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J KRISLAI ’!
Drg. Strižauskutis. 
Wilmerdingo Bedarbiai. 
Tik Kelios Dienos.
Jieško už Save Kvailesnių.

Rašo KOMUNISTAS

Draugas K. Strižauskutis 
(Cl. Strauss) iš Waterburio iš
rinktas atstovauti Amerikos 
lietuvius jaunuolių pasauliniam 
Paryžiaus kongrese prieš karą 
ir fašizmą. Pasirinkimas labai 
geras. Drg. S. yra energingas 

eJr drąsus jaunuolis. Visiems 
Connecticut valstijos draugams 
gerai žinomas jaunas kovoto
jas.

Delegacija į kongresą išva
žiuoja iš New Yorko rugsėjo 
13 d., vakare. Brooklyne, “Lais
vės” svetainėj antradieni ren

giamos išleistuvės draugui Stri- 
žauskui. Reikia, kad šios išlei
stuvės būtų didelės ir entuzias
tiškos. Visi Brooklyno ir apie- 
linkės draugai, dalyvaukite.

Drg. , Johnnie Orman, Jau
nuolių Komiteto sekretorius, ku
ris dabar darbuojasi Pittsbur- 
ghę apielinkėje, praneša: “Wil
merdingo plieno darbininkai be
darbiai sudėjo 65 centus pa
siuntimui jaunuolių delegato į 
Paryžiaus kongresą.” Tie keli 
centai yra paaukoti nuo drau
gų darbininkų su tuo karštu 
įsitikinimu, kad Amerikos lietu
viai jaunuoliai turi prisidėti 
prie pasaulinio jaunuolių kong
reso. Jie yra įsitikinę, kad ko
va prieš naują karą ir prieš fa
šizmą turi eiti pirmyn. Kitas 
paskutinį centą išėmė iš savo 
kišeniaus ir paaukojo tam dide
liam tikslui.

O jūs, draugai, kurie dirbate, 
kurie išgalite daug daugiau, ne
gu alkani bedarbiai plieno dar
bininkai, kodėl neprisidedate 
prie delegato pasiuntimo? Tu
rime sukelti $175, o tik viena 
diena beliko....

Priežodis sako: “Skęstantis 
žmogus ir už britvos stveriasi.” 
Taip yra su Chicagos menševi
kų “Naujienomis.” Grigaitis 
taip nusmuko nuo koto, jog des
peratiškai šaukiasi pagelbos. 
Jieško jis tos pagelbos patvo
riuose ir ant šiukšlyno. Atsi
menate istoriją tūlo niekšo Ku- 
preišio. Tai buvo ant šiukšlyno 
rastas elementas. Dabar ta ne
laiminga gazieta surado kokį ten 
kitą panašų sutvėrimą ir jo pa- 
gelba drabsto purvais ant So
vietų Sąjungos.

Nežinau to sutvėrimo. Bet jo 
lūpomis kalba tūlas F. Bulaw, 
Grigaičio ištikimas gizelis. Pa
vyzdžiui, tas sutvėrimas bando 
įkalbėti, kad Maskvoje ant gat
vės tūlai merginai surikus, “pa
sirodė būrys komisarų.” Matyt, 
ignorantas Bulaw nė to nežino, 
kad ten, jei&u ir buvo panašus 
atsitikimas, tai “pasirodė bū
rys” ne komisarų, bet milicijan- 
tų, kurie palaiko tvarką. Tąigi, 
matote, tik^k tokiam pasakoriui, 
kuris negali atskirti komisaro 
nuo milicijanto!

Bet ir tas baisus mergos “kly
kimas” pasirodo visai nebaisus. 
Pats pasakorius pripažįsta, kad 
ten buvęs išmestas tūlas sabo- 
tažninkas, kontr-revoliucionie- 
rius. Girdi, “komisarai” pasa
kė: “Draugai, nekreipkite aty- 
dos į šiuos Sovietų Sąjungos iš
davikus. Jie yra sabotažnin- 
kai, griovikai darbininkų indus
trijos.” Matote, o verkia Gri
gaitis, verkia jo nelaimingas gi
zelis Bulaw. Ir tegul verkia. 
Jie tiek laimės, kiek Zablackas 
ant muilo!

Taip, karšta tiems Sovietų 
Sąjungoje, kjirie nori griauti ir 
sabotažuoti socialistinę kūrybą. 
Neišgelbės jų ašaros visų pa
saulio menševikų supylus į vie
ną daiktą, net i jeigu jie verktų, 
pakol jų visų akys išvarvės.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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KUBOJ ORGANIZUOJASI DARBININKU, 
KAREIVIŲ IR VALSTIEČIU SOVIETAI

HAVANA.—Kubos revo
liuciniai darbininkai, karei
viai ir valstiečiai pradėjo or
ganizuoti Sovietus. Sovietų 
obalsis pasidarė labai popu
liarus. 13,000 cukraus dar
bininkų pareiškė, kad jie vi
si pasiims ginklus į rankas 
ir mušis prieš Jungtinių 
Valstijų imperialistus, jeigu 
jie drįs išlipti ant Kubos 
sausžemio. Kareiviai pa
reiškė, kad jie pasitiks “Am
erikos imperialistus kulkų 
lietumi.” Visoje Kuboje 
darbininkai, kareiviai ir val
stiečiai jungiasi prieš Jung
tinių Valstijų imperialistus, 
kurie grūmoja užsmaugti 
revoliuciją. Laikinoji Ku
boje valdžia norėjo nugink
luoti darbininkus, bet jie at
sisakė jos klausyti. Socia
listai ir renegatai remia lai
kinąją valdžią (juntą), bet 
masėse jos įtaka labai smun
ka. Junta laiko kulkasvai- 
dininkus prie Havanos dar
bininkų namo. Ji ketina 
apmokėti visas Jungtinių V.

ARMIJA NAUDOJA PRIEŠ STREIKIERIUS
HELPER, Utah. — Karo 

stovis paskelbtas Carbon 
apskrityje prieš streikierius. 
Pašaukta Tegu liar ė armija, 
ir darbininkams uždrausta 
susirinkimai, ant gatvių pa
sirodymas daugiau kaip 
trims žmonėms krūvoje, šo-

Ispanijoje Generalis Mainie- 
riy Streikas Plečiasi

MADRID. — tuo tarpu, 
kuomet įvyko valdžioje kri- 
zis, San Sebastian provinci
joj, šiaurinėj Ispanijoj, mai- 
nieriai / paskelbė gener’alį 
streiką. Apie 32,000 mai
nierių sustreikavo Asturias 
provincijoj. Taipgi laukų 
darbininkai Sevillės provin
cijoj grąsina generaliu 
streiku, jei žemės dalinimas 
nebus paskubintas. Nevyk
sta susitvarkyti > Ispanijos 
buržuazijai. \ i ’ - >

Buteliais Skleidžia > 
Propagandą Austrijoj

- •» »
ASCHACH, Austrija; — 

Vokietijos hitleriniai fašis
tai išrado naują būdą skleist 
savo propagandą. Šį naują 
išradimą pirmiausia naudo
ja ant Austrijos. Štai Šio
mis dienomis Aschacho mie
stelio, kuris stovi ant upės 
Dunojaus kranto, gyvento
jai pamatė upėje tūkstan
čius užkištų vyno bonkų. Tuoj 
pradėjo jas gaudyt, .many
dami, kad tai vynas [plau
kia. Bet atrado ką) kitą: 
bonkose prikimšta fašistinės 
Hitlerio . propagandos, at-'

Telephone Stagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c«

kapitalistų paskolas Kubai, 
grūmoja areštuoti revoliu
cinius darbininkus. Kol kas 
ji laikosi tik todėl, kad jos 
tarpe yra Sergio Carbo, ku
rį buržuazija skelbia komu
nistu. Jis nėra komunistas, 
jis'įtakos Turi darbininkuo
se ir juos apgaudinėja tik 
todėl, kad yra parašęs kny
gą. už Sovietų Sąjungą ir 
abelnai dangstosi kairiomis 
frazėmis, bet .dabartiniai jo 
žygiai yra prieš Kubos dar
bininkus.

Jungtinių Valstijų imperi
alistai sutraukė prie Kubos 
30 karo laivų ir vis daugiau 
siunčia. Karo laivyno mi- 
nisteris (sekretorius) Swan
son pribuvo ant kreizerio 
“Indianapolis”, bet nedrįso 
išlipti Kuboje, jis sėdi ant 
laivo. Floridoje ruošia prieš 
Kubą karo orlaivius, mari
nus ir kitas Jungtinių Vals
tijų imperialistų jėgas. Dar
bininkai, reikalaukite, kad 
Jungtinės Valstijos laikytų 
rankas šalin nuo Kubos.

‘i i:

kiai ir net religiniai suėji
mai. Armija pribuvo i^ 
Fort Douglas. Karo stovis 
paskelbtas, kad sulaužius 
mainierių streiką, kurie pa
skelbė kovą.-pž geresnes są
lygas ir reikalauja didesnių 
algų. ■. . V- f ;

Lloyd George Paniekino Kai
zerį Savo'Atsiminimuose

LONDON. — Nesenai iš
ėjo iš spaudos Lloyd Georgo 
Atsiminimų pirmas tomas. 
Juose kaizeris pavadinamas 
silpnuoliu, triukšmadariu ir 
egoistu (saumylių). Londo
no laikraštis “Evening 
Standard” paklausė kaize
rio, ką jis mano apie tai. 
Kaizeris telegrama atsakė, 
kad tokis Lloyd George iš
sitarimas yra’-“žemiau pa
niekos,” ant ko jis nekreipia 
atydos. '• "■11 *
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WASHINGTON. < —,• Re4 
publikonųi <senatorius Hat-i 
field iš- West!Virginia sako, 
kad NRA yra “rusifikacija” 
Amerikos. Jam atrodo, kad, 
ir ženkleliai išleisti su NRA 
yrą p^mėgdžibjimąs Sovie
tų. Kapitalistai pradeda bi
jotis ir patys savo šešęlio.

kreiptos specialiai prieš. Au
strijos valdžią. Mat, Austri
joj persekiojama fašistinis, 
judėjimas. Policija viena 
nepajėgė sugaudyt propa
gandinių bonkų, todėl , atva
rė visus to miestelio s gyven
tojus sau pagelbon. . » i k? .
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Plieno Darbininkai 
Išėjo j Streiką

PITTSBURG, Pa. — Vie- 
nuolika šimtų Walwort 
Foundry kompanijos darbi
ninkų išėjo į streiką. Rei
kalauja minimum 40 centų į 
valandą ir 20 nuoš. pakėlimo 
algų abelnai. Streikieriams 
vadovauja Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinė Uni
ja. ,

TŪKSTANČIAI DALYVAVO SOVIETŲ
ŽYMIU AVIATORIŲ LAIDOTUVĖSE

MASKVA.—-Penktadienį, 
rugsėjo 8 d., iškilmingai pa
laidoti aštuoni Sovietų Są
jungos aviacijos darbuoto
jai. Jie žuvo nelaimėje, ka
da jų orlaivis susikūlė. Dvi 
eilės raudonarmiečių stovė
jo išilgai gatves, kuriomis 
buvo gabenami kūnai žuvu
sių. Priešakyje maršavo 
didelis benas ir griežė laido
tuvių maršą. Labai daug 
buvo kvietkų.

Žuvusių draugų kūnai bu
vo pašarvoti Komunarų sve
tainėje. Per visą laiką ei
lės darbininkų ir darbinin
kių traukė į tą svetainę:

’ Žuvę draugai buvo ilgų 
mėtų kovotojai .• iįr ' atsako- 
mingi darbuotojai -Sovietų

Milžiniški Gamtos Tur
tai Sov; Sąjungoje

Šiomis dienomis išvyko 
Sovietų Sąjungos geologas 
I. M. Goubkin. Jis čia da
lyvavo geologistų kongrese, 
Washingtone, liepos mėnesį. 
Goubkin yra Sovietų vy
riausias-prižiūrėtojas tyri
nėjimo gamtos turtų, kurie 
randasi milžiniškuose plo
tuose Sov. Sąjungoj.

Prieš išvažiuosiant prof. 
Goubkin turėjo platų pasi
kalbėjimą su tūlais Ameri
kos pramonininkais ir laik
raščių korespondentais Am* 
torgo raštinėse. -Tarp kit
ko j is sakė,, kad Sov. Sąjun
ga i kasmet »• išleidžią 200,- 
000,000 rublių- tyrinėjimui; 
gamtos turtų, įvairių mine
ralų^ 4 Jis sako, kad Sovietų 
Sąjungoj dar yra neištirti 
milžiniški žemės plotai, ku-- 
riupse randasi įvairių) mine
ralų, kaip t tai:: mangano, 
asbesto,v platino ir aūlęso. 
j j Be to,» Sovietų šalyje* ta» 
po atrasti nauji aliejaus šal
tiniai, kurie dar nejudinti 
stovi. Prof. Goubkinas ap
lankė didžiuosius Amerikos 
aliejaus šaltinius vakaruose, 
apžiūrėti priemonių aliejaus 
išdirbystėj. Apie tai jis sa-' 
kė, jog Sovietai pirktų iš 

‘Amerikos daug ( prietaisų 
aliejui; traukti iš žemės, jei 
tarp Amerikos ir > Sovietų 
būtų kitokie saūtikiai.; <d i

St. Louise dar Septyni Mirė 
nuo Miegligės

ST. LOUIS. — Miegligės 
jokios priemonės negali su
stabdyti; kasdien vis dau
giau ir daugiau suserga ir 
miršta. Iki šiol tąja liga 
mirė šio miesto ribose 98 
ligoniai; gi serga tąja liga 
—635 asmenys. Kol kas 
daktarai dar nesurado tos 
ligos bakterijų bei priežas
čių.

Sąjungos aviacijoje. P. Ba
ranov veikė caro laikais ir 
buvo ilgai laikomas .kalėji
me. Dabar jis buvo pirmi
ninkas Sovietų aviacijos, 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narys ir narys ei
lės kitų atsakomingų įstai
gų. Kartu su juom žuvo ir 
jo gyvenimo draugė.

A. Goltzman, kaip ir Ba
ranov, paprasto darbininko 
sūnus ir revoliuciniame vei
kime dalyvavo jau nuo 16 
metų amžiaus. Narys visos 
eilės atsakomingų įstaigų ir 
komitetų.1 ■ ‘Kiti žūVę yra 
Zarzar, Gorbunov, Petrov, 
Dorfinan ir Plotnikov. Jų 
mirtis yra didelis nuostolis 
Sovietų Sąjungai.

Rezignavo Ispanijos 
Premjeras ir Kabinetas

MADRID, Ispanija. — 
Rezignavo Ispanijos premje
ras Manuel Azana su, savo 
kabinetu; kol kas Ispanija 
pasiliko be valdžios. Sako
ma, Azana‘padavęs rezigna
ciją po pasikalbėjimo su 
prezidentu Zamora. Buvo 
oficialiai paskelbta, jog pre
zidentas Zamora ' atsisakė 
išreikšti savo pasitikėjimą 
Azano kabinetui. Iki šiol 
dar nėra žinių apie, sudary
mą naujo kabineto.’'

; Dabar Ispanijoj .• plačiai 
kalbama apie suformavimą 
kitokios valdžios, negu buvo 
iki šiol. Sakoma, norima 
suformuot taip vadinamą 
nacionalę valdžią, kuriom tu* 
retų įeit atstovai nuo visų 
partijų—dešiniųjų ir kairių
jų. Manoma, kad greitu lai
ku turės būt visuotini rinki- > 
mai-balsavimai. ■ -

Dešiniųjų partijų vadai 
planuoja neįsileisti į naują 
kabinetą socialistų atstovų. 
Gi socialistų Vadai nemano 
pasitraukt iš rinkimų, tik 
nesą užtikrinti, kad jie ga
lės suvaldyti savo eilinius 
narius.

