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Texas. - — 
Federaci- 
užsispyrė

•į.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amsterdam. — Holandi- 

jos valdžia pareiškė, kad ji
nai nemananti užmegsti jo- 
kius ryšius su Sovietų Są
junga. Buržuazija tebesi- 
spardo prieš pripažinimą 
darbininkų tėvynės.

Rabat, Morocco. — Fran- 
cijos valdžia sumobilizavo 
25,000 gerai ginkluotos ka
riuomenės numalšinimui su
kilimo morokiečių, kurie 
■priklauso prie Berber pa
dermių. Sukilėliai tvirtai 
laikosi ir tik per vieną pas
kutinę savaitę užmušė apie 
250 francūzų kareivių. '

Havana. — Suareštuoti 
^štuoni kareiviai, kurie kal
tinami užmušime keturių 
politinių kalinių dar Macha
do valdžiai viešpataujant.

g

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Įilaimeaite 
Pasaulį!

No. 196 Telephone Stagg 2-3878

Jieškojo Darbo, bet 
Susitiko Mirti

JEFFERSONVILLE, Vt.į 
—Traukinys užmušė bedar
bį Raymond Scott, 44 metų 
amžiaus. Jieškodamas dar
bo, jis bandė prekiniu trau
kiniu pasiekti Rochesterį. 
Vietoj darbo, bedarbis suti
ko mirtį. Ir tai ne jis vie- 

. nas. Daug bedarbių žūsta 
traukiniuose, b a n d y d ami 
persikelti iš miesto į miestą.

Washington. — Amerikos1
Darbo Federacijos preziden-, Valdžia ŽudyS Kiaules, 
tas Green pranešė, kad ta-', i r> i i, m- ir • 
pus įvykinta taika tarp Am- kad rakelt Mėsos Kamą 
algameitų Unijos ir United! ---------
Garment Workers unijos.J
Manoma, kad Amalgameitų ; kultūros sekretorius, ponas | 
unija greitu laiku įstos į Fe- j Wallace praneša, kad Roo-j
deraciją ir pateks Greeno 
globon.

Washington. — Valdžia 
šiemet per liepos mėnesį tu
rėjus $131,115,000 įplaukų, 
arba ant 112 nuoš. daugiau, 
negu buvo perųki per tą pa
tį mėnesį.

Detroit, Mich. — Apskair 
tomą, kad šiemet Ameriko
je bus pagaminta 1,800,000 
automobilių.

Išmetė iš Amerikos 
Komunistų Partijos

Komunistų Partijos 5-to 
Distrikto komitetas išmetė 
iš Komunistų Partijos ir 
centralinė kontrolės komisi
ja užgyrė, lietuvį William 
A. Kairį, iš Pitcairn, Pa. Jis 
išmestas už baltąjį šoviniz
mą ir už neatsakomybę fi
nansuose. Kaipo bedarbis, 
Kairys veikė bedarbių tary
boje. Jis padavė įnešimą, 
kad tikietai nebūtų parduo
dami negrams į šokius, ku
riuos rengė Bedarbių Tary
ba.

Komunistų Partija negali 
toleruoti savo eilėse nė vie
no, kuris kokiu nors* būdu 
palaiko baltąjį šovinizmą bei 
pats jį praktikuoja.

Philadelphia, Pa.

WASHINGTON. — Agri- v

sevelto valdžia nutarė išžu- 
dyti penkis milionus kiaulių,' 
tai yra, bus įsakyta, kad) 
farmeriai tiek kiaulių sunai- ’ 
kintų. O tas reiškia, kad 
bus sunaikinta 16 nuoš. vi
sų kiaulių.

Valdžia farmeriams su
mokės $55,000,000. Iš kur 
ji ims tuos pinigus? Ogi už
dės mokestį ant mėsos, bent 
apie centą ant svaro. Tai
gi, miestų darbininkai turės 
sukelti tą milžinišką sumą 
pinigų del padengimo bepro
tiško kapitalistinės valdžios 
plano. U ' > ' 1 '

Valdžia mano, kad sunai
kinimas ' penkių milionų 
kiaulių pakels ant likusių 
kiaulių kainą nuo 25 iki 30 
nuoš.
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HITLERININKAI SUGRAŽINO VOKIETI
JOJ VIDURAMŽIU BAISU BARBARIZMU

NUREMBERG, Vokieti
ja. — Vokietija grąžinama 
prie viduramžių inkvizicijos 
ir barbarizmo. štai rugpjū
čio 17 d. grupė hitlerininkų, 
pasigrobė : tūlą r moteriškė,, 
kup buvo /nuteista- devy
niems mėnesiams kalėjiman 
už; neprižiūrėjimą povaikio. 
Ištempė ją -į gatvę ir pri
vertė .vaikštinėti gatvėmis 
su didęliu užrašu ant nuga
ros: “Aš esu melagė ir ne

Brazilijoj sunaikino milio- ^aturališka motina. O gau- 
Argenti- ^a- hitlerininkų sekė paskuinūs svarų kavos.

noj sunaikino 250,000 avių

ir staugė.
Hitlerininkai pasičiupo 19 

metų merginą, vokietę, ku
ri draugavo,su žydu jaunuo
liu. Nuskuto jtii galvą vi
sai plikai, užkabino du už
rašu—vieną ant 0 krūtinės, 
kitą ąnt (nugaros. Anty jų 
buvo parašyta: “Aš pasida
viau žydui.” Ji’buvo vari
nėjama gatvėmis, įtempia
ma į kabaretus ir priversta 
lipti ant platformos ir sto
vėti, d fašistai pirštais ba
dė ir spjaudė į ją.

kad pakėlus mėsos kainą! PRIEŠKARINIS JUNGTINIU VALSTIJŲ KONGRE, i

ŽYDAMS NEVALIA 
MAUDYTIS

BERLYN.—Garsiam Vo
kietijos ' pajūryje “Hann- 
see” visur iškabinėta užra
šai : “Žydams uždrausta -įei
ti į maudynę.”

VALDŽIA NORI PALIUO- 
SUOTI GANDHI

BOMBAY. — Valdžia siū
lo del Gandhi laisvę, jeigu 
jis pasižadės daugiau nebe
skelbti boikoto prieš Angli
ją. ’ Gandhi dabar paskelbęs 
bado streiką “iki mirties.”

Bedarbių Demonstracija 
Rugsėjo 5 d.

PHiladelphijos bedarbių 
tarybos rengia masinę de
monstraciją prie State Em
ployment Biuro, kad parei
kalavus darbo bedarbiams. 
Rooseveltas prižadėjo darbo 
šešiems milionams bedarbių, 
todėl Philadelphijos darbi
ninkai pareikalaus, kad ir 
jiems tektų tų darbų. De
monstracija įvyks rugsėjo 5 
d., 9-tą vai. ryte.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės raginami daly- džiūrę 
vauti šioje demonstracijoje i Henry Foster, kuris nepri- 
ir kovoti už savo reikalus. 1 leido Tarptautinio Darbin.

SAS ATIDĖTAS IKI RUGSĖJO 29 DIENOS
Prieškarinio K o n g r e so 

rengimo komitetas praneša, 
kad kongresas tapo1 nukel
tas į rugsėjo 29 d. Duoda
ma darbininkų organizaci
joms daugiau laiko ir pro
gos prisidėti prie kongreso 
ir išrinkti savo delegatus. 
Kongreso rengėjų < tikslas, 
kad turėti tris', tūkstančiu^ 
delegatų.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos . Brpoklyno, ;New 
Je'ršey, Philadelphijos^ ‘Con
necticut , apielinkių turi iš-

rinkti skaitlingas delegaci
jas į kongresą. Kiekviena 
organizacija turi išrinkti 
mažiausia du delegatu.

Iš tolimų kolonijų, delei 
kelionės lėšų, galima pri
siųsti po vieną delegatą.

KAS TYRINĖJA NULINClAVIMA JAUNUOLIŲ?,
„■_______ M--------  4/ , , /. ' otyT

BIRMINGHAM/Ala. — 
Grand- džiūrė, kurkneva ty
rinę j a nulinčia vim ą: * negrų 
jaunuolių Harden ir Pippen, 
susideda iš biznierių, negrų 
priešų. Džiūrės pirminin
kas yra stambus kapitalis
tas. O tai visai apgavystei 
vadovauja valstijos proku
roras Knight, kuris nori nu
teisti mirtin Scottsboro ne
kaltus jaunuolius. Gi Grand

s sušaukė teisėjas

'Apsigynimo advokatų gin
ti Harden ir Pippen, tyčią 
^atidėjo teismą, idant davus 
progos jaunuolius nulinčiuo- 
ti.

Dar daugiau. Teisėjas Fo
ster pareiškė: “Mes neto
leruosime kitos Scottsboro 
bylos.” Mat, Scottsboro jau
nuoliai, ačiū TDA ir Komu- 
nįstų. Partijai, tebėra gyvi. 
Kitais žodžiais, teisėjas at
virai pasakė, kad Harden ir 
Pippen nebus paleisti gyvi.

010 IR
NUVERTĖ KRUVINįJįMACHADO VAL

Neleido Pasimatyti su KAIP KUBOS DARBININ
v « JT a w v * • •Kaltinamais Komunist

iš Vokietįos sugrįžo gar
sus amerikonas advokatas 
Arthur Garfield Hayes. Jis 
buvo nuvykęs reikalais gy
nimo komunistų Torgler, Di
mitrov ir kitų, kurie randa
si kalėjime. Reikalavo, kad 
ititlerįo valdžia leistų pasi
matyti ir pasitarti su kalti
namaisiais, bet leidimo ne
gavo.

Metai XXIII, Dieni

Kapitalistai ir Stambūs Savininkai Atsisuko prieš Darbi

 

ninkus, Smulkioji Buržuazija Išsigando ir Pradėjo revo
liuciją Sulaikyti; Didelis Masių Kerštas prieš Machado 
Valdžios Budelius
Komunistų “Daily Work- 

eriui” rašo iš Kubos vienas 
darbininkas apie audringus 
įvykius tos dienos, kuomet 
Machado režimas tapo nu
verstas. Korespondencija 
rašyta tos pačios dienos va
kare, rugpjūčio 12 d.

“Ištisas kelias dienas ėjo 
gandai, kad Machado rezig
nuos,” rašo korespondentas. 
“Bet ne iš gero. Visa ša
lis suparalyžiuota darbinin
kų streiku. Jis nebegalėjo 
atsilaikyti prieš darbininkų 
kovą ir šiandien rezignavo. 
Machado vyriausias budelis 
Ferrera buvo paskirtas pre
zidentu. Bet ir tas turėjo 
rezignuoti per spaudimą ar
mijos oficierių ir masių 
prieš šitą apgavystę. Pietų 
laike Cespedes išrinktas 
prezidentu...

v “Visas miestas didžiausio- 
Į j e audroje. Desėtkai tūks- 
! tančių darbininkų ir abelnai 

1 imiesto vargdienių išsiveržė 
į gatves po ABC vėliava. 

Lietuvių Jaunuolių Nacio- Jie metėsi prieš prezidento 
nalis Komitetas šaukia visas į palocių ir prieš valdžios va- 
jaunuolių organizacijas iš- 1 “ -------- r x-’ ------
rinkti delegatus į prieška
rinį kongresą. Taip pat su
augusių darbininkų organi
zacijos, kurios turi jaunuo
lių, turėtų išrinkti delega
tais jaunuolius.

, Visi lietuviai jaunuoliai 
susirinks “Laisvės” svetai
nėje ir kartu maršuos į 
kongresą.
• I > .

Kalinys Išpielavo Štangas

Mainieriai Reikalauja 
Atidaryti Kasyklas

TAMAQUA, Pa. — Schu
ylkill ir Carbon pavietuose 
prasidėjo mainierių masinis 
judėjimas, kad priverst sa
vininkus atidaryti uždary
tas kasyklas. Mainieriai su- 
simobilizavo ir automobili- 
liais važinėja iš miestelio į 
miestelį, ragindami dirban
čius mainierius ir bedarbius 
prisidėti prie to judėjimo. 
Policija apsiginklavus šau
tuvais ir gazinėmis bombo
mis saugo kasyklas.

Lietuviai Jaunuoliai
Dalyvaus Kongrese

• • h • • C 1 i •

BRONX. — Iš pavieto kalė
jimo pabėgo jaunas kalinys 
Harold Decker, nupielavęs 
lango štangas.

ŽINIOS IŠ. STREIKŲ KO VOS LAUKO
New York;—Metalo ’pra

mones streikierių i armija 
jau siekia -du tūkstančiu 
darbininkų, ( Streikieriams' 
vadovauja revoliucinė indu
strinė unija. • • 11. •
) J i \

Chicago, Ill. — Rugpjūčio 
17 d. išėjo ;į streiką keturi 
šimtai Kimball Piano kom
panijos darbininkų. Sukilo 
prieš škubinimo sistemą ir 
prieš bado algas. t

New York.—Cahan Feld
man Textile kompanijos aš- 
tuoni šimtai- darbininkų iš
ėjo į streiką ir reikalauja 
algų pakėlimo.

San Antonio, 
Amerikos Darbo 
jos biurokratai
sulaužyti1 streiką • Finck Gi 
gar . kompanijos darbinin

kių. Vartoja visokius ap
gavystės būdus< kad pasi
traukti darbininkes savo pu
sėn,, nors! 'jau kartą darbi
ninkės nubalsaVo, kad jos 
nieko bendro neturės su Fe
deracija. ’ ’ •’

Buffalo, N. Y. — Wick
wire inicialo dirbtuvės dar
bininkai nepasiduoda bo
sams. Jie kietai laikos strei
ko lauke. Turi suorganiza
vę eilinių narių streiko ko
mitetą iš 19 ’ narių. Strei
kuoja trys šimtai darbinin
kų. Vadovauja metalo dar
bininkų industrinė unija.

jdų namus. Bet toj kovoje 
i masės buvo vienos. ABC 
įvadai atšaukė paskelbtą de- 
• monstraciją, nenore darni 
i maišytis su vargšais. Palo
pius tapo apgriautas... Ka- 
! reiviaį sulaikė nuo visiško 
sunaikinimo. Valdžios lai
kraštis “Heraldo de Cuba” 
tapo užpultas ir visai sunai
kintas, sudegintas... Majo
ro ir kitų valdininkų namai 
užpulti ir aptuštinti. Už
puolimai padaryta ant di
džiųjų štorų.

