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darbių sugrįžę prie darbo.

Patersono audėjai sukilo prieš 
NRA kodeksą. Jie išėjo į strei- 'Daugiau Pasauliniu i žinių;

Fv.tam niifllsnvD

šistams. Jis daug pirmiau 
važinėdavęs į Vokietiją ir 
turėjęs ryšius! su hitleri
niais provokatoriais, negu 
reichstago rūmai buvo pa-

valdžia paskyrė 
komunistų vadus 
Torgler, Dimitrov
Leipzigo teisme,1

tės kitos. Perkins tikslas 
kad užmigdyti 

i bedarbius gražių prižadų

■ ■ --------- .i..,.1,;.!,.............................y

ką. Labai daug streikuoja ka
talikų lietuvių darbininkų. Pa
gal ’“Darbininką”; išeina, kad 
jie sukilo ir - prieš kristaus 
mokslą!

Fordas Vėl Blofina ’

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugsėjo (Sept.) 18, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

;T0KY O.* Japonijos' Val
džią nori padaryti sutartį su 
Jungtinėmis Valšt., idant 
sękmingiau i vedus: politiką 
prieš Spyietų Sąjungą. m• 'j

Vedamos Derybos del

neralį streiką...: j * n
.„mj, šalna.

KRISLAI
Socialistų Vado Kelias.
Jau Matote.
Nenusibosta Loti.
Kristų Karia ant NRA.

Rašo KOMUNISTAS

Socialistų Partijos 
kėjas ponas Paul 
pareiškė, kad jisai 
miesto rinkimuose 
rems kandidatūrą

Per penkiolika metų buvęs 
vadas ir vei- 

Blanshard 
New Yorko 

į majorus 
pono La 

Guardia, republikono ir bur
žuazijos šulo. Tas lengvai iš
aiškinamą. Socialistų, vadarps 
kelias į buržuazines partijas la
bai slidus. Visi jie dirba tą 
patį kapitalo naudai darbą. So
cialistų vadai tik dangstosi dar
bininkiškomis frazėmis. Smar
kesnis vėjas pūstelėjo, tos fra
zės išsiblaškė ir ponas socialis
tas vadas pasiliko plikas bur
žuazijos agentąs. Taip atsiver
tė MacDonaldas. Taip išsinė
rė iš kailio ponas Blanshard.

Pruseikos gazietos (“N. G.” 
rugs. 14 d.) paskutinis nume
ris pilnutėlis pripumpuotas nie
kinimais Nacionalės Audėjų 
Darbininkų Industrinės Unijos. 
O Amerikos Darbo Federacijos 
uniją ir jos lyderius pasigul- 
džius garbina. Jie ir “streiką 
prirengė,” ir “darbininkus į 
streiką išvedė,” ir “darbininkiš
kai kalba,” ir “didvyriškai ko
voja” ir tt. Bet šitie lyderiai, 
dar nenudžiuvus Pruseikos 
plunksnai, Washingtone atlaikė 
slaptą konferenciją su bosais ir 
valdžia, ištolo neprisileido dar
bininkų atstovų, ir pažadėjo Pa- 
tersono audėjų streiką atšauk
ti ir visą streiko reikalą paves
ti Roosevelto valdžiai!

Ar jiems pavyks streiką su
laužyti, tai dar, žinoma, kitas 
dalykas. Patersono darbinin
kai, mes tikime, nepasiduos 
geruoju, be protesto.

Chicagos menševikų "Naujie
nų” redaktorius ponas Grigaitis 
jau suženijo Sovietų Sąjungą 
su Franci j a. Ir sekasi jam. 
Keli mėnesiai atgal jisąi suši
lęs tvirtino, kad Sovietų Sąjun
ga susivienijo su hitlerine Vo
kietija. Paskui, atkandęs dan
tį, puolėsi ženyti Sovietų Sąjun
gą su Lenkija. Niekas ir iš to 
neišėjo. Dabar, taip pat stai
ga, atrado, kad Sovietų Sąjun
ga ir Francija, “eis ranka ran
kon” prieš Vokietiją. Bet jau 
dabar turime užtikrinti Grigai
čiui, kad ir iš šių vestuvių nie
kas neišeis, kaip niekas neišėjo 
iš anų. Sovietų Sąjunga nėjo 
ir neis “ranka rankon” su jokia 
imperialistine valstybe.

Bostono “Darbininkas 
duoda ramybės pačiam kristui. 
O vis tai kaltė Roosevelto NRA. 
Mat, ėmė Rooseveltas ir patai
kė tiesiai į kristaus mokslą. 
Ve ką sako “D a r b i n inkas” 
(rugs. 15).

“...katalikai pilnai pritaria 
NRA ir neabejoja apie jo pa
sisekimą. NRA arčiausiai priei
na prie Katalikų Bažnyčios 
mokslo darbininkų klausime. 
Užtat katalikai pilnai šitą ju
dėjimą palaiko ir remia. Už
teks paminėti tik keletą punk
tų įrodymui didelio sutikimo 
Katalikų • Bažnyčios mokslo ir 
NRA.” ’ - ' ?•; i į

Phitadelphijoj valdžia ir l)d-‘ 
sai nudėjo du streikuojančiu 
darbininku. Pagal “Darbinin
ką,” vis tai vardan kristaus 
mokslo. Vakarinėj Pennsylva- 
nijoj valdžios ir bosų razbai- 
ninkai pašovė aštuonioliką mai- 
nierių. Irgi vardan kristaus 
mokslo, del labo katalikų baž
nyčios. •

Beje, iš pašautų mainierių 
dauguma yra katalikų bažny
čios nariai, tikinti mainieriai. 
Jie, matote, niekados nepamirš 
Bostono “Darbininko” peršamo 
kristaus mokslo po priedanga 
Roosevelto “Mėlynojo Aro.”.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Kubos Valdžia Numalšino 
Pirmą Sukilimą

HAVANA, Kuba. — Nau
joji buržuazinė valdžia sėk
mingai sukriušino pirmą su
kilimą, kuris buvo prasidė
jęs Pinar de Rio provinci
joje. Suėmė 41 sukilėlį, ku
ris buvo prasidėjęs Pinar 
de Rio provincijoje. Suėmė 
41 sukilėlį ir surengs jiems 
karo lauko teismą.

Francuos Valdžia
Grūmoja Mokytojams
PARYŽIUS. — Apšvietos 

ministeris ponas Monzie iš
leido įsakymą visiems Fran
ci jos mokytojams, kad jie 
mokyklose nebandytų nieko 
mokinti vaikams, kas prie
šinga valdžiai ir Francijos 
imperialistams., Ypatingai 
uždraudžiama mokinti vai
kus : anti-militarizmo. Ku
rie neklausysią, būsią tuo- 
jaus išmesti iš mokyklų. >

Rooseveltas Ruošia 
Ginkluotą Užpuolimą 
ant Kubos Darbininką
Iš Washington© buržua

zinė spauda rugsėjo 16 d. 
padavė sakamą pranešimą: 
“Padidėjo galimybė, kad 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė bus išsodinta Kuboje. 
Taip jaučia valdžios virši
ninkai, kuomet per diploma
tinius šaltinius ateina ži
nios, kad gaujos grūmoja 
spėka Amerikos dirbtu
vėms, ir delei kitų pavojų.”

Vadinasi, Roosevelto val
džia pasirengus iškelti iš 
karinių laivų kariuomenę 
Kuboje ir pradėti malšini
mo darbą. ' Tas kruvinas 
įsiveržimas bus atkreiptas 
tiesioginiai prieš Kubos dar
bininkus, kuriejnepasidud^ 
bosams. , ' ,
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Sinclair Virtęs Demokratu
■ i>:i> ■ < • ____ ____" ■ • ‘ '■

Associated ■' Press žinių 
agentūra praneša iš Los 
Angelęs, kad Socialistų Par
tijos narys Uptoų Sinclair 
esąs nusprendęs pasitraukti 
iš Socialistų Partijos ir kan
didatuoti į Californijos gu
bernatorius, kaipo demokra
tas.

centus ir laikys pinigus, kol 
Washin 
nutars, 
pažinta. / -

Rugsėjo 14 d. Brocktone 
dvi svetainės buvo » pilnos 
darbininkų ir laukė atstovų1 
iš . Washingtpno. Goodwin, 
ir Murphy pribuvo 9 vąl,. 
vakare. Jie raportavo taip: 
Amerikos Darbo FederącL 
jos prezidentas Green ir ki
ti ėjo prieš mus. rilš niekur 
jokio užtarimo , pegavomę.- 

; Į Sutikome šitaip: Kuri# $e-

LONDON. — Į Londoną ; go rūmus, idant prisikabin- 
pribuvo ir vokietis fašis- j ti prie komunistų. Liudijo 
tas advokatas Sack, kurį! taiP Pat socialdemokratas 

1 Albert Grzesinski, buvęs 
■ Berlyno miesto policijos 
galva. Jis irgi kaltino fa
šistus šitame provokatoriš- 

/, kam darbe.
O trys liudininkai iš Ho-

Hitlerio
“ginti” 
draugus 
ir kitus, 
kuris prasidės rugsėjo 21 - -- - -
d. Jis dalyvauja tarptauti- iandijOs“irod§,‘kaT Lubbe, 
mų advokatų ir juristų su- kurig padegg reichstagą> 
rengtam neoficialiam teis- yra p£jtjel.io valdžios pa- 
me ir klausos liudininkų pa- pjrkįas sutvėrimas, kad jis 
i oaymų. ^ap0 i§meSį-as laukan iš Ho-

Rugsėjo 15 d. liudijo Ge- landijos Komunistų Parti- 
orge Bernhard, “Vossische ■ jos už simpatizavimą fa- 
Zeitung” redaktorius ir Ru- šistams. Jis daug pirmiau 
dolf Breitscheld, buvęs so
cialdemokratų partijos va
das. Abudu liudijo, kad 
komunistai nekalti, kad pa
tys fašistai padegė reichsta- degti.

.—Inf----------------- --- ----- . ■

BOSAI IR valdžia bando apgautu i 
BROCKTONOtEVERYKU DARBININKU 
f ' J - • ' . , _ «> ? V*

(Nuo “L.” specialio korės- 
• ../ pondento).

£ • •

“Laisvei” buvau pranešęs, 
kad valdžia ir bosai pripaži
no šiaučių naują uniją. Bet 
ant rytojaus dalykai virto 
kitaip. Brotherhood unijos 
prezidentas Murphy ir pata
rėjas Goodwin buvo Wash
ingtone ir reikalavo naujos 
unijos pripažinimo. Rugsė
jo 13 d, , vietinė spauda ir 
radio paskelbė, kad jau pri
pažino naują uniją. Todėl 
aš taip ir pranešiau.

Tą dieną darbininkai bu
vo linksmi, užsisakė beną 
ir kėlė ovacijas City Teat
re, Brotherhood unijos bu-į 
veinėje. Bet rugsėjo 14į d; 
atėjo žinios ir per vietinę 
spaudą buvo paskelbtą ši
taip: Darbininkai tuoj, grįš 
dirbti ^nktą&ieriĮ. . baybi- 
nifikĄ kurie mokėjo į Boot 
ant Shoe’ Worker j - uniją,, 
taip ir mokės., J^urię šųš-^
pėridiloti, iš tų ’ kopipanijoSi ; • "" ‘ \
pasilaikys iš algos po 35 ;Fanneriai Streikuoja ; nonTiio w latlz’trc mnirYiw Irnl

gtcpi-Natioiijl Bflard T11
kuri unija bus pri- LHILAGU, 111. -

suspenduoti, tie mokės po 35 
.centus į Boot' and Shoe 
Workers'.uniją. Kurie sus
penduoti, tiems nereikės mo
kėti. Kurie išvaryti iš dar
bo (25 darbininkai), tie bus 
priimta atgal ir turės mokė
ti po 35 centus. Kompani
ja jiems išskaitliuos iš al
gos. Šapas atidarys penk
tadienio ryte. Nauja Bro
therhood unija nutarė grįž
ti dirbti rugsėjo 16 d. ir 
lauks nuo Washing|ono val
džios naujos unijos pripaži
nimo. Jeigu nepripažins, 
tai po dyiejų savaičių vėl
sustos dirbę ir stos į kovą. | •

Tas parodo, kad darbiniu- Įms prje Statymo 
kai yra suklaidinti. Darbi
ninkai . ^neužganėdinti, 
čia pralaimėję,Po > dviejų 
savaičių kovos >už ^naujos . • . .
unijoš pripažinimą dr kalba seXe$9 valdžią paskpltyė, 
apie masinį imitingąur ge- ka<? greitu laiku bus paim- 

ta. prie darbo du tūkstančiai 
darbininkui Jie bus pasta
tyti prie '’ būdavojimo nąūjų

•au Naują Karinių Laivą

WASHINGTON., —

Šios 
apielinkės farmeriar paskel
bė streiką ir neduoda pieno 
Chicagos: miestui.* Daugely
je vi.etų vedamas ' masinis 
pikietas. r Farmėriai reika
lauja (daugiau už pieną/

MASKVA. — Draugas 
Kalininas raportavo, kad su 
rugsėjo 1 d. Sovietų val
džiai jau buvo valstiečių 
pristatyta 360,000,000 buše
lių grudų, arba 40 nuoš. vi
sos kvotos. Pernai tuo lai
ku tebuvo pristatyta vienas 
trečdalis paskirtos kvotos. ■

New Yorko Mieste 
Pakels Duonos Kainą

NEW YORK. — Ponas 
Earl A. Cox, prezidentas 
New Yorko Duonkepyklų 
Savininkų Susivienijimo pa
reiškė, kad greitu laiku bū
sianti gerokai pakelta duo
nos kaina. Kaltina miltų 
kainos pakilimą. Vadinasi, 
pragyvenimas dar pakils ir 
darbininkų vargas padidės.

