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Kompartijos Nurody
mai Audėjų Streikui
Amerikos Komunistu Par

tija ragina neatidėliojant 
sustreikuot tuos audėjus, 
kurie tebedirba. O jeigu 
kurie dar neina streikan, tai 
daugiausia todėl, kad nėra! 
organizuoti arba kad Darbo! 
Federacijos audėjų unijos 
viršininkai neatlieka savoj 
pareigos ir neveda jų į ko-1

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vitv Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 

Pasauli!

Komunistų Partija pabrė-[ 
žia, kad streikas apims visą 
pramonę juo greičiau, jeigu [ v
patys darbininkai jį skleis. ; Anglijos Unijos prieš

Idant streikas būtų šimtu p v. n/r v .r 
procentų laimėtas, Partija raSISlŲ IVlUStraVinUSI 
nurodo audėjams verpėjams 
tokius būtinus veiksmus:

1. Masiniai pikietuot kiek
vieną dirbtuvę, laikant ją 
uždarą, kol bus patenkinti 
visi darbininkų 
m ai.

2. Streikieriai 
nėmis delegacijomis žygiuo
ti į dar neužstreikuotas dir
byklas ir vesti jų darbinin
kus streikan.

3. Kiekvienos dirbtuvės 
darbininkai turi suorgani- 
zuot savo eilinių draugų ko
mitetus ir vadovauti masi
niam pikietavimui.

4. Neorganizuoti darbi
ninkai turi būt masiniai 
traukiami į uniją.

Komunistų Partija 
kia:

“Suglauskite savo 
prieš visus jūsų spėkų 
dytojus ir nusiminėlius (kal
bančius apie pralaimėjimą). 
Uždarykite visas iki vienai 
audyklas verpyklas ir laiky
kite jas uždarytas, kol lai
mėsite visus savo reikalavi
mus j”

reikalavi-

KULKASVAHJŽIAI PRIEŠ STREIKUOJANČIUS AUDĖJUS
WEYMOUTH, Angį. — 

Į Anglijos darbo unijų kong- 
Iresas nutarė reikalaut, kad 
valdžia uždraustų ir nuslo
pintų fašistų muštrus ir gin
klavimąsi. Fašistams prita- 

iriantieji buržujai stato!* • ' **■ —*~ • —* ** -* rVx VZB *- < 4 V* l VzV kj v C-V 'Z |

/ n\a>l“! klausimą: o kodėl unijų kon- j
gresas nepriėmė panašios 
rezoliucijos prieš komunis
tus?

sau

eiles 
skal-

Ginklų Komp. Ryšiai su 
Amerikos Valdžia

WASHINGTON. — Sena- 
tinė komisija tyrinėja gink
lų kompanijų šmugelį. Pa
sirodo, kad Amerikos Elek
trinių Laivų Kompanija, 
statanti Roosevelto valdžiai 
submarinus, veikia išvien su 
Anglijos Vickers ginklų ir 
amunicijos korporacija. Pa-i 
aiškėjo, kad buvęs preziden
tas Wilsonas turėjo arti
miausių ryšių su didžiuoju 
Anglijos amunicijos fabri
kantu, Sir Basil Zacharoffu. 
Senatorius Clark parodė 

į laišką, kurį amerikinė Elek-
Padiine I vJnriai I trinių Laivų Kompanija ra- ooc. raitijos Lyderiai^ Anglij0S Vickerso firmai, ■ 

Atmetė Bendrą Frontą'kaip lodV«>ali auintispei- 
Arnais is ginklų statymo Pie- 

Užvakar N. Y. “Times”!tų Amerikos respublikoms, 
pasiskubino pranešti, kad Sako: “Jūs, žinoma, supran-! 
Socialistų Partijos Pildan- tate, kad visas biznis su Pie-j

, Skraidantieji Streikierių Būriai Uždaro Vi 
Daugiau Dirbtuvių; Dar Niekad Nebuvo 
Tokių Milžiniškų Masinių Pikietavimų

1300,000 audimo pramones 
S i darbininkų. Streikieriai bu

driais automobilių ir trokų 
(vikriai laksto iš vietos į vie- 
įtą ir uždarinėja dirbyklas 
vieną po kitos.

i Streikuoja Jau 80 Nuošimčių Audėjų; Greitai Bus Kovon 
Iššaukti Ir Kiti; Senieji Vadai Tebelaukia Santaikos

GASTONIA, N. C. — Vi- 
Isas vietines audyklas strei
kieriai šimtaprocentiniai už
darė. New Yorko “Times” 
specialis korespondentas Jo
seph Shaplen rašo, kad nie
kados Amerikos istorijoj 
dar nebuvo tokių masinių 
pikietavimų, kaip dabar šioj 
apielinkėj. Per 200 mylių 
streikierių skraidantieji bū
riai narsto iš vietos į vietą, 
uždarinėdami dirbyklas.

Gastonijoj uždaryta visos 
45 dirbtuvės.

WASHINGTON. — Pra- tuvės langus. Kovoj su po- 
' nešimai iš pietinių valst. ir licija ir skebais sužeista 
(Naujosios Anglijos rodo,1 apie 12 asmenų.
i kad ten streikuoja jau 80, Mass, gubernatorius Ely 
nuošimčių visų audėjų ver- pasiuntė į audyklas 50 savo 
pėjų. .[ “tėmytojų”. Jeigu jie sa-

Rugs. 5 d. Patersone, N. ■ kys, kad reikia fabrikan- 
J., streikan iššaukta 15 iki i tams geresnės apsaugos, gu- 

[20 tūkstančių šilko darbi-.bernatorius užtrauks milici- 
! ninku, dirbusių šešiuose i ją ant streikierių galvos, 
išimtuose dirbtuvių; ir poli-j Pasak kapitalistinių ap- 
cija tuojaus sustatė kulka-[skaitliavimų, Mass, valstijoj 
svaidžius svarbesnėse vieto- streikuoja 44,000 audyklų 
se prieš streikierius.

Tą pačią dieną šimtapro- į 
i centiniai stojo į streikierių! 
; eiles staklių taisytojai (loom j 
fixeriai) visoj Naujojoj An-i 
glijoj, kaip praneša Joseph [ bernatorius Cross pasiuntė , 
Sylvia, tos *" ' ’ ’ ~ 1

radio, lai-, 4-tą dovaną, $50, laimėjo pirmininkas.
Kapitalistų laikraščiai ste- įsakyta ypač kovoti prieš nę. Ypač moterys pasižymi »• 1 1 1 • -f • • Ii • 1 V • I • 1 • • 1 — ’ ~ -

Ispanijos darbininkai su revoliucine pagarba 
laidoja kareivį Emilio Montes. Už veiklią vieny
bę su streikavusiais laukų darbininkais jis buvo 
nuteistas ir kalėjime numarintas.

• * • • • dirbusių šešiuose i ją ant streikierių galvos.
Pasak kapitalistinių ap-

LAIMĖJUSIEJI DOVANAS PRIE “LAISVĖS” 
PHILA. PIKNIKO ĮŽANGOS TIK1ETŲ

1-mą dovaną, :
mojo T. Stankus, Maple St.,!A. Brazdžiūnas, 15 Sturti-

! darbininku.v
Skraidantieji Streikierių 
Būriai Conn. Valstijoj

HARTFORD, Conn.—Gu-

šturmuoja Dirbtuves
SPINDALE, N. C.—2,500 

pikietininkų šturmavo ketu
rias dirbtuves, reikalaudami 
jas tuoj uždaryti. Akmeni
mis išbeldė daugelio dirbtu
vių langus. Vieną darban

srities streiko prieš streikuojančius audė- einantį skebą streikieriai 
Jai rugs. 4 d. pasiuntė į ligoni-gus valstijinę policiją.

(Ser. 516, No. 24) Rumford,:vant (?) Avė. (Ser. 535,| bisi, kad mechanikai taip skraidančius streikierių bū- audringu smarkumu kovose. 
Me. i No. 20), Norwood, Mass. [greitai sustreikuoja, kaip ir rius. Jie staiga įsiveržia į Pikietininkai išlaužė Ra-

r-~ , 1 ■ -i • — • , _ i • 1 — • • m • _ 1 1 _ 1 _ _____  J JI _ JI 1-  vi rl rJil vvl n 1 O X*Tuomi audyklas, sustabdo darbus 
. : Sam Goldman (Ser. 672, No.! mechanikai stambiai prisi- ir išveda darbininkus į strei- 

2321 S. American St., deda prie dirbyklų sustab- ką.
INO. < J, !-01-1 1 -I 1 • T>,x dvmn 1 ..............................................

n j i i r -i • •; 5-ta dovana, $25, laimėjo j paprasti audėjai.. 2-rą dovaną, elektnkiių (Q__ ________
šaldytuvą, laimėjo La Mar 
Dolbin (Ser. 441, ■ 
Minersville, Pa., 6491 (gat- 

;vės nėra).
Į imu. VJUlllV j

. . IZ . ix. I 3-čią dovaną, $75, laimėjo(Ser. 100. No. 24), 105 Olive;
tysis Komitetas savo susi- tine Amerika yra paremtas | william Dampsey (Ser. 120,1 St. Philadelphia Pa. i
rinkime Milwaukee pritarė ■ ant papirkimų.' 
bendram frontui, kurį pa-i Šios šalies Elekt. Laivų 
siūlė Amerikos Komunistų! Kompanija yra išmokėjus 
Partija. Pamatiniai pasiū-i $2,000,000 “komišinu” Za- 
lymai buvo išvien kovoti [ charoffui už gautus statyt 
prieš karą, fašizmą, už be-■ submarinus per jo tarpiniu-Į 
darbių apdraudą, už darbi-! kystę. Tose meklerystėse 
ninVn tniao m-n-nnivimfic i v i įtariamas ir velionis Roose

velto iždo ministeris Wig-< 
gins. ' I

ninku teisę organizuotis ir 
streikuoti ir prieš didėjan
čią reakciją.

Socialistų Partijos Komi
tetas 7 balsais prieš 4 atme
tė tokį bendravimą su ko
munistais. Atmes damas, 
dar veidmainiškai pareiškė, 
kad jis supranta “begaliniai 
didelę svarbą bendro fron
to. veiksmo visų elementų į cialistas Upton Sinclair, pa- 
prieš karą ir išnaudojimo skilbęs rašytojas, dabartinis 
tęsimą.” Bet, sako, visas kandidatas ant demokratų 
klausimas turėtų būt paves- tikieto į Californijos guber- 
tas Antrajam Internaciona- natorius. Jis su Rooseveltu 
lui delei derybų su Komu-1’ 
nistų Internacionalu, ir tu- 
rėtų būt išnaujo svarstomas 
Amerikos Socialistų Parti
jos Pildančiojo Komiteto su
sirinkime gruodžio mėnesį.

Socialistų Partijos vadai, 
reiškia, vėl stengiasi sumur
dyti ir už trinti bendro fron
to klausimą su komunistais, 
jieškodami įvairių kliūčių. 
Tačiaus jie nerado jokių sau 
kliūčių sudaryt vieną fron
tą su tokiais fašistiniais gai
valais, kaip Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
ir vice-prezidentas Matthew 
Woll.

Upton Sinclair Labai 
Džiaugiasi Rooseveltu
HYDE PARK, N. Y. — 

Pas prezidentą Rooseveltą 
jį dvarą atsilankė buvęs so-

kalbėjosi ištisą valandą ir 
gyrė jo politiką. Paskui pa
sikalbėjime su laikraščių re
porteriais del to džiaugėsi, 
kaip davatka gavus vysku
po palaiminimą. Daugiau
sia garsino savo planus — 
suvaryt bedarbius į lauko 
ūkius ir apleistus fabrikus, 
ir tegul jie ten pasidirba, 
kas reikia, bile tik valdžia 
neturėtų jų šelpti. Taip pa
sibučiavus su prezidentu, 
Sinclair tikisi, kad nei Roo- 
seveltas nei kiti Washingto- 
no valdžios demokratai ne
sipriešins jo kandidatūrai į 
gubernatorius.

Camden, *N. J. — Iš de
tektyvų biuro iššoko pro 
langą ir užsimušė Emma 
Heislerienė, kaltinama, kad 
nužudė policmaną.

Fulton, Ill, — Turtingas 
farmeris Fred Blink nušovė 
penkis kaimynus ir bandė 
pats nusišauti, bet tuo tar
pu liko policijos pašautas.

dymo.
Bombos ir Revolveriai 

Prieš Streikierius
FALL RIVER, Mass. — 

Apie Pepperell audyklą rug- 
I sėjo 4 d. susirinko 10,000 

_ | streikierių ir pritarėjų, grū- 
M (modami trims šimtams

g O | S E 8 I streiklaužių. Ūmai atžvan-
I M i^ėjo desėtkai policijos-auto-

i mobilių. Mėtydami nuodin- 
I gų dujų bombas ir šaudyda
mi iš revolverių, mėlynsiū- 
liai prasilaužė per minią, 
susisodino į mašinas streik
laužius ir taip išgelbėjo “ne- 
valninkus.” Darbininkai gy
nėsi ir supuvusiais kiauši- kompanijos trokas leidosi 
niais pavaišino kelis fabri- ant pikietų ir vieną pikieti- 
ko viršininkus, stovėjusius 
kieme. Vienas streikieris 
areštuotas.
Policija Užpuldinėja Strei

kierius Lowellyj
LOWELL, Mass. — Pagal 

unijos pranešimą, čia strei
kuoja jau 7,000 audėjų ver
pėjų. Antradienį susidūrus 
streikieriams su skebais, po
licija buožėmis daužė darbi
ninkus. Daugelis streikie
rių sužeista. Viena streikie- 
rė užpuolė savo seserį strei- 
klaužę ir gana ją nubaudė. 
Panaši kova tarp streikuo
jančios ir streiklaužės sese
rų įvyko ir Fall River, Mass.
New Bedforde Streikuoja 

30,000
NEW BEDFORD, Mass. 

•—Sutartiniausias iki šiol 
Naujoj Anglijoj streikas 
yra šiame mieste. Šičia ko
von išėjo jau 30,000 audėjų.

Keli šimtai pikietininkų 
rugs. 4 d. užpuolė streiklau
žius, išeinančius iš Firestone 
Tire audyklos. Išdaužė dirb-

No. 10), 723 Caldwell St.,i
Chester, Pa. 1

Philadelphia, Pa.
6-tą (extra) dovaną, lem

pą, laimėjo Mrs. C. Cinko
✓ -v t X -J W z—v 1 •

ia, Pa.
Draugiškai,

A. Ramanauskas.
'UL -L. ..   ______L.1. JJJf ■!'.

tokią mintį, būk čia žydai esą: 
kalti. Tuom tik skatina toles- Į 

;nius užpuolimus ant žydų.
“Hanoi-hacioni” organizacijos

Qj01 būstinėje, Tilžės gt. 127 nr. 7 
kuriam' žydukai žaidė stalo tenisą ir tuo

Pogromai prieš žydus 
Šiauliuose

Lietuvos laikraščiai spaudina 
tokią istoriją:

Šiauliuose Vilniaus gt. 
provizorius Masiulis, 
vienoje gatvės vietoje susispie-'metu buvo išmušti 3 langai, pro 
tę uniformuoti žydų jaunimo j kuriuos įmesta 7 akmens.
“Hecholuc” organizacijos na-Į “Brit-trumpeldor” organizaci
niai. Prov. Masiulis, grūsda-ijos būstinėje Pagyžių gt. 12 nr. 
masis pro susibūrusius, vieną ! išmuštas vienas langas ir durų 
jų stumtelėjo, tada ten stovėję j stiklas, šios organizacijos būs-> 
kiti uniformuoti žydai būk ėmėjtinė buvo užpulta du kartus, bet 
praeivį mušti. Sužinoję apie' į vidų nebuvo įsibrauta, 
tai, lietuviai (fašistiniai) jau
nuoliai tuo labai pasipiktino ir 
rugpjūčio 16 d. apie 21-22 vai. 
susigrupavę išdaužė kelių žydų 
organizacijų langus, būtent, 
“Hecholuc”, Haklali organizaci
jos, Višinskio 4 nr., išdaužyti 3 
langai, pro kuriuos įmesta 11 
akmenų ir lengvai sužeisti 6 tos 
organizacijos nariai—šmuilavi- 
čius Girša, Furmanas šapsė, 
Šneideris Aronas, Galpernas 
Mauša, Flygelis Mauša ir čižo- 
kovskaitė Sara. Visi gyvena 
Višinskio gt. 4 Nr. Į šios orga
nizacijos būstinę buvo įsibrovę 
keli asmens vidun ir buvę šau
doma, bet apžiūrėjus, kulkų ne
rasta. Spėjama, kad šaudyta iš 
gąsdintuvų. Gretimam name 
gyvenančiam piliečiui Kaminec- 
kui taip pat buvo išdaužyti 3 
langai.

