno šono ant ki
to, iki lauke pradėjo būti švie
su, liors tai ęįar buvo gana 
anksti, tačiaus nutarėme 
kilti ir 
žiūoti.
perdaug 
kadangi

p šioj demokratinėj Amerikos įstaigoj daug darbininkų pas- 
yaalyj, kur valdžia yra rauko- tebėti, kad visiškai neatsineša 
> tokių ponų, kurie jokio nau- pokio užkandžio visai darbo 
K dingo darbo savo gyvenime'dienai.

nėra palietę. Kurie jau iš | Paklausiau kai kurių, ko- 
mažų dienų išdykusiai, išle-jdel jūs neatsinešate nieko pa- 
pūsiai auginti. Kurie iš pat sidrūtyti ? Daugelis iš jų su 
jų jaunų dienų papratyti gy- kokia tai ironija atsako man: 
venti dykai, be rūpesčio, be 
vargo, be jokio rimto užsiėmi-į nėra kada to užkandžio val- 
mo. Pagalios, ir be mažiausio : gyti. J 
supratimo, kaip ištikrųjų tei- lą suryji, tai dar blogiau, 
kia ir pridera žmogui gyven- bt„ užpykęs ir visai neatsine- 
ti ant šjo pasaulio.

Na, tai jei šitoki išlepėliai- Reiškia, žmogus turi išdirb- 
papugos užima valdžioj viė'-lti per visą ištisą dieną apie 
'tas, tai nieko gero iš jų ir ti- dešimts ar daugiau valandų 
kėtis negalima. Viskas, ką jie be maisto, 
veikia, tai kelia puotas už gyti, kaip kad tas darbinin- 
darbo žmonių sunkiai uždirb- J kas ,sakė,—suryti cielą. >Rei- 

į tus ir sutaupintus turtus, .ku.-.j(kia pasakyti, kad šioj įstaigoj 
nustatyto laiko pietums nėra, 
dirbk ir valgyk, kad nori.

Na, o kaip dabar yra su 
algomis? Ogi dar blogiau. Jau 
kelinti metai kaip algos atve- j 
jų atvejais buvo kapojamos, i „ . v .kacį (tikę priešais vienas kitą, ma-

su
ka besivartome, va- 

Sukilome rengtis, 
staipintis neprisiėjo, 

buvo labai didelė ši-

Juk, esą, jei viską cie- 
Tai,

šu.’’

Arba taip suval-

iriuos jie iš vargo liaudies su- 
’’vagia. Jie sau lėbauja su to
kiais pat turčiais kapitalistais, 
kaip ir jie hatys. O tuo tar
pu, iš kitos pusės, jie turi 
pristeigę šalyje įvairių dirbtu
vių, kuriose nesvietiškai kan- Ir savaimi suprantama, 
kiną mūsų brolius darbininkus, dakapota iki žemiausio laips-1 
Ar nepaisant, kurį darbininką, nio, tad žmogus ir dirbdamas, 

/u_negrą, baltą, kataliką, ar(o turi badauti. Vos kelis do- 
progresyvį jie lygiai išnaudo • Jerius į savaitę galima uždirb- 
ja. Darbininkai yra verčia- ti. U ’ * ’ 1 '

mi prakaituoti ilgiausias va- nepasitenkina, 
landas, jie 
bėti, tokiu pašėlusiu greitu- Kadangi algos jau taip žemai 
mu dirbti, 
įsivaizduoti 
žmogus pajėgia ir sugebia tą galvojo priemonę, su kuria vis- 
viską tokiu greitumu atlikinė- gi jie šlykščiai išnaudoja tą 
ti? Ir, pagalios, iš kur semiasi biednioką darbininką. Tai da- 
jo spėka tokį sunkų ir rū- vimas/‘vakacijų.” Ar darbi-

O betgi ponai dar tuom 
jie išgalvoja 

yra verčiami sku-'štai kokį išnaudojimo būdą.

kad žmogus ir nukapotos, kad jau nėra iš ko 
sau negali. Kaip daugiaus kapoti, tai ponai iš-

ir
Michigano gatve
link Indiana vals-

Cullough susitiko su savo 
sūnum, kurio nematė per .21 
metus. Sūnus irgi sėdi ka
lėjime, kaipo kriminalistas.

BUENOS AIRES. — Ar
gentinos spauda plačiai ra-

ant žolės šiame parke ir lei-1 
džia alkanas savo dienas. Ma- 

, . , _ 'tyti, daugumoj vis jauni žmo-daug jų mate- _ 11 Cu •
Apie šią vietą pusėtinų kaip jie atrodo suvargę. 