Berne, Šveicarija.—-Vieš-: 
būtyje Bellevue staiga mi
rė Iraų’o karalius Peisai. Jis 
buvp 48 metų amžiaus. •

ŠILKO INDUSTRIJOJE PLEČIASI
GENERALIS DARBININKU STREIKAS

PATE RSON.—Jau virš 
15,000 šilko darbininkų ir 
darbininkių bei dažytojų 
yra kovos lauke. Sukilo au
dimo vergai prieš savo iš
naudotojus. D a r b d a viai, 
pasinaudodami krizio metu, 
nukapojo audėjams, verpė- 
jams, dažytojams ir kitiems 
tekstilės darbininkams al
gas iki badavimo laipsnio. 
Patersono darbininkai, va
dovaujami Nacionalės Au
dimo Darbininkų unijos, pa
skelbė streiką. Eiliniai dar
bininkai privertė paskelbti 
streiką ir reakcines unijas. 
Eiliniai darbininkai po obal- 
siu: “Apjungkime savo eiles 
už geresnes sąlygas 'ir al
gas”, tvirtai laikosi. Dirb
tuvė po dirbtuvei užsidarė.

Patersono darbininkus pa
sekė Easton, Pa., audėjai, 
paskelbdami generalį strei
ką. Eastone streikuoja apie 
4,000 darbininkų ir darbi
ninkių, ir visai suparaly
žiuota audimo industrija.

Kituose audimo centruo
se Allentown, Bethleheųi, 
SharAokin ir kitur plečiasi 
streikas ir grūmoja apimti 
visą tekstilės industriją. Iš
naudotojai nusigando to. 
Jiems į pagelbą atėjo jų val
džia. New York “Times” 
praneša,- kad New Yor
ke laikė darbdaviai ir re
akcinių unijų vadai slap
tą konferenciją, vadovystėje 
senatoriaus Wagner. Kon
ferencijoje dalyvavo apie 
100 darbdavių ir kitų dar
bininkų neprietelių, kurie 
prie uždarų durų planavo, 
kaip sulaužyti audėjų strei
kus.

Darbininkai iš savo pusės 
rengiasi tvirtai kovoti. Sek
madienį, 10 d. rugsėjo Pa- 
tersone įvyko plati šilko 
darbininkų k o n f e rencija, 
kurią sušaukė Nacionalė 
Audimo Darbininkų unija. 
Konferencijoj turėjo daly
vauti delegatai iš visų šilko 
industrijos centrų. Konfe
rencijos daviniai mums dar 
nežinomi, bet tiek, žinome, 
kad jie tvirčiau sujungė sa- 
'^o eiles kovai prieš išnaudo
jimą ir už revoliucinę uniją<

K. Strižauskas Jaunuolių Delegatas į Paryžių
Lietuvių Jaunuolių Naci- 

onalis Komitetas siunčia į 
pasaulinį jaunuolių suvažia
vimą delegatą. • Delegatu 
yra jaunuolis K. Strižaus- 
kas (Strauss) iš Waterbury, 
Conn., kuris energingai dar
bavosi jaunuolių, veikime ir 
vadovavo vietos chorą. Ant
radienį, 12 d. rugsėjo, jis at
vyks į Brooklyną. Tą pat 
vakarą jaunuoliai rengia 
jam pasitikimą “Laisvės”

Darbininkai Visų -Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 

f 1 . j

N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaim&ite
Pasaulį! ’

Metai XXIII, Dienraščio XV

Šilko darbininkai ir darbi
ninkės visi laikykitėą/Kietai 
kovos lauke, o jūsų pergalė 
neišvengiama. Masiniai 
lankykite pikietų linijas. 
Stokite į Nacionalę Audimo 
Darbininkų uniją, nes ji yra 
darbininkų ir del darbinin-. 
kų reikalų apgynimo. Tver
kite eilinių narių komitetus, 
apsijungdami su kitų unijų 
nariais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS)

Greenwich, Conn. — Čia 
prieplaukoje nuo eksplozijos 
užsidegė laivas Litą. Lai
ve esanti žmonės išsigelbėjo, 
o laivas sudegė.

Berlin. — Vokiečiai atsi
prašė Amerikos už hitleri
ninkų sumušimą dviejų Am
erikos piliečių Vokietijoj,— 
prižadėjo smarkiai nubaust 
kaltininkus-fašistus.

• Z- ' ‘ I '

Madridas. — Žymūs ispa
nų politikieriai priešingi 
Jungt. Valstijų imperialistų 
įsikišimui į Kubos reikalus 
dabartiniu laiku. Sako, 
Amerika turi žinot, kad įsi
veržimas Kubon pakenktų 
Amerikos reikalams visoj 
Lotynų Amerikoj.

Panama. — Panamos res
publikos laikraščiai smar
kiai priešinasi Amerikos 
ginkluotam įsikišimui į Ku
bos revoliuciją.

New Orleans, — Čia parr 
bėgo iš Kubos tūlas stam-. 
bus biznierius, Fenner, ir 
sako, kad Kuboje revoliuci
ja yra niekas kitas, kai “ko
munistų sukilimas.” Girdi, 
Amerikos ginkluotas įsikiši
mas ten labai reikalingas.

Areštuoja Streikierius
SCRANTON. — Policija 

ir valstijos šerifai užpuolė 
streikierius prie Penn Min
ing Co. ir areštavo 125 pl- 
kietininkus. Vėliaus visus 
kitus paleido, pasilaikė tik 
tris kovingesnius mainie- 
rius. Policija veikia pagal 
įsakymą g u b e r n a toriaus 
Pinchot. ' ?

svetainėje.
Central Brooklyno dalies 

gai paaukojo delegato 
mtimui $3.00. Aukojo:

A. Paužuois, J. Navals- 
V. Mikolenas, E. Mil- 

ir W. Kulik po 25c; L.

drai 
pasi
V. Ktliliauskas 65 centus, K. 
Rivydas ir K. Baniulis po 
50c ;i 
kas, 
len
Karizna 10c. Tai pasidarba
vimas LDS 50 kuopas narių. 
Kas sekantis ateitį pagal
bą pasiuntimui jaunuolių 
delegato?
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L Šis pasmerkimas mūsų draugų kovotojų mirti įtiktai 
parodo tą baisų: fašistų įtūžimą prieš judėjimą, kuris ple-
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tatared m secon class matter March 11. 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ender the Act of March 8, 1179.

Rugsėjo Mėnesio 29 ir 30

kų nuvertimui fašistų diktatūros. Kelios dešimtys tūks
tančių—geriausių draugu,’ kovotojų, su Tįalmannu ir 
Torgleriu priešakyje,—tębesėdi sukišti į kalėjimus; dau
gelis jų laukia mirties paskelbimo per fašistinius teis
mus/daugelis jų laukia būti nugalabintais-kalėjimuose, 
kaip jau ne su vienu draugu fašistai pasielgė.

Bet Hitlerio kruvinieji banditai, šitaip darydami, re
voliucinio judėjimo Vokietijoj nesulaikys,' kaip jp; nęsu- 
laikė nei jokįs; buržuazijos budelis jokio kitoj šalyj. Ta
sai judėjimas augs ir stiprės! Prali^as nekasų kęųiuni- |Hmįs telkėsi didelis būrys

(Pabaiga)
IV. Darbininkų Susirinkime

Kai mes atvykome prie ‘ t 1 •
teatro rūmų, ties teatro du-

Minėtomis dienomis akys viso pasaulio darbininkų ir 
šiaip pažangaus elemento, priešingo imperialistiniams 
karams, bus atkreiptos į New Yorką. Čia įvyks Anti- 
Karinis Kongresas, kuriame, manoma, dalyvaus tūkstan
čiai delegatų nuo visokių darbininkų ir intelektualų or
ganizacijų. .

Šaukimą šitam kongresui išleido Amerikos intelektua
lai—rašytojai ir pro tauto jai—su Sherwood Anderson, 
Theodor Dreiser ir Ųpton Sinclair galvinyj. Daugiau 
kaip 100 visokių nacionalių organizacijų parėmė šį suma
nymą ir ėmėsi už darbo sušaukti kongresą ir*padaryti jį’ 
ryškiu. > ' ! \ ' i : r ,

Taigi Anti-Karinis Kongresas jau labai arti ; jis įvyks- 
, ta nepaprastu laikotarpiu. Laikotarpiu, kuriame imperia
listinės šalys pasiruošę naujai skerdynei, kuriame fašisti
nė Vokietija dūksta; kuriame imperialistinio karo pavo
jus :yra daug didesnis, negu jis kada nors yra buvęs.

Šisf kongresas yra bendro fronto pagrindais ruošiamas 
kongresas. Iškarto net Amerikos socialistų partija buvo 
apsiėmusi dalyvauti, bet paskui, matydama kongreso di
delį; pasisekimą, ėmė šitam darbui kenkti ir, pagaliaus, 
pasitraukė iš bendro fronto. Neveizint to, daugelis so
cialistų partijos lokalų, daugelis kuopų ir doresnių atski
rų Veikėjų dalyvauja kongreso šaukime ir, be abejojimo, 
dalyvaus pačiame kongrese.

Is Europos atvyksta šin kongresan, be kitų, žymusis 
Francūzijos proletarų rašytojas-novelistas ir veikėjas 
Henrikas Barbusse, o taipgi Anglijos proletariato vadas- 
vetįjanas Tomas Mann. Pastarajam, tiesa, Amerikos 
korišųlataš Londone atsisakė duoti vizą. ' Tuomet iš Ame
rikos darbininkų organizacijų pasipylė protestai, siun
čiam! darbo’ departmental ir valstybės sekretoriui, įMrt 
Hulį;, Šiuo tarpu tiek jau žinoma, kad visas šis reikalas 
pasėstas konsulatui “persvarstyti.” Veikiausiai, todėl, 
kadzTom Mann bus įsileistas ir jis dąlyvaūs mįnėijam 
kongrese. z

Kąveikia lietuvių darbininkų organizacijos šituo rei
kalų? Ar jau turi jos išrinkę savo delegatus? Apie»tai 
kiekvienas veikėjas turi pagalvoti. Jei ne-—reikalinga 
kuoveikiausiai veikti. Ypačiai į tai turi kreipti daug 
domėsio rytinių valstijų lietuvių darbininkų organizaci
jos, iš kur daug lengviau delegacijas pasiųsti.

Vįikit, drauges ir draugai, greitai ir uoliai!

stų darbininkų kraujas tiktai kiečiau užartavos mases 
komunistų ir pakreips linkui komunistinio judėjimo dar 
tūkstančius rtaujų darbininkų ima.sįų.

Mūsų pareiga remti Vokietijos Komunistu Partiją. 
Šiuo tarpu į lietuvių ,darbininkų organizacijom išsiuntinė
ta blankus parinkihiui aukų, kurioš dalinsis puriau: Lie
tuvos Komunistų Partijai ir Vokietijos Komunistų Par
tijai. Tolydžio, mūsų, pareiga kovoti prieš fašistus, čia 
pat Amerikoje, kurie palaiko budelius mėsinėtojus mūsų 
draugų; Vokietijoj! ■ ; . ; . . ,

TRUMPMENOS
I ’ <. į '

Prūseika ’ įierjsispausdina 
savo organe !iš Lovestono la
pelio “kritiką” Komunistų' 
Partijos atviro laiško. Ta 
“kritika” susideda iš šmeiž
tų ir niekinimų mūsų Parti
jos. Kitko iš tų žmonių 
laukti, žinoma, būtų didelė 
klaida. > .

Jie skelbiasi esą “plačių 
pažvalgų” ir sakosi, jiems 
rūpįs. . “apšvietimas savo 
skaitytojų.” P a ž i ūrėkime, 
kaip jiems tas rūpi. Norint 
sukritikuot laišką, jis reikė
tų juk perspausdinti arba 
paduoti iš jo plačias citatas. 
Renegatai- Lbvestonas-Prū- 
sėika nepadaro nei vieno to. 
Jie tikritikūoja” tai, ko jų 
skaitytojai nėra skaitę. Ši- 
(taip, elgsis, yra ^bjauru, bet 
tai tokia mūsų priešų “lini
ja!”' •

Karinį kongresą lietuvio 
jaunuolio (Straus7Strižąus- 
ko) reiškia dar vięną žings
nį pirmyn. Tai parodo mū
sų jaunuolių judėjimo rim
tumą ir stiprumą. Sugrįžęs, 
d. Straus galės „padaryti 
daug naudos visam jaunuo
lių judėjimui. Mūsų organi
zacijos ir pavieniai draugai 
tūri paremti šį žygį medžia
giniai.

Jaunuoliai, atsiminkite, 
kad sekančiais metais Mas- 
kvoję įyykstą Spaytakijąda. 
Mes turėsime pasiųsti de- 
legąęijąjy nuo lietuyių jau^ 
nįiolių-sportinįnjkų.j lyiejtų- 
yijų Darbininkų .Ęusivieniji- 
ihas savo Piimajam Sėiipe 
nutarė į Spj^’takijadą pa
siųsti' vieną savo riarį. Rei
kia apie'tai galvoti, ruoštis 
jąu dabar./' ’ •

Triiputėlį anksčiau, negu prasidės Amerikos Anti-Ka
rinis Kongresas, Paryžiuje įvyksta Tarptautinis Jaunuo
lių ‘Anti-Karinis Kongresas. Į šį kongresą Amerikos jau
nų darbininkų organizacijos siunčia savo delegatus. Lie
tuviai jaunuoliai taip jau neatsilieka; siunčia savo dele
gatų gabų veikėją Klemensą Strižauską, iš Waterbury.

Jaunuolių judėjimas pas mus jaunas, todėl jis reikalin- 
gasĮplacios moralės ir medžiaginės paspirties iš visų mūsų 
organizacijų. Pasiuntimas delegatų į Paryžių reiškia 
apie $200 išlaidų. Jaunuoliai pasitiki, kad suaugusiųjų 
organizacijos ir pavieniai draugai ateis į pagelbą. Mes 
kviečiame visas mūsų organizacijas paremti šį didelį ir 
labM svarbų jaunuolių pasirįžimą!

Garsusis Franci jos rašy
tojas-novelistas, Henrikas 
Barbusse, < atvyksta Ameri
kon. Jis. dalyvaus Anti-Ka- 
riniam Kohgrese, kuris 
įvyks šio mėnesio pabaigoj. 
Savu laiku kontr-revoliuci- 
ninkai lovestoniečiai skelbė, 
būk Barbusse esąs išmestas 
iš Franci jos .Kompartijos ir 
būk jis einąsAsu jais (“visas 
svietas su manim!” Prūsei- 
kos pasaka), lęvestoniečiais. 
Tai buvo eilinis blofas, ku
rio pas tuos žmones netrū
ko ir netrūksta.

' Šiuo tarpu įeina vajus už 
gavimą kuodąugiausiai jau
nuolių į LDS. Andaį bū
vant Philadelphijoj . jaunuo
liai džiaugėsi turį suorgani
zavę savo LDS; kuopą. Wa
terbury taipgi įsikūrė jau
nuolių kuopa. Patersonie- 
čiai jaunuoliai ruošiasi grei- 
,tu laiku įsteigti ten LDS 
kuopą. Pasirodo, kad su 
jaunais darbipinkais organi
zacinis darbas eina daug 
sklandžiau, negu su suaugu
siais.