7 1 "

( Paskelbta, kad New Yor- 
ke yra vedamos derybos 
tarpe “Amtorgo” (Sovietų 
Sąjungos komercinės įstai
gos) ir Finance . Reconst
ruction Corporation, Ame
rikos valdžios įstaigos. 'So
vietų Sąjunga duotų užsa
kymų Amerikoje, jeigu gau
tų kredito. Bet kadangi 
Amerikos valdžia nėra pri
pažinus Sovietų Sąjungos, 
tuo būdu derybos neduoda 
teigiamų rezultatų. Sovie
tai nori gauti kredito 
$50,000,000.

sekretorė p. Perkins prade- zuotų ir . nekovotų prieš 
jo leisti skaisčius rapdrtus var£3« 
ir maitinti jais Amerikos 

DETROIT, Mi th. For- darbininkus. Ji vėl paskel- 
do kompanijos, agentai pa- būk per rUgpjū£j0 m§_ 
skelbe, kad būsią duota dar- . . ne.A AAA t , ,.
bo del 5,000 pereito karo nesi ^0,000 bedarbių 
vėtėranų. Kasdieną paim- darbus, o nuo kovo 
šią į darbą po tris šimtus, mėnesio apie 2,200,000 be- 
Bet kiekvienas, kuris bus 
priimafnas, turės parodyti Bet ta p. nepasako, kad tie 
savo karo rekordus, kad jis darbai buvo gal tik savai- 
buvo ištikimas valdžiai ir 
gavč “garbingą”1 1atleidimą yra tame,' 
iŠ armijos;

PATERSONO AUDĖJAI NEPASIDUODA 
FEDERAL VADU, BOSU ® VALDŽIOS 

PADARYTAM SUOKALBIUI
Darbininkai Pasirengę Kovot; Nacionalė Audėjų Unija 

Šaukia prie Bendro Fronto ir prie Tęsimo Streiko, 
Idant Jį Pilnai Laimėjus
PATERSON, N. J. — Pa

sirodo, kad bus sunku Fe
deracijos vadams sulaužyt 
audėjų streiką, suvaryti 
darbininkus į darbą kovos 
nelaimėjus. Associated Silk 
Workers viršininkai sušau
kė susirinkimą. Tai ir buvo 
susirinkimas. Audėjai šauk
smu ir pasipiktinimu griež
čiausiai atmetė unijos vadų 
padarytą pardavingą sutar
tį Washingtone. O tą su
tartį buvo padarę slaptoje 
konferencijoje su valdžia ir 
bosais United Textile Work
ers unijos lyderis ponas 
McMahon ir Associated Silk 
Workers unijos vadas 
Schweitzer. Pastarasis, pa- 
,matęs eilinių narių nusista
tymą, jau -sako, "būk jis 
Washingtone neprižądėjęs 
streiką atšaukti, ale tik pa
sakęs, kad sutartis bus per
duota patiems darbininkams 
nuspręsti.

Washingtone buvo val
džios, bosų ir Federacijos 
vadų sutarta, kad audėjai 
bus sugrąžinti į darbą ir 
lauks penkias savaites, kol 
kodeksas bus sudarytas. Va
dinasi, audėjai nieko nelai
mėtų ir taip sėkmingas 
streikas būtų sulaužytas. 
Bet audėjai nepasiduoda ši
tai pardavystei. Reikia svei
kinti Patersono eilinius au
dėjus už atmetimą šitos va
dų sutarties.

Aiškus dalykas, kad prie 
Associated Silk Workers 
unijos, narių nusistatymo

ROOSEVELTO VALDŽIA MIGDO DARBININKUS 
VIUOJANČIAIS RAPORTAIS APIE DARBUS

Roosevelto valdžios darbo lovoje, idant jie nesiorgani-

* ---------
Kuboje Diktatūra

Darbininkai Visų Sali?. 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r ai almėsite,
Retežius, o Išlaimėsi 
Pasaulį!

prieš sutartį prisidėjo Na- 
cionalės Audėjų Unijos iš
leistas ir paskelbtas lapelis, 
kuriame darbininkai buvo 
šaukiami nepasiduoti, bet 
pasilikti kovos lauke ir ko
vą laimėti. O laimėti gali
ma, nes darbininkų kovin
gumas labai didelis.

Nacionalė Unija šaukia 
visus darbininkus pirmadie
nį eiti ant pikieto ir ne
leist dirbtuves atidaryti. Ši 
unija šaukia visus darbi
ninkus tuoj aus > sudaryti, 
bendrą frontą, tuojaus su
tverti: bendrą streiko komi
tetą iš visų audėjų, neatsi
žvelgiant, prie kurios uni
jos jie priklauso. Tai vie
natinis kelias PaterSono au
dėjams kovą laimėti. Lie
tuviai audėjai, remkite ši
tą Nacionalės Unijos ben
dro fronto pasiūlymą. Už
mirškite skirtumus. Už
mirškite visus pasidalini
mus. Kova turi būti laimė
ta. Suvienykite savo spė
kas kovos lauke prieš bo
sus ir prieš tuos vadus, ku
rie bandė slaptoje konferen
cijoje jumis parduoti bo
sams ir valdžiai.

Dažų pramonės darbinin
kai laimėjo vieną mūšį. Jie 
privertė Institute of Dyers 
and Printers ir valdžios 
koncilijatorių poną Moffat 
tartis ir derėtis su milži
niška dauguma dažų gami
nimo darbininkų, kuriuos 
atstovauja Nacionalė Audė
jų Darbininkų Unija.

HAVANA, Kuba.— Nau
joji valdžia pareiškė, kad 
jinai valdys kraštą ir neati
duos galios niekam. Žmo
nėms atimamos teisės ir vi
sa galia pavedama septy
niems diktatoriams.
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APŽVALGA
Tas Pats Prigaudinėjimas!

I' i i i ■ j ' * ■ ■
Nesenai Waterbury įvyko

Amerikos Lietuviu Rymo

zapo Sąjungos (tai bent 
vardas) 18-tas seimas, šią 
organizaciją šuo rganizavo 
kun. Kemėšis, kad tuo būdu 
ątitrdūkti tais laikais lietu
vius parapijiečius nuo socia
listų, o vėliau nuo komunis
tų judėjimo. Tačiaus per 
aštuonioliką metų ši organi
zacija nieko apčiuopiamo, 
nieko teigiamo nenuveikė.

Bostono “Darbini nke” 
telpa minėto seimo aprašy
mas. Kas gi matosi? Visur 
kunigai, kunigai ir dar šy

dų kunigai! Jie delegatai, 
jie vadai, jiems katutės 
plojamos. Apie pačią orga
nizaciją ir jos gyvavimą 
tiek 'sužinome:

Iš patiektų pranešimų paaiš
kėjo, jog organizacija per per- 

- ėjusius metus išsilaikė...
Tai viskas! Išsilaikė, kad 

tūli aptamsinti darbininkai- 
katalikai mokėjo savo sun
kiai uždirbtus centus kuni
gų kišbniuosna! Bet ką ji 
davė : naudingo darbinin
kams!? Ką ji žada duoti? 

‘ Nieko! Tik jūs, katalikai- 
darbininkai, duokit pinigus, 
kuriuos bus kas sunaudoja!

Tikį • katalikai darbinin
kai, kurie dar priklauso tam 
kun. Kemėšio išradimui, 
turėtų pasiklausti .savęs, ko
kią naudą jie padaro sau ir 
visam darbininkų judėjimui, 
priklausydami prie šv. Juo
zapo Sąjungos, kuri sakosi 
pavaduojanti darbo unijas? 
Jie turėtų mesti ją ir stoti 
į darbo unijas, bei apšvie- 
tos organizacijas, kaip Am
erikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija ir 
tos!

ki-

Ukrainiečiai darbininkai, be
rods, panašiai daro. Ar pas 
mus tai nėra galima? Taip-Ne 
tik' galima, bet reikalinga. ;
Taip, reikalinga į už, . tq 

darbo griebtis labai greitai 
ir rimtai. Nereikia paisy- 

* ti to, kad mums ne. visai pa
vyko gerai su buvusiom 
Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlėm. Turime darbą pa
taisyti ir jį vesti tjolyn. Ra
šytojas nurbdo,' kad tąjį 
darbą turėtų vesti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
kuriame šiuo tarpų taip pa
sekmingai veikia jaunimo 
kuopelės. Žinoma; mokyto
jais vaikučių mokyklėles tu-, 
retų aprūpinti Jaunieji' Pio-

.nieriai, Jąųnųjų Komunistų 
Lyga ir LiPtuviųi.KomUĮiis- 
tų Frakcijų Centro Biuias.

Toliau straipsnyj -rapna- 
tma: >

1 Tegul mūsų veikėjai' ir visos 
LDS kuopos persvarsto šį 
klausimą rimtai ir visapusiai 
ir teprisiunčia savo nuomones 
į LDS Centrą. Podraug LDS 
kuopos, kur tik galima, turėtų 
tuo tuojau organizuoti vaiku- 

' čių mokyklėles bei draugijėlės.'
Sprendžiu, kad sekantysis' 
LDS Centro Valdybos suvažia
vimas, kuris,,. įyyks - sekantį 
mėnesį, šį {>klausimą • paims 

11 svarstymui ir patieks * atatin
kamas išvadas. Iki tas įvyks, 
LDS kuopos nei kiek neprast 
žengs :organiždodamos vaiku
čių’švietimo darbą. Kartu jos 

* pastiprins (geriaus: pradės) 
darbą už įtraukimą kiek ga- 

> ; lint daugiau vaikučių į LDS 
apdraudos skyrių. Reikalinga 
pasikviesti kitos darbininkiš
kos organizacijos talkon, kur 

( negali pačios inūsų kuopoj ąt- 
Į likti. ’ i j ; ; ■ i ; :

Šis klausimas turėtų bū
ti rįmtai paimtas svarsty
tum Visose mūsų organizaci
jose, visose draugijose ir or
ganizacijų kuopose. Neuž
tenka tik diskusuoti—reikia 
veikti!,

kotį. Meškerės siūlas išsįr 
traųjkia, iš koto vidąus, o su-; 
stūjnus, kotų siūlas vėl vi
dun pasislepią. Lazdos ran
kenoje telpa kabliukai, ne- 
didoki pasvarai (sinkeriai), 
plūdės, atsarginis siūlas ir 
kiti smulkūs .meškeriojimui 
reikmenys.

Iš PRIEŠĘAŠISTIN10 SUSIVIENIJIMO 
CENTRO RAŠTINES i

i Pastaromis dienomis iš- kankiniam Vokietijos fašiz-

TRUMPMENOS
Westville j (III.) nužudy

mas nezaležninkų kunigo F. 
Mikalausko dar vis neišaiš
kintas. Jis rastas bekabąs 
savo kambaryj.' Ar tai bū
tų sufanatizuotų romiečių 
darbas?! Gal kitokių—ašme-? 
ninių priešų -^Mikalauskas 
bus; turėjęs?) Turbūt, kada 
nors paaiškės. Nezaležnin
kų , kųpigamsstiuku šiuo 
tarpu verstis, ekonominiai^ 
Parapijiečiai pradeda įma- 
tyti jų (Ir romiečių, po
draug!) žalingus-• ’ darbo 
žmonėm žygius. Del to an
dai nusižudė Lawrenco ku
nigas Šleinys.

bruožų. Vyresnieji kunigai 
sako, kad tai dėl nuolatinio 
keiksmo. Biaurybių minė
jimas—net veidus subiauri- 
no.”
1 ‘ Matomaiį punieciai yra 
š m a rkiai sulaisvamanėję, 
kad Milžinas juos taip iš
niekina. Gal neužtenkamai 
sudėjo vyskupui donio? Kas 
dęl grąžųųio ar negražumo 
santikyj su keiksmais, tai 
kūnigai turėtų būti patys 
negražiausi!

1 ‘ • R. Mizarą.

ĮDOMUMAI

Skustuvas su Fenkeriomis 
Ašmenimis

Tūlas francūzas išradėjas 
sugalvojo naujos rūšies 
skustuvą, kuriuo esą galima 
žymiai1 greičiau nusiskusti. 
Tarne naujos rūšies Skustu
ve '• sutaisyta1 penktos gelež- 
:tyš,; viėtoj vienos,’ ‘kaip pa
prastai vartojama. Gelež- 
tys sudėtos, taip ‘ Sakant, 
viena hnt kitos; taigi kiek
vienu patraukimu per tą 
pačią vietą pereina penkeri 
ašmenys ir viską pilnai ir 
plikai nuskuta:—nereikia po 
kelis kartus per tą pačią 
vietą braukyti. Tai vienas 
pagreitinimas. Kitas pa
greitinimas pasidarąs iš to, 
kad nereikią naująjį skus
tuvą nusiskutus išgriauti ir 
.valyti,—užtenką jį tik po 
kranu pakišus nuplauti ir 
uždaryti tam tikroje makš
tyje. Be to, išradėjas tvir
tina, kad geležtys nereika
laujančios aštrinimo ir ga
linčios neapribotą laiką ge
rai skusti. .

siuntinėta visoms ALDLD, 
LDS, LDSA ir Meno kuo
poms laiškai ir aukų rinki
mui blankos del Lietuvos K. 
P. ir politinių kankinių Vo
kietijos fašizmo.

Išsiuntinėta kiekvienai 
kuopai po dvi blankas. Kuo
pų komitetai turėtų pasirū
pinti,; kad tas blankas,įduoti 
į veiklesnių 'draugų , rankas, 
ir tegul griebiasi už dąrbo. 
Nebūtinai • reikalinga, kąd 
tie patys draugai laikytų 
blankas tol, kol visą užpil
dys, jie gali pasidalyti su 
kitais draugais. Būtų labai 
gerai, kad rinkimas aukų 
neužsitęstų labai ilgai. Siųs
dami ant blankų surinktus 
pinigus kartu prisiųskite ir 
blankas. Komitetai turėtų 
prižiūrėti, kad jiems prisiųs
tos blankos nežūtų, bet visos 
būtų sugrąžintos atgal į 
centrą. Visos ant blankų 
surinktos aukos bus pada
linta per pusę, L.K.P. ir

mo. Vokietijos K.' P. vado 
drg. Torgler ir kitų komu
nistų, kaltinamų padegime 
reichstago namo, byla prasi
dės rugsėjo 21 d. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas ir Nacionalis Komitetas 
teikimui ‘ pagelbos kanki- 
niąpv Vokietijos fašizmo 
rengia1 ant tos dienos visą 
.eilę protestui demonstracijų. 
•Mūsų lietuvių darbininkiš
kų olgūnizacijų pareiga ne
tik dalyvauti jose, bet steng
tis sutraukti kuo-daugiausia 
iš pašalinių darbihinkų į tas 
demonstracijas.

Tik milžiniškos pasaulio 
darbininkų demonstracijos

rų šapų streikierių susirinki
mai; Nusitaria vienbalsiai lai
kytis, iki pębus išpildysi rei
kalavimai. ’ ' Taipgi įvyksta 
įvairių komitetų susirinkimai. 
Pasiunčiama delegacija iš pen- 
jkių į Washington^ nuo NT
WU. 13 d. įvyko masinis mi
tingas, kuriame NTWU tapo 
pripažinta kaipo faktorius 
streike. Atstovams suteikta 
didelių ovacijų. Turėjo lygias 
teises kalbęti nuo pagrindų su 
UTW. Iškeliamas bendras 
frontas. UTW vadai žodžiais 
neva sutiko. Policijos jau ne
simatė.

