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Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos (A.L. 
D.L.D.) nupigintas knygų iš
pardavimas jau paskelbtas. 
Knygos yra nupigintos labai 
daug. Kitos bent šešis kartus 
pigiau parsiduoda, negu jų yra 
tikra verte. A.L.D.L.D. Centro 
"Komitetas tą nupiginimą pada
rė su tikslu, kad suteikus dar
bininkams progą pigiai įsigyti 
apšvietos. Nepraleiskite šios 
progos. Parsitraukite knygų, 
patys skaitykite ir duokite dova
nas savo draugams ir pažįsta
miems knygomis.
V .Pasiimi į rankas bile laikraš
tį, taip ir puola į akis žinios 
apie būdavojimą naujų karo lai
vų, orlaivių, tankų, tvirtumų, 
gaminimąsi gazų, išradimus 
naujų kulkasvaidžių, šautuvų ir 
kitokių karo ginklų. Imperiali
stinės valstybės tam reikalui iš- 

* leidžia didžiausius pinigus. 
Bent po kelis kartus daugiau 
praleidžia apsiginklavimui, kaip 
tas buvo prieš pereitą karą.

Jungtinių Valstijų imperialis
tai suteikė Chang Kai-shekui 2 
submarinus, 6 karo orlaivius, jų 
tarpe 2 bombinius ir 15 kanuo- 
lių prieš orlaivius. Japonijos 
spauda siunta del to. Jungti
nių Valstijų *imperialistai buda- 
vojasi 38 naujus karo laivus. 
Japonija daro tą pat. Franci- 
ja užgrobė Pietų Chinijos jūro
se 9 Chinijos salas. Japonija 
padarė planą užgrobti apie 16 
Chinijos salų ir grumiasi su 
Jungtinių Valstijų plėšikais. 
Francijos ir Italijos pasieniuo
se eina karo manevrai. Japoni
joje tik pasibaigė karo laivyno, 
oriai vyno ir armijos milžiniški, 
manevrai. Jungtinės Valstijos 
apgulė karo laivų pagelba Ku
bą. Lenkija ir Vokietija niau- 
jasi del koridoriaus. Visas ka- 

' pitalistinis pasaulis dūksta prieš 
Sovietų Sąjungą. Karas gali 
prasidėti bile dieną.

New Yorke, rugsėjo 29 ir 30 
dd. ir spalių 1 d., įvyksta prieš
karinis kongresas darbininkų 
organizacijų. Kiekviena darbi
ninkų organizacija privalo turė
ti savo delegatus.

Paryžiuje prasidės Viso Pa- 
sąulio Jaunuolių Prieškarinis 
Kongresas 22 d. rugsėjo. Jame 
dalyvaus skaitlinga Amerikos 
darbininkų delegacija. Delega
tų tarpe bus ir nuo Lietuvių 
Darbininkų Studentų Jaunuolių 
delegatas drg. K. Strižauskas. 
Darbininkiškos organizacijos at-, 
siliepia užgiriančiai linkui 
siuntimo delegato ir prisiunčia 
aukų. Reikia sukelti $175.00* 
Tas nebus sunku, jeigu visi pa
dirbėsime.

Kubos darbininkija sukilo ir 
nušlavė tironišką Machados val
džią. Jungtinių Valstijų impe
rialistai pakišo jai naują savo 
berną Cespedes. Bet ir jis 
prie valdžios išsilaikė tik 22 die
nas. Sukilusios masės nuvertė 
ir jo valdžią. Imperialistai gink
lų pagelba užkorė Kubos darbi
ninkijai naują valdžią su Roman 
Grau San Martin priešakyje, ši 
nauja valdžia yra išnaudotoju 
valdžia. Ji negalės patenkinti 
Kubos darbininkus ir valstie
čius. Jie, supratę savo jėgą, ne
galės jai pasiduoti—kova plėsis 
ir didės už darbininkijos pasi- 
liuosavimą. ,

Artinasi, vėsus oras ir žiema. 
Kiekvienoje didesnėje kolonijoje 
turėtų būti įsteigta savitarpinio 
lavinimosi klasinė mokyklėlė. 
Apie lavinimosi svarbą neprisi
eina kalbėti, nes per pastaruo
sius kelis metus klasinio lavini
mosi svarbą jau įvertino drau
gai. įvyko visa eilė suaugusių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės l Jus Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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STREIKĄ L P. D. H. DARBININKUS

PATERSON, N. J.—11 d. 
rugsėjo 6 v. iš ryto pradėjo 
rinktis pikietieriai prie Lodi 
Piece Dye House, kad išve
dus darbininkus į streiką. 
Bet jie jau rado dirbtuvę 
apstatytą policijos. Uni
formuota policija buvo su
braukta iš kelių apielinkės 
miestukų. Taipgi buvo su
rinkti visi apielinkės geng- 
steriai ir prisegta po polici
jos blekę ir įteikta po spe- 
cialę buožę mušt pikietinin- 
kus. Policijos ir gengsterių 
buvo apie 300, ir su tuom 
buvo kompanijos manyta 
sulaikyti pikieto linijas ir 
neleist išvest jos darbinin
kus į streiką. Bet kompa
nija savo tikslo neatsiekė. 
Susirinko pikietininkų dau
giau kaip 3,000 ir užpikieta- 
vo visus dirbtuvės vartus ir 
laikė per dieną.

L.P.D.H. darbininkai, pa
matę tokią galingą masinę 
pikieto liniją, pradėjo ruoš
tis į streiką: vieni nebėjo į 
darbą ir prisidėjo prie pikie-r 
to,, kiti, kurie suėjo į darbą, 
žiūrėjo per langus ir ręn7 
gėsi prie streiko. Treti iš? 
ėjo į streiką, nežiūrint, kad 
bosas pridėjo po 2 centu į 
valandą ir prižadėjo duot 
dirbti po 10-11 valandų 'į 
.dieną ir 6 d. į savaitę. Taip
gi bosas pareiškė, kad kurie 
darbininkai eis dabar į strei
ką, paskiaus darbo nebe
gaus. Bet ir tas 
gelbėjo. Tuomet 
ja užkomandavo policiją, 
kad mestų ašarų 
pikieto liniją, kad išsklai
džius pikietininkus. Polici
ja metė ašarų bombas į pi
kieto liniją. Tarp darbinin
kų pasidarė didelis sumiši
mas: vieni bėgo į šalį, kiti, 
drąsesni, puolės ant apgink
luotos policijos, ir sėkmėje 
to keletas darbininkų tapo 
sužeista, o vienhm galva su
daužyta policisto buože.. Jis 
nuvežtas į ligoninę.., Bet ,pį.- 
kieto linija nepakriko., Tik 
dar daugiau darbininkų ^er-, 
štas pakilo, ir kuomet vieną 
jauna mergina pradėjo svaį- 
guliuot nuo ašarų bppibu, 
pdlicistąs norėjo ją pa^odiijt 
ant šaligatvio, kad nesu
griūtų. Tai šj drą^i įępyoto- - 
Ją įrame polįcistą į šalį, pa
reikšdama, kad “aš geriau 
krisiu ant gatves su drau
gais, negu priimsiu jūsų pa-

nieko ne- 
kompani-

bombas į

ir jaunuolių mokyklėlių. Tie 
draugai gali suteikt kitiems or
ganizacijų nariams žinojimo, 
kaip sėkmingiau lavintis 'ir pa
kelti klasinį žinojimą. Organi
zuokite mokyklėles. Ktlr būti
nai bus reikalinga pagalba įš 
centrų, ten ji bus suteikta. Pa
tarimus Jr nurodymus ką studi
juoti, visada gausite, i

.tarnavimą, jūs, mėlyni šu
nys!”

. Policija ir kompanija, ma
tydama, kad darbininkų pa- 
sirįžimas nesulaužomas, pa
siūlė streiko komitetui, kad 
kompanija uždarys dirbtu
vę nuo 5 vai. vak., kad atsi
imtų pikieto liniją. Komi
tetas pareiškė, kad pikietuo- 
sime, kol streikas nepasi
baigs.

5-tą valandą dirbtuvė bu
vo uždaryta ir naktinė šif- 
ta nebatėjo dirbti.

12 d. rugsėjo 6 vai. ryte 
vėl masiniai pradėjome pi- 
kietuot. Čia jau neberadom 
civilėm • drapanom gengste- 
rių, bet radom prigužėję 
uniformuotos policijos. Pra
dėjo eiti į darbą bosai ir ke
li darbininkai. Tuomet 
streiko komitetas pasakė po
licijos kapitonui: “Jei kom
panija nepildo savo prižado, 
tai mes neatsakom, kuomet 
darbininkai per spėką įsi
verš į vidų ir pasielgs savo
tiškai su kompanijos nuosa
vybe.” Tuomet policijos ka-
pitonaspaėmė streiko ko-' kad mainierių reikalavimai 
mitetą į dirbtuvę, žinoma, bus išpildyti, įvėduš N RA. 
sutinkant bosui, išvedžiojo 
po visus depaj'tment'us,pa
rodė, kad ’būtinai turi Už
baigt tą darbą su keliais 
darbininkais 12 d. rugsėjo ir 
uždarys dirbtuvę. Vadina
si, N.T.W.U. privertė kom
paniją uždary t dirbtuvę.

Ši šilko dažymo dirbtuvė 
yra didžiausia visam pasau
lyje. Joj dirba virš keturių 
tūkstančių darbininkų. . Jos. 
uždarymas reiškia didžiausį 
smūgį šilko pramonės bo
sam. Kiek sykių buvo ban
doma išvest šios dirbtuvės 
darbininkus į streiką, bet 
vis buvo be pasekmių. > Bet 
šiuo tarpu N. T. W. U. su
laužė nugarkaulį kompani
jai. '

Jau 12 d. rugsėjo įstojo 
į N.T.W.U. šios dirbtuvės 
keli1 šįmtai darbininkų., { ..

: Rugsėjo 11 d. Garfinkel 
ir Rittėr taipgi ir J ir G. 
darbininkės išejd 'f streiką. 
Tose 'dviejose dirbtūvešė pra
kaitavo 900"darbiriihkiUį šiū- 
damosr apatinės drapanas, 
ir uždirbda^nos nuo $3 į Sa
vaitę. JoŠ= dabar rėikalAū- 
na po $22.50 į savaitę. Dar
bininkes ‘ išvedė ant streiko 
Nacionale i Adatos Pramones 
Industrinė Unija.
< < Na, o ponas Prūseika kal
bėdamas Patersone 8 d. rug-- 
sėjo pasakė, kad kairiųjų 
unijos turi tik 1,000 narių 
visoj Amerikoj. Mat, tas po
nas politiniai ap j ako, tai po 
mišką vaikščiodamas me
džių nemato. . • ■ > i ti < 

ti i , Streikierisj

Žiaurus Užpuolimas ant 
Utah Mainierių

HELPER, Utah.—Rugsė
jo 12 d. streikuojanti mai- 
nieriai maršavo į miestą 
Price, idant pareikalauti pa
naikinimo karo stovio strei
ko apimtoje srityje, Juos 
pasitiko ginkluota policija ir 
anglies kompanijų mušei
kos. Tai buvo žiaurus už
puolimas ant beginklių mai- 
nierių. Mainieriai smarkiai 
gynėsi nuo užpuolikų. Po
licija buvo pasigrobus strei
ko vadą Crouch, bet darbi-
ninkai jį atėmė. Po mūšio Vokietijos komunizmo augi- 
suareštuota du darbininkai, mui.

IŠDUOTI MAINIERIAI ATBUNDA IR VĖL 
STOJA Į KOVĄ PRIEŠ BOSUS-VALDŽIĄ

Aną dieną Pittsburgho Bet tie prižadai nebuvo iš- 
apielinkėje minkštosios ang-' pildyti. Dabar tos apielin- 
lies mainieriai buvo bjau- kės mainieriai vėl rengiasi į 
riai išduoti. Jie buvo išėję I kovą. Keli tūkstančiai mai- 
į streiką, bet United Mine, 
Workers viršininkai ir Roo- 
sevelto valdžia suvarė juos 
atgal į darbą, prižadėdami,

' ŽINIOS iš sovietųIąjungos
SĖJIMAS Iš ORLAIVIŲ >

Bandymai sėti javus iš.or
laivių davė geriausių rezul
tatų. Pripažinta, kad iš or
laivio galima tinkamiau ap
sėti laukus, negu rankomis. 
Ateityje bus šis būdas pla- šimtai apartmentinių namų 
čiai naudojamas ant didžių 1 
jų farmų.

griežtas patvarky
mas PRIEŠ VAGIS

Sovietų valdžia įsakė vi- 
siems skyriams areštuoti ir. 
begailestingai bausti tuos, 
'kurie vagia grūdus iš val
džios svirnų, arba nuo So
vietų ūkių. Negali būti jo
kio : nuolankumo. tiems, .ku-r 
rie bando gyventi iš vogimo 
ir- naikinimo , visuomenės 
turto

ĮVAIRIOS ŽINIOS I

• Netoli Kaza-Maskva
niatip nukrito lenkų orlaivis, 
kuriame skrido Lenkijos Ci- 
yilės< Aviacijos Dėpartmento 
galva ponas - Filipovičius. 
Orlaivinįnkas ’susižeidė, bet 
Išlipovičius spėjo iššokti ir 
parašiuto pagelba nusileisti 
ant žemės.

Bingęn. —Fašistai .apsi-; 
šaudė ir du iš j jų: tapo pa
skersti. Apsišaude1 saliūne. 
Valdžia skelbia,, kadi šovi- 
mąš įvykęš per inelaimę. r/ti

Nauja Fašistų Organi
zacija prieš Komunistus

BERLYN . — Kruvinoji 
Hitlerio valdžia nebepasiti- 
ki savo spėkomis sulaužyti 
komunistinį judėjimą. Pra
dėta organizuoti pusiau 
slapta visokių teroristų ir 
buržujų organizacija po 
vardu “Vokietijos Anti-Ko- 
munistinis Susivienijimas.” 
Šita organizacija išleido 
knygą, kurioj bandoma įro
dyti, kad komunistai rengė
si nuversti Hitlerio valdžią 
ir todėl padegė reichstago 
rūmus. Bet ir šitai provo
katoriškai fašistų organiza
cijai nepavyks pastoti kelią 

nierių jau streikuoja. Grei
tu laiku vėl bus visuotinas 
mainierių streikas. Nuo 
kovos Jauko vėl nebegali su
laikyti mainierių senosios 
unijos viršininkai.

5b0 NAUJŲ NAMŲ
MA'S'kVA. — Maskvos 

Sovieto pirmininkas d. Bul
ganin pareiškė, kad su gruo
džio 31 d. turi būt Maskvo
je pabaigta budavoti penki 

del gyventojų. Iš tų namų 
šimtas bus nuo 5 iki šešių 
gyvenimų augštumo.

PADARĖ 30,000 TROKŲ
Maskvos trokų fabrikas 

vardu “Stalinas” rugpjūčio 
16 d. išleido 30,000-tinį tro- 
ką. Dabar fabrikas dirba 
visu smarkumu.

> Farrell, Pa.“ Dešimt plė
šikų užpuolė S. J. Gully ban- 

> ką ir pasigrobė $20^00. . >
' 1 » i r. <. 1 .

