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I “Tikra Revoliucija”.

Gal Darys Muilą iš 
Žmonių.

Mann ir MacDonald.
Kom.Partijos Sukaktuvės.
Pasakė Savo Tikslus.

Rašo KOMUNISTAS
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Tikėsite, ar ne, bet Socialistų 
Partijos vadas Norman Thomas 
savo organe “New Leader” 
(rugpj. 19) NRA vadina “tikra 
revoliucija”. Ir džiaugiasi, kad 
ta “tikra revoliucija” įvykus be 
pasipriešinimo, be kraujo pra
liejimo. Tačiaus, ant nelaimės, 

♦Rooseveltas pagimdęs ne socia
lizmą, bet “valstybinį kapitaliz
mą.” Nežiūrint to, Thomas 
mano, • kad NRA padarė eibes 
gero.

Taigi, Socialistų Partija pa- 
• deda Roosevelto valdžiai gelbėti 

Amerikos kapitalizmą darbinin
kių klasės kaštais.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Granito ir plieno pramonėje 
darbininkas pripažintas nebeti
kęs, kuomet sulaukia 45 metų 
amžiaus. Bostono valdžios spe- 
cialė taryba svarstė tą klausi
mą. Atėjo skundas, kad ap- 
draudos kompanijos paskelbia 

'Jr tų pramonių darbininkus nebe- 
' tinkamais nuo 45 metų ir darb

daviai prašalina juos iš darbo. 
Del tos priežasties Tauntono 
liejykla paleido 42 darbininku.

Bet kur tuos darbininkus dė
ti, kur jie dėsis? Gyvent juk 
jie dar nori!

Taryboje buvo paduotas pa
siūlymas išleisti įstatymą, kad 
to amžiaus darbininkai būtų 
šaudomi, kaip kad yra šaudomi 
nusenę ir nebenaudingi arkliai!

Gal žvėriškas kapitalizmas ir 
prieis (jeigu darbininkai prisi- 
leis) prie to, kad išsisekusius 
darbininkus šaudys ir iš jų mui
lą darys!

Michigano Įstatymas 
prieš Raudoną Vėliavą

MINSING, Mich. — su
areštuoti ir kaltinami su
laužyme įstatymo “prieš 
raudoną vėliavą” du dar
bininkai—Eric F. Burman 
ir Unto Immonen. Mat, 
■ant pionierių kempes Eb
on, Mich., buvo iškelta 
raudona vėliava su užra
šais apie kempę. Policija 
suėmė tuos du draugu ir 
juos kaltina tos vėliavos 
laikyme virš kempės. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas mobilizuoja 
darbininkus kovai prieš 
bandymą prikelti šitą re- 
akcionišką įstatymą ir pa
naudoti prieš darbinin
kus.

UŽMUŠĖ KETURIS
ŽMONES

ŠEŠI METAI NUO NUŽUDYMO SACCO IR 
VANZETTI; DARBININKAI MASINIUOSE 
MITINGUOSE MINES TAS SUKAKTUVES

Šiandien, rugpjūčio 22 d., 
sueina lygiai šeši metai, nuo 
sudeginimo elektros kedėje 
dviejų revoliucinių darbi
ninkų—Sacco ir Vanzetti. 
Jie buvo nužudyti 1927 me
tais, Massachusetts valstijo
je.

Sacco ir Vanzetti buvo 
aukos kruvino bosų ir val
džios suokalbio. Juos nužu
dė todėl, kad jie buvo kovo
tojai ir organizatoriai. Jų 
nekaltybė buvo pilnai įrody
ta. Jiems primetama žmog
žudystė ir apiplėšimas buvo 

.daroma tu tikslu, kad leng
viau pateisinti savo kruvi

PEEKSKILL, N. Y. — 
Sekmadienį čionai automo-; 
bilius įbėgo į medį; nelai
mėj keturi žmonės ant vie 
tos tapo užmušti, o trys su 
žeisti.

