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• ĮVAIRIOS ŽINIOS
Philadelphia, Pa.—Iš Wa- 

shingtono pranešama, kad 
iš Philadelphijos ir apielin- 
kės atstatoma nuo darbo 
352 prohibicijos agentai.

Boston, Mass. — Bostono 
apielinkėje prašalinama iš 
darbo 92 prohibicijos agen
tai.

l

Aberdeen, Mich. —* Čio
nai žiaurus bulius užmušė 
farmerį Arthur Rickey, 50 
metų amžiaus. Išgirdęs dar
že “skandalą” vėlai vakare, 
farmerys ėjo pažiūrėti. Tuo 
tarpu bulius nutrūko nuo 
stulpo, prie kurio jis buvo 
^pririštas, puolė ant farme- 
rio ir ant vietos užmušė.

Cincinnati, O. — Rastas 
mirtinai užmuštas tūlas O. 
F. Baily, 27 metų amžiaus, 
apdraudos kompanijos ag
entas.

Newark, N. J. — Newark 
Rugpjūčio 7 d. tapo sugauti 
Fred Gibbs, 20 metų am
žiaus, ir Edward Burke, 28 
metų, kurie buvo pabėgę iš 
kalėjimo nuo Governors Is
land. Abudu nuteisti ketu
riems metams kalėjiman už 
pabėgimą iš armijos.

Tallahasee, Fla. — Keturi 
juodveidžiai turėjo būt nu
žudyti elektros kedėje rug
pjūčio 7 d. Bet už valan-
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BERLYN.,-— Fašistai pa
tvarkė, kad jokiuose fašis
tų parengimuose bei baliuo
se merginos negali ant vei
dų dėti pauderį bei maliavo- 
ti lūpas. Uždraudžia varto
ti bile kokius kosmetikus.

Išlėkė Orlaiviu Mainie
riy Streiką Laužyti
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžios agentas ir 
vienas iš Darbo Federacijos 
biurokratų ponas McGrady 
orlaiviu išlėkė į vakarinę 
Pennsylvaniją, idant padėt 
valdžiai sulaužyt mainierių 
streiką. Jis sakys “mainie- 
riams” prakalbą Union
town, Pa., po *didele polici
jos apsauga ir reikalaus, 
kad mainieriai grįžtų į dar
bą ir priimtų Lewiso pada
rytą streiklaužišką sutartį 
su prezidentu Rooseveltu ir 
anglies baronais.

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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MAINIERIAI PLEČIA STREIKĄ, KOVA 
AŠTRĖJA, STREIKIER1U PASIRYŽI

MAS PASIRODO NESULAUŽOMAS
Iš Pittsburgho rašo “Dai

ly Workeryje” draugas Bill 
Dunne apie mainierių strei
ką. Jis nurodo, kad su ste
bėtinu greitumu mainieriai 
suprato Lewiso išdavystę ir 
atsisako priimti jo “garbės 
žodį, duotą prezidentui Roo- 
seveltui,” kad jis streiką su
laužys. Mainieriai negrįžta 
į darbą, kuomet jų reikala
vimai yra neišpildyti.

Streikas randasi eilinių 
narių komitetų rankose.

Tuos komitetus išrinko pa
tys mainieriai savo susirin
kimuose. Streikas apima 
mainieriuš Fayette, Wash
ington, Westmoreland ir Al
legheny pavietuose. Taip 
pat dalis mainierių streikuo
ja Cambria ir Indiana pa
vietuose.

Ypatingai kietai laikosi 
Frick Coke kompanijos ka
syklų mainieriai. Tos visos 
kasyklos tebėra uždarytos.

KUBOJE UAUDIES KRAUJAS LIEJAS;
DAUG UŽMUŠTU IR ŠIMTAI SUŽEISTU

, HAVANA, Kuba. — Rug
pjūčio 7 d. buvo paskleisti 
gandai, kad prezidentas Ma
chado rezignavo. Ta žinia 
žaibo greitumu pasiekė vi
sus miesto kampus. Tūks
tančiai ir tūkstančiai žmo-

dos laiko prieš tai gavo nuo , Pats Lewisas pripažįsta, 
gubernatoriaus įsakymą nu- kacį mainieriai neklauso jo . ,v. __  . ....------------- ....... I ,r g mų Su džiaugsmu išėjo i gat-žudymą sulaikyti. Patirta,' 
kad policija. bjauriai * juos 
kankino ir privertė prisipa
žinti prie žmogžudystės, ku
rios jie nebuvo papildę. Jie 
buvo kaltinami nužudyme 
tūlo biznieriaus Robert Dor
sey.

sako, kad iš 60,000 streikię-Į 
rių į darbą sugrįžę tik apie 
dvidešimts tūkstančių. Bet 
veikiausia ir tiek nesugrįžo.

ves ir demonstravo savo
i . . . ' •

pergalę ant budelio Macha
do. Bet Machado' nebuvo 
rezignavęs. Policija ir ar-

SMETONOS KOMENDAN
TAS BAUDŽIA VAL

DŽIOS PRIEŠUS

Kauno karo komendantas 
hubaudė už agitaciją prieš 
valdžią J. Vinicką, Š. Mai- 
miną, K. Stanionį, Ch. Le- 
vinaitę, St. Židonį, A. Rei- 
baką, H. Vingrinaitę ir L. 
Cisleraitę po 1 mėn. kalėji
mo. 3 mėn. ištrėmė į Tau
ragės apkr. A. Butkų ir H. 
Godėnaitę, H. Grinšteiną į 
Raseinių apskr., J. Komo
daitę į Kretingos apskr., B. 
Fišeris ir Fuksa nubausti po 
2 mėn. kalėjimo.

EXTRA!
Havana. — Laukiama Ku

bos prezidento Machado re
zignacijos. Apart ant vie
tos užmuštų, dar keletas de- 
sėtkų sužeistų randasi ant 

mija paleista darban prieš j mirties patalo. Žiauriausias 
liaudies mases. Žudymas 
buvo baisus. Šimtai žmonių 
sužeista ir apie penkiasde
šimts užmušta.

Demonstracija tapo su
triuškinta. Liaudies sukili
mas laikinai paskandintas 
kraujuose.'! Bet Machado 
valdžia .< svy ruo j a. , Laukia
ma budelio pasitraukimo iš 
prezidento vietos. '

policijos ir kareivių užpuo
limas įvyko prie prezidento 
palociaus. •

MAINIERIAI ATSISAKO GRĮŽTI Į DAR
BA; VALDŽIA IR REAKCINIAI VADAI 
ATKREIPĖ KANUOLES Į KOMUNISTUS

mainieriai at- 
į darbą. Pri- 
United Mine 

America dis-

Associated Press praneša 
iš vakarinės Pennsylvanijos 
apie tai, kad 
sisako grįžti 
pažįsta, kad 
Workers of
trikto 4 prezidentas Feeney 
“nebegali suvaldyti mainie
rių.”

Nacionalė Mainierių Uni
ja sėkmingai išplatino lape
lius, kuriuose sakoma, kad 
Lewisas išdavė mainieriuš ir 
šaukiami mainieriai tęsti 
kovą iki laimėjimo.

Bosai, valdžia ir reformi- 
stinės unijos vadai pradėjo 
visa gerkle rėkti, kad ko
munistai neleidžia valdžiai 
atsiekti savo tikslo, tai yra,

sulaužyti streiką. Federa- 
lio prokuroro pagelbininkas, 
tūlas Bryan, paskirtas tyri
nėti “komunizmą tarpe mai
nierių”. Jis giriasi suradęs, 
kad lapelį išleido Nacionalė 
Mainierių Unija, kuri esan-? 
ti teismu paskelbta “komu
nistinė unija.”

Vadinasi, visos spėkos su
mobilizuotos s u 1 a u ž y mui 
streiko. Taip, tik komunis
tai, jų simpatikai ir klasi
niai sąmoningi kiti mainie
riai stoja už streiko laimėji
mą, už gynimą mainierių 
reikalų. Jie priešingi ir tai 
atvirai pasako, bosų, refor- 
mistinės unijos vadų ir val
džios pastangoms streiką

i sulaužyti.

i

Pasiuntė Orlaivius prieš 
Streikuojančius Mainieriuš

Anglija Pamainė Savo 
Ambasadorių Maskvoje

Louisville, Ky.—Pabaigo
je pereitos savaitės šioje 
apielinkėje užmušta keturio
lika žmonių ir dešimts su
žeista kovoje tarpe buržua
zinių partijų delei valdžios 
rinkimų. Žudosi republiko- 
nai su demokratais.

AREŠTAVO GANDHI
SŪNŲ

DELHI, Indija.—Angli
jos policija suareštavo Gan-; sa

Organizuoja Naują Mainieriy Uniją
Buržuazinė spauda prane- 
iš Scrantono, Pa., jog U.

dhi sūnų ir kaltina jį skelbi-1 Mine. Workers of America 
me 
valdžios.

t

Newark, N. J.-—Newark 
Bay prigėrė du berniukai— 
William Schneider, 10 metų 
ir Joseph Bednowski, irgi 
10 metų amžiaus.

Washington, N. J.—Rug
pjūčio 7 d. Lackawanna 
traukinys užbėgo ant sker
sai gelžkelį važiuojančio au- 
.tomobiliaus; nelaimėj viena 
moteriškė užmušta, o trys 
sužeisti.

4

neklausymo Anglijos j Distrikto 1 konvencija nuta- 
I re atsimesti nuo senosios i
! unijos ir organizuoti naują 
■ uniją, kuri vadinsis United 
MineWorkers of Anthracite 
Region. Prezidentu naujo- 

Pagal naują Smetonos; sios unijos išrinktas Tho- 
valdžios patvarkymą, visi nias Maloney, o įsteigėju su- 
advokatų pagelbininkai sisiekimo su kitais dviem 
,tampa advokatais. Iki šiol.! kietosios anglies distriktais 
Lietuvoje buvo 90 advokatų' paskirtas Cappelini, kuris 
ir apie 40 pagelbininkų.

LIETUVOJE BUS 130 
ADVOKATŲ

\ Kol kas daugiau žinių 
apie šitą naujos unijos or
ganizavimą neturime. Drau
gai mainieriai raginami tuo- 
jaus plačiai apie tai parašy
ti dienraščiui “Laisvei”, 
idant mes galėtumėme su-

Utica, N. Y.—Šios apie
linkės farmeriai taip smar- 

jkiai kovoja, kad jų streiko 
negali sulaužyti vietos poli
cija ir penki š.imtai valsti
jos kazokų. Pranešama iš 
Camdeno, kad tenai įvyko 
aštrus susikirtimas tarpe 
kazokų ir streikuojančių 
farmerių. Farmerius už
puolė kazokai, ištempė juos 
iš trokų ir pradėjo mušti. 
Du farmeriai sužeisti ir nu
gabenti į ligoninę.

CLINTON, Ind. — Ir šios 
apielinkės mainieriai strei
kuoja. Rugpjūčio 7 d. po
licija pašovė vieną biznierių, 
kuris simpatizavo streikie- 
riams. Dabar valdžia at
siuntė orlaivius, kurie lekio
ja ant streiko apimtų vie
tų ir gąsdina mainieriuš.

MASKVA. — Vietoj bu
vusio pono Ovey, kuris už
tarė inžinierius sabotažnim 
kus, Anglijos valdžia »pri- ' 
siuntė savo ambasadoriumi / 
Viscount Chilston,- buvusį t i i 
ambasadorių Vengrijoj. •- >;,r

SPAUDOS PIKNIKAI

SVARBI PASTABA

SUSTREIKAVO
DARBININKAI

i kadaise buvo distrikto pre- 
' zidentu ir ištikimai tarnavo 

200 ŽMONIŲ NUSKENDO į Lewiso mašinai. ■ ■

NOAKHALL, Indija. — 
Meghna upėje apsivertė lai-, 
vas ir nuskendo du šimtai 
žmonių. Visi buvo indusai.

CHINIJOS RAUDONOJI ARMIJA MARŠUOJA
PIRMYN IR BEGAILESTINGA1 MUŠA PRIEŠUS S°a

Vokietija. Rodo Špygą
Anglijai ir Francijai

BERLYN. — Anglijos ir1 
Francijos ambasadoriai už
protestavo prieš Hitlerio

-------------- - girną Austrijos prie Vokie-
Vėl ateina žinių iš cent- kingo valdžios 19-tąją ąrmi- tijos. Hitleris pasiunčia or-
** “ ----- - - - - laivius ir iš oro lapeliaisralinės Chinijos apie darbi

ninkų ir* valstiečių kovą. 
Komunistų Raudonoji Ar
mija turi naujų laimėjimų. 
Iš Kiangsi provincijos, ku
rioj Chinų Sovietų valdžios 
yra buveinė, Raud. Armija 
plečia veikimą į Fukien pro
vinciją. Prieš ją suvienyto
mis spėkomis eina Nankin- 
go valdžios ir Cantono val
džios armijos. Pranešimas 
sako, kad Raudonoji Armi
ja nugalėjo ir sumušė Nan-

!J^.
Pietinėj daly j Kiangsi pro-: bombarduoja Austrijos mie- 

vincijos Raudonoji Armija stus. ' > *
užėmė miestus Anuyan ir 
K wanmunling. A n g 1 i j os 
valdžia įsakė tuos miestus 
iš oro bombarduoti, idant 
atstumus komunistus.

Raudonoji Armija randa
si arti miesto Amoy. Ten 
esanti amerikonai misionie
riai išsigandę. Amerikos 
valdžia įsakė kariniams lai- stų jai apsiginkluoti,. idant 
vams traukti į Amoy ir at
remti komunistus. > • ■ •

Dabar Hitlerio Valdžia at
sako, kad Anglijos ir Fran
ci jos kišimasis yra ne vie
toj, kad jos santikiai su 
Austrija nieko bendro netu
ri su pasirašyta keturių 
valstijų sutartim ir tt.' ' ~

Gi Austrija reikalauja, 
kad Anglija ir Francija lei-

h

jiucuiL mes gcutimucinc bu- i 
pažindinti tūkstančius lietu
vių mainierių, kurie skaito New Jersey valstijų samdo- 
“Laisvę”, su tikra padėtimi, te busus važiuoti į “Lais-

Pereitą mėnesį įvyko re- vės” pikniką Philadelphijo- 
guliarė distrikto konvenci- je, žinokite, jog piknikas at- 
ja. Pranešimas sako, kad 
distrikto prezidentas Boy- 
Janas atsakė pripažinti “su
kilėlių” vadus, todėl tveria
ma nauja unija., •

Kurie iš New York ir

sibus 8 mailės nuo Trenton. 
Nesamdykite į Philadelphią 
ale į Trenton, nes į Phila
delphią brangiau rokuoja.

“Laisvės” Administracija.

