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KRISLAI
“Dnieprostroi” Sistema. 
Latvijos Darbininkai. 
Kova Italijoj.
Vokietijos Apsiginklavi

mas. *
Rengiasi Karan.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Iii almėsite 
Pasauli!

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos organas “Pravda” ra
šo, kad “Dnieprostrojaus” elek
tros gaminimo stotis gerai dir
ba. Taipgi ir visas kombina
tas vis daugiau įsitraukia į dar
bą. Vandens keliąs gerai vei
kia. Prekybos laivai plaukia 
net iki Kijevo. šliuzai ties 
“Dnieprostrojum” Veikia tinka
mai ir į dieną perleidžia kelis 
didėlius laivus.

Rygoje, Latvijos sostinėje, 
įvyko priešfašistinis kongresas. 

*Jis buvo sušauktas per pereito 
karo sužeistuosius ir kairiųjų i 
darbininkų organizacijas. Kon
grese buvo atstovaujama 40 
darbininkų organizacijų ir da
lyvavo 100 delegatų. Nutarta 
kovoti prieš Latvijos fašistus ir 
visais būdais ginti Sovietų Są
jungą nuo pasaulinių imperia
listų atakų.

NACIONALE MAINIER1Ų UNIJA ŠAUKIA 
STREIKĄ W REIKALAUJA, KAD 
MAINIERIAI PATYS NUBALSUOTŲ

• ?• ** J

Roosevelto Valdžia Uždraudžia Dar
bininkams Streikuoti, bet Streikai

Siaučia Visuose Šalies Kampuose

80,000 Ginkluotą Fašisty 
Maršavo Berlyne

Kova už Ateivių: Reikalus 
Washingtone

1 f I

Komitetas Del Gynimo 
Ateivių Teisių pasiuntė 
r e ikalavimų R o o sevelto 
valdžios sekretorei Per
kins, kad ji priimtų ir iš
klausytų darbininkų dele
gacijų, kuri norima pa
siųsti Washingtonan. De
legacija reikalauja su
stabdymo ateivių depor
tavimo. Delegacija susi
dės iš tų, kurie laikomi 
ant deportavimo listo, 
kaip mainierių vadai Ka- 
menovich ir Borich ir au
dėjų vadovė Edith Berk
man. Taip pat delegaci- 
jon įeina žmonos darbi
ninkų, kurių vyrai yra iš- 
deportuoti.

' .BERLYN. — Rugpjū
čio 6 d. Hitlerio ginkluoti 
fašistai turėjo paroda. 
Dalyvavo apie 80,000 gin
kluotų jaunų fašistų. Ku
nigas Tausch palaimino 
juos ir pasakė pogrominį 
pamokslų prieš žydus. To
liau kunigas sakė, kad 
Hitlerį atsiuntė pats die
vas išgelbėjimui Vokieti
jos žmonių! Kunigas 
šaukė: “Yra dievas, kuris 
sunaikina netikusius, o 
teisinguosius veda prie 
laimėjimo.” Todėl, jo su
pratimu,' reikia žudyti žy
dus ir darbininkus!

Prezidentas > Rooseveltas i nėja trokus miestelis iš mie- 
reikalauja mainierių, kad jie stelio su užrašu: Nepasiduo- 
grįžtų į darbų. United Mine kite apgav^įei; 
Workers of America prezi
dentas Lewis pasiuntė mai- 
nieriams įsakymo telegra
mų, kad jie grįžtų į darbų. 
Savo telegramoje tas parda- 
vikas sako, kad jis prižadė
jo valdžiai, jog jis mainie- 
rius suvarys į darbų ir su
laužys streikų. Ir dabar 
reikalauja, kad mainieriai 
palaikytų United Mine Wor
kers lyderių duotų “gar
bės” žodį Roosevelto val
džiai. Padarytas bjaurus 
suokalbis prieš mainierius 
varomas visu smarkumu 
pirmyn.

Tuo tarpu Pennsylvanijos 
streikieriai mainieriai ren
giasi į kovų. Reakciniams 
vadams nesiseka streikų su
laužyti. Fayette pavieto 
unijos viršininkų susirinki
me atmestas unijos distrik- 
to prezidento Feefiėy pasiū
lymas grįžti į darbų streiko 
nelaimėjus. ‘ 140 balsavo 
prieš pasiųlyipų, o tik 3. — 
už./Hi ;f L ! ‘ i . •

“Daily Workeriui” prane
šam^ 'kad ‘*tar pe mainierių 
nepasitenkinimas labai dide
lis. Patys mainieriai siunti-

WASHINGTON. — Po 
žiauriomis Wall Stryto val
džios kojomis trempiamos 
visos Amerikos darbininkų 
teisės. O tame valdžios 
darbe jai uoliai padeda Am
erikos Darbo Federacijos 
reakciniai vadai. Štai Roo- 
seveltas išleido įsakymų, 
kad darbininkams “nevalia 
streikuoti.” Sakoma, kad 
įvedama tokia padėtis, ko
kia viešpatavo laike imperi
alistinio karo. Rooseveltas 
sako, kad prie tokio susita
rimo prieita su Amerikos 
Darbo Federacijos vadais. 
Tie vadai sutinka padėt val
džiai laužyti streikus, jeigu 
kur nors darbininkai drįstų 
streikuotų

Palai kymui pramonėje 
“taikos” ir laužymui streikų 
suorganizuota valdžios ko
misija iš septynių žmonių— 
keturi kapitalistai ir trys 
darbo unijų biurokratai. 
Valdžia reikalauja, kad dar
bininkai visus savo skundus 
ir reikalus pavestų šiai ko
misijai.

Bet darbininkai valdžios 
diktatūros neklauso. Strei
kai siaučia visur. Pati val
džia apskaito, kad šiandien 
įvairiuose Amerikos kam
puose streikuoja iki 360,- 
000 darbininkų. Vien Penn- 
sylvanijos valstijoj strei
kuoja apie šimtas tūkstan
čių darbininkų.

streikas

Produktų Kainomis

ĮVAIRIOS ŽINIOS

džios naudai, j >.

ĮVEDA GATVEKARIUS

Iron Mountain, Mich. — 
Ford Motor kampanija at
statė iš darbo du šimtu dar
bininkų.

Detroit, Mich/ Fordo 
interesai įsteigė ir atidaro 
naujų bankų vardu Manu
facturers National Bank.Vienas draugas , iš Paterson, 

, užsirašė “Laisvę.” Iki 
i” metinio pikniko jis

LIGOMIS APKRĖSTI ZUI-
i KIĄI PABĖGO .{,•

• LINCOLN,f Nėb.—Vietos

, kad' tos ligos gali pbasiplės- 
■ti tarpe žmonių.

J______ ______ 1---U—--

ISTANBUL. — Turkijos
i valdžia išvijo tūlų Lander, duoda valdžios’

Įjos agentą. Jis kaltinamas’sia'.”’’Ru^ 6 d. įvyko ašt-
šnipinėjime Anglijos vai- ,rus susikirtimas tarpe strei

Farmeriy Streikas Tebeeina
ROCHESTER,N.Y.—šios 

apielinkės farmeriai nepasi- 
i grūmoji

mams. Jie savo streikų tę-

Iš Danijos praneša/kad Gliid 
ir Marstand fabrikai, Copenha
gen mieste gamina ka^ro reik
menis. Ten tarp kitų ’ ginklų 
jau pagaminta 30,000 plieninių 
kepurių (šalmų). Tas parodo* 
kaip viso pasaulio imperialistai
::ošiašrprfe karo; A^oš .policija paleista darban me- 
delegacija, kuri buvo Londone dzioti 29 zuikius^ kurie difi- 
įvykusioje Pasaulinėje Ekono- go'is! miėSto li'gėnineš. Dėl 
minėje Konferencijoje, sako, bandyiho tam tikrtp vaistų, 
kdd konferencija pakriko to- Puikiai buvo UŽkfėSti pa
de), kad visos imperialistines vojjngomis ligomis IBijoma 
valstybės tik ir galvoja apie 
karą.

Jau vienuolikti metai, kaip 
Italijoje fašistai smaugia darbi
ninkų judėjimų, bet jiems ne
pavyko jį išnaikinti. Dabar 
įvyko fašistiniai teismai ir nu
teisė 152 komunistus ištremti 
ant salos Ponza. Kiek vėliau 
už komunistinį veikimą fašistai 
areštavo 60 darbininkų ir stu
dentų Naples mieste. Nepai
sant kaip fašistai puola revoliu
cinį darbininkų judėjimą, bet 
jie jį išnaikinti negali. Visur 
darbininkų pasipriešinimas fa
šistams auga, labai tankiai po 
nakties matosi aplipinti ant sie
nų lapeliai su kūjo ir pjautuvo 
emblema. Ypatingai fašistai 
dūksta, kad komunistų įtaka au
ga mokyklose studentų tarpe. I 
Fašistai kala jaunimui savo mo
kinimą, bet studentai krypsta į 
darbininkų pusę, suprantama, 
kilę iš biednesnių sluogsnių.

Prievartos Darbas Prieš 
Bedarbius Ryty Prūsijoj

Pabėgo Komunistų Vadas 
Iš Hitlerio Kempės

KOENIGSBERG. — Ry- 
tų Prūsijos fašistinė valdžia 
po prievarta visus bedarbius 
išvarė dirbti ant ūkių už pa
valgymų. Bet kuomet dar- 
bymetė pasibaigs, darbinin
kai vėl bus grųžinami į mie
stus ir į bedarbių eiles.

Vokietija Reikalausianti 
Koloniją Sugrąžinimo

Fašistinė Vokietija vis dau-! Buvęs prie kaizerio vai- 
giau ginkluojasi. Nepaisant I . kolonijų . meisteris 
kitų imperialistų reikalavimų, j Lmdeųuit. aplanke Vokieti- 
kad ji prisilaikytų Versalės tai- ■ Jos buvusias kolonijas ir 
kos sutarties, Vokietija gink- i pareiškė, kad Vokietijos fa- 
luojasi. ' • šistinė valdžia turi kovoti

Jai nevalia turėti karo oriai-jUŽ atgavimų kolonijų. Jis 
vyną, bet Vokietija jį turi, ka-.sak kad Franeija mažesng 

orlaiviai” ir nuolatos jų dau-'sa is> ® ^uri PaverSus pusę 
giau gaminasi. Vokietijos che- i pasaulio, tuo tarpu Vokie- 
mikališki fabrikai gamina nuo-1 tija SU 60,000,000 gyventojų 
dingus gazus. * Breslau, Daim- visai neturi kolonijų, 
lier, Benz ir Manheim miestuo-: ______________
se budavoja tankus. Mauser .v .. ... . •
amunicijos fabrikas Fursten- Į IŠVIJO AūgllJOS Agentą 
walde gamina bombų mėtytojus.! 
Orlaiviams motorus daro BMW! 
fabrikas Piesteritz mieste. Kur^ 
tik'yra fabrikai, gaminanti ka-l
rui reikmenis, tai jie dirba,die- i Anglijos Vickers^ ko.mpam- 
nomis ir naktimis. :

Japonijos imperialistai, grob- j 
darni Chinijos teritorijas, visaip į Chinijos ir kitų imperialistų 
provokuoja karą prieš Sovietų reikalus. ' : J
Sąjungą. Jie ir jų agentai skel- ; 
bia, btfk Sovietų Sąjunga re- — 
mianti maršalą Fenh Yu-chang, j u 
kuris gina nuo japonų Chakar ( “Laisvės 
provinciją. Sovietų Sąjungos skaits ..Naują’ Gadynę"-Pr^ 
atstovybė Chinijoje griežtai tą':sei^3 Bet tas darbininkas bu- 
užgmčija Sovietų Sąjunga stoy vo ..L?i piknike, ir' matydamas, 
ja už Chinijos nepriklausomy- kajp <N> Gadynė”, apmelavo i tą 
bę, ji nesutinka su imperialistų ‘Laisvės’’ pikniką, ,jiąl "Nt G.” 
grobimo tikslais, bet ji nesikiša numetė ir užsirašė “Laisvę.”

Bauginimu Rengia Gy- Grūmoja Augštesnėmis 
ventojus Prie Karo
TOKYO. — Japonijos im

perialistinė valdžia išrado 
naujų būdų prįrengimui gy
ventojų, p^'kųUo. Armijoj! 
oficierių komandoje Tokyo 
mieste ir apielinkėje daro
mi kariniai manevrai su or
laiviais. Orlaiviai užleidžia- 
,mi ant miesto mėtyti “bom
bas”, o gyventojams įsako
ma pasislėpti ir visas švie
sas užgesinti. Paskui jiems 
.aiškinama, kad Japonija ne
prisirengus a p s i g y n imui 
nuo priešų užpuolimo iš oro, 
jeigu kiltų karas. Išsigan
dę gyventojai, ypatingai na
mų savininkai, reikalauja, 
kad valdžia geriau apsigink
luotų.

kieųių ir tų, kurie atsisako 
prisidėti prie kovos už aug- 
štesnę pieno kainų. Vienas 
farmerys sunkiai sužeistas. 
Šimtdi fa^merių pikietuoja 
kelius, kūrie’vėHh f’į hiiės- 
tus. s . - ? ;

Nubalsavo Streikuoti ? v
CLEVELAND, (T — 

Murray Ohio kompanijos du 
šimtai darbininkų nutarė 
streikuoti. Jie taip pat nu
tarė priimti vadovybę indu
strinių unijų bendros itary- 
bos.

VIENAS ŽUVO, KETURI 
IŠSIGELBĖJO

PORT JEFFERSON, L.I. 
r—Rugp. 6 d. ryte vėjas ap- 
įvertė laivelį, kuriame buvo 
penki jauni vyrai.* Vienas 
žuvo, o keturi išsigelbėjo.

LONDON. — Gautas pra
nešimas, kad Vokietijos ko
munistų vadas Alfred Fruth 
pabėgo iš Dachau koncent
racijos stovyklos. Hitlerio 
valdžia paskyrė 500 markių 
atlyginimo už Frutho suė
mimų bei išdavimų policijai.

,. :WASHINGTON. — Indu
strinio Atstatymo Akto ad- 
ministratoriuSf’Johnson išsi»-. 
gaūdo, kad-valdžios blofas 
apie / “prosperity” pradeda 
aiškėti/ Jis dabar išleido 
grūmojimų .pakėlimui/pro
duktų kainų, todėl,' girdi, 
dabar visi pirkite daiktus? 
Bet kaip darbininkai pirks, 
kad neturi pinigų, tai John- 
sonui nerūpi.

Išmetė iš Darbo Penkis 
Tūkstančius Darbininku

DAYTON, O. -r- General. 
Motors kompanija uždarė; 
dirbtuvę Marine City mies-, 
teįyje ir išmetė iš darbo 
penkis tūkstančius darbi
ninkų.

dar neužbaigtas!”
Dar septynių kasyklų 

mainieriai išėjo į streiką, ir, 
uždarė kasyklas. Dabar 
streiko lauke randasi apie 
70,000 mainierių. Streikas 
plečiasi į Westmoreland pa
vietų. Rentono ir Newfiel- 
do bendras streiko komite
tas priėmė rezoliucijų, ku
rioje smerkiami United 
Mine Workers unijos virši
ninkai už bandymų sulaikyti 
streiko plėtimų.

Nacionalė Mainierių Uni- 1 
ja išleido lapelius ir tūks
tančiais platina tarpe mai
nierių. Revoliucinė unija 
ragina mainierius streikų 
tęsti ir nepasiduoti valdžios, 
reformistinės unijos vadiį ir 
anglies baronų suokalbiui 
streikų lividuoti. Lapelyje 
reikalaujama, kad patiems 
mainieriams būtų leista nu
balsuoti. ta .sutartis, kurių, 
padarė valdžia, Lewisas ir 
bosai. Dabar* gi mainie- 
riams neleidžiama tarti sa
vo žodis. Jie verčiami grįž
ti atgal į darbų, nors jų rei
kalavimai neišpildyti. '

i <

Nulinčiavo Negrą už 
“Įžeidimą” Moteriškės

Kubos Streikas Plečias;
Valdžia Prie Šieno

Stockholm, Švedija.—-Au
tomobilių lenktynėse susidū
rė aštuonios mašinos. Vie
nas darbininkas-mechanikas 
užmuštas, o keletas sužeis
ta. Šimtas tūkstančių žmo
nių matė lenktynes ir nelai
mę.