Jungtinių Valstijų valdžia at
sisako įsileisti Tom Mann, Ang
lijos komunistą,.senelį. Jis no
ri atvykti į prieškarinį kongre
są. “Pavojingas”, pareiškė 
Amerikos valdžia. *

Bet nesenai 'Amerikoje bala
dojosi MacDonaldas, karaliaus 
Jurgio premjeras. Jis buvo pa
sitiktas su didelėmis ceremoni
jomis ir pietus Washingtone 
Baltajam Name valgė.

Tom Mann atstovauja Angli
jos darbininkus.

MacDonaldas atstovauja Ang
lijos imperialistus.

Tom Mann norėjo atvažiuoti 
Amerikon 1919 metais. Tada 
frgi nebuvo įleistas. Jau tada 
jis ėjo su bolševikais.

Rugsėjo mėnesį visose mūsų 
organizacijose ir kuoposėf rei
kia turėti speciales diskusijas 
apie Komunistų Partiją ir jos 
rolę klasių kovoje. Centro Biu
ras rengiasi paruošti ir ALDLD 
išleisti brošiūrą apie Komunis
tų Partiją. »

“The New Leader” teisinasi, 
kodėl Socialistų Partija pasi
traukė iš prieškarinio kongreso, 
kuris šaukiamas riigsėjo • 29 d. 
New Yorke. ’ Prisipažįsta, kad 
nacionalis komitetas buvo nuta
ręs dalyvauti tik su tup tikslu, 
kad įrodyt, jog “mes irgi stoja
me už bendrą frontą.” Bet ka-

Rugsėjo mėnesį sueina-ketu
riolika metų nuo įsisteigimo 
Amerikos Komunistų Partijos. 
Tai svarbus įvykis Amerikos 
klasių kovoje. Sukaktuvės bus 
plačiai apvaikščiojamos masi
niuose susirinkimuose. Parti
jos spaudoje bus daug rašoma 
apie partijos susiorganizavimą 
it kovas.

“Laisvės” ir “Vilnies” išeis- 
specialiai num. Organizacijos 
ir draugai raginami siųsti par
tijai pasveikinimus per1 mūsų 
dienraščius, kuriuose tie pasvei
kinimai tilps. Draugai ragina
nti rašinėti savo atsiminimus 
Socialistų Partijos kairiojo 
sparno ir Komunistų Partijos 
istorijos.. .i, | L ( j

Baltimorės Bedarbių 
Demonstracija .

BAJpįriMORE, Md.—Apie 
aštuonį šimtai darbininkų 
demonstravo prie miesto 
svetainės ir įteikė reikalavi
mus valdžiai. Majoras Jack- 
son veidmainingai pareiškė, 
kad jis neturi galios bedar
biams pagelbėti. Darbinin
kai išrinko komitetą iš de
šimties narių vykti pas mie
sto tarybą.

Sukilo 600 Kalinią
LEAVENWORTH, Kan. 

—Vienoj dalyje federalio 
kalėjimo sukilo šeši šimtai 
kalinių. Išdaužė langus ir 
sudaužė “lovas.” Bet suki
limas tapo numalšintas ir 
kaliniai sugrūsti į karce
rius.

DEŠIMT ŽMONIŲ ŽUVO 
AUTO NELAIMĖJEr

' South bend, ind. — 
Rugpjūčio 19 d. dviejose au
tomobilių nelaimėse žuvo 
dešimt žmonių. Viena ne
laimė įvyko ' prie' South 
Ęertd, kita prie Fort Wayne.

rn---—■ —. !
Washington. —• Roosevel- 

tas praneša, kad miškų at
statymo kempės bus palai
komos per visą žiemą. O jos 
buvo organizuojamos tik še
šiems mėnesiams. Bet Roo- 
seveltas ragina dabartinius 
kempių jaunuolius susi j ieš
koti, darbo kitur ir savo vie
tas užleisti kitiems. Bet ki
tur; jokio. darbo .nėra...

