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Naujosios Anglijos spaudos 
piknikas, įvykęs Worcesteryj 
rugpjūčio 13 d., buvo didelis 
ir sėkmingas visais atžvilgiais. 
Savo skaitlingumu šis pikni
kas pralenkė kitus. Pikniko 
rengėjų gražiai pasidarbuota.
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KRISLAI
Worcesterio Piknikas.
Sovietų Vaikai.
Kaip Organizuoti Jaunimą. 
Jaunuoliai Kalbėtojai.

Ra'so Komunistas.
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Pikniko programa irgi bu-'! 
vo naujo pobūdžio. Draugės ■ 
Šalinaitės vadovybėje, lietu
viai jaunuoliai sulošė veikaliu- 
ką “Charity” ((Labdarybė) ir 
susigrupavę į ėhorą lošė ir 
dainavo angliškas revoliucines; 
dainas. Nepaprastai gražaus i 
ir gilaus įspūdžio padarė į 
publiką,
gūdžio dailė 
lių mokykla 
Reikia tik 
Worcesterio 
darbą meno 
pirmyn.

Tai visai naujo po- ! 
, menas. Jaunuo- 

davė rezultatų, 
paragint, kad 
jaunuoliai tą 
srityje varytų

Pikniko dalyviai labai no
rėjo pamatyti Sovietų j di
džius “Potemkin,” bet lietus 
pagrūmojo ir rodymas turėjo 
būti pertrauktas vos 
jus. Bet pikniko 
kaip matėte, buvo 
išpildyti programą 
skelbiama.

pradė- 
rengėjai, 

pasirūpinę 
taip, kaip

Amerikos rašytojas Russell 
Crouse lankėsi Sovietų Sąjun
goje. Sugrįžęs Amerikon iš
davė tokį dekretą: “Rusijos 
vaikai yra linksmiausi ir sma
giausi iš visų, kokius tik kur 
aš esu matęs.

1 u r t •Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vi«ų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o IšIaimSaite 
Pasaulį!

Per 31 Valandą Apskris 
Aplinkui Pasaulį

PHILADELPHIA, Pa. 
—Lakūnas ; Post, kuris 
sėkmingai apskrido aplink 
pasaulį, tvirtina, kad ga
limas daiktas, jog neužil
go orlaiviu bus galima ap
lėkti aplink pasaulį į 31 
valandą. Sako: Tam rei
kės 500 arklių pajėgos or
laivio, kuris išsikels į erd
ves ant 40,000 pėdų ir į 
valandą galės lėkti nuo 
500 iki 800 mylių,
girdi, ši galimybė tebėra 
ant popieros, tebėra sap
nas, bet galės virst tikre-

Tai,

Išdeporluoja iš Jo Gimtinės

COBH, Airija. — Polici
ja suareštavo draugą James 
Gralton ir išdeportuoja į 
Jungtines Valstijas. Gral- 

..... . .  t ton atvyko Amerikon 25 me- 
Jie taip pat tai atgal, išsiėmė pilietines 

draugiškiausiu Viskas, kas tik popieras, bet keli mėnesiai 
atgal sugrįžo savo gimtinėn 
dalyvauti darbininkų judėji
me. Dabar jis išdeportuo- 
jamas iš savo gimtinės ša
lies. ,.t, , , ,c. ,...

galima, yra* daroma del jų.”
Tuo tarpu kapitalistinėse 

šalyse darbininkų klasės vai
kai milionais kenčia alkį ir 
skurdą ir laipsniškai miršta. 
Sovietų Sąjunga—darbininkų 
tėvynė—aprūpina savo vaikus 
viskuo, kas reikalinga svei
kam ir gražiam - vaikų augi
mui. ■ .

Kubo^Komunistu Partija 
Atsišaukė j Kareivius 
iv . - - - - - - - '

HAVANA. — Pereitą sa
vaitę, prieš pat armijos su
kilimą prieš Machado val
džią Kubos Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą į 
kareivius. Lapeliai buvo 
plačiai paskleisti armijoje. 
Komunistų Partija ragino 
kareivius neklausyti Macha
do valdžios ir nešaudyti į

Worcesteryj spaudos pikni
ke sutikau mūsų seną veikė
ją ir “Laisvės” skaitytoją 
drg. J. D. Jis gyvena Athol, 
Mass., kunigų valdomoj lietu
vių kolonijoj. Progresyvis ju
dėjimas iki šiol ten neįveikė 
suleisti savo šaknis. Drg. D. 
susirūpinęs lietuvių jaunuolių 
organizavimu. Jis sako, kad 
jis dės visas pastangas už
megsti ryšius tarpe Lietuvių 
Jaunuolių Nacionalio Komite- gtreikierius> Matomai, šitas 
to ir Athol lietuvių jaunuolių.’ ’
Nėra abejonės, kad jis savo 
žodį išpildys.

komunistų atsišaukimaš bu
vo svarbiausias paakstini- 
mas armijai sukilti prieš 
valdžią.O r g anizavimas jaunuolių 

negalima palikti vien jaunuo
liams. Viso to darbo pasise
kimas priklausys nuo to, kaip' 
plačiai mums ‘ pavyki įtrauktiį 
suaugusius įdraugus ir suaugu- 
šių darbininkų organizacijas, valdžia nutarė sunaikinti 
Dar vis yra daug draugų, ku- Į 
rie numoja ranka, ir tvirtina, 
kad “mūsų vaikai yra lauki
niai.’* M .. ' i ’ i j -

IR SOCIALISTAI
NAIKINA PRODUKTUS

Čechoslovakijos koalicinė

apie 800,000 svarų apy
nių, idant palaikius augštą 
kainą. Toj valdžioj yra sep
tyni socialdemokratai.

Kalbėjaus su Rumford, Me., 
draugais ir su pora jaunuolių. 
Ten prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuojos priklau
so septyni jaunuoliai. Būtinai

KALINIAI MAINIERIAI 
. SUKILO j

i Petkos, Tenn.. — Brushy

NULYNČIAVIMAS 2-JU NEKALTU NEG-' 
RU JAUNUOLIU AL AB AMO JE TURI IŠ-' 
JUDINT VISA DARBININ. KLASĘ Į KOVA

Atrastas sūnkiai sužeistas 
ir Elmore Clark, 18 metų 
jaunuolis, kuri kartu su 
Dan Pippen ir Harden buvo 
suareštuoti. Prieš juos kalti
nimų įrodyti negalėjo. Tas 
nulinčiavimas Pippen ir 
Harden buvo suorganizuo
tas teisėjo Henry Foster, 
vietos šerifo Shamblino ir 
kelių kitų politikierių. Taip 
sako Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, kuris pa- 

I siuntė protestą ir reikala
vimą Alabamos gubernato
riui Milleriui, kad tie kal
tininkai būtų suareštuoti ir 
nubausti mirtimi.

Del didesnio pasityčioji
mo iš nužudytų jaunuolių,

Alabamos prokuroras 
Knight, kuris nori legaliai 
nulinčiuoti Scottsboro jau-! 
nuolius, irgi “susirūpino” ir i 
žada ištirti ir surasti kalti
ninkus. ♦ 

Tarptautinis Darbininkų
Apsigynimas nurodo, kad Į 
šitas linčas pastato į pavo
jų Scottsboro jaunuolius. 
Prieš juos, matomai, irgi 
organizuojamas linčas. Anie 
nužudyti jaunuoliai irgi bu
vo pastatyti prieš teismą, 
bet teisėjas Fosteris tyčia 
teismą atidėjo, išvijo Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatus, idant bū
tų lengviau jaunuolius nu
linčiuoti.

MAINIERIA1 RENKA DELEGATUS ICLEVELAN- 
DO DARBO UNIJŲ BENDRO FRONTO KONV.

Socialistų Policija ir Teisiu 
prieš Bedarbius

MILWAUKEE, Wis. — 
Socialistų k o n t ro liuoja
mas teismas nuteisė 15 
dienų kalėjiman drg. Ker- 
stetter. Jis buvo suareš
tuotas liepos 29 d., kuo
met darbininkų delegacija 
nuėjo pas miesto majorą 
socialistą Hoan reikalauti 
pagelbos badauja nčiai 
nėščiai motinai. Policija 
tą delegaciją sumušė ir iš
vaikė, o Kerstetterį sua
reštavo ir apkaltino “riau
šių sukėlime” ir laikyme 
“nelegalio susirinkimo.”

Automobilių Gamyba 
Pradėjo Eit Žemyn

pa-
V

NAUJI KUBOS DIKTATORIAI YRA TŲ 
PAČIU AMER. IMPERIALISTU GLOBOJ
HAVANA, — Kuba. — 

Naujas Kubos prezidentas 
j Cespedes priverstas padary- 
! ti nusileidimą darbinin- 
I kams, kurie veda visuotiną 
streiką. Jis prižada darbi
ninkų reikalavimus išpildy
si. Bet tuo tarpu visur pa
skelbė karo stovį ir pavedė 
armijai palaikyti “tvarką”. 
Nusileidimas darbininkams 
daromas su tuo tikslu, kad

gavus laiko sudrūtinti nau
jos valdžios spėkas. . r

O nauja valdžia yra Am
erikos imperialistų įrankis, 
kaip buvo senoji. Machado 
budelių gengė išvyta, naują 
užėmė vietą. Nauja valdžia 
sveikina Amerikos karo lai
vus, pasiųstus malšinti .re
voliuciją, jeigu revoliucija 
būtų pradėjus plėstis.

BALTGVARDIECIAI PABALIUOS VALSTYBĖSE 
GAMINA MELUS APIE SOVIETU SĄJUNGĄ

Mūsų Amerikos lietuvių

Pereitą savaitę, kuri 
sibaigė su rugpjūčio 12 d 

~ • Amerikos automobilių pro
dukcija sumažėjo viertu nuo- 

! šimčiu. Numatomas tolime
snis kritimas.

Gautas pranešimas, kad 
Utah valstijos Nacionalės 
Mainierių Unijos lokalai ža
da atsiųsti į Cleveland© kon
venciją apie 30 delegatų.

Cleveland© k o n v e nei jos 
šaukimo komiteto sekreto
rius Louis Weinstock sako, 
kad numatoma, jog konven-1

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SPRINGFIELD, Ill. — 

Amerikos Progresyvių Mai- 
nierių unijos moterų orga
nizacija šiame mieste išrin
ko delegaciją į darbo unijų 
konvenciją, kuri įvyks Cle- 
vėlande rugpjūčio 27 d. Nu-, 
matoma, kad nuo šios uni
jos bus pasiųsta mažiausia cijoj dalyvaus mažiausia nių metų vaikas nušovė sa- 
50 delegatų į Cleveląndo 
konvenciją.

St. Louis, Mo.—Nuo lie
pos 23 dienos čionai pradėjo 
veikti keista miego liga. 
Jau šeši žmonės mirė. Me
dicinos mokslas nepajėgia 
jai pastoti kelio.

Modesto, Calif. — Aštuo^

1,000 delegatų iš visų Ame
rikos kampų.

Socialistą Distrikto 
Komitetas prieš Vadus
NEW HAVEN, Conn. — 

Connecticut valstijos Socia
listų Partijos komitetas nu
balsavo kritikuoti ir pa
smerkti partijos nacionalį 
komitetą, kuris pasitraukė 
iš. Prieškarinio Kongreso. 
Iš komiteto tik du balsavo 
už nacionalius vadus. 

1 ■ * 1

Anglija Apginkluoja
Chiniją Ir Japoniją n

LONDON.—Anglijos val
džia parduoda amuniciją 
Chinijai ir Japonijai. Chi- 
nijon išvežta per birželio 
mėnesį: 10 milionų kulkų 
šautuvams, 12 kanuolių or
laiviuose įtaisyti ir 12,000 
kulkų del tų kanuolių, 12

Connectlicut valstijos eili- didžiųjų tankų ir t< t. Ja-
niai socialistai , reikalauja, 
kad Socialistų Partija daly
vautų kongrese, kuris įvyks 
New Yorke rugs. 2-4 dd.

ponįjon išvežta 10,800. kul
kų dėl kanuolių. / - i d

UŽDRAUDŽIA DRAU 
GAUTI SU NE VOKIE

ČIAIS DAKTARAIS

4,500 KOMBAINŲ NUĖML 
MUI JAVŲ NUO LAUKO.

turėtų būt sutverta jaunulių1 Mouųtąin,. kalėjime 184 ka-
kuopa. Jaunuoliai Anna Va?- įiniai sukilo. Jįe buvo ka-| Berlyn. _  Hitlerio val-
niūtė ir Bolis Kilas pasižadė- sykloje ir atsisakę išeiti lau- 
jo pasidarbuoti ir susirašinėti kan> prie§ ka]ejimo
8U Jaunulių Nacionaliu Ko- žiau 
mitetu. Rumfordo draugai ir. &
draugės tuojaus turėtumėte .. 1 .... ........ ...... .
susirūpinti savo jaunuolių or- Worcesterio jaunuolių mokyk- 
ganizavimu. įlos. Abudu kalbėjo labai ge-

— ------  lirai. Turime ir daugiau lietu-
O kaip su Lewiston, Me. ?,vių jaunuolių, kurie sako pra- 

Rumfordo draugai tvirtino, kalbas. Visuose parengimuo- 
kad ten yra gana pažangių se ir masiniuose suslrinkimuo- 
jaunuolių. Lewistono draugai se turime statyti ’ jaunuolių 
turite imtiš už darbo. , kalbėtojus, apart suaugusių.

---------  (Duokime progą, mūsų jaunuo-
Worcesterio piknike ka^bė- liams lavintis ir tuo , pačiu 

jo du jaunuoliai: Fpank Vi^- kartu agituoti susirinkimuose 
kus, iš Brooklyn© jaunuolių esamus jaunuolius įrie veiki- 
mokyklos, ir Gorskis, iš mo ir kovos.

džios medicinos komisaras 
Wagner išleido patvarkymą, 
kad “gryno kraujo” vokie
čiams daktarams griežtai 
uždrausta draugauti su ne- 
vokiečiais daktarais. Taip 
pat jiems uždraudžiama 
duoti bile kokią pagelbą 
žmonėms, kurie nėra vokie
čiai “ant šimto nuo’šimčių.”

, -.J- t I - - ■; \ I— r f'1

Scottsville, Ky.-+-Rasti jų 
pačių namuose nužudyti se
nukai Donnellai, Nužudyti 
apiplėšimo tikslais.

Maskva; — Šiemet Sovie
tų Ukrainoje ■ randasi 4,500 
kombainų (laukuose del nu
ėmimo javų. ? Pernai tebuvo 

’apie du tūkstančiai, 1

NEPAPRASTAI GERAS
DERLIUS- '

Smolenskan, Sovietų Są
junga. r— Briansko. rajone 
pernai rugių derlius išdavė 
tik 6-7 centnerius nuo hek
taro, o šiemet duoda 10-11 
cent. iNovo-Dybkovskom ra
jone šiemet duoda)rugių ir 
miežių derlius po; 9—10 (cen
tnerius ant hektaro.- i

■■MM

“New York “Times” ko-. Mūsų Amerikos lietuvių 
respondentas Duranty, ku- Į klerikalų, fašistų ir socialis
es dabar randasi Paryžiu
je, rašo apie veikimą rusų 
baltagvardiečių Pabaltijos 
valstybėlėse 
Latvijoje, Estonijoje 
Duranty sako, kad 
gvardiečių spauda 
“paleido melus apie 
badą Rusijoje.” 
tuojau pasigavo Vokietijos 
fašistų spauda ir pradėjo 
skleisti. Tai buvo išanksto 
suplanuotas skymas.