Padarė Skridimo;
Rekordą 1

J PARYŽIUS. — /Gautas 
pranešimas; kad francūzai 
lakūnai Codos ir. Rossi sek* 
mingai nusileido ■ Syrijoj, 
miestelyj Rayak., Jie išlėkė 
iš New Yorko,) orei išbuvo 
56 valandas ir be sustojimo 
nulėkė: 5,900 mylių. ('Nieka
dos niekas pirmiau jnebuvo 
taip, toli nulėkęs be sustoji
mo.. Lietuviai lakūnai Da
rius ir Girėnas nuskrido be 
sustojimo 4,500 mylių, ir tai 
buvo manoma, .jog atsieki- 
mas gana didelis. Bet Co
dos ir Rossi supliekė visus 
rekordus.

NUSIŠOVĖ SMETONINIS
. PUBKININKASP
t Merkinė, < Čionaii * kulkąnedavus fašistinei Vokieti

jai pasiglemžti Austriją.) sau kąkton suvarė atsargos -

TĖVŲ KRAUJAI NETIN
KA jų Vaikams

EASTON, Md.—čionai du 
kūdikiai, tapo išgelbėti iš 
mirties, įleidus jiems krau
jo. .'Bet keista tas, kad jų 
tėviį kraujas netiko jiems, 
todėl turėjo apsimainyti ir 
suteikti kraują vienas kito 
kūdikiui.

LEXINGTON, Ky.—Čio
nai prie federalės valdžios 
narkotikų farmos statymo 
darbų sustreikavo darbinin
kai. Reikalauja algos po 60 
centų už valandą. Iki šiol 
tegaudavo 25 centus.

Devyni Jaunuoliai Pabėgo 
Iš Kalėjimo

JAMESBURG, N. J. — 
Rugpj. 7 d. pabėgo iš vals
tijos • pataisos kalėjimo de
vyni jaunuoliai, tarpe 14 ir 
16 metų' amžiaus. Penki 
buvo * apsirengę, kalėjimo 
uniforma, bet keturi tetu- 
r ė j o '' apatinius marški
nius. Policija sušilus įieško 
po visą valstiją.

SEKANTI SEKMADIENI

Rugpjūčio (Aug.) 13
Įvyksta du Dideli Spaudos 

Piknikai

Worcester ir Wilkes Barre
Publikai galima patarti, kad 

anksti susirinktų, nes abiejose 
vietose bus labai įvairi progra
ma. . S

Gi rengėjams labai svarbu 
prisiminti, kad pristatytų į lai
ką pakankamai maisto.

Dideli nuostoliai būna ren
gėjams ir vargas svečiams, 
kada arba per vėlai valgiais 
ir gėrimais prisirengia^nai, ar
ba, kad pritrūksta vidurdieny
je pikniko.

’ I ... l&tlM
Programa ir vietos, kur^pijc-. 

nikai įvyksta, skaitykite skel
bimuose ant ketvirto puslapio.

DRG. WILLIAM Z. TOSTERIS PROTESTUOJA;
PRIEŠ ŽUDYMį DARBININKU KUBOJE

t

NUŽUDĖ NEKALTĄ 
ŽMOGŲ

GASTONIA, N. C. — Da
bar tapo įrodyta, kad ne
kaltai elektros kedėje tapo 
nužudytas Clay Fogelman. 
Jam buvo primetama žmog
žudystė.

pulkininkas Įeit. B r. Bilmi- 
nas. Matomai, nusibodo 
Smetonai tarnauti.

Varde Darbo Unijų Vie
nybės Lygos drg. William Z. 
Fosteris pasiuntė telegra
mas prezidentui Roosevel- 
tui ir Kubos prezidentui 
Machado. Protestuoja prieš 
žudymą Kubos darbininkų, 
kurie veda generalį streiką. 
Telegrama budeliui Maėha- 
dui skamba: •

“Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, varde tūkstančių Am
erikos darbininkų, protes
tuoja prieš grūmojimą ka

ro stoviu ir reikalauja teisės ' 
Kubos darbininkams orga
nizuotis ir streikuoti už pa
gerinimą savo blogų sąlygų. 
Mes reikalaujame paliuosa- 
vimo suareštuotų streikie- 
rių.”

Telegramoje prez. Roose- 
veltui , reikalaujama, kad 
Amerikos valdžia liautųsi > > 
padėjus budeliui Machadui 
žudyti Kubos darbininkus.

j ■i
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SMARKIAU REIKIA VESTI KOVį UŽ 
j BEDARBIU IR SOCIALU APDRAUDĘ

Niekuomet istorijoj nebuvo tokio krizio, kaip kad da
bar. Jau ketvirti metai, kaip milionai Jungtinių Valsti
jų -darbininkų negauna darbo. Hooverio administracija 
darė visus bandymus, kad atgaivinti pramonės judėji
mą, tačiaus nepasisekė. Dabar tą darbą pasiėmė Roose
veltas; bet ir jam nesiseka. Roose veltas paskyrė pra
monės atgaivinimo komisiją, darbininkų ir bosų taikymui 
komisiją, tačiau dar nieko nesimato, apart to, kad kapi
talistinė spauda rašo džiuginančius straipsnius. !

Priešingai, krizis ęiha gilyn. Perviršis gaminių kyla, o 
ne mažėja. Paties Roosevelto paskirtas generolas John
son atgaivinimui darbo pareiškė, kad iš anglies pramo
nės 200,000 darbininkų turi išeiti. Bet kur jie turi eiti— 
jisai nepasako. Žinoma, tai į bedarbių ęileš. Tie darbi
ninkai turės jieškoti kitur darbo. O kitose pramonėse 
padėtis tokia pati.

• « • V

Yra davinių, kad automobilių dabar pagaminama 10 
nuoš. daugiau. Gi darbininkų skaičius 20 nuoš. yra su
mažėjęs. Tokia pat padėtis ir kitose industrijose. Darbi
ninkai pagamina daug daugiau, negu gali sunaudoti. 
Akyvaizdoje šios bedarbės, Rooseveltas savo kalboje, lie
pos 27-tą dieną, pareiškė, kad “beduonių eilės jau pasi
baigė?’ Šitas jo pareiškimas vykinamas gyveniman. Pa
šalpos bedarbiams sumažinama. Daugely j lokalų jau vi
sai panaikina bedarbių pašalpas. Kur dings tie bedar
bių milionai? Jų skaičius nemažėja.

Įėjus kitų imperialistinių šalių laivynus,'kitos dafo tą 
patį. ' 1 ■ 11 ■ • 11 ; '

Fašistinė Lenkija gręsia fašistinei Vokietijai. Abiejų 
šalių rubežiai saugojami. Franci ja ir kitos šalys mojasi 
taip pat prieš Vokietiją. Kaip dar nesenai Franci j a, 
Anglija,-Vokietija ir Italija pasirašė sutartį. Gi jau rug
pjūčio 6-tą dieną laikraščiai praneša, kad tos pačios val-!

| stybės siunčia “Vokietijai persergėjimo notas.” 1
- Franci jos buvęs ministeris pirmininkas Herriot rašo 
New Yorko Američane, kad “Hitleris nori taikos protar
pio, kad galėtų moksliniai prisirengti karui.”-1 Moksliniai 
rengiasi ne tik fašistinė Vokietija, bet kiekviena imperia
listinė valstybė. Plus—visos prieš Sovietų Sąjungą.

Už Bedarbių Socialę Apdraudą—Yra Kova ir
Prieš, Karą, ( ; : |

Darbininkai dabar labiau,1 negu kada pirmiau, reika
lauja socialės apdraūdos.- Bedarbių Tarybos* dabar šį 
klausimą stato į priekį. Reikia veikti, kaid Bedarbių 
Tarybų Nacionalio Komiteto Bedarbių Socialės 'Apdrau- 
dos Bilius būtų priimtas. ; 1

4 Galima pasakyti, kad net Amerikos Darbo Federaci
jos Montana im Iowa valstijų konferencijos užgyrė tą 
bilių. Virš 1,000 A.D.F. lokalų jau užgyrė. Brotherhood 
unijos lokomotyvų inžinierių konvencija, kuri įvyko Cle- 
velande, Ohio, taip pat reikalavo bedarbių apdraūdos.

Vadinasi, judėjimas plečiasi ir gauna įtakos. Tačiaus 
Bedarbių Tarybos Centralinis Komitetas dauginusia tuo 
reikalu turi rūpintis. .Šita centralinė organizacija išlai
do šaukimą, kad pakelti šį klausimą prieš visus Ameri
kos darbininkus. O kova už bedarbių apdraudą yra ko- i 
va ir prieš karą.

Kas ir Kaip Reikia Veikti už'Bedarbių 
Apdraūdos Bilių?

>1

Tad kas reikia daryti dabar, ūmai? Nacionalis Bedar- Šta: 
bių Komitetas išleido ženklelius, kurie parsiduoda po 5c;jąu gieda:

;; Algos Sumažėjo
Ar Roosevelto pastangos atgaivinti darbus galės kiek 

gelbėti? Mes labai abejojame. Visi daviniai, visos “ka- 
zyrės” rodo prieš Roosevelto planą. Pats tikslas Roose
velto nėra, kad pagerinti darbininkų gyvenimą abba pa-; 
naikinjįj bedarbę. Pamatiniai “naujoji” valdžia rūpinasi, 
kad prikelti tik prekių kairias? Tai reiškia, kad jis rūpi
nasi pirmiausia tik tos klasės reikalais, kuri samdo darbą, 
parduoda produktus. Bet niekur nieko nedaryta, kad 
darbininkų algos būtų pakeltos.

Valdžia įsikišo į Pennsylvanijos mainierių streiką. Bet 
kokiais tikslais? Sakysime, kad “sutaikinti”. Tačiaus 
valdžiąmieko nesako, kad darbininkų algos būtų pakeltos.

‘ Dar^daugiau. Roosevelto valdžia paskyrė taip vadina
mą “ritbitracijos” tarybą. Šita taryba taikys darbinin
kus su darbdaviais. Mes neapsigausime save pasakyda
mi, kad ta taryba nebus darbininkų, bet kompanijų— 
bosų. Jinai kalbės už juos. Faktų jau ir dabar yra gana 
daug. Mainierius veja darban be jokių laimėjimų Roose
velto paskirtas Jonhsonas, prieš farmerius siunčiama po-

vienas. Tuos ženklelius turi pardavinėti kiekviena or
ganizacija ir visi darbininkai. Tai daroma veikimo, lė
šų sukėlimui. Dirbanti darbininkai, kaip kad TUUL na
riai, organizacijų, kliubų nariai, prašomi apsitaksūdti po 
5c metams. Tai labai maža. Organizacijos turi paimti 
platinimui tokių ženklelių. : ' f

Visos organizacijos, kurios dar neturi išrinkę, turi iš
rinkti Bedarbių Komisijas. Tokių komišijų yra pareiga 
.skleisti propagandą už Bedarbių Socialės’ Apdraūdos Bi-' 
lių. Jų pareiga pasiekti nedirbančius ir‘dirbančius dar-1 
bįninl^ų^ ; Reikią, ąųr^gisfrupti savo orgahizaėijoj bedar
bius ir juos vesti į Relief Biurą arba kita's1 įštaigas,' kū- 
rids šelpia bedarbius. ‘n ■ ui

Dirbanti darbininkai turi padėti šiame veikime. Ne
galima sakyti: Aš dirbu, tai .mak ir tas darbas neapeina. 
Kapitalistinėj sistemoj darbininkas ne tikras; kaip ilgai 
jisai dirbs.! šiandien dirba, o rytoj gal jau bus bedarbių 
eilėse. Taip pat bedarbiai dažnai priklauso nuo dirban
čiųjų darbininkų. Vadinasi, bedarbė paliečia Visus dar
bininkus. Todėl visiems reikia bendrai ir kovoti.

Reikia ruošti darbininkai su propaganda, kad milio
nai stotų už pravedimą Bedarbių ir Sčfeiąlės Apdraūdos 
Biliaus. Lietuvių darbininkų organizacijos labai daug 

Įgali pasidarbuoti. Čia reikia veikti bendro fronto maš
tabu.

u Valdžios kodeksai rodo, kad darbininkų algos negalės 
s būti didesnės, kaip 12 ir 15 dol. Pagal šitokias algas Roo-
* sevelto paskirta komisija skelbs “pramoninę taiką.”

Darbas Nepanaikins Bedarbę
Tad' kokius gausime rezultatus? Leiskime sau, kad 

s ir bus«« daugiau darbininkų laikinai paimta į darbą, 
t tai ar bedarbė pasinaikins? Ne! Juk su ištobulinta ma

šineriją darbininkas dabar gali pagaminti daugiai^ ne
gu kad pirmiau. Prie to, gaminių kainos Stengiamasi 
pabratiginti. Vadinasi, darbininkai, kurie yra nusveria* 
ma pirkimo ir naudojimo jėga,:—galės dar mažesnę dalį 
pagamintų produktu,, išpirkti. Į užsienius išvežimas dar

• Vis mažinasi. Tad tik jiaiki gali tikėtis,’kad* bedarbė bus 
■'.panaikinta. , . , . .,

Jei norima panaikinti nedarbas, tai reikalinga kelti pir-
< kimo jėga. Ta jėga yra darbininkų algos. Keli metai' 
t atgal ir darbininkai pirkosi automobilius. Pasitęsus kri- 

z ziui, naudojamų automobilių skaičius labai žymiai suma- 
•• žėjo. Kas reiškia, kad darosi dar didesnė viršprodukci-
i ja autoŽiobilių pramonėj. Tas pats ir su kitomis pramo- 
] nėmis. ^Tiik, darbininkas, kuris uždirba po 10-12 dol. į sa- 
I vaitę—begales išlaikyti automobilių.
Į Tad ir darbas, pagal Roosevelto planą, nepanaikins be-
< darbę. Jei panaikinti bedarbę, tai pirmiausia reikia 

pakeltDdarbininkų įplaukas, algas ir mažinti prekių kai-
• j nas. O Rooseveltas veikia kaip tik priešingai. Jisai 

stengiasi pakelti ant prekių kainas, o sumažinti darbi-
; ninku algas.
L Karas—Kapitalizmo Gerlaikis
v Kapitalistai randa išėjimą į “gerlaikį” karo laiku, kuo- 

met išžudoma milionai darbininkų ir sunaikinama milži
niškas daugis įvairiausių gaminių. Dabartiniu laiku ka
rui rengiasi ne tik Jungtinės Valstijoj bet visas kapi- 

LtBlistinis pasaulis. Amerika budavoja laivyną, kad nuga-

Kaip Geriau
Korespondentas iš j Tho

mas, West Virginia, prane
ša, kad tenai mainieriai nu
tarė dėtis prie United Mine 
Workers of America unijos. 
Korespondencijoje rą a t y t, 
kad konvencijoje vadovavo 
J. Lewis’o kampanijos žmo
nės. Maty f, jie pavartojo 
visą galimą. agitaciją, kad' 
pakreipti atstovus savo pų? 
sėn. Ma£yt, kad toje kon
vencijoje nebuvo ’tinkamoj 
žmogaus nuo Nacįonalės, 
Mainierių unijos, kuris būtų' 
išaiškinęs Nacionales MaL 
nierių. unijos tvarką ir pa
lyginęs Nacionalę Mainierių; 
uniją su senąją U. M. W. A, 
unija. Jeigu Nacionales 
Mainierių unijos tvarka bū
tų išaiškinta ir palyginta su 
tvarka senosios U, M. W; A. 
unijos, aš spėju, kad atsto
vai būtų nutarę dėtis prie 
Nacionales Mainierių uni
jos. U. M. W. unija dabar 
yba bosų ir operatorių pa
geidaujama unija. Tos uni
jos vadai nusistatę palaiky
ki mainierius paklusniais 
kasyklų bosams. Prisidėjus

f ' Sovietų Sąjungoj*

ir

k

idant juos jj furnesai paleisti darban.
Geležies ir plieno gamyba

Tik Dabar Išsimiegojo

u

jo ir tą patį bjaurų melą,!kesni

D.” redakto- pentuotos (?—Red.), kad jo-

Marksistas.