“Darbininkai užkimšo gat
ves ir jieškojo valdžios te
roristinės organizacijos Po- 
rra budelių. Apie 1-mą va- 

į landą po pietų jaunų darbi
ninkų grupė demonstravo 
gatvėse, tempdami kruviną 
lavoną budelio karininko Ji
menez, .vyriausio Porros bu
delio, kuris savo rankomis 
yra nužudęs daug darbinin
kų., Apie 4-tą valandą dar
bininkai iužpiušė budelį ’Ma
riną, kuris nužudė komunis
tų .vadą Julio Mellą. Iki, šiol

London. — Vėl prasidėjo 
derybos tarpe Amerikos, 
Kanados, Australijos ir ke
lių kitų šalių del sumažini
mo kviečių gamybos. *

darbininkai gal bus nužud 
kelioliką Porros budelių/.

“Bet kapitalistai ir s(am 
būs savininkai griebiasi 
gių sulaikyti revoliuciją. Pa
šaukta armija numalšinimui 
liaudies keršto. Smulkioji 
buržuazija panikoje. Ji pir
miau stojo už revoliuciją, 
bet dabar išsigando ir nori 
ją sulaikyti...

“Šį vakarą laukia 
dėlių demonstracijų Kidąos 
Komunistų Partijos streik 
komiteto vadovybėje. De
monstracijos bus po šiuo 
obalsiu: ‘Organizuotos ma
sės vadovavo nuvertimui 
Machado. Naujoji valdžia 
tęs toliau jo politiką alkio ir 
teroro. Kovokite už savo 
ekonominius reikalavimus, 
kovokite už savo visas poli
tines demokratines teises.’

“Darbininkų masės išmo
ko suprasti galybę organi-

mas obalsis: ‘Niekados dau
giau Kuboj nebus vietos 
streiklaužiams.’ Bet masės 
nusivils-nauja valdžia.' Ko
munistų Partija organizuos 
ir platins kovą.

“Masių ūpą galima spręsti 
ir iš to, kad grupė darbinin
kų užpuolė ir sunaikino 
barzdaskutyklą La Ameri
cana,’ kurios savininkas nu
šovė komunistą laike rug
pjūčio 1-mos dienos demons
tracijos.”

Reikalauja įleisti Tomą *;. 
Mauną

WASHINGTON.—Prieš
karinio Kongreso delegaci
ja kreipėsi prie Roose velto 
valdžios sekretoriaus Hull 
su reikalavimu, kad būtų 
įleistas Amerikon draugas 
Tom Mann, Anglijos garsūs! 
darbininkų vadas. Drg. 
Mann nori dalyvauti prieš
kariniam kongrese. Pereitą 
savaitę Amerikos konsula
tas atsisakė jam išduoti vi 
zą.

SOCIALISTŲ PARTIJOJ EINA SMARKI KOVA 
i DELEI PRIEŠKARINIO KONGRESO

■ Pasirodo, kad prasidėjo- 
smarki vidurinė kova Socia
listų Partijoje. Kaip žino
ma, nacionalis komitetas nu
tarė atsimesti nuo prieška
rinio kongreso. Bet nariuo
se ir kai kuriuose vaduose 
prasidėjo sukilimas prieš ši
tą komiteto žygį. Štai Con-

necticut valstijos konvenci
ja nutarė dalyvauti kongre
se, nepaisant nacionalio ko
miteto nutarimo. Dabar so
cialistų kontroliuojama Ly
ga del Industrinės Demok
ratijos nutarė dalyvaut kon
grese.
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Lietuvių Jaunuolių Organiza-

“•Vilnis” praneša, kad
-Rietuvių jaunuolių stipri or

ganizacija įsisteigė Springfiel- 
deį"-taip pat Johnston City ir
pradėjo formuotis Bendon, III.

D&r galima, pasak “V.”, 
sufltfiganizuoti visoj eilėj pie
tinio' Illinojaus miestelių ge- 
rosylietuvių jaunuolių orga
nizacijos. Tiktai, klausia 
“Vilnis”

4’»f-
,$as tuo klausimu turi la

biausia rūpintis? Tiesa, kad 
Chvcagoj yra Vidur-vakarinių 
Valstijų jaunuolių komitetas, 

* bė&’.tam komitetui pasiekti tas 
apylinkes nelengva. Tuo rei- 
k^ĮĮų turi pradėti labai rūpes
tingai domėtis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo vietinis 
apskritys. Prie apskričio ko- 
mjieto reikia sudaryti jaunuo
liujbiurasy sakysime, iš trijų 
j$|įhuolių. Reikia, kad tas 
jaunuolių komitetas dažnai 
tartusi su suaugusiais ir suau
gę^* padėtų jiem organizuoti 
jaunuolius.

.','Ąpie už mėnesio laiko L. 
D&tb. Susi v. vietos (regis 11) 
apskritys laikys konferenciją 
Benlde. Būtinai iš tų koloni- 
jiį»”kur yra jaunuolių kuopos, 
tUr* į konferenciją pasiųsti de
lectus. Gi tose kuopose, kur 
yrSi keletas jaunuolių, po vienį- 
r£$ia pasistengti prie suaugu- 
stll^pasiųsti į konferenciją.

Mjims rodosi, kad su ak- 
tyl$ii darbu, nurodymais 
gali 'labai daug prisidėti Vi- 
dujįyakarinių Valstijų Jau
nuolių Komitetas, o medžia
giniai—LDS apskričiai, vei
kią-;;* centraliniam ir pieti- 
niąjį Illinojaus distriktuose.

niųjų ir taikstytųjų; vado
vaujanti- I *k<|vą Sutvėrime 
Komunistų Internacionalo, 
—tokis įvairus ir turtin
giausias mūsų partijos pri
tyrimas, pirmu kartu žmo
nijos istorijoje vadovaujan
čios proletariato diktatūros 
šalyj. '

Trisdešimts metų bolše
vizmo—visapasaulinė istori
nė šventė Markso ir Engei- mo mašinas, sutrumpinamos 
so, Lenino ir Stalino revoliu- darbininkų valandos, 
cinio mokslo.

, Trisdešimties metų bolše- i metais stiklo fabrikuose dir- 
vistinės ,partijos kelias — bo 66,600 darbininkų ir pa-' 
didžiausias p ą t v i r tinimas gamino 376,500 tonų įvai- 
sprendžiaiųosios ir reiškian- raus stiklo. Bėgyje Penkių 
čios partijos rolės proleta- į Metų Plano į stiklo pramo- 
riato kovoje už socialistinę; nę įdėta 216,000,000 rublių, 
revoliuciją, už proletariato | Išbudavota stiklo gaminimo 
diktatūrą ir komunizmą. į milžiniški fabrikai “Gus-

(Iš “Pravdos” 30 d. liepos) j Chrustalnyj” ir “Bielyj By-
I čok” čerepoVec mieste. Iš-
I budavota galingi fabrikai 
Gorkij,‘ Rostove, Čeliabins- 
ke ir kituose miestuose, ir 

1 stiklo gamyba pakelta iki

chapizacijps labai mažai. 
Sovietu 1 Šąjiiriga pervedė 
stiklo gaminimą ant mecha
nizuotų pamatų. Stiklo pū
timo darbe žmonių vietą už
ima mašinos. Didžiojo kar
ščio sumažinimui įvedama 
specialiai prietaisai ir vis
kas daroma, kad apsaugo
jus darbininkų sveikatą,

■ įvedant stiklo dulkių sugėri-

: •, ijąi> žįnpmą>: .tolį • yokįetjįoj opozį- 'slapto^ taikaus ir bąnguo-
nuo tikrovės! Vokietijos ėijos pėrtija, eWe^ihgai vei-pančio, pagrindinio ir viešo, 
Kompartija leidžia savo lai- kianti, tai Vokietijos Komu- gįauro (ratelinio) ir pla- 
kraščius, kaip leidusi. Tų Partija?.

Kodėl, pagavaus, nepaim- 
karto ti žinių Į iš kįų šaltinių? 

Tik- ^ako Švedijos kon-
eidžiami servatyvįų laikraštis “Alle- 

ir platinami slapta,-kadangi handa” (už r^gpj. 6 d.):

laikraščių kopįjąš mūsų 
įstaigos įkarts nuo !
gauna net New Yorke.
tai tie laikraščiai h ”v'

Kodėl, pagavaus, nepaim

Vokietijos Kompartija pa
daryta nelegalė. Laikraš
čiai spausdinami ir platina
mi slapta ir už tai tiems, 
kurie spausdina arba plati
na gręsia mirties bausmės. 
Bet, neveizdint to, Kompar
tija pajėgia laikraščius išlei- 

aViu'tiems kurie sti:ir šimtais tūkstančių’ko- 
maitinosi ,’cįiciliku pijų pąskleisti po fabrikus 

Dabar išsikepę ir gatvės. Nereikia jiėškoti 
savo ragaišių tegul pątys vai- Hi^evi0 jspąuTįoą plepalų, 

, . ,. , , . nors ta spauda labai dažnai
Mes kovojom, kiek galėjom, “Volkischeri Beobaeh*- 

kad Susivienijimas nepatektų I V oiKiscnei, neooacn
į tų dolerinių parazitų rankas. ] ter”) pripažįsth padidėjusį 
Daugelis iš jūsų miegodami 'komunistų veikimą Vokieti- 
patekote į cicilikų veidmainin
gą globstį. Kam dabar gailė
tis to, ko pirma norėjote?

Taigi pas “drapięžrią” Cle-. 
velando fašistų laikraštį 
matosi defytizmas, nusivyli
mas ir noras tylėti ir žiūrė
ti. Geriausias vaistas, tai 
“palaukite biskį, doleriniai 
parazitai patys tarp savęs 
pradės pjautis, tada jūs pa
matysite tuos ‘gudruolius’, 
kurie linkčiavo cicilikams.” 

Žinoma, ši teorija gali bū
ti gera nusivylusiems fašis
tams, bet nieku būdu ne su- 
sipratusiems darbininkams, 
SLA nariams. Nors šian
dien SLA yra rankose ‘‘do
lerinių parazitų,” SLA na
riai darbininkai privalo ne
nuleisti rankų. Juo uoliau 
jie privalo subruzti, organi
zuotis ir* kovotil įprieši tuos 
parazitus!

Kaip aną dien mes rašė
me, SLA nariai darbininkai 
turėtų sudaryt bendrą fron
tą, išstatyti savo kandidatų 
sąrašą ir sekančiais SLA 
pild. tarybos rinkimais iš
rinkti tuos kandidatus, išve
jant parazitinius elementus, 
kurių Cleveland© laikraštis 
sakosi nekenčiąs, bet bijosi.

met cicilikai užvaldys, ir žino
ma neapsirikom! Ačiū sanda- 
riečiąms, kurie sulošė judo- 
šiaus rolę, 
gyveno ir 
demagogija

• go.
Mes kovoj on},, kiek galėjom

ssr s *> * «
pradėti, medžiaginiai ten, 
kui: organizuojama LDS 
jaunuolių kuopos. Iškašciai 
turėtų būti nešami visų mū- 
sų’.’ųrganizacijų, kurios tik- 
tai’ ‘gali prisidėti. Svarbiau
siajai tas, kad kuo daugiau 8W8Mįtraukus jaunuolių į LDS, 
LSįjJ ir YCL, kad juo dau- 
gid£l jų pralavinus. Ypa
čia* jai svarbu centraliniam 
ir ^etiniam Illinojaus dist
riktuose, kur išimtinai lietu- 
viiį$arbininkų kolonijas su
dalė minkštosios 
kasėjai.

anglies

Neapsimoka Laikas 
Eikrtoti...

“pirvai” jau pakarto SLA 
reikalais rašyti ir kalbėti. 
Pastarajam to laikraščio .»i|a wnutoeryj, “Liaudies Tribū
no® skyriuj, pranešama, 
kartokai kurie SLA veikė- 
jai?«‘rašą ir < klausią daug 
apie* SLA reikalus. Bet,

Mums rodos, kad laiko eik
voti- SLA reikalais neapsimo
ka/ Antras dalykas, laikrašty
je užimti brangią vietą irgi ne- 
BBk'

Toliau:
Mes pą^ikęme jau penki me

tai "atgal,'kas bus su SLA kuo-

“Venybes” naujasis sme
toninis demokratas (Tyslia- 
va) labai pyksta, kuomet 
jam nurodai tuos dalykus, 
kurių jis nesupranta, bet 
apie kuriuos mėgsta rašyti. 
To nepaisydami, mes vis tik 
matome reikalo vėl parodyti 
tam ponui jo stoką žinojimo 
(o gal tai tikslų melą) Vo
kietijos klausimu. Jis rašo:

vokiečių spauda rašo, kad 
per šiuos kelis Hitlerio viešpa
tavimo mėnesius, Vokietijos 
komunistų partija, kuri pas
kutinį kartą Reichstage turėjo 
daugiau,'kaip šimtą Vietų ir 
kuri, paprastai, buvo laikoma 
didžiausiu III-jo internaciona
lo ramsčiu, taip nusigyvenusi, 
kad net negalinti išleisti savo 
laikraščio. Savo laiku Vokie
tijos komunistų vadai tvirtin
davo, kad ne kas kitas, kaip 
tik politiškai susipratęs Vokie
tijos proletariatas sunaikins 
Hitlerį.

Ten pat p. Tysliava klau
sia: “Ar tik nebuvo perdi- 
delis pasitikėjimas savimi?” 
Kaip ir pridera smetoni
niam demokratui, Tysliava 
tiki Hitlerio spaudos plepa
lams ir jau daro išvadas, 
būk Vokietijos Komunistų 
Partija “taip nusigyvenusi, 
kad net negalinti išleisti sa
vo laikraščio.” . ■‘ :■

/

nors ta spauda labai' dažnai

joj ir jų spaudos stiprėjimą. 
Ar p. Tysliava negali pasi
tenkinti “N e w Y o r k o 
Times,” arba, “''Tribūno” ko
respondentų iš ’Berlyno pra
nešimais (jis, žinorila, neti
ki komunistinei spaudai ir 
mes jam to nesiūlom), kurie 
aiškiai ir dažnai pasako,kad

“Vokietijos įkomunistų- pro
paganda įkas karts vis didėja, 
nors per kelis mėnesius yra 
vedamas galingas karas, kad 
išnaikinti juos. Policija ir ba
zių armijos būriai visuomet 

1 pasirengę, tačiaus vistiek ko
munistų propagandą neuž
gniaužiama. .. Tas viskas yra 
įrgdymii iki, šiol dar nematy
tos komunizmo galios.” (Mū
sų pabha!Ukta.-4-“L.” Red.)