"■ 1 i , t ėd ' ' ...... ..

daugi tas • įrodymas i nepavyko, 
tai Socialistų Partijoj tūzai pa
bėgo. t .

nus žygius visuomenės aky
se.

Šiandien įvairiuose mies
tuose darbininkai laiko ma
sinius mitingus paminėji
mui tų dviejų kovotojų nu
žudymo. Darbininkų klasė* 
niekados neužmirš tų, kurie • 
žuvo kovoje už jos reikalus.!

Sacco-Vanzėtti p a s i t iko • 
mirtį drąsiai ir iki paskuti-i 
nė jų gyvybės kibirkštis ne-1 
buvo užgesinta, jie skelbė 
kovą Amerikos imperialist!-' 
nei buržuazijai. Savo karš-: 
tu atsidavimu darbininkų' 
klasei jie pasistatė sau pa-| 
minklą Amerikos proletari
ato širdyje.

Jieško Nuskendusią 
Jūroje Turtą

LONDON. — Spalių D 
d., 1799 metais, nuskendo 
netoli Holandijos Anglijos 
karo laivas “Lutine” su 
apie $12,000,000 aukso ir 
sidabro, Vėliaus per ke
lis kartus buvo bandoma 
išimti turtai, bet išimta 
tik $2,000,000, Dabar vo-' 
kietys inžinierius E. Bec
ker, buvęs submarinų ek
spertas pereito karo me
tu, išgalvojo ir pagamino 
milžinišką . kubilą. Su 
tuom kubilu leisis į jūras 
narūnai ir bandys išimti 
turtus. Kubilas turi 12 
pėdų pločio, 51 ilgio ir 
sveria 175,000 svarų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

TARPT. DARBIN. APSIGYNIMO LAIMĖJIMAI
į Marion, Ind.—Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
suorganizuota d a r b ininkų 
delegacija nuvyko pas vals
tijos policijos kapitoną 
Leach ir privertė paleisti 
sulaikytą darbininką Theo
dore Luesse. Buvo suareš-
tuotas už kalbėjimą bedar
bių susirinkime.

California.—Džiūrė pripa
žino nekaltais trylika dar- 
• bininkų, vyšnių rinkėjų, ku
rie buvo suareštuoti birže
lio 17 d. laike streiko. Gynė
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Mussolinis Sutinka
Globot Austriją

RICCIONE, Italija.—Čio- 
nai pribuvo Austrijos prem
jeras Dollfuss ir laiko kon
ferencijas su Mussoliniu. 
Tariasi apie Austrijos rei
kalus. Mussolini prižada 
palaikyti Austrijos ' pusę 
prieš Vokietiją.

Tas tik parodo, kad Vo
kietijos fašistai ir Italijos! 
fašistai jau pradeda šiauš
tis vieni prieš kitus. Bijo 
vieni kitų įsigalėjimo. , . -;

SOCIALDEMOKRATAI 
TARNAUJA HITLERIUI 

’ ■—— • i 
COPENHAGEN, Danija. 

—Socialdemokratų valdžios 
policija darė kratas Studen-1 
tų Susivienijimo Kotelyje ir 
suareštavo vieną vokietį 
draugą, kuris čionaį 1 buvo 
pabėgęs iš Vokietijos. Jam 
grūmoja ištrėmimu į Vokie
tiją.

GANDHI NUGABENTAS 
LIGONINĖN .

BOMBAY. — Iš kalėjimo 
Gandhi tapo nugabentas į 
ligoninę.. Nuo bado pasida
rė labai silpnas.

TDA advokatas Anderson.

Salt Lake City, Utah, — 
Keturi darbininkai paleista 
iš kalėjimo. Buvo suareš
tuoti ir nuteisti už kovą 
prieš atėmimą stubos už 
taksus iš vieno darbininko^

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos mokyklų reika
lų išlaidos padidėjo 70 nuoš. 
per paskutinius.dešimts me
tų.