Lietuvoje, 
ir tt. 
balta- 
tyčia 

naują
Tą melą

Berlyno Komunistai Papluk 
dė Miestą Lapeliuose '

Tik dabar pranešama, kad 
rugpjūčio 1 d. visas Berly
nas buvo apklotas komunis- 

; tiniais lapeliais. Policija 
! suėmė 46 darbininkus ir iš- 
| siuntė į koncentracijos sto- 

ir paleido^šūvį/j v^k1^ už dalinim^

vo motiną, Margaret Sivle- 
ria, 38 metų amžiaus. Iri 
vaikas ir motina manė, kad| 
šautuvas neužtaisytas. Vai- 
ėas pasakė: “Mama, aš tave 
nušausiu,” :

Flint, Mich.
jaunuolis MacDonaldas nu
teistas tik dešimčiai metų 
kalėjiman už nužudymą sa
vo motinos.

Turtingas

Bayonne, N. J. — Suareš
tuotas vargamistra Hali ir 
jo brolis. Kaltinami pavo-

Duonos ir Pieno Kaina
X

tų spauda šitą ■ baltagvar
diečių melą dabar tebeškel- 
bia.

Duranty nurodo, kad ru
sų baltagvardiečių planas 
Pabalti jos valstybėse yra 
atsteigti senovės ponų vieš
patavimą ir visus kraštus 
pajungti po Vokietijos hitle
rininkų letena. Hitlerio 
agentas Rosenberg darbuo
jasi su rusais baltagvardie- j 
čiais.

Vokietijos Fašistai 
Darbuojasi Austrijoj

VIENA.—Austrijos val
džia kaltina, kad Vokietijon 
valdžia slaptai finansuoja 
Austrijoje fašistų, judėjimą, , ‘ 
kad prijungus tą kraštą 
prie Vokietijos. Valdžios > , 
laikraštis “The Reichspost” 
paskelbė Vokietijos hitleri
ninkų slaptus dokumentus, 
<kurie parodo jų suokalbį 
Austrijoje.

WASHINGTON. — Roo- -------------------
• V . __ . . J I • : Komunistų Balsai Pasidvigu-vmolzi© nu onn Izmnci HQP[)1. * <

Vai- bino Islandijoj ;:reiškia pasunkėjusį darbi
ninkams gyvenimą.
džios raportas ‘parodo, kad 
visoj šalyje; duonos kaina

gimė nuo Dr. Woodruff už kepalo, o pieno kaina mies-
penkis, šimtus dolerių viso
kių- daiktų. Grobį policija 
rado paslėptą bažnyčioje.

Hightsstowri, N. J. — 
Rugpj. 14 d. bųsas įvažiavo 
į medį. Viena moteriškė 
užmušta, o keturiolika kitų 
pasažierių buvo smarkiai 
sukrėsti.

Boston, Mass.—Ant Deer 
Salos pavieto pataisos name 
sukilo kaliniai. Trys kali
niai buvo pabėgę, bet tuo- 
jaus buvo vėl suimti ir su
grąžinti į kalėjimą.

Islandijoj įvyko rinkiniai 
pakilo pusantro cento ant ■ i seimą. Komunistų kandi- 

.1 datai gavo 2,674 balsus, o 
tuose pakilo kokiais 25 nuo- j 1931 metų rinkimuose tebu- 
šimčiais. Kainų kilimui ga- ’ vo £av£ 1,175. Socialdemo- 
lo nesimato. 1 (kratai gavo 6,865,balsus,, o „

Potviniai Chinijoje
■ \ t f ' » f 4 <

SHANGHAI. — Honan ir 
Hopei provincijose patvino 
Geltonoji upė. Apsemtas 
10,000 ketvirtainių ‘ mylių 
plotas. Jau dabar 150,000 
žmonių paversta benamiais. 
Laukiama bado ir epidemi
jos.

; kratai gavo 6,865, balsus,, o 
1931 metais turėjo 6,318. 
Viso rinkimuose dalyvavo 
tik 35,000 balsuotojų.11

Uruguąjus Pripažino Sovietu

PYČIŲ RINKĖJAI 
STREIKUOJA

San Francisco, Calif. — 
Tulare paviete išėjo į strei
ką septini šimtai pyčių rin-

PRIGĖRĖ 1,000 ŽMONIŲ
Kaifeng, Chinija. — Gel

tonosios upės krantai neiš- -------------c —
laikė. Vanduo išsimušė ir'kėjų. Vietos valdžia reika- 
užliejo didžiausius plotus, lauja valstijos atsiųsti ka- 
Spėjama, kad apie tūkstan- reivius streikierių numalši- 
tis žmonių prigėrė, i nimui. .*nimui.

MASKVA.—Sovjetų val
džia paskelbė, kad gavo’pra
nešimą nuo Uruguajaus val
džios, kad jinai pasiryžus 
užmegsti pastovius diploma
tinius ryšius su Sovietų Są
junga. Sovietų valdžia 
siunčia atstovą į Montevi
deo.

Jersey City, N. J.—Nusi
šovė Dominick Donatrella, 
53 metų amžiaus, septynių 
vaikų tėvas. Buvo' šiauČius 
ir gyveno didžiausiam skur
de. .
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Vėl Besti jiškas Darbas Alabamoj!

; , • , ■ l į IKlflinedoi ' ' * n Internacionalo, tame skai-
Jį j , ■ čiuje ir Lietiivoš s.-d., kelias.

Spauda praneša iš Klaipė- i< ——-
dos sekamą žjnią: ' ■Michelsonas Paduoda Ranką

Klaipėdos krašto'direktorija j Prūseikai
paskelbė, kad visam krašte už
drausta visokie politiniai susi
rinkimai. Tai padaryta atsiž
velgus į visame krašte vokiečių 
tautinį sentimentą; *
Kitais žodžiais, Klaipėdos 

naziai kelia ten galvą ir 
grūmoja
Kauną ir prisidėjimu» prie 
Vokietijos. Kauno fašistai, 
kaip žinia, yra dideli1 Hitle
rio garbintojai, . taciaus, 
kūomet tie patys • hitleHe- 
čiai šiuo tarpu Bando 'vy1-

J I

Nulynčiavimas dviejų negrų? jaunuolių—Dan Pippen, 
18 metų amžiaus, ir A. T. Hardein, 16 fnetų—dar ir dar 
parodo tą bjaurų baltųjų valdančiosios klasės terorą 
prieš negrus. Tai parodo, kaip teismas, šerifai ir lyn
čiuotojų govėdos veikia išvien, terorizuodami išnaudoja
mus ir pavergtus jūodveidžius. ' * 1 f 1 ‘ ' 1 ; ’ •

I • • . » » I . > l «

Šito incidento istorija tai ypačiai ryškiai parodo; 'Sūa- 
reštuojama trys negrai vaikinai, du minėti aūgščiąu ir ( 
trečias Elmore Clark. Jie kaltinami nužudyme tūlos į 
baltveidės moters. Tarptautinis Darbininkų Apsigyni-1Lfip.u Urtl.lu.Y.Hitlerio Imperialistinę

sukilimu prieš

; ten, kur GrigaiŲs su Michel- 
sonu nepajėgia ir nepajėgtų 
net tuomet, kada Prūseika, 
Butkus ir Strazdas ateitų 
pas juos. Štai kuriais moty- 
vaią vaduodamiesi, grigaiti- 
niai nugalėjo michelsoni- 
nius tuo.klausimu ir Prūsei
ka su Ko. palikta neužkvies- 
ti prisidėti prie “LSS.” Bet 
principiniai, atsiminkit, jie 
ir dabar pilniausiai sutinka 
ir dirba tą patį darbą, tik
tai po skirtingomis skrais
tėmis. <

Tie darbininkai; kurie dar 
seka Prūseiką ir Ko., priva
lo šitą turėti galvpj. Jie pri
valo atsiminti, kad social- 
fašistai Michelsonai ir kiti 
skaito juos sdvo žmonėmis.

AMERIKOS INŽINIERIUS APIE SSSR
r ♦ K? ) • i

mas p,fciiuričia trisi advokatus ginti kaltinamuosius. Tei- 
sėjas .Foster iš Tuscaloosa, Ala., kur įvyko teismas, ne
prileido advokatų ginti vaikinus. Įbauginti šerifų minė
tų vaikinų giminančiai pareiškė neprašę advokatų ginti 
jų vaikus. Tuo būdu teisėjas Foster pasakė, kad šie ad
vokatai neturį teisės juos ginti, ir jie buvo išprašyti iš 
miestelio. Kelyje juos gauja lynčiuotojų grasino “pamo
kinsianti.” u

Ir štai šerifas Shamblin paruošė neva išvežti šituos 
vaikinus į kitą, būk tai saugesnę vietą. Bet ištikrųjų še
rifas buvo susitaręs su lynčiuotojų govėda nužudyti savo 
auka£ Kelyje “užpuola” du automobiliai (sutartoj vie- 
toj), pasiima govėda minėtu vaikinu ir nužudomo trečią j 
kol kas palieka.

Negalima surasti žodžių pasmerkimui teisėjo Henry B. 
ĘbątėHo, šerifo Shamblino ir kitų niekadėjų žygių! Bet 
čia, žinoma, nėra tai pirmutinis ir, deja, dar ne paskutinis 
brutąliškas darbas Alabamoj ir kitur pietinėse lynčio vai- ninku judėjimą, 
stijosę. ' Tai’ sistema! . Prieš tą bestijišką sistemą reikia 
juo pąsirįžuęiau kovoti!

BaUveidžiai ir juodveidžiai darbininkai! Neleiskit val
dančiajai klasei kartoti tokius brutališkus žygius! Orga- 
nizucjkitės ir kovokite! Siųskit protestus Alabamos gu
bernatoriui Milleriui, reikalaudami nubaudimo teisėjo 
Fostėjrię ir. šerifo; Shamblįiio, kaipo vaikinų Pippen ir 
Hardbin nužudytojų! l j. • • ■-* • ••

programą Klaipėdoj, tai 
Kauno fašistams nepatinka.

Lietuvos komunistų spau
da rašo, kad dalis Kauno 
fašistų šiandien vienok sto
ja už Lietuvos susijungimą
su Vokietija, už atidavimą ninkus
visos Lietuvos Hitlerio ži
nion. Todėl į šituos Klaipė
dos krašto direktorijos ma
nevrus neprisieina žiūrėti 
kaipo į griežtą priešhitlerinį 
nusistatymą, o greičiau kai
po į paprastus manevrus ir 
norėjimą labiau suvaržyti 
Klaipėdos revoliucinį darbi-

Prie£-Sovietinis Vienijimasis Pabaltijo]
l‘

Ne1/kartą mūsų spaudoj buvo minėta, kad Vokietijos 
fašistai, su Alfredu Rosenbergeriu galvinyj, atvirai orga- 
nizudja prieš-sovietinį frontą Pabaltijoj. Šiuo tarpu 
skaitome New York “Timese” iš Paryžiaus kablegramą 
(prisiuntė Mr. Duranty), kad Lietuvoj, Latvijoj ir Esto- 
nijoj 'organizuojasi ponai, “ainiai teotoniškij kardo Hele
rių”, kovai prieš Sovietus, ši kontr-revoliucinė organi
zaciją pavadinta “Pabaltijos Brolijos Sąjunga,” kuri lei
džia Ik* savo laikraštį, “Baltikum.”

Korespondentas pabrėžia, jog dabartinė Pabaltijos ba-1 
ronųkampanija prieš Sovietų Sąjungą kol kas apima 
tiktar taip sakant pirmąją anti-sovietinės kovos fazę— 
smeigus, šitos sąjungos įtakoj esanti spauda gausiai ra-' 
šo aflie “badą” Sovietų Sąjungoj, “kanibalizmą” ir kitus 
galusį kad tuę būdu pHruošus žmones tolimesnėm anti- 
sovietinėm kampanijom, t. y., karui. Tą viską kartoja 
Vokietijos fašistinė spauda.

Iš JJiitos pusės, Vokietijoj organizuojasi rusai balta
gvardiečiai ir kitokį kontr-fevoliucininkai, pabėgėliai iš 
Sovidtų Sąjungos. Jie turi savo skyrius prie fašistų or
ganizuotų go vedų ir ten lavinasi mankštos, kad galėjus 
bile Ijada atsukti ginklą prieš Sovietų Sąjungą. Jų obal- 
sis: ^jšalin žydus, marksistus ir Trečiąjį Internacionalą.” 

Jų vdflu.yra tūlas Svetosarovas. \
Ka! deĮ Pabaltijos baronų sąjungos ir josios darbų, 

tai rįikia pabrėžti, kad jie yra prasipletę. toliau, uegu 
Pabalijos valstybėlių ir Vokietijos sienos. Tos Sąjungos 
tikslia melų ir šmeižtų kampaniją prįeš Sovietų Sąjungą 
kartcįja social-fašistinė.-spauda. ‘Paimkim Amerikos lie-j 
tuviui anti-sovietinę spaudą. Kiek ji pritauškė apie “ma
sinį žmonių badavimą,'” “masinį1 kanibalizmą” Sovietų 
Sąjungoj! Tokia “Tėvynė”, arba “Naujienos” beveik 
kiekvienam savo leidiny j Pabaltijos baronų iškeptais me
lais įkaitina savo skaitytojus. Atsimenam, kaip ‘Tėvy
nė’ rąšė kvailybes apie masinį kanibalizmą Sovietų Sąjun
goj, Atsimenam puikiai, kaip ta pati “Tėvynė” paskel
bė, būk Sovietų Sąjungoj šiuo tarpu 10,000,000 žmonių iš
mirė t JeiguJki šiol kam nebuvo aišku, iš kur tuos melus 

\ “Tėvynė” arba “Naujienos” ar kiti Sovietų priešų laik- 
rašciąi sėmė, tai dabar lai jie žino:,tiems jnelams skleisti 
yra šūorganizuota speciališka “Pabaltijos Brolijos Są
junga”, kurią sudaro grafai, dvarponiai ir kitoki 'išnau
dotojai ir caristai, gyVeną Lietuvoj, Latvijoj, Estonijoj, 
Vokietijoj ir, be abejo, kituose kraštuose. Šitie ponai 
visaip bandė nuversti 'Sovietus, bet nepavyko.' Todėl da
bar jie griebiasi naujos melų kampanijos, kurią jiems pa-

Lietuvos Social-Demokraty 
Partijoj

“Priekalo” No. 6-taš ra- v rso: '
' . ''.ii.