Rugsėjo 14 d. įvyksta eilė 
susirinkimų 'skirtingų šapų. 
Kovos dvasia neikiek nesuma
žėjus, 
rašosi 
šapos 
sirašė

NTWU išleido antrą Strei
ko Buletiną, kuriame telpa te
legrama nuo delegacijos iš 
Washington©, pranešanti, kad

Kaskart vis daugiau 
prie NTWU. Standard 
streikieriai 75 nuoš. su- 
į NTWU.

ir protestai išgelbės Vokie- p- McMahon, UTW preziden-
tijos K. P. vadų gyvybę.

P. S. Siųsdami pinigus iš
rašykite “Money Order” ižd. 
draugės S. Sasnos vardu ir 
pasiųskite sekr. J. Weiss, 
857—55 St. Brooklyn, N. Y.

J. W.

EASTONO ŠILKO AUDĖJAI PASIRYŽĘ 
KOVOTI IKI PERGALES

tas, sutiko atšaukti streiką 
tuojaus be jokio užtikrinimo, 
kad bus reikalavimai išpildyti. 
Buletinas plačiai pasisklei- 
džia. UTW eilėse neramu, kei
kia vadus. Visur tik ir gir
dėti: pardavimas, pardavimas. 
Nacionalė Unija šaukia tęsti 
streiką iki pergalės; streikie- 
riai irgi sako, tęsime streiką, 
nepaisant UTW vadų. Kova 
dar tik prasideda. NTWU ko
vos priešaky. UTW nyksta, 
džiūsta.

Rep.

Man tūli žmonės kadaise 
sakė, kad .fašistų Valaitis 
ir Klinga žada “runyti” į 
nezaležninkų kunigus. Tai 
visai būtų logiškas profesi
jos pasirinkimas. Jų “dė
dė” Liutas-Liutkauskas pra
skynė jiems kelią. Žinoma, 
iki Valaitis su Klinga pa
sieks kunigystės stoną, tai 
Liūtas veikiausiai .jau bus 
arcivyskupu ar kardinolu. 
Pas tuos žmones viskas ei
na, kaip iš šautuvo!

Autorius sako:
pavyzdžiui, mes ne- 
organizuot Vaikučių 
prie Lietuvių Dar- 
Susi vienijimo jau

Vaiky Organizavimas 
ir Švietimas £ t * *

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organe “Tiesoj” 
telpa d. Mizaros straipsnis, 
keliąs klausimą apie lietu
vių darbininkų vaikų orga-r 
nizavimą ir švie timą. 
Straipsnyj nurodoma- reika
lingumas pradėti organizuo
ti vaikučius, kurti jų mo- 

' kyklėles.
Kodėl, 

galėtume 
Kuopeles 
bininkų
esamų kuopų? Kodėl tose kuo- 

l pelėse nesteigti vaikučių ftio- 
) kyklėlių, kuriose būtų moko

mi jie lietuvių kalbos; daine
lių, žaislelių, ir bendros dar
bininkiškos apšvietos? Juk tai 
būtinai reikalinga; niekas to 
nebandys užginčyti. Tarptau
tinis Darbininkų Ordenas pa
našias vaikučių kuopeles orga
nizuoja (Junior Groups). Pas 
juos daug 
įtraukia į 
aplink ją. 
lavinama,

Dzūkijos vyskupas Kukta 
ir vėl vizituoja tūlas para
pijas, kad sustiprinus savo 
biznį. Už vieną dalyką šis 
“bažnyčios kunigaikštis” tu
ri gauti kreditą: -už pasi
rinkimą kuklaus, spaudos, 
agento. Juo yra kažin ko-, 
kis “Milžinas” (maiomai, 
kunigas!) kuris pef “Rytą” 
špaltas pripliekiū'apie vizi
tas, iškeldamas Kuktą į pa
danges. ■ Moka kalbamas 
Milžinas ir kitų keistenybių 
prizajatyti.

Didžiausias Termometras
Rochesterio mieste, New 

Yorko valstijoje, viena op- 
tiškų instrumentų dirbtuvė, 
skelbimosi tikslais, padirbo 
didžiausią termometrą. 
(Termometras vadinasi 
prietaisas mieravimui šilu
mos bei šalčio.)

Tasai termometras pa
dirbtas ant minėtos dirbtu
vės stogo ir tokis didelis, 
jo£ temperatūros pažymėji
mus galima matyti net ke
li blokai atstu. Termomet
ro laipsniai sužymėti ant 
metalinio rato, kuris augš- 
tesnis už augalotą vyrą. 
Skaitlinės, kurios pažymi 
des.ė.tkus laipsnių, yra vie
nos pėdos augščio. Rodyk
lė, kuri parodo temperatū
ros laipsnį, turi apie 5 pė- 
das ilgio’. * '

‘ Nors5 viskas tame terino- 
metre padaryta nepaprasto 
didumo, tapįaus visos dalys 
taip jautrios ir akuratnai 
sutaikytos,vjog jis teisingai 
pažymi visas; šilumos ir šal
čio permkfnas.

- Tikrasis Vaistas nuo 
Nuplikimo

Vėliausiais , tyrinėjimais 
nestatyta, jog kastracija 
(išromijimas) yra puikus 
apsaugoto jas nuo galvos 
nuplikimo. Išekzaminuota 
340 eunuchų (romiklių) ii 
nei į pas vieną jų nerasta net 
Blukiausių" plikimo ženklų. 
Taigi, plaukubciai; dabar 
jums prieinamas tikras bū
das ant visados pasilaikyti 
savo kudlas:—dšsiromykit ir 
būsit visada plaukuoti. Tik 
žinokit, kad tai ne kokia 
Steinacho operacija bei per- 
rišdinėjimas, kaip daroma 
padarymui nevaisingu, bet 
visiška kastracija, t. y., pra- 
šalinimas abiejų sėklinių 
gilių. Kas pirmas pasinau
doti šiuo naujų suradimu? 
—(Iš “C.zand G.”)

Kairiosios Nacionalės Audėju Unijos Įtekmė Auga Suttersville, Pa

Rie-Cukrus—Galingiausias 
bintojas

Senai žinoma, jog visoki 
saldi daiktai daugina kūne 
riebumą. Bet iš visų saldu
mynų, grynas cukrus yra 
pats galingiausias ,riebinto- 
jas. Tą dabar patvirtina 
ir tyrinėtojas Dantingas, ku
ris darė bandymus pats 
ant savęs ir ant daugelio ki
tų asmenų. Jis pats, cuk
rų' vartodamas, buvo {nebė
jęs; iki £02 svatų; o; paskui, 
attoetęs visiškai1 cukrų, nu
puolė svarume iki 150 sva-. 
rų.; Taigi: jei norite ;sulie- 
sėti, nevartokite visiškai jo.- 
kių saldumynų, o ypač gry
no' cukraus.

Verpetas..

darbininkų vaikų 
tą organizaciją ir 

Visur mokyklos, 
šviečiama vaikai.

Nuvykę Kukta su Milži
nu į Punią. Apie, 'punieeiuš 
Milžinas suranda:

“Ir keista ir labai gaila, 
kad punieciai žmonės—labai 
negražūs, tipas—labai pri
mityviškas: vyrai plačiomis 
lūpomis, didelėmis nosimįs 
ir siauromis akimis,-o mę< 
terys tamsaus veido, stanu 
bių galvų ir šiurkščių veidų

Meškerė Lazdoje
Paprasta pasiramsčiojipiui 

lazda, su užriesta rankena, 
dabar gali būt vartojama 
kaipo meškerė. Lazda pa
daryta iš specialės lengvos 
medžiagos ir turi kejiaš da
lis, kurįos su^istųmia viena 
į kitą,;’ištiesus, visos dalys 
sudaro gąų& ilgą ųiešjter-

FRANCUOS BIZNIO 
MISIJA

r Dabar paPARYŽIUS
aiški, kad Franci jos aviacL 
jos nriiništerio Pierre Cot 
misija į Sovietų Sąjungą bu
vo bizniška. j (Francija no^ 
ririti gauti iš Sovietų Sąjun
gos, užsakymų delei orlaivių 
Ūu^avojimo pramonės.

EASTON, Pa. — Jau antra 
savaitė, kaip šilko audėjąi ko
vos lauke-stręikuoja. Iš pra
džių bosaji (per vietinį “Easton 
Express” bandė įnešti tarpe 
streikierjų1 P demoralizacijos, 
paskelbdami, kad viena 
bei kita šapa bus atidarytos 
ir norintieji galės .dirbti, bet 
streikieriai laikosi , tvirtai ir 
nemano grįžti darban iki iš
pildys pastatytus reikalavi
mus. Gi Standard Silk Co., vie
na iš didžiausių šioj apielin
kėj, išmokėdama algas kiek
vienam audėjui, įdėjo į “pė
dės” voką raštelį, kuriame aiš
kina, kad Standardo ir Simon- 
so audėjai “esą patenkinti tų 
šapų sąlygomis ir pageidauja 
grįžti darban” ir toliau sako, 
kad pradės austi, jei didžiuma 
audėjų pasirašys peticiją, pa- 
reikšdami savo norą grįžti. Ir 
tas negelbėjo. Nesirado pa
tenkintų tomis sąlygomis, ko
kios yra pas Standard ir kitur.

Pamatę, kad streikierių ko
vingumą šiais būdais negalima 
sulaužyti, bosai pavedė tą dar
bą UTW vadams, Tompsonui, 
Moseriui ir kt., kurie', reikia 
pasakyti, puikiai pasidarbavo 
bosams apie du metai atgal, 
sulaužydami tuometinį streiką, 
to sėkmėje iš UTW buvo be
likę tik skivitai, nes nariai iš
bėgiojo iš tos unijos, palikda
mi tik saujelę pardavikų su 
Tompsonu, kaip čyfu.

Šie nuo pat streiko pradžios 
šoko darban. Pamatė, kad da
bar- yra vėl gera proga suli
pinti UTW. Gėręs talkos turi 
iš bosų ir miesto valdžios. Prie 
kiekvienos progos kiekvienam 
bruka aplikacijas; ir reikalau
ja, dolerio..; į Mitinguose prie
šinga nuomonė buvo slopina
ma policijos pagelba, bet su
sidūrė su galingai protestais 
ant viėtdš iš' streikierių, tai 
dabar baftdo mainyti taktiką. 
Toji priešinga nuomonė paei
na iš Nacionalės Audimo Uni
jos (National Textile Workers 
Union), kuri šiame mieste įga
vo nemažos įtekmės pirm 
streiko, o dabar jau pripažin
ta kaipo galingas faktorius 
kovoje su bosais. Kur pirma 
UTW vadai veik verstin'ai 
prirašė narius į UTW, tai da
bar jau tie “nariai” persime
ta į NTWU. Kiti, kad ir pa
silikę su Tompsonu, tačiau^

Angliakasių Vargai

Šioj apielinkėj ir vėl strei
kas prasidėjo plėstis ne tik po 
Pittsburgh Coal Co., bet jau 
yra daug streikuojančių dar
bininkų ir Fayette County.

Tik gaila, kad tas streikas 
nevedama, kaip turėtų būt— 
vienur dirba, kitur streikuoja. 
Pavyzdžiui, Pittsburgh Coal 
Co. netoli Pittsburgh Montour 
No. 10 streikuoja. Taip pat 
šios kompanijos mainų yra ir 
ant Youghiogheny River; tai

at- 
nebus iš- 
tai strei- 
pamatė, 

reikalus.

atlai-

išlei-

kreivai į jį žiūri, žiūri kaipo į 
dolerių žvejotoją. Todėl, UTW 
vadai ir pradėjo “minkščiau” 
kalbėti ir nebesivedžioja su sa
vim policiją į susirinkimus; 
mat, smarkiai nudegė nagus 
rugsėjo 9 d., kaip jau buvo ra
šyta. ! : i >

šiuo tarpu, pasvėrus spė
kas, NTWU ir UTW, tai maž
daug balansuojasi, bet NTWU 
įtekmė pas darbininkus, daug 
didesnė ir nuolat plečiasi, kuo
met UTW smunka. Ir dabar,
kuomet jau tapo laikraščiuose čia ne visos streikuoja, 
paskelbta, kad Washingtone 
UTW vadai sutiko atšaukti 
streiką tuojaus ir per penkias 
savaites derėtis NRA kodekso 
klausime, kas reiškia aiškų 
pardavimą, ir kuomet tuo pa
čiu kartu NTWU su Ann Bur- 
lak priešaky, tame pačiame 
Washingtone pasipriešino 
šaukimui streiko, iki 
pildyti reikalavimai, 
kieriai dar aiškiau 
kuri unija gina jų
National Textile Workers U- 
nijos darbai kalba už ją. 
Kiekvienas audimo pramonės 
darbininkas prieina prie išva
dos, kad NTWU yra jo unija.

Suglaustoj formoj streiko ei
ga yra sekama: Rugsėjo 8 d. 
paskelbtas streikas. Virš tri
jų tūkstančių darb. Nusve- 
rianti vadovybė buvo UTW. 
Tą patį vakarą visas bosų apa
ratas buvo užkinkytas visai 
nustumti nuo scenos NTW U- 
niją, išardant masinį mitingą. 
Nepasisekė. Mitingas 
kytas kitoj vietoj.

Rugsėjo 9 d. NTWU
džia,Streiko Buletiną su pla
čiu numaskavimu UTW vadų 
ir miesto valdonų. Vakare U- 
TW sušauktame masmitinge 
tos unijos vadai pagelba po
licijos bandė terorizuoti ko
vingąjį elementą.' Sutiko au
dringą pasipriešinimą. Tero
ras nugalėtas. Visuotinas pa
sipiktinimas UTW vadais.

Rugsėjo 11 d. nekuriu šapų 
bosai per vietinį kapitalistinį 
lapą daro atsišaukimus, kad 
streikieriai grįžtų darban. Nei 
vienas nenuėjo dirbti. Stand
ard kompanija agitavo rašy
tis po peticija grįžti darban. 
Niekas, nesirašė. Rugsėjo 10 
d. NTWU skaitlinga delegaci
ja nuvyko į Patersoną.

11, 12f, 13 dd.* įvyksta atski-

Streikuoja šių kasyklų dar
bininkai : Benning No. 1 ir 
No. 2, Eureka ir Fitzhenry, o 
Warden Warden ir Ocean No. 
5 dirba pilnais garais. Šitos 
dvi mainos yra. gana didelės, 
dirba daug žmonių ir sudėta 
naujausios mados mašinos lio- 
davimui, kaip tai, Joy mašinos 
ir kitokios. Tokios mašinos su 
keliais vyrais per dieną išlei
džia šimtus tonų anglies; o 
mokestis ta pa|i, kaip pirmiau. 
Užtai Fagan ir kiti rėkė kiek 
galint šių mainų darbininkams 
laike streiko, sakydami, pas 
kurį iš jūsų randasi nors kiek 
amerikoniško kraujo, tai eikit 
į darbą. Tad dabar šios dvi 
mainos visaip trukdo, neprilei
džia prie streiko, nors darbi
ninkai labai yra nepatenkinti 
tokia tvarka.

