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sius 35 metus laiko. Geras už- 
derėjimas javų ne tik pagerins 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
maistą, bet; jis duos progą ja
vus išmainyti užsienyje ant rei
kalingų mašinų ir kitu reikme- 
nų del darbininkų tėvynes. Dar 
daugiau, geras užderėjimas ja
vų sumažina imperialistams no
rą pulti ant Sovietų Sąjungos, 
nes jie supranta, kad ir karui1 
prasidėjus, Sovietų Sąjungoje' 
nebus bado, žinoma, tas ne
prašalina karo pavojaus, bet 
nors laikinai susilpnina.

Washingtono ponai praneša, 
kad Philippinų salų gubernato
rius padarė sutartį su Japoni
jos Mitsui Bussan Kaishra 
kompanija, kuri į Philippinus 
pristatys Amerikos armijai 
1,875,000 svarų cukraus. t

Imperialistinė Amerikos ar
mija Philippinuose gauna nuo 
Japonijos plėšikų cukrų. Bet 
už tai Amerikos imperialistai 
mainais duoda Japonijai gink
lus. Kiekvieną savaitę iš Am
erikos prieplaukų į Japoniją 
plaukia laivai su kanuolėmis, 
kulkomis, bombomis ir kitais 
ginklais. Ginklai naudojami 
pavergimui Chinijos ir ruoši
mui karo prieš SSSR.

New Yorke 1-4 dd. rugsėjo 
įvyksta prieškarinis kongresas. 
Į šį kongresą renka darbininkų 
organizacijos’delegatus. Iš An- 
glijbs norėjo atvykti į kongresą 
senas komunistas d. Tom Mann, 
bet Jungtinių Valstijų konsu
las nedavė jam leidimo. Tom 
Mann norėjo vykti kaipo vado
vas anglų darbininkų prieška
rinės delegacijos. ■ Imperialism 
tai bijosi darbininkų .protesto 
prieš ruošiamą karą ir todėl da
ro visokias kliūtis.

Tai jau ne pirmoji kliūtis. 
Pereitais metais Amsterdame 
įvyko viso pasaulio prieškarinis 
kongresas. Tada Hollandijos 
valdžia atsisakė įleisti Maksimą 
Gorkį su delegacija iš Sovietų 
Sąjungos. Kongresui buvo da
roma ir taip visokių kliūčių, 
bet jis įvyko gana skaitlingai ir 
viso pasaulio darbininkai pasi
sakė solidariai kovoti už apgy
nimą Sovietų Sąjungos ir prieš 
ruošiamą imperialistų karą jų 
pačių tarpe.

Pažadėjo, Bet Nedavė
WASHINGTON.—Roose-/ 

veltas ir jo administracija 
prižadėjo duoti del 6,000,000 
bedarbių darbo prie viešų 
darbų. Dabar komisionie- 
rius viešų darbų ponas Ickes’ 
paskelbė, kad iki šioliai dar
bo gavo tik 27,000 darbinin
kų. Vienas dalykas pažadė
ti, o kitas duoti. Visi Roo- 
sevelto pažadai nueis vėjais.

ĮVAIRIOS žinios
Albany, N. Y.—Guberna

torius Lehman paliuosavo 
17 kriminalių kalinių.

Cobh, Airija. James Gral- 
ton, airys, kuris yra Jung
tinių Valstijų pilietis, išde- 
portuojamas iš Airijos už 
komunistinį nusistatymą.

Rome. — Balbo armada 
parskrido atgal į Italiją. Ro
moje juos pasitiko 300,000 
žmonių. Balbo ir jo sanke- 
leiviai atliko 12,000 mylių 
oro kelionę.

P a r y ž i us. — Franci jos 
valdininkai ir ekonomistai 
abejoja, ar bus kas gero iš 
Robsevelto prižadų,

JAVU DERLIUS IR SOVIETU SĄJUNGOS 
TAIKOS POLITIKA

bijosi, kad SSSR, atsakyda
ma į Japonijos užpuolimus, 
nepaleistų savo orlaivyną 
ant Japonijoj ir nesupleš
kintų ją. Ypatingai jie ma
to pavojų tame, kad Japoni
jos mediniai n$mai—bus pa
šaras ugnies liepsnoms. Tam 
tikslui dabar ir buvo su
rengta milžiniški Japonijos 
manevrai virš Tokio miesto, 
kad išbandžius, kaip jie ga
lės atsilaikyti.

Iš‘vakarų pusės prieš So-

MASKVA. — Pirmu kar
tu į 35 metus taip gerai už
derėjo Rusijoje javai. Ge
riausi javai, jų nuvalymas 
jau daugiau kaip ant pus at
liktas. Kolektyvai ir Sovie
tų ūkiai yra sprendžiamoji 
žemės ūkyje jėga. Drgg. 
Stalinas, Kaganovič ir kiti 
Komunistų Partijos vadai ir 
darbuotojai aplankė visą ei
lę didelių ūkių.

Sėkmingas derlius duoda 
progos, pagerinti sąlygas vi
siems Sovietų Sąjungos gy-'i Iš‘vakarų pusės prieš So- 
ventojams. Maisto SSSR I vietų Sąjungą susidaro ki
bus pakankamai. Sovietų tas karo blokas. Vokietijos 
Sąjunga aiškiai mato prieš i fašistai derasi su Lenkija, 
ją ruošiamą imperialistų ka- kas liečia koridorių, kad 
rą. Tik todėl kitų šalių im- Lenkijai suteikus kitas vie-
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leido Japonijai užimti Man-|’ 
džuriją ir kitas Chinijos tas sako, kad Jap. 
teritorijas, kad

Buffalo, N. Y.— Lenkai 
rengiasi išstatyti į visas į 
miesto vietas lenkus kandi
datais. Buffalo mieste yra 
net 160,000 lenkų, tai yra 
didžiuma miesto gyventojų.

Bangkok, Siam. — Siamo 
karalius, kuris buvo Jungti
nėse Valstijose, įsakė pasta
tyti amerikoniško stiliaus 
didelį teatrų namą.

Užpuolė Bedarbius
TAMPA. — Bedarbių Ta

rybos buvo sušaukę viešą 
susirinkimą. S u s i r i n ko 
1,500 darbininkų pasiklausy
ti savo vadų. Susirinkimą 
užpuolė girta policija, pra
dėjo susirinkusius stumdyti 
ir mušti. Areštavo šešis 
darbininkų vadus, jų tarpe 
Paul Bland, pereito karo ve
teraną. Susirinkime daly
vavo daug negrų darbinin
kų kartu su baltaisiais.

Vokietijos Fašistų 
Lapeliai Austrijoje

VIENA. — Vokietijos fa
šistų orlaiviai skrajojo virš 
/Saltburgo miesto ir mėtė la
kelius. Lapeliuose jie šau- 

perialistai be pasipriešinimo' tas linkui jūrų. Maskvoje ya> Austrija nėra ne- 
I vienas užsienio karo eksper- prigulminga šalis, kad ji ne- 

\ štabas subudavota ant krikščioniš- 
paruošus apskaitliavo juk jiems už-.fcų pamatų, kad jai gręsia 

karą prieš SSSR. Vokieti- puolimui ant Sibiro užten- fįnansinis’ krachas, ir kad 
joj įsigalėjus fašistams, ži
nomame be pagelbos Ameri
kos ir kitų šalių kapitalistų, 
Japonija gauna naujus tal
kininkus prieš Sovietų Są
jungą. Pačioje Japonijoje 
viena grupė valdininkų rei- 
kąląųja skelbt kuo greičiau 
karą Sovietams, nes jie ma
to su kiekviena diena SSSR 
Stiprėjimą. Kita grupė bi
josi Sovietų Sąjungos galin
gos Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Orlaivyno. Jie

ka 2,000,000 kareivių. Sa- vienatinis Austrijai • išėji
mas, tai jungtis su fašistine 
Vokietija. Prieš fašistų or
laivių skrajojimą protestuo
ja Austrija, Franci j a, Ang
lija ir Italija. Kiek laiko at
gal fašistai patys mėtė lape
lius ant Berlyno ir -sakė, 
būk kitų šalių orlaiviai 
atliko.

ko, kad dar šiemet Japonija 
gali pradėti karą prieš 
SSSR. Sovietų Sąjunga no
ri taikos, jos politika yra 
taikos politika, bet jeigu im
perialistai puls, tai ji bus 
priversta gintis. Viso pa
saulio darbininkai bus ko
voj prieš savo imperialistus. 
Kiekvieno darbininko užda- 
vinis yra kovoti prieš impe
rialistų ruošiamą užpuoli
mą ant SSSR.

Japonijos Darbininkų

tą

NULINČIAVO DU NEGRU DARBININKU

MACHADO PABEGO-AMERIKOS KA 
RO LAIVAI PRIBUVO Į KUBĄ

HAVANA. — Kraugeris 
Machado, kuris buvo pasta
tytas per Jungtinių Valstijų 
imperialistus į Kubos prezi
dentus, pabėgo. Jis orlaiviu 
atskrido į Nassau miestą 
ant Bahamas salos. Sako, 
kad “vis myliu Kubą”. Ne
galėjo atsilaikyti prieš ma
sinį sukilimą darbininkų, 
valstiečių ir kareivių. Vie
nok Kubos darbininkai ne
daug laimės iš šių kovų. 
Kovos sūkuryje išžudyta 
daug jų vadų, kiti sėdi bas- 
tilijose. Tuom kartu buržu-. _vo— 
azija pakišo į prezidentus | imperialistai 
Dr. C. M. de Cespedes, savo 
kitą įrankį, kuris pirmiau 
buvo vienu iš Machado mi- 
nisterių. Jis laiko Kuboje 
karo stovį. Tuom metu re
voliucinės darbininkų unijos 
reikalauja pagerinimo dar
bininkams sąlygų, kitaip at
sisako grįžti į darbą.

Jungtinių Valstijų impe
rialistai, su Roose vėl tu, prie
šakyje, įsakė, kad karo lai
vai iš Florida prieplaukų 
plauktų į Kubą. Naikinto
jai “Taylor” “Claxton” pri
buvo į Kubą ir tsivežė 
kiekvienas po 50 marin 
išsodinimo. Kiti karo lai
vai greitai ruošiami. Roos 
veltas sako, kad tai nėra in
tervencija, bet tik apsaugo
jimas Amerikos piliečių Rei
kalų. Suprantama, už / to 
pasakymo slepias grobikiš

i žygiai. Kuboje Amerikos 
i turi įdėję 

$1,250,000,000. Jų rankose 
yra veik pfinai cukraus ga
myba, į kurią įdėta $370,- 
000,000. Radio, tabako ir vi
soje eilėje kitų industrijų 
Jungtinių Valstijų imperia
listai turi įdėję savo pinigus 
ir jų reikalus nuvyko ginti 
karo laivai.

Nužudė Kuboje Komu- Chinijos Raudonoji 
nisty Partijos Vadą Armija Nenugalima

Kovos Plečiasi I

HAVANA. Dr. S. Julio 
Melia nužudytas. Mella bu- 

ivo organizatorius ir vadas 
h Kubos Komunistų Partijos. 

Jį sušaudė Magrinatas, vie
nas iš Machado ■ budelių. 
Įnirtus darbininkų grupė 
užpuolė Magrinatą Pasaje 
viešbutyje, išvilko jį laukan

TOKIO. - Tik dabar ga- ir ™š§’ spardydami ir 
vome žinias iš Japonijos/™uskdam! PaSal‘als- 
kad rugpjūčio pirmą dieną ^“ai nudėjo ir kitą

Č. Komitetai galės pravešt 
jį gyveniman tik tada, jeigu 
su CK kooperuos .visi nariai.( 
Mes prą|ope draugus ir drau-,

Į įvykstantį New Yorke kon
gresą privalo pasiųsti delegatus 
kiekviena lietuvių darbininkų 
organizacija. Kitų kraštų dar
bininkai deda pastangas atvyk
ti į kongresą, nugalint vįsokias 
priešų kliūtis. Mes gi kol kas 
didelių kliūčių neturime ir pri
valome išnaudoti tą progą.*

Japonijos. grobikai pakėlė 
protestą prieš Jungtinių Valsti
jų itnperialistus, kad pastarieji 
drūtina Manila’tvirtumą Philip
pinų salose. Japonai sako, kad 
Amerikos grobikai, tvirtindami 
tą drūtvjetę, sulaužė Washing
tono sutartį. Dar niekados pir
miau pasaulyje nebuvo tiek 
daug priešingumų grobikų tar
pe, kiek jų dabar yra.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cent% 
ro Komitetas ruošiasi prie pa
gaminimo brošiūros apie Ko- 

* munistų Partijos istoriją ir ro
lę klasių kovoje, taipgi daro
me prisirengimus prie leidimo 
žurnalo ALDLD nariams ir drg. 
V. Kapsuko knygos apie Sovie
tų valdžią Lietuvoj. Tai dide
lis darbas.

Berlynas.—Vokietijos in
dustrija, imant ųž 100 nuo
šimčių 1928 metus, dirba 
ant 69 nuošimčių.

Cardiff, Anglija.—-23,000 
anglies kasėjų paskelbė 
streiką, reikalaudami pakel
ti jiems algas ir geresnių 
darbo sąlygų.

PASKELBTAS KARO
5 STQVJS ESTONIJOJ

Ęstoųijos ,val-

BIRMINGHAM, Ala.
Viešpataujanti klasė sutar
tyje su linčiuotoių gaujo
mis nužudė du negrus jau
nuolius ir trečią pavogė. 
Kiek laiko atgal areštavo 
tris negrus—Dan Pipen, 18 
metų; A. T. Harden, 16 me
tų ir Elmore Clark, 28 me
tų, kaltinant, kad būk jie 
nužudę baltą merginą. Įro
dymų viešpataujanti, klasė 
neturėjo. Bet juos vis tiek 
laikė Tuscaloosa kalėjirne. 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo pribuvo trys 
advokatai, kad paėmus tbylą 
į savb rankas. Teisėjas H. 
L.1 'Foster atsišakė jiems 
perleisti tą bylą, bjauriai iš
voliojo, : išvadindamas “lin- 
čio advokatais,” mat; jis bi-

; r TALIN
džia paskelbę karo( stovį.
Įsakyta paleisti visas, fašis^ . , u : r ,
tų, social-fašistų ir karo yęr •J0-’0’ a cia .n?^asi 
teran, organtaįįj.S; B.lo- antra pasau'imai gan, byla 
*.Koiįat, Partija |k„“? K«-
nuo senai veikia, sląptai. Su- i r0Jaun'“W ”yla- Kaaa ad . • i . • n m • | vokatai važiavo namo, tai jų

-Ihamą. Kiek vėliau atrasta 
25 mylios nuo Birmingha- 
mo, netoli Woodstock, nu
šautus negrus jaunuolius 
Dan Pipen ir A. T. Harden. 
Kol kas E. Clark dar nesu
rastas, sakoma, kad jis yra 
tik peršautas. Bet veikiau
siai ir jis yra kur nors nu
žudytas.

Šis kruvinas linčiuotojų 
žygis dar kartą parodo, 
kaip viešpataujanti klasė, 
jos valdžia ir gaujos puola 
negrus pietų valstijose. Jie 
atmetė Apsigynimo advoka
tus. Prieš juos suorganiza
vo gaujas ir kada vežė kali
nius į kįtą kalėjimą, tai 
gaujos gerai buvo painfor
muotos, kad žinojo kur*pa
stoti kelią. ' .

