
t

4 1

9

>

?<• -

I ’

\

g
JEXTRA!

Iš Kubos pranešama, kad 
ten įvyko nauja revoliucija. 
Sukilus armija ir laivynas, 

’taip pat policija prisidėjus. 
Sukilėliai reikalauja, kad 
prezidentas Cespedes pasi
trauktų, kad būtų sušauktas 
steigiamasai seimas, kuris 
atstovautų liaudį ir t. t. Sa
ko, kad suskilo “ABC” orga? 
nizacija, kuri įsteigė Cespe
des valdžią. Kairysis spar
nas įsigalėjo ir pagimdė da
bartinę revoliuciją. Mano
ma, kad prezidentas Cespe
des turės bėgti taip, kaip 
pabėgo Machado.

Tuo tarpu Amerikos im
perialistų ’agentas ’ ponas 
Welles grūmoja, kad Ameri
kos armija įsiverš ir “įvy
kins tvarką”, jeigu sukili
mas nei pagal Amerikos no
rus!

“Laisvės” Specialis Numeris 
.Rugsėjo 23

Buvo paskelbta, kad dien
raščio “Laisvės” specialis 
pumeris delei paminėjimo 
Komunistų Partijos 14-kos 
metų sukaktuvių išeis rug
sėjo 11 d. Bet kad geriau 
prisirengus, tai partija^ffy- 
tarė visų laikraščių specia
lius numerius leisti rugsėjo 
23 d. Tuo būdu ir “Laisvės” 
specialis numeris atideda
mas iki rugsėjo 23 d. Ragi
name draugus ir drauges 
rašyti savo įspūdžius ir at- 
siminimus* iš Komunistų 
Partijos istorijos. .

“L.” Redakcija.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

*>

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Islaim&ute 
Pasaulį!
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LIETUVIS JAUNUOLIS PARYŽIAUS KONGRESE
K“- *** ir |AMERIKOS LIETUVIU JAUNUOLIŲ JU-
žudė Savo Narį Šnipą

SANTIAGO, Kuba.—Šia- 
me mieste eina \ smarkusHavana, Kuba.—Revoliu- ■, me mieste eina \ smarkus 

cionierių kliubas Directorio 1 darbininkų judėjimas, ku- 
Estudiantil atrado, kad jo | riam vadovauja Kubos Ko- 
narys tūlas studentas Jose'munistų Partija. Naujoji 
Soler Lezama, 27 metų am-1 valdžia išsigandus ir paskel-. 
žiaus, buvo šnipas Machado ; be karo stovį, 
valdžios žmogžudžių organi-1 -------------------
. “La Porra”. Tuo-1 RooseveĮfo Sūnus Reikalauja 
jaus surengė tam niekšui n i; p • v 
teismą, rado kaltu ir nušovė. “CUgtlS r ne Mro 
Tapo įrodyta, kad Lezama 
išdavė daug revoliucionie
rių, kuriuos Macahdo 
džia nužudė.

ĮDĖJIMAS SIUNČIA ATSTOVĄ į PAŠAU-: 
UNĮ JAUNIMO KONGRESĄ K 0 V AI 

PRIEŠ KARĄ IR PRIŠ FAŠIZMĄ
Komunistą Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biuras Pil

niausiai Užgiria Šitą Mūsą Jaunimo Žygį ir Šaukia Visas 
Organizacijas, Visai Draugijas, Visus Draugus ir Drauges 
Prisidėti Finansiškai prie Pasiuntimo Delegato.

val-

Skaičius: Smarkiai Auga
TERORAS PRIEŠ 

FARMERIUS

Mainieriai Streikuos, 
Nepaisant Karo Stovio

GALLUP, New Mexico.— 
Vienas tūkstantis mainierių 
laikė susirinkimą ir nutarė 
tęsti streiką, nepaisant pa
skelbto karo stovio, šeši 
šimtai mainierių pikietavo 
kasyklą Gamerco.

T.D.A. FORMALIAI KALTINA TEISĖJA 
IR TRIS ŠERIFUS NULINČIAVIME 2-JU 
NEGRU JAUNUOLIU ALABAMOS VALS.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas sudarė forma
lius apkaltinimus prieš tei
sėją Foster, šerifus Shamb
lin, Holeman ir Pate, kaipo 
atsakomingus už nulinčiavi- 
mą negrų jaunuolių Harden 
ir Pippen, Tuscaloosoj, Ala- 
bamoje. Apkaltinimai pri
duoti grahd džiūrei. Taip 
pat apkaltinimų kopija pa-

siųsta Alabamos gubernato-, 
riui Milleriui ir prezidentui 
Roosėveltui. 

t

TDA kaltina, kad teisėjas 
Foster ir šerifas Shamblin 
suruošė suokalbį jaunuolius 
nužudyti, o Holeman ir Pate* 
juos nušovė, nes jie juos 
gabeno iš vieno kalėjiiflo į 
kitą.- . • .. ":rp!

Prezidento Roosevelto sū
nus, Elliot Roosevelt, savo 
straipsny j reikalauja, kad 
valdžia tuojaus pradėtų la
vinti net 50,000 orlaivininkų 
del būsimo karo. Jis reika
lauja, kad tas darbas būtų 
pavesta armijai ir po armi
jos komanda.

Hitleris Paleido Darbdavius 
ant Darbininky

BERLYN. — Hitlerio vai- 
džia nutarė liuosai leisti 
darbdaviams nukapoti dar- 
bininkąms ąlgą$, f.O; darbi
ninkams uždraudė streikuo
ti ir kovofi prięš ajgų kapo
jimą. Tai padaryta;. neva 
vardan sumažinimo bedar- 
gės- Vis daugiau ir dau
giau fašistai nusimaskuoja 
Vokietijos darbininkų aky
se.............. .

PASTATĖ PAMINKLĄ 
LONDON.—Mieste Glyn 

ST. LOUIS, Mo.—Tik į 1 Ceiriog, Valijoje, tapo pą- 
vieną rugsąjo 4 d. susirgo statytas paminklas Thomas 
dvidešimts "du žmonės mie-' Jeffersonui, Amerikos ,pir- 
go liga. Daug miršta. Iki1 autinės revoliucijos vadui, 
šiol šiame mieštd 'yra miręi^ada buržuaziją pusėtinai

'. <zx x^ W“X 1 • X- I X\ -P izx XX XX xJ XX

bar jį garbina; '
’| ' - l / . t J . I / •’ :

BANDĖ NUL1NČ1U0T
DU NEGRU ■

z ----- . . . f

DALLAS; ftexafc—Rųgsė*.
i jo 4 d. čionai prie kalėjimo 
(susirinko, gauja ,baltveidžių 
ir norėjo nulinčiuotif du neg-? 
ru, kurie yrą uždaryti, ir^ 
kaltinami ž m o g ž ųdysteje. 
Kol kas policija neleido gau
jai ' kalinius pasigrobti.

Miego Liga Skina Žmones

72. O susirgusių yra pep- 
ki šimtai.' > ' ? < ';■ i

neapkentė Jeffersono, o da-

i

,/

Paterson, N. J.
v

' Lietuvių Streįkierių 
Susirinkimas’r*-, . ;

•

Patersono lietuvių šilko 
darbininkų streįkierių masi
nis susirinkimas įvyks rug
sėjo 8 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakare, svetainėj po nu
meriu 62 Lafayette St. Pa
kviesti kalbėtojai nuo visų 
srovių. Todėl Patersono 
darbininkai, būkite visi šia
me susirinkime ir išgirski
te daug naujo apie mūsų 
klasės reikalus.

Kviečia Patersono Lietu
vių Draugijų Bendras Fron
tas. J. J. Dulkis,- Sekr.

Bėgyje Pusantro^ Savaitės Turime Sukelti $175 Padengi
mui Kelionės Lėšų. Turime atsiekti šitą Tikslą. Turi
me Parodyti Darbininkams ne tik Amerikos, bet Viso 
Pasaulio, kad Mūsų, Amerikos Lietuvių, Revoliucinis 
Jaunimas Maršuoja Pirmyn į Kovą prieš Imperialistinį 
Karą ir prieš Kruvinąjį Fašizmą.

Per 1932 metus Japonijo
je gimė 2,182,734 žmonės, 
arba išęjo po 249 gimimus į 
valandą.' Mirė gi 1,174,875, 
arba išėjo tik po 134 į va
landą. Tuo būdu per vienus 
metus priaugo 1,007,868 gy
ventojai. O 1931 metais 
priaugo 861,534.

Negrai Darbininkai išėjo į 
Streiką

CHARLESTON, N. C.—

Dar vieną didelį ir istorinį žygį pirmyn pasimojo pada
ryti mūsų darbininkiškas judėjimas. Amerikos Lietuvių 
Jaunuolių Naciohalis Komitetas nutarė pasiųsti savo at
stovą į Pasaulinį Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Pary
žiuje, Francijoje, rugsėjo 22 d. Šis kongresas yra šau
kiamas kovai prieš grūmojantį imperialistinio karo pavo
jų ir prieš kruvinąjį fašizmą, kuris naikina darbininkus 
Vokietijoj, Lietuvoj, Italijoj, Lenkijoj ir kitose kapitalis
tinėse šalyse. ** -n i < ,.(s

Tai didelis ir> be. galo : svarbūs .pasimojimas mūsų jau
nuolių. Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Centro j 
Biuras pilniausiai, užginą šitą drąsų žygį mūsų jaunuo-

BIRMINGHAM, Ala. —' 
Darlingtono pavieto, South į 
Carolinos, keli farmeriai at
sisakė naikinti savo medvil
nę. Bet ryte atsikėlė ir ra
do medvilnę sunaikintą ant 
30 akrų. Kampe lauko pa
likta tokia iškaba: “Night 
Riders Administration”, tai 
yra “Naktinių Naikintojų 
Administracija.” Tai dar
bas šalininkų N RA ir Roo
sevelto valdžios agentų.

• . v j • v . L. • i Valdžiai Esančios Rei-nijos astuoni šimtai darbi-’ 
ninku paskelbė streiką ir 
reikalauja algų pakėlimą.

šimtaiStreiką pradėjo du 
negrių darbininkių.

Ispanijoje Didelė 
Monarchist^ Spėka

5

kalingos Reformistinės 
Unijos

OTTUMWA, Iowa.—Čio- 
nai kalbėjo ponas Donald 
Richberg, Roosevelto agen
tas ir N RA administracijos 
advokatas. Jis aiškino, ko-

MADRID.—Pasirodo, kad del Roosevelto valdžia už- 
Jspapijos monarchistų par- j taria Amerikos Darbo Fede- 
tija yrą labai galįnga. Štaitija yrą labai galįnga. Štai racijos reformistines unijas, 
rinkimūose į valstybes tri- Jis sako, kad tos unijos pa- 

i bunolą, kuris prižiūri respu- deda valdžiai pravesti jos 
UlU'L'UiS pili IJCt UblfcUL UZ/glIIl«į ŠILU- UI ZVgĮ 111USU JttUllUU- 1 . ... ,

lių ir šaukia visus draūguš, visas organizacijas bei kuo- \ ?? .Y? monarc is- programą. Be unijų pali
pąs jį nuoširdžiausiai paremti. Svarba šio pasaulinio a/ ^rin ° ,^e a s ^arb^aYiai n Yaįįz^a
kongreso bus neapsakomai didelė. Tai bus bendfp fron-i , re?« 1 z ron ,as j būtų bejėgiai įvykinti NRA* 
to kongresas. ' Suvažiuos, tūkstančiai atstovų iš visų pa
saulio kampų, nuo- visokių tautų, partijų ir sriovių. Tai 
bus pirmas jaunimo kongresas nito 1915 metų, kuomet 
sūkuryje baisaus karo, Karoliaus Liebknechto vadovybė
je, buvo sušauktas jaunimo kongresas, kuris padarė mil
žiniškos įtakos į darbininkų judėjimą ir padėjo pagrindą 
tarptautiniam darbininkiško jaunimo judėjimui. Dabar, 

I išvakarėse naujo plėšikiško karo ir sūkuryje siaučiančio
Green, Amerikps Darbo Fe-! kruvino fašizmo, vėl šaukiamas pasaulinis jaunimo kon-1 ngs t . ra 24 negrai ir 2 
dracijos prezidentas pareiš- gresas, vėl revoliuciniai jaunuoliai pakels balsą, protestą! įjaltveidžiai * 
kė, kad jis trauks į teismą ir kumštį prieš grūmojančią naują skerdynę. 
tuos darbdaviu^, kurie lau
žys NRA ir neleis darbinin-' mūsų, lietuvių, jaunimas, kad pagaliaus ir mes galėsime 
kams organizuotis? Tai tik- J~1----- - 1-------------------------------- ui------
ras blofas ir apgavystė, kad 
apmulkinus darbininkus. 
Teismai yra bosų .rankose. 
JuoSe ^darbininkai tegaus 
tiek laimės; > kiek gahna > pas 
NRA ir Roosevęlto valdžio
je. Štai Brooklyno teismas 
-išdavė, bjaurį indžionkšjną 
prieš unijas !-pir ? neleidžia 
duonkepius organizuoti. Bet 
dabar Green; 1 kreipsis ■. jprie< 
to paties teismo) kad jis ■ ap-: 
saugotų ’ unijas!«/'■ •..

, ■»'»■ t *. ■ "■< "1 i"i 1 . .............. ' i it

Grūmoja Senu Blofu
AKRON, O.—Savo p r a- 

kalboje ponas William

15 APSINUODIJO, U 
MAISTU

ELIZABETH, N.- J.—Tū
lų Taormintp namuose, po 
iltim. 14 Nile St; rugsėjo 4 
d: buvo surengta gimtuvių 
“parė”. Susirinkę valgė ir 
gėrė. Pasekmės tokios, kad 
15 svečių apsinuodijo mais
tu ir atsidūrėf ligoninėje. •.Eksplozija Arsenale

DUBLIN, Airija. — PhcP 
enix parko amunicijos san- 
dėlyj įvyko didelė eksplozi- DETROIT, • Mich.-r^Polici* 
ja. Garsas girdėjosi per ke- ja rado sužalotą lavoną tū-
lias mylias už miesto. At- Į los Laurie Jobb. Jos vyno 
senato sienos tapo išverstos, nesuranda. ’ •> ? ■>,•

NUŽUDYTA MOTERIŠKĖ

išrinko 17. '

26 Linčiavimai
Finu ir Ukrainą Jaunuolių 
Prieškarinis Nusistatymas

NEW YORK.—Finų Darbi- 
Kliubų Są-TDA praneša, kad per. ninku Jaunuolių 

pirmus aštuonis mėnesius junga nutarė siųst delegatą į 
šių metų pietinėse vaIStijo-'|)asaulini Pnešk&rjm
se tapo nulmciuoti 26 zmo- je

Pirrfiadienį atsidarė pirmas 
Penki buvo suvažiavimas ukrainų jaunuo- 

, . ,v. .. . ,. ,v. , j ,. . nulinčiuoti Alabama valsti- lių, kurie sudaro sekciją Uk-Mes turime džiaugtis ir didžiuotis, kad pagahaus ir keturi Tennessee) keturi rainų Darbininkų Sąjungos.

dalyvauti šitam istoriniam kongrese., Tai ne tik pareiga 
mūsų judėjimui prisidėti prie šito žygio, bet didžiausia 
proga* ir kilniausias unaras!