Buržuaziniai Lietuvos laikraš
čiai nuglosto saviškius “tėvy- 
nainiškus’ ’ padaužas; praveda I

Tuo reikalu Šiaulių miesto po
licija veda kvotą. Kad kas puo
lusiųjų būtų nukentėję, žinių 
negauta.

12 Kovotojų Nuteista 
Neva už “Valkatavimų”

SACRAMENTO, Cal. — 
Teismas atrado “kaltais” 12 
komunistų ir šiaip kovingų 
darbininkų, ‘‘kaipo valka
tas.” Jie buvo areštuoti už 

‘veiklą visuotiname streike. 
Tarp nukaitintų yra komu
nistų sekcijos organizato
rius Al Hougardy, Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimo vie
tinis organizatorius ir kiti 
kovingi streikų veikėjai. 
Jiems gręsia 6 mėnesiai ka
lėjimo.

Manchesterio Audyklos 
Uždarytos

MANCHESTER, N. H.— 
Amoskeag kompanijos dirb-! 
tuvės visos uždarytos. Bo
sai supranta, kad streikie
riai neleistu joms dirbti. i . .

New Hampshire ir Ver-r^ 
mont valstijose streikuoja 
virš 70 nuošimčių audėjų.
Kompanija Troku Užmušė 

Pikietą
BARROWSVILLE, N. H.

—Įvyko smarkių susikirti
mų tarp streikierių ir ske- 
bų. Dyeing and Bleaching

ninką mirtinai sutrėškė.
Skebui Al. Brooksui Oak- 

lande, Maine, streikieriai su
žalojo veidą.
Veja Komunistus iš Salem 

Miestelio
SALEM, Mass. — Arešta

vo vieną komunistą už dali
nimą lapelių prie Pequot 
Mills ir įsakė jam tuojaus 
apleisti miestelį.
Philadelphijoj Užstreikuota 

11 Audyklų
PHILADELPHIA, Pa. — 

Čia sustreikavo 5,000 audė
jų vienuolikoje audyklų. Jos 
masiniai p i k i e t u o jamos. 
Pennsylvanijos v a 1 s t i joje 
streikuoja kokie 40,000 au-

Connecticut valstijoj strei- 
kan išėjo 50,000 ir Rhode 
Islande 22,300 audėjų verpė
jų.-
Nepaprastas Kovingumas 

Pietinėse Valstijose
ATLANTA, Ga.—Pietinė

se valstijose streikuoja bent

gan verpyklos duris, įsiver
žė vidun, sustabdė mašinas 
ir išvijo streiklaužius.

Durham, N. C. — Masi
niai pikietai vienu pradėji
mu rugs. 4 d. ištraukė čia 
streikan 4,500 audėjų iš sep
tynių dirbtuvių. Panašiai 
vienu sykiu buvo uždaryta 
ir Loray audykla Gastoni-

j, streikan išvedant 3,000 
darbininkų.
Kariškai Vikrus Streikierių 

Veikimas
Joseph Shaplen, buvęs ka- 

! ro korespondentas, sako, 
>kad skraidantieji automobi
liais pikietininkai veikia 
taip netikėtai, organizuotai 
ir vikriai, lyg tartum pagal 
karišką komandą, staiga už
puldami ir vis daugiau dirb- ' 
tuvių uždarydami.
Mįlicija Prieš Streikierius

South Caroline j jau pa
šaukta ir pastatyta milicija 
prieš streikierius. Tą pat 
rengiasi padaryt North Ca
rolines gubernatorius.
Senieji Vadai Pageidauja 

NRA Derybų
Streikas taip įsisiūbavęs, 

kovos ūpas taip pakilęs, kad 
visi darbininkų reikalavimai 
galėtų būt laimėti. Tačiaus 
streiko komiteto pirminin
kas Fr. Gorman ir kiti seno
sios unijos vadai vėl pareiš
kia, kad jie eis taikytis, jei 
tik fabrikantai ir valdžia 
paskirs savo atstovus į de
rybas.

Darbininkai, žinokite, jog 
tik per kovą tegalite pri
verst bosus ’patenkint jūsų 
reikalavimus; todėl nepasi
duokite prigaudinėjančioms 
deryboms, tęskite kovą, ma
siniai pikietuokite, kol patys* 
laimėsite pergalę.



4

... ... .

i

i.'

■

■

Antras Puslapis

' LITHUANIAN DAILY PUBLISHED
The Laisvė Ine.

every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW TORE

i
k 
r

SUBSCRIPTION RATESj 
United States, per year 
Brooklyn, N. Y., per year ..... 
Foreign countries, per year 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months 
Brooklyn, N. Y.. six months ..... 
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ...

. |5.50

. $7.50

. $7.50

. $5.50

. $3.00
_ S4.00 
. $4.00 
. $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
 of March 3. 1879

Draugai Tekstiliečiai, Rašykit 
“Laisvei” Žinią!

Išsiliejus šimtams tūkstančių tekstilės 
pramonės darbininkų į kovą—visuotiną 
streiką,—mes norime, kad jis pilniausiai 
atsispindėtų mūsų dienraštyj. “Laisvė” 
nepajėgia—del lėšų ir kitų trūkumų—pa
siųsti savo specialius korespondentus į 
streikų vietas ir juos aprašyti.

Bet mes didesnėj pusėj streiku apimtų 
miestų turime mūsų skaitytojų, turime 
draugų, galinčių rašyti. Todėl prašome 
visus mūsų korespondentus ir dienraščio 
skaitytojus: draugai, rašykit savo dien
raščiui žinių iš einamųjų kovų.' Nelauki
te streiko pabaigos, nelaukite laimėjimo*, 
bet rašykit tuojau, dabar, trumpai pa
žymėdami apie padėtį, apie darbininkų 
streike užsilaikymą, apie bosų bandymą 
streiką sulaužyti, apie tai, kaip veikia 
darbo unijų vadai.

Draugai, tekstilės pramonės darbinin
kai! Meskitės drąsiai kovon. Laikykite 
savo eiles tvirtas, suvienytas! Kovokite, 
iki laimėsite. Praneškit per savo dien
raštį “Laisvę” kitiems darbininkams 
apie jūsų kovas. Podraug platinkit dien
raštį “Laisvę” streikieriuos!

Draugiška Užuojauta 
Tarnui Mooney

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Centro Komitetas ir kitos revoliucinės 
darbininkų organizacijos pasiuntė Tarnui 
Mooney telegramas, reiškiančias širdingą 
proletarišką užuojautą jo liūdesy j delei 
mirties senutės motinos, Marės Mooney, 
nenuilstančios kovotojos už Tarno laisvę 
ir podraug kovotojos prieš reakciją, prieš 
žiaurųjį kapitalo viešpatavimą.

“Laisvės” redakcija, varde visų savo 
skaitytojų ir visų lietuvių darbininkų, 
taipjau reiškia nuoširdžią proletarišką 
užuojautą 18-ką metų nekaltai kalina
mam draugui Tarnui Mooney jo šitoj sun
kioj valandoj.

Prisidėdami prie to reikalavimo, kad 
Tamas Mooney būtų išleistas iš kalėjimo 
dalyvauti savo motinos laidotuvėse, toly
džio mes pasižadame dar griežčiau kovo
ti ūž Tamo Mooney išlaisvinimą.

Mirusios kovotojos — Marės Mooney 
—vietą, esame tikri, užims tūkstančiai 
įarbininkų ir tą kovą ves, iki Tarnas 
Mooney bus išplėštas iš kalėjimo, iš val
dančiosios klasės nelaisvės.

“Darbo Dienos" Atbalsiai
Šių metų taip vadinamoji “Darbo Die

na” buvo tuo įdomi, kad kalbėjusieji ją 
“darbininkų vadai”- iš Amerikos Darbo 
Federacijos pastoges, beveik visi, atkrei
pė savo kanuoles prieš kotnunistus. Du, 
patys vyriausi ADF lyderiai, pp. Green 
ir Morrison, ypačiai pakartotinai pabrė
žė savo piktą nusistatymą prieš komunis
tus apskritai ir komunistus, veikiančius 
darbo unijose, ypatingai.

Negalėdami paslėpti to fakto, kad šiuo 
tarpu Amerikoje skurde skęsta milionai 
darbininkų, daugiau, negu kada nors 
Amerikos istorijoje, abu ponai, tačiaus, 
nejieškojo tikros priežasties, privedusios 
tuos milionus prie esamos padėties, bet 
kaltino komunistus!

, Jieškoti tikrosios priežasties, tikrojo 
' kaltininko, tai reikštų pasakyti, kad kal

ta yra kapitalistinė sistema, kad ji pri
vedė darbininkų klasę prie to baisaus
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skurdo ir vargo, j Greenai ir Morrison&i 
to sakyti negali, kadangi, tarnaudami iš
tikimai kapitalistų klasei, jie tegali šią 
sistemą tiktai ginti ir girti. O čia kalti
ninkas reikalinga kur nors surasti. Tuo 
būdu, jiedu viską bando suversti ant ko
munistų !

Vokietijos Hitleris darė kaip tik pana
šiai. Jis virš metai atgal nekaltino kapi
talistų už esamą sunkią padėtį Vokieti
joj, bet komunistus, marksistus. Dėka 
social-demokratijos vadų išdavystei, jam 
pavyko pasigauti tuo būdu nemažą skai
čių Vokietijos darbininkų į savo bučių 
ir laimėti valdžią. Šiandien, kuomet ko
munistų partija Vokietijoje yra nelega- 
liška, kuomet komunistai “išnaikinti”, 
skurdas Vokietijoje nei kiek nemažesnis, 
bet kur kas didesnis. Tatai jau mato 
kiekvienas, kuris tik turi akis ir kiek 
tiek smegenų.

Greenai ir Morrisona* šiandien naudo
ja tą pačią taktiką. Nepasitenkinusius 
milionus darbininkų jie bando nukreipti 
ant komunistų, kad anie neturėtų progos 
pamatyti tikrąją priežastį, kuri gimdo jų 
nelaimes, skurdą ir badą. Socialistų ly
deriai tiems ponams pritaria, panašiai, 
kaip Vokietijoje! '

Tačiaus šiandien, turint prieš akis Vo
kietiją, daugelis tų pačių socialistų darbi
ninkų ir bepartinių darbininkų nebus pp. 
Greenams taip lengva sumulkinti. O 
prie to, komunizmas, p. Greenai, nėra 
dalykas išnaikinamas. Tai buvo galima 
pamatyti iš įvykių Italijoje, Lenkijoje ir 
kitur. Tai dar ryškiau įrodo įvykiai 
Vokietijoj, Austrijoj, Chinijoj ir visam 
pasaulyj!

Kas to nemato—nieko nemato!

Prislėgė Skolos Lietuvos
Valdininkus

Vienas Kauno laikraštis rašo, kad 
šiandien “daugelį valdininkų prislėgė 
skolos.” Girdi, iki šiol nebuvę jokių tai
syklių, kuriomis būtų galima tas skolas 
atsiimti algomis, bet nuo dabar kai kur 
jau įvedama taisyklės. Taip pav. susi
siekimo ministerija išleidusi įsakymą, 
kuris skelbia:

1. Iš tarnautojo, gaunančio per metus iki 
2,500 litų, galima išskaityti vieną trečdalį, 
jeigu jis nevedęs, ir vieną ketvirtadalį, jei
gu vedęs; 2. Iš tarnautojo, gaunančio per 
metus ne mažiau kaip 2,500 litų ir ne dau
giau kaip 5,000 litų—iš nevedusio du penk
tadaliu, o iš vedusio—vieną trečdalį visos 
algos; 3. iš gaunančio daugiau kaip 5,000 
litų—iš nevedusio pusę, o iš vedusio du 
penktadaliu visos algos.

Taigi, nors fašistiniai valdininkai įlin
dę į skolas, tačiaus su jais yra tam tik
ras “susipratimas” ir jiem paliekama jų 
algų dalis pragyvenimui. Kitaip yra su 
darbininkais bei su darbo valstiečiais. 
Iš pastarųjų už skolas atimama paskuti
nė karvė, paskutinė gūštelę!

Fašistai Šaukia Pagerbti 
Smetoną Kruvinąjį

Brooklyno tautininkų “Vienybė,” ku
rią prūseikiniai ir bagočiniai andai taip 
gyrė už josios liberalizmą, rugpjūčio 
mėn. 31 d. laidoj džiaugiasi Lietuvos 
darbininkų ir darbo valstiečių smaugiko, 
fašisto Antano Smetonos 60-tametinėmis 
sukaktuvėmis. Girdi, Smetonos “nesvy
ruojanti valia ir tvirta ranka dar lengvai 
valdo valstybes vairą.” Supraskit: leng
vai moka slėgti, slopinti Lietuvos darbo 
žmones, skęstančius skurde ir varguos. 
Ir toliau:

Visi, kurie myli savo tėvynę Lietuvą, ku
rie pripažįsta organizuotą valdžią ir gerbia 
jos įstatymišką santvarką, pagerbs ir dabar
tinį lietuvių tautos vadą taip, kaip geriau
sia gali ir moka. Gal rugsėjo 9 d. bus visų 
Amerikos lietuvių tautininkų šventė pager-

. bimui to, kurį gerbia visa Lietuva.
Mes pasakysime: kuris garbina Smeto

ną Kruvinąjį, tas prisidės prie palaiky
mo kruvinojo fašistų rėžimo Lietuvoj; 
tas prisidės prie slopinimo Lietuvos dar
bo žmonių. Ne garbinimas, bet kova, 
griežta kova budeliams Smetonoms ir jo
jo agentams!

wmmnmr>

JAUNUOLIŲ MOKYKLŲ KLAUSIMU '
Apie Philadelphijos Jaunuo-Į bodumui nebuvo vietos, 

lių Mokyklą
Vienas ypatingas dalykas 

kas liečia jaunuolių mokyk
lą Philadelphijoj, tai kad 
pačiuose jaunuoliuose kilo

Ką Jaunuolių Mokyklos 
Parodo

Jaunuolių mokyklos paro
do, kad mes jau turime ne
mažą skaičių jaunuolių, vai-|7 . . . . ,. indutį oiycuviu čiunuunu, vėli-! iniciatyva suorganizuoti mo-|kinu h. meV kurie’riin. 

jkyklą. Mintis kilo vietinio. susidomčję \.evoliucinio

ri keistą supratimą kas lie-1 ma išvystyti gana geras vei- 
•čia lavinimą jaunuolių lie- kėjus, geras kadras ir mūsų 
tuvių kalbos. Tūli draugai lietuviškam judėjimui. Rei- 
išsireiškia: “Lietuvių kalba kia nepamiršti, kad mūsų 
jaunuoliams nereikalinga; lietuviškas judėjimas dar 
kam jiems eikvoti laiką ją greitai nenumirs; o veikė- 
mokintis.” " jų mums stoka. Veikėjus, irjų mums stoka. Veikėjus, ir

Tai klaidingas suprati- gerus vęikėjus, galima gau- 
mas. Mūsų taip vadinamam I ti iš jaunuolių tarpo, tik tu- 
lietuviškam judėjimui viso-| rime atkreipti į tai daugiau 
se kolonijose stoka veikėjų, domės.

J. Siurba.O mes tuo pačiu sykiu ma- 
l yra jaunuolių, į 

momis; kad jie trokšta pa- kurie turi norą veikti lietu- 
'matiniai suprasti kapitalis- viškoj dirvoj, veikti visose 
i tinę sistemą, komunizmo mūsų organizacijose; bet i 
principus, mokslinį socializ- J\ems dalinai kliudo kalba, 
mą. Daugelis jų turi noro'Ji,e šiaip taip susikalba, bet 

.................................j žargoniškai.
Reikia tokiuos jaunuolius 

jais, organizatoriais ir tL įlavinti lietuvių kalbos.
Tos mokyklos parodo, jog) i 

jaunime mes turime daug:jaunuolių mokyklose: New sįa> į 
geros medžiagos išvystymui I Haven, Philadelphijoj ir pamokslas, 
tinkamų vadų darbininkų' Elizabethe. Ir štai kas te- 
judėjimui: ne tik lietuviui ko pastebėti: visur didžiu- j 

moj jaunuoliai pageidavo i 
mokintis lietuvių kalbos. Di
džiuma mokyklas lankiusių 
nori išmokti raštu ir žodžiu j 
taisykliškai lietuviu kalbą! ,r . .. o ,
vartoti. Faktinai jie mokai Jajnikas Suiyg Galva
kalbą; ko reikia, tai tūlai tikėjimo mokytoja pasa- 
laiką pasimokinti kalbos į Rojo vaikams apie dangaus 
taisyklių, priprasti kalbėti i “gerybes”, alūe “atlygini- 
ir rašyti. Ir į trumpą laiką-mus” už gerus darbus, ir tt., 
bile jaunuolis gali lietuvių i paklausė vaikų, už kokius 
kalbą gerai mokėti. darbus ir kas gaus didžiau-

Taigi, mano manymu, rei-'sią dangišką vainiką?
kėtų dėti pastangų lavinti i Vienas vaikutis atsiliepė: 
lietuvių kalbos tuos jaunuo-'—Tas gaus didžiausią vaini- 
lius, Iprie turi palinkimą į ką, kuris turės didžiausią 
lietuviškam judėjime veik-'galvą.

i A. M. Bedievis.

i choro nariuose, ir mūsų jau- darbininkų judėjimo proble- tome, kad
nic ji draugai ir drauges nu
sprendė, kad būtinai reika-i 
linga turėti bent dviejų sa-|ti sig komunizmo 
vaicių mokylą Philadelphi-! Y 
joj.

