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KRISLAI
ALDLD Nauji Nariai.
Karo žygis.
Dūksta prieš SSSR.
Geras Pavyzdi^.
Jų Riebūs Laikai. 
Milžinas Jaunuolis.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

f-

*

ALDLD 22-ros kuopos sek re- • 
torius, d. J.' Raulinaitis, iš Cle-i 
velando prisiuntė eilės senų na- i 
rių duokles, taipgi kartu ir už ' 
4 naujus narius. Tai gražus 
darbas. Dabar yra proga gau
ti daugiau naujų narių į ALDL- 
D, nes įstojimo duoklė yra tik 
10 centų.

Nauja Kubos Valdžia Nužudė VYSKUPAI STAUGIA PRIEŠ DARBININKU 
Aštuonis Žmones I T£y y^. KARTOJA SENUS MELUS

H A V AN A.—Prezidentas 
Cespedes taip “puikiai” dar
buojasi, kad jo armija ir po
licija nužudė dar aštuonis

Kada Italijos fašistų oro ar
mada, vadovystėje generolo 
Balbo, atskrido, tai mes sakė- žmones, kurie bandė išnai- 
me, kad tai yra imperialistų' kinti Machado režimo lie- 
karo žygis išbandymui orlaivių .kanas. Kuomet į vieną ka-
mašinerijos, o ne kokis kitokis 
tikslas. Dabar tą patvirtina 
ir patys Italijos fašistai, pripa
žindami, kad įrodyta, jog Itali
jos karo orlaivynas “pasiren
gęs viskam.”

Kaip į tai atsineša Francijos 
imperialistai? Jie nuolatos 
niaujasi sti Italija ir del to jų 
spauda pakėlė gvoltą, kad rei
kia dar daugiau drūtinti Fran
cijos orlaivyną. Jie pripažįsta 
tą, kad Balbo žygis parodė, 
kaip būsimame kare karo or
laivių eskadros galės perskristi 
net per didjūrius. Jie reika
lauja dar daugiau būdavot ka
ro orlaivių ir ląvinti orlaivinin- 
kus.

Vokietijos fašistai išvien su 
rusais baltagvardiečiais dūksta 
prieš Sovietų Sąjungą. Rygoje 
ir kitur caristai ^susisuko gūš- 
tas ir leidžia bjauriausius me
lus apie “badą” SSSR. Jų me
lus godžiai platina visi darbi
ninkų tėvynės priešai. Lenki-r 
jos fašistai niaujasi su Vokie
tijos ir sako, kad jie bijosi, ka
da prasidės tarpe Lenkijos ir 
Vokietijos karas, kad SSSR ne
pastatytų ant Lenkijos, sienos 
savo armiją. W. DurJiS$į “N. 
Y. Times” korespondentas sa
ko, kad jeigu lenkai susiraus su 
vokiečiais fašistais, tai del to 
Sovietų Sąjunga nepasiųs lin
kui Lenkijos-SSSR rubežiaus 
nei vieno kareivio.

Kreipiasi Prie Hindenburgo 
Su Maldavimu

Įėjimą buvo įmesti Machado 
agentai, tai kaliniai užpro- j 
testavo. Cespedes atsiuntė; 
kariuomenę ir kalinius nu-į 
malšino, kelis jų nušaunant 
ir kitus sužeidžiant.

Lenkijoj, Lvovo mieste, 
yra pabėgę iš Sovietų Uk
rainos keli krikščioniški vy
skupai ir archivyskūpai. Jie 
yra bjaurūs Lenkijos impe
rialistų agentai kurstymui 
žmonių prieš Sovietų Sąjun- 

igą. Štai šeši iš jų išleido 
! atsišaukimą į visus viernuo- 
jsius, šaukdami į kovą .prieš 
! Sovietų Sąjungą. Tie niek
šai staugia, kad Sovietų Uk-

NEW YORK.—žydų bur
žuazija, susiorganizavus į 
Amerikos žydų Kongresą, 
pasiuntė prašymą Vokie- 

| tijos prezidentui Hinden- 
’ burgui, kad jis sulaikytų

rainoj darbininkų viešpata
vimas nualinęs šalį ir kad 
ten “badas viešpataująs.” <

O ten pat apie Lvovą ei-
na lenkų valstiečių ir po I hftlerininkiiJ nud "žudymo 
Lenkijos letena pavergtų įr naikinimo Vokietijos žy- 
ukrainų valstiečių kovos ir, f]ų. Sako, kad grūmoja pa- 
sukilimai. Pilsudskio vai- vojus del 600,000 žydų. Bet 
džia juos malšina ir žudo. juk įiindenburgas ir užlei- 
Bet šitie dievo agentai ne-į (į0 Hitlerį su savo gauja ant

POPIEŽIUS PIJUS XI SLAPTAI RENGIA
KONTR-REVOLIUC1JA SOVIETŲ SĄJUN

GOJ; TAM NAUDOJA JĖZUITUS ,
Bažnyčia Siuntinėja Slaptus Agentus; Pijus XI Tyčia Lieja 

Krokodiliaus Ašaras, Kad Sugriaudinti Tikinčius Darbi
ninkus ir Sukelti Juos Prieš Sovietą Sąjungą; Jisai Išleis 
Milionus Dolerių Ruošimui Kontr-Revoliucijos. 1

mato to ir neprotestuoja Vokietijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Darbininkų ir Liberali; Organizacijos Rei
Tokyo.—Japonijos karinis 

laivynas laiko karinius ma
nevrus tolimųjų Rytų van
denyse. Pats imperatorius 
mane vrams komandavoja. 
Japonija rengiasi prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą.

kalauja, kad Linčiuotojai Būt Suimti
NEW YORK. — Tarptau

tinis Darbininkų Apsigyni
mas praneša, kad jau tapo 
suorganizuota skaitlinga de
legacija, kuri važiuos į Wa- 
shingtoną ir reikalaus, kad 
prezidentas Rooseveltas pri
verstų suareštuoti ir nu
bausti Alabamos teisėją Fo- 

‘ sterį ir šerifą Shambliną,

kaipo kaltininkus už nulin- 
čiavimą dviejų negrų jąu- Į 
nuolių. Delegaciją sudaro' 
atstovai Tarp. Darbininkų 
Apsigynimo, Komiteto del 
Gynimo Politinių Kalinių ir 
Amerikos Civilių Laisvių 
Unijos. Taip pat prisideda 
visa eilė advokatų ir profe
sorių.

Albany, N. Y.—Guberna
torius Lehman siūlo valsti-. 
jos legislatūrai, kad būtų iš-, 
leistas specialis įstatymas

S? '“aTueXS ’0.000 DARBININKŲ DALYVAVO SUSIRINKIME; 
partijos, kurios šulai yra di- EINA SUKILIMAS PRIEŠ REAKCINĘ UNIJA 
džiausi raketieriai. **

Pranešama iš Brockton, prieš seną, reakcinę uniją 
■ Mass., kad ten pereitą sek- Boot and Shoe Workers, 
i madienį, rugpjūčio 13 d., va
kare įvyko čeverykų darbi
ninkų susirinkimas. Jame tuojai! plačiai parašyti “Lai-
dalyvavę net 10,000 darbi- svėje” apie tą didelį susirin- 
ninkų! Susirinkimą sušau- kimą ir apie tą naują judė

jimą tarpe čeverykų darbi
ninkų Montello j ir Brockto- 
ne.

MACHADO PATI PRIBU
VO Į NEW YORKĄ

NEW YORK. — Rugpjū- 
Į čio 16 d. čionai pribuvo Ku- 
!bos buvusio prezidento pa
ti ir trys dukterys. Jos ke
tina Čionai apsigyventi.

Buvęs Tik Nesusiprati
mas Tarp Šeidemano 

Ir Hitlerio
BERLYN. — Hitlerio 

džia paleido iš kalėjimo vi
sus šeidemano

Dar vienas faktas tapo 
iškeltas aikštėn, kad katali
kų bažnyčios galva, popie
žius Pijus XI siuntinėja 
slaptus agentus Sovietų Są- 
jungon, idant rengus kontr
revoliucines spėkas prieš 
darbininkų valdžią. Štai ra
šo International News Ser
vice korespondentas, tūlas 
Guglielemo Emanuel Hears- 
to laikraščiuose iš Vatikano , : -
miesto. Jis sako, kad rug-, aP^e “terorą”.
pjūčio 15 d. pribuvo vienas; ) Kokia nauda^ katalikams 
jėzuitas, kuris buvo pasiųs-1 darbininkams^iš šitos pra- 
tas į Sovietų Sąjungą su-k^tos popiežiaus misijos? 
slapta misija. Jį buvo pa- j Naudos jokios nebus. Būą 
siuntęs pats popiežius. Da- įtik pasunkinimas jų gyveni- 
bar šitas jėzuitas išdaVė ra- mo^ gaus tik tą, kad 
portą iš savo slaptos, kontr- popiežius kartu su imperia- 
revoliucinės misijos. Girdi, Hstais surengs naują sker- 

va|_ ..jėzuitas nupiešė, “kaip tūk- naują karą, kuriame 
{stančiai biednu žmonių bas- j katalikai darbininkai turės

gimines.

kontr-revoliucijos Sovietų 
Sąjungoje. Tas parodo, kad 
pasaulio imperialistai pasi
kinkė visą katalikų bažny- ♦ 
čią ir patį popiežių karui 
prieš Sovietų Sąjungą. O 
pamatysite, jeigu Sovietų 
valdžia sugaus bent vieną 
iš tų pasiųstų jėzuitų kont- 
revoliucionierių ir pastatys 
prie sienos, tai vėl staugs 
popiežius ir visa kunigija

Jie gaus tik tą, kad

tosi bevilčiai skersai kraš-Straują lieti.
Pats šeidemanas randasi! jieškodami juodos duo-Į

Kodel taip priešai dūksta 
prieš darbininkų tėvynę? To
dėl, kad Sovietų Sąjungoje dar
bininkų padėtis nuolatos gere-1 unijos plieno pramonėje, 
ja o priešų šalyse blogėja. Vie- Netgi nenori rokuotis su 
nas draugas iš SSSR rašo, kad Qreenu kuris agentauja 
jie, darbininkai, Torgsmo krau-1 . , , • t» •
tuvėje gauna sviesto svarą už Prezidentui Rooseveltui., 
25 centus, gi ant gatvės pas 
spekuliantus sviesto svaras 15| 
rublių. Jie gauna 12 kiaušiniui _ _
už 36 centus, gi ant gatvės tu-: dėjo posėdžius grand dziūrė, 
žinąs kiaušinių kainuoja 6 ru
blius, o pieno kvorta rublį ir 
pusę. Kodėl taip yra?' Todėl, 
kad ant gatvės, pas spekulian
tus gali pirkti bile uitoj us, bi
le parazitas, todėl ten ir yra 
augštos kainos. Gi kur darbi
ninkai perka, ten kelis kartus 
pigiau. Tokia padėtis naikina 
Sovietų Sąjungoje parazitus. 
Jiems tiesiog nėra kuom kvė
puoti ii* turi nešdintis laukan.

Washington. — Pas darbo 
sekretorę panelę Perkins ei
na svarstymas kodekso del 
plieno pramonės. Kuomet 
Amerikos Darbo Federaci-, 
jos prezidentas Green tapo ' , . .. _
našaukfas lifidvti nHpnn ke nauja unija — Brother- 
trusto galvos apleido 
rinkim. Tuomi ji pareiškė,;Crafts’ Ema suklhmas 
kad jie nepripažįsta jokios1

Tuscaloosa, Ala. — Pra-

kuri neva tyrinėjanti nulin- 
čiavimą dviejų negrų jau
nuolių. Bet iš viso matos, 
kad šita grand džiūre susi
rinko tik tam, kad nuplau
ti rankas linčo kaltininkam.

nos ir džiovintos žuvies,

Montello: draugai privalo
Čechoslovakijoje.

Jo giminės buvo sulaikyti | ^an^ palaikius gyvybę kū- 
• ' ne.”

I
Popiežius, girdi, pertrau

ke jo pranešimą ir pasakė:
l “Todėl meą bijome, kad šią

Kubos Nauja Valdžia

“New York Times”, 15 d. 
rugp. paskelbė, kad “Pacific 
Gas & Electric Co.
muosius mėnesius, 1933’ Metais, 
pasidarė gryno pelno $5,453,-

Smetona “Pagerbs”
Lakūnus -

Smetonos valdžia; nutarė 
išleisti oro pastos ženklelius, 
kuriuose bus Girėno ir Da-■”QioiettĄ'iriaus atvaizdus. Mat, Sme- 

’ i tonai svarbu žuvusių lakūnų’ 
Dlį’arba TaV nuošimčius” ant vardu stiprinti Lietuvoje 
kiekvieno dolerio, įdėto į biznį, j fašizmą ir kelti žmonėse 
Pereitais metais į tuos pat §e_! - ---1 -• ------
šis mėnesius pasidarė $6,823,- 
991. Ir tai tokius pelnus krau
nasi krizio metu. Krizis smau
gia tik darbininkus ir naikina 
mažuosius gamintojus. Dideli 
tūzai vis tiek kraujasi milionais 
pelnus.

“D. Worker” Padidin
tas; Platinimas Padidėjo Pilnoj Amer. Kontrolėj

Kpmunistų Partijos orga
nas “Daily Workeris” nuo 
pereito pirmadienio išeina 
kasdien šešių puslapių. Lai
kraščio turinys labai įvai
rus. Mūsų partija sumobi
lizavo visas geriausias spė
kas, idant laikraštį padarius jaus pripažintų naują val- 
įvairų ir bolševikišką. | džią.

“Daily Workerio” admi-Jv Chibas, naujas vie- 
nistracija praneša, kad dar- darbų sekretorius, kuris 
bininkai nuoširdžiai pasitin-, raydasi Amerikoje, bet žada 
ka padidintą laikraštį. Lai- i,^au_s ^aa^^ J .^ubą, is- 
kraščio platinimas New T^iskė didelę padėką Amen- 
Yorko mieste padidėjo tri- ^a*’ kad ji -padėjo • nuver- 
gubai. Pavyzdžiui, ; jeigu, stl Machado valdžią.! MM, 
oirmiau septyni laikraščio Machado su savo budehs- 
platintojai parduodavo 180 ^a^s. ^ar^a^ ^a^P susikomp- 
kopijų į dieną, tai šiandien romi^ayo, jog jį^reikėjo nu- 
parduoda jau 570 kopijų!

Kuboje įsteigta valdžia su 
Cespedes priešakyje gauna 
pilną palaiminimą Amerikos 
kapitalistų. Roosevelto val
džios agentas Welles jau 
reikalauja, kad visos kitos 
kapitalistinės valstybės, tuo-

todėl, kad būk Šeidemanas 
savo straipsnyje, kuris til
po New York “Times’t, skel- kė jo pranešimą ir pasakė: 
b.ęs, jog kruvinau karas
prieš Hitlerio valdžią neiš-i žiemą Rusijoj bus daug ba- 
vengiamas. Bet dabar pa-1 do.” O juodasis jėzuitas at- 
aiški, kad “Times” padarė. sakė: “Mes apskaitėme, kad 
klaidą, išversdamas šeide-:šią žiemą Sovietų Rusijoj 
mano 'straipsnį iš vokiečių mirs badu nuo dešimties iki 
kalbos į anglų. Kaip tik j dvylikos milionų žmonių.” 
priešingai, Šeidemanas sa
vo straipsnyje tvirtino, kad 
darbininkai ir valstiečiai ne
galį nė svajoti apie ginkluo
tą karą prieš hitlerininkus. 
Šeidemanas bijo ginkluotos 
revoliucijos Vokietijoje 
mažiau už patį Hitlerį.

