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Rašo D. M. š.
Jau penki metai, kaip kapita

listinį pasaulį purto bedarbė. Bū
tų klaida laukti laikų pagerėji
mo. Kapitalistinis surėdymas 
jau atėjo prie to laipsnio, kad 
negalimas krizio pasibaigimas. 
Krizis gali laikinai kiek suma
žėti, bet vos tik jis pradeda sil|)- 
nėti, kaip ir vėl ima augti. Visa
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darbo Įmonių jau dirba tik į Valdžios Priešininku 
nninini J Ysezoniniai.
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Darbininkai Vi&Ų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tilt 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

*

Gualemaloj Sušaudyia 12 SKELBKITE PfflTARfflO STREIKUS, KAD 
. . . . . . . . . . . . . . . '' ■ PADĖT AUDĖJAMS LAIMĖT SUNKIA KOVĄ

čia net kapitalistų laikraščius (la- San Salvądoi. Karo 
ryti peržvalgą, kur yra darbi- ! teismo UUOSprendŽlU, tapo 
ninku draudimas ligoje, senatvė
je, laike sužeidimu ir bedarbės.

Visi darbininkai turi pasmar- j 
kinti kovą už reikalavimą pri- j dcnta Joi'ge UblCO. 
imti II. R. 7598 biliu, kuris yra 
įneštas į kongresą reikalaujant 
darbininku klasės nariam ap- 
'draudos.

sušaudyta 12 žmonių, ku
riuos kaltino už sumoksią 
nužudyt Guatemalos prezi-,

Streiko Pirmininkas Fr. J. Gorman Giria 
Viena. — Koncentracijos Į Roosevelto Komisijos Raportą, Peršantį

NEW YORK. — Ameri-jtų milicija ir policija jau I stovykloj, kur suvaryta n 1 ■ If mm Non inrme IMI? A mmie
kos Komunistų Partija sau-'nužudė 15 kovojančių dar-Į 4/^ revoliucinių socialistų, 31131 Ujl llOVę IvdUJOIIlib 1 lii/i lYOfTlloi Jvllllb 
kia visų pramonių darbinin-1 bininkų. Toliau vis labiau komunistų ii sykiu nazių,; 

pradėjo siausti šiltinės ir 
kitos pavojingos ligos. Bi- • 
jomasi, kad gali išsivysty- (

kia visų pramonių darbinin- Į bininkų.
kus, kad skelbtų 48 valandų , didina teroro jėgas prieš 

'streikus ir tuomi išreikštų!audėjus verpėjus. O Gor- 
• pritarimą streikuojantiems I man ir kiti vadai jau užgi- 
i audimo pramonės darbinin- > ria Roosevelto komisijos 
ikams. Partija nurodo į1 planą atšaukt ir'sulaužyt šį

China Weekly Revue 
is rašo: “Žemutines

laik- 
dalis 

I’ssuri ir Sungari upių Mandžu
rijoje sunku bus Japonijai pilnai 
užkariauti. Japonijos armija 
karo operacijas prieš Mandžuri
jos sukilėlius ten pradėjo dar 
1932 metais, ir negali baigti po 
šiai dienai. Jeigu Japonija pra
dės karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tai tų rajonų gyventojai sukils 
prieš Manchukuo del japoniškos 
valdžios nuvertimo.’’

Audyklų Streikierių
Vyriausi Reilrakvimai Hazletono, Pa., pavyzdį, kur: istorinį streiką.
’* įaudi ilCinaiaviiiicu, jau įVyko 24 valandų visuo-Į Darbininkai kitose pra-
Pagal Darbo Federacijos tinas pritarimo streikas.'monėse, atsiliepkite į Kom. 

audėjų unijos suvažiavimo Yra pranešimų, jog tokiam' Partijos pašaukimą; eikite 
nutarimą, audimų pramonės simpatijos streikui yra di- 'į pritarimo streikus audė- 
darbininkai kovoja už šiuos delio pritarimo Patersone ir jams; tuomi galingai padė- 
vyriausius reikalavimus: ■Passaice, N. J. 'site jiems laimėti didžią ko-vyriausius reikalavimus:

Įvest 30 valandų darbo į 
savaitę; pripažint uniją;' 
sumažint mašinų skaičių; 
kiekvienam darbininkui ir > 
mokėt ne mažiau kaip $13 į i 
savaitę paprastiems darbi-j 
ninkams, $18 pusiau-lavin- j 
tiems, $22.50 išlavintiems ir 

“Banditai, atliekanti $30 augštai išlavintiems.

Passaice, N. J.
Audėjų streike kapitalis-, va.

Į Maras Politinių Kalinių 
Stovykloj Austrijoj

Nori, Streiką Atšaukus, Duoti Valdiškiems Tyrinėtojams Lai 
ko Iki Naujų Metų; Gubernatoriaus Winant Komisija

ti maras. Tas liudija, kokia , Nieko Darbininkams Nežada Del Algų Ir Darbo Valandą 
stovykloje nešvara sykiu su 1 
badavimu revoliuc. darbi- ’ 
ninkams.
suprantama, yra geriau ap- neva “bešališka” komisija 
rūpinami.

WASHINGTON. —Prezi-j
Naziai .kaliniai, dento Roosevelto paskirta į

Rooseveltas už Streiko 
Sulaužymą

Winanto komisija savo re-
su New Hampshiie gubei-: komencĮacijose> kurias pil-
ii n l-ni'iiii \A/iv\nvirii r\T»ml7’irm | # # #

nai užgina Rooseveltas, pa
taria, kad nebūtų daroma

Apie sukilimus Mandžurijoje 
rašo ir japonų laikraštis “Choci” 
sekamai: ‘ 
užpuolimus ant Rytinio Chiinj 
Gelžkelio, yra ne paprasti ban
ditai, o sukilėliai, siekianti nu
versti Manchukuo valdžių ir iš
vyti iš ten japonus. Negalima 
užmiršti tą faktą, kad ne visi 
Mandžurijos valdininkai ir gy
ventojai yra patenkinti Manchu
kuo valdžia, kuri prisilaiko ja
poniškos politikos.’’ Tai mato
te, patys japonai pripažįsta, kad 
sukilėliai daro užpuolimus, o 
nesenai skelbė visokias provo
kacijas prieš Sovietų Sąjungos 
to gelžkelio darbininkus ir de- 
sėtkais juos areštavo.

Misionierės Ginklais
Kriušina Indionus

Streikuojantieji audėjai skaito Kom. Partijos 
dienraštį “Daily Worker į” ir džiaugiasi teisingo
mis jo žiniomis ir Kovingumu. ’

. • i
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 natorium Winantu priekyje i ........... -
ri' i • jį i 'ru£s- 20 d. įteikė jam la- įarįa> ^aj nebūtų daromabugavo Lindbergho :port% iš savo tylimo, o bendra sutartiS) kuri apim.

» => tyrinėjo bendrąją audimų tų visos tekstilgs pramonės
pramonės padėtį ir raporte darbininkus. Komisija siū- 
kalba iš fabrikantų atžvil-, ]0 aįskįras sutartis, kaipo 

įgio. Kas liečia darbininkų; prjemonę ardyti darbininkų 
I algas, darbo valandas ir fronįa

Vaiko ŽmogvagiŲ
Tarpininką

New York. — Detektyvai i unijos pripažinimą, komisi- 
užtiko ir suėmė “dailydę”|Ja nieko gero darbinin- 
Bruną Richardą Hauptman- j kams nežada. Jinai tik per-

tų visos tekstilės pramonės

Pardavikai
Visuotino audėjų streiko 

ną, kaipo tarpininką tarp' ša, kad Rooseveltas sudary-; pirmininkas Gorman, ta- 
čiaus, vadina šį raportą “są
žiningu” ir pats monija 
streikierius, būk Winanto 
komisija “pasmerkia” fab- ; 
rikantus. Jis tuojaus šau
kia Audėjų Unijos valdybos 
susirinkimą su garsiu strei
klaužiu McMahon galvinyj. 
Gorman neabejotinai patars 
atšaukt streiką, pasidubt 
sprendimui naujos žadamos 
Roosevelto komisijos ir tuo 
būdu suardyt karžygišką 
miliono darbininkų kovą. ..
Darbininkai, Nepasiduokit!

Audyklų verpyklų darbi
ninkai, laikykitės ’ Nesuti- 

j kite eiti į tuos žabangus; ne
siduokite, kad geltonieji va
dai jus parduotų! Organi
zuokite plačius eilinių dar
bininkų komitetus; pa
smarkinkite savo skrajojan
čių būrių veikimą; visi, di
džiausiomis miniomis pikie- 
tuokite dirbtuves, darykite 
masinius maršavimus! Per- 
imkite visą streiką į savo 
rankas ir tol negrįžkite dar* 
ban, kol laimėsite visus savo •J ' 
reikalavimus! ‘ •

lakūno Lindbergho ir žmog- būk tai “bešališką” nau- 
vagių, kurie pagrobė ir pas- Audyklų Darbo San tikiu 
kui nužudė Lindbergho vai- Komisiją, tokią kaip Plieno 

Darbo San tikiu Komisija, su 
kurios pagelba Tighe ir kiti 
Darbo Federacijos vadai 
užsmaugė plieno darbininkų 
visuotiną streiką.

ką. Areštavus Hauptman
ną, per 30 valandų buvo 
slepiama apie tai žinia.

Hauptmannas buvo as
muo, kuris 1932 m. kovo
men. , paėmė $50,000, šaky-. wjnant<> Komis §ncka 
damas, kad jis yra zmogva-, a ie B (<Vargus„ 
gių tarpininkas, ir jie uzj 
tuos pinigus sutinka paliuo-1 Sulig Winanto komisijos 
suot Lindbergho vaiką, i patarimo Audyklų San tikiu 
Lindberghas pinigus perda-1 Komisijai, turi būt tuojaus 
vė per Dr. J. F. Condoną, atšaukta streikas, visi dar- 
iš kurio juos Hauptmannas bininkai atgal priimti dar- 
gavo paskirtoj vietoj ant,ban senomis sąlygomis, o 
Bronxo kapinių. To nežiū- naujai komisijai turi būt 
rint, vaikas buvo nužudy
tas.

Areštavus Hauptmanną, 
pas jį kišenių j rado $20 rint,

W a s h i ngton. — Viena 
augštos klasės amerikone, 
išsigarsinus kaipo “Indijos 
liaudies draugė,” pardavi
nėjo nuodingų dujų bom
bas Anglijos valdžiai naudo
ti prieš Indijos darbininkus 
ir valstiečius, kurie kovoja, 
idant sulaužyt Anglijos im-

n nnn n I M J i Perialistcj jungą. Tos po- 
2,000 Dalyvavo iNlldur- nios vardą dar slepia sena- 

n"l • i I "J i. - tine tyrinėjimo, komisija.tO.riKICtO LaidotUVCSC Viena Amerikos misionie- 
MOUNT HOLLY, N. CJrg Ecuadoro respublikoj 

—Iš keturių valstijų 2,000 skelbė evangeliją to krašto 
darbininkų suėjo ir suvažia- ijonams; Iš antros pusės,’ 
vo į laidotuves Ernst K. Ri-!J’nai tarpininkavo Ecuado-i.^ <«j^orro Castle” gaisra i Iškilmingai priimta. Sovietų, 
ley’o, audėjų streiko pikieti-i ro valdžiai gauti iš Ameri-!įo laivQ padio Sąjunga į Tautų Lygą. Del bumašką iš tų pinigų, ku- tuos reikalavimus patenkm-
ninko, kurį milicija durtu- kos ginklų ir jais slopinti G j A1 liudf- val.dig ,to įvairiu šalių spaudoje riais buvo išmokėta už vai- ,ti.
vais subadė prie Knit Pro-' indijonų darbininkų demon- ka- komisi-ai kad kapitonas! daug rašoma. Vokietijos ko paliuosavimą. O Haupt-1 Winanto komisija išanks- 
duets mezgyklos Belmonte gracijas prieš kapitalistus Wm_ F ^'ai.’ms ir kįti ofi. I fašistinė spauda pyksta. ............................
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vais subadė prie Knit Pro- indijonų darbininkų.demon-

pereitų antradienį. Darbi- 'r 2^, yaldžią. 
ninkai išreiškė pasiryžimą 
dar narsiau kovoti, imant 
pavyzdį iš draugo, padėju- 
sio galvą už savo klasės rei
kalus.

Tokie dalykai paaiškėjo 
senatorių komisijoj, tyrinė
jančioj ir bandančio j 
glostyti ginklų šmugelį.

uz-

Nelaimingo Laivo Of i ■ Į Užsienio Spauda apie
cieriai “Pamišėliai” įstojimą SSSR į Lygą

New York. — Betyrinė-J GENEVA, Šveicarija. —

duota laiko iki 1935 m. sau
sio 1 d. “tyrinėti” audėjų 
verpėjų reikalavimus, žiū- 

ar fabrikantai gali

riais buvo išmokėta už vai- ti.

Sinclairiškai Mekleriauja
Sacramento, Cal. — Bu-|P^on^ 

vęs socialistas Upton Sin
clair su savo socialfašistine, 
darbininkus m o n i j a n čia 
programa, kaip jau rašyta, 
gavo daugiausia balsų no
minacijose į Californijos 
gubernatorius.

Dabar McAdoo, G. Creel 
ir kiti senieji demokratai 
daugelį Sinclairio planų 
persirašė į savo rinkimų 

vadukus Eli Kellerį ir kitus i platformą. Tuom jie nori 
šaukti dažytojus streikan. 
Gorman, todėl, rugs. 20 d., 
mušė telegramą, kad nuo at
einančio pirmadienio jau 
skelbiamas dažytojų strei
kas.

Gormanas dalaukė iki to 
laiko, kai streiklaužiška Ro
osevelto komisija su guber
natorium Winantu kaipo 
pirmininku išdavė raportą 
delei streiko atšaukimo.

Dažytojų Streikas j
PATERSON, N.J. — Per 

tris savaites Darbo Federa
cijos vadai neleido skelbti 
streiką 20,000 šilko dažyto
jų šiaurinėje N. J. valstijos 
dalyje. • Tatai, sako, būtų 
laužymas pirmesnės sutar
ties su fabrikantais.

Pagaliaus, eiliniai darbi
ninkai prispyrė audėjų pir
mininką Gormaną, vietinius

patraukt Sinclairio šali
ninkus balsuot už senuosius 
d e m o k r a tus rinkimuose. 
Aišku, jog Sinclair, lygiai 
kaip ir jie tik prigaudinėja 
darbininkus, b e r u o š darni 
dirvą atviram fašizmui.

S ą m o n ingi darbininkai 
rinkimuose rems tik Komu
nistų Partiją, kuri viena 
teisingai gina darbininkų 
reikalus.

cieriai elgėsi, lyg būtų pami
šėliai. Alagna penkis sy
kius ėjo pas Warms, reika
laudamas leidimo atsišaukt 
per radio, kad kiti laivai 
duotų greitos pagelbos; ir j 

i kiekvieną sykį jis 
“apsvaigusį.