Užtai ši vieta |Drabužis jų suvisu baigęs su- 
Hills.” įplyšti, daugumas, matyti, netu-

Bet į kitus net gaila žiū-“Irish Hills, 
si.
yra kalnelių, 
ir pavadinta “Irish
šiaip Michigano laukai didžiu
moj yra lygumos. Tačiaus 
ūkių laukai, tai reikia pasaky
ti, kad yra baisiai apleisti, 
apaugę dykomis žolėmis. Trio- 
bas ūkininkų taipgi retai kur 
matysi tinkamas. Daugumoj 
jos jau baigę savo gyvenimo 
dienas. Ir kas pažymėtina, 
kad niekur nesimato, kad 
triobos būtų taisomos. Kuri 
jau griūva, tai staųg tave de
vyni, ir griūk. Niekas, mato
mai, neturi noro, o gal grei
čiausia ir medžiagos tas trio- 
beles pasitaisyti, sudrūtinti.

Privažiuojame Indiana vals-
dar pusiau tamsu, ^iją, miestą Elkhart. Miestu

kas didokas ir atrodo, švarus. 
Bet keliai jame visiškai ap
leisti. Iki pervažiavome per 
jį, ^(apie mylę it pusę) tai ko 
dantys neišpuldinėjo—duobių 
duobelių, tąi pilną.- Čia pasi-

Ką, esą, biesą nešiesi, kad'luma, mat, buvo liepos pirmos i 
dienos rytas. Tat, apsiplovę 
šiek Liek akis, apie pusrytį nei 
nemislijome, užrakinę namo 
duris, susėdę į “lamaziną 
ištraukėme 
iš Detroito 
tijos.

’ Tai buvo
išvažiavus iš miesto į laukus, 
kelias buvo visai tuščias, nie-" 
kas dar nevažinėjo. Tai mano 
draugė, pasinaudodama ta 
proga, kad jau šveičia, tai j 
šveičia apie 60 mylių į valan-: 
'dą.
I netoli 
iMich.
du automobiliai taip jau susi- 'geresnių ūkių.

ri kur nei būti. Matomai, šia
me parke jų “viskas.” Vienas 
drąsesniųjų, bebaigiant mums 
užkandžiauti, prisiartino iš pa- 
lengvo ir nedrąsiai pratarė: 
Ponas, jei kas liksis nuo jūsų, 
prašau palikite ant stalo, aš 
labai alkanas. Taip mums 
pasidarė gaila to žmogelio) 
kad jau daugiaus valgyti ne- 

j besinorėjo, mes jį paprašėme 
prie stalo ir liepėme valgyti. 
Aš dar norėjau kaip ką jo 

I paklausinėti, bet, matomai, 
j žmogus kaž kodėl buvo dide
liai susigraudinęs, nes val
gant jam kartu ir ašaros biro. 
Tad, palikę jį vieną užbaigti 
valgyti, o mes, susėdę, nuva
žiavome savais keliais. ’

Važiuojant nuo Gary, Ind., 
linkui Hammond, Ill., atrodė 
laukai šioj vietoj labai prasti.; 
Ir gal būt, kad jiė nebūtų taip 
prasti, jei kiek jie stovėtų ; 
augščiaų, bet,-dabargi visur

sevelto valdžios prokuroras i šo apie .tai, kad Jungtinių 
pareiškė advokatų delegaci- j Valstijų valdžia finansuoja 
jai, kad federalė valdžia rie-jir apginkluoja Bolivijos ka- 
galinti kištis į Alabamos vi-i rą. Bolivijos armija nešioja 
dujinius reikalus. Tas reiš-' amerikoniškas uniformas ;ir 
kia, kad Alabamoje gali bal
tieji chuliganai žudyti neg
rus ir prie Roosevelto val
džios. Jungtinių Valstijų 
konstitucija, kuri užtikrina 
negrams lygias teises, nie
ko nereiškia.

naudoja Amerikos amunici
ją. O Amerikos valdžios 
užpakalyje stovi Standard 
Oil kompanija, kuri valdo 
Bolivijos žibalo pramonę.,

Atleido Darbininkus, Samdo 
už Mažesnę Algą

DAYTON, O.—Producers 
Oil kompanija, kuri turi ži
balo stotis trijose valstijo
se, atleido darbininkus. Pa
skui pradėjo samdyti juos 
už daug mažesnę algą. Su
augusiems moka $18 į savai-

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga įsi girti 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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Bet taip pavažiavus iki ■pirkome gažoMho ir traūkėmfe 
miestelio, Ypsilanti,j tolyn per Indiana ūkių laukus.

, pastebėjome ant kelio j Šioj valstijoj matėsi šiek tiek 
Daugiau lau

kų apdirbtų, Jrįo^os lyg kad 
, tomai, smarkiai, kad net mū- 'geresnės atrodė^ kai kųrių; dar 
sų kūnai pasišiaušė, pamačius buvo matytis ir numalevotos. 