Tokia' pat kapitalistinė Sovietų Sąjungoj
1 1—1 Ii i • 11. ' 11/1 Oi V

M. Ž.

issįrinkti keletą drąsesnių

klasių kovos, nepavyks 
prez. Rooseveltui.

k 
vi

ii 
b

. Agrikultūros Komisaria
tas praneša, kad šiais metais 
bus daugiau,> negu. per perei
tus penkius metus. ,

kia dulkė nesilaikytų. Spe-

Fašistai Juodašimčiai
» “Laisvės” redakcijai

įė- 

V€

aišku, bus del stokos patyru
sių darbininkų. Kuomet vis 
daugiau ir daugiau atidaro 
naujų fabrikų, tai ir darosi 

!stoka patyrusių darbininkų. O 
Atrodo, kad tarpe Bosto-I kitur įsiskverbia sabotažnin- 

no ir New Yorko kelionė’kai- 
neilga, bet tarpe • New] 
Yorko “Tėvynės” ir Bosto-' 
no

APŽVALGA. \ A--- ,—į*— --- i___ :---------U. .

keli milionai “išmirė nuo 
bado.” Dabar lauksime, 
kada “T.” ir “
riai kojas pakratys nuo tos 
pačios nelaimės,

: tv 
ta 
va

atspausdino ant pirmo pus
lapio. Bent jau reikėjo ke
letą milįonų uždėti, nes juk j mis. . . 
per tas kelias savaites dar ikvietk^ . d.aržaį-

arba lie- cialės mašinbs bus įrengtos 
žuvius nusisuks bemeluo- atskyrimui dulkių 
darni apie Sovietų Sąjungą.

Kaip Greit Jie Palaidojo Kla- Smetona nepajėgė iššluoti 
siy Kova, Kurios Palaidoti 
Negalima

Prezidentas R,o o seveltas Organizuojasi Rusai
įskyre komisiją iš septynių 
nonių—tketurių kapitalistų 
trijų reformistinių. unijų 

urokratų,—kuriai įsakyta, 
nbduot darbininkams strei- 

lot, o jeigu kur streikuos, 
d:streiką laužyti. Panaši, 
;aikoš” taryba buvo; įsteig

ia karo metų.. Tada toje ta
ryboje buvo. Gonipersas . ir 

eli kiti darbininkų parda- 
ikai'. Gompersas varde 

Darbos Federacijos sudėjo 
prižadus, kad laike karo jor 
kių streikų; nebus.

Dabar tą patį padarė 
Gomperso įpėdinis ponas 
William Gręen. ; Dabar jis 

ma į streiklaužišką Roose- 
Ito tarybą.
Buržuazinė spauda nesi- 
eria džiaugsmu ir krykš- 
uja, jog esanti klasių ko- Į 

palaidota Amerikoje.
i N. Y. World-Telegram
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Kombainų Fabrikas 

Progresuoja

Saratovo kombainų fabri
kas padarė žymų progresą. 
Išpildė planą 5 dienom pir
miau, negu reikėjo. Planas 
buvo pagaminti 2000 kombai
nų iki' birželio 20 dienai, bet 
darbą baigė su penkiolikta 
diena.

Darbininkai tuomi dar ne
pasitenkino. Jie pasižadėjo 
dar smarkiau dirbti, kad pa
gaminus dar 200 kombainų iki 
birželio pabaigai.

Nekuriuose fabrikuose dar
bas nėjo kaip reikia. Daug 
mašinų pradėta dirbti, bet ne
baigta, kaip tai Zaporoži Ko- 
munarų fabrike. Komisaria- ' 
tas Sunkiosios Industrijos ėmė f 
drastiškus žygius pertvarkyti 
fabrikus. , Pasekmes gauna 
geras, pažanga visur matosi.

Geležie.s ir Plieno Industrija
Špižo gamyboj yra daromas 

progresas kas dieną, Veik kas 
dieną pagamina po 24,000 to
nų špižo.

Birželio 14 padaryta pro
gresas išėmimo žalios medžia
gos ir išleidime špižo; nau-

pri- 
siuntė numerius pirmą ir 
antrą Amerikoje besiorga
nizuojančių rusų juodašim
čių laikraščio “Fašist.” 
Laikraščio adresas paduo
tas Putnam, Copn. Sužino
me; kad tie baltgvardiečiai 
šaukia savo “kongresą.” Jau 
jie turi;ir “Vyriausį Rusų 
Fašistų ,$tabą.” Jų tikslas 
esąs . “suvienyt visus rusus 
prieš komunizmą.” Taip 
pat jie sieks nuvertimo So
vietų valdžios.

Baltgvardiečiai savo atsi
šaukime ragina savo pase
kėjus visur kalbėti “darbi
ninkiškai” ’ ir daug žadėt 
darbininkams, ' 
pasigavus į savo tinklą. Ma
tomai, Šituos sutvėrimus f i- biskį susitrukdė iš priežasties 
nansuoja Amerikos buržu- atidarymo haujų furnesų. Tas, 
azija.

i

“Tas faktas, kad Nacio
nalio Ątstatymo Akto Darb
davių Patarėjų Taryba ir 
Darbininkų Patarėjų Tary
ba sutiko vienbalsiai atsi
šaukti į visuomenę del in
dustrinės taikos ir k^d vien
balsiai užgyrė sąstatų nau
jos sutaikymo tapybos, yra 
tipiškas pavyzdys tos tarpe 
kąpįtąld ir darbo : bendro1 
veikifno dvasios;..- Jdigū ši
ta! bendradarbiavimo-dvasia 
tirpė pramonės (darbda
vių) ir darbininkų bus tęsia
ma, tai sutaikymo tarybos 
darbas del išrišimo streikų 
ir lokautų bus nesunkus... ”

Tas visas tarybas pasky
rė prezidentas Rooseveltas 
ir dabar tos visos tarybos 
vienbalsiai priima Roosevel
to komandą! Tai nėra joks 
stebuklas. Prezidentas tik 
todėl ir paskyrė į “darbinin
kų atstovus” tokius Green, 
.Lewis ir Hillman, kad jis 
.gavo nuo jų pasižadėjimą 
šokti pagal jo muziką.

Bet ar ištikrųjų susivie
nijimas reformistinių unijų 
pardavikiškų vadų su kapi
talistais jau ir palaidos kla
sių kovą Amerikoje? Ne
sinori tam tikėt. To nebus. 
Darbininkai kovos ir strei- 
kuos. Klasių kova eis pir- 
myų. Italijoj Mussolinis, 
Vokietijoj Hitleriš, Lietuvoj

prie U. M. W. A. unijos, 
nebus galima skleisti propa
gandą ir agituoti del prisi
dėjimo prie revoliucinės Na- 
cionalės Mainierių unijos, 
nes viršininkai neleis tą da
ryti. Nariams U. M. W. A. 
unijos griežtai draudžiama)
agituoti už prisidėjimą prie i 
^Nacionales Mainierių’ unijos 
išteki'nariai būną persekio- 
jaiĮi ar ’išihėtami lauk' iš 
"linijos* W? Virginijos mai
nieriai, kol neprisidėję prie 
reakcinės ti. M: W. A, ’ uūi- 
jds, galėjo * Ruošai jungtis 
del -prisidėjimo1 prie * i. geros 
Nacionales Mainierių uni
jos,'-tada jie turėjo , vieną, 
būrį priešų—bosų. Prisidė
ję prie U. M. W. A. unijos, 
turės du būrius priešų—ka
syklų bosus ir unijos bosus, 
ir unijos bosams reiks mo
kėt brangias algas. Kuris, 
mainieris ar mainieriai ant 
savęs patyrė unijos bosų 
veikimą, nepataria dėtis ką ir pastabas. Pęrorgani- 
prie U. M, W. A. unijos.. į žavimas mainierių Svarbus 
Geriau; susio^gdnizųpp,^pž- dalykas ir apie tai reik kai
nos kasyklos maiųidBąms, (bėt, rašyt ir veikt.

■ i ' i ; t -■ • '
vyrų, į kopiįtetą, per kurį 
(kasyklos (mainie.rių reikalai 
būtų vedami. Susiorganiza
vę, kasyklos mainieriai nu
stato algas, ir darbo sąlygas. 
Kurios kompanijos turi ke
lias kasyklas, ten turi būt 
išrinktas bendras visų ka
syklų komitetas, kuris pri
žiūrėtų, t kad visose kasyk
lose mainierių nustatyta 
tvarką būtų pravestą ir pa
laikoma. Priversti operato
rius skaitytis su mainie- 

rriąis, pavartojamas strei
kas. Kaš link šito rašto, 
mūinieriai pąvartokit kriti-.

Filmų Fabrikas

Giant Filmų fabrikas jau 
Darbininko” redaktorių budavojarhas. Jis pagamins 

žinios baisiai užsivelka. Jau šeštą dalį visų filmų, 
,. .. . , xr., ... <<rp_ Į kiek pagamina visas pasaulis,kelios savaites Vitaitis Te-|Pagamins 150 railionų. metrų 
vynėje paskelbė, buk So- fnmų kas metai. Minėtas fa- 
vietųi Sąjungoje badu įšmi- brikas yra, statomas Kazane, 
rę “10,000,000 žmonių.’/ Bet ) FAbrikaš bus įrengtas sulig 
gi Bostono špitolninkų or- (naujaušru’'stilium ir, > naujau- 
ganas “Darbininkas” dar 
tik rugpjūčio 4 d. išsimiego-

šiom mašinerijom. Taip, kad 
jas dirbant nebus jokių dul- 

Paveikslai bus daug aiš- 
; ir didesni.

Darbininkai turės kas rytą 
apsirengti šilkinėmis kelinė- 

Apie fabriką bus dideli 
Gatvės, visi 

šalygatviai ir takai bus išlieti 
asfaltu. Fabriko grindys bus 
vaksuotos, o sienos aliejum

Ta Pati Kapitalistinė 
Beprotystė

Roosevelto valdžia įsakė 
Amerikos farmeriams nai
kinti javus, idant palaikius 
aūgštas grudų kainas. Vo
kietijoj Hitlerio valdžia pa
skelbė karą mašinoms. Už
draudžia ęįirbtuvėsę., įvesti 
naujas-mašinas. Dar keti
na dalį esamų mašinų nai
kinti, idant “suteikus darbo 
darbininkams!” • '1 ■

i nuo oro. 
Taip, kad darbininkams, dir
bantiems minėtame fabrike, 
visados bus tyras oras ir fil- 
mos bus daug aiškesnės ir 
dauge geresnės.

Kas gali įrodyti, kurios ša- 
'lies kapitalistai budavoja fa
brikus. kad būtų nauda del 
darbininkų sveikatos? Kapita
listai fabrikų nestato del nau
dos visuomenės, bet jie stato 
del pelno. Tad ir darbinin
kų jie nepaiso. Kapitalistinėse 
šalyse gamina- daiktus ne vi
suomenės naudai, bet del biz
nio: Jie, gamina, kad gražiai 
iš viršaus atrodytų, bet kad 
greičiaus sulužių, ' sugestų, 
tuomet vėl bus naujas biznis.

i viskas yra 
daroma naudai visuomenės. > <

Sodnų Vaisiai
šiais metais daugiau sodnai 

žydėjo, negu pernai. Kazak
hstan, kur daugiausia auga 
(obuoliai ir kriaušės, perma
noma, kad šiais metais jų bus 
labai daug, šiauriniam Kauka-

beprotystė kartojama Piėtų 
Amerikoje. Vis vardan to,' 
kad išgėlbejųs_pųvantj ka
pitalizmą.

Tiktai Sovietų Sąjungoje 
visais garais mašinos stato
mos ir vystomos? Ten prie 
tokios beprotystės eiti nie- ze ir Kryme bus daug vynuo- 
kas nei galvoti negali. Ten.'gių. 
mašinos yra visuomenės sa
vastis. Jos neš:a tai visuo
menei palaimą, o ne vargus, 
kaip kapitalistinėse šalyse. 
Daugiau išsivysčius maši-1 
nerija, darbas lengvesnis, 
mažiau fizinio darbo, trum
pesnės darbo valandos, liau
dies būklė geresnė — štai 
ką reiškia mašinos darbi
ninkų tėvynėje!'

ŽUVO MOTERIŠKĖ 
LAKŪNĖ’

TOKIO. — Prie kalno 
Kurogatake orlaivio nelai
mėje žuvo panelė Boku, vie
natinė moteriškė lakūnė vi
soj Korėjoi.

}
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—“Padarysime kolektyvus 
ištiktųjų bolševikiškais, o 
kolektyviečius p as i t u r in- 
čiais. Pirmas prisakymas— 
išpildykime javų pristatymą 
valstybei!”

Dar nenutilus dainų ai- 
dams, ant scenos pasigirdo 
varpelio balsas. Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmi
ninkas drg. Golodiedas ati
darė suvažiavimą. Pirmieji 
jo žodžiai buvo šie: “Balta
rusijos Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto ir BS- 
SR valdžios vardu perduodu 

. kolekty viečiam udarnikam 
—Antrojo Visos Baltarusi
jos Suvažiavimo delegatam 
bolševikišką sveikinimą.”—

Salėje pasipylė karšti'ap
lodismentai. Po įžanginės 

___  kalbos drg. Golodiedas per- 
pasėti apie birželio 20 d., iki skaitė drg. Kaliflino sveiki- 

i 120 cent, augščio, kurie bu- nimo telegramą. SSSR CVK 
vo pasėti pabaigoj kovo, ar- pirmininkas—visos Sovietų 
ba pradžioj balandžio mėne
sio—dar į šlapią neatšilusią

• žemę. Ir tie ankstybieji Ii-i 
1 nai yra Sovietų respublikos 
pasididžiavimas. Jie užau-1 
gę labai gražūs. Vieni, vė
liau pasėti, žydi mėlynuoja, 
o kiti, patys ankstybieji, jau 
pražydėję, brandina savo 
galvukes, jau geltonuoja. 
Klausykite, seneliai, kolek- 
tyviečiai, kurie priešinotės 
ankstyba jai sėjai, anksty- 

| bieji linai labai geri, gražūs 
i ir jau pražydėję geltonuoja.; 
p Štai Profinterno sodo sa- j 
dė. Keletą minučių per pen-1

KAIP SUTIKO MINSKO PROLETARIA
TAS SOCIAUSTINIŲ ŪKIU UDARN1KUS

Liepos 10-tą dieną, 1933 Į, čias atvežtas iš kolektyvų 
., Minske įvyko Antrasis;javų kultūras. Tenai yra 

augšti su stambiais šiaudais 
ir stambiomis bebręstančio- 
mis varpomis rugiai, akuo- 
tuotomis, kaip gero , jauni
kio ūsai, varpomis žieminiai

m., .
Visos Baltarusijos kolekty- 
viečių udarninkų suvažiavi
mas. Tos dienos, būtent lie
pos 11 d. kaip tiktai supuola 
su 13 metų sukaktuvėmis 
Sovietų Baltarusijos pasi- kviečiai, vasariniai miežiai, 
liuosavimo iš po baltųjų len- Kaip laukiniai obuoliukai, 

bulvės, jau žydinčios ir nu
žydėję sėklinės daržovės.