Mat, Vokietijos fašistams 
rūpi kuo greičiausiai išpro
vokuoti 
spaudoje daug dedama vil
ties, kad Sovietų Sąjungos 
įstojimas į Tautų Lygą su

karą. Anglijos

CIUUO , 11 p- « - t C v o-c------

rado ka-1 tvirtins taiką. Taip rašo ir 
v” Lai-! Franci jos spauda. Finlan- 

vas smarkiai degė/o jš ka-lajoje tik saujelė fašistinių 
pitono negalima buvo gauti i studentų kelia . protestą, 
jokio atsakymo. Jis vei-! Abelnai visų šalių spaudoje 
kiausia buvo labai girtas.! atžymima kaipo didelis įvy-

• • • f • I* bKiti oficieriai taipgi elgėsi, 
lyg būtų visiški bepročiai, 
sako Alagna. Jie neorga
nizavo gaisro gesinimo ir 
visai nieko nedarė, kad gel
bėti nušokusius vandenin 
žmones. Taip ir žuvo apie 
150 asmenų.

Stettin. — 4 komunistai 
pabėgo iš Hitlerio kalėji
mo. Skiriama 1,000 markių 
dovanų tiem, kurie juos su
gaus.

Berlynas. — Laukų darbų 
stovyklose moterys • būna 
priverstos dirbti 10 1 iki 14 
valandų per dieną; tik sykį 
tegaudamos valgyti. ■

kis taikos sutvirtinimui. 
Suprantama, kad dabar vi
sos šalys, kurios nori 
vengti karo, grupuosis 
linkui Sovietus.

iš- 
ap-

manno garaže, 1279 East 
222 St., užtiko tokių pinigų 
$13,750, paslėptų po grindi
mis ir už sienų lentų. Visi 
pinigai, suprantama, buvo 
išanksto detektyvų sužymė
ti pirm, negu juos gavo 
Hauptmann.

to pranašauja, kad samdy
tojai negalėsią sutrumpi n t 
darbo savaitę ir pakelt dar
bininkams algas. Neva “pri
tardama” audėjams verpė- 
jams, komisija, beje, šneka, 
kad toliau valdžia per savo 
agentus prižiūrėtų, kur yra

Dar nėra tikros žinios, ar. leistina, o kur neleistina di-
Hauptmann turėjo ryšių su dint skaičių mašinų darbi-|
žmogvagiais ar tik pats su- 
sėbrais sumanė pasinaudoti 
tąja proga.

Jis, kaip dabar pasirodo, 
yra slapta Amerikon įva
žiavęs 11 metų atgal iš Vo
kietijos, kur jis jau turėjo 
rekordą kaipo vagis.

Laike tyrinėjimo dabar 
Hauptmanną pažino Dr. 

j Condon ir taxi-vežikas JohnBijo Savo Šešėlio
BERLYNAS. — Vokieti.i

p v. , . . . v I Perrone, kuris Hauptman-los fašistai bijosi ir savo se-i \i j . -n • ną 1932 m. kovo 12 d. nuseko. Patys sudeginę Rei- A- ,
, , k j- a veze pas Condoną pasikal-chstago namą, bandė tame u-, . ..i ii- t.- i L • x u x bet apie vaiko paliuosavi- apkaltmti komunistus, bet 1

jiems nepavyko. Dabar pra-
side j o gaisras name, kurį! ---------------- —
naujai išbudavojo ir ten yra « » x . DnJūiiime 
Hitlerio oficialio laikraščio V £UV0 Zemes W^Dejime 
išleistuvė. Fašistai ir vėl Žemės drebėjimas Meksi- 
manė, kad “padegimas”, koj suardė miestelius Talpa,
Bet gaisrą greitai užgesino Cuale ir Concepcion. Žuvo 
ir jie nusiramino; i 9 gyventojai.

ninkui. Komisija, lošdama; 
bešališkumu, pripažįsta, jog i 
fabrikantai nesiskaitė su i 
N RA taisyklių punktu 7a ir 
nedavė darbininkams teisės 
laisvai išsirinkt savo atsto
vus. į bendrąsias derybas su 
samdytojais. Tuo klausi
mu, sako, turėtų būt vykdo
ma NRA patvarkymai.

Jau ne kartą NRA val
džia žadėjo darbininkams 

; tokią teisę, bet kiekviena
me atsitikime užleido pir
menybę samdytojų kompa- 
ninėms unijėlėms ir davė 
jiems valią vyti laukan 
darbininkų unijų narius ir 
visaip persekioti tikruosius 
unijistus. Taigi ir dabarti
nis žadėjimas bendrų dery
bų ir unijos pripažinimo yra 
tik darbininkų mulkinimas.

Prieš Bosų Atakas v . . • 
Audėjai Tęsia Kovą

LEWISTON, Mainė. ' —' "į 
Fabrikantai smarkiną mįli- : * 
ei jos, policijos ir gengsterių’ ‘ 
terorą prieš streikuojančius 
audyklų darbininkus; nelei
džia gatvėmis paraduoti. 
Kapitalistų laikraščiai 
pliaupia, būk pietinėse val
stijose streikieriai “grįžta” 11 
darban; todėl ir jūs Čia sku
bėkite atgal į dirbtuves... *

Bib City, Georgijoj, mili
cija ir policija užpuolė di- 
džiokišką streiko pikietą ir 
suėmė 34 darbininkus. Įvai
riuose audyklų centruose 
streikierių kova pasmarkė
jo-

Waterville, Me., policija 
bombardavo streikierių 1 pi
kietą bombomis. Darbinin 
kai atkakliai
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Draugai Streikieriai, 
Laikykitės Kovos Eilėse!

Šiuos žodžius rašant, tekstiliečių strei
ko komiteto pirmininkas, Gorman, šau
kia unijos veik, komiteto narių susirin
kimą, kuriame, kaip jis pats pareiškia, 
bus svarstytas klausimas užbaigimo ko
vingo tekstiliečių streiko.

Šis Germano žygis padarytas po to, 
kuomet RooseveltO paskirtoji streiko ty
rinėjimo taryba, vadovaujama New 
Hampshire gubernatoriaus, patiekė pre
zidentui Rooseveltui savo raportą.

Raporte siūloma tuojau baigti streiką. 
Ponai tarybos nariai reikalauja, kad 
darbininkai streikieriai tuojau grįžtų 
darban ir, girdi, tekstilės baronai turį 
juos priimti, nediskriminuoti. Paskui, 
taryba siūlo, kad prezidentas Roosevel- 
tas turi paskirti naują tarybą—Teksti
lės Darbo Reikalais Tarybą (Textile'In
dustrial Relations Board)—kuri ilgainiui 
ištaisysianti visas tekstilės darbininkų 
skriaudas.

Tokis pasiūlymas yra niekas daugiau, 
kaip suvarymas streikuojančių darbinin
kų atgal į fabrikus senomis išlygomis. 
Tokis pasiūlymas, jei jis būtų priimtas, 
būtų dideliu smūgiu darbininkams audė
jams ir verpėjams, smūgiu, po kuriuo 
darbininkai atsidurtų kur kas sunkesnėn 
būklėn, negu buvo!

Jeigu streiko ir unijos vadai šitokį pa
siūlymą priimtų, tai reikštų nieką dau
giau, kaip sulaužymą audėjų didelio ir 
kovingo streiko! Tokiu žygiu streiko ko
mitetas ir unijos vadovybė paliktų darbi
ninkus be didesnių algų, be trumpesnių 

#darbo valandų, be pripažinimo jų unijos, 
be nieko! Jų darbo ir gyvenimo sąly
gos kur kas labiau pasunkėtų, o kapita
listai laimėtų didelį mūšį prieš darbinin
kus.

Pačioj šito didelio streiko pradžioj, 
komunistinė spauda aiškino ir persergėjo 
darbininkus: negrįžkite darban be užtik
rinimo visiems darbininkams reikalavi
mų, delei kurių streikuojate. Nepasi- 

" duokite jokiai arbitracinei tarybai, jo
kiom valdžios ir samdytojų machinaci
jom. Grįžkite į darbą tiktai tuomet, kai 
samdytojai išpildys reikalavimus, kurie, 
palyginti, yra labai maži, patys elemen- 
tariškiausi reikalavimai!

Mes pakartojame streikieriams tą patį 
ir dabar. Mes raginame juos laikytis 
kovos lauke ir priversti samdytojus iš
klausyti jų teisėtus reikalavimus.

Draugai, tekstiliečiai streikieriai! Ne
klausykite samdytojų atstovų ir jų agen
tų. Laikykitės vienybėje, kaip laikėtės 
iki šiol!

Kitų pramonių darbininkai! Padėkit 
tekstiliėčiams šitoj jų sunkioj ir kritiš
koj valandoj laimėti kovą!

tos domės. Sovietų Sąjunga gyvuoja, 
stiprėja ir be atodairos kuria naują vi
suomenę—socializmą,—o tie rėksniai pa- 

\ siliko paprastais žiopleliais. Panašiai ir 
su Prūseika. Kas šiandien paiso, kad jis 
plūsta ir niekina komunistinį judėjimą ir 
paskui, apsisukęs, sako, kad “Sovietai 
del to negrius?!”

Daugiau. Prūseika kadaise manė, kad 
jis galėsiąs sugriauti lietuvių komunisti
nį judėjimą, sugriauti ALDLD, “Lais
vę”, “Vilnį”, LDS ir kitas įstaigas. Jis 
skelbė, kad “visas svietas” su juo, o 
“bimbiniai” turės išnykti. Jis skelbė, 
kad mes gauną pinigų iš Maskvos, tuo 
būdu trokšdamas pakenkti mums ir So
vietų Sąjungai. Bet kas gi pasirodė? 
Šiandien jis pats priverstas pripažinti, 
kad tas viskas nesugriuvo. Jo kontr-re- 
voliuciniai šauksmai ir darbai mūsų ju
dėjimą tik labiau sucementavo, labiau 
sustiprino.

Kai kada, mat, pasitaiko ir tam džen- 
telmonui pasakyti tiesa, bet žinoma, tuo
met jinai muša jam pačiam į plikę!

Bostono ir Apielinkės Draugams
Nors vakar jau buvome minėję, ta- 

čiaus matome reikalo dar kartą primin
ti Bostono ir apielinkės draugams, kad 
sekančią savaitę į Bostono apielinkę nu
vyks d. R. Mizara, kuris, ten, dienomis 
dirbdamas “Laisvei”, vakarais ir sekma
dieniais padės mūsų draugams veikti.

Bostoniečiai jau senai pageidavo turė
ti savo apielinkėje vieną iš mūsų vado
vaujančių draugų ilgesniam laikui, ku
ris galėtų vadovauti savitarpinio lavini
mosi mokyklas ir bendrai padėtų jiems 
darbuotis. Šis jų noras dabar bus pa
tenkintas. Dabar draugai turėtų sukru
sti ir greitai imtis už darbo. Suorgani
zuoti mokyklėles (žinoma, nebus galima 
to padaryti visur, bet nors kai kuriose 
kolonijoje) ir pastiprinti visą mūsų vei
klą. Bus galima surušti eilė masinių mi
tingų ir paskaitų įvairiais klausimais.

< ALDLD Apskričio Komitetas turėtų 
sušaukti platesnį draugų veikėjų susirin
kimą ir jame, podraug su d. Mizara, iš
dirbti konkrečius planus darbui. Būtų 
gerai, kad tokia konferencija įvyktų 
greit.

r
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Nors Kartą Pasakė Tiesą!
Savo organe Prūseika prisipažįsta, 

kad nepaisant jo gazietos plūdimų ir nie
kinimų Sovietų Sąjungos, Kompartijos 
ir viso komunistinio judėjimo antrašu, 
“Sovietai del to negrius.” Tai tiesa! 
Mes dar pridėsime: ne tiktai jie del to 
negrius, bet netgi del tokių, kaip Prūsei- 
•ka, aukčiojimo, nekreips jokios domės.

Buvo renegatų su didesnėmis gerklė
mis už Prūseikos, kurie tiek daug bandė 
rėkti, šmeižti ir niekinti Sovietų Sąjun
gą, bet del to Sovietai nesugriuvo. Iš
ėjo tiktai tas, kad patys rėkalotojai išsi
rėkė ir į juos dabar niekas nekreipia rim-

“ Skrajo jautieji Būriai '’ — 
Nepaprastas Įrankis

Kiekviena darbininkų kova pagimdo 
savotiškas formas ir įrankius. Seniau 
Amerikos darbininkų streikuose nebuvo 
girdėti tokių dalykų, kaip “Skrajojautie
ji Būriai” (Flying Squadrons) bet šiame 
tekstiliečių streike jie vaidina nepapras
tą vaidmenį.

Kas gi yra tie skrajojau tieji būriai? 
Jie daugiausiai veikia mažesniuose mies
teliuose, ypačiai pietuose. Vienos dirb
tuvės darbininkai, išėję į streiką, ir no
rėdami išvesti darbininkus kitos dirbtu
vės, tam pačiam miestelyj ar toliau, su
sidaro į šimtines ir tūkstantines minias, 
automobiliniais trokais ir pėsti, vyksta 
ten, masiniai apgula dirbtuvę, keldami 
kovos obalsius, šaukdami darbininkus 
mesti darbą ir eiti į streiką.

Šitokiu/ būdu jie išveda darbininkus 
streikam \ Šitokiu būdu, daugelyj vietų, 
jie nugali kompanijos mušeikų go vedas, 
milicijos būrius ir kitas valdžios ir teks
tilės baronų pajėgas!

“Skr.ajojantieji Būriai” gali nebūti la
bai pasekmingi didmiesčiuos, bet jie pa
sirodė svarbiais įrankiais mažesniuose 
miestuose. ; .

Daugelis žmonių negalėjo įsivaizduoti, 
z kad tekstiliečiai darbininkai, ypačiai pie
tuose, parodys tokio kovingumo, tokios 
drąsos, tokios ištvermės, kokios jie pa
rodė.

Nepaisydami to, kad kelioliką streikie- 
rių-kovotojų kapitalistų mušeikos jau su
šaudė, nepaisydami to, kad daugybė jų 
sužeista ir labai daug įkalinta, kovingie
ji tekstiliečiai streikieriai tęsia savo ko
vą dar didesniu pasirįžimu, negu iki šiol.

Mūs pareiga padėti kovotojams; visais 
būdais, padėti tekstilieeiams laimėti šitą 
kova! * $ f V

I

Iš Šiaudų Kulio Kovotojas
“Vilnyj” d. Aųdrulis rašo:

Martynas Bacevičius, kuris atsidavus sklo- 
kai sake eisiąs j “šiaudą kūlį” ir nieko ne
veiksiąs, išbuvęs “kūly” arti keturių metu, 
dabar vėl prabilo ir dai’ kaip: būdamas “kū
ly” surado, kad Komunistu Partijos nusista
tymas uniją klausimu buvęs netikęs, “klaidin
gas”.

Bacevičius, matomai, jaučia, kad Prūseikos 
ir Butkaus blofams ir patys ju šalininkai ne
tiki, lai stojo gelbėti jiems.

Kalbant apie klaidas Bacevičiui rejkia pri
siminti štai kas:

1 j Jis prisiekavo, kad jie nesiorganizuos at- 
.skirai, neleis savo laikraščio, nekovos prieš 
partiją. Kuomet mes tvirtinome, kAd jie tai 
darys, jis mus neišmanėliais vadino. Sake, 

; jeigu jie taip darys, jis pats pirmas prieš 
išeis.

Bet per kelis metus pasirodė, kad vis tai 
darė. Na, o ką B. daro? Irgi tą patį, 
jis pats savo tvirtinimus sumuša.

