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ĮVAIRIOS ŽINIOS
St. Louis, Mo.—Daktarė 

Margaret G. Smith sako, 
kad ji atrado mikroskopinę 
kirmėlę, kuri pagimdo mie
go ligą. Sako, kad galima 
ją iškošti iš vandens tam 
tikrais aparatais. •

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily) /

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 209 Telephone Stagg 2-3878

Darbininkai Visų Salių* 
Vienyki tesi Jūs Nieko 
N e p r aiaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugsėjo (Sept.) 5, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Hutchinson, Kan. — Prie 
kapinių seną cementą ar
dant, rasta gražį rožę 18

“i’IVAVO NUŽUDYTO STREIKIERIO LAIDOTUVĖSE
bekvepia. Lapai gražūs,' 
žali. > , '

DEŠIMTS TŪKSTANČIU DARBININKŲ DALYVA-

Centro Farme- i. Dublin.
rių Partija ir buvusio pre
zidento Cosgrave partija 
oficialiai nutarė prisidėti 
^brie fašistų.

Paryžius, — Mirė George 
Leygues, 74 metų amžiaus, 
laivyno ministeris ir vienas 
iš aršiausių Francijos im
perialistų.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Rugsėjo 3 d. tapo palaidotas 
darbininkas Frank Milnor, 

119 metų amžiaus, kuris tapp 
I nušautas prie dirbtuvės ant 
pikieto linijos. Laidotuvės 
buvo tikra galinga darbinin
kų demonstracija prieš val
džią ir prieš NRA. Demon- 
tracijoje dalyvavo apie de
šimts tūkstančių darbinin
kų..

O lavonas Clem H. Nor- 
woodo, kuris tuo pat sykiu 
buvo nušautas, tapo išga
bentas į Durham, N."C., kur 
jis buvo gimęs ir užaugęs.

Tuo du darbininku nušovė 
streiklaužiai ir policistai. 
Manoma^ išanksto buVo bo
sų ir policijos susitarta nu
dėti vadovaujamus draugus 
ant pikieto linijos.

Šimtas Žuvo ir Apie 
100,000 Paversta 

Benamiais
HAVANA, Kuba.—Rug- 

sėjo 3 d. smarkios audros iš
mušė vandenį iš jūrų ir už
liejo Havanos miesto gat
ves. Nuostoliai labai dideli. 
Šimtas žmonių yra žuvę,‘o 
apie šimtas tūkstančių pa
versta benamiais. Daug 
turto sunaikinta.

MirėDalias, Texas.
draugas T. E. Barlow, Ko
munistų Partijos organiza
torius, nuo sužeidimo mies
to valdžios rankose. Jis bu
vo suareštuotas laike bėdar- 
bių demonstracijos ir kalė
jime gavo bjauriai sumušti.

Komunistų Armija Vėl 
Paėmė Miestą Yenping

Persekioja Automobiliu
Pramonės Darbininkus

“KHAKI SHIRTS” NORI 
DIKTATORIAUS

Amerikos Airiai Darbininkai 
už Kompartiją

VIRŠ PENKI TŪKSTANČIAI DARBININ
KŲ DALYVAVO “LAISVES” PIKNIKE

Alkaniems Duoda Me
dalius, bet Neduoda

Duonos i i
Nei Grūmojantis Oras, Nei Sklokininkų Kerštas .Nesulaikė 

Revoliuciniu Darbininku nuo Savo Dienraščio Parengimo; 
Visa Programa Išpildyta, kaip Buvo Skelbta
Tai bent iškilmė buvo rio, Henry Juška iš Brook- 

dienraščio “Laisvės” pikni- lyno ir Savickas (miesto ne
kas, surengtas Philadelphia paėmiau). Išrinko pati pu- 
jos darbininkiškų organiza- blika. Ir tai komisijai buvo 
cijų rugsėjo 3 d.! Virš pen- pavestas visas reikalas, ku

ri darbą atliko labai gražiai, 
be jokių ginčų, be jokių ne
susipratimų, su pilniausiu 
visos tos galingos žmonių 
masės pasitikėjimu.

Draugai neperdėjo, kuo
met sakė, kad šiame pikni
ke bus virš 30 buąų. Ir bu
vo. Iš Brooklyno važiavo 
pilni penki busai ir dar ke
lios mašinos. Nepaprastai 
puikiai pasirodė • Brookly- 
nas. Virš du šimtai darbi
ninkų buvo nuvažiavę. Bal
timore turėjo du busu ir 
daug mašinų. Sako, galėjo 
sudaryti trečią, bet buvo pa
vėluota prįsirengti. Iš Rea- 
dingo buvo du busai, trys iš 
Newarko, du iš Elizabetho, 
po vieną iš Gibstowno, Che- 
sterio, Rivėrsidės, Fastono, 
Patersono ir t. t.

Kalbėjausi su viena kata
likų šeimyna iš Baltimorės. 
Sakau: Kaip patinka pikni
kas? Vyras atsakė: “Pui
ku. Tai pirmu sykiu tokiam 
dideliam piknike dalyvauju.

COLUMBUS, O. — Gene-, 
rolas Moseley užkabino ant 
kratinės medalius del 300 ‘ 
ek^-kareivių, narių 37-tos 
divizijos už pasižymėjimą 
pasauliniam kare. Bet dau
guma tų eks-kareivių yra 
bedarbiai ir vaikštinėja al
kani. Gavo* nuo “gerašir
dės” buržuazijos medalius, 
bet' duonos negauna!

ki tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių, jaunų, suaugu
sių ir senų, dalyvavo šioje 
dienraščio iškilmėje. Lietu
viškas Vytauto Parkas savo 
istorijoje nematė tokios mil
žiniškos “kraudės”. Pernai 
toj pačioj vietoj įvykęs pik
nikas atrodė nemažas, dide
lis, bet šiemet buvo visais 
dviem sykiais didesnis. Ypa
tingai puikiai pasirodė Phi
ladelphia. Važiavo ir va
žiavo masės žmonių. Apart 
šimtų mašinų, žmones gabe
no apie šešiolika busų. Dar 
sakoma pora busų būtų at
vykę, bet laukdami žmonės 
pritrūko kantrybės ir grįžo 
atgal. Ta kompanija pri
trūkus busų, pasiskolino iš 
kitos kelis, bet ir to neužte
ko ! .

Tas labai svarbu.' Mat, 
Philadelphijos blogos valios 
darbininkų judėjimo griovi
kai, kurie įsigalėjo vienam 
lietuvių dideliam kliube, ty- 
•čia ant tos pačibs dienos su
rengė pikniką, idant pražu
dyti “Laisvės” pikniką. I Ar rengsite ir kitą "metą? 
Kliube mūsų draugai aiški- šiūr mes būsime!” Moteriš- 
no, jog negražu bėgti už kė įkirto: “Aš nemaniau,.' 

kad tiek daug lietuvių ran
dasi visoj Amerikoje!” Tai 

kenks pačiam kliųbui, bet toks sentimentas buvo dar- 
užsispyrusiems ir keršto ap
imtiems Prūseikos žmonėms 
nieko nereiškė. Ir ištikrųjų 
jie tuo kerštu tiktai kliubui 
uždavė smūgį. Kitą kurią 
dieną surengtam piknike 
kliubas būtų turėjęs kelis 
sykius daugiau žmonių ir 
būtų sau daugiau pelno pa
sidaręs. 1 Tegul kliubo na
riai) .darbininkai pagalvoja 
apie tąi, kur? juos fiutęmpė

Popiežius Dalyvaus Pa
rodoje su Savo VištomisPHILADELPHIA, Pa. — 

Fašistų “Khaki Shirts” ko- 
mandierius Smith pareiškė, 
kad jo armija maršuoja į 
Washingtoną spalių 12 ir 
reikalaus, kad Rooseveltas

DETROIT, Mich. — Ka- 
dangi paskelbtam kodekse 
del automobilių pramonės 
faktinai pripažint®, “open pasiskelbtų Amerikos dikta- 
shop” sistema, tai General torįurn 
Motors kompanija meta iš 
darbo tuos darbininkus, ku-5' 
rie organizuoja uniją. St. 
Louiso miesto Chevrolet 
kompanijos darbininkai lai
kė susirinkimą ir pasiuntė 
protestą prezidentui Roose- 
veltui prieš šitą kodeksą.

; --- r-4-------- •
Oficieriai Nevalgo 
Supuvusio Maisto ,

PROFIT 'GAP, Idaho.- 
Verstino darbo kempėje ofi
cieriai nė žiūrėt penori į tą 
maistą, kurį turi valgyti 

Mine Workers vadai atėjo i jauni darbininkai. Oficie- 
bosams pagelbon, streiką at- '■ riai turi jatskirą valgyklą ir 
šaukė ir priėmė žemesnę \ten jie gauna puikiausi mai- 
skalę. Nacionalė Unija šau- stą. ' > 1
kia mainierius organizuoti 
komitetus ir ginti savo rei
kalus.

SHANGHAI. — Praneša
ma iš provincijos Fukien, 
kad Komunistų Raudonoji 
Armija vėl išgrūdo valdžios 
spėkas iš miesto Yenping ir 
paėmė i savo rankas.

ROMA. — Rugsėjo 6 d. 
Mussolinis atidarys parodą 
visokių naminių paukščių. 
Tai bus tarptautinė paroda. 
Apart kitų, oficialiai paro
doje dalyvaus ir Popiežius 
Pijus XI su vištomis nuo sa- • 
vo farmos. O Kanados viš
tų atstovas Garland priža
dėjo padovanoti popiežiui 
tris veislinius gaidžius, ku
rie bus suleisti ,su popiežiaus 
vištomis...

Atmetė Kompaničną Uniją 
ir Reikalauja TikrosNacidnalės Mainierių 

Unijos LapeliaiNEW YORK;
Yorko Airių
Kliubas nutarė rinkti aukas 
del įsteigimo nuosavos bu
veinės Airijos Komunistų,______
Partijai Dubline. -Tai gra- tuksfapciu išplatino, tarpe 
žus airhj išeivių mainierių. Lapeliuose nu-
darbas.

New 
Darbininkų

Porto Riko Darbininkai 
Laimės Algų Pakėlimą

SAN JUAN. — Adatos 
amatų darbininkai Mayagu- 
ez srityje baigė streiką, lai
mėję 25 nuoš. algų pakėli
mą. Laike streiko viena 
darbininkė buvo nušauta ir 
nemažai sužeista per bruta- 
lišką policiją.

PITTSBURGH, Pa.—Na
cionalė Mainierių Unija iš
leido lapelius ir desėtkais

rodoma, kaip vakarinės 
Pennsylvanijos mainieriai 
buvo privertę savininkus 
duoti $5 algos skalę ir ki
tus nusileidimus*, bet United

Francijos Armijos Manevrai 
Besirengiant KaruiUždarė 3 Audinyčias

UNION, S. C.—šiame 
paviete tapo uždarytos trys 
didelės audinyčios Monarch' čionai Francijos armija lai-j 
kompanijos. Paleista iš * ko karinius manevrus. Da- 
darbo 1,200 darbininkų. Bo- j lyvauja trylika tūkstančių 
sai sako, kad jie neturi kareivių, 
marketo delei audeklo. i —

WIRTY-LeFRANOIS. —

j

PITTSBURG, Pa. — Di
delės Aluminum kompanijos 
dirbtuvės darbininkai balsa
vo Unijos klausimą. Balsa
vimas. buvo slaptas. - Jie at- 
ihetė kęmpaničną uniją ir 
pasisakė; už.: savo< pasirinki- 
kimo uniją.' . Už savo uniją 
balsavo 2,779,. o už kompa- 
riičną 810.

R e ikalaunama “Open 
Shop” Sistemos

Palaikymo •

NAUJI POTVYNIAI

SHANGHAI. — Rugsėjo 
3 d. jūrų bangos pakilo taip 
augštai, jog kai kuriose vie
tose miesto . gatvėse buvo 
trys pėdos gilumo vandens. 
O iš vakarinės Szechwan 
provincijos pranešama, kad 

I dideli potvyniai yra nuplo-' 
vę-nunešę ištįsus kaimus.

FORDO, “TAIKOS” LAI
VAS ANT ŠIUKŠLYNO)

i , LONDON. — 1915 metais
Fordas nupirko laivą ir pa- akių,’ kad tas bandymas už- 
vadino" “taikos laivu”, ku- dUoii smūgį “Laisvei 
riuo grupė pacifistų važia
vo “pabaigti karą.” Dabar 
tas laivas parduotas už 
$67,000 ir bus sugriautas.

” pa-

1,500 Mainierių Išėjo į 
Streiką, Idaho Vaisi.

Per Streiką Laimėjo

Eastchester, N. Y. —John 
Calantuno ir jo dukterys ap
sinuodijo šungrybiais. Vie
na duktė, mirė, o kita ir* tė
vas gal pasveiks.' i .

T i....  -

DES MOINES, Iowa. — 
Lucas ir Polk pavietų! mai-, 
nieriai išėjo is, kantrybės, 
numetė N RA kočfeksą frlpa-i 
skelbė streiką^ JiemtDbuvo 
žadėta algas pakelti, bet ne
pakėlė. Į;kovą išėjo l;500 
mainierių.., < , . ,

AMERIKOS DARBO fEDERACIJOS VADAI 1 _ . . . . . . . . . . . .
MANEVRUOJA SU PATERSONO STREIKU

t '■ .1 '' ' 1

■ PATĖĖSON, N. J
nątoriu^ , Wagneris , varde

' ELLSWORTH, 1 Me; — 
Čionai Rdosevėlto kempės 
jauni darbininkai sukilo ir 
paskelbė streiką prieš neti- NRA- atsiuntė telegramą' 
kūsį maistą. Streikas ėjo 
dvi dienas,1 ir valdžia buvo' 
priversta darbininkų reika
lavimą išpildyti, suteikiant 
.jiems geresnį maistą. 1

bininkų iš kitų srovių, ku
rie pirmu sykiu dalyvavo 
bolševikų dienraščio pikni
ke!