• Torgąų, Vokietiją. — Nu
teisė mįrtin ir nukapojo gal-, 
vas, vienai motįpąt ir Jos su-, 
pui. Ji. buvo kaltinąmą už- 
mušinie jos vyro, .(jaunus 
jaij pa^ęj.o'nužudyti jo .tėvą.

; _ p. . • ( > x

McDonough, Ga.--Polici- 
ją rado miške slaptai įtaisy
tą aparatą varymui degti
nės ir ant jo buvo užkabin
tas “Blue Eagle”- su para
šu : “We Do Our Part.? <

Penn Yan, N. Y
ca Mills chemikalų dirbtu
vėje nuodingi* gazai užmu
šė darbininką Edward Sea- 
ger,i sonetų amžiaus.

Sene-:

JAUNUOLIŲ DELEGATO PASIUNTIMUI 
JAU SURINKTA $90; DAR REIKIA SU

KELTI MAŽIAUSIA 85 DOLERIAI
Organizacijos ir Pavieniai Draugai Gražiai Atsiliepia j Jau

nuoliu Komiteto Atsišaukimą Paramos Pasiuntimui Dele
gato į Paryžiaus Kongresą; tik Chicagos Apielinkė Ma
žai Tesirūpina tuo Svarbiu Darbu

Kaip jau buvo seniau pa
skelbta, pasiuntimas delega
to į jaunuolių kongresą lė- 
šuos apie $175. Iki šiol au
kų surinkta apie $90: Todėl 
dar karta mes karščiausiai 
raginame darbininkų orga
nizacijas ir draugus paau
koti tam tikslui. Aukokite 
tiek, kiek kas išgalite.

Apart pirmiau paskelbtų 
aukų, gauta dar sekamos:

Brooklyn, N. Y.—Draugo 
Strižausko išleistuvių vaka
rėlyje surinkta $7.10. Au
kojo sekamai: Aido Mergi
nų Sekstetas ir K: Mockus 
po $1; po 50c: A. Kazoky- 
te ir P. Taras; R. Mizarr 
35c; po J25c: M. Balčiūnai
tė, J. Siurba, E. Jeskevičiū 
te, J. Klimas, W. Baltrušai 
tis, A. Kairiūtė, A. Balčiu 
nukas, H. Kaunaitė, A. Pa 
kalniškienė; po 10c: Deluis 
K. Yotauta, L. Kavaliaus
kaitė, E. Kavaliauskienė, A. 
Zablackienė.

LDS Jaunuolių Kuopa pa
aukojo $2. ;

Antanas Lisauskas auko
jo $1.

Girardville, Pa. — Laike 
masinio susirinkimo, kuria
me kalbėjo jaunuolis iš 
Brooklyno d. Juška, surink
ta $3.60. Vienas doleris už
mokėta už svetainę, o $2.60 
jaunuolių delegato pasiun
timui. P. Križanauskas pa
aukojo $1; J. Raulinaitis au
kojo 50c; J. Pauliukonis, M. 
Darment, A. Račkauskas, J. 
Steponavičius, A. Dambrau
skas, F. Stankevičius bu
kojo po 25c; C. Levulis da
vė 10c.

Shenandoah, Pa.—Lietuviii 
Parbininkių Susivienijimo 
Amerikoje 62 kuopa iš iždo 
paaukojo $2.' ''

Great Neck, N. Y.—P. 
Balsys paaukojo 25 centus.

Pittsburgh, Pa. —; Per 
draugą Martinkų' surinkta

PATERSONO DARBININKAI REIKA
LAUJA TEISĖS NUBALSUOTI SUTARTĮ
PATERSON, N. J. — Na

tionals Audėjų Unija, pasak 
draugės Burlack, griežtai 
nusistačius už tai, kad pa
tys audėjai tūrėtų progos 
nubalsuoti bile kokią sutar
tį/ kurią padarys bile unija 
su bosais ir valdžia. Drau
gė Burlaęk sako, kad Nacio- 
nalė Unija šauks darbinin
kus stovėti kovos lauke, ko. 
nebus leista jiems nubalsuo- 

,$1.50. Aukojo sekamai: P. 
J. Martinkus $1.00; J. Pub
likas 10c, P. Paulauskienė 
10c; J. Kazlauskas 15c, A. 
Veleniškis 5c, J. Miliauskas 
10c.

Newark, N. J.—Drg. K. 
paaukojo $5.

E. St. Louis, Ill.—ALDLD 
49 kuopos knygius A. Kup
stas prisiuntė auką $1.

South Brooklyn, N. Y. — 
Centralbrooklynietis d. J.. 
Juška dalyvavo LDS 50 kuo
pos susirinkime ir prisimi
nė apie siuntimą jaunuolio 
delegato į Paryžiaus kong
resą. Tam tikslui surinkta 
$3. Aukojo sekamai: V. 
Makauskas aukojo 65c; K. 
Rivydas ir K. Baniulis au- . 
ko j o po 50c; A. Paužuolis, 
T. Navalskas, V. Mikolėnaš, 
E. Milzen ir W. Kulik auko-.. 
jo po 25c; L. Karižna au
kojo 10c.

Monongahela, Pa.—ALD
LD 61 kuopa paaukojo $1.' t

So. Boston, Mass. — AL- , 
DLD 2 kuopa aukojo $1.

Laisvės Choro mitinge pa
rinkta aukų ir surinkta 
$3.10. Drg. Žeimis aukojo

Benld, Ill.—LDS 63 kuo
pos susirinkime surinkta 
$1.80. Aukojo sekamai: 
kuopa aukojo $1; William 
Mitchell 25c; J. Guzevich 15 
centų; po 10c aukojo Bag- 
zis, N. Bartkus, A. Maiceli- 
nis (?) ir M. Jurkstat.

Hartford, Conn.—M. Va- 
Ingevičius aukojo $1 ir M. 
Y. Johnson aukojo 50c.

Montello, Mass.—Jaunuo
lių Freedom Art Circle pa
aukojo $5.

Visiems aukotojams šir
dingai dėkavojame.

: Lietuvių Nacionalis 
Jaunuolių Komitetas,

46 Ten Eyck-St, r r* 
Brooklyn, > N. Y.

ti sutartį, ar jie ją priima, 
ar ne. Audėjai turi budėti 
ir nedaleisti, kad Federaci-' 
jos lyderiai, valdžia ir bošai' 
užkartų ant jų tokią sutar
tį, kuriai nepritaria patys •. 
darbininkai.

Berlyn. — Vokietijos iš 
kiekvieno tūkstančio žmonių 
trys yra amžini nepataiso
mi girtuokliai.
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Nenaudėlių Darbai!
Savu laiku buvo rašyta, 

kaip Amerikos socialistų 
partijos centro sekretorius 
Clarence Senior Clevelando 
socialistų konferencijpj, per
eitą žįemą, pareiškė, būk 
Tamas Mooney yra dinami- 
tuotojas ir del to jis dabar 
sėdįs kalėjime. Kitais žo
džiais, socialistų lyderis iš
ėjo talkon Amerikos reak
cijai palaikyti kalėjime ir 
ten nužudyti Tarną Mooney. 
Socialistai bandė tai užgin
čyti. Bet štai šiomis dieno
mis “Daily Workeryj” (rug
sėjo mėn. 12 d. laidoj) įtal
pintas laiškas, rašytas Jau
nųjų Socialistų Lygos orga
nizatoriaus Clevelande, Bob 
Parkerio, kuriame pastara
sis tą faktą pripažįsta. Lai
škas rašytas Jaunų Socialis
tų Lygos "(Young People’s 
Socialist League) naciona- 
liam sekretoriui, George 
Smerkin, balandžio 29 d., 
1933. Smerkin tuomet bu
vo šalininkas bendro fron
to su* komunistais, už ką jis 
buvo j išmes t as iš J. S. Lygos 
ir šiuo tarpu įstojo į Jaunų
jų Kd&iunistų Lygą; j is, sa
vo rankose, vadinasi, turi 
originalą minėto laiško.

Bob Parker paduoda žodis 
žodiii Clarence Senior pada
rytą pareiškimą, kuris 
skamba:

Darau šį pareiškimą socia
listams ir nenoriu, kad jis, pa
reiškimas, išeitų už šitų sie
nų : Tamas Mooney buvo išme
stas iš Socialistų Partijos, San 
Franciscoj esančios angliškos 
kuopos, 1913, kaip tik už tą 
patį, del’ko jis šiandien sėdi 
kalėjime; už skelbimą, kad rei
kia dihamituoti. Vėliau jis 
įstojo į Vengrų kuopą. Nepai
sant to, S. P. stojo ir stoja už 
jo paliuosavimą.

Šitokį bjaurų ir niekšišką 
pareiškimą padarė socialis
tų lyderis. Kitais žodžiais, 
jis pripažįsta, kad Tarnas 
Mooney esąs dinamituoto- 
jas, ii? kad jis šiuo tarpa kal
tai sėdi kalėjime del padė
jimo bombos užkariniame 
parade, 1916 m!. Tokį pa
reiškimą socialistų lyderis 
padarė tuomet, kada nuo
gais faktais yra sumušta 
tie italai ir kada visas pa
saulis turi aiškiausius įro
dymus, jog Tamas Mooney 
nekaltai sėdi kalėjime; kad 
visas jo prasižengimas — 
organizavimas d; a r b ininkų 
ir kovojimas prieš kapitalis
tinę sistemą!

Mt. Senioro prikėrgimas, 
būk S; P. stojanti už paliuo- 
savimą Tamo Mooney, yra 
niekks daugiau, kaip pilo- 
.tiškąsj rankų nusiplovimas. 
Jeigu jis žino, kad Tam 
Mooney yra kaltas, tai kam 
tuomet jis ginti? ! Tas pa
reiškimas padarytas tik del 
viso ko; del didesnio prigau
ti! ne j imo S. P; narių ir ben
drai ldarbininkų! f// ;

Tokia socialistų lyderių 
(social-fašistų) politika bu
vo ir tebėra!

‘The Communist” už 
Rugsėjo Mėnesį •! : ■
t Jau išėjo iš spaudos “The 
Communist”, teoretinis or
ganas J. V. Kompartijos. 
Jame telpa svarbių straips
nių, kuriuos kiekvienas ypa-! 
čiai komunistas turėtų stu-1 
dijuoti. Be kitų, reikalingi 
specialės atydos sekami 
straipsniai: (1) 14-kinės 
.Mūsų Partijos Sukaktuvės; 
(2) Nuo Kairiojo Socializ
mo į Komunizmą; (3) Per 
Koncentraciją linkui Masi
nės Proletarinės Partijos;
(4) Mūsų Partijos Uždavi
niai Darbe Tarpe Farmęrių;
(5) Kova už Leninistinę Po
ziciją Negrų Klausimais; 
(5) Bėgamųjų Kubos Įvykių 
Esmė.

Be šitų, telpa visa eilė ki
tais klausimais straipsnių.

Pavienio numerio, kaina— 
20c.

---------- v

Sprogsta Muilo Burbulai
“Vilnis” < talpinė, 'sekamą 

pranešimą.; ‘ ; '! ’ -'
1 “Associated Press korespon

dentas, kuris sugrįžo šiomis 
dienomis iš Sovietų Sąjungos, 
pasakoja, kad jis, važinėda
mas Ukrainoj, Užkaukazėj ir 
kitur nematęs nei vieno išal
kusio ar išbadėjusio. Iš veidų 
žmonių, kuriuos matęs g cinke
lio stotyse, visi gerai atrodė. 
Visur ant stočių matėsi daugy
bė maisto. Kaimietės moterys 
pardavinėjo kiek tik nori dar
žovių, vaisių, pieno, paukščių, 
kiaušinių už pigią kainą.” Taip 
rašo Chicago “Tribune.”

O kiek tas geltonląpis pri- 
tauškė apie badą Sovietų. Są- 
jungoj. Kiek jo hipokritiškas 
korespondentas Donald Day 
sugaudytų paskalų nuo balta
gvardiečių iš Rygos ir Berly
no paskleidė per tą patį. “Tri
bune?” Tikslas buvo aiškus: 
apšmeižti darbininkų, šalį ir 
prirengti užpuolimą ant socia
lizmą steigiančios šalies:

Panašiai^ kaip Associated 
Press korespondentas, da
bar praneša N. Y. “Timeso” 
korespondentas Mr. Duran? 
ty, kuris šiuo tarpu, važinė
ja po šiaurinį Kaukazą ir 
stebi dietinį valstiečių,: ,kcM 
lęktyviečių ir darbininkų/ 
gyvenimą. Ęet apjąkę., ne
apykanta prieš Sovietų Są
jungą Grigaičiai, ^itaičiąį, 
Šimučiai,ir. Valaičjaį to “ne- 
tiiafo” ir jiems toki prane
šimai yra “Sovietų papirktų 
agentų propaganda/’ Ahks? 
čiau ar vėliau tų žmonių pa-, 
sekėjai pamėtys, kaip-juo's 
prigaudinėj,O(. jų < .“vadai” ir 
“švietėjai!” *; «’• '

RED. ATSAKYMAI
Dig. A. K &, Philadelr- 

phia, Pa.—Draugų 
nis apie pikniką tilps: greitu 
įaikik /.b ;

kaip d. Minor priėjo prie; re
voliucinio judgjįmo ir atsi
stojo jo; prįešakiniuose kad
ruose.

Šių žodžių rašytoj’as sūsi- 
pažino su d. Minoru dar 
1919 metų pabaigdj, ’kuomet 
jis sugrįžo iš So v. Rusijos. 
Energiškas, stipraus balso 
ir gabus kalbėtojas. ■ Būda
mas artistu-kaftunistu, jis 
višuomet moka savo, meną 
suderinti su revoliuciniu ju-. 
dėjimu. Sekamais metąis d. 
Minbr sukaks 50 metų am
žiaus. j Daūąybė arčštų ir 
įkalinimas jo \ Welfare is
land kalėjįipe per tris mėne
sius, be abejo, išsėmė aš Mi
noro daug pajėgų. Bet jis> 

; vis; dar tebėra kuklus, ener
giškas, pksįiįžęs! Typiškas 
a n) e r i kietis revoliucionie- 
riuš-bolševikas!

Kiekvienas New Yorko 
kiek tiek protaująs darbi- 
ninkas-balsuotojas : paduos 

didvyriškai. Vienas iš jų, 1 už d. Minorą savo balsą sė-

Europoj ‘yra išleišta- knyL 
ga, pavadinta “Rusva Kny
gą apiė Reichstago Gaisri 
ir Hitlerio Terorą.” Ma
tomai, turiningas dokumen
tų rinkinys ir labai nepatin
kąs Vokietijos naziams. Tąi 
.paliudija tas faktas, kad, 
kaip sako spauda, Hitlerio 
agentai Paryžiuje ir Vienor 
j e supirkinėja šitį kriyg*ą iš' 
krautuvių ir ją naikina i Ki
tur jie banęlo papirkinetji. 
knygų pardavinėtojus, kad 
šie atsisakytų priimti minė
tą knygą ’ phrdavinėti. Ta- ■ 
Čiaus jiems t^s nepavyksta; 
knyga labai platinasi po vi
sas šalis. Ji išversta jau ii; 
į anglų kalbą ir greit bus 
galima . gauti.; Jungtinėse 
Valstijose.