Kaip Su Kompartijos Sukaktuvėmis?
| y ■ ,

Labai mažai girdisi iš kolonijų apie organizacijų ruo
šimąsi minėti Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 14- 
kin££ sukaktuves, kurios sukanka šį mėnesį. Mažai gau
nantį iš draugų bendradarbių raštų tuo reikalu. Jau mi- 
nėjįįne, kad rugsėjo mėn. 23 dieną išleisime “Laisvę” 
spefiįaliai paaukotą tam reikalui. Todėl rašykite, drau*- 
gaijir draugės! Nelaukite paskutinių dienų!

Straipsniai turi būti trumpi, neilgesni kaip 3-4 pus
lapy mašinėle rašyto rašto. Ilgesnių negalėsime sunau
dotai

Dar, beje, jų vienas me
las tai, būk “Stalinas numa
rinęs Razianovą”, kuris bu
vo pagautas kontr-revoliuci- 
rliam darbe. Bet tai nieko 
nebuvo paųašaųs. Kapsu
kas rašė, jog Razianovas 

< kaip, f gyveno, .. taip gyvena 
Sovietų . Sąjungoj. Ar jie 
atšauks Trada tąjį melą?!

Kokius planus, draugai, 
darote del būsimo mūsų 
spaudos vajaus? Verta 
apie tai išanksto. pagalvoti.

t • • \ ! . •

Vienuolika Pasmerkta Mirčiai

Šitokių melų pilnas rene
gatų laikraštis. Ar Prūsei- 
kos pasekėjai kada nors 
rimtai pagalvojo, kur link 
juos nuves tasai jų vadas, 
kurio visa programa suside
da iš melų ant komunistų ?!

' * r- .... .... ......... ... ... .
Dgr vienuolika Vokietijos komunistų tapo nusmerkti 

mirčiai. Devyni Duesseldorfe.ir du Karaliaučiuje. Jiems 
buslnukirstos galvos. Du komunistai tik nesenai' buvo 
nužudyti. Abu mirė didvyriškai, drąsiai, skelbdami, kad 
jų purtys nenueis veltui; kad fašistai budeliai tuomi sau 
greičiau galą priartins. ,

Ko abejojimo, kad ir nusmerktieji vienuolika draugų 
nenusigąs aštraus kruvinųjų nazių kirvio. Jie mirs drą
siai;;'augšt air laikydami iškėlę raudoną kovos vėliavą, 
kaip jau^ra mirę šimtai tūkstahcių komunistų visame 
kapitalistiniame pasaulyje.

Darbo departmentas skel
bia, būk liepos mėnesį J. V. 
darbininkų algos pakilo 7.9 
nuoš., bet tas pats depart
mentas pripažįsta, kad mai
sto kainos krautuvėse paka
lę 8.3 nuo. Tai NRA aro 
atneštas gerbūvis!

į' Nors reakcija žiauri ir ji 
plačiai šėlsta, tačiaus Ar
gentinos lietuviai darbinių? 

’kai vistiek \ pajėgia išleisti 
s&vo laikrąštį “Rytojų”, kū- 
įriš pilnas žinių . iŠ to krašto 
darbininkų gyvenimo. Ga
nome 17-tą/‘Rytojaus” nu
merį. Turį kelis centus ir 
‘n.prį susipažinti su Argenti
nos darbininkų gyvenimu ir 
kovomiį prikalė Jų|$^iįsaky^ 
ti “Rytojų”. Galima tai pa
daryti per “Laisvę”;

R. Mizara.

* -Pasiuntimas į> Paryžiaus 
Jaunuolių Tarptautinį Anti-

Vienas į Kapus, Kitas už 
GyotzU • "

■ ^GRUZDŽIŲ VALS.—Dar
gaičių kaime’begerdami su
sipyko V. Baltys įr R. Ra
dauskas. Bąktys pasigro
bęs peilį smogė Radauskui ir 
ant vietos nudūrė. Baktys 
suareštuotas.

žmonių. Susirinkimas buvo 
nuskirtas lygiai penktą va
landą ir todėl policija nieko 
neleido !į vidų. Būrys vis 
augo. Borisas išsiėmė’ iš 
kišeniaus mažą raudoną 
žvaigždę ir prisisegė prie 
krūtinės. Mus tuojau apsu- 
ipo darbininkai ir pradėjo 
klausinėti apie Sovietų Są
jungą. Į mus artinosi vis 
nauji žmonės. Ir !tik tuo
met aš ant Boriso krūtinės 
pastebėjau raudoną žvaigž
dę. Tai ši žvaigždė sutelkė 
apie mus tokį didelį darbi
ninkų būrį.

Būrys pradėjo judėti. Po
licija'pasidalino į du būrius 
po 25 žmones. Paskui juos 
sugužėjo darbininkai. Ant- 

> ras būrys įėjo tik tuomet, 
,kai viis darbininkai suėjo 
vidun.

Salė buvo pilnutėlė, bet iš 
lauko grūdosi vis daugiau 
darbininkų. Mes sų Borisu 
atsisėdom pačiam salės vi
dury.

' Į f * • <

i Susirinkimas buvo neblo
gai paruptas. Aut sienų 
kabėjo dideli plakajtai: “Bal
suokit už. darbininkų—vals
tiečių partiją,” “Broliškai 
sveikinam ,Sa^ięįų: Sąjungos; 
darbininkus ir’ valstiečius!” 
ir daug kitokių obalsių.

Pagaliau, . salė nurimo. 
Tribūnoj pasirodė draugas 
Sano. Sano kalbėjo labai 
greitai. Jis pasakojo apie- 
streikus ir. valstiečių sukili
mus, kuriems vadovavo dar
bininkų-valstiečių partija. 
Jis kvietė eiti Didžiosios 
Spalio Revoliucijos keliu, 
Lenino pėdomis.

Ištarus šiuos žodžius, sė
dėjusieji salėj policininkai 
vienu balsu sušuko: “kin- 
dži”' (uždraudžiu)! Salė su
judo. Bet Sano vėl kalbėjo, 
vengdamas minėti Lenino 
yardą. Tik ir vėl Sano ne
galėjo apsieiti nepaminėjęs 
Lenino. Dar kartą polici
ninkai suriko “kindži” i,r 
Sano uždraudė kalbėti. Tuo- > 
met salėj pakilo koks tai 
jaunuolis ir suriko:—“Šalin 
kapitalistus, lai gyvuoja 
darbininkų—valstiečių par
tija. 1 Lai gyvuoja Sovietų 
Sąjunga! Lai gyvuoja sRevo- i 
.įiucija!” I ' • t i :

Visi sėdėjusieji salėj pra
dėjo garsiai šaukt “ura.” 
Policininkai bėgiojo po salę, 
bet įj!juos niekas ir domės 
nekreipė. P Kai salė aprimo, 
tribūnoj pasirodė policijos 
viršininkas.

—Nei vienas darbiriinkų- 
valstiečių partijos kalbėto
jas negaus žodžio.- Jei kas 
išdrįs kviesti prie revoliuci
jos, susirinkimą tuojau už
darysim.. 1
' Tribūnon užlipo koks tai 
aukštas žmogus. Jis kalbė
jo kapitalistų partijos var
du:* ■! ! • ’ • ! •
.—Tik imperatoriaus val

doma Japonija virs galinga

I ti saulės spinduliai, nes nej- 
būvo langų. ' Grįeios grin
dys buvo išklotos senomis 
praskydusiomis cinovkomis. 
Supuvęs stogas nei kiek ne
saugojo nuo lietaus.

Tani mums padavė kokio 
tai gėralo, kurį vadina ar- 

Salėj pakilo toks triukš- bata. Mes godžiai pradėjo- 
mas, kad kalbėtojas turėjo x‘
apleisti tribūną.

Tai vienam, tai kitam sa
lės kampe rodėsi darbinin
kų—valstiečių partijos kal
bėtojai ir tęsė Sano neuž
baigtą kalbą.

Policija uždarė susirinki
mą ir pradėjo vyti iš salės 
susirinkusius. - > >

Lauke mes susitikome su
Sano. Jis su mumis , atsis
veikino ir pranešė, kad turi 
apleisti Tokyo.

šalim. Revoliucija Japoni
joj nepasiekiama svajonė...

V. Japonijos Kaime
Sano mums paliko laišką 

j savo tėvą Tani, kuris gy
veno gana toli nuo Tokyo. 
Mes išvažiavome į Sano tė
vą gelžkeliu. Galų gale mes 
atvykome kaiman, kur gy
vena Tani, Sano tėvas. Tani 
buvo apie 55 metus, bet jis 
dar atrodė gana- tvirtas. 
Jis perskaitė laišką ir gana 
šaltai, su nepasitikėjimu iš 
karto į mus pažiūrėjo. Pa
galiaus paklausė ko mums 
reikia. Aš jam paaiškinau 
savo atvažiavimo tikslą.

Tylėdamas Tani;užsidėjo 
šiaudinę plačiais bryliais 
skrybėlę ir p a k v i etė 
eiti su ; juo. Visą kelią mes 
tylėjome. ' Laukuose pasiro
dė daugybė panašių į Tani 
skrybėlę šiaudinių skrybė
lių! Iš. po brylių nesimatė 
žmonitri veidų. Laukai bu
vo išdalyti į mažutėlius 
kvadratus. Iki keliu vande
ny abiejose kelio pusėse dir
bo vyrai ir moterys. Jie so
dino ryžius. Laukuose nesi
matė nei vieno arklio. Lau
kuose viešpatavo mirties ty
la. Prie pat kelio koks tai 
valstietis arė jaučiu lauką. 
Visi kiti dirbo kauptuvais.

—Kodėl gi jūsų laukuose 
taip maža gyvulių?—pert
raukiau Tani tylėjimą.

—O ar jūs pastebėjote 
mūsų laukų didumą?—klau
simu į klausimą atsakė Ta
ni.—Mūsų sklypeliuos ir 
žmogui nėra kur pasisukti. 
Vienok mūsų kaime yra ir 
turtuolių.

Ir jis galvos linktelėjimu

nne gerti, nes nuo karščio 
mus kankino troškulys. Tani 
pasidarė kalbesnis.

—Japonijos valstiečiai la
bai ,kantrūs, bet dažnai jų 
kantrybė trūksta. Tuomet 
jie sukyla. Aš atmenu šim
tus tokių sukilimų. Visus 
sukilimus paskandino krau
juose. Nėra metų, kuomet 
valstiečiai nesukiltų prieš 
savo ■ šeimininkus. Iki pas
kutinių metų mes aklai su
kildavome. Mes nežinojome 
ko siekti ir ko reikalauti. 
Mūsų jėgos išsiblaškydavo 
ir buvo lengva malšinti mūs 
sukilimus. Jūsų revoliucija 
daug ko mus išmokino. Da
bar mes suprantame darbi
ninkų ir valstiečių sąjungos 
svarbą. Mūsų revoliucija 
ne už kalnu.

*- o

Jis nutilo. Tuomet atsis
tojo Borisas ir papuošė val
stiečio krūtinę raudona U- 
ralo akmenų žvaigžde.

(Iš “Skaitymo Knyga.”
V. Šimėno vertimas).

IŠ MAINIERIŲ GYVENIMO

SUTERSVILLE, PA.

apielinkėj mainieriai 
skurdą, 

visur 
ri-

šioj 
pergyvena didžiausią

Nors tas mėlynas ara 
išdėstytas, bet be jJ>kio paj
nimo’ ’darbininkams iš to nesi
mato; kaip pirmiaus skurdo, 
taip ir dabar tas pats.

Kapitalistų spauda ir radio 
visada rėkia, kad kur tas 
plėšrusis aras lange randasi, 
tai ten yra dirbama trumpes
nės valandos ir padidinta mo
kestis, bet viskas kaip tik at
bulai yra.

Šioj apielinkėj jokio naujo 
darbininko niekur neįsileidžia, 
bet tie, kurie dirba, tai dirba 
net po dešimt valandų ir dir-' 
ba dieną ir naktį už tą 
mokestį, kaip pirmiau, 
yra primetama keletas 
tų už toną anglies, o
kitas darbas atliekama uždy-

seną
kur

cen-
visas

Darbininkai labai pradeda 
nerimauti. Vietomis net pa
sireiškė lokalinių streikų, bet 
senosios unijos viršininkai bi
josi prisileisti prie didesnio- 
streiko; jie visaip nurodo,

parodė į ariantį jaučiu vals- ,<ad reikia būt ištikimiems ši- 
.• .. tai NRA sistemai, o viskas
ie . v v bus sutvarkyta.

Bet jų maža. A Įsa ze-| Dabar kompanijos skubina
me, kurią jūs matote, prik- si kaip greit galint užpildyti i i ! n r _ 1 . .lauso dvarininkams. Mes 
iš jų' nuomojame žemę. Dva
rininkui mes mokame tokią 
didelę nuomą, kad daugumai 
prisieina mesti žemės ūkį ir 
eiti į miestus. Japonijoj du 
kartu į metus < subręsta ja
vai. Bet ir tie valstiečiai, 
kurie turi savo žemės skly
pelius, negali suvesti galo 
su galu. Jūs apvažiuokite a augi aus

nerasite | dirba ištisą laiką.

orderius ant didžiųjų ežerų ir 
dar kalnus anglių prisipilti 
aplinkui mainų, kad gerai pri
sirengt ant žiemos su angli
mis; tai tąsyk kompanijos pa
čios uždarys mainas, ir vėl 
mokestį kirs. O ir dabar ku
rie kasdieną dirba, bet su šei
mynomis negali pragyventi.

Teko matyti keletą vietų, 
kur anglis yra pilama į at
sargos sandėlius, kur po 6 ir

> gariniai “ševelai” ‘
visą Japoniją ir 
valstiečio, n e p a s k endusįo 
skolose. Mes visiems sko
lingi. Mes dirbame po 16 
valandų per dieną ir badau
jame. Mūsų vaikams daž
nai trūksta ryžių žiupsne
lio. Dabar jūsų laukuose j 
dirba tūkstančiai traktorių, 
o mes dirbame taip, kaip, ir 
600. metų atgal.
t Mes sugrįžome į i Tani grį- 
čią. Jo^grįčion negalėjo įei-

Kapitalistai su tuo mėlynu 
vanagu darbininkus prives- 
prie to, kad šita žiema bus 
daug sunkesnė už pereitą, ba 
tas jųjų N.R.A. arba “we do 
our part” tai tik del jų naudai 
išgalvoto, o darbo klasei iš 
to nieko gero.

Visų darbininkų pareiga' 
stot į griežtesnę kovą prieš 
tokią išnaudojimo sistemą ir 
kovot už savo teišes ir žmoniš
kesnį gyvenimą. ’
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Nominacijų Blankos
0 Visų ALDLD kuopų par

eiga grąžinti Centro Komi
teto nominacijų blankas ne 

vėliau 15-tos dienos rugsėjo 
'(Sept.) Nuo 5 iki 15 d. lai
ką pratęsėme todėl, kad 
daugelis kuopų prašė tą pa
daryti. Ne vėluokite, nes ki
taip nebus galima priskaity- 
ti balsus.

Paskaita Apie Kom.

Visoms ALDLD kuopoms 
Jungtinėse Valstijose yra 
išsiuntinėta pąskaita, lapelio 
formoje, apie Komunistų 
Partiją ir jos rolę klasių ko
voje. Tą paskaitą privalo 
skaityti kiekvienos ALDLD 
kuopos susirinkime ir disku- 
suoti. Kartu su paskaita 
yra pasiųsta po keletą apli- 
kačijos kortų norintiems 
įstoti į Komunistų Partiją.

