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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*I Jūs Nieko 

’ N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Iš i almėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV

Smetonos valdžia negali apsi
ginti nuo revoliucinių darbinin
kų. Kasdien Kauno laikraščiai Į 
praneša apie karo komendantij I 

Or smetoninių teismų teroriškas i 
bausmes, uždėtas ant komunis- į 
tų ir šiaip kovingų ^įarbininkų.; 
Už agitavimą darbininkų dirb- : 
tuvėse kovoti už didesnes algas, 
už agitavimą švęsti gegužinę, už 
lapelių dalinimą baudžiama tri
mis, keturiais, arba penkiais 
metais katorga.
*”Bet Lietuvos komunistai vei

kia. Lietuvos proletariatas ne-; 
nusilenkia prieš tas visas terori
stines valdžios bausmes. Kaip 
matyt, tai ypatingai jauni dar
bininkai stoja į'kovos frontą ir 
užima vietas suimtų ir ištremtų ' 
draugų.

Lietuvių Darbininkų Organi
zacijų Priešfašistinis Komite
tas greitu laiku pradės vajų už 
parėmimą Lietuvos Komunistų 
Partijos. Tiesa, kad šiose kri- 
zio sąlygose mums nelengva fi
nansiniai Lietuvos revoliucinį 
judėjimą paremti, bet šiek tiek 
galime ištesėti, jeigu rimtai su
sirūpinsime. Kožnoj kolonijoj 
nesunkiai būtų galima sukelti 
tam reikalui, daleiskime, po 
penkis dolerius. Pamatytumėte, 
kokia graži suma susidarytų ir 
kokia puiki būtų parama mūsų 
draugams.

O labai svarbu tas, kad rem
dami Lietuvos Komunistų Par
tiją finansiniai, mes prieiname

Darbininkai Išvaikė 
Dublino Fašistus

DUBLIN, Airija. — Fa
šistai, pasivadinę “Nacio- 
nale Gvardija”, sušaukė 

j masinį mitingą ir demons
traciją rugp. 8 d. Bet 
iarbininkai surengė tokią 
kontr-demonstraciją, kad 
fašistų vadai turėjo neš- 

į dintis. Fašistų vadas ge- 
į nerolas O’Duffy pareiškė, 
kad jis reikalaus valdžios, 
idant ji apgintų fašistus 

i nuo komunistų.

BADAUJANTIS JUODVEIDIS BEDARBIS 
KRITO NEGYVAS SAKANT PRAKALBA

CINCINNATI, O., Rug
pjūčio 7 d. čionai Bedarbių 
Taryba laikė susirinkimą 
atvirame ore. Susirinko 
skaitlingas būrys darbinin
kų, kurie vienas po kitam 
pasakojo apie savo vargus, 

į Staiga publikoj pasigirdo 
i silpnas balsas, prašantis lei
sti kalbėti. Ateina negras 
bedarbis ir svyruodamas už
lipa ant estrados. Jis pra
dėjo. Jo žodžius buvo vos 
galima išgirsti. Publika su 

ĮVAIRIOS žinios didžiausia atyda klausėsi.I I I Y v« n 11 n>ni zJ n v. Vii vii vi Ir ii i

Seville, Ispanija.—Sociali- P radė j o ^drebančiu balsu be- 
stų-buržujų valdžia čionai ' ....

( D r a u gai darbininkai,”

darbis, “aš esu labai links-
suareštavo 79 darbininkus, ’ rr?a? matyti tiek daug dar- 
Aadarytos visuotinos kratos • bjninkų, kurie organizuoja- 
Ant komunistų. j si Cincinnati....” Jis su- 

i stojo, pakramtė virbančias

lupas, ranką prispaudė prie 
šono, paskui karti šypsą iš
siveržė iš jo lūpų. “Aš ser
gu... jie atsisako suteikti 
man medikališką pagelbą... 
badas varo manę į kapus...”

Dar kartą varguolis pasi
taisė, pakėlė pečius. Publi
koj tartum elektros srovė 
būtų perėjus. “Kitą kartą, 
kada eisime į miesto svetai
nę, mes turime eiti šim
tais ...” tarė jis.

“Darbininkai... organi- 
zuokitės.. negrai ir baltvei- 
džiai...” Nebaigęs sakinio, 
darbininkas sukrito. Kiti 
draugai darbininkai pagro
bė į rankas, bet jis jau bu
vo negyvas. Jo pavardė Os
borne O’Neill.

T.D.A. Išgelbėjo Nekaltą 
Negrą Jaunuolį.'

NORFOLK, Va.—Rug- 
pjūčio 8 d. teismas išme
tė kaltinimus ir bylą prieš 
Russel Gordon, 13 metų 
negrą jaunuolį. Jis buvo 
kaltinamas neva išžagini
me tūlos baltveidės mote
riškės, kuri yra 33 metų 
amžiaus ir sveria du sykiu 
tiek, kiek tas negras jau
nuolis. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas pa
ėmė jaunuolį ginti ir iš
gelbėjo jį iš mirties nas-, 
ru. v

ROOSEVELTAS DAVĖ NANKINGO VAL
DŽIAI $50,000,000 KARUI PRIEŠ SOVIET

SHANGHAI. — Kaip ko- dentas valdžios pildomojo 
komiteto.

Japonija kaltino, kad šitie 
pinigai bus naudojami 
prieš Japoniją. Wei atsako, 
kad iki vienam doleriui bus ‘ 
sunaudota išnaikinimui So- 1 
vietų. Nankingo valdžia su
moka Cantono valdžiai po 
$500,000 už padėjimą ka
riauti prieš Raudonąją Ar
miją.

munistai sakė, taip išsipil
dė. Amerikos valdžios pa
skolinti $50,000,000 Nankin- 
go valdžiai eina vedimui ka
ro Centralinėj Chinijoj prieš 
darbininkų ir valstiečių So
vietų valdžią. Tą atvirai 
pripažino Wang Ching Wei, 
Nankingo valdžios ir Chiang 
Kai-sheko agentas, prezi-

MERGINA NUŠOKO NUO
TILTO

ROOSEVELTO AGENTAS WELLES IŠPROVOKA
VO KRAUJO PRALIEJIMU HAVANOJ, KUBOJE

Stockholm, Švedija, — So- Į 
- nalistų valdžia pagrobė par-1 
amento paskirtų 300,000 

Acraunų bedarbių šelpimui ir 
sunaudojo nupirkimui kari
nių orlaivių! Taip šitaip so
cialistai nusigiųkluoja ir ši- 

prie Amerikos lietuvių darbi J taip rūpinasi badaujančiais 
ninku ir išaiškiname mūsų Lie
tuvos draugų karžygišką kovą, 
prieš kruvinąjį fašizmą. To
dėl šis vajus turėtų atkreipti 
mūsų visų atydą.

Draugės chicagietės jau rašo, 
kad jos jau griebiasi už darbo, 
nesulaukdamos planų iš centro. 
Taip ir reikia. Formališkumai 
nesvarbu. Kiekvienoj kolonijoj 
draugai ir draugės turi nesibi- ;l 
joti griebtis už darbo, jeigu jie įj 
pamato reikalą, 
eiliniuose drauguose iniciatyvosjį 
tuo sveikiau. •

bedarbiais.

Hamburg, Vokietija. — 
Fašistų policija suareštavo 
šešis darbininkus ir kaltina 
juos platinime komunistų 
lapelių ir laikraščių.

Stuttgart, Vokietija. — 
Juo "daugiau/Užpuolimuose ant darbinin

kų fašistai suareštavo 205 
darbininkus.

Bostono kunigų ‘Darbininkas” 
pamėgo bjaurioti Sovietų Są
jungą. Purvinas tos gazietos 
redaktoriaus liežuvis, šiuo tar
pu jis tauškia be sustajimo apie 
“badą”. Kiekvienam numeryje 
ta pati istorija. Ir tai bene bus 
vienatinis lietuvių tarpe redak
torius, kuris dar nepavargo tą 
melą platindamas. Net jau 
Grigaičiui liežuvis atšipo ir su
stojo plepėti apie tą blofą,* pa
leistą tūlo “profesoriaus”, kuris 
būk ^matęs “dešimts milionų mi
rusių nuo bado žmonių!”

Berlyn. — Gatvėse kas
dien randama lavonai dar
bininkų, kuriuos nakties 
laiku fašistai nužudo.

Providence, R. L—Ameri
can Silk dirbtuvės audėjai 
nutarė grįžti į darbą, dali
nai streiką laimėję. Laimė
jo 40 vai. darbo savaitę be

Suvienytomis Spėkomis Darbdaviai, 
Valdžia ir Unijos Reakciniai Vadai 

Laužo Didvyrišką Mainierių Streiką
PITTSBURG, Pa. — Roo- 

sevelto • atsiųstas agentas 
IVtcGrady ’kalbėjo United 
Mine Workers unijos lokalų 
atstovų susirinkime Uniūn- 
town, Pa., rugpjūčio 8 d. Ji
sai reikalavo, kad mainieriai 
grįžtų į darbą. Sakė, ;kad 
prezidentas Rooseveltas’ as
meniškai užtikrino jiems, 
kad jų reikalai bus “neuž
miršti”. Matomai, šitas su
sirinkimas buvo išanksto ge
rai prirengtas. Susirinkę 
lokalų viršininkai nubalsavo 
priimti valdžios prisakymą 
ir šaukti mainierius grįžti į 
kasyklą, nieko nelaimėjus.

NEW YORK. — Jessie 
Brown, 23 metų amžiaus, 
nušoko nuo George Wash
ington tilto ir j 
Hudson upėje. Saužudystės 
priežastis nežinoma.

PRASIDĖJO svarsty
mas ANGLIES PRA

MONĖS KODEKSO

WASHINGTON. — Va
kar prasidėjo svarstymas 
kodekso del anglięs pramo
nės. ' Nacionalė . Mainierių. 
Uniją yra atsiuntus delega
tei ją įduoti mainierių reika
lavimus.

HAVANA.—Dabar paaiš- 
ki, kaip buvo surengta kru
vina skerdynė Havanos gat
vėse prie prezidento Macha- 

nuskendo Į paiocįaus< Policija buvo 
išanksto prisirengus demon
straciją apšaudyti.

Įveltas yra prezidento, 
Roosevelto agentas Welles, 
kuris yra pasiųstas įvykinti 
“taiką” Kuboje. Štai kaip 
buvo: Welles susišaukė opo
zicijos partijų vadus ir pa-

reiškė, kad Machado rezig
nuoja iš prezidento vietos. 
Tie vadai tuojaus paskelbė 
po visą miestą, kad Macha
do rezignuoja. Liaudis nu- 

jdžiugo ir spontaniškai pra
dėjo lietis į gatves. Tūks
tančiai suplaukė ties Macha
do palocium. O Machado 
valdžia buvo prisirengus ir 
pradėjo susirinkusius žudy
ti.

Ką atsakys eiliniai mai
nieriai/ dar nėra žinios.-' At- 

■ t ( 

rodo, kad valdžiai, bosams 
ir Lewiso mašinai > streiką 
laužyti sekasi. Dabar bus 
įneštas pasidalinimas į strei
ko eiles. Unijos vadai ir va
dukai varo mainierius į ka
syklas. Atsiras tokių, kur 
rie klausys, bus-tokių, ku
rie svyruos. Bet streiko 
masėse n e p a s i t enkinimo 
daug. Mainieriai kalba, 
kad juos United Mine Wor
kers dar kartą bjauriai iš- zicijos partijomis. Jisai siū
davę. Kalbama apie naują 
uniją.

Kubos Prezidentas
Atsisako Rezignuoti

HAVANA. — Jungtinių 
Valstijų imperialistų atsto
vas Welles bando Sutaikinti 
prezidentą Machado su opo-

Komunistų Armija Užėmė Naują Miestą;
Valdžios Spėkos Pliekiamos Visu Frontu

SHANGHAI. — Gautas; tas Lungyen bus greitai pa- 
svarbus pranešimas iš Cen- imtas. Fukien provincijos 
tralinės Chinijos. Naujų; valdžia irgi sumobilizavus 
didelių pasisekimų turi Ko-;50,000 kareivių karui prieš 
munistų Raudonoji Armija. Raudonąją Armiją. 
Fukien provincijoje 50,000 
raudonarmiečių n u g a 1 ėjo 
Nankingo valdžios 19-tą ar
miją ir užgrobė miestą 
Liencheng. Taip pat mies-

Taip pat pranešama, kad 
kita dalis Raudonosios Ar
mijos pradėjo maršuoti pir
myn šiaur-vakarinėj dalyj 
Kiangsi provincijos.

ŽINIOS IŠ FARMERIŲ STREIKO LAUKO
Albany, N. Y.—Guberna

torius Lehman pasišaukė 
Nacionalės Gvardijos ko-

algų nukapojimo. Pirmiau i mandierių Haskell ir klausė 
į dirbdavo 54 valandas. Strei- jo, ar jis turi parengęs už-

T . . „ . x • •' kavo 1,200 darbininkų.Juo daugiau Sovietų Sąjungai i ' i
sekasi budavojimę socializmo,;
tuo daugiau nervuojasi ir pyks- Pittsburgh, Pa._____ ________ ,___  _ Netoli 
ta visokio plauko darbininkų1 Portale traukinys nusirito 
neprieteliai. Negali sutilpti sa- nuo bėgių. Užmušta keturi 
vo kailyje liėtuviški klerikalai, bedarbiai darbininkai, kurie 
socialfašistai ir fašistai. Pas- tavoriniam traukinyje va- 

žiavo, o du sunkiai sužeisti.
socialfašistai ir fašistai. Pas
taraisiais laikais prie jų dar 
prisidėjo Prūseika ir Butkus, j 
Jie savo “Gadynėje” pradėjo i 
bjauriai niekinti Sovietų Sąjun-{ 
gos Komunistų Partijos vadovy-! 
bę. Daėjo prie to, kaip paste
bėjo d. Kapsukas, jog paskelbė 
“numūčytais iki mirties” gyvus 
ir nemanančius mirti žmones.

Du ir pusė metai, kaip gyvuo
ja skloka. Prūseika žadėjo sa
vo pasekėjams, kad greitu lai
ku jis ir jo kolega Butkus bus 
sugrąžinti po Komunistų Inter
nacionalo vėliava su didžiausio
mis ceremonijomis. O kur iŠ- 
tikrųjų atsidūrė? Atsidūrė ei
lėje bjauriausių komunistinio 
judėjimo priešų. Apgavo savo

tenkamai < ginkluotų^ spėkųi 
pasiuntimui, triuškinti far- 
merių streiką. Tas 'parodo/ 
kad valdžia rengiasi pavar
toti ginklus ' pridš farme-1 
rius. 1 '

“Dairymen’s League”, ku
ri laužo streiką, suorganizą-

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIU VYČIU SEIMUI
Chicagoje eina Lietuvių tuvių Nacionalis Jaunuolių 

Vyčių Seimas.. Nors tai or- Komitetas per sekretorių 
ganizacijai vadovauja kuni- drg. John Ormaną pasiun- 
gai, bet jos nariai daugu- te Vyčių seimui atvirą laiš- 
moje susideda iš darbininkų 
tėvų sūnų ir dukterų. Lie-

pasekėjus. Suvylė juos. Poli
tiniai aprabavojo. Tie du ir 
pusė metai buvo niekas dau
giau, kaip pustrečių metų sabo- 
tažavimas visko, kas yra revo
liucinio ir bolševistinio!

ką. Laiške katalikai, jau
nuoliai kviečiami , stoti į ko
vą prieš karo pavojų, už be
darbių reikalus ir už išrei- 
kalavimą miestuose, kad lie
tuvių jaunuolių sportui būtų 
suteikiamos veltui miestų 
gimnastikų svetaines, i i

vo grupę ginkluotų mušei- 
kų, kurie užpuolė ir smar
kiai sumušė pikietuotojus.