Mokykla prasidėjo rug
pjūčio 13 d., ir 1 
savaites — dienomis ir va
karais, nes visi norintieji 
lankyti mokyklą negalėjo 
lankyti dienomis; darbo są
lygos ir kitokios aplinkybės 
neleido.

Draugai philadelphiečiaiI ..... , 
ragino ir apielinkių kolonijų | darbininkų judėjimui, ne tik 
organizacijas pasirūpinti;veikimui tarp lietuvių jau- 
prisiusti mokinius, bet po!™?h,h betA lr v(;lk,mu‘ P a’

. _ . tapti vadais darbininkų ju
osėsi vll/(iėjime: kalbėtęjais, rašyto-|

du mokinius teprisiuntė tik ciajame Ameiikos daibi- 
Readingas ir Chesteris. ninku revoliuciniam judeji- 

me. Reikia tuos jaunuolius
Philadelphijos mokyklą ]ant toliaus lavinti, 

lankė: A.' Urbaitė, A. Piva- 
riunaitė, F. Gedviliute, E. 
Žilinskaitė, A. Olekiutė, A. 
Žilinskaitė, H4 Kiežiutė, H.
Pusvaškiutė, N. Gižauskiu- niai į tam tikrą vieną vietą 
te ir A. Keršiute. {iš įvairių artimesnių (kar-

Vaikinai, lankę mokyklą: tais ir ne visai artimų) ko- 
M. Šolomskas, R. Gedvilis, 
J. Statkus, J. Mitchell, T.
Mitchell (abu iš Reading,

Toliniesnis Lavinimasis
Iki šiol į jaunuolių mokyk

las buvo susiunčiami moki-

lonijų. Tokios mokyklos 
gana brangiai atsieina.

Pasirodo, kad praktiškiau

; ŠYPSENOS
Nežino, Ką Kalbąs

Kunigas pašventė visą pa
mokslą į padanges keldamas 
vedusių gyvenimą.

Dvi kūmutės, išėję iš baž-
Šia vasarą teko mokinti • nyčios ir viena kitos Mau

šia, kaip patiko kunigėlio

—Būsų buvęs visai geras 
; pamokslas, jeigu mudvi, se- 
(~„2, apie tą vedusių gyveni
mą tik tiek žinotume, kiek C- 7

kunigėlis.

Pa.), E. Lesčius, A. Turei- butų ne iš įvairių kolonijų;ti. Iš jaunuolių tarpo gali-i 
kas, I "Puidokas,
Griciunai, Sužentas,

vienąbroliai surinkti mokinius į
Olei- mokyklą, bet kiekvienoj di- 

kis ir pora jaunuolių, ku- desnėj kolonijoj sudaryti 
rie negalėjo reguliariai lan- j mokyklą iš vietinių. Tokia 
ky ti. i mokykla gali tęstis porą sa-

Viso dienomis ir vakarais vaičių, jeigu galima—dieno- 
mokyklą \ankė tarp 23 ir mis, o jei ne—vakarais; ar- 

(25 mokinių. Žinoma, vieti-Įba taip, kaip Philadelphijoj 
Į niams draugams atrodė dar i buvo—dienomis ir vakarais, 
permąžai, ne$ vien tik chore | 
randasi arti 40 jaunuolių. ■ 
Tačiaus reikia pasakyti, kad! 
mokykla buvo gana skaitlin
ga mokiniais. Daugiau kaip 
du trečdaliai mokiniu buvo 
virš 16 metu amžiaus, v (

Kaip dienomis, taip ir va-! kinių.
karais mokyklą prisiėjo ves- mokinimo programą per- ■ raštyj. 
ti man vienam. Vietos Ko- daug įvairią sudaryti. Ne-j 
munistų Partijos skyrius 
buvo prižadėjęs duoti mo
kytoją, bet del tam tikrų 
priežasčių pirmą savaitę ne
galėjo prižado išpildyti— 
tik antrą savaitę prisiuntė 
draugą, kuris apie porą va
landų į dieną praleisdavo su 
mokiniais, išdėstinėdamas 
Komunistu Manifesta. t- v

Mokinių Susidomėjimas
Pereitais ir šiais metais 

teko, duoti lekcijas keliose 
jaunuolių mokyklose. Bet 
turiu pripažinti, kad neteko I

i niekur matyti tokio didelio 
'susidomėjimo mokintis, kaip 
P h i 1 a d elphijos mokyklos 
draugai parodė. Reikia pa- 
sakyti, kad mokyklos pro
grama nebuvo taip įvairi, 
kaip kitose mokyklose; bu
vo tik pora lekcijų dailės 
klausimu—apie dainas. Gi 
visą laiką užėmė gvildeni
mas komunizmo principų, 
trumpi bruožai iš Lietuvos 
istorijos, taipgi istoriniai 
bruožai iš Amerikos lietu
vių gyvenimo ir organiza
cinės problemos. Tačiaus 
mokiniai neparodė nuobodu
mo—nuo pat pradžios iki 
pabaigai labai susiinteresa- 
vusiai mokinosi ir’ diskusa- 
vo įvairias problemas. Tas 
jų didelis susidomėjimą^

! Ypač tokias lokalines mo-! 
ikyklas mes turėtume orga- 
jnizuoti žiemos laiku; žino
ma, jos turėtų būti vaka
rais. Reikėtų dėti pastan
gas į tokias mokyklas su
traukti kuodaugiausia mo-

nereiktų j lietuviškai “Laisvės” dienŽinoma,

KIETI VIDURIAI

DARBININKU.
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
mb' 371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Drauge gydytojau, aš 
sau angliškai, bet aš galiu 
rai skaityti lietuviškai, 
prašau jūsų, kad patalpintu-!

Aš esu 20 metų mergina, 
5 pėdų 2 colių ūgio ir sveriu 

teatro 133 sv. Kaž kodėl pastarai
siais laikais man kieti vidu- 

~ ■ riai, ar aš turiu ka nors imti, 
t į kad juos išjudinus. Ir vis 

| dėlto jau ilgokas laikas, kaip | 
man veidą išberia raudonais] 
šlakais ar pučkais, kaip ten!

gerai sugrūsti politikos 
sporto, muzikos ir 
dalykus į mokyklos progra- S1 
mą. Į tą trumpą laiką, kaip į 
mūsų mokyklos būna suor-l . 
ganizuotos, negalima tinka
mai tų dalykų padengti. Po
rą dalykų užtenka paimti juos vadina, ir išeina daug lai- 
ant sykio, sakysime, dviejų į0, kol jie išnyksta, šiaip ma- 
savaičių studijavimo perio
de; tai yra, jeigu mokykla Į rus, plynas ir oda graži, jaut- 
būna vakarais. Dieninės I ri. 
mokyklos, žinoma, gali pa

no visas kūnas yra labai šva-

, absoliutiškai nustoti vartojus* 
j bile kokius liuosuojamus vais- 
i tus. Kaip tai? Jūs pasakysi

mi te: jei nebeimsiu jokių Kuo-
1 suojamų vaistų, tai neišlaiky- 

i siu,—man viduriai gali...
Na, na, nebijokite: neeksplio- 
duosite. Viduriai savaime, 
nieko netrukdomi, išsivalys, 
nors gal net ir už poros ar 
trejeto dienų, ir paskui sau 
reguliuosis, kaip nieko nebū
ta. Tik jau, susimildama, 
Drauge, vėl kada nepradėki
te vartoti kokių liuosuojamų- 
jų vaistapalaikių, nedraskyki
te jais liaunučių vidaus plėvių.

Vadinas, pat pirmas Jums 
daiktas, tai išmesti lauk bet 
kokius, viduriams liuosuoti 
vaistus, ir neimti nieko tokio 
viduriams darkyti. Tai sun
kiausia daiktas ir visų svar- 
biausis. O paskui—atatinka
mas maistas. Ne koki ten iš
pūsta dijeta, bet paprastas

Man taip atrodb. kad, kai 
imti daugiau dalykų studi- valgau įvairios rūšies mais- 

nereikėtu kb kaip pomidoriai ir t. p., tai 
‘'(man ii-cri iilioi'ia vnida lVT3nn_ 

___  ___  ___ reguliariai. ’ 
i Jei kada dalykai neatseina,'gamt*n*s mals^as> nesudarky- 
, kaip reikėtų, tai mane sujau-!^as Pei'daug, nesugadintas.
dina. Prašom man patarti,] Prisipratinkite kas rytas ant

juoti. Bet irgi nereikėtu' ta> RaiP pomiaonai ir t. p., tai 
perdaug įvairia programą'ma? irgi išberia veidą' Ms,le- 

, 'r. " sines man einasudaryti. j
Aš manau, kad sekančią...................... " -

žiemą mes turėtume suor-1 dina> mnii pavniL1>( __---„-------- ---------
ganizuoti jaunuolių plačias ; kas nian daryti, o aš busiu'tuščios išgerti po kelis stiklus 
mokyklas kiekvienoj didės- labai dėkinga. |
nėj kolonijoj—bent po porą, 
ar trejetą savaičių.

Kalbant apie mokyklas) 
jaunuoliams, reikia nepa
miršti, kad nemažiau jos 
reikalingos ir mūsų senes-; 

• -t T\1 » jLVCAip Valiuli ivumc imu- uauo, ii uvniems draugams. Daugelyje • ... ... m w <-«ii •• i i v ii . . • išvejamieji vaistai. Tai sudar- sigeikite vandens arba n to-

) naminio limonado. Tai Jums 
atqaevmaq , bus labai naudinga. Į kvor-
a i i ivias j ta vandens išspauskite vieną

Drauge, vidurių užkietėji-' citriną ir užsaldykite keliais 
mas tai yra tik blogas papro-] šaukštais rudojo cukraus, ar- 
tis. Ir čia štai kas Jums rei- ba nesieruoto siropo (unsulp- 
kia žinoti. Nėra blogesnio hured molasses”), arba me-

1 daikto, kaip vartoti kokie liuo- daus. Ir per dieną dažnai at-

kolonijų ab<fi,. labai jos l ei- j<0 gamtos planą, išvaro iš ve- kio pat limonado, 
kalingos. Taigi, ar atski- gamtos nustatytą viduriui Kai dėl paties 
rai, ar, kur patogu, bendrai automatingumą, savaimingu-, nieko ypatingo.

* 1 * • • 1 — J I ...v '

valgio, tai 
Svarbu tik, 

SU jaunuoliais, reikėtų suor- mą. Viduriai ir visi vidaus kad daugiau vaisių ir daržo- 
ganizuoti plačias mokyklas organai eina savo pareigas au-, vių vartotumėt—ir šviežių, 
t.,, . ...... ...... :----- tomatingai, savistoviai, nepri-: žalių, ir virtų bei konservuo-

. žinoma, reikia

jlj uiuyio ou&iuuiuujmieto, niekad nėra persenas mo- 
pamatiniai suprasti komu- į kintis; o antra, kad mokin-| 
nizmą, kapitalizmą, or gani-! tis labai mums reikalinga, Į 
■znninnc no ir. 4-4- vun !

ir mūsų suaugusiems žmo
nėms. Žinoma čia senes-įklausomai nuo žmogaus valios tų, džiovintų, 
niuosius pirmoj vietoj prisi-:bei noro- Bet, kai žmogus ir gyvulinio maisto, 
eina įtikinti, kad žmogus' 
niekad nėra persenas

zacines problemas irtt., ma-j 
tomai, tiek pridavė jiems! 
energijos, kad jokiam nuo-j

i bei noro. Bet, kai i
I pradeda vidurių darbą truk-]
Į dyti, 
j stapalaikiais, tai ten ir prasi- seed”, po 3—4 šaukštus į
deda netvarka ir neregulingu- stiklą vandens įmainę.

Veidas apsivalys. Nespau-

Išpradžių, jeigu kaip, galė- 
reguliuoti” kokiais vai- tumėt, imti ir sėmenų, “flax 

šaukštus į

mas.
Ir, kad paskui atitaisius vi- dykite pirštais tų puČkelių, o 

durių užkietėjimą, žinote, kas o tik dažniau nusimazgokite
Del Lietuvių Kalbos

Daugelis mūsų draugų tu- visų pirma reikia daryti. ? Ogi šiltu vandeniu ir muilu.

r
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Masiniai Važiuokite Į Mass. Pikniką
111 7 1 " "1 ..........................................."" "" "——f* ,
kuopa rengiasi neblogai. IŠ 
Lowellio daug mašinomis ren
giasi važiuoti į pikniką, be to,

A. Kosarevas laipsnyj, kokiam jis imasi | Paskutinis Pareiškimas Apie 
I poezijos ir prozos. Prisieis, Į Didelį pikniką Bendrai Ren. 

Kodėl mes jaunus rašyto- Rašytojas tuomi ir skiria- jpieros nepamato žmogaus. Įmatomai, ir į tą literatūros 
jus skiriam į tam tikrą ka-: si, kad pas jį turi būti bud- Pas mus labai daug įdo-;sritį atkreipti mūsų domę. 
tegoriją?
jas, tai—dar nesusitvėręs! snis, padedantis prabis- 
kūribinis organizmas, ir to-jkverbti į daugeliui nepasie- 
del jis reikalauja kitokio Į kiamas sritis.
priėjimo, kaip į susitverusį Į-------------
meisterį. Kaip sprogstanti 
gėlelė reikalauja ypatingos 
priežiūros, laiku palaistymo, 
saules spinCuHv, taip ir mū
sų jaunas rašytojas reika
lauja budraus, domaus pri
ėjimo ir rūpesčių apie jo kū
rybinį augimą, reikalauja Į jai. Rodos viskas tvarkoj, i dažnai surasti buržuazinėj! supranta jie, reiškia—ko- 
patarimų ir p; ”
rašytojai karštai geidžia bū-1 Ii neviskas tvarkoj. Pas Imi savo audringu,

Pas mus labai daug įdo-; sritį atkreipti mūsų domę.
Jaunas rašyto-[ rus “uodimas”, aštrus žvilg- maus, gražaus, aiškaus, ~ 

susikūrusio. Tad imkimės 
parodyti žmogų jo dialekti
koje, jo išsivystymo priešta
ravimuose. Supraskim, kad 
udarninkas- 

svetima

giamą Keturių Miestų 
Rugsėjo 9 d.

Draugai ir draugės jau tik 
; pora dienų teliko iki didžia- 

megina kritiką pasiimti sa-;jai dienai rugsėjo 9-tai, kurio-

Prisieis, matomai, įsimaišyt 
į darbą tų draugų, kurie

kuopa organizuoja žmones į 
j didelį busą tiems, kurie netu
ri mašinų, arba kitokių progų 
ten nuvažiuoti. Todėl tikima
si daug žmonių turėti piknike 
iŠ mūsų miesto. Mes lowel- 
liečiai rengiamės masiniai da
lyvauti savo piknike. Kelio
nė Į pikniką visai pigi: už 
abi puses kelio tik 50c. ypa- 
tai.