Dirbantiems darbininkams 
jau laikas pažiūrėti, prie ko . 
5uos veda šie save šaukianti 
UMW of A. vadai ir kitokį 
feikeriai. Jau laikas atbusti 
ir visus juos pastumti į šalį ir 
stot į kovingą eilinių narių 
judėjimą, arba į NM Uniją. 
Tik tuomet galėsime laimėti 
savo pradėtus streikus; o prie 
šios jųjų tvarkos mes savo bū
vio nepagerinsirų.

r

Iš LIETUVOS

Šiemet į Lietuvą iš Ame
rikos buvo sugrįžę apie .trys 
tūkstančiai lietuviu.’ Du 
tūkstančiai sugrįš atgal 
Amerikon, o apie tūkstantis 
.pasiliks Lietuvoje. Viso 
amerikonai Lietuvon par
vežė ir praleido apie milioną 
litų. Puiki parama Smeto
nos diktatūrai.
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. ’ U JĮ darbavė. Brooklynaš užgu- -i Dovanų laimėjimui publL pikniką žmonių, tariame šit- kiais bhdaiš bandė pakenkt 
| 1 le’ su 5!’busais, bet Newar- ka išsirinko komitetą ir tas dingą ačiū visiems už atsi- -šiam piknikui, bet tas dar
[ ko draugai pastojo jiems ke- padarė viską sulyg savo ta-

Piknike Buvo tarp 6,000 ir 
7,000 žmonių; Busų ant 
Parko Pribuvo 41; Maši
nų Vienas Tūkstantis; ir 
Keletas Didelių Trokų; 
Lietus Nesulaikė Istorinio 
Philadelphijos P i k n i ko, 
Kuris Suteikė Didelės 

•Reikšmės Mūsų Spaudos 
Simpatingo Rėmimo.
Nors jau buvo rašyta šiek 

tiek apie pikniką, bet jis 
nebuvo galutinai nušviestas,' 
kokiose sąlygose philadel- 
phiečiai rengeši prie pikni
ku ir kokius keblumus. rei
kėjo apeiti. Neapsimokėtų 
daug kp minėti, bet kuomet 
kritikos tyška, smerkimai,

Pritrūko Bušų
Žmonės pradėjo rinktis į 

visas vietas būriais. : Bušų 
pasiųsta 14 jr jie pripildyti 
ėjo į parką. Žmonių-prisi
rinko tarp .400-500 įvairiose 
vietose, o busų> kompanijai 
jau pritrūko, nes apie 30 
busų išsiuntė į*. Atlantic 
City. Kompanija bandė 
gauti kitų kompanijų busus. 
Parke du (draugai - atbėgo 
pas mane ir , sako,:. mieste 
galybės žmonių norrvažiuot 
į pikniką, o busų jau .trūks
ta. Leidausi jieškot telefo
no ; apie už dviejų mylių ra
dęs telefoną, reikėjo laukt 
tris ketvirtdalius valandos

tušti išmetinėjimai tokiame prisišaukiau, nes vielos
padėjime, kuomet masės 
jūra juda ir, tarytum jinai 
^iską nori išspausti iš ke- 
letos dirbančių žmonių ant 
parko, tai reikalinga būti
nai ir paaiškinimas.

Philadelphiečiai šį pikniko 
darbą pradėjo dirbti nuo 
vasario • mėnesio. Phila
delphijos darbininkiškos or
ganizacijos paskyrė tris di
deles dovanas: automobilių,

buvo užimtos. Pagaliaus 
susinešiau su centru, įsaky- 
,mą gaunu pasiųsti nuo par
ko 7 busus. Pasiunčiu 3 ir 
vėl. 2. Linija mašinų eina, 
busai eina, sunku išlyst iš 
parko. . į •

* ♦ . i ) ! * j

Lietus' pradėjo smarkiai 
pilti. Pasiunčiau 5 busus į 
miestą. Busus atsargiai 
prisiėjo siųsti atgal, nes 
kompanija reikalavo tos pa- 

užmokesties. Bušųelektrikinį laikrodį ir radio čios
prie įžangos tikieto. Jie tą draiverius buvo sunku po
viską atliko. Automobilius 
buvo atvežtas su raudonu, 
nauju- troku 1 ant parko. 
Garsinimas pikniko, suvirš 
vienas mėnuo iškalno, buvo 
išvežiota garsinimo ' kortos- 
po visą miestą, lietuvių ap
gyventuose distriktūdse......

Jau iškalno buvo galima 
numanyti, kad į pikniką 
žmonės plačiai važiuos. 
Philadelphijos publikai keb
lus nuvažiavimas į tą parką, 
.todėl padarėm planus sam- 

, dyti busus ir vežti žmones! 
' daug pigiau ir patogiau., 

Žmonės iškalno tikietų ne
labai pirko, vienok už $100 

^išpirko. Mes buvom nusam- 
dę Manayunk busus trimis 
savaitėmis iškalno, bet pas
taromis dienomis prieš pik
niką siautė didelis lietus ir 
tos kompanijos, iškilęs upės 
vanduo, apsėmė^ garadžiui 
^eik visus busus apie 5 pė
das gilio, o vandeniui nu
slūgus, pasiliko molio apie 

*'dvi pėdos ir pusė. Tas įvy
kis sugadino busų inžinus. 
Kompanija pranešė, kad bu
sų negalės pristatyt. Ko
misija buvo nuvykus apžiū
rėt busų ir tokiame stovy
je atradom. Pas mus kilo 

. panika, bet mes niekam 
nesakėm,.o leidomės samdy

ki ti kitos kompanijos busus— 
Merz White Tours; tai buvo 
tik 3 dienos prieš pikniką. 
Su komp. padarėm sutartį 
pasiųsti 8 busus 10 vai. iš 
ryto, o 4 11 vai. Mums svar
bu paaiškinti žmbAėms, 
kaip buvo. Busų vietą su

it darėm centrą,., 658 N. 10th
St., t. y., L.A.R.L. kliube, 

♦ kuris atėjusius žmones nuo 
lietaus įsileido į vidų.' Dr. 
Oželis, kuris turi savo ofisą 
tame kliube, leido vartoti te-

1 lefoną del “Laisvės” pikni
ko, kuriam ir tam kliubui 
tariame širdingą ačiū. Va
dinasi, busai gauta. *

parką Susigaudyti. Atsiva
riau 6-tą busą prie telefo
no, vėl nebuvo galima prisi
šaukti —“line busy”. Gavau 
įsakymą daugiau busų ne
siųst, nes kompanija pri
siuntė kitos kompanijos. 
Vadinasi, ne 16 busų su 
žmonėmis buvo pasiųsta iš 
Philadelphijos, bet 19. Apie 
300 žmonių grįžo į namufe 
delei lietaus ir stokos busų. 
Žmonės nepaisė lietaus, visi 
reikalavo busų, visi reiškė 

! norą važiuoti į “Laisvės” I *
' pikniką. Vieni keikėsi, kad 
busų nėra, kiti keikė prie te-' 
lefono stovinčią draugę, 
kad ji neprisiunčia busų.

Tai šitokiose aplinkybėse 
reikėjo dirbti su busais.

Nuo 658 N. 10th St. pa
siųsta 7 busai, būtų galėta 
pasiųst 12. Pereituose me
tuose šioj vietoj d. Lideika 
suorganizavo 2 busus, o šie
met jo pastangomis pasiųs
ta 7 busai. 1313 So. 2nd ir 
928 Moyamensing Avė.—du 
blokai atstume—išėjo 5 bu
sai, o buvo manyta tik du 
išleisti. 995 N. 5th išėjo du 
busai; Mt. Vernon ir 12th 
St. išėjo vienas būsas; 2513 
Brown St. vienas busas; 
Richmonde prie muzikalės 
salės—vienas busas; 7900 
Eastwick Ave. išėjo du bu
sai, o susirinko žmęnių del 
3 busų. Visose vietose buvo 
perviršis. Frankforde žmo
nės nuo 10 vai. išstovėjo iki 
3 vai. jpo * pietų, laukdami 
buso. i Lietus apsistoję, tik 
apie l’val. po pietų. Žmo
gių piltas''parkas. Busai 
'eilėmis nustoja į tiesias lini
jas, kaip 
fronte.

Tarpe

Pasirodė iš apskaitliavimo 
41 busas; galite apskaitliuot 
tik po 33 pasažierius į busą; 
tūkstąntis mašinų po 5 žmo
nes; buvo keletas didelių 
trokų’; o parko 'vienas tro- 
kas vežė žrhoheš nuo karų 
linijos iki *5 !val. *po pietų. 
Tikrai pasirodo tarp 6,000 
ir 7,000 žmonių buvo “Lais
vės” ’piknike. 1' Vadiriasi, 
P h ii a d e 1 p h i a paklupdė 
‘Brooklyno1 “Laisvės” ! pik^ 
niką, 1 nes Ulmer parkas 
nebūtų sutalpinęs visų bu
sų bei mašinų. Jei nebū
tų ' liję ir jei būtų turėję 
užtektinai busų, tai “Lais
vės” piknike būtų buvę visai 
arti 10,000 publikos. Par
kas prisipildė žmonėmis tir
štai. Kišeninių vagių atsira
do—keliemš žmonėms išėmė 
pinigus; keletos moterų “pa- 
ketbukai” žuvo. Žmonės tu
ri patys išmokti saugotis 
tokioj minioj, nes į parką 
atvažiuoja- ir niekšų—žuli- 
kų.

’ Lietuviai neatsargūs. Ki
ti nešiojasi piniginius “pa- 
ketbukus” užpakaliniam ke
linių kišeniuj. ir da beky
šojau! iš kišeniaus. Ren
gėjai tokiose vietose neatsa
ko. Būtume geriaus galėję 
prižiūrėt parką, jei būtume 
turėję užtektinai darbinin
kų. Visi draufai ir drau
gės po kelius darbus dirbo. 
Dalis darbininkų užkimo ir 
yisiškai persidirbo. Mes, 
parko darbininkai;' negau
name jokio atlyginimo; mes 
dirbam pasiaukoję darbinin
kiško judėjimo naudai, b del 
mūsų palaikymo spaudos, 
spaudos, kuri šviečia darbi
ninkų atsilikusį protą ir 
juos jungia prieš bendrą 
priešą—kapitalistinę vergi
jos sistemą. Dalis žmonių 
tuojau’s keikiasi, plūsta, 
smerkia, kritikuoja, pakar
todami, bet jie nejaučia ir 
neįkainuoja, kokis sunkus 
darbas surengti tokį pikniką 
ir dirbti jame su stoka dar
bininkų, su stoka stipraus 
atsargos komiteto. Daug 
ką pamatai po laikui, bet ne
galima įvykdinti to ūmu lai
ku. Pareiga kiekvieno dar
bininko turėtų būti apgailė
siant ir pagelbėt trūkumui.

Prieš pikniką buvo rašy
ta ir raginama, kad apielin- 
kės draugai organizuotų 
busus. Buvo manyta, kad'
Riverside, Camdenas, Gibbs- Bimba, 
town, Chesteris nepajėgs rhis, pasakė gerą prakalbą 
pasiųsti busus. Camdeno d.- likosi po Jos surinkta au-- 
Lastauskienė, Ląudenskas ir kų keli desetkai dol.

ko draugai pastojo jiems ke
lią su 3 busais, Elizabethas rimo. Nekaltinkit Philadel

phijos draugų, nes jie kitką 
dirbo ir prie to nesikišo.

Automobilių laimėjo ame
rikonas William Marrison, 
,151 W. Wilkes-Barre St., 
Easton, Pa.; laikrodį—Sam. 
Wilson, 1903 So. 5th St., 
Philadelphia, Pa., daržovių 
biznierius; radio laimėjo 
“Laisvės” skaitytojas Ch. 
Balonis, 1125 Brandywine 
St., Philadelphia. Visi daik
tus gavo. Automobilio lai
mėtojas Marrison žada pa
aukoti ^Laisvei” $20; jis bu
vęs bedarbis.
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Mes, philadelphiečiai, var
de visų atsilankiusių į šį

2 busais ir mašinomis. 1
Milžiniškų busų atėjo iš 

tolimesnių kolonijų. Maši
nų buvo iš Mass, ir Conn, 
valstijų, šitas piknikas pri
klausė ne tik vienai Phila- 
delphijai; jiš priklausė apie- 
linkei, jis priklausė mūsų 
minėtų organizacijų .apskri- 
čiams. Čia draugai, paste
bėję trūkumus, reikėjo pa
tiems mestis į darbą, labiau
sia į parko tvarkos darbą. 
Nuostolių padaryta už kele
tą desėtkų dolerių: stiklų 
žuvę, bonkų žuvę ir kitų 
dalykų. Philadelphiečiai ner 
galėjo atsitraukt nei minu
tės, nes visi dirbo sunkiai ir 
negalima buvo viską prižiū
rėti.

Viskas Išėjo Anksti ’
Nors maisto ir gėrimų 

buvo atgabenta su dideliu 
rezervu, vienok viskas išėjo 
pirm laiko. Sulyg tokio pik
niko, Vytauto Parkas labai 
tinkamas, gi baras perma- 
žas. Parkas jau paimtas ki
tiems metams.

Philadelphijos “Laisvės” 
piknikai visados duoda gerą 
programą. Pereituose me
tuose mes turėjom gerus at
letus: Požėlą, Bertašių, 
Gardnerį ir visą eilę geres
nių atletų, kurie išpildė pro
gramą. Turėjome keletą 
chorų iš kolodijų.

Programa
Šiemet vėl pildė progra

mą 5 chorai, 3-rys poros at
letų ir beisbolininkų tymas.

Drg. Mizara buvo pirmi
ninku ir jis, hiatesi iš tolo, 
kankinosi iš visų Jėgų, rėkė', 
semdamas energiją iš visos 
krūtinės. Gaila, kad tie bu
sai mus sutrukdė; mes bu
vom pasirįžę parūpinti gar
siakalbį. Neteko išgirst pro
gramos, bet iš tolo belaks
iant su reikalais, matėsi mū
sų gabioji Šalinaitė, Sietyno 
Choro vedėja, iš Newarko, 
vedė chorą, atvaizdino aL 
skiromis grupėmis proleta
rinius gestus, proletarinius 
impulsus. Brooklyno Aido 
Choro vedėjas V.Žukas link
smino publiką proletarinė
mis dainomis, Bangos Cho
ras iš Elizabeth, vadovybė
je V. Žuko, vėl' dalyvavo 
mūsų programoje. Bangos 
Choras pasitarnauja antru 
sykiu. Sietyno Choras ir 
Aido Choras veik žėdną me
tą dalyvauja programoje. 
Lyros Choras iš Philadelphi
jos taipgi gerai pasirodė. 
Tarpe chorų programos A.