Centro Komiteto nutari
au, rugsėjo mėnesis yra va
jaus mėnesis už supažindini
mą ALDLD narių su Komu
nistų Partija ir už naujus 
narius į mūsų klasės politi
nę organizaciją.

Lietuvos ir Vokietijos 
Reikalai

Priešfašistinis Susivieniji
mas išsiuntinėjo visoms dar
bininkiškų o r g a n i z a cijų 
kuopoms, o tame skaičiuje 
ir del ALDLD, specialius 
laiškus apie penkiolikos me
tų sukaktuves Lietuvos Ko
munistų Partijos ir padėtį 
Vokietijoje. Kartu su laiš
kais išsiuntinėta ir blankos 
rinkimui aukų. Atsiminki
te, draugai ir draugės, Lie
tuvos darbininkus ir Vokie
tijos proletariato kovas! Au
kokite, kiek išgalite. Kiek
vienas centas bus parama 
mūsų draugų kovose.

Nauji Nariai
Pittsburgh, Pa., pietų da

lyje susitvėrė iš 8 narių nau- 
‘1 * ja ALDLD kuopa. Drg. J. 

Urbonas rašo, kad greitai 
bus gauta ir daugiau darbi
ninkų į mūsų organizaciją. 
Kuopai suteiktas 111 nume- 

į ris ir pasiųsta visa reikalin
ga medžiaga.

Drg. J. Chūplis, sekreto
rius 74-tos kuopos iš- New 
Kensington, Pa., prisiuntė 

* duokles už 3 naujus narius. 
ALDLD 11 kuopa Worces
ter, Mass., gavo 2 naujus 
narius. 12 kp. Pittston, Pa., 
gavo vėl 2 narius. 180 kuo
pa pereitą savaitę gavo 1 
narį. Pasimokėjo 64 kuopa 
iš Moline, III.; 88 kp. Chica- 

f go Heights ir draugas A. 
j 4 Strepeika iš Riverside, N.J., 
. sakė, kad jų kuopa sumokė

jus duokles ir greitai į cen- 
. trą prisius. 
i

žurnalo Reikale
Kol kas pasiūlymų žurna

lui vardo turime tik seka
mi mus: “Kova”, “šviesa” ir 

“Kuji£” Greitu laiku Cent- 
ro Komitetas išdirbs planą 
ir paskelbs, kokia bus žur
nalo prenumerata ne ALDL 
D nariams ir pagamins rei- 
kalingą medžiagą. Kuopos 
bei pavieniai draugai, kurie 
turite sumanymų del žur
nalo vardo arba skyrių — 
siųskite tuoj aus į centrą. -N

je ir plačiai susipažiho su 
! darbininkų tėvynės, reikalais 

............................ ..... . iT sąlygomis. Brošiūra turi 
Prisirengimas -prie Vajaus 32 puslapį it Ubai aiškiai 

Amerikos Lietuvių Darbi- parašyta. Jos kairia tik 5 
ninku Literatūros Draugi-, centai. Parsitraukite jos 
jos vajus už naujus nariui platinimui tarpe darbinin- 
prasidės su 15 diena spalių 
ir tęsis iki 1 dienai sausio, 
1934 metų. Kanados apsk
ritys jau rengiasi prie va
jaus ir nusitarė vajaus me
tu gauti 175 naujus narius.! .
Kanados draugai šaukia į' mes. prie išleidimo brošiū- 
revoliucines lenktynes ALD- ■ r«s apie Komunistų Partiją. 
LD pirmą apskritį (Chica- Taipgi daromi planai leidi- 
gos). Ką daro kiti a'pskri- mui žurnalo ir d. V. . _ 
čiai? Kokius .padarėte pla- |ko knygos, o tas viskas rei- 
nus prie vajaus? Jeigu ku-!!kalauja finansų. Kuopų

kų laike jūsų parengimų.
i 1 ■■ I I l

Duoklių Reikalu
Draugai ir draugės, mo

kėkite 'duokles ir greitai Šių-' 
skite j centrą. Mes rengia-

Kapsu-

rie dar nieko nesirengė, tai 
subruskite dabar, nes laiko 
jau nedaug.

ALDLD ir LDSA
ALDLD ir LDSA Centra- 

liniai Komitetai laikė bend
rą posėdį ir paskelbė vieny
bės planą del apjungimo šių 
dviejų organizacijų į vieną. 
Planas tilpo ‘Laisvėj”, “Vil- 
nyj” ir “Darbininkėj”. Kiek
vienos kuopos pareiga svar
styti vienybės klausimą ir 
pranešti į centrą jūsų nuo
monę. Svarstykite susirin
kimuose ir rašykite į mūsų 
spaudą tuom klausimu. 
Straipsnius siųskite tiesiai 
redakcijoms.

Nauja Brošiūra
Mūsų organas dienraštis 

“Laisvė” išleido naują bro
šiūrą: “Klausimai ir Atsa
kymai Apie Sovietų Sąjun
gą”. Brošiūrą parašė drg. 
M. Undžienė, kuri kelis me-

valdybos privalo mesti s į 
darba del iškolektavimd *- ; i . ■ i •
duoklių, nuo tu nariu, kū- •V , *- ■ t
rie del vienokių ar kitokių 
sąlygų nelanko susirinki
mus. Neleiskite nei vienai 
kuopai nupulti nariais. Kal
binkite darbininkus į mūsų 
organizaciją.

.Knygų Reikalai
Greitai bus paskelbtas 

naujas ALDLD knygų iš
pardavimas setais ir pavie
nėmis. Centro Komitetas 
prašo visų kuopų ir apskri
čių parsitraukti knygų pla
tinimui. Platinkite apysa
ką “Spalis” ir kitas mūsų 
knygas., ALDLD kuopos ir 
nariai gauna už pusę kainos 
visas knygas, kurias trau
kia platinimui.. Visais rei
kalais kreipkitės į centrą.

D. M. šolomskas
ALDLD Centro Kom. Sekr.

46 Ten Eyck Street

• • /

Dantei Sacco Atviras Laiškas
'I / f l ! < 1

Brangus Dante: 1
Tu buvai jaunuolis vos 

keturiolikos metų amžiaus, 
kuomet už tamsių Charles- 
town’o kalėjimo sienų, elekt
ros srovė išplėšė tavo tėvo 
Nicolo ir jo draugo Barto-- 
meo Vanzetti gyvybes.

Gali būt tiesa, kad tu ta
da buvai per j aunas supras
ti, kodėl 
turto ir reakcijos spėkos 
mirtinai atkreiptos 
mus”, kaip kad .tau rašė 
Vanzetti tą naktį prieš jų
dviejų nužudymą. Tavo tė
vas ir jo draugas Vanzetti 
nuoširdžiai ir drąsiai kovojo 
už kasdieninius darbininkų 
reikalus ir už jų ateinantį 
pasiliuosavimą iš skurdo ir 
išnaudojimo, kuriuose kapi
talistai juos laiko.

šeši metai praslinko nuo 
juodosiom rugpjūčio 22. die
nos; šeši metai, per, kuriuos 
darbininkų kbva prieš iš
naudotojus paaštrėjo. Per 
tuos šešis metus visame ka
pitalistiniame pasauly vis 
daugiau ir daugiau darbi
ninkai jaučia bedarbės, bado 
ir tironijos botagą. Per vi
są kapitalistinį pasaulį dar
bininkai kovoja, būdami 
įkvėpti ir vadovaujami tų, 
prieš kuriuos “visos valsty
bės, turto ir reakcijos spė
kos mirtinai atkreiptos,”— 
vadovaujami komunistų ir 
kitų klasiniai susipratusių 
darbininkų, kurie veda dar
bo minias kovon prieš algų 
kapojimus, bedarbę, prieš 
policijos terorą ir karą ir 
rengia darbininkus prie nu-

“visos valstybės,

prieš

vertimo kapitalistų valdžios 
ir įsteigimo darbininkų ir 
farmerių ' valdžios, tokios 
kaip Sovietų Sąjungoj.

Per tuos šešis metus tu 
užaugai. Dabar jau tikrai 
gali suprasti. Jau gali su
prasti, kad įvykis tavo tė
vui nebuvo nepaprastas, nes 
suokalbiai prieš nekaltus 
darbo klasės vadus įvyksta 
dažnai. Tu turi žinoti apie 
suokalbius-prieš Tom Moo
ney ir Warren. Billings, apie 
suokalbius prieš Komupistų 
Partijos vadus Vokietijoj, 
prieš devynis Scottsboro ne
grus jaunuolius ir daugelį 
kitų. Jau dabar tikrai turė
tum suprasti Vanzetti’o žo
džius:
: “Mūsų nužudymas nėra 
pripuolamai padarytas ne
teisingas nuosprendis. Tai 
yra klasinė teisdarystė, to
kia teisdarystėį, kurią turri 
čių klasė , skiria darbinin
kams/ kuomet šie darbinipr 
kai pakyla prieš prispaudę-) 
jus.” i . /

Kadangi jau esi užaugęs, 
darbininkai. turi teisę tikė
tis, kad tu> kuris pajautei 
suokalbių sistemą, pats apa
tiškai del to nukentėjęs, tai 
gelbėsi jiems sumušti tokįus. 
suokalbius prieš darbinin
kus ir kovosi už tuos pačius 
reikalus, už kuriuos tavo ve
lionis tėvas kovojo.

Tavo tėvas tikėjosi to iš 
tavęs. Ar atsimeni šiuos žo
džius jo paskutiniam laiš
ke?—

“Visuomet atsimink, Dan
te, kad besi jausdamas lai
mingų, nesuvartotum viską

, !
* i ' (

sau;: Nulipk Vieną žingšlfė^': 
lį’žemyn ir prigelbėk tiem, 
kurie silpni ir verkia para
mos; pagelbėk persekioja
miems ir skurdo aukoms, 
hės jie yra tavo geresnieji 
draugai; tai yra tie drau
gai, kurie kovoja ir krinta 
kovoje,' kaip krito tavo tė
vas ir Barto, kovodami už 
laisvės džiaugsmą visiem 
vargšam1 darbininkam. Ta
me kovos.z- gyvenime rasi 
daug mėilės ir' būsi mali
mas.” ' ' 5 ; '>■! ' •4 - ■

Ir Vanzetti,—tu 'atsimeni 
tą!. augštą malonų biedhą' 
žuvų pardavinėtoją—jis ir
gi to paties iš 'tavęs tikėjo
si. Tą naktį, pirm negu 
Massachusetts .valdžia be- 
gailestingai išspaudė jo gyr 
vybę, jis rašė, ko jis iš tavęs 
tikėjosi:

• “Jei teisingai į dalykus 
žiūrėsi, tu suprasi savo tė-į 
vo ir mano nuotikį ir per
manysi mūsų principus, už 
kuriuos mudu būsime greit 
nužudyti. Aš tau sakau, 
kad viskas, ką žinau apie ta
vo tėvą, tai kad jis ne kri
minalistas, bet vienas iš 
narsiausių žmonių, ką man 
teko matyti. Kurią nors 
dieną tu suprasi, ką noriu 
tau , pasakyti; suprasi, kaip 
tavo tėvas paaukojo viską,, 
kas brangu žmogaus šir
džiai ir sielai, jo įsitikini
mui, kad laisvė ir teisėtu
mas turi būti visiems.' Tą 
dieną' tų didžiuosis savo tė
vu ir, jei būsi drąsus, tu už
imsi jo vietą kovoj laisvės 
prieš tironiją, kad atkeršyt 
už mūšų kraują ir už'mūsų 
.vargų paneigimą.” !
• ( Per visą pasaulį šiemet, 
kaip, ir kašniet,1 ddrbininkai 
-gerbia tavo Tėvo ir jo, drau
go atmintį. Jųdviejų nužu
dymo sukaktuvėse per visą 
pasaulį gatvėse pasipila dar- 
gininkai iP prisižada tęsti 
tolyn kovą, už kurią Nicola 
Sacco ir Bartolomeo Van
zetti paaukojo savo gyvy
bes,—kovą darbo minių 
prieš išnaudoto jus ir paver
gėjus. Ar tu būsi gatvėse 
su mumis? Ar tu užimši.sa
vo vietą eilėse darbo klasės 
revoliucinių organizacijų?

Tai tavo tėvas rašė tau 
šiuos žodžius: “Taip, Dan
te, jie gali nukryžiavoti mū
sų kūnus šiandien, ką jie ir 
daro, bet jie nesunaikins 
mūsų idėjų, kurios pasiliks 
ateities jaunimui.”

Jaunieji Pionieriai laiko 
tuos žodžius, kaip kad jiems 
parašytus. Ir ištikro tie žo
džiai yra įkvėpimas viso pa
saulio darbo klasės jauni
mui. , .

Viso pasaulio darbininkai 
atsimena tuos , žodžius. Ir 
viso . pasaulio .jaunuoliai, 
Dante, laukią tavo atsaky-

Bernard Reines,
Jaunas Pionierius.

■ ' I I 'r/-)..

‘Disk'usuoSirhfe,* -ar-reikalinga 
susivienyti su .tokia; pat ap- 
švietos draugija/ kaip su Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mu Amerikoj.

Beje, darbininkiškų draugi
jų kambariai finansiškai pras
tai stovi. Be apsvarstymo ir 
suradimo finansų, toliaus ne
galėsime juOs palaikyti, turėsi
me likviduoji.

Todėl visi šie klausiniai rei
kalauja visų narių sprendimo.

ALDLD 2$ Kp. Sek r.
V. Kfasiiitskas.

iConii. Valstijos Dar
bininkiškos Spaudos 

Išvažiavimas

Detroit, Mich. — > Henry 
Kordas jau suminkštėjo kas 
dink priešinimosi N RA. ' PeT 
savo atstovus jis išsireiškė, 
kadetas klausimas “permen- 
kas > daiktas kovot iki pabai
gos.” ! Girdi, mažai ką reikš, 
ar jis pasirašys, ar ne.
__ ____LJ_ —-  _____i_L_____i 

mo.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp; susirinkimai 

įvyks antradienį, 12 d. rugsė
jo, 8 v. vakare, darbininkiškų 
draugijų kambariuose, 774 
Bank St., Waterbury, Conn.

Draugai ir draugės, visi at
eikime į taip svarbų susirinki
mą. Kurie dar nesate mokė
ję už 1933 metus, o jūsų yra 
daug, ateikite ir užsimokėkit; 
taipgi nepamirškite > atsivesti 
naujų narių prirašyti prie

' r
narių 

kuopos. I'

nes gali pritrūkti vietos buse; ^:^ 
iBeje, yra žinoma^ onn.

proletarų menąs rengiasi duoti 
vieną iš geriausių programųrf 
šiame sezone. • ,4.

Taipgi dalyvaus Brooklyno 
Aido Choro Sekstetas, kuri^’^ 
savo gabumais .pagarsėjęs, 
sose rytinėse valstijose.! SeksTf’l^ 
tetas pats už save kalba. Kas 
buvo Brooklyno “Laisvės” fpik- 
nike, tas žino jų gabumą. •• • -• •’

Visų keturių darbininkiškų 
apskričių vaidybų .• posėdis'jr. 
įVyks tą pačią diežną ir toj pa^ 
čioj vietoj su spaudos išvažia-

i vimu. Galėsime dalyvauti .
spau-1 spaudos išvažiavime ir kartu”' 

aptarsime greituosius reikalus,”.’ ‘v

. Rugsėjo — September 17 d. 
darbininkiškos' spaudos išva
žiavimas yrą rengiamas visų 
keturių apskričių didžiuliam 
Charter Oak Parke, Hartford, 
Conn. . ' , į ; ■

Kaip girdėti, tai visos Conn, 
valstijos kolonijos rengiasi da 
lytauti darbininkiškos 
dqs išvažiavime.