Puikiai, gražiai, pasidar
bavo Philadelphijos draugai 
ir draugės. Jie dirbo sun
kiai ir pasiryžusiai ir todėl 
taip geros buvo pasekmės. 
Dėkingi tiems draugams ir 
draugėms dienraštis ir visas 
darbininkų judėjimas. Nes 
tokia sueiga reiškia daug 
daugiau, negu finansinė pa- 

’ rama komunistų, dienraš
čiui. , Tai buvo masinė lie- 

! tuvių darbininkų demonst
raciją už dienraštį ir už vi-

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Prekybos Bu
to prezidentas ponas Harri
man ragina visus darbda-f v'- 

'vius, kad kovotų už palai
kymą “open shop” sistemos 
visuose N RA kodeksuose. 
Jis mato pavojingu daiktu 
pripažinti bile kokias unijas, 
net, girdi, reformistines.

Pašovė Kūdikius ir 
Paskui Pats Nusišovė

Machado jau Kanadoje
MONTREAL./ — čionai 

pribuvo budelis Machado, 
Kubos nuverstas preziden
tas. Jis sakos sutinkąs grįž
ti Kubon ir stoti prieš teis
mą, jeigu jam valdžia už
tikrintų saugumą. Bet to
kiam budeliui niekas nėgalj 
užtikrinti saugurho nuo 
liaudies keršto.

Pabėgo Kriminalistai
, RALEIjGH, N. C. — Iš 
valstijos kalėjimo sėkmingai 
pabėgo keturi kriminalistai 
kaliniai. Kameraičių grotas 
nupjovė, pasidarė skyles per 
lubas ir paspruko. Du sar
gai suspenduoti ir vedamas 
typnęjįmas. Manoma, kad 
sargai{ yadėj'o kaliniams pa
bėgti. ’

Amerikos Darbo Federaci- , ■ ''>••• ■’ "■ ■' ' i
jos yiršininkams, kurie va
dovauja ^šilko pranhonės dar- 
-bininkams streiką, kad jie 
streiką atšauktų ir pavestų 
visą reikalą arbitracijos ta
rybai. Bet kadangi darbi
ninkai nusistatę kovoti ' ir 
laimėti, tai Federacijos va
dai nedrįsta streiką atšauk
ti. Vietoj to, vadai nutarė 
pasiųsti atstovą į Washing
ton^ kad pasitarti su darb
davių atstovu dėlei arbitrą-
Tl '-i ■ : ' ■ •

i j Pereitą^penktądienį komį-, 
sija nuo Nacionalės Audėjų.

, . f; i. | Grįžkime prie pikniko.
: Se'-'D&bininktj: Unijos; UriitedcW^- aiškus, dalykas, 

-•/;<. plačiai parašys apie visą is-
Ayarpers’ League ir Twis- kilmę'ir apie progčanią. Kas! 
terš’ Chib ^tsilanke pas Fe- buvo padėtą, tas išpildyta. 
deraciios vadus dr uasiūlėj Kas buvo garsinta progra- raviJCV ; u^.aeracijos, yaausuir, pasiūlė , y s katinu są/kopiumstinj judėjimą, 
bendrą frontą stręike'.- Bet1 išpildyta su Kaupu, 
tie’vadai atmetė Nacionalė automobilių laimėjo
Uniją, o tik priėmė Lygą ir • 
Kliubą.

Antradienį; rugsėjo 5 d., 
8-įtą vaL Vakare,’ Nacionalė 
Audėjų Unija šaukia masinį 
sus iri n k i mą prieš pave- 
<limą> streiko valdžios 
ar bit racijai, ii' kad apkalbė
jus , streiko > reikalavimus. 
Susirinkimas įvyks Carpen
ters Hall, 56 Van Houten 
St. Visi lietuviai audėjai ir 
audėjos, < dalyvaukite šiame 
labai Svarbiamei susirinki
me* 1 • 1

Žmonės sako, kad Phila-
tūlas dąrbinįnkas,. ameriko-1 dejphijos piknike gal buvo 
na§, vardu Wm; (Manson, 
151 W. Wilkes-Barre St., 
Easton, Pa.; radio Ch; Bal- 
lonis, 1125 Brandywine St., 
Philadelphia,, Pa.; lairpdį— 
M. Wilsonas (miesto nėra).

Daiktų išleidimui buvo iš
rinkta komisiją iš septynių 
draugų, atstovų iš septynių 
miestų. Komisija .susidėjo 
iš šių draugų:. Kuęiauskas, 
iš Baltimorės, j. Bimba iš 
j?atersono, Skęstatis ’y

; biskį daugiau žmonių, negu 
kad Brooklyno piknike. Vei
kiausia jie spėja teisingai.

Programoj dalyvavo Phi
ladelphijos “Lyros Choras” 
Newarko “Sietynas”, Eliza
beth o “Banga” ir Ėrookly- 
no “Aidas”; Kalbėjo du jau
nuoliai d. Eddie Griciunas iš 
Philadėlphijos ir d. Vytau
tas , Zablackutis,’ ir d. A. 
Bimba.’ Buvo vieno pora

PHILADELPHIA, Pa. — 
Frankford arsenalo darbi
ninkas Le Verne Yeager • 
pavojingai pašovė savo dvi A 
dukteris—Laurą 7 metų ir 
Henriettą 9 metų—ir pasku^r 
pats nusišovė. Sakoma, jog. 1 
tragedijos priežastis buvo - ’ 
šeimyniška nesątaika.

. ... i "J. (i
150,000 FAŠISTŲ PARO- ’ •

K 7 DOJE jnIK
NUREMBERG,' Vokieti- 1 

ja. —* Hitlerininiai fašistai 
baigė saVo nacionalį kong* 
resą. Pats Hitleris sveiki
no uniformuotą parodą, ku
rioj, sakoma, niaršavo apie 
150,000 fašistų. Kita tiek j • 
stovėjo ant šaligatvių ir 
žiopsojo.

L

Patersono, Skęstatis iš kumštininkų • ir dvi pords 
Newatko/Čaplikas! iš Phila- ristikų. Apie juos višub 
delphijos, Degutis'iš Cheste- parašys vietiniai draugai.

i

Beje, oras, ypač iš ryto, 
buvo prastas, lijo. Tik jau 
gerokai po pietų išsiblaivė. 
Jeigu būtų buvę gražu, aiš
ku, dar daug daugiau pub
likos būtų suplaukę j pikni
ką.

Rep. ■I

/■4> a»l
/ ’
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figūros, tai yra iš vaško ar gatvėse “pedliorių” su nelai-

raščiai pranešė, kad greitu

įvyk-

liaudies. Mano nuomone, 
nieko stebėtino nėra, kad

“Lietum Neprieteliai”^!

Tūkstančiai “Laisvės” Piknike!

Mitras Puslapis
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Entered as seeon class matter March 11, 1W4, att he Post Office at

Neapsirikome skelbdami, kad Philadelphijoj 
siantis (jau įvykęs) dienraščio “Laisvės” naudai pikni
kas, pereitą sekmadienį, bus didžiausis to miesto' lietu
vių1 istorijoj. Suvažiavimas tūkstančių lietuvių darbi
ninkų, dar ir dar kartą parodė, kaip plačiosios lietuvių 
darbo žmonių masės įvertina mūsų dienraštį.

Nepaisant lietaus ir? apskritai, daug kitų nepatogių 
sąlygų, į pikniką suvažiavo keletas tūkstančių žmonių ir, 
žinoma, padarė mūsų dienraščiui nemažą medžiaginę pą- 
ramą. ............... . ■^LW

Suruošti tokis masinis pokilis, aprūpinti jis darbu ir 
visais reikmenimis—didelis ir sunkus darbas. • Už tai, 
žinoma, kreditąs priklauso visųpirmiausiai Piladelphijos 
draugams ir draugėms, kurie padėjo nepaprastai daug 
triūso padarymui šito pikniko pasekmingu.. Daug pasi-i 
darbavo ir kolonijų draugai, organizuodami busus va
žiavimui į pikniką. Visiems jiems, todėl, tenka pasakyti 
karštas proletariškas ačiū!.

z ’ I

Karštagalviai prūseikiniai, norėdami pakenkti mūsų 
dienraščio pramogai, buvo sukurstę tūlą kliubą suruošti 
tą. pačią dieną, kitoj vietoj, savo pikniką, kuris, kaip an
glai sako, buvo “flop!” Žmonės, aišku pasipiktinę rene
gatų darbais, suplaukė pas mus, o minėtam kliubui prisi
ėjo.; kaip moraliai, taip materialiai nukentėti. Tai dėka 
ptuseikiniam renegatam! Prieš minėtą kliubą, žinoma, 
mes nieko neturime. Mes, beje, tikimės, kad kliubas 
atatinkamai atsiteis su tais, kurie renegatiškos politikos 
vedami, bando išstatyti kliubą prieš “Laisvę.”

į* M' i < \ ' ' : » ' 'ji
-Dabar, draugai philadelphieciai ir visi, praėjus mūsų 

diliesiems piknikams, ruoškimės prie tolimesnių laimė- 
jiiftų. Artinasi ruduoi

. šiami. Atęina iiwaiaus laikas, uz musi| .aienrastp 
mę kuo didesnių pastangų sdstiįrinti visą mūsų 
litrinę spaudą, b.ypačiai dienraštį ‘fLaisvę.”i /Stiprinkime 
visą komunistinį judėjimą/1 Mes turime tūkstančius gerų 
rėmėjų, tiktai mokėkime prie jų prieiti, juos įtraukti į 
mūsų dienraščio skaitytojų ir organizacijų narių eiles.!

. ■ : -^4----- i----- i----- ------------

Naujas Burbulas!

Žieminiai parengimai bus ruo- 
iaus laikas, už mūst| -dienraštį. Dėki- 

’ ~ 1 revo-

....V-1" .... ....... ."f1 I1** ..  
iitybinės, * Vienoju tų lagūnų 
mirties proga pasinaudojo 1

Kaune kai o muzėjuje vie-; cįaUgelis visokių biznierių,, 
i name kampe stovi keturios pirmįausiai pasirodė Kauno 

tunu uuiiimi mūreli uz vi-.1 ^gūros, tai yra iš vaško ar gatvėse “pedliorių” su nelai- 
----------- -- ----r. aš medžio padaryti vyriškiai. mįngųjų įvairiais paveiks- 

jų užklausiau, katrie ponai )/ienas ,s rusų rau-Įiaįs> paskiau kitokių niek-- 
vyresni esate: vidaus mini- ~ 
steris ar tamstos? Main vi
daus ministeris davė priera
šą, ’kad mokėti nereikia.

Visi valstiečiai turi val
džiai mokėti mokesčius už 
konfiskuotas nuo dvarponių 
žemes, nors jie jos nėra ga
vę nė sprindžio. Visoj Lie
tuvoj žmopės baisiai1 skur
džiai gyvena.” x

Neuždyką Amerikos lietu
viškos buržuazijos laikraš-

imiestelio valdybą, kaipo j čiai gvęltą šaukia, kad So-
Amėrikos pilietis ir užsimo-1 vietų Sąjungoj “badas”; nes 
kėjo už vizą, paspoftą. Bet jie mato prisiartinantį galą 
kiek1 palaukus*ir Vėl reika-!kruvino Smetonos viešpata- 
laiija mokėti už vizą, Ir vimo ant Lietuvos darbo 
taip tęsėsi per kelioliką mė
nesių. Pagaliaus, jis ėmė 

valgyti labai ‘gerai’ (pajuo- protestuoti. Sako: “Aš su- 
kiančiai ji sako), o likusias; pratau- kad čia yra vagys- 
dienas turi maitintis iš savo 
algos. Bet jokiu būdu pra
simaitinti negali, nes viskas 
esą baisiai ‘brangu.’, žmonės 
bėga, kur tik kas gali,” ji 
sako. ,

O. kapitalistiniai laikraš
čiai be paliovos rašo, kąd 
komisarai viską “valdo”. Gi 
minėtos motinos sūnus, ko
misaras “badauja....” Nuo 
minėtos motinos bolševikai 
ir daržą atėmę. Ji sako: 
“Rrašėme laišką ir į Mask
vą, bet nieko, negelbėjo.” 
; \ Užbaigus , laišką skąityti, 
ūžklauęiau lietuvio,; kuris 
ką.^ik yra sugrįžęs, iš JLaetu- 
vos* “Ąr, teisybė, kad, daugj 
yrą perbėgusių .į Lietuvą is 
Ėusijosr” “Taip, teko gir
dėti, kad vienas' perbėgo, 
buvęs komisaru Sovietų Są
jungoj, bėt tuoj ir Lietuvoj 
gavo valdininko vietą.”

Aišku, kodėl šis komisa
ras turėjo bėgti iš Sovietu 
Sąjungos, nes jis Lietuvos!

SOVIETU “BAISAS” IR LIETUVOS 
ŽULIKAI

Ukrainietis yra gavęs lai
šką nuo savo motinos, gy
venančios po Sovietų val
džia. Teko man skaityti 
minimą laišką. Iš pirmų 
jos žodžių galima suprasti, 
kad ji yra po kunigų įtek
me, neš laiškas su dievų 
garbinimais. Jft/laža abejo
nės, popas veikiausia jai pri- 
grąsino pradaru ir liepė pa
smerkti Sovietų valdžią.. Ši 
ir pripažino, kad “išgelbėti” 
savo dūšelę. O jos sūnus 
visa širdžia^ patikėjo ir ba- 
žijbs, kad jo motina neme
luos: i - I i i, i ‘. < i i > '

Bet pažiūrėkime, ar ji ne
meluoja, Štdi kaip ji rašo: 
“Mano vienas sūnus yra ko
misaru, dirba po 4 diehas į 
savaitę, dirbdamas gauna ir;

vandeniu, o jei trūksta van
dens, tai savo šlapumu, o 
porą palieka tuščių ir pa
šaukia tarnaitę, kad atsi
imtų alų, nes jie nenori ger
ti daugiau; jei tarnaitė ne
patyrusi, priima vandeniu 
atpildytas bonkas už alų. 
Bet 'patyrusių' tarnaičių to
kiais šposais valdininkai ap
gauti negali.” Taip ji pa
sakojo ji'ems.
Toliaus pasakojo jis mums, 

kai nuvažiavo į Lietuvą,' 
pabūvę's, užsirėgistravo paš

te, bet man valdyba grąsi- 
na areštu, jei nemokėsiu už 
vizą.
“Matydamas, kad nebus 

galo mokėjimui, nuvykau j 
Kauną pas vidaus ministerį 
šiuo reikalu. Nuo vidaus 
ministerio gavau prierašą, 
kad mokėti nereikia. Mato
mai, ministeris suprato, jog 
gali iškilti aikštėn jų darbe-

liai.0 Bus negražu.
“Sugrįžęs į tą patį mieste

lį, nuėjau pas miestelio val
dybą ir, užklausiau jų, ar aš 
turiu būtinai mokėti už vi- 
zą" Jie atsakė: ‘taip’. .

donarmiečio uniforma, ant- J nįekių., k. t. spilkučių, guzi- 
ras-lenkų kareivio, trečias įr rpUQ ^arpU iaj^ 

vokiečių bermontininko, ra§^įaį pranešė, kad greitu 
ketvirtas Ts^°y^a’! laiku išeis knyga—Dariaus

•ir Girėno biografija ir visa 
i.jų kelionė nuo New Yorko 
| iki Kauno. Girdi, būkit kan
trūs, knyga skubinama at
spaustą visais garais, tik tu
rėkit kišenių j gatavus pini- ? 
gus. ( , •
, Kai kas žersis litus į ki- 
šenius pilnomis saujomis. ‘ '

nieku neapvilkta! Virš tų 
keturių asabų galvų para
šyta: “Lietuvos nepriteliai.”