Abelnai apie ūkininkų name
lius matėsi ir geresnė pati vi-: 
sa tvarka, negu kad pas Mi-' 
chigano farmerius. Laukuo- i 
se matėsi diktokos bandos gy-' kad"ta7mėtos7 Taųkiafaš Všu 
vuhų. Ypač karvukių, kurios; pastebėjęs kai kurios mūsų 
maitina šios šalies žmones sa-'moterys myli pasisodinti su gč- 
vo pienuku,^ matėsi diktai. lių darželiais. Kaip sekasi 
Dai kas pažymėtina, tai čia §jems ūkininkams su mėtomis 
matėsi ūkininkai didžiumoj tu- ;daryįj gyvenimą ir kur jie jaš 
l į vis, baltus ai klius. Stebė- išparduoda, tai nežinia. Bet tai 
tina, tai tas, kad jei kuiis Ūki-(pįrm^ sykį savo gyvenime esu 
ninkas turi tris arklius, tai du maįęg tokius didelius laukų 
iš jų bus būtinai balto plau-; p]oįus> užsėtus tik mėtomis, 
ko. O jei du, tai vienas balt-|Ir taip visu pakeHu> puo GarJr 
plaukis. Na, o, jei vienas, tai j pavažiavus keletą mylių, pfa- 
ne kitaip, kaip baltas, čia jMgjome jas pastebėti ir-tęsėsi 
ūkininkai užsiima auginimu | iki arti minois valstijos. Kuo- 
kiaulių, avių.

šitą reginį. Naujų dar būta 
mašinų ir kad taip jau rėžta 
vienos į kitą, kad tais karais 
niekas daugiaus važinėti jau 
negalės. O tie, kurie važiavo 
juose, veikiausia daugiaus ne
važinės. Na, ir po šitokiam 
reginiui, “mano šoferis,” žiū
riu, greičiaus nevažiuoja, kaip 
45 m. į valandą.

štai, jau ir visiškai prašvin
ta, pradeda matytis ūkių lau- 

Paskiaus priva-

1 atrodo stėbėtinbš lygumos ir 
žemumos, javų, galima saky
ti, jokių laukuose nesimato, 
apart mėtų, kurių pilni lau
kai prisėtų. Ir. tos. mėtos, at
rodo, kad gana gerai auga to
nais. Iškarto mes negalėjome 

i pažinti kas tai būtų per javai 
i šiuose laukuose užsėta, bet 
i pradėję jausti labai aitrų kya- 
i pa mėtų, tuomet dasiprOtėjota,

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

‘ miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 

' manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

pestingą darbą atlikinėti? Ir ninkaš nori, ar ne, jie duoda kai aiškiai.
atlikinėja diena iš dienos, o ile vienam savaitę, kitam dvi. Gi žiuojame miestelį Coldwater,

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO
1 SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

tik pripuolamai.
šitokis kankinimas darbiniu-1 darorria. 

kų eina juo tolyn, tuo vis bai- 
syn su kiekvienais metais, su 
kiekvienu mėnesiu, savaitėmis 
ir dienomis blogėja darbo 
žmonių padėtis darbavietėse. 
Visur ir visada mes esame be-1 
gailestingai kankinafht Ta- 
čiaua :dar - to ;tųrčjąms nepa
kanka’, ponai turčiai laikosi 
mus rti0k išnaudoti, tiek kan
kinti, tiek itas jiems supran
tama ir gšįifna. Niekas juos 
neaprube.žiuofa, nėS . jie- yra 
dirbtuvių satfaihkais ir šalies 
valdininkais.

' $tai, man jau keli metai iš 
eilės dirbant Edisono compani- 
joj, čionai, Detroite, darbinin
kų sąlygos ir padėtis kas kar
tas blogėja ir sunkėja. Iš 
kiekvieno darbininko,

Mich., kuris randasi apie 110 
mylių nuo Detroito, 
sip^lę gazolino, 
tolyn.
tuko, pradėjau dairytis į far- 
rherių laukus. Prastai atrodo 
Michigano valstijos ūkių lau
kai. Viena, tai matėsi visur 
stoka lietaus, žieminiai javai 
visai prastai atrodo. Kviečiai 
vos paūgėję kokią pėdą ir jau 
nunokę; daugelyje vietų jau 
buvo nupjauti. Rugiai taipgi 
suvir menkučiai. • Na, o su va- 

padaryta sarojum dar prasčiau išrodo.'
A su-

Komai’ 
nudžiūvę.

matėme, žmones

I darbas dirbtuvėj tas pats pa- 
; . Tačiaus algos tiems,
kurie yra išsiųsti ant “vakaci- 
jų,” nereikia mokėti. Tai ve, 
koks miožmus išnaudojimas 
mūsų vargdienio darbo žmo
gaus.