Nesenai, kaip žinoma; Al- 
tonoj, Vokietijoj, buvo nų-^ 
žudyti ; keturi ;komunistai 
darbininkai, i Jlfel žįĮ0‘ mirti 

d. Lutgens, prieš mirsiant, 
parašė savo vaikams seka
mo turinio laišką: ;

Altona,
Liepos 31,i 1983.

Brangūs Mano Vaikeliai! -
Kuomet jūs gausite šitą lai

šką, jūsų tėvo daugiau jau ne
bebus. Jis bus nužudytas.! Tai
gi, mes daugiau jau nebešima- 
tysime.' Ėet kuomet paaugsite 
ir studijuosite pasaulio 
ją, suprasite/ kas buv 
tėvas, kodėl jis kovojo i!
Jūs suprasite,, kodėl jis| elgėsi 
taip, o ne' kitiaip.

Sudie! • -Ta tapk i t .kovotojais!
• < Jus mylįs Tėvas.

i kamais rinkimais, kurie bus 
lapkričio mėnesį. O dabar 
reikalinga pastiprinti rinki
mų kampanija, kurios prie
šakyje stovi mūsų ’kandida
tas; į majorus.

. ■» '1 • *

— ■; Rugsėjo mėnesio 23 d*, 
“jfcaisvės” laida bus paauko
ti J. V. Kompartijos 14-ka- 
metinių sukaktuvių paminė
jimui. Tas numeris ręįkia 
plačiai paskleisti. , ’, , ;

į į ■; f R^Mizara.
y I' - '—Uii.i.ū.... ......; „i, ,i i

istori-
> jūsų 
? mire.

Maskvos “Pravda” (rug
pjūčio 29 d.) parašė įžen
giamąjį straipsnį, kuriame 
iškelia i reikalavimą, ■ kad 
kuoveikiąųąiąi būtų padidin
ta čigūno gamyba. Iki šiol 
toj pramonėj kas dieną, ap
skritai, pagamindavo po 21 
tūkstantį tonų čigūno. Lai
kraštis nurodo, kad galima 
ir turi būti pasiekta 24 tūks
tančiai tonų kasdieninės či
gūno gamybos. Be abejo; 
kad tai ir .bus pasiekta, kas 
reikš nepaprastą žingsnį 
pirmyn socialistinėj staty
boj. '

Išrodo, kad šiemet Sovie
tų Sąjungoj bus perpildytas 
pasibrėžtas planas visose 
pramonėse ir žemdirbystėje. 
Tail bus geriausias atsaky
mas į priešų šauksmus, būk 
Sovietų Sąjungoj eina “ma
sinis badavimas” ir “kani
balizmas i”.

; LovęstonįąčiųJapelis, “The 
Workers Agę”, visiškai su
pliuško v Kai kada jis tepa
sirodo ir tai tik dviejų la- 
pėliį, 1 įilakati&ko dydžio. 
KhrLtbfe^ jų'masės, apiq ku- 
rįas.. tįęl$ . rdąų^ renegatai, 
būbnijė? L )

i IvairūsDalykai .
Kiek Naudos V^Įįątįįą TtiįrJ 

i Y iš Karčiamų
Mark ‘Graves, New Yor- 

kę. valstijos taksų kornisio- 
nteriųs, praneša, kad ber' ke
turis, praeitus . ’ mėnesius 
New. Yorko valstijos 
i ž d an į p 1 a u kė 2,000/000 
dolerių mokesčių (taksų) už 
alaus ir vyno pardavinėji
mą. Jis tikisi, kad iki metų 
pabaigai valstija ,gaus; iki 
6,000,000 dolerių šitų mo
kesčių.

Vyno kol kas mažai par-* 
duodama. Matyt, Amerikos 
žmonės nepratę vyną gert; 
alus ir degtinė, tai' geriau
siai mylimi jiem gėrimai. .

--....

Rugsėjo 10 d. francūzai

Atsiminįdbi, kad Prūšeikat 
su Butkum visą;savo išįmin- 
tį, iki |ioįk šėhiė ir tebesama 
iš minė to šlamštelio. Taigi 
jo-. &umap|įtaas> dikčiaį. su
mažins šitiems didvyriams 
“mokslo” sandėlį’!: ,

“Daily Workeryj” telpa 
įdomi/ biografija: d:■ Robert 
Minoro,, komunistų! kandida^ 
to į New majorus, 
Drg, Philip Sterling- gabiai; 
ir ,> esmingai> /hušviečfe tai,..

.* Francūzai Kalba apie 
Karą į

i". Kai komunistinė spauda 
parašo, kad karo debesiai 
grupuojasi; tai tūli elemen
tu atsako, jog jkomunistai 

reilęąlo nūbg^taują; gir
dų jokio karo, nejaučiama; 

žmonių <bąidymąs karu, 
štai pažiūrėkime, kaip kai- 

apie
pOlitikj^^ . n>i;y afi 

Rugsėjo 10 d. francūzai 
ąpvaikščidjb’^^tas sukaktfu-i 

s' laimėjimo il^ta kb^dSĮ su: 
vokiečiais ąnt upes Mė!rhe‘. 
Ap vaikščio j i rp e kalbė j b (ke-. 
lefąs kalbėtojų; 'Vienas^ iš, 
jįr | pensijų komisioniėrius 
Ėdųiond .' Miellet/ 'pasakė 
karštą pr^kalbUj apie rengi
mąsi kitan karąh. į.T^rp’ kk; 
(0 j ko, jis pasakė;/jog “mes 
tagalim paslėpt savo mįlite- 
riškos dvasibs ir nervavimo- 
sį.1 j m^tani/* kitlėriiiiiį f rūdT' 
ų^^kinių: ipanęy^u^ if

Raskiaui įiį*įjtį}įir{

L ĄIįS y iĮ Ketviijtad., | Hugs. 14, 1933*

nan&į -.užrciškė, kad. “1914) 
metui (dvasia pas mus vėl at- 
gįimėi Mes gyvenant neira- 
mioj atmosferoj, pilnoj pik
to, užsidegimo ir paslėptos 
neapykantos.”

Ir ištisa jo kalbą buvo

1 Minėkime Lietuvos Komunistų Partijos 15 
Meiiį Sukaktuves—Stiprinkime Revoliuci

nį Judėjimą Lietuvoje!
grūmojanti F r a n c fu z,i; jps; 
priešam, grūmojanti ‘savo 
stiprumu ir pasiryžimu ,bile 
dieną^tot karan. , , ■

Kiužis Sumažino Vedybų 
Skaičių

New Yorko miesto apsive- 
dimo laisriių biuras praneša, 
kad apšivedimų skaičius1 
pradėjęs .kilt augštyn, k^s 
reiškia, būk laikai šiek tiek 
pagerėję. Šių metų rugpjū
čio mėnesį1 New Yofke'iš
duota ąpsivedimo leidimų 
2;525; gi praeitais metais 
rugpjūčio, mėnesį išduota 
2,373 leidimai.

Gi didėjant bedarbei ir vi
soj šalyj apšivedimų skai
čius kas metai žymiai puo
lė. Metinės statistikos štai 
ką rodo:

1929 m. apsivedė 1,232,559
1930 m. apsivedė 1,128,280
1931 m. apsivedė 1,060,095
1932 m. apsivedė 981,759
Taigi 1932 metais 250,800 

apšivedimų buvo mažiau, 
negu 1929; m.

Apšivedimų skaičius žy
miai sumažėjo ir kitose ša
lyse, kurias tik prispaudė 
ekonom^nis krizis.

1 Apsivedė 1924 m. 1932 
Francijoj 355,060 ‘314,878 
Vengrijoj 75,060 70,448
Italijoj - 306)830’ 268,336 .

I • i ‘ ‘ • V I

Reikia pažymėt, kad Ita
lijoj i Mussolinis per visą 
tįį laikotarpį - varė sxnai;kią 
agitaciją gimdyt kuo dauf 
glįūšiai; vaikų! Net dideles 
dovanas skyrė tiem tėvam, 
kurie užsigyvens daugiau
siai vaikų. Taipgi kartų va
rė agitaciją už padauginimą 
apšivedimų.' O kaip rodo 
statistikos, toji fašistų ■ agi
tacija veikė atbulai—apsive- 
dimai nūo 1924 iki 1932 me
tų žymiai sumažėjo.

Surinko P. š.

Užklausimas ‘Keleiviui’
WORCESTER, MASS. —Aš 

čia nekritikuoju “Keleivio,” 
bet klausimą statau. “Kelei- 
vion nr. • 34 perspausdinta iš 
“Naujienų” dar su pridėčkais, 
kad Rusijoj badu mirė ir mirš
ta žmonės.

Aš šitą klausimą statydamas 
neimu faktų iš jokių komunis
tinių laikraščių nei iš jokių 
kitų.

Čia neužginčijamas faktas 
imtas iš‘ pasaulinės 1933 metų 
knygos, anglų kalboj ųžvąr- 
dintos “World Almanac for 
1933.”i ; ; , .

Rusijoj buvo žmonių 1926 
ir ;19.27> metais 147,Q13,'QOO. 
Dabar Rusijoj.? rąpdasį pagal 
to£ Pasaulinės Knygos, aprašy
mą, J anų J, 1.1932. n) e,tais ap- 
ūkuojama, j kad yrą ten 164,- 
000,000 žmonių.į Taigi, .pagal 
teisingą išrokavimą, “Rusijoj” 
p eer šiuos , šešis metus i'žmonių 
skaičius‘paaugo. ant ,16,986,- 
40)0 -ŽHionjųi; | z . į

* rtodel, aš klausiu /.‘Keleivio,” 
kaip, tie žmonėm galėjo, tiek 
skaičiumi paaugti, ka-d .taip 
badu miršta?. - Man. atrodo, 
kad reikėjo sum^žet ant 16,- 
986,400 skaičiaus; o ne ųžaugt 
(per 6 ; metus/, jeigu , ten. toks 
/Uadas/’v; *

Gal “Keleivis.” šitą klausi
mą išaiškins; ipa.no.. gąįva ne
išneša, kaip galėjo, tiek žipd- 

priaugti, , jein taip badų, 
įniršta. z.. ; .

‘r: ii ’ A. S.
) *

Šiemet sueina 15 metų 
nuo Lietuvos Komunistų 
Partijos įsikūrimo ir 15 me
tų nuo proletarinės revoliu
cijos Lietuvoj. 1918 metais 
vasarą. įsikūrė K. P., o tų 
pačių metų gale jau prasidė
jo proletarinė revoliucija ir 
Lietuvoj, Revoliucinei dar
bininkų ir valstiečių kovai 
yadovavoj dar jauna, neuž
grūdinta, neprityrusi revo
liucinėse kovose Komunistų 
Partija. Nors iš jos'pusės 
ir buvo padaryta tam tikrų 
klaidų, bet vistjk jinai atli
ko, daug naudingo darbo. 
Komunistų Partijos pastan
gomis buvo įtraukta plačios 
darbininkų • ir dirbančiųjų 
valstiečių masės į kovą del 
greitesnio išvijimo iš Lietu
vos okupantų, į kovą del ne
leidimo lietuviškai buržua
zijai užgrobti valdžią, į ko
vą del Sovietų valdžios Lie
tuvoj. Ir ta kova turėjo 
gana gerų pasisekimų. Di
delėj Lietuvos dalyj proleta
rinė revoliucija buvo laimė
jusi; ir kitose Lietuvos vie
tose darbininkai bei valstie
čiai organizavosi, ginklavo
si kūrimui sovietinės val
džios. .

( Nbrš'proletarinė revoliu
cija buvo nugalėta Lietuvos 
buržuazijos su pagelba oku
pantų, vienok Lietuvos K.P. 
ir1 jos pradėtas darbas ir 
šiandien gyvuoja. Pati K. 
P. šiandien dąug tvirtesnė, 
nęgu'1 kad buvo pirmiaus. 
Jqs eilės skaičiumi auga di
dyn ir vis daugiaus įgauna 
įtakos tarpe Lietuvos darbi- 

■ ninku ir dirbančiųjų valstie
čių. K. P. surengtose prieš
karinėse d e m o nstracijose, 
Pirmosios Gegužės vis di
desnis skaičius darbininkų 
bei valstiečių dalyvauja. Ir 
tas organizavimas ir ren
gimas dirbančiųjų masių ko
voms prieš valdančiąją kla
sę turi būti atliktas slaptai. 
Pati K.P. nelegalė, jos spau
da nugrūsta požemyn, visos 
kitos revoliucinės unijos su
naikinta, o vienok revoliu
cinis darbas varomas visuo
se frontuose. Teisybė, K.P. 
per savo 15 metų gyvavimo 
laikotarpį neteko daug gerų, 
ištikimų ir kovai atsidavu
sių draugų; Požėlos, Grei- 
fenbergerio, Čiornio, Gied
rio ir kitų. Daugelis komu
nistų ir šiaip kovingesnių 
darbininkų sugrūsti į kalėji
mus bei koncentracijos sto
tis ir tenai kankinami ir žu
domi. Tik kelios savaitės 
ątgąl nuteisė šiuos komunis
tus: I. Grinblatą ir A. Be- 
darfį; po 8 metus katorgos, 
F; Laibąvičiūtę ir P. Pėre- 
vozninkaitę po 6 metus ka
torgos, S. Pojezovskytę 5 
metams katorgą ir Kazį Či- 
činį 2 metams katorgos, šių 
komunistų prasikaltimas ta
me, kad jie dalyvavo darbi
ninkų šventės; Pirmosios 
Gėgūžės apvaikščiojime. To
kių bausmių vien tik už da
lyvavimą gegužinės apvaikš
čiojime net ir caristinė val
džia nepriteisdavo. Lietu
vos fašistinė valdžia dreba 
įeL savo gailio ir nori kru* 
vihai slbpmdama kiekvieną

darbininkų pasijudinimą pa
silaikyti ant visados. Bet 
tai tuščios pastangos; Lieto- . 
vos K. P. nenugalima. Ne
žiūrint kaip žiauriai perse
kiojama, kaip daug geriau
sių kovotojų ir vadų suareš-. 
tuojama ir sugrūdama į ka
lėjimus, jos eilės ne tik kad 
nemažėja, bet auga didyn, 1 
į sųareštuotojų eilės/ stoja 
nauji energingi kovotojai ir 
revoliucinį darbą varo pir
myn.

Mes, Jungtinėse Valsti
jose gyvenantieji lietuviai 
darbininkai, turėtume su-,(^ 
brusti gelbėti Lietuvos dar
bo žmonėms. Minėdami 15 
metų sukaktuves, turime 
siųsti protestus Smetonai ir 
Lietuvos atstovui Washing
tone, reikalauti laisvės ir 
teisių Lietuvos darbinin
kams. Visos mūsų organi
zacijų kuopos turėtų pasi
darbuoti sukeliant bent kiek 
finansinės paramos Lietu
vos kovotojams. Rinkime’ 
aukas ir patys aukokime del 
sustiprinimo L.K.P. ir viso 
revoliucinio veikimo.

Tik suteikdamį moralės 
bei materialės paramos, mes 
pagelbėsime Lietuvos dar
bininkijai nusikratyti nuo 
savo pečiu fašistinį junga.

