
Ispanijoje Susirėmimai
MADRID. — Buržuazijos 

prezidentas Zamora pavedė 
Lerouxui, vienam iš buržua- 

•zijos šulų, sudaryti naują 
J ministeriją. Prieš jį išsto

jo Ispanijos revoliuciniai 
darbininkai. Madrid mieste 

,s tūkstančiai darbininkų su
sirinko į Puerta del Sol ir 
kovėsi su policija. Barcelo
na mieste 30,000 darbininkų 
demonstravo prieš buržuazi
ją. Socialistai, (kurie kont
roliuoja 1,000,000 narių uni- 

' jose, perėjo į <Leroux pusę 
ir tuom pagelbėjo jam suda
ryti valdžią. Socialistai vi
sada išgelbsti buržuaziją 
kritiškame laike.

Bado Nužudytus Kunigą 
ir Jo Žmoną

RIPLEY, W. Va.—Rugs. 
11 d. savo namuose rasta 
nušautas protestonų kuni
gas A. M. Eddy; jojo žmo- 

*ha taipgi atrasta nužudyta 
ant kelio netoli namų. Ku
nigas nušautas miegant, o jo 
žmona, matyt, sužeista, no
rėjo pabėgt iš namų, bet už
puoliko dasivyta ir šautuvo 
kulbe damušta. Įtariamas 
jųjų sūnus, 16 metų am
žiaus, kuris kur tai dingo 
su tėvo automobiliu.

1,000 Dalyvavo Negro Dar
bininko Laidotuvėse

DETROIT, Mich.—Tūks- 
tantis negrų ir baltų darbi
ninkų dalyvavo laidotuvėse 
negro dąrbipinko Richard 
Johnson, kurį nušovė poli- 
cistas. Policistas spardė ne
grę moterį, Johnso.n Užpro
testavo ir tada tas kapitalo 
bernas nušovė negrą darbi
ninką. Laidotuves surengė 
Lyga Kovai už Negrų Tei
ses.

Tokio. — Karo ministeris 
generolas Sadao Araki rei
kalauja, kad daugiau būtų 
paskirta pinigų armijos ir

* karo laivyno reikalams. Jis 
sako, kad reikalinga dau
giau apsiginkluoti prieš ko
munistus. ;

Mainieriai Remia
• Jaunuolius

Nacionalio Lietuvių Jaunuo
li lių Komiteto narys d. Henry 

Juška kalbėjo mainierių susirin
kimuose Minersville ir Shenan
doah. Paraginus paremti .fi
nansiniai siuntimą jaunuolių at
stovo į Paryžiaus kongresą, su
rinkta aukų sekamai:

MINERSVILLE, Pa.: J. 
Kupčinskas paaukojo $1; pusę

• dolerio aukojo S. Varantukevi- 
čius; po 52 ^centus aukojo M. 
Zieniuvienė, O. Pauliaukaitienė, 
P. Ramanauskas, K. Laurynai-; 
tis, A. Kazakevičius, M. šiur- 
maitis, J. Barke, J. Kizavičius, 
P. Akulevičius ir J. Janulaitis 
po 10c aukojo J. Sakalauskas, J. 
BarkauskiOtė ir J. Ramanaus
kas. Viso surinkta $6.02.

< . SHENANDOAH, Pa.: K. Na
revas paaukojo $1; Elvikas au
kojo 50c; po 25c aukojo A. Ci-

* bulskas, Hardy, Naravienė, Na- 
mora, A. Vingleris, S. Kuzmic
kas, A. Salinka, Jelenick Juš- 
kasky, S. Rienius, Mike Wylio- 
nis, S. Kracinskas, C. Levas ir 
EidekeviČius; po 15c aukojo 
Jurgis Pautiukonis ir Juodze
vičius; po 10c aukojo Motuzie
nė, J. Mačiulskas ir Elvikienė. 
Viso surinkta $5.70. Už svetąi-r 
nę pasiliko $1, o $4.70 atidavė

♦ jaunuoliams.
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Streikų Banga Plečiasi
Po Visa Salį

j ■ ) ; Į *. . i ; ;

WASHINGTON. — Strei
kų banga plečiasi po visas 
Jungtines Valstijas. Strei
kuoja Patersonė, Eastono, 
Allentown ir visos eilės kitų 
miestų audėjai ir dažytojai. 
Streikuoja visa eilė plieno 
fabrikų ir kitų šakų. Dabar, 
prie generalio streiko ren
giasi Pennsylvania mainie
riai. Dreba Washingtone 
ponai vykintojai Roosevelto 
vergijos su mėlynu areliu. 
Darbininkų kovų banga ple
čiasi.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Butte, Mont. »— Netekęs 

darbo ir neturėdamas iš ko 
pragyvent, prisigirdė G. An
derson, 53 metų amžiaus 
darbininkas.

Bemidji, Minn.—Čia stai
giai susirgo vieno bedarbio 
mergaitė aklosios žarnos 
įdegimu.- Vietos Liuteronų 
ligoninė mergaitės nepri
ėmė. nes tėvai neturėjo pi
nigų išanksto sumokėtu už 
operaciją. <Koli tėvas; gavfr 
pinigų, mergaitė numirė. . . J

Toronto, Kanada. — Čia 
rugpjūčio pabaigoj jugosla
vu darbininkiški kliubai lai
kė savo metipę konvenciją, 
kurioje išnešė ir pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui pro
testą prieš sufabrikuotus 
kaltinimus Scottsboro jau
nuolių.

Lincoln, Neb.—Skaitlinga 
bedarbių delegacija iš visų 
valst. kampų, susidedanti iš 
400, nuėjo ir pareikalavo 
pas gubernatorių Bryan 
greitos pagelbos badaujan- 
tiem bedarbiam. Tarp kitų 
reikalavimų reikalauta $3,- 
.000,000 pašalpos iš valstijos 
iždo.

Fort Thompson, S. D. — 
Čia užėjo baisus lietus su.y ė-1 
ju, nuo kp žuvo ąštuoni as
menys ir daug nuostolių pri
daryta.

Toronto, Kanada. — Vis
count C.ęcil, sakydamas pra
kalbą šiame mieste, pasąkė, 
kad paskutiniu laiku AnglL 
jos bankus užplūdo Ameri
kos depbzitoriai. Jis • sako, 
Anglija nepageidauja tokių 
depozitofių, nes jie šaliai 
naudos neneša. Kodėl ame
rikonai buržujai veža dole
rius Anglijon 'pasidėt? Gal 
savais bankais nepasitiki? \

St. Louis, Mo. — Sustrei
kavo šios apielinkės mergi
nos riešutų rinkėjus. Jos 
reikalauja $1.50 dienai. Iki 
šiol už 50 valandų dąrbo są-į 
vaitę uždirbo ne rjaugiau 
3-jų dolerių. , Kaii kurjoą 
dirbo už 90c ištisą savąitę{

SSSR BUDAVOJA SOCIALIZMĄ—BLO 
GA1 DYKADUONIAMS IR TINGINIAMS

ROSTOV-ANT-DONO. — 
“Times” korespondentas da
bar randasi pietų dalyje So
vietų Sąjungos. Jis rašo, 
kad visur didelis darbas, 
budavojama namai, mokyk
los, fabrikai, dirbtuvės, tai
somi keliai. Stoka kaip la
vintų, taip ir paprastų dar
bininkų. Rostove prie kiek
vieno fabriko, dirbtuvės, 
taipgi prie universitetų ir 
mokyklų yra valgyklos. 
Kiekvieno fabriko darbinin
kai turi savo nuosavus dar
žus daržovių ir kiek mažų 
gyvulių.

Rostove tik baigė budavo- 
ti didelį fabriką, kuris ga-' 
mins krakmolą, vaikams 
maistą ir visą eilę kitų val
gomų ir prie valgio produk
tų. Rostove labai daug yra 
daržovių, vaisių, bet nepa
kankamai mėsos ir žuvų.

Fabrikų ir dirbtuvių, mo
kyklų ir kitų darbininkų 
įstaigų valgyklose yra mais
tas pigus. Bet del pašali- 
nių, del tų, kurie neturi dar- 

|ljfq dfj duonos kortus, tai yra" 
riestai? Jiems neprieinafnos 
fabrikų valgyklos. Gi vie
šose, kur bile kas gali 
pirkti, net ir valdžios krau
tuvėse už kilogramą juodos 

■■■ ------------ -—----- :------ -
Reikalauja Mirties Bausmės 
Premjero Užmušėjams

TOKYO, Japonija. — Pro
kuroras reikalauja karo tei
sme trims baltininkams 
mirties bausmės. Kaip ži
nomą, premjeras Inukai bu
vo nužudytas gegužės 15 d., 
1932 m. Taipgi prokuroras 
reikalauja ilgų metų kalėji
mo ir. kitiem, kurie įtaria
mi tame suokalbyje. Nutei
simas kaltininkų užsitrau
kė virš metų laiko todėl, kad 
Japonijos buržuazijos opini- 
ja už' užmušėjus.,, Jųjų gy- 
nė jas atnešė teisman 46,000 
laiškų, kuriuose reikalauja 
yisai paliuosuot kaltininkus. 
Taigi čia netikima, kad teis
mas išpildys; prokuroro rei
kalavimą. t iVisi kaltinamie
ji yra laivyno oficieriai bei 
matrosai. u ‘

------,—.---------- .

Žuvo Septyni Mainieriai 
f v————

NEW KENSINGTON, 
Pa.—Įvyko spVoginias Bar
king Coke & Cbal Mine, ne
laimėje užmušta septyni 
mainieriai ir vienas sužeis
tas. J. Bayer sužeistas. J. 
Franconi, M. Stopko, C. So
lomon, J. Dublinsky^ J. Mil
ler, G. Tusing ir Ci. Ruhėn 
—užmušti ant.; vietos. Ka
da sprogimas Jvyko,, jie dir-v 
bo 80 pėdų po žeme, r. į .;c. 

duonos priseina mokėti 2 
rubliai, o už baltos net 10 
rublių. ’Tas padaryta tam, 
kad prispaudus tuos elemen
tus, kurie nenori dirbti., 
Darbininkas už tužiną kiaų- i 
šinių moka apie 35 kapeikas, 
o pas spekuliantus tuzinas 
kiaušinių 6 rubliai, bet pas 
spekuliantus perka tik pa
razitai. Darbininkai viską 
gauna valdžios ir koperaty- 
vų krautuvėse.

Parazitiniai elementai ir 
rėkia, kad Sovietų Sąjungo
je yra “badas”. Sovietų Są
jungoje tiems, kurie nenori 
dirbti, ištikro, yra labai blo
gai, nes tai darbininkų ša
lis.

Komunistų Partijos įtaka 
labai didelė. Ypatingai par
tijos ir Sovietų valdžios au
toritetą pakelė sėkmingas 
javų derlius. Pereitais me
tais Poltavski šektore buvo 
daug nusistačiusių prieš ko
lektyvus. Bet kada ten 
Raudonos Armijos ūkis pa
rodė pavyzdingą žemės ap-t 
dirbimą,c ;tak ir ten atskiri 
valstiečiai jungiasi į kolek
tyvus. • So vietų S ąj ungo j e 
sėkmingai būdavo j amas so
cializmas, ) kaip 'žemės, ■ taip 
ir industrijos srityje, j :

Vokietijos Fašistai Susitarė 
Su Vatikanu

VATIKANO MIESTAS. 
—Jau galutinai užbaigta ir 
patvirtinta Vokietijos hitle
rinių fašistų sutartis su Va
tikanu. Fašistai pasižada 
neliesti bažnyčios reikalų, 
gi “šventasis tėvas” iš savo 
pusės prisakė savo sekėjam 
Vokietijoj sustabdyt bile ju
dėjimą, kuriuo bet kaip 
kenkiama fašizmo' siutimui. 
Katalikiškos organizacijos 
susilaikys nuo politinio vei
kimo ir žiųrės f ik hsavo gry
nai, katalikišką- reikalų.'. Fa
šizmas palaiko popiežiaus 
reikalus, o popiežiuj fašiz
mą gina.

- ; •< ■. ..... .. .

Atrado Paskutinį. Balėną >’
I

>' -H; ~

SUDBURY,- Ont, — Ka
nada. —Jau' atrasta Ontario 
provincijos giriose, Kanadoj 
jki šiol dingęs. baliūnas; ku
ris su kitais išskrido iš Chi- 
cagos virš savaitė laiko at
gal. Baliūnininkai, Orman 
ir Trotter, ^nusileido toli nuo < 
apgyventos *. vietos; r kelias' 
dienas keliavo per tankius 
miškus. Juos užtiko telefo
no linijos prižiūrėtojas al
kanus ir apiplyšusius; * ■ Mai
tinosi. jie uogomis irt nuoojų 
susirgoį užsinuodijiinoi vidu
rių ligą. ' • ,

Francuos Darbininkai
Drąsiai Kovojo

PARYŽIUS. — Rugsėjo 
11 d. Paryžiuje įvyko masi
nės komunistų demonstraci
jos ir susirinkimai protestui 
prieš Vokietijos fašistus, 
kurie 21 d. rugsėjo rengia
si. teisti komunistų vadus. 
Ties Salle Wagram susirin
ko apie 6,000 darbininkų. 
Jie šaukė: “Šalin Hitleris!” 
“Lai gyvuoja Vokietijos Ko
munistų Partija!”, “Lai gy
vuoja Sovietų Sąjunga!” Ir 
d a i n a vo ‘Internacionalą”. 
Ant jų užpuolė policija. 60 
darbininkų sužeista. Bet ke
letą ir policistų nugabeno į 
ligoninę.

Kas Remia Jaunuolius

Pasiuntimui nuo Lietuvių 
Darbininkų jr Studentų 
Jaunuolių delegato į Pary
žiaus prieškarinį kongresą 
aplaikyta aukų. Southbury, 
Conn., draugų piknike su
rinkta tam tikslui $12.35 au
kų. Darbinių. Organizacijų 
Sąryšis, .Newark, N. J., pa7 
aukojo $5.00. Prašome visų 
kitų darbininkų organizaci
jų, ir pavienių, narių ateiti 
su finansine pagelba.

Lindberghai Rengiasi Grįžti 
Atgal į Ameriką

STOCKHOLM, Švedija.— 
Pagarsėjęs lakūnas Lind
bergh, su savo žmona, kurie: 
dabar randasi Švedijoj, su
tvarkė savo orlaivį ir pasi
rengę skrist namų link. Spė
jama, kad jie nemano orlai
viu skrist per Atlantiką 
Amerikon; greičiausiai jie iš 
čia nuskris kur į didesnę 
prieplauką ir laivu grįš na
mo.

Fašistą Provokacijos

BERLIN. — Hitlerio fa- 
šistai divba ' garsiakalbį ju- 
'dį,1 kuriaiffe provokuojami 

' žydai. Kad judis būtų’ ^‘tik
resnis”, aktoriai su ipolicija 
ir dideliu būriu hitlerininkų 
ątvyko >žydų apgyventon 
gatvėn ir privertė žydus lošt 
provokatorių roles. Sudarė 
fašistų demonstraciją, laike 
kurios privertė žydus lipt 
ant tvorų, ant namų ir rėkt: 
“Mirtis fašistam!” •' “Rau
donas frontas!” ' “Lai gy
vuoja Maskva!” ir panašiai. 
Ir du rabinai buvo priversti 
Ipša provokatorių bei riau
šininkų roles. .

:' Montreal —čia sustrei
kavo ' 4,000' kriaučių, reika
laudami 40 valandų darbo 
savaitėje' ’ir 30! nuošJ algos 
pakėlimo; 1 Siuvimo pramo
nė suparalyžiuota. )!