Leningradas. — Rugpjū
čio 6 d. čionai prasidėjo vie
šas išpardavimas -kailių. 
Privažiavo kupčių iš- užsie
nio/ Manoma,, kad ' kailių 
bus parduota *už/penkis mi- 
lionus rublių, i /• < t 'i

Paryžius, Francijos :vaU 
džios/šulai mano, kad< Ame^ 
rikos / valdžia tolidudidins 
infliacijų,\ir kad Amerikos1 
dolerio sverte toliau eis žė-*' 
myn.

; Simla, Indija. —- Anglijos 
kariniai orlaiviai sunaikino 
vienų ištisų kaimų: Kathai 
apielinkėje, kuomet: valstier 
čiai»atsisakė valdžios klau
syti.

CALEDONIA, Miss. — 
i Liepos 21 d. čionai baltvei- 
I džių gauja nulinčiavo tūlų 
jjuodveidį, kuriam buvo pri- 
| mestas “įžeidimas” baltvei- 
dės moteriškės. Policija at
sisakė paskelbti vardus to

Ma-

LENKIJOS PRAMONĖ
SVETIMTAUČIŲ

RANKOSE

VARSA VA. — Daugiau negro įr įos moteriškes. Lin- 
kaip 50 nuos. visos Lenkijos j &s ,buvo organizuotas ir va. 
stambiosios _ pramones pri- i d 0 v a u j a m as valdininkų., 
klauso užsienio kapitahs-' Tarptautinis D a r b i n inkų7 
tams, daugiausia vokiečiam, j A p s j g y n imas reikalauja, 
Pavyzdžiui, apie 90 nuos.įkad tie kaltį viršininkai bū- 
visos anglies ir metalo pra- į suareštuoti ir nubausti 
monės yra vokiečių kapita
listu rankose.'

HAVANA, Kuba, 
chado valdžia atsidūrė prie 
sienos. Generalis darbinin
kų streikas plečiasi ir įgau
na politinį pobūdį. Iškeltas 
reikalavimas, kad preziden
tas Machado rezignuotų. 
Tuo tarpu valdžia paskelbė 
karo stovį ir mobilizuoja ar
mijų streiko laužymui. Ha
vanoj vienas darbininkas 
nušautas ir trys sužeisti. < •

Hitlerio Valdžia Blofina ,
’ ’ i- *

BERLYN?— Hitlėrio’ Vai-’ 
džia skelbia, kad Vokietijoj 
bedarbių armija sumažėjus 
ant 1,200,000 nuo pradžios 

 % . metų. Pereitų žiemų buvę 
BERLYN. r- Hitlerio val-i 6,047,000’ bedarbių, o dabar 

džia suėmė ir išsiuntę į B re- esu tik. 4,828,000. Bet toms

mirčia.
■ . ■ .. i « ■ ) « 1 ‘ y

Balsavo' už i Hitlerį; Dabar
, Suareštuotas ■, z ;MANIĘESTAS i ĘRANCI-; 

JOS DARBININKUS
PARYŽIUS. — Francijos 

Komunistų Partija išleido 
.manifestų.į;Francijos darbiu 
ninkus, kuriame jie šaukia
mu padėti Vokietijos darbi-, 
ninkams vesti kovų prieš 
kruvinųjų Hitlerio valdžių.

STALINSKAS, Sovietų 
Sąjunga. — Šiame mieste 
pradėtas darbas prie įvedi
mo gatvekarių. Pirmiausia 
bus nutiestos trys linijos, 
kurios sujungs įvairias dirb
tuves su darbininkų apgy
ventomis vietomis; ’• >

slau koncentracijos stovyk
lų Paul Jįjpębe, buvusio rei? 
chstago įprezidentų ir senų 
V o kieti j qs, socialdemokratų 
partijos vadų. O tas pats 
Loebe reichstage balsavo už 
Hitlerį ir už jo programų!

skaitlinėms’ negalima tikėti; 
Valdžia sustabdė pųšalpų., 
tiems bedarbiams, kurie bu
vo komunistų arba socialis
tų partijos nariais ir skel- 
bia, kad jie “ne bedarbiai.”

<‘L

DEŠIMTIES METŲ 
SUKAKTUVĖS

Liepos 24 d. suėjo dęšimt 
metų nuo įsisteigimo Sovie
tinės Karelijos respublikos. 
Ta jauna sovietinė šalis pa
darė didelį progresų ekono
minės kūrybos srityje. : ’

Laimėjo Streiką
CHICAGO, Ill.—Plieno ir 

Metalo Darbininkų Indust
rinės Unijos vadovybėje du 
šimtai Coleman Bronze.
kompanijos dviejų dirbtu- 
vių darbininkų laimėjo .
streikų. Apart algų pakėli
mo, laimėjo unijos pripaži-‘ 
nimų. ’ ‘ ‘'*-v
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rike, apleido Maskvą liepos 
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trijų augštų. Tuomi užims 
km.. į Kara-Kum, Turkesta
ną ir atgal. Išvažiavo nuo 
Raudonosios Aikštės? Eks
pedicijoj dalyvauja apie 100 
žmonių, šitoj kelionėj ne T. - .......
tik buvo, išbandyta mašinos ga> bet h;iabai kenksmtog7daf-
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SOCIALISTU PARTIJOS VADAI PABĖGO IŠ

Nors Hitlerio fašistinė 
valdžia viešpatauja Vokieti
joj vos kelintas mėnuo, bet 
ir per šį trumpą laiką spėjo 
ji iš nuskurdusių darbo ma
sių išplėšt šimtus milionų 
markiu ir įstumt jas į dar

BENDRO FRONTO PRIEŠKARINIO KONGRESO Sausio men. Vokietijoj 
(Berlyne) sviesto kilogram 
mas vidutiniškai kainavo 
apie 2 markes, o liepos męn. 
jau net 2 markes 80 pfeni
gų. Margarino kiįogramas 
s'a’ušio mėn. kainavo apie 70 
pf., o liepos mėn. jau 1 mar- 

I kę 60 pf. (t. i. brangiau, ne
gu dvigubai!). Taukų kilo
gramas sausio mėn. kainavo

S<$iąlistų Partijos1 Pildomasis Komitetas nutarė pasi
traukti iš bendro fronto prieškarinio kongreso, kuris yra 
šaukiamas New Yorke rugsėjo 1-4 dd. Šavb pasitrauki
mą veidmainingai teisina, būk pasitraukia del .to, kad ko
munistų “Daily Worker” smarkiai kritikavo Socialistų 
^Partijos praeities ir dabartinį nusistatymą karo klausi
me. Q;kad tuo tarpu socialistų “New Leader” bjauriau
sias atakas varo prieš Komunistų Partiją, tai ponams 
sociafrstų vadams nerūpi, nes tatai jų pačių dalbas.

Komitetas delei surengimo kongreso atsišaukia į Soci
alistų partijos Pild. Komitetą ir ragina jį atmainyti sd- 
vo taidmą ir vėl darbuotis delei prieškarinio kongreso. 

I .Veikiausia šitas atsišaukimas negaus prielankaus atsaky- 
u mo. • ■

Sįpcialistų Partijos vadai nutarė pasitraukti ne delei 
kritikus. Jie pasitraukia svarbiais politiniais sumeti- 

r mais. / Pirma, jie žino, kad bendro fronto kongresas bū
tų didžiausias paskatinimas į kovą prieš Amerikos impe- ^ 
rializmą. O ponai socialistų vadai niekados nenorėjo ir 
nenorį vesti rimtos kovos. Antra, prieškarinis kongre
sas pasisakys už gynimą Sovietų Sąjungos nuo imperiali
stų užpuolimo. Tuo tarpu Amerikos socialistų vadai pa
laiko fusus menševikus (Abramovičių ir kituš kontr-re-1 
yęliucionierius), kurie ranka rankon eina su imperialis-j 
tais prieš Sovietų Sąjungą. Trečia, kongfese bus iškelta 

lyloosetyelto valdžios planai delei prisirengimo prie karo 
po skraiste NaciOnalio Industrinio Atstatymo Akto. Po
nai Hillquitai, Hillmanai ir kiti socialistai šulai darbuo
jasi išvien su Roosevelto valdžia to Akto pravedime. Po
nas įiilmanas, Amalgameitų unijos prezidentas, didele 
fišė "Socialistų Partijoj, yra narys Roosevelto tarybos. 
Per jį; Socialistų Partija talkininkauja Roosevelto . val
džiai, kuri jau paskyrė apie pusę biliono dolerių karo rei- 

r--įvrlamS.', ‘ • - • »
Ketvirta, Antrasai Jnterrffe£fonalas priešingas bendram, 

jllrontm,-nes jam nerūpi kova prieš imperialistinio karo; 
* pavojų. Socialistų Partija yra dalim Antrojo Internacio

nalo. Penkta, bendras prieškarinis kongresas reikš, kad 
įvairiuose miestuose ir distriktuose eiliniai socialistai tu
rės progos vietinėse konferencijose susieiti su komunis
tais. Socialistų Partijos vadai to bijo—bijo, kad eiliniai 
nariafcnepaliktų jų generolais be armijos. Tai šitos yrą 
priežastys delei Hillquitu ir Onealų pasitraukinio iš prieš- 

J karinio kongreso.
Pasirodo, kad tie vadai tuoj aus po nutarimo remti kon

gresą, pradėjo kongreso šaukimą sabotažuoti. Socialis
tų Partijos New Yorko organizacija nutarė reikalauti, 
kad Pild. Komitetas atšauktų nutarimą dėtis. į bendrą 
frontą; Pildomasai Komitetas išlaikė ant rankų kong
reso šaukimą, neišsiuntinėjęs Socialistų Partijos kuo
poms, apie tai visai nepranešdamas kongreso prirehgi- 

' mo komitetui. Vadinasi, nutarė prisidėti, bet tuojaus 
suprato, kad jie padarė klaidą, prisidėdami prie rimtų 
pastangų suvienyti prieškarines spėkas Amerikoje. Jiems 
rupi darbininkų fronto padalinimas. Štai kodėl dabar 
“susiprato” ir nutarė pasitraukti.

•Betekąs liečia darbininkus, tai šitas Socialistų Parti- 
. jos žygis dar kartą parodo jų susirišimą su> imperialis

tine buržuazija. Antra, tas žygis reikalauja iįs mūsų p.u-, 
sės dar smarkesnio rengiriiosi prie bendro fronto prieška
rinio kbh^reso. Visos mūsų, lietuvių darbininkų, drgani- 
zacijos ir draugijos tupi svarstyti kongreso klausimą ir 
išrinkti delegatus. Turime pasiėkti- ir tuos darbininkus, 
kurie yra po socialistinės ideologijos įtaka. Turime lai- 
jnėti juos kovai prieš imperialistinį karą.

E URHJVIU DARBININKU SUVIENYTO 
’ ?'FRONTO KONFERENCIJOS TORONTE

darbo masių maistas!) net 
apie 300 milionų markių 
daugiau! ,

Tuo pat metu tūkstan
čiams revoliucinių bedarbių 
nutraukiamos pašalpos , ir 
įmonėse mažinamas- darbo 
dienų skaičius, atatinkamai 
sumažinant darbininkų al
gas. Fabrikantams gi, dva
rininkams ir kitiems kapita
listams mažinami mokes
čiai, o kai kurie ir visai nu-I ' i ■
braukiami (pav. “autų” mpr 
kestis) ir teikiamos, įvairios 
subsidijos; būk tai “ūkio pa
kėlimui.”

Didėjant išnaudojimui iri 
skundui, plačių darbo ma->

1 • •1,600 km. smiltiniu keliu, 
bet ^ir: purvynu. Antra 
svaĄa, tai surišti Vidurinę 
Aziją, išvedant naujuš ke
lius ,delei susisiekimo auto 
busais.. ,

Magnitogorsk Miesto 
Plakas'

!

-...... I i_______iL—

Tūli ir iš mūsų gerų draugų, raštį “Toronto Daily Star’’, ir 
.. • blofina darbininkams akispersiėmę klaidingu reformist!-1 . .. , I'per tą geltonlapj ir valdžia 

niu mokslu, piano, kad jiems ijjerns viešai parkuose duoda 
užtenka pąžįnti bent šiek .tiek ; laikyti mitingus, o kairiuosius 
K. Markso mokslą ir laukti tos darbininkus, į k,Urių mitingus 
sprendžiarposios valandos, ku- daug daugiau dalyvių sueina,
rioje darbininkų klase sugriaus 
kapitalistinę santvarką ir įsteigs 
darbininkišką santvarką.

Ta nuomonė‘lie tiktai'klaidin-*

TOR0NTO, Kanada.—šio
mis dienomis ALDLD vardu 
buvo šaukiama visos lietuvių 
darbininkiškos o rganizacijos 
Toronte' į bendro fronto kon
ferenciją. Dalyvavo 6-šios or
ganizacijos su 19 savo delega-

Suvienyto fronto tikslu yra 
vienyti^ su visų tautų darbi
ninkais, nežiūrint įsitikinimų, 
ir bendrai Visiems reikalauti iš 
valdžios tųojautinės pašalpos 
bodarbiarns, t. y., priversti

fe valdžią mokėti bedarbiams

į

1Z

v
£

policija skaldo buožėmis galvas 
ir troškina darbininkus gazais.

Socialfašistai Kanadoje skel
bia darbininkam tuščias frazes. 
Rėkia, būk, kaip tiktai jie įeis 
į valdžią, suvalstybins bankus, 
pramonę; industriją ir vienu žo
džiu viską įvykins ' tą, ką K. 
Marksas skelbė, bet jie paneigia 
visokius darbininkų- 'išstojimus 
prieš Kanados buržuaziją.
. Kokis' : niekšiškumas- tokią 
kvailybę • skelbti, kurią skel
bia toki ■ j Kanados socialfa
šistų lyderiai Woodsworthai, lie
tuviški Grigaičiai ir kiti jiems 
panašūš buržuaziniai; eletnentai. 
Mes žinome, kad, jeigu- ir norė
jų- .tie tuščių frazių mėty tojai 
užgriebti nuo kapitalistų ban
kus :ir visas kitas’ -gaminimo 
priemones, tai sutiktų griežtą 
pasipriešinimą iš kapitalistų pu
sės. Ką jie ’tuomet kapitalis
tams atsakytų, jeigu jie, įėję į 
parlamentą pareikalautų kapita
listų trauktis ir apleisti savo gė

rybes, o kapitalistai jiems atsa- 
, tankais, 

jungą, tai da'rbininkų klasė tu- orlaiviais ir kitomis kapitalizmo 
'H vesti griežtą, neatlaidžią ko- apsisaugojimo priemonėmis? 
va prieš kapitalizmą. Tiktai Juk socialfašistai aiškiai pasi- 
tuomet ji galės tinkamai apsi-! 
dirbti su kapitalistine vergija. ■ 

Nekurie klasių; .kovą įsiyąįz-!
duoja tiktai • tuomet, kuomet 
darbininkai jau eina ant bari
kadų, bet K. Marksas, mus mo
kina," kad koks tiktai nebūtų 
masinis darbininkų pasiprieši
nimas prieš darbiųinkų išnaudo
tojus ir, kokioje nežiūrint forT 
mbjė tas pasipriešinimas vyks
ta, ' ar tai eina kova; pž. ^arfi
ninkų ekonomines, sąlygas, ar 
darbininkų žodžio laisvę, ar; už, 
phsiliuosavimą iš kokios nebūt. 

I; vergijos, tas vįska? skaitosi kįa-, 
siu ‘kovą. Kad sėkmingai vyk-

siu nepasitenkinimas fašiz-1 Pirmesnis ■ planas* pasirodė 
- i ir jų revoliucionizavi-'perdaug neekonomiškas.