7 j Ypatingai daug vietos paro- 
' doje užima Sovietų Baltaru- 
' sijoj veisiama kultūra — li- 
! nai. Tenai linus galima bu- 

.' vo pamatyti 1 centimetro 
I augščio, tai yra vos dar tik- 
| tai sudygusius, kurie buvo

Trečias Puslapis-,

Sąjungos prezidentas irgi ištikimybės vyriausiam va- į darbus darbininkų kovose. Be- 
neužmiršo paduoti ranką dui” ir dar labiau siundo! darbių Tarybos yra stipriai 
BSSR kolektyviečiui udarni- juos prieš revoliucinius dar- organizuotos, ir turi savo cen- 
kui. ' Komunistų partija ir Liniukus, net skatindami “be tro raštinę, kad vesti organi- 
sovi^tų valdžia sveikina ko- atodairos vartot ginklą.” I zacijos darbuotę. Dabar cent-: 
lektyviečius udarnikus. Ko- kartu su tuo fašistai veda,ras randasi labai blogoj pade-! 
lekty viečiai udarnikai svei- griežtą savo organizacijos Įtyje, nes: jau keliolika mėne-i 
kiną komunistų partiją ir .valymą: už menkiausį ne-isių negali užmokėti ra n d ą^ ir 
sovietų valdžią^ Suvažiavi-! paklusnumą vadams arba 
mas siuųčia sveikinimo tele- i pareikštą valdžia nepasiten- 
gramas drg. Stalinui, Molo-1 kinimą eiliniai nariai tuoj 
tovui, Kalininui, Gikalai irĮ pašalinami, 
kitiems. į

Ir 1 ne tiktai sveikinimus ! palaikyti bei jas nuo iškri- 
siunčia kolektyviečiai udar-1 kimo apsaugoti esanti pra- 
nikai, jie visomis savo jė
gomis visada žadą paremti 
komunistų partiją ir sovietų 
valdžią. Visi i kaip vienas 
išstodami suvažiavime savo 
kalbose pasižadėjo ne tiktai 
laiku, bet ir anksčiau pa
skirto termino išpildyti javų 
pristatymą valstybei.

J. Skribliukas.
A n

Simonas Urbonas paaukoja 
parką piknikui, o jūb, dratl'J 
gai darbininkai, kurie galite, 
paaukaukite kas ką galite, la- 

; biausiai maisto.
Kviečia B. T. Komitetas*

, Kalbama, kad 
i smogiamųjų dalių drausmei 

YAO 1 o i Ir t r4-i i o o nnn lolrvi
kų okupacijos.

Jau šventės .išvakarėse, 
liepos 9 dieną visas Minsko 1 
miestas buvo papuoštas rau-: 
donomis vėliavukėmis ir pla 
katais. Nuo stoties iki su 
važiavimo vietai, tai yra iki) 
Profinterno sodui, kelias bu-, 
vo ypatingai gražiai išpuoš-1 
tas. Puikiausia Karolio1 
Markso vardo gatvė labiau
sia .nustatyta raudonomis 
vėliavukėmis, telegrafų stul
pai apsupti raudonu audek-i 
lu. Minsko sovieto namas, j 

bkuris randasi K. Markso i 
gatvėje, visas žėri kaip ug
nyje raudonuose papuoša
luose. Priešakyje namo pa
kabinti dideli Lenino, Stali
no ir Šarangovičiaus pa
veikslai. Įeinant iš Engelso 
gatvės į bulvarą, stovi gra
žūs vartai, padaryti iš dvie
jų stambių raudonų stulpų, 
kuriuos sujungia plati juos-| 
ta su sveikinimo obalsiu:—j 
“Priešakiniam kovotojam už* 
kolektyvę tvarką — Antrojo 
Visos Baltarusijos Kolekty-1 
viečių Udarninkų Suvažia
vimo delegatams — bolševi-: 
kiškas sveikinimas.”

Visas medžiais žaliuojan- Štai nudegęs saule pilnas> 
tis bulvaro kraštas nustaty- ^v^r^ų pečių Slucko rajono 
tas augštai iškeltomis rau-1 kolektyvo “Revoliucija” pir- 
donomis lentomis, ant kurių1 mininkas drg. Žaurikas, štai 
matosi užrašyti priešakinių1 Babruisko rajono MTS bri- 
udarninkų kolektyvų var- gadierms drg. Ryžkovas,. . u .j - gkems ’ nuramint kitu būriu įvyko 
dai. Kiekvieno kolektyvo štai paprasta jakute uzsivil- P naV51iJ^ir ‘ e.atvgse kruVinas 
lenta dar papuošta kokiuo i .si, raudona skepetaite ap-

NUSIVILIMAS FAŠIZMU VOKIETIJOJ
Hitleris ir kiti Vokietijos 

fašistų vadai, siekdami pa
imt į savo rankas valdžią, 
gausiai barstė plačioms ma
sėms visokeriopus pažadus. 
Jie žadėjo visiems bedar
biams suteikt darbo, darbi
ninkams padidint algas, pa
kelt viso krašto gerovę ir tt.

Jau praėjo pusė metų, 
! kai demagogas. Hitleris sto- 

kerias plačias jos duris eina vi fašistinės valdžios prieša- 
I vidun suvažiavimo delegatai kyje, bet nei yienas darbo 

: masėms duotasis pažadas, 
aišku, neišpildytas. Vietoj 
bedarbės, pašalinimo — be
darbių registracijos sumaži
nimas ir jaunimo darbo što

k —kolektyviečiai socialistinių 
liaukų udarninkai.

sirišusi Polocko rajono Sta
lino vardo kolektyvietė ud- 
arninkė drg. Čerskova. Štai 
atėjo ir užėmė savo vietą ir 
Malkovos lietuvių nacionali
nio kolektyvo delegatė-udar- 
nikė drg. Rudėnienė. Tru
putį prisilenkęs eina Kričia- 
vo rajono internacionalinio 
kolektyvo “Voschod” kolek- 
t y v i e t is-udarninkas drg. 
Mirkinas — senukas • žydas.

nors vaizdu arba karikatū
ra.

Pavyzdžiui, Slucko rajono 
kolektyvo “Naujas gyveni
mas” raudonoji lenta pagra
žinta vaizdu arimas trakto
rium ; šklovo kolektyvo 
“Udarnikas” raudonoji len
ta pagražinta — pjūtis su 
kombainu; Borisovo “Boja- 
vik” — pjūtis dalgėmis; 
Dzeržinsko “žvaigždė”—pi-:
la grūdus į maišus; Gome-; J° galva ir barzda jau pa- 
lio Lenino vardo kolektyvo! gražinta sibdabriniais plau- 
—aria su traktoriais; Čiau- kais žilas. Jis vėliau už- 
sų rajono kolektyvo “Komu- ėmė vietą prezidiume ir 
naras”—valo grūdus su tre-1 sav0 kalboje pasakė — 
jeriu, Begomlės “Čirvony; “Niekas mums negali kliu- 
Putilovec”—buožė žirklėmis i dyti stiprinti kolektyvą. Mes 
kerpa varpas, o kolektyvie- dirbame kartu, žydai kartu 
tis savo tvirta raumeninga su baltarusiais ir visi gerai 
ranka kimba buožei už čiup- 
rynos ir t. t.

dėta jų viduj organizuot net 
speciali “ištikimųjų” grupe.

; Aišku, fašizmo gyvavimas 
Vokietijoj yra laikinas; Fa
šizmu nusivilimas ir fašisti
nių organizacijų iškrikimas 
yra neišvengiamas. Faktai 
rodo, kad šis procesas jau 
greitu tempu vyksta pir
myn. Fašizmo neišgelbės 
jokios teroro priemonės. Di
dėjanti plačių darbo masių 
neapykanta ir jų revoliucio- 
nizavimasis jam lemia grei
tą pražūtį.

savininkas grasina teismu. To
dėl centro raštinė prašo visų . 
darbininkų paramos. West; 
Sides Vernor Higway Bedar-‘ 
bių Tarybos skyrius rengia I 
pikniką, subatoje, 2 dieną rug
sėjo (September) Simono Ur
bono Parke. Piknikas prasi-; 
dės 2 vai. po pietų ir tęsis iki ) 
rytui. Įžanga 10c.; bedar-' 
biams veltui. Gera muzika 
šokiams, gėrimai ir užkandžiai 
pigūs ir geri.

SOVIETU ŽUVIS ■
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemų kainą ,
Penkių Rūšių Žuvys 1

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A IS Ve”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

r< <4. *
«

Ervin.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933* M. VIENINTĖLĮ LIETUVIŠKĄ U-- 
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS., MOKSLU {LIŪS-, 

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

Bruzdėjimą, vykstantį fa
šistų smogiamosiose dalyse, 
kiek tik galėdami stengiasi 
vadai paslėpt. Bet kartais 
jo paslėpt jau nebegalima. 
Šis bruzdėjimas visu aštru
mu prasiveržia viešumon. 
Štai pavyzdžiui liepos mėn. 
pradžioj Berlyno priemies
čio Kopeniks fašistų smo
giamųjų dalių šturmas (bū
rys) tiesiog pakėlė maištą. 
Visas būrys išėjo. į gatves ir 
demonstruodamas prieš sa
vo vadus, pareikalavo, kad;  
būtų tuojau visiems suteikę — 
tas darbas ir, išpildyti kiti 

..... ...  ....... K.VK, anksčiau Hitlerio duoti pa- 
vykiose m i 1 i t a r izavimas!, žadai. šio šturmo išstoju: 
Vietoj ekonominės darbo mas įgavo tokį aštrų pobū- 
masių būklės pagerinimo—j dį, kad net su atvykusiu jo i

muitų pakėlimas ir negirdė- gatvėse kruvinas susirėmi- 
tas jų (ypač maisto produk-' mas ir susišaudymas. Kaip 
tų) pabrariginimas! Plius girdėt, per šį susirėmimą 
prie viso to negirdėtas pro- bent 2 ar 3 nac. buvę vie- 
letaniato terorizavimas ir' toj užmušti ir bent 8 sun- 
neišpasakytai karštas karui 
ruošimasis. Trumpai kal
bant, fašistinė valdžia pla
čioms darbo masėms, žino
ma, išskyrus vadų “dideles” I

kiai sužeisti. Visas štur
mas paleistas ir dauguma 
jo narių areštuota. Maž
daug tuo pat metu už ne- 

____ __  __ _c _ paklusnumą vadams ir “iš
kalbas, fireworks, bei bliz-1 krikimą” tapo likviduoti dar 
gančius paradus iš vienos bent du Berlyno fašistinių 
pusės, ir reakciją bei terorą smogiamųjų dalių šturmai, 
ir dar didesnį išnaudojimą Apie 300 jų narių, buvusių 
—iš kitos, iki šiol nieko ne-1 Hitlerio ištikimų kareivių— 
davė ir ateityje nieko ne- S A vyrų—uždaryta į kon- 

nes ji—išnaudotojų centracijos stovyklą Papes- 
trasse.

duos, 
valdžia.

Tokių faktų akyvaizdoje! Įdomus įvykis buvo ir 
yra visai aišku, kad hitleri-; Berlyno “naci” 45-tame 
ninku išpūstasis burbulas šturme. Prieš porą savaičių 
negali ilgai laikytis. Tad dalis jo narių pareiškė savo 

sutinkame. (visai nenuostabu, kad ir tos nepasitenkinimo vadais,
Taip vienas po kito dele-' masės, kurios tikėjo fašiz-l dargi išvadino juos apgavi- 

Toliau einant dideliu mie- gates ir delegatai ėjo į salę mūi ir sekė jį, pradeda jaus- s kais, ir reikalavo nutraukt
sto sodu visas kelias per įr sėdosi į savo vietas, 
žingsnį tolumo viena nuo ki

etos nustatytas raudonomis 
vėliavukėmis ir kiekvienos 
vėliavukės šviečia elektros 
lemputė. Ta skaitlinga elek
tros lempučių virtynė, ypač 
naktį, atrodo, kaip ilga žai
bo juosta, nusitiesusi tarp 
žalių medžių šakų.

Pats Profinterno sodas iš
puoštas didžiausiais Lenino 
ir Stalino paveikslais, socia
listinės statybos vaizdais ir 
pagaliaus ilgoje pašalio pa
stogėje turtinga ir turinin
ga žemės ūkio darbų paro
da. Parodoje., jau matysi 
beveik, visas gyvas dar te
bežaliuojančias, tebežydin-

į tis apgautos. Nusivilimas darbininkų t e r o r i žavimą. 
Kiekvienam rajonui pa-1 fašizmu ir pasipiktinimas Teko patirt, kad panašių 

į faktų vis dažniau pasireiš-skirtas suolas, kiekvienam fašistine bado valdžia vis
i labiau apima ne tik darbi- kia ir daugelyje kitų fašis-
! ninku sluogsnius, bet ir tinių šturmų

, v .. . • __ :__ •

delegatui paskirta vieta.
Greit buvo pilna salė.
Su delegatais susimaišė,' smulkiąją buržuaziją—tar- 

susiliejo ir Minsko darbinin- nautojus, smulkesnius krau- 
kai ir komjaunuoliai. Pas
tarieji tuo jaus ėmė organi- Kartu su tuo didėja nepa- 
zuoti darbininkus ir kaip sitenkinimas netgi jau pa
matai visuose didelės salės čių nacionalistų eilėse ir, 
kampuose bangomis pradėjo kas svarbiausia, net gi jų 
kilti palubėn revoliucinių 
dainų aidai.

Salė ūžė.
Salė apšviesta daugybe 

elektros lempų. Augštai vir
šuje scenos uždangos žėrėjo 
ant raudono audeklo pama
tinis suvažiavimo obalsis:

tuvininkus, valstiečius ir kt.

smogiamosiose dalyse, ypač 
tose, kuriose yra kiek dau
giau proletarinio elemento. 
Ne tik daugelis vakarykš
čių naci simpatikų, bet ir 
dalis pačių šturmavikų— 
S A vyrų—šiandiėn jau kei-

į, vis daugiau 
iir daugiau-įgydami masinio 
pobūdžio.