Kokie neprieteliai gali! 
būt tie kitų salių kareiviai, 
darbininkam gerai žinoma: 
visų kapitalistinių šalių im
perialistai paima darbinin
ką už sprando, apginkluoja 
įr išvaro skerst kitos šalies 
darbininką, sakydami: sker- 
skit savo neprietelius...

Bet kaip yra su velniu? 
Juk ir tas nabagas stovi 
kartu su “Lietuvos nepriete
liais.” Lietuva gi yra kata

Amerikos lietuviška buržua- ūkiška šalis, pilna kunigų 
zinė inteligentija išgalvojo ip vyskupų. Pilna Lietuva 
Sovietų Sąjungoj “badą” ir bažnyčių, dievo garbinimo 
“kanibalizmą.” Kuomet Lie- namų. Kodėl kunigai neiš- 
tuvoj ir Amerikoj darbinin- .prašo pas savo dievą at- 
kų gyvenimas eina prastyn .šaukt iš Lietuvos tą “neprie- 
ir prastyn, tai jei jie to ne- telį” velnią? Jei to nepajė- 
būtų išgalvoję, nemaža dalis gia padaryt kunigai ir vys- 
darbininkų būtų nuo jų at- kūpai, tai juk Smetonos val- 
simetus ir prisidėjus prie džia turi savo atstovą pas 
revoliucinių organizacijų.

Sklokos Krikštytas
Sklokininku.

“šventąjį tėvą”. Gi “šven
tasis tėvas” gali visko išpra- 
šyt pas savo dievą.

\ ■ t

! Sausžemiu iš Amerikos j Lietuvą
U. H f’ ' i—r“ . y ienas “L.” škaitytojas 

rašo: “Draugai, girdėjau, 
kkd: būk galima iš Amerikos (
parvažiuoti i Lietuvą saus-

, h i J i m. i. . .

Darius ir Girėnas, ir Biznis
Kar tik pasiekė Lietuvą 

žinia apie užsimušimą lietu1 
vių lakūnų Dariaus ir Girė
no, per radio verkiančiu 
balsu vienas vyras suriko: 
“Tegul verkia vifea? Lietuva 
mūsų didvyrių!”;. Verkiant 

; man teko matyt tik avieną 
Yorką, tai ir būtų aplinkui '.girininką, bet ir tas tik ką 
pasaulį kelionė. | buvo išgėręs pusę litro vals-

‘Iš New Yorko į Kauną!——————--------- -----

Yorko į vakarus ir visa lai
ką važiuojant į tą pusę, ga
lima atsidurti Lietuvoje — 
Kaune. Gi iš Kauno važiuo
jant vėl į vakarus, pėri Vo
kietiją’ įr Atlhntiko didjūrį, 
galima» vėl pasiekti New

Naujas Išradimas ■
Vienas Lietuvos laikraštis 

.padavė iš Šiaulių svarbią/ 
naujieną, puikų išradimą. 
Rašo, kad vienas fabriko 
darbininkas išrado mašiną 
silkėm lupt. Svarbu yra tas, 
kad su ta mašina lupant sil- 
kę, rankos visaiJ nesutepa
ma. Kai tik pasirodė šita 
žinia laikraštyj, tuoj toji 
dirbtuvė, kuriai darbininkas 
pardavė išradimą, gavo di
delį užsakymą/ant tų maši
nų; dirbtuvė pradėjo dirbt 
visais garais. Užsakymus 
ant minėtų mašinų;. davė: 
Lietuvos antstoliai. Mat,? 
antstolių profesija — lupt: , 
Lietuvos ūkinihkamš Jskū-\f 
rą... tkį ’ šiol | belupant 
žtrioriėm skūrą, kai kadh pa
sitaikydavo antstoliam su
tepi rankas... Reikėdavo, 
pavartot gana brangų mui
lą* nuvalyt rafrikas. j Dabatf

Sjąęi^ų Ęagėlba ga-Į? 
•lėA Įlipti po kalias ’šŪtjrįs ini 
rankų nesusiteps...

X O

t » 
) 
> >

Jani: ko įmotes j/ Kįip tas 
galiiha atlikti ir per kokias 
šalis?”

1 } s.
Iš Europos, Azijos ir Af

rikos galima atlikti į Ameri- “sausžemio” kelionė yra la-1

pųržuazinė spauda suranda naujps “faktus” prieš So- 
viėtų Sąjungą, labiausiai prieš d. Staliną. Girdi, “Stali- 

’ nafe užkvietęs Pilsudskį į Maskvą.” Toliau: “tarpe So
vietų Sąjungos ir Lenkijos bandoma sudaryti militarinė 
sutartis.” Dar daugiau: girdi, Stalinas pasiuntęs Pilsud
skiui asmenišką dovaną... dokumentus apie Pilsudskį, 
surinktus caro laikais...

•feitos “žinios” daugiau kvailos, negu juokingos. Jokių 
Seilinąs užkvietimų Pilsudskiui nesiuntė; jokių militari- 
n|į sutarčių Sovietų Sąjunga su Lenkija nedarė, kaip ji 
nedarė tokių sutarčių su jokia buržuazine šalimi ir ne
darys. Jokių asmeniškų dovanų Stalinas Pilsudskiui ne
siuntė.

H »

;-Esmėj e dalykai štai koki: Sovietų vyriausybė, trokš
dama palaikyti taikos santikius su buržuazinėm valsty
bių, ne kartą pakviečia jų įvairius atstovus į Sovietų 
Sąjungą. Tiktai šiomis dienomis tokiu “svečiu” Sovietų 
Sąjungoj yra p. Herriot, Francijos buvusįs premjeras.

'Sovietai su Lenkija nesenai pasirašė nepuolimo sutar
tį^ Bet tokių sutarčių jinai turi su daugeliu buržuazinių 
valstybių. Sovietų politika, mat,-yra taikos politika. Jie 
tėkštą palaikyti taiką, kaip tik galima. Jų tikslas su
daryti su kiekviena šalim taikius santikius. Tolydžio So
vietų Sąjungą griežtai priešinga darymui bent kokių nii- 
litiirinių --sutarčių su buržuazinėm šalim.

!Tas pats su dokumentais apie Pilsudskį. Kaip žinia, ’ca
ro* laikais? Pilsudskis buvo cocial-dernokratas, menševikas. 
Jis, tbdėl, buvo pėdsekio jamas. Caro žandarai turi su
rinkę apie jį įvairios medžiagos, kaipo apie social-demo- 
kfatą. Taigi šiuo tarpu Sovietų vyriausybė tuos cariS- 
tiriius dokumentus pasiuntė Pilsudskiui, kad parodžius 
caįristinės valdžios žiaurumus ir visą bjaurią politiką. 
Panašius dokumentus Sovietai išduotų kiekvienam buvu
siam carizmo priešui, nepaisant, ar jis buvo bolševikas, 
at! mėnšėvikas, jei tik jis norėtų. • . ‘

<’Todėl visi buržuazijos bandymai surišti Staliną su Pil- 
sAfdškftiheišlaiko vandens. Jie, aišku, fabrikuojami tiks
lią?, kad; tuo būdu diskreditavus d. Staliną, Sovietų Są- 
jdhgos ir pasaulio proletariato vadą. Veikiausiai, kad 
fnšnšeVikai ir prūseikiniai renegatai juos plačiai išnaudos 
Lolimesniam klaidinimui. savo,„pasekėjų.

Tai jų darbas!

xjicuuvvD kelionę sausže- bai ilga. Ji yra bent tris ir
šnipas& buvo7° Pajutę!"“kadi™* Tol<js kelias turėtų ei- pusę kartus ilgesnė už ke

lti per rytini Sibirą ir Alas- lionę vandeniu per Atlanti- 
ką, nes tarpe rytinio Sibiro ką. Prisieitų ją atlikti ke?jam jau bus riestai Sovietų I 

Sąjungoj, nešdinas į Lietu
vą. O Lietuvos fašistų val
džia tuoj suteikė jam valdi
ninko vietą, kaipo ištiki- 

■mam sayo, žmogui.
• Pirm to, štai kokių daly

kų mums papasakojo minė
tas lietuvis apie Lietuvą. 
Jis sakė: “Vieną kartą hu-|^c 
važiavau į Kauną. Sutikau 
porą vyrų, pažįstamų, susi
tarėm eiti į ęstauraną už
valgyti. ; Vienas iš mūsų bu
vo Kauno gyventojas, mes 
jam sakėm, vesk mus į: ge- 
riausį restauraną., Jis ;mus 
nuvedė. Sųsėdbine.^ Vibnats 
užsirūkė, cigaretą, pasidai
rė, kad nėra ant ko pašidė- 
ti bei pelenus nukratyti.' Pd- 
Šisukuš tarnaitė!, j‘iš papra
šę įos cigaretl^kštėš ■ ii at
nešė. Mes ememe jlU()kaūti; 
koks čia jūsų geriausias re-' 
stauranas, kad jokių parąn- 
;kumų jame nėra?1 Tarnai
tė atsakė: “Negalima nieko 
laikyti, nes, visokius smul
kesnius daiktus, kuriuos tik 
gali .paslėpę išnešti, išneša. 
Dąugiausia tą darę Kauno 
valdininkai. Ne gana to, 
bet kartais jie užsisako ger
ti ir valgyti, o pavalgę ir iš
gėrę.. sprunka pro langą lau-( 
kan, . nes čia yra atskirų 
kambariukų, o įeję^ gali už
sidaryti juose. Kartais at
ėję valdininkai užsisako tu
ziną bei daugiau i alaus, iš
geria ir vėl pripildo bonkas

Pranešimas Conn. Valstijos Visų Kolonijų Drau-į 
gam apie Spaudos Pikniką ir Kitus Reikalus !:

I dos pikniką važiuotų. Nes šk 
i. j tas ekonominis krizis daug pa-;

ikenkė musu darbininkiškai'
I * ’ .spaudai finansiniai: daugelis

.. . x . . . . . . .1 WATERBURY, CONN.liaujant traukiniais, busais, i ‘
upių laivais, kur kitokios su- Į Brangūs Draugai, kurie turi- i 
sisiekimo priemonės yra dar te tikietų jaunuolių mokyklos ! 
neišvystytos, arkliais, ^lai- jnau(jai vakarienės, kuri įvyko darbininkų nedirba ir negali' 

rugpjūčio Waterbury, užsimokėti už laikraščius, oi: 
grąžinkite, nes reikia skaityti turi—jeigu neskaitysiu- 

šioje srityje kelionei kliūti-' padaryti atskaita. Rodos, Har-jtai pasiliksi nuo progreso; itv 
mis yra ne jūros, bet kalnai, Itfordas turi 25 tikietus ir iki, bedarbiai gauna jveltui laik .^ 

'šiolei negrąžino nei tikietų, nei raščius, tokiu būdu laikras-’ ‘ 
i pinigų. jčiams yra būtinai parama rei-^į

* v v v Į * . . . . kalinga. Taigi šitas išvažiavH;;’
vakarinėje Alaskoje ir ryti-1 Mes pageidaujame genaus mas yra rengiamas tiktai dar-;-.

........................pmigų. jbininkiškos spaudos naudai;;;
Nors tą dieną lijo, bet va- Taigi visi rengkimės į spaudos*- 

karienė gerai pavyko. Mato-i išvažiavimą, nežiūrint, koksai,;, 
mai, revoliuciniai darbininkai oras būtų tą dieną; visi tenai A 
nepaiso lietaus, žinoma, jei- būkime, kadangi parkas yra. 
gu būtų buvę gražus oras, tai labai didelis, kur galima sui^'t 
būtų buvę daug daugiau žmo- tilpti virš 5,000. Tame parko a. 
nių, bet ir taip numatoma, yra vist parankamai. Todėl ja*;/ 
kad pelno btl$ apie ! , ?
Tai graži parama; o įžanga tijos 
buvo tiktai po 25c* . t ( į,

Taipgi, draugai; kurie, turite

sausžemio ir Alaskos, tai 
yra, tarpe Azijos ir Ameri
kos, yra tik 56 amerikoniš
kų mylių, arba 89 kilometrų 
vandens tarpas, vadinamas 
Beringovo perlaja. Bet tas 
kelias yra labai ilgas ir kol 
kas neparankus.
'Vykstant; iš New Yorko girios ir neišvystyta trans- 

arba Jungtinių Valstijų portacija. Blogiausia ji yra! 
tuųm keliu ‘prisieitų važiuos i'
ti tiesiai į Kakarus, pavyzdiniame sibire> nes toje srity- 
džiui sekamu keliu: Chica- D’e visai nėra gelžkelių. Svar- 
ga, Winnipeg, Edmonton, ibiausia m komunikacija 
Babinę, B.C., White Horse, Į laivais~Jūromis ir upėmis. 
Fairbanks, Nulato ir Prince L Laikui bėgant bus išvys- 
of Wales. Tai- kelionė per 
Jun Utines1 Valstijas/ Kanadą 
ir ^laską.l! Prince of Waieš 
yrą. pačiąH^j Ataskbsž' gdįe, 
oriė pat B^lgovo peridjbs.
Iš/Prince |c^:Waįeš iki Sibi
ro! yra tikfaūierikohĮškds 
mVjioš, ąiįą Į 89/ kildmėtrai 
vž ridens. į Taigi įvisai šąų|- 
žemiu ne£aliUia, pasiekti Šb- 
ną; svietą. Bet 56 mylios 
vahflens kelio tai tik kokių 
2-3 valandų plaukimas. Ki
toje pusėje Beringovo perla- 
jos yra Sovietų ' Sąjungos 
miestelis Dežnevo. Iš ten 
eina keletas kelių—-traktų, 
bet geriausis linkui vakarų 
pėr Liuren, Ust Bięlaja 
Markovo, Penžina, Tumans- 
koje, Ochotšk, Jakutsk, Ir
kutsk, Omsk, MaskvarMins- 
:kajį Vilnios ;ir faunas.