Miestas bus pastatytas
. Bu-

jau 1 markę 40 pf. Dešimts f 
kiaušinių, kurie sausio mėn. iru 
kainavo 70 pf., dabar jau masis, nežiūrint pasiutusioj — ■
kainuoja 90 pfenigų. Mėsos I teroro, vis ryškiau veržiasi j dei 194,000 gyventojų. 
kilogramas sąryšyj su muitų1 aikštėm Nuo paprasto fa- Jinkai bus statomi vietoj

šistinės valdžios ir jos fa- trijų augštų — penkių. Tuo- 
šistinių bandų, keikimo (tai; mį užįjhs mažiau žemės ir 
jau kasdieninis reiškinis!) ; ^us parankesni darbiniri- 
yis dažniau prieinama'net i ^am. Bus statomi ' poilsio 
prie priešfašistinių mitingų namai, gimnastikai, sportui 
ir kitokių išstojimų gatvėse., įr ligoninės. Kiekvięnapie 
Darbo masių didėjančio ne- j bloke bus Visuomeniška 
pasitenkinimo nebepajėgia maudynė ir skalbykla. Te- 

I Apskaičiuojama, kad dabar pridengt nei fašizmo vadų;aį-raį yus statomi del dviejų 
! vien tik už sviestą vartoto- didelės kalbos, nei fašisti- j tūkstančių kiekvienas ir ke-

pakėlimu pabrangintas 5 
pfenigais, kviečių centneris 
—1 markė, rugių cent. —

Pfenigas prie pfenigo su
daro dešimtis, šimtus, tūks
tančius, milionus ir paga- 
liaus net miliardus markių.

jai priversti sumokėti per nių bandų tušti paradai, fe- 
metus apie 290 milionų mar- jerverkai ir maršai. Vo
kiu daugiau, negu mokėjo; kietijos darbo masių revo- 
iki Šiol. / 
branginimą fašistinė valdžia! 
iščiulpia iš plačių- darbo ma-' 
šių apie 160 milionų markių 
piOr’ :me tu5.: daugiau, ; o; pe r į 
margarino p a b r a n ginimą

bįnįnkų klasei. Nedalyvauti 
priėšfašistmėee demonstracijo
se, nesipriešihti išnaudotoją- už-1 
mačioms prieš algų kapojimus; 
iš namų bedarbių mėtymus, grū- 
ęlimus bedarbių į vergijos kem
pes, nekovojimas už darbininkų 
ppaudps" ir žodžio laisvę,- yra nu- 

, , silęnkimas prieš1 išnaudotojus ir 
, , Įųlimesbis kapitalistinės vergi-

Naujas planas tapo paga- J°s stiprinimas. - r ■ 
mintas del budavojimo nau- Nusilenkimas prieš išnaudo
jo miesto Magnitogorsk, tojus nieko bendro, neturi, su 

‘ marksizmų^, bet yra social-fašis- 
tinis-buržuazijos mokslas kaipo 
priemonė del sulaikymo darbi
ninkų judėjimo prieš kapitaliz
mą. .

Marksistinis mokslas, parem
tas ant klasių kovos, kaipo ker
tinio akmens. Marksizmas mus 
mokina to: jeigu nuversti nuo

Ndsilenkimas prieš išnaudo-

savo pečių kapitalistinį vergijos I kytų kulkasvaidžiais, 
. v* m n 4- n ' vJ v » 1 «• • « 1 n ~ X • . , 1 » , 4 , O 1 r t

lėtas didelių kliubų.

------- ------------------------------ ’ M i v I ' ' . ’ ‘ '

Per kiaušinių pa-Uiučionizavimasis nesulaiko-, , Amerikoj, turtingiausioj 
šalyj pasaulyj, kur darbi-

’ (tai svarbiaūšįs ^oki|tijos 
ll’O ' I į f ‘ į..'l r

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Sunkioji Industrija 

Progresuoja
Veik visose sunkiosios in

dustrijos šakose buvo pada
ryta progresas pradžioje 
birželio, palyginant tą patį 
laiką pirmesnio mėnesio ir 
birželio mėnesį, 1932 metais. 
Geležies ir plieno industrija 
eina pirma kitų industrijų. 
Bet taip pat padarė pašoki
mą ir kitos industrijos.

Nuo birželio 10 iki 2Q d. 
padaryta didesnė pažanga 
toj šakoj, ųegu kada nors 
pirmiau. Į dieną jau paga
minta geležies 21,680 tonų. 
Penkiais nuošimčiais dau
giau, negu per pirmas bir- 
želio 110 dienų; 12 ir pusę 
nuošihičio dąugiau, negu ge
gužės mėnesį buvo pagamin- 

i ta ipfer tą, patį1 laiką.
/Plieno ;-industrijoj dar

j

mai žengia pirmyn, po rau-
dona, nenugalima Kompar- j ninkai pristatė galybę1 namų 
tijos vėliava, prie sOčialės I gyvenimui, tai Šio krizio me- 
rėypliucijos.

i ; . ■ i .IJryin
‘ 24-VII-33. , ,

žangą. Aliejaus pramonė 
I pažengė 7.2 nuoš. daugiau, 
negu gegužį. Pasiekė kvo
tą 98.3 nuoš.

Lokomotyvų p a g a minta 
130 per pirmas 20 dienų bir
želio mėnesio, o gegužės 
mėnesį buvo tik 20. Trak-, 
torių pagaminta per tą lai
ką 4,480, gi geguž. buvo tikę 
3,580. Trokų pagaminta 
2,019, vietoj 1,740 pirmesnį 
mėnesį; automobilių — vie
toj 350, pagaminta 526.

i ši*skaitlinė rodo milžiniš
ką pažangą Sovietų Sąjun
gos pamatinėse industrijose. 
Gi tuom pačiu laiku kapita-! 40c. į valandą, 
listiniam pasaulyj gamini- . ^nr
mas visur puola žemyn, vi
sur bedarbė, badas.
Atidarymas Baltijos-Baltų- 
/ jų Jūrų Kanalo 

1 / ■' ' ' '

- Atidarymas minėto kana-

šeimyhai iš dviejų asmenų $5 
į savaitę ir apmokėti ręndą už 
gyvenamąjį butą. Taipjau 
pavieniams bedarbiams, kad 
būtų duodama į dieną trys ti- 
kietai, už kuriuos jie galėtų 
tris sykius į dieną pavalgyti 
bent kokioj valgykloj ir vienas 
tikietas nakvynei.

Nutarta vesti kovą prieš de
portavimą ateivių darbininkų. 
Pareikšta nusistatymas prieš 
būsimą imperialistinį1 karą.

Visi delegatai dalyvavo dis- 
(Tąsa 3 puskV :

daugiau padaryta pažangos;' Įo ; reiškia didelės svarbos 
Pagamino daugiau 5 ir pu<| Sb'vietų Sąjungai. Jis su- 
sę' nuošimčių, " negu per nįažina [ kelionę , nuo Lenin- 
pirmas dešimts dienų. 12 įFi fc^ado į Archangelską nuo- 
9 dešimtdalius daugiau 2^840 iki 674 mylių. Vadi- 
gamirio,' negu gegužį ’ * ..............................
pirmas 20 dienų. " Bet kVqf 
tos dar nepasiekė, kiek tu
rėjo pasiekti.

Anglies Industrija
Anglies industrijoj pada

ryta pažanga per tą patį lai
ką nedidelė, tik; 2 ir 1 de- 
šimtdaliai nuošimčio . dau
giau, negu gegužį. 19 ir 
vieną dešimtą dalį nuošim
čio daugiau iškasta, negu 
pereitais metais per tą lai
ką. Tas rodo didelę pirmyn-

Jis su-

hąsi, viėtoj važiavime/ dide
lio lanko pro Norvegijai,Šve
diją ir Finlandiją, dabar tą j 
visą alkūnę atkerta kanalu, j
Ne tik sutrumpina kelionę, 
bet ir suriša Sovietų Są
jungą su Baltijos ir Kas
pijos jūromis, Neva ir Vol
ga upe. Tai'milžiniškai di
delis darbas ir istoriniai la
bai svarbus.
Kelionė per Smiltynus į 
Kai a- Kum Automobiliais

DŽ2 automobiliai kitų ša-

t,u milionai ne tik kad netti- 
.ri, namų (gyventi, fet lųeturi 
nei teisės ąųt miesto žerųės | 
nakvoti. Darbininkai .turi 
slaptai kur įlindę; po “ska- tų klasių kova, tai kiekvienas 
dais”, skiepuose "nakvoti. Nė 1 sąmoningas marksistas turi aiš- 
tik maisto neturi, ‘bet ir/kinti miniomš/ką reiškia dar- 
nakvynę turi vogti. Darbi- bininkų spaudimas ant Valdan- 

. *. ; . .. . | ciosios klases ir pats būtinaininkai tuii organizuotis, n , ^ame spaudime turi dalyvauti, 
kovoti prieš kapitalistinę (rodydamas minioms kelią.' > 

j žinoma, socialfašistai, kurie 
! atvirai gina buržuazijos reika
lus, jie paneigia visokį spaudi
mą iš masių pusės ant buržua
zijos; jie yra priešingi bend
ram' frontui ir priešingi viso
kioms darbininkų kovoms, ku
riose darbininkai pradeda en
ergingiau kovoti už savo kas
dieninius reikalus. Socialfašis
tai yra valdžios treškėjai, bet 
ne darbininkų reikalų gynėjai.
Jie sako darbininkams, kam 
jums kovoti, juk mes paimsim 
valdžią į savo rankas ir tuomet 

j įvykinsim “socializmą.” Bet 
mes matpme, kad ir Vokietijo
je, Anglijoje, Lietuvoje, Aust- 

Kadangi kompanija jaučia- rijoje ir kitose šalyse socialfa- 
tai dalį dar- šistąi turėjo valdžią savo ran- 

ri padaryti per 8 valandas at-' socialfašistai turi valdžią1, bet 
leistųjų darbą.. , Pirmiau dar
bininkai turėjo sunkiai, sku
biai dirbti, o dabar dar la- , i < ; i > !. : t ibiau1 skubinami.

Tai kaįp Roosevelto kodek- a i j f . f j | i ) • ;
sas riša bedarbės klausimą; 
vietoj sutrumpinus valandas 
priimti dąugiau darbininkų— 
sum'ažiųą darbininkų skaičių. 
Tai :>payyzdys, kaip kapitalis
tinėj sistemoj negalima išriš
ti bedarbės klausimas.

S. V« Ramutis.

tvarką ir badą.
M. ž.

SHENANDOAH, PA.

Co.

Kaip Veikia Roosevelto 
Kodeksas

Shenandoah Abbatoir 
gyvulių skerdykloj iki šiol
mokėdavo pradiniams darbi
ninkams 8c. į valandą, senes
niems nuo 10c. iki 20c. Dirbo 
9 vai. į dieną. Įvedus Roo
sevelto kodeksą, dirba 8 va
landas, mokestis nuo 30c iki

si “huskriausta,” tai dalį dar- šistąi turėjo valdžią savo ran- 
bininkų atleido/ o-likusieji tu^košėį ir tūlose iš tų šalių dabar

.kodėl jie neįvykdę socializmo ir 
jo nevykdo.' Aiškus atsakymas, 
kad jų tikslas buvb ne įriauti 
'kapitalizmą, , bet Stiprinti, tai' 
yra išaukjėtį fasizrnį kaipo" pa
skutinę kapitalizmo apsigynimo1 
priemonę, ką jie ir padarė. 1
> Socialfašistųs, kur jie1 buvo 
valdžioje, tenai jau juos pažįs
ta darbinii^ąi su jų “socializ
mu” ir tenai neliko jiems pasi
tikėjimų dąrbi.ųinkų tarpe; Va
dai viešai perėjo į fašistų eiles, 
o eiliniai socialdemokratai pa-

sako., kad jie nekovos prieš 
kapitalizmą.

O K. Marksas ir Leninas mo
kina mus, kad tik materiale jė
ga materialę jėgą gali sunaikin
ti, tai reiškia kapitalistų apsį- 
gynjįjno priemones darbininkai 
turė^ užgriebti ir panaudoti sa
vo tikslams,; tokiam laipsnyje 
turės i dąfbininkai naudoti tuos 
ginklus ' pyles kapitalizmą, ko
kiam laipsnyje sutiks pasiprie
šinamą iš kapitalistų puses.

• . f I Ir. : •
Pirmą; viso j to, darbininkai 

turi • įgauti patyrimo kasdieni
nėje klasių kovoje už savo eko- 
•nominiiiš1 reikalus; ir tam tiks
lui dalyvauti- visose lokalinėse 
kovose ir masiniai spausti bur
žuaziją,' kad ji neatbūtinai turi 
patenkinti darbininkų reikalavi
mus. ' s

Masių spaudimo pasekmes 
mes aiškiai matome visose vals
tybėse ir net atskiruose mies
tuose; kur darbininkai vedė ne- 
atlaidžią griežtą kovą už ap- 
draudą bedarbėje, ten iškovo
jo nors dalinai. Kur buvo darbi
ninkai atkaklūs, kovoje laike 
streiko, ten laimėjo, taipgi da
bar įvairiuose miestuose darbi
ninkams pašalpa duodama skir
tingose formose. Ten kur ėjo 
griežta kovą už pagerinimą pa
šalpos, ten bedarbių pragyveni
mas truputį žmoniškesnis, o ten, 
kur darbininkai perdaug buvo 
sumulkinti socialfašistų ir nesu
gebėjo pravesti -kovas už savo 
ekonominio būvio pagerinimą; 
ten darbininkų būklė stačiai yra 
apverktina. Svarbiausias darbo 
klasės laimėj imas, tai kad Ru
sijoje ilgus metus-darbininkai 
sugebėjo palaikyti' masinį spau- 
dirrią dpt kapitalistų, ir per tą. 
griežtą masių spaudimą už dar
bininkų ' ekonominius reikalus, 
išvystė ' sprendžiamąją kovą po 
Komunistų1 Partijos vadovybe ir 
huvėrtė kapitalistinį vergijos; 
'jungą ir ddbar sėkmingai buda- 
yoja socializmą. • 1

5 ’ t*' > •

• (Tąsa, 3-čiam pusi.) į’
■1 ' —--------------------------- -------- 1 )

Oro Baironas Gatavas

COURTNEY, PA.
labaiLietuviai jaunuoliai 

pradėjo ženytis; į du mėnesiu 
laikot apsivedė 'Juozas Vilušis, 
Helen Vilusiutė, Ona Nakuto- į 
kis—su lietuviais; Jurgis Bu- 
gąlukas su itale Victoria Zu- 
keska; su slovakų tautos ypa- 
tomis—-5 poros. Vis mūsų
draugijų narių vaikai. ‘

 ,___  -..Oro 
maži pereina į komuMstu eilės. įaHūnas ^uriuomi koman- 
Dar yrą ir tokių salių, kuriose * . . ’ _T. ~_________ ,
iki šiam ląikūi buržuazija įip-14ierius O. W. Settle 11 kele- 
siėjo be socialfašistų pagalbos. ; tas profesorių skris į stFa- 
Pavyzdžiui: Kanadoje1 socialia- tosferą, jau .paruoštas. . Jis 
šištus tiktai dąbar buržuazįja J-turj 600,0Q0 kubįškų pė- 
šaukiasi į pagelbą, tam tikslui ;!cįu įtalpos ir daug dides- 
sutvėrė socialfašistų organj^ącį- „v
ją. po vardu “Canadian Coopera
tive CornmonwfcAlth Federation1’ 
iv propakahūos vai-ymdi užvso^ 
cialfašištų bloką pjfnąudojfi dū- Mosklinjnjkai įnąųo išsikelti 
džiausį Kanados bmžUazinį laik> į orą 54,000 pėdų aųgscio,.

. GįHICAGO, .,111

iriis yra už tą, kur i uom pro
fesorius Piccard skrido į 
stratosferą š y ė ic a r i jo je.
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BROOKLYN LABOR LYCEUM' SOVIETU ŽUVIS

Ko

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metus.

Amerikoje “Priekalą” galima ii- 
sirasyti taipgi per “Laisvę”

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų įr 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Aye.

Tel., Stagg 3847

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 1934, $18.75.
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Inc.

420 So. St., Phila., Pa.

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą

Į’enkįų Rūšių žuvys
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

Už $5,75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

. “LAISVE”,
427 Lorimer Sto Brooklyn, N. Y.

Antrad., Rugpjūčio 8, 1933

Kapitalizmas Įgauna Gengsterinį Pobūdį DRAUGŲ ŽINIAI '“Keleivis” Prašovė
Kaip Tik pro Šalį io

čia

priminti, kad konfe-
•mivinfne prastai iš spaudos.
čl | / »j V 1 v L vJ o ’

Tai čia A. S. pakartos daringą kovą.

a

6

ir nuo drg. Petrus
kų, o jis patsai gaudė, bet Ii-1k(wičiaus $L □

Balsai iš Toliaus

katroj pusėj

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD.

R e a d i n go

Bali

Fašistinis Teismas

i 
|

gne- 
ir jei

ko už tai teismo išteisintas. 
O kur kiti miestai ir tų mies
tų ponai, kurie milionus mies
to pinigų susikiša sau į kiše- 
nius.