Karo Stovis Airijoj
-teiktos speciales privilegijos 
policijai. Krizis prasidėjo, 
kada Estonija norėjo par-

traukinį buvo užpuolusi 100 
baltųjų linčiuotojų gauja ir
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duoti du karo laivus Peru Srum0J0 ^uos
respublikai, fašistai tam pa
sipriešino.
............... .....  '■ ".--IB 

ges mokėti jūsų duokles ir kuo- 
greičiausiai siųsti jas į centrą. 
Jeigu mes negausim duokles lai
ku, tai negalėsime pravesti pla
no gyveniman. Reikia pasakyt, 
kad daugelis kuopų labai silpnai 
duokles mokasi, o tai negerai.

Šerifai iš Tuscaloosa pa
siėmė negrus į du automobi
lius ir vežė į Birmingham. 
Kada jie ..buvo pusiaukelyje, 
tai jiems pastojo kelią gink
luoti linČiūotojai.- Šerifai 
perdavė negrus žudytojams 
be jokio pasipriešinimo, ir 
apie tai pranešė į Birming-

DUBLIN. — Airijoj dar
bininkai vis labiau neapken
čia fašistus. Fašistai ruo
šėsi prie parado. Bet, žino
dami, kad darbininkai nepa
kęs jų, jie pareikalavo val
džios, kad juoš apsaugotų. 
Dublino mieste išilgai gat
ves laksto tankai ir šarvuoti 
automobiliai su s paruošto
mis kanuolėmis, kad nuslo
pinus bet kokį darbininkų 
išstojimą prieš fašistus.*

Japonijos darbininkai smar
kiai išstojo prieš karą. Po 
visą šalį masiniai buvo pą- 
skleista komunistiniai lape
liai ir plačiai išplatintas lai
kraštis vardu “Raudonoji 
Vėliava.” Policija dūko, 
areštavo šimtus# darbinin
kų, bet nepajėgė sulaikyti 
prieškarinius susirinkimus.

budelį Balmestą, kuris atsi
žymėjo žiaurumais prieš 
unijistus.

Mirtini Upės Šposai

SHANGHAI. — Genero 
las Tsai Ting-kai, komandie 
rius Chang Kai-sheko 19-tos 
armijos, kuris buvo pasigy
ręs, kad jam pavyko sumuš
ti Raudonąją Armiją, vėl 
prašo pagelbos. Jis prip 
žįsta, kad jo kareiviai neg 
Ii atstumti Raudonąją^ 
miją, kad abi pusės apsidrū 
tino ir eina aštrūs mūšiai 
Imperialistai buvo paskelbę, 
kad jie laimėjo mūšį ir Rau
donąją Armiją varo atgal, 
bet pasirodė, kad tai papra: 
sti melai. Sovietų Chinijo 
Raudonoji Armija yra ga 
linga tuomi, kad ji gina.dar 
bininkų ir valstiečių reika
lus ir visur gauna iš dirban
čių paramos.

Areštavo R. Cappelinį

S-BARRE.—Vai-WI
džios agęįntai areštavo mai- 
nieriams žinomą jų reikalų 
pardaviką, Rinaldo CąppėĮi- 
nį. Kaltina, kad jis išleisdi? 
nėjo neteisingas $10.00 ,bu- 
maškas. Cappelini yra bjau
rus mainierių priešas. Jis( 
su pagelba savo gaujų ne 
vieną darbininką skaudžiai 
sumušė. Savo laiku jis iš 
darbininkų buvo gavęs4 pa
sitikėjimą, kol pateko į uni
jos vadus. Vėliaus pradėjo 
pulti darbininkus. Dabar 
apgavimui mainierių jis vėl 
neva kalbėjo prieš Lewisą.

Hankbw. — Amerikos mi
sionieriai iš Yuanchow šau
kiasi, kad imperialistai juos 
išgelbėtų, ne£ tą,miestą už
ėmė Raudonoji Ąrmija.

SHANGHAI. — Didžiulė 
Yellow (Geltonoji) upė ver
žiasi atgal į savo seną va- . v. v . 
gą. Geltonoji upė iki 1852 Dviračiu Sužeistas Francuos 
metų plaukė į Geltonas jū- Prezidentas 
ras,, bet 1852 metais staigiai1 --------
pasisuko į šiaur-ryčius jr, METZ, Franci ja. — Metz 
nušluodama šimtus sodžių, mieste vienas dviračio va- 
įpuolė į Pohai užlają, apie žinotojas parbloškė Franci- 
125 mylias, nuo pirmesnės. jos prezidentą Leburn. Le*. 
vietos. Dabar’ Geltonoji upė (burn ėjo gatve prie savo au- 
pradėjo vėl veržtis atgal į tomobilio ir ant jo užlėkė 
Savo seną vagą. Jau 28 my- dviratininkas, 

.lias yra nuėjus sena vaga. 
Dedamos visos pastangos 
,sulaikyti,: nes tas grūmoja 
nušluoti lapie 2,000 sodžių 
ant jos Jtelio. Bet upė nu
gali kliūtis, išsilieja ir vis 
labiau veržiasi savo seno ke
lio linkmėn.

biskį sužeistas.
Prezidentas

Laužo Farmerių Streiką
ALBANY, N. Y. — Vieš

pataujančios klasės valdžiai 
ir grafteriams pavyko su
skaldyti streikuojančius pie- 

Paryžius.—Franci jos im- no pristatytojus farmerius. 
perialistinė valdžia išleido Viena farmerių vadų grupė 
ant 1,000,000,000 frankų sutinka baigti streiką ir pa
vertęs • lioterijos tikietų. Už vesti reikalų išrišimą guber- 
surinktus tų tikietų pinigus. natoriui, kuris, suprantama, 
bus mokamos pensijos per- stoja už grafterius. Suskal- 
eito karo paliegėliams ir su- dymas farmerių1 jėgų bus 
žeistiems. ių pačių nenaudai. 'jų pačių nenaudai. '
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ŠALIN IMPERIALISTU RANKOS NUO 
.,. KUBOS REVOLIUCIJOS!

Kubos darbininkai ir valstiečiai išvijo kruvinąjį darbi
ninkų mėsinėtoją, Machado (tarkit: Mačado) iš preziden
to vietop, Ipirią jis grobikišku, teroro keliu laikėsi per 
ilgą laiką.’ Tai didele Kubos dirbančiosios klasės perga
lė! Tki didelis laimėjimas! Bet revoliucija su tuo nepa
sibaigia; tai tiktai josios pradžia.

Koringoji Kubos darbininkų klasė, inspiruojama ir 
vadovaujama Kubos Komunistų Partijos, įiuri paguldė 
tiek daug savo geriausių narių kovoje su Machado' re
akcija, žygiuos toliau. Ji kovos už duoną ir žemę Kubos 
vargingiems farmeriams! Jinai kovos prieš’ imperialistus 
ir jų politiką Kuboje!

Amerikos imperialistai, kurie nuo senai pasidarė sau 
teisę kontroliuoti Kubą, kurių reikalus gynė kruvinasai 
Machądo, dabar bandys užslopinti bent kokį tolimesnį 
Kuboą dirbančiųjų masių laimėjimą; bandys užsmaugti 
revoliįiciją! • L

Prezidento Roosevelto įsakymu, jau siunčiama trys 
Amerikos karo laivai, kurių tikslu, pasak prezidento, bū
sią “saugojimas amerikiečių interesų Kuboje”, bet, iš tik
rųjų jų tikslu bus slopinimas bent kokio tolimesnio Ku
bos darbo žmonių laimėjimo. ,

Aniėrikos buržuazinė spauda kalba jau, kad Kubos dar
bo žmonių masės “laimėjo revoliuciją.” Girdi, nuverti
mas Machado režimo ir pasodinimaš į jo vietą de Cespe
des, yra užbaigimu revoliucijos. Bet De Cespedes yra 
niekas daugiau, kaip kitas bernas Amerikos imperialis
tų ir’Kubos fabrikantų ir dvarponių. Skirtumas tiktai 
tame; kad De Cespedes skaitosi liberalu, mokančiu šveb 
niau pakalbėti ir tuo būdu prigauti politiniai atsilikusius 
darbininkus. De Cespedes ’ gins Amerikos imperialistų 
interesus Kuboje taip, kaip gynė juos Machądo; jis sIch 
pins Kubos darbininkų klasę, kaip slopino ją Machadų.

TAMS ŽMONIŲ SUTEIKIA NAUJA GY
VYBE SU VĖLIAUSIAIS ATGAIVINIMO 
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sovskio Greitosios Pagelbos 
L i g o n inėj, Sucharevskaja 
Ploščad, Maskva, Sovietų 
Sąjungoj, išrado du naujau
sius būdus darymui' opera
cijų, ir nuo to minimas chi
rurgas pasauliniai pįgarsė-
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Atrodys- stebėtina , kad 
galima khaują išimti- iš* žmo
gaus, kuris tampa nelaimėje 
užmuštas ir jo kraują išlai
kyti “refrigeratoriuj’l ^šal
dytuve), kaipo paprastam 
namų “aisbaksyj.” Kraujo 
celės pasilaiko gyvos ir svei
kos iki trijų savaičių ar il
giau, ir po to ‘ šis kraujas 
tinka panaudoti kitam as
meniui, kuriam reikalinga 
daugiau kraujo jo gyvybės 
palaikymui. Šis būdas duo
da geras pasekmes ir šimtai 
gyvybių išgelbstima.

Kita operacija ant skilvio 
skaudulių. Ji taipgi turi' 
nepaprastai daug pasiseki
mo. Ši operacija sumažino 
mirtingumą iki nepilnų 2-jų 
nuošimčių, 1,500 . atvejuose 
paprastų įsisenėjusiu skil- j 
vio vočių ir iki 5 nuošimčių J

timetrų, kuris buvo miręs 
šešios valandos atgal. Už 
dviejų dienų minėtas žmo
gus atgavo pilną savistovu
mą ir, apleidęs ligoninę, su
grįžo namo,”

Tuomet bandymai ėjo vie
nas po kitam; į trumpą lai
ką. jau buvo pakartota virš 
pusė tuzino, ir visi iš tų pa-

operacijos ant skilvio skau
dulių yra paremta ant keis
tumų šios ligos. Beveik vi
suose atsitikimuose tie 

i skauduliai randasi vienoje 
pusėje skilvio ir prie dvylik- 
pirštės žarnos* per kurią 
maistas įeina į skilvį* •

Sulig daktaro Judino> ope- 
racijos-, prašalinamas visas 
paviršius, šis patyrimas 
parodo, kad-iš 2,000 atsitiki
mų tie skilvio skauduliai 
.daugiau nepasikartoja. Li
gonis, kuriam buvo išimta 
trečdalis arba pusė skilvio, 
ne tik gyvena, i bet taipgi 
džiaugiasi gera sveikata.

Vyriausia problema su 
skilvio operacijomis visuo
met buvo rizikavimas su

Daktaro Judino operaci- dirbtuvių, Ateina .ip prisirašo 
jos kambariuose visuojnet Prie N. T. sek-
norniališka tempe ratūra; Į^inga 
daugiau salta, negu šilta. 
Platūs ir augšti langai, 
per kuriuos kiaurai per
šviečia saulės spinduliai. 
Slaugės (ligonių prižiūrėto
jos) dėvi uniformuotas bal
tas drapanas; taip pat ap
sisiautę ir ant veidų retu, 
tam tikru, ligoninėms pada
rytu audkelu.

.Daktaras, Judinas papra-

ii pasiseks k' T. W. U. 
suorganizuot šilko dažymo 
darbininkus, tai bus didelis 
pliusas' delei N. T. W. U. ir 
viso šilko pramonės darbinin
kų judėjimo. Nes tai be galo 
svarbus faktorius yra šilko 
dažymo darbininkų Patersone 
kovoj prieš išnaudotojus. 
Dirbtuvės yra didelės, darbi
ninkų jose daug dirba. Ir jei 
visus šilko dažymo darbinin
kus išvesi į streiką, tai visa 
audimo pramonė tampa supa
ralyžiuota.

t

St>ai sėdį augštoj kėdėj; lai- Daug ir lietuvių darbininkų

, v. .. atsinaujina įr tuom -pačiu šaldytuve
Jis laikysis atsukęs valstybės mašineriją pries dideliam j kartu apsaugOja nuo .vėžio

cientų buvo mirtinoj pade-1, žmogaus gyvybe. Daktaras 
tyj. Bet jų1 gyvybė jšgehjė- judinas vartoja tik vietinį 
ta ii\ jie gyvena ir šiandien, kūno apmarinimą (tik skau- 

. Nauja gydymui metodą1 dančiąją vietą). Ir todėl jo- 
buvo labai pasekminga ir j° augštai.išvystyta techni- 
tuojaus buvo pastatyta ant naudojime šių. operaci- 
plačios skalės. Nuo pradžios H, duoda žemiausį žmonių 
j.930 metų buvo padaryta! mirtingumo skaičių.
virš 300 tokių kraujo perlei
dimų. Profesorius Judinas 
perstatė savo rezultatus už- 
sienyj: Paryžiuj, Barcelo- 
noj ir Madride.
Ne Stebuklai, Bet Mokslas

Kaip ir daugelis naujoviš
kų išradimų, taip ir kraujo 
perleidimas iš mirusio į pus
gyvį žmogų, pasidarė visai 
ne stebuklingu dalyku, kuo
met' šis būdas tampa išaiš
kintas šviesioj formoj.

Idant apsaugojus arba iš- 
padarytoms 700 operacijoms! Nikius kraują nuo sukopi
ant komplikuotų skilvio p^o, į kraują įdedama^ bo- 

.^kaudūlių. Gvarantuojama, 
Sad po operaęijai votys ne-

vargė įtrauktas dirbančiai Kubos mases, kaip laike Ma- 
chadd*

Jeigu buvusios' Machado režimui priešingos Kubos bur
žuazinės partijos šiuo tarpu remia De Cespedes, tai tasu, 
tikta} parodo, keno interesus josios gina. Tokiomis po* 
litinėįthis buržuazinėmis grupėmis yra taip vadinamosios 
ABC’grupės.

Be-abejo, Amerikos imperialistai, siųsdami karo laivus 
į Kubos pakraščius, skelbs svietui, kad tas daroma “nau
dai pačių kubiečių”, naudai “pačios revoliucijos” apsau
gojimui nuo “chaoso” ir “betvarkės”. Darbininkai, nesi
duokit savęs/apgauti tokiom kalbom! šarvuotlaiviai siun- 
čiamLta kad kriušinus Kubos darbo žmonių kovą už 
duonį h/žemę; už geresnę buitį, kuri šiuo tajrpu yra pa- 
sibai^unai sunki. • >

Jungtinių Valstijų darbininkai gali ir privalo padėti 
Kubdfc darbininkams jų kovoje už geresnį gyvenimą. Tuo 
reikalu Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išleido atsišaukimą į Amerikos proletariatą 
gelbėti kubiečiams darbininkams. Dalis atsišaukimo 
sako;*

“jįngt. Valstijų Komunistų Partija ragina pradėti , 
energišką vajų už išaiškinimą tikros tiesos apie Kubos 
kovaO Amerikos darbininkų Tnasėms, iškeliant tolydžio 
žudikiškus Roosevelto ir Amerikos imperializmo mierius.) 
Mes jaukiame plačiąsias mases vienytis aplink šiuos rei
kalavimus:

“1 j*Prieš imperialistų intervenciją Kuboje; prieš įVeb 
leso,’kaipo “taikintojo” įsikišimą; prieš ruošimąsi siųsti 
kar iįivus ir marininkus į Kubą (kuomet šis pareiškimas 
buvo;įrašytas, tai Amerikos imperialistai3 tiktai’ ruošėsi 
siųstįkaro laivus; vėlesnės žinios skelbja, kad nut^į* ' 
ta titttuojau pasiųsti tris šarvuočius į Kubos prieplau-

“2^Remkit visuotiną Kubos darbininkų streiką prieš 
karo’stovį, kurį palaiko valdančioji klasė!