“Laisvės” redaktb-

lankymą, visiems darbiniu- Įabiau užinteresavo žmones, 
kams ir visiems tiems, ku- į 
rie visokiais budais pagel
bėjo sūrengt šį pikniką. Mes 
ačiuojam Dr. Oželiui, kuris 
leido vartoti savo ofise tele
foną, 658 No. 10th St. del 
busų sutvarkymo; tai buvo 
didelis pasitarnavimas. 

I r ‘

Dr. Kaškiaučius, mūsų dai-. 
nininkė Menkeliūniūtė* taip
gi atvyko į mūšų pikniką. 
Visi žymiausi biznieriai at
vyko į pikniką. Mes atsipra
šom visų tų, kurie smerkė 
nius už trūkumus, nes mes 
nępajegėm daugiau darbo 
padaryti. Ateityj gal pada
rysim geriau. ’

Opozicijos kankiniai viso-
1 l.L.i--- —---——’----------------

|Jie bandė pakenkt pereitais 
metais, bet niekas iš to neiš
degė. Parko savininkai aiš
kina, kad jie prieš pikniką

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Krautuvams proga įsigyti Sovietų 
žuvies už ženią kainų
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Ko

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

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

I 

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
pinigus, kaina tik 3c už knygutę

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

Knygelėje telpa sekanti klausimai į kuriuos autorė duoda atsakymus:

( ’ J

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

' ‘ I

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

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
41 Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo
i Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainas?

5. Kokia Yra Alga Kohiunistū Partijos Nario,
' . Dirbančio Fabrike?

kad rodos karo

6,000 ir 7,000 
Žmonių

Mašinos • juoduoja, jose 
mirga žmonės. Lietus Ii j a, 
J)et žmonės tarytum tyčioja
si iš jo-T-rvaikščioja ir tiek.

Lastauskas dėjo pastangas, ~ “
ir jie’ 3 dfaugai iš vakaro lėtų programa: viena pora 
šuorganizavo milžiriišką bu- ritosi iŠ Frankfordo (pavar- 
są iš 40 sėdynių; tik mes džių nežinau); kumštininkų

Po prakalbų prasidėjo at-

jiems prigeįbejombiskį su 
mašina. Kas; galėjo sakyt, 
kad Gibbstown, draugai, kur 
Senas Vincas gyvena, suor
ganizuos milžinišką troką? 
Baltimorės .draugai gerai 
pasirodė—du busus ir pri- 
vatiškomis mašinomis atve^ 
žė 100 žmonių. Readingas 
—du busu, Eastonas— du 
busus, Chesteris — vieną. 
A.L.D.L.D. 6-to Apiskričio 
draugai ir L.D.S.A. 5-to Ap
skričio draugės gerai pasi-

pora boksavosi, girdėjau, 
kad Reds Villa nugalėjo sa- 

,vo oponentą; ant galo ritosi 
mūsų nuolatinis ristikas Jo
nas Bagočius, kuris savo 
oponentą parvertė. Žmonės 
atletais, matyt, labai užsiga
nėdino, nes trukšmingai bu
vo šaukiama: “nepasiduok, 
laikykis, duok tam... kam 
jis tave muša!” Preiso ma
šina aplipus žmonėmis, sun
ku prašalint, ant troko apli
pę.
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6. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?
7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje?

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

9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuvės Komitetus?
11. 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 Augštesnį Mokslą ?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje? 
1

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 į 

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

Kūdikius į Valdžios Įstaigas?
22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug

Už Tai Reikia Mokėti?
23. Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu J)abar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovietų Valdžiai?

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

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

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

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

Atsiekė Rusijos Darbininkai?

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

Rašykite: 'laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. (
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SIS TAS IS LIETUVOS
Rašo P. š.

n

Nors šiuo laiku nemažai kas nuvažiuoja 
Lietuvon ir vėl sugrįžta, ir plačiai apipasa- 
koja bei aprašo tenaitinę padėtį, vienok 
sugrįžus man, su kuo tik sueinu, kiekvie
nas duoda įvairiausių klausimų. Daugiau
siai klausinėja apie ekonominį ūkininkų 
gyvenimą, paskiaus apie krizį ir tt. Taigi 
čia bandysiu šiek tiek pabrėžti ant viršmi- 
nėtų ir kitų klausimų.

Ūkininkų Padegs
Lietuva, su maža išimčia, yra žemės ūkio 

šalis. Iš žemdirbystės ten pasilaiko ne tik 
patys žemdirbiai, bet ir daugelis visokios 
rūšies veltėdžių. Fabrikų mažai tėra. O 
kad ir įsikuria kokia nors išdirbystė-fabri- 
kas, tai tas ūkininkų gyvenimo nei kiek ne
pagerina, nes ką tik pradeda Lietuvoj ga- 
mint, tas tavoras pabrangsta, pav., cuk
rus, dėgtukai ir kt. ' Taigi, rodos, ir Lie-? 
tuvos valdonai turėtų daugiausiai domės 
kreipt į žemės ūkį, į ūkininkų gyvenimą. 
O vienok daroma atbulai: į ūkininkus kuo 
mažiausiai domės kreipiama. Daugiausiai 
domės valdonai kreipia į “krašto apsaugą,” 
geriau sakysim—į buržuazijos apsaugą, į 
kapitalistų ir kunigų apsaugą. Šiam rei
kalui išleidžiama daugiau negu pusė visų 
šalies įeigų. Kiek Lietuva užlaiko kariuo
menės, tai yra militaristų slaptybė. Bet su 
kuo tik pakalbėk apie tai, visi tvirtina, 
kad Lietuvoj yra perdaug kariuomenės. Gi 
žinoma, kuo daugiau šalis užlaiko kariuo
menės—veltėdžių, tuo šaliai, tai yra gyven- 
tojams-darbininkams sunkesnis gyvenimas. 
Taipgi ir įvairių valdininkų visur pasirodo 
perviršis; kai kur jie visai nereikalingi. 
Pavyzdin, viename Trakų apskr. mieste
lyje nuolat užlaikoma agronomas ir veteri- 
norius. Klausinėjau pas vietos ūkininkus, 
kokią naudą turite iš veterinoriaus, gyvu
lių gydytojo? “Mes nežinom”, atsako ūki
ninkai. Girdi, jei keno arklys ar karvė 
apserga, parvežam veterinorių, jis apžiūri, 
patrauko pečiais ir duoda suprasti, kad 
nežino, kas gyvuliui yi;a. O jis gauna nuo
latinę algą, kurią, be abejonės, sumoka tie 
patys ūkininkai, mokėdami perdidelius mo
kesčius pagal šiuos sunkius krizio laikus. 
Taigi visa toji veltėdžių didelė “armija” 
ir užgulus visu sunkumu ant ūkininko pe
čių.

Didelis Skirtumas žemės Ūkyje Laike 
Trijų Metų

Apsilankiau Lietuvoj 1929 metais, pas
kiau, praleidus 3 metus, vėl nuvykau 1932 
metais.
padarė Midelį skirtumą žemės ūkyje, ūki
ninkų gyvenime: ekonominė ūkininkų būklė 
žymiai pasunkėjus. Pirmiausia pamačiau 
didelį pinigų badą. Nuvykus Lietuvon 
1929 metais, laike 4-rių mėnesių buvimo 
ten, tik keletas vietos ūkininkų kreipėsi 
pas mane pinigų pasiskolinti. Gi parvy- 
kus šį kartą, kasdien ėjo po kelis; ėjo iš 
arti ir toli. Tuoj po mano parvykimo pa
sitaikė kokia ten šventė, tai tą dieną net 
devyni buvo atėję pinigų pasiskolinti. Ir 
tokių “svečių” lankymasis nesiliovė per iš
tisus metus! Atvažiuodavo net iš kitų vals
čių visai 'nepažįstami. Mat, išgirdo, kad 
parvažiavo amerikonas, tai ir važiuoja ant 
giliuko. Daugelis pasiūlydavo tokias sąly
gas: paskolink 500 litų, tai vekselį išduoda 
1000 litų,—dubeltavoja... Mat, prispirtas 
bėdos, turi gaut paskolą ant žūt-būt 1 Kiek
vienas išpasakoja savo bėdas: vienas netu
ri* karvės, su mažais vaikais prastai maiti
nasi; kitas neturi arklio, nėra kuom žemė 
dirbti; trečias—pabaigė maistą, nes praeitą 
rudenį, reikalui verčiant, perdaug grūdų 
išpardavė; ketvirtas-atsigint nuo antstolio, 
lįris už skolas viską paima?. Paklausus, 
kas pasidarė su jūsų ūkiu, kad taip sulindot 
į-skolas ir dąr lendate? gauni atsakymą, 
kad ką ūkininkas turi parduoti—turi pu
siau dykai atiduot, tai yra ne daugiau pu
ses to, ką gavome 2—3 metai atgal. Bet 
ką mum reikia pirkt krautuvėj—kainos tos 
pačios, kokios buvo keli metai atgal; o kai 
kas dar pabrango.

Dabar palyginsime ūkininkų produktų 
kainas, kokfos buvo 3—4 metai atgal ir

Pasirodė, kad trijų metų laikas

šiandien. 1928—29 metais rugių kaina, 
pavasary, buvo 20—22 litai centneris; rude
nį tais pačiais metais—12—14 litų. Gi 1932 
-33 m. pavasarį rugių centneris kainavo 
12—14 litų, gi rudenį —6—7 litai. Tokia 
pat norma ėjo ir kitokių grūdų kaina. Su 
gyvuliais irgi tas pats: kokia karvė i trys— 
keturi metai atgal kainavo 200 litų, dabar 
100 litų sunku gautini įsu arkliais dar blo
giau, -Mae per tris metus atpigo dviem treč
daliais. Trys metai ūtgal už kiaušinių de- 
sėtką mažuole provincijos miesteliuose* bei 
kaimuose reikėjo mokėt 1.50 1.80 lt., o da
bar 10 kiaulinių nupirksi už 50—60 liet, 
centų! Tryį: metai i atgal degtukų dėžutė 
kainavo 10c. • visuomet už kiaušinį ūkinin
kas gaudavo’ dėžutę, degtukų, o dabar už 
du kiaušiniu ne visur gausi dėžutę degtu
kų: jei dideli■ kiaušiniai, parduos už du; 
jei mažesni, reikalauja 3-jų. Su cukrum 
dar blogiau r 3 metai atgal už kilogramą 
reikėjo mokėt 1.25 lt., o dabar 1.35, smul
kaus, ir 1.70 lt. plyčiukėm. Mat, dabar 
cukrų gamina Lietuvoj. Geležiniai daiktai 
ir žibalas nupigo 10 nuošimčių, o šiaip 
smulkūs daiktai krautuvėse, kuriuos ūki
ninkas vartoja, laikosi tų pačių kainų, ko
kios buvo 3 metai atgal.

Pereitą žiemą sviesto kilogramas pro
vincijoj (ne, miestuose) kainavo 3 litai (ki
logramas — apie pustrečio amerikoniško 
svaro), gi vasaros laiku sviesto kilogramą 
parduoda už 1 lt. 80c. Gi trys metai atgal 
vasaros laiku sviesto kilogr. kainavo 5 li
tai. Trys metai atgal avis kainavo 18 litų 
ir daugiau, gi 1932 m. 7—8 litai. Veršiukai 
nuo karvės praeitą pavasarį kainavo 6—7 
litai. Vėlyvesnį, kurie atsirado vasaros 
laiku, jau pakilo iki 10—12 litų. Veršiuko 
oda trys metai atgal atnešdavo ūkininkui 
6 bei 7 litus, gi dabar—pusantro ar du litu. 
Geriausiai ūkininkai galėjo šiek tiek pasi
pelnyti, tai ant taip Vadinamo bekono”, 
taį yra vidutinio amžiaus ir vidutiniai pa
penėtų kiaulių.- Mat,i jas: supirkinėdavo 
Anglijos bei kitų šalių pirkliąi.Bet pada
ryti bekonui tinkamą penimį dar ne, visi 
ūkininkai moka. Kitas nuveža į supirkinė
jimo “bekonų” punktą didelį įpenėtą peni
mį, sveriantį kelioliką pūdų, pirkjiąi apžiū
ri ir brokuoja,—perriebus, sako jie. Todėl 
dideli ir dikčiai įpenėti penimiai pereitą 
žiemą buvo labai pigūs, palyginus kainą 
3-4 metai atgal. Pavyzdin, aš pats, apsili- 
kęs Lietuvoj žiemavot, Aukštadvario mies
telyj turguj nupirkau penimį už 135 litus 
($13.50). Grynos mėsos buvo 11 pūdų arba 
440 svarų. Ir ūkininkas, nuo kurio pirkau 
penimį, buvo labai dėkingas man, kad ma
žai derėjausi; užtai jis veltui atvežė peni
mį man į namus—12 kilometrų. Reikia pri
minti, kad daugelis tokių ūkininkų, kurie 
parduoda nupenėtas kiaules, patys be mė
sos pasilieka, kad tik pasidaryti ant būti
nų reikalų kokį šimtą litų. Ir šis ūkinin
kas, nuo kurio aš pirkau penimį, pasisakė, 
kad iš savo ūkio jis gali nupenėti per me
ntus, tik vieną didelį ir vieną mažesnį. Dide
lį, girdi, turiu parduoti, kad sudaryti mo
kestis už žemę ir kitiems reikalams, o ma
žesnį sau pasiskersiu. Sako, vasarą vis 
tiek mėsos neturėsime.

Tai taip dalykam esant, ūkininkai kas
met žymiai grimsta į bankrūtąj1 į nusto- 
jimą savo ūkių. Keturi metai atgal, ants
tolio (šerifo) vardas retai buvo' girdimas; 
ūkių pardavinėjimas iš varžytinių buvo ne
paprastas nuotikis. Gi dabar nerasi mies
telio nei kaimo, kur antstolis nebūtų po kelis 
kartus .atsilankęs. Jis veltui niekur neva
žiuoja,—jei ir nieko meparduoda iš varžy
tinių, vis tiek kas nors jam turi apmokėti 
už jo kelionę; O jis lupa po 2 litų ant ki
lometro už savo kelionę. Antstolių kelionės 
nemažos, nes visam apskrityje yrą tik vie
nas antstolis. Pavyzdin, Trakų apskrityje 
antstolis sėdi Kaišiadorių miestelyj, gi iš 
Kaišiadorių į Onuškio valsčių yra apie 
60 kilometrų. Taigi, vienas nuvykimas į 
Onuškio valsčių, žmogui, kurio reikalais 
antstolis važiuoja, išlupa 100 litų be niekur 
nieko! (Apię antstolius parašysiu žengiau).