Taigi išvažiavus iš New

vais ir gal būti net kitokio- j 19 d 
miš priemonėmis. Taigi Conn.

oriė pat

■y to

/tyta komuriikacija ir toje 
srityje. Ypatingai Sovietų 
Sąjunga daro daug progre
so toje! linkmėje, pravėsda- 
Ha geresnius kelius. Pią- 
įuojama įsteigti orlaivių li
nija tarpe rytinio Sibiro ir 
Alaskos. Vienok tiesus ke- 
Įias tarpe Jungtinių ValstU 
jų ir Lietuvos pasiliks per 
Atlantiko didjūrį. Nauji iš
radimai ir patobulinimai lai
vų srityje jau atsiekė to, 
kad dabar nereikia 5 dienų 
perplaukimui. Ateityje dar 
greičiau bus nuveikiamas 
Atlantikas p a s a ž į eriniais 
garlaiviais. Dar daugiau, 
jau yra išrasta“ prietaisai, 
kurie subalansuoja garlai
vius ir veik-visai panaikina 
supimą, kas daug paleng
vins kelionę jūromis.

> D. M. Š.

$40j)0. me rengia visada Conn. valsi> 
•v/ ' “fėrus” ir visiems yra žij<

• M .nomąs, kaipo gargusią gharteify
- Qąk Pąrkfiįį ’į

paėmę įžangbs tikietą dainų * .•^ikittįi^sįįskit^ vardu dair 
dienos, kuri įvyko 20 d. rug- nų di^ps komisijos.: CJJ. Striį' 
pjūčio Waterbury, malonėki- žaųskas, 5 Jleyry St., Water??, 

buiįv CtnH»» khr jgreitai pa*' 
darykite.,, j$$ų

te grąžinti, kaip greitai gali
te, nes reikia padaryti atskai
ta ir likęs pelnas padalyti cho
rams. Kadangi chorų iždai 
tušti, tai jiems reikalingi pini
gai. Norima padaryti atskai
ta pirma spaudos pikniko,* ir 
spaudos piknike bus galima 
pinigai atiduoti chorams. Pik
nikas įvyks 17 d. rugsėjo 
Hartforde, Conn.

Draugai, mūsų visų sąmo
ningų darbininkų yra pareiga 
dėti visas pastangas, kad 
spaudos naudai piknikas pil
niausiai pavyktų. Turime or
ganizuoti busus, kalbinti kož- 
nas savo draugus, kad” į spau-

I greitai pa-
------"7—IT’’' T T?Komisija Abiajų “Parengimų.

JERSEY CITY, N. J.— 
Čionai įvyko eksplozija ga* 
ziniam-elelsfrikiniame loko-' 
motyve, kurioj du darbinio 
kai ant vietos užmušti, o 
trečias pavojingai apdeginė
tas. Užmušti mechanikai 
Florent De Vos, 40 metę 
amžiaus, ir Anthony Bosky, 
48 metų. Sužeistas darbK 
pinkas ;<_ Bert ">Sweeney, 42 • 
metų.
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/ * Chibinii Kombinatas už Speigračio
Pirmoje P e n k m e tukėje 

buvo plačiai išplėstas dar- 
.gas platesniam susipažini
mui su turtais Chibinų tun
droj. Antroje Penkmetukė- 
je kyla didesni klausimai— 
išnaudojimas tų turtų pra
monėje. Greta gavimo apa
tite ir nefelino, manoma 

* pradėti gaminti sfeno rūdą, 
turinčią titano rūgštį—ža
lioji medžiaga gaminimut ti
tano dažų. Kalnų ūkyje 
tresto “apatitas” ne pasku
tinę vietą užims ir rūdos 
retų elemenjeų, turinčios mo
libdeną, torįjų, cirkonijų ir 

* vanadijų.
Antroje P e n k m et ukėje 

pradedamas e k s p 1 o atuoti 
gi^timais su Chibinais, kal
nų rūdos rajonas Monča- 
tundros, naudingos iškase
nos, kurios atidengta tik

1931 metais, Monča-tun- 
dros sulfidai, apart sodos, 
jjurtingi dar variu ir nikė
ju. Gavimas tų metalų, o 

taipgoi gamybos organizaci
ja, augštos rūšies magneti
tų, Monča-tundros taps pa
grindu išsiplėtojimui juodo
sios ir spalvuotos metalur
gijos Leningrado srityje.

Superfosfato pramonė 
1937 metais gaus 2 milionu 
tonų apatito - koncertrato, 
del ko statomos didelės ap- 
turtinimo įmonės. Bendras 
gavimas apatito - nefelino 
rūdos, turi dasiekti 4,500 
tūkstančių tonų, kas užga
nėdins apturtinimo procesą, 
cheminį perdirbimą rūdos 
vietoje, reikalavimus pra- 

j monės ir eksporto.
i Atmatos apturtinimo apa- 
tito-nefelino rūdos—nefeli
no uodegos—savo keliu tain 
pogi apturtinamos. Nefeli
no apturtinimo . įmonėje 
gauname nefelino koncent
ratą. Jo gamyba Antroje 
Penkmetukėje dasieks 600 
tūkstančių tonų į metus ir 
užganėdins r e i k a 1 avimus, 
kaip gamybos alumino, taip 
ir rūdos, stiklo ir kitų pra
monės šakų.

Gamyba sfenos koncent
rato su pagelba apturtinto 
sfenos rūdos, sieks 75 tūks
tančius tonų. Kas pilnai 
užganėdins žaliaja medžia
ga įmonę titano dažų.

Pramonės ūkyje šiaurės 
cheminio tresto “Apatitas”, 

* cheminis perdirbimas chibi-’ 
Inu rūdų bus vietoje. Čia

bųš visapusis sunaudojimas 
rūdos. Tokiu pat būdu sta
tomas šiaurės cheminis kom 
binatas. Ten nefelinas bus 
panaudojamas i š d i r bimui 
alumino 40,000 tonų. Iš at
matų gamins termofosfatą 

!—160 tūkstančių tonų ir ce
mentą—300 tūkstančių to
nų.

Chibinų turtai labai gerai 
sudera su vandens energijos 
skaitliumi šiaurės Karelijo
je. Todėl Kandalakštoje, 
ant kranto Baltųjų jūrų ir 
ties Murmansko gelžkelio 
projektuojama gamyba, rei
kalaujanti daug elektros en
ergijos gavimas, fosforo iš 
apatito—nefelino rūdos,per
dirbimui į trąšą—dvigubas 
superfosfatas. 1937 metais 
gamyba dasieks 400,000‘to
nų.

Apart cheminės išdirgys- 
tės, apatitas gali būti išnau
dojamas ir metalurgijoje. 
Duosime tris dokumentus:

“Plieno liejykloje Bąltikos 
zavode (Leningrade) buvo 
daroma liejimo bandymai, 
naudojant apatito-nefelino 
prašką ir parodė gerą su
naudojimą fosforo metalų. 
Bandymai patvirtino teisin
gumą atsisakymo nuo nau
dojimo importinio ferro-fos-

foro, išmainant' jį: apatitu/ marteno pečiuose, padaugi- 
“Špižio liejykloje, .įrribrie- Himui1 fosforo,

je miesto ūkio, buvo daro- daug kur kitur. ’ ’ J
mi bandomai: padauginimui 
fosforo špižyje. Galima 
naudoti žaliąjį apatito-ne
felino rūdą. Tuo pačiu ga
lima pamainyti deficitinį li- 
kopadijų pigiu apatitiniu 
koncentratu.

“Pagrindu bandymų, špi- 
žio ir vario liejyklose, zavo- 
do “Vulkan” (Ųgniakalnis, 
Leningrade), atmainyta va
rio liejyklose naudojimas 
fosforitinio vario, pamai
nant jį apatito-nefelipais 
kaipo medžiagą, apsaugo,- 
jaučia karštame stovyje 
spalvuotus metalus nuo gą-: 
dinimo, naudoti reikia nefe
lino smėlį arba nefelino uo
degas. Reikalingumui pa
dauginti fosforo špižyje, 
naudoti žaliąjį apatitą-nefe- 
liną. Atmainyti vartojimą 
likopodijaus, pamainant jį 
koncentratu apatito.”

Inžinierius Černikovas ra
do del metalurgijos puikų 
akmenį—apatitus — nefeli- 
ną, pilnai pamainantį im
portinį ferro-fosforą, fosfo- 
ritinį varį ir brangųjfį liko- 
podijų. Jis darodė, kad 
apatitą — nefeliną galima 
naudoti gamyboje fosforiti
nio špižio domnuose, plieno

DIDELIS ŪKININKU PIKNIKAS

ĮŽANGA 10 CENTŲ- YPATAI

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižausko

iš New

KUOPA, SOUTHBURY, CONN

KKalbes P. BUKNYS, “Laisvės” Administi 
Britain, Conn, ir du Kalbėtojai anglų kalboje,

Bus šviežių, farmersko stiliaus, valgių ir obuolių saidės. Kviečiame visos apielinkės publiką daly 
vauti šiamą parengime.

DIRECTIONS: Ride down the Seymour State Road to the Southford Grocery Store and turn to your left. Riding a short way, 
turn to your right and there is the picnic. From Southbury ride to the mentioned Southford Store, turn to your right and riding a 
short way, turn to your right again and there is the picnic. < 1

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTE

Nedėlioj, 10 Rugsėjo-September,1933
ANT J. IVANAUSKO ŪKĖS SOUTHFORD DALYJE

jšiįipyje: ir

■ ‘Tie bandymai patvirtinti 
14 liejyklų Leningrado įmo
nių, visur duodant gerus re
zultatus.

Iš “Apatito” kasyklų jau' 
gauta daugiau miliono to
nų mineralų. Du metai So
vietų superosfato įmonės 
dirba ant savosios žaliosios 
medžiagos. 1932 metais už
kariavo ir užrubežinį turgų. 
Per Murmansko uostą išve
žama tūkstančiai tonų apa- 
tinų rūdos ir koncentrato 
užrubežin.

Dirba dirbtuvė apturtini- 
mui žaliosios rūdos , kuri 
1932 metais išleido produk
cijos ant 7,500 'tūkstančių 
rublių. Tuo pat laiku sta
toma antroji įmonė su tris 
syk didesne gamybos pajė
ga. Viduryje 1933 metų 
Chibinogorsko dirbtuvė 
duos pusantro miliono tonų 
rūcįlos, vertės 50 milionu ru
blių.

Išrišus klausimą perdirbi
mo apatitų, mūsų inžinieriai 
mokina vokiečius - inžinie
rius. Taip inžinierius Berli- 
nąs Vokietijoje padarė pa- 

Į sekmbingus bandymus eks
portuoti naująją žaliąją me

dirba radio centras, knygų 
leidkla, biblioteka kalbų— 
ištyrimo muziejus, skyrius 
Mokslo akademijos, poilsio 
ir kultūros sodas, technikos 
namas, viešbutis ir taip to
liau. ;

Mieste jau organizuota' 
16 valgyklų ir kitokios, liąu- 
dies ūkio įstaigos.

Dalyviai industrializaci
jos šiaurės turi būtį aprū
pinti kultūriniai ir geromis 
gyvenimo sąlygomis, kad 
dar geriau visas savo jėgas 
padėti išpildymui tos dide
lės užduoties, kokią prieš 
juos, pastatė Partija ir So
vietų vajdžia.

Ir tik po vadovybe parti
jos šturmuolių šiaurė' liūs 
užkariauta ir paversta žy
dinčiu industrializacijoj 
-centru, ko negalėtų dasiekti' 
kitokios valdžios.-

K. Matulaitis.
14 birželio, 1933 metų, 
Leningradas, i

tfs kas : link: •' viėhybėš su-'
^LpLD. ; Taipgi ĄyksU pik
nikas 10 , d. rusėjo; reikės 
dąrbįinink’ių. , Ąpąrt šių daly-., 
kėlių, bus dar ir daugiau ko « . 
svarbaus. Tad visos pasirū
pinkime dalyvauti. Nepamirš- 
kime ir naujų narių atsivesti. •*

Sbkrėtorė O. Girnienė-

džiagą.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 7 d. 
rugsėjo pas drg. O, Mikalajū 
nienę, 47 Hazle St., Bingham
ton, N. Y. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare.

Draugės, šis susirinkimas 
bus labai svarbus. Viena, tai 
turėsime nominuoti LDSA 
Centro Komitetą 1934 metam;

Piknikas Lietuvos Kompartijai ’

LDSA 23 kuopa rengia pik
niką, kuris įvyks 10 d. rugsė- 
jp-Šeptembėr, J. M. Kaminsko 
giraitėje. Pradžia 12 vai. die
nos.

Šis’ piknikas yra rengiamas 
Lietuvos Komunistų Partijai/ 
kaipo paminėjimas josios 15 
metų sunkių kovų ; gyvavimo. 
Kiekviena^ darbininkas, kuris 
malo šių dienų darbininkų ko
vas, gali įsivaizdinai ir 'supras
ti/ Kokiose sąlygose gyvuoja 
Lietuvos Kompartija.

Manau, kad agitacijos ne
reikia. Susipratę darbininkai 

.žino, kad jųjų pareiga remti 
Į Kompartijos rengiamas pra
mogas. f

’ Easte širdingai kviečiami vi
si, kuriems tik laikas ir aplin
kybės pavėlina.

Apart skanių valgių ir gė
rimų, bus ir gera orkestrą. 
Tad dalyvaukime visi ir vi- 
sos.

Viena iš Rengėjų.

CHICAGO, lyl. — Orlai- 
vininkas Patterson padare 
abelnai į valandą 296.94 my
lių. Tai rekordinis greitu-

1930 metais Partijos ir 
valdžios išstatytas šauks
mas: “Už apatitus”, dabar 
įsikūnija gyvenimam Inži
nieriai, technįkai, darbinin
kai, ūkio vedėjai, profsąjun
gų darbininkai, kooperaci
jos sandarbininkai, mokyto
jai, gydytojai, vadovaujant 
Partijos komitetui, su entu
ziazmu, kuriš tik yra pas 
socializmo statytojus, bėgy-! 
je trijų metų pavertė šiau-j 
rėš tundrą industrialiniu I 
ruožtu.