Waterburieciai jau turi nu-1 kurie prieš mus .stovi. TodęĮ” -į 
sąmdę.du busu, ir skubiai or- vjSų apskričių valdybų, mariai.,. 'į 
ganizuoja žmones važiavimui įsitėmykite. kitokis kvietimas

ilmi 1/nn • y •    11. . • »spaudos piknikan. nebus siunčiamas.
Kurie da^r neužsiregistravot, LDS 5-to Apskričio ' • - • 

tai greitai užsiregistruokite, ’ Sekretorius1P. Bokasi 
i_i__ z_.i__________ _■.....  i__ 1__ < ' t. :____ ■ . ■ . t • t f1
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TUOJ UŽSISAKYK1T PLAT INIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

Parašė. M. Unždžienė, išleido “Laisvė”
32 Puslapių. Kaina 5 centai

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais pri
sius pinigus, kaina tik 3c už knygutę. • ■ \

Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri
siųsti 8c vertės štampų, nes kainuoja persiuntimas.

Knygelėje telpa sekanti klausimai į kuriuos autorė duoda atsakymus:

I. Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus Pagaminta Daug Naujų Mašinų Sovietų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbė?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
. . 4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo 1 

, ’ Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainas? I -
i 5. Kokia Yra Alga Komunistu Partijos Nario,

i •,. , i į f / Dirbančio Fabrike? • ' 1 !
'! 1 ;!( 6? Kode! Šbvietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?

; • ' • f | , . ii ir < .
7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje?

8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Socialę Apdrau
dę? Ar Reikia Eiti j Teismą Išreikalauti Apdraudę?

9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuvės Komitetus?
II. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 

Datbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybe, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į 
Dirbtuvės?

21. Ar Tiesą, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo
; • Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietų Sąjungoje? Ar Daug
Už ?Tai Reikia Mokėti?

23. Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?
. ■ i ■ ; z i : • • : • • i ■i i • <

24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?
» *. > ' 1 j . • * t k / ♦ ,

25. Kokiu Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
j / , Sovietų Valdžiai?

26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokių Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR?
29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?
30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką

Atsiekė Rusijos Darbininkai?

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasi tais atsakymais. Todėl ši knygelė la
bai lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: “Laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

- -W.K-. ■r;,/ • <VAAi'< 'Kk>.< «• ■(}«- j.-wi* ..... 't.'!.
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(Vaizdelis iš Vokietijos)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

(214-215)

RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS LIET. DARB. ORGANIZACIJOS

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos susirinkimas 

įvyks 12 Sept., 774 Bank St. vaka
re., Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus apkalbahia kambarių palaikymo 
reikalas. Taipgi LDSA 12 kuopos 
susirinkimas įvyks 13 Sept, ir Vili
jos Choro 19 Sept, kur irgi bus 
svarstoma reikalas ir minėtų orga- 
nizacijų nariai privalėtų dalyvauti 
susirinkimuose. Kambarių palaiky
mas yra labai svarbu, nes nuo nuo 
to priklauso mūsų tolimesnis veiki
mas. V. Krasnickas, ALDLD 12 Kp. 
Sekretorius.

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos mėn. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 11 d. rugs. (Sept.); 
8 vai. vakare, pas drg. Kunigienenę, 
11 Brown Lanę. Visi nariai turi da- 
lyvaut ir nauji nariai kviečiami atei
ti ir įstoti i šift organizaciją.

Org.F. K.
(213-214)

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kuopos mėnesinis susirik 

kimas įvyks rugsėjo (Sept.) 12 d., 
■ kaip 7:30 vai. vakare, ant 29 End- 
i icott St. Narės nepamirškite ateiti, 
i nes svarbių dalykų yra aptarti.

Fin. sekr., I). Lukienė.
(213-214)

PITTSTONO IR WYOMINGO
ALDLD ir LDSA kuopų smagus 

išvažiavimas nedėlioję, 17-tą d. Sept.f. 
rugsėjo ant Valinčiaus ūkės. Prasi
dės 10-tą vai. ryte ir trauksis iki 
vėlai naktį. Gaspadinės jau dabar 
gamina valgių ir gėrimų; turėsime 
gerą muzikę; vieni galės pasišokti, 
pasikalbėti ir pasivaikščioti po miš
ką. Visi praleisime linksmai laiką.

Kviečia Rengėjai.
(214-217)

ELIZABETH, N.JJ
L.D.S. 33 kuopos men. Sutrinki

mas įvyks trečiadienį rugsėjo* 12, 
1933;. L.D.P. Kliube, 408 Court St. 
Elizabeth, N. J. Pradžia 8-tą vai. 
vakare. »

Draugės ir draugai. Būtinai turi
mą visi susirinkti, nes yra . daug 
svarbių reikalų del apkajbėjfrno. 
Taipgi bus renkami delegatai į LDS 
III Apskr. suvažiavimą, kuris' įvyks 
rugs. 24, 1933.

LDS 33 Kuopos Sekr.
V. K. Sheerlis.

(214-215)

CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tosf ktfdpos susirinkimas 

įvyks ke|vįiiĮta<nęn|| 14-tą.. d. ’ Sep|. 
995 N. 5th St., 8 vžl. vakare.

Draugės, malonėkite visos daly
vauti šiame susirinkime, nes yra pri
siųstos į Pildantį Ęom. nominacijos 
blankos. Taigi, draugės, visos steng- 
kitės dalyvauti susirinkime ir pa
duoti savo balsą už tinkančias drau
ges į Pildantį Kom.

Kuopos Valdyba.
(214-215)

NAUJAS FEIKERIZMAS

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 10 d. rugs. (Sept.), 
11 vai. ryte, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St. Visi malonėkite daly
vauti, nes yra svarbių dalykų ap
svarstymui ir atsiveskit naujų narių.

Sekr.
(213-214)

Nedėliojo, 17 Rugsėjo-September, 1933

Ketvirtas Puslapis fBKISVl

. (Pabaiga)
Fašistas atsistojo. Plačiai kojas pastatė 

ir stovėjo viduje kambario, žiūrėdamas į 
savo ilgais aulais batus. Jis pasitikėjo sa
vimi.

—Ditmar, ar pameni, kada mudu buvome 
nariais sportiškos organizacijos “Fichte?”

—Kam dabar apie tai kalbi; juk tu pasi
traukei iš tos organizacijos?
‘ —Taip, pasitraukiau. Vėliaus tu kal
bėjai, kad aš esu darbininkų išdavikas, kad 
pabėgau pas priešus. Ir dar daug plepėjai 
apie mane.... « ,

Ditmar patraukė pečiais, bet nieko ne
atsakė.' ' . t < .•* Hf-
; —Ar pameni ?—‘•pikčiau tarė hitlerinin
kas. .1

■ —Tai seni klausimai.
Nėra reikalo

—Taip, prisimenu,—atsakė Ditmar.
—Taip, tai seni klausimai,—įkirto hitle

rininkas Kurtas.—Dabar jau viskas kitaip. 
Dabar Ditmaras turi slapstytis nuo mūs. 
Taip jis turi slapstytis. Ar manai tu taip, 
kaip pirmiau, kad Hitleris yra tik tuščias 
barškalas?- Ar manai tu ir dabar, kad 
mes nacionalistai-socialistai nesame ga
lingi? Na, sakyk, ką manai?
y—Kurt, nekankink jį. Juk jūs buvote 
geri draugai,—įsimaišė moteris. Ji išbėg
tų ir pašauktų kaimynus, bet ji bijojo pa
likti juos abu. Ditmar sėdėjo ramiai ant 
anglių bakso.

—Nedaug. Tik markę, tik vieną markę. 
Mes darome rinkliavas del naujų unifor
mų hitlerininkų urmininkams. Mūsų uni
formos jau nusidėvėjo. Jūs daug suplėšė
te mums drabužių, kada dar rietėte nosis 
prieš fašistus, kada priešfašistais nudavėte. 
$ —Mes nęnudavėme,—drąsiai atsakė Dit- 
riiar.
' —Ar tai jūs rinitai prieš mus kovojote? 
tjerai. Duok iūarkę. Duok ir bus baigta. 
Tada aš galėsiu pasakyti mūsų komandie- 
riui: “Ditmar ir davė mums markę,—jis 
lojalis hitlerininkams žmogus.”

—Ką, ar tu iš proto išėjai? Kur aš gau
siu tau markę? Jeigu ir turėčiau, tai jūs 
nuo manęs negautute, ypatingai jūs!

Hitlerininkas praleido pro ausis paskuti
nius frazės žodžius ir tęsė:

—Bet vis gi tu gali duoti markę. Tu 
juk turėjai darbą, kaip sakė tavo žmona.

—Bet tu. jau žinai, kad aš ne darbą dir
bau, bet nuo jūsų slapsčiausi.
,—Vis tiek pat. Duok markę ir su ta

vimi bus gerai.
Moteris negalėjo suprasti jų pasikalbėji

mo. Kodėl jis taip nori gauti nuo jų mar
kę? Iš to matomai nieko nebus. Ji paban
dė įsimaišyti į jų kalbą.

*—Kurt, juk tu žinai, kad Ditmar nieka
dos nemeluoja. Pas mus visai nėra pini
gų. Viso labo turime tik 40 fenigių. Bet 
man reikia nusipirkti bulvių kūdikių mais
tui.

—Gaukite markę. Tas labai reikalinga, 
Ditmar, eik ir gauk markę pas savo kaimy* 
nūs. Eik, jie tau paskolins. Eik!

Moteris bijojo eiti. Gal būti jis ir tik
rai nori gauti nuo jų markę? Ji suriko:

v
Kam juos kelti, 

įsimaišė moteris.

—Kurt, palauk, aš nubėgsiu pas kaimy
nus, gal kas ir paskolins markę, pabandy
siu.—Ji išbėgo ir norėjo pašaukti ką nors 
į pagelbą. Kurt, hitlerininkas, atsisegė re
volverio krepšį ir išsitraukė ginklą.

—Ditmar, kelkis, ką tu sėdi susitraukęs, 
kaip pelėda.—Ir jis pakėlė revolverį, lai
kydamas jį i linkui Ditmaro.—Kelkis, man 
nereikalinga’ tavo markė. Tu mano prie
šas. Žinau, į kas tu ir kas aš. ■ Žinau,] ką 
tu veikiai. Žinau... Žinojau, kad tu slaps
teis!. Aišku^ dalykas. Bet mūšų urminin
kai nežinojo.)

—Sužinos,-^-numetė Ditmar.
—Iš kur ?< ! ; .
—Tu jierriš praneši.
-^Kodel tu taip manai? Net ir dabar tu 

mane niekini? Tu matyti manai, kad aš esu 
prigimtas išdavikas? Nesupranti padėties, 
kokioje esi.-

—Nustok plepėjęs,—tarė Ditmar.
Hitlerininkas permainė kalbos toną:
—Paklaušyk manęs Ditmar; hitlerinin

kams. reikalingi pinigai. Jūs manote, kad 
mus palaiko kapitalistai. Bet tai netiesa, 
melas. Mes dabar esame galioje. Pereik 
ir tu pas mus. Pereik, kol dar yra neper- 
vėlu. Bet atmink, kad pas mus vis tik fiėra 
pinigų. Nėra. Ar tu man tiki? Kodėl tu 

’sėdi tylėdamas? Ar man tiki, ar ne?
—Tu žinai, ką aš manau,—tarė Ditmar;
—Štai kaip ?!,Tai tu mane laikai už me

lagį? Niekšą? Vis taip? Sakau, kad hitle
rininkams tikrai reikalingi pinigai. Mes, 
žinoma, galėtume išvalyti žydų sandėlius. 
Čionai, Karlšchorste yra turtingų žydų, bet 

’mes tą nedarysime. Tas tau gal ir nesu
prantama, nes tai priklauso ir prie užsienio 
politikos reikalų. » • t j ! • > ' ■ ’ ’ J

—Tai ko tu nori nuo manęs?—paklausė 
Ditmar atsistodamas. ,
i ‘-j-Rankas augštyn. Atsiimk savo 
tolūs atgal!—suriko fašistas. ». .

—Kokius žodžius? ■ 1
—Niekše! Atsiimk savo žodžius “parda- 

viko”! Pasakyk, kad aš nesu pardavikas, 
kad aš einu teisingu keliu.

Ditmar su iškeltomis rankomis ir Kurt 
su revolveriu rankoje stovėjo viens prieš 
kitą. Išeidama moteris buvo palikus pra
daras duris. Saulės spinduliai veržėsi pro 
jas.

—Atsiimsi savo žodžius atgal,—tai tau 
ištikro nieko nebus, nieko nedarysiu-—rei
kalavo fašistas.

Ditmar spjovė jam į veidą. Fašistas su
žaibavo akimis ir paspaudė gaiduką. Trum
pai trenkė šūvis; kulka perėjo Ditmarui 
per krūtinę. Darbininkas "parpuolė, suspė
jęs ištarti:

—Išdavikas!
Moteris užgirdo šūvio balsą. Ji, rėkda

ma, parsiskubino namo ir pradarė duris
—Kurt, štai markė, štai ji!
Apsistojo ant slenksčio ir pažiūrėjo 

kambarį. Ten viskas atrodė kitaip. Saulės 
spinduliai puolė ant grindų, apšviestas gu
lėjo, tamsus kamuolys—kūnas užmuštojo 
jos vyro.

WATERBURY, Conn, —čia 
yra tveriaina nauja unija po 
vardu Workers Welfare and 
Social Association (Darbinin
kų Gerovės ir Socialis Susivie
nijimas). Ją pradėjo tvert 
Waterbury Laikrodžių Kom
panijos dirbtuvėj ne delko ki
to, kaip tik mulkinimui darbi
ninkų. 1 Įstojimas į • uniją už
dirbantiems mažiau1 ?15 dole
rių į savaitę $2.00; gi uždir
bantiems virš 15 dolerių $5.- 
00; narinė fnokestis ■ visiems 
lygi, 25'centai į mėnesį. i

■ : .. . i i '
Man teko būti vienam jų 

masiniam susirinkime Buckin
gham Svetainėje. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas, 
galėjo būt tarp 500 ir 600 
žmonių. Buvo du kalbėtojai, 
pravardžių nenugirdau, tik 
vieną žinau, kaip * buvo per
statytas kaipo Jewelleriu (au- 
ksorių) i Unijos prezidentu iš 
New York. Iš jų kalbos pasi
rodė, kad minėta unija bus at
skira nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos, “nes mes negalim 
sutikti su A.D.F. taktika.” 
Kaip girdėjau iš jų kalbų, tai 
ir Amerikos Darbo Federaci
ja dar jiems “perkairi” ir ne
pakankamai “patriotiška.” A- 
budu kalbėtojai agitavo susi
rinkusius rašytis prie naujos 
minimos unijos ir gyrė prezi
dento Roosevelto planą. Abu
du vienodai gyrė dabartinę

valdžią; esą, kur jūs 
tokią1 valdžią, kuri ragintų 
darbininkus organizuotis į uni
jas, j kokias tik darbininkai 
nori, kokios jiems geriausia 
patinka. Labiausia gyre 
NRA, nes, girdi, pagal NRA 
valdžia įveda minimum dar
bininkam algas; tai tokią val
džią reikią remt, o kad pa- 
rem.t, tai turime susiorgani- 
zuot, o jei mes, darbininkai, 
nesusiorganįzuosime, nepalai- 
kysim to mėlyno. arelio,, kuris 
neša darbininkam laimę (ge
riau būtų pasakęs, drasko, 
darbininkų kūnus ir peni ka
pitalistus)) tai, esą, iš (to' mėly
no arelio pasidarys juoda, var
na.

i Tai yra bjaurus pasityčios 
jimas iš darbininkų, čia kiek-: 
vienam gali būti aišku; tik pa- 
mislyk: organizuot darbinin
kus , kad palaikyti valdžią, tą 
valdžią, kuri, persekioja dar-, 
bininkųs ant kiekvieno žings
nio, ir organizuotai . palaikyt 
tokia valdžia, kuri beveik 
kiekvieną darbininkų pasiprie
šinimą prieš kapitalistus triuš
kina, nepaisydama, kiek krau
jo pralieta, kiek gyvasčių pa
dėta, bile tik nuslopinti darbi
ninkus ir palaikyti juos ilges
nėj vergijoj; ir agituot darbi
ninkus, kad palaikytų tokią 
valdžią, tai daugiau negu be
pročiais laikyt tokius, agita
torius. Jie lygūs išmokytam

skerdyklos jaučiui, kuris veda 
kainįenęf kai vijų jį elektrikinius 
spąstus1 iž ipirmiftinis kiša’ gal
vą, bet ir vėl greitai ištrau
kęs pabėga, palikdamas visus 
kitus mirties nasruose.