New York. — Miesto val
džia skelbia, kad per pasku
tinius šešis mėnesius esą iš
leista $50,000,000 bedarbių 
šelpimui. Jeigu tas ir tiesa,

KATALIKU BAŽNYČIOS VYSKUPAI SA
KO, KAD HITLERĮ PASKYRĖ DIEVAS
Kataliką Jaunimą Kunigija Privertė Sudėti Prižadus Ištiki

mybės Kruvinajai Hitlerio Valdžiai ir Padėt Jai Pravesti 
Terorą prieš Darbininką Klasę ir prieš Žydus
BERLYN. — Rugpjūčio 

20 d. čionai buvo sušaukta 
katalikų bažnyčios jaunimo 
demonstracija. D a ly v avo 
keli desėtkai tūkstančių. 
Juos sušaukė katalikų baž
nyčios vyskupai ir kunigai. 
Kalbėjo tūlas vikaras Stein- 
mann, oficialis atstovas vy
skupo Schreiber, nes pats 
vyskupas tuo laiku buvo su
sirgęs. Kunigas Steinmann 
padėkavojo Hitleriui ir po
piežiui Pijui už padarytą 

I konkordatą tarpe Vokieti
jos ir Vatikano. Paskui jis 
pasakė: “Hitlerį paskyrė 
dievas. Neturi būt jokios 
nesantaikos tarpe bažnyčios

ir valstybės.”
O Prūsijos vyskupas Mu

eller savo prakalboje nuro
dė, kad “dievas atsiuntė 
Hitlerį, kurio vadovybėj Vo
kietijos žmonėms lemta*at
likti didelę istorinę misiją.”

Kalbėjo taip pat Hitlerio 
agentas tūlas Fabricius, ku
ris pasakė: “Mes nebijom 
nei mirties, nei velnio, hes 

(pats dievas yra su mumis.” 
I Po tų visų šlykščių prakal
bų, vardan dievo katalikai 
jaunuoliai tapo prisiegdinti 
būti ištikimais Hitleriui’ ir 
jo kruvinai valdžiai

Tai .šitokia rolė katalikų 
bažnyčios Vokietijoje! %

Suareštavo Fašistinį Juokias iš Popiežiaus ( 
Niekšą Veidmainingų Ašarų

San Francisco, Calif. — 
Liepos 28 d. Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g y nimas 
laimėjo dvidešimts dvi by
las. Darbininkai buvo sua
reštuoti pikieto linijoj laike 
streiko. < '
.. ---------------- *----------------

Socialistą Teismo 
‘Teisingumas”

MILWAUKEE, Wis. — 
Socialistų kontroliuojamas 
teismas nuteisė 15 dienų ka- 
lėjiman darbininką Law
rence Kerstetter. Jis buvo 
suareštuotas liepos 29 d., 
kuomet su kitais dešimt 
darbininkų nuėjo į pašalpos 
stotį reikalauti pašalpos tū
lai badaujančiai darbininko 
šeimynai. i

Drg. Lunačarskis Bus Sovie- 
tą Ambasadorium.! (iH>l

MASKVA. —- Buvęs švie
timo komisaras draugas Lu
načarskis paskirtas Sovietų 
Sąjungos ambasadorium Is
panijoje. • Ispanijos i valdžia 
jau davė sutikimą, kad jinai 
niekų neturi prieš Lunačar- 
skio paskyrimą.

FRANCUOS PREKYBA 
SMUNKA

PARYŽIUS. — Krizis 
Franci jo j tebeina gilyn. Pa
vyzdžiui, eksportai per 7 
mėnesius šių metų sumažė
jo ant 1,090,000,000 frankų, 
o importai-^-ant 291,000,000 
frankų.

tai vistiek . baisiai mizerna 
pašalpa. New Yorko mies
te yra milionas bedarbių, 
tuo būdu ant kiekvieno be
darbio teišleista $50 pašal
pos per pusę metų.