ALDLD 12.to Apskričio Ko
si miteto Posėdžio Nutarimą!

ALDLD 12-to Apskričio ko
mitetas turėjo posėdį, 2 d. 
rugsėjo. Posėdyje dąlyvąvo 
visi komiteto nariai.

J Apskričio organizatorius F. 
Kuklys išdavė raportą, ka<J 
jįs buvo atsikreipęs į kuopas, 
kurios dar nėra mokėję mo
kesčių už šiuos metus į Centrą. 
Draugas; Kuklys paaiškino, 
kad 114 kuopa Troop, iPa.; 
kuri dar nemokėjo: nei už. vie
ną narį į Centrą, .visiškai ne
davė atsakymo į atsijiępimą.

(Nutai:ta atsikreipti į Sęran- 
tono veiklius draugus, kąd jie 
pagelbėtų 114 kuopai sūsitvar-

• j • ; i

kyti.’ Taipgi nutatta atsikreip
ti į- 229 kuopą' Lee Park, nes 
ir šita kuopa dar'nėra' mokė
jus už šiuos metus į Centrą.

Paaiškėjo, kad 43 kuopa 
Wilkes Barre labai silpnai mo
ka duokles. Pakelta klausi
mas, kas yra priežastis šios 
kuopos atsilikimo. Nariai 43 
kuopos paaiškino, kad pas jų 
kuopos narius nėra sutikimo, 
o.perdaug ypatiškumų., Tokiu? 
draugus negalima vadinti kla
siniai susipratusiais veikėjais, 
jei jie užsiimdinėja ypatišku- 
mais, kas kenĮųą ; organizaty- 
viam dąrbui. , ■ s ,

Toliau imta - apkalbėti kas 
link ateinančio ALDLD va
jaus, ' nes' ’’riiatdši, kad dabar 
galima • gauti naujų narių, nes 
įstojirhas tik 10 centų,' kas

yra kiekvienam prieinama.
Niįta^ą : ku^pmpį

kvotą pagal didumą kolonijos. 
Kurios kuopos išpildys nuskir
tą joms kvotą, tai bus įrašytos 
į; apskričio knygas, o vėliaus 
bus nutarta veikėjams dova
nos.

Wilkes Barriams nuskirta 
gauti 12 narių, Scrantonui 10, 
Binghamtonui 9, Plymouthui 
8, Pittstonui 6, Plains 5, Nan
ticoke 5, Forest City 4; Inker- 
manui, Edwarsdyillei, Trbpp- 
ui ir Lee Parkui po 2 nariu.

Nutarta turėti Dr. Ji J. 
Kaškiaučiaus maršrutą sveika
tos klausimu. Gauta huo Dr. 
Kaškiaučiaus; atsakymas, kad 
jis atvyks į šią apieljnkę su 
mdršrutu pabaigoj gruodžio 
mėnesio arba sausio mėnesį.

Buvo nutarta turėt ir kitą 
kalbėtoją, kuris sykiu būtų su 
Dr. KaškiauČium,ir kalbėtų po 
litiniais reikalais. t

Bet kadangi Dr. Kaškiau- 
čius čionai atvyks vajui užsi
baigus, tai reikės kitaip ap
tarti.

Pakelta klausimas kas link, 
Amerikos Komunistų Partijos 
keturiolikos metų įsikūrimo 
sukaktuvių. Nutarta pasiųsti 
pasveikinimą su $3.00 auka.

V. Glaubičius.

STRATFORD, Ont., Kana
da. — Čionai išėjo įystrėi- 
ką šeši šimtai rakandų dar
bininkų. Jie reikalauja algų 
.pakėlimo ir trumpesnių dar> 
bo valandų.

25c

25c

Į
Ii -

50c
Visos už $L00

£ ' I

ALDLD Skelbia Knygą Išpardavimą
Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švięskites. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

r.

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

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

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

ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Paraše M. Ją- 

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

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

Istoriją Amerikos Darbininką Judėjimo
Istoriją Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros popieros ir verta' kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdafyta.

Kaina buvo $1.50. ;Dabar 25c
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A'. Bim-

L ba. Kiekvienas dą^bininkas ir darbininkė pri- 
. valo. perskaityti šią . knygą. Grąząaį. ąpdąry- 
' ta'ir turi 608 puslapių

Kaina buvo $2.25. Dabar 50c
Darbininkiškų Brošiūrų už 25fy( Visos už $1.0Q

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

J. Kaškiaiičius. Geriausia knyga apie žmo- 
gąųs kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

• Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c 

t. 7- '

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

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kainą buvo $2.00. Dąbar 25c

Istorinis Mąteriąliaymąs. Parašę H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdarytą. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabap 25<;

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B, Bu
din. Labai naudingą ir reikalinga knyga. 336

" puslapių. Apdalyta. Kaina buvo $f.5O. Dabar 25c
Vienas tpnjąą, Lenino Rąšt^,. 25c

Visos kpygos tik $1.00
• ■ ■ f •' f V t . , •

Trys Knygos Apie Religiją už $1..QO
Religija. Antras tomas. Parašė Dr/ S; >Matulaitis; |
■ : > Khyga tūri. 250 i puslapių. > Grąžiąįi apdąjdyfa^ i 

h Išaiškiną iš kur ą.tsirado visokie “šventieji,” 
. “stebuklai,” “šventės” ir Tikras šaRinią
‘ mių‘apie tikėjimą.1 ' Kainą 7;5c

Kunigo išpažintis. Parašė buvęs kunigas P\ Viliu-’ 
nas. t Tai. gana įdomi. kąy$ele. JRųąįąpių 56i (

. I ' - • ■ ' ' ' ; M < t / / Kainą 5c,
■ ■ ; - > ! t !■<..< .i . .f - I /'*•

Komunizmas, ir Krikščionybę. Parašė vyskupas W.
M. Brown. Knygoje yrą daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių. 1 ’

Kainą buvo $1.25 Dabar 25c
, Visos kartu už $1.00

Gamtos ir Mokslo Knygos “Ž 50c.
^asąulią StębpWbaif Parašė Dr. J. J. Kaškiaučiųs. > 

Knyga labai naudingą, ir verta ki^kviepam 
darbininkui bei? darbininkei perskaityti. 416 
puslapiu. Apdaryta/Kaina buvo $2.00. Dafcar 5Qc

Atmosfera Arąb Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Para
še Dr. AL Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

Kaina buvo 75c. Dabar 10c«
Abi knygos kartu perkant 50c

Įdomiausi 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 50c

i

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. Ka>na 50c

Abi knygos tik $1.00

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

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma ,Vokietijos social patriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar 

r t , ■ i ‘ ' j * s e
, Politinės Ekonpmijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno- 

ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga. 256, puslapių. Apdaryta.

' Kaina buvo $1.50. Dabar
Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 320 puslapių.

Labai naudinga. Kaina buvo $1.75. Dabar

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

R. Mizara. Knyga turi 3Q0 puslapių. Daug 
paveikslų iš* Sovietų Sąjungos gyveninio. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie
čių valdžios. ‘ Kaina $1.50. Dabar tik 75c

Įvairios Apysakos
Aliejus. Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary

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

Karas Lietuvoje. Parašę M. Gromov, vertė D. M. 
Šolpmskas. Vieną 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, 
revoliuciją 19l7 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš. labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Vrangelį ir j 
“Ar Girdi Jų Balsus?*’ apysaka iš Amerikos 
farmerių'kdvų. ši knygą turi 288 puslapių ir 
yra apdarytą gražiais popieriniais viršeliais.-

, . (Jos kaina $L25, bet šio išpardavimo metu tik 
* H $1007 Kas dąbar stos į ALDLD, tai gaus ją 
V t. vel&iJ*. . ; ,. ' . . ‘ ‘ ' i ■■

GALINA TRAUKTI PĄSIRENKANT BILE
: K;URIA KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirksuž $3.00 Knygą Vertės, Gaus tik už $2.50
Prie Kiekvieno Knygą Seto Duodame Visai Veltui 

Knygą ^VYTlilĮK” Kuyi fun 288 Puslapią, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkišką Eilią Knyga

čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

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



SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

APIE “LAISVĖS” PIKNI
KĄ PHILADELPHIJOJ

laiko kapitalistinis 
Greitai ta nudėvėta 
visai susmuks.

ši Nacionalė Mainierių UnL 
!ja tai visiems kapitalistams ir 
i valdinįnkamą nervus gadina.

šiuose i Rugsėjo 1? d. McKeesporte

l ! f’' tM -i
Veisiej iškis.

Man yra Nuostabu

NIKAS

Kviečia RENGĖJAI.

Penktas Puslapis
I^madienis,

Ketur iy Apskričiy MainieHy Streikas
jos,, kur peikiama,; NRA planas 
ir numaskuojajna senosios uni
jos viršininkai, šerifas ragi
no, kad reikia neprisiteist tų 
“raudonųjų ir jūsų tarpą;” sa
ko, ‘tokius pagavas tai tik ųžt-

SUTERSVILLE, PA. i
Šioj apielinkėj mąinieriai pil

noj galioj streikuoja. Tą jau 
pripažįsta ir pati kapitalistų 
spauda, kad “daug mainierių 

^tnetė darbą.” Geras, darbininkų 
skaičius jau pirmiau streikavo, I smaugt, 
bet kapitalistų laikraščiuose tas 
streikas buvo slepiamas nuo 
darbininkų.

Dabar streikas yra 
apskričiuose: Allegheny, West- i buvo didelis darbipinkų susirin- 
moreland, Washington ir Green.' kimas. ■. Buvo, mat,, gailinta,

Angliakasiai jau pritrūko kad pliepo darbininkai bus šau- 
kantrybės dirbt užd’yką. 1 kiami -.mest >darbą -ir prisidėt 
* Laike pikieto p?ie Pittšbur- , prie tstreiko. . Bet nuvykus į tą 
gho Anglies Kompartijos Tugsė- ’ susirinkimą pasirodę kaip tįk 
jo 13 d. bosai buvo pasišaukę atbulai. Tau jb,ųvo( -politikierių, 
šerifą su jo pagelbininkais; išsigarsinimas prieš šiuos rinki- 
bet tik pats šerifas .kalbėjosi su. rnus į įvairiaswaldyieteso žmo.-. 
pjkietuotojais ir sakė• leist:į-dar-•; nių buvo susirinkę- į įaTką-apiė" 
bą visus formanus ir tuos,' ku- 5,000.
rie pųmpas prižiūri, .Taipgi; Kajp streikas eis tęŲąųš, apie 
£ėrifa^ ,klaupė, !ąr> čionai herai tai- bu$ daufeiaj vprfcme§ta VLįis- 
^atinama- atsišaukimai ^Aujor.yėje 
sios, Nacidnalės ‘Mainierių Uni-

“Saulės” num. 68 buvo štai 
kokis aprašymas:

“MASKVA, Rusija, —, Kar
dinolas Innitzer, iš Austrijos, 
aprašinėja, būk Rusijoj pla- i 
tinasi žmogėdystė iš priežas-1 
ties didelio bado, kur jau iš
mirė apie milionas gyventojų, 
per ką žmonjs> pradėjo pa
pjauti savo vaikus ir juos val
gyti. Kardinolas sako, kad ir 
suaugusieji vieni kitus papjau- 
ja ir valgo.”

Ištikrųjų man nuostabu’ Net 
kapitalistinė spauda rašo, kad 
Rusijoj šiais metais yra puąė-, 
tinas javų derlius. Bet, žinoma, 
iš tokio laikraščio, kaip “Sau-' 
lė,” tai nėra ko nei stebėtis. 
“Saulė” pasilikus ■ nuo kitų 
laikraščių- daugiau, negu 50 
nįetų atgal. Tai ir iš jos raš
to pasirodo.’ Pradeda apie 
Maskvą, Rusiją,, o paski&uJš htę 
klysta-ant Austrijos karęlipolo..

Kardinolas Innitzer turėtų 
dar pasidžiaugti tokiais dar
bais, nes tai labai tinka katali
kų tikėjimui. Bet Rusijoj to 
nėra, nes jinai eina prie lais- 
vamanybės ir socializmo bū
davo j imo savo šalyje. Mat, 
tas kardinolas gerai žino, kad 
po antros Penkmetukės, tai 
Sovietų Sąjungoje liaudis jau 
visai nereikalaus tokių juod-

Varnių. Tuomet (Sovietų Są
jungos industrija pakils' augš- 
čiau Amerikos. .Ir Sibiras, ku
ris buvo darbininkų kankinimo 
ir kalėjimo vieta, pasiliks pa
sauliniu centru. Tuomet kuni
gijai darbo daugiau nebus.

i Štai ką sako vyskupas Wm. 
Brown: “Pirma, negu žmogus 

| pramoko žemdirbystės, jo 
maistas buvo gaunamas iš vai
sių ir riešutų, medžioklės ir 
žuvies. Kuomet pritrūkdavo 
maisto šaltinių, tai gentėš, gy
venančios kaimynystėje, su vie 
pa kita kariavo, k,ad laimėjus 
karą suryti tuos, kurie liks su
mušti.”

Čia pasakyta didelis faktas. 
Kunigai ir kapitąlįstai dar tų 
laikų turi papročius. Tik da
bar jie1, "■ katą laimėj4, žmones 
“nesuryja.” Jie ‘‘‘ryja’”' tik tur
tins. ,| Kas yra tie kairų rengė
jai ir jų provokatoriai?

Daugiausia kapitalistai ir 
kunigdi.1 ^TAš ‘ į>Afs • Aė^tHjos 
^ardiholas Innitzer, yrą provo
katorius. Toliaus vyskupas 
Brown aiškina:

“Tam 'ląil^dtaVhyJ /yti into
nes buvo doras 'dalykas; ir 
žmogėdystė, kaipo doros pri
pažintas dalykas, veikiausia 
laikėsi .apie du šimtu tūkstan
čių metų ir nusitęsė net į ga
dynę sehojo biblijos įstatymo, 
žmogėdystės paprotys buvo 
laikomas tokiu doru Ir šventu, 
kad,/ laikui bėgant, surytos

J ' r ' Užmogiškos aukos; buyo . pripą- 
žintds dievaisf (išganytojąi?, iy 
gėrimas jų kraujo ir valgymas 
jų kūno sudarė ‘viešpaties .va
karienę,’ kurioje dievas buvo 
valgomas. - :

“Iš žmogėdystės yra kilęs ir 
mūsiškis šventosios komunijos 
sakramentas, susidedąs iš duo
nos ir vyno.” >

čia yra neginčinami faktai. 
Vadinasi, krikščionybė prasi
dėjo su žmogėdystė. Ir apie 
tai rašo ne koks paprastas 
žmogus, bet episkopalų vysk. 
Tad tam “Saulės” kardinolūi 
reikėtų džiaugtis, 6 nė d’ejūoti, 
sužinojus-, kjąd Rusijoj praside
da žmogėdystė, • , >

Bet. tokiem^; . kardinolams 
rūpi ne ta -žmogėdystė. Jiems 
rūpi sava propaganda,: įšj ku
rios jie kraunasi sau turtus. 
Tačjąųs. „Sovietų .Sąjungoje t.o.- 
k’ių ' ^išradimų” apie žmogėl 
dystę nėra. Priešbibli j iniai 
laikai jau negrįš, lai, tie kardi
nolai* nesididžiuoja.