Kariniai Orlaiviai Nu
šovė Jauną Merginą

SHEERNESS, Anglija.— 
Dvi jaunos merginos laive
liu plaukiojo upėje. Atlėkė 
penki kariniai orlaiviai ir 
pradėjo iš oro šaudyti. Jie 
manę, kad ant vandens plū
duriuoja taikytuvas (ciel- 
lius). Jean Chesterton, 17 
metų, ant vietos užmušta. 
Jos gi sesutė liko gyva.

ne-

smetoninį patriotizmą.

stas Suchow. Galinga upė ren
giasi visą tai sunaikint!

Užmušė Penkis Savo 
Šeimynos Žmones

i versti ir paskirti jo vieton 
! taip pat ištikimą Amerikos 
imperialistų žmogų ypatoje 
Cespedes. Taip ir padary
ta.

Motery Lyga Užgyrė 
Prieškarinį Kongresą

NEW YORK. — Prieška
rinio Kongreso Rengimo 
Komitetas praneša, kad { 
•Tarptautinės Moterų Lygos j 
už Taiką ir Laisvę ameriki
nė sekcija užgyrė prieškari
nį bendro fronto kongresą, 
kuris įvyks New Yorke rug
sėjo 2-4 dd.

Ši organizacija yra paci
fistinė moterų organizacija.

Ir ant šito pasakymo, pasak 
Emanuel, popiežius Pijus 
XI “gailiai apsiverkė.” Bet 
tai buvo bjaurios krokodi- 
liškos ašaros. Tai veidmai
ningos ašaros to sutvėrimo, 
kuris atvejų atvejais pra
keikė darbininkų tėvynę, 
kuris slaptai organizuoja 
kontr-revoliuciją. Visi ra
portai parodo, kad šiemet 
Sovietų Sąjungoje derlius 
nepaprastai geras ir tiktai 
juodašimčiai gali taip be
gėdiškai meluoti, jog ten 
viešpatauja badas.

Keista ve kas. Popiežiaus ■ jr Aspin Sts., 26 ir Market 
agentas sako, kad dar tik Sts., Broad ir South Stsl, ir 

/ s. dvylika 13 įr Reed Sts. ' v , 
o mūsų priešų 

“Darbi-

Šeši Mitingai Atviram 
Ore Philadelphijoje

•PHILADELPHIA, Pa.' — 
Rugpjūčio 22 d. , vakare, 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas rengia šešis 
masinius susirinkimus atvi
ram ore del pareikalavimo, 
kad Scottsboro jaunuoliai 
būtų paliuosuoti. Susirinki- 

, mų vietos: 52 ir Brown Sts., 
[43 St. ir Fairmont Ave., 29

Į Marion Roosevelto vergijos 
kempę atvyko James H. Scott, 
19-kos metų jaunuolis. Jis yra 

Chinijoje išsiveržė Yellow. 7 pėdų ir 3 colių augščio ir sve- 
(Geltonoji) upė ir kovoja, kad ria 275 svarus. Jaunuolis pa
grįžus atgal į tą vagą, kurią ji eina iš Wilson, Va. Kapitonas 
apleid^81 metai atgal. Ant; Corkill, kuris muštravoja jau
senos upės vagos yra išbūdavo- nuolids, nusigando ir atsiklausė 
ta sodžių, miestelių, pravesta ponų, kam jam prisiuntė tą mil- 
gelžkeliai ir net pastatytas mie- žiną.

Jaunuolis pa-

CAMPBELL’S BAY, Ka- 
nada. — Farmerys Bradley, 
42 metų amžiaus, prisipaži
no, kad jis liepos 21 d. už
mušė penkis savo šeimynos 
narius. Jis tapo sulaikytas 
už savaitės po baisios žmog
žudystės.

Nusmerkė Mirtin Du 
Revoliucionierių -

CALCUTTA, Indija. — 
Miestelyje Chittagong teis
mas nuteisė mirtin du indu- 
su revoliucionierių. • O jau
na mergina, kuri vedė ko
vą prieš valdžią, nuteista vi
sam amžiui kalėjiman.

Machado Bėga pas Hitlerį

NASSAU, Bahama Is
lands. — Čionai laivu pribu
vo Kubos nuverstas prezi
dentas Machado ir jo kabi
neto nariai. Spauda sako, 
kad Machado greičiausia 
nešdinsis Vokietijon ir j ieš
kos prieglaudos pas Hitlerį.

“išmirs badu apie 
milionų”, i 
spauda “Tėvynė”, 
ninkas” ir “Naujienos” jau 
paskelbė, kad tiek “išmirė iš 
bado.” Niekšai nesusitarę 
meluoja.
Išleis Milionus Purvinam 

Darbui
Tai dar ne viskas. Šis 

korespondentas sako, kad 
Popiežius nutarė pasiųsti 
šimtus savo agentų į Sovie
tų Sąjungą (žinoma, slap
tai) ir išleis milionus dole
rių del “šelpimo katalikų”, 
tai yra, delei organizavimo

Kal- 
Ruby 
buvo 
apie

800 Dalyvavo Susirinkime
PITTSBURG, Pa. — Rug- 

pjūčio 15 d. įvyko masinis 
susirinkimas del gynimo 
Scottsboro jaunuolių, 
bėjo Ada Wright ir 
Bates. Susirinkimas 
.skaitlingas, dalyvavo
aštuoni šimtai darbininkų.

M c K eesporto panašiame 
susirinkime dalyvavo beveik 
trys šimtai darbininkų. Pri
imtos rezoliucijos, reikalau
jančios paliuosuoti nekaltus 
Scottsboro jaunuolius.
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1 sigiamos Ir Neigiamos Mūsų Lavinimosi 
Mokyklų Pusės

Teko aktyviai dalyvauti dvejose mūsų savitarpinio la- 
■ nimosi mokyklose. Suaugusiųjų mokykla buvo suorga- 

<uota* Toronto mieste, Kanadoje. Tęsėsi dvi savaiti. 
uolatinių lankytojų buvo apie 40, ir maž-daug nuolati- 

J -į klausytojų—po 10-15 ir daugiau. Studijuota (1) 
f irkšjzmas-leninizmas bendrai, (2) politinė ekonomija,
V ) bėgamieji klausimai ir ,(.4) komunistinių partijų ir

ominterno istorija, role* ir reikšmė, kaipo vado revoliu- 
nio darbininkų judėjimo.
Prie neigiamų mokyklos pusių tenka priskaityti stoką 

Lerątūros. Jos, kaip žinia, lietuvių kalboje, Jungtinėse 
alstįjose turime užtenkamai, bet ten, Toronte, tūlų kny- 

, į yi'at labai mažai. Sakysim, “Komunistų Manifesto,” 
‘Mokslinio Socializmo Išsiplėtojimas”, “Valstybė ir Re- 

I v iiueija,” “Antro Kongreso (Komunistų Internacionalo) 
T ’zių” tesiranda visiškai nedaug. Ne kiekvienas lanky- 

* , t jas. buvo aprūpintas ir “Komunizmo ABC”, “Komuniz- 
r io Pagrindais” ir kt. raštais. Tas viskas sudarė painia- 

ą, kadangi ne visi draugai galėjo atlikti jiems užduotus 
ždayinius. Kitur panašias mokyklas rengiant, draugai 
rivaio išanksto apsirūpinti literatūra visapusiai; nelauk- 

,i, il$; mokykla prasidės. ,
Reikia įteikti draugams, kurie žada lankyti mokyklą, 

visų Guminė tų knygų po vieną ekzempliorių ir įsakyti, 
Kad įįe jas perskaitytų ir studijuotų pirm pradėsiant lan
kyti inokyklą. Toki draugai daug pasekmingiau galėtų 
rišti "klausimus mokykloje ir sistematizuoti savo žino
jimą;“

Prie teigiamų mokyklos pusių tenka priskaityti, visų- 
jirnjjauąiai, draugų noras piokytis;t pasirįžimas. Jis bu
vo ląįai didelis. 'Tūli draugai sunkiai diVbo' ilgas valan
das fabrikuose, tačiau vakare, neveizint didelių vasaros 
karščių, nuo beveik 7 iki 11 vai. nakties .sėdėjo trankioje 
salėje, kur buvo pamokos laikomos. Neapleido jie nei 
vienį vakaro! Greta to, Toronto mieste siaučia didelė 
reakcija ir kiekvieną i fdkarą buvo manoma, kad gali įsi
veržti valdžios agentai. Su tuo, žinoma, prisiėjo daryti 

’ visokį apsisaugojimo būdai, tačiaus ir tas nenubaidė tų 
draugų ir draugių, kurie troško moktis. .

Toronte randasi geras būrys jaunų ir energingų drau- 
z $ar netaip senai įstojusių į mūsų judėjimo eiles.

I z Jientš ši mokykla kaip tik labai tiko. Dabar jie bus kur 
kas pasekmingesni kaipo veikėjai ir galės sudaryti ata- 
tinkamesniųs mūsų judėjimui vadovauti kadrus. Žino
ma, Uip bus tiktai su viena išlyga: jei tie draugai tęs la
vinimąsi ir ant toliau; jei jie nepasakys, kad jau “viską 
žino$, viską išmokom.” Iš kitos pusės, jei jie.savo teo
retinį žinojimą riš su praktišku darbu; jei nepaskęs tik
tai knygose, palikdami visą praktiško veikimo aparatą 
sukt?: magiau už juos žinantiems. Abiejų kraštutinumų 
reikalinga saugotis, nes abu veda iš bolševistinio kelio.

Aitroj mokykloj teko dalyvauti—tai jaunuolių—Conn, 
valstijoj. Šičia geras būrys lietuviško darbininkiško jau
nime1, mokinasi podraug su Jaunųjų Komunistų Lygos na
riais^. Neigiama pusė mokykloje pasireiškia tame, kad 
perdaug labai jaunų amžiumi studentų yra. Tiesa, kaip 
kurie: iš jų—gabūs ir sumanūs vaikai, bet vis tik per jau
ni. Studijuoja jaunuoliai politinę ekonomiją, unijizmą, 
streikų strategijos klausimus, partijos JKL istoriją ir 
rolę^r kį svarbius klausimus. Lavinasi sporte ir masi- 
niąnjt’daiąavime.

Lijfttuviętįstorijos ir lietuvių organizacijų bei viso judė- 
jimo^eiktlais lietuviai studentai turėjo savo atskiras pa- 
mok^. Didelei jų daliai kiekvienas dalykėlis buvo labai 
naujas- Literatūros anglų kalba (faktinai ir lietuvių 
kalbat) tuo klausimu neturime. Ši tai ir buvo vyriausia 
skereipainė, įtųri sunkino - nuodugniau- susipažinti su lįe-

• tuvių da^binųikų judėjimu J. V., be kurio pažinimo ne
gali Jaunuolis patapti pasekmingu veikėju mūsų masinė- 

** se oiįganižacijose.
Neveizint to, sprendžiu, pamokos nenuėjo veltui: dau

gelis;-studentų pasisėmė daug žinių ir jau ateityje leng
viau, galės orijentuotis įvairiais klausimais.

ŠijConn. mokykla tai yra nepaprastas žingsnis pirmyn 
mūsįjį judėjime. Kas prieš metus laiko galėjo tikėtis, 
kad tiek daug lietuvių darb. jaunimo suvyks į tokią mo
kyklą?! šiandien matoųie faktą! Sekantis žingsnis turi 

xbūti-w-tai paruošimas literatūros "anglų kalba apie tūlas 
lietuvių organizacijas ir apskritai apie lietuvių judėjimą 
Jungtinėse Valstijose.

Bipoklyno jaunuolių mokykloje taipjau teko dalyvauti 
beni^ripuolarpai. Prie nęigiaipųjų pusių šičia buvo tai. 
stoka prisiruošimo su mokytojais. Ne visuomet jie bu-

v,o, kuorųet .turėję būti.; Juo1 labiau šis dalykas nedaleis- 
tinas Brooklyn.e, kur turime pralavintų pajėgų daugiau, 
nęgu kui? kitur, čia taipjau buvo ir per j aunu draugų.

Worcesteryj, sakoųia, buvusi labai gera jaunuolių ųio- 
kykla; daug gerų ir veiklių jaunų drąugų suvažiavo ir 
gerai lavinosi. Tačiau ten, sakoma, perdaug buvo pa
švęsta laiko praktiškosiom muzikos pusėm (aktualiam 
dainavimui), o permažai teoretiniam. Stokavę tam tikro 
balanso lavinimosi programoje. Būtų gerai, kad drau
gai iš Worcesterio parašytų apie tą mokyklą nuodug
niai, pamatiniai, išdėstydami visus pliusus ir minusus, 
nes tik tokiu būdu mes galėsime ateityje išvengti trūku
mų ir geriau pastatyti apšvietos darbą.

Dar berods ruošiama trys mokyklos: Chicagoje, Detro
ite ir Wilkes-Barreje. Reikėtų, kad tenaitiniai organi- 
zuotojai pajėgtų išvengti šiame straipsnyje suminėtų 
klaidų. '
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Vyčių Suvažiavimas Buvo 
Kunigy Valdomas

Chicagoje nesenai įvyko 
Lietuvos Vyčių suvažiavi
mas. Pasak spaudos prane
šimais, delegatų dalyvavo 
apie 50, bet jų tarpe daug 
buvo kunigų. Suvažiavime, 
sakoma, buvę nemažai gin
čų del organizacinių reika-

būtų įtraukti į LDS ir kitas 
mūsų organizacijas. Tik 
reikia mokėti prie jo prieiti.

Liet. Jaunuolių Nącion. 
Komitetas gerai padarė pa
siųsdamas vyčiams atvirą 
laišką, raginantį juos suda
ryti bendrą frontą tam tik
rais svarbiais klausimais, 
liečiančiais visus darbininkų 
vaikus, jaunimą. Tiesa, vy
čių valdyba, su kunigais, nu
suko tą laišką nuo paties 
suvažiavimo, n e 1 e i s d ama 
skaityti ir svarstyti jį suva
žiavime, bet tuomi kunigi
ja ir. artimi jos klapčiūkai 
negalės laiško turinio pa
slėpti. Tik reikalinga mums 
daugiau tuo reikalu pasi
darbuoti. Mūsų jaunuolių 
(ir suaugusių taipjau) par- •_ • 1 J ♦ 1 • 1 1 • V.1
tarįė Uatajlikiskq jaunimo ir 
vyčių ir aiškinti jo reikš
mę. Podraug turime trauk
ti ■ katalikišką darbininkų 
j’aunimą į mūsų pusę, šviesti 
jį ir organizuoti.

“Vilnies” korespondentas, 
kuris dalyvavo tame suva
žiavime arba seime, kaip 
patys vyčiai vadina, rašo:

Seimas tęsėsi tris dienas. 
Svarbesni gyvenimo klausi
mai nebuvo diskusuojami sei
me. Didžiausios svarbos dėta 
tai ant maldų kalbėjimo ir Lie- » 
tuvos-Amęrikos himnų giedoji-Į 
mo.
vyčių vadavai, nenori, ^kad pa
gautas jaunimas jų bučiun 
pradėtų giliau mąstyti ir susi
pažintų su i ;visuoiheniniais 
klausimais.