Vokietijos s.-d« partijos’ pil- i 
nas kapituliavimas, prięš fašis
tus ir jos vadų, šliaužiojimai ( 
ant pilvo prieš Hitlerį nega
lėjo neiššaukti pasipiktinimo 
pas s.-d. darbininkus nejįk Vo
kietijoj, o ir kituose kraštuose. 
Tai atsiliepė taip pat ir Lietu
voj. “L. žinios” gegužės 3 d. 
rašo, kad ir Lietuvoj prieš ku
rį laiką prasidėję nesutaripiai 
esdekų tarpe. Daugiausia'ne
pasitenkinimo reiškęs esdekų 
akademinis jaunimas—“žaiz-
drininkai.” Jie rašą LSDP 
Centro komitetui memora.ndu- 
mus ir reikalavimus ir siūlą 
keisti jos programą ir taktiką. (

Tai verčia net tokį sukem- 
pėjusį kaizerinį s.-d., socialfa- 
šistą, koks yra S. Kairis, neva 
iš kairės kritikuoti Vokietijos 
s.-d. “Socialdemokrate” gegu
žės 13 d. jis, pasirašydamas 
Vik., neva kritikuoją Hitlerio 
čebatiaižį Velsą, si.-d. partijos 
pirmininką; bet toji jo kritika 
visiškai bedantę. Socialfašis- 
tas Kairis ir partija, pati 
šliaužiojanti prieš Lietuvoš 
fašistų valdžią ir nesugebanti 
nė mažiausios kbvoš vesti ‘del 
ligos kasų fašiziavimd, pfofsą-' 

<jungų smaugimo ir t. t., negi 
gali tikra* pasmerkti Vokieti-’ 
jos s.-d: vadų ir visos partijos' 
parsidavimą Hitleriui’/ Jam. 
tik rūpi kaip nors neva kriti
kos žodžių rūkais. apdumti tą 
parsidavimą. .

Draugai s.-J. darbininitai ir
■ « . • • •• 1 . • 1 • v 1 ’pasipiktinusiej i pardavikiškais 

Vokiętijos s-d. vadų ir jų par
tijos žygiais s.-d. studentai, at
siminkit,, kad Vokietijos s.-d. 
partijos , kelias—tai yra viso

j “Naujienos” talpina “LS- 
,S” konferencijos, kuri įvy
ko Chicagoje, liepos 16-tą 
dieną, protokolą. Jiš para
šytas, žinoma, taip siaurai, 
kad šunėku iš jo padaryti 
plačias išvadas, taciaus vie
nas dalykas! ten aišku: bu1- 
vo plačiai diskusūotas klau-’ 
simas delei vienijimosi su 
prūseikiniais. Girdi.:

i Drg. S. Michelsonas teikia 
susirinki'rhui įnešimią, kad pa
kviesti į LSS “sklokinihkus,” 
tai yra Pruseikos, Butkaus ir 
Strazdo vadovaujamą dešinių
jų komunistų grupę. Po pla
taus apkalbėjimo nutarta ne
kviesti.

Kodėl Michelsonas davė 
įnešimą pakviesti “skloki- 

!,” mums labai aišku, 
bet kodėl, “po plataus ap
kalbėjimo nutarta nekvies- « 
ti,”—ne visai aišku ir nėra i vw 
paaiškinta. ’ j Čio Menesį

Mes sakome, kad mums! Jau išėjo iš spaudos Kom- 
aišku, kodėl p. Michelsonas! partijos teoretinis organas 
nutarė’ Prūseikas ir 
kviestu į LSS, kadangi tarpe pjūčio mėn. 
tų1 dviejų grupių, michelso- 
nihių ir prūseikinių, nepasi
liko jokio principinio skirtu
mo. Skirtumas tiktai pasi- 
v a d i nimuose: prūseikiniai 
dar vis dangstosi “komunis
tinės opozicijos” vardu, kuo
met michelsoniniai ir gri- 
gaitiniai visuomet ( atvirai 
puolė, ir tėbepuola i komuni
stinį ir visą.revoliucinį dar-

Bent lietuviška buržuazija 
galėtų pasimokinti iš Ame
rikos inteligentijos ir laik- 
raštijos., Juk veik visais 
klausimais lietuvių laikraš
čiai seka žodis žodin Ameri
kos buržuaziją. Taciaus So
vietų Sąjungos klausime jie 
laikosi savo siauro fanatiz
mo, piktos pagiežos. Ypač 
tai labiausia galima matyti 
tai pas Grigaitį, kuris veda 
socialfašistų laikraštį “Nau- • • «• ’ 1 ) ! .j ienas •

. , Tik pereitą šąvaitę New 
Yorko “Timese” rašė Jung
tinių Valstijų kongresmanas 
Siroyicji,, kuris jau antru

Jie privalo žinoti, kad Mi- ] kartu lankosi Sovietų Są- 
chelsonai ir Ko. randa I jungoj. Dabar jau du me- 
juos pilniausiai -tinkamais | tai, kaip jisai yra buvęs So- 
būti nariais tos organizaci- i vietų Sąjungoje. Dabarti- 
jos ir judėjimo, kurie per ii- niu laiku Sirovich pabrėžia

darbas yra Stalmoste, prie 
Solda upes.

Šiame fabrike dirbama 
dūdos, tiltams ir budinkams 
medžiaga. Inžinieriui tas 
darbas patinka. Apie save 
jisai pasakoja sekamai:

“Mano vaikai pamylėjo 
Rusiją iš pat karto, taipgi 
ir aš pats. Mano moteriai 
ne taip labai patiko iš kar
to. 4 Jinai nerado tenais tri
jų^ dalykų: grapefrūktų pus
ryčiams, obuolinių pajų del 
deserto ir “bridge” kliubo. 
.Tie žaislai, kuriuos lošia ru
sai, amerikonkai iš karto 
nepatiko.f Taciaus tos “sun
kenybės” labai ūmai buvo 
išgyvendintos. Niekeno ne
varžomos tos inžinierių mo
terys susirado kitas tokias 
moteris ateives ir susidarė

gus metus piktai kramtė labai didelį Sovietų Sąjun- j kliubą”. Dabar jau 
komunistinį judėjimą, šmei- g°ie gyvenimo pagerėjimą.' ir rus-s moka tą žaiglą 
žė ir tebešmeižia Sovietų Pasakoja se tarnai. “Pittsburghe mes gyven

davome apartmente. Da
bar Viečnojoj Soldo j mes tu
rime 6 kambarių namelį. 
Tiesa, nėra įvesto vandens, 
bet vyras atveža vandenį 
kiekvieną rytą, tai pasiima- 
me tiek, kiek reikia. Kūri
name malkomis. Kūrą pri
stato tiesiai į mūsų name- 

kai—taip pat išnykę. Kuo- ii0 pašiūrę.”

komunistinį judėjimą, šmei-

Sąjungą ir viską, kas tiktai; Gatvės geriau išrodo, iš
yra atsuktas prieš kapita- lietos asfaltu, fabrikai ge- 

. • rai dirba, darbininkai ge-
—Iriau apsirengę, linksmesni.

The Communist” UŽ Rugpjū-! Kriminalybės išnykę. . Jisai 
' sako, kad Amerikos valdžia 
turėtų pasiskolinti “kelis 
puslapius” Sovietų Sąjungos 
tvarkos. Pavargėliai, bosia-

listinę sistemą!

Ko. |“The Communist” už rug- 
Visas beveik 

išimtinai pašvęstas atsibu
vusiai Partijos nepaprastai 
konferencijai,—josios nuta
rimų populiarizavimui ir1 
pravedimui gyveniman. Tel
pa brandus ir platus d. 
Browderio nepaprastai kon
ferencijai pranešimas, ana
lizuojąs esamą padėtį pa(- 
saulyj Jr Jungtinėse, VąlstL, 
jose. ’ -^3,

bininkų judėjimą. Taigi vi-| Ne tik kiekvienas Parti- 
sai natūralu, kad p. Michel- jos narys, skaitąs angliškai, 
sonas matė j reikalo duoti turi šį numerį įsigyti ir pla- 
konferencįjai tokį įnešimą, 
kad tuo sustiprinus social- 
fašizmą Jungtinėse Valsti
jose tarpe lietuvių darbinin
kų.

Kodėl dabar grigaitiniai
atmetė Michelsono pasiūly-j ALDLD 6-TO APSKRIČIO 
mą? Kodėl jie nutarė ne-;
kviesti prūseikinių į “LSS”, 
juk tarpe jų nebėra jokio 
principinio skirtumo ? Drą
siai galima daryti išvadą: 
grigaitiniai mano, kad pa
kvietimas Prūseikos ir Ko.! 
į “LSS” dabar, padarytų so- 
cial-fašizmui mažai naudos. 
Jie žino, kad Prūseika ne
galėtų atsivesti daug savo 
pasekėjų į Grigaičio sociab 
fašistinį abazą.
daugelis tų darbipinkų,. ku
rie dar, jki šiol seka. Prūsei
ką, pamatytų, .kas .ištiktųjų, 
yra Ęrųseiką, ir Jį mestų,; 
sugrįždami į komunistinį ju- 
dėjiiną.< Iš tę, vadinasi, so- 
cial-fašįstąms, naudos ne
būtų. { Apsimaskąvęs, “ko
munistinės opozicijos” mas- 
kaj .įš kitos pusės, Prūseika 
dar vis! gali < palaikyti šiek

čiai išstudijuoti, bet taip 
jau ir kiekvienas pašalinis 
darbininkas turėtų padaryti 
tą patį. Pavienio numerio 
kaina 20 centų.

KUORU STOVIS
. šiandieną gavau nuo draugo
šolomsko sąrąšą visų kuopų.' skeletus, fabrikų pamatus 
Pasirodo, kad ne visos kuopos' LeVvlant ”
rūpinasi primokėti duokles.) KoregDondentg Alice Hue- 
Tai labai blogas dalykas. O , ^Or.®S?° B
užvis blogiausia, tai kad 6-to (issireiskė, kad ir Ame- 
Apskričio Komitetai nesirūpina,1 rika dar tebėra jauna šalis, 
kad jų kuopos pasimokėtų duok-! tai Freeman atsakė seka- 
les. Šios kuopos nėra mokėję y^ai: 
duoklių:

133 kp. Camden, N. J. Už _. . .
šios kuopos nemokėjimą duok-1 L

met važiuodamas per Itali
ją, Austriją ir Vokietiją, Si
rovich pasakoja, jog tie mie
stai neša “skurdo gėdą,” tai j Apie taupumą ir darbą 
Sovietų Sąjungoje jau tokių'- 
dalykų nėra*

Plačiau norint sužinoti 
apie Sovietų Sąjungos; gyve
nimą, galima surasti pasi- 
kaibėjbne ^Ąųierik<)s inžinie
riaus, tlarold Freęman, šu 
New Yorko “World-Tele
gram” korespondente. Ji
sai pradeda sekamai* Zįavo 
pasikalbėjimą:

“Aš nekritikuojU Ameri- Į inžinierius “palygina sąly- 
ką, bet tik darau palygini-!gas”. Šita jo “nekritika” 
mą su Rusija, kurioje aš jau i yra geresnė ir už kai kurias 
išbuvau du metu po kont-’ 
raktu ir padariau kontraktą 
dar ant dviejų metų. Daug 
namų yra planuojama Viec- 
naja Solde. Kur tik pažiū
rai, tai matysi, jau namų

“Taip, bet jūs jau pabai- 
Dangarė-

Atpenč iiu yra atsakomingas draugas i ziai JaU yra įskilę. Jie gra- T TTfc___ ZA.Z T__ ________ __ ‘ Irnvv^ 4*Xt4-1

tiek darbininkų, atkreiptų . 142 ^u°Pa ir nemokėjo duok- 
pnės komunistus. Tuo bū
du Prūseika pajėgia įkąsti 
komunistiniam j u d ė j imui

J. Pranaitis. Ir pasiteisiriimo žūs. Bet kam pamatyti en- 
jokio negali būti. Jeigu visi tuziazmą del naujo budavo- 

,nariai yra bedarbiai, tai dar 
įtuomi nepateisinama. Juk be
darbiai yra paliūosuojami nuę 
mokesčių.

149 kuopa taipgi' nėra mokė- 
'yufe. Šioj kuopoj priklauso du 
apskričio komiteto nariai. Tai 
didelis draugų apsileidimas. O 
kiek man yra žinoma; tai dalis 
draugų gali užsimokėti mokes
čius.

jimo, tai reikia važiuoti į 
Rusiją. Kitos visos šalys iš
rodo blankios ir pabaigtos,"' 
išėmus Rusiją.” f ; ’ .

Rusijoj Geriau, negu 
Amerikoj

. Free-sekamai inžinierius 
man sako:

“Gale dviejų metų
rėjąų. jąū. $1Q,OOO.OQ, kuo
met daug mano draugų in
žinierių iAmėrikęj yrą be- 
darbiaįjjr be čento. Jr vėl, 
tai ne del kritikos -Ameri
kai, bet tik del palyginimo 
sąlygų su Rusija.”

Tai labai gerai, kuomet

aš tu-

kritikas. Inžinierius * vėl 
pradėjo kalbėti apie namų 
dalykus. Korespondentei ji
sai pareiškė sekamai:

“Ar tamsta žinai, kad 
tarnaitei, kuri verda valgyt 
ir apvalo stubą, yra įstaty
mais uždrausta nešti mal
kas, skalbti drabužiai ir 
traukti vanduo. Tuos dar
bus atlieka tam tikri žmo
nės, kurie iš to daro pragy
venimą.”

Vaikai, pasakoja inžinie
rius, yra stiprūs ir sveiki. 
Jiem niekę netrūksta. Sto
ka tik baltos duonos ir kai 
kurių rytinių valgių. Mes 
gauname užtenkamai pieno, 
sviesto, žuvies. ‘ Mėsos kaip, 
kada stokuoja. Bet daž
niausia jos gaunama užteų-

Pasitenkinęs Rusijos • karnai. -Daržovių’ taip pat

deda vesti social-fašistinė ir fašistinė spauda. Dar vis 
tie “teutoniško" kardo ricieriai” mano galėsią atgauti savo 
dvarus, kuriuos dabar valdo stipri darbininkų ranka So
vietų Sąjungoj! .

Jie, žinoma, klasta! Kllysta ir £ie mažesni poneliai,

lių. Kbflel?A , >-
Tos kuopos ir daugelis drau

gų gali ‘ užsimokėti.
Gal kai kur nariai yra už

simokėję, tik sekretoriai nėp- 
risiuntė į centrą.

Tai draugų apsileidimas ir 
neįvertinimas o r g a n i z acijos 
svarbos.

Jau dvi knygos išėjo ir jas 
nariai gavo, kurie užsimokėjo

Gyvenimų , r
Virš du metai atgal, tkuo

met Freeman dirbo Viename 
Pittsburgho plieųo fabrike, 
tai gavo kelis algos nukapo- 
jimus. ’PaSkiaus jisai gavo 
pakvietimą važiuoti į Sovie
tų Sąjungą dirbti. Jam pa
siūlyta $15,000 į metus. Jo

atsitikime nėra jokio pasiteisi
nimo kuopoms.