Bacevičius, kaip ir jo dvasios vadas 
(Prūseika), tačiaus, kada nors turės pri
pažinti, kad del jo skerėčiojimosi prieš 

■ komunistus, komunistinis judėjimas ne- 
| grius!

Taigi

KAIP LOVESTONIEČIAI BANDO UŽGNIAUŽTI STRE1KIERIŲ 
VALIĄ?

Niekur kitur oportuniz
mas nepasirodo taip pavo
jingas darbininkų judėji
mui, kaip laike kovų, laike 
streikų. Štai dabar strei- 

! kuoja Paterson o audėjai.
Jiems vadovauja Amerikos 
Darbo Federacijos unija 
(Associated Silk Workers), 
kurioje lyderiais yra Elli 
Keller ir kiti oportunistai- 
renegatai, pasekėjai Lo
vestono “komunistinės opo
zicijos”. Pats Lovestonas 
beveik nuolatos sėdi Pater
sone ir diriguoja Kellerio 
visus žygius.

Bet Killer ir jo šalinin- bėtojus, kuriuos"taipgi strei
kai, būdami unijos, ir strei- kieriams nevalia kritikuoti, 
ko vadovybėje, pasirodo ne- Kurie tik bando kalbėti, 

geresni už Amerikos Darbo ,reikalauti balso, 
Federacijos biurokratus.
Nesenai buvau Patersone, streiklaužiais! 
kalbėjausi su draugais apie 
streiko eigą ir vadovybę. 
Unijos nariai labai nusi
skundžia Kellerio grupės 
vadovybe. Sako, kad narių 
teisės paneigtos, jų norų ir 
valios nepaisoma, užkarta 
ant jų bjauri Kellerio dikta
tūra. • - r ,

i jokių ceremonijų visus, l ku-'
Kokia komunistų pozicija,rįe su jaįs nesutinka! Drau-I 

streiko laiku? Komunistai'gaį sako, kad jau bent! 
sako, kad streiko vadovybė Kellerio oponentai tapo , 
turi būti eilinių narių ran- į§mesti iš linijos laukan lai-1 
koše, kad turi gyvuoti pla- gtreiko. Unijos kon- 
tūs streiko komitetai, kad stitucija padžiauta ant tvo- 
nniina nariai furi hiif ifran- 1 •

jijr proto įtempimo ir varto- 
į jilno ;iš kiekvieno kovotojo.

Patersono audėjai neturi 
virsti automatais. Jų kova 

į yra didelė ir svarbi. Jų vi- 
isos spėkos turi būt sumobi
lizuotos jos laimėjimui. Jie 
j turi paimti streiko vadeles į 
j savo rankas per plačius ei
linių narių komitetus. Asso
ciated Silk Workers unijos 
nariai turi priversti Kelle- 
rį šaukti unijos susirinki
mus ir svarstyti jos reika
lus, jos vadovybę, jos rolę 
šiame streike. Biurokratas 
Kelleris. netinka, nei unijai, 
nei streikui vadovauti. ,Jo 
hitleriška, taktika silpnina 
streiko spėkas, slopiną strei-

drįsta užgniaužti streikie- ■ T ie draugai darbininkai kierių dvasįą, griauna dar- 
rių teises. Jūs būkite tik į yra suklaidinti, suvedžioti, bininkų vienybę tuo laiku, 
paprasti automata^ kiaušy- i Jie palaiko Lovestono klikos kuomet reikia kuokiečiau- 
kite Kellerio prisakymų, ko- ’ diktatūrą unijoje ir streiko sios vienybės.

rių teises. Jūs būkite tik yra suklaidinti 
t • a a • T 1 1_

J.-------- V— -e? a, umjuje ir sireiKO
mandos! I priešakyje, kaip kokie auto-

Laikomi taip vadinami mataL fyh, pildo visus Kel- į 
masiniai streikierių sūsirin- ^er^° Pasakymus .ii^tt. Jie! 
kimai. ’

Už audėjų vienybę!
Už eilinių narių teises!
Už unijos narių susirin-

Bet tuose susirinki- rn<nm, kad laike streiko kai- kimus! 
muose unijos reikalai nelei- keti apie uniją, apie unijos A.
ūžiama svarstyti, taip pat vadovybę, apie vadus, kriti- ________

streikieriams Alioti juos yra didžiausias • • ■ ... .
prasižengimas. Jie nesu- Balsavimai Australijoje

neleidžiama 
dalyvauti svarstyme savo
reikalų bei streiko vadovy- Pranta, kad unijos reikalų 

įsakymai, tvarkymas,bes. Įsakymai, 
įsakymai! Komanda iš vir
šaus. Keller į tuos susirin
kimus gabena visokius kal-

tuos pa- 
s k e 1 b ia triukšmadariais,

Tuo tarpu Kelleris taško 
laukan iš unijos tuos, kurie 
neklauso jo. /Unija bėlai- 
ko susirinkimų, nėfurikcijo- 
nurija, nariai nėtūri teiseš 
tarti savo žridį, bet Loveš1- 
tono agentai, su Kelleriu 

: priešakyj, grūda laukan be 
i jokių ceremonijų visus,‘ku-1

unijos nariai turi būt įtrau-1 
kti ne tik į pikieto liniją, 
bet taip pat į visą streiko 
eigą. Jie turi tankiausiai 
laikyti susirinkimus, disku- 
suoti streiko reikalus, pa
tikrinti tuos, kurie stovi 
unijos ir streiko priešakyje,

ros!
Tai šitokia oportu

nistų vadovybė Patersone. 
Darbininkai unijistai dabar 
gali prisižiūrėti ir pamaty
ti, kaip teisinga yra Komu
nistų Partijos kritika tų

prašalinti tuos, kurie svy- elementų, kurie sukilo prieš
ruoja, arba kurie bando pa- partiją ir tapo išmesti lau- 

Laike!^an- Matote, jie «gieda apie 
visi (“proletarinę revoliuciją”, 

* " j., bet bijo darbininkų, kuomet 
darbininkai išėjo į streiką—

taikauti bosams.
streiko visi unijistai, 
unijos nariai turi būt išju
dinti, įtraukti į kovą.

Bet kokia pozicija opor- neleidžia jiems susirinkti,

MELBURNE. — Įvyko 
valdininku 

Viso buvo 3,076,-

prižiūrėjimas,' . . . . .
(vadovybės ir vadų patikri-1savimai 
ninths, jų klaidų nurody- i ™kimų.
mas, ir tt., kaip tik kovos, (803 balsuotojai. Komunistų 
streiko momentu yra būti-; Partija taipgi dalyvavo bal- 
niausia sąlyga streiko lai- j savimuose ir, kaip buržua- 
mejimo, būtiniausia pareiga i zinė spauda praneša, tat 
kiekvieno klasiniai sąmo-1 gavus 41,200 balsų. Žinoma, 
ningo darbininko. Stačiai visada yra daroma visokių 
prasižengimas būti automa- kliūčių iš buržuazijos pu
tu tada, kada reikalaujama sės, kad tik komunistai gau- 

. didžiausio nervų, energijos tų mažįau balsų.

Šlapintis Sunku.
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DARBININKU 
SVEIKATA
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• DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964*

. tai vegeterijoniskai, bet gyvu- 
„ linio maisto, ypač mėsiškų, kc- 
. lėtą savaičių vely visai nevar-

I tokite. Po truputi kiaušinių, 
pieniškų ir žuvų galite. Bet

Meldžiu jūsų patarimo per 
laikraštį “Laisvę,” kas man 
daryti. Esu vyras 52 metų se
numo, sveriu 174 sv. zAlkoho- , , , v . v ,
liniy gėrimų nevartoju, biskj dau« lal’uotl-’ daržovių, sak- 
rūkau, taip gi ženotas.

Jau bus 4 menesiai, 
man nusišlapint sunku.

kaip 
Kaip 

kada tiktai varvėte varva. Bu
vau pas kelis gydytojus, tai 
kožnas davė tokių pačių vais
tų, mėlynų pilių, tai man jos 
nieko nepagelbėjo. Taip gi 
jaučiu kanale deginimą, 
gos jokios neesu turėjęs 
organo.

Atsakymas

niavaisių, ankštinių daržovių, 
vaisių, žalių, šviežių, bet ga
lima ir truputį virtų, džiovintų 
ir konservuotų, žirnių, pupų, 
riešutų galite daugėliau varto
ti, dėl jų maistingumo, vietoj 
mėsiškų. Duonos ir miltinių 

; valgių iš tešlos kuomažiausiai. 
uJ Kas Jums taip gi labai svar- 
anĮ.1 bu, tai fizinis prasimankšty- 

• mas, gimnastika, visų geriausia
gal bus pasivaikščiojimai. Ei
kite, brolyti, gerokai, sparčiai

Jums, Drauge, bus veikiau- P^marširuoti kas diena po va
šiai peraugusi prostatine liau- . lan(lą, po kitą ir daugiau.tunistų-renegatų ? Pažiurę,-' ^e ^zia Pems tarti jšavo _ • .

kime, ką jie daro šiame pa_ !žodį savo kovos-reikalais! | ka, padidėjusi, lyg sutinusį! Bevaikštant, išsimankšto iš- e, ą jie uaro šiame ra Bij0 Į prostate (‘‘hypertrophy
\ veikliau bėgioja kraujas ir jis

--- Bijo netekimo vietų ! Mfatot, taip yia. šlapimo gnivesųis paąidąio. . Ir prosta- 
Bijo'kovingos Streiko vadoj pūsjės apačioje yra ta ^osta-jtinė liaukr -

: 1 tine liauka, normaliai didumo
vybes. | sulig kaštoiiu. šlapinamasis

Bet reikia, stebėtis, kad j kanalas pereina per šią liaų-
I ką. ši liauka gamina gleivėtų 
i syvų, kurie atskiedžia vyro 
I sėklą ir palaiko spermatozo- 
! jūs gyvus ilgesnį laiką, kai

Jie įtikinti, kadi- Kai prostate užbrinksta,

tersono streike* Pat streikosav^ kudašiaus. >— 
pradžioj Kellerio grupė pa- W08 narill sukilimo prieš Uaie >»• 
tvarkė, kad bėgyje streiko -h1.?8’ 
nebus laikomi unijos narių 
susirinkimai, kad ’ streiko 
komitetą sudaro taip vadi
nami kadaise išrinkti šapų kai kurie mūsų lietuviškos! 
čermanai. Unijos nariams sklokos šalininkai darbinin- 
nevalia masiniai susirinkti, kai Patersone nemato šitos 
Nevalia svarstyti orgaaiza- Kellerio diktatūros ir jo pu- Į ęėla<4šsilieja. * 
cijos reikalus ir streiko’va- sę palaikoy Jie įtikinti, kad p Kai prostate užbrinksta, 
dovybę. Sako, “laukite po laike streiko nevalia žode^ (perauga, tai ji užčiaupia, už- 
streiko”. Vadinasi, kuomet lis tąrti prieš vadus, 
svarbi ausias momentas, girdi, “skardysime streiko ! huosai
kuomet būtiniausias reika
las organizaciją-uniją su
stiprinti, tai Kelleris fakti- 
nai unijos organizaciją pa
džiovė ant tvoros. Ir pra
keikia visus, kurie reikalau
ja, kad unijos susirinkimai 
butu laikomi!

. L . ...v, . . . . t i' . • i r u>jcią. JLUlčUI
netgi nachabskiausi Fede- girdi, suardytų streiko vie-, venkite " dauginusią 
racijos biurbkratai šitaip nybę!

čermanai. Unijos nariam

a, nuo' vaikščiojimo 
, atslūgsta, sumažėja. Taf yra 
■ fizinis gydymas. Vaistai* ma- 
1 žai čia ką padeda. Galite’ta
čiau gauti ^Urotropin tablets, 
grs. 71/j, No. 100.” Imkite po 
dvi, ištarpintas stikle vandens, 
po valgio, ypač tada, kada iš- 
sišlapint gerai neduoda. Jei 
be jų galėtute apseitL tai da 
geriau.

Darykite karštus kompre- 
išsituštinti.į sus tarpe rietu. Imkite karš- 

eilių vienybe’’ Kelleris sta-'Kod51 ji taip perauffa’ yra vi’ ^maudynes, k?da patogu, 
cinų vienyuę . rvuieiib Sld ;gokiy priežasčių. Lytiniai ne- Pakvėpuokite giliai, pilvu, bent 
čicii padarytas nepaliečiamu; regulingumai, netikusiai bai-(po 100 ir daugiau kartų kas 
dievu. Jie įtikinti, kad lai-! giami susinėsimai, tušti lytiniai diena. Tai Jums labai bus 
ke streiko negali būti unijos ! susijaudinimai be susinėsimų, naudinga. žin'oma, meskite 
susirinkimų, negali būti'kai-!n°tikęs maistas, stoka prasi- i rūkymą, būkite vyras.

nes ! spaudžia pūslės apačią ir lie

čiai padalytas nepaliečiamu i regulingumai, netikusiai

I

Kai kada esti reikalo ir ope-

V* UI UA . K’ M* j vt * ** * * * * m, *

susirinkimų, negali būti kai-! netikęs maistas, stoka 
bos apie čĮiskusavimą unijos, 
ir streiko reikalų tokiuose 

Retai kur unijos susirinkimuose. Irgi,

■M

mankštymo, tūlos venerinės li-
gqs—yrd žymesnės priežastys, racija padaryti, bet apie tai 

Kas Jums dafyt? Pakeisti daug nesvajokite ir nesisielo- 
sayo dijetą. Tūlam laikui gy- kite: manau, Jūs apseisitė ir 

j daržove- be operacijos. Tik pildykite
■ j mis* ir vaisiais. Nevisai griež- patarimus.
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Žinokit, Ką Reikia Rašyti 'sudėjus visas Vokietijos, kryptį, tendenciją, anot drg. 
'Anglijos ir Jungtinių Vai- Ivanovo, nes kitaip jie ne

tarnaus darbininkų reika
lams. Buvo tokių rašyto
jų, kurie manė, kad bolše-

------ i— 'stijų knygas. Jos laikraš- 
Mūsų komunistiniai lietu-1 tai ir vis galvojome, kad čiai smarkiai išsiplėtė.

* nukrisime. Įvedė j kamba-: Drg. M. Kolcov sako, kad _________ 7
rį. Jis buvo šaltas. Ten 1a- kalbėti kiekvienas gali, bet vikiška tendencija varžo jų 
dome 12-15 daibininkų, ap- pašyti ne visi turi drąsos.! sugabumus, dailę, darbą, 
sivilkusių kailiniais ir susi- Daugelis galvoja: “Iš kurio • bet jie ^greitai įsitikino, kad 
lenkusių, apsiavusių kiau- ga]0 pradėti.” Jis net tokį be bolševikiškos tendenci- 
rais vailokais. Kambarį ap-!paVyzdį paduoda, kad 2įijOs jų raštai atsiduoda ne
švietė mažytė lempute. Pra- metai atgal Leningrade tū-! gyvėliu ir pačių rašytojų 
dėjome jiems įrodinėti, kad jas vežėjas Martynov pasi-. energija tuojaus išsisemia, 
reikia bendi adai biaut spau- g m ė vežėjo Tichomirovo va-1 Bolševizmo politika pasiro- 
doje, reikia, kad patys dar- Įžinėjimo paliudijimą, veži-!dė vienatinė teisinga poli- 
bininkai aprašytų savo gy-'mą ir trankėsi po miestą.' tika.
venimą. Jie klausėsi tylo- fjįs |anke merginas, bėgiojo! “Mes privalome būti ra
inis, neatsakydami nei žo- paskui užvažiavo ant pie- j šytojais,—sako d. K. Fedi

nas.—Tas reiškia, kad mes 
turime mokėti rašyti. Mes 
turime žinoti, ką mes turi
me pasakyti. Mes turime

vių darbininkų dienraščiai 
“Laisvė” ir ‘‘Vilnis” turi 
šimtus bendradarbių. Nėra 
tos kolonijos, kurioje mes 
neturėtume vieną, kitą 
draugą arba draugę, kurie 
ne rašinėtų į mūsų spaudą. 
Tas labai gerai, bet vis tik 
dar mūsų bendradarbių kie
kis permažas. Daugelis la
bai svarbiu ivvV.iu, demons- 
t racijų, streikų, bedarbių 
kovų, darbininkų klasės 
vargų, mūsų ] 
vis dar pasilieka neaprašy
ti, silpnai aprašyti arba ap
rašomi labai pavėluotai.