J. W.
______________ r

Darbin. Spaudos 
Naudai Piknikas

HARTFORD, CONN.
Kažin ar yra kitas toks svar 

bus darbininkų kovoj įrankis, 
kaip revoliucinė darbininkiška 
spauda.

Mano manymu, uaug aiškiilt 
neprisieina, kaip darbininkiš
kiems laikraščiams sunku vers
tis dabartinės bedarbės laiku.

Todėl revoliucinio nusistaty
mo darbininkai remia ir rems 
savo spaudą.

Spaudos naudai piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 17 
d. rugsėjo, Charter Oak Par
ke, Hartford, Conn. Visas pel
nas eis mūsų revoliucinių laik
raščių naudai.

Girdėjau, kad draugės mote
rys rengiasi įsteigti piknike., 
šeimininkių skyrių, kas duos 
progos gardžiai pavalgyti ir. 
užsigerti.

Draugės moterys pereitais 
metais surinko $28.00 spaudos 
reikalams per šeimininkių sky-- 
rių; jos suaukojo ir daiktų,. : 
katra ką išgalėjo, ir pardavė. 
Šiemet jos ketina tatai pada
ryti padvigubintai.
•' Daugelis draugių yra pasi- 
žadėjusids dalyvauti šeiminin
kių skyriuje.

Brangios draugės, kurios dar 
nesate pasižadėjusios dalyvau
ti šeimininkių skyriuje, esate 
kviečiamos prisidėti, katra 
kuom išgalite.

New Haveno, Waterburio ir 
Hartfordo draugės dalyvauja. 
Manau, kad New Britainas, 
Bridgeportas ir kt. taipgi ne
atsiliks.

LDSĄ 8-to Apskričio 
Organizatorė.

• t y

ATRADO NAUJAS SALAS
Gautas pranešimas nuo 

ledlaužio “Sibiriakov”, kad 
Sovietų ekspedicija atrado^ 
kelias naujas salas tolimuo-‘ 
se šiauriuose. Tos salos ran
dasi į pietvakarius nuo sa- ’ 
los “Vienatvė”.
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Būkite visi

Būsiu ir Aš.

Trečias Puslapi*
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to visko gana riu’kenrtėji; tai bus pjask{itinj^ išvažiavu- 
daugiausia nukenčia tai maži mas šią vąsarą. 
namų sąyininkėliaį.ų,, j Į . ./ > , .PHTSBURGH0 1R APIELINKES ŽINIOS

virtad., Rugs. I4, 1933
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♦Minėkime Komunistų Parti- Po Miestą ir Apielinkę

14 Metų Sukaktuves Pasidairius

f Rugsėjo 16, Labor Lyceum 
t svetainėj, 805 James St., Ko

munistų Partija rengia didelį- 
^pvaikščiojimą minėjimui Ko- 

įtmunistų Partijos 14 metų su-, 
y*kaktuvių. Prasidės lygiai 8 
f vai. vakare.

Šiame 1 apvaikščiojime bus 
gražus programas ir gera šo
kintas muzika. Manoma tu
rėti .ir lietuvių jaunuolių tame 
programe. Įvairių tautų dai
lininkai kviečiami dalyvauti.

Visi kviečiami būti tame pa- 
2 rengime. Dalyvaudami jame 
r paminėsime savo Partijos su

kaktuves. Jau keturiolika me
tų, kaip Komunistų Partija su
sitvėrė ir vedą kovas už dar
bininkų reikalus. Turime ją 
visokiais būdais remti.

/ Liet. Biuras.

Mainieriai daugely vietų vis 
dar streikuoja. Library ap- 
ielinkėj jau kelintą sykį pa
skelbia streiką. Mat, kompa
nija nepildo sutarties su uni
ja. ‘ Jai nepatinkamus narius 
mėto iš darbo. Fredrickstow- 
no mainieriai taipgi ptreikuo- 
ja. West Newton 1,250 mai- 
nierių streikuosią tol, kol jų 
reikalavimai būsią išpildyti. '

Mėlynasis arelis pasirodė 
tuojaus mainieriams nepatin-1 
karnas. Tenka jiems panau
doti streiko priemonę, į<ad npp 
jo apsigynus. t .

dikiais, lankėsi Washingtone, 
reikalaudama sulaikyti depor
tavimą.

. Turime pagelbėti vesti kovą 
prieš Ueportavima tų dviejų’ 
atsižymėjusių darbuotojų, taip 
gi daugelio kitų. Remkime i 
Tarptautinį Darbini ikų Apsi
gynimą^ . kuris/ gjepąusię , gin^ . 
deportuojamus.

£

Paskui susieinu pažįstamą 
konduktorių. Užkalbinu, kaip 
su darbu. Sako, darbas būtų 
dar nieko, ale kaip išvažiuoji, 
tai nemisliji, kad gyvas šugrį- 
šį. “Taižos” supuvę,.relės nu
sidėvėję ir nežinia ko kompa
nija laukia. .

Nuo Krosnps Cilto.,

regis7

Spaudos Piknikas 
Rugsėjo 17 Dieną

pi-Darbininkiškos 5 spaudos
I knikas, kuris turėjo įvykti rug

sėjo 4, delei lietaus perkeltas 
I į rugsėjo 17. Jisai bus toj 

pačioj vietoj,, tai yra Carnegie 
Parke.

Pirkę .tikietus delei to pik
niko dabar galės tuos pačius 
tikietus sunaudoti. Su jais 
bus įleidžiami pikniko vieton.

> Todėl visi pasilaikykit tuos ti- 
y kietus, o kurie neturit, tai iš 
Į anksto nusipirkite, nes iš anks

to perkant bus tiktai 15 cen
tų, bet prie vartų jau reikės 
mokėt 25 centai.

Kadangi tasai piknikas ren
giamas labai ųaudipgam tiks
lui, tikimasi turėti daug daly- 

, vių. ’įTaj • puS1 ketuj-ių tautų 
bendrai rengiamas4 piknikas: 
lietuvių, rųsų,. ukrąįnų ir len- 

-2 kų. Pelnas bus dalinamas de- 
) lei keturių darbininkų laik- 
/ raščių. Lietuviai nusistatę pa

remti “Vilnies” popieros fon
dą. '

Geriausia važiuoti trokais. 
Nuo 10 vai. ryto jau pradės 
vąžti. North Sidėj trokų sto
tis‘Lietuvių Darbininkų Kliu
be, 1335 Medley St.; South

> Sidėj Ukrainų Darb. 
1100 Bingham St.

^Darb. Kliube, 72 So. 9th St.; 
Carnegie Broadway
St.; McKees Rocks 326 Gard
ner St.

Automobiliais važiuoti: 22 
ir 30 keliu per Crafton iki 
Thornburg ir paskui į kalną 
pro šalį Thornburg Golf Club 

^ki - Campbells Run Road, pa
sukus po dešinei ten bus ir 
Carnegie Parkas. Vieta la- 

l^bai puiki.

A. Omar farma buvo paves
ta šerifo pardavimui. Ties 
Wm. Penn Highway, jlrie 

’Patton, susirinko apie tūkstan
tis bedarbių ir farmerių. Kuo
met šerifas atidarė pardavimą, 
tai visi apsupo jį ir vienam 
įsiūlius $1.10 už farmą, niekas 
daugiau nesiūlė. Tokiu būdu 
parduota farma už $1.10.

Šerifas tačiaus tokiu parda
vimu nepatenkintas ir kuomet 
pirkėjas ir jo draugai atsilan
kė į šerifo raštinę padaryti 
pardavimo dokumentų, tai ji
sai areštavo šešis. Dabar jie 
yra po aukšta kaucija. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas veda bylą.

Pittsburgh© įpiliečių 
,tracijo$ diepa bus, rugsėjo. 16. 
Registracijos vietos, bus atda
ros' nuo 7 iki' 10 ryte ir nuo 
4 iki 10 vėkafę.' Prie regis
tracijos reikia tbrėtr ir taksų 
mokėjimo; rasytėsi t .. i ' : <

■ .Darbininkai piliečiai kviečia 
mi. užsiregistruoti | ir rinkim.uo-, 
se balsuoti už Komunistų Par-

* 1 Ftijos kandidatus. Registruo
jantis geriausia pasidupti 
“Non-partisan” — rinkimuose 
balsuoti' už savo kandidatus.

Rugsėjo 3 pas dd. Bogužus 
įvyko.- draugiškas vakarėlis.. 
Susirinkę svečiai gražiai pra
leido laiką. Beveik pusę sve
čių sudarė jaunuoliai. Turėta 
trumpas programėlįs. 
nuoliai taipgi apsitarė 
reikalus.

Vakarėlis, kiek atrodo, 
rengtas naudai jaunuolių, 
lėtas dolerių ir liks tam
lui. Jaunuolių organizavimas 
ir auklėjimas darbininkiškoje 
dvasioje yra labai' svarbus 
dalykas. > J. G.1

Jau- 
savo

buvo
Ke-

tiks-

Kliube, 
ir Rusų

ir Main

Komitetas.

Dailės Ratelis Pradeda 
Suktis

North Sidėj per porą metų 
veikęs Lietuvių Jaunuolių Dal

eli lės Ratelis pastaruoju laiku 
buvo apmiręs. Ęet čia atvy- 

, fA’kus d. J. Urmonui ir sušaukus 
susirinkimą, jisai vėl pradeda 
veikti. .

Gražus ir skaitlingas susi
rinkimas įvyko rugsėjo 5, Lie
tuvių Darb. Kliube. Apart se
nųjų narių, keletas ir naujų 
prisirašė. Nusitarė imtis už 
darbo. Išrinko savo valdybą 

^5 r kitas reikalingas komisijas. 
Pasiskyrė choro vedėją Efsie 
^Jorkiutę, pianistę Helen Ta- 

*4nulioniutę^. Repeticijas turės

i

! kiekvieną penktadienio vaka- 
Į rą' Prasidės 8 vai.

Pirmos repeticijos įvyks rug 
į sėjo 15, Liet. Darbininkų Kliu- 

1335 Medley St. Visi cho- 
i nariai kviečiami laiku būti, 
aipgi ir nauji kviečiami atsi- 

| , lankyti.
f

Rep.

East Parke J. Therries ras
ta gulintis ant žemės su še
šiom žaizdom. Su mažiuku 
peiliuku jisai bandė nusižudy
ti ir dabar randasi Allegheny 
General ligoninėj sunkioj pa
dėtyj. Vargiai išgysiąs.

Jis bandę nusižudyti todėl, 
kad niekur negalėjo gauti 
darbo. Tikėjo Roosevelto blo- 
fui, jogei' greitai i gaus i darbų.- 
Bet pamatęs, jogei niekur me-’ 
galima gauti ; ir. visai nusivylęs 
bandė nusižudyti. (

Tokių aukų gana daug. Tai 
vis kapitalizmo aukos. Vietoj' 
galą darytis, reikia bedarbiam 
stoti į bedarbių tarybas ir ben
drai su dirbančiais kovoti.

Garsioji Dargių duonkepy- 
kla jau užsidarė. Broliai Dar
giai dar ir tarp savęs gerokai 
apsipešė uždarydami biznį. 
Negalėję išlaikyti todėl, kad 
viskas baisiai pabrango.

Jie irgi daug vilties turėjo 
Roosevelte. Manė ateiną geri 
laikai. Bet išėjo kaip tik prie
šingai. Tenka eiti jiems į be
darbių eiles. Vienas jų dar
bininkas jau prisirašė prie be7 
darbių tarybos.

Mažieji biznieriai tikėjosi 
pasipelnyti po Roosevelto mė
lynuoju areliu, bet dabar dau
gelis jau bankrutuoja. Tiesą, 
komunistai sako, kad Ropse- 
veltas dar labiau pablogins 
darbininkų padėtį ir daugiau 
mažųjų biznierių nubankru- 
tins.

Jau žinote apie didelę pei> 
galę McKees Rocks , įplięno 
darbininkų, kurie savaitę pa-r 
streikavę iš Pressed Steel kom
panijos laimėjo veik visus rei-

Drg. Sasnauskienės
Prakalbų Maršrutas

Drg. ' S. Sasnauskienė, LD 
SA Centro sekretorė ir “Dar- 
bipinkes” redaktorė, iš New 
Yorkb, jau Pittsburghe ir kal
bės sekamose vietose:, , H / .

‘ Rugsėjo • 14, ; Liet. > Sūn^ 
Draugijos < Isvęt./ 818;.’BelmoiJt. 
A>ve., N*Sidėj,
;/.Rugsėjo 15, APLA ' 3 k^.’ 
svetainėje, Carnėgie, Pa?

Rugsėjo1' 17, 'Washington, 
Pa. U ' . ' i ir

Rugsėjo 18, APLA 9f kp. 
svet., New Kensington, Pa. . ;

Apart jos kai kuriose vieto
se kalbės ir d. J. Urmonas 
jaunuolių reikalais. Rengki- 
mės gerai prie prakalbų; 1 

‘ Komitetas.

Lietuvių Bedarbiu A lydai
North Sides Bedarbių Tary

ba turi sa\io buveinę Lietuvių 
DaVbininkų Kliube, 1835 Me
dley Str. Laiko susirinkimus 
kiekvieno ketvirtadienio va
kare. . . ' ' . ‘ ' 1 . ■ '

! ‘Lietuviai1 bedarbiai,1 kaip ir 
kitų tdutų; gali bile kada a/t- 
silankytj į buveinę sugavo; rei
kalais, į ypatingai, kyiečiami 
lankyti bedarbių ^usirinkimus. ( 

’ .Jėigu kuriam trūksta įjašal-' 
pbš, ar uždaryta Vandbo, £a- 
žaš ;ąr elektra- Urba trukumas 
drabužių,: čeverykų,: tai atsi
lankykite bile kadai į bedarbių 
tarybos buveinę .ir bedarbių 
tarybos ;komitetas jumą pagel
bės išgauti. ‘ .

Daugeliui lietuvių šeimynų 
jau išgavo didesnę pašalpą, 
drabužių, čeverykų; šiomis 
dienomis yienai šeimynai iš
gavo naują kukninį pečių. Ko
kiam šimtui pavienių, išgauta 
pašalpa.

Bedarbių tarybd dabar pra
deda Veikti. ■. Jinai čia sudaro 
bendrą frontą su bedarbių <pi
liečių lyga. Bedarbių tarybos 
trečiam bloke didelę didžiumą 
sudaro lietuviai bedarbiai. 
Bloko kapitonas Volteris Sla
vickas smarkiai veikia. Apart 
bedarbių darbo jisai eina ;per 
stubas. renka piliečių parašus 
delei Komunistų .Partijos kan
didatų ir taipgi skleidžia lite
ratūrą, sykiu ir dienraštį “Lai
svę.” Jeigu tokių draugų čia 
būtų koks tuzinai, tai mūsų 
veikimas ■ daug geriau stovėtų.