(Sovietų) Sąjungoje randasi 
naujd gadynė.Tenais buda- 
vojama industrija — socialis
tinė industrija. Sovietų Są
jungoje kyla mokslas. Darbi
ninkai lavinasi ir atmeta tuos 
religinius burtus, kuriuos pa- 

pasaulis.
religija

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
leido paskąlas, kad būk par
ko svetainė sugriuvo, kad 
neleis laikyti pinkiko, kad 
būk.parkas pasemtas ir pik
nikas neįvyks. Veltui buvo 
viskas. Žmones jų zaunoms 
netikėję. Šioj gadynėj sun
ku žmonep tankiai apgąudi- 
nėt. ■ ■ ■ ■ • bš-.i')-

Piknikas moraliai bei ma-t 
‘terialiai pavyko; kaip buyo 
tikėtasi. ■ • • • ’■ •> : ’ ’ į ‘ 1

Ant rytojaus1 table parkę • 
buy.o. keletas colių vandens, 
nuo didelio lietaus.

Philadėlphiečiai nepaten
kinti, kad artimesnių kęlo-. 
nijų draugai nepadėjo dirbt 
ir pridaboti parko tvarką.

Su Dainomis, Prakalbomis ir Kitais Įvairumais

Kalbės D. M. ŠOLOMSKAS, P. BUKNYS ir nuo Jaunuolių—J. ORMAN

Nedėlioję, 24 d. Rugsėjo-Sept., 1933 
' ANT NEW POND EŽERO KRANTO, NORWOOD, MASS. { 
PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTE; PROGRAMA 3-čią VALANDĄ PO FIETŲ

RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ T FRAKCIJOS PIRMAS DISTRĮKTAS
Prftgrąmoįe Dalyvaus,: ,Sof Bostcmo^Norwįrtqdo, Stoughtono it. Montello Choi’ai; 

Worcester Merginų Oktetas ir' Dramatiška Grupe/ Kurią! VadOvdūs B. L. ŠALINAL 
Tė iš Brooklyn, 1^. Y.. \ < f : [ rh . ; ■ i H

. ŠOKIAMS MUZIKANTAr” '', ''' ' C ' •ŠOKIAMS G•' ( *J ‘ ’ JiJ i » ” ' • » ’ f
Kviečiam darbininkišką visy omen j skaitlingai suvažiuoti* ir turėti smagų laiką/. 

Taipgi paremti plačiai Vaidiną darbininkišką judėjimą.
P. S. Jei ir lytų tą dieną, tai parengimas įvyks Lietuvių Svetainėje, 13 St. George 

Ave., Norwood, Mass., ir ta pati programa bus duodama svetainėje. Todėl kaip vieti
niai, taip ir iš plačios apielinkės skaitlingai susirinkite.

' f U . ’f

KELRODIS: Iš visų pusių, važiuojant, reikia davakiudti iki No. IT kelio, o No. 11 keliu- 
važiuokite iki Wilson St. Ir Wilson St., Norwoode, įvažiuosite tiesiai į pikniką

AlMOSDEi. PADENGIMO LESŲ JAUNIUM JO 
DELEGATO Į PARYŽIAUS KONGRESĄ

Draugai ir draugės, dar 
mes ‘ nešukėlėme pakanka
mai pinigų dėlei padengimo 
lėšų jaunuolio delegato, kurį 
pasiuntėme į Paryžiaus 
prieškarinį kongresą. Pasi
darbuokime, kadetą svarbų 
darbą sėkmingai užbaigtu
mėme.

Dar gauta aukų sekamai: 
Iš Haverhill, Mass., d. J. 
Valatka prisiuntė $3. Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo 79 kuopa' paaukojo 
$1, o Laisves Choras $2. Iš 
So... Bostono draugė . .Olga 
Shūkis- -prišiuhtė ; -$1—auką 
LDSA 13 kp. Iš Chicagos, 
nuo. ALDLD 19 kuopoj gau
ta 50 centų. . •, . <

IsWorcėsterio {per . drau
gę M. Petkunienę gauta 
$4.10. Aukos surinktos Lie
tuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje 2 kuopos 
susirinkime. Aukojo seka
mai: M. Žukienė $1, M. Na
vikienė 50 centų, M. Mic- 
.kevičienė 50 centų ir A. 
Dvareckienė 10 centų. Iš 
iždo paskirta $2.

Draugė M. Valentukevi- 
čiutė atsiuntė 2 dolerius 
nuo Worcester Aido Choro.

Iš Montello draugė Dimie 
Bartkaitė atšovė net $15.50. 
Aukojo sekamai: Montello 
Draugijų Sąryšis $2, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo 67 kp.: $2, Priešfašisti- 
nis Komitetas $2, Tarptau
tinis Darbininkų, Apsigyni
mas $2, Jaunųjų Komunistų 
Lyga $2, ALDLD 6 kp. $2, 
LDSĄ<22’kp. $2į M. Gutauš- 
kienė, ‘J: Kline iv A. Šilei
ką aukojo po 50?centų, i >

Cliffside, N. J., paaukojo 
2 dolerius.

Drg. M. N. Petraitis, iš 
Bethlehem, Pa., atsiuntė 
$3.25 ir rašo: “ALDLD 93 
kuopos nariai pasitarėme, 
kad yra 'didelis reikalas pa
siųsti jaunuolių delegatą į 
Paryžiaus kongresą ir pa
aukojome sekamai: J. Stase- 
vičius $1; J. Stankus, F. P. 
Zavis, M. N. Petraitis ir vie
nas lietuvis biznierius. auko
jo po 50 centų; Paul Abro
mavičius paaukojo 25 cen
tus. • - .

1 Iš New Kensington, Pa., 
d'. J. Yesadavičius prisiuntė 
$l-(-auką LDS 10 kp. i

Iš Hartford, Conn., d. J. 
Kazlauskas prisiuntė $2.18, 
kaipo dalį pelno nuo bendro 
darbininkų organizacijų pa
rengimo komiteto.

Iš Lawrence, Mass., S. 
Paulenka aukojo ir prisiun
tė $1.

Drg. J. S. Raynis, iš Phi- 
ladelphijos Lyros Choro, at
siuntė $2.20. Aukos surink
tos ant blankos ir aukojo 
sekamai: J. S. Raynis auko
jo 50 centų; Mary Rainys, 
Ann Linkevičiene (?) ir He
len Rainys aukojo po 25 
centus; Jonas Bagočius, J. 
J. Potienė, M. Galeckienė, 
P. P. Valantienė, B. Rama- 
noff, Wm. Weisberg aukojo 
po 10 centų; Kirvelis, J. 
Shaskas, Mrs. Hetner, Mrs. 
Filųieys, Mrs. Mofis,, Mr. 
Sheąmel ir Smith aukojo po 
5 centui >j , .

Visiems .aukavusiems šir
dingai. dėkavojame.

Lietuvių Nacionalis Jau- 
riiiolių Komitetas.1 '
46 Ten Eyck St.,

I ' Brooklyn, N. Y.

Pasirašė Suarti NELEIDŽIA UNIJOS 
MITINGŲ

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Į ..... -

CLEVĖŽAND, OHIO.

Svarbios prakalbos A.L.D.L 
D. ir L.D.S.A. vienybės klausi
me. Kalbės draugė S. Sas 
nauskienę iš Brooklyn, N. Y., 
“Darbininkės” redaktorė.

Prakalbas rengia L.D.S.A. 
24-ta kuopa, utarninke, rugsė- ■ 
jo 19-tą dieną, 1933, Lietuvių 
svetainėje, 6835 Superior Ave. tas.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Draugė Sasnauskienė kal- 

;įbės apie svarbius šios dienos- 
klausimus, kaip NRA ir mai
nierių kovas Pennsylvanijos 
valstijoje. Taipgi kalbps apie- 

;svarbumą suvienijimo ALDLD 
Į ir LDSA. Kiekvienas darbinin
kas turėtų atsilankyti šiose 
prakalbose ir išgirsti draugę 

; Sasnauskienę.
širdingai užkviečia komite-

(^20—221)

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

liausio- išdirbimo, su naujais patobulinimais

•>

Skaitytojas

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Rwriington Rand «

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

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

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

Didele Nuolaida “Laisves” įkaity tojams

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

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

P’•Vi

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist |

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 
f ; J. .

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

ISTANBUL. — čionai 
Graikijos ir Turkijos val
džios pasirašė dešimties 
metų nepuolimo sutartį. 
Iki šiol tos dvi buržuazinės 
šalys skaitė save viena kitos 
didžiausiais priešais.

HOMESTEAD, Pa.—Poli
cija uždraudė” Plieno ir Me
talo Darbininkų Industrinei 
Unijai laikyti susirinkimus. 
Revoliucinė unija kovos už 
susirinkimų laisvę šiame 
plieno trusto mieste.

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

<t>

KOVOKITE SU MUMIS, O 
NE PRIEŠ MUMIS

HAVANA. — Kubos Ko
munistų Partija išleido atsi
šaukimą į Amerikos jūrinin
kus. Komunistai šaukia jū
rininkus: “Kovokite su 
mis, o ne prieš mumis, 
vokite prieš Amerikos 
perialistus.”

PIRMA MOTERIS TAKSI 
DRAIVERIS

o
t

<!>

mu- 
Ko- 
im-

FAŠISTAI DUOS 150,000 
b - ■’ ' SPYČIŲ

BERLYN. -t Hitlerio yalj 
džia įsake šavo1 pasekėjais 
visoj Vokietijoje, ;kad bėgy4 
je ateinančių, dvięįų mėne
sių jie turi pasakyti net
150,000 prakalbų, kad nura- kai. 
minus alkanus darbininkus.1 nuo

TEL AVIV, Palestina. — 
Čionai pirmu sykiu Palesti-J 
nos istorijoje gavo leidimą: 
moteriškė operuoti taksį. 
Žmonės apstojo taksį ir 
žiūrėjo, kaipo į kokius pra
jovus.

LAIMĖJO STREIKĄ

DETROIT, Mich. — In
dustrinės Maisto Darbinin
kų iUnijos vadovybėje laimė
jo streiką Frigid Food Pro
ducts kompanijos dar bin in- 

Gavo algų; pakėlimą 
15 iki 25: centų - į -valan-

BOSŲ FRONTAS 
BRAŠKA GANDHI —NUSIRAMINO

GALLUP, New Mexico.— 
Dviejų fkašykių sayininkai 
jau pasidavė ir mifero vesti 
derybaš su Nacionalė Mai
nierių Unija.' Kitos kasyk
los tebesispardo prieš nau
ją uniją. - Mainierių strei
kas eina solidaringai.

BOMBAY, Indija. — Fei- 
keris Mahatma Gandhi pa
reiškė,'kad per vienus me
tus jis nusiramins ir neda
rys nieko, kad sulaužius 
Anglijos valdžios prisaky
mus. Liepia ir savo pasėkė
jus nusiraminti.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

VJsą 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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

j*
ta



Šeštas Puslapis Pirmadienis, Rugs. 18, 193!?

Užmušė Aktorę, Išmesdamas 
Ją iš Automobilio

Dingo Valdžios Užrašai, 
Kad Paslėpt Šmugelį

Nepavyko Vadams Už
puolimas Eilinią Narių

NEW YORK.— Iš valstijos 
darbo department© “seifo,” 80 
Centre St., kažin kur “pabė
go” raportas apie miesto ir 
valstijos viešų darbų kontrak
tus ir po kiek buvo ten moka
ma darbininkams.

Veikiantysis miesto finansų 
kontrolierius Prial trejetą sa
vaičių atgal užsimanė pažiūrėt 
į tą raportą, kada kilo ginčai 
del algų su darbininkais, dir
bančiais prie statymo krema- 
torijos delei deginimo miesto 
atmatų prie 216 St. ir llth Av. 
Pagelbininkas valstijos darbo 
komisionierius Picard atsisa
kė užrašus parodyti. O perei
tą penktadienį p. Portenar, 
valstijinis streiklaužis, vadina
mas darbininkų taikytojas su 
darbdaviais, pranešė, kad tie 
rekordai nežinia kur dingę.

Visokiuose viešuose darbuo
se yra daroma šmugeliai; Mal
dininkai išvien su bosais pri
sirašo eilę darbininkų, kurie 
darbe nei nosies neparodo; jie 
“darbininkai” tik ant popie- 
ros. Jų algas veltui pasiima 
valdininkai su bosais.

NEW YORK.— Pereitą ket
virtadienį bosai ir Internatio
nal' Ladies Garment Workers 
Unijos centro vadai atsiuntė 
gengsterius į mitingą tos uni
jos 9-to lokalo narių, kurių 
apie 1,000 susirinko į Bryant 
Hall.— Tame! lokale nuo per
nai metų išrinkta ir gerai vei
kia valdyba, susidaranti iš ei
linių darbininkų.

Gengsteriai kėdėmis ir ki
tais įnagiais užpuolė susirin
kusius darbininkus; o šie gy
nėsi, nugalėjo 
storius.

NEW YORK.— Tūlas Ho
ward J. Perry buvo įsiprašęs 
į automobilį aktorę Vivianą 
Clarke. Paskui ją taip smart 
kiai trenkė laukan, kad mer
gina buvo primušta ir už de- 
sėtko valandų mirė ligoninėje. 
Manoma, kad jinai nepasidavė 
lytiškom Perry užmačioms ir 
už tai liko nubausta. Jis areš
tuotas.

l'^karžygiūš.” Tačiaus; k’Ml’ mū
šų kolonijoj tas asmuo save 
augštai įkainuoja sklokininkų 
politikoj, tai tegul darbininkų 
Visuomenė žino, 3U kuom čia 
darbininkiškas judėjimas susi
duria.

Susirinkime Bilvęs.

SKAITYKIT lit PLATIN
KIT “LAISVĘ”

ge-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

ir išvijo geng-

Fabrikantai 
vadai darė tą 
kaciją, norėdami gaut prieka
bę prieš darbininkišką lokalo 
valdybą; tie socialfašistai tai
kėsi, pasinaudojant skandalu, 
išmest darbininkų išrinktus 
viršininkus iš lokalo komiteto, 
o jų vieton pastatyti savo pe
niukšlius biurokratus, NRA 
politikos pakalikus.