Šjtąįp {Vokietijos Kom
partija, ' p. Tysliava, yra 
“nusigyvenusi!” Nereikia 
pamiršti, kad dalykai taip 
nesidaro, kaip vienas ar ki
tas smetoninis demokratas 
norėtų, kad jie darytųsi! •

Abejoti, kad susipratęs 
Vokietijoj proletariatas ne
galės sunaikinti hitlerizmo, 
gali taip jau tiktai tas, ku-|

taus-masinio, parlamentari
nio ir teroristinio. Nei vie
noje šalyj nebuvo sukoncen
truota tiek daug, į taip 
trumpą laiką, tiek turtingų 
veikimo formų, veiksnių, ko
vos metodų visų visuomeni
nių klasių, prie to, kovos, 
kuri, del atsilikimo šalies iš
sivystymo ir caristinės prie
spaudos sunkumo, ypatingai 
g:’eitai brendo, ypatingai 
godžiai ir sugabiai perimda
vo sau paskutinius prityri
mus amerikinio ir europinio 
politinio prityrimo.” (Leni
nas) .

Dar daugiau turtingas ir 
įvairus 15-kos metų mūsų 
partijos prityrimas po pro
letarinės revoliucijos laimė
jimo. Ginkluotas sukilimas 
ir užgriebimas per proleta
riatą galios; budavojimas 
Sovietinės proletarinės vals
tybės; mobilizavimas akty- 
viškumui ir iniciatyvai pla-

(Iš

Stiklas

Sovietų Sąjungoje 1928

ris neturi mažiausio išma- čiausių proletariato masių 
nymo apie proletariato rolę biednesnių ir viduriečių val- 
ir pajėgą.

Stiklas kiekvienam yra ži-1 stlkl° gamyba pakelta iki 
nomas ir veik visi žino, kad $00,000 tonų 1932 metais, 
jis yra gaminamas fabri-! Vokietijoje yra apie 350 

stiklo gaminimo fabrikų ir 
Dar apie ten dirba 30,000 darbininkų. 

2,500 metų pirm dabartinės Anglijoje yra 250 fabrikų ir 
skaitlinės stiklas jau buvo' dirba apie 25,000 darbinin- 
gaminamas Aigipte. Apie ! kų. Francijoje yra apie 250 
2,000 metų prieš dabartinį fabrikų , ir 35,000 darbinin- 
metskaitį jis buvo gamina-' kų. Belgijoje 70 stiklo fab- 
mas Chinijoj. Žinoma, jį ’ rikų ir 3,000 darbininkų, 
gamino labai paprastu seno-' Jungtinėse Valstijose Am- 
viniu būdu, ir jis išeidavo' 
prastas.

Rusijoje stiklą pradėjo 
gaminti 1635 metais švedas 
E. Kostas. Kitur jis buvo 
pradėtas gaminti anksčiau 
ar vėliau Europos kraštuo
se. '

Stiklą pagamina iš tam

kuose. Stiklas yra nuo se
nai gaminamas.

stiečių; bepasigailįs krušini- 
mas nuverstų ir nuolatos 
pašėlusiai besipriešinančių 

i; orga
nizavimas ginkluotų revoliu- 

i.cijos spėkų ir vadovybė did
vyriškai Raudonosios Armi
jos kovai prieš baltagvardie
čius in interventus; perga- 

pingas socializmo būdavo j i- 
į mas; pavertimas mūsų ša- 
i Įies iš agrarinės į induštria- 
| linę; socialistinis perauklėji-

30 M. BOLŠEVIKU PART. GYVAVIMO ~£ mzavimas Pinklnotn r

Trisdešimts metų tam at-į įėjo į visas kalbas, kaipo si-! 
gal, nuo 30-tos dienok' liepos! nonimas nuoseklaus proleta- 
iki 23 d. rugpjūčio, 1903 me-1 rinio r e v o 1 i u cionieriaus.
tais; tęsėsi Antras Rusų? SoA Vardas Lenino, didžiojo bol- 
cial-Demokratų Darbininkų ševikų vado, surišto su visa! 
Partijos Kongresus.; Sukak- istorija Bolševikų Partijos, 
tuvės trisdešimts metų nuo! pasidarė kabiausiai žinomu 
Antro Partijos kongreso yra j y ardu šiną tams miįionų dar-! ’̂ 7alstiečTu ir bkridaci- 
kartu sukaktuvės ir 30 metų į bo žmonių visame pasauly- ’ 
bolševizmo. TT Y . .-. ja kulokų, kaipo klasės, pa- u

,je. Vaidąp.JLemno pasida- plataus kolektyvizavi- i1 I r /a y r TY/lllC1xrr> n rr I 1 1 i/A i ' 1

erikos labai plačiai išplėstas 
stiklo gaminimas. 1919 me
tais pagaminta už 270,000,- 
000 dolerių. Čionai kapita
listai visai nepaiso darbi
ninkų sveikatos, bet deda 
pastangas, kad tik daugiau 
pasigaminus pelno.

* Paskutiniu laiku visur
Per tuos 30 metų Bolševi-ri^ kovos vehava už jsomuni-. ^o išb^davdjimas ėk'onomi- sPec^a^U skilčių prie dide- pradėjo gaminti naują rūšį 

šprotas, gatbė(s^„ ;Prgalę-‘nio . _ ' , ’ :-------- --------
galingas jiakelimas socialis
tinio pasiryžimo' ir lenkty
niavimo; didžiausia kultūri
nė revoliucija; paliuosavi- 
mas pavergtųjų tautų ma
žumų ir jų tarpe pražydėji
mas kultūros, nacionalisti
nės pagal formą, bet sociali
stinės jos turiniu; sukriuši- 
nimas visuomenių darbinin
kų priešų, bevartojančių vi
sokius kovos būdus; sutrėš- 
kimas priešo agentų vidu
je pačios mūsų partijos — 
visokių rūšių oportunistų ir 
jų liekanų,

kų Pai’tija^ 
ir sąžinėj mūsų epochos 
(Leninas)—praėjo garbingą 
ir didvyrišką kelią, išaugo į tiška istoriją, kuri! įgijimo 
galingą jėgą, vadovaujančią , 
Sovietinei valstybei ir soci
alizmo būdavojimui, tafp-.• 
tautinio proletariato urmi
ninkų brigadą, besiremian
čią ant galingos darbininkų 
paramos, taipgi darbo vals
tiečių ir paramos iš viso pa
saulio pavergtųjų pusės, į 
jėgą, kratančią pasaulinio 
kapitalizmo pamatus. žo
dis—bolševikas, užgimęs ko
vose

n visame pasaulyje.
Bolševizmas atliko “prak-

pagrindo socializmui;1 . {kaitinimo. Daugiau-

Antro Suvažiavimo,—

.turtingumu bežino Į sau ly
gios pasaulyj^.” (Lepinas).

“Nei vienoje šalyje per 
pastaruosius 15-ką metų,— 
rašė Lepinas, turėdamas 
mintyje partijos istoriją 
pirm į\ryl<inimo proletarinės 
revoliucijos,—niekur nebuvo 
pergyventa nei prileidžia
mai tiek daug iš taško revo
liucinio prityrimo, greitumo 
ir įvairumo pakeitimo įvai
rių judėjimo formų, viešo ir

stiklo, kuris ir sumušus ne
laksto į šalis. Šis stiklas 
plačiai bus naudojamas au
tomobilių gaminimo srityje, 
kad išvengus sužeidimo lai
ke automobilių nelaimių.

trockistų, deši-

s J !

žymiausieji vadai Sov. Sąjungos Komu nistų (Bolševikų) Partijos. Skaitykit . 
stiaipsnį: * “30 Metų? Bolše vikų Partįjos; gyvavimo.”

.šiai naudoja putnagines 
smiltis, titnagines ir chemi-- 
kališkus primaišymus, kaip 
tai kalkinės rūgšties, pota- 
šiaus, kreidos, kali j o, nitra
to ir kitokių medžiagų, atsi
žvelgiant kokis yra stiklas 
gaminamas. Jeigu tai yra 
skysčiams, tai kreipiama 
dome ne į jo tyrumą, bet į 
tvirtumą. Stiklas yra ga
minamas permatomas, spal
vuotas, trapus ir nebyran
tis. Kaltais piie stiklo ga- nuįaręS dalyvauti spaudos pik- 
minimo yra naudojama švi- nike 3 d. rugsėjo, bet gal 
nas, geležis, varis ir kitoki! dar mažai kam yra žinoma.

i taigi šiuo tarpu galima pra
nešti, jog visi prisirengimai 
yra daromi: busas yra pasam
dytas didelis ir geriausios rū
šies; o pikniko vieta yra apie 
54 mylios nuo Elizabetho; 
reiškia, bus puikus “raidas.”

ELIZABETH, N. J.
KAIP MES ORGANIZUOJA
MĖS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ 

PHILADELPHIJOJ * 
Bangos Choras jau senai yra

me talai, kurie kartu su smė
liu sumaišoma.

Seniau stiklą gamino la- 
i bai paprastu būdu, dar ir 
dabar yra vietomis naudoja
ma atsilikusios priemonės.
Smėlis tik prie labai dide- i'Kelienė labai pigi, tik $1.00 
lio įkaitinimo pavirsta į sky-p akl pu®e8;.i .. .
,. ri, . . . m . . I Nepraleikit.e progos links-sti. Tą skyst! supila J.tam;ma laika turėti pasirhatyti su 

, tikras formas, kada stiklas,Ritų kolonijų darbininkais. 
| gaminamas lapų pavidale, Ant rytojaus gi šventė Labor 

Day, tai galėsime pasilsėti.
s Norintieji vykti į tą didelį 

programinį ^pikniką draugės ir 
draugai, kurie priklausote prie 
choro ir kurie nepriklausote, 
taip pat visi esate kviečiami 
kuo greičiausiai užsiregistruo
ti, nes komisijai reikia sužino- 
tik, kiek bus ‘važiuojančių, 
ar reikės antro buso. ir tt.

Užsiregistruoti galima vaka
rais L. D. P. Kliube, 408 
Court St.

Aš Važiuosiu

i kad jis atauštų. Bet daug 
l'sunkesnis darbas yra prie 
ipagėminimo bonkų. Bonkų 
I ir kitų tuščiavidurinių stik
linių įtalpų pagaminimui su
pildavo skystį į tam tikras 
formas ir darbininkas, įki
šęs metalinę dūdą, turėdavo 
išpūsti tą skystį ir laikyti 
tol, kol skystis prisigldūdęs 
prie formos sienų atsaldavo. 
Stiklo putėjų darbas labai 
sunkus ir kensmingas svei
katai. Stiklo pūtejai labai 
tankiai serga širdies liga, 
peraugimo širdies ir jaknų 
liga, odos ir akių ligomis.

Caristinėje Rusijoje būda
vo pagaminama į metus 
apie 400,000 tonų stiklo. Bu
vo 215 fabrikų ir dirbtuvių 
gaminančių r stiklą, bet me

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
• Drg. A. M. — Pranešimas 

apie mokyklos užbaigimo va
karinę ir Dainų Dieną pavė
lavo.

J. J. Butkus, — Jūsų įspū
džiai yra statomi; greitai 
itilps . Ačiū. . . V
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ŠIAURĖS CHEMINIS KOMBINATAS 
SOVIETU SĄJUNGOJE

Įse miliono tonų gūrų tiktai 
I įmonei alumino. ' *

Su tuo tikslu statoma sa
vo šildomoji įmonė. 12 di
džiulių katilų be paliovos 
davinės cechams garus. BetAnt kranto Baltųjų jūrų Prie šlammo, kurio gauna

Išsivystė statyba grandiozi- me septynis su puse tonų, gamybai nereikalingas toks 
nio šiaurės cheminio kombi- pridedame 3 nuošimčius švarus garas. Todėl jis pir- 
nato (Š. Ch. K.). i gipso. Tas viskas džiovina- miau papuls į dvi turbinas,

Pasaulis dar nežino tokių' ma, smulkinama, malama ir 
didelių cheminių įmonių. 69 i apart vieno' tono alumino, 
didžiausi triobėsiai, puikiai | dar gaunama 7, 6 tonų pir- 
įrengtas uostas, 24 kilomet
rų gelžkelis viduje kombina
to ir, pagalios, didelis išlei
dimas gatavos prekės iške
pa š. Ch. K. eilėsna indust
rinių gigantų pasaulio.

Įmonėms—aluminas, lau
kams—trąšos! ■.— tai bus 
svarbiausia produkcija kom
binato. Jau Dnieprovs- 
ko alumino kombinatas už- 
ėęiė pirmutinę vietą alumi
no pramonėje Europoje. Jo 
gaminimo jėga — 20 tūks
tančių tonų alumino į metus 
—tai yra beveik tiek, kiek 
pagamino Vokietija 1930 
metais. 
į Pirma eilė įmonių Š. Ch. 
K. turi duoti 40 tūkstančių 
tonų alumino, o dirbant vi
soms įmonėms—60 tūkstan
čių tonų alumino į metus.

I mosios rūšies cemento.
Dirbant tik pirmai ' eilei 

įmonės alumino (40 tūkst. 
tonų) kombinatas gauna 
300 tūkstančių tonų šiam-

galingumo 12 tūkstančių ki
lovatų ir 24 tūkstančių ki
lovatų, ir kombinatas turės 
dapildančius 36 tūkstančius 
kilovat-valandų elektros en
ergijos. ■. ;:

Iš turbinų garai eis į- 
cėchus ir .apšildymui naujo 
šocialistinio miesto Kanda- 
iakštos.

mo, aht bazės , kur dirbsi 
įmonė, išleidžianti 1,800 
tūkst. — 2 milionų statinių 
cemento į metus.

i ' ! • į

2 milionai statinių cemen
to ant kranto Baltųjų jū
rų—bus bazė industrializa
cijai šiaurės. Antra lieka- . _ — - -.
na—tai rūkštis. Užtektinai I Nedidelė konservų įmonė į 

prie tono rakšties dadėti: Kandalakštos taisymo 
suskaldyto ir susmulkinto ; dirbtuvės Murmansko gele- 
apatito, ir po tam 
procesų gauname 4 tonus: dele pramonė, 
i _ n j • . • i I rrn rmtermafosfato-geriausių trą
šų socialistinei žemdirbys
tei. ♦

160 tūkstančių tonų ter- 
mafosfato į metus.