Miestas Chibinigorskas su 
30 tūkstančių gyventojų. 
Chibinogorsko kasyklos ir 

j fabrikos toli žinomos už ru- 
| bežių Sovietų šalies.
i Apatitai planan Pirmo- 
j sios Penkmetukės neįeida-1 
vo. Ši problema atsirado! 

' 1930 metais. Tai virš pla- Į 
ninė davona Pirmajai Penk-: 
metukei. |

Mokslo kademija, visa ei- 
. lė mokytų sandarbininkų, 
tyrimams institutų —gvil- 
dėna klausimą apatito bro
lio—nefelino.

Nefelinas turi savyje 
aliuminejų, natrų, kalijų, 
silicijų. Nefelinas gali bū
ti išnaudotas visoje eilėje ‘ 

i pramonės šakų—medžio ap-. 
dirbime, stiklo, keramikos, | 
gumos, chemijos, tekstilės,; 
odas ir kituose.

Imant visus virš minėtus j 
turtus, auga pramonė, sta
tomos naujos įmonės, stato
mos elektros stotys, kurių 
statybai bėgyje 1930-39 me
tų lėšuos apie pusę milijar
do rublių.

Naujas socialistinis mies
tas' Chibinogorskas auga 
kasdieną:
1930 m. Chibinogorske buvo 1,948 ž.
1931 m. Chibinogorske buvo 14,621 ž.
1932 m. Chibinogorske buvo 32,621 ž.

Apie 1300 darbininkų mo
kinasi kalnų cheminiame 
technikume, visokiuose kur
suose, vakarinėje darbinin
kų konservatorijoje ir tt.

Jau pastatyti 7 kliubai, 
pirmutinis kalbantis kinas,

antrą turėsime išsireikšti min- mas. .

TUOJAU ĮSIGYKITE MASIŲ DAINĄ
Tik dabar tapo atspausdinta žodžiai ir gaidos darbinin

kų klasės masinės dainos anglų kalboje:;

THE SCOTTSBORO BOYS SHALL NOT DIE ,
Perkantiems nemažiau 10 kopijų kaina tik 2c. už ko

piją. Chorai tuojaus reikalaukite,.tų dainų ir platinkite 
jas visur piknikuose ir kituose susirinkimuose.

Jų Reikalaudami .Rašykite sekamai:
J. NALIVAIKA, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. • i
A. M. KISHONą Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPA U AVĘ. DETROIT M.ICH.
________________________________________________ _ ,____________________________ . _ _ ___________________________________________________________________________

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI .

7 
Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 

juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 
“Laisvės” 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. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c. v
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Kamatikalas. Kaina 35c. ' <
UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
• DARBAS LAIMĖJO, i DviVeiksmiš žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c. ( , » ,
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

. Kamaukalas. Kaina 45c • ’ i . . ■
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parakė Sodalius.
KQVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

I. Togobočnij. Lietuvių kąlbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina, $0c. 
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

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

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braiŽinys. Parašė Mikas 
, < Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinaitė. Kaina 50c. 

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

Sj ir gaspadinių elgėsius. 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. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų' Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET
i BROOKLYN, N. Y.

i
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WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kuopos susirinkimas at

sibus’ seredoje, 6 rugs.,. (Sept.)^6:30 
vai. vakare, 325 East Market" St.

Štai ir krūmai. Stepukas sustojo. Atsi
duso, kad smagiau galėtų sušvilpt.

Už valandėlės įdėjęs į burną pirštus, 
švilpė. . ,

—Fiu...
Nusišypsojo. Tuojaus ir iš krūmų

Vakare, kai Stepukas, baigęs visą ruošą, 
sutvarkęs gyvulius, ilgos dienos darbų nu
vargintas įėjo grįčion, motina tarė jam:

—Nueitum tu, sūneli, tėtelio aplankyt, 
nuneštum jam ką nors. Mažu tenai miške 
jis badauja?

Motina kalbėjo tyliai, lyg slėpdamosi, lig 
■bijodama, kad kas nors neužgirstų jos žo
džių. Stepukas taip pat tyliai jai atsakė: 
M Mamyt, aš esu labai nuvargęs,’nei ko
jų, nei rankų nejaučiu.
.70 sau vienas mąstė:

*’ —Miškas, bagnos.. pakely j kapai... 
“Baisu... Net sudrebėjo jam viso kūno gy
slos. Motina nesipriešino, nereikalavo. Tik

• sunkiai atsiduso, gailiai apsiverkė. ‘
—Kaip sau nori,—prabilo ji ir nutilo.
Kiek gilios meilės, jautrumo pratartuose 

motinos žodžiuose, kiek nematyto skaus
mo!. . Ak, del ko ji taip; geriau, kad būtų 
barusi, tada tyčia nebūtų paklausęs, neėjęs.

* O dabar nedrįso nepaklausyt, neišpildyt jo
kios prašymo. Kad ir baisu, kad ir šiurpas 
ima nuo vienos tik minties...

Ir Stepukas nuėjo. Tučtuojau, net nebe-
• sulaukęs vakarienės, nes žinojo—jei pavė
niuos, tai dar labiau jam baisėsis. .. . . x v .
• Stepukas gerai atmena tą vietą. Ten kur ąphpkui-tuscia, ne vieno žmogaus. O juk 
: baigias miškas, kur prasideda bagnos, liū- sltoJ vletoJ slgPgs P^tizanu būrys.
- nai greta keletos nudžiūvusių pušių, reikia
* atrast siaurą vingiuotą takelį. Tuo take- į Prigulė į žemę. 
; liu, kimsynais, kelmais vandenine bagna,
; prieit prie kalnelio. Kiek toliau, po dešinei, Taip, kriokia...
< tankūs krūmai. Tenai reikia apsistot, su- 
' švilpt.

Svarbiausia Stepukui—tai pasiekt miš- 
;!kas. Miške smagiau bus, jis gerai žinpt
- mišką, ne vieną sykį tenai buvo. Kiekvie-
- ną medelį pažįsta, visi takeliai žinomi. Bet 
J gi pasiek tą mišką... Visur landžioja, uo- 
! sto lenkų žandarai, policija; kasdien pri-
* gužą pilnas kaimas. Dieną ir naktį šliaužo 
. šnipai, ieško partizanų, klausinėja,. žada 
^dovanų, bile tik kas pasakytų, kiir partija-

slepiasi.. Ir StepukoJiėvas išėjo parti-
januosna, žandarai jau ;rsenai ieško.- » 
U Bėga Stepuką^ šonų’kejio, rsmeigia aki* 
mis1 nakties tamsą,’bijo, kad kas nepamaty- 
Tų jo. Reikia būt atsargiam. Juk tenai 
plepias ne vienas tėtelis, tenai daug parti- 
-jš'anų. • 
į, Skubinas Stepukas.- Uždūsta. Rodos 
'jam, kad kas vejasi. Arti jau, griebia...

Ne, tai tik regis taip. Niekas nesiveja.
Štai šalia kelio kapai. Tarp medžių juo

duoja augšti kryžiai, lyg kokios neaiškios 
tamsios dėmės.

Stepukas dar sparčiau skubinas. Nesi
dairo į šonus, bijo, kad nepaklysti. Aty
džiai žiūri kelio. Dažnai suklumpa, kojos 

užkliūva už beržų šaknų.
*4-Kas čia? Regis kaž keno žingsniai? 

*Nė, tai širdis jo plaka...
Staiga kas tai sutraškėjo arti po pat ko

jų. Stepukas persigando, krūptelėjo. Bet 
greit nusiramino.

—Tai nieko. Gal paukštis?
.Ėjo lėčiau, žiūrėdamas prieš save į vieną 

*|ašką. Jau. netoli miškas. Liuosiau atsi
duso. Dabar jo niekas nebepatėmys.

Štai jau ir miško tamsi augšta siena. 
;7okiu mažyčiu, bejėgiu jautė save Stepukas 
Ijni^ko tamsumoje, kaip mažytis vabalėlis. 
"Bet įsidrąsino. Miškas jį paslėpė nuo prie
šų.; t Dabar jau pilnai tikisi jis, kad kelionė

I Ejo'apcfupbmis. Buvo taip tamsu, taip 
i tamsu, kad nė medžių įžiūrėt negalima, tik 

jauste jautė juos.
Stepukas greit surądo paslaptingą take

lį.’ Jis jau ne vieną sykį išmatavo jį savo 
žingsniais.

Šituo siauru kismuotu takeliu jis ėjo la
bai išlėto, atsargiai. Ir reikia būt atsar- 

Lgiam, perdaug atsargiam. Tik bent kiek 
•'pasuksi šonan, ar paslysi—tuojaus įpulsi į j 

bagną, nuskęsi į bedugnę.
.. Ilgainiui takelis pasuko dešinėn. < Ste

pukas jautė kojomis kietą žemę ir žingsnia
vo drąsiau. Jau netoli. Tuoj kalnelis, o už 
,jo krūmokšliuose—savi žmonės: tėvas, kiti 
valstiečiai, daug bernaičių iš kaimo. Koks 
linksmas bus tėvelis jį pamatęs.

Netoli Čeliabinsko, nuo- 
iguose tyruose, ėjo statyba 
traktorių įmdrĮės.' Pati įmo
nė užima aikštelę 180. hek
tarų. Prieš revoliųęiją Če-

su" i liabinskaš buvo žinomas ąą- 
1 vo kalėjimais, kur suštbd^- 

!vo politinių kalinių partįijo^, 
su“ i siunčiamos .katorgon ir įš-

švilps—jam atsakys. Tuomet galima eiti j trėi^iman ’ į' tolimą Sibirą,
pas juos.

—Kaž kodėl negirdėt atsakymo. Turbūt- vo. į ’ 1 ' fa!'
Birželio mėnesio 1-mą die

ną, 1933 metų, įmonės kie
me įvyko mitingas, pašvęs
tas pabaigai statybos if ati
darymui įmonės. Mitinge 
dalyvavo keli tūkstačniai 
darbininkų nuo valdžios ir 
C.K. partijos.1 ’ Statytojus ir 
darbininkus sveikino dr. Ka- t /Ii
lininas, buvo paskelbtas įsa
kymas apie įjungimą įmo
nės skaičiun veikiančiųjų. 
Pasibaigus mitingui, iš var
tų įmonės nuo^onvejero nu
važiavo 13. traktorių su 
marke “Stalinietis Č.T.Z.” 
(Čeliabinsko traktorių zavo-/ 
das), kuris buvo surinktas 
komjaunuoliais laike mitin
go.

Atsidarė didžiausia pa
saulyje traktorių įmonė, ga
minanti 40 tūkstančių trak
torių į metus. Amerikos 
Caterpillar gamino tik 6 
tūkstančius. Nauji. trakto
riai bus 60 arklinės jėgos, 
su vikšties eisena. Jų geros 
ypatybės tos, kad šie trak
toriai galęs dirbti ten, kur 
negali traktorius ant ratų. 
Jo , svoris 10 tonų. Jų dar
bo .našumas dvigubai-trigu- 
bai didesnis už kitus trak
toriuj Tai patys įidžiausi 
traktoriai pasaulyje. !

Surinkimo ceche yra, kon- 
veiferis, ilgio 240 metrų. Vi
si darbai mechanizuoti. Vi
suose įmonės cechuose yra 
4 tūsktančiai varstotų, ge
riausių technikos atžvilgiu.

jie neužgirdo. Reikia antrą syk sušvilpt.
Stepukas sušvilpė dar kartą, dar kitą. 

Nieko negirdėt. Argi, visi sumigo ? Negali 
būt, Reiktų sargybiniams atsišaukt. Ras 
daryt? Eit atgal?

—Ne, atgal neisiu. 'Pažiūrėsiu, mažu jie 
ištikrųjų visi sumigo? • . ’ . > • • s s» 11; -

Stepukas lenda krūmuosna. Atsargiai 
praskleisdamas šakas sustoja, klausosi.

Tyla. Nė balso, nė čiužėsio.
Stepukas, nusigandęs, tyliai šliaužia to

liau per krūmus.
Staiga, tarp šakų, sublizgėjo ugnelė. 

Stepukas drąsiau pradėjo šliaužt. Jam pa
sidarė lengva, linksma. Už valandėlės pa
matė dykumą. Kiek toliau smilkstanti ug
niavietė. Blizga keletas nuodėgulių. Bet

Stepukas dairosi, atydžiai klausosi...

Kas tai? Rodos, lyg kas tai kriokia^...

Stepukas iš išgąsčio nežino kas daryt. 
Susirietė, tyli, dreba. O ten—vis kriokia.

Stepukas pakėlė galvą, žiūri ... Mato, 
netoli, kaž kas juodas, ilgas, guli... krio
kia. .. Pradeda stenėt. Tai, be abejo žmo
gus. Aplinkui nieko.

Stepukąs valandėlę palaukė, paskui lig 
ne savu, užkimusiu nuo išgąsčio,,balsu šūk
telėjo:

—Dėde 1
' • Antrą syk riktelėjo. ■ •'

Pasigirdo; sunkus kriokimas ir stenėji
mas. .. , ' j ; ' , ', ■ ♦ '*

Stepukas’ prišliaužė—ištikrųjų žiųogus. 
Pažvelgė į veidą ir ne savo balsu sušuko:

—Tėteli!
Tėvas pažino sūnų?. Apčiuopė jį ranka, 

įsitempęs, kriokdamas prabilo:
—Stepuk, sūneli, tai tu... užmušė ma

ne... rado... kas kas įdavė visus... Die
ną čia lenkai buvo... Nekuriems mūsų pa
vyko pasprukt... į Sielicą... taip buvo vi
sų mūsų susitarta... Gi skauda... baisiai 
skauda... ’’

Vėl pradėjo kriokt, stenėt... Pilna bur
na tiršto, sukrekėjusio kraujo...