Busas, arba kaip mes vadi
name “bosas”, ateis prie Lo
wellio Darbininkų Centro 

i Kliubo, 338 Central St., kaip 
! 11 :30 vai. ryte. Nesivėluoki- 
; te, visi būkite Į laiką. Kad jr 
i neturėtumėt tikieto iš kalno 
i pasipirkę, bet norint važiuoti, 
| vistiek ateikite Į paskirtą vie
ta ir laika, nes busas dide- 
lis, sutilpsime visi.

kai galėtų geriausiai laimėti 
kovą su darbdaviais. Tjokia-J 
me svarbiame momente, ko
kiame dabar randasi darbi
niu., bus svarbu nevien teks
tilės, bet ir kitų pramonių 
darbininkams išgirsti gero kal
bėtojo prakalbą ir jo pamo-

Todel darbininkai iš 
istorinę

Dalyvau-

vęs aptikrinimui. Ne sekre-ije ALDLD keturių miestų! 
tas, kad nekurie atskirt i kuopos: Nashua, N. H., Lo-

I, Haverhill ir Lawrence,
otipi dbnim, Kad Lcto, Actu iieiviiiic dLbn.ili1 ^uu| 

;—tai visapusiška kritikai taip įpratino šiame wel1Keletas patėmijimų apie 
gerojaus aprašymą. Mums’figūra, 
jau prisiėjo išstoti tuo klau-; šablonui, 
simu. Po komjaunuolių dis- 1'r’ 
kusijos su buvusiu RAPP’u, : 
literatūros kūriniuose pasi- pusėmis, vedančiomis oreolo j sibukina draugiškumo jaus-

tampui, i darbe ranką, kad kritika, Mass-> rengia milžinišką pik-

Musų karta įdomi ne tik! jų pagrindine profesija. To- 
savo intiminėmis gyvenimo | del pas nekurtuos iš jų at-

teisingiau, kritikavimas tapo ; n*k^ Maple Parke Methuen,

kinimus.
visur ruoškitės į šią 
plačią manifestaciją, 
kite visi!

rodė dabartinių laikų gero-j laipsnin, kaip tai

! Mass. Apie tą pikniką ir 
į apie nepaprastą prie jo ren
gimąsi tur būt jau žino visa 

ačioji visuomenė, nes kaip

M. K.

galima1 mai, šilumos, jei kiitikuoti, girdėtis iš visu m i estų-artimų . — . I . •• • V 1 • 1 t c
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agelbos. Jauni; Vienok anksti džiaugtis. To-! klasikinėj literatūroj. Ji įdo- jlioti, mušti, burzgėti.
tvarkoj. Pasjmi savo audringu, l jlx:1"' x " 

ti stipriais meisteriais, dide- mus-gerojaus aprašyme pa- žodžio prasmėj, skaisčiu gy
liais žodžio dailininkais.
Niekaip negalima
jaunumu savo silpnumą, lė-j 
tą augimą. Jaunystė ■

Į ir tolimų kolonijų, lietuviai 
. Kri-! darbininkai masiniai rengiasi 

sveikoj ■ tika turi būti įsitikinusi, I suvažiuoti.
• !konkreti, ji turi įkvėpti, iš-.

irodė štampas, šablonišku- venimu, savo dinamiškumu,[naujo uždegti mūsų rašyto-j 
teisinti mas. savo dvasios ir valios tvir- jo kūrinius. 1savo dvasios ir valios tvir- jo kūrinius.

- j Yra paprasti, išdirbti re-1 tumu, savo begaliniu atsida- 
— re ceptai. Imasi dirbtuvė, tan- Ivimu Lenino-Stalino daly-

yda, o tik malonus jautimas, kiausia gigantas, parenka-’kui, socializmo dalykui. 
Dengtis jaunyste, mudrautiimas udarninkas, geidžiamai pats supratimas apie ge- 
tuomi niekam nepataiianr, su ordenu. Rašinys atrodo.rojų apie geroizma ne sta
tutai kenkia jauno rašytojo! taip: iš karto biskį gerojaus1 bilinis, nes štampinis. Jame 
vystymuisi ir augimui. !1 ’ ’ ~ 1 * ’ 1 ■ - - - - - -

Nekurie draugai pareiš
kia, žinoma, nepaprastas 
pretenzijas atleidimui ir ne
reikalingus pareikalavimus 
kūrybinei globai. Tatai bega
lo kenksminga del jų pačių. 
Jeigu jie ištikrųjų nori tap
ti meisteriais, aš turiu jiems 
pasakyt: pirmiausiai jieško- 
kit išeities savo nuosavose 
jėgose; savyje! Nereikalin- ninko etažerkoje. Ir viskas 
ga jums save neturtinti, tuo 
labiau, kad jūs netaip jau 
silpnas. Daugiau pasitikėji
mo sau, savo kūrybiniam 
kolektyvui.

Sprendžiant sulig litera
tūros istorijos, tikriausi žy
mesnieji pasaulio klasikai

i biografijos, paskiau keletas nėra nieko abstraktiniai— 
puslapių skiriama pasigėrė-1 aprubežiuoto ir amžinai pa-
jimui gražiomis mašinomis, 
prie kurių dirba udarnin
kas. Paskiau—populiaraus 
gamybos procesų vadovėlio

stovaus.
Kiekviena epocha iškelia 

savo gero jus ir suteikia 
jiems jai tinkamą esmę.

Pasikalbėjime su jaunai
siais rašytojais pas neku
riuos iš jų pastebi kokį tai 
skubotumą tapti profesiona
lu,—rašytoju, be to nekurie 
be pagrindo anksčiau laiko 
ir patys save veda į profe

sionalą rašytoją. _ _____
nalo rašytojo aplinkybės ga
li neretai pražūtingai atsi
liepti į mūsų kūrybinių jė- * • • t • I •

Mes Irgi Rengiamės

LOWELL, Mass. — Rugsė-1 
jo 2 d., Amerikos Lietuvių! 
Darbininkų Literatūros Drau-Į 
gijos 44-ta kuopa laikė savoj 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas buvo neskaitlingas. Rei
škia, nariai nesirūpina ii* ta
da, ] 
svarbiausi darbai. Rodosi, 

apart mūs pačių ganizac. reikalai turėtų stovėti1 
gero prisirengimo prie jo, pati augščiau kitų dalykėlių 
masinė publika sudarys daug1 gaila, taip nėra, 
smagumo ir Įvairumo. Čia; 
suvažiavę gausite visko: su-Į streiko padėtyj, 
eisite senai bematytus drau-|šiuomi klausimu daugiau xhs-,bo svetainėje, 338 Central St 
gus, pažįstamus ir gimines; j kusuota. Vienbalsiai nusitar- Lowell, Mass. kv: 

s gražios programos, Į 
žaislų ir muzikos; šokiams! 
grieš Lowellio Jaunuolių Or
kestrą, kuri, berods, pirmą 
sykį tokioje plačioje publiko
je pasirodys su naujausia mu
zika Įvairiems šokiams. Su
prantama, kad tik tokiame! 
masiniame suvažiavime tega
lima surasti pilniausi pasiten-Į 
kinimą ir pakankamą smagu-i 
ma. v I

Liaudies Choras po vado-

Mes tikimės čia svečių turė
ti jš visų kampų Naujosios 

I Anglijos ir toliaus.
! Piknikas bus nepaprastai 
Įvairus, nes,

Profesio- yaysite

atpasakojimas. Toliau seka ]\jūsu dienu geroika giliai augimą.. Reikia gyventi
udarnu gerojaus darbu gė
rėjimasis. Kai kada dade- 
dama Markso, Lenino, Sta
lino knygų katalogas udar-

užbaigiama maloniu vaizdu: 
ant stalo atidengta knyga: 
“Leninizmo Klausimai”. Tai 
reiškia, kad gerojus nespėjo 
perskaityt, skubėdamas eiti 
į darbą. Perskaitysi knygą 
ir liksi ja nepatenkintas, 
gaunasi kaip šventųjų pa

tapo meisteriais, ne pasiti-. veiksluos aprašyti gerojai, 
kint užtarėjams, o tik pasi-;ne tokie, kokie yra pas mus 
tikint savo jėgoms. Štai gyvenime. Suzdalsko dievų 

•jums gyvas pavyzdys — tepliotojai neblogiau teplio- 
Gorkis. Savo kūrybinį kelią’ J° savo palas. Nejaugi mū- 
jis prasiskynė savo spran-' geroika, tokia, menkn, 
du, darbo mylėjimu, savo;taip aprubežiuota, vienoda? 
smegenų treiniravimu. O Ne! Tūkstantį kartų ne! 
pas mus rašytojų jaunimas;Nieko panašaus!
tankiai apie tai pamiršta.’! Mes — nauja pergalingo 
Užtai nėra galo skundom: proletariato karta —mylim 
tai rateliai ir apsivienijimai dirbti, degam darbe. Mūsų 
blogai dirba, tai triukšmas, darbas yra kūryba, kuria- 
kad pradedantiems auto- masis aktas. Todėl mes dir- 
riams niekas nepakreipia bam kaip udarninkai. Vis- 
domės, kad jų nespausdi- kas tai neginčytina. Nėra ko 
na ir 1.1. ' sakyt, kad gamybinis gero-

Žinoma, tose skundose izmo parodymas priguli prie 
yra didelė dalis teisybės, vieno iš svarbiausių. Viėnok 
Bet visgi būkit geras pa-, mūsų gyvenimas daug įyai- 
vargt, padirbėkit su savimi, ’ resnis, negu kaip kuriem 
pabudinkit savo gabumus; rodosi. Pas mus yra įvai- 
mažiau tikėkite keno tai iraus grožio poilsis. Pas mus 
pagelba ir daugiau tikėkitės yra didžiausias patraukimas 
savimi. i prie dailės, jnuzikos. Pas

Gaila, kad toli nevisi jauni' mus yra neatimamas parei- 
r ašy to j ai visą šitą supran- kalavimas pasilinksmini- 
ta. " muose. Mes mylim daug

Literatūroj susidarė tokia stipriau, ryškiau, gražiau, 
padėtis, kad jaunas rašyto- kaip kartą, gyvenanti prie 
jas rašo būtinai apie jauni- kapitalizmo. ^Nei apie kokį 
mą. Žinoma, mes ne prieš palyginimą čia negali būti 
tai, kad rašytų apie jauni- ir kalbos. Mes—stiprių, nor
mą, jeigu yra delei to sko- malių, sveikų jausmų karta, 
nis ir reikalingi gabumai. 
Vienok aprašinėti tas apy- 
stovas, kuriose randiesi, ne 
taip sunku. Man rodosi, 
kad tematikos srityje su
randama daug mėginimų 
eiti mažiausio pasipriešini
mo keliu.

Tuo tarpu jaunieji rašyto
jai turi mėginti aprašyti ne 
tik savo gražiąją jaunystę, 
kuri žydi partiniu sparnu, 
bet ir pažvelgti, pavyzdžiui, 
proletariato praeitin. Rei
kia mėginti savo kūrybines 
jėgas kitoje apielinkėje, 
kaip ta, kuri tau žinoma; 
niekas nesako, kad ta aplin- 
kė bloga. Reikia vienok 
stengtis pažint nežinomas 
sritis, klausimus, daiktus. r f »

persunkta nematytais did- sykiu su masėmis jų įvairiu 
vyriškais darbais. Pas mus 
gi rašytojai nemoka teisin
gai, dailiai parodyt didelį 
tarp “mažučių”, mūsų 
kiadienių žmonių.

šio-

gyvenimu, neapsitverti siau
ruose rašymo rėmeliuose.

Rašytojas be praktiško 
stebėjimo, be žmonių psichi
kos žinių, be mylinčio, rū
pestingo gyvenimo ir jį da-

kuomet prieš mus stovi I ALDLD 44-ta kuopa nusi
mausi darbai. Rodosi, or-j tarė laikyti savo mėnesinius 

susirinkimus visados kiekvie- 
bet no mėnesio pirmą nedėldienį, 

kaip 1-mą vai. po pietų. Se- 
kuopos susirinkimas 

LDC. Kliu-
Kadangi dabar randamės kautis 

, tai ir buvo' įvyks spalio 7 d 'i i • — •

, Vienbalsiai nusitar- Lowell, Mass. Yra kviečiami
| ta, ką ir kaip veikti laike šios | dalyvauti visi seni nariai ir 
! kovos. Apkalbėta ir nusitar-! atsivesti naujų prirašyti į kuo- 
ta smarkiai rengtis per visą pa sekančiam susirinkime. Se- 
savaitę prie bendro pikniko, i kantis susirinkimas įvyks kaip 
kuris rengiamas Lawrence/ tik tuo laiku, kuomet mūsų 
Haverhill, Nashua ir LowelU spaudos vajus bus jau prasi- 
ALDLD kuopų ateinančią ne-! dėjęs, todėl bus svarbu dis-

i dėlią rugsėjo (Sept.) 9 d.,j kusuoti ir imtis už vajaus dar- 
i šių metų, Maple Park, Methu- bo.
Į en, Mass. Pasirodo, kad mūsų

Kolptns rmqfahu snip mū- rancių žmonių išmokimo ne- v.vste jauno mokytojo diaugo.Keletas pastapų apie mu rfl«vtoiū Rei- W. Petrikos ■ ’ ’ _su kritika. Teisingas drg.!Sa11 puti geru rašytoju, ue dainomis laukiaJudinas, pasakęs, kad kriti-jausti_aštriau gyventi gausiomis darnom^ laukia, 
ka dažnai būna neteisinga, kova, mokėti mylėt gyveni- 
Reikia su ypatingu aštrumu neapkęsti jo b ogas 
pabrėžti, kad kritikuoti mū-!Puses- O pas nekuiįuos jau
sti statybą ne iš sovietų po-|nus rašytojus gaunasi, my-

Keletas pastabų apie 
su kritika.

mū- Petrikos prisirengęs su,

tos dienos. Draugas Ignas j 
čiulada, jis gyvena prie pat! 

i miško ir jau turi pagavęs ta

J. M. Karsonas

Visoms A. L D. L D. Kuopoms

Pas mus gražumas šian
dien. Pas mus graži būklė. 
Pas mus yra labai gražios, 
protingos, energingos ir įdo
mios mergaitės, kurias mes 
merginam, kuriomis mes vi- 
liojamės. Pas mus yra toki 
vaikai, kokių pasaulyj nie
kur nesurasi. Mūsų būklėj 
padėti tokie principai, pa
grindai, apie kurių galimu
mą negalėjo manyti netgi 
utopinio socializmo atstovai.

Pas mus yra gigantiško 
žmoniško viens apie kitą rū
pestingumo, didžiausios už
uojautos pavyzdžiai, iman
čios pradžią nuo Lenino, 
nuo Stalino. Tuo pačiu-gi 
laiku mūsų gyvenime nema
ža pavyzdžių, kada už po-

zicijų mes niekam nepave- 
linsim. Pas mus gi kai ka
da duoda teisę kritikuoti 
žmonėms, neturintiems tam 
jokių pagrindų. Toli vaikš
čioti pavyzdžio nereikia. 
Yra pas mus rašytojas Fa
dejevas. Pas jį, žinoma, 
yra daug trūkumų, kurių 
pataisymui jis turi padirbė
ti. Sovietų skaitytojai jį ži
no, i 
neblogai rašė apie mus, apie 
mūsų partiją, apie mūsų ko
vą. Ji įdėjo viską galimą į 
mūsų literatūrą ir, be abe
jonės, jai dar daug duos. Ir 
štai iš kur tai atsirado “kri
tikas” Mirskis ir vienu atsi
sėdimu “išbraukę” jį iš mū
sų augančios literatūros,I 
“panaikino” Fadejevą kaipo! 
rašytoją.^ Atsiprašau, Mirs-1 
ki. Pasirašyti “mirties”!

Draugės ir Draugai!
“Šviesos” No. 3 jau gatavas ir visoms kuopoms iš

siuntinėtas. Tai labai svarbus ir gražus numeris. 
Jame rasite daug pamatinių straipsnių, gražių eilių,; 
tinkamiausių apysakų ir mokslo raštų.

“Šviesa” kas kart vis gerėja. Kiekvienos kuopos, 
kurios dabar pripuola susirinkimai, tad nariai atei
kite ir atsiimkite šį numerį. Centro Komitetas pra

šo, kad atsiimdami “Šviesą” užsimokėtų nariai duok
les, kurie dau nėra jas mokėję už 1934 metus. Na
riai, kurie yra be darbo ir negali sumokėti pilną mo
kestį, tat jie moka po 10 centų duoklių ir gauna kny
gas ir “šviesą”.

Draugai, ^atminkite, kad mes spausdiname labai di
delę ir svarbią drg. Kapsuko parašytą knygą, kuri 
greitai bus gatava. Jos išleidimas daug padarys lė
šų. Taipgi “Šviesos” No. 4 už šiuos metus bus išleis
tas pirm paminėjimo Rusijos proletariato septynio
likos metų revoliucijos sukaktuvių.

Atsiimkite “Šviesą”, mokėkite duokles, siųskite jas 
į centrą, gaukite naujų narių!