■..........  ■ I

New «York. — Bronxo 
žvėrinčiaus ekspertas Dit- 
mars išvyko į Panamą jieš- 
koti pavojingiausios ir nuo
dingiausios gyvatės. Ji va
dinas “Bag Mushmaster” ir 
žinoma kaipo “raistų nuo
dingasis baisūnas.”

Coaldale, Pa. — Pribuvo 
Roosevelto valdžios ir Pa. 
valstijos valdžios agentai, 
kad sugrąžinti 15,000 mai- 
nierių į darbą. Prižada 
jiems, kad anglies pramo
nės kodekse jų skundai bus 
išlyginti.

Tokyo.—Japonija užbai
gė karinio laivyno ir orlai- 
vyno manevrus. Manevruo
se dalyvavo 161 karinis lai
vas ir 160 karinių orlaivių.

; Paryžius. —- Rugpjūčio 21 
d. prasidėjo Antrojo Inter
nacionalo Kongresas. Daly
vauja7 apie 500 delegatų. 
Svarstys du klausimu: kaip 
atsinešti link hitlerizmo Vo
kietijoj ir link dalyvavimo 
buržuazinių valstybių kabi
netuose,

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

Tokyo, Japonija. — Karo 
ministeris Araki pareiškė, 
kad Japonija nepaiso, ką pa
saulis mano apie Japonijos 
žygius Chinijoje ir apie už
grobimą Mandžurijos. Ja
ponija juk išmokus nuo eu
ropinių valstybių, kurios ir
gi tūri užgrobę svetimus 
kraštus.

SOFIJA.—Bulgarijos vai- New York “Times” kores- 
džia areštavo Georgi H. To- pondentas Duranty gražiai 
dorof, kuris pastaruoju lai- juokiasi iš popiežiaus Pi- 

įku buvo pasistatęs tikslu iš- Jaus XI ašarų, kurias jie lįe- 
sprogdinti komunistus, jih Ja ^e^i “120,000,000 Rusijos. f 
keliose vietose buvo padėjęs > badaujančių žmonių.” Du- 
bombas. Jam nepavyko už-i ranty sako, kad panašūs* .< 
mušti nei vieną komunistą, • melai apie badą Sovietų Są- 
bet sugriovė kelis namus.' jungoje skleidžiami senai 
Šis gaivalas nešioja unifor- ■ yisU kontr-revoliucionierių. 
mą ir fašistinį ženklą ant| ------------------ k
dešinės rankos.

i

Teis Komunistus
Pardavinėja Kūdikius

SOFIJA. — Bulgarijos iš
naudotojų valdžia ir vėl teis 
penkis jaunuolius ir vieną 
jaunuolę. Jaunųjų Komu
nistų organizacijos nariai 
išbuvo jiems paskirtą baus
mę kalėjime, po penkis mė
nesius. Bet, pasibaigus bau
smei, išnaudotojų valdžia 
įteikė jiems naujus apkalti
nimus, .būk jie, būdami ka
lėjime, agitavę kareivius — 
jų sargus ir už tai išnaujo 
jie bus teisiami.

AUDROJE ŽUVO 6, 
DINGO 20

NEW YORK.—New Jer
sey ir New Yorko apielinkė- 
je ant jūrų siautė smarkios 
ir nelauktos audros rugpjū
čio 20 d. Kiek žinoma, še
ši žmonės yra žuvę, o dvi
dešimts dingę—veikiausia ir 
tie yra žuvę.

BEDARBĖ č E C H O SLO-
• VAKIJOJ

PRAGA. — Pernai liepos 
mėnesį Čechslovakijoj buvo 
636,005 bedarbiai, o šiemet 
tą patį mėnesį jau buvo 
775,053. Reiškia bedarbė 
paaugo 40 nuoš.