GAZAI, BUOŽĖS IR GINKLAI PRIEŠ 
PATERSONO ŠILKO DARBININKUS

PATERSON. —- Paterson 
yra šilko industrijos ir da
žymo centras. Šis miestas 
ir jo apielinkės yra apimtos 
didžiausio istorijoje streiko 
40,000 darbininkų ir darbi
ninkių yra kovos lauke, šil
ko industrijos ir dažymo fa
brikai sulaikyta. Virš 10C 
dažymo fabrikų uždaryta. 
Revoliucinėms darbininkų 
kovoms vadovauja Naciona- 
le Audimo Darbininkų uni
ja. Bet čionai yra taipgi 
Amerikos Darbo Federaci
jos, United Textile Workers 
ir Associated Silk Workers 
unijos. Nacionalė Audime 
Darbininkų unija kvietė vi
sas kitas .unijas sudaryti 
bendrą frontą, bet parda- 
vingi vadai tą atmetė. Vie
nok eiliniai nariai vis dau
giau priima Nacionalės Au
dimo Darbininkų unijos va
dovybę.

Lodi dažymo fabrikas, ku
riame dirba apie 4,000 dar
bininkų, dar nebuvo išvestas

i ‘ r. *. i » •

Darbininkų Demonstra
cijos Įvyks Rugs. 21 d.

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos fašistai paskyrė 21-mą 
dieną rugsėjo teismui ko
munistų vadų Torglerio, Di- 
mitroff, Taneff, Popoff ir 
kitų. Patys fašistai sudegi
no Reichstago namą, 27 d. 
vasario, bet tą primeta ko
munistų vadams. Vokieti
jos darbininkai ruošiasi prie 
demonstracijų. Tokios de
monstracijos tą dieną turės 
įvykti viso pasaulio didmies
čiuose.

Sujudo Anglai Grobikai

CAPE TOWN, S. Afrika. 
—Baisiai sujudo anglų val
dininkai visoj Afrikoj, išgir
dę, kad provincijoj Bechua- 
naland vietinis viršininkas, 
afrikietis,' už kokį tai pra
sikaltimą nuteisė baltąjį eu
ropietį nuplakt. Vice-admi- 
rolas'Evans, pasiėmęs su sa
vim 100 friarinų ir4100 mat
rosų skubiai vyksta minėton 
provincijon “ištirt dalyką.” 
Bet kiek anglai Afrikoj yrą; 
nužudę, nuplakę ir visaip 
nukankinę vietinių afrikie
čių, apie tai niekas nekal
ba.

Austrija Turi Apginklavus 
140,000 Armiją

VIENA. — Austrijos val
džia yra apginklavus 140,- 
000 armiją. Veik visa ji 
yra laikoma ant Austrijos- 
Vokietijos rubežiaus. ‘ Aust
rijoje plačiai pasklido įhn- 
dai, kad Vokietijos fašistai 
rengiasi pulti Austriją. •’

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

į streiką. Nacionalė unija 
šaukė darbininkus pikietuo- 
ti jį. Gi Amerikos Darbo 
Federacija ir kitos unijos 
įsakė savo nariams laikytis 
šalin nuo fabriko. Vienok,' 
pirmadienį, 11 d. rugsėjo, 
po vadovyste Nacionalės 
unijos suplaukė apie 5,000 
darbininkų prie Lodi fabri
ko ir užpikietavo.

Prieš juos buvo pašaukta 
200 policistų, 100 šerifų ir 
ugniagesiai. Jie paleido 
prieš darbininkus apie 30 
ašarų bombų, pradėjo dau
žyti buožėmis ir ugniagesiai 
paleido vandens dūdas dar

ban. Apie 20 darbininkų 
sužeista. Dalis jų paimta į 
ligoninę. Bet kovingi pikie7 
tuotojai išvedė Lodi fabri
ko darbininkus į streiką. 
Dabar po Nacionalės Audi
mo Darbininkų unijos va
dovybe yra apie 15,000 dar
bininkų, kaip praneša “Dai
ly Worker”. Darbininkų 
didelis pasirįžimas kovai.

Kuboje KomunistŲ j 
Judėjimas Plečiasi

HAVANA. — Pirmu kar
tu viešai komunistai suren
gė Havanoje demonstraci
jas, tai buvo 9 d. rugsėjo. 
Demonstracijoje daly vavo 
3,000 darbininkų. Buvo lai
komos prakalbos Central 
Parke, kur susirinko apie 
5,000 darbininkų. Komunis
tų įtaka smarkiai plečiasi 
Kuboje. Nauja buržuazinė 
valdžia su prezidentu Grau 
San Martin neturi masių 
pritarimo ir dreba del savo 
kailio.

Nauja Tautą Lygos Komedi
ja Apie Chiniją

GENEVA.—Iš čia išvyk
sta Chinijon Tautų Lygos 
sveikatos biuro direktorius 
D r. Louis Rajchman. Jojo 
užduotis—athidavot nualin
tą Chiniją mnierialiai.-eko-r 
nominiai ir finansiniai. Kuo
met japonai militaristai nai
kino Chiniją per kelis me
tus, tai Tautų Lyga iųeko 
konkreęio. nedarė, tik drau
giškai 'patarė Japonijai ne- 
kariaut prieš Chiniją. Gi 
“atbūdavo j ant” Chiniją, im
perialistinių šalių kapitalis
tai nemažai pasinaudos.

Prigėrė Trys Orlairininkai

INDIANA HARBOR, 
Indiana. — Michigan ežero 
pakraštyj atrasta vilnių. iš
mesti trys lavonai, du vyriš
kiai ir viena moteris. Pasi-: 
rodė, kad jie nukrito su or
laiviu ežeran savaitė laiko 
atgal. Orlaivis nuskendo. ”
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Intervencija J Kubą Arti
Dalykai Kuboje vystosi tokia linkme, kad bile valandą 

Jungtinių Valstijų, imperialistai gali padaryti ten gink
luotą įsiveržimą ir pradėti atvirą šeimininkavimą.

Kubos reakcininkams ir Amerikos imperialistams ne 
visai pątirtka net tas, kad “Revoliucinė Junta” paskelbė 
savo vieną narg Grau San Martin, šalies prezidentu. Iš 
karto, kaip tiktai De Cespedes buvo nuverstas iš prezi
dento kėdės ir sudaryta “Revoliucinė Junta”, Amerikos., 
buržuazinė spauda labai nervavosi del pačios valdžios' 
formos. ? Girdi,, jeigu “Revoliucinė Junta” pasiliks, kaipo, 
laikinė valdžios forma, tai ji gali privesti net prie rim
tesnių dalykų; ji gali privesti greičiau šalį prie Sovietų. 
Grūmoįta įsiveržimu’. Pasiųsta virš 30 karo laivų iš Jung
tinių Valstijų. “Revoliucinė Junta” tuč tuoj aus nusilei-; 
do ir pakeitė savo formą, paskirdama San Martin pre
zidentu ir sudarydama buržuazinį kabinetą.

Tačiaus dalykai ir tuo nesibaigia. Kubos armijos ka
rininkai, prieš kurių norą kareiviai ir jūrininkai nuvertė 
De Cespedes valdžią, būtinai užsispyrė (remiami Ameri
kos imperialistų) sugrąžinti De Cespedes atgal.’ Susirin
ko jie į Hotel Nacional (amerikiečių kapitalistų viešbutį) 
ir čia ginkluojasi. Keletas šimtų augštesnių ir žemesnių 
karininkų ten Šiuo tarpu tebesėdi. ‘ Kareiviai ir darbinin
kai jąu senai juos iš ten būtų iškrapštę—faktinai šūviais 
išnešioję—jei ne Amerikos imperialistai. Pastarieji teri 
apgyvendino Amerikos ambasadorių Welles, šis ten te- 
feėdi ir saugo kailį karininkų. Jei tik masės žmonių 
pavaitotų spėką prieš karininkus, tuomet, aišku, Welles 
ir kjtl amerikonai suriktų, “mus užpuolė”, ir įsakytų 
Amerikos kard laivaims įradęti savo intervenciją; šauJ. 
dymąįir visuotiną šeimininkavfrną! 11 ' '1'' *

Neveizint to, kaip spaudd”-įfaneša,' tikimasi’ ihūšių. 
Masės žmonių pasirįžę ilgiau netoleruoti ginkluotu savo’ 
priešų, sėdinčių viešbutyj. Pirmiausiai maisto įdarbinki-' 
kai minėtam viešbutyj paskelbė streiką, palikdami viešr 
butį be darbininkų, šis žygis ves prie rimtesnių pašėkų.

Heąrsto spauda praneša, būk Kubos komunistai užpuo/ 
lę dyx amerikones poniutes?5 "Girdi, viena buvo purvu 
.apmėtyta! Baįsus dalykas! Delei to karštagalviški gai
valai] jau ir šaukia pradėti intervenciją. Be abejo, kad 
tas “užpuolimas poniučių” yra tiksli buržuazijos provo
kaciją. -i

Tuo būdu ginkluota Amerikos imperialistų pajėga bile 
valandą gali pradėti kruviną šeimininkavimą Kuboje. Ji 
prie to įpratus. Nicaraguoj panašiai ji šeimininkavo il
gus metus. .ij

Tolydžio Kubos proletariatas, vadovaujamas Komuni-. 
stų Partijos, žygiuoja pirmyn. Keliama aikštėn naujos 
valdžios buržuazinis veidas ir nuolankavimas Amerikos 
imperialistams. Pereitą penktadienį, Tarptautinę Jau
nųjų Darbininkų Dieną, tūkstančiai Havanos darbinin
kų išsiveržė į gatves, į demonstracijas, nepaisydami at
suktų prieš juos kanuolių.

Amerikos imperialistų intervencija į Kubą reikštų nie
ką daugiau, kaip karą. Karą, prie kurio Amerikos im
perialistai jau senai ruošiasi!

Tai turi atidaryti plačįosiom Amerikos darbininkų ma-; 
sėm akis. . .

Tai privalo paakstinti kiekvieną darbininkų organizą- 
ciją prie uolesnio ruošimos! į Anti-Karinį Kongresą, ku-; 
ris įvyks rugsėjo 29-30 dj7 New.Yorke!

viekas.
“Ryto” korespondentu, jis 
štai ką jam, be kitų netik
slumų, pasakė:

. .. Musų visois centro orga
nizacijos sujungtos į vieną1 
bendrą lietuvių federaciją. 
Katalikų ' susivienijimas’ turi 
apie 20,000 nhrių, o nuosavy
bes—apie 1, mil. d,ol. Popu- 
liamusia yrh Lietusių Darbi
ninkų Sąjunga... Kraštuti
nių kairiųjų spauda yra tiek 
stipri,' kiek Maskvos ir kitų 
Europos valstybių1 sostines ją 
remia.

> 1 Į ' ~i I i ) ) 

i • Kas sakinys-^-melas! Ka
talikų susivienijimas, kaip 
jau visiems, žinomą, šiuo -tai*- < 
į)u turi apie 12,000 narių, bet 
įie 20,000! Ętįnfgtį “D^įbi-' 
ninku Sąjuhg5a” y*ra žinonia 
tiktai tarpe davatkų, kurios 
ją ir sudalo.;; Mūsų—“kai-į 
riųjų spauda’ —komunistine 
—negauna nei vieno cento iš 
Maskvos, kaip jau ne kar
tą buvo įrodyta, bet pasilai
ko iš plačiųjų darbo žftio- 
nių masių paramos. Bet ku
nigas, kuris kitus mokina 
nemeluoti, neiškentė tų fak- 
tų neiškraipęs—npsimelavo 
labai negražiai!

Mainieriai ruošiasi į vi
suotiną streiką^; šilko audė
jai ir dažytojai 'jau strei-’ 
kuoja. Šimtai mažesnių 
streikų verslą ,po visą šalį. 
Ką tas parodo, ar j ne ko- 
yjngėjimą- f in r ipakairejimą 
Amerikos darbininkų ? 1

: ; R. Mizara.
2 L x

H } > • : . , :

Trečiadienis, Rugs. 13, 1933“
’ - i ......................—-............................. a ....................................-  

Drg. E. Browderio Prakalba,
Pasakyta Bendro Fronto Kont.
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ciė ligoninėje buvo padaryta 
Operacija tūlą'm. j 28] metų 
fąrmeriui, kuris skundėsi 
skausmais pilve.. Po opera
cijos ligonis numirė. Tuo
met, darant tyrinėjimą -jo 
kūno, skilvyje surasta 497 
daiktai, bendrai sverianti 
3į svaro, štai kokie daik
tai skilvyjė rasti: 200 vinių 
nuo pusės colio iki 4į colių 
ilgio, 36 dvilinkosT vinys 
(staples), 43 fonografo ada
tos, 6 arbatiniai šaukšteliai, 
3 prie stalo vartojamos ša
kutes, 7 pinigai; 6 i petnešų 
sagčiai, 3 durų ' raktai, 3 
kišeniniai peilukai, 3 S pavi
dalo mėsai kabinti’ kabliui, 
10 saugiųjų špilkų, 4 siuva
mos adatos, 6 paprastos 
špilkos, 13 šukių stiklinių 
bei, molinių indų ir 9 šriu- 
bai. Tašai žmogus buvo įsi- 
vąįzdavęs, kad jo skilvys 
esąs labai lygus ir švelnus, 
tai jis norėjęs padaryt jį 
“aštresniu”, idant geriau 
galėtų maistą suvirškinti. 
Jisai numirė nuo skaudulių 
ir nuo kraujo išsiliejimo 
skilvyje.—Šis nuo tikis buvo 
aprašytas Amerikos Medi- 
kalės Associacijos Žurnale.

Verpetas.

(Tąsa)

Plieno Pramonėj
Iš P1 i e n o I n d ustrinės 

Konferencijos mes negalėjo
me gauti suvienytą nusis
tatymą. Aš negalėjau daly
vauti 'Plieno Konferencijoj, 
tad aš ’ nesusipažinęs su1 vi
somis diskusijomis, kurjos 
ėjo tenais. Vienok aš no
riu pasakyti,, kad man išro
do, kad plieno pramonėje,( 
jei kas nori tikrai kovoti, 
tai uždaviniai nėra taip jau 
labai sunkūs, kad nebuvo 
tokių didelių kliūčių, per 
kurias nebuvo galima pa
siekti vienybė. Aš nežinau 
kitos pramonės, kur mes 
turėtume aiškesnį paveiks
lą išdavystės, kurią atlieka 
A.D.F. biurokratai, kur A. 
D.F. tūri tik mažą nuošim
tį darbininkų. Tenais ne
gali būti jokių pretenzijų, 
kad A.D.F. turi mases savo 
vadovybės kontrolėje, jau 
nekalbant apie organizaci
ją. Aš nežinau kitos to
kios pramonės, kurioj dar
bininkų organizavimo į ko
vingas unijas programa tu
pėtų geresnę ir už save kal
bančią padėti, negu plieno 
pramonė,—kur tik per ke
lias prabėgusias ^ąvaites 

, septyni tūkstančiai darbi- 
hįhkų suorganizuota USM 
W.I.U. (Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industribę Urii- 
jį). Taip pat laimėta šeši, 
streikai šioje kapitalizmo 
drūtvietėje,

turime pasisakyti,1 kad mes 
remiame P.M.D.I.U. ir pa-' 
tariame plieno darbinin
kams stoti į ją. Taip, mes 
šaukiame į plieno darbinin
kus stoti į kovojančią P.M. 
p.I.U.' 'ir tas, kuris bando, 
tai (suįlaikytiy—dirba del N,: 
,R.iA. ir A.D.F. biurokrati- > 
jos.