MacDougall, N. Y.—Rug
pjūčio 8 d. 45 valstijos" ka
zokai padarė užpuolimą ant 
pi'kletuojančių farmerių.Už- 
puolimą. padarė iš pasalų ir 

..išvaikė: įtris šimtus farme- 
rių. i Daugeliui i .• farmeitių 
galvos apdaužytos.^ i >

IBinghamton, N., Yj—Ties 
New Berlin kazokai nau
dojo gazines bombas išvai
kymui farmerių pikieto. 
Farmeriai laikosi? vienybėj 
ir apmušė šešis skebuš.

Ithaca, N. Y.-—Buržuazi- 
,nės farmerių organizacijos 
laikė konferenciją ir nutarė 
reikalauti, kad gubernato
rius paskelbtų karo stovį 
farmerių streiko apimtose 
vietose.; Policija nepajėgian
ti streikierius suvaldyti.

Montgomery, Ala,—Speci
aliai sušaukta valstijos kon
vencija pasisakė už panai
kinimą prohibicijos.

lo, kad Machado laikinai re
zignuotų, idant išvengus 
naujo kraujo praliejimo, o 
1934 metų rinkimuose jisai 
galės būt vėl išrinktas. Tuo 
tarpu Machado pareiškė, 
kad jis atsisako rezignuoti, 
bet jis esąs pasirengęs da
ryti nusileidimų opozicijos 
partijoms.

Darbininkai Laimėjo
Streiką Bridgeporte

BRIDQEPORT, Conn.; — 
Ant šimto procentų laimėjo 
streiką 250 darbininkų Mal
leable , s; Iron kompanijos. 
Jiems vadovavo Darbo Uni
jų Vienybės Lygą- Jie rei
kalavo ir lainiįjo 4tf valan* 
dų darbo savaitę ir po $5.50 
į dięną algos. Taip pat iš
sikovojo įvedimą sanitariš- 
kumo sistemos dirbtuvėje.

NUŽUDĖ DAR VIENĄ 
KOMUNISTĄ

HAMBURG. — Kruvinoji 
Vokietijos Hitlerio valdžia 
nukirto galvą draugui 
Wilhelm Volk> i Komunistų 
Partijos nariui.) Jį kaltino 
riaušių sukėlime.

Išėjo i Streiką 1,400
Metalo Darbininkų AMOY, Chinija. — Ka-

CLEVELAND, O.—Rug-! dangi komunistų Raudonoji 
pjūčio 8 d. išėjo į streiką 
keturiolika šimtų Muray, 
Ohio, kompanijos darbinin
kų. Tai svarbi metalo dirb- 

| tuvė. Pirmą dieną pikieto 
linijoj buvo apie tūkstantis 
darbininkų.

Darbininkams vadovauja 
Industrinių Unijų Bendra 
Taryba. Daugiausia jauni 
darbininkai.

Kompanija sutiko pripa
žinti uniją ir pakelti algas 
lavintiems d a r b i n inkams. 
Ėet darbininkai reikalauja, 
kad visiems būtų algos pa- 
kęltos^ Reikalauja, kad.-ne
lavintiems būtų mokama po 
40 centų į valandą, o lavin
tiems — po 50c. Kompani
ja turi užtikrinti, kad nela
vintas darbininkas gaus mi
nimum $16 savaitėj, o lavin
tas—$20.

Armija maršuoja pirmyn, 
tai šiame mieste buržuazine 
valdžia paskelbė karo stovĮ.

SVARBI PASTABA

S a n t iago, Čili.—Sustrei
kavo darbininkai South Am
erican Steamship kompani
jos laivų. Reikalauja 25 
nuoš. algų pakėlimo. •

Kurie iš New York ir 
New Jersey valstijų samdo
te busus važiuoti į “Laisvės” 
pikniką Philadelphijoje, ži
nokite, jog piknikas atsibus 
8 mailės nuo Trenton. Ne
samdykite busų į Philadel- 
phiją, ale į Trenton, nes į 
Philadelphiją brangiau ro- 
kuoja.

Jei kurie jau esate pada
rę sutartis su busų kompa
nijomis važiuoti į Philadel
phiją, tuo jaus kreipkitės 
pas juos ir darykite sutartį, 
kaip augščiau nurodyta: į 
Trentoną arba informuo
jant, kad 8 mailes už Tren- 
tono.

“Laisvės” Administracija.
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“26 Kubiečiai Mirė-126 Sužeistų”
“Havanos Policija šaudo į Demonstruojančią žmonių 

Minią.” Tokiais antgalviais išėjo kapitalistiniai didla- 
piai antradienio ryte, rugpjūčio 8-tą dieną.

Laikraščiai praneša, kad mažiausiai jau 26 darbininkai 
yra užmušta ir virš 126 sužeistų, kuomet Kubos preziden
to Machado kareiviai ir slaptoji policija paleido mašini
nes kanuoles į demonstruojančią minią.

Kapitalistinė spauda praneša, kad parodoje dalyvavo 
apie 5,000 žmonių. Minia reikalaujanti, kad prezidento 
Machado valdžia, o pirmiausia jis pats, rezignuotų. Iš 
kapitalistinės spaudos matome, kad tos demonstracijos, 
kilusios iš gęneralio streiko, kuomet “ABC organizacija 
buvo paskelbusi, kad prezidentas Machado jau sutikęs 
apleisti Kubą.”

Bet kas ta “ABC” organizacija? Tai yra studentų 
Slapta, teroristinė organizacija. Ji susiorganizavo kovai 
prieš prezidentą Machado, tačiaus nėra komunistinė, nė
ra darbininkų organizacija. ABC ir žemvaldžiai šiame 
sujudime vaidina labai mažą rolę. Tų kovų priežastis 
yra giliau.

Ta pati kapitalistinė spauda praneša, kad “Havana ir 
didelė dalis šalies yra numušta į pusiau suparalyžiuotą 
valstybę.” Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos orga
nui, “Daily Workeriui”, specialiai pranešama, kad “tūks
tančiai Komunistų Partijos laikraščio kopijų dalinama.” 
Toliaus:

“Streiko komitetas didėja, kuomet prisideda vis naujos 
delegacijos iš sustreikavusių dirbtuvių. Taip sudaroma 
Nacionalis Streiko Komitetas. Rytoj išeis streiko komi
teto laikraštis. Kitoki laikraščiai neišeina.”

Toliaus korespondentas praneša, kad vėliaus tą dieną 
(rugpjūčio 7) išėjo tik Jaunųjų Komunistų laikraštis— 
“Joventud Obrera.” *

Paskiaus sakoma, kad “valstybės sekretorius, pašaukė 
streiko komisiją klausti,; kokie streikierių reikalavimai, 
tai jų atsakymas buvo, kad jie nori pilnos pergalės visuo
se streikierių reikalavimuose: ištraukti ginkluotas jėgas 
iš unijos svetainių, atmesti karo stovį, perorganizuoti 
Komunistų Partiją legališkai.”

Sakoma, kad gatvėse kalbama ir obalsiai keliama už 
Komūnistų Partiją. Tad kova eina pamatiniai tarpe 
darbininkų klasės ir landlordų, kapitalistų. Visai ne taip, 
kaip kapitalistinė spauda praneša. Komunistų Partijos 
dalyvavimą, klasių kovą kapitalistinė spauda slepia.

Carizmo Teroras Naudojama prieš Darbininkus

laikais buvo būdavo j ama valstybes keliai, kuriem skirta 
net $100,000,000. Tada veikė ir kiti pramonės skyriai. 
Paskiaus^ kuomet 1927 metais Machado “pertaisė” kon
stituciją, kad prezidento tarnystė būtų ne keturi, bet še
ši metai tik todėl, kad palaikius savo režimą,—prasidėjo 
ir kitos bėdos.

Sumažėjo cukraus pramonė labai daug, prasidėjo be
darbė, augo darbininkų skurdas ir kova. Jungtinių Val
stijų valdžia, kuri dabar “taiko” Kubos sukilimą, uždė
jo taksų po du centu ant įvežamo cukraus iš Kubos. Tai 
taip pat prisidėjo' prie Kubos bedarbės padidėjimo. Prie 
to/ Machado valdžia didino taksus armijos palaikymui, 
o ta armija palaikė jo valdžios sostą.

Tad negalima tikėtis, kad nekiltų darbininkų judėji
mas. Ne tik darbininkuose, bet ir studentuose prasidėjo 
bruzdėjimas 1930 metais prieš Machado valdžios režimą. 
Dabar jau visa i Kuba yra sukilusi prieš Machado val
džią. Krautuvės ir dirbtuvės uždarinėjamos. Laikraš
čiai sulaikyti.

Socialistų Partijos Vadai Atmeta 
Prieškarinį Bendro Fronto Veikimą

SKLOKA LAIŽOSI PRIE SOCIALISTU
Lietuvių darbininkų ko-,Ot, kad vieton “Keleivio” ir 

munistinė spauda jau senai 
sakė, kad atskilėliai skloki- 
ninkai eis į dešinę. Tą ke
lią rodė visi jų manevrai 
prieš komunistinį judėjimą. 
Juk jiems reikia talkos, jų 
idėjos supuola su socialis
tų bizniškom “idėjom.”

<(Naujienų” liktų socialistų si]eidimų kitai, 
“gairenešiais” Valonis, But
kus, Pruseika ir jų leidžia
ma “Naujoji Gadynė,” tai 
tuomet ir iš socialistų są
jungos dar būtų “kas gero.” 

Į Keno “idėjinius syvus” čia 

Dabar ta kryptis dar skelbia? Kaip J<ad
biau matosi. Paimkime jų | Pa^s sa^°; j°g “Naujie- 
chicagiečio Valonio aprašy-Į^ Keleivio” leidėjai 
jną socialistų konferencijos. • 
Arba—P r u s e i k o s , Taįštą- y.0^ 
prieš , Kapsuką.į Visur jie į 
skelbia tą buržuazinę indi-1 
viduaiizmo ideologiją.

Rugpjūčio^ 3 dienos “N.
G.” Kį. Valonis rašo:

“Socialistų konferencija, at
metus bendrą .fryųtą su bimbi- ' 
nio tipo , ,^al f l įtM:
pasisakė ir'‘^klįįą”l-7^(v:jv1.L .1 
lietuvių komunistinę opozici
ją. Nieko stebėtino, 
rijotėjęs bimbizmas

” ir Keleivio” 
džiuvę ir perdžiūvę vertei- 
■~3,” tai Valoniui, rūpi gre

tintis, prie tų socialistų, ku
rie Grigaičio “vadovybe” ne
pasitenkinę. Žinoma, nieko 
naujo, komunistai gali veik
ti del atplešimo socialistų 
eilinių narių iš socialistų p. 
Bet komunistui turi rūpė- 

pti juos įtraukti į Komunis-

‘gražu | nuo 1 to—jis gaivina 
socialistu “sąjungą.” 

Suva-
lošia i j ii i Grigaitis Vąloniui/ blogas 

ranką grigaitinio tipo socialis- Lh todėl, kad pastarasis ten
tams. Bile kiaulystė, kurią nais turėtų būti tik “kam- 
atlieka ekstremistai, bandoma pininku, kurisb moka nusi- 

' f<Jįe to- "lenkti (komandai”—tai pa- 
____ i^—toks f ties Valonio žodžiai. Del to 

dabar yra Grigaičio argumen- Valonis ir pametė Socialistų 
tas.” ; >_____________________ n T„. _

t

Kaip matote, tai Valonis j 
apgailestauja, kad socialis-'’

priskaityt ir mums 
kie pat ir negeresni

Karo Pavojus Gręsia La
biau, Negu Kada Pirmiau

Dabartiniu laiku karo pavo
jus gręsia daugiau, negu kada 
pirmiaus. Amerikos Roosevel- 
to valdžia tik kalba apie “tai
ką,” bet ruošiasi karui. Tik 
šiomis dienomis jau paleista 
darban budavoti 37 kariniai lai
vai. Pramonės srityje Roose- 
veltas ima į valdžios rankas vi
są galią. Kam tas valstybini- 
mas mainų ir kitų pramonių? 
žinoma, tai karo reikalui, kad 
valdžia galėtų turėti visas įmo
nes savo rankose.

Pasaulio imperialistai bandė 
sulipinti ekonominę konferenci
ją Londone. Tačiaus ta kon
ferencija davė tik fiasko—dide
lį nepasisekimą. MacDonaldas 
■paskelbė, kad iš konferencijos 
niekas neišėjo. Kiekviena im
perialistinė valstybė žiūri savo 
reikalų—nei viena nedarė liū

Griovi- 
iš visų 

socialistų, 
Taip buvo

WATERBURY, CONN.
. t * ■■■■*— '

Liepos mėn. 24 d. čionai, Lie
tuvių Darbininkų Darže (Lake 
Wood Parke) atsidarė lietuvių 
darbininkiško jaunimo mokykla. 
Suvažiavo jaunuolių iš visos 
Conn, valstijos kraštų. Apie 10 
vai. ryto susirinko studentai ir 
mokytojai. Visi jauni ir f>ilni 
energijos. Visi gerai darbuo
jasi, kiek tik spėkos leidžia, čia 
pat gaminama ir valgis, todėl 
reikia draugų, kurie dažnai va
žinėtų į miestą visko atgabenti. 
Komisijos netingi tą padaryti. 
Viso yra 38 abiejų lyčių stu
dentai. 25 yra iš Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir 13 Jau
nųjų Komunistų Sąjungos (Ly
gos) ; 19’mergaičių ir 19 vaiki
nų.

Susitvarkius techniškus rei
kalus, vienas iš mokytojų, d. J. 
Milton, pasakė įžanginę prakal
bą, palygindamas buržuazines 
mokyklas su darbininkų. Jis 
nurodė, kad visų J. V. darbinin
kų vaikų yra pareiga susipa

žinti su marksizmu-leninizmu 
ir kovoti už įkūrimą sovietinės 
valdžios čia pat. Plačiai ir 
pamatiniai nušvietė esamą pa- 

atsišaukimą. Tas atsišaukimas į ūėtį, bedarbę ir kaip ji skau- 
turėjo būt išsiuntinėtas Sočia- i džiai atsiliepia ant darbinin- 
listų Partijos kuopoms,na- ypačiai sveturgimių. 
riarhs. Račiaus vėliaus paaiš-; Nėra abejojimo, kad ši mo
kėjo, kad S. P. Centro Komite-; kykla atliks gerų ir naujin
tas tiksliai sabotažavo šį dar- gų darbų. Bet tik su tuo ne- 
bą—nesiuntė nariams kongreso turime tenkintis. Reikia vi- 
šaukimą ii* nedėjo į spaudą. sais būdais remti darbininkiš- 

Tai reiškia, kad S. P. Centro ,kas jaunimo judėjimas ir ypa- 
Komitetas prisidėjo prie Prieš
karinės Komisijos tik sabotažo 
tikslais. Viešai jie skelbėsi, kad 
kovosią prieš karą, kad dedasi 
į suruošimą Prieškarinio Kon
greso, o slaptai veikė kaip tik 
■priešingai.

šitas S. P. veikimas nuplėšia 
nuo jų paskutinę maską, kaipo 
darbininkų partijos. Socialistai 
eina ranka rankon su buržuazi
ja. Paskaitykite, kad ir lietu
viškų menševiku .“Naujienas,” o 
jusi pamatysite, i kad jie| pil
niausiai stovi su Rooseveltu. 
Grigaičiui Roosevelto vienas 
pareiškimas daugiau reiškia, 
kaip kad Sęvietų Sąjungos visi 
Penkmečio atsiekimai.

Bet Ką Mano Eiliniai 
Nariai?

čia kalbėjome apie vadus. 
Socialistų Partijai vadovauja 
parinkti lyderiai—profesionalai, 
smulkiaburžuaziniai biznieriai 
ir tt. Tačiaus kas kita su na
riais. Tuose Socialistų Partn 
jos nariuose, kuriems reikės ei
ti į karą,; kurie bus paliesti 
būsimos skerdynės, karo, kyla 
klausimas bendro fronto visai

tikslui, kad pranešti jums mūsų 
opiniją.”

