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“Priekalo“ No. 6 jau atėjo. 
Žurnalas spausdinamas Mask
voje. Jis turi 64 puslapius. (No. 188 
Ypatingai šis numeris yra labai Į 
geras. Jame telpa kelios apy- j 
sakaitės, eilių, straipsnis apie' 
Sovietų Sąjungos judžius. Keli 
straipsniai apie Sovietų Sąjun- 
gos ūkio budavojimą, spaudą j ______ ,
bei kultūrą. Yra žinių iš Pie-1 KUUriEolEK, i\. i.
tų Amerikos—Brazilijos ir Ar-1 WASHINGTON. — Ang- Vokietijos fašistų konsulas 
gentinos. Keletas straipsnių lijos ir Ispanijos valdžios buvo iškabinęs fašistinę vė- 
apie Lietuvą ir Vilniją. Drg. įteikė Jungtinių Valstijų I liavą su svastika.
V. Kapsuko straipsnis apie ku-: valdžiai protestą del įvykių tos vokiečiai .........—
žvatga "‘Cemento’’ ir' “Energi-1 ^b°je ir reikalauja Pasi" apstojo namą, nutraukė fa- 

aiškinti. Anglija kaltina, I šistų vėliavą ir sudraskė į 
šmotelius. Tas parodo, kad 
vokiečiai darbininkai kietai į svaidžius, 
nusistatę prieš fašistus.

Anglija ir Ispanija . „ v. „ „ 
Reikalauja Pasiaiškinih,os Fas,st'! ¥a,a,ą

nigą Tumą.
žvalga “Cemento
jos“ apysakų. Bibliografijos
skyriuje drg. V. K. Varnėnas kad Jungtinės Valstijas yra 
daro peržvalgą LDSA išleistos, atsakomingos už riaušes ir 
knygos “Moterys Kovotojos del \ tas kenkia jos bizniui. Is- 
Komunizmo”. Šis numeris j panjja sako, kad jos UŽmuŠ- 
daug raštų. Pirmiaus “Prieka-Ita 3 piliečiai, 60 areštuota 
lo“ kaina buvo 25 centai, dabar 
jau tik 15 centų. Gaukite kiek
vienas.

‘ ir

Darbininkai Sudraskė Vokie- Kulkasvaidžiai Prie š Kas Darosi Austrijos-Vokie-
i c. .i T . v.j t«U tiios PasienyjStreikuojančius Farm. _

Bet vie- 
darbininkai

“Priekalo” pirmesnius nume
rius galima gauti Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos centre. Už $1.00 bus 
pasiųsta kiekvienam pilnas kom
plektas “Priekalo” visų metų 
numerių. Tas žurnalas labai 
naudinga turėti kiekvienam dar
bininkui savo knygynėlyje.

laikoma kalėjimuose. 
Jungtinių Valstijų imperia
listai'kalba apie pasiuntimą 
į Kubą 15,000 savo kareivių, 
2,400 marinų ir 5,500 jūrei
vių. Laivyno sekretorius 
Swanson davė įsakymą, kad 
šios jėgos, būtų paruoštos. 
Kubos išnaudotojų valdžia 
turi 11,600 kareivių, bet, 
matyti, ji nepajėgia nugalė
ti darbininkų sukilimus.

Sukilimai Italijos Karo 
Laivyno Jūreivių

Tik ką išėjo iš spaudos nauja 
ir labai naudinga brošiūra: 
“KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI APIE SOVIETŲ SĄJUN
GĄ.“ Brošiūrą parašė (Irg. M. 
Undžienė, kuri išgyveno Sovie
tų Sąjungoje keturis metus lai
ko. Po to, kada d. M. Undžienė 
parvyko į Jungtines Valstijas, 
tai ji turėjo maršrutą, ir visur I siniai areštai valstiečių ir 
darbininkai ir darbininkės inte- grūdimas jų į koncentraci- 
resavosi apie Sovietų Sąjungą — J
ir statė jai klausimus. Draugė 
M. Undžienė surinko tuos klau
simus ir į juos parašė atsaky
mus. Brošiūrą išleido mūšų

‘ dienraštis “Laisvė“. Ji turi 32 
puslapiu, 30 svarbiausių klausi
mų ir į juos atsakymų. Brošiū
ros kaina tiktai 5 centai.

Valstiečių Sukilimai Lenkijoj
VARŠAVA. — Lenkijoje 

plečiasi valstiečių sukilimai. 
Galicijos srityje kovoje tar
pe sukilusių valstiečių ir po
licijos žuvo 40 valstiečių ir 
13 policistų. Prasidėjo ma-1

MILAN, Italija.—Ant ka
ro laivų, stovinčių prieplau
koj Brindisi, sukilo jūrei
viai. Vienu kartu keleto ka
ro laivų jūreiviai iškėlė 
raudonas vėliavas ir pradė
jo dainuoti revoliucines dai
nas.. Fašistams su pagelba 
specialės policijos pavyko 
areštuoti visus > sukilusius 
jūreivius. Tik jūreivių ir 
kareivių bei darbininkų pa
sipriešinimai dar ir sulaiko 
imperialistus nuo karo pra
džios.

---- — VIENA. — Vokietijos fa-
ALBANY.—Valstijos ka- šistai grūda savo agentus į 

zokai, kurie pastatyti laužy-1 Austriją ir ten ruošia fašis- 
ti pieno pristatytojų farme-į tinį perversmą. Austrijos 
rių streiką, apginkluoti šau- i valdžia pastatė tankią kar- 
tuvais 30-30 kalibro.' Bet to i eivių sargybą, išligai Aust- 
neužteko, , policijos čyfas rijos-Vokietijos rubežių ir 
įteikė į jų rankas ir kulka-' įsakė šaudyti į fašistus, ku- 

’lv’ , 'rie bandys perbėgti per ru-
Farmeriai pikietuoja ke- bežių. 

liūs ir išpila pieną į grio
vius, kada sugauna streik
laužius, vežančius pieną į 
miestus. Amsterdam mies
te septyniolika pieną apdir
bančių'fabrikų stovi todėl, protestuoja, kad Assy rijos 
kad negauna pieno. Oneida'i kareiviai (Assyriją valdo 
apskrityje farmeriai sušau-j Francija), pradėjo puolimus 

iklaužių kenus su pie- i ant Irako, kurį pavergus 
u ir jį išleido. ’ Anglija. Matyti, imperialis-

: tai nepasitenkinę dabartiniu

Japonija Ruošias Karan ko,onij'1 ?asidalinimu-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bagdad. — Irako valdžia

TOKIO. ■— Japonijos im- Berlynas. — Fašistai pa- 
perialistai skiria karo lai- leidžia dalį kalinių iš kon- 
vynui $190,400,000, tai yra Į centracijos logerių, kurie 
30 nuošimčiu visų valdžios jiems nėra taip daug pavo-.

jos logerius. Valdžia girią- 
si, kad jai pavyko ^sugauti 
valstiečių vadus.

VISIEMS “LAISVĖS” 
SKAITYTOJAMS

Draugai ir drauges.. Ties 
kurių vardu stovi numeriai 
190-33, arbą pirmutinis že
mesnis, tai visų prenumera-

Brošiūroje randame klausi
mus apie tai: ar bus Sovietų 
Sąjungoje bedarbė, kada ir ten 
bus išbudavot! fabrikai;, apie ^os pasįbaigusios. Prašome 

atsinaujint, nes dabar 
“Laisvei” yra labai sunku 
verstis. Atminkite, kad kri
zis labai mus spaudžia.

Japonai Dūksta Chinijoj
• ” r~‘ 11; * i /> t . 

f PEIPING. — Penki japo
nų imperialistų karo orlai
viai* bombardavo Pingtin^pu 
godžių ir uždegė chinų mi
sijos namus. Orlaiviai nu
metė 20 bombų. • Sodžiuje 
nebuvo chinų kareivių. Ja
ponai kaltina, kad tas so
džius yra prieš juos nusista
tęs. . Bombarduodami ųžmu- Imtas į kvartalus ir 15,000 
šė daug civilių žmonių ir už
degė namus. Tuom pat kar
tu japonai traukia 6,000 ka
reivių linkui Chąkar pro
vincijos. *

30 nuošimčių visų valdžios 
įplaukų. Tokio greito prie 
karo prisirengimo dar neži
no Japonijos istorija.
* Tuom pat kartu yra di
džiuliai manevrai karo lai
vyno ir orlaivyno. Tokio 
nuėstas, - tikrai kaipo karo 
metu, i “Priešų? orlaiviai jį 
puola dienomis in naktimis^ 
Gyventojams , išdalinta• nuo 
gazų maskos ir kaip tik pa-, 
mato “priešo” orlaivį, tai 
pradeda kaukti sirenos.1 
Naktimis užgesina visas 
šviesas, sulaiko gatvekarius 
ir žmonės sulenda į požemi
nius urvus. Miestas pada-

SOVIETŲ CHINIJOS RAUDONOJI AR
MIJA LAIMĖJO DIDELIUS MŪŠIUS

SHANGHAI.
Kai-sheko valdžia prisipaži
no, kad jos armija galutinai 
liko supliekta per Sovietų 
Chinijos Raudonąją Armiją. 
Jie prisipažįsta, kad neteko 
keturių batalionų kareivių 
išmuštais, kas sudaro apie 
2,000.

Chinijos Sovietų Raudo
noji Armija, po komanda d. 
Mao Tse Tung, supliekė 
Chang Kai-sheko geriausią 
karo jėgą—19-tą armiją ir 
užėmė miestus Lungyen ir 
Lienchen Fukien provincijo
je ir eina linkui didelio mie
sto ir prieplaukos Amoy. 
Prieš Sovietų Chiniją ka
riauja išvien Chang Kai- 
sheko valdžia, kurią remia 
Amerikos imperialistai ir 
jai suteikė $50,000,000 pas
kolos, ir tuom pat kartu 
Cantono valdžia, kurią re
mia Anglijos plėšikai. Abi

jingi, kad padarius vietos šios imperialistų gaujos iš- 
del komunistų.

Chang Vienok, tai jau ne pirmas 
bandymas pulti iš oro. Nie
kas negali nugalėti Raudo
nąją Armiją, nes ji gina 
darbininkų ir valstiečių rei
kalus, kurie visaip gelbsti 
jai.

Belgijos Darbininkai Prieš 
Vokietijos Fašistus

BRUSSELS. — Belgijos 
darbininkai kietai nusistatė 
prieš Vokietijos fašistus. 
Mechelme vokiečiai ir bel
gai fašistai ruošė demonst
racijas. Komunistų organi
zacija suruošė kontr-demon- 
stracijas ant tos pat dienos. 
Darbininkų susirinko tiek 
daug, kad fašistai nedrįso 
pasirodyti ant gatvės.

SUKILIMAI AFRIKOJE

darbininkų algas, moterų darbą, 
kokias gauna algas komunistai, 
kas yra “udarninkai“, kaip dar
bininkai gyvena senatvėje ir ar 

’ jie gauna algas laike ligos. Ra
site nurodymus apie tai, kaip 
užlaikomi Sovietų Sąjungoje kū
dikiai. Kas atsitiks, kada im
perialistai puls ant Sovietų. 
Kaip galinga Raudonoji Armi
ja ir koki pasaulio darbininkų 
uždaviniai. Brošiūra 32 pusla
pių, bet ji yra didelio formato 
ir turi labai daug žinių. Kiek
vienam darbininkui ji bus tik
ras žinių šaltinis apie Sovietų 
Sąjungą. O kas svarbiausiai, 
kad ji parašyta klausimų ir at
sakymų formoje.

! kareivių pastatyta jo apgy
nimui. Taip Japonija 
šiasi karan.

ruo-t

KUBOJE PASKELBTAS KARO STOVIS
• <»> . ;. i r • ' ’ ; ’ ■ •.

HAVANA.—Machado val
džia paskelbė karo stovį vi
soje Kuboje ir armija ;už-< 
viešpatauja miestuose. Vieš
pataujančios klasės teroras 
prieš darbininkus siaučia 
no . senai. Nepakeliamas 
vargas ir žiauriosįišnąųdoji-' 
juo sąlygos atvedė prįe' to, 
kad Kubos darbininkai pa- 

Jungtinėse Valstijose. Visi re-1 skelbe generalį stręiką. 
voliuciniai darbininkai minės K. Prieš juos panaudojo armi- 
P. sukaktuves ir prisidės finan- ją, 26 užmušė ant vietos .ir 
siniai. ALDLD Centro Komi-' 126 sužeidė. pBet’ahį to ŽM-’ 
tetas nutarė išleisti brošiūrą (]ymas darbininkų nepasi- 
apie Komunistų Partiją, jos is- - k
toriją ir klasių kovoje rolę.
Taipgi paskelbta, kad visas rug-1 ninku, pagamina 90, nuoš^ pro-

šį rudenį sukanka 14-ta me
tų nuo įsikūrimo Kom. Part.

sėjo (September) mėnesis pri
valo būti vajaus mėnesis už nau
jus narius į Komunistų partijų. 
Tą mėnesį kiekvienos ALDLD 
kuopos susirinkime bus disku- 
suojama Komunistų Partijos 
klausimas ir verbuojami nauji 
nariai į partiją.

dūktų ir jų alga yra tik 45 
nuoš., imant už 100 nuoš. 1926 
metus. Reiškia, algos labai ma
žos, o darbo vaisių sutveriama 
daug. Taigi, sandėliai’ greitai 
persipildys- tavorais. ir krizis 
dar didesnis pasidarys.

Balbo Jau Europoj
LISBON.

Nepaisant kiek kapitalistinė 
spauda Šaukia apie gėrlaikį, dar 
didesnis krizis artinasi. Patsai 
generolas Johnson paskelbė, 
kad dabar dirba 63 nuoš. darbi-?

ALDLD Centrp. (ĮComitetas 
prašo visų narių mokėti duok
les ir jas siųsti į centru. Mes 
rengiamės prie žurnalo, brošiū
ros ir knygos leidimo, o tas rei
kalauja labai daug pinigų. . i

baigė. Vėliausios žinios 
praneša, kad dar > keturis 
darbininkus nušovė.' Greta 
darbininkų kovų, Kuboje 
vystosi kova ir tarpe Angli
jos ir Jungtinių Valstijų im
perialistų'grupių. • ■
i Machadoj valdžia / visada 
buvo Jiurigtiniųi Valstijų’ im-; 
perialistų t įrankis. Bet pa
staruoju laiku Amerikos ka
pitalistų - spauda pradeda 
prieš r, jį šiurkščiai 'kalbėti, 
^fl^iąįsihįgį iJįste’bėjbSMa- 
chądo flirtavimą su Angli
ja.. Dabar Rooseveltūs įtei
kė Kubos, valdžiai griežtą 
reikalavimą, kad jbūtų sulai
kytos riaušės ir vidujinė ko
va. Už šio reikalavimo sle
piasi; Jungtinių Valstijų im
perialistų planai. pasiųsti: į 
Kubą savo marinus, armiją 
ir laivyną. Tam priežasčių 
bus lengva surasti/nes gali 
paliesti vieną kitą Amerikos 
pilietį arbaK i po priedanga,! 
ikūd karo stovis kenkia Arm 
erikos; kapitalistų bizniui. ‘

Italijos) faši
stų oro< armada, kuri po; va
dovyste generolo Balbo bu
vo atskridus į Jungtines 
Valstijas, jau pargrįžo į Eu
ropą. Ji grįžo per Azores 
salas. Pasikeliant prie 
Azores salų,' vienas orlaivis 
apsivertė.' Užsimušė vienas 
orlaivininkas ir trys: sužeis- 
'tii

i G i iv cinriati. »Jaunuoli^ 
J. J. i Henkel, 16. metų ani- 
žiauą, prisipažino, kad Jis 
-užmušė. O. S. Bailly/ 27 > me
tų, in pasiėmė jo i automobi
lių.

SO. BOSTON; MASS.

Nedėlioje, 13-tą rugpjūčio 
(August), iš So. Bostono bur
sai važiuos į spaudos pikni
ką, ktiris įvyks Worcester, 
Mass. Išeis nuo 376 Broad
way, 11-tą vai. ryte.i

Daug, yra užsiregistravu
sių važiuoti, kurie dar ne
užsiregistravote, tai nesi vė
linkite pribūti į virš nurody- 
tą vietąid; Kelionė į labi pusi
•$1.00.

statė prieš Sovietų Chiniją 
baisią karo jėgą ir negali 
atsilaikyti. Chang Kai-she- 
kas turi 800,000 kareivių ir 
Cantono valdžia —300,000 
•^rieš1 komųriištus.