“Keleivio” šū- j 
S. nebuvęs Ru |

. SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ur ūsai nebūtų, ar kokiai 
------izacįjai nepriklausytų, tu

ri griebtis šitą brangų K. Mark
so paliktą ginklą, “klasių kovą,”

“Keleivis” num. 30 savo ap- 
algoj smarkiai 1

kusi jose 
kė vesti 
lykus.

Tenka
rencijoj dalyvavo trys delega
tai ir nuo šv. Jono draugijos. 
Jie podraug pasisakė už soli-

valdžioje 
geng- 
kitais

close of 
15,550,- 

lived on
was

atjausti !bar paduodu anglų kalboj:
nf/Api n la J H r~\______2. •___ __ a___  _ 11 n. _ _

c I UU vuv VACIUJ- • $

jamjants of Russia engaged in col- v0 būvį.

Iš
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los

Base

$ 
I 
I
I I L«i

ir fašistų 
nuošimčiai

O štai antras faktas, del ku
rio smarkiai mane kritikuoja 
“Keleivis:” >

“Have any American

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
ir vienbalsiai pasisa- 
kovą už minėtus da-

retežius ir atsiekti galutiną dar
bininkų laimėjimą.

Vairas.

Trečias Puslapis

Visame kapitalistiniame pa- vo užpuolimą del grobio, bet j 
šaulyje buržuazija per savo juos persekiodavo pati kapita- 
Ąpaudą didžiuojasi savo civi
lizacijos vaisiais, ruošia tam 
tikslui ištisas eiles parodų, iš
stato tobuliausias mašinas, pa
rodo, kaip jie gamina prekes, 
parodo kiek turi mokyklų, 
kaip plėtojasi pas juos menas, 
kultūra ir t.t.

Vienu žodžiu, pasižvalgius 
po tokius buržuazinius insti
tutus nesusipratusiam darbi
ninkui išrodo, kad visas bur
žuazinės valstybės aparatas ir 
technika yra pastatyta ant to
buliausių pamatų ir kad tas 
tikrai neša žmonijai civiliza
ciją ir laimę. Bet jeigu bent 
truputį žvilgterėsi į tuos bur
žuazinius institutus iš kritikiš- 
kosios pusės, tai pamatysi,, kad 
tay viskas ką rašo ta buržua
zinė spauda, ir kas yra išstaty
ta tuose instituose, yra tiktai talistinės formos. Pavyzdžių 
bjauri buržuazinė reklama, o tam yra šimtai. Gengsterių 

vadai yra milionieriai: Al. Ca- 
pone ir kiti visi gengsteriai ir 
kidnaperiai.”

listinė valstybė, nes ir patys 
gengsteriai būdavo daugiau
siai pavojingi stambiems ka
pitalistams, už tai juos tuo
met ir persekiodavo kapitalis-I 
tai. Bet dabar gengsterizmas į 
įgavo organizacinę formą, kur I 
gengsterizmas virto plati or- 
ganizacija labai plačiai api-j^įa 
manti ir tos organizacijos L„:„

, , S 1 o •priekyje stovi gana stambus 
kapitalas, kaip viršui minėta 
bilionai dolerių platina gengs- 
terizmo idėją. Milionai dole
rių įvesdinta į visokios rūšies 
prostitucinius kliubus, taip pat 
milionus dolerių stambusis ka
pitalas skiria gengsteriams del 
naikinimo smulkesnių kapita
listų įmonių. Tokiu būdu jau 
šiandien daugeliui netenka 
abejoti del gengsterizmo kapi-

Rašo F. Buknys
Sekantį sekmadienį įvyksta 

'du dideli darbininkiškos spau
dos naudai piknikai: Wilkes j

ir Worcester apielinkė- A_ g> būk aš, Barre 
se.

I Visi 
! mianti 
•pintis, 
įvyktų

revoliucinį judėjimą re- 
darbininkai turėtų rū- 
kad tiedu piknikai pa- 
kuo geriausia. Iš toli- 
miestų ir miestukų rei- 

važiuoti organizuotai, bu-i 
Pigiau bus nuvažiavimasJ 

ir geresnis draugiškumas ben
drai važiuojant. Stengkimės, 
kad kuodaugiausia nusivežti 
katalikų ir tautininkų darbi
ninkų. šie mūsų piknikai yra 
ne tik pasilinksminimo suei
gos, ale kartu ir ii. 
skleidimas darbininkuose. Bus 
gerų prakalbų ir bus platina
ma darbininkiška literatūra.

užsipuoliau ant jo; sako, kad 
“Keleivis” teisybę rašęs, ką 
žmogus pasakojo, apie Rusiją. 
Bet “Keleivis” ne tik vardo 
nesumini to žmogaus, bet net 
nei slapyvardžio.

Kita, tai “Kejeivis” rašo, 
kad A. S. ėmė faktus apie So- 

Ivietų Rusiją iš “Worcester 
'Evening Gazette,” kaipo iš ka
pitalistiškos spaudos. Taip, 
aš paėmiau porą faktų; bet 
jie nebuvo imti taip sau pa- 

. Buvo spe
cialiai klausimai statomi spau
dai ir ten pat duota atsaky
mai.
antru kart, kad “Keleivis” aiš '

komunistiškoj spaudoj būna ir 
pasigyrimų maža kiek; bet 85 
nuošimčiai yra teisybės. O 

ikai socialfašistų
, 'spaudoje, tai 85

purvų ir melagingų aprašymų.
Ką tik jie iš kur sustveria, 

kritikuoja ir drebia ant Sovietų “Ru- 
bereikalingai S1JOS- ’

Iš Lietuvių Darbininką Suvie
nyto Fronto Konferencijos ' 
Toronte

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

- -t- ■- .............. : - ■ '.......... . 11 ’
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Visuomet buržuazija 
džiuojasi technikos išradimais. 
Bet niekur neparodo, kad ji 

. Au tais technikos išradimais 
neša žmonijai laimę. Parodo, 
kaip tos mašinos sukasi, kaip 
mašinos gamina tuos produk
tus, už kuriuos vėliau kapita
listai susikrauna milžiniškus 
turtus, bet neparodo, kad tie 
darbininkai, kurie pagamino 
tas mašinas ir kurie jas valdo, 
dažniausiai nieko neturi, jų 
šeimynom grūmoja badas ir vė 
liau išnykimas.

Šiandien visame kapitalisti
niame pasaulyje vyksta kas
dien tūkstančiai įdomių scene- 
rijų, užpuolimai ant bankų, 
gengsteriai šaudosi tarp savęs 
ir užpuldinėja ramius gyven
toju^ ant gatvių;
sėdintieji susirišę su tais 
steriais, raketieriais ir 
gaivalais.

Vaidininkai milionais 
bia visuomeninį turtą,
juos kada ir paklibina už' tai, 
bet dažniausiai teismai juos 
už tai išteisina. Bet buržua
ziniai vadinamieji “kultūros 
institutai”- neparodo to kapi-

Kyla klausimas, kodėl gen
gsterizmas taip gali plačiai 
plėtotis? Už tai, kaip mes 
matėme viršuje, kad jį propa- 
ganduoja stambusis kapitalas 
ir įgauna jis kapitalistinę for
mą, o šalę kapitalistinės for
mos įgauna valstybinio pobū
džio. Argi nepradeda buržu
azinė policia, teismai, miestų 
galvos, palaikyti tamprius ry
šius su gengsteriais? Policija, 
teismai, miestų ponai palaiko 
gengsterius todėl, kad ir jie 
patys gengsterizmu užsiiminė
ja. Toronto mieste 6 polic- 
monai tapo sugauti krautuves 
plėšiant. Policijos “čyfas” 
Draper davinėjo ginklus geng
steriams, kad eitų plėšti ban-!

Yra draugų, kurie ir toliau 
būdami labai moka : 
dienraščio sunkią materialę ' 
padėtį ir rūpinasi teikti , 
pagelbą. „

Drg. Joe Calvin, iš Koko
mo, Ind., rašo: “čia randate 
$8 čekį. $2 duoklės į ALDLD, 
$5 už “Laisvės” prenumeratą 
ir $1 auka “Laisvei.”

Gi draugas A. Beleškevi- 
čius iš Cambridge, Mass., ra
šo : “Aplaikiau paraginimą 
atsinaujinti “Laisvės” prenu
meratą... čia randate čekį 
$6. Už “Laisvės” prenumera
tą $5. O $1 auka spaustuvės 

(reikalam.”
Drg. D. M. šolomskas iš 

Pennsylvanijos parvežė aukų 
nuo drg. S. Pečiulio, iš Mar
lin, Pa. $10 ir A. Kazoko iš 
Shenandoah’ $1. Iš brookly- 
niečių gavome nuo drg. Poš- 
kaičio $1

Turėtų būti suprantama 
kiau suprastų; gal lietuvių kai kiekvienam darbininkui, kad 
boj jam buvo neaišku, tai da- tiktai bendrai suvienijus savo 

. spėkas su kitų tautų darbi- 
“Question: Are all the peas- ninkais, galėsime pagerinti sa- 

'. Jeigu mes nesiorga- 
nizuosime, jei pavieniai tiktai 
reikalausime, tai niekuomet 
nieko nelaimėsime.

m Tenka priminti, kad . “Kul
tūros” draugija taipgi buvo 

/kviesta į konferenciją net per 
du laišku, bet tie ponai ant 
tiek yra “kultūringi,” ant tiek 
pasitenkinę valdančiąja klase, 
kad visai nebenori prisidėti 
prie bedarbių reikalavimų. Tie 
sa, mažai pas juos yra eilinių 
,narių, tik generolai pasilikę be 

Tad patiems genero
lams yra peržemas darbas eiti 
kartu su bedarbiais.

B. K.

ilective farming?
“Answer: At thė 

1931 it is said that 
000 peasant families 
collective farms; this 

I about 62.3 per cent of the to
tal number of peasant fami
lies.”

Bet kapitalistų vyriausias 
tikslas palaikyti gengsterizmą, 
tai rymo ant to, kad jie su 

____  .. _ pagelba gengsterių gali gintis, 
talizmo supuvimo, niekūr ne-1 sau nepageidaujamų, konku- 
rasi, kad buržuazinėj valsty- rentų ir vyriausiai ateityje bus 
bėj nors kur būt pašvęsta bent vienas iš patogiausių įrankių 
vienas pavįlionas, kur persta- slopinimui darbininkų judėji- 
tytų tikroje formoje kapitalis- mo. Streikuose jau senai ka- 
tinę pramonę, ir tą visuomeni- pitalistai naudoja gengsterius, ! 
nį moralės supuvimą.

‘‘PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėj’imui lietu
vių praletarinės literatūros, savo skiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko{ SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 men.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50. centai, 
mėnesiams—75 c., atskiras egz. 
15 centų.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj ir kitur

Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,
atskiras egz. 10 centų.

v __  , be-
jcome citizens of Russia during ’armijos, 
'the last three year$?

“Answer: It is estimated by 
unofficial observers that about 
2,000 Americans have become 
citizens of Russia during that 
period.”

Taip pat pasakysiu “Kelei
viui,” kad jeigu A. S. neturė
tų teisingų faktų, tai A. S. ži
notų, kur susilaikyti.

Kitas “Keleivio” šūvis, tai 
kad į “Laisvę” rašinėja koki 
“komunistėliai.” ?

Bet aš pranešiu “Keleiviui,” 
kad A. S. nėra komunistas,į.iįik 
žmogus sekantis visokią spau
dą ir matantis, 
yra teisybė.

Štai dar kitas 
vis,—tai kad A. 
sijoj ir dar užtariąs už Rusiją.

Taip, šiuom tarpu ten nesi
lankiau, kaipo darbininkų ša- j 
lyje, bet teko lankytis “Rusi- I 
joj” 1920 metais, daugiausia I 
Sibiro kraštuose, taipgi teko 

! pasiekti ir Leningradą. Taigi 
I čia “Keleivis” turi klaidą, kad 
i aš ten nebuvęs. Buvau ten į 
i net, kada upeliai kraujo bėgo

( “Rusijos” darbininkų iš 
i vienos pusės, ir svetimų šalių 
i kariuomenės * ir baltagvardie
čių, iš antros pusės,— susikir
timuose Sibiro kraštuose.

A. S. irgi smarkiai kritikuo
jamas už tai, ką jis pasakė 

į apie valgių pardavinėjimą rin- 
nesuprantama ta 
bevardžio svečio

: jis 
užkaitė vedlug tos

Draugų
Drg. K. PlaceniS, iš Toledo, 

Ohio, rašo: “Brangūs Drau
gai! Siunčiu čekį, sumoje $11, 
kuris dalinasi: $10 už dvi 
“Laisvės” prenumeratas ir $1 
aukoju į “Laisvės” popieros 
fondą.”

Drg. Pranas Jočionis, iš Det
roito, rašo:

“Šiame laiške randate mo
ney Order vertės $6. Penki 
doleriai už “Laisvės” prenu
meratą, o $1 auka “Laisvei” .

Drg. J. S. Rainys, iš Philadel 
phijos, rašo: “Prisiunčiu $10, 
kuriuos paskirstau sekančiai: 
$5 už “Laisvės” prenumera
tą, $1 “Laisvei” auka, $1 auka 
politiniam kaliniam, $1 prieš-; 
fašistiniam darbui, $1 jaunuo— ar 
lių mokyklai ir $1 Komunistų I 
Partijai.”

Puikus draugų atsiliepimas 
momentu, i 

j Būtų gražu, kad kiti dienraš
čio skaitytojai pasektų augš- 

; čiau paduotus draugus.

kurie eina apsiginklavę ske- 
, bauti ir vedasi su savimi nesu- 

Kode! kapitalizmas nėkovo- sipratusių darbininkų dalj> at. 
- . _ . - . . .. ilieka provokatorių rolę demon

stracijose ir visur, kur tiktai 
pasireiškia bent kokia kova 
už darbininkų būklės pageri
nimą. Ateityje, kuomet prieis 
prie atviro susikirtimo darbi- ( 
ninku ir kapitalistų už įstei-: labai spaudžiančiu 
girną komunizmo, tuomet ka
pitalistai naudos gengsterius 
kaipo paskutinę apsigynimo 
priemonę, ir del to netenka 
mums abejoti; mes matome 

fašiz
mas svarbiausiai rymo ant 
gengsterizmo, kurių gyvuliš
ką instinktą išauklėjo buržu
azija per savo spaudą, meną, 
mokyklas, bažnyčias ir t.t.

štai kodėl gensterizmas vir-

ja prieš “gengsterizmą?” Aiš 
kus dalykas, kad kapitalizmui. 
yra naudingas gengsterizmas 
tai už tai kapitalizmas ir pa
laiko jį.

Buržuazinis menas visas 
žmonių mintis stengiasi pa
sukti į gengsterizmą. Prade
dant mažais vaikais, buržua
zinėje mokykloje skiepijama 
vaikams dolerio idealas, kad 
kiekvienas gali būti turtingu, 
bile jisai tiktai nori, ir pra- laiškiai, kad Vokietijos 
turtėjimui yra šimtai progų. 
Jaunuoliams brukama gatvi
niai žurnalai, kur tų žurnalų 
visas turinys pašvęstas apie 
plėšikus, kaip tie plėšikai at
ima pinigus, kaip vartoja gink
lą laike užpuolimo ant savo to kapitalistiniu ir valstybiniu 
aukos. Judžiuose tas paro- ginklu, 
doma judesiais, kad geriau I 
jaunuolis prisižiūrėtų ir galė
tų pavartoti tas pačias taisy
kles, kuomet jam pačiam pri
sieis panaudoti tą profesiją. 
Kur tiktai nepažvelgsi, gengs
terizmo pamokų buržuazija 
nesigaili; tam tikslui skiria bi- 
lionus dolerių visokiem gatvi
niams šalmštams ir judžiams. 
Jeigu pažvelgti į gengsteriz
mą istoriniai, sulyginus gengs
terizmą kelis desėtkus metų 
atgal, tai šiendien mes maty
sime, kad gengsterizmas įgau
na visai kitokį pobūdį, negu 
kaip kad pirmiau turėjo.