Sugrįžęs ūš kongreso jaunuolis galės apvažiuoti su 
maršrutu ir raportuoti lietuviams jaunuoliams. -Tai bus 
didelis paakstinimas: mū^ų jaunuoliams orgąnizuotįssir 
kovoti. Tas priduos naujo ūpo, naujos energijos visam 
jaunuolių judėjimui, i:i i . \ i .

Tuo tarpu mes turime veikti greitai. Laiko- labai ma
žai. < Jaunuolių atstovas turės išvažiuoti apie rugsėjo 14- 

;tą dieną. • O turime sukelti mažiausią $175 delęi -atstovo 
lėšų padengimo. Ar galėsime tatai atsiekti ? j tiTaip, ga
lėsime; > jeigu įtik stosimą į darbą. Sukėlėme me^daugiau 
tūkstančio doleriui jaunuolių mokykloms trumpa .laiku. 
Tuos 4175 sukelsime lengvai.;; Jeigu kiekviena kuopa, 
kiekviena organizacija paaukos ;po 50 centų, ir tai turėsi
me daugiau, kaip du šimtų dolerių.

Taip pat raginame pavienius draugus ir drauges, -kurie 
pritariate.šitam kilniam jaunuolių žygiui, p*rįsidėkite, su 
auka, pagal išgalę.L Perskaitę šitą paraginimą, tuojaus 
siųskite aukas. Organizacijų viršininkai, jeigu jūsų or
ganizacija tuo; tarpu nelaiko susirinkimo, uždėkite 50 
centų ar $1 ir paskui, esam tikri, lengvai atgausite iš or
ganizacijos. _ * ; Uw '

Draugai; kur gaFma,. šaukite susirinkimus tfr reikalo 
apkalbėjimui. Kur galima/ reikia sušaukti jaunuolių su
sirinkimus ir diskusuoti delegato pasiuntimą. Chorų su
sirinkimuose ar praktikose pakelkite šį klausimą ir pri
sidėkite finansiniai prie pasiuntimo delegato. „ - • 

<- Kas bus jrirmutinis? Kuri organizacija bei kuopa bus 
pirmutinę su finansine parama delei pasiuntimo Ameri-|

Georgijoj ir tt.

GINČAI DEL SOVIETŲ 
ARMĖNŲ BAŽNYČIOJE

Suskilo Amerikoje armė
nų bažnyčia. Atsirado dvi 
tarybos. Viena yra reakci
nio juodašimtiško nusista
tymo prieš Sovietų valdžią 
Armėnijoj, o kita bando pri
sitaikyti : prie naujos tvar
kos. f i •.

Suvažiavimas karštai užgyrė 
.Paryžiuje šaukiamą pasaulinį 
' jaunuolių kongresą kovai prieš 
imperialistinį karą ir prieš 
fašizmą.

Delegatai į tą kongresą turi 
išplaukti apie rugsėjo 15 d.

Automobiliu Gamyba Krinta
Per savaitę, pasibaigusią 

su rugsėjo 2 d., Amerikos 
automobilių gamyba suma
žėjo ant 7 nupš. Marketed 
nėra...

Utah Mainieriy Didvyriška Kova
HEį-PER, Utah. — Apieipjūčio 4 d. čionai kalbėjo 

dešimt tūkstančių mainierių I Naeionalės Mainierių Uni- 
jos organizatorius Charles 

•Guynn. Susirinko 1,500 
mainierių. Policija bijojo 
areštuoti organizatorių, nes 
mąinieriai buvo pasirengę jį 
apginti.

streikuoja Utah ir New Me
xico valstijose. Prieš juos 
atkreiptai žiauriausias val
džios teroras. Bet mainie
rių pasiryžimas toks didelis, 
jog jie nugali visus priešus 
ir pikietuoja kasyklas. Rug-

kos lietuvio jaunuolio į Pasaulinį Paryžiaus Kongresą?
; Aukas siųskite: Lietuvių Jaunuolių Nacionalis Komi
tetas, 46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

/ A. K. P. Lietuvių Fr. Centro Biuras.

' U-wr . * ; -L.,. • . į



Antras Puslapis Trečiadienis, Rugs. 6, 1933

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine., 

■▼wry day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

SUBSCRIPTION RATES:
Baited Statas per year —— 15.00 United States, six months,... 12.56 
Brooklyn, N. Y.« per year....»7.** Brooklyn, N. Y., six months...*3.50 
Voroign countries, per year...*7.00 Foreign countries, six months..*8.50

apd Brazil, per year..*5.0* Canada and Brasil, six months *2.50

ATSIMIFflMAI IŠ KOMUNISTU 
PARTIJOS TVERIMOSI

Ella Reeve Bloor

fatared as seeon class matter March 11, 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y„ under the Act of March 5, 1*7*.

jį APŽVALGA
Naujas Būdas Gavimui iš j 
Parapijiečių Pinigų

Brooklyno lietuviška ku
nigija gal būt gudriausia vi
soj Amerikoj, kiek tai lie
čia išgalvojimą bįdų gavi
mui sau dolerių iš parapijie
čių kišenių. Štai viena pa
rapija (“Panelės švenčiau
sios Apreiškimo”) ruošia 
piknikų. Kad “sužavėt” pa
rapijiečius ir gaut jų dau
giau sunkiai uždirbtų dol. į 
stvo kišenius, kunigai suma
nė skymą: leidžia parapijie
čius išsirinkti piknikui ka
ralių ir karalienę. Eina da
bar balsavimas, kuriame ra
ginama dalyvauti visiem. 
Už vieną balsą reikia mokė
ti centas, bet, žinoma, gali 
balsuoti kas kiek nori. Ku
ris duoda daugiau centų, tas 
daugiau balsų turi. Vadi
nas^ bagotesnis, gali nusi
pirkti karalių. Kaip paduo
da So. Bostono davatkų lai
kraštis, tai—

BALSŲ PADUOTA Už 
KARALIŲ

X ......... ................. 1081 bal.
XX ‘......1654 bąl.
Alb. Markūnas....... 2$0 
XXX ..........................2429 bal.

UŽ KARALIENĘ
A. Andrišiūnienė 3019 b.
Sesuo Georgette 584 b.
Sesuo Nikodemą 594 b.
Sophia Samoliūtė 1,500 b.
Sesuo Vitalis 1228

'fie “X”, matomai, yra 
kunigėliai, kurie sarmatina- 
si pasirodyti trokštą būt ka
raliais. Bet juk jie tikrumoj 
yra parapijiečių karaliais ir 
bando lupti jiems po devy
ni kailius.

’Be piniginio pasipelniji- 
mė, kunigėliai mano pava
ryti propagandą ir už kara
lių, monarchą. Nepavyko 
Lįptuvoj jiems užkarti Ura-1 
cljį, nes žmonės tam nepri-Į 
tarė, tai dabar stengiasi vėl 
kisti monarčhistinę idėją, ją 
pagydyti. \

.'Parapijiečiai darbininkai, 
pagalvokite, kur link jus ve- 
dą “dievo tarnai”.

f *

“Darbininkų žodžio” Metinės 
SAaktuvės

’^Kanados lietuvių darbi- 
nipkų laikraštis “Darbinin
kų Žodis” šiomis dienomis 
šventė savo metines sukak- 
tiives. Per metus, tenka pa
sakyti, “t), ž.” padarė dide
lį progresą: iš mažyčio, pra
stai techniškai apdirbto lai
kraštėlio, šiuo tarpu pada
rytas jau didelio forrpąto 
•ląįkraštis. . Minėdama “D. 
Ž.” metines sukaktuves, re
dakcija sako: f p 4* * *

*. Nors iš vienos pusės žiūrint 
padarėm progresą, bet turim 
įvirai prisipažinti, kame pro
greso ne'padarėm. Turinio at
žvilgiu progreso nepadarėm. 
Šiuo atžvilgiu “Darbininkų 
žodis” dar neatlieka savo už
duoties.

nerasime jame jokio atspin
džio mūsų organizacijų veiki
mo darbininkų judėjime.; Ko
kios kampanijos buvo išpildy
tos, kokios, ne, kodėl jęs buvįo' 
neišpiudytosį kokids priežastys! 
kliudė, o jei išpildptos, tai kas 
buvo daromi. Visi nuveikti it
nenuveikti darbai mūsų orga
nizacijose turi atsispindėti lai
kraštyje.' Tik tada bus galima 
matyti mūsų klaidas ir gerus 
darbus. Tik tada darbininkai 
susidomės mūsų organizacijo
mis ir noriai stos į jas, kada 
matys jų veikimą. Tada ir 
“Darbininkų žodis” loš organi
zatoriaus rolę. Antra, tai trū
ko iki šiol trumpų korespon
dencijų, straipsnelių, surištų 
su revoliuciniu judėjimu. Jei 
kartais kas parašo, tai gerokai 
suvėlintai. Daug lietuvių dar
bininkų mano, kad tokį laik
raštį gali užpildyti ir redakci
ja. Aiškus dalykas, kad gali
me užpildyti. Bet laikraštis 
leidžiamas ne vien tik užpildy
mui. Jis turi būti tribūna 
kiekvieno darbininko, nuo ku
rios jie galėtų kalbėti. Kiek
vienos kolonijos draugai daug 
geriau žino už redakciją vieti
nes problemas. Tik, žinoma, 
rašant reikia rašyti tą, kas yra 
reikalinga rašyti ir tada, kada 
kas įvyksta, .nereikia lauktų 
kada ūpas pakyla prie rašymp. 
Visada turėti t minty„ ar, bus 
kam naudingas rašinėlis, ar jis. 
turi ką bendro su darb. reika
lais. • ' , ' .J
>Tai, žinoma, teisingai pa-| 

sakyta. “D. Ž.” turinys rei
kia gerinti ir gerinti, po
draug patį laikraštį platin
ti ir medžiaginiai stiprinti. 
Kanadiečiai lietuviai darbi
ninkai tam pajėgų turi, tik 
jos reikia sukonsoliduoti, 
subendrint, paruošti.

• J. V. lietuviai darbininkai 
turėtų “D. Ž.” užsisakyti ir 
čia platinti. \

Pirmiaus negarbingosios 
chicagiriės Socialistų Parti
jos konvencijos, kuri įvyko

kiau: '“Tai;yra klausimas Kuomet aš peržvelgiu kė- 
paties gyvenimo.” Tikram 
komunistui “masės” nėra 
kas nors laukę jo paties kas
dieninio gyvenimo. Mes gy- 
wename su darbininkais ar
timai, diena iš dienos, juos 
drąsiname ir budavojame 
naują vadovybę, naujas jė
gas. Jei Partijos narys 
prieina prie naujų darbinin
kų grupių arba farmerių su 
aiugščiausiais ir misteriš
kais išsireiškimais, su dide-, 
liais žodžiais, kaip “hego- 
monija, “orientacija,” “ide^ 
ologija.” ir tt., tai jie gauna 
svetimą atsiliepimą- — ne 
prie, bet atgal nuo Partijos.

. Mūsų, praeities kovose, 
kuriose Partija turėjo di
džiausią jėgą—mainų kovo
se, audimo streikuose Pas- 
seike, Gastonijoj, Lamren- 
ciuj, New Bedforde, kur 
buvo labai geri pavyzdžiai; Partijos nariams. Visa kny- 
darbininkų kovingumo ir so
lidarumo,—kodėl darbinin
kai pasitraukė nuo mūs ir 
unijos susilpnėjo vietoj stip
rėti ?

Kodėl automobilių darbi
ninkų didelis streikas neat
vedė darbininkes moteris*} 
Partiją, kuomet jos aktyviai 
buvo taip stiprios toje ko- mainierių, kurių galvos bu
voję? Kodėl taip daug ko
vingų darbininkų pasilieka 
išskirtais, kodėl taip mažai 
darbininkų rekrutuojama iš 
didžįųjų mūšių klasių ko
voje? Šie klausimai turi būt 
aįtsakyti,- jie turi būti atsa
kyti teisingai įdrma,' negu 
mes galėsime ‘ tapti* masių 
partija.

Bet praeities kovos nebu
vo veltui. Mes išarėme dy-

turioliką .metų mūsų Parti-1 
jos gyvenimo, aš jaučiu gi
lų džiaugsmą, kad nepai
sant mūsų silpnybių, visa 
mūsų armija yra stipri, ge
riau ginkluota, negu kada > 
pirmiaus. Kokybė mūsų ko
votojų jau išbandyta. Jie 
išlaikė bandymą.

Mes turime naujus talki- . 
ninkus iš kovojančių farme- 
rių, iš mokytojų, studentų, 
negrų javų augintojų Pie
tuose, iš. agrikultūrinių dar
bininkų ant pajūrio krantų. < 
Iš šios maršuojančios armi
jos ateis ir ateities gene
rolai. , I

( Aš suprantu, kad aš šia
me, skubiai rašytame, ra
šinyje nedaviau jums Par
tijos istoriją, kaip kad tu-f 
retų būt parašyta naujiems

Aktą. Ir nuo to laiko iki 
Palmerio laikų ar vėliaus, 
mūsų draugai daug nuken
tėjo nuo policijos kankinimų 
ir priespaudos. Draugas Ru- 
thenbergas, Ferguson ir 
daugelis kitų buvo pasiųsti

listų “kairiojo sparno” gru-.į Sing Sing kalėjimą. Mes 
suorganizavome Darbininkų 
Apsigynimą New Yorke— 
suvienytą frontą visų sim
patizuojančių organizacijų 
šelpimui ir gynimui politi
nių kalinių. Elizabeth Gur
ley Flynn buvo - vietinė or
ganizatorė. Fred ' Bieden- 
kapp1—iždininkas, o aš bu
vau nacionaliu organizato
rium.' Aš nuo krašto ikii 
kraštui važinėjau, kad su
kelti pinigų gelbėjimui kali
nių, kurie buvo Sing Sing 
kalėjime, už kitus reikėjo 
gauti kaucijos ir apeliaci
jos teismai vesti. Paskiaus 
šita organizacija susiliejo į 
“National Labor Defense.” 

organizatorium liko

pės tenais. Su laikraščiu, 
kaipo geru organizuojančiu

1919 metąįs, mes budąvojo- tarpininku, aš padėjau ties-
ti pamatą Komunistų Par
tijos organizavimui. Fedd- 
rąliame Leavenwortho kalė
jime buvo tuo tarpu apie 
,150 radikališkų kalinių, ku
rie turėjo kalėti nuo 5 iki 
,2.0 mėtų.' Harrison George, 
Ralph Chaplin, Bill Charlies 
Ashlėigh, Earl Browder ir 
jo du broiai, kurie buvo ak
tyviai su mumim prieš 
Germer-Hilquit mašiną ir 
siekė artimesnių ryšių su 
laimėjusiais Rusijos darbi
ninkais, buvo kalėjime.

Earl Browder ir jo bro
liai buvo surasti kaltais Jos 
“suokalby,sumušti karo le- Edgar Owens. Tai buvo 
gislatūrą” 1917 metais. Jie i tikra pradžia Tarptautinio 
buvo nuteisti vieniems me- Darbini nkų Apsigynimo 
tams kalėjimo ir dviem me- (International Labor De

me (organizavome)t dąugelį 
sukilėlių grupių viduj (par
tijos. Kaipo, New,įp^erjęo.. 
valstijos Socialistų Pąrtijos 
organizatorius^ aš furėjąu 

tgerą progą susirikti su eili
niais jnąyiai.ir dąrbiniųkais. 
Ir , paskutinėje (Sqqiąlistų. 
Partijos valstijos .konvenci
joj, prieš suorganizavimą 
Komunistų Partijos, darbi
ninkai dalyvavo iš Buffalo, 
Syracuse, ir nominavo ma
ne į ’ valstijos leitenantus- 

! gubernatorius. ' Tai buvo > 
prieš Hillquito-Panken ma
šinos norą. Pankenas grą- 
sino man ir liepė, kad aš 
neapsiimčįa, kuomet J. Hu- 
ghan, jų pagerbtas šunytis 
buvo skiriamas tai vietai. 
Žinoma, aš priėmiau darbi-, tams į Leavenworth kalėjį- fense).