‘Šalin tokius agitatorius!

SKAITYKIT IR PLATIN. 
KIT “LAISVĘ”

ZO

ft*

i *•' . ----------- --------------- aviiuuo ai gaucnaoi oau,
jiį darbininkų neima darban, kur kas turi koki gyvenimą,

tį. t

Per mūs miestą teka upe

džių, kurie nugriuvę ar tai 
vandehs atnešti. žinoma, 
skurdžiai bedarbiai per dienas 
traukia iš tų pakrančių viso
kius kelmus ir gabenasi sau,

ROCHESTĖRIO, N. Y, DARBININKŲ VARGAI

DARBININKIŠKOS DI V]\JIk" A Q 
SPAUDOS NAUDAI ■r'lIS.lMlIS./VO

. Daugelis-skurdžių darbinin
kų kenčia didžiausį skurdą, 
nedavalgę, apdriskę, kur tik 
pažvelgsi; ką sutinki, visi 
klausia: “Kada bus geriau?”

Draugai, bus geriau tik ta
da, kada mes, darbininkai, sto
sim po komunistų vėliava ir 

suprasti. Tiesa, nekurios dirb- iškovosime sau laisvę!
tUvės įvedė 40 valandų darbo Per mūs miestą teka upe 
savaitę. • Bet kas iš to ? Darbi- Genesee su augštais-krantais. 
įlankai dirba kiek sutrumpin-, žmogui vietomis nėra galimy- 
tai, bet bosai spiria, kad pa- (pės užlipti. Vietomis yra me-1 
darytų dar daugiau darbo i ‘ 
negu pirma, žinoma,, darbi
ninkai, bijodami netekti ir to 
pą-ties darbo, dirba kiek tik 
pajėgų |turi; tokiu būdu nau-

Ar kiek duoda Roosevelto 
sumanytas NRA gero darbi
ninkam? Kapitalistų spauda 
visokiais balsais šaukia, kad 
jau Čion ir čion šimtai grįžta 
darban, bet’ pas mus visai to 
n^ra. Mūsų mieste dar nei 
klek negalima to “gerbūvio” j

(Iš “Prožektor”)
Vertė D. M. š.

kad turėtų, atėjus šaltam orui, 
pasišildyti kuom. Kada žiūri 
į šį visą baisų reginį, kdip 
darbininkai tiek nuvarginti 
lenda į baisiausias pelkes, ne- 
jša, velka sušilę, ką pagavę, 
išblyškę. Dieną iš dienos žiū-/ 
rint į tą reginį, mąstai, kur 
darbininkų protas,1 ar ilgai 
darbininkai duosis save taip 
kankinti? JUk įmūsų daug, o
parazitų mažai: mes lengvai* 
apsidirbtume, jeigu tik orga- 
ni^uotumes ir lavintume savo 
protą.

ALDĮLD/50-; kuopą/ turi) s,u-į 
manymą,' atvėsus orui, įsteigti 
mokyklą, mokyti anglų kalbos, 
aritmetikos ir lietuvių grama
tikos. Proga mokytis visiems, 
kurie tik norės.

Vaitkaitis. V

Drauge K. B. KAROSIENE Sakys Prakalbą Dienos Klausimais

Draugai Conn. Valstijos Lietuviai Darbininkai!
Visi žinome,, kad mums labaį yra reikalingą darbininkiški laikraščiai—spauda. Tat 

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

Programoje daly valus Brooklyno Merginų Sekstetas, kuris savo puikiu dainavimu 
ir'Vaidinimu yra pagarsėjęs visoje Amerikoje. Taipgi dalyvaiis 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.

Kviečia RENGĖJAI.
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PEIKTINI IR NEŠVARŪS ELGESIAI
liuosą laiką vigai niekais. Ir 
dar reikia pasakyti, kad daž
nai priedams, susipyksta ant 
tiek, kad ir muštynės iškyla. 
Na, ir žmogus darai sau iš to 
išvadą: Ot, kaip bloga, kuo
met žmonės tamsūs, neapsi- 
švietę, tai toki jų užsiėmimai 
ir to pasekmės. Bet pamisli- 
ni: vis gal kada ir jis pradės 
protauti, vėliau susipras ir 
mes tokį niekam nenaudingą 
paprotį ir žalingą.

Tačiaus, kuomet matai, kad 
žmonės jau šiek tiek protau
janti, kurie turėsų duoti gerą 
pavyzdį kitiems, kurie dar yra 
mažiau už juos prasilavinę, 
taip sakant susipažinę su tik
ruoju mūsų darbo žmonių gy
venimu, tai jau perdaug. Juk 
šitie žmonės turėtių žinoti, kad 
jie augina jaunąją kartą, kuri 
čia pat su jumis randasi. Tai 
kokis pavyzdis bus šitiems jau
nuoliams prisižiūrint į savo tė
vus ?

Dar daugiau. Tai yra amatas

Vasaros metu tenka apsi- 
C lankyti kai kada į parkus, tai 

yra labai geras dalykas. Ypa
tingai sveikatos žvilgsniu. Pa- 
būti ypač kur palei upę, ar

i. ežerą, taipgi retkarčiais, kad 
V ir pasimaudyti švariam vande

nyje, pasivolioti ant žvyryno,
I ' duodant saulutei pakutenti su

vargusį darbininko žmogaus 
4 kūną, itin yra ant sveikatos.

Tačiaus nevisi mūsų, taip 
sakant, darbininkai žmonės, 
moka ar supranta, kaip tuom 
Teikia pasinaudoti. Yra patir
ta, kad daugelis žmonelių be 
jieškodami maudynėse sveika
tos, dažnai da ją suvis pra
randa. Dalis žmonių, kurie 
lanko pajūrius vasaros metu, 
štai kaip jie elgiasi: Išgirdę 
ką nors kalbant, kad pasikai- 
tyti vasaros metu prieš saulę 
Jf?a sveika ir geras dalykas, 
na tai kaip tik pavasaris pra
švinta, tai kad jau kepinasi, 
tai kepinasi prieš saulę per vi
są mielą vasarą, lyg kad spir- j
gučiai ant skaurados. Neku-■ dykūnų, gemblerių, žulikų ir 
rie jų sudžiūsta, suvysta, vos 
tik kaulai ir orą pasilieka. Ta- 

>čiaus vis vien kepinasi, ir lau
kia, kada jo, ar jos sveikata 
atsibūdavęs, sustiprės, susidrū- 
tins.

Ypatingai tas yra pastebėta į kur viena dalis 
krizio metu, kuomet tūkstan
čiai darbo žmonių, yra netik 
kad išmesti 
kartu ir iš 
Neturėdami 
prisiglausti, 
gyvena kur 

"rie jų taikosi apsigyventi va
saros metu kur palei upę, ar 
ežerą. Ir todėl kai kurie iš 
jų, kad jau naudojasi, tai nau
dojasi ta saulyte. Kepina savo 
kaulus ant saulės per dienų 
dienas iki sniegai jau pradeda 
jipsilankyti. Po tokiuž sveika
tos jieškojimu, yra patėmyta, 
kad tokių žmonių dauguma 
visai ar dalinai ųieteųkA, sąvo

► sveikatos. $' 1 ’ O i1 
h Kiti vėl savo . rūšies^ tąip 

šikant smarkuoliai: Rodo sa- 
V6 spėkas, savo gabumus įvai
riam nardyme ir plaukiojime. 
Dar kiti laiko sau už garbę, 
jei jis gali ilgai , išbūti, išsi- 
markyti vandenyje. Ir ot, žiū
rėkite, dar jam nešalta, dar jis 
galįs būti kelias valandas il- 
giaus, jei tik norėtų. Na, tai 

' suprantama, kad šitokį, savo 
’ rūšies smarkuoliai, labai tan- 

♦ kiai ir praranda savo sveika
tą. O taipgi kai kuriuose at
sitikimuose ir gyvastį. Vieni 

. jų per ilgą plaukiojimą užsi- 
šaldo, apserga. Kiti, plaukio
dami šaltam vandenyje per 
ilgą laiką, įgauna traukutį, 
prigeria. Treti gi, bešokinė-, kad bent ką iš jos galima bū- 
darni, benardydami nuo tam tų ilgainiui atminti, pasimdkin- 
tikrų augštų laiptų, kartais ti, įsitėmyti. Visai nieko ne
nušliaužia sprandą ir neretai reiškia tokis perskaitymas vie- 

0 tuo būdu praranda gyvybę, nos ar kitos knygos, jei žmo-
Dar kiti, yra pastebėta, tai! gus gali taip išsireikšti, kąd 

turi labai negerus papročius,! “jau perskaičiau ir užmiršau.” 
. kuomet išvažiuoja į tyrą orą,1 Skaityk, broli, tą knygą tiek 
| sugula ant pievos ir lošia kor- į eilių, iki suprasi kas rašoma 
J tomis, vietoj, kad pasikalbėti 
r su draugais mūsų kasdieni

niais, bėgamais darbo žmonių 
reikalais. Ir ką reikia daryti,

j, kad pasiliuosuoti iš po kapi- 
' talistinio baisaus smako, kuris 
Į ryja mūsų sveikatą, mūsų tur- 
—• ius ir, pagalios, mūsų gyvybe

jib nekalba. Vietoj kad atsi-

valkatų. Tai yra tų, kurie jo
kio naudingo darbo nenori 
dirbti, kurie yra išauklėti bur- 
žuaziškoj sistemoj, kur 
patauja ponija, 
darbo žmonių,

iš dirbtuvių, bet 
gyvenamų namų, 
kur gyventi bei 
daugumoje apsi- 
laukuose. Neku-

vies- 
išnaudojimas 
apgavystės; 
žmonių ap

krauta našta darbų ir bėdų, o
kita dalis, kurie nieko nedir
ba, o lėbauja ir puotose gyve
na. Tai šitiems priklauso to
ki kazyriavimai kortomis, ku
rie jau netolimoje ateityje su
silauks, ką susilaukė Rusijos 
aristokratija su visais jų ka- 
zirninkais ir dykūnais. Tais 
laikais tas dykūnų ir žulikų 
elementas matė savo išgany
mą vien tik latravime ir k£zy- 
riavime, girtuoklystėj ir, pa
galios, paleistuvystėj. Tai vie- 
has iš peiktinų papročių, ku
ris, man rodos, turėtų nerasti 
sau vietos mūsų darbininkų 
žmonių tarpe, o jau anaiptol 
progresyvių, šusipratusių žmo^ 
nių tarpe. Darbininkui žmo
gui tokis užsiėmimas visai ne
pritinka*. Vietoj |o, reikėtų su
naudoti liuoslaikį pasiskaitant 
vieną kitą gerą knygą, kurių 
yra jau apsčiai išleista ALD- 
LD organizacijos.

Kai kurių užklausi, ar skai
tote tą ir tą vėliausiai išleistą 
ALDLD knygą ? Tai, esą, jau 
senai perskaičiau ir užmiršau. 
Na, tai jeigu taip, tai tokiam 
draugui patartina imtis ir vėl 
už tos knygos ir skaityti su 
didesne atyda ir perskaityti ne 
vieną kartą, kaip kad sapną 
nakčia bemiegant susapnuo
ji ir iki pabundi jau užmiršai, 
—reikia knygą skaityti taip,

ir tuosyk jau nepamirši.
Tik tuo būdu galima prasi

lavinti ką gero, sužinoti, pask 
mokinti. Ir tuo būdu nereikės 
sakyti: kazyriuojame del to, 
kad nėrą ką vęikti. Bet už
klausk tokių žmonių apie vie
ną ar kitą knygelę, kokią iš- 

__  vadą jis ar ji daro iš aprašy- 
f ęšti. dienraštį “Laisvę” arba i mo, tai nieko negali pasakyti, 
pj/ilnį” ir vieną ar kitą aty- Paskiaus galima su savo
tižiai paskaičius, paimti temą draugais, vietoj kazyrų, drau- 

i išlukštent giškai pasikalbėti,išdiskusuoti, gerai 
kas ten yra rašoma, apie ką 
kalbama,—vietoj viso to dro
žia “ferceiką” 
kaip kad jie 
drėgnos žemės 
dėti ir kaulai, 
nuo vieno šono ant kįto, kaip I dys gražiau, 
bulviniai kepami blynai. Iš- draugai, šį peiktiną ir blogą 
tisą dieną jie pešasi, ginčijasi paprotį iš mūsų tarpo neati- 
už triupus, už nuvogimą kor-i dėliojant, nes jau tam yra lai- 
tos ir t.t. Na, jau jei šitaip'kas. O ypatingai bent' tįems 
darytų visai koki tamsūnai, j draugams, kurie save vadina- 
atsilikėliai, n e p r o g r esyviai me susipratusiais žmonėmis, 
žmonės, tai manytum žmogus,; Tačiaus visų 
kad jie geriaias nesupranta, sūkuryje tai yra dar kita da- 
neišsilavinę ir todėl leidžia lis mūsų darbo žmonių, kurių

pasivaikš- 
čioti ir kitais gražiais užsiė
mimais galima linksfnai lai- 

arba “durnių”, kas praleisti. Tjk jau ne ka- 
vadina. Nuo zyroms. Galima pažaisti, kad 

pradeda skau- ir bolą pagaudyti pusvalandį, 
tai vartaliojasi' kitą, tai bus sveikiau ir atro- 

Tad vykime,

šių blogumų

tarpe yra įsigalėjęs labai ne
švarus ir sveikatai kenkiantis 
paprotys, tai girtuoklystė. Ji 
taipgi vyrauja visoj savo nuo
gumoj nekuriuose parkuose 
Detroito apielinkėj. Karštose 
dienose man teko, susitarus su 
draugais,; draugėmis nuvažiuot 
prie ežero “Monroe Yacht 
Club Beach.” įvažiavus į šią 
vietą, pati vieta gamtiniai at-, 
rodo labai graži. Vanduo; di
delis, akis neužmato krašto. 
Tai Lake Erie. Gražūs žvy
rynai. Daug yra suaugusių 
drebulinių medžių. Pievose 
kai kur yra įtaisyta žmonėms 
naudotis stalai. Tačiaus jų 
ten toli gražu yra permažai. 
Kur nekur yra sužėlusių go- 
jalių, karklynų. Toliaus, kiek 
paėjus į pievas, yra iškastas, 
matomai, savo rūšies kanalas, 
kuriame daug žmonelių matėsi 
žuvauna ir pagauna mažesnių 
-didesnių įvairių žtivų.