Kandąlakštą... Nedidelis 
miestelis ant šiaurės kran
to Ęaltųjų jūrų, kur dar tik 
1931 metais gyveno apie 5 
tūkstančiai gyventojų.

9 0- 1 00 kilometrų nuo 
Kandalakštos bėgyje pas
kutinių trijų metų neišpasa
kytai greitai išsivystė tur
tingiausios išdirbystės 
apatitų Chibinogorske. Iš 
apatitų galima pagaminti
visa eilė cheminių produktų, 
turinčių didelę ūkišką svar
bą. Apatitai ir bus pagrin
dinė bazė žaliosios medžia
gos Š. Ch. K. Patys apak
tai ir koncentratas nefelino, 
gaunamas iš apatitų, yra 
šaltiniai gavimui alumino ir 
pirmos rūšies trąšų. Pasi
remdamas šia baze, ir išsi
vysto pirmutinis pasaulyje 
cheminis kombinata^atšiau- 
ryje.

LAISVES PIKNIKAS
: ' 1 ‘ : p. i 1 J ' I; <

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ’ ORGANIZACIJOS

Su didžiausiu skubumu platinkime įžangos tikietukus. Tik dvi 
savaitės iki pikniko. Visų Prašome rūpintis platinimu tikietu- 
kų, kad kuo daugiausia jų išanksfo išplatinti. Kurie jau esate 
išplatinę tikietukų, prašome tuo jaus perduoti komisijai surinktus 
pinigus. Gi plačiosios darbininkų visuomenės prašome įsitėmy- 
ti jog yra paskirtos:

tikrų cinkelio—visa miestelio di- 
", Žuvininkų 

miestelis po metinės staty
bos kombinato išaugo iki 
15 tūkstančių gyventojų. Čia 
pradėta statyba naujo so
cialistinio miesto už speigi- 
račio, kur gyventojų skai-1 
čius sieks iki 80 tūkstančiu. *-

i Miestas su sodais, teatrais,Vokietija iki karo padvi- 
guhmo derlių savo laukų £TkyMomls,“Vand£7raukiu!
plačiai išnaudojant chemiją 
ir dirbtinas trąšas.

S.S.R.S. žaliosios medžią-; 
gos išdirbimui trąšų yra di
džiausias skaičius pasauly- 
lyje. Užduotis dabar tame, 
kad kuo daugiausiai pa
naudoti tą žaliąją medžią- 
gą perdirbti ją atiduoti 1^ 
kolchozų. ir, sovehozų lau-1 T ketvirtadąiiai 
kams pakehmui derliaus tonu trąš g milionai 
dvigubai ar trigubai. stiltiniu“ pemento, 60‘tūks-

Vėl apatitas ir pridėjus alumino _ tai
kokso kombinatas gauną ; ?ei§ki kad tiktai aminiai 
fosforo ruksties. Ir po vi- ch k_ d milion t 
sos eiles sudėtingų procesų, ež ki Kan- 
gauname dvigubo superfos- dalakštos uostą. Bet 90-100 

r-! i v. , . [kilometrų randasi apatitai.600 tūkstančių tonų dvi-|A Uai ir nefelinas eis ne 
S”P"k 0S? £a: tiktai š. ch. k. per Kanda-

lakštos uostą; jie eis į de
šimtis jūrinių ir upinių uos-

Kalkės smulkinamos, džio
vinamos, malamos ir sumai
šomos su nefelinu. Paskui 
dideliuose sukamuose 75 me- 

>trų ilgio pečiuose—statomi 
’SSSR pirmą sykį—eina vie
nas iš svarbiausių procesų. 
Tas viskas šildoma tempera
tūroje 1,200 laipsnių. Po to. 
šitas mišinys cheminiai va
lomas ir dar perėjus ke- 
liems procesams gaunamas; pradeda dirbti Nivgress an- Į 
aluminas.

Ir tokių 60 tūkstančių to- .tarnaus š. ch. k. ir Chibino- 
nų per metus! Bet ar tik- gorską. Bet po metų-kitų 
tai vieną toną alumino išeik-, tos energijos jau neužteks 
vojus, 13 tonų žaliosios me- pačiam kombinatui. Vietoje, 
džiagos, dar neskaitant di- kur Niva įbėga į Šaltąsias į 
delio skaičiaus elektriškos jūras, bus pastatyta Niv- 
energijos, gazų ir t. t.? Igress 3-ji, galingumu 135

Ne, ne! Aluminas — pa- tūkstančių kilovatų.
| grindinis produktas. Apart j š.. ch. k. pareikalaus di- 

to dar gauname kitų pro- i delį skaičių garų. Pagami- 
duktų. Rezultate valymo | nimas vieno tono alumino 
gaunama rūgštis ir šlammo.! reikalauja 12 tonų garų. Pu-

WORCESTER, MASS-

3 Didelės Dovanos Prie įžangos Tikieto

ir kitais liaudies ūkio prie
taisais.

Kandalakšta taps šiauri
niu sovietiniu uostu pirmei- 
linės reikšmės. Beveik kas
dieną, ateidinės garlaiviai 
su kalkėmis iš Archangels
ko ir anglimis nuo Špicber
genu, sąlos. , . . ■

Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais loš

Base Bali

Risis J. Bago- 
čius su Charley 

’ Vasil kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galuper

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLER C O., 1213 N. Broad S.b, Philade Iphia, Pa.

mins Š. Ch. K. Gaunamas 
I kombinate termofosfatas ir

i * 4- 1 1 * * * 1 * 4- tu Sovietų Sąjungos. I
ketvirtadaliai imhono tonų Atidarant Baltijos-Baltų- 
genausių trąšų Ar žino' • jQ kanal su fosfa. 
pasaulis tokią didelę gamy- tą galima bug gabenti i§

‘ .... , Kandalakštos į Bakų. Gar-Pagaminimui vieno tono laivig eig atšiaurgs iki 
alumino reikia 1,500> kilovat-1 at žos. 0 iškasus kana.
valandų elektros. 1933 met. j lug tarp Volgos ir Dono> 

jtroji, kuri pirmoje eileje ap-|mg Kandalakštos uosto dar 
daugiau padidės.

WORCESTER, MASS.,
<♦>

1934 metais turi pradėti 
1 dirbti pirma eilė įmonės ga- 

? I minimui alumino.
Ir tais metais šalis jau 

turi gaut aluminą paga
mintą už >speigii;ačio. ,| 
; Nežiūrint visos eilės ne; 
dateklių, statyba, višgi ple^ 
čiasi ir paskirtu ipartijos 4r. 
valdžios laiku ;kombinatas 
pradės davinėti gaminius^ 
Sovietų Sąjungai. ? Vf'

i / K. Matulaitis
Leningradas

, 1933, 29 gegužio

f i

RENGIA AIDO CHORAS

Seredoje, Rugpjūčio (August) 23 d., 1933
OLYMPIA PARK

Pradžia 7:30 Valandą Vakare. 
Bus Užkandžių ir šokiai

- - 25 CENTAI
Kviečia visus Rengėjai

ĮŽANGA

<♦>

<♦>

<f>

<!>

<f>

>

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

2. ELEKTRIKINIS ĘANJO LAIKRODIS^ 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanojo, John Butėnas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa. , (

Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.
420 So. St., Phila., Pa.

Nedėlioję, 3 Rogsėjo-September, 1933

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

• V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtes.

? • ° :: t‘ • - • ,' *
( , VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:

1331 So. 2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
St., Ęhila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, L-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12vai. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

■ ■ ■■ '

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

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir turtinga.

KELRODIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko bus ai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie myię 
ir pusę*už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit j Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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BENES-šUKIENĖ .‘A”;
ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į DARBININKŲ TĖVYNĘ

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS tų, o ateinančiu laiku jis žiū

yra ant tiek išsilavinę, bet labai daug tokių 
galima rast.

Labai įdomu buvo mums žiūrėt, kaip šio 
laivo darbininkai lavinosi apsisaugot mA 
nuodingų dujų laike priešo puolimo. Stai
ga netikėtu storu balsu pradeda baubt lai
vo švilpukas. Iš visų kampų, kur katras 
.buvo, pradeda bėgt visu greitumu visi lai
vo darbininkai, maskom nešini. Vieni jad 
užsidėję dujų maskas, kiti bėgdami dedasi. 
Ypatingas reginys, pirmą sykį teko man 
matyt. Ant buržuaziškų laivų, nieko paną^ 
šaus nebūna. Labai keistai; žmogus i atro
do su tokia dujų maska. Akys didelės, 
stiklinės, < kaip torielkaitės, guminis audek
las aptraukia visą galvą, d riub burnos iki 
nugarai eina stora, kaip žmogaus ranka, 
triūba. Ji tokia lanksti, iš šmočiukų sur 
sidedanti; ant kito, jos galo, kuris pasibai
gia šone, yra nedidelė dėžutė su oksigenu; 
Iš tos dėžutes žmogus traukia oksigeną, o 
sunaudotą kvapą išleidžia per tam tikrą 
skylę palei burną.

Kada žmogus kvėpuoja, tai girdisi toks 
ypatingas knarkimas, o kada daug sueina 
į daiktą, pasidaro čielas koncertas. Neži
nant kame dalykas, pasitikus žmogų su to
kia maska, galima išsigąsti. Tokius bandy
mus mūsų laivo darbininkai darė veik kas 
dieną, kartais po du ir tris sykius į dieną. 
Juos šaukiama kai kada ir ūaktį, prikelia
ma iš miego, visai netikėtai; tai daroma 
todėl, kad išmokint darbininkus greit apsi
gint nuo nuodingų dujų, jeigu priešas ne
tikėtai užpultų. Jie subėgą vįsi į vieną vie* 
tą, kiekvienas turį šavb .paskirtą vietą ir 
darbą. Jei katras negana greit atbėga ar 
visai neatbėga, tai gauna bąrt, o kai kada 
ir baust. Prie to mokinamia, kaip gelbėti 
tuos, kurie nespėjo užsidėt maską ir liko 
užnuodinti dujomis. Mačiau, kaip nešė 
vieną jūreivį, neva užnuodintą, ir gelbėjo 
jį, gaivino. ' ’ . t, , > .

Taip tai Sovietų darbininkai, apart kas
dieninio darbo, turi ,dar vargt, mokintis 
apsigint nuo plėšriųjų kapitalistų, puolimų; 
turi visada būt ant sargybos, nes nežino, 
kada ir iš katros pusės priešas gali užpult. 
Tą.t turi daryt visi Sovietų darbininkai. 
Be to jie mokinasi ginklus vartot ir įvairius 
kitus karo muštrus, kad, kapitalistam už
puolus, galėtų apsigint.

Apart šito muštro, mūsų laivo darbinin
kai turėjo bandymus, kaip gesint ugnį, lai
vui užsidegus, ir kaip užtaisyt skylę laive, 
jei būtų pramuštas ir vanduo pradėtų eit 
į vidų.

Labai įdomu buvo žiūrėt į tas visas repe
ticijas, iš ko galima buvo pasimokint ir 
pačiam.

Du nesmagūs dalykai atsitiko‘mums va
žiuojant ant Sovietų laivo: vienas tai fine 
iš mūsų grupės susipyko su kita motere 
slavoke. Sako, būk ta slavokė valgiusi čes
nakus, ir todėl ta fine negalėjusi miegot 
visą naktį delei to kvapo. Ji nuėjo su vy- 
tu pas laivo kapitoną ir reikalavo, kad jai 
duotų ? atskirą ; kajutą su vyrų. Matomai 
ne tiek tas česnakas kenkęs, kaip ji norėjo 
sykiu su vyru turėt kajutą. Kadangi treJ 
čioj klasėj nebuvo vietos, tai keletą Jaunų
jų pionierių perkėlė į antrą klasę, d jiem 
davė' tą kajutą, tada fine Jautėsi .’ paįtenT 
kinta. . > . ■ ■ • j • ‘ ■ H

Man atrodo, kad ta pora finų ne ilgai pa
bus Sovietų Sąjungoj; bėgs jie greit atįak

Kitas dar bjauresnis dalykas atsitiko, tai 
kad drg. Litvinovo moteriai kas tai payogė 

smagi. Laivo darbininkai labai draugiški; Ifontaninę plunksną. M 'fešg,1 ^ŽOjo' aiit 
nuolat mus šnekino, pasakojo apie visokius sta]iųk0 jr dingo. Tas padarei mltnife viJ

. (Tąsa)
Sakė, kad po revoliucijos Sovietai veik 

neturėjo jokių laivų, nes daug jų nuskan
dino karo laiku, o kas liko, tai baltagvar
diečiai pabėgdami išsivežė į kitas šalis, 
kaip Franci ją, Angliją, Japoniją ir kitur. 
Po Spalio Revoliucijos Sovietai pradėjo sta
tyt savo laivus, ir dabar jau turi suvirš- 
100 garlaivių įvairių rūšių. Sakė, kad pas
kiausia statomuose laivuose bandoma- 
įrengt taip, kad kapitonas valgytų sykiu su 
laivo darbininkais ir pasažieriais, o dabar 
jis valgo su pirmos klasės pasažieriais. At
eityj bus vienodas maistas visiems ir visi 
kartu valgys. Nors kapitonas dar valgo 
pirmoj klasėj, bet jis labai populiarus ir 
paprastas. Apsirengęs visas juodai, juo
da be kazirko kepure ir vaikščioja po visą 
laivą. Nueina į trečią klasę, atsisėda ant 
dėnio su laivo darbininkais ir kalbasi po 
kelias valandas, o vaikai Pionieriai šokinė
ja apie jį ir vadina jį: “draugas kapitonas”. 
Ant buržuazinių laivų kapitonas rokuoja- 
mas didelis ponas, laivo valdonas. Jis su 
bile kuo nesikalba ir mažai kas jį mato. 
Sovietų kapitono pagelbininkai geriau ap
sirengę, kaip pat kapitonas. Pagelbinin
kai baltomis kelnėmis, mėlynu švarku, bal
ta kepure. Ant rankovės 3 auksinės drū- 
žiukės užsiūtos, tai pirmojo pagelbininko, 
antrojo—2 drūžiukės, o trečiojo—viena 
drūžiukė; kapitonas visas juodas.