Taipgi nemokėjo šios kuo
pos: 209 kp. Trenton, N. J., 96

i., Burlington ir 15 kuopa 
Gibbstown, t

Draugai, tuojaus sušaukite

kurie susiriesdami.kartoja savo “didžiųjų” ponų melus! .duokles. Bedarbiai taipgi ga- kp 
|°įeje, bedarbiai moka tik 10

Nęveizmt jy, Sonetų Są- centų ir gauna knygas. Oka- kuopos susirinkimą ir užsimo 
junga—proletafų sališ—žygiuos pirmyn, statydama nau-; pradės dirbti, j'iš nr" ji atsi- kėkitė duoklės. . . t . ...
ją tvarką—socialistinę tvarką!• • teis organizacijai. Tad šiame ALDLD 6-to Aps. Sekr

gaunama.
Vaikai Eina į Bolševikų 

Mokyklas
Vaikai eina į mokyklas, 

sako inžihieriųs. Dvi au
gesnės mergaitės eina į ko-, 
legiją ir studijuoja inžineri
ją

Moterys dirba visokius 
darbus. “Mano fabrike”, 
sako Freeman, “iš visų elek- 
trikos, mechaniškų, konst
rukcijos inžinierių, yra 35 
nuoš. Moterų.” Moterys 
sako inžinierius, “50 .nuoš. 
geriau darbą atlieka, negu 
vyrąi.” , ,

• -Jt t / « « 7. . . ,

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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kovokime su buožių ir jų

nukentėjusių

AMERIKOS INŽINIERIUS APIE SOVIETŲ SįJUN,,

x Ir ISsirašyti “Priekalą”
* Ireikalais kreiptis:!

ir visais

Risis J. Bago-

protesto rezoliucijas ir jas pa

rt

Ynes valyti javus ir pirmuo
sius pėdus apkūlę pildyki-

I I

Amerikoje “Priekalą” galima 
sirašyti taipgi per “Laisvę1

didėjo savų inžinierių skai
čius. Kitas, tai su svetimų 
šalių inžinieriais yra dau
giau išlaidų.
—i—H----------------------------

ma, rengkime demonstracijas 
bėi masinius mitingus prieš

Tie Vokietijos protestai daug 
prie išgelbėjimo

Mūsų rankose didžiausios 'Augščiau kelkime mūsų
i kolektyvinės

pasakota, kad nepartiniai dienomis 
žmonės yra persekiojami 
Bet 
man 

a

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

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ 
h

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

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

» • i * Philadelphia/Pa.

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

Nu-1 Vokietijos darbininkam pasi- 
liuosuoti iš po fašistinės pries
paudos.

pripratę pnė tų gyveninio *•„ , . y. Tv V1 .
i ; t— H • j. v. Vokietijos fašizmą. Isneskime sąlygų. Jie taip pat žino,

kacį budavbja savo šalį. Jų siuskime prezidentui Hinder-

J. w.
P. S. Aukas galima siųsti tie- 

šis vajus rinkimo finan- > s*ab ^uo antrašu: National 
fašizmo J Committee to Aid Victims of 

Fifth

Dar galima gauti kompletas 
1931-32 metus

Trečias Puslapis

Stalino obalšis: 1—: padaryti Į 
zjsus kolektyvus bdlšėVikiš- 
<ais ir visus kolėktyviečiūs 
pasiturinčiais mobilizavo 

‘kolektyviečių mases sąžinin- 
Prieškariniai Sovietų Bal- tonos naujo derliaus miežių, gam smarkiam1 darbui.

tarusijos 1 kolektyvai jau Mūsų rankose didžiausios ‘ 
padėjo javus valyt. Laik- galimybės greitam jaVų nu- socialistinės 
rastis “Zvezda” praneša, valymui, valstybei grūdų, kūrybos vėliavą, griežčiau 
kad Vetrinos MTS kolekty- bulvių ir linų pristatymui.
vai jau rauna ankstybuosius ( Reikia tiktai gerai vado- i agentų liekanomis besipai- 
linus. Tų kolektyvų laukuo-' vauti pasireiškusiam masių mojančiomis p:o kojų mūsų 
se jau tarškia linarovės ma-. entuziazmui, bolševikiškai kolektyvų stiprėjimo kelyje.

*šinos. z . (išvystyti rajonų, MTS, ko- Greičiau baigkilne, kur dar
Kiekviena diena vis atne-i( lektyvų ir pavięnių darbo nebaigta, pjauti'šieną, imki- 

ša naujų žinių apie javų va^- ' valstiečių socialistines lenk- 
lyn^o pradžią. Daugelis: ko-i tynęs greitesniam javų nu
lėkt;yvų jau pradėjo kulti jar * valymui, .pirm laiko valsty- 
vus. Mes jau stovime masi- bei 'grūdų pristatymui, 
nio javų valymo išvakarėse j Technikine mūsų kolėkįy- 
visoj respublikoj, h lįvų^bazė žymiai išaugo.

į Kolektyviečių udaitninkų 
suvažiavimo pasižadėjimas 
organizuot visos Baltarusi
jos raudonąjį obozą sutinka 
tarp kolektyviečių masių 
karštą atsiliepimą. •

Štai ką sako telegramos.
Senos rajono kolektyvai laukuose mašinos neis.
“Peremoga” ir “čirvony
Metalist” žiemkenčių javų šo sukeltą antimechanizaci- 
piąstatymus pasižadėjo iš-1 jos ūpą, partija padarė-mil- 
pildyti iki rugpjūčio 1 d. 
Rugiapjūtė pradėjo liepos 
20 dieną.

Elsko rajono kolektyvai
“Praca” ir “čirvonaja Za
ra” pradėjo kirsti rugius ir
miežius. Iš pirmojo kūlimo viečiai visai, kitaip žiūri, 
grūdus kolektyviečiai veža Tatai aiškiai patvirtina pir- 
raudonais obozais valstybei, mosios antrojo penkmečio

Choinikų faj.ono kolekty-. bolševikiškos sėjos pravedi- 
! vai “čirvony Araty” ir “čir- mas. Tai reiškia, kad šio 

Gaj” . organizavo pirmąjį pavasario sėja labai sustip- 
respublikoje raudonąjį oho- - rino kolektyvus. Tarptauti- 
zą. Valstybei atidavė virš nio proletariato vado drg.

i;BSSR laukuose jau dirba 
sudėtingos mašinos—traKtb- 
riai, kombainai ir tt.

'Partija Sudaužė kontrevo- 
liucinę nacdeinų ir Prišče- 
povo liekanų pasaką apie 
tai,’ ‘kad “mūšų Baltrusijos 

n
Laužydama klasinio prie-

žinišką žingsnį pirmyn javų 
valymo mechanizavime.

O ką reiškia tas pamatinis 
kolektyviečių masių . Sąmo
nės persilaužimas? Į kolek- 

' tyvo. darbą dabar kolekty-

mė'' 
pristatymus'

Rugpjūčio 1 d. įproteštuo- 
danji prieš imperialistų puo
limus ant Sovietų Sąjungos,.

iSUDARYKIM TVIRTį KOVOS FRONTĄ 
PRIEŠ VOKIETIJOS FAŠIZMĄ

• I i >

pneš įvairius, jų šmeižtus, , pagelbekime Vokietijos Darbininkams Kovoje Su Jy Prie-
leidžiamus prieš socialistinę 
respubliką ir rugpjūčio 6 d. 
minėdami mūsų; proletarinės 
šalies industrializacijos die
ną, organizuokime raudonus 
obozus ir Vėžkime naujo 
derliaus grūdus į valstybi- 
,nius javų parengimo punk
tus.'.

šais—Rinkime Aukas ir Aukokime Nukertėjusiems Nuo 
Hitlerio Fašistinio Teroro!

i.jau mokinasi, suvažiavę į jau-“ 
nuolių mokyklą jVaterbury.’

i O reikia pasakyti, kad čionai 
1 suvažiavę gabiausi jaunuoliai,, 
'ir parodys savo gabumus.’

Taigi nepraleiskite progos, 
dalyvaukite visi, kaip seni, taip -*• 
jauni.

Iš vakaro bus smagi vakarie' 
nė, kurią*"rengia jaun. mokyk, 
komisija naudai jaunuolių mo 
kyklos. Įžanga 25 centai. Vi
si įsigykite tikietus ir dalyvaus 
kite toj vakarienėj, kur t bu$ 
plati ir įvairi programa.

Draugai, kurie galite, atva
žiuokite iš vakaro—dalyvausite 
vakarienėj, o ant rytojaus Dai- ’• 
nų Dienoj.

Vakarienė įvyks 19 d. rug-K 
pjūčio, o Dainų Diena 20 d. -* 
rugpjūčio. ,

Abudu parengimai .Lietuvių: 
Parke Waterbury, Conn.

Visus kviečia
■ Komisija

Komitetas Gelbėjimui 
kentėjusių nuo Fašizmo Vo
kietijoj su pradžia rugpjūčio 
mėn. pradėjo vajų už sukėli
mą aukų del
nuo fašistinio teroro Vokieti
joj- 
sinės paramos nuo 
n u k entėjusiem darbininkam Į German Fascism, 75 
Vokietijoj, turėtų rasti karš-(^ve-’ New York, N. Y. 

to pritarimo visosė darbinin-l —------------
lių organizacijose ir pavie- j PaSkUtjniS Atsišaukimas Į 
muose darbininkuose. j n . n. .i
\T .v , , ' . . i Dainų Dienos dimpahkus,N e ispasakytas teronzavi- n r i\ i • • i 

mas Vokietijos darbininkų, i VISUS GerUS L. Darbininkus 
valstiečių ir vidurinės klasės i 

apie Komunistų žmonių, kurie tik priešingi ’■

Nepersekioja Tuos, Kurię 
Gerai Dirba

Inžinierius Freeman pasa
koja ir 
Partijos veikėjus. Daug Hitlerio fašistinei diktatūrai, 
buvo, kapitalistinės spaudos eina be paliovos. Tik šiomis 

fašistai pasmerkė 
aštuonis mirtin. Keturiem iš 

.pasmerktųjų, kad žiauresnę
1 žmogžudystę atlikus, fašistai

i kirviu galvas nukapojo. Še- 
snecialistus k°munistus nuteisė miriop

1 v._ . Cologne. Juos apkaltino veyra žiūrima ■ v n, i • I uz ką.
ir a O aira. surengg demonstraciją

. ■ (Tąsa i§ 2-ro pusi.)
'Vaikai tik nuo. 16 metų 

leidžiama pradėti dirbti. Iki 
18 metų jie dirba tik po 6 
vai. į dieną. Nuo= 18 metų 
jie dirba po 8 vai. į dieną. 
Mokestis Stalmost fabrike 7
yra sekanti: Paprastų dar
bininkų alga 120 rub. į mė
nesį; draftsmenai gauna po 
225 rub.; vidutiniai inžinie
riai gauna 425 rub.; lavin
ti inžinieriai—700 rub. Šla
vikai, kurie dirba tik po 4 
vai. į dieną, gauna po 60 
rub. į mėnesį.

Pastaruoju laiku Sovietų 
Sąjunga jau mažina samdy
mą iš kapitalistinių šalių in
žinierių. Per pereitus du i suokalbių savo mintyje, tai i 
metu jau daug daugiau pa-|jisaį padės tau geriausiai.”

M m MM M*** M gyviIUIM M Wl M M MIĮU1 IMI M M IUI lOl IUĮIUIIUIIUI IUI MIWMl.LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

' RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedėlioję, 3 Rugsejo-September, 1933
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.w

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

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

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

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

420 So. St., Phila., Pa.

f Iš R e a d i n go
Jaunuoliai su

^Philadelphijos
Jaunuoliais los

Basė Bali

tai tik melai, 
sako:

Į užsienio 
mūsų fabrike 
su pagerbimu 
IŠ karto juos tėmija atsar- nipkų apgyventame distrikte. ' 
giai. Partijos narys yra Fašistai maršuodami mušė j 
kiekvienos įstaigos galviny- šaligatviuose stovinčius darbi- 
je. Bet kuomet jisai pama- niekus, draskė darbininkų 
to, kad tu dirbi gerai ir ne- :k!il!bus ,ir. svetaines. Darbi- 
turi kontr - revoliucinių: nuo užpuolikų ir kovoj žuvo 

du fašistai. Pasiremdami tuo, 
fašistai šiomis dienomis nuka
pojo keturiem komunistam 
galvas.

Tik kelios dienos atgal du 
komunistai mirtin nuteisti 
Hamburge. Hitlerio kruvinoji 
valdžia trumpoj ateityj teis 
keturis žymiausius Vokietijos 
darbininkų judėjimo vadus: 
To.rgler, Tanev, Thaąįjnann ir 
Popov. Jiem l£ręši& mirties 

(pavojus. Jie yra labai pavo-
i re- 

Įžimui ir todėl juos, be abejo- 
|nės, norės nuteisti nužudymui.
Ju gyvastis gali būt išgelbėta 
tik viena sąlyga, tai stojimu į 
kovą visų šalių darbininkų. 
Tik, visų šalių darbininkų 
demonstracijos, protestai ir ne
nuilstanti kova prieš kruviną
jį fašizmą galės išgelbėti gy
vastis šių keturių kovotojų už 
darbininkijos reikalus.

Kuomet ėjo kova už išgel
bėjimą Scottsboro negrų jau
nuolių gyvybės, tai Vokietijos 
darbininkai labai smarkiai rė
mė tą kovą. Buvo surengta 
milžiniškos demonstracijos vi- 
išnešta protesto rezoliucijos, 

Jisai įsuose didesniuose miestuose ir 
sako, “dabartiniu laiku del (reikalaujant paliuosavimo ne-

WATERBURY, CONN.
Prie Dainų Dienos daugelis 

■rengiasi, kadangi visiems yra 
žinoma, k^id Dainų Dienoj bū
na daug žmonių iš visų Conn, 
miestų ir net iš kitų valstijų, 
kur galima sueiti senai nema
tytų draugų ir išgirsti dainų 
ir gerų kalbėtojų. Taipgi spor- 

, to galima bus pamatyti, ku- 
Metai atgal fašistai į rj0 šiemet žada duoti jaunuo- 

darbi-, ]ja^ kurįe nuo liepos 24 d.

Visa kritika, kurią Free
man mato duoti Rusijai, tai 
perdaug kalbėjimo ir stoka 
darbo kontrolės ir skubu
mo; Jisai pats turėjo kovoti 
priėš kai kurių net jaunųjų 
komunistų sabotažą. Šitas 
inžinierius buvo ir ^‘teisia
mas.” Bet; jisai likosi ištei- 
<intnq “Tpio-ii cnvmtn nrin ;pdVUJUB' smtas. Jeigu sovietų prm- -ingi Hitlerio- fašistiniam 
cipai būtų vykdomi, tai Ru- ' 
sija jau būtų daug geresnė”, 
sako inžinierius.