Čia suvažiuoja įvairių tautų 
žmonių, bet šiuo sykiu, tai 
daugumoje buvo suvažiavę lie
tuvių. Reikia ] 
nekurie žmonės labai elgiasi 
saumyliškai, tai yra labai ne
tinkamas toks elgęsis. Būtent, 
kurie atvažiuoja anksčiau, tai 
užima stalus, susistato po du 
ar tris į daiktą, na, ir ap- 
krauja savais ryšuliais ant vi
sos dienos. Kiti vėl, jei ir ne
turi ryšulių ar užkandžių atsi
gabenę, tai apkrauna stalą 
batais, moterys savom skrybė
lėm ir dar kitais g'alais. Reiš
kia, nors jie nesinaudoja tuo 
stalu, bet ir kitiems neužlei
džia, pasisavindaihi sau ant vi
sos dienos ir užbaigta.

Tokie žmonės yra niekas 
daugiau, kaip tik ignorantai. 
Tai gana prastas įspūdis. Vė
liaus, kiek apsidairius po šią 
vietą ir pavaikštinėjus.^, dar 
prastesnių reginių teko matyti. 
Tai vis iš pačių suvažiavusiu 
žmonių, o ypatingai iš rpūsų 
lietuviu tarpo :, iš įpąrap.ijįonų, ’ 
tautininkų ir socialistų., Iv 
nors šios grupės visos trys bu
vo pasinėrę girtųpkliavime, 
kur ųiatėsi. galionai mun|ąiho', 
bačkos alaus, neįaijūs, betvar
kiai šokiai susikabinusių,1 voš 
pastovinčių vyrų ir moterų— 
tai šių grupių abelna pažiba.

Tačiaus socialistai užėmė 
pirmąją vietą. Mums vos spė
jus įvažiuoti į šią vietą, 'prie 
mūsų mašinos pristrapalioja 
vienas iš jų grupės. Ir kad 
jau ėmė girtis, esą, štai, žiū
rėkite, kiek mes ištuštinome 
bačkų alaus, tai biskį vyrai. 
Tiesa, matėsi keletas mažesnių 
ir didesnių bačkų ant pievos, 
šalę jų voliojosi visaip susivė
lusiais plaukais keletas jų 
meilužių. O jau apie tą vie
tą, kur tos romantiškos, anot 
to prisigėrusio vyriškio kalbos, 
voliojasi nešvarumas! Tai, at
siprašant, tikra gyvulių prie- 
daržė. Ir išlipti iš mašinos 
buvo'tikrai ne saugu.

Pavažiavome į kitą galą 
šios vietos, kad išvengus ne
malonių reginių, bet veltui. 
Čia pasigirdo baisiai grubijo- 
nįškas balsas kokio tai užki- 
musio prisigėrusio, lietuviško, 
stambaus piliečio. Girdėjosi ir 
grąsinimas, daužant storų lep
tų stalą kumštini,—kad aš tą 
šiokią-tokią mano pačią turė
siu šiandien ■* į pasmaugtų (už
mušti. Ji mane nemulkins. 
Mūsų grupė žingeidavo jo iš
sireiškimu ir tėmijom kas čia 
toliaus atsitiks. 1 Ir taip mums 
betėmijant matėsi daug lietu
viškų parapijonų, kurie vos 
tik ant kojų' parėplinėjo. Vie
nas, kuris, radosi netoli mūsų 
ir atrodė dar štyvai stovįs ant 
kojų, tėmijo į besilinksminan
čius ukrainiečius. Jie vado
vaujant savo mokytojui apt 
smuiko, nors netaip jau sutar
tinai, tačiaus gana linksmai, 
dainavo darbininkiškas bei 
liaudies daineles. Vienas, iš, 
mūsų tyčiomis užklausė šio 
žmogaus, būk nežinodamas: 
Ar šitie, ką dainuoja, irgi yra 
lietuviai? Parapijonas, laiky
damasis į medį, atsako: “No, 
no brolic. Tai mat, aš tau 
pasakysiu, jie kaip ir lietuviai,

'v r: 
girną ir, pagalios, už pasiliuo- 
savimą iš po tos vergijos; ,

Kuomet pieš voliosimės ap
svaigę po parkus visą savo 
amžį, tai pasijusime, kad jau 
esame pasenę, niekam netin
kami, išmesti kapitalistinės sis
temos už tvoros. Mums reikia 
visiems visomis jėgomis kovo
ti ne su savo moterimis po 
daržus, -, bet su mūsų priešu, 
išnaudotoju kapitalistu-ponu.

Vienas draugas iš mūsų gru
pės labai teisingai išsireiškė, 
žiūrėdamas į tuos . žmones 
(prisigėrusius). Mat, ten bu
vo jaunų karklelių, bet del ko
kios priežasties nekurie jų iš
džiūvę, sunykę. Tad draugas 
ir sako, žiūrėdamas į šiuos 
karklus; “Ką šie karklynai 
yra matę iš šių girtų žmonių, 
tai iš gėdos veikiausia jie ir 
išdžiūvo.” Ir tai gali būti tie
sa. Jau laikas jums, broliai, 
pamąstyti, ką gi ištikrųjų jūs

brade dkrainį|-|4j|[e, brace, ir 

lietuviai, tai gerai stovi, bra
ce. žinai, jie sako jūs, lietuv
ninkai, brace laikykitės, o mes 
jums padėsime, žinotum, jie 
orait, šiur.”

Tuo kartu išgirdome riksmą 
moteriškės ežere. Pora mūsų 
draugių nusidavė pasiteirauti, 
kame dalykas. Vėliaus suži
nojome, kad būta to , įnirtusio, 
prisigėrusio! piliečio, kuris 
daužę kųmščiomis stalą. Mat, 
jis suradęs savo moterį ežere 
su kitu vyru, būk meilinantis. 
Pagriebė i už plaukų ir bandė 
ją prigirdyti. . Tačiaus kiti 
žmonės ją išgelbėjo,: kuri, sa
koma, irgi buvus prįsigėrus iki 
ausų. I ; • j .

Prisižiūrėjus artėliau į šių 
lietuvių • girtuokliavimą ir jų 
kalbas, kurios vien susideda iš 
blevyzgų, susidaro: nejaukus 
įspūdis ir reginys. 

| pilUliįSLyUl, IKčl gi l&VlKtlĮjų. JUS
Daugelyje vietų matėsi taip-j išmokote per eilę metų gyven-'

gi ir jaunimas kartu su tėvais 
girtuokliauja. Anot to posa-

pasakyti, kad I kio: Obuolys netoli ritasi nuo 
labai elgiasi pačios obelės.

Naį kažin ar ir šitie žmo
nės, kurie taip elgiasi, važiuo
ja į šias vietas sveikatos jieš- 
koti? Ir kiek jiems priduoda 
sveikatos tyras oras, kuomet 
jie sveąigina išvažiavę save 
girtuoklystėje? Jie turėtų bent 
kartą išsipagirioti ir rimtai pa
galvoti apie tai. Taipgi jie 
turėtų atsiminti, kad kuomet 
jie važiavo sveikatos j ieškoti, 
beabejonės, jie daug geriaus 
jautėsi. Taipgi žmonės tie, 
kurie šioj gadynėj stumdosi 
girti, blevyzgoja bei mušasi 
su savo moterimis, visai netin
ka maišytis tarpe susipratusių 
darbininkų. Juk šiose dienose 
darbo žmonės jau žengia prjė 
šviesesnio gyvenimo, prie g;e- 
re&nės ateities. Ir, pagalios, 
prie 'grasesnių ir padoresnių 
pasilinksminimų. ;

i 4uk; dąrbipinkai ir taip jąų 
gana visaip . troškinami buržu
azinėse dirbtuvėse. Na, ir jj^i

darni ? Atsakymas, ogi nieko, 
apart girtuokliavimo. Laikas 
pamesti tuos visus žalingus jū
sų sveikatai ir kartu darbinin
kų klasei papročius. Ir imtis 
už darbo, kuris suteiks jums 
ir abelnai visiems darbo žmo
nėms geresnę ateitį, lengvesnį 
gyvenimą. Parodys, kaip žmo
gus blaviai ir gražiai, su drau
gais, gyvenime gali pasilinks
minti bei praleisti smagiai ir 
sveikai laiką tuose pačiuose 
pailsio parkuose.

Tad lai būna pas mūs bro
lius nusistatymas, kad savo 
protą, kuris yra reikalingas 
šiose dienose kovai prieš ka
pitalizmą, daugiau nenuodinti. 
Lai prasmenga tie visi nuodai 
ir tie, kurie ragina juos varto
ti.

J. J. Butkus.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11-tos kuopoš mė

nesinis' susirinkimas įvyko 27
dąr šąle to patys bando są^e d. rugpjūčio, 1933 m. šiame 
Spiginti? 0#ios rūšies sv’dįL1 susirinkime tapo išrinkta trys 
galais ir’ąhią'ugtis už gerklių, J ‘ ’ 1 *‘l
tai rinitai'žiūrint į tokius elį|-j 
sius, kitaip neatrodo, kaip tik 
baisus tamsumas tų žmonįų.
Tai blogesnio, nešvaresnio pa
pročio jau negali ir būti, j .

Prie užbaigos reįkia pasa
kyti, kad gyvenime gal visi 
turėjome šiokių tokių nepagei
daujamų įpročių. Bet gyveni
mas, tai yra mūsų' mokyklą. 
Ir todėl,'rodos, turėjome kiek 

metų eiles.
suprasti, 

naudinga, malonų, 
tinkamu del mūsų 
bei mūsų brangios 
o kas nedailu, ne-:

pasimokinti per 
Reikėtų bent kiek 
kas yra 
gražu ir 
gyvenimo 
sveikatos, 
pritinka ir kuom blaivūs žmo
nes bjaurisi ir kas yra nuo^ 
das, mirtinas nuodas delei mttį 
sų sveikatos,, tai reikėtų to 
vengti.

žiūrint į 'tuos žmones, jįė 
įtrodė visi.,jau suaugę žmonės; 
Ir taip žemai nupulti girtavi
me, tai jau gėda.

Tad meskite, broliai, tuos; 
nuodus. į šalį, lai juos naudoja 
vien tik 'priešai darbo žmonių.; 
O mums, darbininkams, reikia 
spiestis į organizacijas, reikia 
jungtis solidariškai į' eiles ko
vai įpyie^ b'eįisėj antį mūsų var
gą, skurdą, kurį užkrauja ant 
mūsų visų—katalikų! tautinių-' 
kų, bolševikų—kapitalistinis iš 
naudojimas.1 Kova i? tik kov'a* 
—bendras darbas visų pridšį 
alkį, badą' ir visas ' žudynes, 
kurias rengia .kapitalistinis pa;-' 
saulis. '>J ' »i ..

Mep turime ruoštis, kad at
silaikyti , prieš tas žudynes, 
kuriąs bandys šios šalies kapi
talizmas suruošti. Juk nevel
tui mes matome, kad militą- 
rizmas šioj šalyje yra nejuo
kais didinamas niekam kitam, 
kaip tik ,-žmonių? žųdynei. Ir 
todėl darbo žinbnių 'užduotis 
organizuotis į stiprias organi
zacijas po vadovyste Komu
nistų Partijos, kuri stoja už 
mūsų darbininkų reikalus ir 
kovoja :|fąskųtiiĮęi priefe^L 
sokį mūsų išnaudojimą, paver-

draugai į žiburėlio mokyklos 
komitetą ateinančiam sezonui; 
išrinkti sekanti: M. Norkienė, 
M. Mickevičienė ir J. Kvalita.

Sekantis susirinkimas bus 
laikomas vieną savaitę anks
čiau, kaip visada; įvyks 17 d. 
rugsėjo, nes 
piknikas 24 
wood, Mass. 
10 valandą 
norėsite važiuot, ateikite į 29 
Endicott St., ten gausit busą. 
Mokestis į abi puses $1.00. šį 
pikniką 
munistų 
kviečia 
kyti.

ALDLD Kp. Korespond.
J. Kvalita.

yra rengiamas 
d. rugsėjo, Nor- 
Taigi bųsai išeis 

iš ryto. Kurie

rengia Lietuvių Ko- 
Partijos distriktas; 

visus ir visas atsilan-

PROTESTAI PRIEŠ IMPE
RIALISTŲ PLANUS

Masiniai protestuoja Jung
tinių Valstijų darbininkų 
organizacijos prieš imperia
listų karo žygius Kuboje. 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas, Lie- 

i tuvių Darbininkių Susiviė- 
'nijimo Amerikoj centras ijj

Tuojaus gaukite
<» filą knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
apie

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO. '

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

dalykų.

236 pusi, rašto, su paveikslais, g
gražiai apdaryta. Kaina $2.00. S

Pinigus siųsk money orderiu arba g 
popieriniais šiuo adresu: g

I RARKIK Dept- A > Box i29> čJ. DAnKUdj General P. o., g
NEW YORK, N. Y. t K

visa eilė organizacijų pa- 
siuntė Rdoseveltui protes

tus. Siunčia visų tautų re
voliucines o r g a n i z acijos. 
Siųskite kuopos ir masiniai 
susirinkimai. Reikalaukite, 
kad imperialistai laikytų 
rankas šalin nuo Kubos.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

. TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

lie-

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso
Dr. Theodore Conklin

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

4 DĘS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway,’ 331-335 Division Ave., Brooklyn, N.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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I Nepaprastas Prakalbas
Standito Vakaro

Apie Lietuvą, Amerikos Kompartijos Sukaktuves ir apie 
Svarbiausias Šios Šalies Darbininkų Kovas ir Reikalus

Šiandien bus nepaprastos 
prakalbos “Laisvės” svetainė
je, kampe Lorimer ir Ten 
Eyck Sts.

Ne daugelis juk mūsų drau
gų apsilanko Lietuvoje, kurie 
paskui svetainėse papasakotų, 
kas' ten dėdasi. O šį vakarą 
mums apie Lietuvą suteiks 
naujausių žinių drg. P. šolom- 
skas. Jis Lietuvoj išgyveno 
daugiau kaip metus laiko ir 
ką tik dabar sugrįžo Ameri
kon. Daugiausia jis tėmijo 
kaimiečių gyvenimą ir kaip į 
juos atsiliepia fašistinė tvar
ka. Išgirsite įdomumų apie 
senosios ir naujosioš* gentkar- 
tės papročius, apie amerikonų 
apsigyvenimą Lietuvoj ir kt.

Kita nepaprasta prakalba 
tai-bus drg. R. Mizaros, kuris 
kalbės apie Amerikos Kom. 
Partijos keturiolikos metų su
kaktuves. Kiekvienam verta 
pasiklausyti apie senąją Lie
tuvių Socialistų Sąjungą, šim
tai brooklyniečių dažnai apie 
tuos laikus kalbasi: didelis jų 
būrys yra buvę Sąjungos na
riais, bet paskui nepritapę1

i prie Lietuvių Komunistų Są
jungos ir Kompartijos; didelė 
; jų dalis liekasi revoliucinio ju
dėjimo pritarėjai, kiti gi prie
šingais keliais nuėję.