Vienas žodis apie šmeiž
tus, kurie1 ateina iš bošų, 
nuo Grover Whalen, A.D.F. 
ir Socialistų Partijos va
dų, čia pakartotų per dele
gatą Cope, kad Plieno ir 
Metalo Darbininkų Unija * 
nėra demokratiška ir me- * 
c h a niškai kontroliuojama 
Komunistų Partijos. Tai 
neteisybė. P.M.D.I.U. abso
liutiškai yra kontroliuojama 
jos narių. Viena rimtai silp
nybė yra, kad mes turime < 
negana Partijos narių tar
pe plieno darbininkų. Del 

i tokios mažos grupės mes 
turime .gėdintis ir reikia 
veikti, kad greitai galėtume • 
įtraukti kelis šimtus dau
giau, kelis tūkstančius dau
giau į Komunistų Partiją. 
Vyriausia bėda ; dabar, tai 
kad negana komunistų toj 
unijoj.

’ Ar tai kenkia unijai, kuo^ 
met joje yra komunistų? ; 
Vien tik tos unijos laimi - 
streikus dabar, kuriose yra 
komunistų? Geras komuiiis- • 
tas turi būt1 geVaš kovoto
jas, ĮpjaJiškAs/ - pūšišveritįs \ 
unijos narys ir orgahižatO-. • 
rius.4 Jisai .turi pirmas eiti _ 
į pikieto eiles ir paskutinis., 
jas apleisti. Taigi, mes gai
lime pasakyti, kad mes ma-; • 
nome, jog yra klaida tų ke
lių delegatų, kurie užėmė „ . 
stiprią poziciją prieš užgyri- 
mą organizavimo neorgani
zuotų į P.M.D.I.U. a Tai'1 
rimta klaida. Laikas paro-*- 
dys, ar tai yra tik klaida, o \ 
gal sąmoningas nusistaty-.. ♦ 
mas prieš kovingą amatų 
unijizmą. •'

(Daugiau bus)

WATERBURY, CONN.
Aukos Pasauliniam Prieškari- 

niam Kongresui
Aukojo sekamos draugijos:
Conn, valstijos jaunuolių mo I 

kyklos komitetas $1.00; LDS 
jaunuolių kuopa Waterbury, 
Conn. $1.00; Tarptautinio Ap
sigynimo 30 kuopa $1.00; LD 
SA 12 kuopa'50c.; ALDLD 28 
kuopa,50c.; Vilijos Choras 50 
centų; LDS 49 kuopa SOc.^; L 
DS 4 Apskritys Conn, valstijos 
$L00; LDSA 8-tas /Rajonas j 
$1.00; ALDLD 3 Apskritys. 
Conn. valstijos $1.00; Prolel. 
Meno Sąjungos ,5-tas Apskri
tys Cpnn. valstijos $1.00. Vi- 
ąo^. $9.0.0. Šmulkiųm $3.50. 
IsyisQ. $12.50. Str.

J! >• ■ - .

Svarbus Pranešimas Šie 
tyno Choro Jaunuoliam .

-
NEWARK, N. J. ;

Sietyno Choro jaunuoliai 
būtinai turi šį ketvirtadienį,’ 
September 14 d., susirinkti"” 
6:30 vai. .vakare po numeriu ' 
180 New York Avė. Yra la- ji 
bai svarbus naujas reikalas. 
Jis turi būt apsvarstytas pir
ma, negu prasidės reguliarės: 
Sietyno pamokos. Tai bus spe-” 
cialis Sietyno jaunuolių susi
rinkimas, ir jiė visi privalo ja- ' 
ihe dalyvauti. B. Sfcifahftfc.

ĮDOMUMAI
AutomatiŠkosInformaciios

i t ’

:; Londono t\npestb j požemi-1 
niųose gelžkeliuose nesenai 
įvesta • automatiškos ‘ infor
macijų mašinos.1 Tos maši
nos; duoda paaiškinimus, 
kaip pasiekti tą ar kitą rei
kiamą 
iki /to;
kur ras 
ir kaip 
žiuoja.
priėjęs prie mąšinos, pa
spaudo bei pasukinėja. tam 
tinkamas rankenukes ir at
sakymai į jo klausimus pa
sirodo tani įtąįsytuose ma
sinos langeliuose., f Mašiną 
įtaisyta taip, kad; ja vienu 
kartu i gali naudotis keli pa- 
sąžieriai, gaudami skirtingų 
informacijų.

•; ■: -ti' i -1 , f. ’ j i : i ■.. ■
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vietą, kiek kainuoja 
. vietos nuvažiuoti, 
ti/reikalingą traukinį 
dažnai traukiniai va-

Biie važiuotojas,

įvairus Dalykai
Kalėjiman su Lova, Pakloji- 

maįs, šaukštais ir t. t.
Neveltui žmonės sako, 

kad turtingam ir kalėjime 
gerai gyVent. štai Vienos 
mieste, Austrijoje, aristo
kratiškos gįminės žmogus, 
baronas Mandelsloh su savo 
,žmona,^^mi kįarštąįš qa-; 
•ziais, pradėjo plėšyt kur 
pagavę kanclerio Dollfusso 
anti-nazinius plakatus. Be- 
lupinėdami tuos plakatus, 
jie dar nepasigailėjo keiks
mo žodžių ant kanclerio. Už 
tai baronas su pačia buvo 
areštuoti ir nuteisti šešiom 
dienom kalėjimam Kaipo 
augštos giminės žmonelių, 
advokatas išreikalavo leidi
mą jiem neštis kalėjiman sa
vo lovą su paklojimais, sida
brinius peilius, šaukštus ir 
kitus stalo bei virtuvės įran
kius, taipgi porą tarnaičių 
ir savo virėją.

Aną dien teko būti New 
Yorko centre—ant Times, 
Sq. Visi didesnieji dienraš- 
įčių pardavinėtojai šiuo tar
pu pardavinėja anglišką 
Maskvos dieni’aštį “Moscow 
Daily News’’. Pasirodo, kad 
jie ten jo gerokai pardub- 
da. Žmonės .domisi Sovietų 
Sąjunga, tad apie ją daug 
skaito. Tai labai ryškus 
faktas!

• Tolydžio šiuo tarpu New 
Yorko centre, daugely j vie
tų, kiekvienas gali gauti nu
sipirkti “Pravdą”, “Izviesti- 
jas” ir kt. didžiuosius rusų 
kalba dienraščius, išeinan
čius Sovietų Sąjungoj.

Mūsiškis “Daily Worke- 
ris,” kurio cirkuliacija pa
staruoju laiku smarkiai pa
kilo—taipgi pardavinėjamas 
po visą New Yorką, greta 
buržuazinių dienraščių. O 
aplink Union Aikštę net ke
letas specialių pardavinėto
jų daro pragyvenimą iš par
davinėjimo “Daily Worke
rio.”

Tas viskas parodo plitimą 
komunistinių idėjų, komu
nistinio judėjimo stiprėji
mą! 

• _„ 1
Šį vakarą, trečiadienį, iš

vyksta Amerikos darb. jau
nuolių * tfelegacija į Pary
žiaus Anti-Karinį Jaunuo-; 
menės iKdhgrfesą; Delegaci
jos tarpęyęą ir Klemensas 
Strižaiiskas r .(Straus), wat- 
erburiėtis veikėjas jaunuo
lių tarpe, chorvedis, organi
zatorius. Jis parveš iš Pa
ryžiaus platų ir esmingą ra
portą ir jį perduos tūkstan
čiams; Amerikos lietuvių 
jaunuoliu. Jau dabar jau
nuolių grupės (LDS. Jau
nuolių Kuopos, Chokai, etc.) 

. .......n,.) , , . , ....  f
Nėra reikalo čia aiškinti “D{W.” svarba, jp rolė, kaipo 

organizatoriaus ir švietėjo plačiųjų darbo žmonių masių. > 
Tai aišku kiekvienam darbininkui. Prisieina'pabrėžti 
tiktai greita j ir būtina, pagelia, kurią privalo suteikti 
kiekvienas darbininkas. Pagalbą galipja. įteikti, kąip 
minėjome, aukomis, kas išgali, pi cnumeratų rinkimu, pa
vienėm kopijom pardavinėjant- dįenraštį ir parengimais, j

®d be ;di(MėO^ ..fe’ įrašymų/mes privalome1
atsiliepti į taip svarbų ir degantį reikalą!
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“Dąiy Workerio” Kampanija už $40,000
I < r ’ * ~ ’ i i i ■ ’

Ceijijralinis J. V. Kompartijos1 organas—vienintelis dar
bo žirninių angliškas. dienraštis Jungtinėse,, Valstijose— 
pask^pė dviejų mėnesių yajų(ųž sukėlimą $40,000 sumos 
pinigį* Vajus prasidėjo su 9 diena rugsėjo ir baigsis su 
9 diena lapkričio. Iš’tos' šumo§ 'New Yorko miestui 'len
ką surinkti $20,000. J ’

Mūsų angliškas dienraštis šiuo tarpu yra padidėjęs la
pų skaičiumi ir labai pagerėjęs turiniu: patapo įvairus, 
populiarus masių laikraštis. Tačiaus jis reikia juo tolyn, 
juo labiau zgerinti.

Bet resursai, su pagerėjimu “Daily Workerio” tūriniu 
antsyję nepasiaidino ant tiek, kad galėjus laikraštį visuo
met tokiu išlaikyti. Faktinai, “D. W.” dar ir šiuo tarpu 
turi ąpie penkioliką šimtų dolerių į savaitę, deficito. Tas 
prisiima padengti aukomis ir įvairių darb. organizacijų 
parengimų pelnais. Kad šį deficito klausimą išrišus, 
“D. W»” ir paskelbė šį vajų surinkimui $40,000 sumą pi
nigų, kuri užtikrintų laikraščiui pastovumą per kokius 

i" 1 * * ■ j ’ d ‘ .

Beį abejojimo, kąd dienraštis, begerėdamas^ vis daugiau 
platinsi ir* tuo būdu jo dieninės įeigos didės, - kas, sąvu 
ruožtu,'sudarys mažesnį deficitą. > ■ * . ■ i

Geriau Girdės Kalbą 
perTT.T

Į Išrastas ; prietaisūs,: kuris 
pĮalfengvink girdėt; ’žodžius’ 
pjejį tejef.onąasmenims, ku
rie !neprigirdi, arba kuriems 
aiįdlnai. sunku įklausyti per 
telefoną kalbamus žbdžius; 
Tąs prietaisas’ panašus į gy
dytojų vartojamą instru
mentą stetoskopą, kuriuo 
klausomasi širdies mušimas 
bei alsavimo garsai • plau
čiuose, 
dūdelės,

Tai dvi guminės 
viėhame gale su

jungtos praplėsta atvarą, o 
kituose galuose turinčios, 
jauslius klausymosi apara
tus, kurie pridedama prie 
abiejų ausų. 1 Praplėstasis gi 
dūdelių sujungimo galas įa- 

.vožiama po telefono rešy- 
veriu (kuris, paprastai deda
mas prie ausies). Taip klau
santis, iš rėsyverio ateinanti, 
žodžiai girdisi abiem ausim 
ir<tiahg aiškiau. ' '1 r' 
'/p- , ' '
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497: Nevalgomi Daiktai 
Skįlvyje ./X?//",'' \ 

' Šenai yra žinomą, jog tūL 
Ii jžmpneš, kdridfeš. trūksta 
kurio nors .ąriubo. gaįvuje, 
įgąįuna paprotį ryti įvairiau? 
siuį nevalgomus, daiktus. 
'Pačiaiis nesenai vieno1 as
mens skilvyje' Pasta tiek pa
šalinių daiįtjj, kad jis bdš 
perviršijęs $ įsus;; toje.' srity-, 
jėfeejkorduS) ir jgali vadintis 
sayo rūšies čampionu.

Anglijoje, Uptono rajone, 
njetplimai Chestėrio, apskri-1 ‘ 2' ' 1 i ' ‘I i- r-

y....—
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Kiek Ištiktųjų Buvo 
Bedarbių?

Seniau kapitalistinė spau- 
:dą pranešdavo, kad Ameri
koj bedarbių yra ne dau
giau Ii milionų. Dabar iš 
Washingtono praneša, kad 
ko o p e r. u o j ant N RA su 
dviem milionais darbdavių, 
visoj Amerikoj iki šiol, su
teikta trylikai ir pusei mi
lionų darbininkų darbai. Gi 
tūo jriciu kartų ta pati 
ępauda sako,, .kad dar yra 
apie 10 milionų bedarbių vi
soj šalyj. Taigi,; išeina, kad 
bedarbių Amerikoj buvo ne 
11 milionų, o virš 23 milio- 
■nų. \

• > ‘ ' * • '■ ’ i ‘ i

NRA—žingsnis į Fašizmą...
Harvardo- U n i v e r site to 

pYofesoriuš Philp Cabott, 
sakydamas prakalbą Penn. 
Electric Association susirin
kime, Bedford Springs, Pa., 
nurodinėjo, kad , i dabartinis 
NRA' veikimas. * dideliais 
žingsniais veda šalį į fašiz
mą- Šakpjjs, jei NBA ilgai 
vapys/tokios, rųįsįes. veikimą,, 
tai šalis nei nepajus, kai at
sidurs fašistiniam Režime,

Surankiojo P. š.

i

Klausimas, kurį meš' šūsi- 
tinkame eidami prie plieno 
indstrijos, nėra tas, kurį ga
lima praleisti į šalį ir gin
čytis du arba tris mėnesius. 
Klausimas, su kuriuo mes 
susitinkame šį vakarą, tai 
yra, ką mes darysime šio
je suvienyto fronto konfe-’ 
rencijoj, imdami dalyvumą 
išsprendimo, kas turės įvyk
ti plieno pramonėje. Ma
sės plieno pramonės žiūrės 
į šią konferenciją. Jos no- 
rėš sužinoti iš šios konfe
rencijos, koks bus mūsų pa
tarimas joms. Masės neor
ganizuotos, bet jos prisiren
gę organizuotis ir kovoti. 
Kur jos eis? Ar mes saky
sime masėms eiti į Ą.D.F. ir 
pasiduoti vadovybei, kuri 
tik ką pasirašė 90 dienų 
plieno kodeksą, kaip kad 
delegatas Cope čia kalbė
ję, ar mes sakysime eiti. į 
Plieno > ir Metalo Darbinin
kų' Industrinę Uniją,: kuri 
jdu laimėjo šešis streikus 
del plieno darbininkų ?1 ’

Kas Turi Vadovauti? i
Būtų labai gerai, kad šita 

konferencija galėtų tą klau
simą atsakyti masei plieno 
darbininkų aiškiu ir vienu 
balsu,-—pasakytų, kad šita 
konferencija pripažįsta, kad 
vienatine unija plieno pra- 
nionėj, kuri turi aiškią pro
gramą kovai prieš NRA, 
tai yra P.M.D.I.U. ši uni
ja sunkiausiose sąlygose jau 
pradėjo -daryti laimėjimus 
dąrbinihkams. šita unija' 
ypa įįk .įgėna, kuri, eina pir
myn su programa ir tikrai 
atstovauja tuoj autinius plie
no darbininkų reikalus. Mes
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Centro Pranešimai
Sekamos kuopos praneša 

ęentrui stoją vajun ir turį sa
vo vajininkus:
i 7 k p., Pittsburgh, Pa. Vaji- 
ninkai: J. D. Sliekas ir P. Vi-, 

. činas.
12 kp., Ambridge, Pa. Vaji- 

niiArai: J. Briedis ir J. Kinde- 
ris.

50 kp., N.S. Pittsburgh, Pa. 
Vajininkai: J. Stanięlovaitis ir 
M. Urmoniutė. (

Laukiame prariėšįmų Iš kitų 
* kuopų; Nei‘Viena ' kuopa ne

turi pasilikti nedalyvavusi va
juj. ‘-ii ■ , . >

50 kuopa nusitarė laiku va
jaus neimti savo dalies įstoji
mo ir taipgi duoti vajininkams 

„ po 50 centų už kiekvieną nau
ją narį. Tai puikus nutari
mas. Kitos kuopos gali iš šios 

./pavyzdį paimti.
kuopa entuziastingai stoja 

vajun. Jeigu taip entuziastin
gai draugai dirbs, kaip jie ta
rės dirbti, turėsime puikias 
pasekmes.