Kitomis dienomis kapitonas vedžiojo Pio
nierius po mašinų kambarius ir aiškino, ką 
katra mašina daro, kam ji reikalinga. Aiš
kino įvairius laivų įstatymus bei tvarką. 
Taip, kad tie vaikučiai nuolat mokinami, 
lavinami. Jie sykiu žaidžia ir mokinasi; 
tokiu būdu, kol jie užauga, jie patampa pil
nai inteligentiškais-kultūriškais žmonėmis. 
--Teko man būti jų susirinkime. Jų prižiū

rėtoja pabarė vieną vaiką ųž jo negražų 
pąsielgimą, o tas vaikutis skko?: “Ąha, Jp-į 
itftkas blogiau padarė kaip aš, o jūs mane 
dMugiau barate už jįfAj Prižiūrėtoja jam 
atsakė: “Jonukas yra už tave jaunesnis, jis 
nesenai prisirašė prie Pionierių, todėl jis 
dar nežino tiek, kiek (tu žinai, už tai jam 
tab labiau atleistina, kaip tąu. > Tu esi jau 
išlavintas vaikas, todėl iš tavęs daugiau 
reikalaujama, kaip iš Jonuko.” '

‘{Toliau ji pastatė vaikam šitokį klausimą: 
“Jei komunistas padaro ką nors blogo, ir 
bepartyvis, šiaip darbininkas padaro tą pa- 
tįjologą, katras iš jų bus kaltesnis, komu
nistas ar šiaip darbininkas?” Visi vaikai 
viėnu balsu atrėžė: “Komunistas.”

♦Jr ji jiem aiškino toliau: Sako: “Komu
nistas yra labiau susipratęs, labiau pažen
gęs, labiau išlavintas darbininkas, todėl jis 
datigiau prasižengia, kada ką nors blogo 
padaro, ne kaip šiaip mažiau išlavintas 
darbininkas. Taigi iš komunisto daugiau 
reįkalaujama, ir jį daugiau baudžiama už 
bite prasižengimą.”

Sovietų Sąjungos vaikai mokinami, kad 
komunistas turi būt pavyzdžiu visiems kf- 
tięins darbininkams savo pasielgimais, nes 
jis. stovi pirmose proletariato eilėse, todėl 
jiš turi vadovaut kitiem darbininkam; turi 
rodyt jiem kelią prie pasiliuosavimo.

Liepos 5 d. laivo valdyba davė mums ge
rą-’atsisveikinimo vakarienę: sriubą, kep
tos žąsies su šutintais kopūstais, bulviuj 
vaisių košės ir kavos. Visą laiką valgis 
bUpo neblogas, bet paskutinę vakarienę vi
sada duoda geresnę. Kelionė buvo gana

3

Sovietinis ūkis' duos dau-i Kad pravesti šią pragramą, 
giau javų, negu reikalavo šiaurinė Kaukazija sumobili- 
įliaudies komisariatas ir Cen
tro Komitetas. Liepos 13 die- 
r(ą buvo padidinta kvota nuo

3,333 tonų iki 425,000. ' Bet
šiauripio Kaukazo ūkis duos 
5pO,6ėO tonų 'javų.

D n iįe p r b petrovsko Mėsos 
Trustais: JitoĮo 16,666 tonus 
grudų vietoj reikalautų 7,950 
tonų; ytodinjasi, dagiau duokš 
da, negu planas rėi^ldųj'aj.) 
Datensk Pieninis Truštas : tik-' 
rainoj,—r-praneša. Komisariatas, 
—prirengs jay^ nuo ( valstybi
nio. ūkio 16,666 tonus. Liepos 
13 d. planas reikalavo tik 
6,666 tonų. Tai du kartu dau
giau, negu planas nurodo.

' i i ( i ; i t •

Volgos Vokiečių Kolonija

Pranešimas sako, kad Vol
gos Vokiečių Respublikoj ja
vų nuėmimas ir kūlimas eina 
visu smarkumu. Nuimta kvie- 
čiąi nuo 37,000 hektarų ir iš
kulta, taip pat padaryta su ru
giais. Marienthal Distriktc 
21,500 hektarų rugių nuimta 
ir iškulta—80 procentas visų 
žieminių javų. Jagodno-Po- 
lianski ir Pokrovski distriktuo- 
se pusė rugių ir žieminių kvie
čių nuimta nuo laukų ir iš
kulta. Abelnai progresas vi
sur eina visu smarkumu.

'Planas Del Žieminių Javų

Kuomet kūlimas žieminių 
javų eina sėkmingai visoj ša
lyje, valdžia pateikė planą, 
kiek lauko turi būti apsėta 
žieminiais javais 1934 me
tams. 38,010,000 hektarų tu
rės būti apsėta sovchozų ir 
pavienių ūkių. Sovchozai tu
rės apsėti 27,815,000 hekta
rų, o payiėniai 6,780,0į)0 hek
tarų ir Valstybinis ūkis, 3,414,- 
9^j,helftarų. , .

Iš tos sumos 12,600,000 hek
tarų dėlėj kieminių kviečių; iš 
tų apsės kolektyvis ūkis 9,- 
630,000 hektarų, o likusią da
lį pavienių ūkis.
7 Milio^ąi Knygų Kas mėnuo 

oši’oj srityje padaryta di
džiausias progresas. "

1932 metais galėjo atspaus
dinti knygų į mėnesį tik 750,- 
000; dabar gi 7 milionus kny
gų atspausdina.

Komunistų Partijos tarimas 
buvo, kad būtų išleista 15 mi- 
lionų ir pusė knygų-vadovėlių 
nuo kovo 15 iki liepos 15; bet 
per tą laiką atspausdinta 21 
ir pusė miliono. Našumas ; 
padidėjo 10 kartų; darbinin
kų skaičius padidėjo nuo 
3000 iki 5000. Visoj šapoj 
padaryta nuodugnus perorga- ( 
nizavimas.

zavo 4,000 miesto darbininkų ; 
1,000 išsiuntė į kolektyvius 
ukius už sekretorius, 1,000 
Partijos brigados organizato
rių ir 4,000 Jaunųjų Komunis
tų, suorganizuoti Pionierius dė
lei apsaugojimo javų nuo va
gių.

Surasta Alįejus No va j a 
; Zemlia
l

\ Geologai surado saloj N o va
ja Zemlia aliejaus rytinėj jos 
dalyje. Sala randasi palei 
šiaurinį . pakraštį Sovietų Są
jungos. Taipgi manoma, kad 
ten yra cinko ir vario.

monstracfjoms leidimas.
Baigiantis šiam mitingui, mū

WORCESTER, MASS.
Aug. 22 įvyks TDA 13-tos kuopos 

susirinkimas 8 vai. vakare, ant 29 
Endicott, St. Visi nariai dalyvauk^ 
susirinkime, nes yra labai svarbių

dajykus. Sovietų laivo darbininkai labai 
skjriasi nuo kapitalistinių laivų darbinin- 
ki£ Sovietų darbininkai kur kas augščiau 
stdvi politiniu ir abelnai išsilavinimu. Pa
prastas matrosas, sunkaus darbo darbinin
kai, o pašnekėk su juo, jis labai plačiai ap
sipažinęs su viso pasaulio politika. Gali 
kalbėt apie ką tik nori; jis viską žino, vis
kuo intęresuojasi, ir labai nuosekliai pro
tauja. Todėl smagu su tokiais darbinin
kais pakalbėt, laikas kaip bematant prabė7 
ga. Žinoma, ne visi Sovietų darbininkai

sų kalbėtojas nurodė, kad šį 
sykį neužsimoka demonstruoti 
todėl, kad dalyvauja daug 
moterų su mažais kūdikiais 
ant rankų; reikia jas šį kar
tą apsaugoti su mažais kūdi
kiais nuo tos žvėriškos polici
jos. Taip ir buvo padaryta. 
Nedemonstravo.

Mitinge buvo ir Jąunųjų 
Pionierių, kurie uždainavo ke- 

j lias revoliucines dainas, O'ant 
i galo, tai ir visa publika sykiu 
sūdą į'n a v o Internacionalą. 
Taip ir užsibaigė.

Žemaitis.

Ašarų Gazai Knygyne
Naujas Kelias Vandeniu 
i I I ■ , • » ‘Kijev-Cher.son vandeniu ati

darytas kelias. Reguliariai 
pradėjo eiti gariniai laivai nuo 
Kijevo į Chersoną liepos 19 d. 
Tai buvo pirmas garlaivis 
“Chubar,” 1____ _____ __ __
svarbi vieti. “Chubar” vežios į dėjo vartyti, staiga iššovė 
pasažierius. i “revolveris” ir visam kny-,
Maskvos Darbininkai Liuosno-J. gynė prisipildė ašarinių ga-{ 

zų. Skaitytojai turėjo neš-{ 
: dintis laukan, verkdami... i

dalykų aptarti.
Fin. Sekr. D. Lukienė.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas bus 

trečiadienį, rugpjūčio 23 d., Lietuj 
vių Piliečių Kliube, 7:30 vai. vakare.

Visi malonėkite atsilankyti, ne's 
yra labai daug svarbių aptarimų, 
taipgi ir duokles pasimokėkite už 
šiuos metus. Ateidami atsiveskite ir 

vieną naują narį. - z
Sekr.

(196-197)
„ ■      ■ . —.„L

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisvės” Pikniko* 

Susirinkimas
Ateinantį ketvergą, 24 d. rugpjū

čio įvyks “Laisvės” pikniko visų or
ganizacijų ir komisijų susirinkimas, 
8 vai. vak., 995 N. 5th St., Phila. 
Siame mitinge dalyvaus ir drg. P. 
Buknys.

Visų organizacijų nariai yra ragi
nami būtinai dalyvauti šiame susi
rinkime ir atsiteisti už parduotus ti- 

Labiausia reikia stengtis
. Ant šio

PO

CHELSEA, Mass.—Rug- kietus Labiausia reikia 
pjūčio 17 d. Čia viešam kny- parduot tikietus ant busų. 
gynė tūla moteriškė paliko 
savo krepšelį. Kuomet kny- 

kuris suvedė tas dvi! gyno užveizda paėmė ir pra-

riai Važiuoja į Ūkius
Atsišaukimas valdžios 

darbininkus, kad gelbėtų vals
tybiniams ūkiams ir kolekty
vams nuimti javus nuo laukų Į 
gavo gerą atjautimą.

Maskvos darbininkai liuos- 
noriai organizuojasi grupėmis 
ir važiuoja į John Ileed Ūkį 
pagelbėti nuimti javus nuo 
laukų. Važiuoja įvairūs me
chanikai, Specialistai,
grupės darbininkų tapo suor
ganizuota {per “Moscow Daily 
News.” Tas rodo, kokiais 
tampriais ryšiais miesto darbi
ninkai yraį surišti su ūkio dar
bininkais. '

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

susirinkimo turėsime išrinkti darbi
ninkus delei pikniko. Kiekvienas 
narys turi gauti darbininkų; visi 
stcngkimes būti susirinkime.

Turėsime parūpinti ir nakvynių. 
„ .. Bus raportų ir planų. Visi'budėkim 
Kelios l jr užbaigkim darbą tinkamai.

n Komisija.
(196-199)

M. Ž-
(Sulig “Moscow Daily News”)

■ ( I į. 1

PORTLAND, OREGON
* • • . I, ' j

Kaip žinoma, rugpjūčio 1 
d. yra tą diena, kur viso pa-J 
šaulio darbininkai demonst-• 
ruoja prieš kapitalistinį karą, 
už Sovietų Sąjungos apgyniT 
mą.

Taip ir mūsų mieste buvo 
surengta demonstracija, kuri 
prasidėjo 7 vai. vakare Plaza 
Parke ir tęsėsi iki 9:30 vai. 
Demonstracijoj buvo skaitoma 
publikos virš 3,000. Buvo ke
letas kalbėtojų. Vyriausias 
kalbėtojas buvo Fred Walker, 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
rys. Jis savo kalboje nurodė, 
kad viso pasaulio kapitalistai 
rengiasi karau, kuris gali iš
kilti bile laiku. Tad mes,Į 
darbininkai, turime organizuo-V 

Kur pirmiau vie- įįs> kad karui užėjus žinotu- 
na mašina susiūdavo ; 30,000 me ug ką įr prieš ką kariauti 
knygų, tai dabar ta pati ma- (prieš kapitalistus), 
šina’ susiuva 320,000 knygų.
Dirba vietoj dviejų tris pamai- publikos: kas norite demons- 
nas. Visas šis paspartinimas truoti 
vestas pačių darbininkų. Nuo'_____

kovo 15 iki liepos 15 darbi- (iškėlė rankas, kad reikia de- 
ninkai susiuntė 1000 patari- monstruoti gatvėmis. O mies-

Baigiant kalbėti, užklausta

gatvėmis, pakelkite
rankas. Ir apie 500 žmonių

1 mų, kaip pagreitinti darbą. 60 iį0 valdžios leidimo neturėjo,
•’ nuošimčių jų liko priimta. !nes miesto majoras Carson =

Tą darbą atlieka Naujau- {pasakė, kad jis darbininkams J 
sios Mados 
kvoj. V

Rądio
Daugiau ir daugiau Soviė-

prįšideda' prie šalyj vedamų 
ęhktynių Totorių ' 'Respubli-

• 1- ' • _ t. ... -J l • >

Carson j

Tuoj aus gaukite
.» Šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostitucija, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

236 pust, rašto, su paveikslais, 
Kražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS, p*? «»•
NEW YORK. N. Y. *

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

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

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

siems labai daug nesmagumo. Mat, ant 
Sovietų laivo, nežiūrint kokia klase važiuo
ji, gali vaikščiot po visą laivą, kur tik nori. 
Gali nueit į antrą ar pirmą klasę Jr sėdėt 
ten nors visą dieną. Skirtumas tik tame, 
kad valgai ir guli trečioj. Todėl labai 
daug trečibs klasės keliauninkų.-t.seŪej oįpir-į 
mos klasės kambariuose per dienas, ir ten 
ta plunksna dingo. Nežinią, kas tą kiau
lystę padarė, bet’ spėjama buvo ant keleto 
finų, kurie ten nuolat sėdėdavo. )

(Daugiau bus)

Spaustuve Mas- .niekados neduos leidimo de- 
'monstruoti, ir įsakė policijos ] 
viršininkui Lawsonui, kad tu- 

/ retų tą (dieiną daug policijos
• ir gasinių bombų. Taip Laws- 

tinių resphblikų ir provincijų 01į jr padarė.
□rįšideda' prie Šalyj vedamų Policija' buvo visą laiką ap- 
ėhktynių^ Totorių ' Respubli- supus demonstrantus ir tik

kad kuo greičiaus nuėmus“{sukinėjo savo buožės. Taipgi 
jąvus nuo laukų ir iškultos ' buvo dar atvežta kulkasvai- 
jųos jr pristačius grūdus vai’-’įžių ir vežimas ašarinių bom- 
džiai. . . ' bų. Tai dar pirmą sykį man

CharkoVo provincija priėmė teko matyti tiek daug polici- 
iššatokimą į lenktynes šiauriiiio jos ir taip apsiginklavusios 
Kaukazo ant sekamų punktų: prieš darbininkus—suskaičįau

1. Pagreitinti nuėmimą ir iš-Į su virš 100 policijos.
kūlimą javų nuo valstybės Kai publika nubalsavo de- 
ukią ir kolektyvu. , . . s .. {monstruoti gatvėmis ir Čia

2,. Kuo greičiausia pristatyti ’ pat' stovėjo policijos galva,— 
javus valstybei ir padėti maši-'kalbėtojas jo užklausė, ką jis 
nas į tvarką pirmiau negu vai- mano daryti. Policijos virši- 
džios nustatyta diena. . ninkas tad pamažu prisiarti-

i 3.’ Gauti daugiau grūdų nuo no prie kalbėtojo ir pradėjo 
'hektaro, taupiau suvalant irdavo kalba prašyti darbinin- 
kliliant javus.