Pirmiaus gengsterių užpul
dinėjimas pasireikšdavo daž
niausiai tiktai keleto asmenų 
susitarime, kur jie padaryda-

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedalioje, 3 Rugsėjo-September, 1933
PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaites; AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtes.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą

Bet darbininkų klasė turi 
milžinišką jėgą. Apsidirbs ji 
su kapitalizmu ir su visomis jo 
apsigynimo priemonėmis 
įsteigs beklasę visuomenę.

Vairas.

--------------- ko j. Man
V n ,vl • Nff • n 1* “Keleivio” ueva.ru/au s 
Ką Reiškia Masių Spaudimas pasaka ir aš jai netikiu: 

tą puodą
mėsos; jis ją tiek persūdė, kad 
viralas su ta mėsa paliko toks 
jsūrus, kaip tos “Mirties Jū
ros,” esančios būk toje vietoje, 
kur nugrimzdę Sodoma ir Go- 
morra už gyventojų nuodė- 

!mes.
1920 m. man lankantis mies1 

dėjimu silpnina darbininkų ju-1*? .^^!se’ ^uom tarPu (laike 
ir dėjimą. Mes žinome, kas silp- ^^2"™

nina darbininkų judėjimą, tas 
1 stiprina kapitalistinės vergijos 
pančius.

Dažnai darbininkai nemato 
tų klaidų, kurias jie padaro per 

i tokį savo apsileidimą, arba sta
čiai pasidavimą tokiom buržua
zinėm socialfašistų vadovybėm.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Kiekvienas darbininkas, ku

ris savo širdyje linki darbinin-1 
kams gero, bet mano, kad su j 
masiniu spaudimu nieko begali
ma atsiekti, jisai daro didžiausią 
žalą visai darbininkų klasei,

LONDON. — Gauta 
nia iš Vokietijos, kad Karl
sruhe teismas nuteisė vie- 1 Kas save skaito marksistu, kam 
ną darbininką kalėjiman už rūpi darbininkų šviesi ateitis, 
tai, lUd jis nepakėlė rankos, tas, kurųįsai nebūtų, ar kokiai 
kada buvo griežiamas “De- °5gaViza? .. .- 
utcnland uber Alles’’ (Vo-:ri ., . ,Į. v . . x. so paliktą ginklą, “klasių kovą,
kietlja tirs visų), šią pa- jr jU0 kas(jįįen spausti valdančią- 
triotinę dainą dar išgalvo-' ją klasę, nes tiktai tuo ginklu 
jo kaizerio laikais. * ' bus galima sunaikinti vergijos

.ąunku; taipgi teko atlankyti 
miestas Baku. Tiedu miestai 
yra ant gelžkelio linijos, jun
giančios Juodąsias su Kaspijos 
jūromis. Taipgi man tekb pa
siekti Sovietų Respubliką iš 
Azijos šalies, kur teko praleis
ti keletas metų.

A. S., sekdamas visokių pa
žiūrų spaudą, numato, kas tei
singiau rašo del darbininkų 
klasės, už jos kovas, už geres
nį pragyvenimą ir t.t. Beje,

Risis J. Bago- 
čius su Charley 
Vasil kumš- i 
č i u o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galuper

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLĘR CO., 1213 N. Broad St-, Philadelphia, Pa.

2. ELEKTRIKINIS ĖANJO LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanojo John Bakenas, 216 Girard Ave.,

U > > ’ ■ . . 7 » • •

Philadelphia, Pa.

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUSAI IŠEIS IŠ ŠIŲ VIETŲ:
1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 

St., Phila. 1-iną vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-iną vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų. -

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas negalės įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susirinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.. .

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No, 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir puse už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite kebu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei i kehą 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Ketvirtas Puslapis Antrad., Rugpjūčio 8, 1933

į Nežmoniškas Išnaudojimas SiuvykloseT

PRANEŠIMAI Iš KITUR

pasrt

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St

i

Avė.;
ir So-;

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitų jdomiy 

dalyky.

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti anie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.

Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 
kova., čia rasite žinių apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos. •

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaulcit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos 14 sekcija ren

gia pikniką ant Ališausko farmos, 
24310 Highland Rd., nedėlioję, 13 
rugpjūčio (August). Pradžia 10 vai. *r 
ryte. Prie įžangos tikieto bus duo
damos trys dovanos: 1. Gyva avis, 
2. kumpis ir 3. gyvas gaidys. Kal
bės komunistų kandidatas į miesto 
majorus, I. O. Ford. Taipgi bus įvai
rių žaislų, baseball, virvės traukimas 
ir kitokių.

KELRODIS: imkite Euclid Village 
karą iki Dillie Rd., važiuokite į kal
ną po tiesiai Metropolitan Park, ant 
Highland Rd. antra Farma. Įžajiga 
10 centų. Kviečiami visi atsilankyti.

(184-186)

mas įvyks Aug. 8 d. kaip 8 valandą 
vakare, 29 Endicott St. Narės, ma
lonėkite dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. ( . j

Fin. Sekr. D. Lukienė.

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

GREAT NECK, N. Y.
LDSA 64. kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 9 d. rugpjūčio, trečia
dienio vakare, 7:30 vai. vak., pas d. 
V. Adomonienę.

95 Steam boat R. Great Neck, 
N. Y. Kiekvienos narės yra būtina j 
pareiga dalyvauti šiame susirinki- ' 
me, nes daūg svarbių klausimų tu
rime aptarti.

Org- A. B.
(18-186)

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kp. mėnesinis susirinki-

bo valąndas arba pakėlus dar
bininką algas.

Kada darbininkai ?iš streiko 
grįžo į darbą, tai darbdaviai 
tuliemfc iš ją dar numušė al
gas, o kitus darbininkus išme
tė iš darbo.

Dabar aiškiai matome tų 
pardavikiškų vadų darbus.

Darbininkai turi žinoti, kad 
jie turi savo uniją, kuria yra 
Industrial Needle Trades Un
ion of Canada. Kiekvieno iš 
mūsų pareiga su ja eiti, jai 
priklausyti, nes tik ji pasiry
žusiai kovoja prieš bosus, už 
darbininkų interesus.

Siuvėjas.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

Tuojaus gaukite
.» SI? knygą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

J. ŠUKYS

Su Amerikos Drg. Darbininkais Atsisveikinant
Skiriantis su draugais darbininkais, su damas: “Jūs privatinių laikraščių redakto- 

kuriais apie trisdešimt metų darbavomėsi, riai L.S.S. nariais būdami, 
daug kas norėtųsi pasakyti. Įvairių mo
mentų tame judėjime teko pergyventi. 
Džiaugtis pasisekimais ir j ieškoti išeities 
sunkion padėtin atsidūrus. Čia noriu pri
siminti nors keletą dalykėlių iš praeities, 
kad lengviau būtų orientuotis, kas dedasi 
dabar.

Tik atsiminkim^ brangūs draugai, tas lai
mingas valandas, kuomet tuo kūdikišku 
džiaugsmu mūsų širdis tvaksėjo, kada pir
mutinį darbininkų laikraštį “Kovą” išlei
dom Amerikoj! <Dabar, 28 metams prabė-i 
gus, tas dalykas nebeišrodp taip svarbus ir 1 
didelis. Bet tuomet, ką tik atvykus iš Lie
tuvos tamsybėj, prietaruose paskendusių 
kaimų, kur kunigas, caro žandaras ir koks 
nors turčius buvo auklėtojais, mokytojais 
ir absoliučiais valdonais mūsų proto su
manumo ir žinojimo, kur daugeliui iš mū
sų, apart maldaknygės ir sapnininko, ne
buvo tekę nieko daugiau skaityti, “Kova”, 
pačių darbininkų leidžiamas laikraštis, bu
vo mūsų mokytoju ir vadovu. Akstino mus 
protauti, pažinti save ir savo padėtį. Dir
va buvo plati, bet buvo didžiausias trūku
mas žinojimą turinčių žmonių.

Paskiau L.S.S (Lietuvių Socialistų Są
jungą) subudavojome, dar paskiau Lietu
vių Progresyvių Moterų Susivienijimą, Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugiją su
tvėrėme. Jieškojome žmonių, kad mus pa
mokintų, kas veikti, kaip veikti. Garbino
me juos, džiaugėmės bi ką mokytą gavę į 
vadovus. Nežinojome, kad ne visi mokyti 
darbininkams tinka į vadovus. -

Turėjome Šliupą, Širvydą, Olšauską pir
moj mūsų organizacijoj. Jie mėgino mus 
vesti savų idealų keliais. Supratome, ne- 
sidavėme, pabėgo jie. Atsirado Antonovai,; 
Michelsonai, Bagočiai, - šeštokai, Svitskiai. 
Jie “mokyti”, jie vadovavo-šienavosi mūsų 
organizacijose, kaip kuris išmanė ir suge-

neturėtumėte 
siekti mūsų ‘Kovą’ savo tarimais varžyti.” 
Grigaitis tuoj pasiskubino kitus savo kole
gas persergėti, sakydamas: “Ar jūs girdi
te, ką tas metežninkas kalba?” Ir kuomet 
norėjau jų (redaktorių) galutinų nutarimų 
posėdyje dalyvauti, neatsimenu, kuris iš 
jų pasakė: “O, ten bus tiktai literatiniai 
dalykai aptariami, nėra reikalo jums ten 
dalyvauti.” Nedavė antrašo, kur tas posė
dis turėjo įvykti. ?

Paskiau bent kelis kartus turėjome d. Vi- 
diką padrąsinti, kad neklausytų privatinių 
laikraščių redaktorių patvarkymų, o vestų 
“Kovą” taip, kaip L.S.S. nustato liniją.

Tuo klausimu nemažai susikirtimų buvo, 
net iki tam davesta, kad Meriden, Conn.,- 
L.S.S. kuopa sumanymą referendumui pa
davė, kad sustabdyti “Kovą”, o paimti vie
ną iš privatinių laikraščių L.S.S. organau- 
ti. Žinoma, tas nupuolė (žiūrėk 1915 m. 
“Kovos” komplete.). 

f 

Dar ir d. Kapsukui atvažiavus 1916 ir 
1917 metais, pažiūrėkite tų metų “Kovos”, 
“Laisvės” ir kitų kompletus, matysite, ko
kia kanonada buvo vedama. Ką jie bom
bardavo? Bombardavo “Kovos” poziciją ir 
pačią “Kovą”, kad ant “Kovos” griuvėsių 
savų laikraščių pozicijas subudavojus—su
stiprinus.

Rusų Revoliucija ir Mūsų Judėjimas
■ ... 1 

Rusijos revoliucijai prasidėjus, po caro nu
vertimui, L.S.S. P.K. sušaukė platų L.S.S. 
veiklesnių narių ir veikiančių įstaigų posė
dį pasitarimui ir ir revoliucijos eigoje ko
vojančių partijų pozicijas išaiškinti. Žiū
rėk balandžio mėnesio 1917 m. “Kovos” 
komplete, kaip Bagočius, Michelsonas, PrūV 
seika, Hėrman-Purvis, Račiūtė visu įnirti- 

bėjo, kol supratome, kad ir šitie “mokslin- mu drg. Kapsuko įneštąją rezoliuciją bol- 
čiai” savo asmeninei naudai “mokina.” Su- ševikų taktiką kovoje su Kerenskio valdžia 
darėme sąlygas, kad tie ponuliai neberado užginančią, atakuoja, 
sau vietos mūsų organizacijose.

Grigaitį susilaukėme, ant kurio už visus 
daugiau vilties dėjome. Ketverius metus 
mokyklon leidome, kad tikrai mokytą va
dovą turėti. Mat, mes bemoksliai darbinin
kai manėme, jog tik augštus mokslus iš
ėję teisingais ir gerais vadovais tegali būti. 
Šveicarijon mokintis leidome. Iš darbinin
kų surinktais pinigais jį išmokinome. Tą 
ir jis pats galėtų pasakyti.

Atvažiavo Prūseika, prie “Laisvės” ap
sistojo. Grigaitis iš Šveicarijos sugrįžo, 
reikėjo “Naujienų” bendrovę organizuoti. 
Mat, “Kova” tai “nutarimų, protokolų”.

Gerai padarytų 
“Vilnis” ar “Laisve”, kad paimtų iš “Ko
vos” kompleto ir perspausdintų visą to po
sėdžio procedūrą, tegul draugai pamatytų! 
ir atsimintų, kokie ‘jų” vądai ir anuo lai
ku buvo, keno reikalus jie gynė. J

i 
Pasauliniam karui prasidėjus, kuomet so

cialistų vadai paliepė darbininkams eiti ka
pitalistų tėvynę ginti, darbininkai pasiprie
šino jiems. Išmesti likome iš Socialistų 
Partijos. Į Komunistų Partiją perėjome. 
Grigaičiai, Michelsonai, Bagočiai, Purviai, 
Račiūtės ir kiti jų tipo žmogystos nuėjo 
atvirai valdančiajai klasei parsidavinėti, 
nuo ponų stalų puolančius trupinius rinkti.
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kaip jie sakydavo, “organizacijos leidžia- įsitikinimu,^ jiems ne pakeliui suf 
mas laikraštis.” čia' suvažiavimų nutari
mais ir priimtomis rezoliucijomis nustato
ma linija. Ir kaip gi, augštus mokslus iš
ėję žmonės bemokslių nutarimų turėtų 
klausyti!

Mūsų “Kovą” ir ant toliau apsiėmė d. Vi- 
dikas redaguoti. Kuomet Grigaitį prašiau 
apsiimti, atsakė, kad jį miegas ima apie tai 
prisiminus. Tik vėliau paaiškėjo, kas jam

darbininkais toliau eiti, nes darbininkai ne/ 
beklausė jų.

Taip kaip Šliupui, Sirvydui, Olšauskui iš 
darbininkų eilių išėjus, tos darbininkų eilės 
švaresnėmis pasidarė, taip Antonovui, Jur- 
gelioniui, šeštokui, Račkauskui, .Svirskiui, 
Kiaulėnui apleidus) dar daugiau'nuo neti
kusio darbininkų judėjime elemento apsi
valėme. , Michelsono, kaip ir Grigaičio iš
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, rūpėjo. : Jam rūpėjo nuosavas laikraštis darbininkų eilių pasitraukimas nei kiek
gurėti, ir^turi “Naujienas.”

Keturiems taip, vadinamiems socialistų 
laikraščiams atsiradus, sumanyta juos 
šiaip taip kokiais nors nutarimais tarp sa-f 
vęs surišti, kad vienas kitam neprieštarau
tų ir darbininkų judėjime betvarkės nekel
tų. Tai taip darbininkai manė. O tų pri
vatinių laikraščių redaktorių, kaip vėliau 
paaiškėjo, kitokių mierių būta. Jų tuomi 
norėta “Kovos” dominuojančią darbinin
kuose įtaką aprubežiuoti, ir per tai savo 
redaguojamiems laikraščiams pirmenybę 
išsikovoti.

Tas paaiškėjo laike L.S.S. Suvažiavimo 
Philadelphijoj, tuo reikalu redaktorių pasi
tarimams prasidėjus. L.S.S. Pild. Komite
to sekretorium būdamas, įsimaišiau, saky- 

nebenustebino mus. Žinojome, ką Grigai
tis savo artimiemsiems aiškindavOj kad 
“socializmo plėtotės dirva vidurinė klasė 
turi būti, nes ji daugiau už proletarus ap- 
šviesta, kultūringesnė, greičiau socializmą 
suprasianti, mažiau joje tereikėsią dar*' 
buotis.” Na, ir daugiau ištekliaus" turinti, I 
greičiau socializmo propagandos lėšas pa
dengsianti. Proletariatas, sulig Grigaičio 
teorija, tik nusveriamuoju balastu-sunku-j 
mu einamose ir būsiančiose klasių kovose/ 
būsiąs. Kitais žodžiais sakant, proletariat 
tas tuo įrankiu, tąja jėga tebusiąs, kurią 
vartojant vidurinė klasė sau teisės,7 gerbu-J 
vį išsikovos. Prie to jis ėjo, ir dabar tebei-į 
na. Tokios teorijos jis mėgino ir 
išmokinti!

manę'

(Daugiau bus)

pina ir trukdo judėjimą, jų 
kovas.

Kadangi Toronte yra nema
žas skaičius lietuvių siuvėjų, 
tai visiems yra žinoma, ką lai
mėjo darbininkai, kada so- 
cialpardavikų vadai išvedė į 
streiką apie 2,000 darbininkų. 
Jie, darbininkai, nieko nelai
mėjo.