FUkien provincijoj komu
nistai išplėtė savo teritori
jas. Misionieriai ir dvarpo
niai bei kapitalistai bėga į 
Amoy miestą, kur stovi 
Amerikos' ir Anglijos karo 
laivai.

Šiaurinėje dalyje Kiangsi 
provincijos Raudonoji Ar-

—- mija eina linkui Hankow- į^' įe/tuom "pat" kartu
- Išnaudotojų Changsha gelžkelio i

Berlynas. — Liepos mėne
sio antroje dalyje Vokieti- 
jojet.Įiedąfb}ų^Kaięių3 įiyjjĮą-. 
žejoj ant 358,OOO. Bet dar 
yra 4,486,000, .bedarbių, , i > :' ’ t ' 1 ■

... Berlynas. — Straubing 
miesto taryba, '.Bavarioje, 
nutarė uždrausti žydams 
maudytis Dunojaus upėje. 
Tai tolimesni fašistų pasiun
timo žygiai.

RABAT.—Morokkoje vie
tos gyventojų sukilimai tę
siasi prieš Franci jos imperi
alistus. Ties Djebel Babou 
sukilėliai užpuolė francūzų 
armiją ir įvyko baisus mū
šis. Nepaisant to, kad fran
cūzų imperialistų jėgos bu
vo gerai ginkluotos ir ten 
buvo pėstininkai, raiteliai ir 
kanuolės, bet kovoje užmuš
ta 42 francūzai kareiviai ir 
sužeista 2 oficieriai ir 53 ka
reiviai. Francūzai mūšį lai
mėjo ir apsupo Djebel Ba-

Bucharest. -
valdžia areštavo 60: darbi
ninkų ir kaltina juos komu
nistinėje konspiracijoje, ku
rie slaptai ruošę prieškarinę 
demonstraciją.

Berlynas. —
studentas W. Orloff bus de
portuotas į Jungtines Vals
tijas, nes Vokietijos fašistai 
tvirtina, kad jis yrą komu
nistas.

Anįerįkįetis

Berlynas.-,-r- Rytų Prūsi
joje įvedama patvarkymas į 
visas f mokyklas/ kad moki
niai i turi., i atiduoti. Hitlerio 
saliutą, • pasveikindami mo
kyto just i i ' i •! •> j ■
į........... r^-> , , i „ I , i................................... ......

ir į va
karų pusę. Vakarinėje da-

jie gavo žinią, kad nežino
mas laivas atvežė sukilė-

lyje Bzėchuan provincijoje liams ginklų h. sukilgliai 
Raudonoj1. Armija, vadovy- juos gaw ties viUa cisflfe. 
beje d. Ho Lung, muša dar- ros Matomai, kitų šalių 
bininkų pnesus ir gelbsti, imperialistai palaiko sukilę- 
valstiečių sukilimams, ple-'pus , ;
čįjant Soviėtų teritoriją. ' ’ _____________

■Kur tik Raudonoji Armi-i
ja prisiartina, tai jai gelbsti Susikūlė Karo Orlaivis 
darbininkai ir valstiečiai. 
Sovietų Chinijos valdžia' TT_^T TTT TT -
tiaujai užimtose vietose pa-1HONOLULU -Sušiku- 
naikina visus buvusius už-i 
dėtus ant valstiečių taksus 
ir perveda jų valdymui že
mes. Išnaudotojai- dreba 
del tokio didelio komunistų 
pasisekimo, ir Cantono val
džia išsiuntė prieš Raudoną
ją Armiją karo1 orlaivius.

beje d. Ho Lung, muša dar- ros. Matomai, kitų šalių

Tūkstančiai Mainierių Streikuoja
PITTSBURGH/ Pa. 

paisant visų pastangų iš 
Roosevelto valdžios pusės, 
anglies baronų ir pardavin- 
gos United Miners Workers 
unijos vadų sulaužyti mai- 
nierių streiką-—jis dar tęsia
si. Tūkstančiai mainierių 
stovi kovos lauke. Eiliniai 
darbininkai sudaro’ komite
tus ii4 tęsia: pikietus.

IŠ SUTERSVILLE, Pa., 
mums rašo drg. Veisiejiš- 
kis: “Streikas dar nesulau-

•Ne-d

lė Jungtinių Valstijų karo 
orlaivis. Žuvo du oficie
riai įr trys jūrininkai. Har, 
nolulu miestas yra . ant 
Hawaii salų, Ramiajame 
vandenyne ir čionai Ameri
kos imperialistai sukoncent
ravo šimtus karo orlaivių, 
nes jie numato karą su Ją- 
ponija už Chiniją ir kitus 
rytų kraštus.

SCRANTON, PA.žytas, nepaisant to,- kad vi
sas jėgas paleido UMW Dis- 
trikto 5'mašina. Darbinin
kai streikuoja didžiulių ga
lerijų Pittsburgh Coal Co., 
Ocean No. 5, Warden ir ke- 
letoj kitų. Darbininkai kie
tai laikosi • streiko lauke ir 
pikietuoja kasyklas. Tiesa, 
vietomis išnaudotojams ir 
pardąvikams iš UMW uni
jos pavyko suklaidinti dar- ir laiku būti nurodytoje vie- 
'bininkų ir pasiųsti atgal j toj’e. Persiskaitę, pasakyki- 
darbą.” ' < ■ !

Sekantį sekmadienį, 13 d. 
rugpjūčio (Aug.), iš Scran- 
tono trokas važiuos į “Lais
vės” pikniką, kuris atsibus 
Valley View Parke, Inker- 
man, Pa. Trokas bus nuo 
9 iki 10 vai. ryte, ant Pro
vidence skvero. Prašome 
gerai įsitėmyti šį pranešimą

te ir kitiems.
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Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 1*7*.

“Nira” ir Jo Iltys
Pennsylvanijos minkštosios anglies mainierių streikas 

Pittsburgho apielinkėje baigiamas laužyti. Prieš mai- 
nierius susijungė visos valdančiosios klases spėkos, Tik 
karo laiku tokios įtemptos atakos būdavo daromos ant 
streikų, kokia yra padaryta prieš mainierius. Panaudo
ta grūmojimai ir demagogija. Roose veltas pasišaukė tal
kon Amerikos Darbo Federacijos biurokratus. Tartum 
kokia gauja baisiausių juodvarnių, apniko mainierius, ku
rie drįso • pakeiti balsą ir ranką prieš valdžios vergišką 
programą.

Laužymas mainierių streiko yra pirmas atviras paro
dymas ilgų ilčių blofinamo “Niro” (“National Industrial 
Recovery Act”—Nacionalio Industrinio Atstatymo Ak
to). Pirmas skaudus smūgis Amerikos darbininkų kla
sei. Rooseyelto valdžia atvirai pasakė, kad darbininkus 
jinai slopins be jokio pasigailėjimo. Be pasipriešinimo 
jie turį priimti valdžios naują vergijos programą!

Komunistai Buvę Prisirengę Sovietu Sąjungai. Įsivaiz-
Fašistų Užpuolimui

Pabaigoje liepos Hitlerio 
valdžia Berlyne ir visuose 
miestuose sustabdė visą ju
dėjimą per kelias valandas 
ir darė kratas, jieškojo ko
munistų. Bet,; matomai, ma
žai pešė. Danijos liberalų 
laikraštis “Politiken” sako:, 
“Kratos buvo prieš komu
nistus, bet šie buvo prisiren
gę. Kiek galima spręsti iki 
šiol gautais daviniais, mąžai 
ką terado. ’ Galimą spėt, 
kad komunistams buvo pra
nešta apie ^kratas. Jie bu-i 
vo gerai informuoti, todėl 
kratos jų nė kiek nenustebi
no.”

dinkite: jeigu Japonija pra
dėtų karą prieš Sovietų Są
jungą, tai jeigu visos stam
biosios valstybės prieš ją, 
pasak Prūseikos, tai jos 
nerems Japonijos. Sovietų 
Sąjungai bus lengva apsi
ginti. Imperialistines vals
tybės nęsudąrys ' ’bendro 
fronto prieš Sovietais. §tai 
kokią mintį nbri Prfseika 
įkalbėti lietuviams darbipin-
kams!

Tačiaus mainierių streikas turi ir kitą medalio pusę. 
Jisai taip pat parodo, kad Roosevelto valdžiai pravedi- 
mas “Niro” neina labai sklandžiai. Visgi mainieriai drį
so sukilti. Visgi mainieriai drįso protestuoti ir reikalau
ti savo teisių. Tūkstančiai jų dar tebestovi kovos lauke.'

Jo Kelias Jj ten Nuvedė
Chicagos menševikų “Nau

jienos” bando pasidaryti 
baisiai daug politinio kapi
talo iš to, kad tūlas renega-

munistų
Charles Plišnier, nuėjo pas 
socialfašistus. Tas sutvėri- 

------------ -6. --------------   mas jau šaukia darbininkus 
Kiti sugrįžo į darbą dantį sukandę. Su jais bus neleng- j glaustis po kruvinojo Ant- 
va susirokuoti valdžiai, bosams ir United Mine Workers rojo Internacionalo vėliava! 
biurokratams. Mainieriai paragavo galios ir solidarumo. Renegato toks kelias. Nuo 
Jie’staiga pajuto, kad jie gali kovoti ir laimėti, kad jų ■ komunistų prie socialfašis- 
solidarumas supurtė visą Washington^ ir visas reakcines tų. Argi ne tuo keliu mar- 
spėkas. Jie; tuo būdu, rengsis naujoips kovoms. . šuoja mūsiškiai Prūseikos ir 

-----------  ;..----------------------Butkui.? Argi jie nebjau- 
Jau keletas dienų prabėgo nuo Roosevelto valdžios pa- roja Komunistų Partiją* ir 

skelbimo, kad darbininkams nevalia streikuoti. Valdžia Komunistų Internacionalą, o 
i paskyrė arbitracijos komisiją, kuriai’ turėsią sunešti savo prostitutiškai flirtuoja su 
įskundus visi darbininkai. Komisija sėdi Washington^ ir Grigaičiu ir peršasi jam tal- 
\iukia skundų! Bet darbininkai supranta, kad ne ten kon?

• jiems vieta su savo skundais. Jie supranta, kad jie savo į 
teises iškovoti ir apginti gali tiktai dirbtuvėje ir kasykloj 
per vienybę, per streikus. Štai kodėl šimtai streikų ei
na kasdien po visą šalį. Darbininkai nepaiso garsaus 
valdžios uždraudimo. Jie organizuojasi ir streikuoja. Jie 
drąsiai laužo “Niro” ilgąsias iltis. “Blue Eagle” Įąiko 
išskėtęs savo sparnus, bet darbininkai atsisako .lysti po 
jais, nes jie žino, kad ten jięms vergija ir katorga.

“Nira” yra baisus darbininkų priešas. Tie visi indust
riniai kodeksai yra bosų įrankis. Minimum algos paver
čiamos maksimum algomis. Štai Tennessee Coal and Iron 
kompanija savo darbininkus taip suriktavo, jog kurie 
pirmiau gaudavo po $1.03 už tūkstantį svarų, dabar gau
na tik 27 centus. Mat, tokia Roosevelto valdžios “Niro” 
nustatytą minimum alga.

Štai Bethlehem Shipbuilding korporacija pabaigė sta
tyti vieną karinį laivą ir gavo nuo valdžios kontraktą 
del pastatymo kito. Už šitą antrą laivą gauna 40 nuoš. 
daugiau, negu už pirmą. Bet tuo tarpu darbininkams 
moka 17 nuoš. mažiau, negu mokėjo prie pastatymo pir- 

. mo laivo! Čia irgi minimum alga paversta į maksimum 
algą. Moka mažiausia, kiek “Nira” kodeksas nustato— 
nukapoja tiems, kurie gaudavo daugiau, negu kodekse 
minimum sistema reikalauja!

v I %

ideploginę kampaniją už 
Amerikos i m p e r i a listus? 
Ne, nepripuolamas. Jo visa 
ideologija yra socialf ašis ti
ne. Jis suranda galimu idė
jiniai susivienyti su kleri- 
'kalais, fašistais ir sociąlfa- 
šistais garbinime Dariaus ir 
Girėno. Tą patį daro Lietu
vos Smetonos valdžia. Jis 
dabar gieda tą pačią giesmę 
su Hearsto laikraščiais apie 
pavojų Amerikai, Amerikos 
imperialistams ? N etikite ? 
Well, pasiklausykite: “Sun
ku pasakyt ar ji (Japonija) 
pirmiausia šoks prieš Sovie
tus, ar prieš Ameriką”, sako 
“Gadynė”.

Vadinasi, toks pat pąvo- žemės; .bet gali pasitaikyta tyrimai parodė, kad tuomet 
jus Sovietų Sąjungai ir Amr su parašiutu nukrist ant orlaivis, visiškai sustojus 
erikai ! Todėl Amerika turi į vandens, ant miško, ant na- jo j motorui, tekrinta tiktai 
apsiginkluoti! Roosevelto j mų, ant tvorų, ir tai ganai po 12 pėdų žemyn per se

kundą; taigi jau gana lėtai.
Bet su paprastais para-'O * kad* ’ greičiau didžiokas 

, tai
Jeigu žmogui rišij.virš jo būna pritaisytas mą- 

prie kupros parašiutą išank- žas parašiutukas, kuris, 
sto, dauguma žmonių bijos greičiau atsidarydamaš, pa

skui padeda ir dičkiam pa
rašiutui veikiai išsitiesti.

Gtalima esą įtaisyti ir šio
kį tokį kėravojimą.

Didžiausia kliūtis aprū
pint visus lėktuvus pana
šiais įtaisymais, tai yra ga
na didelės lėšos. Taip antai, 
įtaisyt būdelę su didžioku 
parašiutu orlaiviui, sverian
čiam keturis tonus, reikia iš
leisti $4,000. Bet orlaivių 
kpmpanijos ketina tą page-' 
rinimą įvesti, apskaitliuoda- 
mos, kad tuomet daug dau
giau žmonių naudosis kelio
nėmis oru, ir todėl apsimo
kės lėktuvų kapitalistams.

LĖKTUVAIS BE MIRTIES BAIMES
ta tam -tikra lengva būdele. 
Toj būdelėje laikoma viekas 
milžiniškas parašiutas. Jei
gu orlaivio motoras sugedo, 
Sparnas nulūžo arba prope
leris nutrūko, arba šiaip 
kas atsitiko, tai lakūnui už
tenka tiktai paspaust tam 

kie milžiniški lietsargiai, tikrą rankeną, ir ūmiai atsi- 
kurie paprastai';ore išsjske-1 daro būdelė ir paliuosuoja 
čia ir prilaiko ’nuo greitoj tą'didžioką parašiutą. Tuo- 
kritimo.- /Parašiuto šniūrą j met orlaivis, krisdamas že- 
apsijuosus, gali žmogus šok-:’myn, visas kabo ant gana 
ti iš lėktuvo ir daugelyj' at-1; drūto šniūro arba ant diržo 
sitikimų nutūpti gyvas-ant;nuo parašiuto. Paskutiniai •

Kaip iki šiol ibuvo lėktu
vai, aeroplanai, tai niekam 
nebuvo užtikrinimo, kad jis 
išliks gyvas, jeigu orląiviui 
pasitaikys kur staiga nukri
sti.

Tiesa, daugumoj lėktuvų 
yra parašiutai, kaip ir, ko- T* •'IV* •Vi. 1 < • . ••

M

_ i *) ' * * ; •• • *»

Sovietų Sąjunga: ir / 
Amerikos Imperialistai ;;

1 Oportunistų Šulas eina to- 
liau ir štai ką užgiėda^'^et __ ___
visai natūralu; kad susidėjų- pateisina Amerikos im-į šiutais yra dar keletas keb- parašiutas*. atsidarytų, 
siomis sąlygomis įAmerikos pperialigtų valdžios apsigink- lumų. 
Jungtinėms Valstijoms ir j lavimd programą.