Na, iš eilės ir aš gaunu ;t/)- 
kių vakacijų vieną savaifę. 
Turint liuoso laiko,' sutaan^ūe 
mt^sų. šeimyna ąpsilankyti Aks 
savus gentis Illinois valstijoj. 
Tai apie šimtas .mylių dar įž 
Chicagos, miestelis Kirkland, 
Ill. Sumanyta, i 
Penktadienio vakare, sustiįi^i- Avižos, vos tik pradėjo 
nę savo mašiną,, kuri dar Šifek dygti >ir jau nugeltę. 
tiek kruta, prisirengėme, taip visiškai 'vietomis 
sakant, kas reikia kelionei. KM kur i 
Galutinai nušlipavę mašinos aparė ir vėl išnaujo kornus 
snukį, ratus, šonus ir užpaka- sodino. Pievos išdegę nuo 

kaitrios saulės. Bulvės taipgi 
vietomis matėsi tik išdygę ir

Čia, pri
važiuojame 

Išvažiavus iš šio mies-

lį. Atgulėme anksčiau vaka- 
nežiū-re, kad tuo būdu išsimiegojus---  - , ~ - I ----- -- — -- - . .

Pint kokį jis darbą dirba, rei- ir pailsėjus kelionei, nes nuta- taip stovi. Viskam reikalinga
a . . . . . • ... ... ...................... J___ — _____ X L • trjjL!daug lietaus, žiūrint į Michi

gano ūkių laukus ir darant 
abelną išvadą, tai jei greitu 
laiku lietaus čionai nebus, o

kalaujama kas kartas vis dau- . rėme anksti pakilę apleisti tą
giaus atlikti darbo, daugiaus! išgarbintą Detroitą.
skubėti, daugiaus rūpintis,! Detroite šimtai ir tūkstan-
kad tas darbas būtų padarytas čiai darbininkų kenčia vargą,-
greitai ir gerai. Ir tuo būdu .skurdą ir neapsakomai didelį : kad ir būs, tai jati pefvėlu. 
darbininkas taip esti apkrau-'visapusį išnaudojimą. Viso-]Tuo būdu Michigano valstijoj

met pasiekėme III., tai veik 
Matėsi kiek geresnių lau- prasidėjo pakraščiai Chicago 

kuose ir javų, ypač .iš žiemi-1 Heights. Ir taip mętų kvaps- 
u.Į hisž išnyko;; .< ?

Įvažiuojant į Chic. Heights, 
matėsi keletas mažesniųjų dirb 
t>uvėlių dĮr^fint.i Bety z reikia 
pasakyti, kad jose darbai turi 
būti ne kažin kokie. Kadangi 
žiūrint iš lauko vien tik į tuos 
budinkus, jau šiurpas žmo
gaus kūną perbėga. Jie .visi 
išrodė,, kaip ir apipilti kokiais 
baltais smėliais arba baltomis 
dulkėtais.' Iš kai kurių, per jų' 
langus, veržėsi tiršti, koki tai 
baisiai dvokianti garai. Buvo 
tokių vietų, kad tiesiog reikė
jo užšiimtfi nosį per kokią po
rą blokų bevažiuojant, 
tai jau jeigu šitaip atrodo 
lauko, tai kaip atrodo 
dirbtuvių viduj ?

darbininkas taip esti apkrau-'visapusį išnaudojimą. Viso- i Tuo būdu Michigano valstijoj 
tas daugybe darbų, kad ne- kių meklerių, visokių turčių, ūkininkai nieko šietaet heūž- 
turi laiko nei vandens ištros- užpulti ir teriojami čia dar- augins, 
kęs išgerti, nei prakaitą nuodininkai. Atgulėme, tai atgu- 
akių nusišluostyti, neigi de- 'lėmė, bet miegas visai neima, chigano valstiją, 
ramai suvalgyti savo atsineš*- <£hl būti deleV t67 kad f kilo taatosi gražių

nių. Mat, gal būt čia geres
nių javų, kadangi čionais, ab- 
elnai žiūrint į laukus, jie at
rodo pusėtinai žemi. Ir tuo 
būdu, nors lietaus ir čia būta 
mažai, bet kadangi žemi lau
kai, tai daugiau^ f .prisilaiko 
drėgnumo ir tuo būdu javai 
atrodė žymiai geresni, negu 
kad Michigano valstijoj.

Privažiavome miestą South. 
Bėhd, Ind. Patsai miestas at
rodo pusėtinai diktokas ir šva
rus. Tik jau tų iškabų : “beer,” 
“beerM ir “beer.” Tai ir galo 
nesimatė., > Visur didelėmis 
raidėmis aplipintos sienos, lan
gai, durys. Dar reikia pažy
mėti, kad ne Vien tik čionai tas 
matėsi, bet visur panašiai at- 
rodė pakelėje, kad daugiausia 
domės dedama 
“beer.”

Pervažiavę šį 
kome link Gary, 
ielinkėj ūkių laukai daugumoj 

kviečiais ir kornais.