TULSA, Okla. — čionai 
iškeltas aikštėn bjaurus 
daktarų ir ligonbučių biznis. 
Pasirodo, kad nevedusių 
motinų kūdikiai paimami ir 
parduodami tiems, kurie ųo- 
ri juos auklėti. Imama nuo 
$75 iki $100 už kūdikį. . /

Francija Tebesapnuoja
Apie Caro Skolas

PARYŽIUS. — Francuos 
valdžia tebesapnuoja apiė 
atgavimą iš Sovietų Sąjun
gos carinių skolų. O tos par 
skolos buvo teikiamos caro 
valdžiai del apsiginklavimo 
ir malšinimo ‘ revoliucinio 
judėjimo. ,

Mirė D-gė Kaškiaučiėnė
NEWARK, N. J.—Sek- 

madienio vakare mirė žmo
na Tado Kaškiaučiaus, bro
lio Daktaro Kaškiaučius. 
Draugė Kaškiaučiėnė buvo 
nare Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo A m e r i koje. 
Mirė širdies ilga. Buvo 37 
metų amžiaus. Paliko duk
terį Olgą, 7 metų amžiaus. 
Randas pašarvota Funeral 
Parlor po num. 84 Broad 
St. Bus palaidota trečiadie*- 
hį, rugpj. 23 d., 2-rą vaL po 
pietų, Lindene. ”

J
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|Dresių Siuvėjų Streikui Pasibaigus
®Jew Yorko dresių siuvėjų streikas baigiasi. Šiuos žo

džius rašant, darbininkai laiko savo masinius mitingus, 
kinuose bus užgiriama bendra sutartis, kurią paruošė 
dę^jįnieji unijos lyderiai jf u^yrė.bpsąi, taipgi buyušis 
N4y Yorko įniesjt) poliįijps kpmisionierius Whalen, NRA 
atstovas. I I . L > * ‘ >! 11 h > : L

!J3endroji sutartis, kaip ji yra oficialiai priimta, nusta- 
tdcrdarbininkams algų jpąkėlimą ir tam tikrų darbo sąly- 
g$ppagerinimą. Ir bosai ir 'darbininkų neprietelius Mr.

ąlen su foo sutiko, žinoma, ne. todęl, kad reakcininkai 
jos vada: tai siūlė, bet todėl, kad sulaikius kuoVeikiau-1 
. streiką ir, labiausiai, kad sulaikius darbininkų persi- 

Ii ėjimą į Industrinę Adatos Darbininkų Uniją, vadovau
jamą kovingųjų darbininkų. - n

Aiškiausiai pasako pats Whalen, pareikšdamas: “Pri- 
pagindami International Garment Workers’ Uniją, ada
toj pramonininkai turėtų stiprų ginklą kovai prieš ko- 
njilihistus darbininkus, kurie yra ‘trobul-mekeriai’ šitoj 
pįtanonej.”

Jfuo vaduodamiesi, vadinasi, bosai ir valdžia, su unijos 
biurokratija priėmė sutartį, pakeliančių darbininkams al- 
gąį (ant popieros). Eilinių narių dabar pareiga žiūrėti, 
kad toji sutartis būtų vykdoma gyveniman!
peikia atsiminti, kad vienas dalykas yra sutarties pri

eisimas, o kitas—jos įvykdymas gyveniman. Mr. Dubin
simai ir Hillmanai visuomet, po kiekvienam streikui arba 

ičiui,” pasiskelbia esą laimėtojais darbininkų nau- j 
daS Betgi tie “laimėjimai” buvo fokų kad privedė visus 
aiilatos (pramonės darbininkus prie labiausiai nepakenčia- 
Ssąlygų, prie apverktiniausios padėties!

ek tai liečia komunistinius darbininkus, tai jie yra 
ūkti “troubul-maker’iais” todėl, kad jie visuomet ne-

dęjįįjjnieji unijos lyderiai jp užgyrė. bę^ąi, p taipgi buyušis 
sį > poliįij'ps kpmisionierius, Whalen, NRA 

I i ♦ I ‘ | . ' i » I I t 1 >' i !

ūmi

ntfilstamai kovoju ir tebekovoja prieš biurokratus unijoj 
iiyįbosus užj visų darbininkų interesus! Juo daugiau jie 
kį Įjojo pastaruoju laiku, kadangi darbininkų padėtis vis 
elgėsi sunkesnė. Pastaruoju laiku, beje, vis daugiau 
_lbininkų perėję tų “troubel-makerių” jiūsėn. Tus gąz-

|ti darbininkams algas ir

Wraugai dresių siuvėjai! Jūsų pareiga dabar žiūrėti, 
k&l ši padarytoji sutartis turi būti įkūnyta gyveniman. 
jjįįjjį jūs tylėsite, nesirūpinsite kovoti prieš bosus ir parda- 
vjfrrguosius vadus, atsiminkite, kad jūsų padėtis bus žy- 
nMlai pabloginta, o ne pagerinta. Bloginimas bus atlik
tas po tuo mėlynuoju aru, po kuriuo bosai skelbia: “We 

part!”
MIK

Rugsėjo mėn. 3 dieną philadelphiečiai rengia didelį 
“į&isvės” naudai pikniką. Kadangi smulkmenas drau
gi skaitytojai ras kitur, tai čia apie jas neminime. 
ftlKįms svarbu priminti visiems New Yorko apielinkės ir 
l^įw Jersey, o taipgi ir Pennsylyanijos draugams, kad 
j&išriaudotų kiekvieną progą mobilizavimui darbininkų į 
ntfbėtą pikniką.
□Organizuokit busus, draugai! Dienraščiui reikalinga 

nįį&žiaginėį paramos! Išnaudokim visas progas jo su- 
«rinimui| Padarykim šį pikniką didžiausiu Philadel- 

os miesto lietuvių istorijoj!
eikit dabar! ' '

Į Philadelphia!

’ I Delei Mūsų Partijos Sukaktuvių
■ HE u --------------------

Rugsėjo mėnesį sukanka lygiai 14-ka metų nuo įsikūri- 
njjįij Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos. Rugsėjo mė- 
nSįį sukankįa lygiai 14-ka metų nuo to • LSS suvažiavimo, 
ktffiame “LSS” būy^pAkeist'a'į Lietuviu Komunistų Są- 
jttagą.
Wai nepaprastos sukaktuvėš! Brangios sukaktuvės 

kiekvienam, mąstančiam darbininkui. Jos reikia atatin
kamai paminėti.
Organizacijos ir pavieniai draugai kviečiami siųsti sa- 

vjcpašveikinimus Komunistų Partijai su keliaįs centais 
doleriais, kiek kas išgali) aukų. Siųskit per “Lais- 

vįT/ kuri pasižadėjo tais pasveikinimais surinkti Parti- 
?O500-

jįfcitas dalykas—raštai. Rašykit, draugai, savo atsimi
ntoms apie Partijos feikųrimą ir apskritai apie Partiją. 
Ittfrnunistų Partija yra mūsų vadas. Ją sudaro darbi- 
hfekai. Ant kiek mes mokėsime Partijos rolę išaiškinti 
p||čio‘siom darbininkų masėm, ant kiek mes patrauksi
me! jaugiau dąrbinjnkų prie jos? ant'tiek Partija augs, 
stiprės ir pagerins savo veikimą.