Čia, vėl, matote, bandoma
..įtikinti “Gadynės” skaityto
jus, kad Sovietų Sąjungai 
pavojaus kaip ir nėra, nes

Sovietų Sąjungai susidaro 
savotiškas bendras frontas.” 
Ar mątote, Amerikos impe
rialistai visai nebepavojin
gi Sovietų Sąjungai, jįe ne

*

apsiginkluoti! ____ -------------------
valdžia ir ginkluojasi. Tuo i staiga. - 
būdu, netiesioginiai, Prūsei-'

tas, pabėgęs iš Belgijos Ko- tik nerengia karo prieš So- Pasiutus Japonija gali pir- 
Partijos, vardu vietų Sąjungą, bet dar net Pries Ameriką,

sudaro bendra frontą su So-|'^.ua ^aiPuv Japonijos impe- 
vietų Sąjunga prieš Japoni-Jriahstai. uzgrobė mi“ka 
ją bei kitas imperialistines i ChmiJos su tikslu su- 
yalstybes. Amerikos impe- bazę kai ui prieš So- 
rialistai, kurių valdžia dar vietų Sąjungą. : Jinai bjau- 
iki šiol nėra net pripažinus liausiast provokacijas daro 
Sovietų valdžios, virto So-, Pries darbininkų tėbynę. Gi 

•ateina Prūseika ir sako: 
Į Well, Japonija gal nemano 
įpulti ant Sovietų Sąjungos, 
gal ji pirma šoks prieš Am
eriką, o tik apsidirbus su 
Amerika, šoks prieš Sovietų 
Sąjungą. Tokius Prūseika 
daro išvedžiojimus.

Plisnierių ir Prūseikų 
mums negaila. Jiems ištik- 
rųjų vieta Antrajam Inter
nacionale. Jie tik buvo pri
siplakę prie Komunistų. Mes 
žinome tai, kad šimtai sočia-

vietų Sąjungos draugais!
į Tai bjaurūs nuodai, ku

riais oportunistai nuodija 
savo pasekėjus. Tai tiesio
ginis raginimas lietuvių dar
bininkų nesirengti gynimui 
Sovietų Sąjungos, nes, mat, 
Amerikos imperialistai su
daro bendrą frontą su So
vietų Sąjunga!

Leninas mokino, kad kiek
vienos šalies darbininkų kla
sės vyriausias ir didžiausias 
priešas yra jų šalies buržu-

listų darbininkų apleidžia į az9a, jų šalies buržuazinė 
socialdemokratų partijas ir val^žia, jų šalies imperials 
ateina po komunizmo vėlia- S^1L

Mes juos sveikiname irva. 
didžiuojamės.

daryti bazę karui prieš So-

riausiast'provokacijas daro

visai lėkti orlaiviu. Todėl 
parašiutai paprastai nebūna 
rišami išanksto. Jie taip sau 
laikomi prie kiekvieno ori
nio keliauninko, ir tegu jis 
pasigriebia parašiutą ir šo
ka laukan, kada orlaivis ko
kioj nelaimėj pradeda pleš
kėti žemyn bei vartaliotis 
ore. Tuomet daugelis ke
liautojų būna perdaug nusi
gandę, kad pasinaudot pa
rašiutu.

Per Jungtinių Valstijų* 
Armijos Oriai vyno ilgus,’ 
bandymus, pagaliaus, tapo 
dabar padarytas gana sau-: 
gus atradimas. Prie lėktu
vo būna iš viršaus pritaisy-

WILKES BARRE, PA.
DETROIT, MICH. nio kelio; čia sukite po kairei 

ir važiuokite vieną mylią, iki 
privažiuosite, bažnyčią; ten 
vėl sukite po kairei, ir bus trc 
čia farma iš kairės; bus ir nu
rodymo ženklai.

Choristai kviečia visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
linksmai praleisti laiką su jau
nimu. Nepamirškite dienos. 
Tai bus rugpjūčio (August) 
12 d., subatoj po pietų, ir rug
pjūčio 13, nedėldienį, visą die
na.

miesto ^aL

Laisves Choro Piknikas

Detroitiečiąi ir apielinkės 
lietuviai, jūsų darbininkiškas 
Jaunuolių Choras, apie kurį' 
tankiai girdite darbininkiško
se eilėse, rengia išvažiavimą 
ant farmos pas mūsų senai ži
nomą detroitietį draugą Dam
brauską—dviem dienom.

Čia ištikrųjų gera proga vi
siem atsitraukti nuo i_____
smarvės porai dienų, pakvė-i

“Laisvęs” Naudai Piknikas 
Jau čia Pat

ALDLD :9-tas Apskr. ir 
LDSA 4-tas Rajonas rengia 
“Laisves” naudai pikniką, ku
ris įvyks sekantį sekmadienį, 
rugpjūčio 13 dieną, Wilkes- 
Barrėj. “Laisvės” skaitytojai 
ir visi pažangūs darbininkai 
puikiai žino, kaip puikų vaid-

Kas pirštu rodo įįmenį vaidina dienraštis “Lais-
- -* į ve” ir kaip jam reikalinga pa

rama. “Laisvė” yra tasai ži-1 pUOti ant.tyro: oro tarp draugų 
nijos šaltinis, iš kurio darbi- lietuvių. Vieta yra puiki, švie

\ Prieš juos pirmiausią 
reikia kovoti;1 ° Pirmiausia 
reikia darbuotis del savo ša
lies buržuazinės valdžios nu
vertimo.
kitos šalies imperialistus, o| 
savų nemato, arba savus

Įžanga tik 10 centų y pa-

Mūšy Oportunistai jr 
Amerikos Imperializmas?

Prūseikos “Gadynė” (rug
pjūčio 10 d.) varo : pirmyn 
savo darbą prieš Sovietų Są
jungą ir gudriai padeda 
Amerikos i |ųzp e r i alistinei 
buržuazijai lietuvius darbi
ninkus prirengti prie karo. 
Skaitome:- .

< ' j ' ' *

Japonija varo tokią politi
ką, kuri panaši' į kaizerinės: 
Vokietijos politiką,.. ApsVaL 
gusi fašistiniu mįlitarizipu, ;ji‘ 
nepaiso nei įspėjimų, nei pro
testų. Ji jau sukėlę, prieš sa
ve ne tik Sovietų ^Sąjungą, 
bet ir visas stambiąsias Impe-.' 
rialistines valstybes.-’ Jos už
degtas gaisras, vis plačiau 
plečiasi. ' i ,
Tas tiesa,. kad Japonija 

apsvaigus fašistiniu militū- 
rizmu, bet nesąmonė, kad ji 
šukele prieš save visąs 
stambiąsias imperialistines 
valstybes. Tūutų Lygos po
litika., aiškiausiai įrodė, kąd 
su Japonija ranka rankon 
eina Franci j a, kad Angliją 
nepajudino nė pirąto. prieš 
Japoniją. Vokietija’ taip 
pat nieko nesako.

Kodėl Pruseika sukėlė vi
sas imperialistines valstybės 
prieš: Japoniją? Todėl k.ad 

‘Organizuokitės ir kovokite!” štai komunistų obalsis, : gudriai sumažinti pavdjų

teismą, arba juos-bando pa- !ninkai semia sau nurodymus žiai pjaunamų javų, šieno bei
.daryti Sovietų Sąjungoj;ir pamokymus, o taipgi pla- 
draugais, tas yra social-pat- čiąsias žinias apie visokius pa-' 
riotas. tas vra savo imneria- šaulyje atsitikimus.

Todėl, suprasdami tai, mes, 
darbininkai, turime remti jį 
medžiaginiai

PIKNIKAS

‘ '/a ’ ' . ’ ' 1

• r

Šitam *‘Nira” ir “Naujos Dalybos” pravedimui Roose- 
' veltas gauna talkininkų Amerikos Socialistų Partijos va

duose. Nesenai socialistų vadas Norman Thomas kalbė
jo New Yorko Universiteto studentams. Savo socialfa- 

■ šistipėj kalboje jisai iškėlė sekamus obalsius: “Amerika 
atrado naują pasitikėjimą ir naują vijtį nuo to laiko, 
kaip atsirado Roosevelto! administracija.” “Prezidentas 
padarė stebuklus.” “Mes turime laukti”. “Dabartinių 
laiku streikai .nepatartina.”

Tai nachališkas Socialistų Partijos didžiojo šulo talki
ninkavimas Roosevelto valdžiai, kad padėjus jai pravesti 
“Nirą” ir “Naują Dalybą”. Kunigas Thomas varde ‘so
cializmo” liepia darbininkams pasiduoti valdžiai, tikėti 
jos malonei, atsisakyti streikų ir laukti rankas sudėjus, 
kol bosai nulups nuo *jų nugaros visus devynis kailius!

dobilu kvapo pilnas oras. 
*■.

Tarp eglių 4>us įrengtas ant 
pįeVo “flioras’’ šokiams. Ga
lėsite šokti ir linksmintis taip, 
jkaip "senam krajuj.” Muzika 
specialiai parengta mūsų žmo
nėms: viena orkestrą bus nak-

Belgijos sociaĮpątriotai. Taį t ką ir, žinoma, atsinaujinimu I Piknikui, o kita dieni

Važiuojant čia, apie valgį 
nesirūpinkite. Bus taipgi įvai 
rių šaltų gėrimų ir poilsiui švie 
žio šieno.

Atsivežkite vaikus, draugus 
ir drauges, apetitus ir blanke- 
tus.: v ‘ ;

Šokių pradžia subatoj va- bedarbių centras neturi įplau- 
kare nuo 9. vai., ir jie tęsis kų iš; niekur, <

O nedėlioj nias, susirašinėjimai ir 
šokiai prasidės nuo vienos va- mas organižabijos darbas pa- 
įandos po pietų ir tęsis iki daro lėšų, kurias reįkia su- 
nakties. Muzika grieš lietu- rinkti iš šiek tiek dirbančių 
viškus, angliškus ir farmers- darbininkų, 
kus šokius. x . . nigų neturi.

Mes aprūpiname tuos, kurie į draugės, būkite visi šiame pik- 
paremkite bedarbių 
Jie kovoja karty ir

I už visų darbo žmonių reika-

riotas, tas yra savo imperia
listų talkininkai ir darbinin
kų klasės išdavikas. Taip

, , . . _ tt i • j • • uieuiiagmiai. Geriausia šiuoelgesį kaizerines Vokietijoj įterpu p&ama gali būti pada. 
socialpatriotai. Taip darė ryta tai atsilankymu į pikni- 
Belgijos socialpatriotai. Tarką ir, žinoma, __
buvo linija visos parcjąvikįš- savo prenumeratų, kuoniet .ju
kos/Antrojo Internacionalo ,sios pasibaigia, ir gavimu 
vadovvbės .naujų prenumeratorių.

a JĮ- ‘ J-Lt L. .!’ šis piknikas tūri būti di- 
Antra, Prusėlka puikiai lūžiausias piknikas, kokį esame 

žino, .kad Sovietų Sąjunga .turėję. : Bus puikus progra- 
neda.r‘ė ir nedaro jokio bend-:'mas: dainos 3 geriausi chorai: 
ro fronto sų jokia imperia- 'Aido Chiras iš Brooklyno, va
istine valstybei Bet tiksliaiŽukui; Aido

faktą.paslepia, idant So-!vaujant a. Valinčiutęi ir Lyros 
Vietlį;Sąjtogą pastatyti ant Choras iš Shenandoah, vado- 
Vieh’os /papėdės su iniperia- .'vau j ant d. Ždaniutei. 
listinėmis rvalstybėmis,: ‘
rios grupuojasi 'ir ,v,kbnspi- 'apielinkių
moja viena prieškitą. So-I™ išgirsti dai-

1 ■nuojant Brooklyno garsųjį Ai
do Chorą.

Bus du kalbėtojai: “Lais- 
adm. P. Buknys ir. John-

ku-! Wilkes Barre, Scrantonų ir 
i darbininkai turės

kare nuo 9. vai 
iki tolimo ryto.

Ne tuo keliu eiti šaukia darbininkus Amerikos Komu
nistų Partija ir revoliucinės darbo unijos. Komunistų 
Partija šaukia darbininkus visur organizuotis ir kovoti,’ 

, streikuoti. Kiekvienoj dirbtuvėj, kiekvienoj kasykloj, 
I * kiekvienoj šapo j e, darbininkai privalo pasitarti ir ant 
£ vietos pastatyti bosams reikalavimus, ar tai algų pakė- 
i limo, ar sąlygų pagerinimo, ar valandų sutruųipinimo. • 
<; į; r’ 
fe ' •

vietų Sąjunga veda taikos
politiką. • Jinai nenori karo
ne su viena imperialistine ’vės” adm. P. Buknys ir John- 
valstybe ir jinai nedaro jo-py Orman, jaunuolių kapėto- 

‘ — ............ " 'jas.kio suokalbio su jokia impe 
rialistine valstybe. :■ «■

Atvirai už Amerikos 
Imperialistus / į

Pikniko vieta: Valley View 
Park, Inkerman, pai. Prasidės 

'10 vai. ryte ir tęsis iki vėlu- 
imai. • • į - ‘ /

Visi draugai ir draugės, da
lyvaukite. Atsivežkitę ir sa-

‘'Laisves” Rėmėjas.
Ar tai§pripuolamas. daly- vo, draugus bei pažįstamus. i 

kas, kad Prūsįika pradėjo : ; “Laisves” Rėmėjas.

<.

MHl

West Sidės Vernor H’y Be
darbių Taryba Rengia pikni
ką subatoje, 2 dieną rugsėjo 
(Sept..), Simano Urbano Par
ke. : 
landą 
naktį, 
biams 
gėrimai bus geri ir. pigūs. Mu
zika šokiams pirnlos rūšies. 
Pikniko atlikęs pelnas eis Cen- 

Į tro raštinės palaikymui, nes

Piknikas prasidės 2 va- 
po pietų ir tęsis per
Įžanga 10c; bedar-

i veltui. Užkandžiai ir

p palaikyti na-
• veda-

nes bedarbiai pi-
Todel, draugai ir

. - ”4---------—— ---------7-------------- |

neturi nuvažiavimui karų. At- nike ir 
eikite pas Lotuzą, 1035 Caniff kovas. 
St., prie Oakland. Iš čia išeis | 
automobiliąi ir trokši: vienas 1US, 
4 vai., kitas. 8 vai. subatos va
kare, o trečias nedėlioj prieš 
piet 11:30 vai.

KELRODIS: Važiuokite į

Kviečia Rengimo Komitetas.

Boston, Mass. — Rakan-
dų Darbininkų Industrinė

’ * ” Unija paskelbė streiką 20
šapose. Streikas paliečia

MOtaMMK

mutinės signalo šviesos, t.y., 
M-59; ten sukite po dešinei ir 
važiuokite penkias mylias iki 
pirmutinio cementuoto skersi- 400 darbininkų.
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, Look Out, East! 
Middle West is 
Through Fooling 
Around

LDS Youth
in the

Build the LDS Youth Branches!
Demand Immediate Cash Relief!
Fight the Militarization of—the

Join the Labor Sports Union! 
Build the Revolutionary Choruses!

THE YOUNG-WORKER AND STUDENT SECTION
SECTION II No. 188

MID-WEST CHALLENGE EAST IN LDS. r MINERS RECEIVE ’RAW DEAL” FROM
Brooklyn, N. Y., Aug. 11, 1933 Vol. XXIII, Daily JCV

YOUTH DRIVE PRESIDENT ROOSEVELT
ROSELAND BRANCH SETS OWN QUOTA

Listen to what the Vilnis Com
rades are saying:

“The Big Push is On! . ..
“The Mid-West district stands rea

dy to defend its laurels as being the 
biggest and best organized section 
in the country. 1------

“The East has been ridiculing our 
pasgiyeness, has chided us for in
activity, and now dares to throw 
an open challenge in our faces. They 
say we are stagnant, slow, and com
pletely asleep. While they are sign
ing up new members into the LDS 
Youth Branches, we silently sit“'by 
and watch their progress.’

“Awake! Awake, you Mid-West
erners! Rally your forces!. Make the 
East eat their words. Show them 
that we do not intend to be pushed 
out of the forefront. Let new LDS 
Youth members come rolling in! On! 
On! Mid-West!”

' The reporter immediately went up 
to the LDS Central office to see if 

~ any new branches have been organ
ized or new members have come in. 
No. Nothing out of the ordinary. 
When attention was called to the 
item cited above, the comrades in 
the office stated: “We. hope that fin- 

- ally they will aw,ake. They have 
been asleep 
Only, those 
the Chicago 
They were: 
Springfield.
about Town-of-Lake, Marquette Park, 
Kenosha, Gary, "Mnd a million and 
one other places ? Shall we have to 

.. send our people from New York to 
organize them? T hope that these 
ąrę not empty words.”

But Look! Page 2 of Vilnis, the 
Roseland LDS Youth Branch states 
that they are officially setting their 
quota to 15 new members. The Mar
quette Tarkitės are organizing a 
meeting' to form a youth branch, 

* and Benton and Johnston City are 
well on their way to be’ Youth 
Branches. That is the Spirit! Also, 
do not forget, by any means, that 
your branch is not’ registered in the 
graph in Tiesa unless the applica
tions are in the LDS office;

Open Letter to Knights of 
Lithuania

NEW YORK.—/The National 
Lithuanian Youth Committee has 
issued an- open letter'to the 
Knights of Lithuania Convention 
now being held in Chicago, to all 
Convention' delegates, anil to all 
Knights of Lithuania members.

This is a very important docu
ment and must not only be read 
by our comrades, but. passed on 
to the Knights of Lithuania 
members to be read. The Knights 
of Lithuania Members should read 
it and send in their comments to 
the Laisve, Tiesa and Vilnis Eng
lish Sections for publication. All 
comments will be published, pro 
or con, on the proposals set forth 
in the letter.

See page two for the letter.

“NIRA” AND UMWA AS STRAKEBREAKERS

Program of Activity being 
Sent Out

_ BROOKLYN; N. Y'.—/the Edu
cational Department of the Na
tional Lithuanian Youth Commit- - 
tee has fifialy completed‘the. “Pro 
gram of Activity” and it is being 
mailed out to the different co
lonies'. This program ~ is very 
important since it shows how' a 
youth branch should be organized, 
and how it should fupctibn..
. AIL the different colonies- have 
been waiting for,this, and if the 
new youth branches which- have, 
been promising to spring up do„ 
not, it will-not be the fault-of' the' 
National Committee;' So com-., 
radęs, those who think that a 
youth bi-ančh. should be , organized 
in their-town, write in for a copy.

Vet Demands Job from

for gftich a long time, 
places far away from 
Center have responded. 
Cleveland,. Detroit and 
What are they dęing

EXTRA :
BENTON, ILL.—LDS Youth 

Branch formed out of seven 
new members. Looks like 

. they have that “Mid-West 
Trophy”. Details in this weeks 
“Tiesa”.

tell

WHAT IS GOING ON IN 
SCRANTON

Here I am again, ready to
you some more about Scranton.

There are more and more people 
thrown into the ranks of unem
ployed. Also there is a lot of action 
taking place among the miners.

July 17 the miners from all over 
Lackawana County held a large de
monstration which was lead by the 
Unemployed Council. This mass 
meeting was held at the Court
house and over 4,000 demonstrators. 
participated. There were over 3,000 
spectators This demonstration was 
held to show up the big grafter Boy-

Non-Union Shops Print ir. T1 T 
N.R:A. Blue Eagles with s —
U. S. and AFL ApprovalW “>WWbm™

-------- — " Another Worker Points, out Useless- i
Ever Ready Concern Pays $18

- . ;; per Week
NEW YORK.—With government’s 

approval, non-union printing shops 
throughout the country are printing 
labels and other N. R.. A.' insignia, • 
while the A. F. of L. officials direct 
and support the drive to put over 
blanket codes under the “recovery" 
act.

In . New York, the Ever Ready La? 
bel Corporation, a scab printing 
house, is printing the official N.R.A. 
labels by the millions,’„selling them 
to the bosses under the N.R.A. . ... ......o ___ _ __  ____ o

The workers in the Eyer Ready jf j get a job.tl refuse to starve or 
Label Corporation are paid aš low J stand on the bread line!- City Hall 
as $18 a we^k, though the printers’ or Bust” ~
union minimum is $55 a week. They 
work 48 hours a week..

1_________ _ ______ ,,__________
strike-breaking arbitrators appointed the cop io push the wheelbarrow to 
by President Roosevelt, is president the station house at Chestnut and

ness of Individual Action, We Must 
7Come in Masses,” lie SayS'

NEW.YORK.—An unemployed ex-' 
about- .35, pushing a 
containing a broom J

PITTSBURGH, .Penna.—The Strik
ing miners of Western Pennsylvania*- 
have' just received a'new deal from’ 

| President Roosevelt. It sure was raw£ : 
John L. Lewis, Pat Fagan, 
Feeney ...of the United Mine Work- 
ers of America and General John
son, Governor Pinchot, and Presid
ent Roosevelt all agreed to whip 
the militant coal miners back into- 
the mines. The miners bravely re
fused to go back and showed ex- — 

: ceptional courage in defying not on-. 
I ly John L. Lewis and the union 
' fakers, but the President and his 
National Recovery Act. They can 
only be congragulated in their milit
ant stand to better their condition.

John L. Lewis says he pledged his ... 
i “honor” to the president to see to 
jit. that the miners would go back 
. to work on Monday and in New 
York and all over the country, the 
capitalist lying press stated that the “ 
“end of the miners revolt-was.~a-- 
victory for the Recovery Act.” They 
thought that by mentioning Presid- - 
ent Roosevelt, that the miners would ‘ 
shiver, and meekly march into the ■ •* 
mines. .

Again, the UMWA has betrayed 
the strike- Again, as timesoefore, ‘ * 
the “Big Shots” have signed' agree- 

■ments for the union members', apd " 
what sell out agreements! Now . 
the miners are awakening. They are > 

' taking over the strike into their y 
own hands. The rank and file com-’7 
mittdes are beginning to lead._They - 
will see the strike through to lhe 7 
last drop of their blood. The. Na-- 
tional Miners Union is doing all 
within its power to help them out. j 
The young miners must particularly J 
do their share to build the Rank and • - 
File Strike committees. Roosevelt Is " 
an owner of Cotton Plantations and - 
the National Recovery Act is in his 7 

workers to such an extent that he 
will be" able to make more m< 
The coal operators have bought 
to do that too. ->

We urge all youth to write in 
their experiences on the present 
strike, on the picket lines and at.

serviceman, 
wheelbarrow

• shovel ‘and some " bricks, marched 
from 163rd St. in the Bronx at 5:30 
a.m. . yesterday to the City Hall, 
where he arrived at 10:30, demand
ing a job. "Police arrested him. 7

A sign carried on his back and 
one on the wheelbarrow said:

"This is -no stunt. I’m merely vnc — ... 
showihg that I am willing to work interest because it will enslave the

jin. uvuko a i -The worker resisted arrest, was
Major George L. Berry, one of-the manhandled -by the police, but forced

by President Roosevelt, is president 
of the Pressmen’s Union.

Berry and other high officials in 
the Typographical Union, affiliated 
to the A. F. of L., who Support Roo
sevelt’s slave code driye, keep silent 
while the government approves the 
printing of N- R. A. labels non-union 
shops.

Oak -Sts.. remarking that "It’s, the union ’ meetings.
first time I ever saw a cop work.” 

This' incident-.was pointed to by All youth, Unite in the struggleUlis imiut/iiu^was pviiivcu w 
another worker as an example of the f°r better conditions.
uselessness of individual action., The Daily • Worker, a workers’
“Only in’ masses by the hundreds of J paper published in New York says . 
thousands can we force the city to strike:
give relief or jobs.” .1- ' “ ' • • ....

I “After addresses by these harbing- 
t ~ ~ “ 1‘efš“'bf peace (Roosevelt’s and UMW-

No. 1 of the United Mine Workers found out that-Walsh stole money l-A-agents) at the expense of fhe 
of .America. There were very good form the Silk Mill’s union treasury : miners, several thousand strikers 
speakers who spoke by turns and and exposed him to the rest. .Walsh !.PickeJed: .

-then hit this fellow for exposing•-Guardsmen patrollihg . ___
very much enthueed with promises -J**- įiayonets and machine guns at. stra

14 but they do not know what wages 
they’ll get. J-There were twenty mills 

’ on strike and now these , mills are 
forming unions. 'Before our true,

aroused the true fighting spirit of 
the miners, and they all went home -

morning in the face of National 
with fixed*...

tegic points. .. ;
_ “There has never been in any Per

iod of the many militant mass strug
gles of the miners in this country,;

darity and rank and file initiative 
than* in this struggle. The hunger- 
and slavery program of the Roose- 
yelt administration, has struck a 
snag in the mine fields of West
ern Pennsylvania. That this,.is re
alized in Washington is to be seen . 
by the hysterical character* bf the 
Washington dispatches in the Pitts-

to elect Rapk and Filė' Committees 
at their different locals who would 
carry on the/work and in place of 
the big grafter Boylan.

There is also a lot of action taking fighters could get in for the leader“ a finer example. oL.thė splendid soli 
place among the silk mills here in ship -the- Central Labor Union had 
Scranton and nearby vicinities;- The. already gotten in to mislead. .
Bliss Silk Mill here in Scranton had Now there are many people join- 
been shut down for over a year and . ing the Unemployed Councils and, 
was just opened about , a month ago. ■I hope there will be many more soon# ' 
The workers went back to work for Let us all write to our paper tell- 
very low wages. The Central Labor ing of what’s happening in different 
Union called the workers on strike cities, and also let us not forget 
under the leadership' of Walsh from"1 our motto—ORGANIZE and FIGHT!

-/•i '-vf'

Now there are many people join-

■>

One of the' strikers
Y '*■, *> -X ’ •>» 'Y'. •v-

. r-
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NEW BOOKS

Fascism Breeds War

U. S. Prepares for War

OF LITHUANIA MEMBERS

Brooklyn School Finances

General Secretary,

Govern- 
to keep 
In spite 
peaceful 
continue 

In the

The various cities are re- 
The public facilities in 

es cannot be used',“ or we either have to pay high fees or resort to 
Phis automatically “freezes Mit” all workers organizations due to 
trihrices. We propose that a campaign be launched immediately in 
ality, in every city, to open* these facilities to the youth. After

NATIONAL LITH. YOUTH COMMITTEE 
CALLS KNIGHTS OF LITHUANIA 

TO UNITED FRONT
Gorky on War

“And if war breaks out against 
the class for which I live and toil, 
I too, will join its battalions as a 
common soldier. I will join, not 
because I know it will be .victor, but 
because the gi^ht and just cause 
qf the working class of the Soviet 
union is also my cause, my duty.”

Thus writes Maxim Gorky in his 
new book On Guard for the Soviet 
Union, just issued by International 
Publishers. It is his unequivocal 
stand with the revolution which has 
made him beloved by untold millions. 
In his new book, Gorky exposes the 
danger of war and calls in clarion 
tones for the defense of the Soviet 
Union. (International Publishers, 
381 Fourth Ave., N. Y., Board $.75, 
Cloth $1.50) * '

This shows what conspirative measures have been taken to prpvoke war 
for the repartitioning of Europe, This means a new bloody imperialist war 
and the imperialists such as Mussolini, Hitler, .Pilsudski, and;Ramsay Mac
Donald have agreed to the plan.. The age old .slogan “Thou shalt not kill” 
is already a ’thing of the“past AU over the world, youth is raising a 
mighty protest against beingz used as cannOQ fodder for the Imperialist 
wars. The Knights of' Lithuania, aš well as other Lithuanian Youth Or
ganizations, must also take a stand on this question.

There is the question of Uhemployement from which many of your mem
bers suffer. We wish to have the convention endorse the proposed Work
ers Unemployment and. Social Insurance Bill which has been proposed to the 
United States Congress. You ; may say that the government is “broke” 
and cannot establish this. But the fact remains that if the war fuhds and 
all the rich who make over five thousand dollars per year (approximately 
$100.00 per week) be surtaxed-and the money be turned-over to the Un
employed -and Social' Insui’^h^ę'T'uiid, there • would~b?f"plenty of money. 
Such-a bill would not only lessen the war danger to a minimum, but would 
also -take, care of the millions of people suffering because of lack of em- 
ployment-'through no fault of their own.

Lastly, let us take the situation in sports. There are thousands of high 
school gymnasiums and public Sports facilities, 
peatedly cutting down on recreational budgets 
most' casi 
bribes. ' 
lack of f 
every loc 
all, oui' parents or \ve ourselveš'.have paid for them in the form of taxes. 
They are Ijulit for us to use, then why can’ we use them ? We must all 
unite on these important issues and daunch a tremendous campaign with 
petitions and delegations to those responsible for the denying of these fa
cilities to us;

Here are our proposals on those questions:
1. That the Convention of the Knights . of ,Lithuania endorse the U. S. 

Congress-against War and elecLLwo-delegates;'
2. ‘That the Knights of Lithtta^ą^ęj^užs^the Workers Uhemployement 

and Social Insurance BjR .'ah^.-plftilge-their" sup^d^t to see it through Con-.1 **h,«w*' ♦‘Ft'1. .

The Company Union. Under Cover of 
Industrial Recovery

In the chapter on The Company 
Union, in his book The Americaniza
tion of Labor, issued by Internation
al Publishers, Robert W. Duhn de
scribes the various types of com
pany unions and the methods used 
by the workers to fjght them. As 
one reads the chapter, is im-

Lesson 8, Political Economy, Ready 
x “Ecconomic Crises” is the subject 

. of Lesson 8 of Political Economy in 
the Marxist Study Courses, just is
sued by International Publishers. 
These study courses have proven to 

į be of great value in class work or 
individual study and the latest les
son is especially appropriate at the 
present time.

The chapter heads of Lesson 8 are
I. What is the Capitalist Crisis?
II. Bourgeois Theories of Crisis; III. 
The Social-Democratic Conception of 
Crises; and 4. The Marxist Theory

j of Crises. Lesson 9 will continue 
the discussion of crises, and Lesson 

*10 and XI, will complete the series, 
I take up the subject of imperialism. 
Į Lesson 7, which continue the dis
cussion of the Distribution o£ Sur
plus Value begun in Lesson 6,'will, 
be ready shortly. Each lesson is- 

Į sued in pamphlet form sells at 15 
cents and may be obtained at book- 

i shops or direct from the publisher 
i at 381 Fourth Ave., N. Y.

preparing for 
recently,, the 

'create, main- 
Japanese Na- 
will cost Wver

3. That the Knights oiL.Lithuaiua-Conyentjqp,, qhdbrse the campaign being 
launched for free use <rf gyms '^wmmittee of at least three to !
meet witlrthe National-Lithuanian to plan out the work ,
for the localities where>_we have. Jįriftn0he«’-in« order to see that these cam- j

Deal* Friends: ■ —
Most of you are young wprk.ers or sons and daughters of working class 

parentage. Therefore, it is very important that you, as youth organization 
composed mostly of young workers, should consider the following problems:

An Anti-War Congręsą iS'now being called for the Labor Day week-end, 
September 1-4, 1933 in New York City, It is. a well known fact, admitted 
by all the American newspapers, that United States and o.therl countries 
are preparing for war! This coming Imperialist War will be much worse 
than the last one of 1914-1918, due to new inventions in chemistry and me
chanical, butchering’ machinery. That the United States is 
war can easily be seen if we. read the newspapers. Only 
Secretary -of the Navy, ‘Mr; Swanson, stated that he will| ‘ 
tain, and operate a Navy second to none.” Immediately, The 
val General Staff announced a big building program which 
156 million’ dollars^' — - -<

We need only take a fe$ examples from Europe to see that there the 
nations: are on the brink of war. The shooting down of the Lithuanian 
Transatlantic Fliers, Darius, and Girėnas, according to the French newspa
pers, shows that the German. Fascists are well prepared against Lithuania, 
and other countries. ; .. ;

The Fascist countries are planning to take away the independence of 
Lithuania and unite it either with Germany or Poland. They arę planning 
to. take over a part of Soviet Ukraina and give it to Poland’s Imperialists, pressed by the .fact that everything 

described here is contained, in the 
Industrial Recovery Bill. - Company

( unions have been dressed in.“ flowing 
3—Laisvę . , • /
gowns by Roosevelt and again put 
on parade,

This Chapter, iš of special value 
now in helping to expose the Re-' 
Čovery Bill. ; Other sections* of the- 
book, dealing with the various me
thods used by the bosses in attack
ing the unions is also especially ap
propriate.

The Americanization' of Labor, 
$1.00. ‘ -

i Stalin to the Collective Shock 
Brigade Workers- ’

“The destinies of nations and of 
states are now determined mot only

• by leaders, but primarily and-mainly 
by the millions of toilers,” ’declared 
Joseph Stalin in a speech before the 
First All-Union Congress of Collect
ive Farm Shock Brigade ^Workers, 
recently held in Moscow.