Jisai paleidęs apie 20 jau
nųjų komunistų iš darbo 

j del sabotažo. Jie jį patrau
kė teisman. Tačiaus patys 
buvo' išmesti iš organizaci
jos; Vadinasi, teisybė yra 
Sovietų Sąjungoje ne tik 
komunistams, bet ir atei-

• viams, kurie dirba naudin- 
j gą darbą.
į Freeman, baigdamas savo 
pasikalbėjimą, pasakė, kad

i jisai nepasirengęs pakeisti 
i savo pilietybę. “Bet”, j’~~‘

čius su Charley darbo sąlygų,—duokite man kaltų negrų jaunuolių; buvo 
Piiaiin ” ir aukų sukelta tam reikalui.Vasil kumš- 

č i u o s i s Jack 
J a c k son su 
TomGaluper

Galima pasakyti,’kad Sov. ..... . ... ., , . . . .. prisidėjo prie
Sąjungoje ateiviai speciahs- Scottsboro jaunuolių gyvybės.
tai turi geresnes gyvenimo Dabar atėjo mūsų kaleina 

nefgu vietiniai dar- atsimokėti Vokietijos darbi- 
bininkai: Tačiaus vietiniai ninkam. Visur, kur tik gali- 
darbininkai j’au yra geriau

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

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

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

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su bu sais. Programa bus Įvairi ir turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki elevėiterio stoties, Frankford Avė. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line it važiuokite iki galo. IŠ čia pikniko busai nuveš i parką. , / .

y Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. po sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie myię 
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 

Į ' No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką. ,

šalies pagerėjimas—yra pa
gerėjimas visų ’žmonių bū
vio; : ! ' • < i

Bet ir tos blogybės, ku
rios dabar dar yra Sovietų 
.Sąjungoje, greitai 1 bus 'iš
gyvendintos. Maistas ir 
drabužiai padidės su pakili
mu žemės ir pramonės ūkio.

Kaimietis.

Orbetello, Italija. — Su
grįžo Mussolinio orlaivių ar
mada, kuri buvo atlėkus 
Amerikon. Kelionėj žuvo 
du orlaivininkai ir du orlai
viai tapo sudaužyti.;

burg, Berlin, ir Vokietijos 
ambasadoriui Washington, D. 
C. 1 Ne tik masiniai mitingai ; 
bet ir visos unijos, organizaci-. 
jos5 bei kliubai turi panašias; 
rezoliucijas išpešti ir pasiųsti; 
į augščiaus nurodytas vietas.

Dėkimės į suvienyto fronto 
veikimą kovai prieš fašizmą, 
o kur tokio suvienyto fronto 
nėra, tai patys turime organi
zuoti, įtraukdami visas tame 
mieste esančias darbininkiškas 
organizacijas. Visur, kiek tik 
galima, parinkime tam reika
lui aukų.

Tik pasiryžusiai ir sutarti
nai veikdami, mes išgelbėsime 
augščiaus minėtų keturių 
draugų gyvybę ir pagelbėsime

t ■ ' I II g-1 ■ I ■ . I ■ ..............    >

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

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

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

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika*’, 
i “Socialistinė SSRS Statyba”, “Ka'pitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 

judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.
Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininkot SSRS kolektyviečio ir 

darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 

: ir kitokiu būdu.
“PRIEKALO” KAINA

SSSR.
Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.

50 kap., atskiras egz. 30 kap.
Šiaurinėj Amerikoj

Metams—1 doleris 50 centai,
6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
-t-15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

į cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras, egz. 10 centų.

ii-

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų dramą. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. 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 paveiksiu alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinyš. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinsite. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 85c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni- 

Sį ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų, 
aina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

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

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

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



Jis juos priverčia skubiau dirbROOSEVELTO NAUJI PLANAI SPROGO
Bolševikas

dieną darbininkų

RENGIA VISI CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 20 d. Rugpiučio-Aug.,1933

PRADŽIA 12-TĄ VAL. DIENĄ

rius naujam name

savo rei

Dainų programų pildys 4
RAS iš New Britain; LAISVES CHORAS 
lietuViškai ir angliškai sakys Lietuvių ------- - ------- ... • i
čios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jie išmoko per menesi lai

bęt» ir| 
naąi, '

Choras Daina iš New Haven dainuos šiame piknike

Kp.! Komitėthe.
4191194 )

šimtai darbininkų; ii 
imti su rugp. 8 die

Lietuvių Darbininku Connecticut Valstijos Šešta Metine
DAINŲ DIENA

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža* 
gystę, prostituciją, Ženybinį 
gyvenimą ir daug kity įdomiy 

dalykų.

vadas, jaunas, Amerikoj augęs, vyrukas, 
turi jauną amerikonišką moterį, kuri ne
turi jokio supratimo apie darbininkų judė
jimą. Pyksta, kada ją kas vadina drauge, 
nori, kad ponia vadintų. *Aš jai sakiau, 
kad Sovietuose ją ponia ne vadins, tai ji 
sako, kad per 10 metų gal priprasianti 
prie to, bet man atrodo, kad ji ne ilgai bus 
Sovietų Sąjungoj. Veikiausia bėgs atgal į 
Ameriką. Jos vyro tėvas dirba Sąjungoj 
ir kvietė juodu atvažiuot. Jie veža tėvui 
motorsaikelį, nes, sako,- tėvas turįs toli į 
darbą vaikščiot pėsčias. Tas jaunuoliu ža
da dirbt garadžiūje, sykiu su tėvu. Ūkrai- 
.niečiai iš mūsų grupės važiuoja į Kuzbaso 
kasyklas. 2 vyrai važiuoja kaipo turistai ir 
tikisi gaut ten darbus, o 3 moterys su vai
kais važiuoja pas savo vyrus, kurie dirba 
anglies kasyklose Kuzbase. Jų vyrai prik
lauso komunoj, ir jos važiuoja komunos 
lėšomis, kelionė jom nieko nelėšuoja. Dar 
vienas mūsų grupės asmuo, tai italas, dokų 
darbininkas, drg. Cancetto Ferrara, iš 
Brooklyn, N. Y. Jis buvo areštuotas ir 
sumuštas daug sykių įvairiose demonstra
cijose bei streikuose. Mačiau jo žaizdas 
galvoj, kur buvo sumuštas “blakdžiakiais” 
ir policijos lazdom. Keliose vietose galva

(Tąsa)
Šį vakarą drg. Šukys bebėgiodamas pa

tamsiais po laivą, prasimušė kaktą, pasi
pylė kraujas ir mane išgąsdino. Dakta
ras apžiūrėjo ir sako, kad tik biskį prakirs
ta, greitai užgis.

Birželio 24. šiandien oras šaltas, biskį 
Ėjo iš ryto, bet apie pietus prasiblaivė. Vė
jas šaltus pučia fr laivą biskį daugiau su
pa. Keletas keliauninkų pradėjo sirgt.

* > ’ - į

Mat, yra labai silpnų žmonių, kurie tik spė
jo užeit?ąnt laivo, jau ir serga. Mums toks 
^upii^iąs' nieko bekaukia.

Šį Vakarą; Tade : judžius valgykloj. Pa- 
vei

London. — Kainos ant vi 
sų reikmenų smarkiai paau

chorai: VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY; VILIJOS CHO- 
Kac) iš Hartford ir DAINA CHORAS iš New Haven. Prakalbas 
Jaunuolių Mokyklos mokytojai, kurie čionai randasi ant tos pa-

aptarti. - Taipgi kp. org. išvažiuoja, 
turėsime išrinkti, kąą. ■ , , <
' ’ : i J ' kn

Bethlehem Steel C. atleidžia 
darbininkus. Kuriuose depart- 
mentuose dirbo, kaip Sheet 
Mill, kur dirbo 45 darb., dabar 
dirbs tik 4-5 darbininkai. Sudė
jo naujas mašinas: galės su 5 
darbininkais daugiau darbo at
likti, negu pirmiau su 40 dar
bininkų.

Dry Ship Yard buvo garsin
ta laikraščiuose, kad ims dar
bininkus. Antradienį nuvykau. 
Vietoj imt, atleido kelis šimtus 
darbininkų. O jiėškančių darb. 
susirinko keli šimtai. Darbinin
kai grįžo nepasitenkinę. Kurie 
tikėjo Roosevelto NRA, dabar 
gauna progą persitikrinti, kad 
tai buvo tikras blofas.

Tie darbininkai, kurie manė, 
kad Roosevelto NRA suteiks 
jiems darbą ir sugrąžins gerlai- 
kį, turi bent kiek giliau pa
mąstyti, tai pamatys, kad po 
NRA ne gerlaikis slepiasi, bet 
busimoji didesnė bedarbė ir di
desnis badas.

Darbininkam kitos išeities 
nėra, kaip tik organizuotis ir 
kovoti prieš badą.

Abelnai plieno industrijoj ga
myba nupuolė per praeitas dvi 
savaites 2 nuošimčiu ir dar puo
la žemyn. Vadinasi, bedarbė 
čia ne mažėja, bet didėja. Dau
gelis krautuvininkų, kaip ir fa
brikantų iškabino languose mė
lyną vanagą, būtent NRA. Bet 
nei vienas krautuvininkas ne
ėmė naujų darbininkų ir neims.

LDSA 5 Apskr. Kuopų Atydai
LDSA 5 Apskričio konferencija 

įvyks pirmadienį, rugsėjo 4 d., 1933 
m., 995 N. 5th St., Philadelphia, 
Pa’. 1 Prasidės 10 vai. ryte, tjjsos 
kuopos imkite Šį pranešimą atydon 
ir pasiųskite delegates. Delegatės 
būtinai privalote dalyvauti konferen
cijoj.

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

Drugiškai, LDSA 5 Apskričio Or- 
. , ( ganizatore A. Urlakiute.

įsunkiu darbų Sing Sing kalėjime už sumu
šimą policisto, o jis sumušė jį besiginda- 
jmas nuo užpuoliko. Policistas perkirto 
jam galvą su lazda, kada jis bandė kalbėti 
italam, tai jis kirto policistui atgal' Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas gynė jį. 
Jis sako, kad jei ne Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, jis būtų gavęs 5 metus,, 
sunkių darbų, bet LL.D. (TDA) pastango
mis,“ jo bausmė liko pakeista deportavimu. 
Jį norėjo deportuoti į fašistinę Italiją, o 
I.L.D. išreikalavo, kad jam leistų važiuoti 
į Sovietų Sąjungą, ir todėl jis važiuoja 
dabar į Maskvą Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo lėšom. Kalba labai prastai 
angliškai, ir itališkai, sunku bus jam So
vietų Sąjungoj su kalba.

Birželio 26. Oras gražus, bet šaltas... 
Šį vakarą buvo maskų balius. Keliaunin
kai buvo su įvairiais kostiumais, šoko iki 
3 vai. nakties. Kurie neturėjo kostiumų, 
šoko su naktinėm ir apatinėm drapanom. 
Vokiečiai pusėtinai geria alų.

Birželio 27. Ši vakarą vėl rodė judžiūs 
anglų kalboj su vokiškais paaiškinimais. 
Rodė komediją iš New Yorko gatvinio gy
venimo. Parodė, kaip proletarų kūdikiai 
ant gatvių bežaizdami be jokios priežiū
ros, išmoksta vogt, apiplėšinėt, ir lieka 
gengsteriais, plėšikais. Paveikslas gana 
gerai atvaizdina New Yorko ar kitų did
miesčių gyvenimą ir jo pasekmes. Tai ka
pitalistinės sistemos vaisius.

Birželio 28. Šiandien paskutinė mūsų 
nakvynė ant to laivo. Rytoj, apie 2 vai. 
po pietų, pribusime į Southampton. Iš ten, 
traukiniu, važiuosime į Londoną, o ten sė- 

I sim ant Sovietų, laivo ir į Leningradą. To- 
|;del šio laivo valdyba surengė mums, ke
liauninkams, išleistuves. Davė labai gerą 
vakarienę, ir buvo surengta laimėjimas. 
Į vieną iš 380 ice creamo torielkuČių įdėjo 
sidabrinį arkliuką. Kas “aiskrymą” beval
gydamas ras tą arkliuką, tas išlaimi prizą. 
Aš tą arkliuką radau, ir gavau gražią, 
artistiškai padarytą lėlę, kuri laikoma, ant 
komodės del gražumo. Draugai juokiasi, 
kad turiu “beibę.”

Birželio 29. Šiandien, 8 Vai. iš ryto, pri
buvome į Cherboųrgą, Franci ją. Keletas 
pasažierių čia išlipo ir keletas atėjo nau
jų. 2 vai. po pietų pasiekėme Southamp- 

, ton,—Angliją, Mūsų laivas sustojo toli nuo 
krašto, atplaukė mažas laivukas ir nuvežė 
mus į prieplauką, čia išlipo 35 pasažieriai, 
o įlipo 50. Mūs laivas nuėjo į Hamburgą.

(Daugiau bus)

ŠHgNANbOAH, Pa.
ALDLD 17 kuopos. į susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugpjūčio( 20 d., 2-rą 
valandą po pietų, Sweeio name, 
(roome 4). Visi nariai'ateikite, nes 
praeitą menesį. susirinkimas neįvyko, 
todėl turėsim daug svarbių reikalų

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS, Dw,b«^po‘’’2’
NEW YORK. N. Y. «

, NANTICOKE, PA.
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 atsjimkite 
knvgą “Spalis”: ' Sekr. ; E. G

(190-192)

WILKES BARBE, PA. * 
Vienie Roast Party

WIENIE ROAST renkia Jaunųjų
Komunistų Lyga, nedėlioję, rugpj. 

(August) 20, Tobyhanna River. Tro- 
kai išeis nuo Darbininkų Centro, 
325 E. Market St. 10 vai. ryte. 
Maudynes. užkandžiai, sportiški 
žaislai. 5 laimėjimai veltui. Fėras 
—25 centai. -

(191-194)

BENEŠ-šUĖIENė ‘11’1 ■ • ' .. I , ,

ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONES Į DARBININKŲ TĖVYNĘ

LIETUVIŲ PARKE, LAKEWOOD, WATERBURY, CONNECTICUT
ĮŽANGA 15 CENTŲ

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių kuopos susirinkimas 
įvyks petnyčios vakare, rugpjūčio 
(August) 18 d.,’ Lietuvių salėje, 180 
New York Ave., Newarke. Visi la- 
riai turi būtinai atsilankyt Į šį Su
sirinkimą. Yra labai svarbių reika
lų aptarimui. Turėsim taipgi pasi- 
gamint programą tolimesniam veiki
mui, nes taip, kaip dabar buvo “vei
kimą,” toliau negalima toleruoti. 
Pasiimkite, draugai, narines knygu
tes ir atsiveskit su savim draugų.

Sekretorius.