Toksai pareiškimas jau pasa
ko, kad S. P. vadai griežtai 
priešingi bendram frontui prieš 
karą. Toliaus jie pasako, kad 
“Darbo ir Socialistų Internacio
nalas nuolatiniai atsisakydavo 
stoti į panašias konferencijas.”

Vaduodamasis šiuo laišku, S. 
P. Centro Komitetas išstojo iš 
Prieškarinio Kongreso Rengimo 
Komisijos. Vadinasi, jinai 

,priešinga dalyvauti kovose prieš 
karą. Na, o lietuviški social- 
fašistai kiek prikalbėjo ir prisi- 

• gyrė, kad ir jie “kovoja prieš 
visokius karus.”

Sabotažu©j a Prieškarinį 
Darbą

Ne gana to, kad S. P. atsi
sako dalyvauti kongrese, jinai 
ir sabotažuoja darbą. Kuomet į 
buvo sutikusi S. P. dalyvauti 
surengime Prieškarinio Kongre
so, tai rengimo komisija pasiun
tė S. P. Prieškarinio Kongreso 
atsišaukimą. '

Prisirengimas karui ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet ir vi
sam pasaulyje yra didesnis, ne
gu buvo 1914 metais.

Kas bus nukentėjusiais, kuo
met iškils pasaulinis karas? 
Jais bus darbininkai, 
mo karas ims aukas 
griovių—komunistų, 
katalikų ir kitų,
pereitame pasauliniame kare, 
taip buvo pirmesniuose karuo
se; ir bus sekančiame kare, ku
rį dabąr imperialistai ruošia. 
Tad visų darbininkų veikimas 
prieš karą, rodos, turėtų būt 
galimas. 'Vienok Socialistų Par
tijos vadai, kurie sakosi gavę 
įsakymą iš Amsterdamo Inter
nacionalo,—atsilakė dalyvauti
Prieškariniam Jungtinių Valsti
jų Kongrbae.

Bet Socialistų ;Partija* jpasi- 
; elgė ‘daM begėdiškiau. Jinai bu
vo',.^ią|idlgj usi| pkįe, hęųgimo 
Prieškarinio Kongreso, kuris 
įvyks rugsėjo 2, 3 ir 4 dieno
mis, New Yorke. Tačįaųs rug
pjūčio 3 dieną Prieškarinio 
Kongreso Rengimo Komisija ga
vo nuo Socialistų Partijos 
Centro Pild. Komiteto praneši
mą, ka(j jinai, pasitraukia iš 
rengimo kongreso.
Buvo Prisidėjus S. P. Pa

kenkimo Tikslais
Socialistų Partijos vadai 

aiškinasi, kad jie išstojo iš 
Prieškarinio Kongreso Rengimo 
Komisijos del komunistinės kri- 

, Bet tai tik muilinimas

kuris

čiai marksistinė-leninistinė ap- 
švieta reikia .skiepyti į jauni
mą. Neturi mūsų organizaci
jos paskūpėti tiems dalykams 
nieku. Reikia paremti mo
kykla maistu ir kitais daiktais. 
Tiek darbininkai, tiek darbi
ninkų judėjimui pritaria biz
nieriai turi paremti šį darbą. 
Prie to kviečiame ir farmerius.

Mokyklos paramai ruošia
ma vakarienė, šeštadienį, 19 
dieną rugpjūčio. Vakarienė 
įvyks ten pat, parke. Įžanga 
tikrai 25 centai asmeniui. 
Gries puikus orkestras šo
kiams. O 20 dieną rugsėjo 
mėn. toj pačioj vietoj įvyks 
Dainų Diena. Dainų progra
mą išpildys keturi chorai. Pra
kalbos 
anglų 
kalbas

bus sakoma lietuvių ir 
kalbomis. Sakys pra- 
ir tūli iš studentų.

A. Mureika.
Pastaba.—SmulkesniusRed.

dalykus iš korespondencijos 
apleidome.

••sąjungą.” Jei ne “Vilny
je” jo darbas, tai “komunis- 

! tu” jisai visai nebūtų “susi- 
1 tepęs.” Dabar jisai pamatė 

[ naują progą—tai tą
Pasielgta dar aršiau, kaip Rusijos caro valdžia šaudė į tai pasisakė prieš skioką.

iki Irti n Iri i iia nin inwinl/lii vwhoitFi "\Toxxt - -- "L’l 1 • -1 4-““ 1 * J*“

bile kiaulyste, kurią “maištingąją” socialistų da-(tikos.darbininkus, kuomet jie ėjo išmaldų prašyti. New Yorko QjrcĮį 
“Herald-Tribune” praneša, kad darbininkai tykiai mar- - 
savo. Visa jų “kaltė” buvus, kad jie šaukė “vivą”, kuo
met iągirdo apie pasitraukimą prezidento Machado. Tas 
kapitalistinis laikraštis sako:

“Kuomet maršuotojai buvo tik tris blokus nuo palo- 
ciausy tai gvardija atidarė ugnį, pradėjo šaudyti iš ma
šininių šautuvų nuo stogų ir užkampių Zulueta ir Mont- 
serreta gatvių.

“Kuomet maršuotojai pradėjo kristi nuo kulkų lietaus, 
tai minia dar valandėlę laikėsi, bet paskiaus pradėjo bė
gioti atgal link Centro Parko ir sostinės.

Tokias scenas vykino kruvinojo Machado valdžia. Ji 
daug žiauresnė ir baisesnė, negu Rusijos caro darbininkų 
šaudymai. Kad geriau galėjus savo režimo pasibrėžiiną 
vykinti, tai momentaliai Machado valdžios kongresas 
“suspendavo konstitucines teises ant 30 dienų.” t . ( (

Jungtinių Valstijų Atstovas Padeda Teroristams *
fe. . ■ > ‘ • ■ j 1 1 • ■ ' •' • 1 :

Jungtinių - Valstijų valdžia jau pagrąsino Kubai inter
vencija, jei tenai nenusiramins šukilimai. Tačiaus J. V. 
ambasadorius bando padaryti “taiką”. Vienok jisai da
ro “tąiką” ne su tais, kurie tikrai kovoja ir vaidina vy
riausią rolę šiame sukilime. Ponas Welles, Wall gatyės 
atstovas, daro taiką tarpe Machado ir kitos buržuazinės 
frakcijos—ABC organizacijos. Darbininkų judėjimą ji
sai palieka. Mat, Amerikos imperializmui rūpi, kad Ku
boj vąjdžią nepaimtų darbininkai, su Komunistų Partija 
priešakyje. Jiems daug naudingiau,, kad valdžia pasiliks 
kitos klikos kontrolėj. Tad ponas Welles siūlo Machadui 
legaliai pasitraukti, o valdžią pavesti kitai buržuazinei 
frakcijai..

Šiuo būdu manoma apgauti darbininkai ir apsaugoti 
Amerikos imperialistų interesus Kuboje.

Kame Gludi Priežastis Tų Sukiljųių? ,
Pači kapitalistinė spauda praneša, kad dabartiniu lai- listų sąjunga, 

ku “Kuboje plečiasi maisto sukilimai.” Tų “maisto suki- laibai aiškiai ve ką pasako

Sovietų Sąjungoj
Grape-Fruktai

Veik visai grapefruktų ne- 
vo pareiškime, kuris tilpo rug-1 kuopų, kurias vadovauja dar- buvo Sovietų Sąjungoj. Jei 

” ”T ” bininkai, dedasi į bendrą frontą kur ir augo, tai tik botanikos
- - . kovai prieš karą. • sodnuose, tik del

_ . , T Pasirodo, kad Socialistų Par- Prieškarinio Kongreso „Rengi- mo-
priežasčių Valonis dabar ir tija išstojo iš pi ieškai inio ben- Komisija atsišaukia į to- medžių, 

dro fronto visai ne todėl, kad 
ją būtų Komunistų Partija kri
tikavus. Komunistų Partija vi- 

Tad . oficialė antspauda sai nedaro žingsnių, kad tokį 
“Naujosios Gadynės” ; sekė- Prieškarinį Kongresą užkariauti 

» savo kontrolei. K. P. stoja už 
- i kritikos teisę kiekvienai sriovei.

'Sociąlistų Partijos laiškai pa
bodo, kaad jinai išstojo iš, ben
dro fronto tik todėl, kad pa- 
ikenjčti ibendram frontui ]>meš 
karą.
IJriešingi Bendram Frontui 

Vadai
Komunistu Partija gavo ko

pijąlaiško Socialistų Part. New 
Yorko lokalo vadų, kurie reika
lavo, Rad pastąrųji pasitrauktų' 
iš prieškarinio veikimo. Tą 
laišką rašė gerai žinomi opor
tunistai vadai: Algernon Lee, 
Jaclfr Ąltman ir Bela Low.' Sa
vo laiške Socialistų Partijos 
Centro Veikiančiam Komitetui, 
jie sako:

“Jūsų tarimas suteikė didelio 
nuogąstavimo .tarpe narių New 
Yorko lokale. Todėl pereitame, 
jo pildomojo komiteto susirin
kime buvo nutarta reikalauti 
Centro Pild. Komiteto išstoti, iš

j atlieka ekstremistai, t;bando kuri kelia galvą prieš i a^^’ kad pasiteisinus save prieš 
priskaityti ir mums.” Kas Qrieaiti Čia ir Valonis ga- narius’ K®munist« Partija sa’ Į kitokia’ pitone. Daugelis S. P.
tOS “kiaulystės?” Tai ko-|istll būti vndn ' Todėl i«m vo Pareiškime> kuris tilP° ru8- ...mnnistims veikimus Vadi- i - U bUtl « U' • i0-M PJŪčio 5 d. “Daily Workeryje,”
mumstinis veikimas. Vadi hr parūpo “pataisyti” sočia- iabai aiškiai tai išdėsto.
nasi, Valonis jau išsižada 
to, kas yra komunistiška. 
Kitais žodžiais, jisai sako: 
.jei ne tas dar besivelkąs iko
munistinės opozicijos var
das, tai socialistai bųtų pri
ėmę mus į vienybę. ’ O tą 
argumentą dažniausia ' var
to j ąs GHgąitjš. i ?

.? j 't > ' I ' 'ž "■ ■’ ~ ***’ • ? ’ '

Todėl Vųloniskalba prieš 
Grigaitį!^ aiejąsi p$$įąo- 
cialistų; uhgos;” ;

“Naujoji įjGaįtynė*’?; sųšiUi* 
:kytų ;šū
,; Tad, ne be;TtfaloV5ąlotiis 
siūlo socialistams sekamas 
reformas. Jisai sako:

“Kol jų (socialistų) są
jungos idėjiniai gairenešiai 
pasiliks “Keleivis,” ir “Nau
jienos,” nieko gero nebus. 
Tiem^ laikraščiams tik jų 
biznis pirmdj vietoj,.”

Gerai, Valoni, mes -jus 
jau, tinome, kad jum nerū
pi budavoti komunistinis.ju- 
dėjimas, bet “gerinti” sočia-

Tos eilutės

listų “sąjunga.” Del tų

gailisi, kad jisai “susitepęs” 
komunistu vardu.

jų yra “kairieji socialistai 
Jei socialistų sąjunga turė
tų daugiau narių, būtų 
skaitlingesnė, tai. Valomai, 
jBut^ai -įr Prušęi^os |O^tU! 
;su brigąičiū^c^ąjti^'ųž Vą? 
dovybę. djačiaus. jp^sį Hęia-

vJvądoyfiuti,’ 
?tdd tuTi? orga-
'nizii'OtiS'S^Vąs.ėgas/ z į;' į' 
1 ■ '’'fi ■ ■ ' ■« I ' ' 11 i; '■ ‘ i ' • ’ ’ •'

v' Kitas dalykas jiems rųpė- 
jd, tai apdraškyti kotonis- 
Jinis judėjimas. Pruseika 
tauškia labai daug apie sa
vo “kytrumą.” Jis kaltina 
Komunistų Partiją už “iš
vaikymą” narių. Tačiaus 
pats išbėgo iš partijos ir 
vestų, kad galėtų visus na
rius iš partijos. N^, ir dar 
jo galva drįsta sakyti, jog 
jisai ^gerinat’; koįiunistįnį 
judėjimą. Kaip galima su
derinti tokią “išmintį?”

•t- Marksistas.

Pasirodo, kad Socialistų Par-
pasižiūrėji- 

Viso buvo tik apie 100 
. Dabar jau yra 2000 

'kelmų grapefruktų ir 10,000 
I kelmų atgabenta iš Amerikos. 
Juos sodins pakraščiu Juodą- 

K0_ jų jūOĮ»ir ten bus užvesta di- 
munistų Partija pareiškė per džiau31as sodnas grapefruktų. 
savo atstovą, d. Minorį, kad ji- ] B^y,e met« bus aPso- 
nai negeidžia kontroliuoti bei dinta daugiau, kaip 150 hek- 
užkariauti komisijas arba Prieš- ,ta"J žemSs' Vadinasi' Sovietų 
karinį Kongresą. IKomunistų |Valdžla ™P‘nasi visais atžvi|- 
Partijai labiausia rūpi, tai ko- >ais PakeIti darbininkų būvį. 
va prieš karo pavoių. Bendras i'1 jie turi tame pasekmes. Ne 
frontas galimas W organini- juž. *** kaP>‘al>stims pasaybs 
jų, -kurios sutinka kovoti prieš'.. «‘'le^la.,dant|' 
karą. % ,\ ,

Lietuvių Darbininkų 
Pareigos

Lietuviai darbininkai gerai 
atsimena pereitą karą—dauge
lis jų nukentėjo, daugelis liko
si užmuštų ir sužalotų. ,

Mūsų p a r e i ga dalyvauti 
Prieškariniam Kongrese kuo 
skaitlingiausia. Bet to negana, 
kad dalyvautų tik klasiniai są
moningos organizacijos. Pas
tarųjų organizacijų ir jų narių 
yra pareiga įtraukti ir toliaus 
stovinčias organizacijas. Rei
kia išrinkti komisijas pasieki
mui katalikų darbininkų. Rei- 

‘kįa rengti prakalbas ir disku-

kias kuopas ir narius kovai 
prieš imperialistinę skerdynę. 
Bendras frontas organizuoti rei
kia lygia teise kritikos. ‘ 
munistų Partija pareiškė 
savo atstovą, d. Minorį, kad

si ginklais sunaikinti Sovietų 
Sąjungą.

M. ž.

Phoenix, Ariz. — Valsti
jos referendumas pasisakė 
už prohibicijos panaiki
nimą. Balsavo keturi prieš 
vieną už panaikinimą.

konferencijos dėl priežasčių, ltu- sijas tuo klausimu—išaiškinki
me darbininkams, kad Prieška
rinis Kongresas nėra kokios

rios išdėta šiame laiške. Pasi
rašiusi komisija buvo išrinkta

vienos partijos, bet visų darbi
ninkų.

Reikia paskleisti literatūra ir 
atsišaukimai tuo klausimu. Jei 
nėra ant rankų- literatūros, tai 
eikite į didesnių organizacijų 
centrus ir gausite informacijas, 
kur jos gauti. Darbas jau rei
kalinga gana skubiai varyti 
pirmyn.

Kaimietis.
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Iš ALDLD Centro Komiteto Posėdžio
ALDLD IR LDSA Reikalai mo darbą, šaukdami susirin- 

u™ ! kimus pažymėkite, kad 
nominacijų blankas.

Knygos
“Spalis” knyga išsiuntinėta 

visoms ALDLD kuopoms ir pa
vieniams nariam. Kiekvieno 
nario pareiga nueiti j susirinki
mą, pasimokėti duokles ir gauti 
knygą. “Spalis” yra didelė 
knyga ir joje rasite net keturias 
apysakas iš buvusių kovų Ru
sijoje ir Amerikoje.