Kaip kūrėsi komunistinis 
judėjimas? Ką pergyveno 
j Komunistų Partija-per tą lai
kotarpį, kokius uždavinius ji- 

;nai atliko, o kokių dar nepa
jėgė atlikti? Kokie vyriausi 
darbai stovi dabar Komunistų 
Partijai priešakyje? Kaip ko
munistai veikė bei turi veikti 
į darbininkų judėjimą delei 
būklės pagerinimo ir pasiliuo- 
savimo ?-—vis tai klausimai, į 
kuriuos išgirst atsakymus yra 
įdomu kaip draugui bei prita
rėjui, taip ir priešui.

Turėsime dar vieną kalbė
toją, tai jaunuolę drg. Bertha 
Fulton (Paltanavičiutę). Jinai 
dėstys jaunimo reikalus, taip 
pat bendrąsias šios šalies dar
bininkų kovas prieš fašistėjan- 
tį kapitalizmą.

Visi ir visos šį vakarą į pra
kalbas !

Įžanga veltui. Pradžia 7 :30 
vai.

Darbo Federacijos Vadų 
Apdraudos Raketas

NEW YORK.—Kapitalistas 
Irving Nadler paskelbė per 
laikraščius, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vice-prezi- 
dentas M. Woll varo naują 
“raketą;” kad Woll reikalau
ja fabrikantus su juom pasi
matyti paskirtą dieną ir va
landą; paskui atsiunčia savo 
agentus su rekomendacijomis; 
agentai neatlaidžiai, storai 
įkalbinėja apsidrausti (insi- 
šiurint) Union Labor Life In
surance kompanijoj. Šią kom
paniją kontroliuoja Woll. Jo 
agentai kapitalistam leidžia 
suprasti, .kad jeigu pas mus 
apsidrausite, tai žiūrėsime, 
kad darbininkai būtų jums 
nuolaidūs; o kad ne, tai “look 
out.” , t .. - >

Kad Woll taip daro, tai pa
tvirtina O. S. M. Tierney, ad
vokatas Inžinierių Unijos ei
linių narių, kurie kovoja, kad 
būtų pašalintas tos unijos bo
sas Patrick Comeford. Bet 
Woll, Green ir kiti Federaci
jos vadai palaiko Camefordą 
prieš narius.

Prisiplėšę pinigų iš nanų- 
per savo bankus, Darbo Fede
racijos viršininkai leidžiasi j 
naują “insurance” raketą.

šu Uitų į namių komitetu vi- 
|sai nesirokubja. : ' ■

Demonstrantai susirinks prie 
32 Green Ave. ir Fulton St., 
Brooklyn©, ir masiniai protes
tuos prieš tą nenaudėlį.

Reporteris.

LICEINSeS
BEER—WINE

NOTICE is hereby Riven that License No.
N. Y. A-11213 has been issued to the 

undersigned to sell beer ,and wjne at retail, 
under Section 75 of the Alčohėlfe Bewerage 
Control Law at 140-—5th Ave., Brooklyn, 
County of Kings, not to be consumed upon 
the said premises.

FliED THIERMANN
140—5th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. N.
Y. A-11475 haR been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Setion 75 of t(ie- Alcoholic Beverage Control 
Law at 5023—16th Ave., Brooklyn, County 
of Kings, not to be consumed upon the 
said premises.
JOSEPH HOROWITZ & ISAAC HOROWITZ 
5023—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

,. - i . . j ______
. t • ;

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11230. has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
uhder. Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 200 Manhattan Ave., Brook
lyn, County of Kings, not to be consumed 
upon the said premises.

» LEON SCHEIBER
200 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y«

NOTICE, is hereby given that License No.
N. Y. A-10682 has been issued. to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3404 Avenue N, Brooklyn, 
County of Kings, not to be consumed upon 
the said premises.

SIDNEY AND DAVID PRENNER 
3404 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-6835 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
"under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 420 New Jersey Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, not .to be 
consumed upon the said premises.

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

Dramos Grupės Repeticijos 
įvyksta Šiandien Vakare

Visi Dramos Grupės nariai, 
kurie turite kokią rolę veikale 
“Prie šviesos”, dalyvaukite šį 
pirmadienio vakarą praktiko
se, kurios prasidės 7 :30 vai.

Laikas vaidinti jau artinasi; 
p. dar nei vienos geros repeti
cijos neturėjome. Todėl, drau
gės, įr draugai, neeikvokime 
laiko; visi sueikime ir būkime 
laiku.

> J. L. K.

Miegodamas Vaikščiojo, 
Nukrito Nuo Stogo

NEW YORK. — Krito nuo 
stogo ir užsimušė paskilbęs 
presbyterionų kunigas C. H. 
Parkhurst, 91 metų amžiaus. 
Per paskutinius kelis metus 
pas jį išsivystė somnabulizmo 
liga. Tąja liga sergantieji 
miegodami vaikščioja. Taip 
miegodamas jis ir užėjo ant 
stogo.

Parkhurst savo laiku pasi
žymėjo smarkia kova prieš 
demokratų Tammany Hall 
grąftą, vagystes ir kitus kri- 
minališkus darbus.

$12,000,000 iš Vandens 
Pabranginimo Vartotojam

' NEW YORK. — Demokra- 
tų valdžia, 50 nuošimčių pa
brangindama vartotojams van
deni, tuomi ketina pasidaryti 
12 milionų dolerių per metus 
daugiau įplaukų į savo iždą— 
| tą milžinišką kiaurą maišą.

Komunistų Partijos kandi
datas į majorus Robert Minor 
aštriai smerkia tokią Tamma
ny Hall politiką; reikalauja, 
kad miesto reikalams būtų tin
kamai aptaksuoti bankieriai ir 
kiti siurbėlės.

Mažiau Kūdikių Gema, 
o Daugiau Miršta

NEW YORK.—Sveikatos ko- 
misionierius Dr. Wynne rapor
tuoja, kad pereitą savaitę čia 
305 mažiau kūdikių gimė, ne
gu tą savaitę 1932 metais; o 
mirė 17 kūdikių daugiau, negu 
pernai |jtą pačią savaitę, šičia- 
irgi atsispindi krizio įtekmė.

I I 1♦ ■ ————————
Central Brooklyn

ALDLD 24 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirma
dienio vakare, 11 d. rugsėjo 
-September. Vieta ta pati. 
Pradžia 7 :30 vai.

Draugai ir draugės, visi bū
kite laiku, nes turime daug 
darbų atlikti. Ateikite ir 
naujų narių atsiveskite.

Sekr.
------ - .4.....---------.........................................

Vietiniai Dilgučiai
Pervertus “Klampynės” No. 

36, jei išmestum visus liežu
vius, kuriuos leidžia ant d. 
Bimbos, Mizaros, Millerio ir 
Kompartijos, tai “Klampynė” 
ir per mėnesį kartą neišeitų 
didesnė už “Laisvės” Jaunuo
lių Skyrių.

Darbininkų Neprietelius 
Socialistų Kandidatas
New Yorko socialistai sta

to kaip savo kandidatą į miės- 
to majorus Charlesą Solomo- 
ną, piktą priešą kovojančių 
(darbininkų. Tai Solomonas su 
kitu advokatu išėmė 1930 me- 4
tais teismiškd indžionkšiną 
prieš marketų darbininkų 
streiką Bronxe, kur vadovavo 
Industrinė Maisto! Darbininkų 
Unija. Ant rytojaus po to bu* 
vo nušautas štreikierys kovo
tojas Steve Katoviš.

Argi bent kuris susipratęs 
darbininkas galėtų balsuoti už 
tokį socialistinį niekšą?

Rugs. 22 Sustabdysią Bedar
biam Maisto Dalinimą

NEW YORK. — Miestiniai 
šelpimo biurai jau sustabdė 
dalinimą bedarbiam drabužių.

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 Reverage 
Control Law at 1933 Rockaway Parkway, 
Brooklyn, County of Kings, not to be 
consumed upon the said premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-9932 has been issued to the under

signed to sell beer ant* "wine at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 137 Pipar) St., Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed upon the said pre
mises.

JAMES KEATING
399 St John’s Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-11441 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 5107 13th Ave., Brooklyn, 
County of Kings, not to be consumed upon 
the said premises.

FAY METZ
414 East 94th St,, Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAI ^partneris i j restau
rants arba1 ’karčlamosi bizių. Vieta 
tarpe dviejų dirbtuvių ir Long Islapd 
freight station. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Partnerio noriu todėl, kad 
turiu kitą biznį po No. 148 Grattan 
St., kampas Varick Ave. Brooklyn, 
N. Y., o kitas biznis 131 North 4th 
St. Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 
2-7311. Savininkas John Jurevičia.

(213-215)

PARDAVIMAI

parsiduoda
Parsiduoda saldainių krautuvė ge

roje biznio vietoje. Krautuve iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui. Par
davimo' priežastį patyrsite ant vie
tos. ;

145 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
r ■ (210-215)

PAJIESKOJIMAI\

PAJIEŠKOJIMAS
PajieŠkau gyvenimui drauges, Jais- 

vos nuo' religinių prietarų ir pamo
kytos, be vaikų, bet jei vienas vai
kas ir būtųx nekenktų. Turiu saldai
nių,' valgių, gėrimų įr rūkymų krau* 
tuvę. Prie krautuves yra 4 gyveni
mui kambariai, visi išfomišiuoti.

Taipgi galėčiau priimti į biznį 
partneriais arba galiu parduoti visą 
biznį. Pavieniu esant nuobodu būti 
prie biznio prisirišusiam. Kas inte
resuojasi tokiu bizniu, prašau kreip
tis: ; .

Joseph Kubilius, 114 Polk St. New
ark, N. J. ' ' f

(214-216)
---------- -- -------- :-----.------------- :----- ------------------------- i
. ___ '  . ... j

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusia asistantų Hamburgo universiteto 
■ klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue 
X-RAY Pasitarimai ir S*JOO

“DM I egzaminavimas •

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

5

•j

Pranešame, kąd mūsų Rainos yia 
žymiai ^nupigintos t ant, visko.

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

Perjmanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00.1 PatamėVimas < nątįjausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kam^ plaukų nukirpimas 25q.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Poniutės Auksuos Nagus
■ NEW YORK. — Susirinki-1 

me ( 600 turtingų moterų, tūla 
Marjorie Howard pranešė, 
kad reikia pirštų nagus auk
suoti ir sidabruoti; geriausia 
aukso lakštelį tam naudot, 
kaip daroma; kuomet knygų 
taisytojai auksuoja knygų la
pų kraštukus. Tai būsią sulig 
naujausios Paryžiaus mados.

Štai Mas poniutėms rūpi, 
kuomet' tūkstančiai bedarbiį 
kūdikių badu džiūsta.

Ponas Prūšeika “žarijose” 
į burnoja, kad vargšas “dan- 
1 gus” prakiuro ir dėlto vietoje 
|5—7000 jų piknike tebuvo tik 
“pusantro tūkstančio.” Pasi
kalbėjime su vienu Prūs-men- 
ševiku, kuris buvo toje “Klam
pynės” Field Day, jis many-i 
damas, kad ir aš esu Prūs- 
menševikas, išstenėjo, kad gal 
apie 700 buvo, gal ne. Bet 
kalbos tonas davė suprasti/ 
kad kas nors dar netaip “ge
rai” būvo, kaip sako.

Prūs-menševikai kai kada 
atakuoja raketierius; Bet kaip 
jie gali kitaip užvadinti savo 
lizdą bei tą savo El-dys-dys? 
Jie varo tikrą piknikų rakie- 
tą; ištrauktus iš darbininkų 
centus atiduoda keliem išlėpu- 
siem ponaičiam. Iš to darbi
ninkiškam judėjimui nei cento 
nekliūva, tik čyfai sklandžiai 
gyvena ir šiųom bedarbės lai
ku.

Ar tik netiks čion pačiam 
Prūseikai jo žodžiai, kadaise 
“padovanoti” jo seniem prie
šam, o dabar draugam;: “Dar
bininkai - še/ia gyvatę i už an
čių?”

J. Sgr.

Dabar gi W. H. Matthews, 
vienas iš šelpimo viršininkų, 
išsiuntinėjo pranešimus pašal
nos biurams, kad nuo šio .mė
nesio' 22 d. turės būt sustab
dyta dalinimas šeimyniškiems 
bedarbiams maisto ryšulių. 
Taigi daugiau kaip milionas 
bedarbių liks visiškai badauti.

Draugai dirbantieji ir be
darbiai, visi stokite į Bedar
bių Tarybas ;• masiniai kovoki
te už reguliarę visiems bedar
biams pašalpą ir bedarbių ap
draudos įstatymą. Kitaip, su-

PARSIDUODA saldainių 
krautuvė, labai geroje vieto
je ir galima padaryti geras 
pragyvenimas. Kreipkitės se
kamu antrašu:

64 Staag St. Brokolyn, N. Y.
(214-216)

PARSIDUODA Republic restauran
tas lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje vietoje, galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(211-216)

A), ■ —M        M M — - H —H   * 

j Telephone, Evergreen 6-5310 

j J. GARŠVA 
j Graborius (Undertaker) 
f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , 

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

231 Bedford Avenue 
t 

BROOKLYN, N. Y.
t       ——W-—• •—• • M i ■ i ii • ■ »«

sidursite su sausu badu.
B. B.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
. BEDARBĖS IŠMETIMĄ

J GATVĘ
Grupė bedarbių ir dirban

čių darbininkų prašo lietuvių 
talkos—-d^monstruot šiandien 
5 valandą, vakare prieš nedo
rą namų savininką. Jis. atsi
sakė priimti • miesto išduotą 
bedarbei Rožei Goldbergaitei 
čekį, kaip apmokėjimą už jos 
kambarį; jis ją meta laukan;

tvv\aa/s/\a/vvvv\/vxaaaa/v

Telefonas: Stagg 2-9105 ■

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS ; 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
! X-Spindulių Diagnoza -
! Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą Kąini} 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. • (
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokstąs. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

.. . “LAISTĖ”-. .
427 Lorimer SL, Brooklyn, N. Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen' 1-'.
• j ?! * 1

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
. ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS z
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo jame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris,, langus ir 
porčius.. Dengiame stogus visokiems 
namams '
51 Mėsėrole Street 188 South 3rd Street
Brooklyn, ft Y. ' : v Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT I
LIETUVIŲ VALGYKLA I

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami . i 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium | 

9 T
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT Į

Pabandykite! J>
SAVININKAI MARČIUKAI |

417 Lorimer Street, “Laisves” Name !•
Brooklyn, N. Y. t

j <j^ e ,-$-3 «-$-e

Laisvė Gaunama ant
/■ •

: Sekančių Stočių

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

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

---- ----------------------------f

JONAS
512 Marion St.,

JONAS STOKES !
FOTOGRAFAS j 

Šiuomi pranešu savo kostume-;! 
riams, kad perkėliau savo studiją;; 

naujon vieton, i į 
po numeriu 
512 Marioji Št., b 
kampas Broad-; [ 
way, Chauncey; j 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y.!'

Nauj<y vietoj:; 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- i 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway ![ 

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

t

Sergančių Vyry ir Motery
Chroniškos

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai, ir chroniikaa vyrų ir... 

moterų li^as kraujo ir odoti
Padarau iityrimu* kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos PriSmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-218®

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. Z | NS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

oAAAk

NOTARY 
PUBLIC

Jf fUt JOt KJOOt KM KJt KJt 
V rV A irti Ark joocV

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS 
( B I ELAUSKAS) 
G R A B O Ki U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS < D,ARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ; KUR KAM REIKIA ' TURIM ^RtVATlŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIbjl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI’ (-'LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMSį 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

* VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

{ MUSU RAŠTINE ATDARA, DIENĄ IR NAKTĮ,. MŪSą 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.'

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas ■; 2Srd Si.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

' NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