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

BALTIMORE, MD.
Apie savaite laiko atgal vi

sa kapitalistinė spauda buvo 
užpildyta apie įvedimą NRA vi
sose dirbtuvėse ir krautuvėse. 
Garsiai kalbėjo, kad iki Labor 
Day bus paimta į darbą 6,000- 
000 darbininkų, kad ta ir ta 
kompanija paims desėtkus tūks
tančių darbininkų. Baltimore 
Piston Ring Co. ir sakėsi įve
danti NRA sistemą ir būsią pa
imta keli 
pradėsią 
na.

Minėtą 
sirinko gana daug, tikėdamie
si gauti darbą., < Bet kaip rei
kia, nei vieno neėmė, i

Darbininkų prisirinko rugp. 
9 ir 10 d., manydami, kad vis 
gal vieną kitą desėtką paims, 
Bet skaudžiai k apsivylė. Nei 
vienas negavo darbo, nežiūrint, 
kad minėta kompanija įvedė 
NRA tvarką, sutrumpino darbo 
valandas.

Kompanija, sutrumpindama 
darbo valandas, privertė kiek
vieną darbininką daugiau paga
minti produktų, taip kad dir
bant ir trumpesnes darbo va
landas, kompanija gauna tiek 
produktų. Vadinasi, laimi kom
panija, o ne darbininkai.

Atlas Doles Dirbtuvė, vietoj 
priimti naujus darbininkus, at
leido visus iš mašinšapės.

Bethlehem Pipe Co. atleido 
keletą desėtkų darbininkų.

Išėjo neblogu!, bet balsai lošiančių 
aktorių nenąturaliai, skamba, kaip iš bač
kos. Bodė: žinoma; tuščią komediją ir bis
kį pasaulio nuotikių, daugiausia apie Vo
kietijos fašistus. Šis laivas yra vokiečių 
kompanijos ir keliauninkų didžiuma vokie
čiai, todėl ir filmą buvo vokiečių kalboj su 
Jngliškais paaiškinimais. Labai daug vo- 

iečių grįžta į Vokietiją. Mat, Jungtinėse 
Valstijose žydų kompanijos išvijo daug 
vokiečių iš darbų, keršydami už Hitlerio 
persekiojimą žydų Vokietijoj, tai šitie vo
kiečiai grįžta į Vokietiją, tikėdamiesi gaut 
ten išvytų žydų darbus. Daug komunistų susiuvineta. Sėdėjo virš metus laiko kalė- 
Vokietijoj Sukimšta į kalėjimus, net ir so-|jime. 6 mėnesius buvo uždarytas vienas 
cialistus fašistai kai kur išvijo iš darbų, I tamsiame urve. Jam gręsė 5 metai prie 
tai šitie tikisi užimt jų vietas.

Birželio 25. šiandien diena graži, sau
lėta, bet šaltoka. Jūra rami ir laivą veik 
visai. nesupa. ? Visi keliauninkai smagūs. 
Šnekučiuojasi, žaidžia įvairius žaislus, 
orkestrą griežia. Labai smagu ant laivo. 
Kaip, užsišneki, pamiršti, rodos, visus rū
pesčius ir vargus, ant tūlo laiko. Žiūrint 
į mūsų sahkteįeiviuš, kaip ji€ smagūs, juo
kiasi, Žaidžia, atrado, kad nėra jokio vargo 
Pasaulyj. Rodos nėra bedarbės, nei skur
do, bet tai tik laikinas smagumas. Mat, 
Čia ant laivo nerupi valgis.nei guolis, vis
kas parūpinti, todėl visi smagūs, o nuli
pus nuo laivo, sugrįš visi rūpesčiai.

Mūs laivas gana didelis. Turi 23,000 to
rtų įtalpos. Eina 20 mylių į valandą grei
tumo. Trečioj klasėj keliauninkų yra 385, 
o' gali tilpt 600. Antroj klasėj važiuoja 
260, gali važiuot 450. Pirma klasė važiuoja 
45, o gali važiuoti 250.

‘ Įgulos laivas turi 400 darbininkų. Kada1 
bįina pilnas laivas pasažierių, tai įgulos 
bpna 420. Daug laivo darbininkų yra susi
pratusių, yra ir komunistų, bet fašistų 
įgązdinti tyli, bijo ką nors pasakyti. Vie
nas mūsų stalo veiterių yra komunistas. 
Jis sako, kad fašizmas Vokietijoj nepasi
laikys ilgiau, kaip kokį metą. Kalbėjau ir 
sū kitais vokiečiais darbininkais, jie visi 
tos nuomonės, kad už metų fašizmas liks 
nuverstas. Aš jiem pastebėjau, kad Hit
leris išardo jų unijas, o mūsų stalo veite- 
ris atsakė; “Nežiūrint, kad Hitleris pas
kelbė unijas nelegalėm, bet darbininkų šir
dyse Unija' pasiliko, Hitleris negali išnai
kint unijos iš darbininkų širdies.”

Mudu važiuojamo su finų grupe, kuri

Tuojaus gaukite
1 • 1 ' Žią knyrą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Viso 28 asmenys. Vienas tos grupės pa
vienis finas darbininkas yra buvęs S. Są- 
jungdj 2 metu; š£ko, turįs fenai 3'kamba
rius naujam name. Išvažiuodamas į Ame
riką pereitą rudėhį, 'palikęs savo kamba
rius seseriai. Sako, važiavęs į Jungtines 
Valstijas sutvarkyti kokius ten __ _ ___ 
kalus, ir dabar grįžtįs atgal į Sovietų Są
jungą, o man atrodą, kad jis buvo sugrį
žęs į Ameriką, mahydamas, kad bus ge
riau, bet neradęs tų gerybių, važiuoja at
gal į Sovietus.

Kitas tos grupės narys vedęs; moterį ir 
dukterį palikęs Amerikoj, sako, vėliaus at- 
siimsiąs. Trečias važiuoja su moterįa ir 
dviem vaikais, apie 16 ir, 14 metu amžiaus. 
Tėvai jau apie 50 m. senumo. Finų grupės
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VIETINĖS ŽINIOS
1807 Davit Avenue

J

katorginėse ratūros Draugijos parengime, koks ponas įsteigė šias kasyk- 
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Hitlerio kirvis.

Dilgučiai
Yorko miesto valdžia

YOUNGSTOWN, OHIO

miestas įas žymėtina.

Street

414

EI

St..

ž. R.

<♦>

reiškia

Del aiškumo, tas J 
^a, bedarbis gyvena

t

atgavo sąfo veik žuvusius: w25

Laisniuotas Graboriusben-

S. ik

YONKERS, N. Y.

pas

)

ant karšto pečiaus 
Korespondentas.

Avė.
ir So-

Street
Street

St, 
St.

Nors čia nėra smarkaus dar
bininkų judėjimo, bet visgi yra

KARL. RASIKAS,' R. 
ir svetaines ftnduotojas

ja randasi po num. 360 
man St.

Jis 
Maisto 
j Uni-

Dabar, suradus bedarbių 
rakandus išmestus ant gatvės

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

tuvės savininkes, nieko 
dro su tuo neturėjo.

Mass.

Mass

Mass.
susirinki*

290 Wilkinz

45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesį pirmą 
3 vai. po pietų.

pa- 
Bet LDS kuopos susi- 
visi nariai tarė širdin- 
visoms draugėms už 

mūsų draugijai. Todėl
LIETUVOS SCNŲ IR DUKTERĮ! 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY 

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass 

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

NEW YORK. — Antradienį reiUa pagalvoti, kiek bedar- 
paskelbtas visuotinas streikas • įjjy šeimynų gana gerai pra- 

vieno . Berry ,

vanagu ir užrašu

NEW YORK. — Per vers
tiną skubinimą darbe, bevaly
damas mašiną, pasprūdo Ko- 
njunistii Partijos narys Ste
phen Graham Vita-Bran kom- 1

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvys.

ą-
A.
st.

PITTSBURGHO IR APIELINKĖfr 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirmi, pagelb.1 !W. • A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

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

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

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

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. 
Valdybos Antrai ai: 

Pirm. P. Poftkus, 125 Clark PI. 
Pirmininko Pagelb. P. (Jrygotis, 146 4th’ 
Nutarimų Rnšt. B Burkauskas, 255 Pine
Finansų Ra ft t. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls

Ave., Linden, N. J.

8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

Pulazki Street
9 Kostner Pk.

52 Dale
52 Hoff

Jis vasarą leidžia* kai “užpunčiuoja
karts nuo karto ant 4:30, taip greit bosai juos

____  I ........

Ir jei nesąiįioninjįas bedar-

turė'tų panašų ažrašą palikt 
laiką.'“1 do my’part.” 'i 1

n-

vardo neminiu, > a^ėjo lermo kelti; už tai buvo ties, I • v VI* 1 1 • _ _.

centralbrooklyniečio; ir sako, pašaipi iš Draugijos; serga to- engėjai parodys, savos 
būk jis varinejęs “monki biz- kiu laikotarpiu, kada nėra dar*-■ dievišką meilę, tiems, .kurie jUi 

panijos dirbtuvėj, Bronxe, ir nį” “Laisvėje.”,’ " ~ -■ -

■

Remington Rand

>

I

9

f } M ♦ 
ISV® , Penktas Puslapis

Iš LDSA 1 Kp. ir Ten Eyck 
St. Bedarbių Komiteto 
Įvažiavimo

Patsai išvažiavimas pereitą 
sekmadienį buvo gana pasek
mingas, ir būtų galima buvę 
dar geresnių pasekmių turėti. 
Bėda tame, kad nekurios 
draugės ar draugė savotiškai 
sukamandavo išvažiavimo ko
misiją, 
ki

Neleido imti dešriu- 
permažai alaus, -sodes, 

ainių; ypač ant dešriukių 
(hot dogs) būtų gerai pelny- j 
ta. ' : ;

Ateityje reikėtų tokių ko
mandų vengti ir netrukdyti 

• komisijų.
Nežiūrint padarytų nesma

gumų, pelno liks po kelis do- 
leriuę, bet tik pasidėkavojant 
d. Zablackui, kuris uždyką 
davė vežimą.

Metalistų ir Lempų 
Darbininkų Streikai

| Komisija išdavė atskaitą iš Šių Dienų Vaizdas Iš Timmins, Kanada, . 
:“autingo,” kuris.buvo pasek- , - . ,.. . ri • -* • • > IT
.mingas. Nors apielinkčs drau- AOielinkėS“GllOVėSiai, VCIglJ3,
!gai, kuriuos buvome uzkvietę,. r vj
nedalyvavo, bet vietiniai drau- J —-----
gai labai mūsų parengimą pa- Tarp akmeninių, krūmokšliais 

įrėmė, ypatingai šie draugai: apžėlusių kalnų stūkso paniu- 
j P. Barkauskas, E. Gedeminas, ręs Timminso miestukas. Nuo

'Ljo j ryty pusę pravesta gelžke- 
Kliube buvo masinis išleistu-[7 Pzlkas- A- Yutkevicius, L. Hs. šalimais gelžkelio j rytų 
vių mitingas 5 išlieidimui < Leo, 
Gallagherio į Europą, kur jis 
tyrinės Vokietijos politinių 
kalinių būklę ,* 
kempėse ir stengsis būti ad
vokatu delei drg. Torglėrio ir 
kitų komuhistų vadų, kuriems 
gręsia Hitlerio kirvis.

Gallagher Išvyksta Gint 
Vokietijos Komunistų

NEW YORK, — Antradienį, ,
vakare Vokiečių Darbininkų !A- žunnskas, M. Mockiela,

............... ’ 'Norbutas. pusę kyšo kasyklų keltuvai, ir
Ačiū visiems, kurie buvo daugybė tuščių trobesių...

Amerikos Lietuvių Darb. Lite- Į Matomai, nesenoj praeityj

New
sakosi neturinti pinigų ir ne
galinti toliau bedarbius šelp
ti. Bet kontrolieriaus Berry 
pensijai—dovanoms turi 12,- 
000 dolerių kas metai tai po 
33 dolerius kasdieną su šven
tėmis. (12,000 išdalinus ant 
365 dienų, gausi po 33 dol. 
be kelių centų.)

O ar mažaF tokių pensiją 
yra išmokama kas metai? Tik

Jūs visi, pagal savo išgalę, Jas. 
draugai, parėmėte ne tik Li
teratūros Draugiją, bet ir vi
są darbininkų judėjimą. Vi
si žinote, kad Darb. Literatū
ros Draugija remia visas ko
vas, kurios eina už pagerini
mą mūsų visų reikalų.

172 kuopa turės kitą išva
žiavimą rugsėjo mėnesį. Apie 
dieną praneš komisija. Todėl 
172 kp. kviečia visos apielin- 
kės kuopas dalyvauti sekan
čiame parengime, o mes pas 
jus dalyvausime.

Mūsų parengimai' visuomet 
būtų pasekmingi, jeigu vieni 
pas kitus dalyvautume.

Kuopos Korespondentas.

Prie to darbininkai susi- 
1 . 1taisė namelius, manydami čia 
pragyventi savo amžių. Bet, 
deja, jų ponas-išganytojas, ar 
neturėdamas šitnteriopo pelno 
ar iš kitos kokios priežasties, 
o gal prisipylęs maišus' pinigų, 
—pasitraukė savais keliais. To
dėl ir darbininkai palikę savo 
namelius, iškriko be vilties.

Dabar tos vietos atrodo, kaip 
priešistoriniai miestukai, su 
apipuvusiais dirbtuvių kami
nais.

Hitleris griebiasi priemonės ap
vaisinimui ištikimų vergų— 
duoda koncesijas apsivesti tiem, 
kurie yra kapitalizmui ištiki
mi, o tuos, kurie nori pasiliuo- 
suoti iš kapitalizmo jungo, puo
la, žudo juos, kaip įmanydamas!;

Vienintelis vargdieniams dar
bininkams kelias pasiliuosuoti iš 
k.ąpitalizmo vergijos, tai pasek
ti Sovietų Sąjungos darbinin
kus..

Miškiį, Darbininkas'

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VADYBĄ

1933 .METAMS J j » ‘i 
Pirm. M. Seilėta*. 31 Amity ’
Vice-Pirm. A. Orižkeviėius, 136« Broad St.. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. RtiSt. J. Pilkąuskaa. ;

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauske*. 7£l Ward Pl.', 
MarSalka J. Oirnltls, 4Š9 Zfbn -St., 
Organo Prižiūr A. Klimas, 86 Ru«#eil St., 

Susirinkimai ateiMtan kns «ntrą ketvergę 
kiekvieno mJnnsta Lklsvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Cohn.

Iždininkas V. Paplauskas. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygot 
Iždo giebėjai: Paulina Kalnt __

Park St.,, J. Knakkuskas, 300 First 
“L^iąvis’* : orlrdno faitlninkas D. Ki 

^211 h i r st, $t. \ t

Marihiki \ Jt. -lotkojls, 3433 Second St.
“Aufiroir Draugijos susirinkimai (vykstąs 

antra ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietui 
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St.,* 
Elizabeth, N. J.