'Sąryšyj su vis didėjančiu 
dalies fašistinių šturmų na
rių nepasitenkinimu vadais 
ir bruzdėjimu, liepos 22 ir 
23 d. Berlyne įvyko visų fa
šistų vyresniųjų vadų (suva
žiavusių iš visos Vokietijos) 
nepaprastas susirinkimas. 
Kad nukreipt eilinių smo
giamųjų dalių narių nepa
sitenkinimą į šalį, fašistų

25-VII-1933.

REMKIME DETROITO I 
i BEDARBIŲ TARYBAS|

Bedarbių Tarybos Detroite j 
atlieka labai svarbius darbus i 
darbininkų kovose. Jos (Be- i 
darbių Tarybos) iškovojo be
darbių šeimynoms maistą, 
drabužius, pastogę, gazą ir ki- j 
tus reikmenis gyvenimui. Jų 
nariai dalyvauja demonstraci- 

Įjose, streikuose. Dalina lape
lius ir atlieka kitus svarbius1!

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui 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,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran

ci] oj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c.,

atskiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais < 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą” galima ii*'' 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metus.

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO /. į 

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZ/CIJOS

Nerišlioje, 3 Rugsėjo-Septemher, 1933
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; 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 Valatkiūtės.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

Base Bali

Risis J. Bago-^ 
čius su Charley 
Vasil kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su

J 11J '

Tom Galupejr,..

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

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE- 
LIS, $50.00. Dovanojo John Bukėnas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

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

420 So. St., Phila., Pa.
VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI 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-mų vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mų vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mų 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 karų 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 pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my- 

, ( , I lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelių
vadai išleistam į juos atsi- No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Ketvirtas Puslapis
« I ; . t ..

Trečiad., Rugpjūčio 9, 1933

J. ŠUKYS DETROIT,
• » ■

— *■>...... "L

Buržuazija NoU Sunaikinti
Darbininkų Vadų ir Jo

Šeimynų
Policija areštavo J T.

po ,Bedarbių J^rybos narys ir 
pirmininkas, jis aktyvai gina 
visus darbininkų reikalus ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR

(Tąsa)
Kapitalistinės sistemos išdirbystei plėto- 

f jantis, klasių kovai aštrėjant, vis naujas 
l ir naujas darbininkų bangas į mūsų orga

nizaciją atbloškė. Įstojo Andriulis, Bimba, 
; Gasiūnas, Jeskevičiūtė. Nors valdžia, už- 
i darydama “Kovą”, žurnalą “Naująją Gady- 
■ nę”, apardė eiles mūsų organizacijų, bet< 
| tuomi ,persekiojimu, Palmerio pogromais 

j (pavarymu Partijos į pagrindą), tik dar 
j glaudžiau suartino darbininkų eiles. Kom. 
’ Partijoj pasiliko tįk tie, kurie pasiryžę jo
joj laikyti^. JRasipildžius šviesiomis inteli
gentiškomis spėkomis^ j^dosi galijmybė pra
dėti “Vilnį” leisti,’ p* vėliau ir dienraščiais 

’ abu padaryti. (“Laisve’* -jau ėjo dienraščiu | 
\ir Palmerio laikais.), i;:

.• Draugo A. Baranausko pradėtoji kova 
už kairiąją liniją L.S.S. darbuotėje, drg. 
Kapsuko arti metų darbas mūsų laikrašti
joj ir organizacijose pravedė tą liniją. Le- 
Inino mokinimai pasiekusieji Ameriką, bol
ševikų taktika vartojama Rusijos revoliuci
joj. Perversmai pietų ir vakarų Europoj, 
išdavystės socialdemokratų ir paaštrėjusios

vo, turi po laikraštį, tai ir Pruseika ne ger
vės vaikas, kodėl jis negali turėti savo 
locną laikraštį, dar todėl, kad jis daug 
nietų atgal apie tokį laikraštį svajojo?

Ppeš pasaulinį karą dar keletą kartų 
man įkalbinėjo, kad lietuvių kalboj reika
lingas esąs toks laikraštis, kaip “Ruskyj 
Golos.” (rusų biznierių leidžiamas laikraš
tis, New Yorke), įkad apie viską būtų ga
lima rašyti, kad liįuosai galętų kunigą Tu
mą, Dr. Šliupą iii drg. Angarietį išgirti, 
apie visus gerai įrašyti, visiems geru būti 
ir tt. Girdi, žmorjių mylimu būsi, daug 
skaitytoji turėsi,? 10 svarbiausia, nėi nuo 
ko nęprigulėsi. ;

Jam pastebėjau kad toks nusistatymas 
tai laikraštinė ptėstitucija bus, kad są
moningi darbininkai nerems jo. Jis ne
sutiko su tokiu sanprotavimu, bet daugiau 
nebeminėjo apie tai. Manyta buvo, kad 
Prūseika suprato savo klaidą; pasirodo, 
kad ne, nes stvėrėsi tokį laikraštį leist.

Porą, ar trejatą savaičių prieš tą “Lais
vės” bendrovės šėrininkų suvažiavimą, 
kuomet “Laisvė” taikytasi užgriebti, Pru
seika per Michigan valstiją su prakalbų 
maršrutu važiuodamas pas mus nakvojo.

Pace, būk už “atsisakymą už
laikyti savo šeimyną”, t. y. 
dirbti už Walfare. Tiesa, J. T. 
.Pace atsisakė badauti ir ver
gauti Lincoln Parko ir Detroi
to buržuazijai, nes jįs ir jo 
keturi vaikai (seniausias 13 
metų- amžiaus) ir jo. moteris 
t. y. 6 šeimynoj gaudavo $3.60 
į savaitę ir už tą bado pašalpą 
buvo verčiamas dirbti. J. T. 
Pace atsisakė dirbti, reika
laudamas unijos mokesties 50 
centą į valandą ir pastoVų 
darbą, kad galėtų žmoniškai 
užlaikyti sayo šeimyną, nes jei 
ne kaimynai ir jo draugai, tai 
jo šeimyna ir jis pats senai 
būtų badu išmirę. J. T. Pace 
buržuazijai yra pavojingas ir 
užtatai Lincoln Parko ir Det
roito buržuazija deda visas 
pastangas sunaikinti jo šeimy
ną, o jį patį užkankinti kalė
jime. Todėl, kad J. T. Pace 
yra vadas ir drąsus kovotojas 
už darbo žmonių reikalus. Ji
sai yra vadas kairiojo sparno 
eks-kareivių ir vadovavo ka
reivių bonų armiją į Washing- 
toną. Taipgi yra Piliečių Ly
gos pirmininku ir vadu. Kai

vadovauja alkanų marša vi- 
,mais prie Welfere Lincoln 
Parke, ir begailestingai kelia 
visas šunybes valdininkų. To
dėl K. K. Klanas ir visa Linc
oln Parko valdžia baisiai per
sekioja jį ir nori sunaikinti jo 
šeimyną. Jisai jau kelintu 
kartu kelių menesių begyje 
pasodintas į kalėjimą be jo
kios kaltės. Policijos virši
ninkas Barker sako: “Mes jam: 
davėme valdišką darbą dirbti, 
jis atsisakė, dabar davėm 
miesto dArbą diVbti ir vėl at
silakė, reiškia jis atsisako už
laikyti savo šeimyną, už tai jį 
reikia patupdyti į' kalėjimą.” 
Taip, valdžia jam siūlė valdiš
ką darbą su gera alga, jeigu 
jis atsisakys kovoti už darbi-1 
ninku reikalus, bet J. T. Pace I 
pasiūlymą atmetė su panieka, j 
Taipgi atmetė * ir bado ir ver
gijos Welfare pasiūlymą. Dėt- >

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

Aug. 10, Lietuvių Piliečių Kliube, 
315 Clinton St.; 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes knyga 
“Spalis” jau atėjus ir šiaip svarbių 
reikalų aptarti A. M.

(186-187)

DETROIT, MICH.
APLA 47-tos kp. mėnesinis susi- 

rinkįnjas bus sekmadienį, 13 d. Rug
pjūčio, 2 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, 3600 W. Vernon Highway 
ir 25 gatvės. Dalyvaukite visi na
riai, nes yra svarbių reikalų apkal
bėjimui del draugijos ir narių gero
ves. Ateidami atsiveskite naujų ap- 
likantų.

Sekr. V. A. Norkus.
(186-187)

ROCHESTER, N. Y. >
Ateinančią Pėtnyčią, 11 d. rugpjū

čio, 8 vai. vakare Bedarbių Tarybos 
5 skyrius šaukia prakalbas atviram 
ore ant Boston St. kampas Joseph 
Ave. Kalbės sugabus kalbėtojas drg.

roito darbininkai turi tuojau Estman apie bedarbę ir reakciją.
surengti protesto , demonstra
ciją ir reikalauti, kad J. T. 
Pace Aloj paleistų iš kalėjimo 
ir suteiktų greitą paramą jo 
badaujančiai šeimynai. Taipgi 
reikia pasakyti Lincoln Parko 
ir Detroito parazitams: “šalin 
rankas nuo darbininko šeimy
nos ir vado darbininkų kla
sės!” Šeškupis.

Kam tik laikas pavelis, tai pa 
sistengkite dalyvauti.

Sekr. M. Duseika.
(186-187)

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 14 d., 8-tą vai. vakare, 

995 N. 5th Str. įvyks Lyros Choro 
susirinkimas. Visi Choristai būtinai 
būkite ant šio susirinkimo, nes cho
ras turi prisirengti prie “Laisvės” 
pikniko su programa, ir daugybė

kitų reikalų turime apsvarstyti, to
dėl visų yra būtinas reikalas būtil 
tame susirinkime, Yaipgi mtisų va- 
kacijos jau pasibaigė, pamokos pra
sidės 18-tą d. šio mėnesio. Kviečia
me ko daugiausia jaunų vyrų ir mer
gaičių ant pirmų pamokų.

Choro Sekr.

August 13-tą Lyros Choras turės 
savo išvažiavimą į Atlantic City 
Trokas išvažiuoja lygiai 8-tą vai. 
ryte 995 N. 5th Str. Kelionės lėšos 
į abi puses 50 centų. Ypatingai 
kviečiame jaunimą imti dalyvumą 
tame išvažiavime, smagiai laiką pra- 

(leisti. £ •
(186-188)

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

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

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

Org- A. B.
(18-186)

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos 14 sekcija ren-^ 

gia pikniką ant Ališausko farmos, 
24310 Highland Rd., nedėlioję, 13 
rugpjūčio (August). Pradžia 10 vai. 
ryte. Prie įžangos tikieto bus duo
damos trys dovanos: 1. Gyva avis, 
2. kumpis ir 3. gyvas gaidys. Kal
bės komunistų kandidatas j miesto 
majorus, L 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. Įžanga 
10 centų. Kviečiami visi atsilankyti.

(184-186)

: represijos visame kapitalistiniame pasau- 
j lyje galutinai sudrūtino mus toje linijoje. 
/ Tie neaiškumai, neišpildymai gal tiesumo 

tos linijos nepaeidavo delei skirtumų nusi- 
, statymo tuose dalykuose, bet delei stbko§ 
\ žinojimo kaip tatai išpildyti, daugumoje 
^atsitikimų buvo.

Dasivysčius kapitalistinei sistemai, iš- 
dirbystėj ir naudojime, iki dar nebuvusių 
taip griežtų prieštaravimų, kol suiro vi
sas aparatas tos mašinerijos, prasidėjo 
bankrūtas ir persigrupavimas tūlų sluogs- 
nių kapitalistinės klasės. Neturint kur, ir 
kam dirbinius parduoti, Išdirbystė sustoję. 
Skurde atsidūrė 'darbiniAkū klašė. Pra
sideda smarkesnis bruzdėjimas. Reiškia
si ženklai didesnės reakcijos. Čia jau bu
vo tūlas skaičius geriau ekonominiai sto
vinčių žmonių, kuriems rodėsi reikalingu 
užvėjis, kad saugiau nuo tos begręsiančios 
reakcijos būtų.x*$^mūsų judėjimą deši- 
nėn~į saugesnį pasukti, gal nei 
Strazdas nebe^k^. Radosi žmonių 
darbininkų judejįme jjųo senai tiesiog tik 
savo likimu besirūpinančių. Tai taip pasi
vadinės Butkus ir Pruseika. Ačiū tų žmo
nių rūpesčiui, lietuvių darbininkų judėji
mas turi skloką.

Mat, dėlei perkėlimo tūlų kalbinių laik
raščių į centralinę partijos spaustuvę, ir 
kitų partijos daromų žingsnių; dėlei sto
kos supažindinimo su prasme to, kas da
roma, susidarė tam pasipriešinimo senti
mentas; ypač arčiau spaustuvės dirbančių. 
Tuo sentimentu pasinaudodamas Butkus ir

bile
ser-

mo-

Tarp kitko, kalbant vis bėdavojo, “kas bus, 
kas bus reakcijai kylant, gali mūsų laik
raščius uždaryti, kur reiks pasidėti?” Sa
kau: “Tu jaunesnis, dar drūtas vyras, 
ką dirbtuvėj gali dirbti. Aš senas ir 
gahtis, o dirbu. Tau nėr ko dejuoti.”

“Aha, drauge, tu pripratęs ir darbą
ki, o aš niekad jokio darbo nesimokinau, 
nesu dirbęs—nenoriu,” atsakė Pruseika.

Butkus irgi taip pat. Atsimenate 1920 
m., kuomet jis į Sovietų Sąjungą išvažia
vo. Nežinau smulkmenų; kaip ten jis pro
gą gayo savo žinojimą parodyti. Jis ten 
išdėstė,1 -kad masėse reikia darbuotis to
dėl, kad sau gerą pragyvenimą,užsidirbti^ 
ar kaip,ten. Originalio jo rašto nema
čiau. Mačiau drg. An^arieČio kritiką tam 
jo raštui ir buvo pacituota ta viena vieta. 
Ten, matomai, sužiniai, ar neapmąstytai, 
pasakė teisybę, kaip jis suprantą tatai. Ir 
pilnai tam tikiu, ne tik tikiu, bet ir ži
nau, nes virš tris metus kasdien arti prie 
vienos deskos 'dirbom, todėl nenoromis tu
rėjau įsitikrinti, jog teisybę jis pasakė, sa
kydamas, jog todėl jis masėse darbuojasi, 
kad sau gerą pragyvenimą pasidaryti. Taip 
jis darydavo.