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

paukštį “terškutį”. Jis jį pa-1 
leis rugsėjo 9 d., kuomet į| 
Maple Parką suvažiuos sve
čiai iš visų kraštų. Akvatnin- 
kai noriai gaudys “terškutį.” 
Bet laike gaudymo, publika' 
turės tiek gardaus juoko, kad 
niekad to žaislo nepamirš. 
Viskas gerai. Bet, draugai,
leiskite man priminti vieną la
bai svarbų dalyką, būtent, mū- 

— . . su didysis piknikas įvyksta
sykiu su mumis ir ant tikro j kaip tjk tu0 metu> kuomet

. apie milionas audinyčių dar- 
, nebepakęsdami’ sun

kaus išnaudojimo sąlygų, pa
skelbė kovą savo išnaudoto* 
jams, išeidami į streiką. Reiš
kia, kova už didesnį kąsnį duo
nos jau pradėta. Tai yra de
gantis dienos klausimas. Kaip 
tik į laiką pribus geras kal
bėtojas drg. J. Siurba “Tie-1 
sos” redaktorius iš Brooklyn, 
N. Y., į mūsų pikniką, kur su
važiuos masės lietuvių darbi
ninkų iš pat tekstilinių-med-| 
vilnės pramonių centrų. Čia-, 
drg. Siurba sirpagelba garsia- - 
kalbio — “loud-speakerio” 
aiškins, kokiu būdu darbinin-

lėt nemokate ir neapkęsti 
neišmokot. Štai kodėl ken
ksminga su pirmlaikiniu 
profesionalo rašytojo var
du sėdėti vienam ir nuobo
džiauti, “galvot” apie pa
saulio likimą. Jauniems ra
šytojams reikia pasinerti 
su galva gyvenime, dirbti

gyvenimo išmokimo pagrin-
uu v a v ula onai vvj J £ ZjJL . • 1 *1 - 1----- -----
eilę jo raštų myli. Jis ^ajs tverti augstos dailės j bininkų,

raštus.
(Vertimas “Raud. Artojo”)

Forest City, Pa
Didžiausias skandalas iškilo 

del užpuolimo ant dvieju jaunų 
mergaičių. Užpuolimas padary
tas ant Ethel Gordon, kuri yra 
tik 12 metų ir Tlierese Retokas, 
kuri yra 10 metų amžiaus. Are- 

| štuota Vincas Stankevičius, Jo- 
sprendimą tokiems kovoto-j seph Radžiūnas (lietuviai), Mar- 
jams UŽ sovietų literatūrą, Į tin Novak, I. Polk, Rex Whip- 
kaip Fadejevas, mes jums'ple, J. Pctreka ir V. Chuvnish. 
pavelyt negalim, tuo la- Taipgi Įveliama visa eilė ir kitų 
biau, kad jūs—skirdamiesi jaunų vaikinų, 

sti po kaucija t.....
pagrindo kiekvieną po $r’5Q0.

nuo eilės kovotojų už mūsų 
dalyką—teisės ir 
tam darbui turite, minkštai 
pasakius, labai nedaug.

Ir neretai būna teisingi 
mūsų jauni rašytojai, skųs
damiesi “kritika”, prime
nančia lazdos smūgį per gal
vą. Tokia “kritika” neauk- ! 
lėja rašytojo, tuo labiau 
pradedančio.

Būtinai reikia įsidėmėti, 
kad kritikuoti sovietinį ra
šytoją reikia kaip artimą 
mūsų žmogų, o ne kaip prie
šą, kritikuoti del to, kad 
duoti jam galimybės ištaisyt 
savo nedateklius, kritika pa
dėti jo tolimesniam išsivys
tymui, stumti jį pirmyn, o 
ne trukdyti piktu šnypštimu 
jo tolimesnio augimo, ne 
skandinti jo. O betgi mūsų 
kritikoj tokie įsikaltinusios 
nuomonės neobjektyvingu-

Areštuoti palei
sti po kaucija užstačius už 

Teresė

Petokiūtė yra lietuvių mergai
tė.

Laukinis.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

čia

puikus PIKNIKAS
Rengia Wilkes Barriy Darbininkiškos Organizacijos “Laisves” Naudai

BUS PUIKI PROGRAMA IR GRAŽIŲ ŽAISLŲ

Nedėlioj, 9 Rugsėjo-Setepmber, 1934 
VALLEY VIEW PARK, INKERMAN, PA. 

J

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlumos

Ištisa programa susideda sekamai: Binghamtono dubeltavas kvartetas; Shenandoah Lyros Choras;
Wilkes Barre Aido Choras. Prakalbą sakys Drg. D. M. ŠOLOMSKAS iš Brooklyno



j

I

Kelvirfas Puslapis

D, M. ŠOLOMSKAS

PINIGAI

turėjo valtį, kurioje jis ga- 
per- 
Pas 
jis 

kad

Ketvirtad.,. Rugsėjo 6, 1934

nei spalvos! Todėl naujų klausymų ir darbų apkalbėt.

Sekretorius. T ] 
(211-212)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubas ten-

CJ - * » -c------- -------------------------- A

reikalavimus del didesnio ką- ant Olympia Park, 11 vai. ryte. Bus 
snio duonos. Lietuviai nepri-'įvairių pamarginimų, šokiai prie ge- 
valo atsilikt nuo kitų tautų/ '
Šiuo laiku toli atsilikę net nuo; Kviečiam visus ir visas, senus ir 
kitų tautu darbininkų, nes ki-‘ jaunus atsilankyti skaitlingai ir 

! praleist linksmai dieną.
Komisija. 
(211-212)

WORCESTER, MASS.
TDA. 13 kp. mėnesinis * susirinki

mas įvyks 9 rugsėjo-Sept., 10:30 
vai. iš ryto ant 29 Endicott St. Vi- 

i si nariai malonėkite dalyvauti nes 
‘ yra daug svarbų reikalų apkalbėti. 
; Taipgi kurie dar nepasimokėjote 
i duokles, ateikite pasimokėti.

Fin. Sek. D. Lukienė.
(211-212)

pažiūrų, nei spalvos! Todėl naujų klausymų ir darbų apkalbėt.
. ■ . .. • Tad visi dalyvaukite, ir atsiveskitemes turim organizuotis ir rei- jų narių ypvrirašyt’ , f- . 

kalaut nuo savo ponų reikme-.
nų. Greičiau įstosim į šią or
ganizaciją, greičiau pasidary-! 
sime galingesni ir greičiau ga-j 
lesim statyti kompanijai musų gia pjknika 9 djen, ,.ugs5jo.

NEWARK, N. J.šioje tvarkoje pastato prie viešpatavimo 
tą, kas turi didžiausią vert& tatgi aukso 
pinigai ir yra tos vertės išraiška.

Popieriniai Pinigai
Pirmiausiai popierinius pinigus paga

mino Austrijoje 1762 metais. Popieriniai 
valdžios pinigai yra išleidžiami tiesiog 
per pačią valdžią, kad padengti jos iždo 
deficitą. Valdžios išleisti popieriniai pi
nigai yra verstini šalies gyventojams pri
imti. Valdžia negvarantuoja kiekvieną 
iš jų skyrium, bet visus ir tai ne visada 
pilnu aukso atlyginimu. Ar turi popie
riniai pinigai lygią su aukso pinigais pir
kimo jėgą? Normaliu laiku, kada viskas 
ramu, tat tiek pat tavorų galima nupirkt 
už $5 aukso ir už $5 popieros dolerių. 
Tada popierinius pinigus lengvai iškeičia 
auksiniais lygiomis. Sakysime, jeigu 
valdžios ižde yra 1,000,000 aukso dole
rių, bet visuomenės apyvartoje yra rei
kalas $2,000,000 pinigų, tat valdžia pada
ro $1,000,000 popierinių pinigų ir palei
džia juos apyvarton. Tada bus lygus ir 
auksinis’ir popierinis doleris, nes apy
vartoje reikia $2,000,000, o tiek tik ir yra 
viso aukso ir popierinių pinigų. Bet jei
gu valdžia išleido $2,000,000 popierinių 
pinigų, tai kas tada atsitiks? Popierinių 
pinigų pasipildys visuomenės apytakoje 
kiekis, kiekvienas pradės glausti prie sa
vęs aukso pinigus, o palikti rinkoje tik 
popierinius. Žmonės pradės juos keisti 
ant auksiniu, kiekvienas norės išsibodėti 
popierinius. Rinkoje atrodys, kad popie
riniai pinigai išstūmė auksinius, auksi
niai eis į baksus, o popieriniai bus apy
vartoje. Bet tada popieriniai pinigai dar 
atliks savo rolę, dar už popierinį dolerį 
bus galima gauti tiek pat tavorų, kaip ir 
už auksinį, nors auksiniai pranyko, pasi
liko tik popieriniai, bet jų dar yra tik 
$2,000,000, o tiek ir reikia apyvartoje. 
Bet kas atsitiks, kada valdžia dar išleis 
$1,000,000 popierinių pinigų ir jų viso 
apyvarton bus paleista jau $3,000,000? 
Tada, nepaisant, kad ant popierinės “bu- 
maškos” stovi užrašas $1.00, bet kiekvie
nas tam jau netikės, nes gyvenimo reik
menys pradės kilti, popieriniai pinigai 
smukti ir už $3.00 popierinius jau tik 
tiek galima bus nupirkti, kiek pirmiaus 
buvo galima nupirkti už $2.00 auksinius 
arba tais laikais ant lygios stovėjusius ir 
popierinius pinigus.

Taigi kuo daugiau išleidžiama popie
rinių pinigų, tuo žemiau jų vertė puola, 
nes popieriniai pinigai patys nėra jokia 
vertė, kaip kad auksiniai pinigai. Popie
riniai pinigai tik tol turi savo “vertę”, 
kol jie yra apyvartoje, bet kada jų at
lieka taupinimui, tai jie nustoja tos ver
tės, nes jie patys neturi vertės, o tik at
stovauja aukso pinigus, kurie turi vertę. 
Popierinių pinigų didelio kiekio prigami- 
nimas atveda prie finansinio krizio, prie 
finansų susmukimo. Kodėl jų daug pri
gamina, pakalbėsime kitame skyriuje.

ži-
pasekmės buvo

1,100 darbininkų,
“Yes”. Reiškia,

r*

neatboja ir kasdien ma- 
prie durų būrys p ristoj u- 
kurie laukia, manydami, 
ir jiems pasiseks pereit

ant tos sienos, “Paliuosuokit 
Thaelmanną,” (“Free Thael- 
mann!”).

Balsavimo 
tokios: iš 
300 balsavo
už kompaničną uniją, o 800 
“No”—prieš. Reiškia, kom
panija likos sumušta. Bijoda
ma, kad darbininkai nesusior
ganizuotų į tikrą darbininkiš
ką organizaciją, kompanija 
nenuleido rankų, sumanė ki- tų jau daug ten priklauso, o 
tą skymą—sutvert nepriguli- 
mingą uniją (Independent 
Union), kuri reiškia tą pat 
kaip ir kompaničną, ir čia 
vėlei privertė darbininkus 
balsuot nenoroms, nes dau
guma sake: “kam balsuoti, 
nes kompanija sumušta.” Bet 
čia jau balsavimas buvo skir
tingas nuo pirmo. Čia jau ne 
klausė ar nori prigulėt toje 
unijoje ar ne, bet jau1 buvo 
rinkimai viršininkų komiteto 
nuo darbininkų puses. Darbi-1

* | va. v/ A « v v VI V4 JL A 1 | V C.V X • JL VCVO JI 1 i W XV. W I

nin., nežinodami kam tas bal- vieni streikuoja, kiti skebau-į 
savimas, nes jie jokios unijos ja> Prašau i ” '
netvėrė ir niekur nepriguli, | smulkmeniau rašyti apie to-į 

balsavo taip. Vieni tuščiom kjus dalykus.
blankom, antri už Dillingerį,] darbininkai streikuoja, 
treti už Capone, o dar kiti, bi-Į .... 
jodami, kad 
darbininkų 
savo balsus 
darbininką savo 
nes buvo padalinta į 
tus. '

Dabar ta unija laiko savo 
susirinkimus, bet kiek ten pri
klauso, negaliu pasakyti ir į 
susirinkimus kas kart vis ma-' darbininkai sutiko, 
žiau ateina ir galima sakyti, ■ kitus išduodami Jr 
kad jau mirė ta “unija,” nes dar yra tokių, kurie _ ____ ,
dauguma darbininkų neprita-1 na progresyviais ir priguli prie nėję, 4015 E. 61st St. 
ria jai, o kurie pritarė, tai ir! organizacijų, 
tie pradeda permatyti, 1 
tai ne darbininkų organizaci
ja, bet kompanijos įrankis del 
didesnio išnaudojimo 
ninku.

;į, i sitvėrus “Steel and 
į Workers Industrial 
! Ji organizuojasi slaptai, 
negana dar darbininkų

lietuvių pora. Sarmata! Ant-! 
trasas unijos raštinės: Steel: 
and Metal Workers Industrial’ 
Union, 289 Market St., New-: 
ark, N. J. Organizatorius A.1 
Fisher.

Žvalgas.

Montreal, Canada
Skaitydamas “Laisvę” No.

206 radau apie 
'streiką trumpai.

COLLINWOOD, OHIO
LDS. 44 kp. rengia paskutinį sa- 

• “weiner roast” ant Mi-

•fe

4

Montrealo J vo pikniką ii’ “weiner roast” ant Mi- 
. Rašoma, kad Green R°ad.' 8 <!1r"K-’ | sejo-Sept. Įžanga veltui visiems.

I Kviečiam visus atsilankyt. ir praleist 
Prašau montrealiečius i linksmai dieną.

1 Komisija.
(211-212)

Kada vieni 
lenda 

i po arklių kanopomis, tai kiti 
neliktų kokis ' juokiasi iš savo klasinių bro- 

priešas, atidavė1 
už pažangesnį 

distriktuose, 
distrik-

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas ALDLD. na

riams ir Laisvės ir Vilnies skaityto
jams. Draugai, 7 dieną rugsėjo, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29

Iš Vergijos Pastoges
šita vieta randasi gerai 

nomoje vietoje ir lietuviams 
darbininkams kąip Newarko, 
Harrisono, ir apielinkės, tai 
yra Crucible Steel Co., arba 
kaip nekurie darbininkai sa
ko (“chain gang”), ši dirb
tuvė stovi ant Passaic upės 
kranto, Harrison, N. J. Prisi
artinęs arčiau matai didelius 
budininkus, kurie užima dide
lį plotą žemės ir aptverti ilga 
augšta, mūrine siena, lyg tam 
tyčia padaryta, kad negalėtai 
įsigaut į vidų, arba kurie vi
duje yra, kad negalėtų pa
sprukt iš tos vergijos. Matosi, 
ši vieta buvo uždaryta per po
rą metų ir neapsakomai aplei
sta—be langų, be durių ir vie
tom kiauras stogas. Lietui už
ėjus stačiai lyja ant sprando, 
turi braidžiot po purvyną ir 
vistiek savo darbą atlikti. 
Darbininkai prispausti bedar
bės 
tos 
šių, 
gal
per tą mūrinę sieną. Bet apsi
rinka. Jie išstovi ištisas die
nas, savaites ir mėn. laiko, a- 
teidami ten kasdien, ir vis tas 
pat.

Norėdamas čia gaut darbą 
ar, geriau sakant, pakliut į 
“chain gang”, kaip jau čia 
patys darbininkai vadina, tai 
turi susipažint su kokiu liuci- 
pieriu arba net su patim “bel
zebubu” turi pasimatyt, tai 
tik tokiu būdu nekuriems pa
sitaiko įeiti. Bet nedaugiau 
kaip dieną, dvi, o jeigu jau 
tris dienas į savaitę, tai labai 
gerai. Čia tokia sistema, 
nei vergaut neleidžiama 
dyką, turi “šmaruot.”

Darbininkai dirbanti 
džiumoj yra ateiviai įvairių- 
tautų ir įvairių spalvų, kaipj 
tai juodveidžiai, portugalai,1 
ispanai, italai, vokiečiai, ru
sai, Ukrainai, lenkai, t 
airiai, žydai, o dar kitų tarpe 
dirba ir .lietuvių 1 
Darbininkai neorganizuoti ir 
todėl apie darbo sąlygas, jųjų

lių.
Kada darbininkai pikietavo' Endicott St. įvyks visų organizaci- 

ant> Bliuri gatvės fabriką, tai ^ltin5as-, . . ” ,, , . . .i apkalbėta keletas labai svarbių klau-
bosai JUOS kalbino, sakydami,, Simų. Taipgi bus apkalbėta Aido 
kad jie jiems duos dirbti, kai-; choro žieminio sezono veikimai, ir 

'. Kviečiam visus ir 
. ; , , ; visas dalyvaut.kad būk j

Taigi tie 
pasirašė' 

jų# tarpe' 
save vadi-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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Nedelioje, 9 Rugsejo-September
MAPLE PARKE, METHUEN, MASSO
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kad 
už

Bus graži programa, Liaudies cho- 
daug ras dalyvaus, taipgi ir kiti chorai,

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 4 kuopos iš Lawrence,

(210-211)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 57 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 7 d. rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, kliubo svetai-

voja, bet nedaug.
Atbulas Žmogus.

’ Lowel|, Haverhiįl ir* Nashua bendrai 
■ . 'I rengia; • didelį pikniką, -kuris įvyks 

)
” i vai. ryto, Maple Park, Methuen,

ELIZABETH, N.; J
Liet. Darb.

Dirbtuves vai’-' , !,rau?ai ir Pašome visųdalyvaut nes turime labai daug 
svarbių reikalų apkalbėt.