Ne tik, kad nediskusavo sei
me ekonominių ir politinių 
klausimų, bet slėpė nuo seimo 
delegatų prisiųstą Lietuvių 
Jaunuolių Nacionalio Komiteto 
Atvirą Laišką, kuris buvo pri
siųstas seimui. Matyt laišką 
nųgniaužė Vyčių Komitetas ir 
kunigai. Vyčių organizacija 
nieko negali daryti nepasi
klausę dvasios vado, o dvasios 
vadais yra kunigai. Ne tik 
prie centro yra paskirta kuni
gas, Įjūris kiekvieną žingsnį 
tėmija ir laiko ant pavadžio 
vyčius, bet ir kiekviena vyčių 
kuopa verčiama turėti dvasios 
vadus. Kitaip sakius; kiek
viena vyčių kuopa turi tūnoti 
po kunigo skvernu.

Atvirame laiške ^uvo pakel
tą karo klausimas ir ragina? 
ma vyčių" organizacija užgirt 
Prieškarinį Kongresą. Laiške 
buvo pakeltas klausimas socia- 
lės apdraudos ir sporto reika
lai, kad spausti valdžią dau-1 jau čia pat, nes kyla maisto 
giau duoti kūno mankštinimui-, proąuktų kainos! Ar reikia 
si vietų ir tt. | darbininkui aiškinti, kad

šitie visi laiške iškelti pa-: tai yra didelis melas ir pri- 
siūiytnai buvo valdybos ir ku- Į gaudinėjimas ?V Kaip gali 
nigų nugniaužti ir neleista milionam bpdarbin hnti^o- 
jaunuoliam-delegatam su laiš- m . .
ko turiniu susipažinti. laikai, ; kuomet . JIS ir

Mat, kunigai, kurie yra ^iga praplatinti, tą ląišką

Grigaitinio Socializmo 
Apsireiškimai

Štai kokis darbininkus tie- 
šijąs pranešimas telpa 
“Naujienose” (už rugpj. 11

Po beveik trijų metų depre
sijos ir vargingos ekonominės 
padėties, pasirodė ženklai ge
resnių laikų.

Vienas svarbiausių faktorių, 
kurie parodo tų geresnių laikų 
pradžią, yra kainų kilimas ant 
visokių reikmenų, ypatingai 
ant maisto ir groserių. Kainų 
kilimas yra labai svarbus da
lykas, todėl, kad toks kilimas 
pridės daug milijonų dolerių 
prie ūkių produktų vertės.
Vadinasi, geresni laikai

.ųias imigracijos vyžą j nuo 
Amerikos konšulę.' J »

Kuomet žmogus su pir- 
.iųom popierom I apleidžia 
Suv. Valst. su sugrįžimo lei
dimu ir išbūna užsienyj ne- 
ilgiaus šešius mėnesius, jis 
gali, po sugrįžimui į šią ša
lį, toliaus Vesti naturalizavi
mą. Išbuvimas nedaugiaus 
šešių mėnesių nepertraukia 
reikalautą penkių metų re
zidenciją Suv. Valstijose 
prięš padavimą pilietystės 
peticijos. Jeigu deklaran- 
tas , išbūna užsienyj dau- 
giaus kąįp šešius mėnesius, 
bet mažiaus vienų metų, tai 
jo nuolatinė rezidencija 
pertraukta. Po įstatymų jis 
gali paduoti darodymą, kad 
jis turėjo išbūti užsienyj il- 

pgiaus paskirto laiko—šešius 
ta, mėnesius. Bet tikrenybėje, 

deklarantai, kurie išbūna

kordų bus padarymas, jeigu 
kita aplikacija, duodant pil
nesnių informacijų, yra pa- 
duota- ..1$

Kuomet sugrįžimo leidi
mas išduotas, aplikantui Im
igracijos Biuras tai prane
ša. Jis turi asmeniškai nu
vykti į imigracijos ofisą, 
kuris pažymėtas ant apli
kacijos.

Sugrįžimo leidimai isduo- 
I dama ant dvyliką mėn? Lai
kas gali būti pailgintas, 
kiekvieną sykį ant kitų še
šių mėnesių. Gauti pailgi
nimą asmuo turi pasiųsti 
paštu rašytą aplikaciją, prie 
kurios jis prisiegė prie 
konsulinio oficieriaus, i 
pasiųsti Commissioner Ge-!

j neral of Immigration. Turi užsienyj ilgiaus kaip šešius 
asme pridėti jo originališką leidi- mėnesius, tik retai gali pri- 

-. o T7 i 4,-“ Trys doleriai, tarptau- statyti toki darodyma to-
cijos ofisą Suv. Valstijose, tišku piniglaiškiu turi būti

IŠGAVIMAS LEIDIMO 
SUGRĮžįri

Kiekvienas atęivis, įleis
tas į Jųng. Valstijas nųola- 
tiųiam apsigyvenimui, kųjūs 
ketina vykti užsienin .trum
pam aplankymui, gali gauti 
sugrįžimo leidimą. Tas lei
dimas pavėlins jam sugrįžti 
į Jung. Valstijas kaipo ne-; 
kvotiniam imigrantui. Jam1 
nereik vykti pas Amerikos 
konsulą prieš sugrįžtant į Į 
Jungt. Valstijas.

Taisyklės išgavimui su
grįžimo leidimo mainosi 
tiems ateiviams, kurie at
vyko į Suv. .Valstijas prieš 
liepos 1 d., 1924 m., ir po 
ta diena. Tie, kurie atvyko 
prieš liepos 1 d., 1924 m., 
privalo paduoti aplikacijas 
asmeniškai, t. y. ; 
niškai • nueiti į bile imigra-

Yra net 181 toks ofisas įvai
riose šalies dalyse. Kuomet 
aplikacija padaryta del vi
sos šeimynos, šeimynos gal
va gali įteikti žmonos ir' ne
pilnamečių vaikų aplikaci
jas, bet jų aplikacijos turi 
būti prisiegtęs pas notarą, 
prieš padavimą imigracijos 
viršininkui. Atskira aplika
cija turi būt paduota del 
kiekvieno ateivio, nepaisant 
metų. Leidimas įnima tik 
vieną aplikantą, išskiriant 
kūdikį, gimusį po išdavimo 
leidimo motinai.

Kurie atvyko po liepos 1 
d., 1924 m., su konsuline 
irąigracijos vyža, ir asme
nys, kurie legalizavo buvi
mą užsiregistruojant atva
žiavimą, ir tie, kurie gavo 
leidimus po sausio 1 d., 1932 
m., netur vykti asmeniškai. 
Jie gali pasiųsti aplikacijas 
tiesiog Commissioner Ge
neral of Immigration, Wa-| 
shington, D. C.

Kituose atsitikimuose 
procedūra gauti sugrįžimo 
leidimą yra panaši visiems 
ateiviams.

Su aplikacija reikia pa
siųsti dvi fotografijos 2‘/2X- 
2l/2 colių didumo, po aplika
cija reikia pasirašyti prie „______  ____ x
notaro. Pašto arba ekspre- viską patys išpildė.

pasiųsta. Aplikacijos turi 
būti pasiųstos tarpe 30 ir 
60 dienų prieš išsibaigimą 
leidimo. Jeigu pailginimas 
išduotas arba neišduotas, 
pats leidimas buvo sugrąžin
tas adresu, kurį prašytojas 
paduoda ant aplikacijos.

Jeigu leidimas išsibaigia, 
ateivis gali sugrįžti tik kai
po kvotinis ateivis, išgauda-

mėnesius, tik retai gali pri-

liaus vesti naturalizavimą. 
Jis turi, po sugrįžimui, gy
venti nuolatai penkius me
tus Suv. Valst. prieš įgijant 
Amerikos pilietystę. Jis irgi 
turės išsiimti naujas pirmas ’ 
popieras, kurias jis galės 
bile kada po sugrįžimui iš
gauti, bet nors dvejus metus 
prieš padavimą natūraliza
cijos peticijos.

Naujos Spėkos Darbininkų Judėjime
PHILA. IR BALTIMORE
Brooklyn Jaunuolių mokyk

lą jau užsibaigė. O 'reikia 
pasakyti, kad buvo viena iš 
pasekmingų mokyklų. Ne tik 
skaičium gražus; (būrelis' jau
nuolių dalyvavo, bet ir paro
dė didelį pasiryžimą mokintis 
marksizmo, leninizme ir kaip 
organizuoti jaunuolius savose 
kolonijose.

Kadangi nepažįstų visų 'tų 
jaunuolių, tai ir nekalbėsiu, 
tik pažymėsiu apie Phila. ir 
Baltimorės mokinius.

Kiek gavau informacijų apie 
Baltimorės ir Phila. mokinius, 
kiekvienas instruktorius pa
reiškė, kad buvo gabūs moki
niai; iš jų bus organizatoriai 
ir agitatoriai kolonijoms.

Baigus mokyklą, šeštadienį 
jaunuoliai turėjo parengimą;

. Vakjaro'

taipgi turi gabumus ir linki
mą pr-ię muzikos. Vadinasi, 
Baltimore susilaukia dviejų 
jaunuolių ,organizatorių, veikė
jų darbininkų judėjime. Tai 
didelis laimėjimas .darbininkų 
klasei.

Jaunuoliai mokykloj ne tik 
kad mokinosi teoretiniai, kaip 
organizuoti jaunuolius, bet ir 
praktikoj. Jie patys rengė 
atvirame ore mitingus, patys 
buvo kalbėtojai, mitingo ve
dėjai. Jie aiškino darbinin
kam, kodėl jie turi organizuo
tis ir kaip kovoti.

Kartą atėjo žinia, kad vieną 
bedarbį meta iš namų. Jau
nuoliai visi kaip vienas padė
jo savo knygas ir popierą, ir 
visi kuo greičiausia išbėgo ap
ginti bedarbį, sunešti jo ra
kandus atgal. Tuo laiku šel
pimo biuras davė šeimynai če- 

; kambarius.SO piniglaiškis ant trijų do- vedėja buvo drg. Gedviliutė. (jų ąpsimokėt už 
veikia pasakyti, kad ji ga-. Vadinasi, jie savo mokinimąsi 
gabi. Instruktoriai pa- surjg0 tiesioginiai su prakti

ka. Tai didelis ir džiuginan
tis darbininkų klasei dalykas. 

Ką kolonijos turi daryti ? 
Kiekviena kolonija turi su

rengti jaunuolių studentų pri-

lęrių vardan Commissioner
Generąl of Immigration, tu- rejgke, kad ji iš mergaičių bu
ri sbūti pasiųsta su kiekviena 
aplikacija. Jeigu dvi arba 
cĮ&ugiaus aplikacijų paduo
ta, kaip atsitikime šeimy
nos, atskiri piniglaiškiai su
mose trijų dolęrių turi būti 
pasiųsta.

[na gabi

vo gabiausia kaipo kalbėto
ja. Ed. Griciūnas gabus ber
niukas ir gerai mokinosi. Jis 
man pareiškė, kad jis sugrį-
žęs dės pastangas pirmiausia ėmimui parengimus ir dėti pa-
suorganizuoti jaunuolius Pie
tinėj Phila. dalyj. O Gedvi- 

,liūtė, sake: “Aš sugrįžus dė- 
' .Aplikacijos turi būti iŠ-1 siu visas pastangas ne tik or- 

jiijdytoš ant form 631, ir į ’ganizuoti jaunuolius, bet duo- 
nors trisdešimts dienų prieš 
išyažiavįm.ą. Patartina ap- 
likaciją paduoti nors

iti i pastūmė jimą ir senesniem 
djaugam, lęąęl ir jie dar dau- 

... giau turi darbuotis darbininkų
lįkąciją paduoti nors ųdejime, ir gelbėti organizūd- 

™ ______ _____________šiąs arba septynias savaites-h jaunuolius,”
nariais. Pasak “V.” kores-į^vi geresni; laibai, įtiems prjęš išvąžiavimą, kad leidi- 
poiidento,' “vyčių ęrganiza- ^arbininkanis, kurie dirba mas būtų' gautas ’ į'laiką.

....... ..... ............  resni, laikai,; kuomet, jis ir 
Neįstabu,"todeĮ 'kad Vy-

čių organizacija ! smunka syve.nti?_ Ka^jg^li
Drg. Gedviliutė 

yo vakaro vedėja, 
cija dabar keturis “kartus jnftka^otpinis' ąsomis ir įtjai' Sunku išgauti sugrįžimo lei- i'yv®v®.J,ro.grtly°.J- 

lyginant ją suI^Jną laiką?,*" Vadmam PhUa.mažesnę
1916-17 metais.”

Kad sulaikyti vyčius nuo 
ėjimo į LDS, suvažiavime 
buvo svarstyta klaųsimąs 
aprūpinimo vyčius apdrau- 
da ir pašalpa; sakoma su j mano kapitalizmą patąisy-
LRJfSA manęma surišti.

Niekas neginčys, kad Vy
čių organizącijoj randasi 
dalįs darbininkiško jauni
mo, išauklėto parapijinėse 
mokyklose., Dąli^ jąunįmo7 
darbininkų vąikai, galima

ne tik bu- 
bet ir da-

stangas, kad sutraukus kuo 
daugiausia jaunuolių. Jie pa
sakys, kokį ispūdį jie gavo 
mokyklose, ir kokis skirtumas 
tarpe buržuazinių mokyklų 
mokslo ir darbininkiško moks
lo. : : ; f

Baltimorėj tuojaus bus nu
rengta parengimas priėmimui 
jaunuoliu. Visi ir visos da
lyvaukite. Phila. ir apielin- 
kės tą patį turi padaryti.

Turiu pasakyti, kad kolo- , ’ 
nijos, kurios nėsirūpiho pasiųs-' -* 
ti jauhuolių į mokyklą, turi 
didelius nuostolius. Veik vi- . . 
sos kolonijos verkia, kad sto-

Bet tuom pačiu

-t. . .. Į Vdima, Kuomet imigtacijos K .
tarnyste negali del kokių ( Baltimorės mokiniai taipgi 
nors priežaąčių surasi lę- buvo gana gabūs. Rūta Sta- 
gališką įleidimą aplikanto1 niūtė turi didelį linkimą ra- Spėkų.
nuolatiniam apsigyvenimui. straipsnelius, juokų ra-;kartu turi kiekviena kolonija 
Tas įvyksta, kuomet apli- ^hiėlius. Ji tame parodė savo Į galybę jaunuolių, o ten mūsų 
kantai nedali atsiminti lai- ;£abum3- Mokykloj buvo pa-;liaujos spėkos. Tad ateityje kantas negali atsiminti lai-.skh.u jaunuolių iaikraštuko nedarykite tu klaidų.
vo vardo, ant kurio jis^ at- redaktorė. ji taip pat turėjo 

—_r ____ , nežino’dalyvauti programoj, bet,1 ant
drąug, Grigaitis šmeižia ap- tikrą dieną jo arba jos at-’nelaimės, prieš pat programos 
siseiledamas Sovietų Sąjun-važiavimo. Kuomet leidimas pradėjimą susirgo, ir negalėjo vn 
ga, manydamas tuo būdu nepasiųstas arba atsakytas,v t . , I, . • . • v. ,. Ed. Kai v* muvv ipąda^yh daugiau salininkų, įai pinigai sugrąžinami. kinys ir bus geras kalbėtojaj 
dvesiančiam kapitalizmui! 'Naujas peržiūrėjimas re- organizatorius jaunuolių/'

Tokias nesąmones Grigai
tis -skelbia savo lapę tam, 
kad pagerinti milionų varg
dienių ūpą.' Jis, kaip kadai
se pats prisipažino, “blofu”

susilaukia
ęlviejų organizatorių

sias. Todėl ir deda savo
4* • ’’ i • , x n '' • * 1 , i

laikraštin tokius niekus. Po-; vyko šion šalin, ir
_ < -I ' *• » • -.J . . * I .4 ‘ , k

siseiledamas Sovietų Sąjun-. važiavimo. Kuomet leidimas 
gą, ' t ...........................
padary tį daugiau šalininkų j tai pinigai

Tai labai gaila.
Ed. Kartz gabus buvo mo-

M. ž.

Petros, Tenn.
mainieriai pasidavę ir bai
gę streiką. Apart septynię- 

Sll.'likos, 160 išėjo iš kasyklos. 
Jis I Streikavo dvi dienas.

Kaliniai
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Kuba ir TenĮvykus 
Revoliucija

«*

Kuba tai yra viena iš di-iji dalis—negrai, chiniečiai 
džiųjų Atlantiko didjūryje 
salų. Kuba randasi apie

ir kitokie.
Kuboje svarbiausias aug-

• 100 mylių į pietus nuo Flo- muo — cukraus augmuo.
ridos. Iš vakarų puses jos: 1928 metais cukrinių aug- Ameliko?“kapitalistų

pitalistus. '1912 metais Am- karo laivų kanuolių, kurie savo jėgas pastatyti ir prieš | tas veikia APLA vardų ų yra rių ių dar Jokiais blogais lai- 
. ! » , Į ii P • I -—1 " 1- “ - — « z-. «W zl im 11 i zx l.r»1 fti "X.T M • m
erikos jūreiviai 'ir Armija pribuvo į Havaną.
numalšino Havanoje streiką darbininkų 
ir bruzdėjimą. 1920 ir 1924 laimėjo didelę pergalę, .. . - ,
metais prezidentiniai rinki- Į nuversdama kruvinąja Ma- os darbininkus ateiti į pa-!dame štai ką: 
mai buvo atlikta po Ameri-! chatĮ0 valdžią. Bet viešpa- 
kos kapitalistų ginkluota;
priežiūra. Machado buvo
pastatytas per Jungtinių 
Valstijų imperialistus, kai
po jų diktatorius. 1925 me-

v h Cesnedes gaujas j globėjas visų šios draugijos bei kais. Sres ’visi nariai sutiko
Kubos | . • Į jos kuopų pinigų turto, judina-' nusimušti pašalpas: Skyrius I

ir valstiečių kla-j Jungtimų Va stijų Komu-1 g ip 1iejucijnamos nuosavy- nuo $7 iki $6; Skyrius II nuo 
; mstų 1 artija saukia Amen-!bj5S_mes APLA 12 kp. atran- $14 iki $10. Tą patį ir Centro 

: sekretorius turi padaryti.
Kadangi jau su tuom savi- Dar kas paaiškėjo, kad Ceri-gelbą Kubos darbininkams.

tauj’antiTTaSg su Jungtinių PareiSa išreikalauti, nimusi Centrui kp. turto yra, Iras skolinęs naujai 2-rai kuo-
Had Washmgtono ponai at- Padaryta daug nuostolių, kaip pai $850.00 be jokios garair-

- - rr kp., taip pat ir APLA ir jos au- tijos ir užtikrinimo. Tuo pat
r'-U- .____. ____ • .J V, • I ri----J.----- -------- .’i; i;,^:___ _

krantus plauja Karibijiškos ’ menil buvo užsėta 560,000 
jūros ir atskiria nuo Pietų hektarų ir pagaminta 4,000,- 
ir i - •
Iš šiaurių ’ pusės plauja ’seka tabakas, kurio kas me- 
Meksikos užlajos Vandenys, Į tai pagaminama apie $80,- 
o* iš rytų pusės—Atlantiko ’ 000,000 vertės ir yra pri- 
didjūris.
kilometrų ilgio; jos plotis bako rūšių.

Centrelines Amerikos, i 000 tonų. Gamyboje cukrų . ,
Y*_______i’ ’ __ i • ' onl/n 1-nlviVncĮ Iriivun Ima

Valstijų kapitalistų pagelba 
pavogė iš darbininkų ir val
stiečių rankų valdžios galią. 
Jiems pakišo liberalą Ces
pedes, kuris yra Amerikos 
kapitalistų bernas ir kuris 
gins jų reikalus ir smaugs 
Kuboje darbininkų judėji
mą.

Bet ir jis nepajėgs Kubos 
revoliucinį darbininkų judė
jimą Išnaikinti.1 Darbinin
kai, vadovystėje LKomųnistų 
Partijos, sugebės apjungti 

savo jėgas ir tęsti toliau ko
vą už galutiną pasiliuosavi- 

'mą. Jie iš šios revoliucijos 
i išsinešė daugiau prityrimo 

Jie ' ir Pasiryžimo kovai. Jie su- 
užklmpirnuž^ prato kad jų vienybėje yra

ginkluotos jėgos pagelbėjo 
Machadai nuslopinti darbi- 

į ir farmerių bruzdėji
mą. £
' Per pastaruosius kelis 

žiau-Kuba turi 1100 ' skaitomas prie geriausių ta- metus Kuboje buvo
Prie to gami- riausias teroras prieš darbi- 

yra nuo 50 iki 150 kilomet- įnama kaVa> auga kokao, ba- ■ ninkus. Šnipai atlikdavo 
rų. Ji turi 41,634 ketur-! nanai, bulvės ir kiti augme- visokias provokacijas, kad 
kampių mylių arba 114,000'nYs* Kuboje yra apie 500,- areštavus daibininkus. I ilni 

1 ” ‘ * - —« —- l 000 hektarų puikių girių, kalėjimai pol.kalinių ir vieš-
Žemėje randasi geležies, va- patavo žiauriausias jų per-, 

1929 metais j ” 
! Machado pasiuntė galvažu-1 
' džius į Mexico miestą. < 
iš i 
Komunistų Partijos organi
zatorių ir vadą drg. S. Julio 
Mellą. Bet revoliucinis dar- 

i bininkų judėjimas nesulau- 
i žytas. Darbininkų unijos 
turi 120,000 narių, ir nuo 
1925 metų jos priklauso prie 
Raudonojo Unijų Internaci
onalo.

Kubos Komunistu Parti
ja visas laikas yra privers-

kilometrų ir 3,763,375 gy
ventoj us.

Kubą atrado Kolumbas 
1492 metais. 16-tame šimt
metyje ją užkariavo ispanai. 
Per 50 metų jie išskerdė se
nus jos gyventojus indijo-

rio ir kitokių rūdų, taipgi sekiojimas, 
aukso ir žibalo (aliejaus). ,

!
Kuba faktiškai yra Jung

tinių Valstijų imperialistų 
kolonija. Amerikos kapita-

siimtų savo laivus iš 
bos; kad jie atitrauktų kru
vinuosius nagus nuo Kubos įa konstitucijos apie nuosa-įtam griežtai priešingi ir reika- 
darbininkų. Jų laivai yra vybių klausimą ir sykį ant vi- laujamę, kad Centro Pild. Ko* 
pasiųsti tikslu slopinti Ku- sados įvesta tvarka šioj orga-, mitetas neskolintų pinigų be 
bos darbininkų judėjimą, j 
kad Amerikos ir Kubos iš-1 
naudotojai galėtų krautis.
didžiausius turtus iš Kubos -ras ga]į būti globėju toms ke- 
dai’bo masių išnaudojimo. ‘ lioms kuopoms? Malonėtumėt 

išsiaiškinti.
‘ Taip pat reikalaujame
braukti vienybes klausimą, ku-! 
ris taip pat neša didelius nuos-i 
tolius, kur niekas nenori rašy-

O' ’f ; ‘ *1 ’ 1 • l Pr*e APLA vien už tai, kad.LA. Keikalai ykos, 
' į Taip pat atrandame, kad Cen-

---------  i Į tro sekretoriui algos $1,000 į 
! metus perdaug, pagal tiek na-

gimui, bujojimui, tad -griežtai Į sykiu Centras negali ligoniams 
reikalaujame, kad būtų išbrauk-. pašalpų išmokėti. Mes esame

Mūsų pareiga priversti juos 
palikti K,ubos šalį.

j , D. M. šolomskas.
i

nūs ir prisivežė iš Afrikos Kstai ten yra įdėję $1,250,- 
«ergų-negrų. Išvystė cuk
raus plantacijas. Septynio
liktame šimtmetyje anglai, 
francūzai ir holandai vedė 
karus už užgrobimą tos sa
los. 1762 metais Havaną ir 
dalį salos užgrobė anglai, 
bet sekančiais metais išmai
nė su ispanais ant Floridos. 
Ispanijos išnaudotojai buvo

000,000 turto. Anglijos įdė
ta 36,556,389 svarų sterlin
gų, ir nuolatinė kova eina; 
tarpe tų plėšikų.'

1927 metais Kuboje buvo 
177 cukraus apdirbimo fab- i 
rikai. Amerikos kapitalis-i 
tai į cukraus pramonę yra! 
įdėję $370,000,000. Veik 
kiekvienas didesnis fabrikas ta veikti slaptai, ir todėl ne

suteikę dalinu palengvinimų yra Amerikos išnaudotojų; ra skaitlinga.. Bet jos įta- 
Kubos gyventojams, ir to- naguose. ika darbo unijose ir abelnai
del 19-tame šimtmetyje Ku-' Kuboje nuo 1926 iki 19311 darbininkuose smarkiai au-
Kubos gyventojams, ir to- naguose. ika darbo unijose ir abelnai
del 19-tame šimtmetyje Ku-' Kuboje nuo 1926 iki 19311 darbininkuose smarkiai au- 
boje išvengė sukilimo prieš metų buvo vedamas išilgai ga^ 
Ispaniją, kada prieš ją suki- salą milžiniškas 1 plento ke- 
lo Pietų ir Centralinės Am- has. Jis turi 705 mylias ii- vo pastatytas per Jungtinių 
erikos kolonijos.
tais Kuboje įvyko didėlis kelias veik visas Amerikos' pastaruoju laiku jie pasida- 
sukilimas vergų-negrų prieš 
išnaudotojus. Ispanijos val
džia dalinai palaikė sukilė-

1 liūs prieš vietos išnaudoto
jus kreolus, kurie jau Suvo 
pradėję susisiekti su Jung
tinių Valstijų kapitalistais 
ir nusistatyti prieš Ispani
ją. Nuo 1868 iki 1878 me-, 
tų, per 10 metų, eina karas 
vietos buržuazijos, remia-

, mos Jungtinių Valstijų, 
prieš Ispaniją, del panaiki- 

kg^nimo vergijos, kuri kliudė 
plėstis kapitalizmui. 1886 
m. panaikinta vergija. 1895 
m. prasidėjo naujas Kubos 
buržuazijos karas prieš Is
paniją, kuris atvedė prie Is
panijos ir Jungtinių Valsti-

B jų karo. Ispanija pralai
mėjo karą su Jungtinėmis 

\ Valstijomis. Kuba, Filipi- 
‘01 nai ir daugelis jos kitų ko

lonijų perėjo į Jungtinių 
Valstijų kapitalistų rankas. 
1902 metais Jungtinės Vals
tijos neva suteikė Kubai ne- 
prigulmybę.

Kubos pakraščiai žemi ir 
nuolatos yra šiltas—tropiš- 
kas oras..« Į jos vidų kiek 
pakilus žemė, bet ir tai nė
ra augštesnių vietų, kaip 
2,600 metrų. Havana di
džiausias Kubos miestas ir 
portas; jis turi, 565,000 gy
ventojų. Kuba labai svar
bus centras garlaiviams, 
plaukiantiems toje srityje, 
ypatingai Panamos kanalo 
linkmėje.. Visais jos pa
kraščiais yra tinkamos 
prieplaukos : Santiago, 
G u a n t a n amo, Caibarien, 
Trinidad, Mariano, iCenfu- 
gos ir kitos.

Kubos gyventojai ant 68 
nuošimčių yra baltos rasės, 
daugiausiai ispanai; likusio-

Prezidentas Machado bu-

1845 me-igio ir 21 pėdą pločio. Tas! Valstijų imperialistus. Bet

■94

kapitalistų rankose, nes j jį ’ re nepatenkinti Machado po- 
įdėta $200,000,000 Amerikos litifca.
turto. Jis tarnauja kaipo 
kokia pumpa pumpavimui 
iš Kubos gyventojų Ameri
kos ponams turto.

Trečia įmonė telegrafai, 
telefonai ir radio taipgi 
randasi Amerikos kapitalis
tų rankose. “American & 
Foreign Power Corp.” yra 
amerikiečių rankose, kur jie 
yra įdėję $125,000,000. Jų 
naguose yra “Telephone & 
Telegraph Co.”, “American | do politika, metėsi prieš jį. 
Telephone & Telegraph i Armijos pulkai vienas po 
Corp.” “Radio Corp.” ir tt. ■ kitam atsisakė klausyti Ma- 
Kubos gelžkeliai yra Ame-' chado karininkų. Cabana 
rikos kapitalistų naguose. į ir dar keletos tvirtumų ka- 
“National City Bank” ir*Į reiviai sukilo ir užvaldė jas. 
“Chase National Bank” turi I Kareivis nušovė pulkininką 
į gelžkelius įdėję $216,000,- Antonio Jimenetz, kuris bu- 
000. Tabako industrijon jie vo vienas iš bjauriausių dar- 
yra įdėję $100,000,000, ir į bininkų kankintojų. Grupė 
žibalo gamybą—$9,000,000.: darbininkų įnirtusi sugriebė 
Iš to visko aišku, kad Kuba 
yra Jungtinių Valstijų im
perialistų kolonija. Jos ne
priklausomybė nieko nereiš
kia, nes ją valdo Amerikos 
kapitalistai ir pastato ten•;dusios stichijos bangose, 
savo valdininkus.

Kubos užsienio prekyba 
ant 80 nuošimčių eina su 
Jungtinėmis Valstijomis. Iš 
ten yra pumpuojamas tur
tas į Ameriką. Iš Kubos 
plaukia laivai į Jungtinių 
Valstijų prieplaukas su pi
giai pagamintu cukrum, ta
baku, medžio produktais ir 
visokiais vaisiais bei daržo
vėmis. '

Guantanamo ir visa eilė 
kitų Kubos prieplaukų yra 
Jungtinių Valstijų imperia
listų naguose. Guantanamo 
grynai karinė prieplauka 
Amerikos laivyno. Kubos 
valdžia visada buvo pasta
tyta per Wall Streeto ka-

'f

jėga, kad jie, susijungdami 
su kareiviais, privertė Ma
chado ir jo ištikimus bude
lius nešdinti savo kailį or-

i pinigų be 
■ nizacijoj. i garantijos,- o žiūrėtų visų pir-

Kadangi tik kelios kuopos tu- ma, kad būtų nariai aprūpinti, 
kurie už tai moka duokles.

P. S. Mes žinome, kad jau 
įėjo į galią seimo tarimai su 
liepos 1 d., 1933, bet kad su 

.x tokiu trumpu laiku nei viena 
ls", kuopa negalęjo Apsvarstyti sęi- 

imo tarimų^ tad ’nesakykite, kad 
jau po laiko rašoma,—kur sei
mo tarimai įeina ' gallon bėgy
je penketo dienų.

Pirmininkas J. Briedis,
F. Raštininkas J. Kinderis, 
Iždininkas Joseph J. Swarlis,.

! ri nuosavybes, o A'isa didžiu 
ima neturi nieko, tai kaip Cent

AMBRIDGE, PA.
Laikytame susirinkime rug

pjūčio 6, 1933, po num. 798 
Pine St., Ambridge, Pa., per
skaičius pereito seimo priimtą 
konstitucijos priedą, Skyrius

liūs nesamu savo Kailį or-1 vii, paragr. 8, kur yra paša- | 
laivių pagelba. Jie mokes kyta: Centro Pildomas Komite- Į

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ AŲTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

HAVERHILL, MASS. HAVERHILL, MASS.

MILZINISKAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA DU CHORAI: LAISVĖS CHORAS HAVERHILL, MASS. IR LIAUDIES CHORAS Iš LAW

RENCE, MASS.

Nedėlioję, 20 d. Rugpiučio-Aug., 1933
Viena, jis -su žiau- i 

riausiomis puolimo priemo
nėmis nuolatos iššaukdavo į 
aštrius darbininkų išstoji- j 
mus, nuo kurių turėjo nuo-1 
stolių Amerikos kapitalistai. ■ 
Antra, jis pradėjo flirtuoti; 
su Anglijos grobikais.

Kubos darbo žmonių kan
trybė trūko. Unijos paskel
bė generalį streiką. Prasi
dėjo kovos. Dalis 'buržua
zijos, nepatenkinta Macha-

Magrinatą, kuris nužudė' 
komunistų vadą Mellą, ir su
draskė į šmotus. Ir dar ke- i 
lėtą nevidonų ir darbininkų; 
kankintojų .raęįo galą .suki-

• Machado paspruko orląį- 
!viu j Nassau miestą, ant 
Anglijos valdomos Bahama 
salos ir išsigelbėjo. Pirm 
paspruksiant, jis paskyrė ; 
diktatorium savo karo mi- 
nisterį generolą Herrerą, 
bet ir tas matydamas, kad 
jam nesulaikyti revoliucijos 
bangas, taipgi orlaiviu pa
spruko į Anglijos Jamaica 
salą. Išsinešdino ir dar vi
sa eilė budelių, kurie per; 
metų eiles kankino darbi
ninkus.

Kuboje susidarė nauja 
valdžia priešakyje su prezi
dentu Carlos Manuel de 
Cespedes. Ji susidarė po 
apsauga Jungtinių Valstijų

L U. G. KLIUBO PARKE, HAVERHILL, MASS.
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE; PROGRAMA PRASIDĖS 5 VALANDĄ PO PIETŲ

Programą išpildys visi Mass, valstijos, Meno Sąjungos Antro Apskričio Chorai, tai yra: iš Montello, 
Worcester, So. Boston, Stoughton, Norwood, Gardner, Hudson, Lawrence ir vietinis Haverhill. Orkestrą 6 
kavalkų linksmins publiką naujoj svetainėj per visą dieną iki vėlai.

Lawrence’io Liaudies Choras , Dainuos šiame Piknike

i. • i

Taigi, gerbiamoji visuomene, šitas piknikas bus didelis ir linksmas, nes chorai savo naujom dainom už
žavės senus ir jaunus. Jūs atmenate iš praeities, kokie linksmus piknikai Haverhillyj būdavo chorų su
važiavime, tai šiemet bus daug didesnis ir linksmesnis, nes iš kitų miestų visuomenė žingeidauja pamatyti 
naujausios mados svetainę, kurią tik šiemet pabudavojo šitam parke, kuriame piknikas įvyks. r

KELRODIS: Važiuojant nuo Boston ir iš kitur, imkite Salem St., Bedford, Mass. Pavažiavus penkias minutes, rasite 
(Gasoline Station), sukite po dešinei tuoj rasite pikniką. Jeigu lytų, piknikas vistiek įvyks, nes naujoje, svetainėje 
vietos yra del 1,000 žmonių.

v
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES Į DARBININKŲ TEVYNf

V ASI VJI, , 4
........v, i I.,,, __
dirbo.

Dar to neužtenka1.' Pirma 
būdavo galima apie 9 :30 ryte 
biskį užkąsti bent penkiom 
minutėm sustojus dirbt, da
bar jau nebeleidžia. Pirma 
duodavo prieš ėjimą iš dirb-

Ibendrai parengime datyvalida- 
|mi, daugiau susipažįsta vieni 
su kitais ir pradeda daugiau 
bendrai veikti.

J. G.

registruokite pas komisiją; už-: 
simokėdami $1.35 kelionės 1S-; 
šų: V. Krimas, ' 2pj Mercer 
St. bei F. Trainis, 296 River 
St., Paterson, N. J.

(Tąsa)
Išlipus, prieplaukoj peržiūrinėjo mūsų 
daiktus. Klausinėjo, ką mes vežame, ar 
nevežam naujų daiktų pardavimui. Atida
rė keletą valizų, pavartė drapanas ir už
darė. Viena stovi moteris, kuri važiuo
ja antrą sykį pas vyrą į Maskvą. Jau sykį 
ji buvo nuvažiavus. Nepatiko ir sugrįžo į 
Ameriką, bet persitikrinus, kad Amerikoj 
dar blogiau, važiuoja vėl į Maskvą ir sako 
daugiau negrįšianti. Jos daiktus iškėlė 
kiekvieną dalykėlį atskirai ir bedarinėda- 
įhi jos krepšius vieną sulaužė, visą dugną 
išplėšė. Aš jai sakiau, kad ji pareikalautų, 
kad užmokėtų už tai, nes jie neturi .teisės 
laužyt daiktus. Bet ji tik užkeikė ir nusi
nešė’ tą krepšį suraišiojusi virvagaliu. 
Vienas finas iŠ mūsų grupės ant klausimo, 
ar turi cigaretų, pasakė, kad neturi, 
o; atidarę jo krepšį, rado cigaretų ir žadėjo 
krėst visą jo bagažą. Jis vežasi daug daik- 

• tji mediniuose baksuose, užkaltuose vini
lais. Buvo pradėję plėšti tuos baksus, bet 
drūčiai užkalti buvo, tai patingėjo ir pali
ko. šitas incidentas sutrukdė mūsų važia
vimą. Daiktų peržiūrėjimas ėmė apie 3 
valandas.

■ Susėdome į specialį del mūsų grupės; 
traukinį, mūsų laivo kompanijos agentas Į 
važiavo su mumis iki Londono, nuvedė mus 
visus į hotelį, parūpino visas popieras taip, 
kad mums niekas nerūpėjo. -

kur kas prastesnis už vokiečių maistą, ką 
gavome laive.

Žinoma, brangiuose hoteliuosė gal būna 
geresnis, bet tas pats maistas, ką mes ga
vome gali būt kur kas geriau: padarytas. 
Anglai prasti virėjai. •

Londonas man ir nepatiko,—labai nešva
rus miestas. Amerikos didmiesčiai yra ne
švarūs, bet Anglijos dar nešvaresni. Lon
done labai daug arklių naudojama tavorų 

įvežimui, todėl visos gatvės arklių užterštos, 
! popierų primėtytos, atrodo, kad niekada 
I jos nešluojamos, nei plaunamos. Gatvėmis 
vaikščioja koki tai inžinai su rūkstančiais 
kaminais. Tur būt minkštų anglių kūrena
mi. Tais inžinais traukia, įvairius vežimus 
su tavorais, užtai ten visi namai aprūkę, 
pajuodę, purvini, bjauru,žiūrėt. Bjauriau
si įspūdį ant manęs paclarė tai Londono 
saliūnai. Einant šaligatviu, vakare, gali

j matyt per atdaras duris saliųną, prisigrū- 
1 dusį žmonių. Vyrai ir moterys, jaunos 
mergaitės ir vaikai,—visi geria susėdę prie 
stalų. Kiti stati, o kas bjauriausia, tai mo- 

' terys su vyrais ant šalygatvių, palei saliūno 
duris, stovi arba sėdi ant žemės ir geria 
alų ar degtinę.

Veidai išpurpę, nosys raudonos kaip vy
rų, taip ir moterų, apdriskę, purvini, bjau
ru žiūrėti.

Man taip tas reginys pasibjaurėjo, kad 
norėjau kuo greičiausia tą šlykštų miestą

tuvės penkias minutes kompa
nijos laiko delei nusiprausimo 
ir persirėdymo. Dabar ir tas 
panaikinta. Įvesta didelė dis
ciplina ir spartesnis darbas. 
Priversti per trumpesnį laiką 
tiek pat padaryti, kaip ir pir
ma ilgesnį laiką dirbdami.

Organ izupjasi Amerikos 
Darbo Federacijos unija, bet 
ir jinai, aišku,' nepagerins 
darbo sąlygų. Darbinihkams 
reikėtų organizuotis į revoliu
cines unijas.

Kitose dirbtuvėse tas pats. 
Vadinasi, “new deal” darbi
ninkams ganą , kartus ir to- 
liaus dar bus kartesnis, kuo
met uždraudžia darbininkams 
streikuoti prieš nepanešamas 
sąlygas.

Keturių Tautų Piknikas 
Pavyko

Rugp. 13 buvo surengtas 
lietuvių, rusų, ukrainų ir len
kų d'arb. organizacijų 'pikni
kas Adomo sode. Nors lietus 
visą popietį, net su perkūni
joms ir dideliais ledais, štru- 
mavo ir visa pikniko vieta 
buvo apsemta, vistiek pikni
kas gerai pavyko. Publikos 
buvo virš tūkstanties. Lietu
vių irgi nemažai buvo.

Daugiau tokių piknikų. 
Įvairių tautų darbininkai,

PATERSON, N. J.

Svarbus Pranešimas Paterso- 
niečiams!

Draugai pa t e r s o niečiai, 
“Laisvės” rėmėjai! Turiu pra
nešt jum smagią naujieną, kad 
yra organizuojamas auto-bu- 
sas delei darbininkiškos spau
dos rėmėjų važiuoti į “Lais
vės” pikniką, kuris Įvyks ne
dėlioję, 3 rugsėjo, (Sept.), Vy
tauto Parke,. netoli Trenton, 
N. J.

Piknikas bus vienas iš sma
giausių, nes apart gražios vie
tos bus gėra programa ir įvai
rių žaislų, kaip tai :■ dainuos 
keletas cho?ų,;bus ristynių ir 
“faitų,” 'galinėsis pagarsėję 
ristikai ir faitoriai, taipgi bus 
prakalbų. Tokią programa 
pamatyt reikėtų įžangos užsi- 
mokėt apie $1.50, o čia įžan
ga bus veltui tiems, kurie tu
rite ■ šiam piknikui tam tikrus 
giliukingus tikietukus; o ku
rie tokių tikietukų neturite, 
tai įžanga tik 25 centai ypa- 
tai.

Su pargrįžimu namo irgi 
nereikės skubinti, nes ant ry
tojaus pripuola Labor Day.

Kurie norite važiuot, užsi

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NAUGATUCK, CONN.

LDS ir ALDLD narių atydai. Su
sirinkimas minėtų draugijų neįvyks
ta 20 dieną, rugpjūčio. Priežastis, 
Waterburyje bus piknikas tą dieną. 
Susirinkimas įvyks 27 dieną rugpjū
čio, 4-tą valandą po pietų, Linden 
Park svetainėje. Ypatingai LDS na
riai būkite tą dieną, nes turėsim mo
kėti duokles j draugiją.

Sekretorius J. Koris.
(193-194)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

atsibus šeštadienį, 19 dieną rugpjū
čio Draugijų svetainėj, 25th St. ir 
Vernor Highway; 7:30 valandą1 vaka
re. Visi draugai malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes yrą 
daug svarbių reikalų. Draugai, ku

rie nesate mokėję u t šiuos metus 
duokles malonėkite užsimokėti. . .

. Sekr. , N. Astrauskienė.
U I H . (193-194)-----------------_ t 

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
(Aug.) 20, 3 valandą po pietų, 62 
Lafayette St., todėl <1 raugės ir drau
gai malonėsite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turėsime daug dalyki 
aptarti, taipgi draugai atsiveskite ir 
naujų narių. Org. J. L.

(193-194)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyksta 20-tą dieną 
rugpjūčio (August) 9-tą valandą ry
te, pas K. Kubilių, 2126 Durkin 
Avė. Visi būtinai būkite šiame su
sirinkime, nes turime daug svarbių 
dalykų. Pirma išgirst raportą de
legatų buvusių suvažiavime 12 Aps
kričio; antra gal ne visiem žinomai 
kliūtys, kurios turi būt pašalintos. 
Dar karta paantrinu, būtinai visi 
susirinkit ydant paskui neturėtumė
te kokio nesmagumo.

Sekr. K. Kubilius.
(193-194)

SHENANDOAH, Pa.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugpjūčio 20 d., 2-rą 
valandą po pietų, Sweeto na^e,

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą A
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
\ prašome prisiųsti iš anksto

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

(roome 4). Visi nariai ateikite, nes 
praeitą mėnesį susirinkimas neįvyko, 
todėl' turėsim daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi kp. org. išvažiuoja, 
turėsime išrinkti kitą.

Kp. Komitetas.
(192-194)

WILKES BARRE, PA.
Vienie Roast Party

WIENIE ROAST renkia Jaunųjų 
Komunistų Lyga, nedėlioję, rugpj.

I (August) 20, Tobyhanna River. Tro- 
kai išeis nuo Darbininkų Centro, 
325 E. Market St. 10 vai. ryte.

, Maudynės, užkandžiai, sportiški
I žaislai. 5 laimėjimai veltui. Fėras 
l —25 centai.
1 (191-194)

Labai prastą įspūdį ant manęs padarė 
Anglijos miestai, kurie teko matyt perva
žiuojant. Namai juodi, surūkę, senoviško 
stiliaus, labai mažai matosi naujų. Dirbtu
ves senos, aprūkusios, viskas atrodo taip 
pasenę^ supelėję, nuo “bado” metų. Trau
kiniai irgi labai senoviški. Lokomotyvai 
mažyčiai, atrodo lig vaikų žaislui. Tavori- 
niai vagonai irgi mažiukai ant augštų, pa
prastų ratų, atrodo kaip Lietuvos kaimie
čio vežimas. Važiuoja ir ne greitai. Mū
sų traukinys buvo ekspresas, stojo tik 2 
sykius iš Southamptono į Londoną, o bėgo 
tik 35 mylias į valandą.Ant stoties irgi 
iki prisirengia eit, stovėjo apie pusę va
landos. Visur mdtosi toks apsnūdimas, 
gremėzdiškas tingumas. Didelis skirtu
mas nuo Amerikos • “speed-up” sistemos, 
kur viskas eina greitai, sistemačiai. Hote- 
lyj patarnavimas Londone ir labai skiriasi 
nūo New Yorko ar Brooklyno patarnavi
mų. Čia, Londone, atėjus prie stalo, prisi
eina laukt apie pusę valandos, kol gauni 
valgyt. Paduoda sriubą, suvalgei, ir vėl. 
ladk apie 15 minučių, kol gausi mėsą ar 
kavą. Tėmijau, kaip anglai valgo. Kiek 
teko matyt, valgo labai palengva, kramto, 
maistą ir varto laikraštį, todėl ir veiteriai 
pripratę nesiskubint.

Antglų maistas, hotelyj, man nepatiko: 
neturi jokio skonio, labai prastas maistas,

apleisti.
Išbuvome ten 2 dienas, laukėme Sovietų 

laivo. Ėjome vieną vakarą visa mūsų gru
pė pažiūrėti, kaip atrodo Sovietų laivas, 
bet buvo vėlu, dokų durys buvo uždarytos, 
negalėjome arti prieiti, matėme tik ištolo. 
Sovietų laivą lengva atskirti nuo kitų, nes 
ant jo plevėsuoja raudonoji darbininkiška 
vėliava. Pamačius tą laivą ir raudonąją 
vėliavą, mane apėmė neišpasakytas džiaug
smas. Tai mūsų laivas, mūsų vėliava! 
Vardas Sovietų laivo, ant kurio važiuosime 
į Leningradą, yra: “Smolnyj,” Vėliau pa
rašysiu apie kelionę ant Sovietų laivo.

Bedarbė Anglijoj, kiek teko sužinot, yra 
gana didelė, bet kadangi. darbininkai gau
na šiek tiek iš bedarbių apdraudos fondo 
pašalpos, tai šiaip taip skursta ir tyli. Bu
vo susirėmimų su valdžios agentais laiks 
nuo laiko, demonstracijos, streikai, alkanų
jų eisenos, bet labai didelio judėjimo dar 
nėra.

Pragyvenimas Londone ir abelnai Angli
joj, kiek teko patirti, gana brangus. Man 
atrodo, kad Londone viskas brangiau, kaip 
New Yorke, nors nedaug teprisiėjo pirkti. 
Jungtinių Valstijų doleris labai nupuolęs. 
Seniau už dolerį duodavo 5 šilingus ir 10 
penų, o dabar tik 4 šilingus ir 4 penus.

(Daugiau bus)

Pittsburgh© ir Apielinkes Žinios
Daugeli* Mainierių Tebestrei- 

kuoją
Nežiūrint to. kad šios apie- 

lin|ės mainieNąi spėka ver
čiami atgal grfžti prie darbo, 
daugelis mainierių ir po šiai 
dienai tebestreikuoja. Kurie 
sugrįžo, tai ląukia iš Washing
ton^, žiąių, Jeigu jų sąlygos 
netįųs nėi kiek pagerintos, jie 
sako eisią vėl streikuoti.

The Pittsburgh Coal Co. 
MofTtour No. 10 kasykla, Lib
rary, Pa., tęsia streiką reika
luiSami sugrąžinti 20 unijistų 
mainierių, kuriuos kompanija 
išmetS iš darbo už tai, kad jie 
organizavo kitus mainierius.

pgi reikalauja pripažinti du 
cveimenus” ir duoti. darbą 
įgi lokalo pirmininkui.

Kompanija kol ■ kas atsisako 
mainierių reikalavimus išpildy- 
K

Clarksville, Pa., taipgi mai
nieriai streik. Kompanija at
sisako pripažinti jų išrinktą 
“čekveimeną”. Taipgi reika
lauja pagerinti darbo sąlygas.

4

kur prieš juos pasako kokį žo
dį, tai tiktai tam, kad 
rodžius mainierių akyse, 
jis “irgi su mainieriais”.

ne_ j Nacionalė Mainierių 
i puikiai maskuoja Leyvisą 
Įsą jo gengę. _____ -
šiai rėkia 
Daugelis
Lewisp uniją, kad Tiktai pa
kenkus Nacionalei Mainierių 
Unijai. •

Lietuviai mainieriai turėtų 
daugiau susirišti su šia unija 
ir darbuotis, kad ją išauklėjus 
tvirtu įrankiu kovoj už ge
resnę ateitį.

“New Deal” Praktikoj
. . . i Vienas darbininkas pasako-
Jie supranta, kad .tiktai j0, kaip pravesta prezidento

no
vel

dirbti kaipo vergus, veik visai 
veltui. Ir ant pragyvenimo 
gali pasidaryti.

Valley Coal Co. kasyklos, 
toli Bronsville, mainieriai
paskelbė, streikų. Kompanija 
mat nepaiso ir padarytos su
tarties. Jinai .nenori skaitytis 
su unija.

Tąip pat eina kovos ir dau
gely kitų vietų. Ir kapitalis
tinė spauda priversta pripažin
ti, kad mainieriai sunku nura
minti. Lewis jau kelis sykius 
atsišaukė kviesdamas darban 
grįžti, bet jie vistiek streikuo- j 
ja. < 
per kovą ką nors galės išgauti 
iš darbdavių.
Bosai Bijos Nacionalės Mai

nierių Unijos
Mainieriai dabar susidomėję 

žiniomis iš Washingtono. Jie 
seka jas ir iš to daro savas iš
vadas.

Mainieriai mato, jogei Lewis 
su savo šaika išduoda jų reika-! 
lūs. Jisai bendrai kooperuoja'

ompanija nori juos priversti‘su anglies baronais. Jeigu kai

pasi- 
jogei

Unija 
ir vi-.

Užtai bosai .bai- 
prieš tą uniją, 

bosų ągituoja už

Roosevelto “new deal” Natio
nal Casket Co. dirbtuvėj, N. 
S. Pittsburgh. Jisai sako, jo- 
gei dabar visaip pabloginta 
darbininkams padėtis. Va
landų mažiau dirba, tokiu 
būdu daug mažiau beuždir- 
ba. Kai kuriems 4 nuošim
čius algos pakėlė, bet kitiems 
nieko nepakėlė. Bet ir tie, 
kurie gavo pakelti, dabar į 
savaitę po $2.50 mažiau už
dirba, kaip kad pirmiau už

Choras Daina iš New Haven dainuos šiame piknike

Dainų programą pildys 4-ri chorai: VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY; VILIJOS CHO
RAS iš New Britain; LAISVĖS CHORAS iš Hartford ir DAINA CHORAS iš New Haven. Prakalbas 
lietuviškai ir angliškai sakys Lietuvių Jaunuolių Mokyklos mokytojai, kurie čionai randasi ant tos pa
čios vietos, kur piknikas ir mokyklos studentai parodys savo gabumus, ką jie išmoko per mėnesį lai
ko* /

Taigi, visi, būkite šiame piknike, o būsite patenkinti, 
šokti, galėsite prisišokti iki sočiai.

Šokiams grąjis gera orkestrą, kurie mylite

. / ■ .

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Šešta Metine
DAINŲ DIENA

. • ■ c

RENGIA VISI ČONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 20 d. Rugpiučio-Aug.,1933
UETUVIŲ PARKE, LAKEWOOD, WATERBURY, CONNECTICUT

PRADŽIA 12-TĄ VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 15 CENTŲ
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Kįetųjų Angliakasykly Pirmo Distrikto 
Mainierių Reikalais

Vadovaujantieji draugai yi;a ĘJNGHAMTON, N. Y

SCRANTON, Pa. — čia bis- 
Iris iš praėjusios mainierių Pir- 
fto Distrikto konferencijos, ku
ri buvo 7-8-9 rugpjūčio š. m., 
Royal Hall, Franklin Ave., 
Scrantone.

Kaip jau žinoma, Boylanas, 
buvusis galva Pirmo Distrikto 
U. M. W. of America, šioj kon
ferencijoj tapo išrautas su jo 
visa klika, arba geriau sakant, 
nuo dolerinio lovio liko pava
rgtas, o į Boylano vietą tapo 
išrinktas Thomas Malone. Tai 
žmogus, kuris buvo jau tris kar
tus išvedęs į streiką Pirmo Dis
trikto angliakasius; ir visus 
tris kartus jis, palikdamas eili
nius narius kovos lauke, pats 
pabėgo, lyg sakydamas: Jūs, 
eiliniai nariai, galą gaukite, o 
aš^avau gerą kyšį nuo anglies 
baronų; tai man užteks.

Tai toks žmogus tapo išrink
tas mainierių Pirmo Distrikto 
prezidentu.

Čia distriktas, žinoma, liko 
perorganizuotas, arba visa val
dyba perrinkta.
M Pirmam Distrikte U. M. W. 
unijos kaip tik kuris paryš lie
kasi išrinktas į jo komitetą, tai 
turi užeiti ant steičiaus ir 
trumpai pasiaiškint, kaip pirma 
jis darbavosi ir kaip dabar pri
žada darbuotis mainierių labui. 
Ir štai vieno naujai išrinkto 
komiteto nario pasiaiškinimas:

Draugai maihieriai, aš
džiaugsmu priimu vietą, į ku
rią jūs mane išrinkote. Iš ma
no darbuotės del U. M. W. ūtifc 
jos tiek pasakysiu.' Dveji me
tai atgal, kada T. Malone buvo 
išvedęs mus į streiką, o potam 
pabėgo, palikdamas mus eilinius 
narius vienus, štai kas buvo su: 
manim. Aš gavau sumušt ir 
turėjau ligonbutyj išgulėt šešis 
mėnesius; ir dar dabar esu Glen 
Alden Anglies Kompanijoj 
įtrauktas į geltoną knygą ir esu 
visų persekiojamas; ‘ kaip iŠ 
bosų pusės, taip ir nuo centra^ 
linio komiteto U. M. W. unjįlfc& 
O tas žmogus, T. Malone, l&o 
šiandien išrinktas Pirmo Dis
trikto prezidentu, ir dabar man 
teks tankiau su juom susieit ir 
diskusuoti; tai reiškia, su 
priešu turėsim tartis kas 
pagerinimų jums, draugai 
nieriai.

Pasidarė didelis rankų
jimas: “šalin pardaviką iš mū
sų tarpo!” 
' Mūsų ponui Malonei, žinoma, 
tas nepatiko, kaipo naujai iš
rinktam prezidentui Pirmo Dis
trikto U. M. W. unijos. Lietu
viška patarlė sako: Spangas 
akįų nepaslėpsi.

Ąš žia visos tos litanijos ne-

su

___________ ____ i>_i .........................-i —

■tiktumėte ir daugiau anglies 
už kitą pagamintumėte, tai jūs ątsakpmingi už šį nemalonų 

į susilauksite to paties laiko, kurį įvykį, kuris veda ne tuo keliu,
mes dabar turime už senosios kuriuo žygiuoja pasaulio prole- 
m.ainięrių unijos. i tariatas.

Jeigu jūs, draugai mainieriai, I Griovimo darbas tai, kiek- 
SCRANTON, Pa. — Tai jau norite pagerint sąlygas to sun-[Vienas gali pasakyti, yra daug 

ir po konferencijai Pirmo Disl1ro"° v ’’ j v 1--------- u
trikto senosios Jungtinės Mai
nierių Unijos, arba U. M. W. 
of America. Tik turėsime ją 
vadinti? sekamai — Anthracite 
Mine Workers of Pennsylvania.

Pirmame Distrikte senosios 
U. M. W. bf A. unijos viso 
buvo 119 lokalų, o šioj konfe
rencijoj dalyvavo 67 lokalai, 
tai reiškia didžiuma.

Aš daug girdėjau žmones kal
bant: tai kas iš to? Boylaną nu
vertė, o šitas irgi toks pats bus.

Todėl, draugai mainieriai, aš 
jums nesakau, kad čia jau vis
kas bus gerai, kad dalykas eis, 
kaip iš pypkės rago. Tik aš 
tiek jums sakau, kad jau ne
bus aršiau, ir jau negali būti 
aršiau; argi buvo kada aršiau 
per visą laiką, kaip tik buvo 
atrasta Ameriką? Tai ko jums 
gailėtis Boylano arba “Lujo”?

Viskas prigulės nuo pačių 
mainierių. Jeigu mainieriai ir 
vėl taip darys, kaip kad pir
miau darė, tai jau čia nebus 
tiek kaltas T. Malone bei J. 
Dugerys (?), kaip patys aiiglia- 
kasiai. Jeigu jūs neisite į mi
tingus ir vėl taip kalbėsite, kaip 
pirmiau, tai bus jūsų pačių kai
čia. Jeigu jūs vėl pradėsite [’kovot, kad greičiau išsiliuosuot 
vienas kitą išdavinėti bosams iš .kapitalistinės vergijos, 
ir varytis, kad bosui geriau pa- Vergas.

kaus ir kruvino darbo,, tai aš lengvesnis. Pasėt neapykan- 
jums duodu šitokį patarimą:'tą ir suardyt ramią vienybę 
Lankykite mitingus, diskusuo- lyra visai nesunku. Bet jau 
kite ten savo darbo sąlygas ir sudrumstas vanduo nebe taip 
bent jau nebūkite tokie baigš-1 lengva atitaisyti, kad jis būtų 
tūs, kaip pirma buvote. Tad pa- Itoks švarus, kaip pirmiau bu- 
gerinimai prigulės nuo mūsų vo.
pačių: kaip mes būsime stipriai j Taip pat stovintiems dar- 
organizuoti, taip mes galėsime ■ bininkiškų, organizacijų 
sau ir savo šeimynoms būvį _ '
pagerinti.

Man ne vienas į akis sakė: 
Ką jūs, raudonieji, čia padary
site! Kam jums uždyką čevery- 
kus plėšti ir kam tas liežuvis 
malti ?

Štai ką mes per dienas gir
dėjome nuo visokių nesusipra
tusių arba sufanatizuotų žmo
nių. O gal jūs dabar sakysi
te, kad mes “raudonieji”, vis 
tiek neįėjome prie T. Malonės 
“zlobo” (?). Tai tas mums nei1 
šilta nei šalta; tik jūs turėtu- 'suojame"Y'atbUią

Prie
šaky draugams reikėtų budė
ti, kad išvengus tokių nema
lonumų ir skaudžių smūgių, 
kuriuos bene patys suteikėt. 

Tas viskas yra daroma po 
skraiste neva savikritikos. 
Mat, geriau taip pakavoti sa
vo žalingą elgesį. Vietoj 
draugiškos, nuoširdžios, pa
mokinančios savikritikos, išei
na asmeninis puolimas ir vi
sokį šmeižtai, kas dar į keb
lesnę padėtį pastumia.

Nesmagu, kuomet progre- 
v. __ „___  t ____ ą pusę. To

mėt žinoti labai gerai, kad Ko- [rej^įų vengti, nes tai yra opus 
munistų p-*“- i

Valstijose gyvuoja jau virš 14 1 
metų ir gyvuos. Ji yra neiš-1 
naikinama ir to nėgali būti, 
kad kas ją išnaikintų. Taigi vi
sus ir jus kviečiu stot po Komū- 
nistų Partijos vėliava josios ve
damose kovose už pagerinimą 
mainieriams reikalų ir padėt

Raitija Jungtinėse ,visuomenįnįs klausimas. Daug 
turi nukentėti kolonijų orga
nizacijos del nesugabaus va
dovavimo.

Kitam straipsnelyj pakalbė
siu plačiau apie patį “aksi- 
dentą.”

Darbininkai Moni jami Naujas 
Ir Mažinama Bedarįj

Vergas.

į daliais ąrb^ ir ^ąų^įą.u. Tai 
i matote, kojeią ge^pvę tie po
nai duoda

, „ . , .v, O kurie darbininkai ir d i r-paaukot $5 iš kuopos iždo pa- taj vig£ - ažį tegauna

SEATTLE, WASH.

D a‘r b i n i nkų Literatūros ; 
Draugijos 161 kuopa nutarė

sveikinimui Komunistų Parti
jos 14-kos metų sukaktuvių; 
ir cįar draugai sumetę smul-

mokėti, kad jokiu būdu nega
li pragyventi.

įpų ’aukų $1.55, taigi Partijos
pasveikinimui pasiųsta per Į ", r-’ •
•■Laisvę” $6.95. NoM pai mus ga1’ bokime i tikrą orgamzaci-

Tai tie vatgai, tįu$būt,i vi
sur toki patys. Todėl, ęlrau-

Viešinti skis.

didžiausia bedarbė, bet drau
gai, prijausdąmi svarbų rei
kalą, aukoja kad ir paskuti
nius centus.

Rugpjūčio 6 d. įvyko ALDL 
D 20-t.os kuopos išvažiavimas 
ant Koliešienės farmos, ir ge
rai pavyko. Pelno padaryta 
suvirs 47 doleriai; taigi kuo
pa gerai sudrūtinta finansiš
kai.

Prūseikai-Butkui Nepavyks 
Suskaldyti Mūsų Kuopą

Birželio 28 d. 
savo prakalboje 
“išaiškino,” kad 
rengė prakalbas
Butkui, maino dabar savo nu
sistatymą, pasimoka duokles į 
ALDLD 20 kp.

Pas 
ra.

Prūseika čia 
taip dalykus 
ir tie, kurie 
Prūseikai ir

Mokslas ir Išnaudojimas BROOKLYN LABOR LYCEUM
Į ' ’ ‘ 'll . • j

NĘW YORK. — Columbijos 
Universitete keltuvų (elevei- 
terių) darbininkai turi dirbt 
iki 78 valandų per savaitę; 
kiti 1,5.00 darbininkų yra sku
binami ir išnaudojami, kaip ir 
prie žiauriausio privatiško ka
pitalisto. Taip su darbinin
kais apsieina didžiausia Ame
rikoj buržuaziška mokslo įs
taiga.

mus sklokai vietos nė-

Žurnalo Reikale

Darb. Literatūros Draugijos 
žurnalui vardas “Kova” būtų 
tinkamas. Apie vardą dar 
yra laiko padiskusuoti kuopų 
susirinkime ir pavieniai išsi
reikšti.

ALDLD 
si reikalu . . r daromi

ir LDSA vienijimo- 
geri žingsniai yra 
(sumanyti.—Red.). 

Tiktai nariai ir narės turėtų
skaitlingai lankyti susirinki
mus ir svarstyti šį klausimą. 
Tai svarbus klausimas.

Mažutis.

VIETINĖS ŽINIOS
Dilgučiąi

32“Klampynės” No.
Butkus aprašo St. Garbačaus- 
ko -mirtį ir pačioj pradžioje 
pažymi, kad Štasys užtroško 
dujdmis. O toliau užrėkia, 
kad “Laisvė” apšmeižė savo 
“penėtoją”,s sakydama, kad 
gazu užtroško bučeris, vienas 
iš Prūseikos-Butkaus ramsčių.

Ištiestį , ir kaip giį “Laisvė”’ 
išdrįso Huj^s pavadint gasu?:

rado savo rakandus ant gat
vės. Atbėgo į Ėedarbių Tary
bą, bet buvo pasiųsta į par- 
kutį daugiau iš kovojančių 
draugų pasišaipyti. Apie jo 
likimą toliau neko sužinoti.

: pARBĮNLNJCŲ į ISTĄIGA 
. . v | į » • *** * 4 * f

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
lt. Puikus steičius su naujau
siais jtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SKAITYKIT IR PLATIN-, 
KIT “LAISVĘ”

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Remington Rand

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

A
Dabar lenkas, gyvenąs po 

No. 3.6 Moore St., gavo “dis- 
posses” ir pradėjo lankyti Be
darbių Tarybą. Bet kada B. 
Ii. jam iškovojo maisto čekius 
dar balandžio mėnesį, jis ne
aidėjo prie jokio veikimo. Pa- 

Atba velionį pavadint Prūsei-1 kviestas prie kokio nors vei- 
Vnc-Riitb a n a rniTicpiii iv’cri no- IVi'mh 4-<-< <->

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED Y

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sųtąjso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.‘ją, ypač į Bedarbių Tarybas, kos-Butkaus ramsčiu irgi ne-!kimo, atsakydavo: 

kad 
mas 
Juk 
šios

bedarbiams butų duoda- mažas 
atsakantis užlaikymas.

mes nesame kaltininkais 
bedarbės.

M. Baltrušaitis.

šmeižtas.”
Bet ką šis Butkaus sakinys 

pabaigoj straipsnio reiškta?— 
“Su Stasio mirčia komunisti
nės opozicijos (sklokos) dar
buotėje pasidarė didelė spra
ga” ir tt.

Jei pasidarė spraga, tai kas 
išpuolė, jeigu ne ramstis?

Plaka patys save, savo “raš
tais,” bandydami įkąsti kitus. 
Bet neprisipažįsta, kad niekšų 
rolę lošia.

Rrūseika savo ] 
tikslam užmaskuoti pasivogė 
darbininkų obalsį: 
lių darbininkai, 
Jūs nieko nepralaimėsit, 
retežius, o laimėsit pasaulį!”

Jis turėtų sau tinkamą obal- 
^į vartoti, kaip antai: “Visi 
buržuaziniai nusistatę ir fa- 
šistuojanti biznieriai, vienyki
tės. Jūs su kapitalo valdžia 
ranka rankon dirbdami, gal 
dar ilgokai prieš darbininkus 
atsilaikysite, kol galų gale nu
slysite!”

kvailas, kad policmanas man 
galvą daužytų ?”

šis ir to paties vertas, kaip 
ir pirmasis.

Nemažai ir lietuvių tokį pa
protį turi: kai jį gelbsti, tai 
gerai, bet kai reikia kitą gel
bėti, jam negerai. Nesistebė
kite, jeigu kitą kartą tokie ne
gausite užtarimo iš . Bedarbių 
Tarybos.

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

savo i
link J _ , . ., .. . . ..._ . , Dabar kapitalistiniai laikinai- I vv. . x.x. ... . ... „vrasciai šičia pilni visokių zi- 

Inių” apie geresnius laikus, 
kurių daugelis žmonelių vis 
dar laukia.

Visur rašoma, kad ten ir 
ten pradėjo dirbti* koks fab
rikas, paėmė 5 ar 6 tūkstaų- 
čius darbininkų ; kitur ir vėl 
tiek pat ar daugiau. Tai to
kia propaganda ir eina per 
žmones. Nekurie tam ir tiki;

plo- Gaila Žiūrėti, Kuomet 
Griūva Ilgy Mėty 

Darbas

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

minėsiu, tik noriu tart žodį j sako/kad jau Roose veltas sa-
p tiem delegatam, kurie čia buvo 

prisiųsti iš Distriktų 7-to ir 
9-to, kaipo broliški delegatai.

4 O mūsų Ivlalone, Cappelini ir 
Kę. nedavė jiems balso nei vie
nam. Kada mainieriai prispyrė 
ponus, kad duotų kalbėti ir bro
liškiem delegatam, tai ponai 
nesavais balsais pradėjo šaukt, 
sakydami: Čia mums Rusijos 
agentų nereikia; čia ne komu
nistai valdo} čia valdo ir valdys 
nifįsų ponas Rooseveltas, šalies 
prezidentas, kuris suteiks mums 
gerus laikus greitoj ateityj.

Aš žinau, kad tarp tų f bro-1
lišfaj delegatų iš PW>KtW-dvąsios, tai i? 
ir 9-to buvo ir lietuvių. Tai-’ ~ r
gi, draugai, parvažiavę iš šios: 
konferencijos, JcUrioj jūs buvo
te ir girdėjote, dirbkite visi iŠ- 
vieno, kad nebūtų pas jus taip,; 
kaip pas mus buvo.

Jūs girdėjote, kad R. Cappe- 
lini pats save apsišaukė nacio- 
naliu unijos prezidentu vietoj 
Lewiso, tai reiškia, ant visų tri- 
jų distriktų prezidentu. I ...

Yra konvencija šaukiama_21
ū« rugpjūčio nazietoiie, ra. iai-■■ . - ■ l _ .. .v .
gi, draugai, parvažiavę, stokite! <aiP rys zlD.ones /a i- ^S1“ : 
į darbą, kad jūs galėtumėte pa-1maitint su *okla ™aza P^alpa , 
statyti kandidatu į nacionalį pei savaitę. O gyvenimo 
pfezidenta draugą iš savo tar-;^ranguma? e,Jlia augštyn suk 

kožna diena. Pagal dabarti
nį gyvenamo brangumą, tab 
pašalpa sumažinta dviem treč-

vo planą pradeda pildyti.
Bet tuom visku tai tik nori 

žmones apgaut, kad būtų ra
mūs, kad nereikalautų pašal
pos iš valdžios. O tų darbų 
kaip nebuvo, taip > ir nėra. 
Kur tik žmogus nueina prašyt

MONTREAL, Canada. — 
Per kelis pastaruosius metus 
visi nariai' auklėjome, dirbo
me,. budavojome darbininkiš
kas organizacijas. Ir buvo 
jau, daug atsiekta; net praei
tais metąis sumušėm rekordą, 
laimėdami raudoną vėliavą.

Bet vėliausiu laiku kilo au
dra viduje ir pradėjo griūti 
išbudavotos organizacinės sie
nos. Aiškiai gąlima suprasti.

negražiem ,

“Visų ša- Sutrumpinta Bausmė
A-ienykiUs! : J j
™, tik ■

S.

•
o

ALUI VH1 J7X.C4.OJf V <*. A. A W A

darbo, visur gauna atsakymą, ! kad tas pakenks darbiniųkiš- 
kad turi užtektinai darbinių- ikoms organizacijoms, iš ko ga- 
kų; ir tie patys neturi ką dirb-1 les pasinaudoti mūsų priešai,

• su kuriąis vedėm iki šiol 
tą griežtą;kovą. " ,

ti.
Susipratę . (JaTbininkai 1‘._ 

viską permato gerai, kad čia, 
daugiau niekas, kaip tik ka
pitalistų propaganda. iBei.

[kurie darbininkai yra pripūsti

.laukia, kada ponas \Roosevel 
tas pagerins jiems gyvenimą.

Kur pirma bedarbiai gau
bdavo- pašalpą iš valstijos, da- 

. bar nuo rugpjūčio 1 d. suma-, 
žino ir tą pačią pašalpą. Kur 
pirma šeimyna, susidedanti iš. 
trijų, žmonių, gaudavo po 

į $3.50 per savaite, dabar te-

d. rugpjūčio Hazletone, Pa. Tai-'1 Tik Pelykite, skaitytojai,

PO.
Konferencijoj Buvęs.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy 

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

------  1-------’ 11*1 • ... . •

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

>

(♦>

! NEW YORK. — Fašistinis 
teisėjas Aurelio buvo nuteisęs 
dviem metam kalėjimai! Šamą 
Gonshaką už vadovavimą be
darbių demonstracijai prie 
Spring-Elizabeth Sts. pašalpos 
biuro. Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas surinko 

-100,000 parašų, reikaląuda- 
jmas paliuosuot Gonshaką. 
!Ačiu tokiam spaudimui, da- 

Gonshakui sutrumpinta 
Yra 

jo

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

į vedėm 
griežtą ; kovą. " 

Nors yra k^rti teisybę, bet 
reikia prisipažinti, kad ‘ taip 
atsitiko per neapsižiūrėjimą 
arba klaidžią nuotaiką. , Itinėj permirkęs snukių dau-

Gaila, iš šalies žiūrintį kūo- ^ymąs. Visai nieko darbinin-
met tie ipatys draugai, <u ku- kiško nėra. Leonas mokina NnUjeg ^TasitaisVIUlli 
riais dirbom, stengėmės kuo savo draugijos narius kovot 1 ■ *
geriausiai, planavom, auklė- įsu “energija.”
jom, kad atsiekti teigiamų r Tokie veikalai kaip tik jiem 
rezultatų, o šiąndien susikibę ir tinka.
už plaukų rąunamės, kolioja- 
mės vieni antrus.

Argi jums neskaų.d^ darosi, 
matant tokias pjovynes b

“Klampynėj” eina vieno 
veiksmo komedija*“Vestuvės.” 
Tai kasdienis karčiamų vaiz
bas.. Visas “veikalas”—deg-

bar 
bausmė iki 8 mėnesių, 
tęsiama kova už visišką 
paliuosavimą.

Bedarbių Kovotojus

lyto iki 9 vai. vakare.

V

Ma-

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Kaip pasikloja, taip ir iš- 
__  miega. Pereitą žiemą, kada 
pjov'ypes tarpe policija blaškė bedarbius nuo 

tų pačių darbininkipiš vįdąūs? [Relief Biuro, nekurie subėgo- 
Turėtų būti kuęveikiau^iai tai- me ; i-------

somos tęs stambios klaidos, j Boeruių ir Leonard St. 
kurios pasiekė pačių kraš- ' ’ '
tuteny.bįų.

Bet, deją,'kaip matyti, prie 
to visai neinama ir nenorima | 
taisyti keblaus dalykų stovio,' 
siu kuriuo brendam dar giliau 
į pelkes.

į parkutį ant kampo 
, čio

nai radome rusą, kuris iš mū
sų judošiškai šaipėsi, ir gyrėsi, 
kad jis gražumu gaunąs 15 
dolerių kas savaitę ir rendą. 
Gyveno ant McKibben St. 
Einant mum'į tą pušę ir jis 
ėjo namo. Bet priėjęs jau

CONEY ISLAND.
gistratas teisėjas Hershfeld 
atrado kaltais Besie Horn ir 
tris kitųp darbininkus už ban-‘ 
dymą sukraustyt atgal bedar
bių šeimynas, išmestas del 
rendos nemokėjimd. Bet tei
sėjas tuojaus nebaudė, tik pa
liko juos “pasitaisymui,” kad 
per metus laiko nedalyvautų 
jokiame bedarbių veikime; 
kitaip,\bus be teismo įkalinti. 
Bet, žinoma, grąsinimas kalė
jimais neatbaidys tuos drau
gus nuo kovos.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



New/Yorke

Brooklyn, N. Y.
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narius.

231 Bedford AvenueMoterim Pirmenybė Teisme
BROOKLYN, N. Y.

Smagus Išvažiavimas
Forest Parke

atėjo prašyti pašalpos Anna 
Mantyla. vieną kūdikį stum
dama vežimėlyje, o kitus du

susi-
8 vai.

Ine., 
N. Y.

ra- 
diS- 

su

DR. Z! IMS
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

J. GARŠVA
[[ Graborius (Undertaker)

LAIDOTvVIV DIREKTORIUS
..Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir /kertėtas..veselijoms, 
krikštynoms ir' pasivažinėjimams.

MINEOLA. — Iš Miestelio

Gr. vimus laike svarstymo 
IL algas ir darbo valandas 

riniams darbininkams 
Roosevelto 
plano.