Pereitas Centro Komiteto po- 
išleisti brošiūrą

Rugpjūčio 6 dieną įvyko ben- I 
dras posėdis ALDLD ir LDSA 
Centro Komitetų narių ir iš-. 
dirbtas planas, kaip galima bū-Į 
tų sujungti šias dvi darbininkiš- i 
kas kultūros ir apšvietos orga
nizacijas į vieną. Vienybės klau
simas keliamas jau nuo seniau. 
Šį dalyką reikia apsvarstyti ga
na nuosekliai ir tik tada pada
ryti reikalingi žingsniai. Abie
jų organizacijų yra vienodi 
tikslai. ALDLD organizacijoje j 
yya daug darbininkių, kurios j 
priguli ir prie LDSA. Taipgi isėdis nutarė 
labai daug šeimynų narių—vy-I apie Komunistų Partiją ir jos 
rai priguli prie ALDLD, o mo- rolę. Toji brošiūra bus išleista 

dar šiais metais. Su d. V. Kap
suko knyga pavėluosime, nes

iki pabaigos metų.l Bet tuom,1 Centro Komitetas priėmė rėžo- tai privalo pasirūpinti, kad vie-i 
pat kartu atsišaukiame linkui*i liuciją užginant šaukimą kon- tos veiklesni nariai prisirengtų j 
visų draugų ir draugių, kad greso ir išrinko nuo CK dele- ir galėtų duoti įžangines p ra-j 
mokėtų kuo greičiausiai duokles,1 galais Dr. J. J. Kaškiaūčių ir kalbėles apie darbininkų avan-' 
nes mes negalėsime išleisti nei D. M. Šolomską. Centro Komi- gardo kovas

j tetas kviečia visas ALDLD kuo- i
•pas, ypatingai rytinių valstijų, eiles, 
išrinkti delegatus ir dalyvauti

terys prie LDSA. Šiuom klau
simu abu Centro Komitetai pa
gamino bendrą pareiškimą ir jį 
privalo atydžiai perskaityti 
kiekvienas ir kiekviena organi- 
zadiijos narys, šiuom klausimu ' 
prasideda diskusijos visose sekamų metų. Taigi 
ALDLD kuopose. Vienybė gali ■ Centro Komitetas rengiasi leis- 
būti naudinga del abiejų organ i- į ti brošiūrą, žurnalą ir knyga, 
zacijų ir geriau galėsime su-, Tas reikalaus daug pinigų ir 
tvarkyti savo darbą. darbo.

žurnalo Reikale
# ALDLD Centro Komitetas 
nutarė, kad kuopos ir nariai dabar Centro Komitetas 
pasvarstytų kokį vardą duoti 
mūsų būsimam žurnalui, žur
nalas bus pradėtas leisti pra
džioje 1934 metų ir jį gaus visi 
ALDLD pilnai mokanti nariai. 
Jeigu įvyks vienybė tarpe AL 
DLD ir LDSA, tai jį gaus ir 
visos tos darbininkės, kurios 
mokės $1.00 į metus duoklių, 
žurnalo prenumerata bus taipgi 
$1.00, tiems, kas norės jį už
siprenumeruoti, nebūnant ALD 
LD nariais. \

Man rodosi, būtų geras var
das “KOVA.” “Kova” buvo pir
mas lietuvių revoliucinių dar
bininkų bolševistinis laikraštis 
Amerikoje. “Kova” vardas tu
ri ir klasinį turinį. Vienok 
kiekvienas ALDLD narys gali 
pateikti pasiūlymą, kokis vardas 
būtų tinkamiausias. Centro Ko
mitetas pasiremdamas tais pa
siūlymais ir galės parinkti var
dą.

ALDLD Vajus
Centro Komitetas nutarė, kad 

vajus už naujus ALDLD narius, 
žurnalą ir mūsų revoliucinę 
spaudą prasidės su 15 diena 
spalių ir baigsis su 1 diena sau
sio. Vajus bus per du ir pusę 
mėnesius. Jau dabar apskričiai 
ir kuopos privalo daryti pla
nus tam, kad vajus būtų sėk
mingas. Dabar į ALDLD nau-1 
jam nariui įstojimo yra tik 10 ' 
centų. Mes jau turime išleidę 
dvi knygas šių metų ir rengia- į 
mes prie leidimo brošiūros, žur- į 
nalo ir knygos. Kalbėtojus pri- j 
valo pasirūpinti patys apskri-[ 
čiai ir kuopos. Centro Komite-1 
tas nesiuntinės kalbėtojų. j

Narių Knygutės i
Pasiremiant pereito ALDLD 

suvažiavimo nutarimu pagamin
tos del ALDLD narių knygu
tės. Vienos knygelės užtenka1 
ant 10 metų sužymėjimui na-į 
rio duoklių, apskričio mokesčių, i 
knygų ir žurnalo, kurias narys I 
atsiima ir ant knygutės yra visa I 

t eilė svarbiausių nario pareigų' 
į nurodymų. Knygutės jau siun- į 
* tinėjamos kuopoms. Kiekvie-! 

nos kuopos finansų sekretorius 
privalo užrašyti narių vardus, 
atžymėti jų duoklių stovį ir 
įteikti kiekvienam nariui po 
knygutę. Narių knygutes kuo
pos gauna iš centro veltui ir jas 
dykai duoda del narių. i

| Nominacijos Centro 
Komiteto

Visoms kuopoms išsiuntinėtos? 
nominacijų blankos del nomina-i 
vimo draugų į Centro Komite- i 
tą. Dabar renkama CK ant į 
dviejų metų. Nominacijos pra-!

I aidėjo su 20 diena liepos ir į 
baigiasi su 31 rugpjūčio. No-! I 
minacijų blankas reikia prisius-į 
ti į centrą iki 5 d. rugsėjo, 
šaukite skaitlingus kuopų susi- j 
rinkimus ir atlikite nominavi-; ■.

F 4'

draugas V. Kapsukas del ne- puslapių ir
sveikatos ir daugelio kitų darbu

p brošiūros, nei knygos, nei žur
nalo, jeigu pinigų nebus.

Nauja ALDLD Kuopa
Pietinėj Pittsburgho dalyje Dar

susitvėrė nauja ALDU) kuopa rialistai taip atvirai nesirengė i jos sukaktuvių 
iš*^ narių. Draugai rašo, kad prie karo, kaip jie dabar daro.
jie tikisi greitu laiku išauklėti Darbininkų pareiga mobilizuotis
kuopą iki 20 narių. Linkėtina ir kovoti prieš išnaudotojų 
naujai revoliucinių , darbininkų gaištingus žygius.
organizacijai pasisekimo. Kuo
pai duodamąs '111 numeris.

Anglų Kalboj Knygos
Už 1933 metus jaunuoliai A

LDLD nariai gauna labai ge
ras knygas angių kalboje, 
rime du setus.
turi 6 knygas, kurios sudaro

jų regu Ii arė
kaina $3.00, gi narys gauna tik

nesuspėjo pagaminti rankraštį. $1.50 duoklių.
Jo knyga bus išleista pradžioje 

visose sekamų metų. Taigi dabar jų gražiai apdarytos, jos suda
Antras setas 4 knygos, dvi iš

Duoklių Mokėjimas
Kaip kitais metais, taip ir 

atsi
žvelgdamas j viešpataujantį kri- 
zi pratęsė ALDLD narių duok
lių mokėjimą per visą šį laiką

ro 862 puslapiu ir jų regulia- 
rė kaina $3.70, bet jaunuolis 

• gauna tik už ALDU) nario 
i duoklę. Jeigu kurios kuopos 
i dar negavote anglų kalboje kny
gų, tai praneškite į centrą.

Prieškarinis Kongresas
Rugsėjo 1-4 dienomis New 

Yorke įvyks prieškarinis dar
bininkų kongresas. ALDLD

v. . , Visoms kuopoms yra išsiunti-
taip svarbiame suvažiavime. ngįa ^lankutės parinkti aukų ir 

niekados pirmiau impe- pasveikinimų Komunistų Parti- 
j paminėjimui.

Worcesterio, Great Neck kuo- 
Į pos ir J

pra-1 prisiuntė pasveikinimus ir fi
nansinės partijai paramos.
sų vardai tilps “Laisvėje.” Dar- 
buokitės, draugai, ir kitų kolo
nijų darbininkų tarpe. Parem
kite savo vadova.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St.,
i 1 į Brooklyn, N. Y.

ir reikalingumą!
sutvirtinti Komunistų Partijos

Apsvaigę Didvyrybe ir Tautos 
Pagarsėjimu

Pavarčius liepos mėnesio 
paskutinės savaitės lietuvių 
buržuazinius laikraščius, pir
miausia metasi į akis didvyry- 

. t ■ - ! “Po
ezijas” ir gailias ašaras lieja

AMERIKOS LIETUVIŲ BURŽUAZINIUS1
LAIKRAŠČIUS PAVARČIUS -

keletas apskričių jau garbinimas. . Visi jie

14-kos Metų K. P. 
Sukaktuves

Rugsėjo pradžioje sukanka 
keturiolika metų nuo įsisteigi- 
mo Jungtinėse'Valstijose Kom.u*- 

Tu-Įnistų Partijos, .darbininkų kla
idumas setas įsės revoliucinio organizuoto 

avangardo. ALDU) visada 
darbavosi Komunistų Partijos 
dvasioje. Centro Komitetas 
nutarė išleisti brošiūrą apie Ko
munistų Partijos istoriją ir rolę 
darbininkų kovose ir išleisti 
bendrus lapelius su kitomis lie
tuvių darb. organizacijomis. 
Taipgi, kad visas rugsėjo mėne- 
sis būtų special is verbavimo 
naujų narių į Komunistų Par
tijos eiles menesis. Rugsėjo 
menesį kiekviename ALDLD su
sirinkime privalo būti diskusuo- 
jama Komunistų Partijos rolė 
klasių kovoje. Kuopų valdybos 
ir ypatingai apskričių komite-

V1- del Dariaus ir Girėno (lakū
nų) nelaimės. Bet ne todėl, 
kad jiem taip labai būtų gaila 
tų asmenų.

šimta-procentinių (karpavi- 
činių) tautininkų organas, 
“Dirva”, labai aiškiai pasako, 
kodėl jie taip garbina Darių 
ir Girėną. Girdi:

“Jokio kito paskiro asmens 
gyvybė nesirišo taip tampriai 

. (su mūsų tautos išgarsėjimu
nai pasikeliant nuo žemės kaip šių dviejų vyrų, kurie pa- 
apsivertė vienas Balbo ^kėsino ir atliko didžiausią 
skvadrono orlaivis. Vienas koki kada nors kas, ?
..... v VJ Lietuvių paskiri asmenys ke-orlaivminkas užmuštas, o1 . . nadarvfi **

ibiiiobi p u a i y 11.
trys sužeisti:

ŽUVO VIENAS BALBO 
ORLAIVININKAS

i HORTA; Azores, — Čio-

centinių tautininkų (fašistų)*- 
grupę, kurie siekia prie SLA^ 
valdymo. Valdyti dar yra 
kas. Pora metų atgal SLA<~ 
skelbėsi milionine organizaci
ja. Dabar jau sumažėjo ir 
milionas! Tad šiai grupei fa
šistų gaila, kad “Vienybė” pa
sitraukė iš jų “fronto.” Todėl, 
sako “Dirva,” “Gegužis, Vi- 
nikas, Vitaitis ir Gugis žada-* 
“Vienybei” visokių lengvatų”-., 
(žinoma, SLA pinigais) t .... 
Jie nori, “kad laike SLA rinki
mų galėtų... užtikrinti saū' ' 
agitacinį organą.” ........

Tai ve už ką jie vaidijasi. 
Veikiausiai jau ir “Dirvos” na-. 
mas yra tik “senas laužas.” 
Todėl ji kalba, kad reikia Vi- " 
taičio saiką “šluoti iš SLA 
centro,” o patiems į tą karietą 
įsisėsti. Tačiaus sveikiausia • 
išeitis Susivienijimui, tai šluo
ti visus tuos ponus ir paimti 
SLA j eilinių narių-darbininkų

Tai ve kas jiem rūpi—“iš- 
Hague. — Numatoma, kad į garsėjimas”. Bet ką tas “iš- 

'<>•« rcsiinuxj” duotų Lietuvos 
įbiednuomenei ? Apart menko 
“trukšmelio”, daugiau nieko—

, nei kultūriniai 
ijie Lietuvos gyvenimą nepa
kėlė ir nebūtų pakėlę. Tai vy
rai, kuriems rūpėjo daugiau
sia asmeninės ambicijos—“pa-

ii garsėjimas.”
i Amerikoj “pagarsėjimas”, 
mat, madoje—juo gyvena ak

toriai, rašytojai ir k. Tad ir 
šiuos vyrus daugiausia skatino 
prie lėkimo į Lietuvą ta ame
rikoniška “pagarsėjimo” “kul
tūra.” Vienok “Dirvos” redak- > 
torius ant jų kapo sudeda net 
visą Lietuvos “prisikėlimą ir 
neprigulmybę.” Jisai sako, 
kad

“Imant juodžiausius Lietu
vių istorijos laikus, patekimą 
į carų nelaisvę ir netekimą 
spaudos, kuomet buvo vienas 
po kito veikėjai ištremiami ir 
žuvo,—nors jų darbai buvo 
tautos laisvei atgauti, nors jų 
darbai buvo šventi ir garbin
gi, bet vienam žuvus, atsidū
rus Sibire jo vietoje stojo dau
gelis kitų. Nuo to nei kiek 
idėja nenukentėjo.”

Vadinasi, lakūnų mirtis yra 
brangesnė net už “netekimą 
spaudos”, už žuvimą veikėjų, 
kurie veikė “tautos laisvei at
gauti.”

Net perkopusio tautininko 
išminčia taip kalbėti, ir tai yra

I nesąmonė. Ir kūdikis gali pa
sakyti, kad už du žmones, 

'kurie nieko idėjinio nenuvei- 
'kė,—aukoti visą savo tautos 
, laisvę,—tai perdaug.

į Peštynes Eina — Kaip Ėjusios 
I

Sekamai “ 
I “Vienybės” 
imą”. Būtent: 
1 “Visi žino

Holandijos valdžia pradės jSarsejimas 
deportuoti vokiečius fašis- 
tus, kurie atvyko skleisti fa- ekonominiai, 
šizmą.

sako, “sename
‘perversmui,

Laikraštis,

WORCESTER SPAUDOS PIKNIKAS
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ĮSITEMYTI ŽEMIAU PADUOTUS PA

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

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

KoMBHhMK

Worcester Aido Choras, vadovaujamas Jablonckiūtes-Meškienes

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 JUDIS ‘POTEMKIN’

Poeto Vedamas Laikraštis 
Nepoetiškas

“Vienybės” pastogėje, kaip 
kad “Dirva” 
lauže,” po
nėra nieko naujo.
nors ir energingo poeto veda
mas, — atrodo nepoetiškas, 
skaitymui nuobodus ir nežin-' 
geidu. Pilnas abstrakcijų!

Redakciniuose straipsniuosę 
“Vienybė” rašo apie Post “re
kordinę (o gal orlaivinę ?-!-u 
M.) kelionę” aplink pasaulį ir*- 
“masini skridimą.”. . . Dar ke - 
lėtas abstrakcijų—tai ir vis
kas.

“Tautos” seimas Chicagoję 
sugraibė (pagal “Vienybės” ap^ 
rašymą) tik 30 delegatų su vK> • 
sais svečiais! žinoma, tai ne
būtų buvę nei tiek, jei ne ta 
pasaulinė paroda. Šita grupė 
lietuviškos buržuazijos nutarė, 
įkurti Amerikos Lietuvių Są-“ 
jungą. Tai sąjungai vado-*' 
vaus “kietakakčiai” fašistai-* • 
tautininkai, su Karpavičium ir- 
Simokaičiu priešakyje. -■ •

Ką ji veiks? Aišku, tai 
“kels lietuvybę.” Tačiaus toks 
“seimas,” kad visos tautos ga< 
Ii suvažiuoji tik 30 delegatų,” 
aišku, negali nieko nuveikti. 
Tad jie “pareiškė” daugiausia 
tik “vilčių,” o ne realybės, kad 
atsirastų lietuvis ir nulėktų į 
Lietuvą. Neapsieita ir be svei 
kinimų Smetonai, armijai ir 
šauliams. Tai visi “tautiški 
darbai.”