Visu šiuo laiku aš ėmiau 
kuomet metais, jie ir dar kiti keturi dalyvumą kasdieninėse dar

bu vo paimti į kalėjimą. I bininkų kovose. Gelbėjau 
. Mes negalime pamiršti tą j išvystyti tvirtas Komunistų 

dieną, kuomet mes ėjome su -L1- i— 
jais iki kalėjimo geležinių 
vartų,' kurie juos uždarė 
'nuo darbo tuo laiku, kuo-

1919

Naujas Sovietų “Kritikas.”
Chicagos Grigaitis sura

do naują Sovietų Sąjungos 
“kritiką”, kažin kokį Gru- 
bą, kuris “Naujienų kores
pondentui pasakoja “baisu
mus” Sovietų Sąjungoj. Ko 
į Sovietų Sąjungą tasai 
Grubas važiavo ? Jis numa
tė, kad nevdrta, girdi, Ame
rikoje žmogui “paskutinę 
energiją išeikvoti ' bekovo
jant... kuqmet viskas, kas 
tik reikalinga del žmonijos 
jau yra iškovota darbinin
kų tėvynėj• ■' '

Jau tikrai šis jo pasaky
mas parodo, kaip žioplas ta
sai Grubas. Deja, “Naujie
nos” tokius" gaudosi!

“Vilnis” Paminėjo Komparti
jos Sukaktuves

\

Chicagiečių draugų dien
raštis “Vilnis” pašventė sa
vo laidą už 2-rą dieną rugsė
jo paminėjimui Jungt. Vals
tijų Komunistų " Partijos 
14-kinių sukaktuvių. -Telpa 
eilė gerų straipsnių; daug 
paveikslų įvairių žymių vei
kėjų. .

“Laisvės” speciališkas nu-

ninkų nominaciją ir toli • mą. Liepos mėnesį, 
juos pralenkiau, 
balsai buvo skaitomi:

Ta kampanija davė man 
gerą progą kalbėti į darbi
ninkus ir farmeriūs apie 
kovas, apie Sovietų Sąjungą 
ir tikrą padėtį darbininkų1 
Vokietijoj. Kalbėjau apie' męt jie njums taip.buvo rei-. 
reakcinę ! vadovybę Antrojo 1 
Internacionalo, Scheideman- 
hą, Ndskę;, Ebertą ’ik koriū 
paniją. Kdlbėjhu ir' apie 
tos kdmpariijoš šėkėjus— 
■HilęĮuitą; Germėrį;; Ge'rberį, 
Branstėitėr it4' daugelį’'kitų 
revoliucinio1 judėjimo rene
gatų/ kurių vardai jau din
go tamsioje praeityje. ' ’ ■

Laike karo, kuomet vei
kiau kaipo New Yorko val
stijos Socialistų Partijos 
organizatorius, aš užsitrau
kiau rimtą nepasitenkinimą 
iš tos partijos,, kuomet sto
jau į Utica, N. Y., /Mašinis
tų Uniją ir vedžiau ginklų 
darbininkus į laimėjimą, ne
paisant to, kad jie .dirbo 
Lewis Aviation šautuvus.. 
Taip pat aš veikiau prieš S. 
P. viršininkų norus, kuo
met vedžiau pikieto . eiles 
didžiųjų . Smith Vesson 
Arms dirbtuvių ^streike, 
Springfield, Mass, “v Po šio 
sukilimo iš. mano puses, aš dar būsimais darbininkų ei- vimus priešingų grupių, ku-

Partijos frakcijas masinėse 
darbininkų organizacijose. 
Ir mes išmokome karčias- 
pamokas, kad be partijos 
funkcionierių veikimo, ne
gali- būt masinis ■ judėjimas.

Jei Partija tai pijnai bū
tų supratus ir frakcijų bu- 
davojimo laiką būtų pasky
rus organizavimui frakcijų 
organizacijose, tai mes tu-

Pirma, tai dar mes metis tuo klausimu bu S. iš-

ga turėtų būti parašyta. Aš 
norėčia ją parašyti. Tik da
bar visas mano gyvenimas 
yra su dabartiniu momen
tu... Čia, Pittsburghe, yra 
pati kapitalizmo ir brutalio 
fašizmo stiprybė, čia, kur 
kova mainierių verda. Tik 
vakar aš kalbėjau į šimtus

vo iškeltos, jų ūpas didelis, 
jie pradeda naują kovą, ne
sigaili pereito streiko. Plie
no darbininkai yra po juoda 
vergija ponų Jones ir 
Laughin. Net U. S. Steel,: 
suvienytos, jėgos r Meliono, 
Pinchoto if kom’panįjos, yra: 
darbininku išbudinti iš mie
go. Bet tie darbininkai rei
kalauja mūs, draugai. Rei
kalauja visko, ką mes gali
mu duotųjierųs—mūsų yado-; 
vybgs, nfii.su laikraščių, mū-p 
sų į&yrlmų, mūsų nurody- 

Tik

kalingi da^be Ijudayęti nau- 
ją.^evoliųcinį Paj’fiĮą. , 

tnnonas tuomet.liko re-
Drium laikraščio ‘Work

ers World,’ o aš jį platinau 
pcį Missouri, Kansas, ir Ne
braska J; šių
valstijų .-SbcjMištų Partijos: 
atsisakė‘ntio Chicagos socia
listų konvencijos ir likosi 

’K$a&unistų Darbo Partijos 
nariais. Kuomet mes mąs
tome apie tas kovas del 
tikros proletarinės Komu- 
.nistų Partijps, galima stebė
tis, kaip gali toki pirmieji 
'kovotojai, haip Cannon, iš
sigimti, kaipo sabotažninkai 
ir bandyti pakirsti suvieny
tą jėgą komunistų judėjimo 
kad^u Sas^Tasmks^tik kiną/ Kas buvo blogiausi' jėgos turi būt pritrauktos rėkime į priekį, o ne atgal, 
vienumoie -Jie narnate1 simptomai šios ligos? Irčiau į>rie mūsų ne šalto- Pirmyn prie revoliucinės Vienumoje. Jie, v pamatę 1 , '-’O nont-i’inc Tnnfffinhi Vnlcfiill

1- Pastovus ir tvirtas pa-
pasken- neigimas vadovybės. Nauji dieniniu draugiškumu. 
Germe- narjai buvo gązdinami ir su- •

riąis, Hillųditais ir kitais ju>i per bjaurius ataka-, Naikinami, KuOlWet B

vi VKJVj VVVA | v

retume šaknis giliai įlėidę į I kūmas ir parutjščpne ,žeiyę 
proletariato tnases.Ąles tų- dok sėklų, kurias mes sėga
rėtume didesnėj kadras'* iš- siahdięn. Didieji mūšiai įrėtunie didešneš kadras’ iš
tikimų, teisingų kovotojų 
jėgų, vadovaujančių kasdie
ninės kovas, organizuojan
čias dirbtuves, o ne tik kal
bėjimą apie tai. Tačiaus ta 
baįsi frakcinio grupavimosi

Gastonijos ir Passaiko ne-'mų, mūsų gyvenimo.
bus užmiršti.. Mes prirodė-• būdami su jais “paskutinį 
me/ kad galime, vesti mū- j konfliktą” mes galime lai
žius. Mūsų taktikos klaidos mėti. * Mūsų Partija eina 
bus pasarga jaunesniems ,pirmyn ir aš, kaipo seniau- 
kareiviams, kovojantiems šia kovotoja Amerikos kla-

I • n • • 5 • •
padėtis, kuri laikė žemai1 mūšiuose, Lawrenciuje, Sa-. šių kovoje, sveikinu visų 
mūsų partiją, kartais paliepė I leme, pietuose ir kitur šian- mūsų Partiją. Mes tikrai 
ir.visa Partiją,_ yra tikrai;dien. Augančiose masinėse šiandien budavojame tikrą
išrauta. Tačiaus dar kai; kovose mes matome mūsų Amerikos Komunistų Parti- 
kunuose, labai šiurkščiuose' Partijoj tvirtas naujas jė-’ją. Jaunimas žiūri į muą 
dalykuose, ta liga mus kan-' gas> jaunesnes jėgas. Šios ir mes nesuvilsime jį. Žiū-

žingsniuotę mūsų revoliuci
niame marsavime, .] 
do renegatįzme su Germe

1. Pastovus ir tvirtas pa- mis frazėmis, bet gyvu, kas- partijos—Jungtinių Valstijų 
■” A ’ ,V1 z : Komunistų Partijos!

buvau pašaukta į Kansas lių skaldytomis ' y rios kariavo prieš viena ki- 
Kuomet Adolph termer, tą.City, Missouri, pagelbėti Kuomet Adolph termer, tą.

■įsteigti, laikraštį “Work- Socialistų' Partijos nąciona-! 2. Vieton pastovaus seki- 
ęr§ Wdrld,” kurio Earl lis sekretorius, 1919 metų mo objektyves darbininkų 
Browder - buvo ■••‘pirmas re- konvencijoj pašaukė polici- vadovybės į komunizmą, vi- 

i daktorius. ' Aš- buvau ūmai ją^.-kad Uęįl4sti delegatus, sos pastangos buvo deda- 
įšriįi'kta 'organizatorė sočia- sm ^kairĮbjoįpar^ veiki- ma, kad “padaryti rekor-* 

■ •. = mo nuožiūra, tai tie sukilę- ’duš,” “narių numerius,” vie-
1 ' tori tįkfų; kppiųnįstų narių. 

Ta ligą; neturį įeiti į mūsų 
judėjimą . niekuomet dau
giau. Tuo priešnuodiniu 
Vaistu yra.: darbas, veiki- 
įnas, savikfitika. Taip, bet 
ęię mechaniška silpnybių iš
pažintis. Silpnybių išpažin
tys duos mažai, naudos, jei 
prisipažintojas gaus’* išriši
mą ir vėl išėjęs darys tas1 

mą, į partiją. - Raštus siųs-’1 Leavenworth kalėjime. Vis- pačias klaidas, 
kit greit, jies turime gauti kas apie mus buvo-r-tai aš- Atsakomybė—-tikra atsa-

už-

lįistas rugfeeto1 Ž3 ‘ diįną? W susiriko v|ė<oje 
: Kviečiaiie vi’sus mūšų drdu- ir^uorg^i^y^rKąmųrittų 
gus, bendf ądąrbius'ir VėikėJ
jus, prisiųsti straipšriių Kb- $ £ del^gat^Į ‘a;pieĮ|ai Pfaw 
munistų Partijos klaupi- nė^, tuomet naujosj parti-

ir suorg

1 maiši ; Senesnieji1 Velkėj ūi, Jrif. 
rašykit atšiminimūsf-iš 'btga^ *
zavimosi laikų.; N^uji/judė- diliai pasirašiau savo var- 
jimė drdūgai* ir drauges, ra- 4# viršuj sąrašo Kansas 
šykit, kaip ir kodėl jūs at- City mieste. Draugas Brow- 
ėjote į komunistinį judėji- deris pasirašė dar būdamas

kit greit, ^nes’ turime gauti kas apie įmus buvo-r-tai aš- ,
juos išankšto. • ’ tri kova. ^Workers World” į komybe už mažiausią

Bado Priežasties Skleidžiasi Miegligė
EAST ST. LOUIS, ILL.

čia yra 4 stambios gyvulių 
skerdyklos, kurios 
000 kiaulių išmušti

^apart kitų gyvulių.
' 28 d. rugpjūčio 

kiaulių mažinimo 
Kad naikinimo kiaulių proce
sas .nekainuotų daug, tai yra 
5 milionų įkįaulių ‘išmušimus 
nelėšuotų daugiau 35 milionų 
dolerių,, įodel dalį, kiaulių nai
kina gfpitįu procesu.? .^7 v?. v

KiaūlfeB* • sveriančias viršaus 
80 svarų, deda į ledaunes ir t. 

! t. Tų kiaulių mėsa’neva bus 
'dalinama biedniems.
I Mažiau ,80 svarų sveriančios 
kiaulės ir paršai yra skiriami 
į trąšą. Jokių ceremonijų ne
daro, paršui kūju į galvą, pus
gyvį į verdantį vandenį, iš 
vair^enio į. “taąką”, kur suyi-

kiaulių priveista, kad jau grę\

gali 16- Bet dabartės kaip tik priešių 
į dieną yrA- Milionai bedarbių; 

’ menką jiems skiriama pašaipi 
tiktai gyvybę gali palaikyti^ 
kad bado agonijoj nemirti^ 
Faktinai bedarbiai l&psniškav 
badu marinami; kurie maiti
nasi iš įlašamos per du ar tris 
metus, jų vaikai ir jie patys- 
liko tik žmogysčių .šešėliais iįį 
jau jgiltinė pradėjo savo baiĮ: 
sų H’arbh tarpe bedarbių. ’**

Miesto valdžia šaukia spo< 
cialist., kad sustabdžius mieg-y 
ligės epidemiją (kuri platinąs : 
St. Louis, Mo., ir jau persikiP 
lė į E. St. Louis. Ill.), bet vais~ 
tų nesuranda; tuo pačiu kartui 
tikrą vaistą nuo tos ligos nai-- 
kiną—kviečius ir mėsą.
■' ištie įvykiai turi visus pflbč: 
skatinti prie griežtų protestų 
prieš naikinimą maisto ir pa
reikalauti, kad sveikas ir ge? 
ras maistas būtų atiduotas bei. 
darbiams, o ne į trąšą verčią* 
mas.: \ -

prasidėjo 
prograiųa.

juos išankšto. • ,------- ....... -----  .... ;
.Be to/nrgąnižacijos ir pa- buvo ..sųdąužjįas. valdąįos: duųtį. Vienas galutinai su

-vieniai raginami’siųsti savo Vraiderių” (u z p u ai i kų). viliotas dar nesenai’ mah rina'Hr’paverčia į trąšą (“fer- 
pasveikinimus K o mu ništų j Spaustuvėje, kur tas laik->sakė; “Per yisą daugybę uiizer. ■) 
Partijai per diėnraštį “Lais- i rastis buvo spausdinamas,; mūsų Partijos vidurinių ko- _ 
vę.” Mes esame’ pasižadė- visos raidės buvo su kūjais vų, kaip tu galėjai tapti da 
ję su pasveikinimais kūrink- sudaužytoj Cannonaš bu- limi'masių?”.
vę.”

ti Partijai $500.