* Štai jau 7 diena rugsėjo, 
streikas tekstiles darbinin
kų prasidėjo su 1 d. šio mė- 

< nėšio, o iš kolonijų korės-

priešų žygių j dj. Ant galo mes Jan nu-jn0‘vegjm0. Bėdon papūo-
i vargome, išpasakojome ką ]ęS> padavė ne savo, bet Ti- 

Jie vis tylė- Įchomirovo vardą, nes jo ttf- 
Įrėjo “laisnius”. Kada vė-

tik žinojime.
j°.

Na, ką, draugai, sakyki-piaus tas dalykas paaiškėjo, žinoti, tą, ką mes norime 
te, kuris pirmas pradėsite ‘ tai vežėjų unijos susirinki- sakyti.

Į me vieni siūlė Martynova vien technikojerašyti ?
“Tyliai, nesmagus atsi-

pondencijų dar mes mažai stojo darbininkas su įdubu- 
turime apie streiko eiseną, šiomis akimis, jo veidas nu

vargęs, alkanas, ir piktas 
balsas:

—Sakote, kad rašyti rei
kia. Taip, bet rankos štai

Redakcijai prisieina vaduo
tis kitų laikraščių praneši
mais ir nevisada tie prane
šimai atatinka teisybei.

Kodėl yra suvėlavimas ži- kajp kokie' kriukiai, negali
mų arba nepilnas jų apra- i ma pirštus ištiesti. Šalta- 
šymas? Manau, viena prie-į me kambaryje gyvename, 
žastis ta, kad daugelis mū-;§tai, aš šandien dar nieko 
sų draugų labai silpnai su- nevalgiau. Tai kaip rašy- 
sipažinę su rašliava. Para- = ti? Jūs ten mokinatės gim- 
šyti korespondenciją dauge-!nazijoje, universitetuose, o 
liui yra nelengvas darbas. a^ štai, ir paišelį negaliu 
Vienas draugas pasakojo, kaip reikia laikyti. Kaip 
kad atsisėdęs ilgai^ mąsto, jūs nesuprantate, kad nega- 
kol jis sugalvoja pirmą sa- ]jmo nuo mūs reikalauja- 
kinį. Caristinėje Rusijoje te?”
daugelis, mūsų draugų ne- Taigi ir Sovietų Sąjun- 
gavo nei kiek progos pasi- gOje ne lengvai buvo įtrauk- 
mokinti. Rašyti ir skaity- tos plačiausios masės prie 
ti patys pramoko. Mes tą rašinėjimo.

Taigi ir Sovietų Sąjun-

ti patys pramoko, ivies tą rašinėjimo. Bet Sovietų 
suprantame. Bet kartais i yaldžia sudarė tas sąlygas, 
yra ir iš draugų pusės ram- prįe kurių buvo užduotas 

, bumo, nesiskubinimo nors mirtinąs smūgis beraštijai.
trumpai, kaip gali, kaip mo- Masės įgavo iniciatyvą, ir iš 
ka, tuoj aus pranešti svar- paprastų darbininkų išsi-ka, tuojaus pranešti svar- paprastų darbininkų 
besnius įvykius į savo dien- VyStg sugabių bendradar-

Schwaitzer, E. Keller ir tokie į kierius Į Passaic, o kiti važia-iri vest darbininku kovas, kaip 
vo privatinėm mašinom. Taip-! reikia.- Jie tik mulkint darbi- 
gi privatinės mašinos nebuvo 
iškalno suorganizuotos vežt pi- 
kietininkus. /Todėl tik pripuo-Į 
lamai mašinos vežė pikietinin-■ 
kus. Tad šitokioj formoj siun
timas pikietų į Passaic (kuo
met buvo viešai per spaudą 
pareikšta Passaico policijos 
“čyfo”, kad Passaican iš Pa-

jų pasekėjai, kaip Toney, už-i 
kardami ant sprando Paterso-Į 
no audimo pramonės darbinin-1 
kams 1933 m. “arbitration,” 
kaipo priemonę darbininkų su 
bosais nesusipratimų rišimui, 
kur iš dešimt atsitikimų devy-j 
ni išeina bosų naudai.

Kadangi Keller atsisako!
šaukt A. F. of S. W. UnijosT'cyto', Kad rassaican is ra- 
Patersono lokalų visuotiną na-įteysono nebus įleidžiami pikie- 
rių susirinkimą, ko daugumai tab ^as ^ris laužyt jų pa- 
darbininkų reikalauja, tai I tvarkymą, bus begailestingai 
dirbtuvių čermanų susirinki-j išblaškytas), yra kriminalis 

"lyderių” prasižengimas

ninkus special'štai.
Draugai darbininkai, reika- 

! laukime, kad Keller šauktų vi
suotiną narių susirinkimą ir iš
rinkime streiko komitetą iš ei
linių narių. Taipgi griežtai 
reikalaukime, kad būtų deda
mos visos pastangos delei išve
dimo “Dye House’ių” darbinin
kų į streiką, nes kitaip strei
kas laimėt neįmanomas.

vi y l> V A 4 I

susirinki-j *sklaškytas), 
me yra išdirbta planas .(kuris JT)usų 
jau ir gyvenimai! yra vykdo- streikierius. Nes daugu
mas), kad miestą padalint į Į bs darbininkų gavo mušt tik 
sekcijas ir šaukt visuotiną j todėl, kad, mūsų lyderiai 
streikierių susirinkimą tose Į K Keller priešakyj.

Klaidos Atitaisimas

“Laisvėj” už rugsėjo 12, 
i 1934, korespondencijoj iš Pa

su terson, N. J., įvyko klaida. Te
ar nemo- naj pasakyta: Ir 1931 m., kuo

sekcijose ir atgaivint darbinin- J ° l^aip, ar nenorėjo prirengi meį A.S.W.U. iššaukė streiką, i .< . . i.: „ i* „ »> ... . . .tokią “pikieto liniją.” Tokia turėjo tik saujelę narių, 
turėjo būt ge-

kų ūpą, organizuojant juos į 
pikietus tos sekcijos, kurioj “pikieto linija 
darbininkai dirba, ir pikietuot rai iškalno suorganizuota. Tū
tos sekcijos dirbtuves, ir taip,irėj° būt prirengta transportą- šaukė streiką, turėjo tik sauje- 
kur bus reikalas, kad sutrau-Įcba mažiausia delei trijų tuks- ję narių.

.............. • generalę tančių darbininkų 
susi- triJy ""

kur bus reikalas, 1
kus darbininkus į

. “picket line.” Sekcijų 
tai j rinkimuose yra priimama

' griežti reikalavimai, kad

Tai klausimas ne 
, kaip pri

matyti,—bet 
klausimas ryšių su skaityto
jais... Mes privalome mo-! Keller šauktų visuotiną unijos 1

išvyti iš unijos ir darbo, ki- prasta 
ti dar atiduoti teismui, o 
treti, kad pasiųsti Marty
nov ą pas rašytoją Zasčenko 
ir lai Martynovas parašo už
duotą vaizdelį. Iš to gali
ma spręsti, kad tie darbi- visa šalis, net visas pasau- 
ninkai nelengvu darbu per- lis. Jr visa šalis ir visas 
sistatė rašinėjimą. ! pasaulis dabar reikalauja

Toliaus Kolcov pasakoja, nuo mūs darbo.” 
kaip apie tą pat laiką į vie-; ;

_ 1 .. _ _ . . . | ~ ~ , picunvut ouuaiv u'J/o

ną redakciją Maskvoje at-Jo, kad viena iš svarbiausių ! koje. Taipgi sekcijų susirin- 
nešė darbininkas savo juo-'rašymo dalių, tai reališku-j kimuose padaroma tarimai ir 
kų rašinėlį, i 
peržiūrėjo ir sako: 
mums netinka. Proletaria- ■ 
tui juoktis dar yra per 
anksti. Lai juokiasi mūsų 
•priešai.” Žinoma, kad re
daktorius buvo klaidingas. 
Ne tik proletarai gali ir pri
valo juoktis, bet jo pasi
elgimas negalėjo gelbėti 
pradiniam bendradarbiui.

Dabar Sovietų Sąjungoje Į singi ir suprantami skaity- 
plačiai suteikiama rašyto- tojų masėms.

kintis .rašyti, draugai ra
šytojai, todėl, kad mūsų 
kalbos per raštą klausosi

Sovietų rašytojai atžymė-1

O turėjo būt pasakyta: Ir
1933 m., kuomet A.S.W.U. iš-

1, nes tik iš 
ar penkių tūkstančių 

picket line” galėjo kovot su 
E. policija, kurios buvo apie po-

Streikieris

ra šimtų, ginkluotų nuo galvos 
i narių susirinkimą. Taipgi yra kojų.
griežtai reikalaujama, kad A. J ^ad Šie nuotikiai dar sykį 
F. of S. W. U. audimo depart- patvirtina tą tiesą, kurią ko
nventas darytų griežtus reika-. munistai sako, kad eiliniai na- 
lavimųs iš Washington© strei-i riai, imkite į savo rankas vi- 
ko komiteto, kad tuojaus iš- sus streiko reikalus, nes tokie 
šauktų šilko dažymo darbinin- Kelleriai, ar nemoka, ar neno
kus į streiką Patersone ir ki-j

. Patersono šilko dažymo' 
: pramonė sudaro 80% Ameri- 

Taipgi sekcijų susirin-

Redaktorius i mas—tikrovė. Bet tuom pat i išrenkama sekcijų streiko ko- 
sako: “Tas’kartu labai svarbu rašliavos mitetai, kurie ves streiko rei-

stilius, apdirbimas ir nei 
kiek nemažesne svarba turi 
ir rašto aiškumas, lengvu
mas.

Draugai, ne vien Sovietų 
Sąjungoje kovingi darbi
ninkai kreipia domę į raš
liavą, bet visame pasaulyje.

: Mūsų raštai privalo būt tei-

kalus toj sekcijoj. Ir taipgi 
yra griežti reikalavimai, kad 
visuotinam unijos narių susi
rinkime būtų išrinktas streiko' 
komitetas. Ar E. Keller skai
tysis su sekcijų šiais reikalavi
mais, tai ateitis parodys.

Passaic, N. J., Policijos ir De- 
putantų Žvėriškas Teroras 

prieš Pikietininkus

, 18 d. rugsėjo iš masinio su-.
' sirinkimo ' suagitavo apie 400-!

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau finiaa Ir chroniška* vyrų ir 

moterų ligaa kraujo ir odoa
Padarau iityriniua kraujo ir darume

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

New York, N. Y.
Valandoa Priėmimo i 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Telephonan MEdallion 3-1328
- -------------------------------------------------------- --------- —■   W...—3

“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 Uijion Strategy 
American Labor Movement 
The Russian Revolution 
History of the Communist 

International

WORKERS 
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Historical Materialism
Origin of Man and Civilization 
History of Science and 

Technology
Revolutionary Journalism
Public Speaking
English
Russian
REGISTER NOW!
SCHOOL
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raščio redakciją. j *
Žinoma, yra kaltė ir mū- ^939 

sų judėjimo, kad praeityje knygų išleido, kaip į daiktą į 
nebuvo pakankamai kreipta 
domės į pagelbą draugams.1 
prasilavinti. Oportunisti-1 
niai vadai to nepaisė.
Lekcijos iš Sov. Sąjungos

Sąlygos svarbiausias šal-: 
tinis del noro ir pradžios.! 
Rusijoje po pergalės pro-' 
leįarinės revoliucijos liau-! 
dis buvo didelėje didžiumo-! 
je beraštė. Sovietų valdžia, 
sudarė sąlygas, prie kurių > 
beraštija buvo likviduota.' 
Tūkstančiai ir desėtkai tūk-! 
stančių rašytojų ir bendra- j 
darbių išsivystė. Dideli, 
dienraščiai turi net po 75,- 
000 bendradarbių ir korės-1 
pondentų. Dabar Sovietų j

x Sąjungoje buvo rašytojų su- j 
r važiavimas. Jų prakalbos .

tilpo “Pravdoje” ir kituose! 
laikraščiuose ir iš to ma
tai, kokiu keliu Sovietų Są
junga nugalėjo berašti ją ir 
išvystė plačiausius kadrus 
rašytojų, laikraščių bendra
darbių ir korespondentų.

Drg. Serafimovič sakė, 1 
kad piliečių karo metu; 
“Pravda” pavedė jam ir ke- ’ 
liem kitiem rašytojams nu-1 
eiti į dirbtuvę ir pasikalbėti; 
su darbininkais, kalbinant į 
juos bendradarbiaut. Sera
fimovič sako: “Priėjome 
prie tamsių užremtų metalo 
fabriko vartų. Elektros ne- 
buvo. Ilgai beldėmės. Pa
galbaus mums atidarė. Mes 

Į, pradėjome lipti kokiais tai 
suktais laiptais labai augš-

bių. Sovietų Sąjunga jau
. metais viena tiek

jams ir bendradarbiams lai-1 Nepaisant kapitalistinio į 500 streikierių ir nuvažiavom į 
svė. Juokai yra geri. Jie į surėdymo žiaurių sąlygų, i į Passaic, N. J., kad išvedus |( 
net tarnauja kaipo pati pra- pas 
džia ir kartais aštriausia 
kritika. Žinoma, raštai pri
valo išlaikyti bolševikišką
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darbininkus atsiranda ■ v^nonų audimo darbininkus į
I streiką Botany kompanijos di-l 
džiausią dirbtuvę šioj indus-.' 
trijoj Amerikoje. Kaip tik pa-Į 
siekėm Botany kom. dirbtuvę,; 
radom policijos būrius lauko 
pusėj ir per langus žiūrėjo de-1 
putantai ir tik laukė įsakymo,, 
kada pult pikieto liniją. Iri 
kaip tik mes perėjom vieną! 
sykį pro “geitus,” policija ir Į 
bosai pamatė, kad ‘pikiet line’l 
maža delei jų spėkų ir kada' 
antru sykiu sugrįžom prie! 
“geitų,” policija buvo gavus' 
įsakymą nuo Botany Co. boso i 
pult pikietą. Tuojaus polici-Į 
ja ir deputantai be jokio per
spėjimo, kad išsiskirstytumėm, 
puolė ant pikietininkų, kaip iš-1 

, alkę tigrai žmonių kraujo, ir; 
daužė lazdom kas tik papuble' 
po ranka. Daugelis darbinin-- 
kų, kurie nepaspėjo pabėgt,1 
gavo lazdų, kur tik papuolė.1 

^Taipgi areštavo E. Keller ir 
i “New Leader” redaktorių, kai- 

Mat, E.!

gana energijos kovai prieš 
išnaudotojus. Pas darbinin
kus randasi pakankamai 
energijos palaikymui ir ap- 

irūpinimui savo spaudos ži
emomis bei jos paskleidimui. 
I Vokietijoje baisus fašistų 
i teroras, o vienok išeina apie 
1100 darbininkiškų laikraš- 
■ čių ir laikraštukų slaptai. 
iVien oficialio organo “Rote 
j Fahne” spausdina iki 60,000 
! kopijų kiekvieno numerio ir 
plačiai jį paskleidžia. »

D. M. šolomskas.

Paterson, N. J

K. Menkeliuniutė—Dramatiškas Mezzo Sopranas

Ji duos skambų operetišką koncertą 30 d. rugs. (Sept.), Labor 
Lyceum salėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Ji turi 
sudariusi gražią ir turiningą programą, kurią verta išgirsti 
kiekvienam. Apart pačios Menkeliuniutės dainuos: Kazemeika, 
lyriškas tenoras; V. Tamkiutė, kontralto; Viktoria Valukiutė 
duos piano solo; Lioną Basaly, lyriškas sopranas; Rosa Steffa- 
nelli, kolaratura soprano; Oandido Canfora, žymus tenoras; 
A. Višniauskas, baritonas; Rosa Parronchi, dramatiškas sopra
nas; Aido Choro Merginų Sekstetas; Enzo Pascarella smuiki
ninkas ir kiti.