“The workers, and peasants who 
without fuss and noise,” h(£ contin
ued, “build factories and works, sink 

] mines, lay railroads, build collective 
i' farms and Soviet farms who create 
all the benefits of life, who'/feed and 
clothe the whole world—these are 
the real heroes and the creators of 
a new life.”

It was in words such as these that 
Stalin imbued the delegate^ at the 
conference with a consciousness of 
the importance of their work and 
clarified them on their next tasks 
and the winning over of all thę peas
ants to the collectives.
| This speech is now issued ih 
pamphlet form and is of the great
est importance in gaining an under
standing of the process going on in 
the Soviet fields. To the Collective 
Farm Shock Brigade Workers, by 
J. Stalin, sells at 5 cents and may 
be obtained from Workers Library 
Publishers, Box 4.48, Sta. D, or "at 
thq bookshops.

- The recent' rapid spread of fasc
ism brings before us a serious pro
blem, one which is closely related to 
.war. It, means forced labor, militar
ization, -lower standards of living, 
.and the aęęęntuation of national hat- 
rets. It sets the people in one coun
try against the people in another 
country, and even exploits the in- 
.temal racial groups within each 
;country, instead of uniting them* for 
-joint action, to solve their common 
'problems. •

-BROOKLYN, New York.—The National Lithuanian Youth 
Committee has issued an open letter to the Knights of Lith
uania Convention, now held' in Chicago, for unity in action on 
the Anti-War, Congress, Struggle for Unemployment and So
cial Insurance, ^ree Gym Campaign, and for United Front 
Sports Leagues wherever possible^

The membership of the Knights of Lithuania is composed 
mostly of working class youth. 'The organization is a reli
gions one, ancC'cai-e should'-be taken by our comrades not to 
drive-them out of this united activity. The National Lithuan
ian Youth Committee calls upon all its forces in every city to 
cooperate in . drawing the K. of L. into United Front Activity. 
” The comrades should all read the open letter and plan a 
discussion at the next .‘meeting on how to adopt the work of 
their organization to include the Knights of Lithuania in their 
activity. Write your plan to the National Lithuanian \Youth 
Committee, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York. 1

paigns are dėveloped. . ..
4. To build wherever; possible;,Lithuanian- Workers sports leagues of all 

Lithuanian youth organiaatiommo- mat^er what-belief or affiliations the are.
We can only put these campaign’ aver if* we all, working class youth, 

work together, draw in ;b^^^6i^^0^anKations, and struggle together.
v Yours for United Action,

We must Act Against War
It is to accomplish this task that 

we unite in support of this Anti-War 
Congress. It is to formulate a pro- 

-gram of concrete struggle against 
these conditions that we appeal to 
the widest possible participation by 
the workers, farmers, youth, and 
by all opponents of war throughout 
the nation.

We call every organization to form 
united front and we appeal to 

-every Individual sincerely opposed to 
"war to begin immediately the work 
of building this /mighty rampart 
against the forces of war!

* We emphasize that the declara
tions of “peaceful intentions on the 

’part of the United States 
•ment cannot be relied on 
.this country out of war.- 
-of repeated statements of 
jntentiops,, all governments 
•to arm, to train, to prepare 
’United Statęs, the Roosevelt admi
nistration has systematically aided 
»and furthered preparations for war;
the concentration of the entire fleet 

-in the Pacific Ocean, the continued 
maintainance of armed forces in 

»China, give the lie tok the peaceful 
^declarations of our government.
- Under the guise of public works, 
‘the National Industrial Recovery 
-Act has become the vehicle for 
launching the building of a vastly 
larger navy along the lines demanded 

'by 'the Big Navy jingos; the wide
spread unemployment of youth has. 
utilized to Concentrate them in so- 
called reforestation camps, directly 
under the administration of the War 
Department, where semi-militarized 
conditions prevail; the military train
ing of youth in the colleges conti
nues; .and more and more, national 
holidays become excuses for glori- 
fyihg the armed forces and stimul
ating war hatreds. Throughout the 
country, hundreds of firms are busy 
shipping munitions and basic war 
materials to the warring countries in 
South America and the Far East. 
.With all this, the Roosevelt admi
nistration has developed centralized 
control along the lines of the War 
Industries Board of 1917. We must 
organize and act to save .ourselves 
from these war preparations and 
war forces certain to culminate in 
"suicidal international war.

Money has been coming in steadi
ly each day. There will be sufficient 
funds to complete the entire month 
of schooling. The following dona
tions have been received during the 
past few weeks:
’ ALDLD Br. 72—$1; G. Wareson— 
$1; J. Machinskas—$1; ALDLD Br. 
.1—$5.50; A. Dzevečko—$1; ,M. Dobi- 
nis," collection blank—$8; M. Ra- 
zanskienL collection blank—$3.95; 
P. Puodis—-$9; Student and Parent 
donations for food—$53; K. Mazys 
'—41; Sport Nite profit—$2. Total
ing-—$85.45. į

To the parents of the students, 
hearty thanks are extended. They 
fully realize the great amount of 
money necessary for the feeding of 
'the student body. Without these 
donations, we could hardly get

OPEN LETTER TO KNIGHTS OF LITHUANIA CONVENTION 
TO ALL CONVENTION DELEGATES: TO ALL KNIGHTS

National Lithuanian Youth Committee
~ .. ^.Johnnie .Ormar

R S.CONGRESS 
AGAINST WAR

*r
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YOUNG ANTHRACITE COAL MINERS The young miners, especially must 
remember that the company union 
is the employers latest and most in
sidious weapon in the battle to de- 

, story the real unions. The young
almost to the ton, or thought they miners should prepare to break this 
had. But they went all Wrong be- weapon and build their bwn unions
>cause they had not reckoned on the stronger.
non-union* miners of southwestern I Considering the fact that a third 
Pennsylvania who^.went on strike or more of the labor , forces of the
with their union brother, when the anthracite coal industry are young

i miners. The problem is evqr in
creasing in significance and we can
not ignore it. Just a few weeks ago, 
at a Rank and File meeting held 
in Shenandoah, a committee of ten 
we picked to go to Washington to 
present a code, and out of the ten, 
four were youth under 21 years of 
age. This committee is to go to 
Washington’ the same time that John

■ L. Lewis will be called to present 
a code, the miners here have also 
adopted a code to present to the N.

In view of the fact of conditions 
in the Anthracite coal field getting 
from bad to worse, the young coal 
miner in this country must be made 
aware that the industry in which 
they secure their living is a chro
nic crisis which will never be over
come as long at private ownership 
of this industry remains. The in
ternational situtation in the indus
try, “over production” the develop
ment of water-power used in the 
industries in the plate of coal etc. 
are some of the basic causes of 
this crisis.

The young coal miner must not 
misled or fooled by the illusions of 
the A.F. of L. bureaucrats and the 
LewiA machine of the U. M, W. of 
A. The young coal miners mušt pre
pare themselves to fight back 
against the operators offensive and

' the trade union gangsters as Lewis, 
Green, V/oll, Mušte, and others.

In schools they say that this is 
a democratic^ country and that every 
body is born equal, in this case ’the 
young coal miner must be an exep- 
tion.

Taking the question of miners’ 
children: statistics show that of 
about 82 babies out of every thou
sand in these mining sections die 
soon, after birth. This is 13 more 
than in the other state. Facts also 
show that a miner’s child is born 
with less opportunity for a decent 
life than most sections of the popul
ation. 'Why should not the minėr’s 
child have the same Tights .. to grow 
up ’and lįve under such conditions 
as will guarantee life? The Ame
rican miner is most efficient in the 
world. He produces more coal than 
any other miner in any other , count
ry Where the best coal is produced, 
that the minėrs children have the 
least chance for life. j

■ Law -y/ages earned by the father, 
are apt to be the.' explanation of 
nigh infant death rate. Low wages 
mean .inability to provide the en
vironment and nourishment which 
give babies a decent chance to sur
vive the most critical year of their 
existence. If, however, they do, 
escape the death grip of the low 
wages of their fathers and grow up, 
then what?’ Then df Course they' 
become young miners ari<U tace. the? 
rottenest conditions that thiš indus-1 
try has ever known.1 This is espe-' 
dally true at the pręsent time.

The mine owners are talcing ad-,, 
vantage of the situation ’ particular
ly in the Anthracite, they will re-i 
open the mipea in thę unjpn territory' 
once they ęan break the union and 
with the help of the present U- M. 
W. of A. machine break the union . 
scale and contract. In this, they are spirit of youth, opposed to' the com- 
• / . ... E______ _ ....I ~ -,T .

The young miners are working I workers, broken in health, tired and 
for 25% to 50% lower wages than į with no more hope in life, may pps- 
the adult miner, as .for instarfee sibly be confused and ’misled by 
working' bn the tipple 'or unloading 
slate, ^he adult worker receives 
$4.62 and the young wotkOr/is put 
in the ;'same place for the same 
work relieves $2.50. Despite the 
law, the operators and bosses take 
young workers from the age of 14 
to J6 years and lay off the adult 
workers because they don’t have to 
pay as much, and then the young 
miners are easier to speed up.

The young miners have been in the 
van for some of the hottiest fights 
of miners union Jjistory and young
miners will be the shock troops in' 
the fight of the future, The days 
ahead of the miners* union are days 
of fighting till the great one big 
solid union is organized.

Let us look back of the progress 
made by~ the young coal miners in 
the past. Shortly before the 1922 
strike, things did not look any*to 
bright for the union.

The National Coal Association and 
at that time Sec. Herbert Hoover 
of department of commerce, are 
complacently telling the public that 
the non-union coal fields and the 
stock dt coal on hand .would make 

įion etrike not such

call came.
.Next let us take the ' insurgent 

strike which took place in- the anth
racite in mid-winter of 1932 in 
which the youth played' a very 
important roll and took the strike 
over the heads of the officialdom 
of the U.M.W. of A. The .strike was 
a success and lasted- for. about two 
weeks until the officers of thę U. 
M.W.f of A. brought in?the state 
militia or cossaks as they are known 
by workers, spilling blood and 
as usual, the U. M. W. of A.1, 
broke up the strike, .and even to ' This is not only true of the An- 
date, the young militant workers thracite, but"of eyęry,section of coal 
are urfable to get work since the industry. The young miners make 
blacklisting ' took place. j UP a good section of the. miners’ un

Even at present-strike clouds are jion and .some of thę^ngt^^ightjng 
"pating over the anthracite, wage forces here. . . ?.

: thracite, but-;of every section of coal

floating over the anthracite, 
scale agreement with the operators 
is being broken in every mine every 
day, wages have been reduced in 
every day. . The operators have dras
tically reduced wages and made a 
scrap of paper out of the agreement,

Much more could be told of ’ the 
memorable strikes and also prevailing- 
conditions on the part of the young 
coal miners. But the thing now is ~ ,-----
rather to look forward than in the machine,;a hundred percent organ
past years. Bigger conflicts will ized Union.
need the young miners in the future. ■ r~‘

understand, they are the bone hnd 
MINING sinew of tomorrow’s' union. Upon

i their shoulders will. faH thię task of 
1 leading^ the .workers in . the future 
, struggles. They must/he?wfell pfe- 
j pared ;to; do .their work. „..

The Anthracite coal 'operators and 
owner^’ ’ire strong. BuK^iey are

* not so -strong "aš the miners if they 
Į will organize the fight? for'the con
trol of'.their jobs.

If. the. miners are to succeed in 
saving'their union and ’ establishing 
the conditions that will make for 
decent hying Then they--must oust 
Lewis and the traTle Union bureau
crats 'who ai;ę.«. choking the union 
now. But stilb the” battle is far 
from th0.1 end.....T^e Anthracite Coal 
Combine is a great machine.- It can 
be diet only by an equally powerful

The ^young'Tfiiners muši study and

COMPANY UNION VS
____ YOUTH

The company union is also one 
of the most effective propogarida ; 
agencies of the mine owners.) 
Through efficiency committees, etc. 1 n 
they drill into the young workers 
minds various economic lies that 
tend to make workers lose faith in 
his strength and organized power. VI it „ ,Here I have referent to 'company One ^ord more. Every foot-loose 
night schools such As the Reading i“““.■“?* Coal Co. is having where worked,tot.be 
come twice a week to be taught, ! study.Jis mdustry.
firebossing, foremanship etc. A work- j “e .sh?P«
er who serves the bosses on one ! ™ othfr .mming industw^ntucky, 
of these coftfpany Unions is also sure 1 1 t an<*"**° er^.n. M^ere are 
to have certain special brtbings of j ®unm^ >*'& “<> injunctions and 
the workers." This schooling then <“4
in/the employes economies is one , fic“ ■ £“» h.ere. “ift?. Anthracite 

. ; . . - . 155 the.sdaategic battleg^umį of the
of the most pernicious aspects of the. A i - -1 z> 
whole . businesš’.. Thus, in many 
cases, the tool and succors of thė* 
company are used to serve’ the pur
pose of. the owners against the work2. 
ers- . ■?' ~ '

The company union has no appeal: 
to workers who know anything about 
how it has- operated in other fields. 
Particularly ai'ej the young workers 
who have the’ fighting aggressive

young ^miner who know

fUture/Z'
By Pej^lAnisick.

The “Tel-a-Alberter”I

? One day, I .happened to be chat
ting with Albert B.,One^of our 
noted 'tenors, about the wonders of 
science.; ‘Seeing/ that I was tremend
ously interested, hę nervously con-

trying to use the young coal miner. 1 pariy Union tricksr. Some of the old; fided that he had just invented .a.'
new scientific device, for looking 
fifteen years into-the future which 
he called > jthe . Tel-a-alberter.: Of 
course, . being naturally courjotis, I 
asked him > to demonstrate the pos- 
sibili$*es,, of;’ thiš hew artifice.' My- 
pleadings were not in vain7for I soon 
found, myself i at Al’s house.

Behind a -heavycurtain which he 
readily drew aside,' I saw the strang
est ^contraption. Al, with lense fing
ers Lhegan toad jugfr*a cliftl, while I, 
witIrrigid eyes on the screen, wait-. 

, ed. There flashed a light oh the 
idea of Screen and; the formations, at. first 

. blurred, took definite shape. " 
! It ^Was a skyscraper, unlike any 
that-have ever; seen in 'New York 
city dr ejseydierp, situated on a wide 
avenue bordered with tall elms. Be
fore me, the, picture flashed again 
and I saw, inside the immense build
ing, two men, with Jheir backs 
turned toward me working over two

I pictures, one a caftoon, the other a 
' wooodland scene. Just, then the

rule, but 
the foot*

I jumped 
the hand

longer under Capitalist 
that it had followed in 
steps of the USSR.

Shaken with emotion, 
up and vigorously shook
of my friend, the inventor. He asked 
if there was anyone else who I es
pecially wanted to see. Excitedly, 
I blurted out a long list of nw cho
rus friends,V but Al restrained me 
with, “one pt a time. You will get 
a chance to see all before long.”

Once more, he handled the dial, 
and once again a picture formed on 
the screen. Another magnificient 
building came into view with a! great 
sign on its side: “Laisve” The Lith
uanian 
longer 
Blvd, 
around the open doorway, 
which an illuminated bulletin read: 
“John Y— alive. Successfully reach
es Jupiter. Details in the Scientific 
Corner, of ‘Laisve.’ So, shy little ‘Sun 
shine’ has conquered his drawback 
and revealed his true courage and 
daring. The picture moved and' I 
found my eyes following a well dres
sed woman with strangely familiar 
red hair, as she walked down ri 
wide corridor and sat at a desk 
covered with many typewritten pa
pers. At once, I recognized her as 
Aldona, the pesky little alto who 
is always scribbling short hand oh 
the music sheets. I smiled to see 
that Al’s secret ambition (to be a 
private secretary in a big office), 
would be realized. ,

As I was thus reflecting, the door 
of the office opened and another df 
our group entered. This was none 
other than Frances, still a small but 
healthy looking woman. She went 
to the desk and began conversing 
with Al over a, certain sheet of 
typed paper. How well do I know 
of Frances’ vain effort to get a job 
this summer, of the many swimming 
dates she had to miss because of'a 
certain prospect found in the Help 
Wanted columns. And here she will 
be 15 years later typing the famous 
“English Section” for our dear 
“Laisve.” , • »

■ - . ’ - ' t 7

Again I looked at the screen, b|t 
it was dark. Unhappily L realize^ 
that that was all I was to see that 
day. Albert, wise-cracking, ordered 
me home. Reluctantly, I left the 
apartment, but not before I had ab
stracted from him the promise to 
show me more flashes next Saturday 
from his TeJ-a-alberter. , ,

Reporters’ Collectivė,

Daily.' The street was no 
Ten Eyck but Lenin Blvd. 
Great crowds were milling 

, above

Connecticut Youth School '

After a week of hard studying, 
we thought we would let you in o(i 
some of our secrets.

company trick?., But the “I(ed Blood
ed Young Worker^’ knows, "that his 
own strength lies in the;‘strength of. 
all the miners banded together not, 
in a dummy Union c0ntilled by the 
company, but in his organization.