A. Kautos,
I1O8 Elizabeth Af*.

■ Trnstisai t
K

J. Ružinskas,1 J. Urbonas, T. Rasikas, - 
Korsikai, J. Ruseckas,

Revizijos Komisijai , ]
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno1 
mėnesio antrą utarnlnką, 
1057-63 Hamilton ^ve.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
Draugijų Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Organ? TYPEWRITERS

Klauskite Kainos‘ LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J.

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

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,
. Maržalka, K. Meskauskas,

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

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

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

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir
J. Vertalis,

Iždininkas J.' Uskurėnas,
1411 Clinton St., Linden, N. J. 

Protokolų Ra St. R. Tratulis,
715 N. Kihg St., Elizabeth,' N. J. 

' Linden, N. J.

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojasčia pat pakelėmis daugybė 
jau išdirbtų, su trobesiais irv 
tvoromis farmų, kurias dabar Phtn‘ 
vėjas valdo. Jas taip pat iš
dirbo darbininkai, manydami 
pragyventi savo amžių. Bet ir 
čia juos pasiekė plėšrioji kapi
talizmo letena ir pastūmė į pla
tųjį proletarų pasaulį.

Toliaus. /
Prašvaistese tfninėtų kalnų yra 

daugybė miškų. Miškuose vi
sa eilė “kempių,” arba darbo 
stovyklų. Jos subudavotos iš 
čielų medžių. Per jų sienas liuo- 
sai eina vėjas ir lietus, o žie
mos laiku—sniegas. Tai čia 
,ir yra viršminėtas proletarų 
pasaulis. ;

šiose kempėse gyvena šimtai 
vergų; dauguma tokių jau bai
gė savo apgailėtiną amžių. Jie 
dirba diena iš dienos, ir nie
kuomet neturi cento; todėl ne
gali išeiti iš tų kempių. Pačios 
kempės ir su minimais vergais 
tai nuosavybė vieno stambaus 
kontraktoriaus.

Kuomet vergai, ijetekę kan
trybės, 'sustreikuoja, % reikalai!-, 
darni nors 'mižerno atlyginimo 
už jų sunkų darbą, tuomet plė
šikų valdžia siunčia būrius po
licijos ir su ginklų pagelba 
verčia vergus dirbti vien tik 
už prastą maistą.

Taip ir kitur milionai darbo 
vergų gyvena kapitalistiškame 
pasaulyje. Ir kuomet kapitalis
tinės vergijos įvairūs agentai,

metalistų, dirbančių indus, 
liktorius ir kitus amatinius 
darbus. Vadovauja kairioji 
unija. Streikieriai reikalauja 
panaikint darbą 'nuo štukų, 
įvest bedarbių apdraudą kaš
tais fabrikantų ir mokėt po 
$1.25 per valandą išlavintiems 
darbininkams ir po 50 centų 
iki dolerio pusiau-lavintiems.

« Brooklyn. Kuomet Mu- už negalėjimą sumokėti _ren- 
tual Sunset lempų kompanija ^ą, ant rakandų krūvos 
sutrumpino darbo savaitę ikįiiškelti iškabą (saina) su Roo-, 
40 valandų, ji sykiu atėmęs ir sevelto 
algą už numušta's valandai. NRA We do >our part.
450 darbininkų todėl pirma-, Ir jei} nesąrįioningas tiodar- 
dienį išėjo streikan, reikalau- kis darosi sau galą^ taip pat 
darni senosios algos, kad ir už turėtų panašų ažrašą palikt 
sutrumpintą darbo laiką.' d° my' part.■... i J 
Streikas eina bendru frontu;

* išvien Reiklia' pariai revoliuci- • Yorke? £nt West 15th 
0 hės metalistų; uhijos, taip; n’;gįj jj. randasi pfyrąę

kitų unijų. .Minima kompani-1g-aičių diWttfvė. šios dirbtu- 
ia randasi do num. 360 Fur-1 v§s bosai paleido visus darbi-

; ninkus, kurie gaudavo virš 20 
■dolerių savaitėje algos.. Pa
keistų vieton pasirinko jaunuo
lius po 14 dolerių savaitei.

Kita dirbtuvė Brooklyne, 
į kuri dirbo iki 6 vai. vakaro, 
; dabar, padarius 8 valandų

pondentas kalbėjosi su lietu- j diena, dirba Iki 4.30 vai. po 
vių įžytaiu ristiku Juozu Ko- pietų; ir kaip greit darbinin-

diParu.
Brooklyne,
pasirisdamas, nors šiuo tarpu, suvaro atgal prie darbo ir visi

turi dirbti iki 6 vai. visai už-

Ar tai nedaug naujų darbų I Jie(Įu nepnguh nei vienai dai- sayo
duoda? j bininkų draugijai, bet tiksliai §inkit, ba jums jau nėra išei-

Dirbtuvės vardo neminiu,; a^ejo lermo kelti; už tai buvo įįes, arba būkite tokiais,
nes nekurte darbininkai ; išprnšyti laukan eiti savo ke- kaip jums nurodo išnaudotojų
lėtų del to nukentėti.

gyventų tik iš 
“pensijos.”

Bedarbių šelpimui i 
neturi pinigų dėlto, kad be
darbiai negana smarkiai ko
voja.

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Cernauskas B., 103 Mailing Dry.
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

ft f - * ‘ “
Protokolų rafit. Gendrenas, S.
Iždininkas, 'Galinaitis K.,

' 29
Finansų raštininkas Manelis F., 

C T
Finansų raSt. pagelbininkas, G. Zurgulienė
MarSalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.,

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

Susirinkimai būna
nedėldienj. Pradžia

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

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

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

lie-

Ristikas Juozas Komaras 
“Laisves*’ Redakcijoj

Šiomis dienomis “L.” kores-

kaip jis sako, depresija, be 
abej'o, šiek tiek atsiliepė ir 
į ristynių sportą.

Rugpjūčio 16 d. J. Komaras 
risis Long Branch, N. L; 

^rugpj. 17 d.—Jamaicoj, o rdg- 
* pjūčio 18-tą—Babylon, L. I.

*Per Verstiną Skubinimą 
Užmuštas Komunistas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 9-ta kuopa gauna jauni
mo į vaikų skyrių. Vyresni 
jaunuoliai priguli prie suaugu
sių skyriaus. Jeigu tik darbai 
pagerėtų, tai galima būtų su
tverti jaunuolių kuopa. Bet ši 
bedarbė slegia pasibaisėtihai ne 
tik mus, bet visą darbininkų 
klasę.

LDS kuopa turėjo surengus 
pikniką, kp. naudai. Tas ,pik
nikas parodė, kad darbininkai 
gerai įvertina savo klasės drau
giją-

Ne tik prigulinčios prie LDS 
moterys, bet ir neprigulinčios 
aukojo piknikui įvairių reikmę 
nų, valgių, užkandžių. Ką 
gi visų aukotoju- vardų Ifeturių 
po ranka, tai ir negaliu 
skelbti, 
rinkime 
gą ačiū 
paramą 
ir per. spaudą tariame dar kar
tą ačiū.

Kuopa, gavus šiek tiek už
darbio, tuojaus paaukojo 5 do- savo ponų riebiai apmokami, 

laikrodį lerius į LDS bedarbių fondą. trūbija įvairiais balsais, būk 
į Kuopos susirinkime nariai “Sovietų Sąjungoj darbininkai.

taipgi metė papeikimo žodį J. [dirba už dyką,” tai jie tais me-lFinansq raštlninkas, A^Rutkau^S 
, j Kd. ir P. S. už bandymą su- Jais pateisina vargiją kapitaliz-Į 

| kelti muštynes mūsų piknike. m0 šalyse. Jie tuomi įsako'
vergams—jūs nesiprie-

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

Phone, EVergreen 8*9130 > Ignition Specialist
• ' ' ! , ’ t . . 11 OJ ' . I 1 - >

WOLF AUTO REPAIRS
>: | • • • , • . , r (.,f -• r I ■ I ■

TRUCKS AND PLEASURE CAkŠ REPAIRED
■ ' ; ' ■ . . . ■ n ’

• i

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

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

i liais. . J šventas raštas: “Bet aš jums
Kiek laiko atgal buvo bendras sakau, mylėkite savo nepriete- 

a.oc.xv, kaip ' piknikas LDS 9 kp.; APLA 24 ]ius> laiminkite jus keikiančius, 
Veikiančiojo *r ALDLD 90 kp. Visos gero darykite jūsų nekenčian- 

; draugiškai kooperuoja, tiems ir melskitės už tūos, kurie 
į jus užkabinėja ir persekioja.’” 

APLA 24 kuopa turi vieną (Mat. v. 38-40-44).
už- tokį narį, kuris kas metai susi-!

• 1 v , • j , • T • • I

“Laisvėje” aprašant 
Bendro Fronto 
Komitteto sekretorius Petras trys 
Taras ir Balčiūnas pagelbėjo 1 Taip ir reikia. 
J.. Juškai atimti 25 dolerius iš . 1 
raketieriaus Stocko, tūli už-, tokį narį, kuris kas metai susi-1 žinoma, jeigu vergai neklau- 
sipuola\ ant drg. J. Juškos, randa ,šokią tokią ligą ir ima'sys šventraščio, tai .jiems jų 

rūšies

•' tapo el'dktroą užtrenktas.
< buvo tęikluš narys 

tiarbiniftkų Industrinės 
jos; paskutiniu laiku parašė 
brošiuraitę prieš skubinimoi 
darbą.

Už klasinį veikimą tarp 
darbininUę jis pirmiau buvo |do*lerius. J) centralbrookly- 
areŠtuotas ir iki paskutinės nietis J. Juška, čeverykų krau- 
dienos po kaucija laikytas, 

«. kaipo skiriamas deportavimui 
. ’ į fašistinę Jugo-Slaviją. Jo 

kūnas palaidotas pereitą an- 
♦tradienį.

’ “Laisvėje.” * ‘ bQ dirbtuvėje. Bet> šiemet jau nekenčia (vergams). Todėl plė-'
Mat, kokių bukų žmonių nariai apsižiūrėjo, ir tvirtai pa-' 

dar randasi. Jie mano, kad j siryžo parodyti, ką reiškia 
tik Vienas J. Jušką Amerikoj, draugijos konstitucija.

ei aiškumo, tas James Jus- ALDLD 90 kp. nusitarė pa-
, ant South sveikinti su $1 auka Amerikos 

4th St. tVįlliamsburge, kuris Kompartiją josios 14-kos metų 
sukaktuvėse. O Kompartija i kapitalizmui 
yra Komunistų Internacionalo t vergų. Pav., dabar Vokietijos 

sekcija ir darbininkų klasės v^-1 ___ ____ H_______

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
< ----- ! T"*' S ■

Andrius Stakėnas, 70 me
tų, 86-04-107 Avė., Ozone 
Park, N. Y., mirė rugp. 13 d. 
Bus palaidotas rugp. 16 šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina-- [stovus į prieškarinį kongresą, 
si graborius J. Garšva. | kuris įvyks pradžioj rugsėjo

ALDLD 172 kuopos susirin
kime rugpjūčio 10 d. 'dalyva
vo beveik visi kuopos nariai. 
Tai yra pagirtina.

A p s varsčius bėgamuosius 
reikalus, nutarta pasiųsti at-

das.
Šios kuopos nariai kas mėnuo 

moka po 5 centus į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą. Prie 
šio skyriaus turėtų prisidėti su 
savo penktukais kiekvienas. 
Youngstowno lietuvis darbinin
kas ir remti savo klasės reika
lus.

Pastaruoju laiku čia kapita
listų spauda baudė, iškelti di
džiausius kalnus gerlaikio, bet 
tas gerlaikis negimęs, zo nyksta, 
kaip ledas

šikai laimins šaltu, švinu ir po-; 
licijos buožėmis.

Kapitalizmas 'negali būti be 
darbo vergų, nors del svieto 
akių tie vergai ir vadinami 
“laisvais” darbininkais; bet 

'reikia h ištikimų

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

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

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

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

75 Union St., Lowell, 
Maršalka M. Uždavinįs, 

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystes mėnesiniai

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

Organo Prižiūrėtojas
J.. ML Karso.nas.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND 

RAPIDS, MICH
I ( 1 ■

Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker Sti
N.. W. j ., • - •

Vice pirm. A. J. KARECKAS, 730 Nason 
St. N. W. .
Protokolų raftt.
9 Box 117

Finansų sekrl
GARBANAUSKAS, 110.8 Elizabeth Ave.
; Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dais
N. E.. ------ •,

Ligonių ; Globėjai J. ANDRUŠKA, 1?51 
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENE, 1326 McReynolds Ave.
N. W. 1 —J—---- :—

Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway
> Ave. N. W. i z . i

Trustlstai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 

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

RĮS. i?
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 

mėnesio antrų utarninkų, savam name, 1057- 
63 Hamilton Ave. N. W. > ,

TEISYBĖS MYLĖTOJU VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
Valdyba 1931 Metam:

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

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

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—lOtl 
A ve., E. Mtiline, liti

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

Iždinihkas M. Jonaitis, 215—17Ū 
Avė., E. Moline, Iii.

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

Maršalka J. Kairia, 2485—33rd St.
Moline, III.

<!>

O

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akip Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

iš

<♦>

Dr. Anthony Stenger
f <

Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

lyto iki 9 vai. vakare; ’ tOfiso‘valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER $ STENCiER
394-398 Broadway, 331-335 Division Avę^ Brooklyn, tN. Y.

t JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey-* Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon' 5136 

Keystone—Main 1417



Bestas Puslapis

intų Įsiveržimas Pilnai Laimėtas Šiaučių 
Į Kubos Konsulatų i Streikas 23 Šapose

NEW YORK. — Apie 40 j 
^kubiečių studentų pirmadienį : NEW YORK. — Streikuo-

Trečiadien., Rugpj. 16, 1933

I

y

?>

; Skrybėlininkai Apsidir
bo Su Federacijos Vadų 

Atsiųstais Padaužom
NEW YORK. — Amerikos 

Darbo Federacijos vadai per
eitą ketvirtadienį atsiuntė bū
rį gengsterių užpult susirinki
mą moteriškų skrybėlių darbi- 

i ninku lokalo 24-to, Bryant 
I Hall. Gengsteriams vadovavo 
pats lokalo pirmininkas Men- 
dalowitz. Jie norėjo ištaškyt

'įsilaužė į Kubos konsulatą, 17 p'a jau 6’000 čevėrykų ir šliu eilinių narių mitingą, kur bu-
— — riV darbininkų.
- - ' - . -j“ pjį0- Industrinė Unija.
kaipo- šalininką nuversto Ku- Paskelbimo pereitą savaitę jau

Battery Place, sumušė genera- 
lį konsulą Mario del

bos prezidento Machado, ir 
išsinešė djel paniekos Jo stovy- 
la. Policija i

, konsu
• atgijrt
i kė, kad ne.
mat, pasilikti konsulu ir prie 
naujosios Kubos valdžios.