Koncertas prasidės 4-tą vai. dieną, šokiai bus tuojau po kon
certui. Įžanga 50c., 75c. ir $1. Bilietus galite gauti “Laisvės” 
raštinėje, pas Aido Choro narius ir pas pačią Mcnkeliuniutę.

I

, Patersono Audyklų Streikieriai 
Pradeda Nepasitenkint E.| 
Kellerio, Generalio Mana-j 
džeriaus American Federa-1 P° Plkleto vedėjus, 
tion of Silk Workers Unijos,| KeIler mimma8 redaktorius 
Vadovybe ir Pradeda Daryt: 
Atatinkamus Žingsnius Per-, 
vedimui Streiko Reikalų j!
Eilinių Narių Rankas.

Nesenai “Laisvėje” rašiau,j paisė (o gal ir nepažino Kel- 
kad šis audimo pramonės ge-;]erio), paėmė ir suareštavo ir 
neralis streikas yra sutiktas | nepaisė, kad Keller Patersone 
Patersono darbininkų su šaltu | eiliniam nariam neduoda bal- 
ūpu ir yra streikuojama be'S0) tik instrukcijas. O betgi, 
energijos ir pasiryžimo iš di-! kaipo džentelmanų, policija jų 
džiumos darbininkų šis istori- nemušė, tik paprastus pikieti- 
nis audėjų streikas laimėt, šį I ninkus tvojo, kur papuolė, 
mano pareiškimą patvirtino 
nuo estrados rugsėjo 18 d. ma
sinio susirinkimo pirmininkas Kodėl aš taip sakau, kad su-

■ Toney, kuris yra vienas iš E. agitavo,
Kellerio pasekėjų ir šio strei- Ogi todėl, kad nieko nebuvo 
ko vadų Patersone. Jis, pa-: prirengta iškalno, kad nuvežt 
reiškė, kad streikas Patersone į darbininkus į Passaic, kurių 
yra kritiškam padėjime delei buvo masiniam susirinkime 
priežasties darbininkų pasyvu- apie 1,500, ,ar daugiau. Ir visi

Bet Toney gudriai užty- darbininkai norėjo vykt į Pas- 
Patersono ! saic ant pikieto, bet nebuvo ga-

pora 
strei-

, manė, kad Passaic policija bus 
■ dženternanai ir jų, kaipo “di- 
I dėlių” asabų nekliudys, tik 
eiliniai nariai gaus. Bet apsi
rikto jie. Passaico policija ne-

Viršuj minėjau', kad suagita
vo “pikieto liniją” iš 400-500.

o ne suorganizavo?

mo.
Įėjo tą faktą, kad ~ 
buvusius kovingus darbininkus! limybės nuvykti. Tik 
privedė prie pasyvumo, F. trokų buvo, kurie vežė

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir-telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visaš dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip iN į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

„ ' ' j kitus miestus.
Tel.; Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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K. Pallon Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
(Tasa)

Komisaras vėl pakraipė galvą, paskui 
pervedė ranka per plaukus ir tarė:

—Pasitikėjimas savimi ir tikėjimas i 
revoliucijos pergalę dapildo mūsų progas 
laimėti. Kada išplauksime į jūras, su
šauksime jūreivius ir trumpai paaiškin
sime jiems mūsų pareigas ir tikslą.

—Kaip tik to aš ir noriu, — atsiliepė 
karo laivo komandierius.

—Gerai, kad dalinai aplaikėme naujų 
jūreiviams drabužių. Kada sugrįšime, 
gausime del visų.

—Taip ir turi būt. Dabar ir tokios 
smulkmenos vaidina rolę. O kaip yra su 
kairiojo šono inžinu?

—Jau trečia diena mechanikai dirba 
prie jo.

—Ar nesuges jis jūroje?
—Užtikrinti negalima, — ir koman

dierius atsistojo.
—Taip, — tarė komisaras Vinnikas.
Tyla. Pirmas ją pertraukė laivo ko

mandierius.
—Drauge, išsigersime arbatos, kol kas.
—Galima. Pas mane dar yra kiek cu

kraus, o ir “Zefira” cigaretų. Taip, oi 
tas inžinas, inžinas!

Sėdi minininko “Azard” komandierius 
ir komisaras ir geria arbatą, cukraus 
yra; rūko ir kalbasi, daro planus dėl bū
simo išplaukimo į jūras, kur laukia jų 
priešas, galingas, išdidus, ruošdamas So
vietams smūgį. j

! kai atsakė Cherl.
Oficieriaus galva dingo.
—Ir kokis tas Brickson ūsuotas vel- 

. nias.
—•Siddy, kad tu pamatytum, kaip jis 

' geria! Jis išgėrė nemažiau už mane! 
• Oh, kaip jis geria, geria’.. Puikiai ge- 
i ria!

—Ar jis tau patinka?
—Kaip vilkui medžiotojas. Tipas, ko

i' kių yra mažai. Už tai ir yra oficieriaus 
j rangoje.

—Collins, geras tavo palyginimas, — 
tarė Cherl, besiruošdamas eiti. — Aš ne
noriu su juom nei susitikti. Pagalvok ir 
tu, ar verta gerti kartu su tokiu tipu?

—Aš niekados nemąstau. O ypatingai, 
j kada yra kas išgerti. Kad kiekvienas 
; oficierius yra niekšas, tą gerai žinau, 
i' Bet nuspjauti ant jų. Siddy, išgirstum 
■ tu, kaip jie savo tarpe kalbasi! Jie visa- 
; da sutinka su visais patvarkymais iš 
j augščiau!

—Tas reiškia, kad tu sutinki su visais 
I ir su viskuom, — tarė Cherl atsistoda

mas.
—Tas nieko nereiškia.
—Reiškia. Tu nesupranti, prieš ką 

i mus pasiuntė kariauti. Taip, tu tą nesu- 
I pranti, o tas blogai.

Collins nepaisančiai pažvelgė į savo 
draugą. Jis visgi norėjo suprasti, kodėl 
Siddy Cherl, kuris paprastai buvo ra
mus, dabar yra taip sujudęs. Siddy 
Cherl tvirtai užsimaukė jūreivio paplokš
čią kepurę. Tvirtai užsisegiojo drabu
žius ir nužingsniavo linkui laiptų.

Montreal, Canada
P. Tysliava “Žuvauja’’

Kaip praneša “D. žodis,” 
keletas dienų atgal p. Tyslia
va lankėsi Toronte, ten pasi
meldęs bažnyčioje ir nieko i 
daugiau nepešęs, išdūmė į 
Montrealą.

Čion taipgi norėjo, kad kun. 
Bubinas suteiktų palaiminimą 
ir leistų sakyti prakalbą po 
bažnyčia “seleryje,” bet jau 
sykį Bubinas gavęs pamoką, 
bijojo leisti. Tuomet įsipiršo 
DLKV kliubiečiams. Na, ir 
rugsėjo 12 d. nuėjau pasiklau
syti rengiamų prakalbų.

žmonių prisirinko pilna ga
liuke. Vakaro pirmininkas 
perskaito programą ir persta
ta kalbėti “netikėtai” atvykusį 
drnugą Tysliavų. Toks pers-I 
tatymas p. Tysliavai labai ne
patiko, sėdėdamas kėdėj susi
raukė, kaip oisterį prarijęs. 
Na, pagalinus atsistoja kalbėti1 
p. Tysliava, publika nenusira-l 
mina, čia vėl ponas piktai su-i 
siraukia. Publikai aptilus, už
sirekomenduoja save, kaipo 
rašytojas ir kalbėsiąs ne vien- 
šališkai, bet visapusiai. Pa
sako, kad protas žmogui gali
ma pralavinti, bet jausmai, ku-

Į mis, bet paskiau p. Tysliava 
j nenoroms turėjo pripažinti, 
I kad ten net neturėjusioms tau
toms savo rašybos, dabar yra 
išdirbtos raidės ir duodama 
laisvė ir sąlygos mokintis. 
Taipgi p. Tysliava turi žinot, 
kad po Sovietų valdžia sutilps 
viso pasaulio tautos, nebus ka
rų, skerdynių ir tautinės ne
apykantos. Bet apie dabarti
nę Lietuvos fašistinę valdžią, j 
neišsitarė nei žodžio, taipgi 
apie Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių sunkią padėtį su virš-' 
gamtiškais jausmais rašytojas 
p. Tysliava taipgi nepravėrė 
lūpų. Tik paagitavo už fašis
tinę Lietuvos diktatūrą, nes, 
girdi, seniau žmonės Lietuvoj 
per gavėnią silkės uodegą te- 
valgydavo, o dabar jau turi už-

pats išėjo, kaip ir su pirmąja. 
Džiaugėsi skaitlingu atsilan
kymu montrealiečių ir verkšle
no, kad Brooklyne yra apie 
šešias dešimts tūkstančių lietu
vių, o kada (p. Tysliava arba 
jo kolegos.—M. K.) surengiam 
prakalbas, ar kokį parengimą, 
tai vos teatsilanko kokia 20-30 
žmonių. Tai labai smagią 
mums naujieną pranešei, kad 
ir ten darbininkai pažįsta bur
žuazijos agentėlius. Jei bū
tumei Montreale, tas pats jums 
būtų iš darbininkų pusės ir 
čion.

Be to, dainavo iš Chicagos 
tūla Ančiutė. Sekantis kalbėjo 
p. Radis, ragindamas visus 
prie tautiškos vienybės ir už 
demokratiją, bet faktinai skie-

pindamas fašistines idėjas. 
Kalbėjo labai nedrąsiai, nes bi
jojo, kad nereiktų bėgti nuo 
estrados, kaip kad keli mėne
siai atgal atsitiko po bažnyčia. 
Pasisakė, kad į kiekvieną pa
klausimą duos atsakymus, bet 
tas buvo tik del apgavimo 
klausytojų, nes tik į porą klau
simų atsakęs, išsinešdino iš 
salės. Bet vienas iš kliubo na
rių pareiškė: nepaisant ką jūs, 
ponai, kalbat, aš tvirtai esu 
įsitikinęs, kad darbininkai pa
ims pasaulį valdyti j savo ran
kas ir išlygins visas tas skriau
das, kurios dabar egzistuoja.

M. Krissas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

tektinai lašinių ir jau net visa 
Lietuva baigia virsti kiaulėmis, 
nes dabar Lietuvoj 3 milionai 
gyventojų, o šeši milionai 
kiaulių. Bet užslėpė tą faktą, 
kad ten žmonės patys pusba- 
džiauja, nevalgo, turi parduo
ti viską, bile tik išsilaikius nuo 
varžytinių.

Toliau pradėjo demonstruo
ti savo sukurtą filozofinę po
emą apie duoną. Mums.nieko 
nėra nuostabaus, kada vaikai 
posmuoja “Cow jump over the 
moon” ir kitokius nebūtus da-

PRANEŠIMA! Iš KITUR iI
CAMBRIDGE, MASS.

ALDLD 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Įvyks trečiadieni, 26 d. 
rugsėjo (Sept.), 181 Clark Str., 7:30 
vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt o laikas visai trumpas. Kat
rie. dar nepasimokėjot duoklių—atei
kite ir pasimokėkite, galėsite ir 
“Šviesos” num. 3-čią pasiimt.

Komisija.

daug mandatų reikės skaityt ir labai 
daug rbikalų apkalbėt, tai konferen
cija prasidės 2 vai. popietų. Perskai
tę šį pranešimą, malonėkite visiems 
delegatams pranešti.

Delegatas.
(224-225)

riuos pats turi, yra visai kas lykus, bet kai p. Tysliava pa-i 
kita, čia jau gamtos dovana, sisakė matęs Paryžiuje univer-j 
Pradeda visapusišką kalbą, į siteto rūmus ir dar su “nepa- 
Tuojaus su pasididžiavimu pa-į prastu” jautrumu, pradėjo j 

Isisako, kaip išėjo savanoris į “svaidyti” mažulėlėj salėj sau-1 
! Lietuvos kariuomenę ir kaip lės ir mėnulio dydžio duonos! 
su “nešaunama” armotą išmu-| kepalus, tai jau išrodo dau-Į 
šė daug bolševikų, paskiau,! giau, negu juokinga. Publika!

i koks narsuolis buvo, kad suti- pradėjo tarpe savęs kalbėtis iri 
! kęs Laisvės Alėjoj, Kaune, len- juokauti, kas čia dabar atsiti-i 
| kų tautybės žmogų, išsitraukęs; ko.. . Tuomet atsipeikėjęs iš!

(225-226)

DETROIT, MICH.
D. L. K. Keistučio Draugijos nariui 

atydai. Pranešame, kad draugijos su
sirinkimai įvyks sekmadieniais, 2 v. 
popietų. Sekantis susirinkimas Įvyks 
23 d. rugsėjo (Sept.), Lietuvių sve-; 
tainčje.

Nutarimų rast, i 
(224-225)1I

SCRANTON, PA.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia draugišką 

išvažiavimą, kuris Įvyks sekmadienį, 
23 d. rugsėjo, Juškos ir Jankūno dar
že, Cottage Grove Rd., Blue Hills 
Ave.,- prasidės 1 vai. popietų. Bus 
gardžių valgių, gėrimų ir šokiai prie 
geros orkestros. Taipgi choras duos 
gerą programą. Laisvės Choras kvie
čia visus skaitlingai atsilankyt, pra
leist linksmai dieną ir kartu darbi
ninkų chorą paremt.

Kviečia Komisija.
(224-225)

—Ei Siddy, man rodosi, kad B: ' tijos 
jūrose Anglijos karalius dar neturi ko
lonijų, tai kam čia mus atgrūdo? — 
klausė smagus jūreivis Collins; smagus 
buvo nuo degtinės. Šį vakarą netikėtai 
del jūreivių buvo duota degtinės ir dau
giau, kaip paprastai.