■Bedarbis.
j——r ’ i»: 1

Kasyklų Darbai; Padaužų 
Žygiai; Išvažiavimas

9-tą šio mėnesio ; atidarė 
vieną kasyklą, priklausančįą 
Pittston Coal Co. No. 9; ka
sykla buvo uždaryta nuo per
eito kovo mėnesio. Pirmiau 
dirbdavo apie 1,'400 darbinin
kų.- Ar visi dabar gaus dar-’ 
bą ir kaip ilgam laikui, sun-,

; šiaip t$4'arbiU; pilnos gat
vėj o p.riąug(ančiQ jąynim?, 
kurie bastosi be jokio užsiė
mimo, tai pilnos gatvėpalai- 
kės, alkio verčiatni, ’ daginėj M 
kas papuola ; daugėlis1 gi- vi
siškai sugedę, daro blė.tij,* dau
žydami languę j ir gadindami/ 
|<as į papuolą,' ypač . naktimis., 
Policija į tuos padaužiškus 
darbus žiūri per pirštiis; tad 
ramierd gyventojam tenka nuo 
2___U-l-___ 1_ __ '..1.-J..; 1. •_ i.. .i

i7-tą a. šio mėnesio, tai yra Kubos Oficieriai Tebelaiko 
ateinantį hedėldienį’-yra ren- „ ..
giamas'išvažiavimas ant Va- Užgrobę nOlCų > 
linčiauš' ūkio; Rengėjai—AL
DLD 12-tą j jcuppą , ir LDSA | 
Wyomingo moterys. ; '■ ■.

• Tad priderystę .visų progre- ! 
syyių ir “Laisvės” skaitytojų, 
dalyvauti ir kituą atsivežti.

Trokas iš Wybnpngo išeis
TO vai. nedėlioj ’ iš' ryto nuo’
3rd' St.’ ir Wyoming 'Ave. Ku- 
irie norėsite važiuoti 
užsjsakykite, vietą

Kaina į abi pu

ateinantį hedėldie'nį-yra ren-

troku, 
išanksto

pas rengėjus.
sės-20c. Kiti važiuos savo ka-!.l . .rais.

. Draugai, dirbkime visi,1 kiek 
galipie; neatsidėkimę yien ant 
komisijos, nes nuo mūsų pri- 
klkusys ' ir pasekmės; o gal 
-i----- ------;.i.4—t.., ’ __

X.

Už Balsą Žada po Mirties11
f-ol ’Ji f

11

HAVANA, Kuba. — Re-<rr^ 
j akciniai* oficieriai tebelaiko .- 
sayp rankoje^Nątional Hp7i 
telį. , Roosevelto valdžios 
atstovas Welles I pabėgo iš 4 
to. kotelio. Iki šiol jisai ten įr 
buvo tyčia, .kad apsaugoti, ; 
oficierius ir neleist juos i$- 

■ i krapštyti laukan. ; 1
Hotelio darbininkai pa- 

skelbė streiką ir atsisako ? . 
oficipriams tarnauti. i

S

5

1

*
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Roosevelto “Gerlaikis”
Pittsburghe

Kai alų atidarė, tuojau sklo- 
dų po kelis vienam bloke. 
Alaus prisivežė ir mėlynų 
varnų, visur prisilipino—ant 
langų, durų, ant trokų, ir jau 
čia mislijo, kad jau gyvenk 
ir norėk. Bet pasėdėję po mė-. 
nesį kitą ir eina varnas pali
kę.

Čia North Sidėj yra pysvor- 
kiš< ‘ Tai darbdaVis padarė 
darbininkams po 5 valandas 
į didn’4 dirbti ir 4 dienas į sa* 
vaitę.^ Tai gauna 20 valandų 
savaitėj' o kitas ir to I negau
na. i' nbgauna nei »$5 į sa
vaitę, tai maitykiš su' šeinYyna.

z ; Man teko sueiti vieną pro- 
gręsyvę /moterį, kuri pasisakė 
priklausanti) .prje Jįętu.vių bąL, 
suotojų lyg^s,. Paklausus, ko
dėl prie tos lygos’ priklatisai, 
jinai aiškinti,' kad! balsavimo; 
laiku lyga nuskirs kandidatus 
ir agituos už tuos balsuoti, o 
prigulėtieji• balsuodami, už 
tuos kandidatus esą kai . nu
mirs, tai gausią po šimtinę 
palaidpjimūi ir dar ihagary- 
čioms po vainiką. Nariai taip
ogi turį’mokėt po 25 centus į! 
mėnesį.

Jeigu ištikrųjų taip tos ly
gos bosai kalba, tai baisiai ap
gaudinėja lietuvius piliečius. 
Juk toji lyga nėra inkorpo
ruota, kad duot pomirtinę. 
Todėl jos bosai ir negali to
kių dalykų net siūlyti. Darbi
ninkai prieš rinkimus turėtų 
geriau apsižiūrėti; kad jų ko
kie nors politikieriai neapgau
tų . Pakanka bosų priespau
dos. Delei jų ihes tuririiė šiah 
dien bedarbę, 'skUrdąi, vargą.: 
•Jeigu'-ir toliau: mes palaikysi
me tuos : i pplįtikierįus, ( aįškxą, 
dar -k^ųs jdevynjųs zkąi^ius nųt) 
mūs nugąręs pieš. Remkime 
darbininkų kariSidatiiš’. ( 1 ’

! ‘ ' 1 J ' Bėdefrbii’iPijietift. i •

SKAITYK ’ LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

•_i___ L’___ !_ i___ ‘ ! ■ i ' 1

TUOJ UŽSISAKYKI! PLATINIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

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

' • » •’ 1 ’ }

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 klausimai į kuriuos autorė duoda atsakymus: 
' I ' Į 1 ■ . ■

I *>

iiI > I 
I
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kalavimus. Jie laimėjo todėl, oi kur riūbma, drapan<ds G 
kad jiems vadovavo Steel and viskas pabrango. O'jeigu šėi- 
Metal Workers Unija ir• kad-niynoj 'kurfš Stifeirgo/tai apie 
bedarbių taryba bendrąi, ;sų (gydytoj# nei nėfeaphuok; • i- 
Komunistų Partija sumoįjiliza-' 
vo pikietą iš bent trijų tūks-;
tančių žmonių? ’ ' ' ’ ' ' '

Kompanija Mokėjo Bedar- j 
biams Blogais Čekidiš '

> >■ -i -’ h'’ 1'.^---------U- 'H.

■u . Hadgeddrn Contracting Co., 
gavus vąldžips. kontraktą dirb
ti ant Butler Plank Road, prie 
Glenshow, taipgi gavo ir virš 
1400 bedarbių, kuriuoš tuojaus 
Emergency Relief Association 
nuėmė' nuo pašalpos lįsto.,,

Tie darbininkai visai pigiai 
dirbdami ir išdirbę kiek laiko 
gauna čekius, bet bandant 
keist pasirodė, kadJ čekiai, ne
geri. Tokiu' būdu bedarbiai 
liko apgauti-^-pašaJpa nuo jtį 
atimta ir negavo algų.. Jie tuo- 
jaus pareikalavo, kad jiems

ir taipgi, kad jiems Užmokėtų 
uždirbtą algą. 1 ’ Darb.

A

Ve kaip Roosevelto “gerlai- 
tančių, žmonių. ........... Į kiš”" pildosi. 1 Nuvažiavau i įi

“Naujienos” betgi darbinih- -Homestead ir mislijau gausiu 
kams neduoda jokio kredito, darbą. Pasiprašiau pas darb? 
jos atiduoda kreditą šerifui davį darbo, tai gavau atsakyt 
Gollmąr, kuris buvo atvykęs ’mą, kad ^už savaitės atleisi- 
laužyti streiką, bet nieko ne- me visus darbininkus.” Grįž- 
galėjo padaryti. Matot, kaip damas atgal sustojau ant ’So. 
joms rūpi darbininkų reikalai.’ Sides, nuėjau į Branstoną— 

.---------- į vėl klausti darbo. -Susiėjęsj pa-
F. Borich ir V. Kemenovich, jžįstamą darbininką užklau- 

Nacionalės Mainierių Unijos siau, gal galima gauti darbas, 
vadai, vis tebelaikomi ant de*' Gavau atsakymą, kad jau bai- 
portacijos listo. Juos rengia Igia visus paleisti ir kitą sa-/ r—
deportuot fašistinėn Jugoslavi- vaitę žada uždaryti dirbtuvę, būty pašalpa ir vėl duodama 
jon. Šiomis dienomis Boricho Tai manau ir po “gerų” jau' ‘ ' ’ ’ ’' '' ” ’ '' 
moteris, sū dviem mažais kūJ laikų. ■ z

A

I. , Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauiia Pinigų 
Statymui Naujų Fabrikų?

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

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

1 1 Pačiu Sykiu (Pakelia iif ’Kainąs?;
5. Kokia Yra Ąlga Komųųistu Partijos Nario, 
. Dirbančio Fabrike? i ,JJ

i. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?
• i ; •' 7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje?

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

9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
I f . . ' . ■ ‘ .

10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuvės Komitetus?
II. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
‘ 12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio

< Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?

« 16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?
17. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?

18. Ar Kitų Šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 
Darbininkais Teises?

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

i ■ j 1 Dirbtuves ?x
* • • ; * 'i ’t

21. Ar Tiesa, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo 
Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

. , » f / • • ' t
22; Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug 

, ' Už Tai Reikia Mokėti?
? 1 Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?

') j) J j ( );)• i J, ■ .
' 24į.Ajr. Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

.25. Kokiu Būdti Dabar Kuldkai Bando Pakenkti
j . , Sovietų Valdžiai?

26. Ar Raudonoji Armija Galęs Atmušti Užpuolimą
- . Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Kąrąs Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokiu’Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

1 ' Kovoti Prieš Užpuųlimą ant SSSR?
29. Kokis Yra Skirtumas. Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

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

Atsiekė Rusijos Darbininkai?

t * •

9

6.

f!11
vi

I
I W •

į

■j

■
z

I

a1
įl
I

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

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



Liet.

Sekretorius.
(216-218)

tas iš L3 
rencMOS, , 

vapie 'Rook
'duoda darbininkams. Draugės, būti
nai ateikit laiku, kad turėtumėm pa
kankamai laiko diskusijom^. Kviečia- 
lųos ir ne narės ir drąugaj vyrai.

Sekretorė.

r

1

P« ■ Ketvirtad., Rugs. i!4>

<

t

(i

(Pabaiga)

-—Taip, tikrai, pons pulkininke,—atsakė 
Golubkov.—Tai tas patsai, pas kurį jūs pa
stebėjote oficieriaus guziktis...

—Oficieriau, meskite tę, ęš jau šenai apie 
tai ir užmiršau. Jokio jums papeikimo ir 
Yiesirengiu skelbti. ; Tik taip pasikarščia
vau ir tiek. ‘ : •

■i ' ■. t
Po šio pasikalbėjimo, Golubkov pasišau

kė Sizovę ir perdavė jam pulkininko p>at- 
vaikymą. . ■ ’

—Patsai pulkininkas, supranti, ‘ prašė 
•i. ypatingai tavęs. Jis pasitiki tau, kad tę 

atliksi.—Matydamas, kad Sizovas nervuo-. 
jasi, dadėjo:—O kas liečia guzikus, tai, pęr 
mane pulkininkas atsiprašo jus. Zinai; jis 
senas, nervuotas ir ;dąr. 4 * ’ * ‘ •

'Sizovas dienos šviesoje apžiūrėjo atydžiai 
poziciją, kiekvienę kalnelį, krūmelį, duobe
les ir sudarė veikimui plana. Jįs./paąiims 
iš savo zvodo tris kareivius ir nakties me
tu užpuls ant austrų priešakinės pozicijos 
žvalgų, kurie yra apie 12 žingsnių nuo ru
sų dešiniojo sparno žvalgų. Veiks atsar
giai ir tyliai. Užkiš burnę rūbo šmotu 

. ir tę “liežuvį” atvilks. į rusų apkasus.
Apie vidunaktį tokis momentas pasitaikė. 

.Keturi, kaip šešėliai, iššoko iš rusų apkasų 
ir greitai nusiskubino linkui austrų. Tyla. 
.Paskui pasigirdo kurtūs balsai, trenksmas 
rankinės granatos, keletas betvarkių šau
tuvų šūvių ir iškilo raketos, kaip kokios 
degančios paukštys. Dar momentas, ir ke
letas žmonių sunkiai alsuodami įvirto į ru
sų apkasus. Tai buvo Sizovas su savo,

• draugais ir “lobiu.” Atsikvėpė ir jis nusi
vedė savo komandų pas kuopos komandie- 
rių.

—“Liežuvius” gavau, Jūsų blagarodije,
• ne vienų, bet du,—tarė Sizovas.
L] į.—Štąiįir “molodec/7 pqrsiatysiu tave prie,

• trecio Georgijo kryželio^ ;5Ryte patsai nu-
; vesk tuos “liežuvkifeo į pulko štabų, pas 
i pulkininkų Kuznecovę. , j >

Iki ryto austrus belaisvius saugojo Sižo- 
1 vas ir jo draugai. Saugojo prie oficie- 
! riaus apkaso. O ryte, anksti, nuvarė juos
• į pulko štabę.

'Vienas iš austrų belaisvių buvo paprastas 
; nuolankus apysenis

antras Jaunas vyras, gražiai apsirengęs. 
Pirmasis susitraukęs, nužemintai lenkė

• galvų, šypsojosi ir visa laikę laikė prie krū- 
’ tinės dešiniųjų ranka. Antras laikėsi iš

didžiai, tyliai, piktai žiūrėjo į savo sargus
; ir nekreipė atydos į jų rėkavimus.

—Taip, tas antras yra ne kas kitas, kaip 
oficierius,—tarė Sizovas.—Taip ir bus, ina- 
tai ant mundieros turi žvaigždutes.'

—Bet kaip oficierius galėjo pakliūti?

—Matomai, jis buvo patikrinti žvalgus, 
o tuom kartu mes ir užklupom. ;

—Na ir pasisekimus!.Gerai pavyko! Tik-, 
rai už tai gausim'e^ntio pulkininko dovanas.

—Ei tu, tavo “blagarodije,” smagiau 
žingsniuok: ne pas . savuosius visįiek, o ne
laisvėje pas rusus !*—riktelėjo Sizovas ant 
belaisvio austrų of icieriaus. • Bet‘tas sena 
sparta žingsniavo, tartum, tas visai jį ne-, 
lietė.

Belaisvius atvarė,į pulko štabų. Sizovąs 
paliko belaisvius prię, yerandos akmeninio 
namo, sargams dabotiy kur buvo pulko, šta
bas, o patsai nuėjo pas pulkininko adju
tantų. Tas išgirdęs, kad atvedė du be-’ 
laisvių ir jų tarpe yra oficierius, greitai 
ppsi$ku|)ino pranešti pulkininkui.

. Stovas į grįžo prie belaisvių ir pradėjo 
laukti pulko komandieriaus, i manydamas, 
kad dabar pulkininkas Kuznecov veikiau
siai kitaip. į jį pažiūrės, negu pereitų kar-

MINERSVILLE, PA.vi Į kime šį susirinkimą, tikru suširinki- 
Paskutinis i piknikas šįo sezono ^br’augiškai_  '

Harley Spring pušyne, nedėlioj, 17 •• 
rugsėjo; pradžia 10 vai. ryte. Ren
giama progresyvių Draugijų naudai. 
Draugės ir-draugai, kviečiame visus 
be skirtumo dalyvauti. Tudmi ne tik 
ką pasidžiaugsit vasarinio sezono už
baigimu, o ir paremsite kovingą ju
dėjimą darbininkų reikaluose.