Lenktyniuoja Nesąmonėmis
< Kvailiausia kalba, tai “Tė- 
|vynė” ir “Naujienos.” Vitai-- 
Į tisj’au keli metai kaip “pagy
rų puodus” rašo Jungtinių 
Valstijų prezidentams. Jisai, 
visokias “viltis” rašė apie Hoo 
verio “gerovę” ir “išmintį.” 
Dabar džiaugiasi Rooseveltd' 
“gerove.” Tik paskaitykim^” 
šį džiaugsmą: r *b

“Prez. Rooseveltas pareiškė,
1 industrinio atsisteigimo.,, 

kitam kaip Susivienijimui Lie-j programas už trumpesnes va- 
<;tuvių Amerikoje (į $30,000).” [landas ir didesnes algas susi- ’ 

žinoma, kad “Vienybės”; lauks pasisekimo. Industrinis 
dabartinę formą ir politiką Iadministratorius, p. Hugh S»- 
nustatė finansinė ^padėtis. Bet [Johnson, tikisi, jog iki rugsėjo.

i ar kitaip yra su “Dirva”? Juk!] dienai, š. m., prie darbų sū- 
1 ir pastaroji žiūri i į SLA tur
tą, kaip katinas į lašinius.

Vitaičio adresu Karpavičius 
siunčia visas senas koliones. 
Sako, kad Vitaitis “naudojąs 

iSLA organą ‘Tėvynę’ savo gry
nai asmeniniam reikalui.” Vi
taitis ir Jurgeliutei nedavęs 
per organą atsisveikinti su S 
LA nariais, ir Vitaitienės— 
Jurgeliutės muštynes primena. 
Bet kam ta batalija?

“Dirva” kalba už tą 100 pro-

Dirva” išaiškina
“sudemokratėji-

kad “Vienybe”
i “sudemokratėjo” tik aplinky
bių verčiama ir nematydama

• išėjimo iš savo skolų ant seno!
I 

laužo, o tos skolos yra, ne kam kad i • •• ••• • t •

grįžš apie 5,000,000-6,000,000.. 
darbininkų.”

Išgyrimui Roosevelto plano 
Vitaitis rašo ir editorialus. Ta
čiaus darbininkams negeriau. 
Roosevelto planas yra gelbėti- 
biznierius ir fabrikantus, O ne 
darbininkus. Toki Vitaičiai. 
kalba taip, kaip jiems diktuos 
ja kapitalistinė spauda. Jie 
laižosi kapitalistams apie ba
tus.

(Tąsa 5-tam pusi.)

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.
■■■■■■■■„■I.., „Į , ||| , j
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J. ŠUKYS

Su Amerikos Drg, Darbininkais Atsisveikinant SPAUDOS PIKNIKAI

nėja. Todėl jie nerodo dar savo tikrojo 
veido, kad ilgiau palaikyti darbininkus savo 
įtakoje. .

Sakysime, kad Butkus ir Prūseika ne
daug apmokamas vietas-darbus turi, tad 
ne del vietų skloką tvėrė. Taip, dabar nie
kas daug mokėti negauna, bet jie tikėjosi 
ir tikisi dąug gauti. O antra, jeigu aš ir 
sklokai prlgulėčia, jeigu kas nors manęs pa
klaustų, kiek Butkus ir Prūseika apmokėti 
gūun'a, aš sakycia: nežinau, nes už darbi
ninkų organizacijų suskaldymą, Komparti
jos užpuldinėjimą, manau, turėtų, gauti get- 
rai apmokėti, jį . . , ' {

Kiek pastovus'■ tas darbas prie “Naujo
sios Gadynės”? Aš nesiimčia spėti, kiek 
ilgai dar ji išeidinės. Bet Prūseika ir But
kus manė visus užvėjo jieškančius, delei 
18-to amendmento praturtėjusius ir tuos 
biznierius, kurie mano pebedarbininkais 
esą, savo skaitytojais ir rėmėjais turėti. 
Na, žinoma, visus girdami, visiems patai
kaujanti, kaip Prūseika jau su socialistais, 
sandariečiais ir pilno kraujo fašistais va
karienėse uliavoja ir nuo vienos platformos 
svietą mokina, tikisi ir iš tos publikos skai
tytojų gaut ir suklaidintuosius darbininkus 
savo opozicijos blofais hipnotizuoti. Sulyg 

(jų aprokavimu, darbas gana pastovus. O 
kų klasė tuomet drūta, kuomet suvienyta, j reakcija sklokai vanduo ant malūno. Ir 
glaudžiai sujungta.

(Tąsa)
Bet gal Centro Biuras nei laiko neturėjo 

į smulkmenas gilintis, kaip kovoti, nes lai
kinai ir “Laisvės” špaltos Centro Biuro 
pranešimams buvo uždarytos. Reikėjo 
veikti ir veikti greitai ir griežtai. An
traip Butkus-Pruseika, laikraščius būtų 
užvaldę—taip, kaip Grigaitis su savo vien
minčiais “Naujienas” užvaldė. Nebebūtų 
galėję atsiimti nei tie draugai, kurie su
klaidinti ėjo su skloka, Butkui gelbėjo savo 
laikraštį užgriebti. Argi begali “Naujienų” 
šėrininkai afeiimti “Naujienas”? Suranda 
advokatiškų kriukučių, kurių niekad neat
painiosi, ypač kūorhet darbininkai teisybės 
jieško. Nerasi* jos.1. • t /!»

Nepasisekus sklokai “Laisvę” ir “Vilnį” 
užgriebti, savo laikraštį ^Naująją Gady
nę” išleido. Žinoma, tai Prūseikos-Butkaus 
iddalas. Jie norėjo nuo nieko neprigulmin- 
gais būti. Jie norėjo ir užtikrintus dar
bus turėti, kaip Prūseika sakė, kad jokio 
kito darbo nesąs dirbęs. Taip, jie nepri- 
gulmingi. Jie darbus turi, bet kokia dar- 
bininkams-darbininkų klasei iš to nauda? 
Koks tikslas atskirą organizaciją turėti ir 
laikraštį leisti? Užlaikyti jį, platinti, ko- 
lektas rinkti ir t. t. Kam nauda iš to? 
Darbininkų judėjimui—darbininkų klasei?! 
Ne! Darbininkai žino, kad ne. Darbinin-

SEKANTĮ SEKMADIENĮ

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.

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

Didėli1 nuostoliai būna ren
gėjams ir vargas svečiams, 
kada arba per vėlai Valgiais 
ir gėrimais prisirengiama ar
ba, kad pritrūksta vidurdieny
je pikniko.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

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 būti

jie žino, kad meška savo vaikučių ne-
I f Kas manoma pasiekti tuomi—priversti Pjauna.
1/Kompartiją, kad prie sklokos taisyklių pri- pciUrtUg kcdLcm^

• sitaikytų, kad nuo Kominterno linijos atsi- perdaug jai svarbos priduodama. Taip 
sakytų, ar ką? 'jeigu ten, toje sklokoje, darbininkų visai
./'Visi tai žino, kad Komunistų Partija to nebūtų, nevertėtų apie ją nei prisiminti, 

•/nedarys. Kompartijos taktika visiems vie- Prūseika, Butkus ir kięk ten jų artimųjų 
j noda. Kompartija negali niekam nei dau- gerai ir padarė, Kompartiją, apleisdami. 
Į giau, nei mažiau pataikauti, nes niekas i Anot žmonių posakio—“Maišai iš1 ratų, ra- 
< prie partijos prigulėdamas nedaro partijai tams lengviau”,—lietuvių darbininkų judė- 

malonės. Kiekvienas prie Kompartijos pri- jimaš bus grynesnis. Taip kaip jis laipsniš-
1 gulėdamas, priguli prie savo klasės kovos ’
j organizacijos. Aš priguliu’ ne dėlto, kad šeštokui, Grigaičiui, BagočiuLjšj 
, kam kitam iškovoti, ir kas nors kitas pri-1................. "
j guli ne tam, kad man ką nors iškovoti.

Mes prigulime tam, kad sau, mūsų darbi-
■ ninku klasei iškovoti. Todėl nei aš kam, 
\ nei kas man jokios asmeninės malonės ne

daro. Kompartijai prigulėdami, kiekvienas 
i iš mūsų, kaipo sąmoningi darbininkai, tik 

£savo pareigas atliekame.
Kokias pareigas sklokai prigulinti sąmo- 

f ningi darbininkai atlieka? Ką jie sau, kai
po darbininkams ir kaipo darbininkų kla
sės nariams, ir savo klasei gero daro? Nie-' 
ko! Blėdį sau ir savo* klasei daro, darbi
ninkų vienybę skaldydami. Ardo tą, ką 
patys per metų metus budavojo. Pusę sa-

Išrodo, perdaug apie skloką kalbama, 
b

tame.susirinkipie. Taipgi mūsų va- 
kacijos jau pasibaigė, pamokos p^ar 
šidės 18-tą d; šio menesio. ' 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 lygiais 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)

SHENANDOAH, PA.
’ APLA 4-tos kuopos susirinkimas ! 
įvyks 13 rug'pjūčio. 10 vai ryte. (

Trokai veža višai pigiai ir labai pa
rankūs yažiuoti. Tad visi rengkimės 
dalyvaut piknike.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas bus 

pirmadienį, 14 August; 7:30 vai. va
kare, 59 Park St. Draugai ir drau
gės! Skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų. Taipgi ir tie dalyvauki
te, kurie iš organizacijų įeinate į 
“Laisvės” pikniko komisiją. Apie 
pikniką, kuris įvyks 17 Sept. Charter 
Oak Park turėsime svarstyti šiame 
mitinge. Sekretorius J. Rudzinskas.

(187-189)

DETROIT, MICH.
T.D.A. Karolio Požėlos kuopos

ALDLD kambariuose (Sweet’s Hali susirinkimas įvyks pirmadienį, 14 d.
Room 4). Prašau visų pąrių atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių.

S. Kuzmickas.
(187-188)

rugpjūčio, 1933; 7 valandą vakare. 
Draugijų svetainėj, 3600 W. Ver- 

' nor Highway. Privalumas kiekvieno 
nario būti Šiame susirinkime ir nau
jų narių atsivesti.

Raštininkas J. G-tis.
, (187-188)

i PITTSBURGH, PA.*
Rengia Lietuvių Darbininkų orga

nizacijos bendrai su rusais, lenkais 
ir ukrainiečiais didelį pikniką, Ado
mo darže, nedėlioj, rugpjūčio 13, 
1933. Įžanga tiktai 15 centų.

puiki muzika; ^visokių užkan- va]_ p0 numeriu 180 New York Avė.
Draugai, malonėkite anksčiau at

eiti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks rugpjūčio (August) 11 d., 7:30
džių ir gėrimų. Visi kviečiami daly
vauti.
^ Automobiliais reikia važiuoti per Neužmirškit ir naujų narių atsivesti.

K.! Stelmokienė.
(187-188)

Liberty Tubes, pasukti į kairę ir 
važiuot Saw Mill Ruri Road iki 
Oberbrook, pasukt į‘ dešinę prie Lib
rary Road ir tuo keliu važiuoti iki 
Hamilton Road. Važiuoti iki Hamil
ton School po dešinei Library Road. 
Ten bus ir pikniko vieta.

Gatvekariais reikia važiuoti iš 
miesto Shannon Car No. 37 ir va
žiuot iki Groves Station, ten išlipus 
tuojaus bus ir pikniko vieta.

Trokai veš i pikniko vietą nuo 10 
vai. ryte iki 3 vai. po pietų. Tre
kais norinti važiuot reikia ateit į 
sekamas, vietas, iš kurių bus nuvež
ti į pikniką: 1335 Medley St., N. S. 
Pittsburgh ir 110 Bingham St, bei 
72 So. 9th St., S. S. Pittsburgh, Pa.

NEWARK, N. J. ♦
Atydai Sietyno Choro Nariams
Drauges ir draugai Sietyniečiai! 

Choro praktikos įvyks rugpjūčio 
(August) 10 dieną, 7:30 vai. vakare, 
jums žinomoj vietoj. Po keturių sa
vaičių atostogų privalome visi ir vi
sos susirinkti laiku ir pradėsim prak
tikuotis dainas del “Laisvės” pikni
ko kuris bus 3 dieną rugsėjo (Sept.) 
Philadelphijoj. Mokytoja man prane
šė, kad ji jau vėl bus su mumis ir 
pradėsim darbą pilnoj harmonijoj.

Draugiškai, Org. Jamison. •’

BINGHAMTON, N- Y.
i i \ i i € 4 '
ALDLD 20' kp. susirinkimas įvytai 

Atig. 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.

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

rinkimas 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
vės. Ateidami atsiveskite naujų ap- 
likantų.

Sekr. V. A. Norkus.

ROCHESTER, N. Y.
Ateinančią PėtnyČią, 11 d. rugpjū

čio, 8 vai. vakare Bedarbių Tarybom 
5 skyrius šaukia prakalbas atviram 
ore ant Boston St. kampas Joseph 
Ave. Kalbės sugabus kalbėtojas drg. 
Estman apie bedarbę ir reakciją.

Kam tik laikas pavelis, tai pa- 
sistengkite dalyvauti.

Sekr. M. Duseika.
(186-187)

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75

Ko

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iŠ anksto

«T A T Q V

427 Lorimer SU Brooklyn, N. Y.

WILKES BARRE IR SCRANTON
Spaudos Naudai Piknikas 

Nedėliojo, 13 Rugpiučio-August, 1933kai valėsi, šliupui, Sirvydui,.. Antpnpvui, 
2 L „2, _ „ Z'..„ J..^jejds. Dar-
bininkų eilės turi išsivalyti. Bet apsižiū
rėkime, kad su pelais ir grūdus neišbertu- 
me, kad jie suklaidinę darbininkus neišsi- 
vestų. Darbininkai į darbininkų eiles turė
tų sugrįžti—turėtų būti sugrąžinti.
f Su skloka nuėjimas nėra lygus 1921 m. 
“ekstra kairiųjų” frakcijos atsiradimui. 
Tuomet frakcija susidėjo iš tokių žmonių, 
kurie manė, kad iš pagrindžio viešumon iš
einant, Kompartija dešinyn nueis, oportu- 
nistine pasidarys. Todėl priešinimuisi tam 
frakcija susidarė. Juos ir vadindavo eks- 
tra-kairiasiais. Skloka gi atsirado, tai yra 
sklokos vadai atsirado todėl, kad jiems 
partija .perkairi—“perdaug pareigų, per- 

.” Partijos takti
ka, jie sako, “arklinė taktika, galvų kapoji
mo taktika.” Partijiečius, “ekstra kairiai
siais, ščyraisiais” vadina. Jie už palaidu
mą, už disciplinos sulaužymą partijoje ko
voja. Jie siekiasi iš Kompartijos palaidus 
barščius padaryti. Butkus ir daugiau jų 
vienminčių dar prieš sklokos atsiradimą iš 
Kompartijos išsibraukė. Mat, jiems su

vo amžiaus organizacijose veikę, tiek prak- daug disciplinos partijoje.
tikoje patyrimų įgiję, rodosi, ant senatvės 
sąmoningesniais, nuoseklesniais turėtumė-į 
te būti, patys savo klaidas pastebėti ir paA 
taisyti.

Organizacijas ardydami, Kompartiją ata
kuodami, Bimbą, kaipo Bimbą, nenubausi^ 
te, nes Bimba nėra organizacija. Bimba 
yra tik narys organizacijos. Orgapizaci-
jas ardydami, ne Bimbą, bet patys save , ^arbininkų partija nepakeliui. - •-/
nubausite; darbininkų vienybę skaldydami, Į . _ ; « 1 ’ „
kapitalistams pasitarnausite. Sąmoningi p Teisybė, kad tūla dalis 1921-m. frakcio- 
darbinipkai taip nedaro, nes tai darbinin-' ™erių, kąip ir sklokai prigulinčių, ta pa-

klasei kenksmingas toks darbas. • i čia ypatybe , Vadavosi—reakčijbš j bijojo;
Sakysime, “Naujoji Gadynėj” nėra giria- 1921 m. su ekstra kairiaisiais nuėjo bi- 

mas Šliupas, nei kunigas Tumas, kaip Prū? jodamiesi, kad is. pagrindo, viešumon; iš-

klasei kenksmingas toks darbas.
Sakysime, “Naujoji Gadynėj” nėra giria-

5

seika sakė, kuomet tokį palaidą laikraštį 
kaip nors susikurti svajojo.

Taip nėra, nes ir būti negali. Dabar, 
kol Prūseika vis dar komunistų opozicijoj 
sakosi tebesąs (nors Chicago j pradžioj ge
gužės kalbėdamas, pasakė: “Nors ir visi 
sugrįžtų, mudu su Butkum nebegrįšime”). 
Kol kas vis dar dalis suklaidintų darbinin
kų kasžin kodėl tebeskaito tą Prūseikos- 
Butkaus laikraštį. Prūseika pataikauja 
tiems skaitytojams darbininkams, nes jis 
žino, kad darbininkai, kaip jie suklaidin
tais būtų, vis tiek darbininkai pasilieka 
darbininkais. Gyvenimo sąlygos, ekonomi
nė padėtis savaimi priverčia darbininką 
darbininkiškai protauti. Anksčiau ar vė
liau jis susipras ir pažins, kas jį prigaudi-

• Jie 1921 m. su ekstra kairiaisiais nuėjo bi- 

ėjus, neareštuotų juos, taipgi ddug su sklo
ka nuėjo, kad reakcijai padidėjus netaptų 
areštuotais. Bet ^pamatiniai, 1921 m. eks-, 
tra kairiųjų ir dabartinės sklokos vadų mo
tyvai, kaip ir jų tendencijos, diametraliai 
priešingos. Anie bijojo, kad partija nuo 
kovos linijos nenukryptų,, o sklokinin- 
kai iš kovos linijos partiją traukia. 
Dar daugiau, jie darbininkų klasės bendrą
jį frontą laužo. Vieton vienyti, išskirsto 
darbininkus, kapitalistų klasei pasitarnau
ja, išduoda darbininku^/ Todėl pįie-sklo
kos prigulintieji, kaip ir ją remiantieji 
darbininkai, turėtų apgalvoti: ar Prūseika 
ir Butkų remti, ar darbininkų klasės reika
lus?

(Bus daugiau)

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.
Visas Wilkes Barrels ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE

)$į^g

Lyros Choras, Shenandoah, Pa., vadovaujamas D. Zdaniūtes-Judzentavičienės.

Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovauj amas N. Valinčiūtes, dainuos šiame piknike.

Taipgi Bus Brooklyn, N.Y. Aido Choras į™ “"*■

Shenandoah Lyros Choras su Naujom D ainom Dalyvauja Programoje k
• f ' t i • I “

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

Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” anglę skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius
Įdomus jaunuolių susirėmimas. 

L.D.S. jaunuolių tymas iš
‘ >! ■ j

Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball

■
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V-IETINES ŽINIOS
Reikalinga Mainieriams išteisintas Wm. Bryan

• _ _ -- ------------

Greita Parama

Kasyklų savinin- 
valstijos kazokai, 
generolas Johnson 
unijos vadas Lewis 

terorizuoja, šau-

BROOKLYN. — Antradienį 
Special Session teisme liko pa- 
liuosuotas negras bedarbis 
Wm. Bryan. Jis buvo kalti
namas, būk paleido prosą į 
policmaną, kada tas atėjo iš
mest Bryano šeimyną laukan 
už raudos neužsimokėjimą. 
Teisme buvo apie. 100 darbi
ninkų, pasiryžusių demons
truoti už Bryano paleidimą. 
Jis tapo paliuosuotas per pa
stangas Tarptautinio 
ninku Apsigynimo.

Sdvietų Sąjunga jau ‘riėra že
mės ūkio, bet pramonės šalis. 
Jos pramonė jau peraugo že
mės ūkį. Jos fabrikai ūžia, 
dirba ir kasdien gerėja darbi
ninkų būvis. \

Marksistas.

BALTIMORE, MD

Darbi-

New Yorke susiorganizavo 
komitetas rinkti pašalpą strei
kuojantiems mainieriams. Ko
miteto pirmininkas yra Sher
wood Anderson, pasauliniai 

farsus Amerikos rašytojas.
Streiko lauke yra 70.000 an

gliakasių, 
kai, Penn. 
Roosevelto 
ir senosios 
visi išvien
do ir nuodingomis bombomis 
troškina streikierius. Ne tik 
mainieriams, bet ir kovingai 
Nacionalei Mainierių Unijai 
kas valanda tenka susidurti 
su didžiausiais žiaurumais.

Būtėnai reikalinga šiems 
angliakasiams greita parama 
maistu, drabužiais ir avaline. 
Tuos reikmenis siųskite tie
siog Miners Relief Committee, 
149 Washington Place, Pitts-1 CONEY ISLAND, 
burgh, Pa. Pinigines aukas gi maudejai nuteista

Šovė politikierių
STATEN ISLAND. — Neži- 

nia kas per skiepo langą* pa
leido šūvį į demokratų politi
kierių M. T. Gordoną jo name. 
Šūvis nepataikė.

Shapiro (Reliance
Suit: Co.; 107 W.

St.) išmetė apie 60 
kriaučius, vyrūs ir

NUBAUDĖ MAtJDĖJUS 
NUOGUMĄ

UŽ

šeši 
.    užsimokėt 

siųskite šiuo adresu: Barbara Ip° penkinę pabaudos už tai, 
Hi^sch, Secretary-Treasurer of'kad nusismaukė nuo pečių “be 
the National Miners Aid Com- ding siūtų” juosteles.
mittee, 445 W. 21st St., New 
York City. MERGINA VOS NENUKAN- 

I DO POLICMANUI PIRŠTĄ

Ligoninė Leidžia Mirt 
Negalintiems Užsimokėti

i su-
am-

Majoias O’Brien laikinai 
stabdė Jamaica ligoninės ; 

g bulansų važinėjimą paimt li- 
gonius, reikalingus greitos pa- 

^gelbos. Nes tos ligoninės vy
ria .'sybė ir daktarai vis tiek 
neimdavo tokių ligonių, kurie 
negali užsimokėti. Dabar eina 
tyrinėjimai ligoninės skanda
lų. Yra daug skundų. Vienas 
iš jų šitoks:

Saįrąh Lawry reikalavo 
ūmaus ligoninės patarnavimo 

^savo ŠŪDUI, Uiti uuvv prašai^—’ 
'fta, kad ligoninėje nebŪs jam'J 

♦vietos, jeigu tuojaus neužsi-į 
mokės $40 už X-spindulius ir 
kitus greitus ] 
Ant rytojaus sūnus buvo nu
vežtas į King County ligoninę, 
ir ten mirė tą patį vakarą. JeU' 
gu Jamaica ligoninės ponai 
nebūtų sugaišinę laiką, jo gy- j 
vybė gal būtų išgelbėta.

Už tai atimta “1 
^ligoninės jauniems 

Fr.- E. Ciancimino ir 
Guntino. Pirmiaus 1 
spenduoti ambulansų 
niai” i 
riui ir A. Nathanui už pana
šius nusikaltimus. Bet reikia 
žinot, kad jauni daktarai taip 
daro, kaip jiem liepia augš- 
tesnieji.

WOODSIDE. — Kada už 
pravažiavimą pro • raudoną 
šviesą policmanas sustabdė 
automobilį josios vaikino, tai 
Catharine Clark priėjusiam 
policmanui įsikabino dantimis 
į mažiuką pirštą ir nepaleido. 
Tks ėmė' gvolta šaukti. Kitas 
pribėgęs policmanas jį paliuo- 
savo iš merginos dantų. Mer
gina buvo areštuota ir $25 
nubaustai * < 
j'....... .1. i—-4——

Amerikos Lietuvių Buržuazi
nius Laikraščius Pavarčius

Jai buvo pasaką-*> -ą

Unijistai Kriaučiai Išmetami;
J Jų Vietą Ima Skobus e

Roosevelto Atgaivinijno In
dustrijos Aktas jau pradeda 
atsiliep'ti ant darbininkų, kuo
met bosai atleidžia augštesnių 
algų darbininkus, o į jų vietas 
ima už. mažą algą darbininkes 
moteris.

Harry 
Coat and 
Baltimore 
unijistus
moteris, ir atpildė vietas vie
nomis moterimis, neunijistė- 
mis, už daug mažesnes alg'as.

International Ladies Gar
ment Workers Unijos lokalas 
4-tas pikietuoja,dirbtuvę.

Na, o socialistai ir social- 
fašistai sako, kam čia reikia 
rūpintis, Rooseveltas turįs 
daug galios, jis sugrąžins “pro 
sperity!” e

O kas sugrąžins tų darbi
ninkų darbus, kurie tapo iš
mesti iš Shapiro dirbtuvės, 
Rooseveltas ar Amalgameitų 
unija ?

žinoma, kad nei Amalga
meitų unija nei Rooseveltas 
nesugrąžins išmestus darbinin
kus į darbą, nes Amalgameitų 
unija yra bosų unija.' : . *.

(cutters) gerais laikais uždirb 
dAvo $80, ir-; $85 • į savaitę, da
bar vargiai uždirba ; $12 arba 
$13. j

Daug darbininkų skundėsi 
prieš Di. J. Knox Insley Com
missioner of Labor and Statis
tics.

Joseph T. Ruby, 811 N. 
Stricker St. sako: “aš esu že- 
notas ir turiu šeimyną, dirbu 
pas Goldman Manufacturers 
Co. pirmam “bloke” S. Paca 
St. už $12 savaitei, jau su vir
šum metus laiko.”

Kitas darbininkas skundėsi 
George A. Rųhland, 4307 Fo
rest Park Ave., taip pat kir
pėjas, sako : “aš turiu pačią ir 
4 vaikus, jau’dAugiau kaip me 
tai laiko dirbu už $13 savai
tei, o dabar išvarė mane iš -dar 
bo vien, tik už tai, kad prisi
rašiau prie, unijos.”

.Čia jau matomai darbinin
kams neatėjo į galvą organi
zuotis, kuomet uždirbdavo au- 
gštas algas. Dabar jau pa
matė, kur jie atsidūrė neturė
dami uni jų, be darbininkų so-; 
lidarumo.

Kas dabar lieka darbininkų 
klasei .daryti, kuoinet priėjo 
prie šios dieninės sunkios pa
dėties? žinomas daiktas, mes 
darbininkai, pažangesni darbi
ninkai, nenuleisim rankų ir ne- 
nustosim vilties; mes turime 
kovoti prieš Roosevelto užsi
mojimą ant darbininkų; mes 
turime atmušti jo vergijos pla
ną.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH
, Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St.
^Vicc pirm. A. J. KARECKAS, 730 Nason 
St. N. W.
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
KARL. RASIKAS, R. R.

I 
ir svetainės randuotojas A.

GARBANAU9KAS, 1108 Elizabeth Ave.
Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais St.

N. E. . -----
Ligonių Globėjai J. ANDRU8KA, 1351 

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIENE, 1326 McReynolds Ave.

N. W. -- ------------
Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Ave. N. W. \
Trustistai:

; T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU
ČINSKAS, S. KARSIKAS; T. KLOŠEVIČIA.

Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIŪ

RĮS. i?
Draugijos susirinkimai jvykstia kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam name, 10574 . 
’ 63 Hamilton Ąve. N. W.
J________________________ ________________

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRATTGVStTftS' NAUJOS VALDY

BOS. ’ (
, i i ; Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, mass.
I ,
Pirmininkas A. Palubinskas,

i Belle Grove, Box 108, I
i 1 ! ' Dracut, Mass. 1

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

. j Lowell, Mass. 
(Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass. 
Kasos globėjai: J. M. Kąršonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. 'Raudeliunas, /

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass.
Draugystes mėnesiniai susirinki- 

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karso.nas.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkai Buguliškli P.,

•. / | I j 1120 North Street
Pirmininko pagelbintnkaą, žirgulis; P.,

’ ' } ' 62 Dale Street
Protokolų taStinlnkar. Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finanių tall t. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finam

Evans
Daukas, Geo.,

Iždininkai Drutclkis J.,
Maršalka Valečka A..

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimui kiek-

•y oagelbiąinkai:
640 Ridgeway Avenae

131 Joseph Avenae
62 Dayton Street

80 Kelly St.

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

Plrmininkap A, Mažonai, 810 W. Price St., ' 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 

Koreap; G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Finanių Ralt, K. Lenarth,

110 W. 11th St., Linden/N. 8, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J,

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Maršalka, K. MeBkauskaa.

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą scredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
Linden, N, J.

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,
203 W. 16th St., Linden, N, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir
J. Vertalls.

Iždininkas J. Uskurėnas,
1411 Clinton St., Lindbn, N.

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

Linden, N.

V-kus.

Bedarbė dar didėja? Balti- • * « ymore and Ohio geležinkelio : i .. ■ . . 1 . .i i.komp’aniją nutapė įdlaikyli 3
“treinus” (traukiniusNoJ 56, 
51 ir 52. šitie 3 traukiniai 
operavo vienas tarpe Bruns- 
jwick ir Frederick, kitas tar- 
'.pe ^redetąęk ' ir Winč^eątbr, 
tračias' tarpe TWtaichešter r i ir 
Brunswick.

B. and O. gelžkęlio kompa
niją pasiaiškina |,prieš V‘Pu ?lic 

Yffi,” >kad .jie 
iūs del prie-:

VALDŽIA APLEIDO
AGENTAIS UNIJAS

n. u. r. lYiiunas lauro susinnKimun men- , 
vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare : pradžia 7: 30 valandą. •

J

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

liausio išdirbimo', su naujais patobulinimais

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

Remington R*n6 (

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.'
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Ave„ Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
, 25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas,; 1552—10th 
Avė., E. Moline,. III.

Prot. sekr. J1. Julius, 48th St. t 5th 
Avė., Moline, III.

IŽdinihkas M. Jonaitis, 215—17tb 
Avė., E. Moline, III. t

Iždo1 globėjas J. B. Julius, 48th Sf
& 5thf Ave.l Moline, III. ■ 

Maršalka J. Kairis, 2435—38rd 8t„ i
Moline, III

^PITTSBURGH, Pa.—Na- 
cionalės -Mainierių Unijos ir 
Plieno-Metalo Darbininkų 
Industrinės Unijos, raštines 
Ikjko - apgulę valdžios agen
tu irįšnijiąk dĘędera’lis pro
kuroras pareiškė, kad jis 
pradėjo tyrinėjimą “raudo-

pųeųo (d^rį)m|nkų.
Tas tik daugiau turėtų! 

paskatinti mainierius ir me- i 
jtalč dūrbinįnkįs suglausti i ’ 
savo eiles pe revoliucinių! 
unijų vadovybė.

WOLF AUTO REPAIRS
ROCHESTER. N; Y/ 

DRAUGYSTĖS D;L.K. GEDEMINO 
> į VALDYBOS ANTRAŠAI:

, Pirm., Černauskai B., 103 Mailing Drv. 
j Pirmininko pagelbininkas Miller, J.r

Protokolu rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaitis K.,

29
Finansų raštininkas Maneli# F., 

C :
Finansų rašt. pagelbininkas, G.^ Zurguliertė
Maršalka, Feliks Manelii
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.
2. Yenčiua, M.,
3. Švedai, Geo.,
4. Prusai, J.,

Susirinkimai būna 
nedėldienj. Pradžia

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED ,
BU
žasties nustojimo įeigų.