šioj šalyj į (Daugiau bus)

Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
vieno veiksmo vaizdelis.

Na; 
iš 

tų

Beje, važiuojant per Mi- 
labai daug1:

i ežerų. Ypač'apsėti
tus pietus. Man teko šioj ■ įvairios mintys galvoj. Bū-1 Važiuojant per taip vadinamus Kviečiai atrodė dar

miestą, p&su- 
Ind. Šioj ap- l^raga.

zionistų kongresas atmetė 
pasiūlymą boikotuoti fašis-

Pasaulinis žydų

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisves” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR. JIE.

. Už LIETUVOS SOVIETUS. J Dramatinis
i JPbfstše '.Povilas Arskis. Kairia 15c.

VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 
J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.

Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 
Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .

DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 
Kaina 30c.

BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 
Kamaukalas. Kaina 45c - i

KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai paraše 

L, Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTĄ KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. RetikeviČiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
šalinaitės ir L. Adonmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni- 

Si ir gaspadinių elgėsiuSj Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų, 
aina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoją dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų. \

ALPMS. 46 TEN EYCK STRĘ 
' ' : ■ BROOKLYN, N. Y. ''

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.

kiek ge-,tinę Vokietija.
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Šeštas Puslapis <

Pasidarbuokime Kompartijos Rinkimams
NEW YORK. — Komparti-j bert Minorą, ir^kt., taipgi už

jos rinkimų vajaus komitetas 
pratęsia iki rugsėjo 5 d. va
dinamą “dešimtukinę” rinklia
vą, vaikščiojant su dėžutėmis 
gatvėse ir šiaip tarp žmonių. 
Tikslas yra surinkti 20,000 de- 
šimtiikų, už kuriuos galima 
būtų leisti lapelius ir abelnai 
Varyti rinkimų kampanijos dar 
b A,*—už ’'Komunistų’ : Partijosuž ’‘Komunistų• : Partijos 
ięAn^idatą‘ į majorus dr^. Ro-

Trijų Dirbtuvių Metalistai 
Laimėjo Streiką

bedarbių šelpimą ir prieš dir
bantiem algų • kapojimą. , I

• i y 'h i

Vėl Maršuoti j Washingtoną 
del Scottsboro Jaunuolių 
Faliuosavimo .

NEW YORK. Penktadie
nį vakare atlaikyta bendras 
negrų ir 'baltųjų >masinis mi
tingas A. M. E. Zion bažny
čios svetainėje. Iškelta ©bal
sis išnaujo masiniai mąršuoti 
į Washingtona, reikalaujant 
paliuosuot devynis Scottsboro 
negrus jaunuolius.

New York. — Trylikos di
džiųjų ge’lžkelių įplaukos 
per liepos mėnesį pasiekė 
$13,535,000. O pernai per tą 
mėnesį tebuvo $4,037,000 
įplaukų. Vadinasi, įplaukos 
padidėjo ant 235 nuoš,!

-------  —r—-------------------r—■—i—*-r------
PARSIDUODA grosernė; biznis čia 

įsigyvenęs pei’ jlgųs metus ir gali
ma d^yti puikų pragyveniįtiąj Pari- 
davinro; ipriežąstis—savininkas -vyks
ta Lietuvon. . Tas biznis* yra arti 
“Laisvės” įstaigos. Kreipkįtęs 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

_• ' (200-202)

Pirmadienis, Rugp. 28,1933 ė
■ I.....................................................................................- .............. .................................. ..
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Kurie draugai turi'- dėžutes, j Reikalaują Visuotino
Mokytojų Suvažiavimoprivalo su jomis pasidarbuoti 

dar per rištišą ąavaitęL i • •
Rinkimų vajaus - komitetas 

šaukiasi į organizacijas, kad 
ateitų pasiimti dėžučių iš raš
tinės po num. 799 Broadway, 
Room 526, New York City.

1,000 Radio Darbininkų 
Išėjo Streikan ,.

NEW YORK. — Vadovau
jami-Metalistų Industrinės Un
ijos, laimėjo sfceiką darbinin
kai šių dirbtuvių: Lą Belle. 
Columbia Metal and Spinning jaunuolių, 
ir Keystone Plating Co. Dar 
streikuoja apie 4,000 metalis
tų. Paskutinėmis dienomis 
prie streiko prisidėjo darbi
ninkai Durable ir Empire 
te Novelty kompanijų.