Kuopos Koresp. P. Bocka. 
(210-211)

bino streikierius pasirašyti ant ^vinimosi planai. * • • ATionc’ dnhnmiir
tam tikrų blankų,
jiems viskas gerai.

ir išstatyt savo reikalav. už
būreliai. &eresnes Sąlygas'- Dabartinių' 

T laiku, pasirodžius viešai, tuo- 
jaus veiklesni darbininkai bū-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Amiaa ir cbroniikaa vyni ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ihroat

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priftmiaso'i

Ryte nuo 10:30 iki t. "Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdalliOn 3-1328 ||

Čia bus

Šiandien darbininkų j XguTstup^ru ’s.10 Va‘‘ ’“'į 
nnyguLco, uxon.-. v. w vwj v.....; , xmw« Vx.&^*xx^^ , Kviečiam visą publiką atsilankyt į
narna tos unijos programa ir cijos raudonos, kurios kovoja; skaitlingai ir linksmai laiką praleis-' 
kaip balsuot, ir leido ant bal- už darbininkų reikalus. Taipos’jh hUSvj!okFuUsnoriuU’ genmų’ s°’
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Aukso, Popieriniai ir Bankų Pinigai. 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri- 
zis ir Bankų Bankrotai. Infliacija Popie
rinių Pinigų ir To Reikšmė. Infliacija ir 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperia

listai ir Kitos šalys.
Kodėl Atsirado Pinigai?

Buvo laikas, kada nebuvo jokių pinigų, 
kaip jų ir dabar dar nėra pas laukines 
grupeles žmonių. Kada atsirado mainas 
ir pasikeitimas reikmenimis, tai tiesiog 
mainydavo kailį ant duonos, ginklą ant 
kailio. Bet jau kiekvienas supras, kaip 
tokis mainas yra neparankus, gal būti 
Jonas turės nereikalingą kailį, o Petras 
duonos, bet šiuom kartu Petras nenorės 
kailio, tat Jonas ir negali gauti di mos. 
Štai vienas keliauninkas Afrikoje norėjo 
persikelti per upę. Agent Sand, vietos 
gyventojas,
Įėjo tą keliauninką perkelti, bet už 
kėlimą pareikalavo sloniaus kaulo, 
keliauninką nebuvo sloniaus kaulo, 
turėjo drato ir kitko. Jis sužinojo, 
Magomet Ibn-Saliba turi sloniaus kaulo į
ir sutinką jį išmainyti. Bet pasirodė, kad 
Ibn-Saliba nenori drato, bet reikalauja 
audeklo. Keliauninkas vėliau surado Ma- [ 
gomet Ibn-Ganibą, kuris turėjo audeklo i 
ir išmainė su juom ant drato. štai ke
liauninkas, kad užmokėti pervežėjui slo- 
nio kaulu, tai turėjo atlikti šias funkci
jas. T-T-T-T-. Ta) jis turi dratą, Tb) į 
Agent Sanda turi valtį, Te) Magomet 
Ibn-Saliba turi sloniaus kaulą ir Td) 
Ibn-Ganiba turi audeklą. Tat jis pir- j 
miausiai turėjo gauti audeklą už dratą, i 
paskui audeklą išmainė ant sloniaus kau- į 
lo ir tik tada kaulu užmokėjo :už perve- I 
žimą. Žinoma, tai kebli procedūra. O 
kaip galima bus išrišti klausimą, jeigu 
farmerys turi parduoti karvę, gi tuom 
pat kartu jam reikalinga vinių, druskos, 
kerosinos ir kitų mažų daiktų? Aišku, 
kad prisieis padaryti daug kaitaliavimų, i 
nes karvę nepjaustysi į šmotus.

Gyvenimas privedė prie to, kad buvo 
įvesti pinigai, kurie atlieka svarbias šias 
funkcijas: (1) Pinigai tarnauja kaipo 
saikuotojai, mieruotojai tavorų, 2) įran
kiu pasikeitimui tų tavorų, 3) kaipo vi
siems tinkamas atmokėjimas ir 4) tau- j 
pinimas. ji

Aišku, kad jeigu farmerys turi par
aduoti karvę, tai atsiras ir tas, kam jį 
reikalinga. Pirkikas karves gal parda
vinėjo kiaušinius ar kitus mažus daik
tus, kol surinko, sutaupino, pinigų nusi
pirkti sau karvę. Farmerys pardavęs 
karvę ir gavęs pinigus jau be jokio var
go gali pirkti vinių, kerosino, druskos ir 
kitko, o atlikusius pinigus pasidėti ki
tiem reikmenim. Taigi šioje vietoje ne
kalbėsime apie pinigų kitas ypatybes.

Abelnai visame pasaulyje auksas yra 
pinigas, sidabras ir kiti kai kurie metalai 
tik priedas. Kodėl auksas pinigai? Ka
rolis Marksas, “Kapitale” rašė: “Kaip j 
ir kiekvienas kitas tavoras, auk‘ as gali i 
išreikšti savo vertę santikiuose su kitais 
tavorais. Jo pačio vertė nusakoma su- 
eikvotu laiku, reikalingu del aukso paga- ; 
minimo, ir bus lygi kiekvienam kitam ta- i 
vorui, kurio pagaminimui tiek pat laiko 
buvo sueikvota.”

Aišku, kad sviesto svaras ir medžio 
svaras nėra vienas ir tas patsai. Medžių 
galima girioje daug prikirsti, bet jau ki- 

. tas dalykas su sviestu. 0 visgi sviesto 
svaras bus lygius tam tikram kiekiui me
džio svorio, tai yra tokiam kiekiui, kiek 
reikės sueikvoti laiko begaminant me
džius, kaip ir kad sviesto svarą. Daikto 
vertę nusako tas laikas, kuris yra sueik- 
votas del to daikto pagaminimo. Sviestas 
brangesnis už medžio svarą, kad sviesto 
svaro pagaminimui reikia daugiau su
eikvoti visuominei laiko. Auksas bran
gus, kad jo pagaminimas reikalauja daug 
laiko. Auksas nerūdyja, negenda, yra 
tinkamas ir traukiantis metalas, tat jam 
ir teko užimti ta rolė. Ir tik todėl, kad

Adidas Heidy Park.
Taipgi ten tarpe darbininkų' 

.yra šnipų, kurie apie kaires-, 
darbi-į nįus vjska bosams išduoda.: 1 c . ij Aš nesu tos šakos darbininkas,; ______ „„

Dabartiniu laiku jau yra su- j^į. žinau kad laimėjimui yra sirinkimas atsibus sekmadienį, 9 d.
’ Metal I . ..................................

Union.” 
nes 
pri-

reikalinga vienybė. , ^us KomiKaiciu.s, oo Arlington ot.
Tokius, kas kovos metu taip Visi nariai ir narės yra prašomi bū- 

daro reikia iškelti, nepaisant tinai dalyvauti šiame i .
kain iio savp vadintu Yra nes yra ,abai daug svarbi^ reikalų.***11 . i j • i • v . J e S • • Taincri Atpikite ir atsiimkit** 4<Švip-

grekai, klau®0’ kad pasirodyti viešai lietuvių. kurie energingai ko

READING, PA-
ĄLDLD. 143 kuopos reguliaris su-

>i rugsėjo, 2 vai. po pietų, pas drau- 
' gus Romikaičius, 65 Arlington St.

daro reikia iškelti, nepaisant tinai dalyvauti šiame susirinkime,

Taipgi ateikite ir atsiimkite “Švie
sos” No, 3, kuris atėjo ir yra la
bai svarbus. Prašau atsivesti ir 

• : naujų ‘narių į • mūsų klasinę kovos 
: organizaciją.

. 1 ALDLD 143 Kp. Sekr. P. J. Michell.
‘ (210-211)

uždarbi, stačiai gėda į spaudų tų išmesti už tos sienos ant 
gatvės, nes ši organizacija gi
na darbininkų reikalus ir to
kia organizacija , plieno trus- 
till nepageidaujama, ji baisi, 5 Liet. Darb. Progresyviškfo: Kliu-’ nedėlibj; 9 dieną -rugsėjo (Sept.) 10 
raudona, raudonesnė ir už ta bo T.ltinga,<į, hyks ketvirtadienį, 6,, 
plieną, kurį darbininkai įkai-,riuose 408 Court st 8 vaL vakare. ’ Mass* 

Visi nariai malonėkite dalyvaut1 
I skaitlingai nes turim labai < 

. svarbių dalykų apkalbėt, taipgi atsi- 1 bus gera orkestrą šokiams.
j veskite ir naujų narių prirašyti. ! Bus ir geras kalbėtojas, draugas

Kliubietis. ■ J. Siurba iš Brooklyn, N. Y. “Tie-
- 1 sos” redaktorius. Taipgi bus viso- 

LITTLE---FALLS,-- N. J. . kjų sporto žaislų, gardžių valgių ir
ALDLD. 84 kp. rengia linksmą ' gėrimų. Tad kviečiam visus atsilan-

ir rašyti, nes tai tikras pasi
tyčiojimas.

Apie darbininkų algą, jųjų 
išnaudojimą, aprašyti negali
ma, nes tai būtų didelė, kny
ga ir reikėtų gero rašytojo, 
kuris viską galėtų aprašyti.

Darbininkai, nepakęsdami 
skurdo, pradėjo nerimauti. 
Kompanija, tai matydama, 
griebėsi tvert kompaničną li
niją, manydama, kad darbi
ninkai su noru sutiks. Išdalino
darbininkams k o m p anijosĮ dingą, 
knygutes, kuriose buvo aiški- išnaudotojams visos organiza-j

tina tuose pragariškuose pe-' 
čiuose ir turi apdirbti be žmo-f

j niško atlyginimo.
Lietuviai darbininkai visi Į 

turėtų rašytis į šią organizaci-i 
ją. Supraskit, kas ponam ne-' 
tinka, tas darbininkams nau- ■ a?ting£ĮJ{.uris ivyks nedėlioję, 9 die- kyti įr linksmai praleisti laiką.

(209-211)

Bankų Popieriniai Pinigai
Popieriniai pinigai ir “popieriniai pini

gai” nėra vienodi. Tiesa, paprasti dar
bininkai į tai nekreipia domės ir jiems 
tas nesudaro skirtumo. Štai, pas mane 
ant rankų du popieriniai pinigai, kaip 
ant vieno stovi $5, taip ir ant kito. Vie
na penkinė išleista Washingtone, Jungti
nių Valstijų valdžios, 1928 metais. Ant 
jos kampe parašyta: “Redeemable in 
Gold on demand at the United States 
treasury or in Gold or lawful money at 
any Federal Reserve Bank” (Atperka
mas auksu ant pareikalavimo Jungt. Val
stijų iždinėje ar auksu arba įstatymiškais 
pinigais įstaigoje Federalio Rezervo 
Banko). Ant kitos penkinės, kuri yra 
išleista tais pat metais per The National 
Bank of Cohoes, New York, jau kitame 
kampe yra sekamas užrašas: “Redeem
able ir lawful money of the United 
States at United States treasury or at 
the bank of issue.” (Atperkamas tiesė
tais Jungtinių Valstijų pinigais Jungtinių 
Valstijų iždinėje arba išleidimo banke). 
Viena iškeičiama auksu, o kita tik Jung
tinių Valstijų pinigais, kokis skirtumas?

(Daugiau bus)

savimo. Bet Steel and Metai, kiekvieną darbinin. apšaukia 
Workers Industrial Union' raudonu, kuris tik drįsta pra- 
taipos nesnaudė; suspėjo išda-jšyti kąsnio duonos, šion or- 
lint savo lapelius, raginant, ganizacijon turi stoti darbiniu-Į 
balsuot “No.” Išmaliavojo su kai visų tautų, visokių pažiū-| įvyks penktadienį," 7 
dažais iš lauko pusės ant šie- rų, neskiriant spalvų

Kviečia Komisija. * 
(211-212) Į

NEWARK, N. J. !
TDA. lietuvių kuopos susirinkimas ; 

i jvyks penktadienį, 7 d. rugsėjo- 1 
Sept., 8 vai. vak., 180 New York 1 Į A

nos, “Vote No!” Matėsi iš-’* Atminkim tai, kad pilvas! XJ. ,. . . . . . . ..nuo, v vvt ... i v. . ,i Malonėkite visi nariai susirinkti
maliavota didelėmis raidėmis1 nepripažįsta nei tautos, nei laiku ir skaitlingai nes turim daug!

Piknikas su Programa
Rengia A.L.D.L.D. 4 miestų kuopos, Lawrence, Lowell, Haverhillir Nashua

Puikus programas su dainomis ir naujais žaislais. Liaudies Choras dainuos naujas dainas, dainuos 
Ignas Kubiliūnas, iš So. Bostono. Tai tas pats dainininkas, kuris dainuoja per radio, lietuvių progra
moj. Taipgi bus geras kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y. draugas J. Siurba, “Tiesos” redaktorius.

Taipgi bus naujas žaislas - lošimas, “Terškučio” gaudymas, yra labai juokingas, bus ir virvės trau
kimas už čampionatą. Virvę trauks Lawrence su Nashua ir Haverhill su Lowell. Taipgi bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Visi būsite užganėdinti, ir būsite tinkamai priimti; mandagus ir greitas patarnavi
mas. Prakalbos bus sakomos per “loud speaker”, tad bus girdėt gerai ir aiškiai visur.

Kviečiame visus dalyvauti kaip vietinius taip ir iš kitų miestų. Rengėjai.
IGIIIGIIIGIIIGIIIŪillGIII08ll0IIIGIIIŪIIieillBIII0lll0IIISniGIIICIIt0ltlC>IIŪIIICIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIŪUnTGIt(GIIIGIIIGIIICIIIŪIII0innillCIIICIII0IIICIIlCIIICIIICIIICIII0IIICIIICIIICIIlClnCtilD1IIOliL-



Ketvirtad., Rugsėjo 6, 1934 Penktas Puslapis

WakpacIaf 1VL<m. !licija Panaud°ja
HuIVvMvI, niduO* 1 kanuoles, nuodus ir ašarų

_______ i bombas. Tą žiaurumą ponai 
įrodė San Francisco, Milwau
kee, Minneapolis. Toledo ir 
laike kitų streikų. Darbininkai 
streiką skelbia, kad negali jo
kiu būdu išgyventi prie da- 

algų. Darbininkai 
privalo organizuotis į kovin
gas 
tiją 
lūs.

Kapitalistų Žvėriškumas

žinoma, kad kapitalistai 
yra tvirtai susiorganizavę ir 
apsiginklavę prieš darbininkų
klasę. Jiems tarnauja Ame-i bartinių 
rikos Darbo Federacijos ir 
N.R. A. vadai. Jiems nesenai j 
pavyko sulaužyti Californijoje 

< didelį darbininkų streiką ir iš, 
to jie džiaugėsi manydami,' 
kad jau apsidirbo su darbinin-l 
kais. Nepaisant žiauraus 
puolimo, darbininkai nėra nu-' 
galėti nei vakaruose, nei čia. 
Kaip žinia. Californijoj išnau-j 
dotojų agentai 1916 metais į 
padėjo bombą, užmušė nekal
tų žmonių ir to sėkmėje pa-

------------- ----------------------------------------------------— -

“Laišvės?’ Choras rengia iš-, organizuotai
važiavimą sekmadienį, 23 d. į pašalpą, maistą, kurą ir kitas tės. 
rugsėjo,. Jankūnų darže, <__
tage Grove Rd. (Blue 
Ave. Sta. 12). Pradžia 
žiavimo 1 vai. po pietų, 
bus paskutinis šių metų 
žiavimas. Po to mūsų choras; 
pradės žieminius parengimus. 
“Laisvės” Choras užkviečia 

Pribuvo jo duktė Al-'visus darbininkus ir simpati-j 
Drg. Kubilius pamatęs kus dalyvauti. Atminkite, kadi 

Jis turėjo są- choras nuolatos tarnauja dar-j

mašinines’viešbutį. Pribuvus ten radau' 
i jį silpną. Jis paprašė, kad aš 
i pasiimčiau jį pas save, nes jis 
• mano mirti. Prašė, kad jis 
‘ būtų palaidotas laisvai, kad 

jam nereikalingi joki religi
niai prietarai. Jo prašymą iš- 
pildžiau ir pasiėmiau pas sa
ve. Tą pat vakarą mes pa-1 
siuntėm telegrama žinią į Chi-, 
cagą. 
dona, 
ją apsiverkė.
monę iki pat mirties. Jis jau- bininkų organizacijoms ir vi- 
tė, kad jau mirs, 
būti pas mus, kad jam 
mirtį nebūtų atvestas 
kunigas, kaip tankiai 
Draugas Kubilius buvo

, tai laisvų pažiūrų ir sąmonių-1 
■’gas darbininkas. Ilsėkis drau- j 

Jau kelios dienos prabėgo,' ge, lai bus tau

išreikalausime darbo liaudis amžinai neken- t 
__ t, ’ „ * “ . Ateis laikas, kada ji nu- Į 

Cot-1 reikmenis. Draugai, ilgai ne-'sikratys savo pavergėjus ir { 
Hill! laukite, stokite į bedarbių or-į įsteigs darbininkų i 

išva-j ganizacijas ir kovokime užj
Tai: savo reikalus.

išva-

Telephone, EVergreen 8-9770

! įsteigs darbininkų ir valstie- I
( čių valdžią, kaip padarė Rusi- 1 
į joje darbo žmonas. ; I (Undertaker)

J. GARŠVA

unijas ir Komunistų Par- 
ir kovoti už savo reika-

Cleveland, Ohio

Scranton, Pa.
Mirė Drg. K. Kubilius

griebė nekaltą darbininkų va- kaip Kazimieras Kubilius mi-; ]ies žemelė, gi 
įmetė įirė. Gi “Laisvėje” nieko ne-i tavo draugai 

per buvo parašyta. Drg. K. Ku-: pačiam tikslui, 
ko- bilius mirė 20 d. rugpjūčio, j bai.

; 4 Wheeler St., Scrantone. j 
I Drg. Kubilienė jo kūną išve- 
; žė į Chicagą 21 dieną, to pat 
mėnesio. Taigi laiko jam 
daug prabėgo ir niekas iš! 
serantoniečių apie tai dar ne-Į 
parašė į mūsų laikraštį. Tie-j 
sa, mes buvome pranešę drg. j 
Valinčiui, kad rūpintųsi lai
dotuvėms, bet gi mes turėjo
me apie tai aprašyti. Taisybė, 

teko kalbėtis su delega- aš buvau tą pat dieną pasiun- 
Jie sako: “Mes nesibi- tęs pranešimą į “Laisvę”, kad 
kovų, bet bijome savo-d. K. Kubilius mirė, bet kodėl

dą Tom Mooney ir 
kalėjimą, kurį laiko ten 
18 metų. Bet darbininkų 
vos nesiliaus.

* Audėjų Suvažiavimas

Rugpjūčio 25 dieną čionai 
įvyko United Textile Work
ers, dalies A.D.F.. suvažiavi
mas. Buvo 100 delegatų nuo 
26 lokalų iš Mass, valstijos. 
Suvažiavimas nutarė skelbti 
streiką. Manoma išvesti apie 
600,000 darbininkų į streiką. 
Man 
tais, 
j ome 
vadų ir N.R.A., kad jie ir su! jis netilpo, tai nežinau, 
audėjų streiku nepadarytų tą: 
pat, ką padarė su 
cisco darbininkų 
streiku.’’

San Fran-I 
general in'

ponai ruo-i 
slopinimo.!

tat norėjo 
prieš 
kokis 
būna.!
tvir-Į

lengva šios ša-į 
mes pasilikę 
dirbsime tam 

kaip ir tu dir-l

D. Praleika.

Hartford, Conn.
Didelis Bendras Piknikas

Darbininkų 
bendrai rengia didelį pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, 16 d*, 
rugsėjo, Charter Oak Parke! 
Pradžia 10 valandą ryto. Šis 
piknikas bus vienas iš geriau
sių, nes dar pirmu kartu visos 

Drg. K. Kubilius buvo “Lai-; organizacijos rengia bendrai, 
svės” skaitytojas nuo pat jos1 Mes užkviečiame yisos apie- 
atsiradimo. Jis privulėio orio linkės draugus. drauges ir 
A.L.D.L.D., LDS 
kuopų. Prie to, jis dar pri-l 
klausė prie dviejų kliubų.1 
Apie velionio biografiją para-į 
šys kiti draugai, aš tik para-! 
šysiu kiek apie paskutinį lai-! 
ką prieš jo mirtį. Draugas K. į 
Kubilius buvo Scrantoną ap-; 
leidęs ir su savo šeimyna apsi-|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbalzamuoja ir laidoja nnmirusiu.'i 

i ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Kaune Sprogo Dvi Bombos!
KAUNAS, VII1-18 E. Vakar, j 

kylant keturių ! 
lėktuvų naikintuvų eskadrilei iš:

. Kauno aerodromo atakuoti tai-1 
kiniams, vieno lėktuvo bomba- 
laidyje, matyt, nuo riedėjimo J

Iš Katalikų Federacijos Seimo rugpjūčio 17 d., 
Rugpjūčio 21 d. čia atsibu-

sus linksmina savo dainomis. vo Katalikų Federacijos ir 
Prie to šiame parengime bus j Vargoninkų Sąjungos seimas.

daugiausiai dalyvavo . , , . ,
ponai ir ponios. Jie i^me Įvyko techniškų nwehamz-;

mo sugedimų. Nuo blaškymo.- 
ore Nemuno ir Neries santakoje!; 
iš bombalaidžio iškrito 3 bom
bos mažo kalibro. Esant stip-į 
rian; vėjui, bombos buvo nuneš-! 
tos į Daugirdo gatvę, Senamic- Į 
styje. Apžiūrėjus vietą, rasta, J 
kad viena bomba nukrito ant'

išleistas didel 
citacijos, tai 
juoko.

Dar karta v 
visus į šiuos

is gaidys ant li- 
bus labai daug

kviečiu visas 
parengimus.

N. H.

Worcester, Mass

ir

Seime 
kunigai, 
planavo ir planavo, kaip ant 
ilgiau palaikyti savo įtakoje 
biednus lietuvius darbininkus, 
kaip iš jų gauti daugiau pini
gų. Jie yra labai susirūpinę, 
kad sunku jaunimas palaiky
ti kunigų vergijoje. Jie pla
navo, galvojo, kaip sudaryti 
tokį tinklą, iš kurio jau nega- vandens kelių ruožo namo sto 
lėtų pabėgti jaunuolis kartą go ii’ nesprogo, 
ten patekęs, kur ne tik jį, bet krito i.
ir ateityje jo šeimyną kunigai sandėlių ir sprogdamos užmušė

grafteriai su-
bedarbius su
Šelpimo biuro i galėtų palaikyti sukaustę re- 

Becker užvedė! ligijos pančiais.
MJ Toliaus parodė didelį susi

Dvi bombos nu- i 
ant kaimyninių medinių

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

veršį ir sužeidė karvę. Vienam 
piliečiui bombos skeveldra sužei
sta' ranka.

! Nuteisė Bedarbį Darbininką 
i
I Worcesterio 
į manė gąsdinti 
! nauju skymu. 
vedėjas G. H.
provą prieš bedarbį J. 
Halley neva todėl, kad jis at-1 rūpinimą lietuvių tautos ir ka- 

Į irįtalikybės nykimu. Vienas ku- 
Kapitalistinis'nigas sakė, kad jau per 7 me

tus nuolatos puola žemyn ti
kinčiųjų ir bažnytines moky
klas lankančių vaikų skaičius. 
Jie svarstė, kad suradus kito
kį būdą mokyklų užlaikymui, 
sako, kad jeigu nereikėtų mo
kėti, tai ne tik katalikų, bet 
net bolševikų vaikus mes gau
tume į katalikiškas mokyklas. 
Mat, kunigai supranta, kaip 
jiems labai svarbu pagauti 
jaunus vaikučius ir užnuodinti 
religijos pasakomis. i

Toliaus jie bėdavojo, kad 
katalikų susivienijimas nu
stojo tūkstantį narių, kaipgi ir 
spaudai nekaip sekasi. Vienas 
kunigas ragino kitus prie

darbo. Girdi,'

organizacijos į sisako šelpti savo moterį

skaitytojas nuo pat jos1 Mes užkviečiame yisos 
Jis prigulėjo prie. linkės draugus, drauges 

ir APLA; simpatikus.
Piknike bus gausi programa 

iš dainų, prakalbų, sporto ir 
kitų dalykų.
mą išpildys “Laisvės 
kuris smarkiai rengiasi, 
kalbą sakys d. D. M. 
kas iš Brooklyn©. Po 
įvairių laimėjimų.

Kelrodis: Nuo Park

Mass, valstijos 
• šiasi prie streiko 
Jie savo žiaurumą jau įrodė,1 
septyni metai atgal nužudyda-| 
mi nieko nekaltus darbininkus; 
Sacco ir Vanzetti, 
prasčiau 
rengiasi 
NRA ir 
tymuose 
kus, bet 
bininkai 
raus išnaudojimo streiką pa-į 
skelbia. Tada NRA vadai ir pašaukė per telefoną, nes jis’Park Road iki Prospect avė., 
^’isa kapitalistinė valdžia puo- buvo apsistojęs pas savo brolį,! ten sukite į dešinę ir važiuot 
la darbininkus. Policija ir mi- kuris Scrantone užlaiko didelį iki parko.

Jie ne- 
už Californijos ponus | 
streiką laužyti. Nors 
nedraudžia savo įsta-j gyvenęs Chicagoje, beth pasi 
darbininkams strei-i ilgo 
kitaip yra. kada dar-i Scrantoną pasimatyti. Bet jis'žinokite iki New Bark 

nepakeldami

Dainų progra- 
Choras, 

Pra- 
Šoloms-
to bus

St. va- 
Ave. ir 

žiau-|jau sirgo. ' 'pamatysite iškabą parko. Iš
Rugpjūčio 17 dieną mane New Britain galite važiuoti

draugų ir parvyko į!

šešis vaikus.
teismas atrado jį kaltu ir pa
dėjo 3 mėnesiams į kalėjimą. 
Jie puola labiausiai tuos be
darbius, kurie drąsiai pasako: 
“Duokite darbą arba pašal
pą!’’ Pašalpos biuro ponai lie
pia bedarbiams susirasti dar
bą, bet kur jį rasi? Pašalpos 
biuro vedėjai įrodinėjo, kad 
Halley gavo- pašalpą per me
tus laiko ir būk jis galėjo 
per tą laiką gaut darbą. Hal
ley jiems drąsiai atsake: 
“Miestas neduoda darbą, o ki
tur aš negaliu jį gauti.’’

Bet ponai su tuom nesiskai
to. Iš to aiškiai pasirodo, kad 
vienas žmogus negali iškovoti 
nepaisant, kaip būsinepaisant, kaip būsi drąsus, smarkesnio
Bedarbiai privalo organizuotis “jeigu mes toliau taip būsime 

nes tik apsileidę, tai ir čia mums bus 
'taip, kaip atsitiko Rusijoj.”! ! FIT. • __ J_ • 1 . 1 i •_  ’ ,

į Bedarbių Tarybas, 
taip galės pagerinti savo rei 
kalus. Bedarbių yra tūkstan-l Taigi matosi, kad kunigų ir! 
čiai, jeigu jie susiorganizuotų! ponų kinkos 
tai viską galėtų iškovoti. r"”

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW
512Phone

Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 
nuo 1—G po piety

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

Praeinant Vasarai Didelis Ūkininku Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININ KŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 225 KUOPA 

Sekmadienį, 9 d. Rugsėjo (September), Pradžia 11 v. ryte 
Ant Juozo Ivanausko ūkės, Southford dalyje, Southbury, Conn. 
Programos išpildyme dalyvaus V. J. Valaitis iš New Britain, Conn., kuris pakalbės, ir vienas kalbėtojas iš 
Brooklyn, N. Y. Dainuos Choras Daina iš New Haven, Conn., vadovaujant gabiam jaunuoliui J. P. Latviui. 
Bus geri muzikatai šokiams, kurie grieš lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams. Įžanga 15 centų ypatai. 

Bus geri muzikantai šokiams, kurie grieš lietuviškus ir astilių, kaip tai: sūrių ir kitų pieniškų valgių, saldžios 
naujos saidės, gerų obuolių, saldžių kukuruzų (kornų) ir kitų ūkininkiškų valgių bei gėrimų.

Kviečiame visus ir visas dalyvauti šiame piknike.

> dreba matant, Į 
Tik'kad darbininkų organizacijos į 
__  i stiprėja. Prie darbininkų tvar-i 

, kos ir kunigai bus priversti už-! 
įsiimti naudingu darbu ir pa-Į 
mesti tą savo kunigystę, nes 

i reikės pasidaryti pragyveni-1 
'mas, o darbininkų valdžia už 
i poterius algas nemoka, 
1 kodėl kunigams baisu.
į

Taigi per kelias dienas 
į nigai su ponais meldėsi, 
i sėdžiavo ir koncertavo,

štai ■

Rengėjai.

CHORAS DAINA Iš NEW HAVEN, CONN., VADOVAUJAMAS LATVIO

DIRECTIONS: Riding down Seymour state road, turn to your left on reaching the Southford Grocery Store. Riding a little further 
turn to your right and there is the picnic. From Southbury, reaching the Southford Grocery Store, turn to vour right and ridimr 
bit further turn to the ight again and there you will find the picnic. 1 k a

5,

t'*
L®.;* l FT

r f fc

r

ku-i 
po-! 
betj

! kartu darė planus, kaip palai-Į 
j kyti religijos yergijoje tikiu-! į 
i čiuosius ir labiausiai jaunimą, j 5 
j Daugiausiai ruošė vakarienes j 
(viename iš didelių viešbučių, į | 
kur jokiu būdu negali kad iri _ 
geriausias katalikas darbiniu-; 
kas išsimokėti. Taigi nuo pa-; | 
grindų jie kalbėjo apie tautos | 
meilę, vienybę, bet jau prak- | 
tikoje, kur doleris viešpatauja, I 
pasirodė1 kas kita. Jiems tau- < 
ta reikalinga tik tam, kad pri- | 
dengus savo išnaudotojišką; | 
biznį. . i

Taip jie posėdžiavo, seimą < 
pabaigę, paveikslus nusitrau- a 
kė, bet nei vienam iš kunigų' a 
neatėjo į galvą, kaip kovoti s 
prieš prisiartinantį naują bai-' 3 
su kąrą, nors jie ir skelbia ne-1 I 
va dievo prisakymą “neuž-į 3 
mušk,” bet paktikoje jiems, | 
karas malonus ir jie iš vienj g 
su imperialistais jį ruošia. i

Prie to pasakykite, jūs, ku-:.^ 
nigai ir lietuviški ponai, kodėl 
iš šio seimo nepasiuntėte pro
testo telegramą Smetonai, rei
kalaujant, kad paliuosuotų 
šimtus nekaltų darbininkų ir i 
valstiečių, jeigu jums apeina 
tauta ir visų vienybė? Pasa
kykite, kodėl dabar iš Lietuv. 
žmonės bėga į visus kraštus,' 
kur kuris tik gali ? į

Ne, tą kunigai ir seimąujan- 
ti ponai negalėjo padaryti, 
nes jiems Lietuvos darbininkų 1 
ir valstiečių reikalai yra sve-, 
timi. Jie visi stoja už ponus,’ 
išnaudotojus, o kartu ir Sme-į 
tonos valdžią. Bet Lietuvos':

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergrcen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y- 
Near Manhattan Avenue

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

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

arti Grand Street
• Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir SuliHtnmis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.



Išgirski! Raportą Iš Vaiky Kempės

i, kad Azijos vafAi bando pavesti vi-• yra organizuoti i Judžių Ope-'

Valdyba
i tenkinti.

Rengėjai.Gerai Pavyko Angelo Herndon Susirinkimas

don Masinis Teismas
Brook- neleidžiama maišytis ar sėdėti Įžanga tik 40 centu.

PublicNotary

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS).

(211-213)

LA1SNUOTAS graborius
dir-

TIKRAS BIČIŲ MEDUSba- bROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

teisinimais.

ir

ir

John 
matote,1 
visiem

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

• narių' 
kad an- Į 
mažiau I 

Draugės.

Nepagerins, bet pablogins 
merginų padėtį.

Nebemyli—Užsimokėk
Panelė Frances Singer,

kabareto samdinių leidimais,

są dalyką majorui
jai ir Nacionalei Industrinių 
Ryšių Tarybai ir tuomi išveng
ti streiko.

pilna svetainė.

kalbėjo bedar-

Kviečia Komisija.
(211-212)

! IŠRANDAVOJIMAI •
Kambarys vyrui arba moteriai. 

Kreipkitės šio an
trašu: 136 Grand St.. Brooklyn, N.

Brownsvilles, South
lyno ir kitų Brooklyno dalių su asmenimis are svečiais.
darbininkai skaitlingai turėtų; Nepagerins, 1 ‘ .
dalyvauti • Angelo
Masiniame Teisme, kuris

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 

ar- te girdėję Dr. Kaškiaučiaus

kalti- 
NRA. 

J ti 1 11
! LaGuardijai sprendimą darbi- ' ^ms ir kabaretams.

i

Beštaa Puslapis Ketvirtad., Rugsėjo 6, 1934

1BWL........