Prieš streiką, tie vadai kal
bėjo darbininkams gražiau
siais žodžiais, apie didelius lai
mėjimus. Didžiuma darbinin
kų jiems patikėjo ii’ visi pasi- 
rįžusiai išėjo į streiką. Paskui 
pamatė.

Dar vienas dalykas, kuris 
Dirbant po 7 aiškiai parodė social-fašistinių 

Įvadų pardavikiškumą, tai tas: 
kada laikydavo masinius mi
tingus, tai prie durų pastaty
davo policiją. Numatę na
rius iš kairiosios unijos, su po
licijos pagelba neįleisdavo į 
mitingą. Kodėl jie bijosi tų 
darbininkų? Todėl, kad tie 
darbininkai neparodytų ki
tiems savo broliams pardavikų 
tikro veido.

Turėtų būti aišku kiekvie
nam darbininkui, kieno reika
lus gina socialfašistinės unijos. :

Ką gero darbininkams pa
darė toji unija, kada didžiu
ma darbdavių pasirašė kon- . 
traktą su unija? Absoliučiai 
nieko. Vadai tos unijos ne-1 
statė darbdaviams jokių reika- | 
lavimų, kad sutrumpinus dar- .

TORONTO, Ontario. — Nie
kur turbūt nėra tokio bjauraus 
išnaudojimo, kaip čia, prie 
kriaučių. Dabartiniu laiku 
dirba didžiuma darbininkų, 
gaudami atlyginimo į valandą 
po 15-20c. Skubinimo sistema 
įvesta nepakenčiama. Darbo 
valandos be galo ilgos. Darbi
ninkai dirba ne mažiaus po 
12-14 valandų.

Atsiranda tokių darbininkų, 
kurie sako, jeigu uždirba į sa
vaitę po 12-15 dol., tai labai 
gerai. Bet mes turime atsi
minti, kad iš vienos savaitės 
darbo faktinai yra dvi savai
tės, kadangi dirbama labai il
gos valandos. ’ 
valandas į dieną, vietoj dabar 
dirbančių 50 darbininkų, galė
tų. dirbti 100.

Negana to, kad darbdaviai 
nuvagia darbininkų algas, ver
čia dirbti ilgas valandas, bet 
dar ir kitokiais būdais darbi
ninkus išnaudoja, visaip iško- 
lioja, išjuokia, o ypačiai prie 
merginų arba moterų tokius 
šlykščius žodžius vartoja, kad 
negalima pakęsti.

Kuri mergina darbdaviui 
patinka, tai jis prie jos taiko
si visokiais negražiais tikslais. 
O jeigu mergina atsisako pil
dyti bosų pageidavimus, tai 
dažnai tokią išvaro iš darbo. 
Atsiranda tokių darbininkių, 
kurios, vargo verčiamos, sutin
ka pasiduoti bosams.

Mes, darbininkai, turim rim
tai pagalvoti, kodėl mes esa
me taip sunkiai išnaudojami. 
Kodėl darbininkai, išmesti iš 
dirbtuvių, kenčia badą ir šal-. 
tį? Surasime, kad tai del sto
kos darbininkų organizuotu
mo. Reikia stiprinti savo dar
bo (revoliucinės) unijos. Dir
bą darbininkai, turi būti į jas 
organizuoti, per jas turi ko
voti. O nedirbą darbininkai, 
turi -organizuotis į bedarbių 
judėjimą.

Toronto didžiuma siuvėjų 
priklauso socialfašistinėm uni
jom, kaip tai, Amalgameitų ir 
Garmentiečių. Tos unijos .yra 
pardavikiškos. Jų vadai tar
nauja kapitalistams. Jie slo-

236 pusi, raito, au paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I RARKĮK Dept. A., Box 120.J. DARMJd, General P. O..
NEW YORK, N. Y. <

SPAUDOS PIKNIKAI
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ĮSITĖMYTI ŽEMIAU PADUOTUS PA

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS.

DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO ČHORAI 
Lenktynės plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais 
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUDIS ‘POTEMKIN

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Visas Wilkes Barrels ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtės, dainuos šiame piknike.

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras t**

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

i Tai bus trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja
Kalbės Johnnie Orman, “laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Bubnys, “Laisvės” Administratorius 

Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball
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Penktas Puslapis

VIETINĖS ŽINIOS
, Virš 400 Darbininkų 
' Netenka Darbo

Rugpjūčio 4 d., 10 vai. ry
te, pasirodė būrys policijos po 
N. 75 Maiden Lane, New Yor
ke. Visi darbininkai buvo 
nustebinti, kada guzikuočiai 
suėjo į keltuvus (elevatorius) 

•ir užkamandovojo kelti juos 
ant 11 ir 12 augštų. O dar 
labiau nustebo Lloyds Casua
lty Co. darbininkai, kada 
guzfkuočiai pranešė, jog jų bo
sai subankrutavo ir resyveris 
perimąs visą biznį.

* Lloyd Cas. Co. yra didelė 
Anglijos apdraudos kompani- 

a ja, kurios vyriausios raštinės 
randagi Londone, Anglijoj, su 
daugeliu skyrių Amerikoje. 
Iš Amerikoje vyriausių rašti
nių si buvo New Yorke. Ga
limas daiktas, kad dar persi
tvarkys, nunešdami kostume-

riams kelis milionus dolerių. 
Bet šiuomi laiku virš 400 raš; 
tinės darbininkų Betenka dar
bo. Tai vis Roosevelto davi
mas daug darbų.

Lietuviai, apsidrauskite į 
L.D.S. tai nereikės bijoti, kad 
jūsų pomirtinės atsidurtų ko
kio nors milionieriaus 
niuje.

12— John , Kinder!*, . 439 Maplewood. Ave., |
Ambridge. Pa. į

13— S. Orban, Ri F. D.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock, Ta.

15— P. Kavaliauskas, 300
Pa.

16— J. Šileika, 142 Pine
17— K. Levine, 242

42, Rices Landing, I

Library St., Brad- !

Todd St., Aliquippa, ;

kiše-

s.

100,000 Priėmė “N.R.A,”
Sakoma, kad Didžiojo New 

Yorko srityje jau apie 100,000 
įvairių darbdavių, smulkių ir 

Roosevelto 
Taigi, šu

stambių 
“NRA” 
lyg tuo, New 
turėtų gerokai 
čiaus mes to 
darbe, vargas
tūkstančių darbininkų, o kurie 
dirba—jų padėtis taipgi sun
ki.

priėmė 
kodeksą.

Yorke padėtis 
pasitaisyti. Ta- 
nematome. Be- 
tebeėda šimtus

Finleyville, Pa.-Mainieriu Streikas
Rugpjūčio 1 d. išėjo į strei

ką darbininkai visų anglių ka
syklų Washington pavieto ir 
Allegheny, buvusios unijos 
mainieriai ir be unijos; didžiu
ma iš Jungtinės Mainierių Uni 
jos. Bet daugumai angliaka
sių vadovauja kairioji Nacio- 
nalė Mainierių Unija. Į ka
syklos Montaur num. 10-tą 
Pittsburgh Anglies Kompani
jos 1 d. rugpjūčio pribuvo iš 

’ aplinkinių kasyklų j masinį 
fc mitingą apie 1,000 mainierių. 

Vedė parodą po kompanijos 
“pečes” Kamenovičio moteris 
Mrs. Snip (?) ir kalbėjo ne- 
kurie vadai iš Nacionalės Mai
nierių Unijos.

Ant ryto, 2 d. rugpjūčio 
pribuvo didokas būrys į pikie- 
tą, apie 600 ir distrikto W. 
prezidentas Mr. Pattons atį- 

*darė mitingą; liepė užsilaiky- 
ftti namie ir kad moterys neitų 
į pikietą; jis kaipo United 
Mine Workers (senosios uni
jos) vadas padarysiąs viską. 
Bet iš minios vienas iš Nacio
nalės Mainierių Unijos parei-

išrinktas
Atsirado

SHENANDOAH, PA.
U IŠ Lyros Choro Darbuotes

Nežinau, del ko tai pasta
ruoju laiku Lyros Chore buvo 
apsireiškęs kokis tai apsnūdi
mas. Jieškant tam priežasčių, 
galima būtų surasti daug; bet 
aš čia jų ne j ieškosiu. Ateity- 

*je tatai turės atlikti choro su
sirinkimai.

Tiesa, užėmus mokytojos 
Wietą drg. Zdaniutei (Judžen- 
tavičienei), jau pirmam susi-1 
rinkime padaryta keletas re- 
ifcrmų. Išrinkta parengimų 
komisija, kuri rūpinsis abel- 
nais choro parengimais, pikni
kais, baliais ir t.t. Taipgi nuo 
dabar draugijos, kurios kvies 
chorą išpildyti programą, tu- 
rs mokėti po du doleriu mo
kytojai už dirigavimą choro.

Padaryta keletas ir kitų ge- 
fcrų tarimų; tik reikia žiūrėti, 
^ad tas viskas neliktų vien tik 
ant popieros, kaip kad praei
tyje būdavo. Tiesa, iš klaidų 
mokinamės, bet jų reikia veng 
ti.

Drg. Zdaniutė-Judžent yra. 
gabi' chorvedė, sykiu ir choro 
darbuotoja, ir galirha manyti, 

• kad ne užilgo laiko mūsų ko
lonijos Lyros Choras bus vie
nas iš tvirčiausių chorų ang
lių apielinkėj. Mat, iki šio- 
kri Wilkes Barre tą garbę,tu
rėjo. Bet dabar, kiek teko 
patirti, tai wilkesbarnečiai tu
rės daug padirbėti, kad stovė
ti lygiais 

/Wriečiais.
su Shenandorio

Lyros Choro Piknikas

Plačiai

| J ’ Moterų ’ ’
Pašelpine Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienč, 16 Bunker Ave.

A. Kaupas,
1807 Davis Avenue PITTSBURGHO IR 

PRIEŠFASISTINIS
APIELINKftS 

K-TAS, 1931:
PLYMOUTH, PA.

St., Nanticoke, Pa.
Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek, Pa.
Preikšą, P. O. Box 201, Minden,
Va

Pasko, P. O. Box 126 Slovan, Pa: 
Cibulskis, 70-42 Link Ct„ Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown,

223 E. Mahanoy Ave., Girard-
Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
Kubilekia, Box 236, Coal "Cen-

Ben-

Pirm. __________ _____
Vice-pirm. O, Tursklene, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Ztzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K, Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė,_ 81 Clarence St.

V. Baronienė, 
M. Duobiene, 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt, M. Pot»us, 184 Ame* St. 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine. St.

Viso* gyvena Montello, Mnii.
i kare.

Kasos Globėjo*: 
9 Broad St,. 
221 Amei St. 
29 Intervale St.

1108 Elizabeth Ave. 
Trustisai:

J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Ra»ikas,
Korsika*, J. Ruseckas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senku*, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, | 
1057-63 Hamilton Ą.ve. I

J.

LIETUVOS -SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS

854 MargueritePirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

Pirm, pagelb, W. n.
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A, K. Sliekienė, 8121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. 0. Pittsburgh. Pa.

Pa.
A. Kairys 414

El-

St..

Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 
dai ir adresai:

Pirm. J, Bagdrlunas, 228 Duffy Alęy,
Plymouth, 

Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 
TelC,: 32511 Wilkes Barre, 

Kaeierius K. Randarčikas, 613 Main St.
Fin,

Pa.

Tel. 74037 Edwardsville, Pa. 
rašt, 8, C, Kasparas, 27 Lynch Lene

Wilkes Barre,
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

Teį.: 84626 Wilkes Barre, P*.
Duobkasis J, Kulponas Tel. 82611 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską, 
'uj ‘uiuounqd “»S Ot

kalavo, kad būtų 
streiko komitetas, 
pritarėjų; išrinko 15 narių į 
komitetą, nors vadai United 
Mine Workers Unijos nenorė
jo to. ir protestavo, reikalau
dami, kad kairioji Nacionalė 
Mainierių Unija nesikištų ir 
neitų sykiu pikietuoti .

Toj kasykloj dirba apie 13 
šimtų darbininkų. Pusė yra 
negrai, parvežti iš pietinių val
stijų, bet ir juos prispaudė 
taip, kad pradeda susiprasti.

Ta kasykla norėjo įsteigti 
kompanijos uniją ir mokėjo 
skirtingas kainas už darbą, 
šešiose mainose svėrė anglį 
kaip jai patiko, ir kam norėjo, 
tam davė darbą, o katras pi1- 
kietavo pereitame streike, tai 
to neužleido ant kompanijos 
žemės, ir kada tokis paprašy
davo darbo, tai superintenden
tas liepdavo “eit ant pikieto.” 
Daugybė gerų Kompartijos na 
rių visai negalėjo gauti darbo. 
Dabar uždaryta visai ir pikie- 
tuojama kas rytas.. <

D. P. Lekavičius.

kiantį choro pikniką, kuris 
įvyks rugpjūčio (August) 27 
d. Laudeman Parke, kahie yra 
puikiai įrengtos maudynės, 
taipgi ir šokiams graži plat
forma; yra ir visus žavinti pa
vėsiai.

Choras jau dabar energin
gai rengiasi 'prie to pikniko. 
Programa bus gana gera ir 
įvairi prie naujos chorvedės 
drg. Zdaniutės-Judžent.; Tad 
yra prašoma kaip vietos, taip 

y'jir apielinkės draugijos, kad 
1_ nieko nerengtų ant viršminėtos 

dienos, o .visi dalyvautų Ly
ros Choro piknike.

Choro Korespondentas.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. A. ANTRAŠAI 1932 M.
Pirmininkas, A. Oėlkis, 900 Talįot

1 Brdddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 666, 

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gašlūnas, 626 Woodwarad 

McKees Rocks, Pa
Iždininkas J. Yesądavlčius, 638 8rd Avė., 

New Kensington, Ps.
Iždo tilobėjai—
Urbonas G., 815 Middle St.,
J. TTvhoMas, 1926 Harcum*

Pittsburgh, Pa. , .
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

Ave.

New

Ąv&

Broddock,
Way, S.
Avė.,

Pa. 
s„

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

ly-

tikyra kalbama ne 
tarpe vietos lietuvių darbinin
kų, bet ir kitataučių apie bū-

Kp, Sekretorius ir antrašas.
2—B. Kanišauskas, 626 Woodward Avo., 

McKees Rocks, Pa.
Monski, 36 Spikenard
Kuzmickas, 197 Ohio 
Pa.

Olaubičius, 123

3—J St., 
Carniegie,. Pa. 
Ave. Shenan-4— st.

doah,
5— M. _________ ...

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland, Ohio.
7—J. D. Sliekai, 8121

wood. Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh,. Pa.
9—J. Yaaadaviėe, 688—8rd Avė.

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Avė., Cbicago 

Heights. III.
11— J. BarŠkietis, P O. Box 341,

Courney, Pa.

E.
690

Monroe St.,

E, 92nd St .

Ave., Brent.Elroy

1401 Page St.,

688—8rd Ave., New

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Pirm. M. Selickas, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

7 Seymour Ave., W.
Iždininkas J. Vhsiliauskas.
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St.,
Organo Prižiūr. A. Klimas, 86 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

1366 Broad St.,
481 Hudson St.,

Hartford, Conn.
70 Ward Pl.,

Pa.
111’7 Quarry Avė.,

Box 113 Iloyal-

1512

N. 7lh St., Easton,

Mich. 
P. O.

J. Stripini*. 
Avė.

Venslauskii, 
St.

19— J.
W.

20— A. 
22—P.

N.
24— P.

Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo, N. Y.
26— J. Šeria, 

ville, Pa.
27— Motiejus
29— Antanas

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N, Duquoin St., 

ton. Ill.
32— L. Tilvik, 38
33— P. Samulionis,

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis, 

ton, II).
35— M. 'J. Krikštanas,

Shamokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas,

Harrisburg, Ill.
87—L. Aimanas,

Shannon, Pa.
38— M. TamuJiene,

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

iinsvllle. Ill.
40— M. Andruškevičius,

Akron, Ohio.
GuziaviČienė, P.

J. Stankus,
Lingevičiene,

1009
P. O.

102

514

Mohawk St.,

So. :
Box

E. 4th

Hobson St.,
568, Castle

i St., We*t

Autumn Ave., Col-

6.
172 Gertrude St.,

Box 400, Bonld,41— J.
III.

42— J.
43— M.

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, C02

46—M. Savukaitienė, P. O.
Pa.