—O tau kas, ar ne vis tiek pat, turi ar 
neturi kolonijų? — Atsakė Cherl, pa
traukdamas pečiais.

—Iš tikro, veik tas patsai, — ir Collins 
povaliai nulipo laiptais ir atsisėdo greta 
Cherl. — Bet kur mes plaukiame? ?Sid- 
dy, ar tu galvojai apie tai?

—Tuščias dalykas galvoti apie tai, apie 
ką neturi jokio supratimo.

—Galimas daiktas. Bet yra visokių 
kalbų.

—Kalboms nereikia tikėti. Ir kokios 
gali būti kalbos ant submarine viduje 
jūrų?

. —O yra visokių kalbų...
—Kokių?
—Sako, kad mums mokės tokią algą, 

kaip jūreiviams, tarnaujantiems ant lai
vų, kurie turi speciales pareigas koloni
jų reikale.

—Nu, tai gera žinia.
—Degtinės taipgi duos daugiau.
—Tas irgi nėra blogai.
—Bet ant krašto visai neleis.
—Tas... tas jau blogai.
Collins nusijuokė ir pramerkė apygir

tes akis. Siddy Cherl nemylėjo girtuok- 
lių.

—Man net vidurius skauda nuo šio 
amžino supimo. . Man geriau norėtųsi 
pabuvoti ant krašto ir nesigailėčiau ant 
menkįekių išleisti savo šilingus.

—Aš irgi,—atsakė Collins.
Siddy Cherl veidas pasidarė rimtas ir 

rūstus.
* —Nemyliu tų slaptybių.. Aš turiu pri

tyrimo ir žinau, ką tas reiškia...
—Siddy, spjauk ant to visko! Mums 

už tai gerai moka ir mes kariausime! 
Kariausime nors prieš pat velnią!... 
Kariausime!

—Mes? Ar tu žinai, ką reiškia mes?— 
tarė pašokęs Siddy Cherl gyvai vedžio
damas akimis.

—Na, kas gi mes, pagal tavęs?
—Samdiniai!
Iš submarino išsikišo oficieriaus gal

va ir pasigirdo:
—Siddy Cherl! Sargybon! Mesk sa

vo kalbas ir skubėk prie darbo.
—Taip, pons oficieriau! — mechaniš-

—Visi ant laivo denio, — traukite in
karą! Greičiau! — komandavo.

Jūreiviai .greitai' užėmė savo vietas. 
Komandierius ir komisaras kalbasi savo 
tarpe. Pagelbininko dūda švilpia reika
laujančiai, prisakančiai. Kiekvienas jū
reivis galvoja: — “Ale ir laivų aplinkui 
mus! Ir kaip mes pro juos išplauksime? 
Bus vargo.”

Dangus malonus, liepos mėnesis, sau
lės spinduliai stiprūs. Dunda besisukan
ti ašis traukianti inkarą. Viršyla pa
tenkintas.

—Stop! Sustojo inkaras. Viskas 
tvarkoje. Minininkas “Azard” povaliai 
iššliaužė iš kitų laivų tarpo, tartum vien
mečių brolių. Povaliai apsisuko. Ka- 
nuolių taikintojai nuėmė nuo jų neper
merkiamus apsiautalus. Laikas — da
bar ne taikos. Gai būti reikalingos ka- 
nuolės. Kronštadas pasiliko užpakalyje, 
išplaukė į Finliadijos užlają. Jūreiviai 
pasiskleidė laive. Kanuolių valdytojai, 
taikytojai ir torpedų išplukdytoj ai dar 
vis dirba prie savo aparatų. Iš apačios 
girdisi jūreivių daina. Dainuoja apie 
jūreivius, merginas ir augmenis. Dai
nuoja ir apie nepatenkintą Marytę. Ir 
dar apie daugelį, bet neilgam.

“Azard” pagreitino savo plaukimą, už
pakalyje tik tęsėsi balta juosta. Bet ta
pe nėra nieko naujo ir nepaprasto. Tik 
raudonoji vėliava ant bokšto tikrina, kad 
Sovietų Respublika gali būti rami. Yra 
laivynas, yra karo laivai, yra revoliuci
niai jūreiviai, kurie žino, kodėl jie iš
plaukė į jūras. Žino, prieš ką ir už ką 
jie plaukia muštis.

—Signalininkai! Atydžiau tėmykite!
—Taip, drauge komandieriau! — at

sako raudoni jūreiviai.
—Vos ką pastebėsite, — duokite ži

noti!
—Taip, duosime žinoti, drauge koman

dieriau.
Desėtkai akių tėmija jūrų paviršį. 

Ventiliatoriai ūžia. Laivo viduje šilta.
—Velnias žino, kas tokio . . Dūmų, 

tai dūmų iš mūsų kaminų.
Įsakymas bėga apačion, į širdį laivo: 

— Liaukitės dūminę! Geriau prižiūrė
kite pečius. Taip, tai mus ir už penkias
dešimts mylių priešas pamatys. J

Dūmai iš kaminų povaliai mažėja.
(Daugiau bus)

| parabelį, išgąsdino. Griebėsi! 
i niekinti Sovietų Sąjungą, su
lygindamas su Vokietijos ir 
Italijos fašistinėmis diktatūro-
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konvulsijų, p. Tysliava SUStojo ' Bendro fronto konferencija įvyks 
viduryj poemos ir pasakė, “tas 23 d. rugsėjo (Sept.), Darbininkų 
jums neįdomu, as piadesiu h1-|injaus. buvo pranešta, kad prasidės 
tą.” Pradėjus įdomesnę, tas 7 vai. vakare, bet pasirodo, kad labai

WORCESTER, MASS-
ALDLD moterų kuopa rengia pik

niką ir vakarienę, kuri įvyks 23 d. 
rugsėjo (Sept.), Olympia Parke. Pik
nikas prasidės 12 vai. ryto, vakarie
nė 6 vai. vakate. Taipgi bus gera 
programa ir šokiai prie geros orkes
tros. Kviečiam kaip vietinius taip 
ir iš toliaus draugus ir drauges da
lyvaut. Pelnas bus. skiriamas “Dai
ly Workeriui” ir prieškarinio kongre
so delegatų kelionės lėšų padengi
mui.

Kviečia Komisija.
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METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas ,

Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept, 1934
Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietoje:

UŽ LAKEWOOD EŽERO,
WATERBURY, CONN.
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Ukrainiečių Darbininkų Choras iš New Haven, Conn.
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Apart ukrainiečių choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas I. WOLSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus; J. MILTON, rinkinių kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 
Waterburyje perstatys puikią dramą. Bus visokių valgių ir gėrimų pakankamai visiem.
MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ Kviečia. Rengėjai.
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; žinoti greitai i daržą, neigi iš- V • J • 1 . • J V 1 • v <♦>
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Apie 4 vai. Vytauto didžiu
<♦>

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

Telephone, EVergreėn 8-9770
Čia

Bolševikas.

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
inį kongre- Į 
ykio buvo ♦'

ryto

oa

3*^ €■

Painters and Carpenters<
inaitei,

<♦>

<t>

321<♦>VODKOS
H

Ristyriėsė1 bu-|

O

Detroito Jaunuolių Komite
tas Prieš Karą^ ir Fašizmą.

Na, Tai Jau Galite Išsigert 
TIKROS IMPORTUOTOS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd St.

NEW
Phone

Valandos:

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

YORK, N. Y.
Bryant 9-7763 

nuo 1—6 po pietų

negu pernai, •

čiam buvo pamoka iš pirmiau Tas dar daugiau padarė nema- 
rengtų piknikų. Pirmesni trū- lonumo tiems, kurie 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai >

Įr busai ir be perstojimo, TDA ir jo vedamas kova, 
nime politinių kalinių.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

<♦>
>

l Shenandoahriečiai nepa
tenkinti, kam philadelphiečiai 
sudarė sportą ne iš Lyros Cho- 

; iš pašalinių. xTame 
šiai užpildytas žmonėmis ir di- shenandoahriečiai turi pilną

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms,

I krikštynoms ir pasivažinėjimams

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE„ DETROIT, MICH.

DETROIT, MICH.

buvo

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 Subatomis 
iki 7:30 va), vakarais.

! kartų, nes nesuspėjo kolektuo- vo naujenybė šiais metais, kongresą. 
!ti tikietus. Tanki “lainė” bu- Latvių šampionė Kurzmetz ri-
■ vo nusidriekus iki steito ke- tosi su Bagočium.
1 lio. Trokas atvykęs nuo gatve- siems svarbu matyti,
, karių linijos negalėjo nei įvla- moteris mėtė Bagočių,

bu- j 
Ly-

šeštad., Rugsėjo 22, 1934

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

. pasidalinę. darbus. Taip,

J

daug daugiau iš kalno išpla
tinta tikietukų, negu praeitais 
metais. (Apie platintojus ti
kietukų bus 
rai.)

Prirengimas Pikniko

Kiekvienas darbas

“Laisvės” Piknike Buvo De- automobilių buvo 
Šimts Tūkstančių Žmonių j tūkstančiai, busų

‘ Taūbus didžiausias piknikas 1 kad Vytauto parke 
ne tik Philadelphijoj buvusių j

\ visu “Laisvės” piknikų, bet ir j automobiliais ir busais. 
kitose kolonijose. Galima drą-j 
šiai sakyti, jis sumušė rekordą' 
visų kolonijų visoj Amerikoj, j 
Prie to, I 
nei jokia sriovė, neigi sriovės 
susidėję į daiktą, negali su-

netoli du 
38. Taip, 

bent 10'važiuoti, daugiau atvežti žmo- 
■ akrų laukas buvo užpildytas; nįų. Tas padarė nemalonumą, 

tiems kurie važiavo gatveka- 
riu, nes prisiėjo palaukti dau-

i giau negu po pusvalandį. Vė- 
duodaj]įau steito policija visai sulai-nijų visoj AmeriKOj.j umvvim nau šieno policija visai s u nu

tenka pasakyti, kad Į pamoką. Taip ir philadelphie- kė troką, neleido vežti žmonių.

Buvo vi- 
kuomet 
, kaip 

kokią bolę. Ir kaip jau buvo! 
minėta spaudoj, nugalėjo Ba- 
gočių. Abelnai imant, progra
ma, kaip dailės, taip ir spor
to, buvo gana turtinga, visi 
vo pilnai pasitenkinę.

Jaunuolių sportas taipgi 
vo svarbus. Shenandoah 
ros Choro nariai susikibo su 

važi'avo' Philadelphijos s p o r tininkais. .. . I m i . v. . , , _SliblUUję l o C -C . VIC1U0J ZYKIAU | U X-

traukti tiek daug žmonių, kiek kūmai buvo vengiami, kad jie Į gatvekariu. Komitetas greitai Shenandoariečiai buvo nugalė-; 
“Laisvės” piknikas sutraukė: nepasikartotų ii kad patį pik-Į rūpinosi gauti busą ir siuntė-ti* Shenandoahriečiai nepa- 

“ . Tas rodo,;nik$ padarius sėkmingesnių, i atvežti žmones. . j tenkinti, kam philadelphiečiai 
JTaip ir buvo padaryta. Bet ne-

įtekmė gana di- 8’ahma užsimerkti ii sakyti, įjs (jarzas jau buvo sausakim-;'ro» bet 
kad šiais metais nebuvo trū- ( ... i --------

kūmų. Jų buvo n gana daug, i laukas nustatytas auto-i^e^s§ protestuoti. 
[Apie trūkumus pakalbėsiu vė- j mobį]įais ir busais. Svečių bu-Į Pasibaigus programai, buvo 
Hiau. « !vo ir DetroitO) Washington, D.; laimėjimas dovanų. Pirmiau-

Rengiant minėtą pikniką,i C. Iš Brooklyno atvyko 5 di-.sla\ buvo leidžiamas laimėji-!
šiais metais buvo sudarytas j deli busai, iš Newark, Eliza- mul didelis keiksas. Vėliausi
nemažas komitetas, kuris susi-)beth, Baltimore, Shenandoah, buvo leidžiamos visos dovanos 
dėjo iš visų darbininkiškų or-! Wilkes-Barre, Binghamton, 
ganizacijų. Draugai dirbo visi Forest City, Trenton, Delair, 

kad; Camden, Chester, Easton, 
per visą vasarą kiekvieną ne-, Reading ir daugelio kitų mie- 
dėldenį, kurį tik buvo pikui- stų. Phila. 13 didelių busų.

Įkas ar keli piknikai, ten buvo Veik iki penktai valandai vis 
i platintojai tikietų—ne tik lie-j važiavo ir važiavo žmonės į 
| tuvių piknikuose, bet ir kita- pikniką. Tai dar pirmu kartu 

^“‘Itaučių. Todėl šiemet ir buvo naujus!

“Laisvės 
rugsėjo 2 d. Phila 
kad mūsų revoliucinio dienraš
čio “Laisvės” į 
deliais šuoliais auga darbinin
kuose ir profesionaluose.

“Laisvės” piknikų istorija 
nėra sena Phila. Tik keli me- 
t^.i tas darbas pradėtas. Bet 
kas metai vis gerėjo ir vis dau-| 
giau ir daugiau buvo sutrauk-j 
ta žmonių į pikniką. O tai i 

^abai svarbus pasireiškimas 
politiniai ir organizaciniai. 
Praeitais metais buvo skait- 
liuojama nuo 6,500 iki 7,000. 
žmonių, šiais metais tapo su
traukta 10,000 žmonių. Tai 
didelis šuolis pašoktas pirmyn.J 
Jei mes sutraukiame 
tūkstančius dalyvių į pikniką, 
tai mes galime gauti visu 100 
% daugiau ir naujų skaitytojų, 
tik reikia biskį daugiau tamej 
pasidarbuoti visiems klasiniai! 
susipratusiems darbininkams.

Prie to, reikia pažymėti ki
tas svarbus dalykas. Ne tik jo-

Te). Porter 3789 i

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Penktas Puslapis

BRIDGEWATER, MASS.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Penkių Miestų Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos Kuopos

Nedėlioję, 23 Rugsėjo (Sept.)
Bus graži dainų ir sporto programa. Taipgi bus skanių 

užkandžių ir gėrimų

ATSIBUS GRANGE PARKE
SOUTH STREET BRIDGEWATER, MASS.

Iš visų vietų, atvažiavę į Bridgewater Centrą, klauskite 
South ■Street, kiek pavažiavę linkui South St., rasite iška

bas, nurodant, kur piknikas.

Gera Orkestrą; įžanga Veltui

kia kita snovė ar srioves ne-jd kurfe prisidėjo priei
gali sutraukti tiek daug zmo-, platjnimo tikietukų . Balti.l 
niij. k.ek sutraukia revoliuci-1 shenandoah> wilkes-j 
nis dienraštis Laisvė bet ne-1 Ban.e> Scranton> Forest city. 
gali nei pakenkti aisvei . I Bįnghamton, Minersville, Mc- 
Per kelius metus bandė tai! Adoo Trenton. Delail. Cam. 
viena, tai kita snovė surengtijd Chester, Easton, Reading
pikniką tą pačią dieną, bet; 
nieko nepešė, šiais metais ban
dė kunigas čepukaitis surengti 
didelj pikniką ir duoti laimė
jimui fordą rugsėjo 2 ir 3 dd. 
lįavo skelbiama, kad 
trys parapijos tokį pikniką? 
lBet pasirodė, kad nei vieną? 
nei kitą dieną niekas nedaly
vavo jo piknike ir automobi-1 
liaus negalėjo leisti laimėji-l 
mui. Mes davėm apmokamą 
garsinimą kunigų kontroliuo
jamo radio stotyje, bet ponas 
Kisielius nepriėmė.