Rengimo Komisija.
(216-218)

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 Avė. Bus ] 
raportas delegatų iš Toni ' Mooney 
konferencijos.- , .Disfrikto raštininkas 
nupieš Atstatybno Industrijbš Akto 
i(NRA) vertę, ir ką darbininkai iš: 
;to laimės. Visų narių būtina pąrei- 
*gh atsilankyti j Šį siisirihkimą ir 
agituoti pašalinių ■ kuo, ' daųgįausia. 
Atsineškite, draugai, taipgi narines 
^nygutes, , <|ėžutes ir . blapkas’ aukų 
rinkimui, kurie esate paėmę. Padary,

' I i > I . ’ .! , . 1

YONKERS, N Y.
Išvažiavimas; rengia Am.

Darb. Literatūros Draugijos 172 kp. 
Įvyks nedėlioję, 17 rugsėjo—.Sept., 
ant Aqueduct Tunelio (toj pat vietoj, 
kur visuomet buvo). Prasidės 10 v. 
iš ryto jr tęsis iki vėlai vakare. 
Grieš gera muzika. Savo atsilan
kymu paremsite kuopą, kuri sklei
džia darbininkišką apšvietą ir tuom 
naciu sykiu turėsite sau smagumo, 
linksmai laiką praleisti. Jei tą die
ną lytų, tai išvąžiąvim^s bus per
keltas į 24 d. rugsėjo (September). 
Dalyvaukime skaitlingai, linksmai už 
baigkimc' vasaros sezoną.

(216-218)

ELIZABETH, N. J.
Išvažiavimas į Ravine Drive Mat

awan, N.J., 17 rugs. Bangos Choras 
ir trys kp. iš Linden, N. J. ALDLD, 
LDS ir LDSA kuopa rengia pasku
tinį šio sezono išvažiavimą. Draugai 
ir draugės, visi esate kviečiami da
lyvauti tame draugiškame išvažia
vime, turėsite progą smagiai laiką 
praleisti prie smagios muzikos, apart 
to, bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Draugai, įsitėmykite, nepraleiskit tos 
progos, nes bus ir laimėjimas. Vie
nas ' iš atsilankiusių laimės žieminį 
overkotą. Kas norite važiuoti busu, 
galite kiekvieną vakarą užsiregis-

St. ir Wood’ Ave. Tikietai su įžanga 
ir keliohe' kainuos 50 cerfttj. t Visus 
kviečia ' Rengėjai

i :(216-»8)
r z ----------- J

BRIDGEPORT, C<|NN.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo

(216-218) Amerikoje 35 kuopa, užbaigimui va- 
I saros sezono, rengia vakarienę ir šo- 
1 kius, šeštadieni, 16 rugs.—Sept. 
Mureikos farmoj, Milford, Conn, 
ki orkestrą po vadovyste A. Juocio 
grieš šokiams, 
einama—tik 50 centų ypatai., Šokiai 
prasidės 3 vai. 
bus kiek Vėliau. Šokiam yra tinkama 
platforma. Bus galima linksmai lai C 
ką praleisti. Todėl draugai, draugės l 
ir simpatikai 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 P^it 
Road linkui New Haven. Pravažiavę 
Milford, pamatysite iškabą—pasiiki-

Įžanga visiems prl- 

po pietų, vakarienė

. EASTON, PA?
Lietuvių Darbininkių .Susivienijimo

Amerikoje • 14 kuopos: ’Susirinkamas
įvyks seredoje, 13 d. rugsėjo, dd. truoti I^D Draug. Kliube, 408 Court ... . .
Senkevičių stuboje, 1545 Lehigh St.; St. Busas išeis iš Elizabeth kaip 10 Į te po dešinei, ten tėmykite iškabas, 
prasidės 7 vai. vakare; Visos narės vaL iš ryto nuo Kliubo. Iš Linden kur sustoti.

r dalyvaukite, nes bus išduotas rapor- išeis trokas kaip 10 vai., nup -15th i ' (216-218)

valstietis—rusinąs,

jiR VISI AMERIKOS 
f ŽMONĖS JAUČIA 

KRIZĮ?
Kai kas sako, kad šių die- 

nų ekonominį krizį atjaučia 
į* ne tik darbininkai, bet ir
* turtuęliaį. šiomis dieno
ję mis mirė buvęs Yale ųniver-

siteto -prof. W. Farnam, 
į Mirdamas jiš Neužmiršo ap- 
$ rūpint savo “biednę” našlę 

if vaikus,—savo testamentu 
- jis paskyrė grynais pinigais 
j našlei kas metai išmokėt po 
J $25,000, o penkiem vaikam 
j —po $5,000. Pipįgų jis pa-
* liko $5,000,000! Vadinasi, 
*; “biedna šėim$pėlė” aprū-
* pinta ant viso šimto metų. 
w Kę tokie žmonės gali žino-

ti apie krizį? —P. š.

IK

3

: Į PRANEŠIMAI 15 KITUR

■ s.

PATERSON, N. J.
■v 5

ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
17 Sept., 62 Lafayette St’., 3 vai, po 
pietų. Visi nariai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reiką- ’ ' * t r r ♦ < »• ' ■,

- ,

<v

50c

50c

>

<
;

25c

čių

•?.
i

■X

f

i

1

25c;

256 puslapių. Apdaryta. 
Kaina buvo $1.50. Dabar 
Pokrovski. 320 puslapių. 
Kaina buvo $1.75. Dabar

t 
{

Rusijos Istorija. Parašė 
Labai naudinga.

Aliejus.
ta.

50c ;•
Visos už $1*00

SKAITYKIT IR PLATIN-.i 
. , K1T ‘fLAISVĘ”

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE i 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirks už $3.00 Knygą Vertės, Gaus tik už $2.50

mouth karą ir važiuokite iki Ply-•. 
mouth, vietą tarp dviejų

450 puslapių, gerai apdaryta. *
' f, , J ^^^.50,0^ 

Paraše A.4 Km, 
’darbininke pri- 
Gražiai apdary-

ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą
Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskites. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

50c
Abi knygos tik $1.00 !

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

ba. Kiekvienas darbininkas 
valo perskaityti šią knygą, 
tą ir turi-608 puslapių- 

“O'r . Kaina?'būvd $2.25. D^b.afr--'50č
Darbininkišku Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

tiltų. 
(217-218):

PA. P 
piknikas • 

įvyks nedėliojo, 17 ,(!• Sent., Vietą

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

SHENANDOAH,
Lyros Choro smagus

—Na, tu, jūsų “blagarodije,” gyviau 
žiūrėk, tuoj aus ateis rusų pulkininkas,— 
tarė jis į susiraukusį austrų oficierių. To
lumoje pasirodė nutukęs pulkininkas, o pas
kui jį, kaip šatra, sekė adjutantas.

—“Smirna,” tvarkon, į dešinę!—sukoman
davo Sizovas ir pažiūrėjo J savo belaisvius: 
austrų kareivis išsitiesė ir užmirė, austrų 
oficierius, kaip stovėjo plačiai kojas pas
tatęs, taip ir stovi, laikydamas dantyse ci
garetę.

—Atsistok kaip pridera, tu, kale!—su-; 
riko Sizovas ir ištraukė jam iš dantų ci
garetę. . ■ . , $ į

—Tai kas gi pas tave, jūsų “blagarodije,” 
guzikai atsegioti, o štai ir sagučių nėra. 
Betvarke! Mūsų pulkininkas ta nemylį 
Na, užšisegiok tu prakeiktasis!—-užsimb-t 
jodant jo1 Sizpyas, bet matydaUias, kad tas
ntekd1 nėgelbėja, .pųtsųi. pradėjo greitai u|J 
segdineti1 austrų oficieriaus. guziįųis, 

; —K?ų tu darai? Kaip tu- išdrįsai?—iš-> 
•girdo Sizovaš. griausmingų.pulkininko bajį 
sa^ Jįs atsisuko. Prieš -jį stovėjo rūstus 
pulkininkas Kuznecov:—Kaip tu, kalės va sj 
Jęe, išdrįsai pakelti rarikį prieš oficierių??! 
As tau parodysiu, niekše!—rėkė pulkinin-? 
kas. ; J.;

Po to, rusų pulkininkas ka, tai tarė. aūs4 
trų belaisviui oficieriui vokiečių kalba, taš 
tuojaus išėjo iš eilės, paspaudė ■'pulkininku^ 
rankų ir nuėjo greta su pulkininku į rus^ 
štabų. ; /

Sizovas nustebusiai praskėtė rankas ir išs 
stūmė:

—Ar matai tu, kų tai reiškia savas jiems 
brolis,—tarė jis į rusus kareivius ir drau
giškai pažiūrėjo į austrų belaisvį.—MatOr 
te, mums nei ačiū nepasakė!

Vertė D. M. š.
t ;

lų aptarimui. Taipgi stengkitės at
sivesti nors po vieną, naują narį.

(217-218)

PAMETIMAI—RADIMAI
Pereitą sekmadienį, 10 Sept., Dex

ter Park piknike, palikau ant stalo 
savo “ppcketbuką,” šokdama mačiau, 
kad maža įkėrgaitė • paėrhfe ir laikė. 
Po kelių minučių ji prapuolė su tudm 
“pocketbuku,” niekur tjbs Neberadau. 
Tąd kas ,tpri. jį'prašau j sugrąžinti *poj 
šiuom antrašu: 419 So'. 4th St.’ 
(Candy Store) Brooklyn, N. Y.

i .j ?. ■ ) ' ■ '

f . HUDSON, MASS. į
Vakarienė ir šokiai; rengia L.P. 

Kliubas, Į7. Sęhoot St., ivykp subato-1 
je, Sept. 23, 7:30 vai. vakare. Įžan
ga suaugusiems 45c. Taięi^ įauni ir 
seni dalyvaukite visi, ‘ kaip‘vietiniai, 
taip ir iš apielinkės. Čia patys pa
silinksminsite, ir paremsite darbinin-- 
kišką . kljubą.

(217-218)

HAMTRAlVfCK, MlCH*
ALDLD 188 kp, susirinkimas įvyks 

Sept. 17- d. 10 vAl.-ryte?, 3014 Ye- 
mans SL Visi nariai būkite paskirtu 
laiku, nes turime svarbių reikalų Ap
tarti. Atsiveskite naujų narių. 1

Org. M. T- 
... (217-2,18) 

, . ;---- - i
.WILKES BARRE, PA. ;

Ateinantį nedėldienį,v Sept. 17j d. 
įvyks piknikas, kurį rengia visos 
darbininkiškos' draugijas palaikymui 
svetainės. Bus įvairus programas, 
gera orkestrą grieš šokiams, bus 
visokių valgių ir gėrimų. Jei tą, 
dieną lytų, tai parengimas atsibus 
darbininkų centre, 325 Market St.

KELRODIS: Iš miesto imkite Ply- ' * * > r* •»f > ♦ *

gana graži Laudajnan Park, prasidėt y 
10 vai. ryte ir traūksis iki velpjh). 
naktį. Turėsime gerą .muziką; vįenj! j 
galės pasišokai, pasikalbėti ir pąsikĮ 
vaikščioti po ,mišką. Visi praleisimė J 
linksmai l^iką.' Kadangi piknikų' se-f 1 
zonas baigias i ta’df kaip vietęs .taip i; 
ji; apielaųl^ės lietuviui dalyvauki,! šiaį- . 
,n^ . Lyros Choro piknike. Ch'oiasį i 
yra 1 pašireii^ęs ddoti £erą ir įVhiTia1', 
programą: ; l • J: ) I . / ;• ! . 1 ;■ ( j ‘.į \

KELRQDISj:,. Iš , Štyeyandoah,. ,va*!; 
žiuokite N. Main gatve (Route 142) 
nauju Ringtown keliu, nuvažiavę J 
pakalnę, prie -pirmos gazolino stotieį ; 
sukitę, pę <kairęir Čia, pikniko vietai, i’,:

’ , ' : ‘ (217-218 U;;
‘ ' !.1---------- : ■ f !i

WILKES BARRE, PA.
•f International Wbrkers i Order -*/ 
.TarptautiiĮč Darbininkų PašąlpinSj; 
Organizacija rengia balių; įvyks lįj'; į 

ldien4 rugsėjo—(Sept., Ėdi'Mn. Centre; į 
625 ’E. Markdt St. Bus gera orkes- 1 
tra į < grajys lietuviškus ir, angliškus i 
šokius. Prie to, bus gardžiti užkan- 1 
džių ir gėrimų. Draugai, ' šiame * 
baliuje būkite skaitlingai, visi’ žino- 1 
te keno, jiaudai yra rengiamas. Iš ‘j 
kitų miestų, kaip tai: iš Sėrantęno, , 
Pittstono, Luzernės, Plymoutho, Nan- '■ 
ticoke, ir( t.t. atsilankykite kuo skąi- ■ 
tlingiausiai. širdingai ųžkviečia 'f

Komitetas.
(217-218).

—T-

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

• Kaina buvo 75c. Dabar 10c*
Abi knygos kartu perkant$4.50 Vertės Leninizmo Raštą 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. r 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, * •

j Lenino Raštų yienas tomąs lietuvių kalboje.
i - )
A i

■ , . Visos trys kįnygos tik $1.00
.. I ;, N '• ■ P ;. i ;, •, ; -t, ■ i. . . • P .

Istorija Amerikos Darbininką Judėjimo
Istorija SociaĮizmo Suvienytose Valstijose. • Kijygą ( 

ant geros popieros ir verta kiekvienam per- 
s „rskąįtyti.

. -1 . < E i i

/ ' Darbininką Sveikata už $1.00
'“Darbinipky Sveikata.” Šią^knygą parašė Dr. J.

;J. KaškiaučiuSi. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audęklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1*00 
; »

ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

$5.00 Vertės Marksizmo Raštą už $1.00
Liudovika Bonaparto, -Brumerio-18-ji ir Pieliečių
Karas Franc>joje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

reikija skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kainą buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis Materiąližmas. Para^Č II. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
iąiri perskaityti kiekvienas klasiniai, sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo, $150. Dabar 25č;

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu-
J < i iįdip; Labui naudinga ir. reikalinga knyga. 336? ,

puslapių. ‘Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
< Vienas tomas Lenino Raštų 25č

> V J J Visos, knygos tik $T.QO

SJI Įrys Knygos Apie Religiją už $1.00 Uį į
iRęl»gUa.į Ąntį-kįkomąs.; Ęa,i:į|4 :dU ši; MąAilįįtisį..\i
! ‘ 1 įkjiygą fųiij gpCr pūsl'ąpiį)' Grdžihį ;Updai|ytU; V

> tiįąiškįna išjkiir- atąiradO'.visoki'ę J^Vėhtieji,'” 
JstebukMi/’ /^šventes’” ir t.t. Tikras Šąlftinis ži- •

J* • i Ka1na 75c

,.y

' j nių apie tikėjimą
Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 

nas. Tai gana įdomi.fXnygelė.^Pųsląpįi| 56.
Kąina 5c

Komunjzmas ir Krikščionybę. Parašė vyskupas W.
M. Brow^n. Knygoje'yra-daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

z; ' Kaina-buvo $1.25 Dabar 25c
i ■ , f Visos kartu už $1.QO

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J.1 Kaškiaučius. 