46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 
Ind.

47— J. K. Alvina*. 2322 Scottcn Ave., De
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 416 
ersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 279 
Brooklyn, N. Y.

50— Joe Shimkets, 1331
Pittsburgh, Pa.

51— P. Maslaveckas, 69 
Wilkes-Barre, Pa.

52— B Aiuzas,
Chicago, •»TT.

53— J. Gudišauskas,
Pa.

64—Geo. Braknis,
Pontiac, Mich.

55—P. Alsko, 171 W. Wylie Ave., 
Washington, 

George Ave., N. End,

Ferdinand St., Scran-

424

So.

Buckner, Ill: 
Fordney • Ave.,

Pine St., .
Zeigleh, III. 

Box 262, Cuddy,

Artesian Ave.,

Coal st. Min-

So. 5th Street

Goebel St. N. S.

S. Empire St.,

1705 N.

st,, Tamaqua,
222 Crystal Lake

437 Elm

Dr.,

351

Pa.

190 Magnolia St.,

5«- V. Glaubičiu*. 316 
YMkps-Barre, Pa. 

67—John Norkus, 
ton. Pa.

58—S. Rainard,
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 34625 
Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061 
Duopkasys, Jonas Kulnonas, 27 Corleav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

I LIETUVOS SCNŲ IR DUKTERŲ DRAU

GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 
RAPIDS, MICH

Pirmininkas A. DAUKŠĄ, 1131 Walker St.

J. KARECKAS, 730 Nason
N.v W.

Vice pirm. A.
St/ N. W.
Protokolų rast.
9 Box 117- ■

Finansų sekr.
GARBANAUSKAŠ,

Iždininkas V. K.
N. E.

Ligonių Globėjai
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENfi, 1326 McReynolds Ave.
N. W.. .. . • ■ ■ • • ---- ----- -

Džcnitorius E. RAILIENE, 1560. Broadway 
Ave. N. W. " ' •

Trustistai: • ’
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVICIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKlMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. ■ - iė
Draugijos susirinkimai įvyksta ■ kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką. savam name, 1057- 
63 Hamilton Ave. N. W.

R.KARL. RASIKAS, R.

svetainės rantluotojas 
1108’ Elizabeth Ave. 
KARVELIS, 20 Dais

ANDRUŠKA, 135.1

ir

J.

St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams

UOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
, Dracut, 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St,, 

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas Š. PaulenkaL 

500 Lawrence St., 
Kasos globėjai: J. M. 

42 Tyler St., 
ir A. Raudeliunas, 

75 Union St., 
Maršalka M. Ųždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystes menesirtiai susirinki

mai atsibūna kas antras nedeldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėto jas 1 
J. M. Karso.nas,

Mass.

Lowell, Mass. 
Karsonas, 
Lowell, Mass.

Lowell, Mass.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE,

: MOLINE. ILL. j f
4 Vaidyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4 th Avė., Mo
line, III. . *'

Pirm, pageli). A. Matusevičia, 1008—
25th St., Moline, III. i

Fin. sekr. B. Daucenakas, 1552-r- 10th
Avė., E. Moline, IJ1. i ’ f'

Pro t, sekr. J. Julius,, 48th St. & Bth
< '• Ave.į Moline,; III. ’ ; .
Iždihinkaš M. Jonaitis, * 215—17th

Avė., E. Moline, III.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St

& Bth Avė., Moline, III.
Maršalka; J. Kairiu, 2435—83rd St

Moline, III

ROCHESTER. N. Y. I 
DRAUGYSTES D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI: ■
Pirm., Černauskas B., 103_ Mailing Drv. j

8 Ludwig Pk. 1 
‘ 67 Cutlei St.' 

Pulaski Street
F. ,
9 Kostner Pk.

G. Zurguiienė i 
52 Dale Street

52 Hoff Street

Pirmininko pagelbininkas Miller, j.
I "

Protokolu rašt. Gendrėnas, S.

Iždininkas, Galinaitis K.,
29

Finansų raštininkas Manelis

Finansų rašt. pagelbininkas, 

Maršalka, Felljts Manelis 

Iždo Prižiūrėtojai:
1. AndriUnas, P.

2. Yenčius, M„

3. Švedas, Geo„

4. Prūsas, Ji,

Susirinkimai bfina
nodėldieni. Pradžia

290 Wilkins Street
45 Townsend St. ‘ 

943 Avenue D 
18 Dudley St. i 

kiekvienu mėnesi pirma 
8 vai. po pietų.

VIF’^VRV'R draugystr 
MONTELLO, Ms».

VaJdySa 1931 metam:
Pirm. W. Gelusevičia. 51 Glendnle St.
Pirm, paeglb. A. Sauka, 

256 Ame* St. i . 
Nutarimų rafit.

49 Sawtelln
Turto rašt. K.

12 Andover
Ligonių rašt. M. Jazukevlčia.

158 Amen St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtello Ave., 

B. ZdanaviČia, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičia, 86 Webater. St.
Maršalka A. Barkan*k«i«

ATjDLD 118 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno menesio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas užsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu regulcriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku
rio negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite i susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chae. Margis,

1323 Muskegon .Avo.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Na»on St. N.
Protokolų Sekr. Kari Rasika*, 

R. R. No. 9, Box
Finansų Sekr. Ant. Garbnnauskas, 

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

w.
117,

Ave.

M.

J,

T.

GARDNER, MASS

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba
Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St.
Iždininkas B. Bartulis,

6Crawford
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 
Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius, 

140 Mechanic

St.
O.

st.

TYPEWRITERS

Klauskite 

Kainos,

Rašomos
Mašinėlės

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALPINĖS

DRAUGIJOS Jei esate “Laisvės”
Skaitytojas

st.

Valdybos Adresai, 1933 Metų 
Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas, 

12 Andover
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Aro. 
Iždininkas ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. PetraviČia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St. 

Arthur St 
141 Sawtell Ave. _ 
Draugijos susirinkimai 
kiekvieną pirmą sere-

Į S. Mačiulaitis. 57
Maršalka P. Krušas, 

Visi iš Montello.
ntsibūria kas mėnesį, 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

Avė.
LIGONIŲ LAN.flshrdetaocm 

Ligonių
Varnienė,

Lankytojai

1826 McRoynold Ave.
Andruška,

GruSiūtė,
Iždo

1351 Broadway Ave.
Globėjai:

^^^TKOIT, MICH.
Eį^Koff^^įiictuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave, < • ;
Nutarim. , rašt, Ona Gyviute, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June1- 

tion Avė. .
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Awe.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

102 Hantington St.
Visi Montell, Mai*.

AUŠROS DRAUfil.Us ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark Pi.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th 
Nutarimų Rašt. B Binkauskas, 255 Pine 
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

v Ąve., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienč, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. ' Krūtis, 

211 First -St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

“Aušros” Draugijos susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadienį kiekvieno menesio Lietu
vių “Laisves’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

J

st.
st.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis. P.,

52 Dale Street
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,

Daukas, Geo.,
640 Ridgeway Avenue

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečka A.,

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

L? D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesį, antroj 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

80 Kelly St. 
_ susirinkimus kiek- 

savaitėj, penktadienio

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPJN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J. 

Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W- Hth St., Linden. N. J, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J. 
Maršalka. K./Meskauakas,

1802 So. Wood Ave., tLinden, N. J, 
Draugija susirinkimfarf' laiko kiekvieną pir

mą seredą menesio, 7:30 Valandą Vakare, 
Linden; N, J.

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,
203 W. IGth St.. Linden, N, 

Iždo Globėjai: L.-Bartkienė ir
J. Vertalis,

Iždininkas J. Uskurėnas,
bill Clinton St., Linden, N.

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
715 N. King St., Elizabeth, N.

Linden, N.

J.

j.

J.
J.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekuj, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St. 

ir J. Jokubčnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba

° Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V., Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. ‘ 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

į ’ J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.‘
Už DIĖVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų.
;Parašė Senas Vincas.- Kaina 40c .
, /DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. ■ 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kainą 45c
KARO AUKOS, •; Keįurjtį veiksmų drama. Parašė Sodalius.

* įso Va ųž J^ejąs. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 
, T.' Togboočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P.
* } Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos,
ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.

’ INEBAIGTA' KOVA. Trijų veiksmų melodramą.. Paraše Senas 
į t Vincas) Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 

ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaichninjo knygučių, $20. Paaukota Proletmsno Sąjungai.

Alkis./Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaįtės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Paraše Mikas 
Rasoda.) Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c.

, Be Muzikos.
BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. .Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2. *

ŠALIN RANKOS.; Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
Salima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus, 

aina 50 centų.
ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

iš

Meg

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

lyto iki 9 vai.* vakare. • 
valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



šeštas Puslapis,
t. i-

Antrad., Rugpjūčio 8, 1933

Masinis Protesto
Mitingas Brooklyne

Williamsburgho ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai, atsi
lankykite į masinį mitingą, ku
rį rengia, Brooklyno Lietuvių 
Bendro Fronto komitetą^ Mi
tingas įvyks ketvirtadienį, 10 
‘dieną rugpjūčio) kaip 8 vai. 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo. Svetainėje, 80. Union. Ayq.

Masinio mitingo tikslas: už
protestuoti prieš miesto val
džią, prieš 'kirtimus bedar
biam pašalpų ir mėtymą iš 
namų bedarbių už randos ne- 
užsimokėjimą.

Ne tik bedarbiai, bet ir 
dirbą darbininkai turite atsi
lankyti ir veikti sykiu, nes ne
žinote, kada ir jūs, kurie dar 
dirbate, galėsite pakliūti į be
darbių eiles ir tą skurdų pade- 
jimą. .1.^

• Bus geri kalbėtojai.
Bendro Fronto Veikiantysis 

Komitetas*

20,000 Dešimtuką Kom
partijos Rinkimų

Kampanijai
Now Yorko miestavi rinki

mai artinasi. Buržuazinės 
partijos, ypačiai Tammany

! IČ MCIU VnDITfk TD Hali politikieriai—^Roosevelto 
Im INHW lUltllv IK ’partijos dalis—ruošiasi visu 

ADIVI IMVrC smarkumu. Prie to privalo
£11 IIjLIINiVliM ruoštis ir darbininkai, nes šie-

 met jie turi savo kandidatus į 
Kapitalistas Alfred V. Le- visokias miestavas vietas. Kan- 

aman, važiuodamas automobi- djdatu į tpajorą yraI.dv^ofyert 
lium su kito kapitalisto žmo- Minor, Žymus veikėjds Tr ko- 
na, Laurice Pagiene, (Page), 1 vot°Jas už darbininkų klasės 
iš “šatihios” ir girtos parės, įred<a^us- . . , 
daužė į kitą automobilių ir pa- j Komunistų Partijos rinkimų 
tys apsivertę savo karu užsi- kampanijos komitetas prane- 
rriušė. Neleimė įvyko ant Mon- «a,, kad šiemet rinkimų kam- 
tauk vieškelio, Long' Islande. Pąnija bus platesnė ir dauge
lis turėjo 54 metus amžiaus, ;^u atžvilgių svarbesnė, negu

(pastarieji du nuo jaunuolių).
Bėda su pikniko vieta, kad 

ten brooklymečiams keblu da- 
važiuoti. Tačiaus vistik buvo 
vienas pilnas busas ir eile pil
nų mašinų.

Man išrodo, kad, rengiant 
mūsų spaudos naudai pikni
kus, reikėtų juos ruošti ar
čiau Brpoklyno.

Trūkumas piknike gal bu
vo iš to, kad nesimatę jokio 
sporto, nors jauntiolių • pikni
ke dalyvavo geras skaičius. 
Ar nereikėtų prie žaismių at- stoti ‘ į partnerius 
gaivinti mūsų piknikuose trau-c 
kimas virves?

Darb. spaudai pelno liks, 
Beje, surinkta $11 Komparii- 
j.os’14Ltaiy (N. J.'), Distriktui 
vedimui (darbo; tarpe rųaęių.

' ■ X

PARSIDUODA “Bar and Grill” *biz-| 
nis, vienas iš dviejų, kurį pirkikas>! 
pasirinks, tą parduosiu, laisniai už-*| 
tikrinti; 564. "Wythe ; Ave.' Brooklyn,y 
N. Y. ir 6324 ■ Folešt' Avė, ■? Ri'dge-J 
wood, N. Y; ' ' • . t

; (185-187)

PARSIDUODA restaurąn.tas su nau
jai įdėtu baru. Priežastis del.par-| 

davimo sužinosite ant vietos. Gera 
proga pasidaryti tinkamą pragyve
nimą. , 61 South 8 St., kamp. Wythe 
Ave., Brooklyn^ N. Y.

(184-186)
RESTAURANTAS • ir 8 jof nišiuoti • 

kambariai, kur daromas geras biz
nis—parsiduoda visas arba gali kas

>.< . Jau 20 .ipetų 
kaip čia tas biznis pasilaiko. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą, tai turi 
gaut partnerį arba turi parduoti vi
są tą biznį 176' Broadway, -Brooklyn^ 
N. Y. Gana lengvos išlygos. ;

< • ‘ K , K ' ' T; (182-187)!

+
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LORIMER RESTAURANT
J ' LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami
' Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
SYKĮ ATSILANKĘ, PERSITIKRINSIT

Pabandykite!
MARCIUKAĮ '■.

’"Laisves” Name

<>

<♦>

<♦>

<♦>

<

L‘ ; 1 , J T | 
417 Lorimer Street, 

. Brooklyn, N. Y.

<f>
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<l> 
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<l> 

<j> <l>

w o - l < 4 T sį, *• *
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Laisvė Gaunama ant 
: )• \ 

M *

Sekančių Stočių
Ji J ■.‘■•r; '

Brooklyne:
136 IrVing Avė.
1538 Dekalb Avė.
So, 4th and Hąvemeyer Sts-

i JONAS STOKES į
i FOTOGRAFAS
jšiifomi pranešu savo kostume-i 
iriams, kad perkėliau savo studiją;! 

' ’ . naujon vieton,-!
'po numeriu.!
512 Marion Št.,r

; kampas Broa<j-
; way, Chauncey
i Street. Stotis

Brooklyji, N. Y,'
' Naujoj viėioj 
s t u d i ja ‘daug 
geriau įrengta,! 
todėl paveikslai,;; 
padaromi kuo- ’! 
puikiausi. ;!

STOKES g

J ‘ ‘ PFtAblEŠIMAS ’ ' |

iĮIkTARP A. PĘTRnęd,'(Įahį;ų gy-į 
r (lytojo, pfisag, bąs uždąrytas nuo 

5. iki 14 d. rugpjūčio (Augukt!). At
sidarys pirmadienio (rugpj. 14 M.) 

| rytą. Uždarymo ^rįežastis: , Dr. Ai 
j Petriką išvažiavo f ČhiCagą ’daly
vauti Amerikos Dantų Gydytojų 
Drąugijps Suvažiavime. ■ < ■

kitados, kadangi šiemet darbi
ninkų gyvenimo sąlygos ver
čia juos labiau susirūpinti sa
vo reikalais.
> ' Kad Yihkimų kampanija pa
daryti jštikrųjįų svarbi, reika- 

idant kūoplačiausios 
Untermeyer imas^s darbininkų įsitrauktų į

l Reikia, sale visko, me-
jdžiaginės paramos. Todėl rin- 
Įkimų kampanijos komitetas 
skelbia dešimtukų savaitę, sa
vos rūšies rinkliavą paramai 
rinkimų kampanijos. Tarpe 19 ..........
ir 27 dd. rugpjūčio bus de-i^yQ^ ^acĮ išvažiavimą (pik- 
dama pastangos surinkti 20,-'n^a^ padarius kuo sekmin- 
000 dešimtukų, kas, savu ruož- {gįausią
tu, sudarys apie $2.000! j rpa(j vjs| bednrbižii ir rėmė- 

Tam tikslui pagaminti spe-būkite ant šio susirinkimo, 
.ciališki baksiukai. Kviečiama nes greitų reikalų yra
{visas darbininkų organizacijas aDtarimui

Samuelis Untermeyer, žy
mus advokatas; buvo sutiktas 
didelės žydų buržuazijos su
ruoštos demonstracijos, kuo- . 
met jis sugrįžo į Europos per-p^ga, 
eitą sekmadienį, 
dalyvavo Europos žydų kon- l^ariia* 
grėsė, kur buvo pravesta min-1 
tis boikotuoti Vokietijos pre-! 
kės. Untermeyer yra žymus 
šalininkas boikotavimo.

na-
pa-

>

8
Laisvės” svetai- (

SUSU inki- ) Adresas1: 221 S. 4^ St. N.Y.