Stepukas' verkė, karčios ašaros degina 
jam skruostus. Verkė'gailiai padėjęs gal
vą ant tėvo krūtinės. . . s

Tėvas sujudo.
—O skauda... dega... oi, oi... t
Sunkiai atsiduso, gėlėtą syk sudrebėjo... 

išsitiesė ir... nutilo.
Išpradžių Stepukas nesuprato, kas atsi

tiko, bet paskiaus viskas paaiškėjo.
—Numirė tėtelis!... ... .
Verkė, gailiai ’ verkė. Jį kankino klau

simas: . •
—Kas tai padarė? Už ką? Ųž ką jo 

tėtelį nužudė? D'fafa ’
Prisiminė lenkų žandarus, kurie visą lai-

Pramones ten bęveik nebd

1924 metais pirmutinius 
traktorius pradėjo gaminti

PORTLAND, OREGON

Prakalbos prasidėjo 8 va
landą vakare. Woodsmans 
svetainėj. Įžanga buvo -dir
bantiems 15 centų, /bedar
biams 5 centai. Publikos ,da
lyvavo suvirs. 600. Taipgi ir 
negrų buvo pusėtinai. Tai, ga
limą sakyti, kad pirmu sykiu 
tiek daug negrų dalyvavo 
darbininkiškose prakalbose. 
Uietuviį matėsi būrelis/ 17

, . v, . . , . . _ . 1' Draugei Patterson pasiro-ką ieškojo jo teVo, ne syki dąije jų namę :džius w visa In
kratas, mušė mamą ir jį nągaiką| Perinu (blika; ^ąyė karštą ■ pąąveikini- 
tas pykčio neapykantos, keršto, Stepukas įmą. Ir d^r šiose praka”' 
gniaužė savo mažyčius kumščius. dalyvavo 10 delegatų

—Tai jie? tai, jije užmušė tėtelį...
Ir jis tvirtai sau nusprendė. . ,
—Negrįšiu į kaimą. .. Sielicoj, sakė, pa

sislėpė visi... Vyksiu į juos. Drauge su 
visais kovosiu, keršysiu lenkams ir tiems, 
kurie pranešė ąpie pasislėpusius partiza
nus. ' •?!' <

Drąsiai, vėl praskleisdamas krūmų ša
kas, Stepukas žingsniavo į tą pusę, kur bu
vo Sielicos miškai.

* * *

Motina laukė Stepuko. Akis pražiūrėjo. 
Naktis nemiegojo. Ilgėsis ir nerimas spau
dė jos širdį.

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Leningrado įmonėje, Raudo
nasis Putilovas. Tai ’buvo 
pirmi žingsniai šioje pramo
nėje. r ‘ '

1930 metais pradėjo veik
ti traktorių įmone» Stąlin- 
grade, pagaminus šiais me
tais 1,006 traktoripš. 1931 
metais pradėjo dirbti antro
ji—Charkove. Bėgyje- 1931 

:metų šios, dvi. įmonės i|agą- 
minę 19,756 tpaktoHus. Bė-

minta 44,842 traktoriai. Su- 
lyg plano, 1933 metais visos 
trys įmonės turi pagaminti 
70 tūkstančių traktorių. 
Dirbant pilna pėga, visos į 
trys įmonės^per metus turi 
pagaminti 120 tūkstančių1 
traktorių—*5 milionų arklių 
jėgos. ;

Kaina traktoriams nuo 
7,173 rublių 1930 metais, nu
sileido iki 3,389 rublių 1932 
metais.

Greta statybos įmoės, 
ėjo taipogi statyba socialis
tinio miesto, su visais pato
gumais. Pirmiau, kur buvo 
nuogi tyrai, dabar didžiau
sia pasaulyje traktorių įmo
nė, su nauju miestu, žaliuo
jančiais aplink medžiais.

Laike statybos įmonės, 
ėjo ruošimas kadrų. Ten 
pat dirba mokyklos, paruo
šimui kvalifikuotų darbinin
kų. Atėjus jaunimui iš kai
mų ir dirbus statyboje, jie- 
vakarais ruošėsi ant kvalifi- į 
kuotų darbininkų.

Bolševistiniai 1 o z u n gai: 
“Šalies industrializacija” ir 
“pavyt ir pralenkt kapitalis
tines šalis, techniniu atžvil
giu,” milioninėmis masėmis 
darbininkų ir valstiečių, va
dovaujant Komunistų Par
tijai, vykdomi gyvenimam

K. Matulaitis.
Leningradas, 1933 m. 3 d. 

birželio.

rniIRTMfv d a ' [Draugės, visos dalyvaukite šiame su-
LUUKUNti, ! sirinkįme, nes turėsime daug svar-

Drg. S. SasnąuskiehĖjs ‘prakalbos bių reikalų aptarti. Nepamirškite 
įvyks 10 rūgėjo,* 2:301 vai. po pietų, naujų-----

Pa. Kviečiame ir iš, Įoliau, atsilan-

COURTNEY, PA. '

Mainierių svetainėje, IJJew. Eagle.

kyti, kurie žingeidauja(e ’ išgirsti 1 
svarbią prakalbą. • ■ > f

Tuojaus gaukite
o ilį knygąt ’ . ‘

PATARIMAI VYRAMS
APIE fa 'fa

LYTIES DALYKUS
D-ro W. ROBlNSOUoį ; ; j

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

dalykų.

236 pusi, raito, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina'$2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu;

J.BARKPS,
NEW YORK, N. Y. s.

narių atsivesti.
(208-210)^

detroiT, mich. >
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 6 d. rugsėjo draugijų 
svetainėj.

pr Draugės dalyvaukite skaitlingai, 
nes bus ,nominacijos j Centro Pil
dantį Komitetų. < Taipgi yra ir kito
kių svarbių reikalų aptarti.

i j | • Sekr. M. G. >
I Į i į i (207-209)"

PHILADELPHIA, PA.
t . . !

, iKomunistų Partijos 44 mefu su
kaktuvių apvaikščiojimas jvyks rug
sėjo 8, 1933, 8 vai. vakare, Labor 
Institute, 810 Locust St. Vi^i. dar
bininkai privalo atsilankyti į šj pa
minėjimą. Dainuos darbininkų cho
rai, John Reedo’ grupe1 perstatys 
vaizdus iš darbininkų klasės kovų, 
vadovystėje kompartijos. Taipgi bus 
sakoma prakalbos iš Komunistų Par
tijos istorijos. Wm. Groper, gabus 
piešėjas, duos jdomių piešimų, f

(207-210)

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
• i • : i 5 j t ■ ,

“Laisvė” .galį pristatyti jwp]s i namus šių metų, vė
liausio, išdirbimo, su naująją patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

j *
15'jj

vo, ir prašė dievo, kad jos 
sūnų išgelbėtų nuo sudegsi
mo elektros kedėje. O kaip 

Rugpjūčio 21 dieną čionais reikia, tas dievas nesiskubina 
Raibėjo draugė Patterson, mo-!jOs sūnų gelbėti. Ji sakė, 
tina vieno Scottsboro jaunuo-1 jeigu ne darbininkai, tai josi 
lių. Taipgi ir dar du kalbė- 'sūnus ir kiti būtų senai nužu- | 
tojai, kurie važinėja sykiu su 1 dyti buvę. Tai ačiū viso pa- I 
minėta drauge—-R. Moore ir šaulio darbininkams ir Tarp- 
L. Carter. ' tautiniam Darbininkų Apsigy- I

nimui už jų išgelbėjimą. Ji J 
/ ragina visus ^darbininkus mes

ti žemėn bažnyčių burtus ir 
stoti į darbininkų organizaci
jas ir kovoti visiems sykiu. I 

Taip ir draugas R. Moore ra
gino visus darbininkus ir dar
bininkes stoti į kovą < iš vien, 
nežiūrint kokios tautos arba 
spalvos ?ir kovoti už ; darbi
ninkų tiesas.

Baigiant prakalbas, buvo 
rinkta aukų, kurių surinkta- 48 
doU su cęntais.j Tai reiškia, . 
kąd gerai tokiuose laikupse.

Ir čionai pridursiu, kad pas. 
mus kapitalistiniai laikraščiai 
pilnai prirašyti apie “gerps 
laikus/’ kad tūkstančiams 
darbininkų duoda darbą, kur 
duoda kokiems 5 darbinin
kams. Vadinasi, darbininkus 
apgaudinėja su propaganda, 
kad darbininkai nieko nesa
kytų. O mes darbininkai ir 
darbininkės nesitikėkime iš jų 
nieko gauti be kovojimo. Tai, 
draugai ir draugės, nenusto
kime kovoję, kovokime kolei- 
iškovosime pasaulį.

Žemaitis.

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

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

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

lie-

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

♦“keyboardo.”

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

šiose prakalbose
- „ ... ... ...... nuo
įvairių darbininkiškų organi
zacijų, b nei vienas nuo socia
listų partijos.. Taipgi’ ir jie 
davė karštą pasvęikinimą mo
tinai Patteysono ir sakė, kad 
kiek galėdami kovos už pa

ti mosavimą Scottsboro jaunuo
lių ir kitų darbininkų, kurie 
yra laikomi šios šalies kalėji
muose.

Taipgi .šiose prakalbose bu
vo daug kalbėtojų, vyriausiu 
kalbėtoju buvo draugas R. 
Moore—-jaunas negras ir ga
bus' kalbėtojas. Draugė Pat
terson irgi gerai kalbėjo, kuri 

‘savo kalboje nurodė, kad ji
nai ėjo j bažnyčią ir malda-

->»r-i , .......... i , ,,,

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
'' • J i ; I

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime. ‘ t

joj aprašomos Paryžiaus kdmunarės ir jų karžygiška 
kova, ifiia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves <ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės, ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos cąro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame lįare ir kiek j’os dabar 
prisideda prie socialistinės statybos. 1 1 . ;

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant neriiažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą. < ■

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% 
Reikalaukit katalogo, 7 ,

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

L. D. S. A.
46 Ten Eyck St.',

t

nuolaidą.

Brooklyn, N. Y.
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ninkai su policija. Susirė-

Laisniuotas Graborius

kankinimų specialėj polici- '.M i tingai, Demonstracijos,

1

Pradžia
11 vai

(Daugiau bus)

MAŽASIS PARTIZANAS

(Tąsa iš-4-to pujl)

* 2. Del šių aplinkybių mažai te
silankydavo i susirinkimus. Bet 
organizacija augb. Kožnas netekęs 

darbo pasidarė liuosanoris unijos 

organizatorius. Jis kalbino visus 

savo pažįstamus rašytis j uniją. 
Grupei nuo 12 iki 50 slaptai su
sirinkdavo kieno namuose ir pa
duodavo seseriai arba moteriai 
nunešti aplikacijas unijai.

Padangė, aptraukta 
prasiblaivyti. Kur 
pašvinkęs oras. . . 
viešpačiais. Jie el-

ninkai ir 15 darbininkų

Reikale vienijimosi
ALDLD mes LDSA

Diena užsibaigė su didžiausia širdgėla, čia 
buvo arkliai ir nėra arklių. Rugiai nesėti, Va
sarojus nevežtas...

II
KRATA

□

(

. Penktas Puslapis
T

1919 Metais Plieno Darbininku Streikas
(Sulig Wm. Z. Foster*© knygos—“1919 Steel Strike.”)

Kožname susirinkime buvo 
penki šimtai detektyvų, mu-apie 

šeikų ir nesusipratusių darbinin- • 
kų, kurie gązdindavo lankančius 
mitingus. Dar šimtai buvo siun

čiami ardyti susirinkimus. Jei pa
žindavo kokį atsilankiusį darbinin
ką, tai ant rytojaus tas jau nebe
turėjo darbo. Unijos organizatorių 
gyvastys visuomet buvo pavojuj, 
visuomet Plieno Trusto mušeikos 
jų jieškojo.

Atsiminimai Iš Pasaulinė 
Karo Laikų 

Parašė Pjautuvas
t

(Tąsa)
Mano tėvukas sekė paskui kanuolę ir prašė 

vokiečių, kad grąžintų jam arklius. Bet ne
grąžino. Jie nuvažiavo savais keliais.

Mūsų arkliai nebuvo išimtis: ir kiti ūkinin
kai neteko arklių. Jų vieton gavo nunižusius, 
nuvargintus arklius. »

Ūkininkų tarpe Užviešpatavo panika. Nega
na, kad javai nukentėjo laukuose; negana, kad 
neteko kiaulių ir kitų gyvulių; bet dar atėmė 
svarbiausi ūkininkų įrankį—arklį. Tas už
davė mirtiną smūgį ūkininkams.

Prabėgo šturmingos dienos. Vokiečių pir
mosios eilės atsidūrė didžiosios Rusijos pa
sieniuose. Kita dalis—netM-.Senų Švenčionių. 
Ten tęsėsi dideli susirėmiAi&i. Sunkiųjų ka- 
nuolių baubimas dar ilgai girdėjosi.

Prinoko vasarojąs., ;4s0ikąjo prirengti dirva 
rugių sėjai, bet nebuvo arklių.. ūkininkai 
vaikščiojo, kaip žemes pardavę.

Tėvukas, gavęApuo vokiečių nunižusį ark
lį, vieną rytą banaė arti. :*Bet tas arklys vei
kiausiai^ savo amžyj nebuvo aręs. Tėvukas 
kankinosi ilgoką laiką ir jokiu būdu negalė
jo išmokinti jo sekti vagą. Jis spardės ir 
atsigrįžęs kandosi, nevežė plūgo ir gana. Tė
vukas supyko ir su plūgu parvarė namo.

“Nei velniui nevertas arklys; lietuviškai 
nesupranta, ir tiek. Sušeri botagu, tai spar
dosi. Reiks gydyti, gal pasitaisys,” tarė tė
velis. •

“Bandyk,“ pritarė mamytė.
Tėvelis nusivedė arklį pas arklių gydytoją.

Tas apžiūrėjęs arklį tarė:
“Niežuotas... gerai... Aš sutaisysiu vais

tus, ir parsinešęs ištepk. Tik netepk viso iš 
karto. Supranti?“

“Gerai, gerai, pildysiu jūsų patarimą.“
Tėvukas grįžo namo, ir dar sykį apžiūrėjęs 

* pradėjo tepti arklį vaistais. Ištepęs beveik 
pusę nusprendė:

“Ištepsiu visą, kas bus, tas.”
Taip ir padarė.
Pq valandos arklys pradėjo garuoti. Tė

vukas nubėgo atnešti vandens. Bet nepaspė
jo. .. Arklys pradėjo trypti, pagaliaus, visai 
sudribo ant žemės ir užmerkė akis... Tėvu
kas, stovėdamas prie arklio, išmetė viedrą 
vandens ant žemės ir nusiminusiai žiūrėjo į 
stimpantį arklį. ; > ,

“Kame dalykas?“ klausė mamytė.
“Mano kaltė,” nenoroms pro lūpas išspau

dė žodį. “Gydytojas liepė netepti viso, o aš 
pamaniau, ištepsiu, tai gręičįau išgis.“

“Tai išgydei.?”.. . ,
’ “Taip,..“ atsakė tėvelis./

“Tai ką dabar darysi?”
“Eisiu pirkti kitą.“
“UŽ ką pirksi?- Rubliai neįeri... markės... 

mar.. . iš kur imsi markių?“ svyruodama su
murmėjo.

Rezoliucija LDSA 12-tos 
Kuopos Waterbury, Conn

l su 
12-tps 

. kp. narės savo reguliariam su
sirinkime, laikytam 
9-tą d., išdiskusavę 
vienybės klausimą, 
prie išvados, kad

rtfapj^io 
visapusiai 
priėjome 
lietuvėm

_jO___
ĮoRąpDOCK

AMONI

3. Unijoms labai1 sekėsi mažuo
se miestukuose. Kada McKees- 
porto majoras tapo priverstas 
skaitytis, Rankina (?) leng/ai pa
sidavė, Braddockas irgi pasidavę 
be didelio mūšio. Atvirame orę 
buvo laikomas mitingas vidur- 
miestyjė. Keli organizatoriai, įskdi 
tant ir draugą Foster}, tapo areš
tuoti. Miesto laikinas majoras, bi
jodamas darbininkų pasipiktinimo 
pareiškė,' kad “nenorįs atlikti ma
joro purviną darbą.” Taip ir su
sitaikė Braddockas su unija. Dau
ginus klinčių nebuvo.

Atmosfera—karšta... 
parako dūmais, nespėjo 
neisi, visur dvokė krauju

Vokiečiai tapo’pilnais
gėsi su valstiečiais taip, kaip su vergais : vals
tiečiai buvo priversti kirsti miškus, statyti til
tus, kuriuos rusai suardė, apleisdami pozicijas, 
ir taisyti kelius.

Pušynai, puošiantieji Lietuvos paupius, 
skaudžiai nukentėjo nuo vokiečių kirvio. Ne
munas ir šventoji užspringo sienojais, kuriuos 
vokiečiai plukdė į Vokietiją.
.Atėjo įsakymas nuo vokiečių, kad ūkininkai 

turi, už viską mokėti taksus: nuo katės iki 
arklio. (Geresnius arklius atimdinėjo; paliko 
tik tuos, kurie niekam neverti. Kurie ūkinin
kai turėjo dideles šeimynas, tie turėjo laimės 
pasilikti po vieną karvę, dvi aveles ir aviną 
veislei. M , i ' . ( . • . ; ,
,/Neužteki)' to. ūkininkai turėjo, duoti tam 
tikrą nuošimtį kiaušinių,, sviesto, pieno, javų 
įr mėsos. .

Mūsų kaime viešpatavo panika, ūkininkai 
sujudo viską slėpti nuo vokiečių. Grūdus py
lė į skrypias ir slėpė po šiaudais šalinėse. 
Mėsų negalėjo rūkyti kaminuose. Bulves pylė 
į duobes.

Vieną dieną atvažiavo vokiečių žandaras da
ryti kratą mūsų kaime. Ir pradėjo darbą, 
žinia, kaip bevieliniu telefonu, perbėgo išilgai 
kaimą, kad jau svečiai čia.

Mano tėvukas greitai pasilipo ant kopėčių 
ir metė kumpius ant žemės. O mamytė nešė 
ir slėpė lovoje po šiaudais. Paskui gražiai ap
klojo marška, suguldė vaikus ant lovos ir vi
siem aprišo galvas su rankšluosčiais ir skepe- 
topiis.

Mamytė drebančiu balsu įsakė:
“Gulkit ir vaitokit, kaip ligoniai,” o pati 

nervingai žingsniavo, nuo vieno kampo į kitą. 
Ji drebėjo ir verkšleno, kaž ką kalbėdama,

Tėvukas išėjo pas kaimynus. Nepoilgo grį
žo su svečiu. Tėvukas ėjo pirma, žandaras 
paskui, kuris buvo apie šešių pėdų augščio, bis- 
kį palinkęs, plačia keturkampe kakta, gelton
plaukis ir riestai-buka nosia, kuri kioksojo 
žemiau didelių, mėlynų akių, tarytum netiks
liai prilipdyta. Jo pentinai žvilgėjo ir barškė
jo, kada jis ėjo nelygia, duobėta priemenės 
asla.

Negrįžo sūnelis, negirdėt apie jį nieko.
Ir nesulaukus greit. Ilgai nesugrįš, vel

tui jį nekantriai laukia savo sūnelio.
Del to negrįš, kad jis paliko tėvo ištiki

mu sūnumi ir kovos už tai, už ką kovojo ir 
padėjo galvą jo tėvas.

“Raudonasis Artojas”

darbininkėm nėra nei reikalo j NUSIŽUDĖ Iš MEILĖS 
. nei naudos, kaipo apšvietos 
draugijai, laikytis atskirai nuo 
ALDLD tokios pat apšvietos 

x organizacijos. Taip pat 
mes raginame, kad ir kitos 
LDSA kuopos imtų atydon šį 
taip svarbų susivienijimą su 
ALDL Draugija.

B. Maroziūtė.

12-tos Kp. Sekretorė.

WILMINGTON, Del. — 
Wjlliam Pelham, 24 metų 
amžiaus, nušovė Nellie Yea
ger, banko darbininkę, 22 
metų amžiaus. Paskui pats 
sau kulką kakton suvarė. 
Tragedija įvykus del* “mei
lės nesusipratimų.

v ’ * I

! dų, bet ėjo su kitų sindikatų 30 d. liepos Parque Patri- pjūčio ryte, atėjus laiyui su 
ir idėjų ;darbinjnkais po ;cįos įvyko: skaitlingas prieš-; hįtleristais, uoste įvyko su- 
bendra fronto1 obalsiu, į pro
testo mitingus ir demonst
racijas. Tas parodo, kad 
didelė dalis anarchistų dar-' 
bininkų nebeklauso savo va
dų, kurie agituoja prieš 
bendrą frontą.

1-mą rugpjūčio ryte prie 
daugelio fabrikų bei dirbtu-' 
vių vartų buvo minios dar
bininkų, iš kurių kartojosi 
šauksmai,: “Šalin fašistai

4. Majoras \ Williains iš North 
, Clairton ir čyfas Carnegies po

licijos, prakeikė ir sakė, kad ; at
keršys organizatoriais, jei jie 
bandys jo miestą aplankyti. Uni
ja sušaiikė mitingą ant lokalu se
kretoriaus loto. Tik prasidėjo su
sirinkimas, kaip atbėgo policija su 
lazdomis; skaldydami galvas iš
ardė susirinkimą ir. areštavo or
ganizatorius ir kartu draugą Fos
ter}.

hįtleristais, uoste įvyko su- 
fašistinjs lįiitingas. Po su- šikirtimas tarp datbininkų 
sikirtimo su.policija tapo ir Legion Civica. Du dai;- 
areštuota 40 darbininkų, bininkai sunkiai sužeisti fr 
1-mą rugpjūčio ryte, ant .keliatas lengvai. Areštuo- 
Lama ir Los Patos tapo iš-,ta 35 darbininkai. Po kiek 
skirstyta metalo darbinin- laiko darbininkai sudarė 
kai, kurie apleidę metalo’/demonstraciją ir pradėjo 
fabrikus Etling, Fisbash ir' žygiuoti dink centro, bet 
kit. ‘ demonstratyviai žy-' tuoj buvo apsupti raitosios 
giavo į uostą po Komunistų f policijos ir marinierių, kurie 
Partijos vadovybe. Tą pat i išvaikė manifestaciją ir 

ociun.oiiiai,. oauii xaoiouai, dieną 9 vai. įvyko skaitlin-!areštavo 15 darbininkų.,, 
imperialistinio karo agen- gas Kompartijos mitingas Valentin Alsino j prie tek-

Šalin imperialistiniai uoste, kame susirėmė darbi- stilės fabriko Comppmar -i . .. n « .-v 1 1 ..tai!” “l
karai,” “Lai gyvuoja bend
ras frontas!” “
SSRS!”

1-mą rugpjūčio buvo skait-
Lai gyvuoja i mime sužeista du žvalgybi- lingas Kompartijos mitin- ‘ • Z 1 • -• -A 1 1 ' • • 1 • . ' • \z 1 tgas ir tapo išplatinta daug

C; G. T. ir Socialistų Vadai; a^štuota. O tos pąt dienos | komunistinių atsišaukimų.

IŠ LAIKRAŠČIU
Argentinos Darbininkų 

Kovos
“Rytojus” rašo:
Nežiūrint justistinės val

džios policijos mobilizavimo 
didžiausių jėgų, kad sunai
kinus revoliucines darbinin
kų organizacijas ir sulaikyti 
jų kovas bendrame fronte 
karą ir fašistinę reakciją; 
prieš alkį, karą ir fašistinę 
reakciją; nežiūrint skaitlin
giausių areštų didžiausių į darbo mases. I i i • • ! • i — • ii*'

Sabotažavo Streiką ir Visą 
Priešfašistinį Judėjimą 
Confederaėion General de

Trabajo po vadovybe sočia-į“*. -- - -
listų vadų agitavo prieš ibuvo’ifekhStyte. 
streiką ir pries kovingo po-, jen,.u miyngag anį 
būdžio demonstracijas. G.G. < 
T. skelbė savo dekleracijas, 
kuriose šaukė visus jai pri
klaus a n č i us sindikatus, 
nėprisidėti prie streiko, nes 
girdi nežinoma ar tikrai jie 
yra fašistai. Ką tas reiš
kia, ar nepardavystė? Tai 
begėdiška pardavystė! Re
akcionierių laikraščiai jau 
senai šaukė fašistų bandas | 
prie sutikimo hitleristų, bet 
C. G. T. vadai “nežinojo”, 
tą darė todėl, kad apgauti

vakarė ant Corrientes ir . d. rugpjūčio Avellanedoj 
Uruguay įvyko Komparti- prie vieno tekstilės fabriko 
jos mitingas ir paskiaus de- Kompartija padarė mitin
iu onstraci ja, kuri nužygia- 'gą. Policija puolė darbinįn- 

Įvo iki plaza Levalle, kame.kus. Susikirtime sunkįai 
-v , . , , - ‘sužeista vyresnysis po

licininkas. Be to, buvo iš
kelta keliolika raudonų vė
liavų. /

Buvo stu- 
; ^laza 

M 

Once, kuris irgi tapo išskir
stytas policijos. 2 d. rug-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

jos sekcijoj prieš kom. Vilią 
Devotoj, Ushūajoj ir depor
tavimų ; nežiūrint’ didžiau
sios demagogijos ir pacifis
tinių deklaracijų socialfa- 
šistų ir G.G.T. vadh; nežiū
rint jų ir anarchistų ( vadų 
sabotažavimo prięs bendrą 

'darb. frontą; nežiūrint, kad 
jau nuo 29-tos dienos visose 
strateginėse miesto dalyse, 
soduose, priemiesčiuose, ku
rie apgyventi darbininkų ir 
prie fabrikų buvo trigubai 
sutvirtinę policijos sargy
bas; nežiūrint viso to Ar
gentinos darbininkai, ypač 
Buenos Aires proletariatas 
šioj prieškarinėj ir priešfa- 
šistinėj kovos dienoj išeida
mi į streikus ir protesto de
monstracijas, įvairiose mies
to dalyse, sudarant bendrą 
kovos frontą po raudonąją 
kovojos vėliava parodė, kad 
proletariato kovos bendru 
frontu prieš badą, kąrą,* fa
šistų bandas, reakciją ir už 
savo teises, nesulaikys nei Į ’ 
kruvinoji reakcija, nei soci
alistų bei C.G.T. ir radika
lų vadų apgavinga demago-1 
gija, kova atmuš rekaciją ir 
numaskUos pardavikus va
dus!
Masinis Streikas 48 Valandų

Vokiečių fašistų atvažia
vimo dienoje F.O.R.A. pa
skelbė 24 vai. streiką ir del 
fašistų suvėlavimo, (kad iš
vengti susikirtimų sp strei- 
kieriais) streikas tapo pra
tęstas dar ant 24 vai.

Šitas foras streikas tapo 
paremtas ir praplėstas Co- 
mite Sindical pro Untdad 
Sindical Clasista ir daugelio 
savistovių sindikatų ir net 
kai kurių C.G.T. sindikatų: 
Šis masinis streikas buvo 
gerokai skirtingąs ųųo visų 
foras streikų, įvykusių lai
ke paskutiniųjų dešimts me
tų, nes šį kartą darbininkai 
nepasiliko namuose susinė
rę rankas; kaip kad yra pri
pratinti jų sektantiškų va-

Susirėmimai su Policija ir 
Areštai

Sąryšyje su prieškarine 
ir priešfašistine kampanija

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: Bėll—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

T

DARBININKIŠKOS Dji/MJIX A < 
SPAUDOS NAUDAI r i IV1N1|X/AO

Nedelioje, 17 Rugsejo-September, 1933
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS LIET. DARB. ORGANIZACIJOS

CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN

Tesisiki
Vėlai

Merginu Sekstetas iš Brooklyn, N. Y.

Šokiams
Gera

Muzika
iš Sesių
Kavalku

Draugė K. B. KAROSIENE Sakys Prakalbą Dienos Klausimais

Draugai Conn. Valstijos Lietuviai Darbininkai! **'
Visi žinome, kad mums labai yra reikalinga darbininkiški laikraščiai—spauda. Tat 

visi supraskime, jog nuo mūsų pačių priklauso tos. spaudos pasilaikymas. Masiniai 
dalyvaukime šiame piknike ir tuomi paremkime savo spaudą materialiai.

Programoje dalyvaus Brooklyno Merginų Sekstetas, kuris savo puikiti dainavimu 
ir vaidinimu yra pagarsėjęs visoje Amerikoje. Taipgi dalyvaus visi Conn, valstijos 
chorai su naujausiomis dainomis. v

Įsitėmykite tai, jog šiame.parke pastogės yra ant 5,000 žmonių. Kad ir kažin 
kaip lytų, piknikas vistiek įvyks.

. i. Kviečia RENGĖJAI.
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Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

plėši-

daug-

Post,

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas

dabar trys
“puikiai”

Roosevelto 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius; ir> keriętad veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ ;
DR. FILURIN

.(Buvusio usistantų Hambur.go universitato 
klinike).

LIGOS: Odos, kjaujo ir lytiesTšlapiniinosi 
organų. • BcskAu^ihis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos:, nuo 10 tyto, ikf 10 vakare 
Ncdčliomis: ' nuo' 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST/ NEW1 YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir“D/AI cgziuninavhnas I i

‘ ”■ J 
A '*'1—.

Bestas Puslapis Antradienis, Rugs. 5, 1933

Nors Biznis Sumažėjo, 
Bet Pelnų Daugiaus

■ NEW YORK. — Western 
Union telegrąfo kompanija 
kas savaitė, paleidžia po kelis 
telegramų išnešiotojus, 22 me
tų amžiaus ,ir vyresnius. Jų 
vieton sam(do vaikus, kuriems 
mažiau iftoka. Kompanija 
mat, nenori, kad darbininkai 
dasiyarytų Hki gavimp pensi
jos už ilgą tarnybą.

Pereitą lapkričio mėnesį vi
siems tarnautojams buvo nu
kirsta 10 nuošimčių algos. 
Kompanija žadėjo numušimus 
sugrąžinti, kai pagerės biznis. 
Kol kas sugrąžino tik vienos 
savaitės numušimą, ir
giau neketina grąžinti. Sulig 
New Yorko Evening 
Western Union per pirmuti
nius šešis 1933 mėnesius pasi
darė daugiau pelno (būtent, 
$2,664,469), negu per tuos 
pat mėnesius 1932 metais. O 
šiemet dirba su mažiau dar
bininkų ir biznio mažiau turi, 
bet per padidintą išnaudojimą 
pasidaro daugiau pelno.

į galvariezaš Chiang Kai-shekas 
skiria šimtus tūkstančių do!e-< 
rių už ■ keliolikos komunistų 

•galvas. Mat, dar negana pri
lakė darbininkų kraujo. Ka
žin kiek brooklyniečiai Prūsei- 
ka-Bufkus duotų už Bimbos 
galvą ?

Vardan NRA PaBuosuo-aT-S 
ja Bjaurius Raketierius

---------- jpjūčio 31 d. New Yorko laik- 
NEW YORK.—Keli tuzinai jaštukas “Daily News’* jau ra

šė, kad Rusijoj žmonės sergą 
huo persivalgymo... Pirmą 
rašė, kad milionai badu miršta 
bei išmirė, o dabar jau nuo 
persivalg-yrpp serga. ! , Klau
simas, kuom tie juodintojai 
Sovietų Sąjungos serga?

mažų skalbyklų savininkų bu
vo padavę skundą prieš tris 
raketierius, kurių vardai—Ed. 
Lollo, Morris Rothenberg ir 
Jacob Mellon, šie piktadariai 
varė tokius darbus; kaip pa- 
degiojimas skalbyklų,' kurių 
savininkai nemoka jiems ky
šių ; “kidnapinimas” tokių sa
vininkų, jų primušimas;
mas ir kitos nedorybės.

Prieš kaltinamuosius 
davęs paliudijimą ir

Konferencija Paliuosavimui 
Šiaurių Streiko Pikietų.

NEW YORK.—Columbijos 
Universiteto psychologijos pro
fesorius John Dewey, Pilieti
nių Laisvių Sąjungos pirmi
ninkas Roger Baldwin ir įvai
rių darbo unijų nąriai daly
vaus bendro fronto'konferen
cijoj, kuri laikoma šį trečia
dienį, rtigpj. 6 d., 2 vai; po 
piktų, pb num. 4 Wfest 
St\ New Yorke. Noririia iš
vystyti masinė kova už‘ pa- 
liūosavimą Šiauicfy' streike 
areštuotų pikietų ir prieš val
džios užpuolimus, kurie daro
mi prieš' kovojančius čevery- 
kų darbininkus.

Lietuviai Amalgameitai siu
vėjai ir kitų unijų nariai pri
valo, kas tik gali, dalyvauti 
kpnfėrencijoj.! ’ • ‘

Baltieji Politikieriai Neužlei 
uit™ džia “Džiaby” Negrams, 

Augie Pisano, brokiyniškis ra-1 Nors Geriem Deinokratam. 
ketierių galva. '

Pirm teismo> kurie įvyko 
pereitą penktadienį, teisėjas 
Alonzo G. McLaughlin pasi
šaukė šį svarbų liudininką, ir 
po to Little Augie atšaukė sa
vo liudijimą. Matyt, teisėjas 
jį perkalbėjo tatai padaryti.

Pačiame teisme teisėjas 
McLaughlin pareikalavo pik
tadarių prisiekti, kad toliau 
jie pildys NRA verguvės įsta
tymą; davė pamokslėlį, kad 
tokiu laiku kaip 
kaltinamieji galėtų 
pasitarnauti delei 
plano įvykdymo; ir todėl jis 
juos paliuosuoja be bausmės, ^ad jį neįregistruotų; taip nu-

Skalbyklų deginimas, razba- tęsė iki tos 
jai ir panašūs žygiai, mat, 
“naudingas darbas”, ypač ka
da tokius gaivąlus gali naudot

NEW YORK.—Nors JHarle- 
leme didelė didžiuma gyven
tojų yra negrai darbininkai, 
bet baltieji Tammany Hall po
litikieriai neprileidžia jiems 
kandidatuoti į valdžios vietas 
net ant demokratų tikieto. 
Pav., negras Lavalle, geras de
mokratas, norėjo ateinančiuo
se rinkimuose kandidatuot į 
teisėjus prieš baltąjį Healy, ir 
surinko reikalingą skaičių pi
liečių parašų, kad jis gali kan
didatuot. Bet baltieji demo
kratai darė visokias kliūtis,

NRA vykdytojai, prieš kovo- Jai

valandos, kada 
", “jau pervė- 

lu.” Lavalle kreipėsi j miesto 
aųgščiausią teismą; bet teisė- 

i “kol kas nedaro sprendi
mo”, tai yra iki to laiko, kad 

~ į “pervėlu” arba kol 
jie išras naują priekabę.

Jeigu stambesnis valdinin- 
kokiame 

ne tik

jančius darbininkus.
žymėtina dar tas

jog teisėjas McLaughlin sykiu 
su senatorium .Copelandu ir 
policijos ex-komisionierium kas> būna išrinktas 
Mulrooney yra valdžios pas- dištrikte, tai reiškia ... 
kirti,kovotojai prieš kriminali jarn pačiam eina $10,000 bei 
raketą.

faktas, yėl būtų

nedaro 
skirturhų prieš negrus ir į val
džios vietas . nominuoja negrus 
tose vietose, kur yra negrų, 
didžiuma.

Sentimentas už Komunistų 
Partiją paaugo Harleme ir ki
tur tarp negrų, jeigu lygintu
me su pereitais rinkimais.
----------- ---------------- --------------------------|--------------------L----- -----------

REIKALAVIMAI
REIKĄLINGAS PARTNERYS 

Reikalingas partnerys prie geso-

lino stoties biznio—’“Gas Filing.*’ 
Statom, dvi stotis labai geroje' biznio, 
vietoje Newark o mieste, tat reikia) 
partnerio, neš vienam dvi stotis tin-; 
kapiai vesti yra sunku. Aš išmoky
siu ’dirbti prie to biznio. įnešimo' 
reikalinga *$2000.00. Reikąlaujant/ 
sutinku įdėlius grąžinti. V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(205-210)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius .(Undertaker)

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
1 LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, ' “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

, .. . ( ™ „l,

J e Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but Šveiku ir stipriu, tai Valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.

I Mūsų miltai geri} duona višuomet šviežia ve-
bOi žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 

i no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo koktume* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
B t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

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

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
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

JONAS
512 Marion St.,

New Yorke

tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
rbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

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

,, 10. SCHOLES STREET
— Phone STAGG 9645Brooklyn,.’ NJ Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos NušaSŽji- 
mai, Nervų# Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, ' Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- 
malį^ 1 ’ ' ■

kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais budais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiėpų Ismirkštimai.

Prieinama Kaina ' < 
i . Sąlygos pagal jūsų išgalę 

k Ištyrimas ir Patarimas Veltui^ 
KALBAM LIETUVIŠKAI ; f I , .

DR. ZINS
,110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrossęs and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street
1st Avenue and 4th StreetMusiį Specializacija yrą Moksliškas 

Ištyrimas Akią Pritaikymui Akiniu
\ ‘ ' ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 3Č METŲ
7i0n tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

<♦>

<!>

<♦>Dilgučiai <♦>

<♦>

d>

<♦>

<f>

Iš Bado Apalpo Bedarbis
Iš bado

Užmušta Gengsterė

išgirtas

ir miri- 
vadina į

MOLLYN S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

Bet ir tuomi pačiu laiku

- Kadaise menševikų 
jų draugas, Chinijos kovotojų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos
Padarau ištyrimu* kraujo ir šlapumo

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

. ' New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien*
Telefonas Lackawanna 4-2180

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

John guriuos pasišaukė privatį dak- 
Simmons, tarą.

laikomi iki

visą (KU 
mažiausiai, 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

r 4

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakarė.

Gabus Jaunuoliu Pabėgimas 
Iš Tombs Kalėjimo

daugiau algos ir kyšiai, bet jis 
gali apdalinti “džiabais” eilę 
savp šalininkų su algomis, ku
rios siekia nuo kelių iki ke
liolikos tūkstančių dolerių per 
metus.

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

“Hunger Fighter” už liepos 
17 d. paduoda žinią, kaip 

! vienos bedarbių šeimynos 15 
metų mergaitė sirgo užsisenė- 
jusia inkstų liga. Nežiūrint, 
kiek tėvai maldavo iš pašalpos 
biuro medikalės pagelbos mer- 

Igaitei, bet pagelbos negavo. 
,Galų gale, mergaitė visai su-

NEW YORK. — Iš Tombs sirgo. Tėvai, įpuolę despera- 
kalėjimo pabėgo trys jaunuo- jcijon,“ šiaip taip gavo iš kai
liai plėšikai anksti sekmadie- 'mynų 3 dolerius paskolos, už 
nio rytą—G. Simonson, 
McNally ir Harry 
kurie buvo ten
teismo. Jie virvėmis “dummy kaimynai nedavė, ramybės pa- 
eleveiterio” užšliaužė &nt sto- šalpos ‘biurui. Tada pribuvęs I 
go, ir užsinešę ilgą virvę, nu-' “miestavas” daktaras, o pa-Į 
vytą iš lovų paklodžių; per-'matęs kito daktaro gyduoles! 
metė virvę ir nušliaužė jąja sušuko: “turi prakeiktą drąsą 
žemyn laukan^ šimtas polic- prašyti pašalpos, ir leidi pini- 
manų ir sargybinių buvo su-'gus privačiam daktarui! žiū- 
mobilizuota juos gaudyti, bet 
nepavyko. ••‘

i NEW YORK.
apalpo bedarbis Irving Kes
sler prie pat Wall Stryto, pa
saulio : i piniguočių - tvirtovės. 
Kelias dienas buvo visai ne
valgęs. Susirinkę aplink’žmo
nės siūlė jam dešimtukus bei 
penktukus; bedarbis neėmė; 
sakė: ne almužnos aš noriu, 
bet darbo. » * I H :

•• Tapo paimtas j ’ Beekman 
St. ligoninę. ' ( '1 j ‘ f

BROOKLYN. —Nežinia kaš 
čeveryko kurka užmušė Alice 
Sinnott, 26 metų merginą,, 45 
Little Naaau St. Jinai sėbravo 
su plėšikais ir buvo žinoma, 
kaipo dalyvė jų kriminalių 
darbų. .;

Phone, Evergreen 8-9130 Ignition Specialist INC

WOLF AUTO REPAIRS
. I \ ■

TRUCKS AND PLEASURE, CARS REPAIRED

rėšiu,i kad tavo pašalpa būtų i 
sustabdyta!” /

Mergaitė jau nereikalauja 
medikalės pagelbos, nesi mi
rė. Bet f tėvai liko didelėje 
baimėje, nes gręsia jiem ba-i 
das; o vis dėlto bijojo Be
darbių Tarybos reporteriui pa
duoti savp vardą. . ‘ .

Jei būtų priklausę prie Bt į 
Tarybos, • tai ir mergaitė būtų , 
gyva ir bado baimės neturėtų.

Tėvų nusistatymas,', tai vis 
prakeikto patriotizmo ir tam
sumo pasekmės.

Amerikos valdžia susirūpino 
del1 plėtimosi miegambsios li
gos, kuri pirma pasirodė St. j 
Louis mieste, nuo kurios mirš
ta nemažai žmonių.

Btooklyne jau pora metų; 
kaip “miegligė” atsirado, bent ' 
keliolika serga; būsią 
mų”. -į Čion tą ligą 
ękloka.

1 Pranešame, kad mdsų. kainos yia 
; žymiai nupigintos ant visko. , 
į Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS <
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam; ! 1 ■
402 MetrdpOlitan Aveniiė 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.; :

Patenkinančiai ir už .jprięinarpą kainą sutaiso automobi- 
{ liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

J i BKIUIIa.' Ą / 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying,, 
All Work. Guaranteed. Towing Day aqd Night

5-n COOK STRĘET, .;
,1 > A-r I 1 ' PlNear Manhattan Avenue .

liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.
‘ ' * <* . J ' k > s. Y V *' f V \ iI i ; V t J • ; \ \ • *

. ; t $ v? i ;... .v ••

! BROOKLYN, N. Y.

MATHEW P- SALLAS 
(BlELfiUSKAS) 
G R A B O K i U S

> UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
I 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA ». SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO. 
MYLIMUOSIUS/PAŠARVOTI DOVANAI.
; 3 ;• visais Tais; reikalais: kreipkitEs ; mus, o mes 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSlM.

.MŪSŲ RAŠTINE; ATDARĄ DIENĄ itf NAKTĮ. MŪSŲ' 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643
i ■■ ■

Lietuviai Meisteriai-Budavoto  jai
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... Dęngiame stogus visokiems 
namams ' . ,
51 Mešerole Street 
Brooklyn, N. Y. ' į

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
’ Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki -4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 ild 7:20 vai vakarais.

NEDEGIOMIS r 
Nuo 10 iki 12 v&L.ii ryto

‘FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. tlrd St.