We find - as thę. njjnes becomes 
more and more mechanized and they 
become more and mprę‘.Xįk^ifąCtories,- 
the mine owners will -try to intro
duce and in some $ace;s already are 
practicing “big , family” 
“unionism”,. R. is then. “Įlijįt the . 
young worker must be most vigil- ! 
ant in fighting for the real union 
that will win them their condition, 
the union which has already achieved 
by .victories to ^safeguard and pro
tect them and their families and 
which is none other then the NA
TIONAL MINERS union.

Let us look on the other end, Hthe 
council of efficiency,” the “Federated . __
Unions,” the “Arbitration committee” ' men- turned, around and I recognized 
are all names for the company as- .j two;.©? chorus boys, Ed. and. Walter, 
sociations. They are #11 part of . the riot riiuch Changed except for the 
prodigious open shop Anti-uriion ' dark mustache the latter was sport
campaign the mine-owners Will launch ' ing. Smiling they left the room by 
whenever they see a favorable op- , a door on which was printed Ed- 
portunity. These schemes must.ba.ward laridscapap and Walter 
resisted. manfully by all the m^ba .^mrtbori?. Mten>»aonrfI;
wbrW^ ^*have ;any ' Wk At once I

We’re sorry that two of our EDS* 
ers Iron) Bridgeport aren’t very in
terested in political economy. Do not 
forget that one can not live ori 
sports alc.ne. .

We wonder who Comrade Milton’S 
girl is ? Do not keęp us in suspenceį Joe. - I u .. . . . *

I

Imagine a YCLer spelling Mark, 
M-a-r-k-s!

Biruta and Bruno, what sort ft 
monopolies were you talking about 
last Friday night? Did you learn 
about them in Poleconomy?

Passing the pond one evening* 
someone from Stanford remarks^ 
“Listen to the lillies croak.”

We wonder why some in the ad- 
yauced class are there,, ap'd ęomę 
.that should be there aren’t.

Sil says:—“And so we started the 
Communist International.”.

Gordon:—“The Communist Interna
tional was started in 1917.” \

Gordo.n—why do ants tickle when 
they walk on you ? .

Hart—Because they’re hugpry, of 
course!
More gossip next week. Be 'care-

w1 A.* ■ ***4Ml
x
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CHI PS
By KA UNUK AND VETE

BROOKLYN, N. Y.—Our Youth 
School is almost over and the stu
dents are anxious to have it ex
tended for another month. The only 
reason wc can’t have it extended is 
a shortage of finances, 
es will just about 
end of the week.

Graduation exercises 
prepared by the student body, each I 
squad having its own special part 
in the program. Parents and friends 1 
of the students should not fail to be 
present Saturday night Many sur
prises await them, the students will 
show what they have accomplished 
during their month of training at 
the school.

“LAISVE”; August 11, 1933
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Comets, Grand Rapids, Mich-

j Hello, Everybody! The Comets 
' are in the “Laisve” again.

( Brooklyn Aido Chorus The brightest, spot around the
■ ■ school is John K’s face. Are they

It seems that the people that I that in Conn. ? I wonder.
write about can’t take it. They.
nearly went as far as lynching me 1 Three cheers for Henry Y., our 
last Saturday. They said that I had president. He certainly was a good 
too much love in my column. Is hold- president. Let s hope that next year 

I’ve held hands we’^ have ^mother just as good.

are being in love!

ing hands love? ... ....... __
plenty of times, but I’ve never bęen

, Let’s hope that when Adele B. and 
Venera G. get back tą. their colonies 
they’ll become good leaders.

I had a personal interview with 
i Frank (Old Maestro in poison) on 
I the bus going down to Cranford. 
Only he didn’t know that 1 was 
listening. Frank Says that he is 
still a babe at heartr He verifies 
this statement by saying that he 
still prefers milk from a bottle. and. gie and Jean? 
not from a cow. Who ever heard 
of'drinking milk from a cow. I’ve ’ Did you ever notice Ruth S. groan, 
heard of drinking cow’s milk but whenever she is called upon to re

cite?! However, slowly but surely, 
' : the right' answer comes out.

... i Mickey and the Mouse,

Frank W. has progressed the most 
in this school. He has the makings 
of a great leader.

It must be true that gentlemen 
prefer blondes. How about' it, An-

Here is one for the N.I.R.A.
In a small Pennsylvania town, a 

child was bom to working class pa
rents. Thie mother, being a strong 
advocate of the National Industrial 
Recovery Act, overlooking the fact 
that her husband has been unem
ployed for many months named her 
child Nira. Roosevelt, hearing of 
this,* sent the parents a letter of ap
preciation stressing thė point about 
the present crisis and the great im
portance of the success of the N.

Au8 “T- H® ,^8h.e<1 ~child health and a realization of ag jf you are asleep. Here is what could be heard then. . dkluA Gim/ina e» 4*1«a T D A a « <.•*"' . Y Į./ say when į was J -------------
asleep: “It is all right to get mar- | v»», -------
ried once in a while, and my, mother is getting tired ^of hearing about 
don’t mind in the least.” ~ ’’ ”

1 never drinking milk from a cow.

i Freddy wasn’t willing to take pic
tures because there., wasn’t enough 
films in the camera for all the girls 
he was with. (Notė f j Camera pack 
contains eight films .and we had four 
packs). . ’ “

DETROIT, MICH.

Cah you imagine it ?! The

The picnic which was given by 
the Lith. Art Chorus, ALDLD and 
the Women’s Alliance seems to have 
been successful.

And then there was Eddie, al
ways walking off with Ann, from 
Muskegon.

Joe Levans thinks Bertha is very 
charming in pink and white. Ask 
him.

I asked Eleanor’ what her “dream 
man” was like, and she described 
Pete W. to a “T.”

. • - r—.■■■■■■ I .. ..

Comets, did you notice the. long 
on Tony K. face Saturday nite, at . 
the picnic?

the great success of the N. I. R. A. 
.when she has reached womanhood 
and times and conditions were back 
to normal. He praised the parents 
for the worthy name the child was 
just given and their great interest 
in the N.I.R.A. should be an ex
ample for other working class fami
lies showing the contrast between 
Hitler’s proclamation for more births 
and Roosevelt’s encouragement for 
naming American babies after the 
N.I.R.A. 1

ex
ecutive committee forgetting a meet- 

; ing and then accidently getting to-
! When you want ft> hear dirt, act gether. “Ha, ha,^ ha,” was all that

I heard Henry say when į Was j 1 — ■ ’
asleep: “It is all right to get mai|- ! Oh, oh! So I hear that some*one

- Brooklyn this, Brooklyn that; or
.Chicago this and Chicago that; or, 

Lee. is getting exceedingly down- Cleveland this and that. Fellows,
hearted because none of the chorus you will just have to forget those
members buy the'literature. Come out of town girls you have met,
on, you singers, when -it comes to ■-yessir, or else the girls will get fel- 
buying-pops and chewiijg gum, you lows who do not go out of town, 
are the first ones there. But when i —.
it comes t<r buying books and maga- ! Do not forget, you Detroit Com- 
zines you .all disappear. - You ought fades, and the comrades of the whole 

I to be ashamed, ofx y^urselVe.s, > . J {<> a hio. mnnniiwhf
j ——r— ' -■ 'picnic at Dombrowski’s farm on Au-

Our showing, at Wilkes Barre, gust 12th and 13th. The admission 
must be bette’rthan it was at Cran- is only a small dime and the big 
ford. You singers - can* save your top starts turning at 4 o’clock in 
money and go; ..'If you. would leave front of Joe Latosza’s Hall, 1035 
off of gum and candy and pops dur- Caniff Avenue when the truck .leav^f 

you would for the picnic grounds. x

- Social committee, get together and 
plan some doing for the next meet
ing! We wanna dance.

How are the tickets for the school 
coming along? I hear Dorn sold 
about twenty.

The letters to our delegate to the 
National Eith. Youth Conference are 
coming as sure' as ever before. Are 
they not, Tony ? >,

I’ll sign off for now, and next 
time, I might have something to say 
if I’m not found out.

J A Comet.

Freedom^ Art Chorus, 
Montello, Mass.

September 2, 3, 4 are the dates for 
the biggest chorus picnic of the year 
in Massachusetts. >

An easy way to be fooled. • ,
Qne ' of our local party comrades 

had a grand scare and a sly trick 
put over on him. Unemployed, and 
out looking for work each day, he 
happened to get a job and was sent 
up to the factory immediately. The 
boss interviewed him and a salary 
of $22 was decided upon. The com
rade had to run a knitting machine at Wilkes" Barre,’they *are expecting I 
and, as he had no experience the i__ •„ *___
boss said he would show him how make 'a bad showing/ '
and, as he had no experience the

Montello’s Freedom Art Circle and 
Stoughton’s Lyros Chorus are put- 

the best that the public has seen. 
Just think. The committee in charge 
has watched carefully the outcome 

! of all the rest of the picnics-this 
lyear, and plan to make everything 
just a little better than the best in 
each one so far. | 

There will. ............. »
On September third, the skloks 

are planning to hęld a picnic ‘and ; 
not j' Hoping he reads this, we offer trying to get better than us, but 

our thanks to Comrade White for , we will show ‘en$| Just look at a
m; .

i vicinity, there is a big moonlight ting ail their energy in making this
• 5 _ ' X — - - V la. ------- am *A a* 4-1* ** la A 4*1* M M a.aaLl2 m

oij oi gum and candy 
ing chorus rehearsal , . 
have more than two bucks in one Be there, all of you. 
week. Come on, we must be- good be fun galore, my children.

Sr

much from us and we must

to work. Left alone, for a while, .
the comrade getting impatient Aufwiedersehen, see 
and seeing no other workers come in, week for the last time.

Aufwiedersehen, see

decided to look around and happen
ing to glance out the window sees— 
none other than a crowd of men and 
.women picketing the shop, 
comes alarmed and looks 
means of. escape. Finding 
escape at the rear, he gets 
the shop and walks around 
front where he finds the picketers. 
'Another suprise awaits him, he finds 
members of his own party unit pick
eting ./there. The comrade ex
plains his story to one of the mem
bers and comes to the conclusion 
that it was an easy way to be 
fooled into scabbing. The salary 
pl one was too good to be true!

you

Marge B.

his hospitality while we were in 
next New York.

He be- 
for a 
a fire 
out of 
to the

Brooklyn Youth School

If you want a bawling out go to 
Eddie G and he’ll give you h— 
free of charge. ,

Does any one know whefe Kay 
A. got Ms -beautiful sunburn Satur
day?""

By the way, comrades, who were 
at the conference, are you still work 
ing as hard as you, promised when 
you were in Brooklyn? Build our 
Choruses and our LDS Youth Br-es 
and get young workers'- from the 
factories and shops into these orga
nizations.

The Wolf.

PITTSBURGH LDS

The latest order of the mad-man 
of Germany with the Charlie Chaplin 

Any 
pow- 
thea- 
says

mustache is to ban cosmetics, 
woman with lipstick, rouge or 
det. will be excluded from all 
tres and Nazi-functions. He 
that women painted up like dolls 
canriot be pure mothers.

Who is the answer to a jnaiden’s 
prayer in the Youth .School? Yoo- 
hoo, Freddie. ' T /

Eddie S. is going around telling 
the girls that he*s off-for Africa 
next week. Don’t believe him, girls, 
he’s just’kidding. - t* .

The new! addition to our school is 
none other than the .brilliant Stan
ley P. ’ «*- ■ . '

I
Oh Boy! this heat is terrible 
must write something.

but

A modified blue eagle with ,a 
white band around its breast will be 
issued to employers who cannot tem
porarily enroll in the NRA. Some 
•alt should also be put on its tail 
in order to obtain the blue eagle 
quicker. Catch on ?

Do you know that Blue Eagle in
signias are printed by non-union la
borers by federal consent? Millions 
are printed by workers in non-union 
•hops who receive 16 to 18 dollars 
a week, while the wages for printers 
are 65 to 60 dollars. Another means 
ofexploitcItion—this time directly by

Walter S., ou? nize cave man, is 
becoming a good ping-pong player; 
Keep it up, Walter, the ping-pong, 
and not the cave man stuff.

the girls heave a sigh whenAll 1 _
Al .D. walks in wearing a blue bow 
tie. -•

The speakers class seems to be 
developing some good speakers, 
among them are: Florence S. Fran
ces g: William S. Zene B. Vito N., 
and John S. '

Anthony K. seems to be picking 
up in his studies.' Good work, mine 
•on.

Well, how did you like the movies Liaudies Chorus, 
we had on Wednesday night? Did 
some one say they were “talkies?” 
I thought that was only a lot of hot 
air given by our friend Art, the 
operator. Well, anyway we had a 
big laughing spell out of it.

I ■ / _________

\ Did you see the good looking mem
ber we have now. I mean Mary V. 
and she says she’s going to join the 
LDS. Good for you, Mary.

SPORTS:
Volley ball games between the boys 

and girls. s,.
Worcester xvs. (Stoughton 
Norwood vs. /Montello 
Gardner vs. the winners 

Basket ball (a new feature)
Worcester vs. Norwood 

Wrestling '
Tony Bizis, popu^ir young 
uanian Wrestler vs.
Worcester Man of Iron!

Field Events /
Dashes, Novelty races, etc,, ėtc.

Good prizes for all -winners will 
be awarded.

Musical pnpgram :< Choral singing 
by all New Engl rnd Choruses as 
Liaudies Chorus, Laurence, Mąss.; 
Laisves Chorus, Hgtferhill; Hudson 
Chorus, Hudson; A do Chorus, Wor
cester; LLR Chorui, Norwood; Lais
ves Chorus, So. Boi ton;. Youth Chor
us, Gardner; besit ės fhe different 
choruses from the Workers’ Music

will include:

nee, Mass.

choruses from the 
League.

Other attractions
Dancing thruout the day; a modern 
up-to-date Beer Garden, and our own 
carnival with prizes for various 
games of skill. The Best of food 
and drinks obtainable, 
be to New England’s
orchestra: Bert Orris and his Music
al Reviewers. There will be various 
surprises which the committee is 
not at liberty to divulge.

Listen, yousė guys, and youse gals 
—better hustle out and get more 
members for the youth drive, 
want to win' the trophy. Who said 
so? I said čio!

The ladles’ man, Walso, seems to 
get all the girls attention during 
meetings. Well, you can’t help that ’ seen such a varied program in one

[day? Anyone attending this picnic 
Do not take

We

Dancing will 
most popular

Where under the sun

Will see you in the swim 
you got your partners?

I wonder who is— . _
................... .

I will never forget it. Do not take 
Have our word for it, come out and see 

Let's go! .for yourself. Everyone you know
< Į will. be there/

6
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Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

SVARBI PASTABA
11’

Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

<1 >

pas

‘V

RemWioh Rand

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

Ave.
ir So-GREAT NECK, N. Y.

T.D.A. 48 kuopos men. susirinki
mas įvyks pirmadienį, 14 d. rugpjū
čio (August), pas drg. Kunigenienę,

“Laisvės” Administracija.

Works.
ši kompanija nuka-

žemiausio laipsnio

NEW JERSEY VALSTIJAI
Newarko Bedarbių taryba rengia 

pikniką nedėlioję 13 rugp, Aug. 
ant Chatham, N. J. Bus plaukimas 
ir kitokį sportiški gėmiai; geri už
kandžiai ir gėrimai. Turėsime pra
kalbų ir kitų svarbių dalykų.

Bušai išeis 10 vai. ryte nuo 264— 
15th St. Newark, N. J.

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

PIRMAS ISTORIJOJ ČIA 
TOKS LAIMĖJIMAS

Pirmą sykį Bridgeport© is
torijoj apie 150 darbininkų 
laimėjo streiką Mallen Bla

TYPEWRITERS
t

Klauskite Kainos,

kovingumą ir laimėjimus.
A. Mureika.