“3. UŽ panaikinimą Platto Pataisymo ir už ištrauki* 
mą ginkluotų spėkų iš Guantanamo laivų stovyklos!

“4JRemkit Kubos Komunistų Partiją, kuri vadavau*

Pirmutiniai Bandymai ant 
Šunų

Daktaras Judinas pasako
ja, kad jo draugas profeso
rius Shamov, gyvenantis 
Charkove, padarė pirmus' 
bandymus perleidimo krau
jo po mirties. Shamovas 
dirbo su šunimis. Jis išėmė 
kraują iš negyvo šunies ir 
išlaikė 10 valandų. Po to 
įleido tą kraują kitam šu
niui, kuris buvo veik miręs 
nuo kraujo praradimo.

Tas pirmas bandymas bu
vo pasekmingas, nes šuva 
gyveno: Tęsė darbą tolyn 
ir pasekmės tobulinosi. 1928 
m. ■ profesorius Shamovas 
raportavo savo išradimą 
Trečiame Ukrainą Kongrese 
chirurgams. Po to liko už
duotis, z kaip pasekmingai 

! pritaikyti tą išradimą išgel
bėjimui žmonių gyvybių.

Darbo pradžią toje srityje 
tikrai buvo dramatiška. 
Mokslas turęjo imtis pu ne- 
žinyste; drąsiom vaidentuvės 
įskrajojimas, o vėliaus kant
rus jr rimtas patikrinimas,- 
patikrinimas... Ir taip ži* 
nojimo esjnė pasidaugino — 
mokslas dar vieną kovą lai- 

,mejo.
Pirmas Bandymas ant 

■" žmogausja masines Kubos proletarų kovas prieš Amerikos’ impe*-i 
riab^mą ir jojo vietinius agentus! ' ' ' > i Dr. Judinas sako: “Pirmą

“Reikia veikt greit! Siųskit Rooseveltui ir Kubos vai-: kartą bandžiau naudoti iš* 
džiai!< protestų telegramas! šaukit šimtus mitingų- atvi-. radimą kovo 23,1930*. Žmo- 
rame ore, kad suorganizavus masinę’ paramą augščiau [gus bandė nusižudyti. Žmo- 
išdėstįytiems reikalavimams! Šaukit masines, demonst-1 gus buvo veik visiškai nū- 
racijąs!* Rinkit aukas Kubos Komunistų Partijai/pa- stojęs gyvybės nuo nustoji- 
remtt Siųskit savo rezoliucijas ir laiškus į darbininkiš- mo kraujo, bet tuomet jam 
ką spaudą, nušviečiančius šiuos darbus! Ibuvo padaryta operacija,

“Darbininkai, parodykit savo solidary bę su Kubos re*1 per leidžiant kraują iš kito 
voliueiniais darbininkais ir farmeriais!” žmogaus 400 kubinių cen-

t t

ke darbo jo pirštai dirba mi
kliai, žinančiai ir be baimės.;
Jojo darbas yra chirurginis rinkai yra kviečiami stot į 
ir f kamplikuotas, reikalau- Nacionalę Audėjų Uniją su 
• 7 , . i , .kitų tautų darbininkais ir sek-jantis atsakommgumon-at-^į,,^. rengtis ateitjes ko. 
sargumo. Daktaras, su at- voms Nes tik organizuoti bū- 
silankiusiais pas jį pacieil- [darni geresnes gyvenimo sąly- 
tai$, apsieina šaltai, rinitai ,gas iškovosime/ 
ir draugiškai.

Jauniklis.
P. S. Šiam straipsniui in

formacijos imtos iš “Mos
cow Daily. News.”

PATERSONO, N. J, DARBININKU 
JUDĖJIMAS VĖL ATBUNDA

dium citrate” ir krau
jas laikomas, tam tikrame 

s, pora laipsnių 
augščiau, negu ka;d Jvanduo 
^pradeda pavirsti iddu; maž 
daug tokioj’ pat temperatū
roj, kaip paprastam namuo
se laikomam aisbaksyj. Ir 
tokiu būdu kraujo celės pa
silaiko gyvos.

Parankiau su Negyvu 
žmogum

Kraujas esti atsargiai iš
tirtas Wasermano būdu (tas 
ištyrimas yra visuomet rei
kalingas bile' kokiam atve- 
jyj kraujo perleidimo); 
taipgi padaromas pilnas 
bakteriologiškas ištyrinėji
mas, kad neatsirastų užkre
čiamų ligų pas tą asmenį, 
kuris aukauja reikalaujam 
čiam savo kraują.

“Žinoma, mes negalime 
imti tokios atsargos^ kuo
met mes imame nuo gyvo 
asmens perleidimui kraują”, 
profesorius Judinas nurodi
nėjo lėtąį. “Panašus krau-1 
jo perleidimas yra aktualiai 
pageidautinas. Atsitikime,, 
jeigu būtų reikalinga man 
ar mano šeimynos- ■ kuriam 
nariui, aš, geisčiau vartęti 
tokį būdą?.' . ,
Vienaš Negyvas Gali Išgel

bėt Dešimt Gy vybių
Šimtams žmonių išgelbėta

I . y . i ' • uiruLiivę uz,a<trv anų ueapruutJ-
gyVybės, kurie . buvo sirgę žiuoto- laiko ar tai svetimus

ttyma labai gerai. Nes dau
guma uždirba daug mažiau.

Užtai šiuo laiku Patersone 
streikai' nenustoja. Nors jie 
dalinai yra laimimi, bet. tik 
laikinai. Nes kuomet bosas 
būna/ priverstas pasiduot dar
bininkams, tai kiek laiko pa
dirbus dirbtuvę uždaro' ir, ži
noma, paskui atidaro dirbtuvę 
su naujais darbininkais ir su 
nauja mokesčia.

Ir' kuomet prezidentas Roo- 
seveltas pradėjo’ blofyt apie 
;‘vįsos šalies atbudavojimą/’ 
tai' didžiuma darbininkų' ta
po; apgaufį, ir džiaugėsi; kad 
jau'tikrai jų gyvenimo j sąly
gosi’pagerės. .U 1 J.

Tiesa, mes dabar dirbam 40 
vai. į savaitę vietoj, kur pir-

PATERSON, N. J. — Kaip 
jau Amerikos darbininkams 
yra žinoma, Patesonas yra šil
ko išdirbystės centras, ir Pa- 
tersono šilko darbininkai pra
eityje buvo karingesni, negu 
kitų miestų audimo darbinin
kai. Užtai Patersonas buvo 
pagarsėjęs po visą Ameriką, 
kaipo karingų darbininkų au
dimo pramonės centras. Ir 
dalinai tas buvo teisybė.

čia darbininkai yra atsižy
mėję dideliais ir karingais 
streikais prieš išnaudotojus. 
Todėl čia darbininkai uždirb
davo; žmoniškesnes algas, ir 
aįnt niąžiau^ mąšinų: dirbdaipį, 
negu kitų miestų darbininkai, 
toj pramonėj dirbą. Tai bu
vo laikai, kuomet Patersone 
šilko audimo dirbtuvės buvoj^n^ dirbom po 50-60 vai. į sa- 
didžiausios. Ir kuomet darbi
ninkai dirbdavo didelėse dirb
tuvėse, tuomet buvo geriau 
susiorganizuot į unijas, o or
ganizuoti būdami lengviau ga
lėjo atmušt išnaudotojų puo
limus. Ir bosam nebuvo leng
va užgniaužt darbininkų pasi
priešinimą, ir priversti buvo 
duot darbininkams žmoniškes
nį pragyvenimą. Todėl di
džiosios kompanijos iškėlė sa
vo dirbtuves į Pensylvanijos, 
New Yorko ir kitas valstijas. 
Nes tenai susirado neorgani
zuotus darbininkus, ir išnau
dojo iki gyvo kaulo. Užtai 
Patersone prisisteigė mažų 
šilko audimo dirbtuvėlių, ku
rios- vos tik po kelis darbi
ninkus turi. Jei kuri šilko 
audimo dirbtuvė turi 100 dar
bininkų,.* tai šiandien yra va
dinama didėle dirbtuve.

Dabar Patersone yra vadi
namos šeimynų dirbtuvės. Va
dinasi, bosas dirba su savo 

giminaičiais,, ir vos tik kelis_________  ___  _________
svetimus darbininkus turi. To-?skubotumu už-. mažiausį;..“atly-* 
del dabar darbininkams yra [ginimą.” Ir todėl darbininkų 
be galo sunkti kovot prieš iš-'kantrybė ’išsisemia. Nes be- 
naudotojus. Kuomet pirma Pa-i veik visų -šilko dažymo dirb

tuvių darbininkai jau streika
vo'. ■ f ■ ; n; ' f

t Nors ir nepilnai, bet visgi 
dalinai streikus laimėjo. Pil
nai negalėjo jląimėt fodel, kad 
darbininkai nepriklausė jokiai’ 
unijai.. Beft d&bar laike strei-

tersone unijos buvo tvirtos, tai 
šiandien yra jų h skeveldros. 
Ir kuomet tik bosai pajunka, 
kad darbininkai reikalaus di
desnės užjnokesties, tad arba 
dirbtuvę uždaro ant neaprube-

dirba šilko dažymo dirbtuvė
se. Todėl, ir lietuviai darbi-

Unijistas.

CHESTER, PA.

Kruvini Mūšiai' Darbininkų Su 
Kompanijos Mušeikom

Dar vienas įrodymas Roo
sevelto “gerlaikio.” Chester 
Sun Ship Building Co. būk 
buvo pakėlus algas darbinin
kams 10 procentą, kuomet 
Rooseveltas paskelbė savo 
New Deal ir sakė, kad duos 
darbą 6,000,000 bedarbių, ir 
prižadėjęs minėtai kompani
jai duoti dirbti kelis naujus 
kariškus laivus. Bet kadangi 
Pennsylvania yra republiko- 
niška, tai, girdi, ir nebus duo
dama minėtai kompanijai nei
gi Penn. valst. budavoti nau
jus laivus. Tur būt, Roose
veltas nujaučia, kad gali įbu- 
davoti republikoniškas bom
bas į laivo šonus. Tai yra 
naujos rūšies blofaš del dar
bininkų.

, Kadapgi kompaniją nęgavo 
naujų laiyų budayoti, . tai ji 
nukirto ^arfininkams 20 pro- 
ceąyų algos, ir pareiškus, kad 
tai’ 'darb' 'kaipo kėVštą Rbose- 
veltui.

Darbininkai suprato kompa
nijos skymus, paskelbė strei
ką. Ir streikas tęsiasi kelintą 
dieną. Kompanija greitai ap
sirūpino mušeikomis ir polici
ja, ' kad- sulaužius streiką. 
Penktadienį įvyko susikirti
mas tarpe streikięrių ir po
licijos ir mušeikų. Keletas 
skebų gerai apdaužyta, teko 
ir mušeikoms. Keletas strei- 
kierių areštuota.

Streiką patys streikieriai 
veda. Gerai laikosi ir pasi
ryžę kovoti, kol bus laimėtas 
streikas

Af

vaitę, bet mokestį mažai te- 
pakėlė, ir jieuždirbam dau
giau, kaip kad pirma uždir
bom ; gi pragyvenimas apie 
30 % pakilo. Todėl p. Roo
sevelto NRA atnešė’ dar di
desnį skurdą darbininkafns. 
Todėl šiandien Patersone dar
bininkai, kurie pirma ura šau
kė už Roosevelto “naują daly
bą,” jau tyli. O kiti sako, 
kad mus Rooseveltas bjauriai 
apgavo. Ir todėl streikai vie
nas po kitam kyla*; ir darbi
ninkai garsiai kalba, kad mes 
savo būvį/pagerinsime tik per 
kovą.

Tai šitaip dalykai stovi su 
šilko audimo darbininkais. O 
dabar kaip gi dalykai stovi į 
su šilko dažymo darbininkais? j 

Patersone, turbūt, yra di
džiausios šilko dažymo dirb- turėti diskusijas Atviro Laiš- 
tuvės. O jose yra įvesta di-j ko Komunistų Partijos. Mi- 
džiausio išnaudojimo sistema.' nėtos diskusijos įvyks rugpj. 
Ir kuomet kiek darbo randa-j21 dieną kaip 7:30 vai. va

kare, 726 W. Baltimore St.
Šios 'diskusijos labai svar

bios* keliais* punktais: kuomet 
Amerikos Komunistų Pkrtiją 
atvirai atsišaukia ne 
pjauti jos darius, bet ir 
Amerikos darbininkus, 
parodo,' kur buvo padarytos 
klaidos ir kodėl. Už- -visas 
klaidas K P ima atsakomybę.

Svarbiausias puiiktas, kad 
KP nepadarė padangos orga«> 
nizavime darbininkų pamati-

si daugiau, yra priverčiami 
darbininkai dirbt nesvietišku

Reporteris

BALTIMORE, MD. A

Diskusijos
ALDLD 25-ta kuopa nutarė

tik į 
į visus 
atvirai

įvairiomis ligomis—ypatin- darbininkus atleidžia, ir tuo- kų Nacionalė Audėjų Unija nėse industrijose, kaip tai plie- 
gąi aštraus kraujapludžio ir met jei ir būna vienas kitas 

. jie darbininkas, kuris- priklauso 
Šklifasovskio Ligoninėj be- ?rive lieka
panašiomis ligomis,

esant paliko sveiki. Dakta
ras Judinas apskaitliuoja, 
kad nuo staigios- mirties žu
vusio asmens paimtas krau? 
jas gali išgelbėti dešimties 
žmonių gyvybę!

/ Skilvio Išgelbėjimas
Technika šios ■ radikalės

šilko dažymo darbininkam at-'n<M kasyklų, laivyno ir sausže- 
mio transport-acijos*

Tad minėtas laiškas yra 
labai svarbus dokumentas 
Amerikos darbininkų klasei.