BROOKLYN. — Aerovox 
Korporacijoj, vienoj iš didžiau 
šių radio1 dirbtuvių, streikuoja 
1,000 darbininkų, daugiausia 

Darbe laikosi gal 
dar 200. Streikieriai išsirinko 
kovos komitetą. Reikalauja 
36 valandų darbo savaitės ir 
mažių-mažiausia po $15 ne-

' NEW. YORK. — Bedarbių 
Mokytojų Sąjunga reikalau
ja, kad 'Amerikos Mokytojų 
Federacija šauktų visos šalies 
mokytojų suvažiavimą. • Ten 
galėtų būt išdirbta kovos pla
nai už dirbančių ir bedarbių 
mokytoju; reikalus. O Jungti
nėse Valstijose be jokios 
nybos dabar yra 250,000 
Rytojų.

PA JIEŠKOJIMAI
į—LL—~ ' i į ;.

PAJIEŠKAU savo dėdės Mlkolo Piš- 
kinas. Iš Lietuvos paeina, Ukmer

gės Apskričio, GėlvRno parapijos iš 
sodžiaus Ževeliškiai. Gyveno apie 
20 metų Maspeth, N. Y. Jis turi 
skaudančią koją ir labai myli rūkyti. 
Yra 60 meti] ir, mariau, "kad jam yra 
reikalinga gyvenime pagelba, sutik
čiau suteikti ją. Kas. iš ‘“Ląisvės” 
skaitytojų apie jį žino, prašome 
riešti', Už ką' busime' dėkingi.. Praneš
kite šiuo antrašu:

: M. PIŠKINAITĖ. (KRUČIĘNĖ). 
560 Grand St. Brooklyn, N. Y.

'‘H1 r'J :(2bž-204)'

IŠRANDA VOJ IMAI
V » ’ t f . •

PASIRENDAVOJA 4 gražūs kamba
riai su* maudynėmis įr visai pa- 

fankumąit. Renda $1Q ir $17.
462 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
■ » I

'Pries Republic Teatrą

<!>

<♦>

<!>

<b

NUBAUDĖ BEDARBĘ 
“BURTININKĘ”

Tokie ‘Tagerinimai”
Muilo Darbininkams

JERSEY CITY. — Colgate 
-Palmolive ir Peet Kompani
jos (muilo ir perfiumų) darbi
ninkams sutrumpinta t 
laikas nuo 43 valandų iki 40 , 
vai. pėr savaitę; užtat atimta ! >
ir trijų valandų uždarbis. Tas ' 
rjeva^^įhįerihim^^ ' paliečia i 
14qo : q$rbiįlinkų•, l / U ‘ ■ • ’ ?

Sta- lavintiems ir $18 ląvintiems • darbiavo, 
darbininkams per savaitę; taip jį delnus, 
pat reikalauja pripažinti ša- 
p'os komitetą.

Streikui vadovauja Industri
nė Metalistų Unija. Bosai no
rėjo, įpiršti Amerikos Darbo 
Federacijos uniją; bet daugu
ma streikierių nei. girdėti ne
norėjo apie ją, kuomet ten bo- 

darbo !sauja Roosevelto NRA pakali-

Kaip Bendras Frontas Gelbsti 
Abelnam Darb. Judėjimui

-.BROOKLYN. — Penktadie- 
nį vakare į liet, bendro fronto 
susirinkimą atsilankė streikie
riai iŠ Kahn ir Feldman ver- 
pyklos. Jiem buvo leista pa
rinkti aukų. Jie taip pat pasi
ėmė visų delegatų ir jų orga
nizacijų antrašus, kur ir ka- 
dą.;susirinkimus laiko.
*Dabar streikieriai galės ap

lankyti tas organizacijas ir j 
prašyti pagelbos. Tik gaila, 
kad šiame bendro fronto su
sirinkime ne visi delegatai dar 
lyvavo.

Aukų buvo surinkta $2.4Į.
Bendro Fr. Sek. P. Taras.

NEPILNAPROTĖS GRASI
NANTI LAIŠKĄ! 
ROOSEVELTUI? ;

S.

, I Šuleris Ex-Milionierius 
Orlaivininkas Levine

PAJIEŠKAU partnerio. ,ar; partner- 
kos į valgyklos (restoraeijos) biz

nį. Biznis eina gerai ir per daug 
metų išgarsėjęs. Artimai randasi 
daug dirbtuvių. Į partnerius priima- 

. mas bus labai prieinamomis sąly-
tai’- j gomis. Kreipkitės po rintrašu731 
mo- Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

L (201-203)

I BROOKLYN.— Bedarbė 
vyniu vaikų motina. Anna Vla
do nuteista užsimokėti $5 pa
baudos už tai, kad 

, žiūrėdama 
lemdama 
ji gelbėjo 
bado.

į Tik tuom 
Įmyną nuo

' NEW YORK.— Kelios die- 
nos atgal buvo areštuotas C. 
S. Levine, buvęs milionierius 
orlaivininkas, kuris mėgino iš
kilti $100.00 falšyvą popierinį Į 
pinigą. Už jį užstatė $5,000 ’ 
parankos tula Catherine Bay
er. . Dabar ji atsiėmė paranką 
todėl, kad Levine buvo pada
vęs petikrą, išgalvotą adresą. 
Levine išnaujo kalėjiman 
imtas.