šioj vietoj reikia pasakyti 
ve kas. Ponas Kisielius labai 
daug verkšlena, kad darbinin
kai siųstų laiškučius ir duotų 
jiems garsinimus. Kiekvienas 
sąmoningas darbininkas turė
tų parašyti sekamo turinio 
laiškutį. “Pone Kisieliau, tu 
neėmei siūlinamų pinigų ir 
negarsinai darbininkiško pik
niko. tai ir neprašyk nuo mū
sų bent kokio užjautimo ir 
mums tavo poteriai gana daug 
įkirėjo.”

Kisieliaus atsisakymas gar
sinti per rądio nieko mums ne
pakenkė. Vadinasi, ir tas žy-iėjo iki 4 vai. po pietų. Nors 
gis pakenkti mūsų piknikui| darbininkų buvome pasirūpinę! 
supliuško, kaip muilo burbu- daug daugiau, 
Jas.

Vytauto parkas matė tiek 
daug automobilių ir žmonių. 
Praeitais metais buvo gana di
delis piknikas, bet šiais me- 

parašyta atski- tais buvo dar didesnis.
Nežiūrint, kad prieš pikniką 

buvo padaryta daug pagerini- 
Kolonijos Prisidėjo Daug ! mų, padirbta daugiau stalų, 

1 bet vėliau atvykusiems nebuvo Pirmo] vietoj reikia paša-, . j . . ■ <i 4.- v. ’ v. } : vietos kur atsisėsti. Kaip pir-i-kyti širdinga actų kolomjųi . . . , .VK .
----- jei miau minėjau, dalis grįžo grei-į 

tai iš pikniko.

Programa prasidėjo 5 vai. 
Tūkstančiai žmonių sustojo i 
arčiau platformos klausytis 
programos. Garsiakalbis tame 
atvėjuje daug pagelbėjo, dar
bininkai galėjo girdėti ir bū
dami gana*. £oli. Phila. Lyros 
Choras atidarė programą su
dainuojant “Internacionalą” ir

laimėjimui. Apie dovanas, i 
kas laimėjo, netenka jau kai-! 
bėti, nes jau pora khrtų buvo 
paskelbta. Bet dovanas laimė
jo šiuose miestuose: 1 dovaną j 
—Rumford, Me; 2—Minervil- 
le, Pa.; 3—Chester, Pa.; 4— 
Norwood, Mass.; 5—Phila., ir 
6—Phila. 6 dovana nebuvo, 
ant tikietų garsinama, ją auka
vo Špokiene, kur buvo pirktos 
pirmos dvi dovanos. -i

Trūkumai '

Kaip minėjau, nors 
ruošiamasi visais galimais bū-' 

gidais, kad išvengus kuo dau- 
1 ginusia trūkumų, bet vis tik 
įtiek jų buvo. Vienas iš svar-; 
blausių trūkumų, tai nebuvo1 
platinama literatūra, išskyrus 
“Daily Worker.” Turime gana1 
daug literatūros ir jos buvo1 
galima daug paskleisti. Tas 
trūkumas pasidarė dėlto, kad 
neturėjome gana darbininkų,' 
kurie būtų dirbę tame darbe.| 
Tas dar rodo vieną trūkumą,’^ 
tai tą, kad ALDLD kuopos ne-!*, 
turi literatūros agentų, kurie! 1

ir pačiam Brooklyne ir jo apie- 
linkėse. Baltimorės 3 darb. ir 
2 darbininkės atvyko iš vaka
ro ir daug padėjo padalyti pa
gerinimą darže. Jie atvyko is!dar porą dainelių, poį vkdovys-( užsiimtų f .^kleidimu ......į^eratū-1 
iTat ryto į daržą ii padėjo pa-.j-g drg. Valatkiutės. Newarko yos. Tas trūkumas reikia grei- 
dirbtr 26 štalus. Šie draugai sįetyno Choras sudainavo ke-Jtai pataisyti, 
tame daug dirbo: Jesaitis,-Sei- dainelių gana gerai, va-' 
mis, Janavičius, Stanienė ^dovaujant drg. šalinaitei. Drg.' 
Staniutė. Phila., Miškus, Butvi-i Griciunas pasakė trumpą;
la, Papeliučkas, Jukna, Gi i-, prakaiba> atsišaukdamas i jau-j 
cianas ir Zig. Piveiiunas. Jie nuoiįus kovoti prieš karą iri 
dirbo veik visą dieną, dirbo fa§jzma 
naujus stalus ir taisė senus ir 
pastatė platformą programai. 
Draugės moterys, Mickienė ir 
Čekanauskienė gamino kilba- 
sas ir virė, drg. Šmitienė virė! 
kopūstus. Kitaip sakant, šeš-j 
tadienis tai buvo prisirengimo tenant-Governor, kalbėjo

ir kartu ragino stoti-Gražus Parengimas Išleidimui 
į Lyros Chorą. Wilkes-Barre Į Delegatų
Aido Choras, vadovaujant drg. 
O. Zdaniutei, sudainavo gana 
gerai porą dainelių.

William R. Powell, Komunis- 
■ tų Partijos kandidatas į Lieu- 

an- i 
glų kalboje. Jis aiškiai nuro-l 
dė, prie ko veda Roosevelto 

; valdžia ir kodėl darb. turi 
' organizuotis ir kovoti prieš ba- 
! dą, kodėl darbininkai turi rei- 
i kalanti, kad būtų paliuosuoti 
i Scottsboro berniukai ir kiti 
! politiniai kaliniai. Jis tvirtai

- - - ,| atsišaukė, kad darbininkai
dą pradėjo plaukti airtomobi- remty visais galimais būdais

gy-

diena prie pat pikniko.
Rugsėjo 2 Diena

Diena pasitaikė labai gra-i 
ži, šilta. Iš pat ryto, nespėjus! 
nuvažiuoti komitetui ir darbi-! 
ninkams, jau pradėjo atva-1 
žiuoti svečiai iš tolimesnių ko-į 
lonijų. Apie vienuoliktą valau-1

Brooklyno Aido Choras, va-! 
jvaujant drg. šalinaitei, su-’ 

bet jų buvo stojja iš pat pra- Į dainavo labai gražiai) 3 dainas. 
Automobilių ir busų tvarky- džios. Prie vartų buvo užbla- j Kalbėjo labai trumpai drg. R. 

mo komitetas pranešė, kad kiuotas geitas pei keletą; m i žara apie mūsų spaudos pir- 
---- - ------------- ------------ 7-------------------------------------------------- įmynžangą ir abelnai apie svar

bumą darbininkams turėti sa-- 
i vo tvirtą revoliucinę spaudą, 
i Paskutinį puąktą programos 
i pildė Shenandoah Lyros Cho- . 
i ras po vadovybe drg. D. Zda- 
1 niutės. Choras gražiai daina- 
i vo lietuviškas ir angliškas dai- 
j nas kartu Ir aktino, ypatingai 
į gerai išėjo Raudonos Armijos 
: daina. Tas publikai labai pa- 
! tiko ir choras buvo antru kar
tu iššauktas dainuoti. D. Zda- 

i nititė išpildė savo žodį, davė 
(gerą dalį programos. Tatai 
nusprendė dalyviai. Abelnai' 
imant, visi* chorai dainavo ga-l 
na gražiai ir publika buvo pa-' 
tenkinta. !

Dailės programą baigus,1 
prasidėjo sporto—kumštorių ir 
ristikų programa. Wilas bak-^ 

. savosi su negru (apgailėtina, 
negaliu paminėti vardo negro,'' 
nes nenugirdau), Wilas buvo 
nugalėtojas jo.

Detroito Jaunuolių Komite
tas prieš karą ir fašizmą, ren
gia didelius šokius išleidimui 
delegatų į prieškari 
są Chicagon. Iš sykio ------

j skelbta, kad šokiai įvyks Dan- 
nish Brotherhood svetainėje, 
bet vieta tapo permainyta į 
FINNISH HALL, kuri randasi 
po num. 5969—14th St., šalę i 
McGraw, šokiai įvyks ketvir-l 
tadienį, rugsėjo 27 d., 8 vai. 
vakare. Delegatai apleis Det
roitą tą pačią naktį. šiame 
parengime bus leistas išlaimėji- 
mui laikrodėlis, vertės $37.00. 
Įžanga tik 15 centų ypatai 

| prie durų, o tik 5 centai su lai- 
' mėjimo tikietuku.

Kviečiaihe visus Detroito 
lietuvius, senus ir jaunus, da
lyvauti šiame gražiame paren
gime ir paremti prieškarinį

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., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

kitokių

512

CLEMENT VOKETAITIS

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleiskanų, jei
gu jūsų plaukai puola arba jau dalinai 
praplikote, jeigu jums galvos uodą niežti, 
tai kreipkitės pas mane ir aš jums pa
gelbėsiu.

S. LINETZKY
Plauku ir Odos Specialistai

(Dvylikos melų praktika)
223 Second Ave., New Yorli
Kampas Lltli gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins S<|. 6-7G97
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko 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

FREEHOLD, N. J. FREEHOLD, N. J.

PIKNIKAS
Rengia AXJD.L.D. 235 Kuopa

Nedėlioj, 23 d, Rugsėjo (Sept), 1934
ANT JASKOS FARMOS

Englishtown Rd., Freehold, N. J.
ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

Visi apielinkės draugai ir draugės esate kviečiami 
dalyvauti šiame piknike, nes pusė pelno skiriama po
litiniams kaliniams, kurie kankinami kalėjimuose už 
darbininkų reikalus.

KALBĖS P. BUKNYS, Iš BROOKLYNO
A. Gorskio Orkestrą iš Elizabeth grieš šokiams.

Prasidės 11 vai. ryte ir tesis iki vėlumos

C/2

O) 
tZ

Pagamintos Sovietų Sąjungoj 
(U. S. S. R.)

Jūs patys galite pasidžiaugt ir pa
vaišint savo svečius ta pačia puikia 
RUSIŠKA VODKA (degtine)—pada
ryta iš parinktinių grynų kviečių— 
kuri buvo Rusijoj naudojama per 
šimtus metų. Apsižiūrėkite, kad 
gautumėte tiktai tikrą importuotą 
Rusišką Vodką, su parašu ant ženk- 
(U.S.S.R.).” Reikalaukite “Tikros Ru- 
sari krovoje.

lėlio: “Made in Soviet Union
siškos Vodkos” artimiausioje

Importuota Amtorg Trading Korporacijos, New York
Paskirstoma I). and B. Products Kor p., Jersey City, N. J,

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

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



šeštas Puslapis LAISVE

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
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Brooklyne, yra pirmininku J/ 
Waterford Mills, Lowell, Mass.
Jie ragina gvardiečius remti; * 
savo draugus streikuojančiusI 
darbininkus, o ne bosus.

X* n i FV 1 • H/T .v • • . gaitė ir padėta Brooklyn Nur-Sį Kylą Didysis Marsavimas pne JyĮieStO šery and Infants Hospital. Ba-t1 i ' das ir skurdas verčia biednio-

Kotužes už Šalpą Bedarbiams; Dalyvautai jų brangiausiu
Didžiojo New York© darbi

ninkų organizacijos jau sudarė 
planus ir yra pilnai prisirengę 
dalyvauti masiniame maršavi- 
me į miesto rotužę reikalauti 
tinkamos šalpos bedarbių šei
mynoms ateinančią žiemą.

Visos dalyvaujančios orga
nizacijos ir atskiri asmenys su
sirinks šiandien. 22 d. rugsėjo, 
10 vai. ryto, gatvėse prieš 
Union Square, pradedant su 
15-ta ir augštyn iki 20-tos, po 
abiem pusėm, East ir West. 
Kalbinės organizacijos susi
rinks prie West 20th St. Iš 
čia visi maršuos prie City Hali. 
Pribūnantieji vėliau važiuoki
te tiesiai į City Hali.

Visos dalyvaujančios organi
zacijos raginamos paskirti po 
du delegatu, kurie neš miesto 
majorui LaGuardijai bedarbių 
reikalavimus. Delegatai susi
rinks prie reporterių pastolio, 
pietiniame Union Square kraš
te. Miesto ir centrales orga
nizacijos raginamos paskirti 
po vieną kalbėtoją, kurie sa
kys prakalbas prie miesto ro- 
tužės.

New Yorko Darbo ' Unijų 
Vienybės Taryba išleido atsi
šaukimą į savo unijas, ragi-j 
nant unijas dalyvauti maršavi-i 
me. Pareiškime nurodo, kad 
dirbančiųjų ir bedarbių kovos 
negkli būti atskirtos, kad abie- 
ji daugiau gali atsiekti veikda
mi bendrai. ’ \ -J *

Draugai darbininkai ir dar
bininkės!. Ateina žiema, šim
tai tūkstančių miesto bedarbių 
neturi namų, neturi šiltų dra
bužių, per ilgą laiką pusba
džiu gyvenę nebeturi ir spėkų 
ilgiau kęsti badą ir šaltį. Ki
ti šimtai tūkstančių mažai ap
mokamų ir dalį laiko dirban
čių darbininkų randasi ant ba
do slenksčio. Daugeliui iš 
mūs draugų gręsia badas ir 
pražūtis. Dėlto visų dirban
čių ir bedarbių yra pareiga 
dalyvauti šiame maršavime, priduoti savo registraciją 
reikalauti bedarbiams žmonis- v§iiau pirmadienio, 24 d? rug- 
kos šalpos ir priėmimo Darbi- sgj0> Lygos distrikto raštinėn, 
ninku Bedarbės Apdraudos Bi- 213 Fourth Ave., New Yorke, 
liaus HR-7598.

Visi Į Union Square 
dien 10 Valandą Ryto!

Nepavėluoki! Speciali 
j Chicagos Kongreso

Traukinį
Amerikos Prieškarinė-Prieš- 

fašistinė Lyga' susitarė su 
World Tourists paimti specia- 
lį traukinį nuvežimui visų New 
Yorko ir jo apielinkės delega
tų į Antrą Jungtinių Valstijų 
Prieškarinį-Priešfašistinį Kon
gresą, kuris įvyks 28, 29 ir 30 
d. šio mėnesio, Chicagoj. Tas 
specialis traukinys išeis iš 
New Yorko rugsėjo 27 d., 9 :30 
vai. ryto.

Bet užsisakyti tame specia
liame traukinyje vietą reikia 
iš anksto. Tad kiekvienas ša- 
pos, unijos, arba masinės or
ganizacijos delegatas privalo 

ne

Nepamirškite, Kad Šiandien Vakare Yra 
Kriaučių Lygos Vakarėlis

Visi, kas tik mylite pasi
linksminimą, p a sižmonėjimą, 
ateikite į “Laisvę” kaip 6:30 
vai. vakare. Ten bus kriau
čių Lygos vakarėlis. Po A. 
Balčiūno vadovyste . .orkestrą 
grieš puikiausius Šukius; my
linti šokti, galės atsišokti iki 
valiai. L. Kavaliauskititė ir 
Aido Choro Vyrų Oktetas pa
dainuos gražių dainelių. Uk
rainiečiai, šokikai sutiko pa-

darbo unijas ir kaip yra rei
kalas išvystyti kairįjį frontą, 
kaip reikalinga spauda, kalbė
tojai ir kiti darbuotojai, kad tą 
darbą pastačius rimtai ant ko
jų. Ypatingai ateikite kriau- 
čiai, nes tai jusi] problemos 
bus liečiamos.