0

11 Brown ,Lane, 8 vai. vakare.
Susirinkimas bus labai svarbus. 

Todėl visi nariai turi neatbūtinai da
lyvauti, taipgi ir naujų narių atsi
vesti.

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

susirinkimas įvyks pirmadienį, 14 d.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks

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

SHENANDOAH, PA.
- APLA 4-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 13 rugpjūčio. 10 vai ryte. 
ALDLD kambariuose (Sweet’s Hall 
Room 4). Prašau visų narių atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių.

S. Kuzmickas.

Vien tik standard geriausios rūšies* medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BOR JOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

Org. F. K. 
(188-189)

HARTFORD, toNN.
Komunistų Partijos 8-tas distrik- 

tas rengia didelį pikniką nedėlioję, 
13 d. rugpj. August, Shulzen Park, 
prie Kenney Parko Hartford; pra
džia 1 vai. po pietų. Dainuos Ląįs-
ves Choras, bus geri kalbėtojai ir 

j sportiški žaislai. Gera orkestrą 
I grieš šokiams. Lietus ar pagada 

11UO piknikas įvyks, nes yra pakankamai 
pastogės. Kiekvieno lietuvio darbi
ninko būtina pareiga dalyvauti.

Komitetas.
(188-189)

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

U. ŠUKYS

Su Amerikos Org. Darbininkais Atsisveikinant
ą (Pabaiga)
Po kiekvienu svetimų elementų iš mūsų 

organizacijų išėjimu, mūsų organizacijų 
veikimas taisydavosi, proletariškesniu da
rydavosi. Šliupas, Sirvydas, Olšauskas ir 
jiems panašūs, iš mūsų organizacijos išei

dami, patriotinį šovinizmą išsinešė. Anto
novas, Kučinskas, Račkauskas, šeštokas j 
buržuazinį liberalizmą išsigabeno. Mi- 
cheteonas, Grigaitis, Bagočius su valdžia 
sandarbininkavimą, valdančiajai klasei šun- 
uodegiavimą, parsidavystės palinkimus iš
sinešė. Butkus, Prūseika, Strazdas ir kiti 
palaidumą, ištižimą, saumylystės ypatybes, 

♦ kaipo nuosavą bagažą, su skloka išsigabeno.
Mūsų, lietuvių darbininkų, judėjimas—mū
sų organizacijos išsivalė. Turėtų į tikrai 
prolbtarinį-revoliucinį veikimą įsilieti. Są
lygos mums sąveikia. Mūsų eilės dar kar
tą turėtų būti peržvelgtos ir darbas sulyg 
apgalvotu planu sutvarkytas. Mes esame 
kovojančios proletarinės armijos dalimis, 
turime veikti po viena mūsų įstaigų vado
vybe, kad mūsų darbas būtų našus, mūsų 
klasei naudingas ir harmonizuotas su visų 
darbininkų veikimu.

Šiuo tarpu vyriausiu mūsų visų darbinin
kų uždaviniu yra bedarbius į bedarbių ta
rybas organizuoti. Per tas bedarbių tary
bas šaukti visus darbininkus, dirbančius ir 
bedarbius, į bendrąjį darbininkų frontą 

w kovai prieš reakciją, už darbininkų reika
lus.

Lietuvių darbininkų judėjime turime or
ganizuoti darbininkiškąjį jaunimą į darbi
ninkų organizacijas, supažindinti su savos

'• T...... .  ■
- tęsėsi apie savaitę laiko; ir 

streikui vadovavo amato uni
ja iš Darbo Unijų Vienybės 

. Lygos.
! Molderiai išsikovojo pakelti 
net 100 nuošimčių algos, o ki- 

_ 'ti darbininkai 37 ir 40 nūošim- 
4 jčių, ir 40 valandų darbo sa- 

Streiko pasekmėje, 
^'kompanija taip pat pripažino 

komite-

turėtų nuo visokių technikinių darbų pasi-’ vaiįę<

bedarbių padėčia ir abelnu kasdieniniu dari ’dirbtuvės darbininkų 
/bininkų (mintyj turiu dirbtuvių darįininVtą, kurį patys darbininkai iš- 

kų) gyvenimu susipažinti, nes tas gyveni-' ’ 
mas nėra ganėtinai apšviečiamas.

Taipgi perdaug mūsų laikraščiuose abf ^e'streikT dalyvavo darbb 
strakčiai kalbama: “tas reikalinga, anas 'ninkai skirtingų ■ tautų—lietu- 
reikalinga padaryti.” Bet kaip tas ir anas.viai, lenkąi,. ispanai, negrai, o 
padaryti, nepasakoma. Gal daugelis visų' daugumoj vengrai, pas visus 
pasiryžimu griebtųsi ta ar aną darba pa- darbininkus buvo pasiryžimas 
daryti, jeigu žinotų, is kurio galo prade-ynorai> pasidgkavojallt vienybei 
dama ir kaip pabaigiama. Del to daug mū- lir vadams iš Darbo Unijų Vie
šų darbų palieka nedirbtų, o dar dau- nybės Lygos, kad mokėjo tvar- 
giau negerai nuveiktų. Planingumas ture- kyti savo reikalus.
tų būti vienas iš pamatinių mūsų darbuoP T°del čia aiški pamoka vi- 
tėj užduočių. Gyvenimas atnešė reikalą ką siein® darbininkams m darbi-

. . ? d mnkems, dirbantiems ilgas va-
nni'c uniL4i' tat v»rvi o narrn nro nocimo nlono ’ ■

išdirbkime, kaip veikti. Palikime praeičiai į 0 ypatingai Bridgeport© ir 
individualų veikimą darbininkiškoj darbuo- 'New Haven, Conn., moterims 
tėj, imkim kolektyviai veikti ir kolekfyviaiįū merginoms, kurios dirba po 
veikimą planuoti. Mėginkime naująjį bū- ir 80 valandų į savaitę,^ o 
dą mūsų veikime. Jeigu turime ka nuveik- R?una alg0,s $4, n /

' i , . .v . . rdziu sakant, bosai badu man
ti, suplanuokime, apgalvokime, susišauki- 'na tokiUs darbininkus.
me visus galimus sušaukti darbininkus, te-1 Draugai darbininkai, subrus- 
gul SU tuo reikalų susipažįsta, tegul išluk- jkime ir organizuokimės į in- 
štena jį, nutaria ir padeda dirbti tą, ką ’/dustrines unijas vadovybėje 
darbininkai nųį^s reikalingu dirbti. ' Darbo Unijų Vienybės Lygos, 

Mūsų masiniam veikime kartais social-’i/ur! jau yra J3ai0_..zlus savo 
demokratų taktika tebevartojama. Kar
tais einama į mases tikslu, kad ką nors iš 
tų masių gauti pirma, negu toms masėms 
nors bent ką duoti: prakalbas pasakyti, 
partijos vieną kitą darbą masėse pravesti, 
bet ne masių pasibrėžtąjį darbą dirbti. Del 
to kai kurie senojo tipo taip vadinami va-

isinnks is savo tarpo.
' Laimėjimas priklausė 
darbininku solidarumo. Nors

v

| HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas bus 

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

(187-189)

-------------------------------------------------------------- j.

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)

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

įvyks rugpjūčio (August) 11 d., 7:30 
vai. po numeriu 180 New York Avė. ''

Draugai, malonėkite anksčiau at 
eiti, nes yra svarbių reikalų aptarti 
^Jeužmirškit ir naujų narių atsivesti

K. Stelmokiene. 
(187-188)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 13 rugpj. August, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St., pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai dalyvaukite ir naujų atsiveskite. 
Yra daug svarbių dalykų aptarimui 
ii’ atėjo knyga “Spalis”, kurią galė
site pasiimti. Visi būkite, paskirtu 
laiku, nes mitingą turime užbaigt 
prieš 12 vai. ir važiuoti į “Laisvės” 
pikniką, kuris atsibus Inkermen, 

nors. veikti; pirma negupradėsimeplan^

klasės padėčia ir josios reikalais, įtraukti dai. ir pasakoja darbininkams, kad, komu- 
į kovojančių darbininkų eiles.

Turime pertvarkyti darbininkų laikraš
čių palaikymo ir platinimo reikalus. Iki 
šiol mums išrodydavo, kad mūsų laikraščių 
užlaikymas ir išplatinimas yra laikraščių 
administracijų išimtinu reikalu. O mes 

i darbininkai malonę darome administraci- 
> jeigu skaitome tūps laikraščius, lyg kad 
'skaitydami ne save, o administratorių į su- 
sipratrįfc^davesti taikytume. Darbininkų 
laikraŠ^al darbininkų reikalų nušvietimui 
leidžiami. Taigi darbininkų reikalų yra 
juos užlaikyti ir platinti.

Darbininkų laikraščiams reikalingos yra 
teisingos žinios iš fabrikų, darbaviečių ir 
abelno darbininkų judėjimo. Reikalinga 
sutvarkyti pastovus sistematingas jų pa- 
įaikymas ir platinimas. Darbininkų laik- 

‘ raščių užlaikymo ir platinimo reikalas turi 
būti pastatytas maisto, aprėdalo ir pasto
gės reikalų eilėje. Nes darbininkų judėji
mas be savos spaudos, kaip ir žmogus be 
maisto, negali gyvuoti. Spauda turėtų ju
dėjimui vadovauti.

Kalbant apie spaudą, reikėtų prisimin-

Kurie iš New York 
New Jersey valstijų samdo
te busus važiuoti į “Laisves” 1 
pikniką Philadejphijoje, ži
nokite, jog piknikas atsibus 
8 mailės nuo Trenton. Ne
samdykite busų į PhiladeL 
phiją, ale į Trenton, nes į 
Philadelįdiiją brangiau ro- 
kuoja.

Jei kurie jau esate pada
rę sutartis su busų kompa
nijomis važiuoti į Philadel- 
phiją, tuoj aus kreipkitės 
pas juos ir darykite sutartį, 
kaip augščiau nurodyta: į 
Trentoną arba informuo-

nistai ideališkiausi ir drąsiausi ant barika
dų kovotojai yra, bet ne kasdieninių kovų 
darbininkų judėjime vadai. Gal dėlto dau
gelyje atsitikirhų darbininkai ir nevadina 

omunistų darbininkais, o tik komunistais.
Eidami į mases, turime atsidavusiai, ištij 
kimai, teisingai tų masių kasdieninėse UŽ 
būvį kovose darbuotis. Masių pasibriež- 
tuosius tikslus (jeigu tie tikslai nėra prie
šingi abelnam darbininkų judėjimui, o jie 
negalės būti priešingi, jeigu komunistai ma
sėse dalyvaus) gyveniman pravesti. Tuo
met tik mes būsime masėse, o masės bus su 
mumis.

Juk vienu iš mūsų uždavinių yra’įgyti . j n v _
masių pasitikėjimą, pritraukti darbininkus a mai es uz 1 n
arčiau prie komunistų darbuotės, įtraukti į 
Kompartiją. Todėl- privalome vengti to; 
kuomi masės piktinasi, kas masiniame ju-į 
dėiime nenaudingu yra. Komunistai ir mū
sų simpatikai turi būti teisingi, tvarkingi, 
darbštūs,, punktuališki ir blaivūs. Tuomet 
tik turėsime teisę laukti darbininkų užsiti-
kėjimo ir masių šądarbininkavimo parfiji- Į 
nėję darbuotėje ir visas darbininkų judėji- 

ti, .kad darbininkų laikraščių redaktoriai mas eis tvarkingai, sulyg teisinga linija.

'Nashua, N. H., ir Apielinkės Draugai Kartu 
Važiuoja į “Laisvės” Pikniką Worcestery

NASHUA, N. H.
Rugpjūčio (August) 13 d., 

nedėlioj, našviečiai važiuoja į 
^“Laisvės” pikniką, kuris įvyk

sta Worcesteryj, Mass., taip 
>kaip ir kas metai; daugelis 

važiuoja mašinomis; bet ren- 
gią ir vieną didelį busą va
žiuoti į pikniką. Kelionė bu- 
su į abi puses tik $1.15.

Taigi, kurie norite važiuoti 
sykiu į tą pikniką, tai užsire
gistruokite pas draugus Z. Eg- 
erus ir V. Vitkauską po num. 

>36 arba 34 High St.

Draugai, kurie užsiregistra
vote bei užsiregistruosite, ne- 
pamirškite laiku pribūti ant 
36 High St. Kaip 10 vai. iš ry
to iš šios vietos išeis busas. 
Nesivėluokite, kad kitiems ne
reikėtų ilgai laukti.
.„Nąšviečiai taipgi atveš ir 

dovanų laimėti “Laisvės” pik-« 
niko dalyviams.

• Draugai ir draugės, taip pat 
iš visos apielinkės važiuokite į 
šį didelį pikniką Worcester, 
^lass.; ir mes visus Vežame.

V* Vilkauskas.

jo į streiką, nors ir be jokios 
organizacijos, Net sunku bu- 

'vo žiūrėti į tuos suvargusius ir 
nukamuotus darbininkus.

i Streike dalyvavo 55 molde- 
riaį (liejikai), pagelbininkai 

. ir kitų šios kompanijos depart- 
mentų darbininkai. Streikas

i 1933 m., Easton Baking Co. svetai
nėje, 36 N.-7th Str. Prasidės kaip 3 
, vai. po pietų.
i Draugai iu draugės!
i Visi skaitlingai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus nuominuojama 
centro pildomasis komitetas. Taipgi 
yra ir kitų reikalų, kuriuos reikės 
apsvarstyti. Todėl būkite visi.

Sekretorė.
(188-189)

Bridgeport, Conn., Geležinės Darbininkai 
Laimėjo Streiką su Dideliais Pagerinimais

(?) Iron
Kada 

pojo iki 
darbininkams algas, tad, nega«
lėdami pakęsti darbo sąlygų 
ir skubinimo sistemos, jie išė-

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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

SPAUDOS PIKNIKAI
SEKANTĮ SEKMADIENĮ

Rugpjūčio (Aug.) 13
Įvyksta du Dideli Spaudos 

Piknikai

Worcester ir Wilkes Barre
Publikai galima patarti, kad 

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

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

Z

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

Ignition Specialist

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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PARDAVIMAI Brooklyne:

Rugsėjo 10 d. visose Didžio-

St.
V

AUTOMOBILIU IŠVEŽTAS 
IR IŠMESTAS PASIRANDAVOJA .

Pasirandavoja fomišiuotas kam
barys., didelis, frontjnis, privatinėje 
šeimynoje; kaina žema, vieta tyki; 
prie elęveiterių ir’gatvekatių linijos, 
J. Miller, 80 A Aberdeen St., Brook
lyn, N. Y.* . , . * .. . t . *•

• jr • — '-'M * v> v V-z v* | *•-? J * * *-•

Įtarė, greitoj ateityj paskelbti 
moteriškų suknelių darbininkų 
streiką.

IŠRANDA V(MIMAI

PARSIDUODA: .restauraųtas greit ir 136 Irving Avė. 
už pigiai tam, kuris tuojaus pirks.

Biznis išdirbtas per daugelį metų ir 
randasi gėfoje vietoje taių) šapų ir 
netoli laivų prieplaukos. Del plates
nių informacijų kreipkitės rpas VI. 
P., 23 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

(187-189)

džiais, griežiant maloniai muzikai; 
galite smagiai pasišokti ir . linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus drau
gus. ir pažįstamus atsilankyti. Ska^ 
nių' užkandžių duodame ųž dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražūs paren
gimai, grąjys merginos muzikantės ( 
po vadovyste Marty Turuta. Jžanga : 
dykai. Antrašas, 131 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed- j 
ford Ave. Savininkai John Jurevich 
ir Tukienė.

šeštas Puslapis Penktad., Rugpj. 11, 1933

Naudos NRA prieš Ko 
vojaučius Darbininkus

<♦>

<♦>

Pasilinksminkite ir ■ į Kompartijos Rinkimų 
Paremkite Jaunuolius Kampanijos Veiksmai

NEW YORK.į — .Kdmunistų 
Partijos miestinių rinkimų va
jaus vyriausias. vedėjas yra 
drg. Carl Brodsky, 799 Bro
adway, Room 539, New Yor-. 