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 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, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Dienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny

ga. 364, puslapių. Ka»na

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos 

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietįjos socialpatriotų išdavystės ir 

; kpypš pq karo. * Turi paveikslų. < pusfe- 
’ jpjių.- ’ ApdaVytaj • Kaina buvo $1.2|5I Dabar 

Politines Ekonomijos Pamatai. Parašė' F. Valksno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

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- 

valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

{vairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary-
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 

Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin
ga. Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė 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 yra 
,. keturios apysakos. “Spalis/’ apie bolševikų

f revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,”
# ' taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu

plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių
? apysakų iš karo prieš generolą Vrangelį ir 
“Ar Girdi Jy Balsus?” apysaka iš Amerikos 
fermerių kovų, ši knyga turi; 288 puslapių ir 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliąis.-
Jds jkaina $l,2^rbet šio išpardavimo miĄtd tik

v $1*00. Kas dabač stos į ALDLD, tai gaus jąį 
t voltui; ." • i ■

TiOi

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- į 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:
i .

f



l^etwirtad., Rugs. U,

JDrg. E Browderio Prakalba, 
Pasakyta Bendra Fronto Konf

* (Pabaiga)
Delei Savikritikos

Žinoma, yra delegatų, ku
rie priešinasi kritikai, kad 
mes juos taip palyginame 
šiame klausime. Aš manau, 
jei mes tikrai imsimės ko
vų, jei mes širdingai pildy

kime manifestą, tai bus rei
kalinga turėti ir kritika. 

‘ Suvienytas frontas nėra mo- 
. ratoriumas (paliaubos) kri
tikai. Kuomet mes einame 
į suvienytą frontą, mes pri
imame atsakomybę kiekvie
nai organizacijai bendrame 
<$onte ir pirmiausia—prieš 
4rbininkus. Todėl mes 

I iviečiame kritiką. Mes kvie
čiame kiekvieną mus kriti
kuoti šiuo atžvilgiu. Jei 
mes bėgame, abejojame ar
ba x darome klaidas,—mes 
kviečiame jus pastebėti 
mums, kreipti mūsų domę į 
tai ir atvesti darbininkų 
mases pagelbėjimui mus pa
taisyti. Ta kritika, kuriai 
mes kviečiame visus mums 
ją duoti, mes nemanome, 

HARTFORD SPAUDOS PIKNIKAS
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS LIET. DARB. ORGANIZACIJOS

Nedėlioja, 17 Dieną Rugsėjo-Septoier, 1933
• / ♦ t , •

Charter Oak Park, Hartford, Connecticut. Pradžia 11 Valandą Ryte

Hartfordo. Laisves,Choras, kuris dainuos šiame piknike naujausias dainas

J. SIURBIA IR P. BUKNYS

SAKYS PRAKALBAS

ORKESTRĄ Iš ŠEŠIŲ KAVALKŲ

GRIEŠ ŠOKIAMS

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

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

Kviečia RENGĖJAI.

kad būtų vienpusė. Ir jei
gu yra reikalinga kritikuo
ji kuri kita organizacija, 
mes tai darysime taip pat 
šiurkščiai. Mes manome, 

! kad tik taip ir galima su- 
: budavoti suvienytas fron
tas. Mes prižadame tai tęs
ti ir ateityje. Toki, kurie 
.negali išlaikyti tokią kriti
ką, tai tikrai jie negalės iš
laikyti tikrą kritiką, kuri 
ateis laike kovu.

Kaip kada mes esame 
biskelį bailiai del kritikos. 
Mes bijome kaip ką užgauti. 
Tokios kritikos baimės turi 
pasibaigti.. Mes darėme 
perdaug bendrų sutarčių, 
kurios pasiliko neišpildy
tos masių kovose. Mes ne
norime jau daugiau bendrų 
sutarčių, bet sutarčių-kon- 
krečių sutarčių kovai. Mes 
reikalaujame griežto kon

troliavimo mūs pačių veiki
mo ir visų kitų bendrame 
fronte. Darbininkai, reika
lauja bendro fronto ne ant 

; popieros, bet kovai. Darbi

ninkai, palygina žodžius su 
darbais. Ir tie, lųirie. neves 
bendrą kovą, pasiliks pas
tumti į šalį kovų laike.

Kompartijos Rolė
Dabar aš kalbėsiu apie 

Komunistų Partiją, nepa
liesdamas kitas organizaci
jas. Komunistų Partija or
ganizuoja ir veda darbinin
kus tvarkyme ir išvystyme 
kasdieninių kovų už ūmius 
darbininkų reikalavimus; už 
kovas del demokratinių tei
sių, bedarbių pašelpą ir 
apdraudą, už augštesnes 
algas ir apgynimą gyvenimo 
lygmalos, kovai prieš karo 
pavojų. Mes tai darome su 
supratimu, kad šios kasdie
ninės kovos yra labai svar
bios ir todėl, kad šios lai
kinės kovos paruošia darbi
ninkų klasę atlikti didesnes 

, užduotis— ne tik už kasdie- 
■ ninius reikalavimus, 6et su- 
’ rasti ir būdą išrišimui šių 
i klausimų—panaikinti karą, 
surasti re.voliucinį išėjimą 
iš krizio taip, kad krizi’s bū
tų išrištas ant visados.

Komunistų Partija žino, 
kad visi laimėjimai ekono
miniame lauke, kaip algų 
pakėlimai ir tt., nėra pasto
vūs kapitalistinėj tvarkoj.

LAISVI T:<r

Už juos reikia kovoti ir vėl 
kovoti. Vienatinis išriši
mas, tai pašalinimas taip 
vadinamos prekių “ovey- 
p r o d u k cijos.” Vienatinis 
būdas panaikinti overpro- 
dukciją, tai paimti prekes 
ir sunaudoti jas. Ji yra ne 
todėl, kad darbininkai ne
turi galimybių sunaudoti 
daugiau prekių, bet todėl, 
kad jie neturi progos jas 
naudoti. Jei mes tik galėtu
me atidaryti sandėlių duris 
ir gautume trūkius veži
mui prekių darbininkams, 
tai imtų apie 24 valandas 
sunaudoti tas prekes.

I ,

Vienatinis būdas sulaiky
ti tą kapitalistinę anarchi
ją, vadinamą overprodukci- 
ją, tai sulaužyti tą barje
rą, kuri stovi tarpe mūsų 
ir tų prekių—kapitalistinę 
klasę ir valdžią. Reikia su- 
budavoti iš apačios darbi
ninkų ir farmerių valdžia. 
Kas sako, kad tai negalima 
padaryti ? žinoma, kapita
listai ir jų agentai., Bet tai 
jau padaryta Sovietų Sąjun
goje. Ir tai bus padaryta 
Amerikos darbininkų klasės 
bendrai su farmeriais po 
vadovybe vienatinės revoliu
cinės darbininkų ir išnaudo
jamųjų masių partijos—

Amerikos Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos.

VIETOS ŽINIOS
Pasivaikščiojus po

Coney Islandą
Pagyvenęs keletą metų ki

tur, sugrįžau savo senan mies
tan Brookįynan. Nors jau 
rugsėjo mėnuo, bet oras čia 
šiltas, troškus, pilnas dulkių 
ir įvairių dujų. Neturėdamas 
kur dingti dienos laiku, suma
niau aplankyti pagarsėjusią 
New Yorko maudynių ir pini
gų praleidimo vietą—Coney 
Islandą.

Pirmiausiai nuėjau prie jū
rų ant smėlio pasėdėt. Pa
jūryj pamačiau nemažą skir
tumą trejų metų bėgyj. Tuo
met jei policistas pamatydavo 
vyriškį pusnuogį, tai yra nu
sileidusį maudymosi kostiumo 

^petnešas, deginant prieš saulę 
.pečius bei krūtinę, tuoj stver
davo už rankos ir tempdavo 
policijos nuovadon už “nemo
rali” elgimąsi, už “papykdy- 
mą” publikos. . . Bet šian
dien. . . Veik pusė esančių vy
rų sėdi ant akmenų, ant smė
lio—nusileidę nuo pečių kos
tiumą, ir žiūrint iš toliau, ro
dos tik trumpom kelnaitėm 
apsimovę. Policistai vaikščio
ja ir nieko nesako. Laisviau 
atrodo.*

Bet vyrai tai vyrai. Nuste
bau pamatęs merginas • nuo
gais pečiais, žiūriu, sėdi dvi 
panaitės ant akmens, nuogus 
pečius atsukę į krantą. Ma
niau, kad ir krūtinės nuo
gos. . . Priėjęs arčiau, pama? 
čiau, kad tai jų kostiumai nau
jos mados: pečiai sulig juos
tos pliki, o krūtinė truputį' 
pridengta. Ir jom policistas 
nieko nesako.

Sėdi diktoka moteris. Prie 
jos du vaikučiai bovijasi. Vie
nas geria pieną iš butelio, ki
tas — sodę. Ištuštinę bute
lius, jie priėjo prie pat van
dens; vienas pastatė pieno bu
telį ant žemes; kitas, atsisto
jęs porą žingsnių toliau, dro
žė sodės buteliu pieno butelin, 
ir abu buteliai subyrėjo i šmo
telius. Vaikas juokiasi, kad 
gerai pataikė; juokiasi ir mo
tina. kad jos vaikai “smart.” 
Gi kad toj vietoj vaikščioja 
tūkstančiai basų žmonių—jai 
neapeina,—nesistengė aštrius 
stiklus surinkti ir sudėti į tam 
tikras ten esančias skrynias.

Ant smėlio netoli “bordvo- 
ko” susirinkęs daiktan būrelis 
žiopsotojų; priėjau -ir aš pa
žiūrėti nuotikio. žiūriu, ant 
smėlio voliojasi mergįna. Su
siėmus abiem rankom už pil
vo, rėkia: “O, my stomach, my 
stomach. . Ji sėda ir vėl gu
la ant smėlio ir vis kartoja— 
skauda pilvelį. . . Paklausus, 
kas atsitiko, vienas vyrukas 
paaiškino: “Ji buvo išalkus; 
pasimaudė, paplaukiojo su 
vaikinais ir nuėjo “hot dogs” 
užvalgyt. Suvalgė net penkis 
ant syk ir dar su muštarda. 
Prisištofinus dešrukiu, vėl nu-V f 
ėjo maudytis, tai pagriebė ją 
“krempsai.”

Štai porelės ant smėlio “gra
žiai” žaidžia. Trys jauni vy
rukai turi po panelę. < Mergi
nos iš išvaizdos išrodo lietuvai
tės ar lankutės. Lamdo jie 
tas męrginas kaip išmanyda
mi, gana žiauriai, net jų kau
lai braška. Jos gi užganėdin
tos tuomi; mat, kibina ber
nai... Vienas juodaplaukis 
vyrukas griebė savo panelę 
geltonplaukę ir metė ant smė
lio augštielninką, apsižergė ir 
atsisėdo visu sunkumu jai Ant 
pilvo; mergina net stena po 
juo, bet vis juokiasi. Kitas 
vėl palamdęs savo “draugę” 
paguldė ant žemės augštinin- 
ką iškryžiavojo rankas ię už

sigulė ant jos kniūpsčias, žiū
rint iš šalies, atrodo gana 
šlykštu; kai kas pradėjo švilpų, 
ant jų.

Einu, gatve. Vyrukas stojos 
priešais mane ir sako: “Aš 
jum- pasakysiu, jūsų visą praei
tį. Stok čia prie mano, stalo.” 
Sakau, kad aš žinau savo pra
eitį. “Na, tai pasakysiu jūsų 
ateitį; matysi kaip ant delno 
ateinantį savo gyvenimą, lai
mę, nelaimes ir viską.” “Aš 
tau netikiu,” atsakiau jam,— 
žmogus atsitraukė. Jo kam
bario visas priešakys atviras; 
durų nėra. Ant sienų visokie 
paveikslai, žmogaus skeletai, ra
tai išpaišyti. Iš lauko pusės 
ant sienos parašyta: “Profes
sor B.” ir visa eilė “astrologiš
kų” titulų.

Dzūkelis.

Šviesos Spindulių Pagelba 
Bus Gydoma Vėžio Liga

CHICAGO, III. — Dr. M. 
Joseph Mandelbaum rapor
tuoja, kad esanti išrasta 
nauja ultra-violetinių spin
dulių lemputė, kurią esą ga
lima įleisti į kvėpuojamas 
dūdas ir pagelba jų gydyti 
džiovą. Sakoma, kad šitas 
gydymo būdas gali duoti la
bai gerų rezultatų.

Patersone Masinis Darbinin
kų Susirinkimas

PATERSON, N. J.—Del 
parėmimo Patersono ir Lo
di darbininkų streiko, Ko
munistų Partija šaukia ma
sinį susirinkimą šiandien, 
rugsėjo 14 d., 8 vai. vakare. 
Susirinkimas įvyks po num. 
55 Van Houten St. Lietu
viai dalyvaukite!

Mokytojams Neišmoka Algų

WASHINGTON. — Ap- 
skaitoma, kad įvairiuose 
miestuose valdžios turi ne
išmokėję mokytojams algų 
apie $30,000,000.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

Phone, E Ver green 8*9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. 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 ,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Beil—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Penktas Puslapis
J t ■ / •

Fraaeijos Orlaivinė Misija 
Sovietų Sąjungoje ;

‘ PARYŽIUS. - Trys didėli 
francūzų orlaiviai, vadovy
bėje Francijos aviacijos mi- 
.nisterio pono Pierre Vot iš
skrido į Sovietų Sąjungą. 
Kaip šiandien, rugsėjo 14 d., 
pribus į Maskvą. Šio žy- 
igio tikslas nepaskelbtas.

Maryland ir Maine Valstijos 
prieš Prohibiciją

Dar dvi valstijos nubal
savo už atšaukimą prohibi- 
cijos įstatymo, būtent Maine 
ir Maryland. Maine valsti
ja buvo “sausa” per daug 
metų, dar prieš prohibicijos 
įvedimą.

<

Atvažiuos Komunistas 
Majoras Drg. Nygard

. NEW YORK.—Čionai pri- 
bus draugas Nygard, komu
nistas majoras miestelio 
Crosby, Minm Jis pribus 
spalių 18 d.

Jersey City, N. J.—Roo- 
sevelto valdžios teisme nu
baudė keturis darbininkus 
užsimokėti po $5 bausmės 
už pikietavimą prie Reliab
le Mirror kompanijos dirb
tuvės. Tos dirbtuvės darbi
ninkai streikuoja.

Istanbul, Turkija. — Scu
tari priemiestyj kilo gais
ras, kuris sunaikino 25 na
mus. Du žmonės sudegė, o 
vienas iš proto išėjo nuo iš
gąsčio.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
i DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
itt.. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847
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Šeštas Puslapis

V •
Ketvirtad., Rugs. 14, 1933? .

Atšaukė Leidimą Jaunuolių 
Prieškarinių Delegatą 
Mitingui High Schoolėj

Šelpimo Biuras Pranešė; 
Motinai apie Išmetimą

vy-

Šiandien Robert Minor 
Kalbės ant Grand Street 

Extension, Brooklyne

Kitas Negras Numarin-p K ® 
tas Welfare Kalėjime

• BROOKLYN. — Komparti
jos Williamsburgo sekcijos 
masiniame mitinge atvirame 
ore, Grand St. Extension ir 
Havemeyer St. šiandien vaka
re kalbės drg. Robert Minor, 
komunistų kandidatas į miesto 
majorus. Drg. Minor yra 
Kompartijos Centro Komiteto 
narys, senas revoliucionierius 
ir geras kalbėtojas.