Dar nieko nesigirdi, ką da
ro 51 kuopa, Wilkes Barre, 
Pa.
labai

tokių laiškų, kurių nereikalau
ja pačios kuopos skelbti. Bet 
tuos laiškus, f kurte ' nužymėti 
spaudon patalpinti, v i s adą 
Centras patalpino ir patalpins. 
■t, 3-čios kuopos laiškas 25-to 
Seimo klausimu visai nebuvo 

' f(nusakymas spaudon talpinti, tai 
mes ir įtalpinome. 49-tos 
kuojos rezoliuciją pasiųsta 
priduoti Ceųtro Komitetui, to
dėl iir bus Centro Komitetai 
priduota.1 * - ‘ '■ 1
. Siunčiant rezoliucijas ar 
laiąkus ir norint juos patalpin
ti spaudon, dykiu reikia ir pa
staba pridėti, jogei reikalinga 
perspausdinti organe. Tada, ir 
bus tai padaryta.

mėnesio, LMD svetainėje, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa., 7-tą 
valandą vakare.

APLA 7-tos kpL Vajininkas
! J. D. Sliekas.

tik paprastas" komunistas, 'bet ; 
net visas’ Mass, valstijos org|- >* 
nizatorius. O . darbdavis, su
žinojęs . apie Qrybo pareigas,, 
bile dieną gali parodyti duris. S’-JL* 
Tai tuonpęt Krųčiukas jaustų
si pilnai renegatiškąi pasitąr{- 
navęs. . f. i

Todėl Norwoodo darbinin-t 
kai į P. P. Kručą turimb žiū-1 
rėti ne ; tik, .kaip,o į .bjaurų, 
šmeižiką; bet ir kaipo į išda- 
viką. "

Susirūpinės Mano Stuba ir
Į įn.feuU’’ ; ! ;f * 
“Keleivio” no. 35 tas pats

Kručelis’rašo : “Grybas pradė
jo "pėntyti Savo : hamą. Prisi-* ’ 
kviečia savo dratigų, kūrie fa< ” 
brikuose atidirbę vąjandas ga-j J 
lės padarytį dar^ą u^. dyką, j 
k.omųnistų organizatoriui.į Jpjc • j ■. 
tai atėmimas darbo iš orga
nizuotų darbininkų, unijiniu 
peritorių?’ •

‘ (Tąsa 5-tam puslapyj) . • :

italas netoli gyvena ir jeigu 
aš išmečiau jį iš savo stubos, 
tai tas italas tikrai sutiks 
duoti savo pareiškimą, ar aš 
išmečiau ar ne. O jei išme
čiau, tai turėsi progą pasipęl-, 
“y«- -j
Kručas Turi Tikslą Išprovo

kuoti iš' Darbavietės <

Jis gerai žino, kąd t darba
vietėse visur kdmūnistai lyrtv 
persekiojami; todėl Kručelis 
prie kiekvieno šmeižto pride
da : “tikras kpfounistąį jnrpĮ 
tu nuošimčių komunistas, vi
sos Mass, valstijos komunistų 
organizatorius, komunistų; or-; 
ganizatorįus” ir taip toliaus.

Kodėl Kručelis taip garsiai 
kartoja, kad. komunistų orga-; 
,nizatorius ? . Juk, darbiųinkai, 
kaipo komunisto, nesibijo. 
Kručelio tikslas yra provoka
cinis —; boras įrodyti; koks 
Grybas'yra pavojingas; jis ne

55-ta Kuopa Organizuos ;; ’ 
Jaunuoliu Kuopą ” I į
' WASHINGTON, Pa. — šios 
kuopos susirįnkipias įvyko 3 
d.1 rugsėjo^ Jame dalyvavę ir 
d. J. Urmonas, Jaunuolių Ko
miteto sekretorius. Jam pakal
bėjus jaunuolių reikalais išrin
kta delegatai Alice Kerchins- 
ky ir Johąųna Wessper į jau
nuolių suyažiąvimą iy taipgi 
paaukauta $1.50. j { .
< Plačiai kalbėta, kaip geriau 
dalyvaūt’ vajuj.' Nusitarta ak
tyviai dalyvauti1. Daūgialųsia 
darbuotis igavimuū jaunuolių.:ir 
tuojaus organizuoti jaunuolių i 
khopą. ; j • ' J ; Į

.Jeigu tik draugai ir drau
gės [pasirūpins,, tai tuojaus pa
matysime jogei Wąshjngtįone 
gyvuoj;a ĄPLA LiĮunUQlių]ku<H

prisidengdamas “Demokratu,” 
ir W,l kąįp pataįrlė sako, “at
itiko kirvis k'otį.” Nežiūrint, 
kokį purviną šmeižtą ar pro
vokaciją parašys, tai “Kelei
vis” originaliai talpina.

Kručelis nuo extra >kairizmo 
nuėjo prie smalavirizmo ir po
licijos. . (

Aš “Laisvėj” 12 d. rugpjū
čio atsakiau į Kručelio visus 
šmeižtus, kuriuos jis leidžia 
per .“Keleivį” ir “Klampynę” 
ir reikalavau paremti faktais; 
bet argi sųniekšėjusiam 
čui skaitytis su faktais? Kar
tok tą patį šmeižtą, o gal kąs 
ir’ patikės!
’ “Keleivio” No. 35 Kručelis,,. 
pasikavojęs po Demokrato 
priedanga, ir vėl kartoją tą; 
patį šmęižtą, buk Grybą^ “iš
metęs italą darbininką is savo 
gjtubps.“

1 Kpdel Demokratas nepasi
naudoja finanšiškai? Juk tas

12-ta Kuopa Rengiasi 
prie Vajaus

, c i ; <

AMBRIDGE, Pa. — APLA 
12 kuopa turėjo susirinkimą 3 
d; Rugsėjo, savoj < svetainėj. 
Centro sekretorius. J. Gjąsiunas 
taipgi jame dalyvavo ir pla
čiai paaiškino apie 25-to Sei
mo tarimūs, su kuriais kuopa 
nesutinka..1 Po tam sekė* pla
čios diskusijos. Iškeltieji klau 
simai plačiai išsiaiškino.

Perskaityta Centro : daiškaš 
vajaus ir kitais klausimais., 
Kuopa išrinko du draugus dar
buotis vajuj. Vajininkais yra 
dd. Briedis ir Kinderis. Ypa
tingai d. Briedis entuziastingai 
kalbėjo apie vajų. Jisai ma
no, kad galima naujų ■ narių 
gauti. Taipgi išsireiškė, jogei 
yra tokių žmonių, kurie truk
do organizaciją budavoti, va
rinėja savo politiką ir tokiu 
būdu daug sunkiau gauti ’nau
jų narių.

Jeigu tiktai kuopos nariai 
kiek pasidarbuos, suprantama, 
turės neprastų pasekmių. Lai
kas jau . šitame mėnesyj pra
dėti vajų. Delei kito susirin
kimo jau turėtų būt naujų ap- 
likanfų.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, savoj svetainėj. Pra
sideda 2 vai. po pietų.

Svečias.

7 4

♦

vajuose

organi

'f •

I IC?

i

f

tu>" "■ w1

Jinai dviejuose 
gerai pasirodė.
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i Taipgi 49 kuopa reikalauja,
kad visi laiškai pasiekę Cen
trą būtų viešai paskelbti. To
ksai reikalavimas yra bever
tis. Centras niekad neskelbia

kuopa nusitarė 
jaunuolių kuopą. Taip- 
50 kuopa yra tokios pat

Draugai ir drau-

55 
zuoti

*gi ir 
^nuomonės.

gės turėtų tuojąus imtis už
darbo, kad tuos tarimus pra- 
vedus gyvenimam

Didžiausia jaunuolių kuopa 
galima ' būtų suorganizuoti 
Wilkes Barre, nes prie 51 kuo
pos nemažai jaunuolių, prigu
li, o. dar galįma, gauti iy nau
jų. Ką sakai, d. P. Maslkves- 

fkai? / * ’ 1 1 '■ ’ /
. Draugė D. Ždanfutė turėtų 
S* ra nešti’ ką jinai dart) 4-toj 

Įiopoj. Ten irgi daug Jau
nuolių ir galjma jaunuolių kp. 
suorganizuoti.

Sekančiam APLA skyriuj 
bus daugiau žinių apie vajaus 
eigą. Kiekvienas narys kvie
čiamas sekti tas žinias ir pri

sidėti prie bendro darbo.
Kuopų valdybos taipgi kvie

čiamos skubėti su žiniomis 
apie jų veikimą. Visos kuo
pos turėtų turėti savo kores
pondentus.

Visas žinias ir kitokius raš
telius, liečiančius APLA rei
kalus reikia siųsti Centrui, ku
ris sutvarkęs pasiunčia orga- 
nan “Laisvėn.”

Amerikos Lietuvių Jaunuo
lių Načionalis Komitetas nusi
tarė siųsti vieną delegatą į 
visapasaulinį prieškarinį kon
gresą Paryžiun. Tai yra rem
tinas tarimas, labai naudingas.

Visos APLA kuopos kviečia
mos prisidėti po kiek nors fi
nansais, kad galėtų tas dele
gatas dalyvauti tamė kOngre-

. ., 49 kuopos s'ekretorius pra
neša, jogei tos kuopos keturi 
nariai metę organizhciją del ei 
to, kad “narių teisės siaurina
mos.“ Taipgi jis prisiuntė 
kuopos rezoliuciją APLA Cen
tro Komitetui.

Kuopa protestuoja, prieš 
Centrą, kam jis sau valiukai el
giasi paskelbdamas,, jogei 25- 
M Seimo tarimai įeina galion 
liepos 1 d. Bet jau buvo nu
odyta, kad tai darydamas 
Centras pildė konstituciją, ku
ri nusako, jogei tarimai įeina 
galion liepos 1 po jų priėmi
mui.: Tai kam tasai protes-

49 kuopos valdyba, daryda
ma pareiškimus, kad Centras 
“siaurina narių teises” ir ne
silaiko konstitucijos, visada 
turėtų gerai pati pažiūrėti 
konstitucijos ir suprasti ją, 
taipgi nurodyti, kur ir kaip 
Centras siaurina narių teises.

Su nepamatuotais savo pa
reiškimas, aišku, suklaidina 
narius ir taip pasėja kuopoj 
suirutes. Tokis elgęsis yra ža
lingas visai organizacijai.

Artinasi rudeniniai daugelio 
miestų ir pavienių viršininkų 
rinkimai. Darbininkai, Komu
nistų Partijos vadovybėj, sta
to savo kandidatus. , APLA 
kuopos ir nariai kyiečiami 
tuos kandidatus remti.

APLA Centro Sekr.
J. Gasiunas.

APLA 7-;ta Kuopa : 1 
Dalyvaus Vajuj, / ;

. : PITTSBURGH, Pa. U Rug
sėjo 3 d. atsibuvo APLA 7-toš 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas nąyi^is,( kas sudarė gra
žų įspūdį ir gerą ūpą susirin
kusiuose. Būtų labai gerai, 
kad draugai visuomet stengtų
si taip skaitlingai lankyti su
sirinkimus ir, suprantama, pas 
visus atsirastų daugiau ūpo 
prie abėlno veikimo, kas išei
tų kaip kp., taip ir visai orga
nizacijai ant naudos. Kad ir 
šiame susirinkime, kuomet tik 
susirinko gerokas būrys drau
gų, tuojaus visi lyg staiga bū
tų' pajaunėję, svarsto organi
zacijos reikalus, daro naujus 
sumanymus ir t.t.

Po visų kitų reikalų, plato7 
kai diskusuota naujų narių ga
vimo klausimas ir, po diskusi
jų, nutarta dalyvauti vajuj, ir 
išrinko vajaus komisiją iš 
dviejų narių, būtent Povilo 
Vičio ir J. D. Slieko. Taip pat 
minima komisija įgaliota būti 
ir 7-tos kuopos korespondem 
tais, prisidedant prie palaiky
mo įvesto APLA skyriaus 
“Laisvėje.”

Kokios pasekmės bus iš mi
nimos komisijos jai pavestuo
se darbuose^ pafodys ' ateitis. 
Bet atsižvelgiant į * tai,; kad1 
centras pusiau sumažino. įsto
jimą ^naujiems nariams vajaus 
laiku, kuris, tęsis iki pradžiai 
1934 metų’, o kp. nutarė visai 
įstojimo neimti, tai, jeigu mi-1 
tfimą komisija darbuosis, o sy
kiu ir visi kp. nariaį, kaip kad 
susirinkime išsireiškė beveik 
visi dalyvavusieji, tai- atrodo, 
kad pasekmės tūrėtų būti ga
na geros, nes įstojimo sąlygos, 
palyginamai, bus (labai leng
vos, beveik dykai, norintieji 
prisirašyti, galės prisirašyti, 
kuomet paprastu laiku kaštuo
ja įsirašymas liet keletas dole<- 
rių. Todėl visi 7-tos k£. na
riai turėtų dabar- pakalbinti 
nužiūrimus žmones rašytis šiuo 
vajaus laiku į APLA, o patys 
norinti prisirašyti gali atsilan
kyti į APLA 7-tos kuojos su
sirinkimą, kuris įvykštaį kas 
pirmą hedėldienį kiekvieno

50-ta Kuopa Stoja Darban
1 N. S. PITTSBURGH, Pa. 
APLA <50 kuopa turėjo susi
rinkimą rugsėjo 5, Liet. Dar
bininkų Kliube. šis susirinki
mas buvo skaitlingesnis, negu 
kiti praeityj, bet ir tai galėjo 
būt daug skaitlingesnis. Mat 
yra tokių narių, kurie nuo pat 
prisirašymo prie draugijos nė
ra buvę susirinkime. Reikėtų 
kaip galima ir juos išjudinti, 
prie kokio nors organizacinio 
darbo pritraukti, kad ir jie 
imtu kokią nors atsakomybę.

Svarstyta jaunuolių klausi
mas. Išrinkta delegatas d. 
Alinskas dalyvauti jaunuolių 
konferencijoj rugs. 10. Taip
gi nutarta iš iždo paaukoti du 
doleriu jaunuolių reikalams. 
Tai puiku, kad kuopa ir to
kiais kĮausimais rūpinasi.

Perskaičius Centro praneši
mą vajaus klausimu, nusitarta 
aktyviai jame dalyvauti. Iš
rinkta du vajininkais— d d. J., 
Stanisloyaitis ir M. Urmoniutė. 
Sta^islovaitis pasižadėjo dau
giausia tarp suaugusių darbUo 
tis, oUrmoniutė tarp' jaunuos 
lių. ‘ Jinai ‘taipgi parėiškė ^su
organizuosianti jaunuolių ikup-t 
pą. Lauksime: gerų tpąsekpiiųr 
Taipgi nusitartą visai neimti 
kuopos dalies įstojimo, tokiu 
būdu pasidaro Ihbai pigus įs
tojimas : ant pirmo pomirtinės 
skyriaus tiktai 5 0: i centų.- Pi-, 
giau niekur negalima gauti. 
Kuopa nepamiršo ir vajinin- 
kams dovanų. Nutarta iš kuo
pos iždo mokėti už kiekvieną 
naują narį po 50 centų. Cen
tras taipgi moka po 50 cen
tų. Tokiu būdui vajininkąi 
gaus po dolerį, už kiekvieną 
ųaują narį. Tiktai • reikia 
daugiau pasidarbuoti. Gali 
pasidarbuoti ir tiė, kiirie nėra 
išrinkti vajininkais, vistiek ir 
jie gaus tą patį atlyginimą;

Sekantis kuopos sųsirinkir 
mas bus spalio 3, Liet, Darbi- 
ninku Kliube> J1335 Medley St. 
Prasidės 7:30 vat vakare. Vi
ši nariai kviečiami dalyvauti' 
ir naujų narių atsivesti.1 I • '

l . i M Svečias.. • 1

pa ir [pradeda veikimą tarpe 
jaunuolių. • • • ;: Rep.-
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Norwood, Mass., Žinios
Sklokos Klapčiukas Nuolatinai 
Rašinėja “Keleiviui,” Šmeižda-

. j mas Komunistus
Norwood; Mass. — p. p. 