Proletariniai mokyk-! ke. 
• 1

gražią, Rinkimų kampanijai finan- 
savojsuot yra skleidžiamaš obalsis 

vaidinama —surinkt 20,000 dešimtukų, 
yajz-juž kuriuos galima būtų leisti 

ir apmokėti kitokias 
“Duokite dešimtuką 

kovai prieš bedarbių mėtymus 
iš namų!” '

Tūkstantis laiškų išsiuntinė
ta masinėms darbininkų orga
nizacijoms su atsišaukimais ir

Dar viena diena, ir užsi
baigs Brooklyno darb. Jau
nuolių Mokykla, šį šeštadienį, 
rugpjūčio 12 d., bus iškilmin
gos užbaigtuvės “Laisvės” sve
tainėje, 
los studentai suteiks 
įvairią programą tame 
vakarėlyje. Bus 
teatriniai darbininkiški 
deliai, sakoma prakalbėlės;: japejju^ 
.netruks dainų it muzikos. Ir 
visą tai patieks patys Jaunuo
lių Mokyklos studentai.

Jie tad nuoširdžiai kviečia 
visus senus ir jaunus darbinin
kus susirinkti tą vakarą į 
‘Laisvės svetainę; pamatyt ■ nurodymais, kas daryti, 

ir išgirst, ką tokioj mokyklėlėj 
jaunuolis per mėnesį laiko iš- j0 n3W Yorko dalyse įvyks 
moksta; ir priduot šiems Jau-j masinės konferencijos ryšyje 

>su rinkimų reikalais.'Už savai- 
Itės paskui bus visamiestinė

NEW YORK. — Buvęs 
miesto policijos komisionieritis 
Grover Whalen, kuris 1930 
metais darė’ kruvinus užpuoli
mus ant bedarbių demonstra- 

icijų, dabar yra galva Roose- 
Į velto NRA, arba “šalies At
gaivinimo 'Akto” privedimo 
Didžiajam New! Yorke. Jis 
atvirai pasisako, . kad vartos 
policiją, idant nuslopint darbi- į 
ninku kovas prieš tą ajdą, ku
rioms vadovauju komunistai. 
Jis pareiškia, kad 135/0QO 
dąrbdavių,. šjąme^ mieste: jj^įų 
pfistJjd; p'rio Roosevdltb ’ 
gramus.

Metalistai Laimėjo Kovą
NEW YORK. — 200 meta- 

linių lovų darbininkai, dau
giausiai italai, laimėjo streiką 
keliose šapose, vadovybėje 
Rakandų Darbininkų Industri
nės Unijos. ■ . ’ ; . ; ; .

BROOKLYN. — Nežinia 
kodėl II. Streit, 24 metų , vy
ras. buvo į svetiipą automobi
lį įgitemptaSi apkultas, nuvež
tas į į '.Bikhix Ųatką ir ištrenk
tas laukan. f'.1 . ■ > > ’ ■

<♦>

<f>

<♦>

Atsakymas Rooseveltui ir 
lyęracijo^treiklaužiam

Išvažiavimas į Forest 
Parką Sekmadienį

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MĄRČIUKAI
417 jUorimer S,treet,u-: ’ i . “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama antt

Į! Sekančių Stočių
i ’ I

Ii ' ■

niems draugams energijos to-' ■
Hau tęsti lavinimąsi reikalin-j paskuj
giausiuose darbininkam moks- i konf»rencija 
luose ir veikliai dalyvauti ko
vose už darbo klasės reikalus.

Patys dalyvaukime ir kitus 
raginkime dalyvauti šiame 
mūsų jaunų spėkų parengime, 
jų “gradžiueišin” vakarėlyj.

NEW YORK.------Laike
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
pikniko Pleasant Bay Parke, 
šį.sekmadienį, bus duota atsa
kymas į streikų laužymo po
litiką, kurią varo prezidentas 
Rooseveltas ir jo talkautojai 
iš Amerikos Darbo Federaci
jos. Tą atsakymą duos drg.

JONAS STOKES ;
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume^ 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton;
numeriu 

i.2 Marion Št., 
kampas Broadr 
way, Chauncefl 
Street stotis 

rooklyn, N. Y. 
aujoi vietoj 

st ’ i ja daug 
geriau' įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

STOKES
kampas Broadway

p

> Tą išvažiavimą bendrai ren
gia LDSA 1-ma kuopa ir Ten 
Eyck St. Bedarbių Komitetas 
rugpjūčio 13 d., nedėlioj.

' Draugai ir draugės, mes 
ruošiame parengimus, jnatyda- 
mi didelį reikalą. Kadangi 
vasaros parengimai jau bai- 

... . - . . . - giasi, o žiemos parengimai
Jack Stachel, veikiantysis sek- mums nelabai prieinami, tad 

pretorius Unijų Vienybės Ly- Bedarbių Komitetas kuo Ia
gos. “Daily Worker” redak-. šiaušia rūpinasi prisirengti' del 
torius Clarence Hathaway | žiemos> kad gaigtų pagelbėti 
kalbės’apie, to dienraščio svar-, j3ecĮafbiams. 
bą kovoj prieš rooseveltinę 
vergiją.

'Šiame piknike bu^ atvaidin- nedėldienio parengime, turėtu- 
ta pašaipa iš “pasaulinės pa-'me ten būti—Forest ’ 

... ,rodos”; taipgi bus darb. spor- ku ]inksmai prakišimnegu augstus^ laipsnius, tų> dainų, muzikos> - - • • ■
“ ■ kt. Kai kurios darbininkiškos kuOpą ir Bedarbių Komitetą, 

organizacijos,atvažiuos į pik- kuris^ga]ės varyti savo darbą

Augšti Laipsniai ir Gabumas Daily Worker 
Clarence

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

512 Marion St., 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts.1 
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

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic .Teatrą

F k ■ y ■ ’

Sergančių Vyrų ir Moterų 
ChroniškosLong Island Universiteto 

I prof. G. M. Quam atranda, 
kad įstojančiam į augštesnį 
mokslą studentui yra svarbiau 
turėt abelnai didesnius gabu
mus, i 
kuriuos jie gavo iš vidurinės 
mokyklos. Augšti laipsniai ne 
visuomet reiškia, kad studen
tui seksis mokslas kolegijoje.

Tokiu būdu, mes visi, kurie 
galime dalyvauti ateinančio

o o
t

I

Parke, 
s laiką 

ir paremsime LDSA pirmą New Yorkešokiai ir

Kviečia Rengėjai.
•j

Knnferpnnia nripš Amerilm Paklausančios unijos, šiandien EAST NEW yorko išva- I7.V. . . . L ?neS 0S yra, vienintelės, organizacijos, žIAVIMO KOMISIJOMS”
Kišimąsi j Kubą

tusios

Areštuoti Sulig NRA ( •
I?

156

zą teisme juos padėjo po $200 dir^s krautuvėse jr turiu daug pa-

O
ir

\

ir

•4

sunkią 
išnaudo- 
valdžios

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avėnue
(Arti Marcy Avenue)

• BROOKLYN, N. Y.

Šį nedėldičnį įvyks susirinki
mas‘E. New Yorko išvažiavimo 
komisijų; pas dd. Baltrušaičius, 
13 Logan St., Bkln, 10 v. ryte. 

a ;; i.. ;__
PAJIEŠKOJIMAI* • * ' ! . »

PATYRĘS mėsininkas “būtcher” rei-

LICENSES
BEER-WINE _

■ niką busais. pirmyn.
I Reikią; pąręmt;šį; Lygos pa
rengimą. Jinai ir prie jos ; .

BROOKLYN. — Keturi 
darbininkai1 vienoj dirbtuvėje 
tapo areštuoti, ir Bridge Pla- kalauja darbo. Per daug metų esu

UM II UBU L 1_1 -1—■■

[kraujo SPECIALISTAS
Gydau ūmias ; ir chroniškas* vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarai! ištyHmus Rradjo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

. Newy York, N. Y.
Valandos į'PriSmimof

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

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

tyrimo, ypač prie šviežių mėsų.
P. Bullot, 414 W. Berk St., Phi

ladelphia, Pa.
(188-190)

a; i

U.
' A- . ' ' $-• CVx*’

----------------------------------------------------------------------------------------------

'kurios ekonominėje dirvoje iš- 
l tikro kovoja už pagerinimą 
darbininkams sąlygų1.

Lygietis.
. 1 ' I . . ■ i ! n ■ I ;

Slapta nuo Bosą Remia 
Mainierių Streiką

NEW York. — Vienos dirb
tuvės darbininkai tarp savęs 
surinko $8.75 naudai streikuo
jančių Pennsylvanijos mainie- 
rių ir pridavė šiuo adresu: t

Barbara Hirsch, Secretary- 
Treasurer of the National Mi
ners Aid Committee, 445 W. 
21st St., New York City.

Aukas rinkdami, jie turėjo 
slapstytis nuo bosų, nes dirb
tuvėje dar neturi gana stip
rios organizacijos.

Draugai, remkite 
mainierių kovą prieš 
tojus, Lewisą ir patį 
terorą.

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

Rytoj Demonstracija prieš 
Fašistą Varomas Žudynes
\NEW YORK. — šį šeštadie

nį TO vai. komunistai ir prieš- 
fašistįnės organizacijos daro 
demonstraciją ant Whitehall 
ir South St., New Yorke, ir 
paskui prieš Vokietijos ir Ki
nijos konsulatus. Visi darbi
ninkai, kurie tik gali, yra šau
kiami susirinkti ir protestuoti 
prieš savo brolių žudymą Vo
kietijoj ir Kinijoj.

NEW YORK.—Priešimpe-
rialistinė Lyga ■ šaukiat ( ivištis' 
organizacijas siųsti po penkis 
delegatus į konferenciją, kuri 
bus laikoma rugpjūčio 16, tre
čiadienį, Webster HA11, llth 
St. prie 4th Ave., New Yorke. 
Prasidės 8:30 *val. vakare. 
Konferencija reikalinga, kad 
išvystyt minių kovą prieš 
Amerikos siuntimą karo laivų 
ir armijos į Kubą, kuri šiomis' 
dienomis verda darbininkų 
valstiečių sukilimais.

Kūdikis po Suolu Paliktas 
Požeminiam Traukiny]

HOBOKEN, N. J.—Požemi- 
niame traukinyje iš po sėdy
nės suole pasigirdo kūdikio 
verksmas. Atkėlus suolo Vir
šų, atrasta mergaitė apie 2 
mėnesių amžiaus. Matyt, ją 
ten paliko kokia bedarbė mo
tina.

parankos kiekvieną už tai, 
kad jie “drumstė” bei kurstė- 
darbininkus, sakė jiems kovot 
už sąlygų pagerinimą. Toj 
dirbtuvėj įvestas NRA Roose- 
velto planas. Todėl ji “šven
ta”.

Negana Išperka Audimų
NEW YORK. — “Textile 

Organon”, laikraštis audimų 
fabrikantų, sako, nors dabar 
daugiau audinių padirbama, 
bet nėra vilties, kad žmones 
greitu laiku juos išpirktų. Va
dinasi, audimo pramonėj kri- 
zis ištikro nepąsinaikįna.

NOTICE is hereby given that License Nd.
N. Y. 13-5992 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of. the 
Control Law at 436—4th

I ty, New York State.I bYkut coffee
873-r-53rd Street,
Arnmiri? i.....

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
; žymtiai' nupigintos ant visko* 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave1 Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00, .> , Patamayimas ųaująusios 
mados,; 193Š 1 " *y ? '' ;■..

Vyrąąis ' nukerpame plaukus ir 
apskųtame* batždas už 50c, vai
kams plaukų nukirpįmas 25c*

Mūsų, darbas yra artistiškas.

--------------------------- .t-. į. -----------A

■ .... ...į , r-T--!

Telephone Stagg 2-4409.

ARADZEVICnjS
LIETUVIS GRABORIUS 

, (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu-.

vėm, 
kiem
,402

Ligos Gydomos
7 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 Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ♦

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIšK^f 

D R. ZI NŠ‘ 
110 East 16 ST. N. Y 

tTarp 4th Ave. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

NEPAVYKO VAGIUI 
IŠTRŪKTI ' ’ ' 1

; BROOKLYN. — Areštuotas, 
kaip* nužiūrinlas automobilių 
,vagis, K. 'D. Everett,' prisitai
kęs drožė kumščiu į! pakauši

800 Šliurių Darbininkų 
Streikuoja 19-je šapų.

NEW YORK. — Trečiadie- 
nį streikan išstojo 800 šliurių 
arba “pantaplių” darbininkų, detektyvui, iššoko'į>dr lariga ir 
sustabdydami darbą devynio- ]eidosi bėgti. Buvo kitų po- 
likoje dirbtuvių. Dviejose iš (nemanų pašautas ir vėl suim
tu šapų, Vincent Horowitz ir įas 
Lučillė, dirbo 250 darbininkų.

Streikui vadovauja revoliu
cinė čeverykų ir Odos Dar
bininkų Industrinė Unija. 
Streikas apima vis naujas 
dirbtuves.

Supjaustė 20 Automobilių 
Guminius Ratlankius

BROOKLYN. — Naktį iš 
trečiadienio į ketvirtadienį ne
žinia kas supjaustė “tajerius” 
20 automobilių, stovėjusių Lin
coln Place, tarp 7th ir ' 8th 
Avenues. Tai daugiausia bu
vo brangūs poniški automobi
liai

išplodavo 
s u,d e g e $ 2/O; 0 Q (P v4 I ž ibiai o
valtyje “Glasco” prie Rocka
way Parko. , 

. --- .----------------------

Bus Dresireikerių Streikas
NEW YORK, — 500 dirjb- 

tuvių darbininkų pirmininkų 
........ .... :■■■-------------•----- »------ -7-1------------------

Alcoholic Beverage 
Ave., Kings Coun-

POT, Inc.,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby given that- License No.
N; Y. B-7565 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the' Alcoholic Beverage 
Control Law at 11 Fulton St., Kings County, 
New York State.

DOMINICK BERLINGIERI,
11 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-786 has been* issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 847 Flatbush Ave., Kings 
County,- New York State. . \ .

MIDWOOD CAtERERS, Inc* J 
847 Flątbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

------- ---------------- - ■; r,-;---- ?--- U' • .. yT-.
{ J • ,-Il | ; 5 ; ' A ) ' < ? * ' ■■ '-f Is

JBANK BY MAIL • >7
YOUH CHICK on i
n.O. ORDER DOES/rį^ į į Jį įjįį

graham AVE.BKLYN

to Succeed. Save(tequtarlu

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

f.

Išbalzamuoja ir laidoja numurusius 
ant visokių kapi'nių; narshmdo au- 
tomobiliGf) it1 Renetas'1 veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N* Y

INCMATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

UNDERTAKERS A N D: f M B ALM E RS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

. MUSU (STAIGA ATLIEKA^ SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ V1$U ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM PEIKIA. TURIM BRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMB?ULANS1NI , AUTOMOBILIU, 
KURIUO ĘATARNAUJAM NUVEŽTI V LIGONINĘ IR 
‘PARVERTI; TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DpVANAI.
j VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PAtARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
t ; . TELEFONAS (UEKAD NEMIEGA.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
, ANTANO ADOMĖNO

BELMONT RAR & GRILL
Bus puikiai priimami svečiai, seni pažįstami ir nauji, kurie my

lės su mumis susipažinti. J b '

Atidarymas Sukatoje, 12 Rugpjūčio (August)
1063 Belmont Ave ir Kanapas; Crescent Street

BROOKLYN — EAST NEW YORK -
Bus šalto alučio ir gardžių ųžkandžlų{ jViėta m?Janiškai ] įtai- , , 

syta, patogi pasišnekučiavimam, atsivėdinimui šiltame ore ir pa
silinksminimui.' ‘ ‘ . ,, . ■

Kviečiame visus užeiti ir, laukšimė jvisų| į l j

Ęvergreęn 7-8738 j j j Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
i Carpentry, Painting 

Art Decorating
’ Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams , ,

, 51 iMeserole Street 158 South 3rd Street
, Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y

DR. HERMAN MENDLOWITZ
v . . . .. . . >ranesa visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

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

' '' arti Grand Street
' H < < Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos ndo 1 ild 4 kas dien, seredoins ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
J 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd 8t.

NEDfiUOMlS
10 iki 12 vai. ii ryto

;. .i*' x: <,: i ■ , ■ s
• L • K.**>'>* ji- '* V’’ '-ju '‘i' ’. č.Žv v M .