ėjo į pagelbą.' O Association 
Unija neparodė nei akių. Mat, 
AT S W U yra už Roose
velto NRA. Todėl dabar

_ ____ Nacionalei Audėjų Unijai (N. iTas laiškas turi būti diskusuo-
ima naujus darbininkus dariT. W. U.) tarpe šilko dažymo!jamas visuose mūsų susirin- 

darbijiinkų yra naujas lapas, kimuose, kad turėjus aiškų su
tapo pratimą tikslo ir mierių minė- 

T. W. U. to laiško.
grupės. Vienoj net 50 dar-

lieka priverstas 
jieškot kitur darbo, nes negj 
stovės prie uždarytos' dii*b£u- 
vės. Ir po kiek laiko bosas

už mažesnę algą.
Sėkmėje to, unijos-tapo iš-i.Tau keliose dirbtuvėse 

draskytos,, o darbininkų algos | suorganizuota N. 
tapo numuštos iki, žemiausio 
laipsnio.
tersone dąrbininkąs uždirba

Tad vis lietuviai darbinin-
Ir jei šiandien Pa- biniųkų įstojo į N. T. W. U.; kai dalyvaukite minėtose dis- 

% uždirba kitose kiek po mažiau. Bet’kusijose.
$15.00 į -savaitę, &rjau skai- kiekvieną dieną veik iš ‘ visų i . ' M. ž.

kitose kiek po mažiau
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IMIGRANTU PROBLEMOS
PERMAINYMAS VARDO gaudinėja žmones. Bet kiek- 

Klausimas. — Tuoj po at> v^enas supranta, kad amato- 
važiavimui šioje šalyje ašpaai nėra^reikalingi radio
permainiau savo vardą. Ma
no visi vaikai šiandien var
toja šitą naują pavardę. Ko
kį vardą turiu vartoti pilie
tystės popierose?

Atsakymas. — Po aplika
cija gali parašyti naują var-

Trečias Puslapis r*

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

-■

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

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KTSHON. Aptieknrius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Bosai Naudoja Visokias Priemones'

kymo užsienyj/ jeigu' tik se. Svetimi»studentai! tedlĮ’ tĮ ’ savo pir^^'' poį)i^a$ ID * JĮ' i f' CivaSLa
aplikantaš išbūna pilną me- vakacijos laiku dirbti.1 ' ~ ' New Yorke? t. ’ - DllūgCpUI vUlllL, uli vJKO LduZyilllll
tą užsienyj, kad nors tik 
vieną dieną viršaus, rokuo- 
jama, kad jo ' rezidencija 
Jungtinėse Valstijose natū
ralizacijos tikslams 
traukta. 7 
tas turi vėl išgyventi čio
nais penkismaetus prieš pa
davimą del pilietystės. Jo 
“pirmos popięros,” išimtos 
prieš išvykimą užsienin, nėr 
geros, ir jis turi išsiimti 
naujas “pirmas popieras.”

'• Į i ' i

t , NegaliAtsakymas. Į j
Ateivis turi paduoti Inten-'! 

; ei jos Deklaraciją tame dist-1
Mano vyras. rikte, kur jo namai randa-1 Rugpjūčio 9 d. prasidėjusia- 

Nes kuomet prašys ant-'me a(IatU pramonės darbinin-
I kų streike didžiuma iš strei- 
kierių yra jaunuoliai, tarp 14 
ir 18 metų amžiaus. Galima 
sakyt,‘kad jokiame pirmiau 
streike bei' darbininkų judėji
me jie nebuvo dalyvavę, bet 
nuo jų bosam dabar pasida
rė užtektinai karšta.

Nuo streiko paskelbimo die- 
pos streikieriai pasirandavojo 
susirinkimams laikyt L. J. V. 
svetainę.

Mitchell Bros. Kompanijos, 
bosai tuojaus norėjo patys mi
nėtą syętajinę nusirandavoti 
mėnesiui laiko; siūlė 50 arba 
60 , dolerių rendos, sakydami: 
Jūsų draugijos galės laikyti 
susirinkimus, kada jos tik no
rės; tik neleiskite laikyti su
sirinkimus streikieriams.

Bet tas bosam nepavyko. 
L. J. V. draugai atsistojo strei- ■ 
kierių pusėj; tad ponai gavo |

AR IŠDEPORTUOTAS AS
MUO GALI SUGRĮŽTI 
Klausimas. — i

per- išdeportuotas iš Jungtinių1 si.
Ir tokis aplikan-j Valstijų apie trys mėnesiai Irų popierų, turi tą pažymė- 

todel, kad jis nelegališkai ti, ir jeigu bando išgauti • 
atvyko į šią šalį. Ar jis ga
li sugrįžti? Jeigu gali, tai 
kaip greitai? Aš esu Ameri
kos pilietė.

Atsakymas. — Kongresas 
davė Darbo ministerei teisę

programoms. Y ra per
daug kuo geriausių artistų. 
Trys firmos, vartodamos 
New Yorko laikraščius tam 
tikslui, buvo nesenai užda
rytos. Tos firmos kvietė- 
amatorius ateiti arba nors 

dCbeTturiVaalškYnU, ko>ardus Pasiųsti. Kuomet 
del vardas permainytas tam > kas nors susmesė su toms 
tikroje vietoje ant aplikaci- f'rmoms, J°s patarė, kad 
A Turi užrašyti vardą, pe kreiptųsi '.prie jų jvar- 

dintų mokyklų pirm, negu 
ateitų į radio stotį, j Tos 
mokyklos gana pinigų lupo;
nuo šitų amatorių už visai ( Valstijas toliaus tęsti moks-! gU del kitų priežasčių su-

SVETIMI STUDENTAI ip a v e Irhtl išdeportuotiems
VĖL GALI DIRBTI

Klausimas. — Mano bro-

asmenims sugrįžti, jeigu iš- 
deportavimas perskaldo šei
mynas (perskiria žmonas, ;

lis nori atvykti į Jungtines vyrus ir vaikus), arba jei-l
VnlsHins tnliaii« fpsti moles-j

Jeigu pilnai neatsi- bereikalingas ir kartais lą. Jis neturės užtektinai. g r j ž imas pageidaujamas 
----- ----------------Su-, pinigų užbaigti kursą, nes; Tayo vyras turės išbūti iš i

kuris užrašytas ant tavo eu- 
ropiško pasportp arba para
šyk vardą, kaip .tyuvo (rašo
mas Europoje prieš atvažia
vimą. , 
meni, kaip vardas rašomas 
angliškomis raidėmis, t„_ 
užrašyk pagal skambėjimo. . . 
Atsargiai išpildyk šitą PimSus-' 
punktą, nes kitaip neras ta-;KUOMET PILIETYSTĖS . , . . ... .. ,. , , ,

KANDIDATAS IŠBŪNA kad jeigu ,tlk Jls dlrbs> tad 
UŽSIENYJ VIRŠ METŲ ! nebus ,skaltomas. studen*u, 

t I arba visai negales atvykti.
Atsakymas. — Pradžioje 

pereitų metų svetimi stu
dentai galėjo dirbti nors 
dalį laiko, bet sekretorius 
Doak atėmė tą privilegiją 
nuo jų. Bet nesėnei nauja 
Darbo ministerė ir naujas 
Immigracijos Komisionie- 
rius davė pavelijimą < sveti
miems studentams dirbti 
jeigu tik neturi užtektinai 
pinigų užmokėti savo reika
lingas išlaidas ir jeigu tokis 
darbas juos nesulaiko nuo 
pilno kurso dieninėse klasė- i mieste.

špygą.
Rugpj.,10 d. apie 8 vai. i$ 

ryto areštavo vieną organiza
torių Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, o rugpjūčio 11 dieną 
areštavo kitą. Užstatyta po 
$100.00 parankos ir buvo pa-* 
liuosuoti. Areštuojamų vadų** 
vietas užima nauji.

Streikas ir pikietavimas ei
na sėkmingai. Streikieriai; 
ga^una vis daugiau energijos 
ir pasitikėjimo laimėti streiką,/ 

A. Mureika.

popieras kitoje vietoje, tai 
teismas gali panaikinti pir
mas popieras, ir jis turės 
pradėti visą procedūrą iš- 
naujo. Jeigu gyveni NeW- 
arke, tai ir tame mieste pa
duok intencijos deklaraci
jos aplikaciją^

KADA KONGRESAS 
SUSIRINKS?

Klausimas. — Kai kurie
i žmones sako, kad kęngrer 

, .klaidingas pamokas. Su-, pinigų užbaigti kursą, nes j Tavo vyras turės išbūti iš I ®a? Prades posėdžius ■ gruo- 
į“i' prantama, kąd firmos už- aš negalėsiu jam daug pą-'jungt. Valstijų nors vienus! dz!°, m®n'’ kiti, kad sausio 

laikė tas mokyklas tik lupti gelbėti. Ar. jis galės liuo- metus. Išdeportuotas as-‘™elft įsakykite man, ka- 
r da is tikro kongresas susi

rinks ? ’
Atsakymas. — Po konsti-

su laiku dirbti šioje šalyje? 
Nekurie žmones man sako,

vo vardą ant laivo užrašų, 
ir negalėsi gauti atvažiavi
mo certifikato. ‘
KLAIDINGAI PADUOTA j gai man praneša, kad 

GIMIMO VIETA
Klausimas.—Kuomet išsi-

Klausimas. Manę, drau- 
aš 

negaliu 'prašyti pilųęs pi
lietystės, nes aš išvykau į 

ėmiau pirmas popieras 1930j^e^uv^ keli metai atgal, ir 
kad gi-'tenais išbuvau 13 mėnesiu. 

Bet dabar Ketinau anksčiaus sugrįžti, 
! bet Lietuvoje apsirgau ir 
'jokiu būdu negalėjau grei
čiaus sugrįžti. Turiu raštą 
nuo gydytojo tą užtvirti
nant.

Atsakymas. — Tavo drau
gai tau teisingai ..pataria. 
Nepaisant priežasties sulai-

Išdeportuotas as
muo gali sugrįžti tik po vie
nų, metų po išdeportavimo. 
Bet jis gali, jeigu nori, pa- .. 
duoti aplikaciją del jieidi. I tucijos 20-tu pataisymu, pn- 

. imtu pereitą vasario mėn., 
i k o n g r e s a s susirinks ne 
i gruodžio mėn., bet kiekvie
nų metų sausio 3 d. Laikas

mo sugrįžti čionais bile ka-i 
da po išdeportavimo, netu-i 
ri laukti metus pasiųsti to- ’ 
kią aplikaciją Darbo .minis- ..... . .
terei. Jis turi pasiųsti ap- nau^a* išrinktų senatorių ir

BROOKLYN LABOR LYCEUM
i i DARBININKŲ ĮSTAIGA

'Sales del Balių,' Koncertų, Bap* 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. i Puikus steičius sU naujau-, 
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. • .

KAINOS PRIEINAMOS \

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

sivedimo certifikatą, jo atstovlJ Prasidės ta _ pačia 
Amerikos pilietystės certifi- i diena. Toliaus, ateinantis 
kato ir gimimo certifikato1 prezidentas pradės savo ter- . ......... mino oniiain 90 U 109^7 vn

m., tai užrašiau, 
miau Austrijoj, 
man pasakė, kad ta maža •
vietelė, kur gimiau, šian- į
dien priskaityta prie Lenki- 

. jos. Ką tas reiškia? Ką aš
k dabar turiu daryti?

Atsakymas.
klaidos praeityje brangiai 
kainavo. Nes kartais reiš
kė panaikinimą pirmų po
pierų. Bet nuo liepos l .d., 
1929 m., tokios klaidos nėr 
svarbios, nes ateivis turi iš-

l sižadėti ištikimybės, kitai 
z šaliai tik su išėmimu antrų

* popierų. Bet klaidą patai
syk, kuomet paduodi fęrm 
A-2214, tai yra antrų po
pierų aplikaciją.
ANTRI MORGIČIAI NE

GAUS FEDERALIŲ 
PASKOLŲ

c Klausimas. — Turiu savo 
namą. Turiu pirmą ir an-

<^trą morgičių. Antras mor- 
gičius neužilgo išsibaigs. Ar 
aš galiu gauti paskolą nuo 
Federal Home Bank užmo
kėti arba išbaigti antrą 
morgičių?

Atsakymas.!— Po įstaty-
* mu paskolos duodamos tik 

vartojant pirmą morgičių,
.^jįkaipo užstatą. Jeigu abudu 

morgičiai neviršija 80% 
nuosavybės dabartinės ver- Į 
tės, tai gali permainyti abu 
dabartinius morgičius del 
vieno pirmo morgičiaus. Bet 
pirm negu darysi ką nors, 
pasitark šų vietiniu Home 
Loan Banku, kuris veikia', 
arba veiks tavo apielinkė- 
je, nes dabartiniu laiku tie 
bankai -dar neatidaryti.

AMATORIAĮ RADIO 
PROGRAMOSE t

Klausimas
laikraštyje apgarsinimą, ku-! 
ris kviečia jaunus amato-: 
riUS Kreiptis prie nekuriu j 1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
radin afnnin ir ii n roa riar- St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frank forde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 

autu oLUUiu, ii Jie idb pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

kopijas su jo aplikacija.

Tokios

□ n

• I

Mačiau

KUR PADUOTI INTENCI
JOS DEKLARACIJA

Klausimas. — Gyvenu 
Newarke, New Jersey val
stijoj, bet dirbu New Yorko 

Ar aš galiu išsiim-

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedėliojo, 3 Rugsejo-September, 1933

•*.

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.
Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO 

CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphi jos, vadovaujamas Valatkiūtės.

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

Bali

Iš R e a d i n go
Jaunuoliai su
P hiladelphijos
Jaunuoliais los
, Base

Risis J. Bago< 
čius su Charley 
Vasil kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galuper

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

2. ELĖKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanoju John Bukenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.
' iii i t) ' f ■ > •

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

420 So. St., Phila., Pa.
VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS IŠ ŠIŲ VIETŲ:

bų. Ar galima tais apgar
sinimais pasitikėti?

Atsakymas. — Sunku ką
nors sakyti apie tuos ap-1 KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš .čia imkite karą No.

Al n t t____ 2 — X.’../x1.Uz, 41x1 TX Xir* Vv* ilzr\ V*iic?ai ninroa i norlro

garsinimus. Pirmiaus rei-1 
kia ištyrinėti visus tuos ap-1 
garsinimus.
tokių apgarsinimų tik ap-;

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

šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su bu sais. Programa bus įvairi ir turtinga.

66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko bus ai nuveš į parką. .
Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 šustoja, iš čia važiuokite tiesiai hpie mylę

1 ir pusę už antrų trekių sviČiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my-
- ‘ lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią

Nes daugelis į No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką. '
yTOiOTi?wyStfwvww¥iiAiiinii uw¥WtfwwwywwwwwwwyMiAi¥MiAiyytfWtfwywtniiAiinoAiwwiAitAitfMiAH0iyMV¥>n4tA«

miną sausio 20 d., 1937 m., 
ne kovo 4-tą dieną, kaip 
iki šiol buvo daroma.
KAIP VALSTIJOS SVARS

TO PROHIBICIJOS AT
ŠAUKIMĄ?

Klausimas. — Kaip šian
dien stovi atšaukimas 18-to 
amendmento? Ar galimas 

| daiktas, kad tas klausimas 
i bus išrištas šiais metais?

Atsakymas. ,-l Iki šiam 
laikui 11 valstijų užtvirtino 
21 amendmentą/ kuris at- , 
šaukią 18-tą amendmentą, 
penkios kitos valstijos iš
rinko didžiumą šląpiųjų de
legatų į seimus, kurie dar 
bus laikyti. 17 valstijų pa
skyrė rinkimo ir seimo die
nas prieš išbaigimą 1933 m. 
Kad nors ir tos 17 valstijų 
balsuos už atšaukimą, vis- 
tiek pilnas skaitlius nepa
sieks 36 arba 3-4 balsų, 
kiek reikia atšaukti amend
mentą pirm, negu gali tap
ti konstitucijos dalimi. Gal 
tas 21 amendmentas nebus 
užtvirtintas iki 1934 m.
BAUSMES Už ŽMONIŲ 

VOGIMĄ
Klausimas. — Ar įvairios 

valstijos neturi varžingus 
įstatymus kovoti prieš žmo
nių vogimą?

Atsakymas. — Kiekviena 
valstija nustatė bausmę už 
žmonių vogimą. Bet įsta
tymai mainosi su metais pa- ■ 
vogtų žmonių arba ašmenių, 
ar pavogti dęl. pinigų, iš
naudojimui, arba -del šei
myniškų priežasčių ir tt.

Plėšimui arba išnaudoji-1 
mui augščiausia bausmė yra • 
mirtis Alabama, Delaware,1 
Illinois, Kentucky, Missouri, 
Nebraska, Texas ir Virg
inia valstijose. Amžinas 
kalėjimas Michigan, New 
Jersey, Pennsylvania ir 10 
kitose valstijose, 50 metų 
kalėjimo New Yorke, 25 
metai kalėjimo Massach
usetts, 20 metų Californi- 
joj ir tt. Taipgi yra fede- 
ralis įstatymas prieš tarp- 
valstijišką žmonių vogimą 
su baisiomis bausmėmis.

FĮJS.

i

f

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

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS,statybą, kapitalo 
šalių gyvenimą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais. ! ■ • ■’ ’ ' . j

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė ;SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijo's”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno* klasiniaį susipratųsio Ųarbininkof SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą0 išsirašant jį, renkant pre- 
nuhieratas Tr'raginant kituš išsirašyti/platinant/ remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
. ‘ , SSSR.

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

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

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

atskiras egz. 10 centų.

■■ i

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

*
žemiau talpinami ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 

juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba
“Laisvės” knygų krautuvėsna.

FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 
Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.

PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų.
Parašė V. Volochov. Kaina 50c. <

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

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

J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR. TĖVYNĘ./ Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis; žaismių veikalais vaikams. 

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

į • Karnaukalas. , Kaina 45c '
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Vž IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai paraše 

L Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Buk&naitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
i NEBAIGTA JKOY-A. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido
; ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 

vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.
ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 

šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c. - ■ . ■
SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Paraše Mikas , 

Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

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

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

Š%LIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidjnti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų. »

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y. >

Veikalas
Veikalą 

du aktus.
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BENES-šUKIENĖ

įspūdžiai iš kelionės į darbininku tėvyne
(Tąsa)

Prisiminė Palmerio “raidai” 1919 metais, 
kada tūkstančiai nekaltų darbininkų buvo 
sukimšta į kalėjimus, kur jie buvo mušami, 
kankinami, deportuojami. Tada Kompar
tija buvo paskelbta nelegalė ir jos suvažia
vimo delegatai gaudomi, kišami į kalėji
mus.

Prisiminė man, kaip aš tais laikais da- geresni rakandai ir maistas šiek tiek ge- 
VA O v»4-v i nmmvrvimim 1 n nnlin n "\Tzavxt   *25 1 _ 1 r~  1 • • i • • •linau Kompartijos gegužinius lapelius New 

Yorke, o kapitalistų bernai, nusitempę ma
ne ;į policijos stotį, uždarė už grotų kaip 
kokį pavojingą žvėrį tiktai už tai, kad da
linau lapelius, raginančius darbininkus švę
sti Pirmosios Gegužės šventę. Prisiminiau, 
kaip valdžios agentai uždarė “Kovą,” sulai
kė “Moterų Balsą’*, O 'drg. Šukį įkišo į ka
lėjimą ant trijų mėnesių tiktai už tai, kad 
jis siuntinėjo “Kovą”' darbininkams skai
tyti. Prisiminė man daugybės baisių vaiz
dų kapitalistinės “laisvės”: Sacco-Vanzetti 
nužudymas, Mooney ir Billings kankinimas 
ilgūs metus kalėjime, negrų lynčiavimai, 

'kur kas metas nužudoma po kelias dešim
tis visai nekaltų žmonių tiktai todėl, kad 
jie gimę juodais, suvargusiais darbininkais. 
Tiktai todėl, kad atskirt juos nuo baltųjų 
darbininkų, kad jie susivieniję su baltaisiais 
nenuverstų kapitalistinę sistemą. Prisimi-I 
nė Scottsboro jaunuolių teismas ir daug, i 
daug kitų darbininkų persekiojimų streikų ' 
laiku, kovoj prieš badą, bedarbių demonst
racijose, kur darbininkai be jokio reikalo 
būna stumdomi, mušami, įkalinami. Pri
siminė man ir Grand Rapidso demonstraci
jos, kurios įvyko palei miesto rotušę, reika
laujant darbo arba duonos, kur 25 darbinin
kai bei darbininkės buvo areštuoti, sumuš
ti, į kalėjimą sukimšti. Jų tarpe teko ir 
man būti. Prisiminė man, beje, ir Fordo 
surengtos skerdynės, kada 4 jaunuoliai dar
bininkai su didžiausiu žiaurumu tapo nužu
dyti tik už tai,’ kad reikalavo darbo: ar-f! 
ba duonos.

■ * • * > f | i K * .

Ir tas visas baisenybės prisiminus, “Lais
vės” stovyla staiga mano akyse persimai
nė: apšviečianti ją šviesa nakties tamsu
moj atrodė raudona. Iš jos rankoj laiko-

tąsiva j į
Antradien., Rugpj. 15, 1933 
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ATSIŠAUKIMAS J VISUS DETROITO 
LIETUVIUS DARBININKUS 

’ >

sykius į dieną: pusryčius, pietus, apie 3-čią 
vai. po pietų kavą duoda su kepsniais ir 
vakarienę.

Po vakarienės būna šokiai valgomam 
kambaryj, koncertai arba judžiai. Kas va
karas vis kas nors kito.

Trečios klasės keliauninkai turi tokius 
patogumus dabar, kaip seniau būdavo ant
ros klasės. Dabar antroj klasėj biskį būna

jresnis-—duoda .5 sykius į dieną. Pirmoj 
klasėj važiuoja turčiai ir, suprantama, jie 
turi dar geriau. Turi po kelis kambarius 
labai išpuoštus; maudynes, ir maistas jų 
brangesnis, geresnis.

Dabar, kada bedarbė, žmonės neturi pi
nigų važinėt, o esant keliom kompanijom, 
kompeticija pasidarė didelė, todėl ir trečios 
klasės pasažierių sąlygas pagerino. ^Pa
tarnavimas ir labai geras. Laivo darbi
ninkai taip išlavinti savo amate, taip smar
kiai dirba, kad, rodos, geriau ir negalėtų 
niekas dirbt. Veiteriai dirba po 20 valan
dų į parą. Tik spėjo su vienu valgiu apsi- 
dirbt, jau vėl kitą reikia duot. 4 sykius 

i duoda į dieną valgyt, o vakare, kada būna 
šokiai ar koncertas, tai keliauninkai geria 
alų, valgo užkandžius, kur veiteriai vėl tu- 

iri patarnaut. Tas tęsiasi iki antrai vai. 
i nakties, o kartais iki trijų ir vėliau, o ryte 
j kaip 5 vai. turi kelti, ir vėl tas pats. Vei
teriai ir virtuvės darbininkai neturi jokio 
poilsio, jokių švenčių, kas dieną tas pats, 
o algos gauna veiteriai tik po 100 markių 
į mėnesį ir valgyt, o kurie turi šeimynas, 
turi samdyt kambarius miestuose ir užlai- 
kyt jas iš to uždarbio.
, Birželio 23, iš ryto, buvo biskį miglota, 
apsiniaukus, bet vėliau išsipagadijo ir gra
ži buvo diena. Nors ant vandens, bet oras 
gana šiltas. Jūra rami, vėjalis, švelniai 
pūsdamas, padaro ją raukšlėtą, kaip seno 
žmogaus veidą, o mūsų kaiminka, lietuve 
darbininkė, kuri važiuoja į Lietuvą, sako, 
kad jūra atrodanti kaip suarti Lietuvos 
laukai.

Ta moteris sirgo kelis mėnesius ligonbu- 
tyje, New Yorke, ir tiesiai iš ligonbučio tu- 

__ _______v ___ rėjo eit ant laivo, nes neturėjo kur dėtis,
mos šviesos, rodos, liejosi kraujas ir užlie- Jos vyras dirba pas savo brolį už duoną, 
jo visą tą stovylą taip, kad ji atrodė pa- o jai vietos nėra. Darbo negali gaut, o ir 
plūdusi kraujuose. Jos veidas susiraukęs, 
žiaurus, o iškelta jos ranka, rodos, grūmo- čia ją į Lietuvą pas motiną, kuri turi ūkę. 
jo darbininkam, jei jie bandys reikalaut i Mano, galėsianti ten kiek laiko pabūt. Ji 
sau žmoniškų teisių. labai nusiminus, kad turėjo skirtis nuo vy-

Taip, tai kapitalistų “Laisvės” stovyla, ne ro, tai viena iš daugelio šeimynų, kurias 
darbininkų. Darbininkam ji nieko gero ne- suardo kapitalistinė sistema.
žada. Su jais ji pasiryžus kovot iki pas-1 Ta darbininkė prisilaiko dar religinių 
kutinės. prietarų, bet nėra fanatikė. Laivakortę ji

Tokį tai įspūdį aš gavau atsisveikinda- pirko, per tautiečių agentūrą ir daug tu
ma su amerikoniška “Laisvės” stovyla ant rėjo nesmagumo. m _
visados. Sėdėjome mudu tą naktį ant laivo vedė ją ant laivo ir paliko, nedavęs jai rei
dinio iki 2 vai. nakties, kdl išnyko pasku- kalingų popierų.
tinęs Amerikos pakraščių šviesos. Švię- 
sos taip neteisingai vadinamos—“laisvos”, 
“aukso” šalies.

Birželio 22 d. 6 vai, ryte prikėlė mus lai
vo darbininkas, triūbindamas koridoriuose. 
Taip mus prikelia kas dieną. Pirma to, 
girdėjome kitą, storu balsu rėkiančią triū- 
bą, tai mūs laivas perspėja kitus laivus, 
kad. mes plaukiame, nes labai miglota ir 
nieko "nesimato lauke.

Už pusės valandoš kita triūba pranėšė, 
kad pusryčiai ant stalo/ Nuėjome valgyt. 
Valgis ant laivo labai geras, nors trečia kla
se važiuojame. Valgyt galima, kiek nori, ir 
galima pasirinkti valgį, kurį labiau mėgsti. 
Didelis skirtumas nuo to, kaip duodavo 
valgyt ir abelnai užlaikydavo trečios kla
sės keliauninkus apie 25 metai atgal. Ta
da su trečios klasės keliauninkais apsieida
vo, kaip su gyvuliais, o maistas irgi būda
vo labai prastas. Kajutos nešvarios ir šal
tos. Ne vienas darbininkas ar darbininkė 
yra netekę sveikatos ar gyvasties bekeliau
dami į tą “aukso” šalį tais laikais.

Dabar visai kas kita% ’ Kajutos žėdnai 
šeimynai atskiros, švarios. Apart td, yra 
didelis kambarys, kur gali rašyt ar skai- 

Yra kiti kambariai, kur vyrai gali rū- 
gert ar kazyriuot. Valgomas kamba- 

didelis, švarus, maistas geras, duoda A

po ligos silpna, negali dirbt, tai vyras siun-

Tautiečių agentas at-

Kada reikėjo registruot pasportas ant 
laivo, ji jo neturėjo ir nežinojo, kur agen
tas jos pasportą ir kitas popieras padėjo. 
Laivo viršininkai šaukė ją kelis kartus į 
ofisą delei tų popierų, o ji nelabai susikal
ba angliškai, tai pašaukė tokį lietuvį už 
perkalbėto ją. Jis yra kriaučius iš Chica- 
gos, važiuoja į Lietuvą. Ant tiek ta mo
teris susirūpino savo popieromis, kad visą 
naktį nemiegojo—verkė. Bandžiau ją su
ramini, nes ji po ligos labai nerfuota, silp
na, • gali daugiau apsirgti. Laivo kompa
nija siuntė kablegramą į Lietuvą delei jos 
metrikų ir kitų popierų. Ji labai bijo, kad 
ją nesulaikytų ant laivo, mano, grąžins at
gal ar į kalėjimą uždarys Vokietijoj, 
i? Tas lietuvis kriaučius iš Chicagos pasa
kojo, kad jis buvęs 3 sykius Lietuvoj, norė
damas apsigyvent, bet negalėjo pakęst Lie
tuvos sąlygų. Dabar važiuojąs ketvirtą sy
kį tikslu apsigyvent, bet gyvensiąs Klai
pėdoj, ne pačioj Lietuvoj. Jis sako, kad pa
lei Klaipėdą lietuviai kur kas kulturiškesni 
ir geriau gyvena, kaip . pačioj Lietuvoj. 
Mat, ten vokiečiai padarė šiek tiek įtakos 
ant lietuvių, todėl jie ten kulturiškesni. 
Lietuvoj, sako, baisi girtuoklystė išsiplati
nus. Vyrai, moterys, ypač jaunimas geria 
ir mušasi; baisus supuvimas, sako.

(Daugiau bus)r

Gerbiami Draugai Darbinin
kai : (

Šiuomi mes kviečiame jus 
atkreipi savo atydą į mūsų šį 
pakvietimą.

Mes išnaujo šaukiame visas 
Detroito lietuvių organizaci
jas, kuopas ir pavienius lie
tuvius darbininkus ir darbi
ninkes susivienyt į bendrą 
frontą kovai prieš gyvenimo 
sunkenybes, kurios slegia vi
sus lygiai, katalikus, tautinin
kus, socialistus, komunistus ir 
visus kitus darbininkus. Fab
rikantai ir kiti kapitalistai 
išnaudoja, skriaudžia lygiai 
visus darbininkus be skirtumo 
religijos ir tautos. Bedarbė 
slegia visus. Bankai pinigus 
(kurie dar turėjome keletą 
centų) užgrobė visų lygiai. 
Namus, už kuriuos darbinin
kai nebegali užsimokėt mo
kesčių, atima iš visų lygiai, 
išmeta ant gatvės, visai ne
klausdami, ar esi tautininkas, 
katalikas ar bolševikas. Da
bar gi; ypatingai Michigano 
valstijoj turčių klasės valdžia 
uždėjo didžiausią naštą ant; 
visų gyventojų,—tai pirkimo | 
pardavimo taksus (sales tax). 
Ypatingai nuo tų taksų nuken
tės darbininkai ir bedarbiai.

Tai kodėl mes negalim su
sivienyt ir kovot prieš augš- 
čiau pažymėtas ir kitokias stabdytas

skriaudas, prieš tuos, kurie 
pavergia visą darbininkų kla
sę? Tik susivieniję mes ga

ilini pasipriešint ir apsigint.
, Viena bend.ro fronto konfe

rencija jau įvyko, kurioje da
lyvavo 19 įvairių draugijų bei 
kuopų; bet dar ne visos drau
gijos buvo atstovaujamos.

Dabar, tos konferencijos iš
rinktas Veikiantis Komitetas, 
kuris susidėda iš septynių as
menų, išnaujo šaukia bendro 
fronto konferenciją; ir kviečia 
visas lietuvių draugijas, kuo
pas bei grupes: išrinkit savo 
atstovus ir dalyvauki! konfe
rencijoj.

Konferencija įvyks rugpjū
čio (August) mėn. 26 d., 1933 
m., Draugijų Svetainėje, 3600 
Vernor. Highway (kampas 
25th St.) Detroite. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

1 Atstovus rinkit sekančiai: 
nuo 25 narių vieną atstovą, 
arba nuo draugijos bei kuo
pos po du atstovu. Nebūnant 
susirinkimo, draugijų valdybos 
gali atstovaut savo organiza
cijas. Konferencijai mes siū
lome sekančią dienotvarkę:

1) Kova prieš pirkimo par
davimo taksus (sales tax) ; 
reikalaut, kad tie taksai būtų 
panaikinti.

2) Reikalaut, kad būtų su- 
mėtymas bedarbių'

ir darbininku įš stubų.. j '
3) Sopiais japjraufctą bedar

biams.*,z t ; .. *
4) Skubi pašalpa bedar

biams, kol dar neįvykinta ;so- 
cialė apdrauda.

5) Reikalaut 30 vai. dar
bo savaitės ir pakėlimo algų 
visiems’ darbininkams. '

6) Ką reiškia dabartinis al
gų “pakėlimas” ir bandymas

(Tąsa 5-tam puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių kuopos susirinkimas 
įvyks petnyčios vakare, rugpjūčio 
(August) 18 d., Lietuvių salėje, 180 
New York Ave., Newarke. Vaši na
riai turi, būtinai atsilankyt j ši su
sirinkimą. Yra labai svarbių reika
lų aptarimui. Turėsim ! taipgi <pasi- 
gamint programą tolimesniam veiki
mui, nes taip, kaip dabart buvo “vei
kim A,* toliau negalim'a tolėrudti. 
Pasiimkite, draugai, narinei knygu
tes ir atsiveskit su savim draugų.

Sekretorius. , 
/ (191-192)

I
 PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pasJ. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos. žuvys.

WILKES BARRE, FA. '
Vienįe Party (

tVTENIE' . rėnkia JhuHifjų
Komunistų Lyga, .nedėlioję, rug»j. 

(August) 20, Tobyhirina River. TR)- 
kfti išeis nuo Darbininkų Centro, 
825 rE. Market St. 10 vai. ryte. 
Maudynės. užkandžiai, sportiški 
žaislai. 5 laimėjimai veltui. Fėras 
—25 centai.

(191-104)

WORCESTER, MASS. i
Priešfašistinio Komiteto mėnesiais 

susirinkimas įvyks utamjnke, 15 d. 
Rugpjūčio (August), 29 Endicott St. 
Pradžia kaip 8-tų vai. vakare. Ger
biami draugijų atstovai visi daly
vaukite susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Org. J. J. B.

GRAND RAPIDS, MICH.
žvarbus susirinkimas “Laisvės”, 

“Vilnies” ir "Darbininkės” skaityto
jų- Įyyks seredoj, rugpjūčio 16 d., 
L.S.D. Svetainėj; pradžia 7:30 va
kare.

Mok. Komitetas.

LDSA 5 Ąpskr. Kuopų Atydaį
LDSA 5 Apskričio konferencija 

įvyks pirmadienį, rugsėjo 4 d., 1938 
m., 995 N. 5th St., Philadelphia, 
Pa. Prasidės 10 vai. ryte. Visos 
kuopos imkite šį pranešimą atydon 
ir pasiųskite delegates. Delegatės 
būtinai privalote dalyvauti konfei^n- 
cijoj.

Vietos LDSA 11 kuopa aprūpins 
nakvynėmis visas deelgates, atvyku
sias ' iš kitų miestų.

Drugiškai;’ LDSA 5 Apskričio Or
ganizatorė A. Urlakiutė.

. (190-192)

‘j NANTICOKE, PA. •
-------------------- f

Svarbus Pranešimas
A.L.D.L.D. 135 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioję, Aug. 20 d., pas 
Cibulskienę, 2 vai. po. pietų. Drau
gai, visi turit ateiti išklausyt dele
gatės raporto pereitos konferencijos. 
Užsimokėkite duokles ir atsiimkite 
knygą “Spalis”. Sekr. E. C.

(190-192)

ĮŽANGA 15 CENTŲPRADŽIA 12-TĄ V AL. DIENĄ

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Šešta Metine
NA

Dainų programą pildys 4-ri chorai: VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY, .VILIJOS (JHO- 
RAS iš New Britain; LAISVĖS CHORAS iš Hartford ir DAINA 
lietuviškai ir angliškai sakys Lietuvių Jaunuolių Mokyklos mokytojai, kurie c ona M _ 
čios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jie <ism men f -

Taigi, visi, būkite šiame piknike, o būsite patenkinti. Šokiams grajis gera orkestrą, kurie mylite 
šokti, galėsite prisišokti iki sočiai. , ,

RENGIA VISI CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI <

Nedėlioj, 20 d. Rugpiučio-Aug.,1933

J 'L '

Laisves Choras iš Hartfordo dalyvaus programoje
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(LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ

A. Kaupu,

J

mui per žiemą.; bet nesą pi-

Aprokuoja, kad New j ATSIŠAUKIMAS

(Tąsa iš 4-to pusi)
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Areštavo 28 Pedliorius

per
Street

414
ninku armiją, kuri vįj^ai jiems EI-

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 8-9130St.,

TRUCKS AND PLEASURE CARS. REPAIRED
jie -vadu

I Jonas Danerazzio, 18 metų

<t>

<♦>

<♦>

R.

st?

Dr. Theodore Conklin

i
no

1

st. 
st.

Street
Street

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

dienos, 
dirbti 8

vidu- 
porojpildyti

bet

DRAUGYSTES, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 
{ į

VISUS
DETROITO LIETUVIUS 

DARBININKUS

BROOKLYN. — Pereitą 
vaitę Flatbush dalyje 
areštuota 
įvairių 
daugiausia/ bedarbiais

nuo tos 
pradėjo

nenorėjo 
reikalavimo;

LėoiiOji’a Lappoina, 62 metų 
amžiaiis' 107 Borrow St., New 
York City, mirė 8 d. rugpjū
čio; palaidota 12 d. rugpj. šv. 
Jono kapinėse.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinkimus kiek-

1108 Elisabeth Av»

Trastisai:

J. Urbonas, T. Raslkas, J.

; & ’ Maėlulaitia. 57 Arthur St
Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

Visi iš Montello. Drapgijos susirinkimai 
atslbūna kas mėnesi, kiekviena pirma Beve
da, Lietuviu Tautiškam^ į name. >

sakoma: “Kiekviena 
darbininkų sriovė,” 
sakyt: “Kiekvienos 

darbininkų sriovės or- 
arba organizaci-

Kodel ? Todėl, kad gali

Patenkinančiai ir už1 prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

290 Wilkins

45 Townsend St.
943 Avenue D

18 Dudley St. 
kiekviena mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

6 d. rugpjūčio (August) 
buvo prakalbos, surengtos N. 
T. W. Unijos; p&vykp 
tiniai. Suorganizuota 
dirbtuvių branduoliai.

. te *'■. '' .. .ir-' "

nuo trijų 
d ‘ dabar 
Aišku, iš 

viena pra- 
kuomet

n0 
ęs visai? įu- 
to i daroda-

AUSROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N.
Valdybos Antrašai:

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

Ave., Linden, N. J.

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P., 

1120 North I 
Pirmininko pagelbinlnkas, Žirgulis, P., 

CL 2_?
Protokolų raštininke^ Gendrenas, S.,
Finansų rašt. Miller, J.
Prie finansų pagalbininkai: 

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko__ _____
vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro ; pradžia 7 :30 valandą.

ROCHESTER. N. Y.
1 DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
♦

Pirm., černauskas B., 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagelbininkns Miller, J.

C „ ~
Protokolu rašt, Gendrenas, S.

Iždininkas, Galinantis K., 
t 29Finansų raštininkas Manelis _ 

c r
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė
Maršalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P„

2. Yenčius, M.,
3. Švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna
nedėldionj. Pradžia

PITTSBURGH© IR
PRIEŠFAŠISTINIS.

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys,
Broadway, Pitcairn, Pa.

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

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuir 
Way. S. S- Pittsburgh, Pa.

kad jo 
imlioti, kad

APIELINKfiS 
K-TAS. 1931:
854 Marguerite 
Pa.

j.

j.
j.

Laidojimo apeigomis rūpi
nosi graborius Radzevičius.

Street
52 lįste Street

67 Čutler Street
8 Ludwig Pk.Ponas Rooseveltas turi pa

skyręs tūlą Harry L. Hopkinsą* 
federaliu bedarbių pašalpos 
parūpintojo. Hopkins ap- 
skaitliavo, kad reikalingas bi- j

darbiu Taryba, sijpiiąi veikia.

- a.j t..- -2, r

f AnlAdien.,1 Rugpj. ’ 15 > 1933

Amerikoje daug durjiię ;
Mano ‘supraiirmų taįs Wml

lionas dolerių bedarbių šelpi- (Laidojimo apeigomis rūpinosi 
mui per žiemą.; bet nesą pi- i F^borius Ballas (Bielaus- 
nigų, nes valstiją valdininkai pcas)-

7 ~ I «•’ * » • j ■ ■ • — — —     . — —

(»pos Įbiurus. Taip elgdamiesi, (kia.. . Kaip Bendro Fronto 
ponai visai nekenkia Bedarbių konferencijoje, taip ir B. F. 
Taryboms.. .

— ‘   — *  i  Į, f " ■' 1 1 * --    ‘   — '

SIETINES ŽINIOS
“biednų” ’ reikalam. Pataria 
he tik kad jinai nieko paduo
tų, bėt' ir višiem, kiek gali, 
pasakytų, kad nei cento ne- 

iSqli nusiskundžia, kad Be-I duotų. - :

WOLF AUTO REPAIRS

J. KARECKAS, 730 Nasort

KARL. RASIKAS, R.
svetainės randuotojas 
1108 Elizabeth Avė. 
KARVELIS, 20 Dals

J. ANDRUŠKA, 1351
1326 McReynolds Ave.

_ v .„g^Šbi.'i5|St., niirėįlO 
iib> Katarinos ligoni

nėj ;* palaidotas 14 d. rugpjū- 
| V •_______________________________ i :CIO.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

8 Ludwig Pk.

67 Cutler St.

Pulaski Street
F.,
9 Koetner Pk.
52 Dale
52 Hoff

I

I

■

LAISV'8

KĄ DAVE ROOSEVELTO KODEKSAS 
* ŠILKŲ DARBININKAMS?

Jei šiuom kartu kai kuriose 
dirbtuvėse neverčia skubėti, 
gal del to, kad paleidžia dau
giau staklių, trūksta audėjų. 
Bet kaip greit pasidarys per
viršius, taip greit veikiausia 
susilauksite to paties likimo.

EASTON, Pa. — Altshuler 
Bros. Silk Co. čia įvedė 17 d. 
liepos (Jul,y.) 8-niy valandų 
darbo dieną ir 5-kių dienų sa
vaitę, o pakėlė mokestį tik 20 
dieną liėpos 25%.

Darbininkai užprotestavo, 
pareikalavo, kad mokestis bū
tų pakelta 

m nuo kurios 
valandas. t 

Iš karto 
darbininkų
mą^ant, kad darbininkai ne
nusileis, kompanija sutiko.

Neganai to. ’Nuo pakėlimo 
25% algos tuoj* ėmė versti 
audėjus* skubėti! kad ipadary- 
tų 13 dolerių į savAitę; o ku
rie negalėjo padaryti,, tuos 
išvarė, iš darbo. >

Pitmutinis ’T būvo atleistas 
Sorąjįa iš naktinės, pakaitoj. 
Ant rytojaus bosas buvo užsi>' 
mojęs išvyti net 8-njs' iš die
nines pakaitos. Bet sutiko 
griežtą protestą iš audėjų^ pu
sės—jie buvo sustabdę maši
nas. uaruuavi priveju; uu»i- , 
leisti. Vienok tą pačią dieną į 
iš vakarinės pakaitos vieną iš- 
v£fė, Olsoną už, mažą, padary
mą produkcijos.

Ant rytojaus audėjai, suži
noję šį incidentą, sustabdė 
mašinas ir pareikalavo, kad 
Olsonas ir Soroka būtų sugrą
žinti prie darbo. Vienok po 
ilgų derybų darbininkai nusi
leido, o darbdavys priž-adėje 
daugiau nieko nevaryti.

Bet kur tau vilkas iškęs ne
kaukęs, .o ypatingjąa, kuomet 
liečia jo kijsenių V Nes- kurie 
neuždirba 13 dolerių į savai
tę, tiems turi pridėti. O.tiel^ 
uždirbti veik negalima, 
šilkas blogas, s 
dėvėtos. Bet '< 
viui: galvos neskauda. Kas 
jam? Jis nori daugiau pelno, 
ir viskas «ps 
audėjai i ėr^cn’fca 
jie - vadui jasį la^-__ A .. ,

Jei darbininkai: bhtiĮ ’ 6rjgĄ- 
rpzųoti, tuo kart darbda^s 
turėtų rimtai .SrU jais- skaitvtis» 
O dabar, kuojhet ?jjį prisiiria, 
tai jis kiek nusileidžia arba 
prižada tojiąu » to nedaryti. 
Bet žiūrėk, jis ir vėl savo va
ro. Ir štai po virš minėtų pri
žadų vėl kelius audėjus išva
rė. . , •

Lietuviai šilkų darbininkai! 
Kelkime, šilkų darbininkų, vie- 
iiybės klausimą kiekvienoj sa
vo organizacijoj1, nežiūrint;. 

'* kokiai partijai jūs priklauso
te, : nes visus mus lygiai pa
liečia, nepaisant, kurioj dirb
tuvėje jūs dirbate.

Firankų darbininkėms pa
kėlė 10 % apie porą; savai
čių atgal. Bet užtai pridėjo 
joms darbo1 ant trisdėšimts 
nuošimčių daugiau. Pirm to, 
jų uždarbis buvo 
iki $5 į savaitę, 
neuždirbs nei to. 
tokio uždarbio nei
gyventi- negali. Bet 
atsiranda viena antra drąses
nė ir kalbink eiti į ofisą ir 
pareikalauti daugiau algos,, 
tai jos neina; jos sako:' “Pa- 

Darbdavį privertė nusi- j laukime, valdžia sutvarkys, 
Vienok tą pačią dieną'taip ilgai nebus.”

Darbo Federacijos vadukai, 
ponai Wood ir Thomsdnas vi
sokiais būdais bando vėl- pri
sivilioti šilkų darbininkus. Bet 
nesiseka. Jie paskelbė
kapitalistinius laikraščius, kad 
darbininkai 31 d. liepos turi 
paskelbti streiką visose šilkų 
dirbtuvėse. Streikas tik vie
ną dieną.

Jie šaukė į streiką darbi
ninkus be jokio pasitarimo, be 
jokio balsavimdj; ir minėtoje 
drenoje, į streiką niekas nėjo. 
Jie, būdami generolais be ar
mijos' nori ‘korrtahduo.ti darbi- l . i.. t t '. . ? • .
bepriklauso, niežko bejndro. su 
jais neturi. Ponas Wood no
rėjo ,pasirodyti. j dar^inipįtąms 
geru, nes kanaidatūoja į pa- 
vietoijkontrolėsi komisiją; Jam 
«ierū^V darbmiijkų. gyyenįmąs.^

*1*0lfi IdarUninkų w įi-į
liečiu balsai. Į

O ponas Thomsonas su- 
jšWukė niitiįngą’ 30. d* liepęs.; iš 
<Siman Silk Co. darbininkų at
ėjo apie 14-15 ypatų. P. 
Thomsonas atidarė mitingą. 
Iš karto ėjo viskas gerai, bet 
šmakšt ir pąkišą kelis klausi
mus ponui Thomsonui, reika
lauja programos. Thomsonas 
mikčioja, negali atsakyti į 
klausimus.

Darbininkai: pasipiktina p,i 
Thomšono dėmagogija; užda
rė susirinkimą ir urmu* išėjo 
visi laukan.

f . ' Šilkų Darbininkas.
» s- r , • -------- --------- »---------------- ...4. ~

Girdim nesenai vienas toks^ 
_ . .su~

ai.Lietfrį;
o vrk i T; - graaius apaętftientus ir savos gauXi.. : apdovanpj^ 

o kitiem nei ųento. Dabafeį 
sako, vėl. s l *važib,otft

VUldžios ppnąi davė įsi 
mUs1 visipfn pašaluos bip^ 
kaį.tik “raudonfeM&mV teį 
tųjpašalp^ iTtenl
nuramintų- ir ln01<urstytų iki*- gas gia. tikrą ’tiesą 'pasali ir 
tų.< Reiškia, tiem^Jkurie prik-^dar su pijna burna. Kiti ku- 
lauaQ ir ateina sū Bedarbių nigai bijo taip atvirai pasisa- 
Tarybos delegacija; o kitus kyti. ; . • • -
mulkint ir nieko neduot, .kol i ---- -—
nuvargę nustos lankyti pašai-, E. Butkus “nuoširdžiai” vei-

Tula moteris Central Brookr ' 
> lyne gavo laišką nuo giminių 

iš Lietuvos, kuriame liepia ap
sisaugoti nuo tų kunigų, kurie 
iš lįiet^vos; Ąty^|^|oja Ameri
kon' aukų rinkt visokiem

komiteto susirinkimuose jis 
reikalauja nuoširdumo ir nuo- 
'širdžiai darbuotis. Ir ot Ben
dro Fronto Veikiantysis Ko
mitetas išrenka tris Butkaus 
“nuoširdžius” pasekėjus, kurie, 
nuoširdžiai apsiėmė lapelius 
dalint prie bažnyčių rugpj ū- 

čio 6 Ir Viši nuoširdžiai amžiauš, 31 
nepasirodė į lapeliai iliko ne- d. rugpjūčio 
paskleisti.

Taipgi ir pats & Butkus su 
savo nuoširdumu nepasirodė 
net Bendro Fronto prakalbo
se, kurios įvyko Lietuvių Am. 
Piliečių Kliube rugpjūčio 10 d. 
Tai bent nuoširdžiai veikia. . . Petras Žukauskas, 39 m. 

amž., 692 Elton St., mirė rug
pjūčio 11 d. Kings County li
goninėje. Buvo pašarvotas 
graboriaus Bielausko koply
čioj. Palaidotas rugpjūčio 14 
d. Alyvų Kalnelio kapinėse.

nesirūpiną sukelti reikalingas
.SUmaS. X . jV 1 \y A. J »»
Yorkui reikės apie Ą)o dešimt 
milionų dolerių kas mėnuo.

Tai niekšiškas nusiskundi
mas.

LIETUVIU SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. .1. 

Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St., 
Navjos Valdybos Adresai 1933 Motų 

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

110 W. 11th St., Linden. N. J. 
po; num. 1601 Wood Ave.‘ Linden, N, J,

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

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

mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
liindon, N, J, 

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

Iždo Globėjai': L. Bartkienė ir
J. Vertulis, ,

Iždininkas J. Uskurėnas, 
savo atstovus Bendro Fronto ' rrotokoių Rašt.^T^  ̂
Veikiantin Komitetan, kad ’ 715 N> King st” Ejjndem’ n?
bendrai nustatyt veikimą ly- 1 
giomis teisėmis. Bandykim ■ 
susiorganizuot į bendrą lietu
vių darbininkų frontą, ir veikt 
su kitų tautų darbininkais.

Tikime, kad priimsite šį 
; mūsų atsišaukimą.

Bendro Fronto Komitetas:
Pirm. J. Baronas, 
Sekr. Mikas.

Ar kas girdėjo nors kokį i 
tru'kšmą. kada Hitlerio krūvi- sutrumpint darbo valandas? 
niem darbam buvo sukelta j Kiekviena lietuvių ’ darbi- ; 
šimtai milionų dolerių Ameri- ninku sriovė turi teisę išsirinkt 
koje bei Chinijos galvariezui 
Chang Kai-shekui 50 milionų 
dolerių ?

Bedarbiai ir dirbantieji tu
ri reikalauti socialės apdrau- 
dos bedarbiams—turčių 
tais.

, sa- 
buvo 

28 pardavinėtojai 
daiktukų g'atvėse, 

JJibms 
skirta užsimokėk po dolerį pa
baudos, arba eit dienai į. ka
lėjimą.- Dtevyni nuėjo- kalėj i- 
man, neturėdami kuom užsi
mok ėt. '<

Aštuoni- krautuvininkai pini
giniai nubausti* ųž bizpiavimą 
sekmądienį;

REDAKCIJOS PATARIMAS.
Kur 

lietuvių 
reikėtų 
lietuvių
ganizacija 
jos. 
atsirasti žalingų politikieriu- 
l$ų, kurie atstovauja tik patys 
save arba tik keletą pasekėjų; 
ir jie gali ‘‘lygiomis teisėmis“ 
skverbtis į Veikiantį Komitetą, 
norėdami ardyt kovojančių 
darbininkų frontą, o piršt sa
vo k romelį.MIRTYSL-LAIDOTU VĖS

Rugpjūčio 6 d. Greęnpoint 
(ligoninėj, mirė Pranas Morka, 
57 metų amžiaus, 598 ;priggs 
Avė. Palaidotas rugpjūčio 9 
L šventė Jono kapinėje. ' - -

Draugijų Adresai, Kurios 
? Turi “Laisvę” ųž Organiį 

j. ;• ___ ;_____ ? p
MONTELLO. MASS. 
ROKO PAšALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. Ą. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venalauskas,

1?, Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

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

Kas Sveikina Komunistu Partiją Jos 
. 14 Metų Sukaktuvėmis

Jau gavome geroką žiupsnhiką pasveikinimą ir 
auką Komunistą Partijai su jos ]A-kos metą sukak
tuvėmis. .Auką aplaikėme sekamai:
ALDLD 2 Apskr. per A. Lideikienę, Bkln.__ ,$10.00 
ALDLD 9 kuopa, Shenandoah, Pa._ ;_____ $2.00
ALt)LD 2 kuopa, So. Boston, Mass. ■._____ __ $2.00
D. Kasmauskas, G. Neck, N'. Y. surinko ant bl. $4.50 
ALDLD 11 kuopa, Worcester, Mass.______ $3.15
J. Daugirdas, Lowell’ Mass, ant blankos__ $2.40
LDSA 26 kuopa, Rochester, N.. Y.________ $1.36
Geo. Krance, Bridgewater, Mass, ant blanką $15.75
LDSA 1 kuopa, Brooklyn, per K. Šolomskienę^lM

. AŲDLD 94 kuopai Kenosha, Wisconsin__ $1.00
D; Sjlabaitisj Southbridge,. Mass.____ x___ $1.50

Pirmą dieną rugsėjo (Sept.) ^Laisvė" išeis 
padidinta. Visą aukavusią vardai tilps padidintoje

|. laidgj^ , Čia dedame tik tą vardus^, k^riė prisiuntė 
; dukdi surinkę arba nuo draugiją. _ ; ■ ’ “

I Draugai! Kurie gavote blankas per organizacijas, 
Ajcite auka$ skubiai ią siąskite jas aLaišveiv kartu

• įlankomis ir vardais ąukavusiąją.
x į I yjši komunistiniai laikraščiai yra pasiskyrę sau 
;ki)oįds, kiek surinkti pinigą Komunistą Partijai ve- 

V ’dvrnmi kovą už darbininką klasės reikalus. “Lais- 
, vės” kvota yra ,$500.00. Iki šiol surinkome dar tik 
; $44.66. ,

Surinkta hedaug, bet pradžia, graži. Gerai pasi
spaudę savo kvotą išpildysime.

Labai svarbu* kad draugijos sveikintą Komunistą 
Partiją jos sukaktuvėm ir skirtą auką. Jei kur ne
galima paaukoti iš' iždą, tai būtinai reikia parinkti 

' auką susirinkirnuose.
Yra daugNddrbininkiško judėjimo rėmėją, kurią, 

gal niekas nepakalbina paaukoti ir blankos ją nepa
sieksi Tą draugą męs prašome, nieko nelaukiant,, 
siąsti • savo auką tiesiai “Laisvei” su pažymėjimu, . 

; kad aukojate Komunistą Partijai.
“L.” ADMINISTRACIJA.,

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH
Pirmininkai) A. DAUKŠA, 1131 Walker St.i 

N. W.
Vice pirm. A.

St. N. W.
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARHANAUSKAS,

Iždininkas V, K.
N. E.

Ligonių Globėjai
Broadway Avo. N. W.

M. VAZNIENfi, 
N. W.

Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W.

Trustistai:’
T. RASIKAS, J. JURGAITIS,' J.' RU

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
. Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIOIA, M. ŽIŪ

RĮS.
Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 

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

TEISYBES MYLĖTOJU VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam: 1

Pirm. K. Yuškn, 825—4th Avė., Mo
line, III. i

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

Fin. sekr. B. Daucenskae, 1552—10th' 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė;, Moline,; III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III. .

Maršalka J*. Kairis, 2435—83rd St.
Moline, III

GARDNER, MASS 
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M, Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis. BCrawford St.
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 4, 
Pbotokolų raštininkas; S. Rasimavičius,

' 140 Mechanic St.

J 1933 METAMS . ' •
Pirtn. M. Selfcfcftį. 81 Amity Šę. j 
Vice-Pirm. Ai GrtškeviMus-, 1368: Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. GiraitiS, 489' Zion- St., 
Organo Prižiūr A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas- antrą ketvergą 
kiekvieno' mėnesio Laisvės* Choro Svetainėje, 
59 Park St',, Hertford, Conn k

Iždininką* V. Fiulauzkafc 22^ " Clark Pt 
Duoklių Rinkėjai D. Grygotis, 80 Dayton St. 
iždo globėjai! Paulin*' KalnieCienė, 144. South 

Park St., J. Krakauskas, 800 First St. 
“Laisvės** organo raitininkas D. Krūtis, 

211 First-. SU > ; f
Marėąika J. Jotkojis, 8483* Second St. 
ji “Aušros*” Draugijos, susirinkimai įvyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės*, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth, N. J.

1807 Davis, Avenue

J. Ružinskas,
Korsikai, J. Ruseckas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. JakitaavlCius.

Draugijos susirinkimai- įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam nams, 
1057-68 Hamilton \ve.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

Labais 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.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass. 

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

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

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

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

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

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

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

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
. J. M. Karsonas.

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

Mes

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<i>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

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

Laisuiuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

• 1430 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Į

IŠ SEKMADIENIO PRAŠMATNYBIŲ

Jaunuolių Mokyklai 
~~ Užsibaigus

Smagus Išvažiavimas
Forest Parke

Brooklyn© Jaunuolių Mo
kykla turėjo Vykusias u^baig- 
tuves pereitą šeštadienį vaka
re. žmonių prisirinko pilna 
“Laisvės” svetainė—įrodymas, 
kad suaugę ir jaunuoliai įdo
maujasi tokiomis mokyklėlė
mis ir jų studentais; kad į 
juos žiūri, kaip į naujus vei
kėjus.
t IGknk* įvairi programa buvo 

išpildyta pačių studentų spė
komis.

Pirmininkavo Frances Ged- 
villes, jaunuolė iš Philadelphi- 
jos.

Visi studentai dalyvavo 
“maršavimo taktikoje.” Ma
sinį muštrą atliko studentės, 
akompanavo drg. B. šalinaitė. 

, Smuikų dueta-vieną ilgą įvai
rų gabalą ir 1 
—gabiai pagriežė Ant. Bal-J 
čiunas ir Vito Naskauskas, 
akompanuojant vienai mergai
tei.

Smagus Išvažiavimas

Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo 17 kuopa rengia 
smagų išvažiavimą Forest 
Parke, sekantį sekmadienį, 
rugpjūčio 20 d.

Draugai-gės, mes turime ne
pamiršti, jog šiame išvažiavi
me ne vie^ tik -.męs girioj ty
ru oru pakvėpuosime ir links
mai ’laiką praleisime, bet kar
tu ir paremsime taip svarbią 
dar bininkišką organizaciją, 
kuri daugiausiai rūpinasi dar
bo klasės reikalais; o finansi- 
sai mums šiandieną yra 
kalingesni, negu 
miaus yra buvę.

Rengimo

Pereitą sekmadienį dalyva
vau dviejuose parengimuose, 
kuriuos suruošė brooklynie- 
čiai. Pirmas—LDSA ir Lietu
vių Bedarbių Tarybos išvažia- 
(vimas Forest Parke. Nedide
lis tai buvo išvažiavimas, ka
dangi tą dieną daugelis žmo
nių buvo apleidę Brooklyną, 
o kita—įvyko Turginės pikni
kas, kur gera dalis progresy- 
viško -elemento dalyvavo. Bet 
išvažiavimas buvo gražus. 
Smagu buvo praleisti kėlės 
valandas vėsioj girioj ir pa
sikalbėti su draugais.

Iš ten, vėliau, nuvykau Tur
ginės piknikan, kuris įvyko 
Klasčiaus Parke. , Tenka atsi
minti, kad šis Turginės pikni
kas buvo '50-taš metinis pik-

Lietuvos valstiečių padėtis vis | 
tebėra labai sunki. Vidutinis! 
arba smulkus valstietis, ,nieku 

čiai žinomi, sutraukia daugelį būdu negali pasitaisyti pade- 
žmonių. ties, jei negauna iš šalies pa-

Publikos buvo daug—jaunų,ramos. J. Velička dabar ap- 
ir senų. Grasinąs pavakaryj sigyveno Bręoklyne. 
lietus, veikiausiai, gal dar kiek 
sulaikė žmonių, bet ir be to 
jis buvo didelis. Anot vienos 
moteriškės išsitarimo, /‘Turgi
nės piknikas, didesnis, negu 
parapijos.” '

Girdėjau, kad d-gė Sas
nauskienė su Vilkaite.gavo ei- 

REIKALINGA patyrusios patarnau
tojos restaurante (waitress), mo
kančios anglų kalbą pilnai gerai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 227 Kent 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(189-194)

♦

ties, jei negauna iš šalies pa-

Jieško 
darbo kriaučių šapose. '

Koresp.