Bet tie buržuazai nepasako,^ 
l^įd j|e ima nesvietiški 'aAgš- 
tas algas, o darbininkus išnau
doja su paskubos sistema, kad 
sukrovus augštas algas į jų 
kišenius iš kruvino darbinin
kų prakaito.

v., ~v.k, i čia pažymėsiu kelių gele- 
jsiuntinėta rytoj, liepos 27• die-jžinkelių viršininkų algas: Da-

■ ną. Tai, girdi, darbų didinimui | niel Willard, B. and O. gele-
[ir algų kėlimui planas. • žinkelio kompanijos preziden- 

T_. . v . . Itas, gauna $121,000 algą; W.
Kiek žemiau Grigaitis jau w ’ Atterbury> PennsyiVaiiia

- .- 'gelžkelio perz. $121,000 į me-
, • . itus; Holden, S. P. gelž. prez.valandas iri $135 j j Barnet and 

eksperimentą |Q ge]. pr/z $90000; L F 
Loree D. and H. gelžk. prez.
$90,000 ir t.t. Ir daugybė kitų i _ . _

“Savo dydžiu šis bandymas .gelžkelio kompanijų preziden-! Užėjo vilnis ir juos nuplo- 
kelioms eilioms pralenkia per- tų gauna tokias augštas algas.! Ve. Maudynės1 sargai puo- 
versmą, kurį bolševikų valdžia Na, o kiek yra tokių, J 
padarė Rusijos pramonėje.” : gauna nuo $15,000 iki $80,-

Paskiaus Grigaitis dar pri- 000. Tokiu būdu, didelė dalis
duria, kad “po 16 metų So- pinigų išmokama bosams, di- i surado.

* ■ ‘ dėlėmis algomis. O darbiniu- ■ išimtas, o šešių tebejieško-
kams maža dalis pinigų lieka. I ma.
Todėl bosai priverčia darbi
ninkus dirbti su paskubos sis
tema, ilgas valandas ir visaip 
darbigiūkus išnaudoja ir juos 
xnūčjja. . .

Vieiias ir svarbiausias bū
das pastoti kelią tokiai kapi
talistų1 > išnau'dojimo i sistemai, 
tai organizuotis į revoliucines 
unijas, kurios gina darbinin
kų, reikalus. , j

Kaip augščiau minėjau, nu- 
stojimu 3-jų' traukinių vien 
tik Baltimore and Ohio^ gele
žinkelio didelis skaičius darbi-* 
ninku neteks darbo.

o “Keleivis”’ ir “Nau
jienos” rašo, kad darbai auj/a 
kaip ant mielių. Tai iš kur 
jiė tas žinias- gauna, tie žeL 
tonlapiaį ? ■ Kodėl nęparašot, 
kiįe'k irt kur darbininkų 'gauna 
darbus?

Bet dar kvailiau nukalba, 
x .. tai senas “inteligentas” Gri- patarnavimus. 'io v.., gaitis. Tik keletą įellucių pa-J

duosime iš “Naujienų,” kad 
’.susipažinti su ta kvailybe, Gri
gaitis rašo, kad prezidento 
Roosevelto “kodekso kopijos 

! su blankomis,” ant kurių darb- 
laisniai” tos!davis gali . Prašyti, bus iš- 

i daktaram i
• D. A. 
buvo su

la is-
daktaram H. B. Schiffe- sako, kad Amerikoj prasidėjęs | 

“įdomus eksperimentas,” kuris 
nustatys “darbo 
algas.” šį “ 
“Naujienos” sekamai apibudi
na:

Šiaučiy Streikai Laimėti 
Dviejose Dirbtuvėse

NEW YORK. — Laimėjo 
streiku Artistic ir Pape čeve- 
rykų kompanijų darbininkai. 
Jiemp vadovavo revoliucinė 
Čeverykų ir Odos Darbininkų 
Industrinė Unija. Bosai buvo 
priversti pridėt algos apie 25 

^nuošimčius ir sutrumpint 
^bo laiką iki 40 valandų 
savaitę.

IŠLAUŽĖ SPINTAS;
PASIGROBĖ $3,300

duria, kad 
vietų valdžios pastangų ‘elek
trifikuoti’
Rusiją, ji dar ir šiandien tebė
ra žemės 
kraštas.”

Nesinorėtų tikėtis, kad tai 
galėtų rašyti mokytas “inteli
gentas.” Juk jisai , save pasta
to didžiausiu ignorantu ir ką- 

' pitalistines valdžios liokajum. 
Jam daugiau reiškia Roosevel
to 'tik blankų išsiuntinėjimas, 

Inegu visa Rusijos revojiucija! 
plė-'Jam nieko nereiškia Sovietų

ir ‘industrializuoti’

ūkio, o ne pramonės

dar-
per

i

ŽUVO SEPTYNI 
NAŠLAIČIAI

BROOKLYN, N. Y. — 
Rugpjūčio 8 d. našlaičių 
prieglaudos Pride of Judea 
Home prižiūrėtojos nusive
žė 40 našlaičių į Rockaway 
maudynes ir surengė pikni
ką. Vaikučiai subėgo į van
denį be jokios priežiūros.

kune ]gsi gelbėti, bet pavyko iš
gelbėti tik 33. Septynių ne

vieno lavonas jau

*

MOTINA PALIKO 
KŪDIKĮ

♦ ' t a\ ,

ČernauBkas B., io3 Mailing Drv. 
įer, J. 
fe Ludwig Pk.

67 Cutler St. 
Pulaiki Street
9 KoBtner Pk.
52 Dale
52 Hoff

Street
Street

Street290 Wilkini
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesį pirmą 
3 vai. po pietų.

Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO, MASS.

VALDYBOS ADRESAI:
E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.Pirtp. _________ ______ ___

Vice-pirm'. O. Turikienė, 79 Vine St. 
Prot. raSt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. CereSklenė, 87 Battle St.

Kaios Globėjo*: 
9 Broad St. 
221 Amei St. 
29 Intervale St.
M. Potiui, 184 Amei St.

l a uit ivaDi>( nu vviuojuuiiv, o< juriuvie 
Ižd. M. Klimavičienė, si Clarence St.

V. Baronienė, 
M. Duobienė, 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. . . __ ____
Maršalka J. Slmamkienė, 88 Vine St.

gyvena Montello. Mau.Viaoa 
kare.

VIFNYRKR DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mae*.

VaJOyfea 1931 metam
W. GeluieviČia. 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

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

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

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

mgZgWZTgTZZgZZTggZZZZ,

d>

< >

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.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mcs

<!>

<

BROOKLYN. — Naktį
šikai išlaužė tris plienines'Sąjungos išbudavojimas ne tik 
spintas ir išsinešė $3,000 auk-! milžiniškų fabrikų, bet iv ihies- 
8U ir $300 vertės Liberty bo-'tų. y J - ----1 -i * r

™nais iš auksorių dirbtuvės po
num. 1261 Atlantic Avė.

JAUNA PORA PADARĖ 
7 PLĖŠIMUS

BROOKLYN. — Trumpu 
klaiku Jack Seeley su savo jau

na moteria padarė septynis 
įsilaužimus ir i 
kaip kad jie prisipažino, kuo
met tapo areštuoti, 
komi teismui be parankos.

Rodos, 'ir paskutinis ne
išmanėlis galėtų žinoti, nes 
apie Sovietųk Sąjungos atsieki- 
mus nuolatos rašos ir kapitaT 
listinė spauda. Pastaruoju lafi- 
ku net Jungtinių Valstijų kon
greso atstovas rašo apie So,- 
vietų Sąjungos komunistinę 
kūrybą.

Kita Grigaičio ignoracija, 
apiplėšimus, tai kad jisąf dar nešino, ir 

■ kaipo kvailelis tvirtina, kad 
Yra lai- dar Sovietų Sąjunga “ir šian- 

, dien tebėra žemės ūkio” šalis.

Darbininkas neteko darbo 
vien tik dęl to, kad prisirašė 
prie unijos. The Ladies Gar
ment Workers Unijos kirbėjai

f

BROOKLYN, N.
Ant Jackson’ St. rastas pa
liktas mėnesio amžiaus kū
dikis. Rastas toks raščiu
kas: “Prižiūrėkite mano 
brangiausį.”

' Pitm.
; Pirm. . _

I, 256 Amei St.
I Nutarimu rąŠt. Strlpinti, 

49 Sawtella Ave.
I Turto rašt. K. Venilauikii,
• v į2 Andover St. 11 

Ligonių rašt. M. JazukeVičia.
> 158 Amei St.

----  i Iždininkai M. Miškini!,
, >9 Burton Sti )

Iždo globėjai: P. Krušai’, 141 Sawtelle Ave., 
( <B. Zdanaviėia, 11 Glendale St., J. Bale- 
> ,'vičia, 86 Webiter St.

* Maršalka A. Barkanijcai.
ALDLD 143 kuopos . susirinkimai atsibūna 

kiekvieno mėnęsio trečią nedėldienj, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje.

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuojos i susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ‘ ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or- 
ganįzačijų susirinkimus. Taipgi tflpinkitės 
gauti naujų narių j minėtas draugijas. Ku- i 
rie .negalite duoklių užsimokėti, atsikreip- i 
kite.} susirinkimą ir būsite paliUosuoti. .

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš

<♦>

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

lyto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių

■ * Vabdienų ’ v ■

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

412 w. Susquehanna Ave.
Taipgi pas jį galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū- 

L šies kenuotos žuvys.
V wUvwwwMMVwftMMAMAMVMAMfcwi

, DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- ‘ 
šai 1932 metų.
Pirmlnin. M. Birsenas, 6388 Sparta

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

Ogden Ave. . . i .
NutArim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.
Turtų rašt. A. Jękstis, 1462 Junc

tion Avę.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715
1 Dayton Ave. , Z ■

Iždin/'Antanas Vegela, 7715 Dayton
. AV*. .• 
’ ' 102 Hantlngton St. i ,

Viii Montell. Mau.

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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Tą išvažiavimą bendrai ren- <♦>

<f>

Šeštas Puslapis Ketvirtad., Rugp. 10, 1933
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Kaip Buvo Atgauti iš Išvažiavimas j Forest 
Raketiefiaus $25? Parką Sekmadienį

Brooklyno Lietuviai Darbininkai, Visi į 
Prakalbas-Masmitingą Šiandien Vakare!

Vakar dienos “Laisvėje
minėjome apie tai, kaip Broo-'^a LDSA 1-ma kuopa ir Ten 
klyno Lietuvių Bendro Fronto 
Komitetas atkovojo vienam 
lietuviui darbininkui $25 iš 

[tūlo raketieriaus. bauar apieiiuvommc 
tai paduodame platesnių žinių, Imi didelį

Brooklyniečių Lietuvių Ben- i kad visiems 
dro Fronto Komitetas 
šaukia į masinį mitingą šian
dien vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėje, 
kampas Union Avė ir Stagg 
St., Brooklyne. • ,Bus geri kal
bėtojai, taip pat klausimai-at
sakymai bei pasidiskusavimas.

Skaitlingai sueikite ir išgirs
kite, ką mes turime daryti ko
voje už būklę šiais laikais, 
kurie sunkėja ypač bedar
biams; sunkėja todėl, kad val
džia vis labiau kapdja pašal
pą arba ją visiškai atima. Vie-1 
toj pašalpos pakiša alkaniems 
ir benamiams Roosevelto blo- 
fą, būk darbai visur pagerėję 
ir todėl nereikią tiek pašalpos.

Brooklyno lietuvių Bendro

lEyck St. Bedarbių , komitetas 
rugpjūčio 13 d., nedelioj.I 

Draugai, ir draugės, mes 
Dabar, apie jruošiaihe parengimus’ matyda- 

i reikalą. Kadangi 
I pasitarę su to komiteto sekre-j vasaros parengimai jau bai- 
įtorium Petru Tarų.- • ■ Įgiasi, o į žjemos ; įparerigitnąiį 

_ . n. ./IIT . mums nelabai prieinami, tad
Pereitą pi.rmadienĮ j Lais- !Bed bi Komitetas kuo ]a- 

vės rastre atėjo J. Juška Įr,'biausia rū iliasi prisirengti del 
William, Abrarnsas ir .pareis- |?Jem ](ad , pagelbėti 
ke, kad tūlas Stock, gyvenąs !bcdarbiamg
ant 150 Stockton, gatves, Broo-; m , . , , ‘ .
klyne, žadėjęs jiems duoti ge- Tokiu būdu, mes visi, kurie 

' - ■ 1 galime dalyvauti ' ateinančio
hedėldfenio parengime,' turetu-

PARDAVIMAI
1 r -.’ • •; ‘

PARSIDUODA restaurantas greit ir 
už’pigiai tam;- kuris tųojaus pirks. 

Biznis išdirbtas per daugelį metų ir 
randasi "geroje vietoje tarp šapų ir 
netoli laivų ^prieplaukos. Del plates
nių informacijų kreipkitės phfe VI. 
P., 23 Bridge Sti, Brooklyn,'1 N. Y.

(187-189)

išvien kovot už
visus bedarbių reikalus. Tuo tikslu

yra šaukiami iT šiandien*ma
sinis mitingas. ;

Pabaigoj šios savaitės iške
liauja į valstijos sostinę Alba-

-1 ny Bedarbių Tarybų atstovai,! žiūrėtojų (džianitorių).
[kurie ten statys gubernatoriui ;^uv0
Lehmanui reikalavimus delei! ga])# 
nuolatinio bedarbių šelpimo.
Su tais delegatais vyks į Al- 'už juos įtaisysiąs į puikia l^U0P? ■ il‘ Bedar^U Komitetą, 

Iš Iš Abramsb tas pats Var^1 saV<S darbą
.žmogus buvo $25 paėmęs net' pirrn/n‘ . v. o ....I . 1V. _ i x ' Kviečia Rengėjai,balandžio men. 12 d., s. m.

i Tam taipgi, žadėjo tokį pat 
, darbą.

Minėti-: Laikas bėgo. Stock nedavė 
darbi

au-[ninkam nei’darbo, neigi pini- 
Vis sakėsi p’ini-

rus . darbus, kąipo namų pri- 
(Tai

apie pora mėnesiu at-'"16 ‘en, būti-Forest ■ Parke, 
Už'tai iš'Juškos jislpa-'kur ,Ilnk3mal prTal6įs!me la,k^ 

■nagrados” $25 it sakė ,11' paamsime . LDSA •• pirmą 
i kuopą ir Bedarbių Komitetą, 

bany ir drg. Petras , Taras, į vi'Uį?"Yą"h' Abram'so tas’pats !ktlf[s «al5s var^i saW darb‘'1 
Brooklyno Lietuvių Bendro ....... '
Fronto sekretorius. 1

Suėję į šį mitingą, sužinoki-( 
te Bedarbių Tarybų reikalavi
mus, paremkite juosius, ir duo-1 
kite savo sumanymų. 1------
na, kad valdžia skaitosi vien .šiem dviem lietuviam 
sti tokiais reikalavimais, 1 
riuos remia darbininkų masės. i&us grąžino.
Padarykime, todėl, šį mitingą 'tfU neturįs, o iš banko nenorįs 

Fronto Komitetas, kaip žino-įtikrai masiniu, kuo didžiausiu. :imti, kadangi jam nuošimčiai 
ma, įsikūrė svarbiausia tam, j Pradžia 8 vai. vakare. .susigadintų. Darbų neduodąs 

|todėl, kad jų nėra. . . 
| Abu turėjo raščiukus, bet 
.vienas raščiukas labai neaiš- 
įkus ir tiesiog “atbulas”. Juš- ninku deportavimus. Komite- 

; raščiuke buvo šiaip taip [tas jau kelintą kartą to rei- 
pažymėta suma, 

.ramsu kitaip. Mat; Abrarnsas ! vįs išsisukinėja, 
jau buvo atgavęs iš jo ;$5, tad ! -----------—
tuomet ir raščiuką Stock pa
keitė, pažymėdamas, kad : ne 

skolingas $20, 
bet šis anam... ! '

Tuoj aus šitiedu nuskriausti 
darbininkai buvo pristatyti 
Brooklyno Lietuvių Bendro 
Fronto sekretoriui P. Tarui 'ir 
Ant. Balįiunui,' 'kuris yra to 
komiteto narys. Tuomet nu
skriaustieji darbininkai su mi
nėtais ! ašmenimis 1 nužygiaVo 