Kručas, Pruseikos klapčiukas, 
savo laiku turėjęs noro 'iškilti 
į didelį vadą, buvo pradėjęs 
net “prakalbas” sakyti. Po 
Rusijos revoliucijos bČgo į Ru
siją komisaro vietos užimti, 
bet, ten nubėgus, Rusijos re
voliucionieriai, vieton komisa
ro vietą duoti; paliepė jam ei
ti į armiją bulvių skusti. O 
Kručeliui, kaipo “labai moky
tam” žmogui, tas buvo dide
liu įžeidimu; ir todėl jis bėgo 
atgal į Ameriką.

Atbėgęs atgal, dar-tūlą lai
ką bandė- “mokinti” kitus 
rparksizmo, kurio Jis pats ne
supranta. •

Organizuojantis iš požemi
nes; Komunistų Partijos į vie
šą Darbininkų iPai^tij[KrdčeH 
lis buvo karštas kairia^pąrnis

i +—Baltrušaitinis. Tuomet Pru-' 
sęiką in kitus: Kručelis prakei
kė, kąipo djdžįąųąiuš oportu
nistus, bet kada d. Bimbos 
vadovybėj' Čita prie siiSivieAi- 
jimo su -darbieČių partija; tai 
Kručelis: vis. spardėsi',''keikda
mas ir d;. Bimbą,, būk ir Binv' 
ba vjrstąs oportunistu. .r :

Bet Norwoodo darbiečiai sU 
kairiaspamįaįs susitarė susi- 
vienyt ir turėti vienybės pa
rengimą', ir mes, buvę kairia- 
sparniąi, sutikom; Kručeliui 
duoti progą tame Vienybės pa
rengime — kalbėti, kaipo nuo 
kairiasparnių. Tai tik tada ir 
Kručelis sutiko vienytis, ir 
Norwoodo revoliuciniai darbi
ninkai susivienijo.

Bet Kručeliui, kaipo “ty
ram” kairiasparniui ilgai lauk, 
ti nereikėjo. Atėjus laikui 
Partijai persiorganizuoti iš 
tautinių kuopelių į tarptauti
nes kuopeles, Kručeliui čia vėl 
pasirodė baisus oportunizmas, 
ir vietoj įeiti į tarptautines 
kuopeles,; .dir^tuyių :... branduo
lių; pamatais, tai Kručelis išėjo 
laukan iš Partijos, padaryda
mas pareiškimą: “ĮCad būtų 
birganizuotąs: /V^i&iųiąępĮUt 
vėi'kčiau prieš Partiją.” '

Po keleto metų saldaus nflei 
gp,[ atpįrądo pru^ejkinis, ^klo- 
ki^mąs,. Krųčęlįo ' protu,( 
tikras “rpvoliucioniškas veiki
mas;“ tad pričš ; kom'uinistuš' 
Kručelis1 leidžiasi ir Norwoo^ 
de Pruseikos palaikyųiui kuo
pą organizuoti; ■ pradeda į 
Pruseikos ‘Klampynę’ rašipėįii’ 
šmeižtus ant vietos komunistų.

Bet' Pruseiką, iioi-ėdAma^ 
daugiau ‘pasigauti iš komunisJ 
tinio judėjimo sau simpjitikų, 
ne visus šmeižtus taip talpina, 
kaip Kručelis parašo: Prūsei-, 
kai nesinori visai ,viekai ir at-- 
virai išeiti prieš komunistus, 
nes tas reikštų nustojimą da
lies savo pasekėjų. Tai Pru- 
seika Kručelio raštą i taiso, 
kaip ką išmeta, kaip ką pri< 
deda, iy kada telpa “Klampy
nėj“ Kručelio raštas, tai Kru- 
čėlis pats savo raŠtd nebega
li', pažinti. lf:i : 1 L
11 Todėl Kručelis < pradėjo ra

šinėti iii smalavirių “Keleivį,“

TUOJ UŽSISAKYKI! PLAT INIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausiniai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

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

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
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 klapsimai į kurįuos ąutorė duoda atsakymus:

X. Kokiu Būdii Sovietų, Sąjunga Gauna Pinigų 
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus PagaųiiųtaJDaug Naujų Mašinų Sovie,tų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedalį?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų, Sąjungoje? 11
4. Kada Algas. Padidina Sovietui Sąjungoje, Ar Tuo

1 Pačiu Sykiu Pakelia; ir Kainas? . >
‘ 5. Kokia Yra Alga Koriiunistu'Partijos N&tfd1, 

./:■ Dirbančia Fabrike?
* * ■ *1 •' ’ . f . /■ ( * » < \ ■ • • *

6. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvestą Darbą$:)nuo šmotų?
7. Kas Tie “-Udanuhkai” Sovietų Sąjungoje?

8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Sociale Apdrau- 
dą? Ar Reikia Eiti į Teismą Išreikalauti Apdraudą?

9. Kokiose Vienetuose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuves Komitetus?
11. Ar Teisybe, 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 Ląisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?
I

18. Ar Kitų šalių; Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 
Ųąrbininkais Teises?

19. Ar Yrd Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?
20. Ar teisybė, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į . 

Dirbtuves ?
21. .Ar Tiesa, kad' Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo

Kūdikius į Valdžios Įstaigas?
• ! !'■-*' f't •

22. Ar Yra. Atsiskytihių Spvjėtu Sąjungoje? Ar Daug?
. ( , Už Taf Reikia Mokėti?

f 23. Ar Tolimesnė Statybą Socializmo Užtikrinta SSSR?
' 24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kolcju Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovietų V aidžiai ? • ■ 1 

mF* t "."JĮIF1" iw.Hi 1 1 "WIW' ~ rii—' Towv—
t 26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 

Ant Soviętų Sąjungos?
> i ’ ■ ■ • ■' ■ l 1 ■ < , ■ 1 ' : ■

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokiu 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 knygele la- 
' bąi lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: Taisvė”,. 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



Trečiadieniu, Rugs, 13, 1933

šokiam yra tinkama

Įžanga visiems pri- 
centų ypatai. Šokiai

1
.»

Pasarga: Jei tą dieną lytų, tai su
sirinkite pas draugus Naujokus, 1218 
E. 177th St.

(215-217)

r Ketvirtas Puslapis rBKISXB

, . (Tąsa)

“Gerkite, prieteliai, kol geriasi, 
Gyvenimo vargus užmirškite.”

j Visi kiti jį palaikė: * ■ '
“Taip pas mus pulke pritinka,
;Gerk, gerk,, gerk, protą nepragerk!”

Tuom pat laiku iš Golubkovo kuopos, 
antro zvodo, kareiviai susikimšo aplinkui 
Sizoyą. Sizovąs sėdėjo ant geležinės love
lės su senu pašonių, rodosi paimtu iš namo, 
kuriame pirmiaūs gyveno parubežinio ofi- 
cieriaus šeimyna. Jis pasakojo kareiviams 
apie tai, ką matė būdamas namie.

’ * » t • I l *

—Taip, broleliai, gerai gyvenasi turčiams 
užpakalyje fronto: poniutės tik puošiasi, 
tik vaikštinėja. O valdininkai vis darosi 
piktesni, kaip ir mūsų pulkininkas, matyti 
ir jis nesenai karo fronte.

—Velnias stf pulkininku,—perkirto 
taplaukis kareivis.—Pasakok daugiau, 
naujo fronto Užpakalyje.

—Bet tu man pasakyk, kokio velnio 
kia pulkininkui, ką aš nuo jo paėmiau? Pri-

;; SO BOSTON, MASS. « 
G LDSA įlS ' kpJ susirinkimas įvyks ■ 
tlečiadienj, 13 d. rugsėjo, *8 vąl. 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway. Draugės, vi- 
sos putinai ( atsilankykite, jigs yra T 
kuopii dAug svarbių! reikalų žtptarti. 
Taipgi turėsime padiskusiioti ALDį, 
D ir LDSA *vienybės klaušiihą. . \ 

. (215-217) v

Mureikos farmoj, Milford, Conn. Pui
ki orkestrą po vadovyste A. Juocio 
grieš šokiams, 
einama—tik 50 
prasidės 3 vai. po pietų, vakarienė 
bus kiek vėliau, šokiam yra tinkama 
platforma. Bus galima linksmai' lai
kų praleisti. Todėl draugai, draugės 
ir simpfltikai darbininkiško judėjimo 
esate kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime. Draugai, kurie esate pa
ėmę platinimui vakarienės tikietus, 
malonėkite tuojaus priduoti už juos 
pinigus ir neparduotus tikietus. Nuo 
Bridgeport© važiuokite Boston Post 
Road linkui New Haven. Pravažiavę 
Milford, pamatysite iškabą—pasuki
te po dešinei, ten tėmykite iškabas, 
kur sustoti.

1 ' (216-218)

gera muzika, grajys lietuviškus ir 
amerikdni£kus< šokius; visi gal^s pa
sišokti—:sęųi ir jauni. Kurie ] netu
rite automobilių, tai ateikite į Drau
gijų svetainę, 3600 Vernon High
way, iš ten- važiuos trokas į pikni
ką, 5:30 vai.1 Visi, kurie norite va
žiuoti, o neturite karų, tai būkite 
paskirtu laiku. Įžanga j pikniką 10 
centų ir prie įžangos tikietų bus pro
ga laimėti dovaną—gyvą paršiuką.

Kviečia Komitetas.
(215-217)

(215-217)

f t j.

25c

Brooklyn, N. Y.l

i

■ t j
25c J J

25c i: j;
I d

Lietuvių Jaunuolių Dailės Ratelio 
Choras turės pirmas praktikas rug
sėjo 15, L. Darb. Kliube, 1335 Med
ley St. Kviečiami jaunuoliai prisi
dėti. ... . .

/ . < t •" < į 
Spaudos piknikas''b&s 'rugsėjo 17/,/ 

Carnegie Parke. Trokas veš iš Liet; •'* 
Darb. Kliubo,' 1335 Mędley St. nuo ■ 
^0 vai. jytę iki -2 -vai, po- pietų.

---- !—(
/ h H. - L

v Didęlis larptąutįinąs. koncertas buš ! 
iuggSjW 16<į8W Jafneš JSt/ North Si-Įl!! 
de. Kviečiami visi dalyvauti. i' '•

Kaina buvo 75c. Dabar 10c-

BORISOV
šešios dienos rezerve poilsio greitai pra

bėgo. Su kiekvieną dieno kiekvieno karei
vio /širdis labiau .spaudėsi ir sukosi mintis, 
kaip išvengt grįžimo į apkasus, kaip išsi
sukti iš to pragaro, surengto imperialistų 
naudai. Kiekviena prabėgusi diena artino 
išstojimą į frontą.'

Septintos dienos ryte, Golubkovo kuopa 
smarkiai nerimavo. Komandieriai davė 
prisakymus, kareiviai rašė saviškiams at
sisveikinimo laiškus. Vakare, kada sute
mo, pradėjo eiliuotis. Kiekvienam širdį 
spaudė- švininė nąštaf kvėj)&vb sunkiai, ne
sinorėjo gąlvoti apie ateitį'. Nebuyo kal
bų, nes Visi tylėjo.-

Išėjo ant kelio ir su kiekviena, valanda 
didėjo neramumas. Pasiekė klonį/iš kurio 
prasideda susisiekimo apkasas su pirmo
mis pozicijomis prie Sapanovo. Iki pirmų
jų pozicijų buvo apie verstas atstos, bet 
susisiekimo apkasas ėjo zigzagais, ir todėl 
kelio kiekis didinosi. Susisiekimo apka
sas blogai apsaugojo nuo austrų kulkų. 
Austrai buvo ant kalno ir jie pilnai apšau
dydavo apkasą. Naktis taipgi negalėjo

■ CLEVELAND, OHIO
Draugiškas išvažiavimas įvyks ne

dėlioję, 17 d. Sept, Metropolitan Par
ke. IciA1 bus (luoddrna pietūs, tad 
tikietus malonėkite. įsigyti įšanksto. 
Pibtūs* bus 12 vai. dieną. - Prašome 
.atvažiuoti; anksti, kad turėjus laiko 
draugiškam pasišnekučiavimui ir pa- 
sižaidirtiui.' • ■ 1 ; J •
----i-------—____iJ---- ;--- ,-l----- ' - ■ ,

bal- 
kas

rei-

sikabino niekšas, kad guzikai ne pagal ma-! apsaugoti, nes austrai dienos metu pritai- 
no ciną! O apkasai, o mirtis—tai pagal jkė savo_šautuvus ant apkaso ir nakties me- 
ciną ir laipsnį!

—-Sizovai, pamesk tą,—vėl reikalavo bal
taplaukis kareivis, trokštantis žinių apie 
namuš. Bet Sizovas rūstavo ir kalbėjo:

—Kada reikia eiti į pavojingą punktą, tai 
ką pasiųs? Paoficierių Sizovą. .Ką į žval
gus? Sizovą! O čia, mat, guzikai... dar 
ir karo lauke pasirinksi guzikus. Svolo- 
čius! ’ 5

—Bet jis ir ant rotos komandieriaus rė
kė, grūmojo papeikimą parašyti. ’

•j —Papeikimas! ' O kas' Triūsų oficieriui
*tįj tas .papeikimas. . ^Tfu, 
■' —Papeikimas!
• i eiviui

daužys * veidį/ ir ' dA 
jiems nieko nebus.

—Na, lai juos velniai visus paima, pulki- 
; ninku ir rotos komąndierių Golubkovą;! Jie 
visi geri tik tada, kada miega. Draugai,

^geriau sudainuokime. Ir peršaldytas bal-
‘sas pradėjo: "
, » .. ( *. fa .5 ’♦ <»*•♦*

Z j “Karpatų kalnai, kalnai,
Ar dar matysiu jus nūnai.”

* —Geriau jau nematyti,—pridėjo kas
“iš kareivių:

“Karpatų kalnai, Karpatų slėniai,
Rusų kareivių kapai.”
Kas teisybė/tai teisybė! Tikrieji ka- 

“ pai, ir dar koki kapai!—įkirto tas patsai 
.. balsas.

” ir ganai«’ ■ >« •' 
Štai mūsų broliui^ kar- 

įi. n^ tik' gįpįjįusį nupiešia^ bęį ąu-J 
,vą nūtraukš,/i'r

tai

t

■ tu tratėjo iš jų, po kiekvieno jų šūvio par- 
virsdavo vienas ar du kareiviai.

Supratimas, protas, gyvenimo instinktas 
visus.stūmė atgal, bet visgi jie ėjo pirmyn. 
Ėjo priešai mirtį, prieš baisias kančias.

Pirmų naktį, grįžę iš rezervo, paprastai, 
susipažindavo su naujienomis fronte, kas 
čionai atsitiko per savaitę laiko: kur su
griauti, apkasai, išdraskyta šaudymo gūš? 
tos, kaip priešas užsilaikė per savaitę lai-j 
ko, ar daug buvo pas,mus užmuštų ir su^ 
žeistų. . ; - , i

Bet tankiai austrai, jausdami pasikeiti
mą kareivių, apversdavo kanuolių kulkomi^

apipildavo iš šautuvų- Švinui rusų apka
bus. Tatai jie darydavo,' kaip tik pastebė-' 
davo, kad yra pakaita, kad. pakenkus jai ir 
įvairius baimės naujai -pribuvusioms ,jė-ji 
goms. :

Naktį, kada Golubkovo rota pasiekė ap-i 
kasus' kaip tyčia, buvo ramu: Tartum auš-' 
trai žinojo/kad Golubkovo kuopa gavo nuoi 
rusų pulkininko kolioti ir tarytum tyčia leB 
do pors vieną naktį pasilsėti.