7,000 Šiaučiu Mitinge

rie

jinai už- 
žmonėm 
“laimę.” 

savo še i-

LAIMINGAS ARKLYS

BROOKLYN. — Atitrūkęs 
nuo vežimo, pasibaidęs arklys 
papuolė po. dideliu troku ant 
Central Ave. ir Linden St. 
Trokas dailiai 
taip kad ratai nekliudė 
lio. Džiaugiasi arklio 
ninkas, snjulkus daržovių 
davinėtojas.

Linden 
pervažiavo, 

ark- 
savi- 
par-

10,000 VERTĖS GROBIS

NEW YORK. — Penktadie
nio naktį ginkluoti piktadariai 
pasigrobė troką, kuris vežė 
$11,000 vertės alavo.

LICENSES
BEER-WIXE •

pa-

BROOKLYN. — Į čeverykų 
šapų streikierių mitingą ket
virtadienio vakare suplaukė' 
apie 7,000 žmonių; net nesu
tilpo į didžiulę Arcadia sve
tainę. • • •

Svarbiausią prakalbą pasa
ukė Industrinės Unijos sekreto- 

į rius Biedenkapp. Be kitko.
/$aip sakant, nęrė skūrą 

Roosevelto NRA

NEW YORK. — Paimta 
Bellęyuę ligoninės protligių P.sų:L, 
skyrių Marie Levy, kuri siun- ^Yhalenui, 
tihėj[o grĄsihanČiuą laiškus pre- vyUftyfjojųl iNew Yhrkei, Wha- 
zMentui Rooseveltui. lenas, mat, daro viską, kad vai

_____-2_ __ _ - diskai uždrausti kovingai uni- 
ATIMA LAISNIUS už PAR- jai veikti, kuomet bosai pa- 
DAVINĖJIMĄ Alaus bž- . /pirašo NRA sutartį. ’ 
DRAUSTU LAIKU___________ i

« p r ’ :) 1 » y 4 > Į » ' \ jj

NEW YORK.—trims alaus ’ 
pardavinėtojams atimta “laiš-1 

už tai, kad jie pardavi-1 
rtfijo alų sekmadieniais ' už-1 
di’autftomis valandomis tdrp '2> ’ 
vdh iš ryto iki 12 dieną.

lenas, mat, daro viską, kad vai

AUTOMOBILIU UŽMUŠTA 
ANT ŠALIGATVIO

' •’ —rt—ri , j; »
v Prie Statėn islando tilto iš 

itfew Jersey pusės, automobi
liam susikūlus, tapo užmušta i 
eli^abethietė Agnes Jagpwski, 
kuri ėjo Šaligatviu* Išviso 8z 
asmenys Sužeisti.

$2,500,000 BEDARBIAMS
, J . < . t *

New Yorkę miesto*lėšų* ap- 
skditliavimo komisija praneša, 
kad per šį mėnesį išleista $2,- 
50/),Q00 bedarbiams šelpti.

<i>

<t>

<t>

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė 

lietuvių-lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis gerai išdirbtas. .Parsiduoda 
todėl, kad savininkas išvažiuoja į 
“krajų.” Galima padaryti geras pra- 
gyvenims. Krautuvė moderniškai 
įrengta. Kaina prieinama. Kreipki
tės: 109 N. 5th St., Brųoklyn, N. Y.

(201-203)

PARSIDUODA bučernč ir grosernė 
Ridgewoodo dalyje. Tirštai apgy

vento j vokiečių teritorijoj. Kas pa
tyręs tų biznį, tas gali padaryti ge
rą pragyvenimą. Krautuvė yra mo
derniškai įrengta. Prie krautuves 
yra gyvenimui penki kambariai. Kai
ną ir priežastį pardavimo sužinosite 
pas savininką. Kreipkitės šiuo ant
rašu : '

J. DULKE,
509 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.
'i , ’ ' (201-203)

Telefonas: Stagg; 2-9105

DR. A: PETRIKĄ 
, . ..V. (PETRICK), 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

, X-Spindujiu Diagnoza 
Gazo Anestetiką 

Valandos: nuo 9 ryto 
iki. 8 vai. vakare , 

Penktadieniais. ir šventadieniais 
, tik susitarus

NOTICE is hereby given that License No.
N- x- A-11291 has been issued to the 

undersigned to sell wine and beer at retail, 
under Section 75 of f.he Alcoholic Beverage 
Control Law at 22 Rochester Ave., Kings 
County, New York State.

MAX TOBIAS
Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y. 
1 
under Section

22 Rochester

NOTICE is hereby t' given that License No. , 
N. Y. A-11532 has been issued, to the 

undersigned to sell wine and beer at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 34 Dumont Ave., Kings 
County, New York: State. <

JULIUŠ GELFAND
34 Dumont\ Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ! _
N. Y. A-6827 has been issued to the i 

undersigned to sell) wine and beer at retail, ' 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage , _ 
Control Law at 7 Newkirk Plaza, Kings IP 
•County, New York State. j. 3

■ . - DAVID KESSLER . 5
,7 Newkirk Plaza, Brooklyn, ,N. Y. > <
NOTICE is hereby given that License No. I < 

' - N.' Y. A-692 has been' issued to the i 5 
undersigned to Aell beer and wine at retail, L 5 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 5 
Control Law 6P8 Carroll Str., Kings 5 
County, New ■ York ' Statei. ! ' 1

MICHELE TALĘARICO 5
638 Carroll Str.J'1 Brooklyn, N. Y. į

' ' t Į "I " ''' . H" '' ■*. *' 1 : j <
NOTICES hereby given that Licerise No. Į 5 

N. Y. A-10962 .hes been issued to‘ the <
undersigned to sell beer and wine at retail, s
under Section 7d of .the: Alcoholic' Beverage 5
Control Law at 179 Meserole Ave., Kings s
County,, N*w York State. ' ' 5

r BRONISLAW ROGOWSKI 5
179 Meserole Ave,, • ' Brooklyn, N- Y. 5

—i------ ■■— --------- j---- - f.......*------ !---- ----- R

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: . nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėlioniis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42rtd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir
"•■Al egzaminavimas

Phonė, EVergreen 8-9130

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymni Akiriiy

’ 1 ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik stahdard geriausios rūšies medžiaga naudojama.„_______  _____ ______ OT. _T_________ Mes

visą darbą, atliekame patys ant vietos, tuomį mes sutaupome jums m o nry n II oi r* t OKO/. HA _ L Y.* i.mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<♦>

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

Ofisų valhhdos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai, vakare., 
y . Penktadienį iki 5 valandai vakarė.

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

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<f>
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<♦>
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<♦>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

' -A •

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
< Pabandykite!.

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

<♦>

<♦>

<♦>

>

<♦>

<!>

<f>

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

(Urfdertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau autoAiobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem
402

ręikąląnu ‘ ■ i i n

Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231* Bedford Avenue

, BROOKLYN, N. Y.

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS f
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

j ■ ’ 'nį-UBv
Patenkinančiai ir už prieinamą kajų4 &ųtdihpįi 

' . liūs. Speciališkai gerai atlieka ^sekamus - darbuš.

Welding-Straightėriing-Body Work-Ddco Spraying/
. All Work Guaranteed. Towing Day (and jNigįht

5-11 COOK STREET, * BROOKLYN, N. Y.
• Near Manhattan j Avępup, > j į (

‘ Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643
; i

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
. tus, sudedame duris ir įdedame sie

tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems
namams , / • ■ . ,, .. , , . .
51.Meserole Street. .... . .188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue. • .
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand Street

JONAS STOKES ;
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-; 
riains,. kad perkėliau savo studiją!

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 

k kampas Broad* 
way, Chauncey 

K Street stotis 
H Brooklyn, N. Y. 
K Naujoj vietoj : 
w s t u d i ja daug > 
' geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

Brooklyne:
136 Irving Avė. 
1538 Dekalb Ave. - ' 
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

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 '' , f, 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau {Styrimus kraujo ir Slapumo

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

New York, N. Y.
Valandos PrlSmlmo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 121 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2189

Į

JONAS
512 Marion St., kartipas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

7

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, ■ 
Abel nas Silpnu- ' 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- / 
nes Ligos, Nervų •

įdegimas bei Reumatlški Nesveiku- 
mai. ' gi’.

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

^-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai., j > • 

Prieinama Kaina x
Sąlygos pagal jūsų išgaję ] 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

0

PR. ZI NS
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.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R i U S 

^UNDERTAKERS AND EMBALMERS t» 
| 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. W

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA«SEKANČIUS • DARBUS: W 
MIRUSIUS' PAFVEŽAM IŠ VISų^ŠALių, IR iš ČIA 

•į ' PASIŲNČIAM V KUR KAM REIKI A Y TURIM PRIVATIŠKĄ
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N[ AUTOMOBILIU J 

? KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f ^LIGONINĘ IR 
\ PARVEŽTI. TURIM, MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMSi 

• ' Prt.jŽlURE'ri. DUODAM* GRAŽIVIETSAVO.
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' W

r . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPRitES L MUS, O tyds' į[ 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MlSŠU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
< 252 Berry St, * u . Brooklyn, N. Y. 

‘ arti Grand Street
< Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, serėdoma ir subatoms 
I nuo 6 iki 7410 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220-Avenue J 

Kampas E. ttrd St

NEDALIOMIS
Nuo JO., iki 12 vai. ii ryto. ’

t

1

/

)