Baisu pamąstyti, kaip p. 
iRoosevelto valdžia daleido iki 

' | tokio beprotiško naikinimo 
ų "Kaip tU; pą> maisto.’: -

vo areštuotas pagal Lever siekiai mases?”. Aš atsa- Rodos, kad visi sotūs ir tiek

nfii.su


BALTARUSIJOS PARTIJINE ORGANIZACIJA ™ »|
VALYMO METU " ; siorganizavo 10 naujų štur-1

 ’ minių brigadų.
BKP(b) eilių valymo pra- komunistai, bet ir ligi 70; Kovalevsko selsoviete, Bo- 

džioj buvo pastebimas silp- nuoš. bepartinių darbininkų, bruisko rajone, apskelbus 
ų#s pasiruošimas valymui, Kaimo kuopelių valymo me- kuopelės valymo išvadas, 
visoj eilėj kuopelių ir rajo-’tu, susirinkimuose, kur va- ■ kolektyvan užsirašo 32 pa
nų. Pirmieji patikrinamieji,loma’7-10 partijos narių da-ivieniai valstiečiai, 
susirinkimai dažnai būdavo Jyvauja vidutiniškai ne? ma-' Šie faktai aiškiai rodo, i 
nutraukiami del nesilanky- gjau 100-150 bepartinių, „ . ; ,
mo partijos narių ir bepar-1 dažnai ir daugiau. Mozyrio masės pilnai prisideda ir pa- 
tinių. Kaikurie raikomai rajone . atskirų komunistų laiko partijos politiką. , 
apsvarstė valymo _ klausi-. valymo metu išstodavo ligi į . Valymo procese vienok 
mus ir tuo nusiramino. 20 žmonių. Daugumoj at-1 prisieina susidurti su silp- 

^Toliau, dėka respublikos vejų išstojimai būdavo rim- i nu atskirų kuopelių prie va

‘tyyiečiai it; komunistai iš
stodami iškėlė aikštėn' Įsmeik 
žiką. Vitebsko rajone, kad 
diskredituoti valymo komi
siją, išvalyti iš partijds Sė- 
kolovas ir Koršunovas sklei
dė neteisingas paskalas apie 
ryšius komunistų su buožė
mis.

Trečias Puslapis

zavimui. ••Patikrinimo' ko-

k&nisojos darbui, dideliai to pobūdžio, 
paramai valymo pravedime 
iš BKP (b) CK pusės ir dė
ka darbui, kuris buvo veda- i 
mas vietose pačių valymo . 
komiškų, visas valymo dar-; 
bas žymiai pagerėjo.

i Sąryšy su valymu yra pa
stebimas politinio ir gamy
binio partijos narių ir be
partinių aktingumo pakib

imas. Minske mašinų ga- 
jmykloj “Komunar” gegužės 

Tartijos nariai ir plačio- mėn. promfinplanas išpildy- 
sios bepartinių darbininkų tas 102,8 nuoš. Birželyj, par- 
ir kolektyviečių masės ak- Įtijos valymui pasiruošimo 
tyviai dalyvauja susirinki-! periode, buvo pastebimas 
muose, plačiai išsiplėtė svei-1 dar didesnis gamybinio en- 
ka, bolševikiška savikritika, | tuziazmo pakilimas. Prom- 
masės padeda iškelti aikš
tėn svetimus prisišliejusius 
prie partijos elementus, pa
deda iškelti aikštėn partor- 
ganizacijos darbuotės trū
kumus.

O ! jog pląčiosios darbo žmonių Baltarusijos partorgani- 
zacijos valymas eina 1775 

; kuopelėse, iš jų 722 valymas 
rjau užbaigtas. Ligi l-mo: 
,rugpjūčio valymą perėjo 
1,4,384 partijos narių irkan7 
didątų. ’ Iš praėjusių valy
mą iš partijos išvalyta apie 
20 nuoš., pervesta į kandi
datus 8 nuoš. ir į prijau
čiančius—apie 12 nuoš. Di
džiausias nuošimtis išmesta 
—Gorkų rajone—28 ir žy
miai mažesnis Osveisko ra
jone—10. 

!
Buvimas BKP (b) eilėse 

žymaus skaičiaus išėjūnų iš 
buržuazinių nacionalistinių 
partijų atsiliepia valant 
partiją. Iškyla aikštėn, kad 
eilė išėjusių iš kontr-revo- 
liucinių nacionalistinių par
tijų—nacdemai, bundiečiai 
ir kiti—ne tik nenutraukia 
su savo praeitim, bet daž
nai stengiasi išnaudot valy
mą kontr-revoliucinių, na
cionalistinių partijų ideali- r »

lymo prisiruošimu, su ūkis-; 
kų ir politinių, uždavinių ,ne- 
sįirišimu su partijos valy
mu. Gomely .kuopelė “Po-, 
lįspečiat” visai neprisiruo-; 
šė prie valymo, dąlis komu
nistų nelankė dargi valymo 
susirinkimų, savikritika vi
sai nebuvo išplėtota.

Klasiniai priešingi ele
mentai kaikur stengėsi iš
naudoti pavyzdingų komu
nistų valymą ir pačią valy
mo idėją tikslu jų kompro
mitacijos. Mozyrio rajone

šių elementų -machinacijas, 
praveda didelį' aiškinimo 
darbą apie kontr-revoliucinę 
šių partijų esmę. Kažku
rių buvę bundiečiai valymo 
darbo diskreditacijos tikslu 
skleidžia paskalas apie tai, 
būk “visi buvę bundiečiai 
bus išmesti iš partijos.”

Per valymą paaiškėjo vi
sai neganėtinai gerai’pasta
tytas marksistiniai-leniniš- 
kas auklėjimas: žymus skai
čius ne tik kahdidatų, bet 
ir partijos narių' nežino pa
matinių partijos nutarimų, 
neskaito laikraščių, nežino 
programos ir įstatų. Ypač 
tas pastebima kaimo kuo
pelėse.

ty bei. '. į , , J U
*. Partjnių komitetų uždavi-

ne jiems/ o mums prisi- kus ir;atiduoti duoną vals- -n. 
miįsijoš kėlia į aikštėhi .visas eis dirbti.!’ • * *

Rezultate valymo BKP(b) į , , , , . -- , ... v | nys yra tame, kad tuojaus"
eilėse yra žymus pakilimas ; neląukiant valymo pabaigos; 
visame paitijos n ūkio dai-] -^j-s^ marksistiniai - leni- 
be. , Pakilo partine n so- njsįjnį partijos.'narių auk-
vietinė disciplina, revoliuci
nis budrumas ir partorgani- 
zącijų kovingumas. Paste
bima, kad partijos ’hadai 
dąugiau pradeda rūpintis 
mokslu.

Valymas mobilizuoja pąrt; 
organizaciją ir bepartinių 
mases Taiku nuvalyti lau-

lėjimą, tuo jaus nieko nelau
kiant organizuoti i auklėji-- 
m o ‘ .darbą ’ prijaučiančių 
grupėse. Turi būt taip pat 
pjačįąi išplėstas dąrbąs Įarp 
pervestu į part/jos kandida
tų tą^pą. ’ J C

i t > P. ^Sačharova.

• ! t

Bridgeport; Conn., Siuvėjai Laimėjo Kovą;
Bet Kitose Įmonėse Darbininkėms dar. , 
Tebemokama tik po $2.50-$6.50 Algos j

finplanas birželio mėn. iš
pildytas jau 124,4 nuoš. Pa
gerėjo produkcijos kokybė, valant selsovieto pirminin- 
sumažėjo atmatos. Garny- ką d. Rabuchą Arkadiją iš- 
bos žvilgsniu surišti vienas stojo išmestas iš kolektyvo 
su kitu t cechai pareiškė buvęs banditas Pantelevas,

Įmonėje “Komintern” Vi- viens kitam socialistines 
tebske valymo susirinkimus sąskaitas išpildyti terminius 
lankė ne tik be išimties visi užsakymus. Vitebsko pan- rinkime bepartiniai kolek-

kaltindamas Rabuchą, kai
po kyšių ėmėją. Čia susi-

DIDELIS ŪKININKU PIKNIKAS
_______________ _______________________________________________________________  1 1 ’ ; ' 1 ' 1 : .Mfl I 1 ■____

RENGIA A. L.. D. L. D. 225 KUOPA, SOUTHBURY, h ČONN. 
• i ' * r ' . ) J /

Nedėlioj, 10 Rugsėjo-September,1933
ANT J. IVANAUSKO ŪKĖS gOUTHFORD DALYJE ' ?

PRADŽIA U-tą VALANDĄ RYTE. i, ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

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

....

S SjB
■ 9

KKalbes P. BUKNYS, “Laisves” Administratorius iš Brooklyn, N. Y. ir V. J. Valaitis, iš New 
Britain, Conn, ir du Kalbėtojai anglų kalboje. <

Bus šviežių, farmersko stiliaus, valgių ir obuolių saidės. Kviečiame visos apielinkės publiką daly
vauti šiame parengime. ' ‘z

DIRECTIONS: Ride down the Seymour State Road to the South ford 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. i

P a t i k r i nimo komisijos 
praveda vietose didelį orga
nizaciniai masinį darbą: 
šaukia kuopelių sekretorių 
pasitarimus (Minskas, Vi
tebskas, Gomelis, Orša, Ple- 
ščanicai ir tt.), laikraščių 
redaktorių pasitarimus, 
partaktyvo ir komjaunuolių 
susirinkimus.

Vitebske organizuota 14 
orgpart. grupių sistemati- 
niam instruktažui ir pagel- 
bai ? kuopelėms ruošiantis 
prie valymo. Minske dau- 

gelyj įmonių pravesta susi
rinkimai senų darbininkų— 
penkmečio didvyrių, kame 
buvo aptarti klausimai apie 
jų aktyvų dalyvavįmą ( yą- 
Jant partiją. Daugelis ra
joninių komisijų, kaip Tu-, 
rovo, Storobino, had cha
rakterizuoti komunistų ir 
kuopelių darbą,, vaikščįoja 
po.laukTO.V. susipą?istą. W kio. išmetihėjimo 
derlįaus stoviu, jo apsauga, 
lauko darbų kokybe ir tt.. ., 
, Atskiros patikrinįrąo, ko
misijos, vienok vis dar da- 
leidžia savo darbe paklydi
mus. Begomlio rajone ko
misija nutarė, pavyzdžiui, 
taip: “Chmalenko V. J., už 
sistemetinį girtuokliavimą, 
už parašo padirbimą, kad 
apgaulingu būdu gaut pini-( 
gus, už partinių susirinki-

• mų nelankymą—perkelti į; 
f prijaučiančius.”

Dideliu patikrinimo ko
misijų darbuotės trūkumu 
yra tai, jog dažnai valymo I 
rezultatų išvados turi ben- i 
drą nekonkretų pobūdį.

Dar vienas atsakomingas 
' uždavinys, kuris turi būti 
sprendžiamas aktyviai pa
tikrinimo komisijos daly
vaujant,—tai atradimas va
lymo metu nauj o. ;į stipraus 

■ partinio ir bepartįnio akty- 
į vo...; Reikia imti domęn tą 
atkty vą taių,. kad per parti
nius komitetus kelti jį į va
dovaujamąjį darbą,.} ;

Toks aktyvas bę abejonės 
yrą vienok, jis dažnai pasi-! 
lieka “nuošaly.” ftobrųisko 

> rajoninės komisijos paryš 
drg.; Ąndreičikova sugebėjo 

i valymų .metu kaime surasti 
didelį moterų—partijos na
rių aktyvą. Taip Ospyeco 
kuopelėj kolektyvietė, parti
jos narė,* Katia Lemsonok, 
dirbanti kiaulių farmoj, 
pasirodė daugiau politiniai 
nusimananti, žinanti parti
jos uždavinius kaimo darbe, 
negu kuopelės sekretorius ir 
selsovieto pirmininkas. Pa
siūlius komisijai iškėlti ją, 
raikomo darbuotojai ątsakė,; 
jog “su tuo nėra ko skubin-;

Išnaudotojai gi Pasiima Šimtus Dolerių Savaitėj

miestus Conn, valstijoj ir pa
sinaudoti neorganizuotų dar
bininkų pigesne darbo spėka. 
Tai čia ir yra mokama mergi
noms ir moterims nuo $2.50 
iki $6.50 į savaitę algos. O

BRIDGEPORT, CONN.
300 siuvėjų darbininkų lai

mėjo streiką. Tai jau antras 
iš eilės šiame miestelyje dar
bininkų toks laimėjimas.

Po sunkios daugiau dviejų j 
savaičių kovos prieš Mitchell ! patys Mitchell Bros. Ko. bosai
Bros, kompaniją, po nr. 345 
Railroad Ave.,

Darbininkų užduotis yra be

bais parodo savo kovingumą’ 
ir laimėjimus darbininkų kO-”' 
▼ose. Todėl darbininkai, nriA” 
nėtos ūdijęs nariai, patys iš--’ 
moksta kovoti ir vadovauti . 
streikus ir būti jų laimėtojais.

A. Mureika.

j .savaitę algos pasiima po 
darbininkai $500.00.

privertė dirbtuvės bosus išpil
dyti jų reikalavimus: 1) Pa- | 
kelti algas patyrusiams darbi- atidėliojamų stoti į Darbo Unt-
ninkams daugiau kaip $13 j jų Vienybės Lygą. Toji orga- 
savaitę. 2) Turi būt mokama njzacija ne žodžiais, bet dar- . 
algos paprastiem darbininkam 
nemažiau kaip $13 už 40 va
landų darbo savaitę. 3) Pri
pažinti dirbtuvės komitetą, ku
rį darbininkai iš savo tarpų iš
sirinks tvarkymui jų pačių 
reikalų dirbtuvėj. 4) Pagerin
ti dirbtuvės sąlygas ir įtaisyti
sanitarišką sistemą. 1 5) Kad i 
būtų priimami į darbą visi 
streikavę darbininkai be jo-

> ir inkrimina
vimo ir kad visi turėtų lygias ' 
teises dirbtuvėje, r* i
•• Lietuviai darbininkui ir dar.-1 Pranešama, kad Betti SU; 
bininkės, dirbantieji kitose ad- ess> jauna vokietė merginą, 

kurią fašistai tampė po gat? 
ves, kad padarius jai gėdą, 
išėjo iš proto ir tapo nuga* 
benta beprotnamin. Ją tą1- 

. sė už tai, kad ji buvo užti^7, 
| ta su žydu vaikinu draugau-. 
j ant.

Fašistų Auka nuo Kankinimo
- Išėjo iš Proto

atos pramonės šapose, kurių 
čia randasi Conn.'valstijoj de
vynios galybės pabėgusių iš 
New Yorko, N. Y., nuo tvir
tesnių darbininkų, susiorgani
zavo. 

I « I f

Bosų tikslas buvo tas, kad 
perkelti dirbtuves į mažesnius

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO :
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI ■'

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. 1
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. •; 
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c. •<
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama, Parašė' 

' J. P. Kamaukatas. Kaina 35c.
>UŽ‘ DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c . . • ' . i , ?
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaisntių veikalėlis vaikams. *
. i Kaįną 30c. t z
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P.

Kamaukalas.' Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų dfama. Parašė' Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė ,, 

T. 1 Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P.
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTŪRO RĖGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NĖBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų, melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dąjnoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido j 
ALPMS. III ■!Apskritys, khiba, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletnieno; Sąjungai.

ALKIS. - Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd., ,B. 
Šhlinaitėa' J ik 1 L. Ądohmyan Kaina 50c.