Suvėlavusieji gali nebegauti 
Šian- vietos. O jei tokių suvėlavusių 

rasis daug, gali prieiti prie to, 
kad Lyga bus priversta sulau
žyti sutartį, turėti nuostolius ir 
to pasekmėje New Yorko de
legatai negalės nuvykti, nes 
mažai kas išgalės užmokėti 
augštas reguliariškos kelionės 
kainas. .

Sekmadienį Paskutinis 
Išvažiavimas

Sekmadienį, 23 d. rugsėjo, 
įvyks paskutinis šio sezono iš-j 
važiavimas. Jį rengia Didžio
jo New Yorko Darbininkiškų i 
Organizacijų Sąryšis. Nauda Į 
iš šio išvažiavimo eis skubiems’ 
vietos darbininkų reikalams, | 
tad visiems svarbu dalyvauti 
šiame išvažiavime.

Sykiu prašome visų nesive- 
luoti, kadangi dienos trumpė
ja, tai ir išvažiavimuose pats J 
smagumas yra ankstybame po-; 
pietyje. Prie to, kiekvienam J 
malonu pasigauti paskutinius 
saulės spindulius, kurių nega
lėsime pasiekti per ilgus žiej 
mos mėnesiu^ gyvendami did
miestyje tarp augštų mūsų. 
Taigi, ne tik del organizacijos,; 
bet taip pat ir del asmeniško, 
smagumo ir sveikatos svarbu ■ 

{dalyvauti paskutiniame išva-1 
j žiavime. Skanių valgių ir gė- 
! rimų taipgi bus įvalias.

Išvažiavimas įvyks Forest 
Parke.

Jei lytų, tuomet parengimas 
įvyks “Laisvės” svetainėj.

Rengėjai.

Grįžo Iš Maskvos Dvi 
Lietuvaitės

Penkta d., 11 vai. ryto, 
Berengaria, sugrįžo iš
kvos dvi lietuvaitės, Lillian Gi-j 
raitis, hartfordietė, ir Aldona

laivu 
Mas-

Lillian Giraiūs

Dar toliau. Bus geriausių 
užkandžių ir gėrimų; tie, ku
rie išalks, ištrokš, galės pasiso-

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11' iki 1 
Avenue

šeštad., Rugsėjo 22, 1934

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VA LAN DOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare.
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET ’

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

V A LANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte •

’ 1—8 .vakare 
Penktadieniais uždaryta

Teli Stagg 2-9105
- i ? ■ ----------------------------—------------ ---------------
VALANDOS:

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

> . I

499 JJRAND ST.

Tel. Stagg 2-07706 
Namų/ Republic 9?3040 
Penktadieniais uždaryta
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą, kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

Daugiau Nacionalgvardiečiy 
Simpatizuoja Streikieriam

New Yorke, tarp Nacionalės 
Gvardijos narių, plačiai pasis
kleidė lapelio formoje petici
ja, kurią pasirašė daug gvar
diečių. “Mes neįstojome Gvar- 
clijon streiklaužiauti,” sako 
gvardiečiai savo pareiškime. 
“Mes atsišaukiame į visus New 
Yorko gvardiečius pasekti mus 
ir pasipriešinti mūs naudojimui 
laužyti streikus.
kiečiai, įstojusieji Nacionalėn 
Gvardijon, perspėjame val- 

___ e_____ .r_____ ___r ( džią ir audyklų savininkus, 
svečiai taip ir delegatai galės i kad mes atsisakysime pildyti 
grįžti bile kada laike dešimts1 įsakymus versti streikuojan- 

Gera proga norintiems, čius audėjus grįžti prie btrdo

Svečiai, norintieji vykti kon
greso specialiu traukiniu, gali 
tuo reikalu susitarti su World 
Tourists, Inc., 175 Fifth Ave., 
New York City.- Svečiam ke
lionė į abi pusi, įskaitant ir du 
valgiu traukinyje, lėšuos $20. 
Delegatams — $18.95. Kaip

šokti kelius klasiškus šokius, tinti ir koserę pavilginti. At-i^11611^’ rr. • i 1- v J _ -1__ i i ■. . • -i __ •__ v. _ I wkt.i

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y
Near Manhattan Avenue

tm Mi lAiWviwWviwvwWtfwvyiftiwMwytfwwvwwvwvwwwvyvw

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Vaitkevičiūtė, n e w havenietė.
Tos dvi jaunuolės sudentės 

praleido vasaros vakaciją Mas
kvos Universitete, kur jo buvo 
užkviestos Maskvos studentų 
draugijos ir užlaikomos Mas
kvos studentų dg-jos lėšomis.

I Aldona Vaitkevičiūtė yra LDS 
jaunuolių kuopos narė New 
Haven, Conn. Jinai būdama 
Maskvoj bendradarbiavo an
gliškam jaunuolių skyriui. Lil
lian Giraičiūtė yra veikli Na- 
nacionalės Studentų Lygos na
rė Hartforde.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
į Du automobilių kėravotoju,

Mes, newyor- john Brennan, gyvenantis Col
lege Point, Queens, ir Lester 
Sorum, brobklynietis, žinos ki-, 
tą kartą, kad užkabinus viens ■ 
kitą automobiliumi neverta ant 
kelio ginęytis. Jiedu buvo su-į 
stoję paimti viens kito leidimo { 
numerius, po susidūrimo auto-! 
mobiliais, kaip staiga smogė į1 

•kelia, kad Colonel Howlett, į juos galvatrūkčiais zujantis, 
A-F. 101 kavalerijos kamandierius,' trečias automobilistas ir jų 

— ...,I dviejų ginčas užsibaigė tuomi,
O n •• u* v« • j o n 1 F i kad abu atsidūrė Flushing Ii-idoc. Partijos Viršininkai Bijo Bendro konto • gonbutyje. ;

Vi*.',' • ♦ ‘ ; i •» I *

LA1SNUOTAS GRABORIEJŠ

dUAii lYviiUD ovAiuo, Liui/i ii AUčcię pd v ii^ iii vi» i* u * « . I , ,,

Tai kas liečia dailės spėkas—J rodo, kad viskas pasiruošta; vyKti Chicagon, nes paprastai j algų.
pasitikti publiką kuo puikiau-!^ busu važiavimas 1 lėšuojaĮ PareiškimeJ gvardiečiai i 
šiai, tik pati publika turėtų daug brangiau.
kuo skaitlingiausai ateiti ir iš
naudoti tą, kas del jos yra
kriaučių Lygos vakarėlyj pa
ruošta. ' '

Rengimo Komitetas*

jos bus pilnai geros.
Bet dar neviskas. Gausite 

ką tik išėjusį iš spaudos kriau
čių naują laikraštį “Siuvėją;” 
kurie nenorėsite šokti, tie galė
site rimtai pasiskaityti. Patys 
kriaučiai kalbės ii’ aiškins apie

Rado Degtinės Varyklą

Federalės valdžios agentai 
rado pas brooklyniečiams ge
rai žinomus Adamovicz Bro-I 
thers, 111 Conselyea St., Wil- 
liamsburge, didžiulę degtinės 
varyklą, 10 tūkstančių galionų 
talpos, čia pat rado ir už
raugtos degtinėlės net 180,000 
galionų. Jie, beje, išdirba ir 
minkštus gėrimus; tais jie ir 
garsinosi, bet federalės vai-1 
džios agento Thornfom uoslė 
davedusi jį prie darymo kra
tos, kadangi iš rynų išeinanti 
smarvė jį įtikinusi, kad ten 
randasi degtinės varykla, z • < f

. Suimtasis, Bronislaw Ada-

Komunistų Partijos New j kitur darbininkai socialistai IŠRANDAVOJIMAI 
i Yorko distrikto komitetas 8 d. I taip pat paseks brooklyniecių 
j rugsėjo pasiuntė Socialistų pėdomis.
i Partijos New Yorko distrikto!

Tūlas Kenneth D. Murphy Į komitetui laišką, kuriame kvie-1
.užsakė Astor viešbutyje pietus į čia SP komitetą turėti su KP
’ po $7 per asmenį. Jisai sakė-j komitetu bendrą mitingą ir iš-
i si esąs pirmininku American-i dirbti planus bendram audėjų 
British Friendly Relations So-į streiko rėmimui, 
ciety ir jo pokilyje dalyvausią!
žymūs abiejų valstybių vyrai, į 
tame skaičiuje ir Rooseveltoi 
motina. Tačiaus viešbučio vir--

1 šininkai apsižiūrėjo, kad to-į 
kios draugijos New Yorke 
nesą ir kad jo minėti svečiai 
nesą pasižadėję dalyvauti.

Į Klausinėjamas pietų - rengėjas' , ,
atsisakė kalbėti. S.akoma Itetas iokio atsakymo' nedavė.
Murphy esą's pasižymėjęs 
tose suktybėse. . ,

Keistas Piety Rengėjas

Komunistų Partijos distrikto 
i komitetas gavo nuo SP dis- 
‘ trikto sekretoriaus atsakymą, 
i kad SP komitetas turės susi
rinkimą 12 d. rugsėjo ir tada 
svarstys tą pakvietimą.

Praėjo su virš savaite laiko 
nuo tos dienos, bet SP komi-

mowicz, yra brolis Joseph j ■> J . v-• 
Adamowicziaus, kuris orlaiviu Į Kado ramestą Kūdi^j [

BMT kompanijos požeminio 
gelžkelio stotyje, prie Monta
gue ir Clinton Sts., Brooklyne, 
rasta palikta 6 mėnesių mer-

skrido Lenkijon pereitą birže
lio mėnesį, bet buvo priverstas 
nusileisti Airijoj ir tuomi ge
rai pasigarsino.

THAELMANNO PALIUOSAVIMUI KOMITETAS 
PERSTATYS PAVEIKSLĄ •

“Ernst Thaehann”
< { i t * i .! • < *

/ Kovotojas prieš fašizmą
Tai filmą, kuri slaptai išgabenta iš* Nacių Vokietijos

RODYS 28th ST. TEATRE
Broadway ir 28th St., New‘York City

, 20, 21, 22 dd. Rugsėjo (September) i
Rodoma nuo 9:30 ryfo iki 11 vai. vakaro.

h į. i Rugsėjo 20 d. Komunistų Par- 
■ tijos distrikto komitetas vėl 
i pasiuntė laišką SP miesto ko
mitetui. Laiške nurodoma 
skubus reikalas ginti streikie- 
rius ir abelnaį darbininkų tei- 

'ses prieš hitlėriškas Roosevel- 
jto valdžios metpdas, kaip siun
timas gvardijos ir milicijos 
prieš strėįkieri’ūs, ’1 žudymas, 
koncentracijos kempės strei-Į 
kiemams,4 jielegdlizavimas pi- 
kietų ir tt. .'Tame pareiškime 
K P. šaukia visus SP miestų 
komitetus, kuopas, narius ir 
simpatizatorius neleisti SP vir
šininkams sabotažuoti bendrą 
darbininkų frontą tokiame 
svarbiame momente.

Atsišaukimą tačiau išgirdo 
eiliniai socialistai darbininkai 
ir Broqklyne; pampas Gates ir 
Summer Avės.,, pereitą trečia- 
Miehj ivykd' bendras KP vie
neto ir SI* kuopos mitingas 
pęieš;siuntimą-milicijos terori
zavimui streikierių. Be abejo,

BROOKLYN, N. Y,660 GRAND ST.,

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

tas ir už prieinamą kainą.
r

PASIRANDAVOJA 5 kambariai vie
nais trepais į viršų. Kambariai 

yera dideli ir šviesūs. Geras priva- i 
žiavimas į New Yorką ar į bile dalį i 
Brooklyno. Randa nebrangi. Kreip- j 
kites del tolimesnių informacijų šiuo iMaršavimas Įvyks

Nežiūrint Draudime kampas Linden, Str., Brooklyn, N. Y.

New Yorko miesto majoras PASIRANDAVOJA 5 dideli kamba- 
LaGuardija uždraudė marša-, riai, šildomi, yra karštas vanduo, 
vimą prie miesto rotužės. Pra- h’ Ws’ moderniški įtaisymai. Kreip- 

, . L , kites sekamai del tolimesnių infor-
varęs savo pardavimo taksų macijų: 436 South 5th Str., Brooklyn, 
(sales tax) planą, ponas La- N. Y.
Guardija bijo darbininkų ne
pasitenkinimo, nes tas planas 
reiškia dar didesnį apiplėšimą 
tų pačių bedarbių, mažai už
dirbančių ir tik dalį laiko dir
bančių darbininkų, taip pat ir 
smulkiųjų biznierių, kurie vos 
galą su galu suveda.

Bet darbininkų. > organizaci
jos ,visi vien maršuos. Bedar
biai negali mirti badu ir bied- _ _
ni 'dar dirbantieji. darbininkai,. bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, 
patys pusbadžiu gyvendami, arklys^ daug ^ištų, 20 kralikų ir 
negali išmaitinti 
Darbininkų organizacijos siun-į 
čia protestus prieš ta hitleriš-' lonėkite atsišaukti del platesnių ži- 

vrin • Atrnrirn TPo T11 Mo \T v'
ką LaGuardijos dekretą. j

Liet. Darbinin. Susivieniji- _ 
m^s ir Amerikos Liet. Darbin. ■232325

Lietuvis 'Baly Siuvėjas 
telegramas ir ragina visus sa-! 
vo organizacijos narius bei pri
tarėjus dalyvauti maršavime, 
nepaisant draudimo.

(222-228)

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: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistus ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

' . " BROOKLYN, N. Y. -.-a

PARDAVIMAI
Parsiduoda vasarnamis, kuriame 

yra labai gerai išdirbtas- biznis, čia 
yra geras darbas ir pragyvenimas, 
del ' vienos dideles 
dviejų, 
klodes, 
del 45 
Taipgi 
derlingos žemes, didelis upelis mau
dytis; medžių malkom. Dvylika trio-

šeimynos arba 
Yra visi įtaisymai, lovos, už- 
stalai, ir virtuves įrankiai 
žmonių, yra elektra, gazas. 
yra daug žemes,—10 akrų

; j , . , daugybe angančių daržovių. Yra visi
bedarbius. farmos įrankiai, ir geram stovyje.

Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma

nių: Avanta Farm, Ulster Park, N.Y.
(218-230)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina prie genera- 

lio namų darbo. Žydų šeimyna.
Kreipkitės Šiuo antrašu 
nių žinių: J. Ęhrlich, 
Apt. 8, Brooklyn, N.

54
del plates- 
Maujer St.,

(225-226)

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-440*

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikžtynom ir kito
kiem reikalam.

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

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis ^gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų 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, Inc., Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J. į

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos1 Gydomos

Gydoma Odos 
| Išbėrimai, Krau- 

1 A jo Nesveikuiftai, 
_  1 Nervų Ligos 

Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 

1 žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 

f b e 1 n as Nusilpi- 
mas, Nervų Įde- 
Rimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Ifvftįg Tl.

New York’
Valandos—9 A. M. iki 8 JO, M.
O sekmadieniais 9 iki 4:P. M