Dabar, Ameriką apleidžiant, teko per 
Clevelandą, Ohio, pervažiuoti ir pas d. Ro- 
mandą nakvoti. Drg. Romandas man pa
pasakojo, kaip 1925 m. jam į Brooklyną 
gyventi atsikrausčius, Kiaulėnas, kuris tuo 
tarpu Vilku vadinosi, drg. Romandą pri
kalbinėjęs “Laisvės” bendrovės kasierium 

/ . ,v _ v . apsiimti. Sakęs, jog Butkus jau visą sleitą
Pruseika išplėtė propagandą už ištrauki- direktorių turįs susižymėjęs sekančiam 
mą “Laisvės” iš po partijos kontrolės. Su-; bendrovės šėrininkų suvažiavimui pasiūly- 
darė savo bord direktorių sleitą, kurį tŲ ^įskihęe,; kad norima “Laisvę” biznio 
ninku suvažiavimę pravęsdami išriųjcda- p^yhaltaiš sutvarkyti, kaip “keleivis,” kad 
mi,„taikėsi^ užgriebti savon kontrolėn “Ųais- jg£pininkamž' dividendus neštų. Romandui 

su tokiais planais*'besutikus, daugiau su 
t galėjus sustabdyti tą propagandą, Butkui ijuo nesįtarta. Bet* kiek ten laike praėjus, 

^pasisekė pravesti gana plačiai. Pasisekėtą Kiaulėną—Vilką suėjęs/ paklausęs 
; suklaidinti dalelę ir partijos narhj. Dau- (j^aip jiems;sdkasi jų-planai vykdyti, Kiau- 

guma, kurie juos rėmė, nežinojo kas tik- lėnas pasakęs, būk Pruseika, tuo tarpu sų 
t renybėje manoma daryti. Jie buvo prie-' . - .
J šingai nusistatę tik “Laisvės” perkėlimui 
h į centralinę partijos spaustuvę. Tik But

kus ir Prūseika žinojo, kas tikrenybėj da- 
į romą.

griebta, o Butkų pažįstant, neišvengtina 
buvo tokių žingsnių stvertis, kokiais ei
nant tik galima išgelbėti darbininkų laik
raštis. •

Butkus tiksliai išpūtė, keleriopai kur ga
lėjo padidino, tą griežtumą panaudotų ap
gynimui žingsnių. Tuomi sudarydamas 
precedentą sklokos organizavimui, kad ne
pasisekus ; Laisvę” užgriebti, kitą laikraš
tį išleisti. ,

Pruseikaj, žinoma, sutiko, ir kodėl ne? 
Jeigu Grigaitis, Michelsonas, su kuriais jis 
per keletą metų sutartinai “Kovą” ataka-

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 CHORAI

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 SOVIETŲ JUD1S ‘POTEMKIN

yę.” Centro Biurui neąpsižiūrėjus, ar nė-

Išrodė, kad “Laisvė” gali būti už-

bendrovęs šėrininkų suvažiavimui pasiūly-

. , - ■ >
i Jcaip jiems; sekasi jų. planai vykdyti, ^Ciau- 

tuo planu nesutikęs ir del to sumanymas 
atidėtas.

Matote, sklokoš organizacija jau sęnaK 
pradėta, kuomet apie “bimbizmų? dar AHei 
kalbos nebuvo. “Bimbizmas” badbu pada
rytas, kad tikrųjų Butkaus mierių neper- 
matančius gązdinti.
/ Teisybė, kovoj su skloka “Laisvės” ap^ 
gynimui griežti žingsniai padaryta. • ’Gal: 
per aštriai su visais Butkaus-Pruseikoš pa-1 
sekėjais tuo tarpu lygiai kovota. -, Reikė-į 
jo atskirti vadus nuo suklaidintų darbinin
kų. Reikėjo C. B. suprasti, kad nėra tai 
darbininkų tikslu atimti laikraštį iš Komu-' 
nistų Partijos kontrolės ir Butkui-PrųseL 
\kai atiduoti. Tąį daryta ne apsižiūrint,1 
kas daroina. , ■ ' : . 1

(Bus daugiau)

i

i

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

Visas Wilkes Barrę’is ir daugelis iš. Scrantono dalyvaus Jiiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE

Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtės, dainuos šiame piknike.

ainuos vadovaujant drg. V. Žukui. 
Apart viršuj minėtų ęhorų ir< Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras dainuos vadovaujant di

Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

Tai bus trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja

Kalbės Johnnie Orman, <<hi$vė$’’ angllįĮ skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius

Įdomus jaunuolių susirėmimas.
L.D.S. jaunuolių tymas iš Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball

t



(Tąsa iš 6-to pusi.)

galima

Phone, EVer&reen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

ęsame

<♦>

Farmeriy Streikas Eina
<}>

j taipgi, uy.dyką| ' Pirjmiąhs už

Laisniuotas Graborius

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Iš ŠALAVIEJAUS 
DIRBTUVĖS

Bet tų pa- 
Pasiteira- 

mes ir sto- 
su kitais

ant streiko lauko, 
niekas neima J. 
darbą, tai dabar 
jūs, šalaviejaus

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

munais
rodos, kiekvienam

po kiek laiko apsižiūrė- Freedmano 
• įsakė delegatui A. Bub- 
kad mus sustabdytų, ką 

suprantama, ir padarė.
brangaus darbo iš

ijį baigta, 
bar priskirti

n‘ jrilo‘darbo, kuortibt’pa^ jį sezo-
I nas faktinai jau už savaitės 

į • Unemployment ikitos. bus baigtas’. ° kuomet

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

'įneš galėjome dirbti, tai pats 
i Joint Boardas ir mūsų dele- 

' jgatas tada sustabdė ir išlaikė 
tris savaites 
Kada jau

susi- tai scrantoniečiai jau pradėjo 
rūpintis surengimu; | -

> Tamošiaus Draugas.

s Trečiad., Rugpjūčio 9, 1933

SCRANTON, PA.Marškinių Siuv. Fabrikuose Bruzdėjimas

ir dar-

nio judėjimo.

WORCESTER, MASS. PHILADELPHIA, PA.

CAMDEN, N. J.

Parašy-

J« M. Lukas.

dirba
Jų už-

pribuvo 
organi-

organizacijų 
d. rugpjūčio, liko- 
pranešti per spau-
organizacijoms ir

Dar Žodis Naujosios Anglijos 
Lietuviams Darbininkams

šapos, 
kur dirbo 350, ištraukta visi į 

H. D. Bob Co., kur

Vietinių Darbininkiškų Orga
nizacijų Narių Atydai Delei

“Laisvės” Pikniko , ;rugsSjo \mi>

tas spėkas, tai mes sukelsime paremt mūsų spaudą finansi- 
darbininkus į tokias milžiniš- njaj( bet ir 
kas demonstracijas, kad val
džia su tuo turės skaitytis. Ir,!

I

VIETINĖS ŽINIOS
Penktas Puslapis

iš ten išėjo visi.
Tokiu būdu, šioje apielinkė- 

je ištraukta j streiką ir kitose 
vietose kaip tai: St. Clair, 
Frackville, Tamaqua ir orga
nizuojama tie streikai platyn. 
Šiandien, rugpj. 4 iš čia iš
važiavo keli trokai pikietnin-

a MINERSVILLE, Pa. — Bo- J apstatyta tvirtais pikietais. Del 
sai nujaučia, kad del didelio iš- [to darėsi bruzdėjimas ir dide- 
naudojimo darbininkų, sunkių i lis triukšmas, kas pritraukė 
sąlygų—skubinimo ir mizer- daug pašalinės publikos. Tą 
nos mokesties už darbą, gali dieną iš Philip Jones 
darbininkai pradėt organizuo
tis į kovingą uniją. Jie žino, streiką.
ką tas reikštų. Tai jie sugal- įdirbo 600, dar kiek buvo pasi- 
voję sutvėrė savo uniją ir po jlikę prie darbo, bet vėliaus ir 
prievarta į ją surašė. Mėgino 
tą savo neva uniją įgirti, buvo 
parsikvietę ir lietuvių kunigą 
Daumantą, kuris ją gyrė ir lie
pė šalintis nuo komunistinių 
agitatorių. Kalbėjo angliškai 
ir lietuviškai. Ir tas bosų 
agentas prašė, kad apie jo kal
bą mieste niekam nesakytų, kų su organizatoriais į Sunbu- 
Kalbos eina, kad ir daugiau ry, Pa. tais tikslais, šie strei- 

jfkunigų lenda tarp bosų
bininkų.

Šiuose fabrikėliuose 
dauginusia jaunuolės.

> darbis toks mažas, kad dau- 
' guma neuždirba nei del sau 

maisto ir drabužių. Išreika
lauti ka nors geresnio, buvo 
negalima, nes neorganizuoti. 
Tikrąją, kovingą uniją sutver
ti, nebuvo galima, nes daugiau 
šia religinių tėvų ir juos ku
nigai nuo to atbaido. Keletą 
kartų buvo mėginta ir vis li
kosi be pasekmių.

Dabar, kada bosai pasimojo 
visai šiuos daibininkus-kes ir 
su savo unija pasivergti, tai jų 
dauguma suprato bosų tuos 
bjaurius tikšlus ir tuomi pasi
piktino. Apie už savaitės po 
to, 2 rugpjūčio, čia 
Amalgameitų Unijos 

a zatoriai, sušaukė ant gatvės 
skaitlingą masinį mitingą, su- 

T tvėrė savo uniją ir nutarė iš
eiti į streiką. Ant rytojaus, čia 
dvi esančios šapos jau buvo

Draugės ir draugai! Mūsų 
komunistinės spaudos pikni
kas įvyksta Worcesteryje, Ol
ympia parke, Shrewsbury, 
Mass., 13 d. rugpjūčio. Į šią 

| mūsų spaudos iškilmę rengia
si visos kolonijos nuo Maine 
iki New Yorko ne tik “Lais
vės” skaitytojai, bet organiza
cijos, chorai ir simpatikai. Va
liuos jie busais ir mašinomis. 
Šioj mūsų darbininkiškoj iškil
ioj bus proga ne tik išgirsti, 

5 Naujosios Anglijos darb. cho
rus dainuojant darbininkiškas 
dainas, ir susitikti gimines ir 
draugus, su kuriais per ilgą 
laiką nesimatėme, bet čia drg. 
Bimba pasakys prakalbą. Va
kare bus rodomas Sovietų ju- 

’ /Ais “Potemkin,” kuris vaizduos 
> sukilimą caro laivyno.

Valgymų nesi vežkite, nes 
era ant vietos rasite visokių, 
šaltų ir karštų ir visokių gar
dumynų ir pyragaičių, nes pa
sižadėjo iškepti ir paaukoti 

• • spudos piknikui šios mūsų 
draugės: šiupėnienė, žalimie- 
nė, Valatkienė, M. Lukienė, D. 
Lukienė; Vaitelienė, Deksnie- 
nė, Petkunienė, Valančiaųskie- 

viė, Palionienė, KukleviČienė, 
JVIazurkienė. Stankienė, Dva- 
reckienė. . O draugas Deksnis 
paaukojo 13 šaukštų, kuriuos 
jis padirbo iš gražaus medžio. 
O šios draugės—Bakšienė, Tu- 
manienė, žukienė — paaukojo 
po 50c. ir draugė Aleksandra 
25c. Yra ir daugiau, kurie 
aukojo, tik šiuo tarpu neturiu 
jų vardus po ranka, 
tiu vėliau. Taipgi čia bus už
tektinai šaltakošės, cigarų ir 
gardžių gėrimų, ir gražiame 
ežere galėsite išsimaudyti. O 
vakare,- prie puikios muzikos 
bus galima linksmai pasišokti. 
Kaip matot, mes rengiamės, 

^kad šis mūsų spaudos pikni
kas būtų geras pilnoj to žo
džio prasmėj. Visi būkime 
šioj darbininkiškoj iškilmėj.

Lai gyvuoja darbininkų 
spauda!

! kai labai ..smarkiai išiose apie- 
linkėse plečiasi.

Anot šių organizatorių kalbų, 
darbdaviai ir miestų adminis
tracijos neužkenčia ir šitos 
mūsų unijos. Jie mobilizuoja- 
si ginkluotas spėkas šiuos pra
dėtus streikus laužyti. Bet, 

'girdi, mes neturime to- bijoti, 
jei valdžią taip eis prieš mus 
ir neatsiims savo tas ginki ne

Meldžiu visų draugų-gių 
kreipti daugiau domės j būr 
siantį “Laisvės” pikniką, ku
ris atsibus 13 d. rugpjūčio, 
Valley View Parke, Inkerman, 
Pa. Draugai, žinokite, kad 
jau liko tik kelios dienos iki 
minėtai šventei, todėl žiūrėki
me, kad plakatai būtų visi iš
platinti, kad nereikėtų po pik-, 
niko sudeginti, kaip daugelis 
draugų iki šiol darydavo. Pla-; 
katai visi parėję pas P. Šlekai
tį. Kurie negavote, o galite 
išplatinti, galite pas jį gauti. 
Kaip žinote, piknike bus net 
trys chorai: Shenandoah, 
Brooklyn©, jr Wilkes Barres. 
Todėl visi, kurie tiktai žinos, 
nepasiliks namie, nes tokia 
proga labai retai pasitaiko. 
Scrantoniečiai Rūnci farmoj 
tą dieną nieko nerengs; duo
da progą visiems draugams 
dalyvauti “Laisvės” piknike. 
Daugelis mano, kad .neverta 
dalyvauti, jei neturi pinigų; 
girdi: “aš vistięk nieko nepa- 
gelbėsiu, tai kam dar ten eit.” 
O aš sakau, kad tie draugai 
labai klysta. Netik

moraliai. Jeigu 
imes sutrauktume keliolika 
į tūkstančių ypatų į mūsų pa- 

j girdi, jei bus reikalas, mainie- į rengimus, tai būtų mūsų di
ria masės stos su mumis. j dėlė spėka ir valdančioji kla- 

Kol kas, matosi jaunų dar- Sg turėtų su mumis skaitytis, 
bo žmonių ūpas kovoti prieš Tuornet ir skurdas mūsų pra- 
išnaudotojus bosus. Tačiaus • žūtų.
svarbu tas. kad tikinti darbi-1
ninkai .aiškiai pamato kunigus’ Scrantoniečiai,mūsų apskri- 
kapitalistu agentu rolėje priešinių parengimuose visados pa
savę. Jie toliaus tiems veid- įsirodydavo niažtfmoj už kitas 
mainiams netikės, neklausys i kolonijas, todėl šiame piknike 
jų draudimo ir nuo komunisti- turime visas kolonijas “suby-

tyt.”
Stiprinkime draugai-gės savo 

spaudą, nes tai yra mūšų gin
klas atfhušimui visokių, mėlų 
ant darbininkų tėvynės SSŠR.

Kitą pikniką • ’ rengia XII 
ALDLD Apskritys parėmimui 

; “Daily Woykerio” ir. Kom.
Partijos, kuris1 atsibus 10 'd. 

Jlūųo farmoj e, 
Laikytame visų vietinių dar Scranton, Pa. Kaip girdėjau, į

kum 
jo ir 
niui, 
tas, ; 
Vadinas, 

; Jeffrio negauname, o pigaus 
nevalia dirbti,' ;thi stovime ir 
laukiame, kas iš to visko išeis.