■ | Beidfdfd, Ave; and So. 6th St.

Svarbus Lietuvių Bedarbių 
Susirinkimas

Seredoj, Rugpjūčio 9 d., 
vai. vakare,
nėję bus bedarbių 
mas..

Draugės ir Draugai, būkite 
visi šiame susirinkime, nes tu
rėsime aptarti išvažiavimą į 
Forest Parką.

Pasidėk a vejant LDSA 1 kuo
pai, gavome progą prisidėti 
prie išvažiavimo. Dabar mū
sų geriausia proga pasidar-

Telefonas: Stagg 2-9105
Valandos: '

Nuo 9 vai. ryto iki 
~ vai. vakaro.

(184-186)

Brooklyn© Bay Ridge 
mų savininkų associacija 

1 siuntė miesto majorui reikala
vimą, kad visiems miesto val
dininkams, gaunantiems algos 
;daugiau negu $3,000 metams,; 
'būtų nukapotos algos. Ši as-!

Brooklyniečiai dabar plačiai {sociacija priešinga pakėlimui jprisidSti, prie _ šito darbo, 
kalba apie “Laisvės” naudai ;naujų 
ruošiamą pikniką Philadelphi-{ 
joj. Tai bus, kaip žinia, rug
sėjo 3 dieną. O 4 dieną—

Žmonės Kalba Apie 
3 Dieną Rugsėjo

I šito reikalvimo, 
to valdininkai, 
algų po $10,000 

Darbo Diena, vadinasi, šventa- i metus, turėtų 
progos | Tas po 50 nuoš. Popieriniais 

i reikalavimais, žinoma, nebus 
galima priverst valdininkus tą 
padaryti. Reikia organizuotis 
masiniai podraug- su'darbinin
kais. Tuomet būtų galima iš
reikalauti. Namų savininkai 
turėtų, beje; reikalauti bedar
biam didesnių pašalpų ir iš ! 
miesto iždinės apmokėjimo už i 

bedarbius nuomų. '_____
jų pačių padėtis pagerėtų.

cl Cl J cl pi lUolilgcl pcincninuii* x
ju taksu ant namų. Pasak jtik bus įsikinkyta darban, tai, 

reikalvimo tai tie mies- žinoma, jis ir bus pasekmingai
kurie gauna 
arba daugiau 
nusimušti al-

Sekr.

dienis. Tas suteiks 
buvusiems piknike pasilsėti.

Kiek iš Brooklyno žmonių 
ten bus, sunku atspėti, tačiaus 
mano apskaičiavimu, turėtų 
būti nemažiau 300 brooklynie- 
čių!

I užbaigtas. Darbininkų orga
nizacijų komitetai ir valdybos, 
rūpinkitės, kad jūsų organiza
cijų nariai įsitrauktų į 
Delei gavimo 'baksiukų, 
kitės į 799 Broadway, 
539, N(^w York City.'

•JI TT i -’

darbą.

MIRTYS- LAIDOTUVĖS
Mirė Jonas Straigis, 22 me-i 

tų amžiaus, 252 Green point 
Ave., Brooklyne. Mirė rugpj. , 
4 dieną. Bus palaidotas rug-

1

■j? ■

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

F Į
O

■į -K. > -

187 Bedford Avenue. 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street
135: Grand Street ' ’ 
287 Grarid Street 
350 Grand Street
Marcy Ąve. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sta. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St.
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

' New Yorke

i. I
I

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančiu 
Chroniškos

Paremkit Bedarbius 
Ir LDSA 1-m? Kuopą

Rugpjūčio 13 d. (nedėlioj) 
’ įvyksta Forest Parke šaunus 

išvažiavimas.
Visų lietuvių pareiga pa

remti šį išvažiavimą gausiu 
atsilankymu, nes tuo būdu pa- 
remsite ne tik Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj 
1 kuopa, bet ir Lietuvių Be
darbių Tarybos kuopelę, ku
riai pinigai šiuojni kartu yra 
labai reikalingi. Turiu pridur
ti, kad ir kapitalistinė spauda 
pripažįsta, jog ateinanti žie
ma bus didžiausios bedarbės 
žiema, kokia kada buvo. Tad 
svarbu paremti Bedarbių Ta
rybą savo centais, o bedarbiai 
jums atsimokės iškovodami I . , v . <<XT
maistą ir rendą už kambarius P'"? T1™ ^nklą N- R. 
bei sunešdami jūsų išmestus 
rakandus.'

4^ Būkite visi1 Forest Parke.
^ Kviečia Ten Eyck St. Bedar

bių Komitetas ir LDSA 1 Kp.

| pjūeio- 8 d.„Jono kapinėse.. L^’- 
°°m i dofiiyęm rųpinasi graborius J.

i Garšvoj . • t . 7 ■. j

Kąn^reįicąa Knvai 
Prieš Evikcijas

I Bedarbių Tarybų New Yor- 
Tuomet ir ko Sekretorius, dari' Winter

I praneša, kad rugpjūčio 19
I dieną, kaip 10 vai. ryto, NeW 

Pereitą sekmadienį New I 
Yorke buvo smarkiai šilta, tad |kiškų .
daugelis žmonių vyko į man- konferencija išdirbimui planų 
dynes. Du asmenys, sakoma, kovai prieš evikcijas ir bedar- 
nuskendo.

-----------------c, v

{Yorke įvyks įvairių darbinin- 
organizacijų atstovų

Acme Teatre, New Yorke 
dabar rodomas puikus judis, |t°s konferencijos, žinant fak- 
vadinamas 
the Night 
ri autoj ai).
jungoj gamintas judis. 
matė—gėrisi.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.} j

LICENSES 
BEER WINE 

) ' : ■) i i ; 1h. i M N..

NOTICE is hereby given that Li
cense No. N.Y.A-9554 has been is

sued to the undersigne d to sell beer 
and wine at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 229 Hopkins Street, Kings 
County, New York State.

SOLOMON MARGULIES 
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y.

Rrąnešame, kąd, mūąp kajnos yi^a 
žymiai' 'nupigintos ant visko. '

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

Permahžrft! wąy4s; Ado) |5.00 iki 
$9.00.-į ‘ 'įpąwntiylmą^ i baUjądsios 
madOSj ( ' “■ i |

Vyram?KųkerpUme plaukus ir 
apskĮitahįe- barzdą? J pž vai
kams plaukų1 mikitplmas^ 25c.

Mūsų dąrbaą yrAi^riŲŠkas.

Allep ,ir 'Catfal St.
Bowery and ' Delancey Street 
p o W dry 'tend '.'H’ouston i Street 
3rd- Avenue and - Mth Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avdriue :dnd 42nd1 Street 
1st AVenufe' and 4th Street
< i y / : t i . . i ;

♦ £•
T—r

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei savo Svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite. . •

Odds Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
A b ei naa Sįilpnu- 
rhas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ’

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai .Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmiękštitnai.
> - Prieinama Kaina »

Sąlygos pagal jūsų išgalę' 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui

. KALBAM LIETUVIŠKAI ’

J DA. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

I TArp 4tli Avė. ir Irvinu Place 
‘ įsisteigęs 25 metai

Valandos—g\A. M. iki 8 P. M. ■
. O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

■«w. I ... ........................į , . > i j, ' ' " ■ 1 . Ii!

KRAUJO Į SPECIALISTAS
' Gydau ūmiku J ir chroniikaa Vyri) ir
, ^noterų Ukm .kraujo ir Odon 

Padarau’ iityŪrniii1 ktaujo jr ilapumo

DR. MEER
W. 144th 'St. V.•...'fRoom 3Č2 

New Yofrtf, N. Y.
Valandos Priėmimo i

Ryte nuoĮ 10 iki 1. > Po pietq nuo S 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 irto iki 1 po pietq 
Telefonas Lackawanna 4-2180 ♦

....... ■. ■ ■ ■ ■—■■■■■■.......... ............................................................. ..

i

156

į r..J Telephone Stagg 2-440.9
? A \ 5 Z i' • įJ. '•»: T?

ibiam duodamų pašalpų ka- 
; pojimus.

Netenka aiškinti svarbos Ši- NOTICE is hereby given that Li
cense No. N.Y.A-9400 has been is

sued to the undersigned to sell beer
“Conquerors of kaip -smarkiai yra kapoja- and wine- at retail, under Section 
(Nakties Užka-"mos pašalpos ir kiek daug be- I 75 of the Alcoholic Beverage Control 

Tai Sovietų Są- darbių mėtoma is namų del 
Kurie neturėjimo užsimokėti nuomų. I 

y • * • v • •• i'

Conquerors

Law, at 8703 Third Ave., Kings 
County, New York State.

ADOLF SCHWARTZ
I Darbininkų organizacijų vai- . 8703 Third Ave., Brooklyn, N. Y. 

dybos, žiūrėkite, kad jūsų or-1--------------------------------------------
New Yorko liberalų dien- ganizacijos būtų atstovauja-' 

irios šitoj svarbioj konferenci
joj. Vieta: Irving Plaza Hall, 
E. 15th* St. ir Irving 
New, York City.

rastis “The ’ World-Telegram” 
paskelbė priimsiąs Roosevelto 
planą (kodeksą) spaustuvėm 
ir net pagarsino savo pusią-

PARDAVIMAI

w ; < i

A RADZgvičitisJ
LIETUVIS GRABORTUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir’ palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenbe)
į BROOKLYN,v N. Y.
fll n ■ ' u 1^.414,..^)-,-^.. „‘„i. į maps.

‘ ' NOTARY* 
i PUBLIC

<VIOU0<1O<I

Fį •.r TEL. STAGG 
2-5043

H

" V A. • AVI ( _

Bet tuo pačiu sykiu tas ĮJ)S 46 KllOpOS Mėnesinis
pats laikraštis išvarė iš darbo 
du senu linotypistus 
rinkėjus) !

Susirinkimas
Antradienį, 8 d. rugpjūčio 

įyyljs L.ietųviiį Darbininkų Su
sivienijimo 46 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Pradžia 1 7 ' I \ it,.-
vai. vakare. S u sirinkimas

ir ’iŠ- įvyks ten, kur ir visada. Atei- 
dirbėją tų gazinių bbrribų, ku-jkitę yisį laitu, nes yra daug na nioier 
rios buvo padėtos Wall gatvės svarbių, reikalų. Atsiveskite ų, biznio

(raidžių

Eugeni- 
amžiaus

Policija suareštavo 
jų S. Daniell, 28 rh.

; Harvardo ' Universiteto auklė-į 
50-tas tinį, kaipo sugalvotąSO-tas

METINIS PIKNIKAS
Ren8jVY^7UNEDĖLIOJEUrglO|Ke.mble>iy centre> Pereih sa-|ir nau3y nar,ų

13 Rugpjūčio (August) i a tę - - - - -
Pradžia 2-rą Valandą po Piety 1 Roosevelto ininisterių kabi- 
KLašČIAUS CLINTON PARK neto galva, sekretorius Hull, 

sugrįžęs iš Londono, tuojaus 
atvyko pas Rooseveltą . išduoti 
raportą. Mr. Hull bando gra
žiomis spalvomis piešti Londo
no! Ekonominę Konferenciją', 
kuri sugriuvo ir kurios dele
gatai iškriko “kaip Grigd bi
tes” be jokių pasekmių. Hull 
sakosi jis nemanąs pasitraukti 
iš savo vietos, nors buvo spė
jimų, kad jis tai padarysiąs, 
kadangi tarpe jo ir pr.of. Mo-

Betts ir Maspeth Ave
Maspeth, L I.’ N.J Y. f »• '

Šokiams griež Levandausko 
orkestrą • lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.
ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI 
/ Prašome skaitlingai susi
rinkti, pasimatyti su daugeliu 
pažįstamų žmonių ir linksmai 
praleisite laiką.
r KELRODIS: IS Williamsburgho^
gatvekarįą ar automobiliu, važiuokite i VPrda nesmunra/irrtni Up Grand St arba Flushing Ave. iki Įley ^eraa nesusipratimai. 15e- 
^8th (Rust) St., sukite po kairei ir J je, Hull sutinka, kad Morgan- 
važiuokite bei eikite iki Maspeth thau (kitas Amerikos delega- 
Ave. Parkas ant kairiojo kampo. L _ . , „ J. . ■. -—'tas Londono konferencijoj)

Place, PARSIDUODA pusė Beer Garden 
' biznio, priežastis pardavimo—nesu- 
1 tikimas tarp partnerių, Gražus dar
žas, po lapuotais medžiais stalai. Yra 
proga pasidaryti gerą pragyvenimą. 
131 North 4th St. Brooklyn, N. Y. 
Turiu kitą biznį 148 Grotton St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bi kuriuo 

antrašu. ' ' ‘
' ‘ 1 •• (182-187)

PARSIDŪODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime stalrą iš saldAinijį, tfūkohių ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė visa- 

r me bloke. Parduodu todėl, kad^ vie- 
’ na moteriškė negaliu tinkąmai ;vesti 

.biznio. Kaina gąna žema. Yra 
ir gyvenimui kambariai ant' vietos. 

! 145' Ten Eyck St.,; Brooklyn, N. Y.
; i - ... . (177-185)

Iš ALDLD 11-ro Apskričio 
Pikniko . i

Jis įvyko pereitą' sekmadie-■ 
nį, Vaičionio Darže, Garwood, i 
N. J. Pikniko tikslas buvo pa-1 
remti darbininkišką spaudą. ■ 
žmonių buvo vidutiniai ir visi I 
leido srpagiai laiką. Įvyko sau- | 
ni programa. Dainavo Aidas { 
ir Banga (Chorai) vadovau
jami d. Žuko. Sakė.prakal- 
bėles: Rebecca Grecht, A. 
Bimbh,' J. 'Ųrmon- iij F. Vitkus

‘/beveik,: teisingas” ’ į slvb r'įa 
skelbimu apie greitą imperia 
listinio karo prisiartinimą.

Telephone, Evergreen 6-5310 '

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ PIRĘKTORIUŠ '

Išbalzamuoja ir laidoja riumiriisius1 
apt visokių kapinių; paršamdo au-i 
t^mobiligs ir keriętąs vejsėlijpmš.j 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 liedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Evergreen 7-8738 > < j Evergreen 7-1643 <
■ I ■ • : ' - , . , i ■ ■ 1 '

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating —
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojame, naujus. Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
tus (screens) į duris, langus ir ‘
porčiųs Dengiame stogus visokiems ’ •
namams , į , ( . > .

51 Meserole Street ;
Brooklyn, N. Y. . . _ . .. .

| ' ■ ■' f'

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

; <

i‘ : z

INCMATHEW F. SALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R LU S

& UNDERTAKERS AND EMBAEMERS
S 66.0 dRAND ST. BROOKLYN. N. Y. 
r
’ i 'MUŠU (STAIGA ATLIEKĄ x ŠgKANČlUSį DARŠUS: ' W

: MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠį VISŽALIU, < 1R' iŠ" ČIA ’ 
PAS1UNČIAM L KUR KAM' REIKIĄ. ITUR^t PRIVATiŠKĄ

j ,.ęiRMĄlĄ( . PAGALBAI AMŠ'JLANSIbį . pį/rGMOBILių - |ĮJ
) KURIUO PaTARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS,’ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GBAŽJA^ VIĘTĄ SAVO if

į J MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI -DOVANAI. ' ‘ ' JT
- Viskis f A1S REIKALAIS KREIPKITĖS ŲMilS, O MES : J 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. ( ' I 1 \ I " ’ > • ' 1 * '
Į ‘ • .-fltišlį !rA$TIN0 ’ATDARA DIEN/\ IR NAKT^ - MŪŠIŲ ,1.1 
TELEFONAS NIEKAD* NEMIEGA.

• i

( T

t)R. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Befry !sd,;! ' u ‘ ' Brooklyn, N. Y.

, » j ; arti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 6-3959

valandos nuo ‘1 ild' 4 kas dien, seredoms ir subatoma
nuo 6 iki 7:10 vąL vakarais. ,

r i , į ( i

Ofiso

I
' NEDfiLIOMIS^ <

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

t FLATBUSH OFISAS į f 
2220 Avenue J * \ 

~ kampas B. Iftrd Bt.

¥