Vadovau ja 
Nuo streiko

23 šapos priėmė streikierių 
reikalavimus: pilnai pripaži-

Policija paskui užklausė n0 unija, sutiko įvesti 40 va- 
ula/ai- jis npri tą stoyylą !«“<»« savaitę .r pridėt,
įbii, < Bet konsulas Atsar ' 1 ’ ' 'T-l

<ad ne. Taikosi žmogus. Darbo ministere Fiances
1 - . . 1 DAvIzinc nt-oinnrn 10 \A/ o a n i n -Perkins atsiuntė iš Washing- 

tono C. W, Woodsa, atsižyme- 
ijusį, kaip šiaučių streikų lau
žytoją. šiaučių Industrinė 
'Unija mušė ministerei teleg-; iš Andriaus Kandrato

Saliūno Išvogta Trys Bačkosram?’kad tojaus atsiimtų iš
i. .New Yorko tą valdišką streik-
AlailS Jaužį. Unija gavo atsakymą,

---------  Į kad Woods atvažiavęs pasi- 
BROOKLYN. — Areštuoti matyt su D. Dubinskiu, galva 

ir po $1,000 parankos pasta- “socialistines” moteriškų dra- 
tyti Zoldec ir Domrasch, ku- bužių siuvėjų unijos...
rie pavogė tris bačkas alaus,; --------------
išsirisdami jąsias laukan iš e
Andriaus Kandrato saliuno' Apiplėšta Ledo Kompanija 
skiepo, 127 Grand St., Brook-i 
įyne. Dvi bačkos paskui buvo 
atrastos kieme prie South 5th 
St.

vo kritikuojama viršininkų 
pardavystė, ypač, kaip jie nu
silenkė prieš Roosevelto pla
ną.

Darbininkai davė į kailį 
gengsteriams ir toliau tęsė su
sirinkimą. Vienbalsiai buvo 
priimta rezoliucija prieš geng- 
sterišką senųjų vadų politiką. 
Susirinkimas taip pat išrinko 
du delegatu į unijų vienybės 
konferenciją, kuri įvyks -Cle- 
velande rugp. 26-27 d.

S. K.

Streikas Ar Stapičius?

Bedarbių Susirinkimas

BROOKLYN. — Pirmadie
nį' du ginkluoti vyrai išplėšė 
$600 iš Rosoff Ledo Kompa
nijos raštinės, ant Maujer St. 
ir Morgan Avė. Tuo laiku 
raštinėje buvo manadžeris J. 
Mistrander.

Kada' būdaVo ’areštuotas, tei
sindavosi, kad turi nepergali
mą patraukimą skambinti pia
ną, ir todėl lįsdavęs tik į to
kius namus, kur yra pianas. 
Kartą jam buvo dovanota. 
Dabar bus teisiamas.

Smagus Išvažiavimas 
Forest Parke

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 vien tik mes girioj ty
ru oru pakvėpuosime ir links
mai laiką praleisime, bet kar
tu ir paremsime , taip svarbią 
d>a r bininkišką organizaciją, 
kuri 'daugiausiai rūpinasi dar
bo klasės reikalais; o fihansi-; 
sai mums šiandieną yra rei
kalingesni, negu 
miaus yra buvę!

Rengimo

naujų narių atsiverkite prira
šyti.

TDA turėtų būti masinė or-, 
ganizacija;* privijo kiekvie-; 
nas darbininkas arba darbi
ninkė būti j op nariu; tai ne
pamirškite būti mitinge.

Organizatorius.
(191-192)

(Daugiau Vietos Žinią 5 pusi.)

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

, • (189-194)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
s Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!
>, SAVININKAI MARČIUKAI

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

i f'

kada pir-

Komisija-
(191-192)

Šiandien vakare, lygiai 7 
valandą, “Laisvės” viršutinėje 
svetainėje įvyksta Ten Eyck 
St., Bedarbių Komiteto susi- 
rįnkimas.

Turėsime raportų iš išvažia
vimo, kuris įvyko Forest Par
ke. Reikia taipgi prisirengti 
prie kito išvažiavimo,’ kuris 
įvyks Sept. 3 d.
..Ne tik bedarbiai kyiečiami, 

bet ir rėmėjai bei reikalingi 
pašalpos arba turinti kokias 
nors nuoskriaudas.

General Bedarbis.

Baudžia Degtindarius
'■.BROOKLYN. — Kad vai- 

džia sumažina blaivybės agen
tų, kai kurie žmonės įsidrąsi
no šnapsą virti. Už tai brook- 
lynietis M. Marrone gavo už- 
simokėt $100 pabaudos ir 30 
dienų kalėjimo. Trys 
dariai Staten Islande 
užsimokėt po šimtinę 
dos ir eiti keturiems 
siams į kalėjimą.

degtin- 
nu teisti 
pabau- 
mėne-

Visi Būkite Bridge Plaza 
Teismabutyj

Trečiadienį , 10 vai. ’ryte 
įvyks teismas trijų draugų, 
kurius areštavo, dalinant la
pelius prie užstreikuotos dirb
tuvės. ; i < ■ •

Kadangi šitie visi draugai 
yra buvę po parole, užtai jiem 
gręsia ilgi metai kalėjimo.

'■ Būkite; todėl, visi Bridge 
Plaza Courte ir ^reikalaukite 
šių draugų paliuosavimo.

Kviečia visus TDA.

NEW YORK. — Moteriškų 
Drabužių Darbininkų Unijos 

Inariai nubalsavo streikuot 12,- 
146 balsais prieš 463 už sąly
gų pagerinimą. Jie nepasiten
kinę NRA programa, kurią 
priėmė 1,500 fabrikantų.

Streikas paliestų apie 60,- 
;000 darbininkių ir darbininkų, 
j Bet kas liečia Dubinskio ir ki
tų vadų, tai jie stengiasi strei
ką padaryt tiktakfamiu “sta- 
pičium,” panašiai kaip kad 
buvo Amalgameitų Unijos. Va

idai stoja prieš masinius pi- |- 
ikietavimus ir visai nenori, kad 
eiliniai nariai, darytų susirin
kimus ir svarstytų savo reika
lus.

Kairioji Siuvėjų Unija šau
kė masinį susirinkimą , Hip
podrome teatro name antra
dienį, raginama visus siuvėjus 
į vieną frontą kovoti už page
rinimus, prieš, darbą nuo štu-1 
kų, už algų pakėlimą ir tt. ,

IDA 17 Kp. Susirinki
mas Trečiadienį Vakare

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpjūčio 16 d. 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.

Visi draugai ir draugės, ku
rie priklausote prie TDA, bū
tinai būkite mitinge, nes yra 
prisiųstos iš distrikto blankos, 

j kur kiekvienas narys turės iš- 
* i pildyti; taipgi ir kitų reikalų 

'-; ir nepamirškite užsimo-
!keti mėnesinių mokesčių, nes 
kaip užsivelka, tada jau yra 
sunkiau pasimokėti. Taipgi

PARDAVIMAI

Aido Choro Narių Domei

Ketvirtadienį 17 d. rugpjū
čio, “Laisvės” name, įvyks 
Aido Choro nepaprasta^ mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
8 valandą vakare. Visi cho
ristai būkite laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui.

Choro Pirmininkas J. N.

Važiuok į “Laisves” Pikniką!
" ’ ' PHILADELPHIJOJE

« t IŠ BROOKLYNO EIS 4 BUŠAI 
Nuvažiavimas Ir Parvažiavimas Kainuės

VIENAI YPATAI $1.50, PORAI $2.50 i' 1 • ; f r I
IŠVAŽIUOSIME 9-tą VALANDĄ RYTĘ

Draugai! šiemet važiavome busais du kartu į New 
i ■ Jersey, trūko, vietų, daugelis grįžo atgal. Važiavome 
T į Wilkes Barre, trūko vietų, dąUfgelis labai apgailesta

vo, kad negalėjo nuvažiuoti. K,odel trūko vietų busuo- 
se? Todėl trūko, kad draugai nesiregistravo važiavimui

anksto. Ręngėjai negali samdytis busų be užtikrlni- 
nimo kiek yra norinčių važiuoti. ’ '

į Philadelphiją pasisamdčme 4 busus ant tokių išlygų, 
jei iki 26 d. rugpjūčio susiregistruos pakankamas skai
čius norinčių važiuoti, lėidžiame visus. Bet jei tiek ne
bus, tai po 26-tai dienai-turėsime atsakyti tiek busų, 
ant kiek truks pasažierių. Todėl prašome draugų re-

- gistruotis be jokio atidėliojimo. Turėsite sau užtikri
nimą ir palengvinsite transporto komisiją.

Piknikas Įvyks Rugsėjo (Sept) 3 d.
Pasižymėkite tą dieną savo kalendoriuje ir jnalonė- 

kite būti prisirengę jame dalyvaulįi. 1, *.
Norintieji busais važiuoti, del užsiregistravimo kreip

kitės į “Laisvės” ofisą, 46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

5 Syk Daugiau Ligonių

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
labai £et‘ojg' vietoję. Biznis išdirb

tas per virš ,30 metų. Galima pasi
daryti geras gyvenimas. Parsiduoda 
pigiai, nes atidarome kitą biznį. 
Kreipkitės po antrašu: 222 Be'rry St., 
Brooklyn, N.' Y.

(192-194)
NEW YORK. — Beekman i PARSIDU0Dą 6 tonų vargonai už

St. ligoninės prezidentas How
ard Cullman sako, kad dabar 
penkis sykius daugiau žmonių 
ateina, jieškodami veltui me
dikais pagelbos, negu treje
tas metų atgal. Tai bedarbės 
pasekmė. Daug daugiau žmo-. 
nių serga del skurdo ir negali ■ 
apsimokėti.

labai pigiai ir yra pilnai gerose są
lygose; gali būt naudojami prie vi
sokių reikalų. Atsišaukite: John 
Wasilewski, 95 Grand St. Brooklyn,

(190-192)

i PAJIEŠKOJIMAI
I ---------
1 PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
Į nuo 25 iki 50 metų amžiaus. Aš 
I esu mergina 33 metų amžiaus; mS- 
Į lynų akių, tamsia-plaukė, vidutinio 
ūgio, sveriu 180 svarų. Gimus Lie
tuvoj.

Sutinku apsivesti ir . su farmeriu. 
pavie- Jeigu atsišauktų patinkamas žmogus, 
renka-! nuo sav?s daugiau žinių suteiksiu 
“Miss

Išrinktoji rugse- 
į Atlantic 

Ten bus visų Amerikos 
iš-

Gražuolių Kontestas
Long Beach, Nasęau 

te, rugpj. 18-20 d., bus 
ma gražuolė, kaipo 
New York,
jo mėnesį važiuos 
City, 
gražuolių kontestas, kad 
rinkt “Miss America.”

Į Didžiojo New Yorko kon- 
testą buvo pąduoia tūkstančiai 
aplikacijų. Įš, jų parinkta tik
tai gimtas į Long Beach kon- 
testą. . T e a t rų kompanija ! 

-r -r i ‘ t • ' • - •' v

per laišką. Siųsdami , laišką, pri- 
siųskite savo paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. i 
, Miss Tafilija Samuoliuke, į

167 Perry Street,
New York City, N. >Y.

< > • ' v (191-193)

PAJIEŠKAU apsivedimui: merginos, 
kad nebūtų ąugštespė kaip 5 pėdų 
ir. 4 colių, esu gęrąs amatininkas ir 
ddrbas mari garantuotas. Su pirmu 
laišku'prašoma prifeiųsti-ir savo pa
veikslą. Mergina turi būt laisva.

. j , , , r / Aš esu 27 rpetų amžiaus, mergina
RKO deleį savo biznio iŠ gra- gah but nuo ‘ 18 iki 30 metų am- 
žuoljų stengėsi įtraukti f kon- './£ų Xt? Jun, ’ ' 
testą ir ateiviškas merginas.

M. N.

Ybrko kon

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARIAMS

užsienių 
tolimų miestų Jungtinių Val

stijų. . , , .
K. s. h.

190 F. 117th St., New York. 
į (190-192) ,

............. f------------------------

ALDLD 185-tos kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį, rugpjūčio (Aug.) 
17 d., pas drg. Mockų,‘411 Au
tumn Ave., 8-tą val/wakare.

Visi atsilankykite.
Sekr. M. Misevičienė.

Muzikališkas Jaunuolis i 
Laužiasi į Kitų Namus

jaunuolis Abe 3iblow- per lan-. 
gus landė į svetimus namus. ’

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
DANT^ GYDYTOJAS 

221 South 4th StVėėt 
Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza. , y 
Gazo Aųestetika >

Valandos: nuo 9 ryto 
iki f 8 vai. vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus

3

i

MOLLYN’S BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

F
O

/ ?•' “•»

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos antė visko/

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

Permanent waves nuo $5.00 riki 
$9.00. ’ Patarnavimas n&ujįausios 
mados,' 1938 metų. ■

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutamė barzdas už 50cf vai
kams plaukti nukirpimas 25c, 

Mūši! darbas yra artistiškas.

-------------- ------------------ ---------------------- ;---------------------------------------------■' -------------------

1 .................... ............................

Telephone Stagg 2-4409 -

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Aventie) 
BROOKLYN, N. Y.

» Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVlŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nuntihisius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius iri kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

'231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Evergreen 7-8738 • ■ ’ , * • ■ Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir ‘ buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
$ tus, sudedame duris ir įdedame sie

tus (screens) į duris, langus ir
5 porčius Dengiame stogus visokiems

* namams 11 ' ' ' ‘ -
I 51 Meserole Street

Brooklyn, N. Y.

Laisve Gaunama ant 
Sekančių Stočių

■ Brooklyne:
1$6 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 Grand St: 
287 Grand St 
35Q 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Aye; and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and .Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street * 
___  Jtreet 

Grand Street

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and. Houston. Street 
3rd Avenue and \4tlV Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd .Street 
1st Avenue and 4th Street
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KRAŪJC) SPECIALISTAS
Gydau ūmias tr chroniikAą vyrų ir 

moterų liras kraujo ir' odos > 
i Tadarau ištyrimus kraujo ir iiapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

— -ar .......... « ■ ■ Vr
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NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel naš Silpnu
mas, Skilvio Žar
ijų ir MėŠlažar- 

, , nes Ligos, Nervų
įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai. i

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

OR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

f

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai

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

*

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW SALLAS
( B ( E L fi U S K A S ) 

i GRABORIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.* i : ; •; * ’ ~ l ' *3 - ’ (

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA.. SEKANČIUS . DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, iŠ'IŠ ČIA 
PAS10NČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM ,PRlVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULATIN'!. AUTOMOBILIŲ, 

Yfclhbud PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRA2JA VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

’ ■ L VfiSAIS TA^ fctlKALAlS KREIPKITĖS L MUS, QMES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. . ’ * . . i .

; i - MŪSŲ RAŠTINI ATDARA DIENĄ IR NAKTį. MŪStį 
TELĖFbNAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

188 South 3rd Street 
‘ Brooklyn, N. Y

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe t

252 Berry St., ų. Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas diei^ aeredoma ir subatoms 

nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais. -

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd 8t

Į < NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto