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

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 85c. >
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Viejio veiksmo komedija apie kuni- , 

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja, tik 8 asmenų. 
Kaina 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 
BROOKLYN, N. Y1
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-------- ---- --—---------- ~--

.' Ketvirtas Puslapis
J ■ h . < I '<;•!>< 4'-

Atsiminimai Iš Pasaulink 
Karo Laikų

Parašė Pjautu vos

(Tąsa)
Peržengęs slenkstį, išvertė akis, suraukšlė- 

jo dvi didelęs raukšles ant savo plačios kaktos, 
ir traukdamas į save tvankų virtuvės orą, 
pratarė:

“Jūs mokate slėpti, bet mes mokame jieško
ti. Cha-cha-cha....,” linksmai nusikvatojo, 
pamatęs apie septynetą vaikų, vaitojančių ant 
lovos. “ Kas jiem yra?” užklausė susiintere- 
savęs. ’ '

“Jie serga karštlige,” nervingai atsakė ma
mytė.
; “Taip...”, uostydamas atsitraukė nuo lovos.
, Mamytė pasidarė linksmesnė, kada jis at

sitraukė nuo lovos, žandaras su tėveliu nuėjo 
į klėtį. Mamytė pribėgo prie lovos, visus vai
kučius apibučiavo iš džiaugsmo ir glamonėda
ma tarė: 1

“Jei jis grįš atgal, vaitokit kaip pirma”; 
pati išbėgo į klėtį.

“Dabar aš eisiu pirma, o tu sek mane'” tarė 
žandaras, atsigrįždamas į tėvelį.

žandaras ėjo tiesiai į klojimą. Įžengęs klo- 
jiman, biskelį pastovėjo ir tęsė:

“Išversk šiaudus iš šalinės.”
Tėvelis išbalo kaip drobė. Dideli, šalto pra

kaito lašai išsiveržė ant kaktos ir jis stovėjo, 
tartum stovyla...

“Imkis darbo!” sukomandavo žandaras. “Aš 
neturiu laiko visą dieną stovėti pas tave.” 
' Tėvelis nedrąsiai, drebančiom rankom vertė 
šiaudus iš šalinės. Jis žinojo, kad žandaras iš
lupa paskytinį duonos kąsnį. Baigdamas ver
sti šiaudus, palietė sugrubusioji rankom skry
nią, kurioje buvo supilti rugiai; sunkiai atsi
duso ir pasirėmė ant skrynios briaunų.

“Kur velnias nunešė žandarą?” galvojo jis.
Nespėjo nutraukti sunkių minčių, ir štai 

žandaras grįžo į klojimą; priėjo prie skrynios, 
kur tėvelis rymojo pasirėmęs ant alkūnių.

• “Džiupt,” ilgu bizūnu per pečius, net kai
liniai trūko. Tėvelis pašoko lyg iš miegų.

“Eik paskui mane!” gyvuliškai suriko žan
daras ir patraukė į rytų pusę, kur buvo dideli 
krūmai vyšnių ir aviečių.

Po išsišakojusiais vyšnių ir aviečių krū
mais iškasta didelė duobė kriaušyje, ten pas
upta karvė.

“Cha-cha-cha. 
ni ir vokyčiai..; 
■m Paskui žanaar
kinkyti arklius ir viską lioduoti į vežimus. 
Kiek trūko arklių—pareikalavo iš kito kaimo.

Jau leidos saulutė už miškų... Moterys kly
kė ir verkė... O žandaras pasitenkinančiai 
Šypsojosi ir didžiavosi savę didvyriškumu.’

Dvidešimt vežimų apleido kaimą su vįsokiom 
gerybėm, žandaras jojo paskui. Moteris ir 
Vaikai, apgulę tvoras, palydėjo gailiom aša
rom. .. .

•gudrūs lietuviai, bet nedųr- 
Vesk k&jvę įlklojimą.” 5 
‘įsakė visiem kaimiečiam su-

* * ♦

Z HI
' FELIKSAS

"V7OKIEČIŲ žandarai rinko vyrus... Kur juos 
siuntė, niekas nežino... Vieni sakydavo, 

kad tai kirsti miškų, kiti spėliojo, kad į fron- 
tą,.. bet tikrenybėje, tas veiksnys pasiliko 
nežinomu. Kiek pažįstamų išsiuntė, neteko su 
jais matytis neigi jokios žinios gauti. Kiek 
Jat$imenu, tai tik vienas Feliksas grįžo namo... 
• •« • . * * *

Feliksas buvo dar jaunas Vaikinas: raudo
nas kaip putinas; tiesių stambių kaulų, raume
ningas; gražiai nuaugęs—kaip ąžuolas. Ant 
jo plačios kaktos buvo dvi didelės, išsipūtę, 
mėlynos gyslos, kurios jungėsi netoli nosies, 
formoje-V.

Feliksas slapstydavęs miškuose.
Užstojo žiema... prisnigo daug sniego ir 

sudarė didelį keblumą pasiekti kaimą. Felik
sas gabiai apeidavo visus keblumus. Kada 
eidavo namo—žiūrėdavo į mišką; kada eidavo 
į mišką—žiūrėdavo į namus. Visuomet vaikš

čiodavo atbulas... Palikti pėdsakai ant snie
go niekuomet nenusakydavo teisingai...

'Vieną kartą žandarai, sekdami pėdsakus, 
atjojo net prie mūsų klojimo. Įėję į klojimą, 
pradėjo šaudyti į prėsmą ir varstyti šiaudus 
ilgais durtuvais, žinoma, tas nuotikis sudarė 
didelį pavojų pelėms. Bet Felikso nerado... \

Feliksas, paryčiui, dar prieš saulėtekį, ėjo 
į mišką ir pakliuvo į žandarų rankas. Jį ; 
drūčiai apkūlė ir išvežė į Jonavą su kitais 
vyrais. . ’ 1 •

Ten juos susodino į traukinį ir vežė į Vil
nių. Iš traukinio sunku pasprukt. .

Susijudino traukinys... Feliksas sėdėjo ant 
kieto suolo. Pastatė alkūnes ant kelių ir 
pakabino savo plačius žandikaulius tarp 
delnų.

Jis buvo uždegtas karščiu... paraudęs jo 
apskritas veidas... širdis plakė kaip laikrodis.

Dinktelėjo mintis į smegenis, lyg didelio 
varpo skardus atbalsis, suūžė galvoje, akys 
raibo... širdis plakė dar tankiau...

“Šoksiu... per langą... pabėgsiu...” gal
vojo Feliksas.

“ūūū-ūū-ū-ū... ūūū-ūū-ū-ū 
garvežio švilpynė.

“Na, ką taip užsimąstei?” paklausė Stepas, 
senas pažįstamas.

“Nežinau... gal gera min... mint-tis atėjo 
į galvą... O gal...” Feliksas, tartum, nekru
tindamas lūpų, pakuždonąįs, išstūmė šiuos žo
džius.

“Kas? Mintis? Kokia mintis?!”
Feliksas greit atsistojo... žiūrėjo pro lan

gą.. .
“Mintis! Mintis!.. Bėgt... šokt...” susi- 

karščiavęs kalbėjo Feliksas.
“Ne, netaip garsiai^., lėčiau... ištyko... 

dar išgirs kas,” ramino Stepas.
. Jiedu nuėjo į galą vagono, kad niekas, 

niekas jų netrukdytų... patylomis.'.', ištyso... 
tųiĮąrė planus pabėgimui.

Feliksas atėjo, atsistdjo prie .durų ir jramiai \ 
žiūrėjo pro lanką... lukterėjus atėjo ir Stepas 
—atsistojo netoli Felikso... Jiedu drūtai su- 
šistumdė, paskui susirakino rankomis ir atsi
rėmę į duris vienas kitą badė nykščiais. Tuo 
tarpu traukinys bėgo lėčiau. Feliksas 
giai atidarė duris, ir abu pasviro laukan..

Vyrai šoko sulaikyti... bet... pavėlavo
Stepas tapo sumaltas į smulkius gabalus... 

Feliksui nupjovė abi koji žemiau kelių... Jis 
bandė atsistoti... bėgt... bėgt į mišką... bet 
pasijuto bespėkis... šokinėjo kaip viš^a be 
galvos... pagaliaus, visai susilpnėjo ir gulėjo 
be sąmonės. J

Traukinys tapo sustabdytas. Feliksą nuve
žė į Kaišedorius, iš ten į Kauną. Išgulėjo 
jis ligoninėj ilgoką laiką, grįžo namo... be 
kojų... pakirstas bijūnas...

^Feliksas tankiai verkdavo, pasakodamas 
savo nelaimingą nuotikį.. . ir apsišluostęs aša
ras—dadurdavo:

“Karo pasekmė... ”
(Daugiau bus)

džiai užmokėti,' prirūdydamas, 
kiek darei savo biznio, o jeigu 
to nepadarysi, tai gali tave vi
sokiais būdais nubausti arba į 
kalėjimą įkišti. Minėtos orga
nizacijos, apie kurias augščiau 
rašiau, nepakėlė nei mažiau
sio protesto prieš tą bilių, nes 
bilius nepaliečia “wholesale” 
(daugmeniško pirkliaus), o 
tiktai paliečia “retail” (smul
kmenišką pirklį). Jie išlei
džia visokius patvarkymus, 
patarimus, kaip parankiau 
mokėti taksus valdžiai ir tam 
panašiai. <■ ■ ■ ■ > >
\ Matote, kaip mūs “geradė-i 
jai’^ pasidarbuoja mūsų ,nau-! 
dai.

f Kas link įstatymo < i aptak- 
sulpt “čeinštorius”, ■ aptaksavi- 
mo arba uždėjimo taksų ant 
tam tikro skaičiaus tos pačios 
kompanijos krautuvių bilius 
buvo įneštas ir perėjo per 
valstijos seimą. Gubernato
rius Comstock buvo vetavęs 
(atmetęs) jį. Vėliaus iš antro 

| karto pervarė jį valstijos sei- 
imas ir per gubernatoriaus gal- 
ivą, ir bilius atsidūrė augščiau- 
jsiam teisme.

Aš suprantu taip, bilius gali 
augščiausiam teisme dingti,
arba “čeinštoriai” gali jį ki- i lietuviškų biznierių ir tam vi- 
taip apeiti. Mano supratimu,; sam dalykui labai 
šis burbulas ir gali sprogti, j Todėl man svarbu 
Maži biznieriai džiaugėsi, bet'apie tai spaudoj, kad jie ne- 
kiek girdėjau, tai čeinštoriai” ^siduotų save lengvai apgauti, 
nemoka nei tų “sales tax” 
(taksų ant parduotų dalykų).

Pasirodo, kad viskas už
krauta ant mažų biznierėlių. 
Yra sunku kovoti su “čeinšto- 
riais,” nes jie priklauso dide
liems kapitalo šulamę.

Ponas Finer, ta ypata, kuri i 
darbavosi del prayedimo I

“čeinštorių” biliaus, paliko 
7big shot.” Kaip jisai’ -'įeina 
į svetainę, tai mažieji bizniere- 
liai ant tiek jį gerbia, kad yiisi 
atsistoja ir gatavi bučiuoti 
jam į skverną. Jis sako, kad 
dabar tai jau viskas padaryta, 
jau darbas atliktas. Jis “ru- 
nysiąs” ateinančius rinkimus 
ant “kaunsilmano” (miesto ta
rybos nario) Detroite.

Dabartiniu laiku, kada Roo-
seveltas išleido savo. NRA,, tai Nathan Taback, buvęs ka- 
prasidėjo naujos ”šorkės”; vi- pitalistas, kuris per šį krizį 
sos minėtos organizacijos pa- -nraradn milinna dnlprhr

' Trečiadienis, Rugs. 6, 1^33
; ; | {I . ‘ 1

PHILADELPHIA, PA.
* ‘LDS Youth branch will hpld a 
very important- meeting Thursday 
Sept.. 7, 1938 at 995 N. 5th St. 'lifts

pinigų. • Esam beveik visi ne-
darbo-streiko lauke. ■ • • • '

Progresyvių Mainierių Uni
jos veikimas čia jau siek tiek meeting is the next to the last du-
apsistojo. Laukia “gerybės” 
iš NRA (Industrijos Atgaivini
mo Akto).

Vietinė Skurdė.

PRARADO MILIONĄ, 
NUSIŽUDĖ

NEW YORK. — Pasikorė

skelbė baisiausius vajus, kad 
įbūtinai visi turi prie jų prigu
lėti; ir skelbia, kad Roosevel- 
Itas nesiskaitys su pavieniais, 
bet tiktai su jų organizacijo
mis ir kad neprigulint prie jų 
nebus galima varyti biznio; 
kad visi būtinai turi mokėti 
įstojimo penkis dolerius ir 50 
centų duoklių į mėnesį, betF 
žinoma, neturėt jokių teisių to
je organizacijoje, nes jie nie
kuomet neduoda publikai iš
reikšti savo nuomonę. Susirin
kimuose kalba tiktai pasižy
mėjusios ypatos, “big shots.”

Patėmijau, kad tuose susi
rinkimuose dalyvauja ir daug

prarado milioną dolerių.
Delei to jis ir galą pasidarė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį. Rugsėjo 7\ 1933, 
7:30 Vai. vakare, pas draugūs Klas- 
tauskus, 11 Orchard St. Visi nariai 
atsilankykite, taipgi ir tie, kurie dar 
neužsimokeję 
mokėti. Bus 
aptarti.

duokles ateikite užsi- 
ir kitų svarbų dalykų

Org. F. B. L.
(210-211)

<!>

sustaugė

pritaria, 
pranešti

<♦>

<♦>

stai-

i ji MAŽŲJŲ BIZNIERIŲ SUNKI BŪKLE
L • -------------- -

;; DETROIT, MICH.
*Į Aš kafyo mažas biznierius, 
{‘Laisvės” skaitytojas apie 20 
įlįstų, 4ridrėčiau išsireikšti savo 
nuomonę apie smulkųjų biznį 
paskutiniais laikais. •

Krizini siaučiant bėgyje ket-i 
yprių metų, daugelis darbinin- 
jcų, kurie pirmiau dirbo šapo- 
se, prarado darbus ir nebega
lėdami daugiau gaut darbo, 
stvėrėsi už visokio biznio, kad 
iaip nors pasidaryti pragyve
nimą. Taip priviso daug hn’a- 
žų biznierių, kurie taip ginasi 
puo bado.
J Man biznyje būnant apie 
i^ešis metus, tai Detroite apie 
Keturi metai
daug visokių mažų biznierių 
‘•geradarių’1, kad išgelbėti 
mus iš bado 
siorganizavo 
jungų ir šiaip 
itažų biznierių, 
Vadovyste 
tya stambių biznierių, šaukda
vę visokius masinius susirinki
mus; pasakydavo daug viso-

atgal atsirado

išgelbėti 
sistemos. Jie 
daug visokių 

draugijų 
, žinomą, 

tvholesalerių”

su
są- 
del 
po 
ar-

kių karštų , prakalbų, žinoma, 
pataikydami mažam. )biznierė- 
liui į širdį, > Kalbėdavo prieš 
“chain”- krautuves, tai yra 
prieš krautuvių kompanijas,, 
kurtos turi ištisus krautuvių- 
tinklus; ųr kovai reikalaudavbį 
visokių Aukų. <: ’

, i j .1 ; ;
Tuom laiku biznierėliai ma

nė, • kad tai labai geras daly
kas; tad žėdnas stengdavosi 

'kaip nors daugiau’paaukoti.
Man teko tokių dalykų ma

tyti. Pinigus Ankdavo ne su 
kokiu paprastu krepšiu arba 
kepure, bet rinkdavo su pusės* 
bušelio dydžio “veist beskeJ’j 
Tos “veist beskės” btida-vo pri
mestos pilnos bumaškų. Ir bū
davo žadama mažiems bizniem 
riams būvį pagerinti; tik reL 
kia sukelti tam tikra suma pi
nigų, kad būtų galima papirkt 
valstijų seimus (legislatūras) 
arba miestų valdžias, arbą 
kad būtų galima aptaksuoti 
“chain” krautuves, uždedant 
jų kompanijoms tam tikrus 
mokesčius ant tam tikro skai-

ring the LDS drive. Bring a list of 
the prospective members, upon whom 
A final effort will be concentrated* 
This last drive, to a great extent, 
determines the success of the Phila. 
LDS* Let’s make this meeting a busy 
one. *

Pres.
(210-211)

WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kuopos susirinkimas at

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

i Drauges, visos dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarti. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.

(208-210)

PHILADELPHIA, PA. *
' Komunistų Partijos 14 metų su
kaktuvių apvaikščiojimas įvyks rug
sėjo 8, 1933, 8 vai. vakare, Labor 
Institute, 810 Locust St. Visi dar
bininkai privalo atsilankyti j šį pa
minėjimą. Dainuos darbininkų cho
rai, John Reedo grupė perstatys 
vaizdus iš darbininkų klasės kovų, 
vadovystėje kompartijos. Taipgi bus 
sakomą prakalbos iš Komunistų Par
tijos istorijos. Wm. Groper, galais 
piešėjas, duos įdomiu piešimų.

(207-210)

Mano supratimu, mes maži 
biznieriai turim sudaryti ben
drą frontą su paprastais dar
bininkais ir eiti kovoti masinė
se organizacijose prieš didelį 
kapitalą. Tik tokiu būdu ga- 

I lėsime ką nors laimėti.
J. Šenaitis.

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. 1

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

d)

<!>

<♦><f>

w

<t>

<f>

Priekalo’* Administracija.

« Į

TYPEWRITERS «;■

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

lie-

Svečias.

JOHNSTON CITY ILL.

tiktai žmones

nereikia leisti 
maišytis. Girdi,

x į Klauskite Kainos, 
•1 * ' • I ■ •

- Rašomos Mašinėlės

lįJdunuoliiį Mokyklai Watsrbury, Conn.
I» j ' | ,| | j j i ’' : ' f j j |

; į Prisirengimai Spaudos Piknikui i ’ i i

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

i lįausio išdirpimo, su. nąujajs patobulinimais
? h ' , J i r ' ' ' • L H H 1 . f J__  ,

WATERBURY, CONN.
j . ".i

Pasibaigus Jajuhuofiij' ■. Mo
kyklai, pasirodė baltąsįs- šojvi- 
rtpmas tarpe liėttivteį • darbi- 
jįiįtikų. Į
j'įljaunuol’ių komuųistinė mo

kykla, kuri tęsės per 4 savai
tes, buvo sėkminga. Užsibaig
dama turėjo 65 studentus; iš 
pradžių buvo mažesnis skai
čius. Mokykloj buvo visokių 
tautų, baltų ir keli negrai. O 
baltieji šovinistai skelbią, kad 
negrų buvę apie 20. Jie skait
linę tyčia padaugino ir kito
kias nesąmones skleidžia. Iš 
Bridgeporto Radzevičius ir ki-. 
ti jam panašūs, Butkaus, ir 
Prūseikos leidžiamam laikraš
tyj, prirašo visokių nesąmonių. 
Kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas žino, kad tie žmonės 
yra ardytojai darbininkų ju
dėjimo, ir. į juos darbininkai 
mažai kreipia domės.

Mokykla užsibaigė su dviem 
dideliais parengimais. Studen
tai abiejuose ; parengimudse 
dalyvavo išpildyme progra-

levičių ir F. Burauskiutę. Ti- 
kietų kaina—75c į atyiį puses.

’ Kolei mokyklos nebuvo,Į lai 
rodos, kad Watėrbury ftebuyb, 
baltojo šovinizmo, "bet dabar< 
pasirodė net ir pas nekurtuos 
mūsų draugus. * NekUrie sako, 
kad baltiems 
negrus kartu
taip veikdami mes nieko gero 
neatsieksime, 
nusibaidysime. Net išsireiškia, 
kad negrai yra visiškai skirtin
gi žmonės ir net turį skirtin
gus jausmus, žinoma, taip iš
sireiškia seniai; o jaunuoliai, 
kiek teko mokykloj patėmyti, 
skirtumo peturi; jie jautėsi. 
kaip viena didelė , šeimyna. ■ 
Mums reikia turėti ir daugiau ! 
tokių mokyklų, žinoma, jos; 
buržuazijai netinka, bet mes Į 
nėtiurim paisyti, kas jai tin- 
ka. .ciaus tų krautuvių ir pana- vJ .šiai.

Bet kaip tas priežodis sako, 
žmogus gyveni ir mokinies. Ir 
dabar matysime, kas iš viso to 
išėjo.

Pereituose rinkimuose de»- mos, kurią publika,-; pilnai už- 
mokratai žadėjo tą viską pa-’siganėdino,. ■ .S f
daryti; ir visi maži biznieriai Į g-Kiek t^įko išr.įubUkoš ?gir- 
labai iš to džiaugėsi. Didžiu-Į d^ti, tai draugei B.; šalinaitei 
ma, todėl, balsavo už demokra Į daug atid-uoda kredito už iš- 
tus. Tędel demokratai pas- jląvinimą jaunuolių," kurtė ėmė

’Uipnoj«;..'.
ubūbiiįįi priši-

v ’ > I > 1 II.

kui. visgi turėjo kuom nors pa- (vadovybę Dhinų •pipnpLj ^Gir- 
sirodytį; ir Mich. valstijos,d$jjau, kad tie jauf 'L' 
seimas perleido 
mą “saįes tax,’’ sulig kurio ;
uždedama 3% taksų ant cįąik- .:

jui (retail). . . < , ’į

Mich. valstijos , cft 
do bilių, vadina- žadėjo dalyvauti-17-d» ru-gsė

ėt, Charter Oak Parke, Hart- 
įįjtd. Conh. išvažiavime, kuris ii”. 1 1 • • v • w <■

Rugpjūčio 13t d. Lietuvių 
svetainėje įvyko bendras susi
rinkimas LDSA 106 kp. ir 
ALDLD T99 kp. Apkalbėta 
vienybės klausimas šių abiejų 
organiząęijij ir. vienbalsiai nu
tarta, kad būtfų tos organiza
cijos suvienytos greitoj ateityj. '

Jaunuoliai susiorganizavo į 
Lietuvių Sporto Kliubą, turi 
jau 15 narių ir veikia ne- 

Taipgi nutarė pa-'
tų, kurie parsiduoda.,\yąrtoto- ! rengiamas darbininkiškos
; . . !;j j ^.’įrąudos gaudai,’ ‘\MLkisves”;lbrastai. Taipgi nutarė pa-'

Šitas įstatymas tai*, žinoma, Hl^ilnies” įir kitų dhirbininki^-1;kviėsti merginų kliubą (kuris
laikraščių.tikras pęilįs po kaklu mažam- 

biznieriui, kuris liko padarytas 
tąksų kolektorium įš smulkių jaunuoliai mokiniai, pramokę 
pirkikų; o dar turi užsimokėtu darbininkiškos dailės, stengia- 
dolerį už “laisnius.” si dalyvauti darbininkiškuose

“čeinštoriai,” žinoma, neko-■ parengimuose ir perduoti savo 
lektupja taksų atskirai, bet, žinojirpą plačiai visuomenei, 
viską pakelia ant .produktų, i Waterburio Vilijos Choras 
padarydami, kad kostumeris pereitose pamokose nutarė da- 
nejaustų, kaip jis moka taksus, į lyvauti spaudos piknike ir iš- 
o mažas biznierius turi steng- rinko komisiją, deleiorganiza- 
tis kaip nors iškolektuoti, įkal- Į vimo Husų. * Kurie norite va- 
bėti kostumeriui arba kaip žiuoti, malonėkite įsigyti tikie- 
nors apsukti, kad galėtum vai-1 tus-pas komisiją', dd. J. Yesu-

Yra pagirtina, kad mūsų

| si ".dalyvauti darbininkiškuose 
žinoma, neko-' parengimuose ir perduoti savo

susitveręs bolėm žaisti) susi-1 
vienyti ir bendrai veikti „išvien. 1

Mėginta suorganizuoti LŪS 
jaunuolių kuopą, bet ne p avy-■ 
ko. Turim suaugusių kuopoj 
-net 13 jaunuolių. Norėjom ' 
juos atskirti į jaunuolių kuo
pą, bet nebuvo galima tai pa
daryti, nes beveik visi jaunuo
liai išvažiavę i didmiestį dar
bų jieškoti. Ateityje vėl me-' 
ginsime jaunuolių organizavi
mą į LDS varyti pirmyn. Daug 
norėtų prisirašyti, bet neturi

J Rrn’iiitfion Rard

.Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti 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

Didelč Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

' RAŠYKITE: “LAISVĖ^
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. j'

4 AR JAU SKAITĖTE NĄUJĄ LpSA KNYGĄ

. MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at-t; 

liktus darbūs ne,voliucihiame darbininkų judėjime.
Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 

kova. Čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo- . 
met revoliucija <Įar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kąip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar-V! 
bininį:e£ kovotojas,

Knygos kaina 25. cęntai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

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

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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AUGŠČ1AUS1A PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. * . Telefonas: Fairfax 5512 j|

CENTRO PASTABOS
Visi nariai turėtų atsiminti, Į 

jogiai didžiausias darbymetis j 
ateina, _ Tai APLA trimėnesi- Į 
nis vajus. Jisai tęsis per spa
lio, lapkričo ir gruodžio mė
nesius. Tikru savo darbu pa- 
sirodykim, jogei mes gerbiam 
savo organizaciją.

Kaip žinot, įstojimas pusiau 
^mažintas. Veikiausia kuo
pos darys dar didesnių pa
lengvinimų. Tai bus prieina
ma kiekvienam norinčiam 
tapti APLA nariu. Per šitą 
vajų, jeigu geriau padirbėtu
me, tai galėtume su visu kau
pu atpildyti mirusių ir 
braukusių narių skaičių.
<Dar yra nemažai vietų, kur 

būtų galima suo/ganizuoti A 
PLA kuopos. Tai kodėl ten 
nepasidarteuoti ? Ypatingai ap
skričiai ir kuopos savo apie- 
linkėse turėtų daugiau pasi
darbuoti.

j daro mokestis į mėnesį tiktai Jtose.
‘23 centai. Įstojimas Centrui

’įtiktai 50 centų. Jeigu kiek 
į vėliaus jie norėtų prisirašyt 
’prie pašelpos skyriaus, tai tu- 
,’ri progų visados.

Draugai organizatoriai, to
dėl, turėtų daugiau kreipt aty- reikalais.
jdos į jaunimą. Tai labai svar
bus elementas mūsų organiza- į 
ei jos tvirtinimui.
yra svarbiausia energija kiek- .tūrius, ' dabar 
vienoj draugijoj.

Shenandoah, Pa., 4 kuo
pa ką veikia tuo klausimu ?. 
D. Zdaniutė kodėl nieko šiuo 
klausimu nedaro ir nesako? 
Jinai puikiai pasirodė 25-tam 
Seime. Žadėjo ir po 
daugiau pasidarbuot 

Laukiame.

Seimo
APLA

tikta, kad tai naudingi orga
nizacijai ir reikalingi vykint 
gyvenimą n. Tai sveikas narių 
nusistatymas. Už kiek laiko 
pamatysime, jogei' organizaci
ja galės daugiau ‘ sutvirtėti, 
pašelpos fondas susibalansuo
ti ir tada jokių sunkumų nebe
bus su pašęlpos išmokėjimais."

Tik draugingai ir širdingai 
veikdami, suprantama, gailine 
atlikti naudingus organizaci
jai ir nariams darbus.

APLA Centras, vardu orga
nizacijos', užgyrė . Prieškarinį 
Kongresą.! Delegatu paskir
tas .d. P. Buknys, iš Brookly.-

išsi-

Vajaus laiku geriausia įt
raukti jaunimas į APLA orga
nizaciją. Įstojimas, kaip žino
te, nedidelis, o prie to ir mėn. 
duoklės mažos. Jaunimas tan
kiausia pasitenkina apdraudos 
skyriumi, už kurį į mėnesį te
reikia mokėt tiktai 13 centų ir 
lėšų 10 centų—viso labo pasi

Drg. J. Urmonas, Naciona- 
Jaunimas iį0 Jaunuolių Komiteto sekre- 

lankosi Pitts- 
|burghe ir darbuojasi tarpe 
i jaunimo. Pasitarėm delėi or- 

Reikia tačiaus atsiminti, jo- j^aniz^vimo jaunuolių kuopos 
gei jaunimas palaikyti organi- ’ Washington, Pa. Taipgi bus 
zacijoj, kur susirinkimai veda-i^^ur_. bandoma organizuoti, 
ma lietuvių kalboj ir labai se- j^uRsčjo_ 10 šaukiama visos 
noviškai, - labai sunku. 25-tas ^PŪdinkės jaunuolių konferen- 

Seimas, plačiau apsvarstęs tąĮC11^............................
klausimą, todėl ir nutarė orga-1. L ------* j . . .
nizuot jaunuolių kuopas tose jhigtonas gali pralenkti didelį 
vietose, kur tik jaunimo yra. 1^^^ Barre ir Shenandoah. 
Tai labai svarbus tarimas.

Visų pirmiausia galima ge
ra jaunimo kuopa suorgani
zuoti Wilkes Barre, Pa. 51 
kuopoj nemažai jaunuolių. ______
Pradžiai užtenka tiktai penkių ' 
narių. Drg. Maslaveskas, su- j 25-to Seimo tarimai 
gabus APLA organizatorius, 
turėtų imtis už darbo. Jeigu [Tiktai keturios kuopos pasisa-1 užduotis. O kurie nepasiten- 
tiktai jis stos darban, tai už- kė prieš kai kuriuos Seimo ta-1 kinę kreipiasi pas advokatu-s 
tikrinta, kad tai padarys. rimus. ♦ Tai 3, 7, 12 ir 49. Tre-1 arba-net į teismus, patys turi

Galima suorganizuot jauni- čioj ir septintoj kuopose pa-'sau ’daug nuostolių ir organi- 
mo kuopas keliose kitose vie- aiškinus tuos tarimus irgi su-'zacijai padaro nesmagumų, 
--------- --------------------------------------------------

Jeigu kaip, tai mažas Wash-

l CIO . M. • A • | V kJU

no. i Kuop'os taipgi turėtų pri- įzacijos įstatais ir nepasitenki- 
sidėt p ifię r prieškarinio judėji- nę apeliuoti į Centro Komite- 
mo. Paremkim jį ir finansi- tą, jo sprendimu ■ nepasitenki- 
niai. Bendrai , veikdama dar- nę apeliuot į sekamą seimą, 
bininkų klasė, su sveikiausia 
inteligentija, gali sudaryti tokį
tvirtą bendrą frontą, kurio jo- su kaikuriais ligoniais, kad jie 
kiu būdu negalės imperialistai laiku neišpildo blankų, 
nugalėt. ; bar naudoj ama trijų

--------- blankos.

bet nieko nelaimi. 1 'seimą iškelt, kad tat seime pa-
Teko būt pašauktiems pas taisyt. Tada bus padaryta la- 

advokatus pereitam mėnesyj. įbai"naudingas dalykas. Bet 
Paaiškinus jiems viskas likvi-1 reikalauti, kad Centro* Komite- 
duota, bet skundėjai turėjo 
nuostolio. Dabar turime su 
vienu nariu iš Youngstown 
peštis per jo advokatą. Tas 
irgi negaus daugiau kaip jam 
priklauso sumos. Veikiausia 
jis advokatui išmokės daugiau, 
kiek iš Centro gauna, o vistiek I 
tą pačią sumą jis gauna ir be 
advokato. Tai kam , advoka
tas jam reikalingas?