(Daugzau Vietos žinių 5 pusi.)

rei-
kada pir-

Komisija*
(191-192)

Dunojaus Bangas *^011] “Gdl)Čjimas”

ir

lę žmonių, kurie užsirašė va
žiuoti į “Laisvės” pikniką 
Philadelphijon (rugsėjo mėn.
3 d.), o Mizara pardavė ne
mažai minėto pikniko tikietų. 
Gaila, kad iš mūsų literatū
ros platintojų neatsilankė 
niekas su literatūra. Tokiose 
pramogose kaip tik ir turėtų 
būti vieta platintimui darbi- 

nikas! Tas jau ir pasako, ko- ninkiškos .literatūros.
Turginei liks gražaus pelno. ;

Koresp • ' ;

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

■ ’ SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

1 ; ; G * Brooklyn, N. Y. ‘ ;

del Junginės piknikai esti di
deli ir kodėl jie garsus, pla-

Lietuvių Bedarbių Ta
rybos K. Susirinkimas

ir ramiai sau 
be-'

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRtCK) : ' r

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street. - 

Brooklyn, N. Y.
X^Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Laisvė Gaunama ant 
' Sekančių Stočių

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS*"

Draugės ir draugai, visi, ku
rie priklausote prie Ten Eyck 
St. Bedarbių Komiteto, neat
leistinai apleidžiate susirinki
mus. r“ ' 
kėjote už pirmą bertainj šių

Newton Creek’ej “smirdančioj 
Maspetho upėj, 
plaukiojo. Bet greitai 
slūgstant pakilusiam vande
niui, banga juos pasigriebė ir 
išnešė į East River. Policijos 
laivelis išgelbėjo vaikiščius 
nuo prigėrimo.

Taipgi daugelis^zsimo- parbuiinkai prieš Amerikos 
uz pirmą bertam) šių w r

metų, o už antrą ir trečią ber- Kišimąsi į Kubą
ketvirto dainius dar nemokėjote. Tas ---------

NEW YORK. — Pirmadie
nį atidaryta valdiška raštinė 
vardu Home Owners Loan 
Corporation, ant 
aukšto Empire State Buildin- j parodo, kad neįvertinate šios
ge. Raštinės vedėjas yra (svarbios organizacijos. 
Vincent Dailey. Roosevelto'sąmoningi darbininkai,' 
valdžia sako, kad norinti iš-' 
gelbėt savininkus nuo prara
dimo namų. Bet greit pama
tysime, kad pirmoj vietoj sto
vi išgelbėjimas bankų 'ir 
“roalesteitninkų” pinigų, pas
kolintų ant tų namų.

Daugiau kaip 15,000 namų 
savįninkaį jau yra prį4ayę 
prašymus—duot jiemsi piasko- 
los, įdant ;gajetų -atsimok.ėt 
bankams .ir‘ kitiems kredito
riams.

NEW YORK. — šį trečia-
Visi dienį vakare įvyks darbininkų 

turite konferencija—mitingas 
na- prieš ginkluotą 

kišimąsi į revoliucinį 
dėjimą Kubos darbininkų 

kare, 7 vai., visi būkite “Lais-' valstiečių. Konfeiencijos 
vės” viršutinėje svetainėje,; ta—Webster Hall, 11th 
dėlto, kad nuo 8 vai. bus l)r^ 3r^ Lietuviai 
Tarptautinio Darbininkų Ap-1 bininkai. dalyvaukite, 
sigynimo susirinkimas. O kaip 1 
žinoma, 
priklauso prie TDA 17 kuo- ( 
pos.

Visi ir 
būti lygiai kaip septynios, ir i 

TDA 17 Kp. Susirinki-. atlikti abu su'

būtinai atsinaujinti savo 
rystę.

Rugpjūčio 16 d., seredos va-

kovai 
Amerikos 

ju- 
ir 

vie- 
St. 

dar-

nemažai bedarbių. Sugrįžo Jonas Velička
i Aną dieną netikėtai sutinku 

visos pasistengkite (Joną Veličką, buvusį Aido 
Choro mokytoją. Jis buvo iš
vykęs į Lietuvą. Ten gyveno 
geroką laiką.' Pasakojo, kad

ir mas Trečiadieni Vakare Bed. Sekr.
kur 
po-

Gerą prakalbėlę apie mo
kyklą, josios kursą ir reikšmę 
pasakė Henry Yuška.

Suvaidinta agitacijos-propa- 
gandos veikaliukas “Hands 
Off;” vadovaujamose rolėse 
buvo Frank Witkus, Walter 
Skeets ir Edward Skučas; da
lyvavo ir kiti mokyklos nariai. 
Gerai išėjo.

Tinkanfą momentui pasakė 
prakalbėlę drg. A. Bimba.

Visi mokyklos studentai 
dainavo su veikšmais-nudavi- 
mais agitacijos propagandos 
dainą. Visa mokykla kartu 
su' publika smarkiai sudrožė 
eilę darbininkiškų dainų 
užbaigė Internacionalu.

Po visko buvo šokiai, 
orkestroje taip pat griežė
ra mokyklos studentų. Tarp 
jų, vadinasi, buvo visų talentų 
jatinų draugų.

Mokyklėlė ištisas keturias sa
vaites gerai išsilaikė, nesuma- 
žėdama studentais. Visi stu
dentai ir studentės džiaugiasi 
ne tik žinojimu, kurio čia ga
vo, bet ir abelnai visu tuom 
laiku.

Nepaprastai daug pasitar
navo draugės gaspadinės, ku
rios visą tą laiką valgius ga
mino maitint studentams vir
šutinėje “Laisvės” svetainėje. 
Tos draugės bus kitą kartą 
suminėtos. Be jų darbštumo, 
parenkant tinkamus valgius ir 
už pigiausią galimą kainą ir 
be jų darbo virtuvėje ir prie 
Stalų, nebūtų buvę galima iš 
esamų lėšų sveikai išmaitint 
studentus per mėnesį laiko.

Žr.

TDA Protestuoja prieš PARDAVIMAI

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 

■r* Il .u /*■

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

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Bęrry Street’ 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street j : ,

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and » Houston Street 
3rd Avenuė and Mth Street 
(Chatham .Square
Desbrossęs and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

X . r. .. ■ • , H

Šiuomi pranešu savo kostume-; 
riams, kad perkėliau savo studiją i 

naujon vieton,'J 
po numeriu. 
512 Marion Št.,j 
kampas Broad-« 
way, Chauncey^ 
Street stotW; 
Brooklyn, N. Y. j 

Naujoj vietoj | 
s t u d i ja daug ! 
geriau įrengta, j 
todėl paveikslai■ 
padaromi kuo-; 
puikiausi. ;

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

“Prisvilo” Laivas "■
Ekskursinis laivas “Cresc

ent’* su 850 žmonių sekmadie
nio vakare prisvilo prie smė
lių dugno Newarko užlajoj. 
Jie'važiavo iŠ Coney Islando. 
“Cfesceht” pasiliko laukti, 
kol jūros vanduo pakils; ka
pitonas tikėjosi, kad šitaip ir 
bus pakeltas laivas nuo dug- 

1383 •* * ' '

K. P. Rinkimų Reikalai
NEW YORK. — Komunis

tų Partijos rinkimų kampani
jos komitetas atsišaukia į vi
sas darbininkiškas organizaci
jas ateiti ir pasiimti dėžučių, 
kad su jomis parinkti aukų, 
kurios reikalingos delei rinki- 
inų daŲjo. Dėžutės yra gau
namos Roome 526 po num. 
799 Broadway, New Yorke.

T a r p t a iltinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpjūčio 16 d. 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.

Visi draugai ir draugės, ku- Jungtinių 
rie priklausote prie TDA, bū- reikalų ministeriui* Hull, 
tinai būkite mitinge, nes yra jis neduoda 
prisiųstos iš distrikto blankos, (Tomui Mann’ui, Anglijos re- 
kur kiekvienas narys turės iš- voliucionieriui, atvykti į 
pildyti; taipgi ir kitų reikalų (Amerikos Prieškarinį Kongre- 
yra; ir nepamirškite užsimo-(są. Tas kongresas bus laiko- 
kėti mėnesinių mokesčių, nesamas New Yorke nuo rugsėjo 
kaip užsivelka, tada jau yra 
sunkiau pasimokėti. Taipgi 
naujų narių atsiveskite prira
šyti.

TDA turėtų būti masinė or
ganizacija; privalo kiekvie
nas darbininkas arba darbi- (ištikro kovoja prie 
pinke būti jos nariu; tai ne- listinį karą, ų 
pamirškite būti mitinge.
i • i .; Organizatorius.

(191-192) vauti prieškariniame kongre-
— se. . , , . • .

i7-tos Nejsileidimą Tom Manno
NEW YORK. — Tarptau

tinis Darbininkų Apsigyni
mas mušė protesto telegramą 

Valstijų užsienio 
kad

įleidimo vizos

PARSIDUODA 6 tonų vargonai 
labai pigiai ir yra pilnai gerose 
lygose; gali būt naudojami prie

Pranešame, kad mūsų kainos1 yia 
žymiai nupigiritos ant visko, ’

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wavė Arba Marcei-35c.

Permanent1 waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams- Įitik^rpame plaukius ir 
apskūtąmą barždaš už 50c*’ vai
kams ’jjl aukų nukrypimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.
K j \ * L • ;h

uz 
są- 
vi-

I šokių reikalų. Atsišaukite: John 
Wasilewski, 95 Grand St. Brooklyn,

(190-192)

PAJIEŠKOJIMAI

Moteriškų Drabužių 
Siuvėjų Konferencija

- 600

valdžia sakosi, 
už taiką, prieš 

daro skerspaines

2 iki 4 d.
Roosevelto 

būk ji stoja 
karą. Bet ji
p r i e š k a r in iam kongresui; 
tramdo tas spėka^ (kurios 

imperia-

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
nuo 25 iki 50 metų amžiaus. Aš 

esu mergina 38 metų amžiaus; mė
lynų akių, tamsia-plaukė, vidutinio 
ūgio, sveriu 180 švarų. Gimus Lie
tuvoj. ’

Sutinku apsivesti ir su farmeriu. 
Jeigu atsišauktų patinkamas žmogus, 
nuo savęs daugiau žinių suteiksiu 
per laišką. Siųsdami laišką, pri- 
siųskite savo paveiksią, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu.

Miss Tafilija Samuoliukė,
167 Perry Street,

New York Citv, N. Y.
(191-193)

Telephone Stagg 2-4409 ,

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) L»
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, paręm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

I

402 Metropolitan Avenue
* (Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
, Gydąu ūmias ir chroniikaa vyrų ir 

moierų ligas kraujo ir' odos
Padarau iityrimua kraujo, ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Ligos Gydomos
šiandien ateiki-

I te delei savo svei- 
I katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
■ ta, kaip jūs fiziši- 
| kai stovite.
I Odos Nušaščji- 
’ mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar- 
ęų ir Mėšlažar- 

4 ries 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 Įšmirkštimait 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.O

<xxxxxxxxx
, NOTARY

PUBLIC
TEL. STAGG 

2*5043

Telephone, Evergreen 6-5310
INC

Žvdų Darbininkų Partijos 1PAJlEŠKAU apsivedimui merginos, 
(centro komitetas nutarė daly-I kad nebūtų augštesnė kaip 5 pėdų 

i ir 4 colių, esu geras amatininkas ir

> J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

dele-

--------- n--------- .
Federacijos Nariai Remia 
Vieningą Unijų Veikimą

NEW YORK.
gatų iš 212 drabužių siuvyk
lų suėjo į konferenciją per
eitą šeštadienį t Irving Plaza 
svetainėje.' Jie pasmerkė va
dus ILGWU, kurie mulkina 
darbininkes ir darbininkus, 
kalbėdami neva apie “darbų 
sustabdymą” (stapičių), o ne 
streiką. Tie vadai neparūpi
na streikieriams nei svetainių 
susirįnkimams; bijo, kad iš 
eilinių narių rieišsivystytų tik
ras streikas.

Konferenciją sušaukė Veiki- 
,mo Komitetas delei Darbo nuo 
'Savaičių, o ne nuo kavalkų. 
Nutarta' vesti moteriškų dra
bužių siuvėjus į tikrą kovą. 
Rhportuota,’ jog tūkstančiai 
jau dabaf streikuoja.

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos vadai yra 
priešingi Darbo Unijų Konfe
rencijai delei Suvienyto Vei
kimo; jie draudžia savo uni
jų nariams rinkti atstovus į 
tą konferenciją, > kuri įvyks 
Clevelande rugpj. 26 ir 27 d. 
Bet Federacijai priklausan
čios Maliavotojų Brolijos eili
niai nariai išrinko deleg. Max 
Boardmahą į konferenciją; 
renka delegatus ir nariai iš 
siuvėjų unijų, tebepriklausan
čių prie Darbo Federacijos.

darbas man garantuotas. Su pirmu 
laišku; prašoma prisiųsti ir savo par 
veikslą. , Mergina turi būt laisva.

Aš esti 27 metų amžiaus, mergina 
gali' būt nuo 18 iki 80 'rtietų am
žiau; i prašau, nerašyti iš užsienių 
arba iš tolimų miestų Jungtinių Val
stijų.

' * K. S. B.
190 E. 117th St., New York.

(190-192)

r LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbalzamuoja- ir laidoja numirusius 
i ant. yisokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas • vesfelijoms, 
krikštynoms ir ‘ pasivažinėjimams.

’ t ' i t j ' |' f v
231 Bedford Avenuei, I I ! >
BROOKLYN, N. Y;

> MATHEW P- SALLAS
JgL GRABORIUS

Undertakers and embalmers įį 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
, MUSU- JSTA1GA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS:

. MIRUSIUS ..PERVEŽAM IŠ VISU ŠALIU/IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR' KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ

' PIRMĄJA! PAGALBAI AMB’jįĄNSĮNL , AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI^ f LIGONINĘ. IR ( 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MiąUSIOįl$ MOTERIMS, 

Tįjįp ( PRlŽlŪpETL duodam' gražiJJvietą, savo
■ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

H VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TČS t MUS, O MES
KUOGER1AUS1AI PATĄRNAUSIM.

I ( L J U Mūsų RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTt Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Keturi Vaikai Išnešti į 
East River

Sekmadienį keturi vaikai 
susirišo kęlis ’sidrus medžius

......."...................... ....... A ■ ■

< Evergreen 7-8738 < Evergreen 7-1643 >

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai |
■ : . ALEX & URBAITĖS 1

GENERAL CONTRACTORS A
ji Carpentry, Painting f

Art Decorating ;
Pertaisome senus namus ir būda- č

vojame naujus. Perbudavojame fron-?
1 tus, sudedame duris ir įdedame šie- 

tus (screens) į duris, langus ir £
< porčius Dengiame stogus visokiems ?

namams ; , ii e
51 Meserole Street 188 South 3rd Street

| Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y. ( i
? ' Uį . « i--’’ '■ "f- |

* 6 • • L • j ' <■ į * * % • • * * *

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6*3959

Ofiso valandos niio 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 ild 7:30 vai. vakarais.

NEDELIOMIS FLATBUSH OFISAS
' ’ ■■ ' i 2220 Avenue J

Nu. M iklf u ,«). tf ryte j Kampų R Mrd St.

teta;
/
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