• . i

Mums bestovint, prabėgo 
trys savaitės, prabėgo ir Uni
jos “garsusis” streikas, o mes 
vis dar stovime iy nežinome, 
ko laukiame. Galų gale, jau 
streikas “laimėtas.” Jeffris 
atvežė kiek darbo, J. Freed
mano darbą išbaigėme ir lau
kiame tų pakėlimų, apie ku
riuos tiek daug Unijos virši
ninkai prikalbėjo, 
kėlimų nesimato, 
vus, pasirodo, kad 
vėję ir streikavę 
kriaučiais, o 10 nuošimčio ne
gausime nei ant jeffrio net 
darbo. Nes pernai mokėjo už 
overkoto pasiuvimą $2.81, o 
šiemet 'tik mokės $2.99. Va
dinas, gavome pakelti ant 
overkoto 18 centų. Apie 99 
apareišinai dirbtuvėje, tai ne
pareina nei po ketvirdalį cen
to ant apareišino pakelti. Jei
gu jau tokį skaityti laimėjimu, 
tai ką skaityti pralaimėjimu, 
kuomet pragyvenimas pakilo 
20 nuošimčių, o ^darbininkams 
nei po vieną nucjšimtį neišten
ka algų pakėlimo.

Tiesa, pas mus yra dirbtu
vėje keletas pasiturinčių dar
bininkų, kurie ’tūri Į namukus 
ir piiiigų,; bet didžiurrja vos 
galą sudtiria Įsu galu, bet -tie 
biedniokai. vistiek, karingumo 
by kiek daugiau parodo už 
tuos, kurie turi pinigų ir na- 
nių. JierhS jeigėHr hi-eko’kie- 
mokėtų, jie pasirengę dirbti 
by kokiose sąlygose. Atrodo, 
kad garbę turi vergauti už 
dyką, o sarmatą kpvoti už sa
vus reikalus.
lygus* unijistai, ' mds -jlygiąi 
streikavome su kitais, T<iti ga-'

galite ir 
kriaučiai, dirbti porą trejetą 
savaičių, o paskui ir vėl vaikš
čioti be darbo.

Tokis elgimasis su 
turėtų,
kriaučiui atidaryti akis. Kad 
čia duodamas J. Freedmans 
su tikslu, kad iš mūsų per tris 
keturias savaites pasirinkti 
duoklių, o paskum ir vėl mes 
galėsime dantis pakabinę vai
kštinėti, be darbo. Mūsų dirb
tuvės darbininkų reikalavimas 
turėtų būti, kad daugiau fir
mų mūsų kontraktoriui užre
gistruotų ir su geresniu prei- 
su, o ne su tokiu kaip J. 
Freedmanas.

J. S. Kriaučius.

Dar Du Darbininkai Nu
teisti Mirtin Vokietijoj

BERLYN. — Kruvinasis 
Hitlerio teismas nuteisė 
mirtin darbininkus Paul 
Tolz ir F. Šezody. O darbi
ninkas Harwing nuteistas 
pusantrų metų kalėj iman už 
platinimą komunistų organo 
“Rote Fahne”.

Mieste Loenberg už kelių 
dienų bus teisiama 68 komu
nistai. Saksonijos mainų 
srityje suareštuota 15 ko
munistų funkcionierių. Bet 
jr šitos teroristinės priemo
nės nesulaiko Vokietijos ko
munistų judėjimo.

Policistas Užpuolė Mergina
NEWARK, N. J. — Tapo 

suareštuotas pblicistas Har
ry Doyle. Kaltinamas už
puolime ant tūlos jaunos 
merginos, kuHą jis rado ant 
kelio stovinčiam automobi- 
liuje. Ištempė merginą iš 
mašinos ir grūmojo arešta
vimu, jeigu jinai jam nepa
siduos. ..

RAUDONASIS GARReŠ 
SURAŠĄS

Sovietų Sąjungoje 
mas surašąs visų tų kolekty
vų, kurie laiku išpildo pro
gramą delei pristatymo grū
dų į miestus. Išsivystė 
smarkios revoliucinės lenk
tynės, kad patekus į raudo
nąjį garbės surašą.

T

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauslcite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Remington Rand

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

| bininkiškų 
rinkime, 3 
si nutarta 
dą visoms 
jų nariams, kurios ir kurie pa
ėmė del išplatinimo “Laisvės” 
pikniko įžangos tikietukų, kad 
už parduotus tikietukus pini
gai *ir viskas būtų tuojaus pri
duota “Laisvės” pikniko ko
mitetui. Neparduotus tikietus 

^bandykite parduoti ir būtinai 
prieš pat pikniką viską Pa
duokit pikniko komitetui.

Visų organizacijų bariai pa
ėmę įžangos tikietus del išpla
tinimo, kuriuos išdalino kitiem, 
šie nariai bus atsakomingi su
rinkti viską prieš pat pikniką 
ir perduoti rengėjams. Nu
tarta šaukti kitą susirinki
mą 24 d. rugpjūčio, 995 N. 
5th St., 8 vai. vakare, šiame 
susirinkime taipgi bus galima 
pristatyti visi reikalai. Pasku
tinis susirinkimas’ prieš pikni
ką įvyks 1 d. rugsėjo—Sep
tember augščiau ' minėto j Vie
toj ir laiku. Visi pasistengki- 
te atlikti savo pareigas.

Visos organizacijos turi iš-> 
rinkti kud daugiausia: darbi-" 
ninku “Laisvės” piknikui ir na
riai turi gauti gerų simpatikų, 
kurie prigelbėtų padirbėti, nes 
šiemet mums darbininkų pri- 
truk.s- . . i»ak0>'kad ituri pp' n# ’nRriXi’

Visų organizacijų nariai ir j daryti cigarų, kiek ir vakar. O1 - \ 1 ,y .
simpatikai turi pasekmingai'jei nepadarysi, tai būsi pava- 
skleisti visur plakatus ir kor- ryta iš darbo, 
tas, kad piknikas plačiai vi- _  ____
siems būtų žinomas.

Rugpjūčio 1, d. čionai išėjo 
į streiką 500 moterų ir mergi
nų, dirbančių Congress Cigar 
kompanijai. Darbininkės rei
kalauja sugrąžinti savb seną 
algą ir sutrumpinti darbo va
landas. Mat, dabar, sunkiais 
laikais, kompanija labai nuka
pojo mokestis. Merginos, dirb
damos akordinį darbą (nuo 
šmotų) tegalėjo uždirbti tik 
po $6 ir $6 į savaitę. Seniaus 
mokėdavo kiekvienai merginai 
už 1,000 cigarų po $1, o dabar 
tiktai po 75 centus ir dar daug 
darbo užduoda padaryti vel
tui. Pav., atnešdavo po kelis 
šimtus sulaužytų cigarų ir įsa
kydavo padirbti, veltui. Taipgi 
yąkare reikia prašina, nuvalytu 
' i ’ *i» i r v . * ■. *

nlašihų . nuvalysią' 'mokėdavo 
po dolerį į savaitę.

Tabaką pradėjo duoti po j 
svarą ir įsakydavo, kad išj tiek i

Amerikos Marinai Apl eisią 
Haiti 1934 Mėty Pabaigoje

WASHINGTON.—Roose- 
i velto valdžia pasirašė su- 
! tartį, kad spalių 1, 1934 m., 
Jungtinių Valstijų ginkluoti 
jūrininkai pasitrauks iš 
Haiti, Amerikos imperializ
mo pavergtos kolonijos. Bet 
dar nereiškia, kad Haiti tu
rės nepriklausomybę. Ame
rikos valdžia pasiliks kont-

vo pakėlimus po 10 nuošimtį, 
o mes net; nuo pono Jeff
rio negaliihe to gauti. Tai 
kas čia, air ne apgaulystė, ar 
ne darbininkų prigavystė. Pir
miau buvd argumentas, kad 
mes negalime dirbti J. Freed
mano darbo, nes jis neapmo
kamas, o . dabar Jeffrio “ap
mokamas” ir mes negalime roliuoti jos visą gyvenimą, 
gauti pakėlimų. . Toj vietoje, 
turėtume imti veikimą ir eiti į1 
Joint Boardą pas ponus, ką 
jie mano su "mumis daryti, ar 
tik duokles rinkti iš mūsų, o 
mums nieko neduoti.

Toliau, jeigu Jeffrio bran
gesnis darbas ir mes jo ne
gauname, nes pas jį nėra se
zono, tai Joint Boardas ir mū
sų delegatas Iturėtų parūpinti 
kitą; firmą brangesnius prėisų, 
nęgų j. Frėiįdiriąnas, kųiįis dar 
pigiau -apmoka negu Jeffris. 
'Juk mes nenorime dirbti už 
* pusdykį; mes visi norime ge- 

ji turf' f padėti rtniMTae’€^bŽipOnUS’
. tt. 1 i kodėl Jdiht ROardo viršininkai tiek ir tiek cigarų. Bet kuo- .• , ..., . • i i • i ir musu delegatas tuo reikalumet padarai tiek cagarų, kiek . _ . . . , T, . . ... .nesirūpina, . bet, i primeta J. bosas nori, tai ant rytolaūs jiš ' ’ 1 , ‘, ’ v. , / i Freedmano firma, kuri atėjusatneša dar mažiau tabako ir ... . .,, . . *•’ .v- - - ... . į “bizei , visiems .iškaišo savo

’ir viskas pas 
Vadinas, mes da- 
prie J. Freedma-

Tas viskas išvedė darbiniu-1 
Labiau- kės iš kantrybės ir jos susior- i 

šia reikia stengtis, kad busai ganizavo 
iš visų vietų būtų pripildyti. Union of New Jersey ir ka-\ 
Miesto dalių organizacijų ko-(ringai kovoja už savo reika- neitų skebauti. Bet darbiniu- 
mitetai turi stengtis su pagel- lus, bet kompanija apsistatę , kės pasidarė iškabas ir iškė- 
ba kitų organizacijų narių policija ir darbininkams, niėko lusios vaikščioja prie dirbtu- 
prigelbėti suorganizuoti busus. j neleidžia nei žodžio pasakyti, vės, skelbdamos, kad šitoj 
žmonėms bus pigiau ir pato- Vieną1 dieną darbininkės/ nove-J dirbtuvėj yrą apskelbtas strei* 
giau nuvažiuotįzį pikniką.

Visų organizacijų nariai ir 
mūsų simpatikai, visi dirbki
me energingai, kad šitas pik
nikas būtų didžiausias ir sėk
mingiausias.

“Laisvės” Pikniko Kom.

Į jo sulaikyti iroką, kad ne- 
vežtų cigarus, bet tuoj kom
panijos nusamdyta policija 
puolė ir suareštavo 19 mergi
nų. Paskiaus kitą darbininkę 
taipgi nuvežė į- policiją, kam 
ana bandė atkalbėti kitas, kad

kas.
Jau kelis kartus darbinin

kes buvo patiekusios savo rei
kalavimus, bet kompanija ne
nori skaitytis su darbininkių 
reikalavimais.- - • • . • „ ; •

Senas Čamdenietis

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

VaWa’

ALBANY, N. Y.—Valdžia 
nepajėgia farmerių streiką 
sulaužyti. Streiko apimtų 
sričių šerifai reikalauja, 
kad gubernatorius Lehman 
atsiųstų armiją farmerių 
numalšinimui. Bet Leh
man jiems pranešė, kad kol j 
kas v jie turi pasisamdyti 
daugiau ginkluotų razbai- 
ninkų jr apsieiti be milici
jos. Vėliau gal prisieisią 
panaudoti kariuomenę Strei
ko sulaužymtii.

Tuo tarpu New Yorko 
valstijos seimelis nutarė iš
tirti farmerių streiką ir 
tam paskyrė komisiją.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ^
412 W. Susquehanna Ave.
Taipgi pas JI galirtia gauti ir So
vietu Žuvų. Tai puikiausios rū

. 1 Sies kenuotos žuvys.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių 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.<t>

<♦>

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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
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Šeštas Puslapis Trečiad.’, - Rugpjūčio- 0; ’1933

I šitie keli PaYz<?.žjai tiy°do- Parettikit Bedarbius 
kad New Yorke žmogžudys-' iiyq* -j ir 
tės ir paktadarystės smarkiai lt Ll/uA l“Ill<į KUOpiį 
auga. Ir tai vis daugiausiai

i del pinigų! Kapitalistinė spau- 
|da perpildyta tos 
sacijom.

Rugpjūčio 13 d. (nedėlioj)
V * į Irusies sen-1 jVyi<sta Forest Parke šaunus 

išvažiavimas..

Į PARSIDUODA “Bar and Grill” biz
nis, vienas iš dviejų, kurį pirkikas 
pasirinks, tą parduosiu, laisniai už- I 
tikrinti. 564 Wythe Ave. Brooklyn, 
N. Y. ir 63’24 Forest Ave. Ridge
wood, N. Y.

(185-187)
<♦>

(♦>

r X 1

Brooklyniečiai, Ne
pamirškit Savo Ma

sinio Mitingo!

Eiliniai Garmentiečiai 
Prieš NRA Kodeksą

Vakar dienos “Laisvėj’ jau 
buvo rašyta, kad sekantį ket
virtadienį, rugpjūčio 10 dieną, 
Lietuvių Piliečių Kl’ube, Broo- 
klyne, įvyks masinis lietuvių 
darbininkų mitingas, kurį ruo
šia Brooklyn© Lietuvių Bendro 
Fronto Komitetas.

Garmentiečių unijos virši
ninkai, su prezidentu Dubins- 
kiu galvinyj, pasirašė sutartį 
su bosais, priimdami “NRA” 
kodeksą. Kitais žodžiais, jie 
pasirašė sutartį sulyg valdžios 
pasiūlytu planu, šis viršinin- 
kų-biurokratų žygis užkirto 
darbininkams kelią kovoti už 
geresnes sąlygas.

! Neveizint to, kairieji darbi
ninkai, veikią toje unijoje, 
pereitą pirmadienį sušaukė j 
Webster Hall savo susirinki
mą, kuriu susirinko daug eili
nių darbininkų-unijistų, ypa-

I tingai iš lokalo 9-to. Disku- 
jsuota ir svarstyta, kas dabar

---------  Visų lietuvių pareiga pa- 
| Whalen, tas garsusis komu- remti šį išvažiavimą gausiu 
jnistų ncapkentėjas ir klastuo- atsilankymu, nes tuo būdu pa- 
tojas dokumentų prieš Sovietų remsite ne tik Lietuvių Darbi- 

' Sąjungą, pareiškė,- kad nebus ' 1-•» -
.griebtasi boikoto priemonių 
prieš tuos fabrikantus ir štor- 
ninkus, kurie nepriima NRA. 
Mat, Whalen dabar yra pas
kirtas New York u i vesti agi
taciją už priėmimą valdžios 
pasiūlyto NRA kodekso viso
se pramonėse ir biznio vietose. 
Jis, tačiaųs, nori būti geras vi
siems biznieriams.

Hippodrome teatre 
vaitę lošiama opera 
grin.” Tai paskutinė

ninkių SūsiVienijirrio Anjerikoj 
1 kuopa, bet ir Lietuvių Be
darbių Tarybos kuopelę, ku
riai pinigai šiuomi 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 savot centais, o- bedarbiai 
jums atsimokės ' iškovodatni 
maistą ir rendą už kambarius 
bei sunešdami jūsų išmestus 
rakandus. ♦ j v . : ' , ' .

Būkite visi Forest Parke.

PARSIDUODA restaurantas su nau
jai įdėtu baru. Priežastis del par

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

(184-186) _ž_— ---- ...į, ,— ---------- r . -------------
RESTAURANTAS ir 8 ’fomišiuoti 

kambariai, kur daromas geras biz
nis—parsiduoda visas' arba gali kas 
stoti į partnerius. Jau 20 metų ! 
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.; ’

(182-187)
į . • r.« ■
į PRANEŠIMAS

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

. Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
. ;; Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisve Gaunama ant

<»

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<!>

Gyvenimas deda pereigą ant 
kiekvieno darbininko kovot už 
savo buitį. Šiuo tarpu, dėka 
tam Roosavelto naujos daly- įdaryti,' kuomet unijos yiršinin- 
bos (new deal) blofui, apie ! kaį ta.ip pasielgė. Priimta re- 
gerėjančius laikus, bedarbiams ! zo]iucija, smerkianti Dubins- 
kapojama pašalpos, o kitiems kius ir kompaniją ir šaukian

ti visus unijistus kovoti prieš 
jakordiiiį (nuo šmotų) darbą, 
kuris yra sutartyje priimtas.

I. L. G. W. U. lokalo 9-to 
Veikimo Komitetas (Action 
Committee) vadovauja eilinių 
narių kovom.

šią sa- 
‘Lohen- 
savaitė, 1° , '

kurią Chicągos Operos kom
panija baigia savo vasarinį Kviečia Ten Eyck St. Bedar- 

I operų sezoną populiarėmis 
kainomis.

bių Komitetas ir LDSA 1 Kp.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

jos visiškai atimamos. Bedar- • 
biai, neturį kuo užsimokėt nuo- ' 
mų, mėtomi iš namų daug 
rūsčiau, negu kada nors.

Prieš tą viską reikalinga ko
voti. Pabaigoj savaites, Ben
dro Fronto Sekretorius Petras 
Taras vyksta į Albany su kitų i 
Bedarbių Tarybų atstovais 
pas gubernatorių Lehmaną 
reikalauti daugiau bedarbiams 
pašalpų ir kitokių pragyveni
mui būtinai reikalingų lengva
tų. Mūsų pasiųstieji atstovai 
Alabanėj kovos ten, o mes čia 
turime pareikšti savo balsą.

Atsilankykite visi. Bus 
kalbėtojai.

Pradžia 8 vai. vakare.

IŠ LIETUVIŠKU 
DIRVONU

geri

Kanadiečiai Progresuo
ja, Sako Drg. Mizara

Bendras Posėdis LDSA 
ir ALDLD C. Komiteto
Pereitą sekmadienį įvyko 

bendras posėdis ĘDSA ir 
ALDLD Centro Komitetų. Pla
čiai svarstytas klausimas abie
jų šių organizacijų vienybės. 
Priimta tuo klausimu bendri 
teziai (dėsniai), kurie greit 
bus paskelbti spaudoj.

Paskui, po bendro susirinki
mo, ALDLD CK laikė savo 
reguliarį posėdį, apie kurį d. 
Šolomskas, sekretorius, para
šys plačiau. Į posėdį buvo at
vykę ir dd. Senkevičius ir Va
laitis, kuriedu paskui dalyva
vo ALDLD Il-ro Apskričio 
piknike.

Jaunuolių Mokykla Brook
lyne jau eina prie pabaigos— 
ketvirta savaitė. Vieną kurį 
vakarą turės savo atviram ore 
masinį mitingą, o šeštadienį— 
bus Graduation Night. Tai bus 
užbaigimo mokyklos vakaras, 
kurio programą ’išpildys 
studentai! Tėmykit!

Numirė Katarina Klein, 54 
m. amžiaus, gyvenanti po nu
meriu 252 Manhattan Avė., 
Brooklyne. Numirė rugpjūčio 
6 dieną, Kings County Ligoni
nėj. Bus palaidota rugpjūčio 
9 d. iš Marijos bažnyčios į 
Trejybės kapines. Laidojimo 
apeigomis rūpinasi graborius 
Ballas (Bieliauskas).

DAKTARO A. PETRIKO, dantų gy- 
' dytojo; ’ofisas buk uždarytas nuo 
5. iki 14 d. rugpjūčio (August). At
sidarys pirmadienio (rugpj. 14 d.) 
rytą. Uždarymo priežastis: Dri, A. 
Petriką išvažiavo į Chicagą daly
vauti Amerikos Daiktų Gydytojų 
Draugijos’ Suvažiavime. *
Adresas: 221 S. 4 St. Brooklyn, N.Y.
Telefonas: Stagg 2-9105
Valandos:

Nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

(184-186)

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

P
o

* 
i

5
patys Dirbtuvės •t

Sekančių Stočių

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

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

JONAS STOKES ■ !
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume-J 
riamš, kad perkėliau savo studijų i I 

naujon vieton,’!; 
po numeriui;
512 Marion Št.,.J 
kampas Broad-1! 
way, Chauncey■ 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y.;

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway! 

BROOKLYN, N. Y.’ !
Tel.: Glenmore 5*9467

dar-
Šale 
lan-

ypa-

Sekmadienį' aidiečiai 
žiuoja į Wilkes-Barre, 
kur bus šaunus ir didelis 
nikas “Laisvės

va- New Yorke

pik- 
naudai. Greta 

aidiečių važiuoja visa eilė kitų 
brooklyniečių. Draugai Buk- 
nys ir Johnny Orman sakys 
ten prakalbas.

Drg. Bimba ir vienas iš jau
nuolių kalbėtojų važiuoja tą 
pačią dieną į Worcester), kur 
bus “Laisvės” naudai piknikas 
—didžiulis, visos Naujosios 
Anglijos lietuvių darbininkų 
istorinis piknikas.

Šalaviejaus darbininkai ant 
lapkočių turėjo labai trumpą 
šiemet sezoną. Pradedant 
overkotų sezoną, vėl visokių 
kliūčių pas mumis ; atsirado. 
Jeffrio firmos darbus, kuriuos 
mes'dirbome per'kelius pasta
ruosius metus; šiemet nepradė
jo' ariksti. ' Mūsų darbdavys 
gavo darbo iš J. Freedmano, 
bet tas gana pigus, tad Unijos 
viršininkai nors iš karto mums 
leido jį dirbti, kas suprantama 
žemesnėmis ’kainomis, bet pas-

(Tąsa 5-tam pusi.)

' ’fe •.’

•V **

-J

Pranešafne, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger yVaye Arbą Marcei 35c.

Permąnertt prives nuo $5.(10 iki 
$9.00. ' Patarnavimas naujausios 
mados, 1938 metų. ’

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas ‘ už t.50cj. vai
kams plaukų nukirtimas 25c.

Mūsų darbas yrą ąrtištiškas.

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

Iš New Yorko Ir 
Apielinkės

New Yorke susitvėrė per 
Atlantiką perlėkusiųjų lakūnų 
draugija, pavadinta “Transo
ceanic Flyers of America.” 
Jon įeina visi pasižymėjusieji 
lekiotojai.

Taigi rugpjūčio ;13-ta diena! 
labai svarbi mūsų spaudai ir 
mūsų judėjimui! Nuo minėtų 
piknikų pasisekimų labai daug j 
priklausys mūsų spaudos rei-1 
kalai. Lai minėtų vietų apie-! 
linkės lietuviai darbininkai at-1 
silanko į pramogas ir paremia’ 
savo dienraštį.

SUSIRINKIMAI

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškas vyrų ir 

pnoterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

156

EAST NEW YORK
L.D.S.A. 111 kuopos susirinkimas ! 

įvyks ketverge, 10 rugpjūčio, Aug., j 
pas drg. Baltrušaičius, 13 Logan St. ' 

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra svarbių dalykų aptarimui.

i Prasidės 8 vai. vakare. '
(186-187) •

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Kanados d. R. Mizara, kuris 
ten buvo pasiųstas ALDLD; 
CK vadovauti torontiečių laviT | 
nimosi mokyklai. Jis parga- j 
beno iš Kanados virš desėtko i 
naujų “Laisvei” prenumerato
rių ir vieną “Vilniai”. Sakė, 
kad torontiečiai turėjo suor
ganizavę gerą mokyklą, kurią 
nuolatos lankė virš 40 
bininkų ir darbininkių, 
to,' gera dalis nuolatos 
kė šiaip klausytojų.

Kanadoje, pasak d. M.,
tingai Toronto mieste, yra vi- 

’ sa eilė gerų ir sugabių drau
gų,-iš kurių bus galima suda
ryti geri revoliucinio judėjimo 
vadovavimui kadrai.

Šiuo tarpu Kąnadoj siau
čia žiauri reakcija. Kanados 
buržuazija eina prię atviros 
fašistinės diktatūros, kaipo 
vienatinio įrankio išsilaikymui 
rigiati galioje^ Kompartija 
pavaryta palėpin. Darbininkų 
susirinkimų laisvė atimta. Per
sekiojami draugai visokiais 
būdais: deportavimais, šalini
mais iš darWų tų, kurie dar 
dirba, ir tt. Bet tas viskas ne-; 
pakerta mūsų draugams ener- 
irtjos 
Hąu lavinasi ir veikia.

■ traukia naujų spėkų. Daug 
Tolinto kadaise buvo social
demokratų pasakėjų, bet šian
dien jų beveik nepasiliko, ne
skaitant vieno-kito amžinai 
darbininkų judėjime susikom
promitavusio asmens. Visi do
resni darbininkai perėjo į ko
munistinį judėjimą.

Apskritai, Toronto ir visos 
Kanados revoliucinis darbinin
kų judėjimas plečiasi, auga. 
Lietuviai darbininkai tame ju
dėjime vaidina nemažą vaid
menį.

Gazo ir elektros kompani
jos, kurios turi tų taip svarbių 
dalykų žmonių gyvenimui mo
nopolį Didžiajam New Yorke, 
paskelbė, kad jos negalėsian
čios numušti kainų ant gazo 
ir elektros, todėl neverta del 
to nei rūpintis. Mat, tam tik
ri žmonės yra pasįrengę tyri
nėti tų kompanijų uždarbius. 
Baisiai didelius pinigus plėšia 
kalbamos kompanijos iš žmo- 

inių ir todėl susikelia sau mi- 
lioninius pelnus.

Drg. Mizara išvyksta į Conn, 
valstiją tūlam laikui vadovau
ti Jaunuolių Mokyklėlei lietu
viško darbininkų judėjimo 
klausimais.

IŠRANDA VOJ IMA I

... .. ............
Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paįaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina ' ! 
Sąlygos pagal jūsų išgalę < , 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui ,
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadięniais 9 A. M. iki 4 P. M,

vėm, 
kiem
402

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja fomišiuotas 1 kam

barys, didelis, frontinis, privatinėje 
šeimynoje; kaina žema, vieta tyki; 
prie ęleveiterių ir gatvekarių linijos,Drg. Bovinas jau gerokai JH1C ij. ^<AUVcn.cii jiiiiijvn,

pasveikęs ir šiuo tarpu’nema-1 J- Miller; 80 A Aberdeen st.1, Brook- 
žai “Laisvei” padeda su raš
tais* dirba kiek galėdamas.1 
Bet štai pirmadienį smarkiai , 
susirgo drg. V.( -Tauras, kitas 
“L,”. > redakcijos narys. Jis

Telephone, Evergreen 6-5310

(186-188)

Suimtas 18 m. amžiaus vai
kinas Raymond Sullivan, kurį 

įkaitina nužudyme dr. W. P. 
Priešingai! iie iuo uo- MacGibbon> gyvenančio po mėsingai, jie juo uo 23

Įsi-1, ’‘ i ke.

Florencija Flynn suareštuo
ta ir kaltinama nužudyme žy
maus gengsterio Diamond naš
lės, Alices Diamondienės.

PARDAVIMAI
I—------

PARSIDUODĄ puęe Beer Garden 
biznio, priežastis pardavimo—nesu

tikimas tai’p ’partnerių, Grhžds1 dar
žas, po lapuotais medžiais stalai. Yra 
proga pasidąryti gerą pragyvjenimą. 
J31 North 4th St. Brooklyn, N.‘ Y. 
Turiu kitą biznį 148 Grotton :St., 

į Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bi kuriuo 
i . ■ ; . . - \ , i antrašu. .

Greit “Laisvėje” tips įdomi 
žinia apie tai, kaip Bendro 
Fronto Komiteto sekrėtoriuš 
Taras, Balčiūnas ir kiti drau-■ 
gai padėjo atgauti iš raketie-, 
rių lietuviams darbininkamsį, 
pinigus.

J. GARŠVA
„ n

Graborius (Undertaker)

K-s.

‘‘L,” • redakcijos 
serga šąjčių.

Aidiečiąi, atsilankykite į se
kančio penktadienio pamokas, 
kad galėjus smarkiau prisi
rengti prie dainų, kurios rei
kės dainuoti Wilkes-Barrėj!

Kažin kaip dabar dirba ir
Labai smarkiai klausinėja- gyvena Brooklyno cukrininkai, 

ma policijos ir šnipų, Magnil- —cukrinių dirbtuvių darbinin- ' 
dė Aimskaariūtė reikale nu- kai? Ten dirba daug lietuvių' 

darb. Būtų pravartu matyti
dė Aimskaariūtė reikale nu
žudymo geležinkelio magna- t _______  ___ v __
to, Henry Sanborn, su kuriuo, daugiau žinučių iš cukrinių 
sakoma, jinai buvo susižieda
vus ir rengėsi apsivesti.

darbininkų gyvenimo. Ar cuk- 
šis ririinkai jau paragavo Rooše-. 

kapitalistas nelabai senai bu- velto naujos dalybos? Rašyki-’ 
vo nužudytas ir paslėptas’ne-'te, draugai cukrinių (kiti sa- 
toli New Yorko girioje. |ko “cukernių”) darbininkai!

(182-187)
■ ' i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

■ i ' ' i ’ L • i
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

w.v.w.$w,<

5 Evergreen 7-8738, . . i . Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
1 Carpentry, Painting
į Art Decorating
į Pertąisome senus namus ir buda- 
? vojame naujus. Perbudavojame fron- 
!> tus, sudedame duris ir įdedame sie- 
L tus (screens) į , duris, langus ir 
f’ porčiuk Dengiame stogus visokiems 
i . namams

51 Meseroie Street 188 South 3rd Street 1
jį Brooklyn, N. Y. ' Brooklyn, N. Y.

(NCMATHEW P. SALLAS 
( B I E Lfi U S K A S) 
G R A GORIUS

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA - SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. ’'TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJĄ! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VlET/\ SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.1

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPEI,?ES ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA. IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
' Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

7 F t *
NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. H

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7:30 vaL vakarais

i > 
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J, 
Kampas I. Mrd St.ryto