Klokmeikerė.

iu unijos 
kruviną

centro 
provo-

Šaukia Mezginių Darbininkų 
Visuotiną Streiką .

Juozas Jokubonis, 47 metų, 
8715 76th St., mirė rugs. 14 d. 
Bus palaidotas rugsėjo 18.. cL 
2-rą vai. p. p. Alyvų kalno 
pinėse.

Stasys Laskis, 44 metų, 
Front St., mirė 14 d. Bus
laidotas rugsėjo 18 d. šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graboriųs. J. Garšva.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuvė
roję 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)

ka-

282 
pa-

NEW YORK.— 600 mezgi-, 
mo darbininkių ir darbininkų, 
susirinkę pereitą ketvirtadienį 
Irving Plaza svetainėje, vien
balsiai nutarė skelbti mezgėjų 
streiką vadovybėje Adatos 
Darbininkų Industrinės Uni
jos. Didmiestyje ir priemies
čiuose yra 15,000 mezgimo 
darbininkų.

PARSIDUODA rest^rhhąs ir baras.
Geras biznis, galirba padaryti pra

gyvenimą, nes ketpri metai kaip 
bizniavojame. ‘B’izYfis 4 ^ra lietuvių 
apgyventoje vietoje; i ^Parduodame iš 
priežasties, kad d v. partneriai nesu
tinkame., Kreipkitės sekamu antra
šu: D. J. ,420 West St. New York 
N. Y. ' ‘ ’ ‘(219-221).
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 LorimeT Street, “Laisvės” Name

‘ ; H Brooklyn, N. YJ

... .• , Į
Laisve Gaunama ant

“Pirkite Dabar” Riksmai
NEW YORK.— Visi kapita

listiniai laikraščiai pilni šauks
mų : “Pirkite dabar, rugsėjo 
mėnesį!’’ O jeigu darbininkas 
viską prapirks ir darbo ne
teks,' tai ponai palaikys jį “bo- 
mu,” kuomet jis atsidurs gat
vėje be duonos ir pastogės. 
Nes del bedarbių šelpimo jie 
galvos sau nekvaršina, jeigu 
darbininkai jų nepriverčia.

LICENSES
BEER—WINE___

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-11693 has been issued to the 

undersigned to sell beer anil wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 135 Grand Str., Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon the 
said premises.

Walter Mikol & Anthony Lukes 
135 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No.
N. Y. B-11833 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine 
under Section 76 of 
Control Law at 65 
County of Kings, to 
said premises.

EDWARD
65 Union Ave,,

at retail, 
Beverage 

Brooklyn, 
upon the

the Aldoholic
Union Ave., 
be consumed
GOODOFF 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11231 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1845 Rockaway Parkway, 
Brookly, County of Kings, not to be 
consumed upon the Said premises.

1 DEBORAH' KOTKOFSKY > 
1845 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIŠ PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ' , : ' 
D R. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujd ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Speciaiistų visose ligose. 1
Valandos: nuo 10 • ryto iki 10 vakare 
Nedėliotais: nuo 10 ryto iki' 2 po pietų 
11Š W. 42nd ST.' NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir“DAI egzaminavimas rMį/

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatru

' Sekančių Stočių

Todėl minimi užrašai vei
kiausia buvo sunaikinti, idant 
paslėpt panašius šmugelius.

Veikiantysis ‘kontrolierius 
Prial dar naujas žmogus tame 
atsakomingame darbe; todėl 
jis “padarė klaidą”-įsišokimą, 
pareikalaudamas dokumentų, 
sulig kurių galėjo būt įklam
pinta Tammany valdžia, kas 
būtų jai nesveika, besiartinant 
miestiniams rinkimams.

TDA17 Kuopos Masini 
tingas Atviram Ore 
Rugsėjo 18 Dieną

Nesifotografuoja Nuoga

Baltieji Niekšai Muša
Negrus Darbininkus

NEW YORK.— Vienas bal
tas niekšas baisiai sumušė ne
grą džianitorių J. C. Gastoną, 
kuris del to gal neteks deši
nės akies regėjimo. Užpuoli
mo priežastis,—kad baltasis 
praeidamas užkliuvo už negro 
“puškario” ir suklupo ant ša
ligatvio.

Negrė Thelma Brown buvo 
apstumdyta “eleveiterio” trau- 
kinyj, kuomet norėjo atsisėst 
šalia balto vyro.

Kurstymai per kapitalistinę 
spaudą prieš negrus vis didė- 
Ja.

Miesto Iždo Taupymas’

kiek gaudavo 
Proporcionaliai 

kertama algos 
ir

NEW YORK.— Miesto ma
joras ir tūli komisionieriai, 
kaip jau rašyta, nusimušė al
gas iki tiek, 
1929 metais, 
bus žemiau
miestiniams mechanikams ' 
paprastiems darbininkams bei 
tarnautojams, kad “sutaupyt” 
miestui iki $20,000,000 į me
tus. Užtat iš vandens, taxi
cab ir kitų taksų demokratai 
plėšikai žada sukelti 40 milio- 
nų dolerių daugiau įplaukų.

Whalen Rezignuosiąs
valYORK.— NRA 

vykdytpjaa, f • ’.Grover 
ketina pasitraukt iš

Tarptautinio Darbin. 
gynimo lietuvių 
rengia atvirame 
mitingą šį 
rugsėjo 18 d., 8

Apsi- 
kuopa 
masinį

Milionierius John P. 
nėr taikydavosi savo 
nuogą nufotografuoti, 
tuom nesutikdavo, kaip
jinai sako, reikalaudama per
skyrų nuo girtuoklių jįr palai
dūno vyro. .

Mag- 
pačią 
Ji su 
dabar

17-ta
ore 
pirmadienį,

vai. vakarę,
ant Boerum Sį. ir Leonard, 
prieš parką. Mitingas yra šau
kiamas už paliuosavimą Vo
kietijos komunistų vadų, ku
rių teismas įvyks rugsėjo 21 
d. Berlyne.

Turime rengti masinius mi
tingus ir išnešti protesto-reika- 
lavimo rezoliucijas už paliuo
savimą mūsų nekaltų draugų. 
Hitlerio fašistai stengsis nu
smegti tuos draugus kovoto
jus mirčiai arba amžinai ka
torgai. • .

Tad lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, skaitlingai būkite 
tame mitinge, protestuokite 
prieš Vokietijos žmogžudžius 
ir reikalaukite paliuosuot po
litinius kalinius.

17 Kp. Komitetas.
(219-220)

Negalintis Mokėt Pačiai 
Pensijos Paėmė Nuodą

NEW YORK.— Viena 
buržuazijos įstatymų kvaily
bių yra areštuot ir kišt į kalė
jimą bedarbius, negalinčius 
mokėti pensijos (alimony) pa
čioms, su kuriomis jie būna 
persiskyrę.

Augustine Bartlett, 30 metų 
amžiaus, laikomas . kalėjime 
del negalėjimo išmokėt .mote
riai pensijos, paėmė nuodų pe
reitą penktadienį. Nežiūrint 
greitos daktariškos ■ pagelbos, 
sakoma, vargu išlies gyvas.

Užklupti Munšainieriai

iš

LONG ISLAND CITY.—Pe
reitą penktadienį blaivybės 
agentai užklupo didelį slaptą 
degtinės bravorą, 43-82 Ver
non Avė. Jame buvo galima 
vienu pradėjimu išvaryt 15,- 
000 gorčių degtinės. Arešta
vo tris munšainierius.

.NEW 
diškas 
Whalen 
savo vietos apie šio mėnesio
pabaigą. Matyt, pats netiki 
blofams, kad su Roosevelto 
planais galės padauginti dar
bų bei pakelt- kapitalistams 
biznį. Sykiu jis persergsti 
biznierius, kad jeigu jie tavo- 
rų kainas taip, kels, kaip iki 
Šiol, tai žmonės nėgalės dir-j tuVėse rugpjūčio 30 diejjią. 
binių išpirkti ir laikai nekasi 
taisys.

PADĖKA
Dėkavojame visiems, kurie 

dalyvavo mūsų sūnaus laido-

\ Su pagarba,
Mr. & Mrs. William Weiveris.

Great Necko Žinios

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11686 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverega 
Control Law at 659 ! Franklin Avenue, 
Brookly, ' County of Kings, not to be 
consumed upon the said premises.

MAX CIIOSAK
659 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11728 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverega 
Control Law at 1499 Gates Avenue, 
Brookly, County of Kings, not to be 
consumed upon the said ■ iiremises.

WILLIAM F. SCHWARTZ
1499 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. iY. .B-11758 has . beęn' Issued to the 

undersigned to sell beer! and • wine at netall, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5404 New Utrecht Ave., 
Brookly, County of Kings, not to be 
consumed unon the said premises. ■ l

LQUIS DEL POZzO
5404 New Utrecht Ave.; Brooklyn, N. Y.

Brooklyne:
136 Irving »Ąve. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts- 

I Bedford Ave. and So. 5th St.
187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180, Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

. I

New Yorke

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

Avenue

JONAS STOKES !
FOTOGRAFAS 

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

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

Naujoj vietoj ! 
studija daug! 
geriau jrengta,! 
todėl paveikslai ! 
padaromi kuo-; 
puikiausi. ;

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway !

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

Vietinis; sklokininkų “čyfas” 
P. 6. pamatė “Laisvėje” kores
pondenciją iš Great Necko, kur 
kalbama apie jo blogus, darbus 
Pirmyn Choro nenaudai, ir žmo
gelis tuoj pasijuto, kad ant jo 
galvos kepurė dega. Tad sku
biai kreipėsi šen ir ten, j ieško
damas “gerų žmonių,” ant ku
rių bėdą sumetęs galėtų save 
išsiteisinti. . Tad vargšui prisi
ėjo pačiam iš stiklelio prie baro 
užlieti tą liepsną.

Bet tai dar ne viskas. Bū
damas sumanus politikierius, 
puola su skundu Pirmyn Choro 
susirinkime ant Korespondentų 
Grupės, kad jie jį apšmeižę. Bet 
nusimano, kad jį Pirmyn Cho
ras suras kaltu už agitavimą 
jaunuolių pasitraukti iš P. Cho
ro ir stoti į katalikų. B. Cho
rą. Tai pats lenda su tokiu 
skymu, kad P. Choras išrinktų 
komisiją tyrinėti jo “gerus dar
bus.” Bet, girdi, išrinkite ge
rus žmones, o ne kokius ten, su
prask, “bimbinius.” O jei ne, 
tai jis kreipsis į Komunistų 
Partiją! Tai absurdas.

: Pasiteisinimui ir nusiplovj- 
mui, esą, jis. iš savo pusės jau 
turės išrinkęs žmones jį tyrinė
ti.;. . ■ ’ v'. ■ > .Iii. ■ ' , i

Tačiaus ; viskas liko veltui, 
kada; pirmesnėj korespondenci
joj pilnėtas ; jaunuolis dabar 
numaskavo P. B. tendencijas, 
kaip Ę. B.^viliojd jį išeiti iš 
Pirmyn Choro į klerikalų B. 
Chorą:’ l/Af bįVo ąisfcus 'įį’bcly- 
mas be jokio tyrinėjimo.

Pirmyn Choras jaučiasi giliai 
pasipiktinęs tokiais to skloki- 
ninkų vietinio “čyfo” suniekšė- 
jimo darbais. ■ * H

Vadinasi, ką rašė Korespon
dentų Grupė, tai buvo teisingos 
žinios.

Tačiaus, norėtųsi žinoti, del 
ko P. B. su savim atsivedė gru-* 
pę žmonių iš* klerikalų,—ar kad 
jį pateisintų aY pagirtų už j jo 
simpatiją delei.klerikalų choro?

i Neapsijpoka j daug rašyti ir 
užimti darbįninlęų spaucĮoj yie; 
tos apie tokius liūdno pAveikslo

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam 

barys, 17 pėdų ilgio, 9 pėdas pločio, 
3. langai fronte; vienos šeimynos na
mas, garu apšildomas.

JARAŠIŪNAS
8022 88th Ave., Woodhaven, L.I. 
Tel. Cleveland 3-7159

, . . (219-221)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Tel. Porter 3789

DR; JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Ž78 Harvard St., 
kampas Inman įSt., 
.arth Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISQ VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomfe ir šventadieniais: .
’ ( ’ 10-12 ryte' '

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko. {

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

Permanent waves nuo 55.00 iki 
$9.00.
mada

Patarnavimas naujausios 
s,? 1933 metų. , • p <

Nukerpame jpląuj&s ir 
apsk|Om& '.barzdas ‘ už :&0cw vai
kams -;p|aiųkų nakirpim^s' 2I?q. 

MusU: darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310.

J. GARŠVA, 
Graboriųs (Undertaker)

e s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Ayenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
LIETUVIS GRABOltlUS 

(Undertaker) r •
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdėu automobilius vestu

vėm, parem, krikštynom įr kito
kiem reikalam.' ' 1 1 1 '

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

Evergreen 7-8738 ' i ' * ‘ * EveV^reen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
alex & Urbaitės

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating »
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris > ir . įdedame šie- 
tus (screens) j duris, langus ir 
porčiuš Dengiame stogus visokiems 

* namams - ’
51 Meserole Street! 188 South 3rd Street 

ii Brooklyn, N. Y. 1 1 ’ Brooklyn^ N. Y.

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and . Houston Street 
3rd Avenue and' 14th Street 
Chatham ‘Square ■ > > ; i ' 
Desbrosses and1 Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

< . ;

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau’ ūrtias ir chrbniikaa vyry ir 

moterųr ligaii (kraujo, ir odoa 
Padarau iityrlinu< kraujo ir Slapumo 

‘: DR. MEER
1^6 W. 44th St. Room 302

Jfew York, N. Y.
Vąląndoi PriSmimot

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

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

~~ -n-Tgū-r-n;rĮĮTrrr-r ,

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

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

jdegimas 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.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

O

DR. Z INS 
110 East 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

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

’ NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

F MATHEW P. SALLAS
(B( ELA U SKAS) 1 G R A B O K i U S

» UNDERTAKER AND EMBALMERS 
W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS:
Į MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA ‘ 
Į PAS1UNČIAM l. KUR KAM REIKIA. TURIM PROTIŠKĄ 
| v PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
V-9 KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS
K' PRlŽlŪRĖtl. DUODAM' GRAŽIU VIETĄ SAVO 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
U VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS l, MUS, O MES'

>4 KUQQERIAU^IAI patarnausim.
* - MūsQ raštine atdara dieną ir naktį. Mūsą 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . , ,

(NC

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

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

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

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDBUOMIS 
Nuo 10 iki IJ vaL li ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue, J 

Kampas B. Mrd fit.

* ' 4