Lietuviai darbininkai, susi
rinkite pasiklausyti apie savo 
reikalus, apie buržuazijos par
tijų monus ir apie komunistų 
programą ryšyje su šio rudens 
rinkimais.

Lietuviai Kepėjai, 
Nelaužyki! Streiko

BROOKLYN. — Jau kuris 
laikas tęsiasi Industrinės Ke
pėjų Unijos vadovaujamas 
streikas prieš kepyklą po num. 
10 Scholes St. Bet ten vis 
dar dirba trejetas lietuvių, ne
priklausančių prie jokios uni
jos, 1 T

Draugai darbininkai, liauki
tės laužę streiką; meskit dar
bą ir prisidėkit prie kovojan
čių. Eikit į streikierių mitingus, 
apie kuriuos galite sužinoti iš 
streikierių. Mitinguose geriau 
patirsite apie savo tikruosius 
reikalus.

NEW YORK. — Porą kartų 
rašėme, kaip sargybinis užmu
šė negrą James Matthews 
Welfare Island kalėjime.

I

Dabar “Daily Workeryj” 
(rugsėjo 13 d.) įtalpinta do
kumentai. kaip birželio 10 d. 
1932 m. tame kalėjime buvo 
numarintas kitas negras, Ge
orge Knowles, kuris (tik dvi 
Savaites pirm to čia buvo at
vestas sveikas ir smagus. Val
diški gydytojai išdavė liudiji
mą, kad jis mirė nuo džioviško 
plaučių įdegimo. Bet jeigu 
jis plaučių įdegimu sirgo, tai 
kodėl jam buvo ledais apdėta 
galva, kas nėra daroma bė
gy d ant tą ligą ? .

Jog jam sergančiam' nebu- 
įvo duodama valgyt, jog į jo 
I reikalavimą valgyti buvb at
sakoma mušimu ir jog jam 
buvo ledais apkrauta galva, 
anie tai pareiškia prisiektame 
liudijime per “Daily Workerį” 
jį aplankęs asmeninis draugas 
Wilfred Smitty.

NEW YORK. Mokyklų 
riausybė buvo pereitą penkta
dienį dav.us leidimą laikyti 

| masinį mitingą Washington 
l Schoolėš svetainė- 

išlydejimo jaunuolių 
.delegatų į pasaulinį kongresą, 
kuris įvyks Paryžiuje-—prieš 
imperialistinį karą ir; fašizmą. 
Bet užvakar tą leidimą atšau
kė. Komitetas nutarė surengt 
mitingą gatvėje prieš moky
klą.

NEW YORK. — Pas bedar
bę audėją Kleinienę, kuturių 
vaikų motiną,, atėjo pereitą 
penktadienį pasiuntinė iš šel
pimo biuro ir pranešė, kad 
daugiau nebus duodama čekių 
apsimokėt jai už kambarius. 
Todėl tegu Kleinienė pati išsi
krausto ant gatvės, jeigu ne- 

|nori būt išmesta. Ši audėja 
išbuvo jau Ulvejus metus be 
darbo.

MEbikALlS PATARNAVIMAS į 
DIENĄ ,IR jNAKTĮ ;
DR.> FILURIN

.(Buvusio asiatantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: 'Odos, kraujo ir> lyt-ies-šlapinimosi 
organų. ’ Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Paturimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose. *'
Valandos: nuo 10 rytp iki 10 Vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ry.to iki 2 po
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th. Avenue

X-RAY Pasitarimai irTIHI egzaminavimas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Kepėjas.

Prieškarinio Kongreso 
Atidaromieji Mitingai
NEW YORK. — Amerikos 

prieškarinis kongresas, .kuria
me laukiama 2,000 delegatų, 
atsidarys su dviem masiniais 
mitingais rugsėjo 29 d. Vie
nas mitingas bus St. Nicholas 
Arenoj, 69 W. 66th St.; kitas 
-r-Mecca Temple, 135 W. 55th 
St., New Yorke. Kongreso 
posėdžiai tęsis rugsėjo 30 d. ir 
spalio 1 d. St. Nicholas Arena 
svetainėje.

, Lietuvių organizacijos 
skubinkite visos išrinkti 
galus.

pasi
dėt e-

Porelės Sumoksiąs Pasipūri 
gaut iš Daktaro Nepavyko

BROOKLYN. — Paul Mel- 
niek ir jo žmona Tessie buvo 
padarę sumoksią prieš dakta
rą Abr. .Orlicką. Sako, tu tu
ri mums duoti $3,000; kitaip, 
Tessie sukels viešą skandalą, 
kad fu savo ofise buvai už
puolęs ją Išžaginti.

Buvo daktarui paskirta die
na, kada pas jį ateis pinigų 
pasiimti; bet jis , apsirūpino 
deteĮctyvais, kurie. užsislėpę 
girdėjo Melnickų grūmojimus 
ofise. Melnickai UĮco areštuo
ti ir teisėjo Nova teisme kal-ti ir teisėjo Nova teisme 
tais atrasti.

Vaikas pats Save 
“Kdnapino”

BROOKLYN. — 12 metų vai
kas Alex Jurkowski, taj pačioj 
klasėj paliktas nuo' pernai mė
ty, nenorėjo pereitą panedėlį 
grįžti4 Mokyklon; todėl sekma
dienį išvažiavo į Staten Islan
do . mišką, prisirišo pats save 
prie medžio ir pradėjo šaukti, 
kad “kidnapintas/’ Gal tikėjo
si, kad per teismiškas ceremo
nijas bus suturėtas nuo lųokyk 
los. Greit buvo atrastas, namb 
sugrąžintas ir į mokyklą .nuva
rgtas. • • . 1

2,000 BALTINIŲ SIUVĖJŲ 
STREIKAS

MOLLYN’S BARBER SHOPj 
' IR BEAUTY PARLOR į 
Pirina buvo 578 Grand ’St., Brook-;

ly, N. Y., dabar perkėlė ant | 

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, r • “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y. . ; *•

Iš Demonstracijos prieš 
NRA Streiklaužiavimą

NEW YORK. — Virš 7,000 
darbininkų susirinko į demon
straciją Union Square antra
dienį vakare. Protestavo, kad 
NRA deda kaskart didesnių 
pastangų nuslopint industri
nes unijas ir jų vadovaujamus 
streikus. Sykiu buvo demon
struojama prieš Jungtinių Val
stijų karo laivų siuntimą į Ku 
bą ir reikalaujama, kad Ame
rika nesikištų į Kubos liaudies 
revoliuciją.

Vienas iš kalbėtojų, A Over- 
gaard pareiškė, kad per kelis 
paskutinius mėnesius streika
vo 70,000 darbininkų vadovy
bėje Darbo Unijų Vienybės 
Lygos; tuo laiku vien tik In
dustrinė šiaučių Unija nariais 
paaugo nuo 1,500 iki 11,000.

. NEW YORK. — Streikai ’ 
išėjo apie 2*,000 baltinių ',saii-0 
vėjų. Vadovauja Industrinė 
Ądatos Darbininkų Unija.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Dalyvauki! Paskutiniame 
Išvažiavime

Sekmadienį, rugsėjo 17, 
rest Parke jvyks

Fo-i 
rest Parke įvyks paskutinis 
lietuvių darbininkų išvažiavi
mas. Jį rengia dvi didelės 
organizacijos ALDLD 1 kuo
pa ir Aido Choras. Išvažiavi
mas bus labai įdomus. Rengė
jai rūpinasi, kad visko pa
kankamai būtų. Bus visokių 
žaislų. Atsilankykite visi ir 
visos, nes negreitai proga pa
sitaikys dalyvauti šioj girioj.

š.
(Daugiau žinių ant 5-to puslapio)

i.

Pranešame, kad mūsų kainos yia1 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

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

JONAS STOKES !
FOTOGRAFAS

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

naujon vieton, i 
po numeriu! 
512 Marion Št., 
kampas Broad- ' 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.'

Naujoj vietoj ; 
s t u d i ja daug ! 
geriau įrengta,' 
todėl paveikslai j 
padaromi kuo-' 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Iš Nacionalio Komiteto Susi
rinkimo Gelbėjimui Vokietijos 
Fašizmo Kankintą

Penktadienio vakare 
NKGKVF susirinkimas, 
susirinkime dalyvavo ir 
gė Maria Halberstadt,

įvyko 
šiame 
drau- 

_ __________, viena 
iš daugelio Vokietijos Hitlerio 
fašistinio teroro atikų. Komi
tetas nutarė surengti j’ai pra
kalbų maršrutą. Draugė Hal
berstadt buvo augštosios mo
kyklos mokytoja. ^Nors ak
centas ir prastokas, bet šiaip 
anglų kalbą vartoja gerai.

Kiti iš svarbesnių tarimų 
yra šie: Išleisti brošiūrėlę Vo
kietijos fašizmo klausimu; pa
raginti, kad visi bendro fron
to komitetai dalyvautų prieš
kariniame kongrese, kuris 
Įvyks rugsėjo 29, 30 ir spalio 
1 d.; kartu su I.L.D. ir W.I.R. 
rengti milžiniškas demonstra
cijas rugsėjo 31 d., reikalau
jant paliuosavimo Torglerio 
ir kitų Vokietijos komunistų, 
ir dar kartą paraginti darbo 
unijas ir kitas darbininkiškas 
organizacijas, kad siųstų pro
testo rezoliucijas prez. Hin- 
denburgui, Germany, ir amba
sadoriui Hans Luther, Wash
ington, D. C.

Socialistai tai vis socialistais 
pasirodo. Iš syk ir jie buvo 
sutikę prisidėti prie bendro 
fronto kovai prieš fašizmą, bet 
pamatė, kad jie negalės šei
mininkauti, kaip jiem patin
ka., tai ir vėl pasitraukė. Tas 
dar kartą parodo,, kiek jięms 
rupi kova prieš Vokietijoj fa
šizmą. Nors žodžiais jie kąi 
kada ir pasisako prieš fašiz
mą, bet kuomet reikia kovoti 
kartu su kitais darbininkais, 
jie traukiasi atgal, o tas yra 
netiesioginis rėmimas fašizmo.

Mes, priešfašistiniai nusista
tę darbininkai, turėtume dar 
daugiaus suglausti savo eiles 
kovai prieš fašizmą ne tik Vo
kietijos, bet visur, kur tik jis 
pasireiškią.

Nusižudė 5 Bedarbiai
New Yorke ir Brooklyne ke

turi bedarbiai^pasikorė ir vie
nas gazu užsitroškino perei
tą antradienį, kaip kad rodo 
policijos rekordai’ > j ;

15 Indžionkširių prieš 
Brooklyno Šiaučius

BROOKLYN. — Pirmadienį 
vietinio augščiausio teismo tei
sėjas Dunne išdavė laikiną in- 
džionkšiną prieš streikierius 
penkiolikos čevėrykų ' dirbtu
vių todėl, kad kovąi vadovau
ja čeverykų ir Odos Darbinin
kų Industrinė / Unija' arba, 
kaip trumpai sakoma, komu
nistai.

Po komanda NRA vykdyto
jo Gr. Whaleno bosai renka 
streiklaužius; *.o Federacija iš
duoda •jiems liudijimus kaip 
savo “nariams.”

Nežiūrint indžionkšinų; in
dustrinės unijos streikai didė
ja ’ir smarkėja.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuvę ge
roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron
to ir 3 kambariai gyvenimui. Par
davimo - priežastį patyrsite ’ ant vie
tos.

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

NORĖČIAU pirkti nedidelę farmukę 
• iš apie 20 akrų žemės, netoli' nuo 
New' Yorko imieąto, už apie 50 ar 
60 mylių.' < Rašykite: J. Keturakis, 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

! • ■ (216-219)

•—“—"—■»—•—»—“—"—~“——■>—• •

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA .
Grabams (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4 C

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

* » • » r ► * « » t • v H • - V ■ 5 «

231 Bedford Avenue■ n i .. i

BROOKLYN, N. Y.

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

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

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašėji- 
mai, l^ervų Ligos, 
A b e 1 nas Silpnu- 

i mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieidama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Sergančių 
Chroniškos

400 Čeverykij Taisytojų 
Jau Laimėjo Streiką

NEW YORK. —Industrinės 
Unijos vadovybėj 400 čevery- 
kų taisymo darbininkų jau 
laimėjo streiką. Algos jiems 
pakeltos nuo buvusių 8-18 do
lerių per savaitę iki 25-35 do
lerių. Darbo laikas sutrum
pintas nuo 70-80 valandų iki' 
40 valandų savaitėje. Dar 
apie l,0D0 čevefykų taisytojų 
tebestreikuoja.

LDSA 1 Kp. Susirinkimas

Draugės, LDSA pirmos kuo
pos susirinkimas įvyks rugsė- 
jo-September 14 d., šiandien 
8 vai vakare, “Laisvės” svetai
nėje. šis-susirinkimas bus la
bai svarbus. Jame bus nomi
nuojama kandidatės į Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Pil
domąjį, i KcįrMtetą.- 1''Todėl vi
sos drp|)ges j būtinai f turi atsi
lankyta.

Organizatorė
H. Mantuškaitė.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga įsigyti Sovietų 

žuvies už'žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

■ ' Už $5.75\
Persiuntimas apmokytas* Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
•' r ' “L'aIs’V^” ■

427 Lorimer SU • Brooklyn, N. Y.

W=i=

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diaghoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

■ i ' ■ ■ . ■ r

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

, . . , .(Undertaker).
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūn»ias ir chroniikai vyrų ir 

moterų liras kraujo ir odoa
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų .nuo š > 
iki 8 valandai vakare

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

KALBAM LIETUVIŠKAI

O

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.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

_ PATARNAUJA 3
' DAKTARAI:

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

i 'į- ■■ į » i ?. -i < .. j '■* j ’ 3

* .Ofiso ivalandos: muo 9 vai. )š ryto iki; 9 vai. 'Vakare. H
' , Penktadięnį ikį 5 valandai yįtkar^j ■ j; '

' ONGER &iSTOO
3Š1-335 Division Ave.; k Brooklyn, N. Y.394-398 Brdadway,

Evergreen 7-8738 ., Evergreen 7-1643t

Lietuviai Meisteriai Budavotojai <
ALEX & URB AITĖS ’

GENERAL CONTRACTORS ~
Carpentry, Painting Įįįąįk ^c8—^***

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojame naujus. Perbudavojame ^ron~ 
tus, sudedame duris ir įdedame sie-^ 
tus (screens) į duris, langus ir- 
porčius. Dengiame stogus visokiems g 
namams

. 51 Mąserole Street
’ 1 Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street 
, i ■ Brooklyn, N., Y.

JnOttOUOOOfMJtKMKJtl 
Wkiooni KxrVrV rX i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC. ,MATHEW P. SALLAS 
( B IE Lfi U S KAS) 
G R A B O R i U S 

b UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
f 660 CRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU LSTA1GA ATLIEKA .. SEKANČIUS •< DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSljn AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

į I PRlŽ'tŪRETL j DUODAM' GRAŽIĄ^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM. -

t 4 ' MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ- MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street 
» A ’ > J* * 3' *1 • ;

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto ,

r