Mitingai

Policijos virši-

Jkų, kad šį sykį nedemonstruo-

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

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybų, kapitalo 
šalių gyvenimų; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po- 

, litįkos klausimais.
“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo

je, Amerikoje i ir kitur.
“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 

“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

kiekvieno klasiniai susipratusio darbininkOj SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalų” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

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

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

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

atskiras egz. 10 centij.

Išsirašyti “Priekalą” • ir visais 
reikalais kreiptis:

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

Amerikoje “Priekalą” galima iš
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletas ui 
1931-32 metus.



Pimadienis, Rugpj. 21,1933 laisH1 ri !

industrijoj.
trustai buvo
kaipo unijų

Plieno baronai ir 
išdirbę reputaci- 

daužytojai.

3. Amęrikos. Darbo Federacijos, 
vajus plieno darbininkų organiza
vime nedavė jokių rezultatų. Dar
bininkams buvo vien tik pralai
mėjimai. Net ir to laiko darbo 
unijos pradėjo prarasti pasitikėji
mų savimi. Taip tvirtai buvo su
siorganizavę bosai, kurie, apsistatę 
ginklais, išnaudojo darbininkus, 
darydami sau didžiausius pėlnnus.

2. Toji reputacija dar labiau pa

augo, kuomet bosai sutriuškino 

budavojimo, plieno, ežerų matrosų, 

rūdos kasyklų ir plieno darbininkų 

streikus McKees Rockse, Bethle- 
heme, ir Youngstowne.

4. Bet khda pasaulinis: karas tę
sėsi ir vėliaus Jungtinės Valstijos 
prisidėjo prie skerdynių, dalykai 
persimainė, ir, palengvino dalykus 
darbo unijoms, Reikalavimai ka
reivių ir amunicijos padarė trū
kumą darbininkų.

“MES ATLIKOM SAVO DALĮ”

1919 Metais Plieno Darbininku Streikas - sraižimį bAN , rico
(Sulig Wm. Z. Foster1© knygos—“1919 Steel Strike.”)
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versiteto viršininkus delegaci
ją protestu ot prieš negrų dis- 
krirninącljąj rtai delegatams 
dirbktęrtUs C?oss per ajklis me
lavo, būk neUa. daromd škir
tum© tarp negrų ir baltųjų.

Hitlerio Ištremti Profesoriai 
—Naujame Universitete

s

1.

Penktas Puslapis

gali imli 
teoriją ir

Blumbergo

Iki to laiko, kaip pereitas pa
kulinis karas buvo prasidėjęs, 
atrodė, kad nieko niekad nebus 
galima organizuotai atsiekti plie
no 
jų

BALTIMORE, MD.
Veik visose stambesnėse 

krautuvėse ir dirbtuvėse maty
si Roosevelto NRA planą ir 
mėlyno vanago paveikslą su 
parašu: “We did Our Part.” 
Vadinasi, jie pasisako, kad jie 
priėmė Roosevelto NRA planą 
ir įvykino gyvenimai), tai yra 
sutrumpinti darbo valandas, i 
pakelti darbininkams algas, 
priimti daugiau darbininkų į 
darbą.

Iš lauko pusės atrodo, kad 
tai didelis ir geras darbas bu
vo atliktas, nes darbininkai 
gaus darbų. Bet tuomi labai 
apsivilsi. Jei tu nori gauti 
darbą, tai eik nuo pat ryto 
iki vakarui nuo fabriko prie 
fabriko, o negausi jokio dar
bo.

Vienok Roosevelto demago
gija suklaidina gana f daug 
darbininkų. Daugelis mano, 
kad Rooseveltas vis tiek daro 
gana gerai, kad jis rūplfūfcsi 
darbininkų reikalais, o nė 
turčių. Tokis' darbininkų ma
nymas yra labai klaidingas.

Gold Dust Co. turi įsidėjus 
lange NRA planą su mėlynu 
vanagu ir užrašu: "We Did 
Our Part”. Bet įeik į tą 
fabriką ir paprašyk darbo, 
gausi ve kokį atsakyma! “Mes 
neimam daugiau darbininkų; 
nereikia jokių pagelbininkų”.

Eik į kitą fabriką, “Stan
dard Sanitary MFG Co; gau

si biski skirtinga atsakymą. 
Čia taip pat yra lange ir ant 
durų užkabinta “We 
Our Part”, tai yra NRA pla
nas. Gausi atsakyma: 
sų fabrikas yra nuo senai už
darytas ir mes neimam jokio 
darbininko, ir nesimato, kad 

* bus galima greitai atidaryti 
dirbtuvę.

Eik toliaus, į Western Elec- 
*lric Co., ten gausi sekamą at

sakymą. “Mes neimam jokių 
darbininkų ir nesimato, kad 
bus greitai galima imti

did

Mū-

ja. Minima žinutė yra imta 
L. Prūseika sako savb “N. 

iš papasakojimo. Kas išva
žiuoja?—Partijos narys. O 
kaip ir kada į partiją įstojo, 
neiškamantinės gi žinios ėmė
jas, ant greitųjų rašydamas 
pranešimą. Bendras gi su
pratimas toks, kad partijos 
nariai abelnai yra (arba tu
ri būti) tarp veikliausių są
moningų darbininkų, žinios 
tonas priklauso ir nuo to, kur 
žmogus sakosi, kokiose organi
zacijose dalyvavęs ir ką vei-

krizis eis gilyn, o darbininkų 
išnaudojimas eis didyn, didės 
badas ir skurdas.

Roosevelto tikslas yra pa
gelbėti fabrikantams, ir jis 
jiems padeda daugiau išnau
doti darbininkus. Jeigu ir 
pakeliama kaip kur keli 
centai algos darbininkams be 
reikalavimo, tai tik dėlto, kad 

i kompanijos bijosi darbininkų 
kovų, streikų. Prie to, dole- kęs. Sunku tokiuose atvejuo- 
rio vertė nupuolė žemyn. O j se visuomet išvengti netikslu- 
pragyvenimo kainos vis brang-' mu. 
sta. Baltos duonos svaras pa-! 
kilo pusantro cento. Taip '

i pat ir kiti reikmenys kyla.
Darbininkams vienintelis bū

das tėra tai organizuotis į re
voliucines unijas ir kovoti už 
didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Bedarbis

i Pasveikinimui Komunistų 
Partijos Aukų Jau Gauta 
$120.94

Komunistų Partiją materialiai, 
prašome kuo veikiausia pri
mesti aukų.

“Laisvės” Administracija.

BALTIMORE, Ml).
Liberalai žymiai palaiko 

socialistų pusę.
Vietos Liberalų kliubas 

d. rugpjūčio 
jas klausime

Diskusijos 
Pratt Free 
kuri randasi
ir Watson St.

Kalbėtojam temoj: “kas tai 
komunizmas? Ir delko gims-

14 
surengė diskusi- 
“Komunizmas.”

įvyko Enoch 
Library dalyje, 
ant Central Avė.

ta kriziai-—bedarbės?” buvo 
Albert Blumberg, kuris yra 
filosofijos daktaru iš Johns 
Hophins Universiteto. \

Pirmininkas,’ kuris atstova
vo Liberalų kliubą, paaiškinęs 
temą, pranešė, jogei diskusijos 
tęsis iki 11:10 vai. nakties.

Perstatydamas pažymėjo, 
jog komunizmas tai “fantazi
ja,” todėl, jo nuomone, kas 
tik mato reikalą, 
balsą ir kritikuoti 
darbą veikime.

Taip po Albert
35 minučių įžanginės prakal
bos pasipylė eilė įvairių klau
simų.

Galutinai numaskavus So
cialistų Partiją, kas žymiai ne
patiko rengėjams ši6 vakaro, 
prasidėjo trukdymas iš jų pu
sės . •

Aiškiai pamatė, jogei jų mi
nima “Komunizmas—Fantazi
ja” virto eile faktų, paimtų j 
iš realaus gyvenimo, ką kal
bėtojas sugabiai prirodė: to
dėl, neveizint daugumo klau
simų, vakarą sustabdė 45 mi
nutėmis prieš paskirtą laiką.

Komunistinio turinio knygas 
uždraudė suvis pardavinėti, 
vaduodamiesi tuom, jog čia 
yra “Laisvo Knygyno” nuo
savybė.

Tas aiškiai parodo, kaip, 
sudarydami bendrą frontą, so
cialistai-! iberalai su valdančią
ja klase, negali atsilaikyti 
prieš komunistinę teoriją, ku
rios vykdytoja gyvenimai) 
šiandien yra Sovietų Sąjungos'' 
liaudis.

NEW YORK. — Steigiama 
“universitetas,” kur mokyto
jais bus 14 Vokietijos profeso
rių, kurie buvo iš savo šalies 
ištremti Hitlerio arba turėjo 
patys bėgti, begelbėdami savo 
gyvybę nuo fašistinių golovo- 
riezų. Naujo universiteto pa
mokos prasidės spalio 1 
New School for Social
search name, kaip skelbia šios 
įstaigos direktorius prof. Alvin 
Johnson, kuris yra darbinin
kiško judėjimo rėmėjas.

Daugeiis Brooklyn© lietuvių^ 
nekantriai valkštihėdhnif paleS 
dirbtuves kas rytas, laukia,! 
kad Roosevelto ‘ “mėlynasis! 
vanagėlis” kuogreičiausiai iš-* 
perėtų daug gerų darbų. BeV 
pasikalbėjus su dirbančiais 
paaiški, kad visose dirbtuvėse 
išdirbiniai kraunami į “ata
ką.” Kai kur ne tik sandė
liai perpildyti, bet ir dirbtu
vės paverstos į sandėlius. Iš 
to viso matosi, kad 
su papuošalu NRA 
pastips, negu perės.

vanagas 
pirmiaus

Vinco Duktė.

VIETINES ŽINIOS

d., 
Re-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Trečiadienio ryte 
streiką Bernard 
Sons, 
bininkai. 
prie Bedford Ave. Streikui 
vadovauja Industrinė Metalis
tų Unija. Bet didesnė i daiv 
bininkų dalis dar tebeklauso 
bosų ir Darbo Federacijos; 
buldogų “spyčių” po policijas, 
apsauga.

išėjo 4* 
Rices and 

sidabrinių daiktų dar-. 
Ant N. 10th St.,, 

Avė.

Prieš Neužsitarnaib 
tus Pagyrimus '

jusų 
kad 

laivu 
Yor-

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Kelios savaitės atgal 

laikraštyje tilpo žinutė, 
liepos 13 d. išplauks 
“Drottingholm” iš New
ko į Sovietų Sąjungą drg. J. 
Kleiza; kad jis yra iš Seattle, 
Wash., kur buvo vienas 
veikliausių draugų.

Kur jo veikimas? Kur 
aidėjimas prie darbininkų

pri- 
ko- 

vos? Kur to žmogaus aukos?
jūs kada matėte jo var- 
kad būtų nors kiek sušel- 
darbininkij kovos reika- 

minėtas jūsų veikėjas?

Ona Vingelienė, 50 metų, 
411 Barbey St., mirė rugp. 16 
d. Palaidota rugpj. 19 d. šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių ; 
apeigom rūpinasi graborius i 
J. Garšva.

Dilgučiai

Prie cukrinės Austin .Ni
chols ir Brooklyn Cooperage 
kas rytas matosi tie patys vęi-* 
dai ir vis daugiau naujų. Pa
sirodo, kad bedarbių eilės ne-- 
mažėja, bet auga.

Draugai bedarbiai! Mato
si, kad mes pono Roosevelto ' 
Vanago nepagausime. Orgą- 

| nizuokimės į Bedarbių Tary
bas ir kartu su visais susipra-* 
tusiais darbininkais kovokime 

bedar-
Juk

Roosevelto skymas “NRA” 
paveikė į darbininkus, ypač 
tuos, kurie žemiau 10 dole
rių savaitėj • uždirbo. Mat, 
jie dabar gauna kai kur po 

113 dolerių, šie iš džiaugsmo Tarptautinė Bedarbių 
Rooseveltą s|u NaRAis į pa- • ryba randasi po num. 61 
dangės kelia. Bet kaip su ' ham Avė., o. po num. 46 Ten 
tais, kurie iki 20-30 dolerių į Eyck St. Lietuvių B. T. WiL- 
uždirbdavo? Mano supratimu, 
ši banga streikų, kurie siau- 

jčia po visą šalį, į tai labai aiš
kiai atsako.

už socialę apdraudą 
biams parazitų kaštais, 
jie mus apvogė.

Tarptautinė Bedarbių Ta-.
Gra-

liamsburge.
Šie antrašai bus labai bran

gūs, nes NaRAi greit bus .
“flop.” ' J. S.

Šiom dienom pasveikinimų 
Komunistų Partijos, jos 14 m. 
sukaktuvėmis gavome nuo se
kančių organizacijų ir atskirų 
draugų sekama j:

LDS 8 kuopa; -Newark, N. ■ 
J.—$2; LDS 24 kuopa, Great i

Kac Tn Gaisin I anti ie niaus> Taip besit4sant, polic- iv udiqu Ldunt Id manas nušauna Maherį.

Kahn-Feldman Dirbtu-į“’;' “XllSXi 
i tai viršininkai 1 organizuotų 
. darbininkus ant vietos. Dabar 
gi viršininkai turi šaikas pa- 

BROOKLYN. — 800 audi- įaužų, dažnai kriminalistų— 
mo-verpimo darbininkų ir dar- jišvyt bei išmušt laukan senus

vės Audėju?

Neck, N. Y.,—$1.00’; K. Gry-Į 
bas, Brooklyn, N. Y.—$1.80; ««v-vCxFhuv uawummu n V- • , . . •
t T)CA Vuotta Grand Ran- bininkių metė darba Kahn and darbininkus, o juos oigamzuot ids Mich.-—1$°LOO^^. Baltru- ■^'e^manl 1,1 dirbtuvėje, - 360 visai nebando. Tankiai atei- 
sis’ So. Seattle, Wash.,—$6.- I Suydam St., pereitą ketvirta- ”a> pagrūmoja “streiku” bet » ’ ' ' . _ . .. . .. _ . » • - v z-J i 1 w t I t 1 i 1 r-i i t vm rtf’ I r /-J

bas, Brooklyn, N. Y.—$1.80;

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE* CARS REPAIRED

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

sis, So. Seattle, Wash.,
55; A. Kaukus. Chicago. Ill., jdienI ir ‘“ėjo i streiką, vado- 
—$8.85; LDS 42 kuopa, West- vaujami revoliucinės Audėjų 
ville, 111.,—$3.85; V. Vilkaus- Nacionalės Unijos. Dirbtuvė 
kas, Nashua, N. H.,—$7.00;,masiniai piketuojama. Strei- 
LDS 67 kuopa, Montello, I kieriai reikalauja pakelti ai- 
Mass.,—$6; B. E. Senkevich, S'as-
Easton, Pa.,—$13.50; S. Pet-! Taigi. O pora mfetų atgal 
kienė, Great Neck, N. Y.,— tos dirbtuvės darbininkės 
$1.83; R. Dannis, Readville,, darbininkai bėgdavo 
Mass.,—$1.00;. A.
Cicero, III.,—$2.40; J. Kazlau, 
Hartford, Conn.,—$2.00 ; 7

ĮChesna, Chicago, 111.,—$3.00; |būdavo primeni 
įW. Cherney, Rochester, N. Y.,; komunistus.
—$4.10; Ona Pauža, Read-i “D. Workerio” Platintojas.
ing, Pa.,—$2.25; M. Yurkshat, I 
Benld, Ill.,—$1.30; W. Ku-1 
lik, Brooklyn, N. Y.,—$1.00;

nei vieno S. Baranauskas, Chicago, 111., 
renkamos;—$1.00; J. K. Navalinskienė, 

Forest City, Pa.,—$2.00; J.

dą, 
pęs 
lūs 
Kiek jis gyveno Seattle, tik | 
vieną kartą buvo atsilankęs i 
į ALDLD 161 kuopos susirin
kimą, ir tik tada, kada jau 
rengėsi išvažiuot.

Iš to geriausio veikėjo nie
kados 
cento, 
aukos
gelba Tarptautiškos draugijos Raulinaitis, Cleveland, Ohio 
reikalams. Jis visada turėjo

negavome 
kada buvo 
streikieriams arba pa

; ir ■' i
Readville, darbininkai bėgdavo ištolo 
Dočkienė, nuo komunistų dienraščio

| “Daily Workerio” pardavinė- 
M.'tojų; nusigąsdavo, kad jiems 

uniją arba

duoda savininkui suprast, kad 
jis galėtų atsipirkt. Gavo ke
lis šimtus dolerių, ir daugiau | 
pas “organizatorius” nei kai- j 
bos nebūna apie streikus bei ; 
pikietus.

Panašus Darbo Federacijos 
raketas nesenai buvo varomas 
ir prieš Williamsbugh Bridge 
Plaza kafeterijas ir tulus ju- 
džių teatrukus.

Stebėtojas-

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

$2.85; J. Yesadavice, New
pa‘ pinigu nusipirkt bonkutę, o ne Kensington, Pa.,—$4.00; LDS 

siteiravus kodėl, ar gi nesdro- paauk\aut draugam, kovojam'A 72 kp., Kenosha, Wis.,— 
ffausi a^ft_,tiem prieš kapitalą; ir tik ta- '$1.00. Viso ' $76.28. Anks- 

Mūsų kompanija prisirašė prie darbininkų .čiau buvo paskelbta $44.66,
labai daug telefonų jos kad gaut šiaip taip>'sudėjus abi sumas pasidaro

TZ.l; $120.94.

Reikia Surinkti $500.00 .
Draugai, “Laisvė” yra pasis-

do ’’prosperity?”
kytną: 
uždarė 
ir dar

t žmonės pradės atsidaryti tel-1 
.. efonus per naują mums nerei-! 
* kės darbininkų. Jeigu dalis iri 

atidarytų, tai mes turime 
“stako” užtenkamai ne tik vi
siems, kur išėmėm sudėti nau
jus telefonus, bet ir daugelyj 
naujų vietų; o taipgi mes tu
rime daug gerų senų telefo
nų, kuriuos išėmėm”.

Šiuos visus argumentus -ga- 
vau nuo darbdavių, kuomuet 
klausiau darbo. Kuomet darb

daviai kalba tokia kalba, tai 
aišku gali būti kiekvienam 
darbininkui, kad gerlaikio ne
bus, darbo nėra. Turėtų 
kiekvienas, kuris dar vis ma- 

F nė, kad Rooseveltas daro ge
ro delei darbininkų, aiškiai 
suprasti, kad yra tai bjauri 
apgavystė. Rooseveltas eko
nominio krizio nepanaikins,

tebSra uždaryti. Kol *įvažh)ot . Sovjetų Sąjungą
Tas žmogus buvo nevertas 

važiuot į darbininkų tėvynę, 
nes gyvendamas čia nesušelpė | 
nei vienu centu tuos, kurie ko-!^Vrusi kvotą surinkti $500.- 
vojo už darbo žmohijos gero-(00. Laikas jau baigiasi. Vi- 
vę. Gaila, kad dafbiriipkų, sos aukos turi būt prisiųstos 
partija išleidžia1 tokius veikė-1 “Laisvei” iki 28-tai dienai rug< 
jus, kaip Kleiza. ’ |pjūčio. Nes pirmą dieną rug-

Dabar visi pijokai ihups į,sėjo—September “Laisvė” bus 
akis sp jaudo ;, sako: ar tai to- j išleista specialiai Partijos ju - 
ki jūsų veikėjai? ibilėjaus reikalais.

*■ « • • • i 1 i'/^/YlA’i'll VYC? TA O C

Labai apgailestauju. T 
“Laisvės” štabas i 
garbę, nežinodamas

FederacjjtJs Raketas iš 
Saliiinu Darbininkų

Industrines Demokrati
jos Lyga Laikosi su 
Prieškariniu Kongresu

WaTAW

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

<

>

<t>

< >

o

< >

)

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

ibilėjaus reikalais. Toje lai*-, 
kad doj6 tilps pasveikinimai ir me.

< > 
<J>

< >

4>

<>
< >
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Socialistų Partijos Pildanty
sis Komitetas pasitraukė iš ko
misijos, kuri ruošia kongresą 
prieš karą. Užtat industrinės 
Demokratijos Lyga panaujino 
savo nutarimą laikytis su prie
škariniu kongresu. Nors di
džiuma Industrinės Demokra
tijos Lygos direktorių yra So
cialistų Partijos nariai, bet ne 
tbkie ramsčiai imperialistinio

<f>
NEW YORK. , — įdomus 

dalykas, kaip Darbo Federaci
jos viršininkai organizuoja 
bartenderius į savo “Barten
ders’ Benevolent and Protec
tive Associaciją.” 
net 
kad 
sau

Kaip Fęderacjja darbupja- .
si, parodys šis nuotikįs,. “Fę-. kapitalizmo, kaip vyriausi Soc. 
dereišlai” pasiuntė savo būk,.Partijos vadai.
tai organizatorių Maherį, į 
Paradise Kliubo saliūną, 
1576, Third Ave. Organizato
rius pareikąlavo iš savininko 
Maxo Luria: išmesk iš darbo 
visus dabartinius bartenderius, 
o priimk tuos, ką mes atsiųsi-

Savininkas sutiko, kad
Į “uni- 

suorganizuo-
o nau

Šį kartą 
policija pasakė teisybę, 
Federacijos vadai daro 

iš to tiktai ^rakdtą?’ 
darbupja-

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

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

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

<♦>

!>

<f>
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atiduoda bizniški skelbjnfai tų bizhie- jo bartenderiai įstotų į 
s kam. kurie norės'paremti mą-|ją”; bet sake: “suorga 

Jeigu jūs visus^tokius veikė- terialiai darbininkišką judėji- kite štai mano vyrus,.
iii yn o ’• nnni Ir i n

jus garbinsite, tai jūsų laikraš- 
čiu nebus pasitikėjimo.

Draugiškai
Senas “L-” Skaitytojas.

REDAKCIJOS ŽODIS.
“Laisvė

jų man'nereikia.”
Kad taip, tai Darbo Fede

racija atsiunčia, savo pikietus

Kaip Niekinamos Negrės 
Columbijos Universitete

NEW YORK. — 200 negrių 
merginų lanko vasarines lekci
jas Columbijos Universitete. 
Bet nei viena negrė nėra pri
imama i studenčių bendrabu
čius; neleidžia joms dalyvauti 
šokiuose su baltaisiais univer
siteto salėse nei naudotis stu
denčių maudykla. Columbijos 
Universitetas turi 4,500 profe- 

atsako- 
ir nei

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Draugijos ir atskiros ypatos 
privalo remti revoliucinį judė- 
jimą aukomis. gurios iŠ prieš saliūną. Policipanas lie-Išorių, mokytojų, bei 
draugijų dar neaukavo, pra- pia pikįetąms eit šalin. Or- mingesnių darbininkų 
šome greit tuomi pasirūpinti, ganizatorius Maher susikimba vieno nėra negro tarp jųjų 

sužiniai < negiria Yra draugų, kurie dar dirba su policmanu ir siekia z iš
žmonių, kurie to neužsitarnau- pilną laiką ir gali paremti Įtraukt revolverį iš jo kiše- tan Kliubas pasiuntė pas uni-

O kada studentų Cosmopoli

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.
i ■ f

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

’ ‘ h



<♦>

<♦>

<♦>

PAJIEŠK0J1MAI
PAJIEŠKOJIMAI

; laikis.
M. Renkevičiūte.

Aido Choro Dramos Grupei

Mary Sutkus, 22 Bloomfield

(195-196)Sutaikymas” i įvyks Aido
• -v, . I

išranda vojimai
PROGA!

jau skelbią, kad gal šį pirma-1 ]andą mašininiams siuvėjams, /■linni IxTioinn otv’nl * i t • i i . • Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

PASIRANDAVOJA
(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

>

slapta vedamų
Whaleno-fabrikantu

Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts

Pasirandavoja patalpa kriaučiškai 
krautuvei vieta, čia buvo kriaučiš- 
kas biznis per 40 metų. Labui tin
kama vieta lietuviai kriaučiui. Ran
da labai pigi. 68,Grand St., Brook
lyn, N. Y. 1

(195-197)

Po susirinkimo drg. J. Yuš- 
ka ir P. Sernan pakalbėjo apie 

lamus gerus lai- 
ištikro ateina ger-

PAJIEŠKAU savo dviejų draugi], 
Vinco ir Antano Poškų. , Iš Lietuvos 
paeina šakių apskr., Griškabūdžiu j 
vai., Šukėtų kaimo. Turiu labai! 
svarbų reikalą su jais, kas žinot,! 
kur jie gyvena * prašau man pra- < 
nešti už ką būsiu labai dėkingas. 
Būtų linksma jei atsišauktų jie pa
tys.
Ave., .Buffalo, N. Y.

susirinkti j ir prie 131 
28th StM kur yra Industri- 
Unijos centras, New Yor- 
Iš čia bus maršuojama į 

demonstraci-

I LICENSES I 
|____ BEER—WINE____ I

js hereby Riven that License No. 
B-3915 has been issued to the un- 
I to sell beer and wine at retail, 
'tion 76 of the Alcoholic Beverage 

(LXbw at 123 Glenmore Avenue, Kings 
' County, New York State, to be consumed 
i upon the said premises.

AFANASEY ONUFRICHUK & FRANK 
ROSINSKY,

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PARSIRANDAVOJA 6 labai geri ir 
parankus kambariai. Yi‘a visi jreiu 
girnai pagal paskutinę madą. Kam-

I bariai randasi geroje vietoje, 31 ž
Milford St. East New Yorke. I «»<« iitwemeyer sis.
Randa nebrangi. Galite kreiptis bi- I Bedford Ave. and So. 5th bt. 
lia laiku pas savininką po antrašu:
499 Milford St., ' Brooklyn, N. Y.