Vietoj bėgti pas advokatus, 
tai geriausia tie nariai turėtų 
daugiau susipažint su organi-

tas laužytų seimo tarimus, yra 
žalinga organizacijai. Centro 
Komitetas nelaužys seimo ta
rimų.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

tainėj, prasidės 2 vai. po pies
tų. Visi nariai turėtų daly
vauti ir naujų atsivesti. Šia
me susirinkime reikės apsvars
tyti, kaip geriau vajuj daly- 
vaut.

APLA Ą Kp. Narys.

Reikia Imt Už Kalnieriaus •

Gerai Padaryta

Dar vis turim nesmagumų

• Shenandoah.
4 ir 51 kuopai padarytų dide
lę sarmatą. Ir kaip tada pasi-■

1 rodytų tos kuopos sekamamį 
Seime, kuris jų teritorijoj bus 

■laikomas.

Da- 
rūšių 

Reikia žiūrėti, kad 
Vis randasi ir pas mus to- klaiku jas išpildžius, tada išmo-į 

kių narių, kurie tepasitenkinę akėjimuose nebus susitrukdy-
kuopos ar Centro arba ir Sei-imil-
mo tarimais, bėga tuojaus pas ■ Blanka No. 1 reikia išpildy-

■ advokatus. Praeityj tokių- bu- ti $ tris dienas nuo susirgimo, 
vo gana daug, bet dabar su- Blanka No. 2 reikia, pildyt kas 
mažėjo ir toliaus daugiau su
mažės.

dvi savaitės nuo susirgimo iki
i dvi

Blanka No.
Nes ir tie pamato, jog pasveikimo ir siųsti kas 

iš to nėra nei patiem naudos. I savaites Centram Blank:
i labai Org. juk teisingai išmoka pa-lN°. 3 reikia pijdyt pasveikus,
gražiai vykinami gyvenimam jšelpą, pomirtinę ir atlieka kitas kuomet atsisakai nuo sirgimo

ir reikalauji pašelpos.

52 kuopos fin. sekr. B. Alu- 
zas klausia, ar galima 
No. 2 siųsti sykiu su 
blanka. Konstitucija 
leidžia. Blanka No.

Labai gerai, kad įvesta nuo-1 
latihis APLA skyrius “Laisvė
je.” Tas gal ipjudiils APLA 
veikėjus ir gal kiek daugiau 
“Laisvė” išsiplatins.

Dabar bus galima daugiau 
rašyti ir kas kuopose veikiama 
ir kuopų susirinkimuose taria
ma. Tas gal paakstins kuo
pas prie didesnio veikimo.

Iš trečios kuopos pereito su
sirinkimo, įvykusio . rugp. 
jau buvo biskį rašyta ir 
bar nėra kas daugiau rašyti, torius d.

Į “Nauj. Gadynės” daromus' darbą atlieka, 
šmeižttfs, mano nuomohe, ne
reikėtų atsąkinėti, nes atsaki- 

Į nedarni priduotumėt jiems 
garbės.

APLA 12 kuopos raštas ne
tikęs. Daugiau tokių raštų 

’“Laisvėj” nesimato. Nereikė
tų todėl su jais perdaug pole- 
mizuotis.

J. Gataveckas.

S. S. PITTSBURGH, Pa.— 
APLA 8 kuopos buvusis finan-

I su sekretorius vis dar 
teisia už tuos narius, 
duokles jisai pragėrė, 
sykius ragintas, bet

6, 
da-

neatsi- 
kurių 
Kelis 

vistiek
tiktai žada ir daugiau nieko 
nedaro.

Kuopa turi Stačinską paimti 
už kalnieriaus, griežtai iš jo 
pareikalauti, kad atsiteistų. 
Kitaip, jis visai neatsiteis. 
Tada kas už tuos narius su-: 
mokės.

Dabar naujas finansų sekrc- 
J. . Urbonas, gerai 

Jau gauta vie
nas naujas narys. Reilgiama- 
si vajuj padirbėti ir gauti 
daugiau naujų narių.

APLA Narys.

BULGARIJOS KARALIUS 
ANGLIJOJE

Antros Kuopos Pavykęs
Piknikas

Pa. — 
sode, 

2 kuo-

LONDON/ — Čionai pri
buvo Bulgarijos monarchas 
Boris su tam tikra politine 
misija. Matomai, Anglijos 
imperialistai tiesia naują 
tinklą ant Balkanų valsty- ‘ 
biu.

MCKĘES 
Rugpjūčio 27, 
buvo surengtas 
pos piknikas, 
mažai žmonių, 
lis trokas atvažiavo iš North 
Sides. Gražiai praleista lai
kas. Organizacijai liks ir pel
no.
.Sekantis kuopos susirinki

mas bus rugsėjo 10,-savoj sve-

ROCKS, 
, šerbinų

APLA
Suvažiavo ne

vienas dide-

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist
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Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

vesti. Bet 
neturėjo ki
tas teisfn as 
visa APLA 

Centro

uz-
O

I

APLA 12-tai Kuopai Paaiški
nimas-

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

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

Maskva. — Keli šimtai 
•tūkstančių jaunų darbinin
kų dalyvavo demonstracijoj 
1 d., paminėjime Tarptauti-

i nės Jaunimo Dienos.

WOLF AUTO REPAIRS
I ' j/; \ i r.z. .

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

< >

o

<•>

<

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

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

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

1

DARBININKIŠKOS OI IZ1MIV A C 
SPAUDOS NAUDAI r1 IX 1 Al l IX/A. O
f t ■ L*.   Ii.. .   :__________________________

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

CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN. '

Pradžia
11 vai.
Išryto

Tesisiki
Volai

Mėrginy Sekstetas iš , Brooklyn, N. Y.

Šokiams
Gera

MuziKaI V A v ■ is Sesiiį
Kavalkų

Drauge K. B. KAROSIENE Sakys Prakalbą Dienos Klausimais

: I į

Draugai Conn. Valstijos Lietuviai Darbininkai! - ,
- •- ir,’.

Visi žinome, kad mums labai yra reikalinga darbininkiški laikraščiai—spauda. Tat 
visi supraskime, jog nuo mūsų pačių priklauso tos spaudos pasilaikymas. pasiniai 
dalyvaukime jsiame piknike ir tuomi paremkime, savo spaudų materiąliai.

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

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

» i l Kviečia RENGĖJAI.

blanka 
'No. 3 
to ne- 
3 mat

eina kuopos susirinkimui 
tvirtint ir kiek užsivelka.
blanką No. 2 reikia visada lai
ku Centran pasiųsti.

Toksai siuntinėjimas blankų 
juk daug išlaidų nepadaro, bet 
pusėtinai susikontroliuoja 
blankos.

J. Gasiunas,.Centro Sekr.

Laisvėj” tilpo APLA 12-tos 
kuopos, Ambrige, Pa., revo
liucija, kuri nužymi kai bū
rius kuopos nesutikimus su A 
PLA 25-to Seimo tarimais.

I* Kuopa reikalauja išbraukti 
iš konstitucijos paragrafą, ku
ris nusako, jogei Centro Ko- 

.mitetas taipgi yra ir kuopų 
turto globėju. Aišku visiems, 

ijogei toksai reikalavimas ne- 
■ galimas išpildyti. Tai yra 
konstitucinis klausimas, kurį 
gali pakeisti tiktai sekamas 
seimas.

Kuopa nesutinka su Seimo 
pasisakymu vienybės klausi
niu, taipgi reikalauja “iš- 

i braukti.” Bet Centro Komite- 
jtas negali tai padaryti, nes tai 
'Seimo tarimas, kurį pamainyti 
tiktai sekamas seimas tegali.

Nesutinka su Seimo nusta
tyta sekretoriui alga. Esą 
$1,000 perdaug, čia turime 
pasakyt, kad Centro sekreto
rius iš tos sumos, turi ir raš
tinės rendą susimokėt. Rašti

nės rtnda siekia apie $100 į 
įmetus. Tokiu būdu sekreto- 
Įrius tegauna tiktai apie $900 
;į metus, arba apie $17 į ša-1 
vaitę. Tai jau nedidelė alga. 
Juk reikia iš tos algog pragy
venti ir net įvairius organiza
ciniais rėikaląis važin'ejįmūs 
padengti. Bet ir tai matyda
mas, kad l£sų fondas negali 
■įšsiversti, Centro Komitetas 
pasirengęs nusimažinti algas.

Kubp& taipgi nepatenkin
ta, kam 2-rai kuopai skolin
ta pinigų teismui 
Centro Komitetas I 
tos išeities. Juk 
užvestas ir prieš
organizaciją ir prieš 

'Komitetą. Tokiu būdu Centro 
Komitetas turėjo pagelbėt 
2-rai kuopai gintis. Kuomet 

' Seimui tas buvo reportuota, 
nei vienais delegatas tam nebu
vo priešingas. Seimas pilnai 
užgyrė Centro Komiteto' tuo 
klausimu elgesį.

Jeigu kuopa mato ką nors 
konstitucijoj negero, tai turė
tų pasižymėt ir prieš sekamą

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

1 ’ ’ * * • *

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

' Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone-:—Main 1417
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TD. Apsigynimo 17 
Kuopos Išvažiavimas

StreikasLaimėta 47-se 
Čeverykų Dirbyklose

I l . , > 1 > -

Raudonoji Vėliava ir 
Mėlynasai Aras Niekad 

Negali Sugyventi

LICENSES
____ BEER—WINE ___

. '-’t I

norės plačiau pasiklausti, kreipkitės 
46 Ten Eyck St.

(210-211)

Tarptadcinio Darbininkų Ap
sigynimu lietuvių 17-tos kuo
pos išvažiavimas bus ateinan
tį sekmadįenį, rugsėjo 10 d., 
Forest Parke. Tai svarbus 
išvažiavimas.

Lietuviai darbininkai, ypač 
šiuo laiku, turėtų paremti 
Tarptautinį Darbininkų, Apsi- 

..gypimą. Ši* organizacija turi 
šelpti-Šeimynas tų, kurių tė
vai randasi kalėjime už darbi
ninkų reikalus, O vaikučiai ne
turi ko valgyti, kenčia badą. 
Juos reikia aprūpinti maistu 
ir drabužiais ir kambariais. O 
tam reikia daug pinigų. Tuo 
pačiu kartu Tarptautinis Apsi
gynimas turi vesti daugybę 
teismiškų bylių, kad apgint 
mūsų draugus kovotojus nuo 
kalėjimo, mirties bausmės, de
portavimų ir tt.

Tad skaitlingai atsilankyki
te ir smagiai praleiskite girioj 
laiką.

* Vasara baigiasi ir gal šis iš
važiavimas bus paskutinis.

Jeigu tą dieną lytų, tai susi
rinkite 
kampe 
Sts., o 
nimą.

NEW YORK. — Elco čeve
rykų kompanija gavo laikiną 
indžionkšiną prieš streiką, ve
damą Industrinės Unijos. Kiti 
fabrikantai padeda šiai kom
panijai, kad išgauti nuolatinį 
indžionkšiną, kuris uždraustų 
Industrinei Čeverykų Darb. 
Unijai darbuotis visame did
miestyje.- '

Prie Eįco kompanijos, kaip 
žinoma, buvo areštuoti keli 
streiko' pikietai, pagal tiesio
ginį patvarkymą Whaleno, 
NRA vykdytojo. Elco kom
panija, tiesa, prisiėmė NRA 
bet darbininkams temoka po 
$15 už 70 valandų darbo 
vaitėje.

Industrinės Čeverykų 
Odos Darbininkų Unijos vado
vybėje laimėta jau 47 strei
kai su apčiuopiamais darbi
ninkams pagerinimais.

NOTICE is hereby given ' that License' No.
N,. . Y.. A-ll!ilB j has been • issued to the 

undersigned to sell beer and wine”at retail, 
under Sectioh 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law 5th Ave., Brooklyn.
County of Kings, not'to be consumed upon 
the said 

140—5th

premises,' •. u
FRED THIEŪMANN

Avc., , Brooklyn,

PAMEČIAU AKINIUS
“Laisvės” piknike, Vytauto Parke 

Philadelphia, Pa. pamečiau akinius. 
Jei kas radęte, prašau pranešti j 
“Laisvės” ofisą. Leubonas.

N.

NOTICE

ša

IDS 1-mos Kuopos Susirinki
mas Rytoj Vakare

yra

-------------is hereby given. t|iat/License No. N.
Y. A-11476 has been isguecl to the under

signed to sell beer and wihe at 1'etail, under 
Setion 75 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 5023;—16th. Av<^.,. Brooklyn, County 
of Kings, n^t tol te ’ceįnsumfad 'upon the 
said premises. '■ > į ■ ’ 1 '
JOSEPH HOROWITZ & ISAAC HOROWITZ 

’5023—16th Ave., Brooklyn, N. Y.
' ; ---------------T-į—:-------

NOTICE is hereby given that License No. 
, y N. Y. A-11230’ has been' issued to the'' 
undersigned to sell’ Beer and wine at retail, 
under Section 75 of the -Alcoholic Beverage 
Control Law at 200 Manhattan Ave., Brook
lyn," County 'of Kings; ‘nbt’ to:'Be" consumed 
upon the said premises. ?

LEON SCHEIBEU .
200 Manhattan Avc., Brooklyn, N. Y.

c tt----- : 4 ■
NOTICE 'iš hereby given that License No.

N. Y. Ą-1’0682 has be^n. issued to the 
undersigned ■ to sell beer and win# at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control :L'aw at 3404 Avenue N, Brooklyn, 
County of Kings, not to-be. consumed Upon 
the said premises. , ’

SIDNEY AND DAVID BRENNER H 
3404 Avenue N, Brooklyn, N< Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N;> ' Y. . A-6835 'hag Been issued • to thje 

undersigned to’ sell beer and wine at retail, 
l under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Į Control .Lgw. at 420 New Jersey. Avenue, 

Brooklyn, County of . <(Kings, not to be 
consumed upon' the said premises.

SAM SHIFFMAN 
420 New Jersey Avc,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No-
N. Y. A-11655 has been issued to the’ 

undersigned, to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1933 Rockaway Parkway, 
Brooklyn, County of Kings, not to 
consumed upon the said premises.

DAVID SHIFFMAN 
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N.

j “Laisvės” svetainę, 
Lorimer ir Ten Eyck 
čia turėsime pasilinks-

Rengimo Komisija.

Pabrangina Vandenį
Bakininkti Naudai

NEW YORK.—Miesto Val
džia paskelbė sumanymą pa
branginti 50 nuošimčių vande
nį, naudojamą gyvenamuose 
namuose, uždėt 5% taksų ant 
kiekvieno važiavimo taxi-cabu 
ir pakelt * mokesčius, Imamui 
iš bankinių ir tūlų kitų biznio 
įstaigų. Tuo būdu žacia per 
metus surinkti 50 iki* 125 mi- 
lionų daugiau mokesčių į mies
to iždą. 1 ■ •' * ■ -

Vandens kainų pakėlimas 1, 
bus didelis apsunkinimas 
smulkiems namų savininkams 
ir randauninkams. Aptaksavi- 
haas važinėjimo taxi-cabais 
pasunkins būklę 30,000 taxi- 
pabų savininkėlių. O banki
nės ir kitos kompanijos mo
kės išsisukti ir suversti mokes-1 
čių naštą ant paprastų žmo-i 
nių. z

Šiemet miesto valdžia jau 
išmokėjo Morgano-Roosevelta 
bankams $148,000,000 sumų ir 
nuošimčių; dar turės išmokėti 
apie $200,000,000. Kad paten
kinti bankininkus, kelis kartus 
jau mušė ilgas miestiniams 
darbininkams, naudojo net 
fondą, kuris paskirtas moky
tojams algis išmokėti.