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Susi-' toriaus, kad daugelio

1 kuopos susirinki-' duoklės yra užsivilkę, 
iandien, 6 d. gi vidurvasariu nariai 

Lais- susirinkimus lankė.
ne-j ir draugai, būtinai pasimokė- 

ra portą. Nepaprastą; kite, nes liga nelaukia. Jei su- 
kad tokio dar niekad • sirgsite būdami susispendavę, 

Tai bus raportas Į neteksite už tą laiką pašal- 
kempės VVo-chi-ca.į pos; bus nesmagumas jums 

patiems ir organizacijai 
negalės jumis aprūpinti, kaip 
pridera.

Apart minėto raporto ir 
duoklių pasimokėjimo bus dar] 
kitų svarbų dalykų, kuriuos 

; turėsim apsvarsyti šiame susi- 
i rinkime.

Nori Sulaikyti Elektros 
; Darbininką Streiką

'ma: “Brangi Agnes, lik svei-Į 
ka, prižiūrėk kūdikį.” Ta-1 

Į čiaus minėtieji pinigai, $158, Į 
rasti raštinės šėpoj. Jisai bu-Į 

į ves pasigėręs pirmadienį • ir,j 
; antradienį, atėjęs darban, pa-1 
; manė tuos pinigus pragėręs. !

Lietuviu Darbininku 
vienijimo 
me, kuris įvyks 
rugsėjo, 8 vai. vakaro,
vės” svetainėj, išgirsiu 
paprastą 
dėlto, 
negird ėjom,
iš vaikų 
Tą raportą išduos mūs 
vaikų skyriaus narės. Mary; 
Brown ir Molly Bederman,! 
kurios ką tik sugrįžo po išbu
vimo toj kempėj po dvi savai
ti. Daug įdomumo bus tame 
raporte.

Taip pat buvo girdėta iš d. 
P. M. šolomsko, finansų sekre-

Kuomet Brooklyn Edison 
kompanijos darbininkai ren
giasi balsuoti streiko klausimą 
ateinantį penktadienį, reika
laudami sugrąžinti darban tris j 
darbininkus, pravarytus iš 
darbo už unijinį veikimą, tai!

Kompanijos Unija Prieš i 
Darbininką Uniją |

Graso rimtas susikirtimas 
tarp darbininkų ir kompanijų 
teatrų unijų. Allied Associa
tion, kompanijos unija, pereitą 
antradienį grasino pikietuoti 
Cameo teatrą, 138 W. 42nd 
St., - kuriame rodomas Sovietų 
judis ir kur visi darbininkai !

Tuo pat laiku, ponia Eli- 
nore, vice pirmininkė Apielin-l 
kės Darbo Tarybos yra kalti
nama per unijos 
Jerome Count, 

i kauti užimti 
j tarnybos vietą. 
I riek kaltinama 
panijai svarbių
linių. Tačiaus unijos viršinin 
kai, po iškeltų tų visų 
nimų prieš Darbo Tar., 
įstaigą, bando pavesti

Kur Būsite Nedėlioję?! 
i 

Sekmadienį, 9 rugsėjo. A-i 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa rengia vieną iš geriausių 
išvažiavimų. Jis atsibus Fo
rest Parke. Privažiuoti labai 
lengva Jamaica viršutiniais 
traukiniais tik už 5 centus.

Šiame išvažiavime bus gar-! 
džiausiu valgių, tinkamo gėri-1 
mo, įvairių žaislų ir tt. Prie 
to, šis išvažiavimas yra pasku
tinis mūsų organizacijos šį se
zoną, tat mes rūpinamės, kad : 

! jis būtų geriausias iš visų. | 
! Prašome visus darbininkus į 

i rėmėjus skaitlingai;

lietuvių anglių kompanija

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitūmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St’.. Brooklyn, N. Y.

LaGuardi-; ratorių Unijos 306 Lokalą.i 
Lokalas veda kovą visam mie- ] 
ste prašalinimui iš teatrų kom-' 
panijos uniją ir pataria vi-; 
si'ems darbininkams apsižiurę-! 
ti, kada pamato pikietus. Pi-j .. ..... ..
kietai nešiojanti Allied iška-Į jr mūsų 
bas nėra unijistai, bet kovoja i atsilankyti, o tikrai būsite pa-j 
prieš unijizmą.advokatą, 

kaipo netin- 
visuomeniškosĮ 
O ponia Her-, 

išdavime kom-| 
unijos skait-

Švarina Šokiy Sales- 
Kabaretus

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Apsigynimo Sek- Sl,s jaunas negras kovotojas,! 
kuris nuteista iki 20 metų į 
“chain gang,” entuziastiškai 
buvo pasitiktas. Išėjus jam 
kalbėti, darbininkai sukėlė o-į 
vacijas ir pasveikino “Inter-

• nacionalu.” Draugas Hern
don aiškino, kaip jis buvo 
areštuotas, teistas pasiremiant 
dar 1861 metu prieš negrus 

SUSĖSIM Penktai Anjelo Hern- 
kokią reikšmę turi Scottsboro' 
ir Herndon bylos del darbinin
kų. Kapitalistų klasė pulda-

Policijos k o misionieriaus 
John F. O’Ryano įsakymu į- 
vesta nauji patvarkymai taip 
vadinamoms “taxi” šokių sa-

Nevalia
Įninku reikalų. Gi unijos na- j Būsią išpirkti merginą ke- 
riai reikalauja streiko veiki-1 ]ioms valandoms ir laikytis ją 

mo> : kur nuošaliai arba vežtis su
| savim, kada būna šokių savi- 
i ninkui gerai užmokėta. Pa-1 
reiškime sakoma:

“Moterys linksmintojos-pro-Į 
gramos pilclytojos ir kitos su!Ulmer Earke.

Maspeth, N. Y.
ALDLD. 138 ir LDS 14 kuo 

pų susirinkimas įvyks ketvir- ] 
tadienį, 6 d. rugsėjo-Sept., 8 j 
vai. vakare, pas draugus Lau
kaičius, 64-45 Perry Ave.

Visi nariai dalyvaukite.

Williamsburgo Tarptautinio Drg. Angelo Herndon, drą 
Darbininkų 
cija ir Bedarbių Tarybos ren
gė draugui Angelo Herndon 
susirinkimą. Jis įvyko antra
dienį vakare. Crystal Palace. 
Žmonių buvo c

Pirmiausiai
bių organizatorius, drg. Nat 
LeRoy, antras—T. Holmes, 
negras darbininkas ir Komu
nistų Partijos kandidatas 19- 
tame distrikte būsimais rinki
mais, trečias kalbėjo Dr. R. 
S. Young, Lygos Kovai už Ne
grų Teises vedėjas ir “Libera-1 ma negrus jaunuolius ir Ilern- 
tor” redaktorius ir, ketvirtas,' doną nori paskleisti neapy- 
d. Ed. Kuntz, New Yorko dis- kantą tarpe baltų ir negrui 
trikto TDA. advokatas. Visi darbininkų, kad sėkmingiau 
kalbėtojai aiškino apie žiaurė- abiejuS' galėtų išnaudoti, 
jančią reakciją Jungtinėse' Buvo rinkta aukos bylų ve- 
Valstijose ir ypatingai pietuo-1 dimui ir surinkta virš $25. 
se prieš negrus. | Š.

Rakandą Darbininkai
Laimėjo Streiką

Septyniolika rankandų 
bėjų pasirašė sutartį su 
kandų Darbininkų Industrine 
Unija, kuri buvo 
streiką. Jie sutiko 
visus darbininkų reikalavimus, 
įskaitant ir bedarbės apdrau- 
dą, kurią mokės patys bosai.

Susitaikiusių skaičiuje ran- Į 
dasi svarbiausių firmų toj in-j 
dustrijoj, kaip: L. L Mattress' 
Co., Diamond Mattress Co., i 
Ideal Mattress Co., Longwood 
Parlor Frame Co., S. and 
Parlor Frame Co.

Pereitą* antradienį tapo 
šaukta streikan rakandų 
mušėjai didžiajame New Yor-Į 
ke per-Rakandų Apmušėjų 
Tarptautinės (AF of L unija) j 
76 Lokalą ir per Rakandų! 
Darbininkų Industrinę Uniją 
(FWIU).

.rugpjūčio mėnuo esąs ilgas o 
j jiems neleista esą daugiau iš- 
■ mokėti, kaip $48 į mėn. Tar- 
i si darbininkii pilvas būtų pa- 

. i darytas tik trumpiem mėne- 
, i šiam. Niekina ir badu mari- 

na darbininkus ir dar drįsta 
i/„o i išeiti su tokiais kvailais pasi- 

išpildyti tekinimais.

iš- 
apJ

Nukapojo Šalpos Dar-1 
Liniuką Algas !

Prieškariniai Bėgikai Iš ! 
New Yorko Chicagon

Amerikos P r i e k a r inės-i 
Priešfašistinės Lygos Jaunimo! 
Sekcija planuoja pasiųsti iš j 
New Yorko Chicagon prieška-Į 
rinių bėgikų grupę, kuri turės • 
draugiškas lenktynes kelyje į i 
Antrą J. V. Prieškarinį-Prieš-i 
fašistinį Kongresą, Chicagoj.1 
Daugelis jaunuolių ir kitų or-.- 
ganizacijų jau atsiliepė. Ko-! 
mitetas pageidauja,

Jus laikui pradėti bėgimą 
i tų kuo daugiausia grupių 
.stovaujama. ,

Bėgikų kelias būsiąs 
; Albany, Syracuse, Buffalo, 
Erie, Cleveland, Toledo, South 
Bend, ir, galų gale, Chicagoj.

> automobiliai/ 
apie 

reikmenis.
Kas pusvalandis bėgikai bus 
paliuosuojami ir tuo būdu ti
kisi atlikti bėgimą rekordiniu! 
laiku. Mūs LDS ir ALDLD

kad atė-i 
bū-i 
at-

per

Pereitą mėnesį šalpos dar-. Bėgikus lydės 
bų Rinų (Sewers) Departmen- kurie gabens literatūrą 
tas nukapojo darbininkam ai-1 kongresą ir kitas 
gas 50 nuošimčių. Jie gauda
vo po $12 į savaitę arba $24 
kas dvi savaiti už 6 dienų sa
vaitę. Rugpjūčio mėnesį die
nos tapo numažintos iki trijų jaunuoliai taipgi turėtų daly- 
ir mokestis numažinta per pu- vauti šiame agitaciniame spor- 
sę. Pasiteisina tuomi, būk te.

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”
IN THE WORKERS’ SCHOOL Begins Sept. 24, 1934

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism
Political Economy
Marxism—leninism
Organization
Negro Problems
Trade Union Strategy
American Labor Movement 
The Russian Revolution 
History of the Communist

International

Historical Materialism 
Origin of Man and Civilization 
History of Science and 

Technology
Revolutionary Journalism 
Public Speaking 
English 
Russian
REGISTER NOW!

WORKERS SCHOOL
35 EAST 12th STREET, NEW YORK CITY

TELEPHONE: ALGONQUIN 4-1199

Herndon tas vargšių 
j_ žinoma, ne to ponas policijos 

vyks 7 d. rugsėjo, 8 vai. vaka-; viršininkas ir siekia. Jam 
ro, Academy of Music, 30 La- svarbu sunelegalizuoti tą ‘La
fayette Ave., Brooklyn, N. Y. matą” kad paskiau galėtų im-Į 

. i ti pinigus baudomis, aprūpinti]
i daUgjau pOlicjstų sargų vieto- $7.00 i menesį, 
mis, kurie naudosis kyšiais ir 
specialėmis “privilegijomis” 
už tą sargybą. Moterį) išnau
dojimas nesulaikomas dorovės 
įsakymais, kol nedorovę plečia 
išnaudojimas, skurdas ir 
d as.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N- Y.

Ukrainą, rusų ir lenkų organiza
cijos bendrai rengia dideli pikniką 
kuris atsibus 9 dieną rugscjo-Sept., 

. Piknikas prasidės 10 
vai. ryte. Bus visokių žaislų, dai
nų, ir šokiai prie geros orkestros.

„ .. Pelnas skiria
mas darbininkų presui. Kviečiam vi- 

, sus atsilankyt ir praleist linksmai 
i dieną.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “shQwcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš banko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Tcl. STagg 2-5043

šiame teisme dalyvaus pat-l 
sai Angelo Herndon, kuris iš
kels aikštėn Georgia valstijos 
linčo teismo procedūrą ir bus 
kaltintoju to teismo. Vyriau-- 
siu teisėju bus Carl Brodsky.' 
Angelo Herndon gynėjais—'
Ben Davis ir Joseph Tauber J 
valstybės gynėjais — Edward j 
Kuntz ir David Schriftman. i 
Liudininkais bus Angelo Hern-j 

Milteni
Gold- tistė, dabartinė Hewlett, L. L, j patarimus kaip naudinga svei- 

gyventoja, pareikalavo iš Ru-! katai yra valgyti bičių medų, 
dy Vallee, paskilbusio radio Į Tad vietoj cukraus naudokite 
dainin. ir meilužio, $250,000 į medų, 
už sulaužymą prižado. Ta-i 
čiaus Rudy Vallee advokatai j 
sako, kad jis nė nematęs tos' 
panelės. Gi jinai tvirtina, kad Kvorta 75c ir galionas $2.50 
ji susipažino dainininką keli 
metai atgal, kuomet jiedu abu 

| lošė Brooklyn Paramount te- 
>. atre. “Mes jau buvom 
; prisirengę,” sako panelė. Ta- 
. čiaus,

don, Ann Burlak, 
Herndon, Rabinas Ben 
stein, Dennis Maning, 
Foster ir kit. Kaip 
bus įdomus teismas 
svarbu dalyvauti.

Įžanga 25c., 35c. 
anksto tikietus galima 
visuose darbininkų 
Browmsvillej ir So. 
taip pat darbininkų 
50 E. 13th St., New

$1. Iš, 
gauti | 

centruose; 
Brooklyn 
knygyne, 
Yorke.

Suviltas Meilužis Nušovė
Jauną Mokytoją

“Jinai buvo mano. Jeigu aš 
/negaliu ją turėti—nieks nega- Į

Ii,” pareiškė Charles McGuire, 
35 metų, matematikos moky-’ 
tojas Port Chester 
High Mokykloj. Ir jisai 
nušovė pereitą antradienį. | 

, Nušautoji, Miss Florence 
Leeming, 27 metų, irgi moky
toja, buvo graži mergina ir,

i McGuire ją mylėjęs per tris; 
1 metus.

Pastaruoju laiku jisai su- 
' žinojo, kad jo mylima mergi- 
I na patylomis aspivedė su kitu, 
! Dwight P. Danyew, iš Troy, I toj, adresuotoj žmonai, 
! N. Y., jos kūdikystės draugu. | 
,To jam buvo perdaug. Jisai1 
prisikalbino ją išvažiuoti au
tomobiliu ir pasikalbėti. Jinai

Į sutiko ir abu išvažiavo jos 
i automobilium. Už pusvalan
džio jos draugė, pu kurią, ji 
gyveno, Miss. Greenway, už
girdo šaudymą ir nubėgus ton 
vieton rado savo draugę ne
gyvą ir jos buvusį meilužį 
taipgi persišovusį save, šovi- 
mas įvyko prie Rockland Ave. 
ir Leicester St. McGuire nu
gabentas ligonbutin ir. areš
tuotas.

Tuojans kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 

. . .tiek, kiek tik norėsite.viską i
Į kitus miestus nesiunčiame.

1 , kaip pasirodo, prisiren- Todėl nesiųskite pinigų ir ne
igimas Vedyboms ir pačios ve-j reikalaukite prisiųsti.
! dybos vienas nuo kito labai to-;... ■ ■ -b
Ii—vedybos neįvyko. ......

Pasikorė Pardavėjas
Thomas Donnelly,. White 

Junior j Plains, pardavėjas, rastas pa- 
ją Į sikoręs White Plains Motors 

kompanijos kambaryje, 8 
Martine Avė., kur jis dirbo. 
Jo kišeniuje rasta dvi notos, 
kurios išaiškino to
Viena iš jų buvusi adresuota 
kompanijos raštinės vedėjui, 
Harry Tangerman, kurioje sa
koma: “Mane apšlavė. Raš
tinės pinigai dingo.” Kitoj no- 

sako-

priežastį.

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją, 
nekentčkite skausmo, ateikite pas 

mane ir būdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦> Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

v Tel.: Foxcioft 9-6901

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas)
GRABORIUS , 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie' 

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoji tin

kamai ir už prieinami) kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

parėm, krikltynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenae)
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI Į
MILLERTONE
Norime kųp labiausiai supažin
dinti žmoriės su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligai skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N.J.

[telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
SpecialiHtas ant Operacijų ir 

• gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
puo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų • Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir CroniŠ- 
k i Nesveikavi-

mąi, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, S«» 
rūmų ir čiepų Išinirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving 

New York
Valandos—> A. M. iki S P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

PI.

M.