(194-199)

'..į .. ą V

Pirmadienis, Rugpj. 21,1933sestas Puslapis

Eiliniai Dresmeikeriai, Laikykitės! Jūs 
Turite Atmušti Pardaviku Planus

' NEW YORK. — Penktadie
nį po pietų 15,000 streikierių 
moteriškų drabužių siuvyklų 
susirinko į demonstraciją-mi- 
-tingą Union Square. Skar
džiai protestavo prieš Dubins- 
kį, Zimmerrhanną ir kitus ‘šė

mosios. ILGW unijos vadus, 
kad šię vadai veda slaptas;.de- 
irybas su* policijos ex-komisioJ. 
'nierium Whalenu ir fabrikan
tais. Nes kovojantiems siu
vėjams yra suprantama, kad 
per tuos sekretnus pasikuždėk 
jimus vėl yra parduodami 
streikierių reikalai.
- Kalbėtojai Irving 
Cohen ir kiti šaukė 
narius ILGW unijos 
kovoj ir vienybėj su

' Be Narių Žinios “Šutai- k: 
ko’Dresmeikerius • k“s°Ti°

•Sulig naujausių pranešimų,! 
“tires.neikeriai jau sutaikyti” j 
su bosais. Policijos ex-komi-1 

'sionierius Whalen dėkuoja 
iILGW unijos vadams ir fab
rikantams už susitaikymą, už 

. priėmimą NRA Roosevelto 
! p r o g r a m os. “1 
, buvo padarytas, visiškai 
atsiklausiant eilinių siuvėjų. 
Būk tai nustatyta 35 valandų 

laikraščiai, gaudami žinias iš1 darbo savaitė ir alga nuo 15 
Dubinskio-(dolerių per savaitę (valyto- 

derybų, j jams) po 90 centų į va-

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Ateinantį pirmadienį, rugp.
21 d., “Laisvės” svetainėj, 

i Choro Dramos 
ne-'Grupės susirinkimas. Prašau 

į visus punktualiai susirinkti 
ant astuonių vakare.

Kviečiami susirinkime da
lyvauti ne tik grupės nariai, 
bet ir tie, kurie lošimu susi- 
interesavę.

Come on, you youth, join 
our drama group and become 
actors of the workers’ theatre. 
We need you!

Pirm. J. Visockis.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

dienį būsiąs užbaigtas strei-(p0 dolerį valandai preseriams 
^as- . , ,ir iki $45 kirpėjams. Bet di-

Industrinė Adatos1 Darbiniu-! džiausiąs klausimas, tai kaip 
kų Upija ragina . dresmeike-. ILGW ,uniios vadai įr darb

daviai tatai vykdys gyvenime? 
Praktikoje pasirodys, kad 
dresmeikeriai sugrūdžiami at
gal .į darbą nęikiek ne geres- 
nėrhis sąlygomis, kaip pirma.

Dresmeikeriai, nesiduokite 
prisigauti! šiandie iš ryto j 
traukite į streikierių demons- NOTICE 
tracijos susirinkimo punktą i J

rids >kovqti, ’kol jų reikalavi
mai bus'iąitnėti.' O Komunis
tų Partija šaukia šį pirmadie
nį 7 vai. iš ryto visus streikie- 
rius ir pritariančius darbinin
kus 
W. 
nes 
ke.
dideles pikieto 
jas.

Kairiosios Unijos intaka i
streike auga. Daugelyje vietų AtlfWaniaQ
yra bendri pikietai senosios ir I JId HlRICUdlUdb
kairiosios unijų narių. To
kiems pikietams ILGW unijos 
vadai yra priešingi; ir per 
pirmas dvi streiko dienas bu
vo areštuota 30 pikietininkų. 
Policija padėjo Dubinskiams 
išvest darbininkus iš šapų ir 
.ta pati policija, pagal Du-
binskių patvarkymą, areštuo-} nesj0 savaitės į rugsėjo 29, 30 
ja pikietuojančius tas šapas! Į

Per streikierių mitingą 
Bryant Hali senieji vadai taip 
pat pasišaukė .policiją, kuri 
laukan išgrūdo kovojančius 
siuvėjus ir siuvėjas, kuomet 
šie tarp susirinkusių dalino la
pelius, išleistus Industrinės 
Unijos streiko komiteto. Tais 
lapeliais yra aiškinama reika
las visų siuvėjų vienybės, iki 
pat laimėjimui pergalės. La
peliuose dėstoma, kaip NRA 
Roosevelto politikieriai ir U. 
M. W. unijos vadai išvien pa- 
krikdė 60,000> mainierių strei
ką. Pirmas jų žingsnis ' buvo 

dešiniąją uniją padaryt laikiną susitarimą, 
paliaubas; po to' jau buvo 
lengviau suvaryt į kasyklas 
mainierius senomis sąlygomis 
arba dar blogesnėmis. To su
silauks ir dresmeikeriai, jeigu 
nestovės savo reikalų sargybo
je, jeigu neis išvien sut revo
liucine Adatos Darbininkų 
Industrine Unija. Bet džiugi
nantis yra reiškinys, kad vis 
daugiau dresmeikerių pradeda

Potash, 
eilinius 
laikytis

J - „ Indus
trinės Unijos nariais prieš bo-1 
sus, prieš pardavikus vadus 
ir prieš Whaleną, kuris yra 
Roosevelto paskirtas įvykdyt 
šičia NRA vergijos politiką. 
Laike mitingo buvo iškelta 
dideli plakatai su obalsiais: 
‘‘Mes nieko neturime prieš 
ILGW unijbs narius;” “Vienas' 
streikas, vieninga pikieto li
nija;” “Šalin laikiną suside- 
rėjimą!”

Laikinai susiderėti yra tiks
las žandaro Whaleno, fabri
kantų ir Dubinskių-Zimmer- 
mannų, taip sakant, padary
ti streiko paliaubas, arba per- 
taiką; ' pakrikdyti eilinių 
darbininkų kovą ir sudrūtinti 
užpuolimus ant revoliucinių 
dresmeikerių. Tuo tikslu pa
tys fabrikantai žada suorgani- 
zuot į ILGW uniją po DubiriS- 
kio kontrole šapas, kur dar 
unijos nebuvo. Fašistas Wha- 
lehas tam pritaria; ir penkta
dienį jis viešai pasakė, kad 
suorganizavimas visų siuvyk
lų į ILGW 
“būtų galingas ginklas prieš 
komunistus, kurie didina savo 
agitaciją.” Tas jau parodo, 
kad fabrikantams ir Roosevel- 
to-Tammany Hali politikie
riams nėra ko bijotjs iš pusės 
senųjų vadų.

» Tie vadai nori kuo greičiau
siai suvaryt dresmeikerius į 
siuvyklas, nepaisant kokiomis 
sąlygomis, bile fabrikantai ga
lėtų daryti sau pelnus, o uni- suprasti, jog Industrinė Unija 
jos vadai rinkti augštas iš na- yra tikrasis jų vadas.
rių duokles. Ir kapitalistiniai D. V.
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e _ j NOTICE is hereby given that License No.
I Pnpsksrinis ' un^s£medAVo%en beer 'and winT'at 'retaih
! 1 1 flVOMlUI 1111O IWllgl UOMO , un(]er Section 75 of the Alcoholic Beverage

i Control Law at 1068 Rutland Road, Kings 
! County, New York State.
I RUTLAND GROCERY. & DAIRY, Inc.,
I 1068 Rutland Road, r Brooklyn, N. Y.

. NOTICE is hereby given that License No. 
Į N. Y., A-11295 has been issued to the ,un- 
I derfiigned to sell beer and wine at retail, 

under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
' Control Law at 38 Reid Ave., Kings County, 
i New York State.

ABRAHAM COOPERBERG,
! 38 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.
i.
i ------------------- :----------------------
' 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 
County, New York State.

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

NTOTICE is hereby given that License 
No. N. Y. A-D422 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 41 Lewią Ave., Kings 
County, New York State. . , .
JOSEPH FITELSON & SARAH KOVNOR 
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11294 has been issued to the 

undersigned to sell beer apd 'wine at re
tai), under . Section 75 pf the Alcoholic 
Beverage Control Law at 854 Bushwick 
Ave., Kings County, New York State.

PAUL COOPERBERG
i 854 Buahwick Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that,,. License No.
fJ.jY1 B-8850 has been issucįd,td the under- 

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

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. — Pereitą I 
ketvirtadienį prieškarinio kon- i 
greso rengimo komisija nu
tarė atidėt kongreso susirin
kimą nuo pirmos rugsėjo mė-

Į ir spalio 1 d. Kongresas 
įvyks New Yorke.

Atidėjimas daroma tuo tiks
lu, kad daugiau delegatų ga
lėtų atvažiuoti iš užsienių. 
Pav., garsus francūzų rašyto
jas Henri Barbusse dabar ser
ga; be.t per kelias savaites gal 
pasveiks ir galės dalyvaut 
prieškariniame kongrese; Tom 
Mann’ui,' paskelbusiam Angli
jos darbininkų vadui, Ameri
kos valdžia kol’kas neišduoda 
leidimo įvažiuot ą šią šalį, bet 
darbininkiškos organizacijos 
daro spaudimą į Washington© 
vyriausybę ir tikimasi tuom 
priverst įleist Toma Manną. 
Kongreso atidėjimas taip pat 
duoda progos kitiems žymiems 
imperialistinio karo priešinin
kams atvykti į minimą kongre
są.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatru

•J

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad- 

. way, Chauncey 
Street stotisf 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
b t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

187 
228 
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

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd; Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel 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 Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

156
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PARDAVIMAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
REIKALAVIMAI

VIENAI YPATAI $1.50, PORAI $2.50

(194-199)

Evergreen 7-1643

NOTARY 
PUBLIC

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.,

vėm, 
kiem
402

Kreipkis' V.J
Highland Ave.,

188 South 3rd Street 
, 1•} ‘ . Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių khpiniųį patsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasiyažinėjimams.

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

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

Važiuok j “Laisves” Pikniką!
PHILADELPHIJOJE

IŠ BROOKLYNO EIS 4 BUŠAI 
/■'.■> ) > ; t ( ' i į. t i

Nuvažiavimas Ir Parvažiavimas Kainuos: <

KRAUJO SPECIALISTAS
, Gydau ūmias ir chroniikai vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo Ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
i Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo. 11 ryto iki 12 dienų
Telefųnas Lackawanna 4-2180

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

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

| Philadelphiją pasisamdėme 4 busus ant tokių išlygų, 
jei iki 26 d. rugpjūčio susiregistipuos'pakankamas skai
čius norinčių važiuoti, leidžiame visus. Bet jei tiek ne
bus, tai po 26-tai. dienai turėsime atsakyti tiek busų, 
<iit klek truks pasažiėrių.^ Tod41 prašome draugų re
gistruotis be jokio atidėliojimo. Turėsite sau užtikri
nimą ir palengvinsite transporto komisiją.

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

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

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

Tabako Darbininkai Kovoja 
prieš NRA

NEW YORK. — Tabako 
Darbininkų Industrinė Unija 
nuo šiandie paskelbia visuoti
ną streiką cigarmęikerių ir 
kitų tabakinių darbininkų. 
Vienas, prieš ką streikuojama, 
tai kad Roosevelto NRA nus
tato tiktai $12 algos į savaitę 
išlavintiems to amato darbi
ninkams.

i Iš AIDED 24-tos Kuopos ’ 
'Veikimo

- -Viršminėtos kuopos susjrjn- 
kimas įvyko <14 . d. rugpjūčio 
pas draugą Y. Senų narių. ne
daug dalyvavo, bet du nauji 
įprisirašė: draugė A. Raht.ir 
V.r Baltrušaitis. , ,

Kodėl nariai nelanką susi
rinkimų, to aš negaliu;suprast. 

;Man rodosi, kaip nesijaučia 
toks draugas bei draugė pra
sikaltę, apleisdami susirinki
mus šitokiame momente, ku
riuo turėtų kiekvienas darbi
ninkas susidomėti? O čia na
riai darbininkiškos ęrganizaci- 
jos sau , namie ramiai laiką 
leidžia, kada būna kuopos su
sirinkimas.

Kurie dalyvavo susirinkime, 
dalykus svarstė rimtai, ypa
tingai nauji nariai .ir narės 
Bedarbių Tarybos tai • daug 
papasakojo,, kaip jie tdaly- 
vįatijai kovose už ' pašaip'ą be
darbių šeimynoms. .

' > t • ' # A ( V

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
' žyniiai nupiginto^ ant visko. ‘

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

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Ratarnayimas i paujausios 
mados, 1983; metų.♦

Vyrams; nukerpame plauks ir 
apskutame barzdas už 50c,'; vai
kams plaukų hukirpimas 25ę,

Mūsų darbas yra artistiškas.
NOTICE is hereby jriven that License No.

N. Y. A-10376 has been issued to the 
undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 488 Harman Street, Kings 
County, New York State.

EUGENE SCHMID
488 Harman Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given * that License No. I
N. Y. B-244 has been issued to the , 

undersigned to sell beer’ and wine at retail, > 
finder Section 76 of the Alcoholic. Beverage 
Control Law at 131 North 4th St., Kings I 
County, New York State.
JOHN JANAUSKAS & JOHN JUREVICH 1 
131 North 4th St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA lietuviška valgykla, 
kurioj galima daryti neblogas pra
gyvenimas. Pardavimo priežastis— 
savininko . nesveikata. Galima pirk
ti ir pusę, kaipo partneris.

Grand Restaurant,
418 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.
(194-196)

REIKALINGAS PARTNERIS prie 
gasolino stoties biznio “gas filing 

station,” nauja vieta, labai geroj 
vietoj (good spot) bus geras biz
nis aš prityręs prie >to biznio 1 žinau 
ką darau, tik reikia finansų partne
ris. Turi turėt $20Q0, ar 2,500 ir tu
ri būt tinkamas tam bizniui ir ge
rai angliškai kalbėti.
Podziunas, 354 
Ke^rny, N. J.

Telephone Stagg 2^4409 < • /

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Ųndęrtalrery f
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 
' karnai ir už prieinamų kainų

Parsamdau automobilius vestu- 
parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.' ' ‘

NEDALIOMIS
Nuo' 10 iki 12 vai. Ui ryto

Graborius (Undertaker) *. •

Evergreen 7-8738
* » 1 .

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS •

GENERAL CONTRACTORS 
Carpentry, Painting 

Art decorating
> Pertaisome senus namus’ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus 1 ir

. porčius Dengiame tstogus visokiems 
namams
51 Meserolę Street 
Brooklyn, N. Y. ( >

TEL. STAGG 
2-5043

P
.'S z/'z-z/'A.

. ' z
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INCMATHEW P. BALLAS 
(BlELfi USKfiS) 
G R A B O R i U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA, SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius parveŽam iš visų šaliu,' ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. •* TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį , AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( JJGONINĘ IR 

’ -PARVEŽTI; TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. , VISĄIS TAIS, REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGĖRIAŪSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

• arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. llrd St.