IDS A 111-tos Kuopos 
Narėms

NEW YORK.—Pulkininkas 
L. Philipp šaukia, kad “NRA 
mėlynasai aras ir raudonoji 
vėliava negali kartu plevėsuo
ti,’ nes komunistai pasirodė 
priešai ‘Naujų Dalybų’!”

Tai yra grasinimas kovojan- 
i čioms: unijoms, pąkartojimas 
žandaro Whaleno grūmojimų 
prieš raūdonuosiu§.- • <:•

Pulkininkas
Roosevelto valdžios, pastatytas 
sutaikyti streikuojančius dar
bininkus su samdytojais, ki
taip sakant, laužyti streikus 
su pagelba derybų; o jeigu 
darbininkai tęsia kovą, tai pa
naudot prieš juos griežtesnes 
priemones.

• Minimas pulkininkas pareiš
kė (T)aily'News rugpj. 5), 
komunistai yra įsigalėję tokio
se' pramonėse, kaip čeverykų, 
rakandų, medžio ir kitose, kur 
pirmauja industrinės unijos.

Jis, kaip ir kiti NRA mela
giai, pasakoja, būk raudonieji 
per prievartą “kidnapina”, ve
ža į savo svetaines ir priver
čia darbininkus streikuoti.

Tokiu kvailu išmislu prisi
dengdami,. NRA darbuotojai 
įsibriauja j streikierių susirin- __  _
kimus, daro kratas, areštus ' kimas iyyks 8 d. Sept., 8 val. vakare, 
... ... . . , _ . ; Hanover Kliube, 738—5th Avė., kam-(kaip kad andai padaie in-| pas 24th St. Visi nariai dalyvauki- 
dustrinių šiaučių susirinkime 1 te susirinkime ir užsimokėkite duok- 

Jr.jų unijos raštinėje). Tiems ,es- Prisirengkite su naujais suma— 
., ' .. . . J • nymais ir atsiveskite naujų narių įRoosevelto vergijos vykdyto- 1 1 iIjams turavoja bpsai, kad girdi,: 

jištiesų komunistai “baugina” 
jų darbininkus. Bet nei Vienas

SUSIRINKIMAI

be

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopos mėnesinis susirin-

Draugai, nepamirškite da
lyvauti LDS 1-mos k p. susirin-1 
kime, kuris Įvyks šį ketvirta
dienį vakare (rugsėjo 7.) kaip 
8:00 vai. “Laisvės” svetainėj, i

Nežinia kodėl draugai nesu- .v x , i . . - i
sirenka skaitlingiau. Dabar, is tų ponų nepasa.ko kad NRA ĮgRANDAVOJIMAI 
oras biskj atvėso ir svetainėje Pasunklnta darbmmkams ver-j pAsIRANDAVOJA

--14. -j-4- d.’i -4. gija verčia juos eiti kovon uz i rAaiKAiwAvwA . jnetaip Šilta ; sėdėti. Reikėtų _ kreiptis Į ' raudo-: .Parsirąntla^ją fomišjuojJ kamba- :
nors vieną susirinkimą skait- ^ . . . . ■ . .
lingu padaryti. . ,nuėjus,. ka.pf.yĮet\intehųs ko-

Y^a labai svarbu, kad visi, 
nariai (dalyyautų,. nes ne visi; 
žino, kąip kųppos dalykai sto- > 
vi. T,odei atejkite visi.. Kreip
kite biskį daugiau atydos Į 
kuopos reikalus.

susirinkimą prisirašymui.
Valdyba.

' (210-212)

i riAi, garu apšiklomi, v^’ada šiltas 
, ’ vakiluo, visi šviesūs, sū langais ir
vos vadus šiais laikais, kuomet erdvūs. Išduodame1 ■po 7$įb į mėne- 
Amerikos Darbo Federacija ir‘į* *Mrs. Jusįne, 105 So. ? 3rd St. 

: - - - . - Brooklyn} N. ■ ų. i d j ) . :
■' f/- ’(210-212)1 socialistai užgiria darbininkų 

smaugimą sulig Roosevelto 
plano; < • x ■ i ■ ■.

Užmuštas Benamis su 10 
Apsidraudimų-Insurance

BROOKLYN.—Troke, palik-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Pąrsiduoda X-unch su 
sa'is modėrnišką,is įtaipyijiąi- 
kas' nauja. Parduodu todėl,

'kia atimti jį iŠ* vietos, ”kur dabar 
yra, nes ^iat, stątys namą. ,Kaina la
bai prieinama, Y Kas turi tinkiną .

YORK.—Vakar buvo 
kad trys jaunuoliai 
pabėgo iš Tombs ka- 
išlipdami ant stogo 

virvėmis

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
(Sept,) 7 d., įvyks mėnesinis 
susirinkimas LDSA 111 kuo
pos pas drg. M. Misevičienę, 
115 Montauk Ave., Brooklyn, 
N. Y., 8-tą vai. vakare.

Visos narės būtinai atsilan
kykite.

Koriiitetas.

Fordas Remia Hitlerį

REIKALAVIMAI
REįlKALINGĄS PARTNERYS

Reikdlingasz partirierys’ prie geso- 
lino stoties biznio—“Gas Filing.” 
Statom dvi stotis, labai geroje’ biznių 
yietoje Newarko mieste, tat reikia 
partnerio, nes vienam dvi stotis tin
kamai vesti yra sunku. Aš išmoky
siu dirbti- prie to -biznio. • Įnešimo' 
Reikalinga • $2000.00. Reikalaujant/ 
(sutinku įdėlius gražinti, i rV. Padžiu, 
nag,’354 Hijghlajul Ąve„ Kearny,;N-J. 

•i‘ ‘ ‘ (205-210)

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
. i DIENĄ IR NAKTĮ

DR, FILURIN 
.(Buvusio asistentų Hamburgo uAiversiteto 
LIGOS:' Odort, k rali jo it iytiės-šlapinimosi 
organų. Beskausmis " gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spcciaiištų visose ..ligose. ’< 
Valandos; 
NedčHomis 
113 W.

■ tarpe 
X-RAY

nuo 10 ryto iki 10 vakare 
: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
42nd ST. NEW YORK 
Broadway ir 6th Avenuę

Pasitarimai ir SOOO 
egzaminavimas

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic! Teatrą

VI- 
ils ir yis- j 

todėl, kad rei- Į.

PrahėŠąme^ kad mūsų kRinOs yla 
žjhhlai nupiginto^ anf viskd.' '

Plaukų Kirpimai Moterims. Taip
gi Finger WaVe Arba Marcei 35ct

Permanent waves nuę ,5$J5.OO iki 
$9.00/ Patarnavimais naujausios 
mados,, 1£83 metų? y , į' < į' T

Vyrams, nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už’ 5ųCj. vai
kams plaukų nūki^pimas 250.

Mūsų darbas yra artistiškas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

..-■SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! .

SAVININKAI MARČIUKAI , - 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

, Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
: Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 z Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts* 

I 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 fcridge Street

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street
Grand 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 
6th AVeblifc fahti 42nd Street 
1st Avdihie and 4th Street

J0JV45 STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas B^oad-, 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 
> Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

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

jde^imas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-SpinduHai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI.

DR. ZI NS
110 East 16 ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau firnihu ir chroniikas vyry ir 

moterų figas, kraujo ir odos 
*' Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St.# •J 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 dienQ
Telefonas Lackawanna 4-2180

tame naktį prie .1031 Liberty' vietą kur bizniavoti, naudokitės pro-U 
St., rado užmuštą, su perskel-1 ga;23_16 Sutphin Blvd> So Ja. .■ 
ta galva, benamį James Po-. maica, N. Y.- 
wėllį, 53 metų amžiaus. Pas, 
jį buvo dvejos apsidraudimo, 
(insurance) popieros ant $1,-Į 
500. 
j° 
kompanijose.

(210-212)

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuvė ge- 

Toliaus surasta dar 8 roję biznio vietoje. Krautuvė iš fron- 
apsidraudimai įvairiose J0 .ir 3 kambariai gyvenimui. Par-

v 4 davimo pnezast} patyrsite ant vie-_ . Yra manoma, tos,. .
kad jį kokie nenaudėliai ap- I 145 ^en Eyck St. Brooklyn, N. Y. 
draudinėjo, girdė nuodingu ! « (210-215)
alkoholiu, o kai jis pats nemi- - Tm/r <
re, tai jį užmušė, idant išsiko-; PAJ1ĘSKO.JIMA1 
lektuoti iš kompanijų ąpdrau- j PAJIĖŠKOJIMAS
dos pinigus. I Pajieškau partnerio į kriaučišką

Į biznį, prie išdirbimo moteriškų 
; “coatų”. Turi būt gerai patyręs ope- 

P ratorius prie to darbb, nemokančio 
' darbo nepriimsiu. Iželis mažas. 214 

Johnson Ave. Brooklyn, N. Y. Kas

Peiliu Išpielavo Kalėjime 
Grotas ir Pabėgo

NEW 
rašyta, 
plėšikai 
Įėjimo,
“dummy eleveiterio 
ir nusileisdami žemyn laukan 
kita drūta virve, kuria jie bu
vo :nusiviję iš paklodžių.

Pirmadienį vienas iš jų, 
Henry Simon, 20 metų am- 

jžiaus, buvo sučiuptas Times 
Square; ir jis papasakojo, 
kaip jie dasigavo į “dummy 
eleveiterį” pro štangutes; na
gi, peiliais išpjovė jąsias. Pe’-i 
10 dienų po 15 minučių kas-j

4-1 1 *4- * 4- —’ geleži- Apiplėštas “Alaus Darželisnes groteles, o kiti temydavo, p j c 
ar neateina sargybinis. Peilių I ant Grand btreeto 
ašmenyse buvo tyčia išlaužyta ] i ------------
šulcčs. taip kad peilis veikė j BROo.KLYN.-l .vai! nakti 
panašiai 1 pjūkleli. . ■ . ,. . 1 .. . ,* 4I pereitą pirmadienį penki gink- 
1 iv. iv.' .v r» 1 luoli plėšikai užklupo Rev- 

į Indzionksinas prieš, r dera- I View “alaus darželį”,' 44 
cinius Elektros Darbininkus .Grand st.; iškraustė iš saiiūno

1 • Jredzisterro ir kostumenų kise-
<■ BROOKLYN. — Teismas išr ;nių $188 ir jaii taikėsi nesdin- 
davė laikiną indžionkšiną, ku-^fis. Tuo tarpu atėjo policma7 
riuom uždraudžia 600-ams nas. Vieną plėšiką jis pa- 
strteikierių pikietuoti Levito n vėjingai peršovė. Ketumi kiti 
elektros daiktų dirbyklą. Nors pabėgo. Tuo tarpu šaliunė- 
tie darbininkai priklauso prifi buvo 25 gėrikai.- i Laike plėši- 
Ajnerikos Darbo Federacijos, mo piktadariai liepė'muzikan- 
bet NRA bosai ir valdžia vis tams grajyti, lyg kad’čia nieko 
tiek, nepakenčia jų kovos. Fe- tokio nebūtų, >

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I DĄRBININKU ĮSTAIGA
I v ,4< ■ • ■ ’

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
ktatų, Vestuvių, , Susirinkimu , ir 
tt. 1 Puikus šteičius su ‘ bau jau
stais įtaisymais. - Keturios bo- 
lių alleys. 11 ■

KAINOS PRIĘINAMOą'
949-959 Willoughby Ave.

i l.X : ’ ’ ’ V 'I f • ' ■
Tel., Stagg 3847

Aeracijos vadai,, tačiaus, su 
šuniška ištikimybe tarnauja 
NRA p,ojį,tįlf:ai prieš darbinin
kus) ' ‘

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Y.—žymus. 
Untęrmyer, 

kalbėdamas* 
apie automobilių fabrikantą 
Henrį Fordą ir NRA politiką^ 
pažymėjo, kad Fordas yra 
Hitlerio šalininkas irt kad jis 
matyt, slapta pinigaįš remia 
Hhįerio terorą ‘prieš žydus 
Vokietijoj.

YONKERS, N. 
advokatas Samuel 
pirmadienj čia

Čeverykų Taisytojai Eis 
į Visuotiną Streiką

NEW YORK.—700 čevery- t1 
kų taisytojų susirinko pereitą > Alvina *i ’"I* •• o • • j • J

Ona Delevienė, 34 metų, 20 
Ten Eyck St., mirė rugsėjo 3 
d. Bus palaidota rugsėjo 6 d. 
šv. Trejybės 'kapinėse.

4 < ' ■>

Karaliavičiūtė, 17 
sekmadienį į masinį mitingą .mėtų,; 288 SuydąnT St., mirė 
Irving Plaza svetainėje ir nu- rugsėjo 2 d. Palaidota1 rugs, 
balsavo iššaukti visuotiną 4 d. ’ Šv.. Jono - kapinėse. 
streiką tame amate. Streiko Laidotuvių apeigom rūpinasi 
pradžia bus toliaus paskelbta. ■ graborius J. Garšva.

Telephone, Eyęrgreen 6-5810

.1. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

y ■ .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilinę ir kerietąs veselijoms, 
kifiještynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
‘ r

1 Telephorie Stag£ 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

1' (tJndertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 

i karnai ir už prieipainą Rainą .
• ■'Parjsamdąu' 'automobilius: vestu-’ 
vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Artji Marcy Avenue) t 
' BROOKLYN, N. Y. ’

Ą-—a------------- ------ ---------------------- -
_______ 1 !-- tĄ ..Į.... j-Ą’- ■;________________ ■_______

' Ėvergręęn 7-8738 ' ; ? .<• * , Evefgreen 7-1643
n- > ’ '' '• ’ ' I « ■ j ... • J :

Lietuviai Męisteriai-Budavotojai o.,

ALEX & URBAITĖS ’ H
GENERAL CONTRACTORS

Carpentry, Painting 
Ar L Decorating , —

Pertaisome senus namus ir būda- 
' vojame naujus.- Perbudavojame fron- 

tus, sudedame duris1 ir įdedamė šie- 
,.tus (screens) į duris, langus ir 

porčiūs. j Dengiame stogus visokiems 
j namams ■ . i' * 1 . M < r »„ »

, 188 South, 3rd Street ,
. . .Brooklyn, N. Y* . ..... M <«».■«< «* • « * •- h

a <;

j 51 Mesefde Streėt 
Brooklyn, N. Y*....... ..

NOTARY 
PUBLIC

t JOT KMMJfKJtlOOQtJOfKJt <Jf lOtMMJOG

\ iir
TEL. STAGG 

2-5043

INCMATHEW F. SALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU įSTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS • DARBUS: 
•. mirusius' papvežam iš visų Žaliu, ir iš čia 

PASIUNČĮAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
, i PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 

W KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. ’ TURIM MOTĖM MIRUSIOMS MOTERIMS, 

* PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ SAVO.' 
ĮMYLIMUOSIUS PAŠhkvOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGERIĄUSIAI PATARNAUSIM.

' \' MUSų Raštine atdara dieną ir nakti. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
v Telefonas Ėvergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
v nuo 6

iki 4 kas dien, se red o m s ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd Si.