1 • < • V i • •! I If VI VIIV XXIUVI1UI1V. £> V V U l’H >51J V/WII į.1 VIpas Stock ir griežtai pareikaGft.te8 Avę., Kings County,, New 

lavo sugrąžinti pinigus1. 1 ' '
Nuėjus pas . Stock, pastara

sis paklausė anų darbininkų, I 
kas šitiedu jam nepažįstami 
vyrai yra tokie. Paaiškinus, v «’*'*'* H*AIiebėsi UŽ $2 0 284 Penn Street,

Kuomet pa- NOTICE is hereby given thht Liccrtse No. 
■ninirmi 1 N.Y.B-7752 has been issued to the und^r-
pilllgcll,i signed to sell beer ąnd wine at retail, under 

Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 140. 9th Street, Kings County, New 

. York State. 1 ’ ’ ■’ ,
I ELIZABETH GRIMALDI

Taip ir buvo pddary-[140 9thv st,cct’ _i Brooklyn n. y. 
O Abramsui išdavė ata- I NOTICE i^ hereby given that' License No.

| N.Y.A-10659 has been issued to the un-prižadėjo i <lerslgnėd to sell beer and wine at retail, 
. - . . J ■ under Section 75 of the Alcoholic. Beverage

Kings' County, New York . Stifc.
JOSEPH ENGELMAW

804 Knickerbocker Avenue, ,ixiuuklyn, N. Y.

-------------------------------------
PARSIDUODA pusė Beer Garden i 

biznių, priežastis pardavimo—nesu
tikimas tarp partnerių, Gražus dar
žus, pd* lapuotais medžiais, stalai. Yra 
proga pųsidąr^ti gdrą“ prągyvenimą. 
131 North 4‘tb St. ^Brooklyn, N. Y. j 
Turiu kitą biznį 148 Grotton St.,' 
Brooklyn, N. Y<- Kreipkitės bi’ kuriuo 
antrašu. . A , / . , , , •

(182-187)

. . • ........... ...... » 
PARSIDUODA “Bar and Grill” biz
nis, vienas iš “dviejų, kdrj pirkikas 
pasirinks, tą parduosiu, laisniai už
tikrinti, i 564 Wythie AVė.* Brooklyn, 
N. Y. ii 6324 Forest Ave. Ridge
wood,- N. Y. I i ; • , < pi 1 l.

f (185-187)

<♦>

T

<l>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

4 » / ‘ 1 1

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NS1T
• * <■. ■ PatjandĄjkitel

, SAVININKAI MARČIUKAI
.*• ■. i ■■ > •. ,

417, Dorimer Street, “Laisves” Name
Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

<♦>

<♦>

<♦>

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton-, 
po numeriu 
512 Marion Št.,. 
kampas Broad
way, Chauncqfr 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1338 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- • 
Bedford Avę. and So. 5th St. 
187 '
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. i 
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

RESTAURANTAS ir 8 fprnišiųoti 
kambariai, kur daromas geras biz

nis—parsiduoda visas :ąrba gali kas 
stoti į partnerius. Jau 20 metų 
kaip čia tas biznis pasilaiko. Savi-- 
ninkas važiuoja į; iDi'ęthvą,. tai turi 
gaut partnerį arba' turi parduoti vi
są tą biznį 176 Brpadway, Brooklyn, 
N. Y. Gana lengvos išlygos.

(182-187)
Ateivių Gynimo Komiteto 
Reikalavimai, Statomi 
Ministerei Perkins ,

NEW YORK. — Ateivių Gy- 
nimo Komitetas reikalauja, 
kad darbo ministere .Frances 
Perkins' greit po rugsėjo 1 d., 
kuomet ji bus. šiame mieste, 
paskirtų pasimatymą su atei
vių gynimo delegatais. Jie 
protestuos prieš ateivių darbi-

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

Studentų Programa
(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

New YorkejauDraugai, mėnuo beveik
parėjo, ir mes, Jaunuolių Mo- jiš Abramsui

komunistams

156

SUSIRINKIMAIstu-

Frank Vitkus

y

Koresp

»
•xr v , 1 • v i • I Keturi Streikieriai Areštuoti

mą lapelių. Tais lapeliais at

komunistų-ka- 
bado streiką;

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalani.

stu- 
me-

išsi-
na-

LICENSES
BEER—WINE__ _

turėtų reikalų Su minima skal
bykla^ kof .Sereikas foįjfiį laimė
tas.

Draugės LDSA 1 kuopos 
narės, šiandien, 1.0 dieną rug
pjūčio, 8 vai. vakare^ “lais
vės” svetainėje įvyksta “LDSA

bet su Ab- j Ralauja, bet ponia ministerė

PAS1RANDAVOJA
PAsiralnUdVoja1 forriišiūotas kata-“ 

barys, didelis, frontinis, .privatinėje

NEW YORK; ;—!• Keturis '

I ' i . j I J J ■ •

kaip minėti dar^ininkąi reika- ■
lavo. 1 I

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Į I ’ t < <
. ........—--------- '------------ =
KRAUJO SPECIALISTAS

, Gydan Omiaa ir .chroniikaa vynj ir 
moterų ligas 'kraujo ir odos

Padarau «iityritnus. dcrhūjo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos .Prlimimot

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

Sekmadieniais nuo 11 -ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2180

vamš.
* I . .. ' >4 v.. ‘ šeimynoje; kaipa. .žema,..yieta tyki;

Bę abejojimo,,, kad , ^itpkiu prie eleveiterių ir gatvekariu linijos, | inni i ' ’ iraketierišku. būdu, yra nu- Miller, 80 A Aberdeen S't.; Brėdk-’ Si Vakarą LDSA l-mos skriausta .labai daųjg, lietuvių lyn> ' ' (186 188)
į raketierišku būd,u 
skriausta ,1a

p. 0 * * 1 * 'darbininkų. Jji pareiga kreip-Kuopos dUSirinkimaS tis kM ir į tą patį Bendro 
1 • ' < Fronto Kopjiteta. ir .reikalauti,

KjtiLjtVVVVVV w w AoAAAAAAAAAo

INC

DR. HERMAN MENDLOWITZ

ryto

TEL. STAGG 
2-5043

»

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

552 Berry St, Brooklyn, N. Y.
I ■ arti Grand Street

i i Telefonas Evergreen 6-3959 
Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

MATHEW P. SALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R ( U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
66Č GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

: Mūsų. (Staiga atlieka sekančius darbus.-
> MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ Visų ŠALių, IR IŠ ČIA 

PASIŲNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( .LIGONINĘ IR

f - Įvežti. Turim moterį, mirusioms moterims 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS pašarvoti dovanai.

VISAIS TAIS ,REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERlALfelAt TĄtARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSU 
f • . JELĘFOIiAS- NliKAD NEMIEGA.

XXXX5CXXXX

'; MĖpfeuoms
Nuo 10'iki 12 vai. 11

ild 4 kas dien, seredoms ir subatoma 
iki 7:20 vai vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St

P“'

Prieš Nužudymą 4 Dar- Jaunuolių Mokyklos Už 
bininką Vokietijoj ir 6 baigimo Vakarėbs su kos 

Finijoj Demonstruokime

NEW YORK. — Ateinantį 
šeštadienį tūkstančiai darbi
ninkų demonstruos ir protes
tuos prieš žmogžudiškus dar
bus Vokietijos ir Finijos fa
šistų.

Vokietijoj ką tik galvas nu
kirto keturiems 
darbininkams.

Finijoj 400 
linių tęsia savo
šeši kaliniai jau tapo nužudy
ti.

Vokietijos fašistai išdavė 
įsakymą šaudyti visus darbi
ninkus, kurie skleidžia revo
liucinius lapelius bei laikraš
čius.

Prieš tuos kruvinus fašistų 
darbus ir už paliuosavimą Vo
kietijos ir Finijos politinių ka
linių tai ir yra šaukiama šeš- 
tadiėnį, 10 vai. dieną, demons
tracija ant kampo South ir 
Whitehall Sts. Downtown New 
Yorke, šią demonstraciją iš
vien ruošia Kompartijos dis- 
triktas ir priešfašistinės Di
džiojo New Yorko organizaci
jos.

Visi lietuviai bedarbiai ir 
dalį laiko dirbantieji, pasi- 
stengkite dalyvauti.

Demonstracija baigsis prie 
Finijos ir Vokietijos konsula
tų, į kuriuos bus pasiųsta de
monstrantų išrinkti delegatai 
su protestais ir reikalavimais.

kyklos studentai, greitai 
skirstysime, išvažinėsime 
mo į savo kolonijas.

Visi mes laikome keturias 
pereitas savaites įdomiausiu 
laikotarpiu iš ,viso savo lan
kymosi mokyklose, šis laiko
tarpis mums interesingesnis, 
negu visas laikas, kurį pra
leidome viešose mokyklose ir 
tai šaltespiuose mėnesiuose.

Per šį mėnesį mes išmoko
me apie esamas šiandien pa
saulyje sąlygas, apie jų prie
žastį ir apie jų pakeitiira ^dau
giau, negu per eilę metų, ku- i Stock tu o j aus gi 
riuos mes praleidome viešose j atiduoti Juškai, 

[mokyklose. į reikalauta iš jo visi
šeštadienį vakare, rugpjūčio Į tai jis sakėsi penkinę pasisko-

12 d., tai yra mūsų mokyklos , linsiąs if atidučšiąs Juškai vi-j 
užbaigimo vakare, mes duosi- ! sus $25.
me įrodymą to, ką mes išmo- • ta. T

tinkama rašteli ir prižadėjo i dersignid to sell beer and wine at retail, 

sugražinti VISUS Pinigus sekan- I Control Law. at 804 Knickerbocker Avenue,
v ' TZIrtrvai Pftiintw KTnvir Qinfn

'kome Jaunuoliu Mokykloj.
Mes kviečiame savo tėvus, 

savo draugus, žodžiu, visus at
eiti ir pasidžiaugti programa, 

į susidedančia iš teatrinių vei- 
kaliukų, prakalbų, dainų ir 
muzikos, ką patieks patys 
dentai.

I Po šiai pramogai mes, 
dentai, nesimatysime per
tus ar kiek laiko; gal pasima
tysime kitą metą mokykloje.

šiuo gi tarpu mes prašome 
• visus atsilankyti į “Laisvės” 
[svetainę, šį šeštadienį, ’ atsi
sveikinti mus ir parodyti, kad 
jūs kreipiate atycją į mus ir 
į mūsų darbą. . , , , .

čia savaitę. O iei jis to ne
padarys. tai prisieis su tuo po
nu pasikalbėti kitaip. ,

Iki šiol labai dažnai Juška 
su Abramsu lankydavo Stock, 
reikalaudami pinigų, bet iš jų 
tasai elementas tiktai tyčiojo
si. Tačiaus, pamatęs organi
zuotą už šitų darbininkų pe
čiu pajėga, iis buvo priverstas ‘ A ,4
greit skaitytis..

NOTICE is hereby rriven thnt. License No.
N.Y.A-9331, has lx>on( issued to the undnr- 

Htprned to sell beer and wtne at retail, under 
Sectiori "5 of the Alcoholic Beverage Control 
T.aw, nt f>002-20th Ave., Kings County, New 
York State. , , .

GEORGE ROTHENBERG
6002 20th< Ave., ' ;• Brooklyn', N.Y,
/ J "f * * I— • ~ V- t- I-'-* f ■ į ] M i 4i , »

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.'A^10675 has been issued 'td the under- 

[ signed to sell beer nhd “tvino at' retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
> OW, P<- U'l^ VJUlcn JYlIlgH . VUUllty, , new
York State, . ,►

' , LOUIS SIGMAN
542 ^ates Aveune, , ..Brooklyn, N. ZY. 

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-9J12I has be»»n issued ta the undoty 

signed to sell beer And ^ine at retail, undef 
Section 75 f)f the Alcoholic Bęyoratfe > Control 
T aw; at 50’ HurriSoYi Avenutf, ..Kings County, 
New York State.

HARRY MILLER 
, Brooklyn, N. Y,

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

. 447 GRAND ST.
Pries Republic. Teatrą

Pranešame, kad' mūsų kainos yin 
• žynliai' nupigintos ant visko, v

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wkve Arba Marcei 35e.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. ,, Pąton^vįmąą ? nąująusios 
mados, metų.;\ '■ j

Vy.rątns; nukempame .plaukus ir 
apskutajmef tbtirjidąs fųz <į50č,, vai
kam^ plaukų^ ųukirpimas 25c.

MQsų darbas (yra11 artisti^cąs.

Telephone Stagg 2-4409

i i?1'1' ■ i
t 1 ■ T .*m’.; “’“T1 y • 1 1 |
1 < ■. ’ '.s; ... ■

4—n. jri.1 .i i u i. ■ ... ■ ■ u—|--------------

■ A. RADZEVIČIUS
LIldTUVlS GRABORIUS

■ ' (Undertaker) , 
Vedu šermenis ir phlaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402 Metropolitan ^venue 

(Arti Mėrcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y,

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

EAST NEW YORK
LJD.Š.A. 111 kuopos susirinkimas 

įvylfs ketvęnge,- 10 rugpjūčio, Aug., 
pas drg. Baltrušaičius, 13 Logan St.

Visas narės malonėkite. dkljfvhuti, 
peš yta svarbių dalykų aptarimui, 

j Prasidės 8 vai. vakare.
(186-įl87.)n <

Faktinai, ;abu .šitiedu darbi- . ..... ,

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
r

Graborius (Undertaker)

Allen ir Ganai St.
Bowery and Delancėy Street 
Bow.ery and Houston Street 
3rd Avenue ąnd 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

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 Mešlažar- 
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 Jšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

50-tas 50-tas

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė šv. Jurgio

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ
13 Rugpjūčio (August) 

Pradžia 2-rą Valandą po Pietų 
KLAšČIAUS CLINTON PARK 

Betts ir Maspeth Ave 
Maspeth, L. L N. Y.

šokiams griež . Levandausko 
orkestrą lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.
ĮŽANGA 40 CENTŲ YPATAI

Prašome skaitlingai susi- 
fjnkti, pasimatyti su daugeliu 
pažįstamų žmonių ir linksmai 
praleisite laiką.

X ČirvuJicu, auu.biucuu uaiui , .. ................ ........ ...... —

ninkai labai stebėjosi iš td po^ a.. Vi IA V i i li 'Vl l F 
no mandagumo, kurį'jis paro- 1

Idė pereitą pirmadienį, esant;
Jaunuolių Mokyklos Atsto- į Bendro Fronto Komiteto Atsto
vas

LAJDOTUV1Ų DIREKTORIUS

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

! 231 Bedford Avenue I

BROOKLYN, N. Y. 
7 J >

KELRODIS: Iš Williamsburghe, 
gatvekariu ar automobiliu, važiuokite 
Grand St. arba Flushing Ave. iki 
58th (Rust) St., sukite po kairei ir 
važiuokite bei eikite iki Maspeth 
Avė. Parkas ant kairiojo kampo.

mas. Yra Ihbai daug svarbių v - ..
reikalų. Bus renkama dele- UZ Lapelių Dalinimą 
gatai į prieškarinį kongresą, 
kuris įvyksta 1—4 d, rugsė
jo mėnesį New Yorke. Bus ir streikierius Bond skalbyklos 
visa eilė kitų labai svarbių rei- antradienį areštavo už skleidi- ’ 
kalų. Kviečiame visas nares mą lapelių. Tais lapeliais ab 
atsilankyti ir atsivesti naujų sišaukiama <į tnotęfis, Įkstd ne- 
draugių prie mūsų darbininkių j------
revoliucinės organizacijos.

K. Ša

Evęrgręen 7-8738 } Evergreen 7-1643 ’

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS , 
i , Carpentry, Painting 

Art Decorating ( 
Pertaisome senus namus if b.uda- 

vojame naujus. Perbūdavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčiųs Dengiame stogus visokiems 
namaiĮiš' f H , \ ' •
51 Meserolė Street 188 South 3rd Street 
SBjtoąldyni Yi j ). | į ’ ' ; ( ; Į Hęoo^įyn^

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

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

NOTARY 
PUBLIC