IŠ BROOKLYNO EIS 4 BUŠAI 
Nuvažiavimas Ir Parvažiavimas Kainuos: 

VIENAI YPATAI $1.50, PORAI $2.50

Ant
apal-
Visą

rpaj lElmonto 'į Mineola tris mylias 
vaisiai—turi

I under Section 76

County, New 
upon the said

AFANASEY

123 Gleninore

‘-p—

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES

Sestas Puslapis

DRESMEIKERIŲ STREIKO PRADŽIA
Siuvėjų | Streikierių susirinkimų vie-- NEW YORK.

Jlndustrinė Unija išleido atsi-jtos: 
^šaukimą, ragindama visus mo- j 
•teriškų drabužių siuvyklų 
darbininkusiir darbininkes sto
ti į streiką nuo rugpjūčio 16 
d. Šaukia dresmeikerius vi- 
įų tautų, visų unijų ir neor
ganizuotus išvien kovoti, su
barant bendras pikieto linijas. 
Industrinė Unija stato tokius 
reikąlaYimus: 

* I I f * i 
. Pridėti al£os; sutrumpinti 
darbo laiką iki 35 valandų peT 
savaitę, taip kad daugiau be
darbių galėtų gaut darbo; ly
gi alga už lygų darbą, kaip 
vyrams, taip moterims ir jau- t 
nuoliams; neturi būt jokios v .
diskriminacijos prieš negrus; svarat,yt elIe ^a^>mų ypatin- 
bosų kaštais turi būt įsteigta [^a’ k’auslmą musų choro m0' 
bedarbių apdraudos fondai Ky ' * 
Savo siuvyklų darbininkams ir 
tt. • !

ė <

Pereito antradienio vakare 
įvyko siuvėjų mitingas Hip
podrome teatre, kur dalyvavo 
tūkstančiai to amato darbinin
kų; visi užgyrė tokius reikala
vimus; jie taip pat pasisakė 
už vieningą kovą visų darbi
ninkų, vis tiek ar kurie prik
lausytų prie Adatos Darbinin
kų Industrinės Unijos, ar prie 
dešiniosios ILGW unijos, ar 
būtų iki šiol neorganizuoti.

Ketvirtad., Rugpj. 17, 1933

Konferencija prieš Bedarbiu Pašalpos Mažinimą 
Ir Jų Mėtymą iš Namą

Kits mėnuo Didžiajame 
New Yorke yra išmetama iš 
mamų po 12,000 šeimynų de] 
|n e g a 1 ė j i mo užsimokėti už 
i kambarius. Bedarbiam pašal
pa kapojama arba visai at
imama.

New Yorke: Irving Plaza, 
15th St.- ir Irving Place.

Brooklyne: 691 Broadway.
Bronxe: 3882 Third Ave., 
“Daily Workeryj” yra pa

duodama pilnas surašąs vie
tų, kur įvairiose didmiesčio 
dalyse susirenka streikieriai.

Aidiečiaį Nepamirškit!
Šį ketvirtadienį, August 17 

d., 8 vai. vakare įvyks Aido 
Choro mėnesinis susirinkimas. 
Raginam sueiti visus narius, 
jaunus ir senus. Reikia ap-

Kad sustabdyt pašalpos 
i mažinimus, o dar ją padidint, 
tuo tikslu yra šaukiama be
darbių ir dirbančiųjų konfe
rencija rugpjūčio 19 d., šeš
tadienį, Irving Plaza svetai
nėje, kampas 15th St. ir Ir
ving Place, New Yorke.

Bedarbių Tarybų 'centras 
ragina, kad kiekviena draugi
ja, kuopa, 
choras ii 
delegatu.

Du mėnesiai atgal buvo at
laikyta didžiulė bedarbių rei- 
ikalais konferencija—dalyvavo 
'atstovai nuo 294 darbininkiš
kų organizacijų-ir išdirbo su
manymą, pagal kurį turėtų

unija, kliubas, 
kt. atsiųstų po du

Jaunuoliai sudaro didesnę
choro, bet ši didžiuma vi- 

4'*’ sai nepasirodo choro susirin-
kimuose. Todėl ant senesnių 
narių viskas palieka.

Jau laikas atėjo ir mums 
jaunuoliams parodyt mūsų ga
bumą ir veiklumą.

Tai—kiekvienas ir visi—da
lyvaukite šiame svarbiame su
sirinkime.

Pranukas.

PARDAVIMAI

būt išleistas miestinis įstaty
mas, 
Relief

vadinamas “Workers’
Ordinance.”

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
labai geroje vietoje. Biznis išdirb

tas per virš 30 Snetų. Galimą pasi- j 
daryti geras gyvenimas. Parsiduoda i 
pigiai, nes atidarome kitą biznį. ! 
Kreipkitės po antrašu: 222 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

(192-194)

reikalavimai

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

<!>

<♦>

Valdininką Vienybė Su 
Raketieriais

NEW YORK. — Tyrinėji- 
mo komisijoj vietinis Jungti
nių Valstijų prokuroras Me- 
dalie, žymus advokatas S. S. 
Leibowitz (scottsboriečių gy
nėjas) ir keli kiti atvirai pa
reiškė, kad New Yorko valdi- 
ninkai-politikieriai padeda vi
sokiems piktadariškiems

) ketieriams. Demokratų
• triktų vadai yra susirišę
pelningomis gengsterių šaiko- 
mis. Policmanam tie ponai 
duoda žinot, kurių kriminalis
tų nevalia areštuot bei kitaip 

Ikliudyt; o kad ne, tai polic- 
i manas lieka išmestas iš ’ tar-

bedar- 
alga, 

po 55 
valan- 
atimi- 

ir

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

(189-194)
f

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Paban&y kite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y

Tas sumanymas bus disku- 
suojamas ir šeštadienio konfe
rencijoj. Juom reikalaujama 
po $10 piniginės pašalpos per 
savaitę kiekvienai vedusių be
darbių porai; po $7 kiekvie
nam pavieniui; pašalpinius 
darbus gaunantiems 
biams mokėt unijinę 
bent ne mažiau kaip 
centus valaiidai per 24 
das savaitėj; sustabdyt
n ėjimą namų iš bedarbių 
dalį laiko tedirbančių darbi
ninkų ; kuomet paleidžiama 
darbininkas iš darbo, bosas 
turi duot jam mėnesio algą, 
o paskui šis bedarbis turi būt 
reguliariai šelpiamas . kaštais 
miesto valdžios ir kapitalistų.

Rugpjūčio 19 d. konferen
cijoj šie sumanymai galės būt 
taisomi bei dapildomi.

ru oru pakvėpuosime ir links
mai laiką praleisime, bet kar
tu ir paremsime taip svarbią 
dar bininkišką organizaciją, 
kuri daugiausiai rūpinasi dar
bo klasės reikalais; o finansi- 
sai mums šiandieną yra rei
kalingesni, negu kada pir- 
miaus yra buvę.

Rengimo Komisija*

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

Laisvė Gaunama ant
Telefonas: Stagg 2-9105

, DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

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

Ml
1

3o

Sekančių Stočių

Brooklyne:
136 Irving Ave.\ 
1538 Dekalb Ave.

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

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

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

LICENSES
BEER—WINE____ !

j

NOTICE is hereby given that License No. 1 
N. Y., B-3915 has been issued to the un

der signed to sell beer and wine at retail, I 
of the «Alcoholic Beverage Į

Control Law at 123 Glenn?ore Avenue, Kings • 
York State, to be consumed ; 
premises.
ONUFRICHUK & FRANK 

KOSINSKY, 
Avenue,

laivakroviŲ Delegatai į
Vadai ILGW unijos atmetė Washington^ del NRA 

bendro fronto pasiūlymus. Jie i ---------
paskelbė darbo sustabdymą,l NEW YORK. — Laivakro- 
tačiaus, tiktai po ilgo pasi-lvių delegatai Važiuos ateinantį 
šnekėjimo su policijos galva i pirmadienį į Washingtona iš- 
Bolanu, su buvusių,,,policijos dėstyt ir apgint savo reikalą-,Illiula5 lleK„ lsul ls tar. K„el? lhBl Llcf„,e

apm nybos arba kitaip aštriai nu-i 
Jū- baudžiamas.

sulig j ____ ;_________
Naujų Dalybų

■j!

komisionierium fašistu 
Whalenu ir fabrikantais. 
GW narius tame pasikalbėji
me atstovavo žinomas dres- 
meikerių pardavimas David 
Dubinski.

Tokie Dubinskiai būk tai 
šaukia “streiką” tik todėl, kad 
žino, jog darbininkės ir dar
bininkai bruzda. Bet streike 
jie tiktai mulkins darbininkus, 
tramdys jų kovą, išvien su po
licija ardys bendrą frontą ir 
stengsis užkart Roosevelto 
NRA vergija; jie veda______________
kierius prie to, kad sutaikyt su L. v . n 1 • • 1 
bosais per derybas tarp Wollo- NUSUtlIltaS DarblIlIIlkaS 
Whaleno-Dubinskio.

Adatos Darbininkų Indus- i nį pavojingai, gal 
trinė Unija ragina visus dres- tapo garu nušutintas -----
meikerius sudaryt vieną fron- ninkas Joseph Mazgolla, Sup- Aido Choro Dramos Grupei 
tą iš apačios ir sykiu- pikietuo- ireme Skin Dry Works dirbtu- 
ti užstreikuotas siuvyklas. vėje.

• N. Y., A-10913 lias been: issued to 'the 
undersigned to sol) beer and wine at retail, J 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage ; 
Control Law at 1068 Rutland Road, Kings I 
County, New York State.

RUTLAND GROCERY & DAIRY, 
I 1068 Rutland Road, Brooklyn,

Į NOTICE is hereby given that License No. 
N. Y., A-112SI5 has been issued to the un-

• dersigned to sell j beer and wine at retail,
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control law at 38 Reid Ave., Kings County, 
New York State. . . ■ ■

ABRAHAM COOPERBERG,
38 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
N. Y., A-10404 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 57 Morrell Street, Kings 
Countv, New York State.

’ PHILIP CHAPOVETZKY, INC, 
57 Morrell Str., Brooklyn,- N. Y.

t NTOTTCE is hereby given that I.icenr.eI (trijų ir keturiu metu) pės- I No. n. y. A-9422 has been issued to the I , ' v 1 undersigned to koII boor end wine nt retnil,cius atsivesdama arba retkar-.
čiais panėšėdama. Ji bed ar- • 

BROOKLYN. — Trečiadie- jr jos vyras pabėgęs.
mirtinai 1 ______________

darbi-

Iš Bado Apalpo prie Darbo 
JAMAICA, L. I. — 

gelžkelio bedirbdamas, 
po vienas darbininkas, 
dieną buvo nevalgęs 
NRA politikos
badant ir dirbantieji, ypač šei- 

. jmyniški darbininkai.strei- i

[ Bedarbė su 3 Vaikais Ėjo 
■Pėsčia Tris Mylias Del
■ Pašalpos

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

Permanent waves nuo ?5.00 iki 
$9.00. t . Patarnavimas .naujausios 
mados, 1933. nigtų. > .

Vyrams Inukėrpame plaukus ir 
apskirtame . barzdas uŽ ! 50c, vai
kams ■ plaukų nūkirpimas 25p.

Mūsų darbas yra artfątiškas.

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

Važiuoki “Laisvės"Pikniką!
PHILADELPHIJOJE

IŠVAŽIUOSIME 9-tą VALANDĄ RYTE
Draugai! šiemet važiavome busais du kartu į New 

Jersey, trūko vietų, daugelis grįžo atgal. Važiavome 
į Wilkes Barre, trūko vietų, daugelis labai apgailesta
vo, kad negalėjo nuvažiuoti. Kodėl trūko vietų busuo- - 
se? Todėl trūko, kad draugai nęsiregistravo važiavimui 
iš anksto. Rengėjai negali samdytis busų be užtikrini- 
nimo kiek yra norinčių važiuoti.

Į Philadelphiją pasisamdėme 4 busus ant tokių išlygų, 
jei iki 26 d. rugpjūčio susiregistruos pakankamas skai
čius norinčių važiuoti, leidžiame visus. Bet jei tiek ne
bus, tai po 26-tai dienai turėsime atsakyti tiek bųsų, 
ant kiek truks pasa^ierių. Todėl prašome draugų re
gistruotis be jokio atiįėliojimd: • Tdrėsite sau užtikri
nimą ir palengvinsite transporto komisiją.

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

kite būti prisirengę jame, dalyvauti.
Norintieji busais’važiuoti, del užsiregistravimo kreip

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

( Vasaros sezonas iau beveik 
pasibaigęs. Artinasi ruduo.

Laikas ir mums baigti va- 
kacijas ir rimtai imtis už dar
bo. Pirmadienį, rugp. 21 do 
“Laisvės” svetainėj, įvyks Ai
do Dramos Grupės susirinki
mas. >' Malonėkite visi 
rinkti punktualiai, kaip 
vakare.

Kviečiu ne tik visus
būtinai dalyvauti susirinkime, 
bet ir naujus draugus ateiti ir 

' prisirašyti. - • , ■
Pirm. J.- Visockis.

i un<feiMign<’<' oeor nn<i wine >11 retini
, under Section 75 of the Alcoholic Beverage 

Control Law at 41 Lewis Ave., Kings 
Countv. Now York State.
JOSEPH FITELSON & SARAH KOVNOR 

I 41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11204 has been issued to 

undersigned tn sell beer and wine at re
tail, under Section 75 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 854 Bushwick 
Ave., Kings County, New York State.

PAUL COOPERBERG
854 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B 8850 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law nt 564 Wythe Ave., Kings 
County, New York State.

VERONIKA SKODIS 
564 W'ythe Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmiau ir chroniška* vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau {Styrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N* Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

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

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.. .

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

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

v Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Styrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Telephone, Evergreen 6-5310
INC

Rockaway Beach policijos 
teisme pirmiausia bus iššau
kiama moterys, laužančios va
žiavimo taisykles; paskui seks 
vyrai automobilistai. Taigi 
ir čia'“moterys pirma.”. . .

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
nuo 25 iki 50 metų amžiaus. A£ 

esu mergina 33 metų amžiaus; mė
lynų akių, tamsia-plaukė, vidutinio 
ūgio,, sveriu 180 svarų. Gimūs Lie-1 
tųvoj.. ,■ . . . , .. »

Sutinku apsivesti ir su farmeriu. 
Jeigu;atsišauktų patinkamas žmogus, 
nuo savęs daugiau žinių suteiksiu 
per laišką. Siųsdami laišką, pri- 
siųskite įsavo' paveikslą, ,kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. •

Miss Tafilija Samuoliukė, 
167 Perry Street,' 

f New York City, N. Y.
(191-193)

Tarptaųtinio 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-

Evergreen 7-8738 , Evergreen 7-1643

Lietuviai Meister iai-Budavoto jai
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: 
porčius., ,1 Dengiame stogus visokiems

; namams i-L
51 Meserole Street 
•Brooklyri, N. Y. |

188 South 3rd Street
’ L Brooklyn, Y.

MATHEW P. SALLAS 
(BIELfi U SKAS) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIĄ. .TURIM PRlVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI.' TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS, PAŠARVOTI DOVANAI.

• ' , VfSAlS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PAIARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. 1R> NAKTL MŪSŲ, I ’ 
TELĖFdblAS' NIEKAD NEMIEGA.

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

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

■ arti Grand Street
‘ Telefonas Evergreen 6*3959 

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

FLATBUSH OFIŠA3 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo *6

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai.’ ii ryto