Sekamą dieną pulko komandierius pasi
šaukė prie telefono oficierių Golubkovą ir 
tartum pasiteisindamas pradėjo:

—-Oficieriau, reikia man gauti “liežu
vį.” c Klausyk Golubkov, tą darbą pavedu 
tavo kuopai. Man sakė, kad pas jus yra 
labai geras žvalgas, paoficierius Sizovas, 
ar kaip ten.

(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI IS KITUR

MINERSVILLE, PA.
» 1 Paskutinis; piknikas ? šio sezono 
parley Spring pušyne, nedetloj, 17 

( ’rugsėjo; pradžia 10 vai. ryte, Ren- 
» bfiamii prbg^ėsyvių Draugijų 'naudai, 
’’’praugės ir draugai, kviečiame visus 
»<be skittamę dalyvauti. /Tuoni’ne tik 
/ką jramdziaugsiU Vasarinio getfdno už- 

i . baigimu, o ir .paremsite kovingą ju-
• 'dėjimą darbininkų reikaluose. ' '
J V. Rengimo kom'isija.
»- < ' ’ p ' ! i ' r ’i (<216-818)1

. . » f - - L - ' i < 1J
JT . < 'YONKERS, N- Y. < > • i’l g
J 7 - Išvažiavimas; rengia Ąm: 'Lie^
• ■ Darb. Literatūros Ūraugijės-l^ž Xp7 

. Įvyks nedėlioję, UI. rugsėjo—-Sept., 
.antvAųųedųąt Tunę^tLjU&Ljįat. vjęf&k

• kur visuomet buvo). Prasidės 10 v; 
r ’ iš ryto ir tęsis iki vėlai vakare, 
ji Grieš gerą muziką. } S 
*' kymu paremsite kuopą*
•» dŽia darbininkišką apšvietą ir tuom 
*' pąčiu sykiu turėsite sau smagumo, 
M lipksmai laiką praleisti. Jei tą die-
• ną lytų, tai išvažiavimas bus per- 
5‘ kėltas į 24 d. rugsėjo (September).
• Dalyvaukime skaitlingai, linksmai už
• bąigkime vasaros sezoną.

! i •

i 
i 
i*

s

f*

BRIDGEWATER, MASS.
Paskutinis šio sezono piknikas; 

rengia Tarptautinis Darb. Apsigyni
mas, nedėlioję, 17 rugsėjo—Sept., 
Granger Parke, South St., Bridge-; 
water, Mass. Gera muzika šokiams. 
Turėsime visokių žaislų ir laimėji
mų. Todėl kviečiame kaip vietinius, 
taip ir iš apielinkės miestų skaitlin
gai dalyvauti. Užtikriname, kad vi
si būsite užganėdinti. Įžanga veltui 
visiems. (Free). Bus duodama “Bar- , 
becue;” šviežia, ant vietos kepta 
aviena.

DETROIT, MICH.

Moonlight piknikas; rengia ALUL 
D 52 kuopa ir LDSA 17 kuopa, su- 
batoj, 16 rugsėjo—‘Sept., Beechnut 
Grove (darže),. prie Middle Belt 
Road„ tarpe Ecarse ir Michigan. Pra
džia 4 vai. po pietų. Šokiams bus

, ROCHESTER, N. Y.

• Draugiškas išvažiavimas sekmadie
nį, pugs. — Sept. 17, pas Antaną 
Balzerį, DeRue Inn. Rengia ALDLD 
50 kp. Nariai ir simpatikdi', visi į 
šį 1 išvažiavimą vasarai baigiatAis! 
Draugai, kurie dar tųrjte. ąutompbi- 
lius, nevažiuokite su dykais automo
biliais, paimkite neturinčius taip da
rant turėsime pašekmirigą išvažiavi
mą. ; , .

KELIAS: Važiuojant į Caledųnįą,- 
Ii mylios pervažiavus Scottsville.' 

Kviečia Visus Komisija.
(215-217)

PITTSTONO IR WYOMINGO

ALDLD ir LDSA kuopų šmagui 
išvažiavimas nedėlioję, 17-tą d. Sept, j 
rugsėjo ant Valinčiaus ūkės. Prasi- v 
xlės 110-tą vai. ryte ir trauksis iki 
jyjėljaį naktį, ? Gaspadinės jau dabar 
gamina valgių ir gėrimų; turėsime 
'geVų muzikę; vieni galės pasišokti, 
palsikalbėti ir pasivaikščioti, po t miš
ką. Visi praleisime linksmai lafcą.

Kviečia Rengėjai.
(214-217) 1

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą

Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskites. 
Turime sekamų knygų išpardavimui:

- Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 12$ puslapių. Gerai
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-C. Parašė Bucharinas. Tai ge

riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ir 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 

ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja-
- roslavskis. • Kiekvienas darbininkas privalo 

ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Isterija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knygą’ 

' ant ^'eros popieros^r verta •kiekvienam per?
J skaityti.--* 450 pūslapių, >gėrai * apdaryta, j J

• - Kaina buvo $1.50.' Dabar
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim-

\ ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė pri-
; valo ^perskaityti' šią knygą. Gražiai apdary-
> ta ir itųu 6(j8 puslapių

s Kaina buvo $2.25. Dabar 50c

Darbininkiškų Brošiuuų už 25c. Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
“Darbininkų Sveikata.” Šią knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subUdavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1*00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

Abi knygos kartu perkant 50c

{domiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. TAi įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus,

320 puslapių.bei kankinimus kalėjimuose.
Gražiai apdaryta.

Bolševikai.

Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Parašė AlekšejcVį: verte V. Dienius
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. Kaina 50ci

, Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
1 < * i " f 1 ) ' J 7 T > ' ‘ / •’ r į ’f Į * |

Socialdemokratijos Žlugimas it Revoliucines Kovos
K Vokietijoj^. Knygfi-labai; įdomiu nes joje Hp- 

, -, Tašbmą VokietijbtS''sOG)aJ^aJi’W)lu'‘išdavystes ir
kovos po karo/‘ Turi .paveikslų/ 2$0 pusla
pių. ' Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabaf

<

Politinės Ekonępnijos Pamatai. Paraše, Fz. Vaikšno-
: ' ;į ras; Ldbaiįnaudinga ir 'išeikalingu kiekvienam

. perskaityti knyga. 2&6 .gtį^lapių.P Apdaryta.
, . ’ • • I : ’Kainaibuvo $1.^0. Dabar

Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 320 puslapių.
Labai naudinga. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c /

Visos už $1«OO:

Faktai Apie Sovietų Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė drg. 

R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. Daug 
paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie

čių valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

agituoti pašalinių kuo daugiausia. | 
Atsineškite, draugai, taipgi narines 
knygutes, dėžutes ir blankas aukų 
ritikimub, kurie esate paėmę. Padary
kime; šį susirinkimą tikru . susirinki
mu. ;

Draugiškai— Sekretoriuj.
(216r218) 

f. ..j^ASroN; *>A.; į';’

Lietuyįį . Darbininkių ų^itsivieni jimo 
Apdrikoje;/14 kuopos ( susirinkimas 
įvyksąeredoje, ' Į3 ' <1. rugsėjol I (Id. 
Senkevičių stuboje, 1545 Lehign jQt.; 
prasidės 7 >val. vakare.. Visos narės 
dalyvaukite^ nes bus išduotas rapor
tas ,iš LUSĄ 5-ta Apskričio konfe- 
įr|ufc|jbS,J ^ąij>gl tur^ąię j diskusijas 
apie, Roosevelto.NRA ir kįą tįas aktas 
duoda darbininkams. Draugės, būti- 

,nai ateikit laiku, kĄd turėtumėm pa
kankamai laiko diskusijoms. Kviečia- 

-mos ir ne narės ir draugai vyrai, 
į v- . » , . . - , ., , Sekretorė.

(216-218)

♦

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
i

Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pietiečiui
Karas Franc>joje. Parašyta K. Markso. Būtinai

' reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360
; puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinąi 

j turi peięskąityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas dafįlihinkas. '1 Kaina buvo $150. Dabar 25c

Karolio Markso Teorijos Sistema. Paraše L. B. Bu-
; din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 

puslapių* Ąpdary^ą. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
į t' V ' 5'lVienas tomas Lenino Raštų 25c

; Visos knygos tik $1.00

Savo atsilap-1 
, kuri sklei-

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Newarko lietuvių kuopos susi
rinkimas įvyks pėtnyčios vakare, 15 
d. rugs.—-Sept., 8 vai. vakare,, Lietu
vių salėje, 180 New York Avis. Bus 
raportas delegatų iš , Tom Mooney 
konferencijos. Distrikjo raštininkas 
nupieš Atstatymo Industrijęd Akto 
(NRA) vertę, ir ką daftnriinkai iš 
to laimės. Visų rfarių būtina parei- 
jįa atsilankyti į šį susirinkimą ir

, N.fS., PITTSBURGH, PA.
Prakalbos įvyksta ketvtrge, 14 d. 

rugsėjo (Sept.). Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Lietu-vos ; Sūnų- svetainėje, 

' 818 Belmont St., N.S. kalbės S. Sas
nauskienė, LDSA., Centrų sekretorė 
ir “Darbinipkėą” redaktorė, apie mo
terų darbininkių reikalus ir padėti, 

zoic oio\ J- Urmonas, Nacionalio Jaunuolių 
' Komiteto Sekretorius ir “Lajsvės” 

'angliško skyriaus redaktorius—apie 
jaunuolių padėtį ir veikimą.

J. GasiunaS, APLA. Centro Sek
retorius, apie sekančius rinkimus, 
balsuotojų lygas ir darbininkišką'rin
kimų platformą. Po prakalbų bus 
klausimai ir disklišijos. Vyrai, mo
terys ir jaunuoliai ' kviečiami daly
vauti ir bendri pasidalinti mintimis 
svarbiais dięnos klausimais. Įžanga 
visiems vėlini: šias prakalbas ren
gia Lietuvių Darbininkių Susivieni- 
Jinw Amerikoje 60-ta kuopa.

' i ELIZABETH, N. J. I j; 

, I.švą^iąvimąs į Ravine Drive Mat-j t 
awan, N.J., 17 rugs. Bangos Choras? 
irHrys kp. iš Linden, N.1 J. ALDLDį ' 
LDS ir LDSA. kuopa rengia paskui J 
tinj šio sezono išvažiavimą. Draugai 
ir draugės, visi' esate kviečiami da* j| 
lyvauti tame draugiškame išvažia
vime, turėsite progą smagiai laiką 
praleisti prie smagios muzikos, apart 
to. bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Dradgai, įsitėmykite, nepraleiskit tos' 
progos, nes bus ir laimėjimas. Vie-i 
nas iš atsilankiusių laimės žieminį' 
overkotą. Kas norite važiuoti busu, 
galite kiekvieną vakarą užsiregis
truoti LD Draug. Kliube, 408 Court 
St. Busas išeis iš Elizabeth kaip 10 
vai. iš ryto nuo Kliubo. Iš Linden 
išeis trokas kaip 10 vai., nuo 15th 
St. ir Wood Ave. Tikietai su įžanga 
ir kelione , kainuos 50 centų. Visus 
kviečia RengėjaiM

(216-218)
, -- ---------M. 4 ...

‘ BRIDGEPORT, CONN.1 :
Lietuvių Darbininkų Susivięnijimp 

Amerikoje 35 .kuopa, užbaigimui vą- 
šarob 'sezono,5 rengia vakarienę ir 
kilis, ^šeštadieni, 16 rugs.^—Sept., A.

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas. Parašė'Dr. S? Matulaitis. [ ; 

į Knygą turi 250 puslapių. Gražiai apdaryta. 
‘ Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,”

“stebuklai,” “šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Ka»na 75c ,

t*

Kunigo Išpažintis.; Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 
nas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapiu 56.

1 Kaina 5c

Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė" vyskupas W.
M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. , Apdaryta. 224 puslapių. (

Kaina buvo $1.25 Dabar 25c

Visos kartu už $1.00

' Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai.' Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga labai naudinga ,ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Įvairios Apysakos
Aliejus. Knyga turi 800 puslailiti, gražiai apdary- 

ta. Paraše garsus Amerikos rašytojas Upton 
Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin
ga. Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

t Karas Lietuvoje. Paraše M. Gromov; vertė D. M. 
Šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
apysakų iš pereito karo, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių^

( •' Kaina tik 35c

SPALIS IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje tyra 
keturios apysakos. “Spalis,” apie bolšeyikų 
revoliuciją 1917 metais, “Baltįeji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš ląhiąų$iai traukiančių 
apysakų iš karo prieš ’ genėrolą Vrangelį ir 
“Ar Girdj,Jų Balsus?” apysaka iš Amerikos 
farmerių kovų. Ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-

\ Jbs'kaiįia $1.25,'bet šio išpardavimo4metu tik 
$1.00. Kas dabar stos ' į .ALDLD, tai gaus jį; 

yeltuį. _ ūk

|D
■ r

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE !>!
KURIĄ KNY’ČA IR SKYRIUM. j .

Kas Pirks už $3.00 Knygų Vertės, Gaus tik už $2.50 į
f Prie Kiekvieno Knygų Seto Duodame Visai Veltui 

Knygą "ŠVYTURYS,” Kuri; Turi 288 Puslapių,
' Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkiškų Eilių Knyga
Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 

kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St
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DARBININKŲSPAUDOS PIKNIKAS
IDS Kp. Išrinko Komisiją Organizuoti Busus Važiavimui j 

Pikniką. Taip Pat Išrinkta Delegatai j Prieškarinį Kon
gresą, Kuris Įvyks New Yorke, Rugs. 29—Spalio 1 Dienas

WATERBURY, CONN.
/ Naudai “Laisvės,” “Vilnies” 

W, ir kitų darbininkiškų laikraš
čių piknikas jau visai netoli. 
Jis įvyksta, rugsėjo — Septem
ber 17 d., ateinantį sekmadie- 

Charter Oąk Parke, Hart
ford, Conn.

Ar jau visi prisirengę daly
vauti jame ?, t | K- h ’ ’ i

Pikniko programavus pla- 
♦ ti ir fvairi. * DalyvAus visi 

Conn, valstijos darbininkiški 
(’borai ir • garsusis Merginų 
Sekstetas iš Brooklyno, N. Y. 
Bus ir įvairių kitų pamargini- 
mų. • ■< • .

* LDS 49 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 6 
d. Narių atsilankė mažai. La
bai yra bloga, kad nariai ne
kreipia domėk į savo suįirin- 

*kimus, o viską palieka ant ke
lių draugų; tiems draugams 
pasidaro perdaug darbo, ir to
dėl negali jo tinkamai atlikti. 
Visų narių pareiga yra lankyti 
susirinkimus.

Kad ir mažai susirinko drau 
gų, bet padaryta trys geri ta
rimai: Išrinkta komisija iš 
dviejų draugų organizuot bu

sus važiavimui į spaudos pik
niką rugsėjo 17 d.—Draugai, 
kurie važiuosite į pikniką, už
siregistruokite pas komisijos 
'narius: į Joną1 Dvilinską bei 
Marijoną Burauskienę; tikie- 
tas į abi' pusi 75 centai.

Iš kuopos iždo paaukota 50 
centų reikalam jaunuolių pa
saulinio kongreso, kuris įvyks 
Paryžiuj; o jeigu bus reikalo, 
tai aukos ir daugiau—lėšoms 
padengti.

Išrinkta vienas jaunuolių at
stovas į prieškarinį Jungtinių 
Valstijų kongresą, kuris įvyks 
New Yorke rugs. 29 spalio 1 
d. LDS jaunuolių kuopa žadą 
nuo savęs pasiųsti vieną dele
gatą į šį. kongresą. Tai jau 
bus išrinkta trys delegatai 
(kiek iki šiol žinoma) nuo čio- 
naitinių lietuvių. Gal ir dau
giau atsiras. Kurios draugijos 
tam darbui pritaria, privalo 
išrinkti delegatus ir pasiųsti į 
prieškarinį kongresą; ir tame 
dalyke neturėtų būti skirtumo 
delei pažiūrų bei tikėjimo, nes 
karas visus lygiai paliečia; 
tai yra pasibaisėtinas dalykas, 
kuris vardan imperialistų pel
nų nuneša gyvastis milionų 
darbininkų klasės sūnų, čion

turėtų būti bendras frontas; 
šiame tai jau visiems galima 
susitaikinti. Tik bėda su tais, 
kuriems buržuazijos agentai 
yra įpasakoję, kad čia esą tik 
“bolševikų išmislas.” A. S.

NORWOOD, MASS. 
ŽINIOS

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Matot, kas susirūpino uni

jiniais darbininkais! O kada 
skūrinės yra organizuojama 
unija, kurioj ir pats Demokra
tas dirba, tai prie unijos vi
sai nesiskubina rašytis.

Pagaliaus, Norwoode pento- 
rių unijos nėra. Jei kurie ir 
pentiną, tai nepriklausydami 
prie jokios unijos; taigi pen- 
tinimas savo namo nėra atėmi
mas darbo iš unijistų, kad aš 
pats ir kiti dirbam vos pusę 
laiko dirbtuvėj. Pagaliaus, ne
sant Norwoode unijistų pento- 
rių, tai, pagal Demokrato, tu
rėtų namas supūti, o pačiam 
pentyti nevalia! Dar nėra 
sviete tokių unijų, kurios 
draustų savininkui ką nors 
pasidaryti apie savo nuosavy
bę. Tas parodo, kad “Kelei
vio” Demokratas neturi supra
timo nei apie unijų pareigas.
Komunistų Partijos Lietuvių 

Frakcijos Pirmo Distrikto
Piknikas

24 dieną rugsėjo (Sept.) 
įvyks didžiulis piknikas. Apart 
gražios programos, kuri susi
dės iš prakalbų, lošimo ir dai
nų, bus plačiai aiškinama ir

apie sklokiškus provokatorius.
Jei tą dieną lytų, tai paren

gimas su didele ir įvairia pro
grama atsibūtų Lietuvių sve
tainėj.

Kviečiam visus ir visas šį 
pikniką garsinti ir jame daly
vauti. Jaunimas galės gerai 
ir smarkiai prisišokti prie ge
ros Montello orkestros.

Draugai worcesterieciai pra 
neša, kad jie organizuoja di
delį busą ir desėtką privatinių 
mašinų. Reikia iš visų kolo
nijų taip darbuotis, kaip wor
cesterieciai pradėjo.

J. J. Grybas.

Surado Dingusį Baliuną
RIVIERE A PIERRE, 

Canada. — Iki šiol buvo 
prapuolę du baliūnai, išski
dę iš Chicagos Gordon Ben
nett baliūnų lenktynių rugs. 
2 d. Vieno dingusio baliū- 
no valdytojai jau atsirado 
Kanados giriose,—jie yra 
lenkai F. Hynek ir Z. Bur- 
zynski. Pagal jų pasakoji
mą, ore jie išbuvo 39 va
landas ir 30 min. Nusilei
do Kanadoje Quebec provin
cijoj, 812 mylių atstume 
nuo Chicagos, ir 90 mylių 
nuo artimiausio geležinke
lio. Šešias dienas keliavo 
per miškus, kol pasiekė ge
ležinkelio stotį Riviere a 
Pierre. Vieno baliūna dar 
nesurandama.

DARBININKIŠKOS OI IZ Ml V A G 
SPAUDOS NAUDAI r i IXI > 1IX./XO

Nedalioje, 17 Rugs čjo-September, 1933
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS LIET. DARB. ORGANIZACIJOS

CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN

Pradžia
11 vai.
Išryto 

Tfisisiki 
Volai

Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y

Šokiams
Gera

MuziKa
is Sbsių 
Kavalkų

Drauge K. B. KAR0S1ENE Sakys Prakalbą Dienos Klausimais
9 ■ ' . »

DraugaijC^nn. Valstijos Lietuviai Darbininkai!
Visi žinome, kad mums labai yra reikalinga darbininkiški laikraščiai—spauda. Tat 

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

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

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

Kviečia RENGĖJAI.

mūsų pačių priklauso tos spaudos pasilaįkymas. Masiniai 
;e ir tuomi paremkime savo spauda materialiai.

Biskis Kritikos
CARNEGIE, Pa. — “Lais

vės” num,. - 211 ir “Vilnies” 
num. 209 yra tilpę “Pitts- 
burgho ir Apielinkės žinios,” 
arba kitaip sakant, yra įves
ta Pittsburgh© ir Apielinkės 
žinių Skyrius, kur sakoma, 
kad kiekvieną ketvirtadienį 
tilps Pittsburgh© ir Apielin
kės žinios. Ir ant pabaigos 
agituojama sekančiai: “Visi 
korespondentai, tuojau už dar
bo. Rinkite žinias ir laiku jas 
priduokite. Siųskite visas ži
nias sekamu vardu ir adresu: 
Pittsburgh ir Apielinkės ži
nios, 1335 Medley St., N. S. 
Pittsburgh, Pa.”

Čia 'pasiskelbė Pittsburgh© 
ir Apielinkės žinių Redakcija. 
Bet tik nežinia, kas ji tokia. 
Kas ją rinko, kur ir kada? 
Ar žino ją nors vienas drau
gas bei draugė iš Pittsburgh© 
apielinkės? To aš nežinau. 
Bet aš tai tikrai nežinau!

Draugai, kodėl tokis ignora- 
ivimas ir siauras frakcijinis 
sektantizmas ? Kodėl negali
ma sušaukti platus Pitts
burgh© ir apielinkės visų 
draugų bei draugių pasikalbė
jimas, kur būtų galima visiems 
bendrai aptarti ir įvesti pana
šius skyrius “Laisvėj” ir “Vil
ny”? Ne tiktai kad būtų ga
lima įvesti tokius skyrius ir 
nuolat juos palaikyti, bet ap
kalbėti, kaip daugiau mūsų 
dienraščius praplatinti. Jei
gu mes į tuos skyrius ir daug 
prirašysime, bet juos mažai 
kas skaitys, tai kokia iš to 
bus nauda ? Jokios naudos 
nebus!

Todėl, mano nuomonė, rei
kėtų sušaukti platus susirinki
mas iš mūsų dienraščių skai
tytojų, buvusių ir dabar esa
mų korespondentų. Tas su
sirinkimas turėtų pasiskirti 
(išsirinkti) redakcijinę komi
siją, kuri peržiūrėtų visus raš
tus ir pasiųstų, spaudai.” Bet 
apie raštų gerumą (tinkamu
mą) turėtų galutiną žodį tarti 
“Laisvės” ir “Vilnies” redak
cijos.

Draugai, jūs su tokia savo 
taktika vargiai veikimą išvys- 
tysite ateityje, kaip jūs jo ne
galite dabar išvystyti. O tai 
vis kaltas siauras frakcijinis 
sektantTzmas. Kad ir “Lais
vės” num. 211, kur j ūš už var
dijate “Pittsburgh© ir Apielin
kės žinips”, kuomet žinios 
vien tik yra iš Pittsburgh©; tai 
kam reikalinga prikergti ta
da “ir Apielinkės?” Tas aiš
kiai parodo, kad jūs viską da
rote nepasitarę su apielinkės 
draugais bei draugėmis. O 
gal ir paties Pittsburgh© drau
gai bei draugės ne visi žino- 
nojo apie tą skyrių pirma, ne
gu jis tilpo dienraščiuose?

J. Gataveckas

Journal” šitaip aprašo drg. 
Mellerio rekordą; Meller yra 
37 metų amžiaus, bedarbis 
elektrikininkas, Amerikos pi
lietis, vedęs; dalyvavo pasau
liniame kare iš talkininkų pu
sės; margavo sykiu su kitais 
ex-kareiviais į Washingtoną 
reikalauti, kad valdžia atmo- 
kėtų veteranams bonus. Už 
jokius nusikaltimus niekad ne
buvo areštuotas.

šiam prakalbų mitingui bu
vo kreiptasi į miestelio majo
rą. Del to majoras Brown su
šaukė specialį tarybos susirin
kimą, kuris ir nutarė neduot 
leidimo mitingui atvirame ore. 
O miestelis nuo seniau turįs 
tokį įstatymą, kad be tarybos 
nutarimo ir majoro leidimo 
niekam nevalia šičia gatvėmis 
parodiioti bei jose prakalbas 
laikyti. Pabauda $10.00.

Neleisdami darbininkams su 
sirinkti, tačiaus, ponai veidmai 
niauja, būk jie nedaro skirtu
mų, kokia būtų partija. . .

Nežiūrint, kad nebuvo mitin 
gui duota leidimas, tačiaus, 
komunistai paskleidė lapelius, 
šaukdami susirinkti, pranešda
mi, kad bus aiškinama komu
nistų rinkimų platforma: “Bal 
suokite už komunistus delei 
tuojautinės bedarbiams pašal
pos be diskriihinacijos prieš 
negrus ir ateivius darbinin-,. 
kus; už bedarbių apdraudė 
kaštais valdžios ir kapitalis
tų.”

S. P.

Hudson St., 7:30 va). vakayp. 
Kiekvienas bedarbis ir dirban
tis gali dalyvauti susirinkime 
ir sykiu svarstyti bedarbių įr 
dirbančiųjų reikalus. Čia kie
kvienas gali iiuosai išreikšti 
savo nuomonę ir > ko jiems 
trūksta bei reikalinga. O jei 
miesto valdžia neaprūpina, tai 
Bedarbių Taryba padeda išrei
kalauti pašalpos.

Todėl visi lietuviai, bedar
biai ir dirbantieji, dalyvaukite 
tuose svarbiuose susirinkimuo
se.

Kitą svarbų darbą Bedarbių 
Taryba atlieka, tai išleidžia 
laikraštuką, kuris yra labai 
įdomus ir lengvas skaityti kad 
ir ateiviams darbininkams; jo 
vardas, lietuviškai išvertus, 
yra “Bedarbių Balsas;? jis iš
eina po du sykiu į mėnesį. 
Kiekvienas išleidimas kainuo
ja $25.00.

Draugai, visi darbuokimės; 
padėkime šį laikraštuką išpla
tinti, kaip galint daugiausiai. 
Jo kopija parsiduoda po 5c.

Bedarbis.

Yonkers N. Y., Žinios
' Bedarbių Tarybos Veikimas

Čia gerai veikia Bedarbių 
Taryba; laiko susirinkimus po 
du sykiu į savaitę, trečiadienį 
ir penktadienį, po num. 27

172-tos Kuopos Išvažiavimas
YONKERS, N. Y. — Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 172 kuopa 
rengia paskutinį išvažiavimą 
šią vasarą. Išvažiavime būsią 
daug svečių iš Freehold, N. J.; 
taipgi White Plains draugai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti. 
O mūsų vietiniai draugai tai 
sako, kad visi iki vieno būsią 
tame parengime, kad pamatyti 
svečius ir senus pažįstamus.

Išvažiavimas bus 17 rugsėjo, 
ateinantį sekmadienį — Sept. 
Jeigu tą dieną lytų, lai išva
žiavimas būtų 24 d. rugsėjo.

(Draugai turėtų nurodyti iš
važiavimo vietą.—Red.) , ;

Vietinis*
 ----- -- 7 ..... ....... '' ' • ,T"^'

į Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist '

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

i

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

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

4>

<♦>

<♦>

VIETOS ŽINIOS
Great Necke Areštuotas 
Už Mitingą Drg. Meller

' GREAT NECK, N. Y. — 
Penktadienio pavakarėj poli
cija užpuolė komunistinių dar
bininkų sušauktą mitingą atvi
rame OVe,' kampe Arrandale 
Avė ir Middle Neck Road. Bu
vo susirinkęs didokas būrelis 
darbininkų, bet juos išvaikė 
policija. Tuo pačiu laiku po- 
licmanas Jame Hutcheck areš
tavo kalbėtoją Theodorą Mel- 
lerį iš Richmond Hill.

Užpuolimui vadovavo pats 
policijos kapitonas Andrew 
Weiss.

Drg. Meller buvo nuvestas 
pas teisėją John T. Daly ir pa
dėtas po 100 dolerių parankos 
iki teismui, kuris buvo paskir
tas įvykti rugsėjo 12 d.

Dominikas Kasąauskas, 2-8 
Morris Lane, atėjo pagelbon ir 
užstatė paranką sulig savo ne
judamojo turto.

Pats vietinis kapitalistų lai
kraštukas “North SĮiore Daily

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

iš

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

lyto iki 9 vai. vakare.

>

i)

!>

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

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

4

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

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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Šiandien Demonstruoki- Kom. Kandidato Minoro
me prieš Dari). Perse- Reikalavimai Miesto 
Idoj. ir už Kubos Laisvę . Valdybos Posėdyj

■ * . . * ! I > ■ J t J ’ • ‘ > i

NEW YORK. — Šiandiep 5 
vai. vakare daroma didelė de- 
monstracija Union Square. 
Bus protestuojama prieš NRA 
pasiipojimą išnaikinti kaires
nes unijas ir » prieš, padidintą 
indžiortkšinų naudojimą delei 
streikų laužymo.

Sykiu su tuomi tūkstančiai 
darbininkų demonstruos prieš 
Amerikos briovimąsi su gin
kluotomis spėkomis j Kubą; 
reikalaus: šalin rankas nuo 
Kubos darbininkų ir valstie
čių revoliucijos!

. * lt t • *. < • ' •'‘new YORK. — Komunistų 
kandidatas į majorus Robert 
Minor pirmadienį ir antradie
nį, nuėjęs į miesto valdybos 
posėdį, reikalavo, kad taksai 
būtų padidinti kapitalistams, 
o sumažinti darbininkams ir 
smulkiems savininkėliams.

Jis kalbėjo prieš 50 nuošim
čių pakėlimą mokesnio už van
dens naudojimą, kaip kad yra 
sumanius- Tammany Hall val
džia. Kiti sumanymo punk
tai, beje, kalba apie aptaksa- 
vimą serų vertelgų, apdraudos 
kompanijų ir t.t. Bet drg. Mi
nor nurodė, jog tie kapitalis
tai galės lengvai išsisukti nuo

Nenori Tyrinėt Negro 
Nužudymo Kaltininkų

Kas Bus Aštuntą Dieną 
Spafio Mėnesio?

Sekmadienį, 8 dieną, spalio, 
Labor Lyceum svetainėj, Bro
oklyn, N. Y., Aido Choras 
duos savo metinį koncertą.

Programos išpildyme daly
vaus žymi dainininkė O. Kat- 
kauskaitė iš Hartford, Conn.; 
jos dainavimą brooklyniečiai 
labai myli; tokiu būdu-Aido 
Choras'ir praneša visiems sa- 
vo draugams ir rėmėjams, jog 
ji Šiame koncerte vėl gražiai 
dainuos saVė linksmas dainas.

Apart jos, dainuos VišHiaūš- 
kas, Hodarick, Kavaliauskaitė. 
Aido Merginų Sekstetas, Vyrų 
OktėtAS ir visas choras, po 
Vlado Žuko1vadovybė; skam
bins ir rusų Mandolinų Orkes
trą.* jTąigi programa bus gera 
ir įvąijri. . .

I * .

Programa prasidės 4 vai. po 
pietų. Tikietų kainos: 75 ir 
50 centų.
‘Aido C h oras užkviečia 

Griaučius, šiaučius ir visus ki
tus darbininkus!
• Aidas.

pakeltų taksų, jeigu sumany
mas nebus reikiamai pataisy
tas.

Ir ištiesų, C. G. Taylor, Me
tropolitan Life Insur. Kompa
nijos vice-prezidentas, jau pa
reiškė, kad už taksus jo kom
panija turės atsiskaityti iš joj 
apsidraudusių žmonių. Kiti 
didieji bizniai irgi surastų pa
sprukimui skylę.

Komunistų kandidatas, kal
bėdamas City Hali, darė spau
dimą, kad iš visų kapitalistų 
aptaksavimo turi būt parūpin
ta reguliarė bedarbiams pa
šalpa. Į tai valdybos advoką- 
tąy-iS. Untermyer atsakė, kad 
gal visai nereikės bedarbių 
šelpti. ... 11 '• <

Posėdyj kalbėjo ir Socialis
tų Partijos! atsiųstas atstovas 
Harry Laidler, bet jis sutiko 
su! demokratų- taksų planu, 
kuris naują sunkenybę planuo
ja‘ant sprando darbininkam ir 
smulkiem savininkam. Ko ki
to ir laukti iš socialfašistų va
dų?

N. B.

Departmentinią Krautu-III

vių Kriaučių Streikas
NEW YORK. — Pirmadie

nį rugsėjo 11 d., išėjo į strei
ką* -veik visų * departmentinių 
krautuvių kriaučiai ir “bušel- 
nfiąęąi.” . , Rąikalauja sutrum
pini darbo ’ ląiką nuo 40 iki 
3č> balandų per savaitę ir pa
kelt/ -rbikeštį nuo 18-24 dole- 
tfų iki' 35-45 dol. savaitėj.

•’Streiko? Idukė’ randasi jau 
apie -14K>00 ‘darbininkų ;dah 
tębedirba< apie 6,000.-Veikiau
sia J r,, j i e Jbu3 greitai iššaukti 
tstręi^ą^ v

pačią <dieną, 2 yah po 
pįptų. buvo ątreikierįų,,^pasinis 
mitingas Irving Plaza svetai
nėje, kuris kimštinai prisikim- 
šo->ątreiku<yančių darbininkų. 
Kalbėtojai aiškino streiko ei- 

t L4 < i ' ’ ' Į i H '
Streikąs eina sėkmingai.

** * ui < • A. Mureika,

Bedarbių SusirinkimasIII

x » Teil'Eyck St. Bedarbių Ko 
miteto sšųirinkimas bus šio 
trečiadietųo (serėdos) Dakare 
“Laisvės’’ svetainėje. Visi be
darbiai ir komiteto nariai kvie 
Čiami dalyvauti. <

S e kr.

Jaunuolių Išlydėjimas 
Į Paryžiaus Kongresą
NEW YORK. — šiandie va

kare masinis susirinkimas išly
dėjimui jaunuolių delegatų, 
vykstančių į pasaulinį prieška
rinį jaunuolių kongresą. Su
sirinkimo vieta — Washington 
Irving High School svetainė, 
ant 16th St. ir Irving Place.

Tarp kongresan išvažiuojan
čių yra ir lietuvis drg. ■ Char
les Strauss (Strižauskas) iš 
Waterburio. Kongresas įvyks 
Paryžiuje rugsėjo 22-24 d.

Minimam susirinkime sere- 
dos vakare kalbės Cl. Hatha-

< » • ' \ i

way, “Daily Workerio” redak
torius, taip pat sakys prakal- 
bėles- patys jaunuoliai delega
tai. ■ Po'mitingo bus 1 matavi
mas- gatvėmis su švyturiais.

Kas tik galite, nuvažiuokite 
į.susirinkimą. 1 :

Rugsėjo 17 išvažiavimas 
Aido Choro ir AIDED 1 Kp.

Didokas turės būti išvažia
vimas į Forest Parko mišką at
einantį sękmadiehį, rugsėjo 17 
d. Nes’ išvažiavimą rengia 
bendrai Aido Choras ir Dar
bininkų Litėratūroš Draugijos 
1-ma kuopa.- Tai yra dvi iš 
didžiausių darbininkiškų orga
nizacijų Brooklyne ir jų pa
regimai visuofriėt sutraukia 
nemažai publikos. Daugelis į 
parengimą važiuos pasiklausy
ti aidiečių gražių dainų ir sy
kiu pažaisti tyrame orė ir pa
silinksminti.

S* Narys.

Pirmadienio vakare buvo 
sėkmingas susirinkimas-pra- 
kalbos “Laisvės“ svetainėje. 
Publikos prisirinko apypilnė 
svetainė. Pirmininkavo drg. 
T. Vasikoniutė, kuri pasakė 
tinkamą' įvedamąją prakalbė-

Gerą ilgoką prakalbą davė 
drg. Bertha Fulton apie jau
nuolių . būklę, organizavimosi 
reikalą ir dalyvavimą bendro
se darbininkų kovose.

Drg. R. Mizaros prakalba 
pamatiniai buvo apie Ameri
kos Komunistų Partijos 14 me
tų sukaktuves. Prakalba pa
lyginamai neilga, bet brandi. 
Įdomu buvo atsiminti tuos lai
kus,.' kaip įtakoj Rusijos re
voliucijos pradėjo kristalizuo
tis senojoj Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj revoliucingesni dar
bininkai, studijuoti bolševiz
mą, apie kurį didžiuma dar 
pirmą kart išgirdo. Prisiminė 
Palmerio-Wilsono ablavos, ma 
siniai deport., suvarymas Ko
munistų Partijos į pogrindis, 
tarpsavinės frakcijos, buvęs 
partijos pasiskirstymas į ke
liolika įvairių skirtinga-kalbių 
federacijų, — kol, pagaliaus, 
Komunistų Partija nusistovė
jo, paliko vieninga, discipli
nuota, į vieną tašką mušanti. 
Partijos darbuotėje buvo trū
kumų, nedaveikimo, o vis dėl
to jai priklauso dideli nuo
pelnai—bedarbių organizavi
mas kova už jų šelpimą, įta
ka bei vadovybė bedarbių ir 
ex-kareivių maršavimuose, far- 
merių kovose, kampanijoj už 
negrų ir ateivių teises, kovin
game streikų vedjme ir kt. 
Nežiūrint šiokių bei tokių ne
tikslumų, tačiaus, Kompartija 
visuomet iš širdies gynė ir gins 
vien tik darbo žmonių reikalus 
žygiuotėje linkui < proletariato 
pasiliuosavimo. -Visi klasiniai 
darbininkai.toclel privalo stoti 
į partiją, kuri juk yra visų 
rankpelnių partija; tad visi tu
rėtų organizuotai joj dirbt, nes 
dabar priklausančiųjų partijai 
yra tas pats reikalas, kaip ir 
tų, kurie dar nepriklauso.

Drg. P. šOlomskas, ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos, papasa
kojo įspūdžių ir patyrimų iš 
valstiečių *ir darbininkų gyve
nimo. Jo perstatomi nuotikiai 
buvo įdomus ir konkretūs. 
Kalbėjo paprasta, šnekamąja 
kalba, ir nors pasakojimas bu
vo ilgas, tačiaus klausovai ne
sijautė pavargę; susidomėję 
klausėsi iki galo.

Du nauji nariai įstojo į Ko- 
mun. Partiją. . z
' Prakalbų pertraukoje buvo 
parinkta aukų Kompartijos 
rinkimų vajui jr “Daily Wor- 
keriui.” Suaukota $10:30.

Dolerį davė drg. J. Thomp- 
sonas; 75 centus J. Kripąitis; 
55c A. Balčiūnas. Po 50 cen
tų : S. Brazdžiųnas, draugas S„ 
J7, ęhelus ir, K. Dępsas. Po 
25 centus:, E. Kayaliauskienė,, 
P. Poškaitis, S. Griškus, J. 
^aulėnas, J. žįgąitis,, J. Tan
kus, J. Visockis, P.' Tarąs, ,P. 
Paltanavičius, Rf Mizarą, A. 
Mureika, J, Barkauskas, J. Ko
vas, p. Višniauskas, K. Bal
čiūnas, draugas B., D. M. šo- 
lomskąs, J, Valatka, J. Grubis.

Rep.

NEW YORK. — Pagal “D. 
Workerio” patiektus doku
mentus apię užmušimą negro 
James Matihews Welfare Is
land kalėjime, apskrities pro
kuroras Crain žadėjo pradėti 
tyrinėjimus; kįet Phs valdinin
kus nematyt noro skubintis; tą 
skandalą jie veikiausiai steng
sis užgniaužti, kaip kad sako 
ir pataisos ligoninės viršinin
kas H. Q. Scfrleth, kad. “per- 
arti yra rinkimai.” Todėl de
mokratiniai valdininkai neno
rės savo partijai pakenkti tais 
faktais, lĮokie įskiltu aikštėn 
per tyrinęjipius,

• « į —W į-------------- - : -

Areštavo '6 Pįkietinihkns
NEW' YORK, —: Pirtnadie- 

nį buvo areštuoti šeši ’pikieti- 
ninkai prie Fit-Rite šliurių 
kompanijos dirbyklos, 627 
Broadway. ,

Dar tebeina strėikds 8,000 
šjaūčių, vadovaujamas Indus
trinės Unijos.

Užsimušė Šokant nuo Tilto
NEW YORK. — Saliūnin- 

kas Dan Carone šoko 250 pė
dų žemyn .nuo tilto į Hudson 
upę ir užsimušė į vandenį. Jis 
pirmiau buvo sėkmingai nušo
kęs nuo, Brooklyho ir Londono 
tiltų. Tik šį kartą nepavyko 
jam tas sportas.
(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

I LICENSES
Į BEER—WINE 

NOTICE j» hereby tfiveh that License No.
N. Y.> B-llAjid į has Lqeli1- issued to the 

undersigned to .sell beer ana wine, at retail, ; 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Izaw at - 136 Grand Str., Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon the 
said premises, ■ • •
WALTER MIKOL & ANTHONY TREKES 
135 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 16 hereby .given that .Licehhe No.
N. Y. P-118Ž3 has been i----- 1

uridei'
Control Law at 65 Union Ave.
County of Kings, to 
said premises.

EDWARIT
65 Union Ave.,

.■ ' ....--r'Of

B-11833 Khb been issued to the 
>e<| tQ ,ye)l beer and. wine at retail, , 
iction 76 of the Alcoholic Beverage 1 

Brooklyn, 
be consumed upon the
GOODOFF 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
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 reštauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St,, Brooklyn, N. Y.

* (211-216)

NORĖČIAU pirkti nedidelę farmukę 
iš apie 20 akrų žemes, netoli nuo 

New Yorko miesto, už, apie 50 ar 
60 mylių. Rašykite: ^į[. Keturakis, 
427 Lorimėt Street, Brooklyn, N. Y. 

(216-219)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
DAkTŲ’gYDYTo/AS 

221 South 4th Street 
£|r^oklyn, N. Y« 

X-Spinduliu Diagnoza 
GazO Anestetiką .

ValaSndbs: riuo 9 ryto 
* , ikj 8 vai. j vakare (
i Penktadieniais ir šventadieniais 
!’ tik susitarus

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga jsigyti Sovietu 

žuvies už žemu kainu
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenuku

UŽ $5.75
Persiuntimai Apmokėtas, ? Pinigus 

prašothe prisiųsti iš Ankšto

^LAISV^
427 Lorimer St„ Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA
Parsiduoda saldainių krautuvė ge

roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui. Par
davimo priežastį pątyrsite ant vie
tos.

145 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
, , (216-221)

PAJIEŠKO.JIMA1
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau gyvenimui draugės, lais
vos nuo religinių \ prietarų ir pamo
kytos, be vaikų, pet jei vienas vai
kas ir būtų, nekenktų. Turiu saldai
nių, valgių, gėrimų ir' rūkymų krau
tuvę. Prie krautuvės yra 4 gyveni
mui kambariai, visi išfornišiuoti.

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

Joseph Kubilius, 114 Polk St. New
ark, N. J. . . i

(214-216)

MEDlKALIS PATARNAVIMAS 
piEN^i IR NAKTĮ 
D1L FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike). 3

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $«>OO
t egzaminavimas

1

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

Pranešame, kad mūsų kainos' yra 
žymiai nupfgintos ant visko'. 

Plaukų Kirpimas Moterims. .Taip
gi Firiger jWave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 19^3 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskirtame barzdas už ,50c, vai
kams plaukų nųkirpimas 25c.

MUsų darbas, yra artiątiŠkas.

-A-As-

<♦>

<f>

<p

<!>

<♦)

<♦)

<♦>

<♦)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

»•*

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
į • • Pabadykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, ‘"‘"‘“Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

■k

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
15^8 Pekalb Avė. 
So, 4th and Havemeyer Sts- 

ĮBedforti Ave. and So. 5th St.
187 ~ •
223 
222 
135 
287
35Q__________
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

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 

Grand Street

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey-Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrėš^es anti' Greenwich St. 
685 Washington^ Street 
6th Avenuė and < 42nd Street 
Ikt Avenue; and’ 4th: Street t 
; 1 v* 
I A

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau IJtyritnns kraujo ir iiapumo

DR. MEER
W, 44th St. Room 302

Nsw York, N. Y.
. -Valandos Pritikimo 1

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4
‘ iki '8 valandai! vakare ■

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2180

1S6

JONAS
512 Marion St., 

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

JONAS STOKES !
FOTOGRAFAS

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

naujon vieton^! 
po numeriui 
512 Marion Št,/ 
kampas Broad- • 
way, Chauncey; 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y^;

Naujcri vietoj 
b t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

Sergančių 
Chroniškos

Vyru ir Motery 
Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai,. Nervų Ligos, 
Abel nas -Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir MėšlaŽar- 
nės^Ligos,1 Nervų

įdegimas įsei Reumatiški Nesveiku-

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai , gydpmps naujo
viškais, moksliškais būdais^

X-Šptnduliai, Kraujo ištyrimai,. La
boratoriniai ‘ Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ’ Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina • , • 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimhs Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
Telephone, Evergreen 6-5810

O
J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

*

BROOKLYN, N. Y.
—------------------ -------;—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ

f FLATBUSH OFISAS
2226 Avenue ^ 

Kampas K. Mrd 8L

1 NED® U O MI 8 1:
- • Nu6 IF iM 1» Vai* ii ryto

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Willi amsburghe:

252 Berry SL, Brooklyn, N. Y,
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 

i ’ ■ nuo 6 iki 7:10 vat vakarais.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
i P LIETUVIS GRABORIUS1 ' ’

" ‘ ‘ (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsąmdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenuė) 
' BROOKLYN, N; Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS 
. i Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedami dūris ir įdedame sie- 

s tus (screens) j duris, langus ir 
( purčius. Dengiame stogus visokiems g 

namams '
51 Meserole Street : 188 South; 3rd Street
Brooklyn, NĮ Y.x į , Brooklyn, N. Y.

f

NOTARY > 
PUBLIC

INCMATHEW P- SALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
G R A BOKI U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA » SEKANČIUS * DARBUS: 
MIRUSIUS aPA*VEŽAM VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM ( KUR KAM REIKIA. ‘ TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( .AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUTAM NUVEŽTI (‘ LIGONINĘ IR 

vpArtVEŽtUTurim ^oteiū mirusioms moterims, 
JPRIzflOREtl. DUODAM gražd( vteIąsavo 
MYLIMUOSIUS. PĄŠARVOTI doVĄNAL ; ; • . 1 M

< • VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (MUS, O'MES ‘ 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUŠIM. ' - ........................

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKU. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2*5043