l*> l i

ša-Maksimas Gorkis ir Vaikai
4 ’ . I 4 4. ’ ‘ - ■ -T

Kaip praneša “MosČOiv nistų _
Daily News”, ' Magmas' kęsti žiįr« .
Gorkis, žymiausis proletari-; &i£ rainys, kaip sakėme, 
nis rašytojas pasaulyje, iš-'^r9, tuo:-kad jis la-
! •-> . .v . . . . , jbai kvailas. Bet, vžinomaleido atsisaukima į Sovietų' . . .. ’~ *• * ■ , * nors* ir kvailas; negalima jis
Sąjungos vaikus, klausda-! praleisti tiktai šiaip sau; 
mas jų nuomonės, apie tai,j j.ęnka pakamantinėti ir pa- 
kokios rūsies literatūra. (jaryti atatinkamas išvadas, 
jiems geriausiai patinka ir| vienag ypating8S daly. 
kokiais klausimais * knygų i 
jie nb!retų dįiūįgia|isiai sidaij 
tyti. ! iftkšytojds saki: i! Į

Aš rašau jums nuo savęs ir 
nuo laikraščio “Pionierių Prav
da.” Yra nutarta įsteigti špė- 
ciališką knygų leidyklą spaus
dinimui tiktai vaikam (knygų. 
Reikia žinoti, ką jūs skaitote.

!• Kokias knygas- jūs , mėgstate?: 
Kokias jūs norėtumėte 
ti? ' į

Pastarojo klausimo 
surasti, ką jūs norite 
šiai sužinoti, koki klausimai 
jus labiausiai suįdomina.'

Atsakydami, rašykite papra
stai ir teisingai, be jokių iš
galvotų dalykų, be nudavimo 
būti gabesniais, negu esate. 
Jūs esate užtenkamai gabūs ir 
be to. Mes surinksime visus 
jūsų laiškus ir skaitysime juos, 
kad sužinojus, kas ir kaip da
ryti ...

jyėna vienoje tpHingiaušių ša- 
jllų i pašaly, t4$au dėl

’ i beprotiškos tvarkos tūri

kąst. “ 
soVięitp 
senai f

> f

skaity-

tikslas 
labiau-

ųmp” ir kt. anti-; 
lįaikraščiai jau 

i, kad Sovietų Są
jungoj “badu išmirė dešimts 
milionų žmonių” ir kad teų 
“praktiikubjamas m a s i n i š 
kanibąljzmas.” “Naujienos” 
tam priiuravojo. Tos rūšies 

: “žinfos,” į kaips mes andai 
nurodėme, yra paleistos Vo
kietijos ir Pabalti jos kraš
tų susiorganizavusių dvar
ponių ir kt. kontrrevoliuci
onierių, kurių tikslu yra 
šmeižti Sovietų Sąjungą.

Gerai, bet štai Vatikano 
papa, kaip sako jo So. Bos
tone išeinąs lietuvių kalba 
organas, verkia, nes jis ma
no, kad dar išmirs tarpe 10 
ir 12 milionų žmonių!... 
Sugaudykit, kad jūs geri, 
tuos nonsensus! Vieni kei
kia Sovietus, būk ten jau iš- 
rųirė, o papa vergiąs, nes 
dar išmirs 10 milionų žmo
nių! Meluoja nesusitarę!

Kaip gi ištikrųjų Sovietų; 
Sąjungoj esama? Ogi taip,i 

’ kad nei vienas,* kuris norėjo 
dirbti, nuo 1921-2 metų (Pa-i 
volgės badmečio) badu ne^ 
mirė ir nėnjirs! Juo labiaiį 
nėmirs s{ą vasarą ir žiemą,

tiktai tuomet apsisaugos
bilū trūkumų, jei jis dirbs

darbą! “Kas ne- { > į

hefllrba, tai ir nevalgo,” So- Pereitas pasaulinis impė-. Spauda ’aiškiai ir atvirai iš
virtų Sąjungos darbininkų rialistinis karas prasidėjo plepa įvairius imperialistų 

rugpjūčio 1 d., 1914. Milio-1 daromus naujus prisirengi-
“švėntasis tėVas” | nams darbininkų aišku, kad mus naujam karui.

Krizis aštrėja. Kapitalis
tinis pasaulis šiandien stovi 

___  .. i pačiam krizio sukuryj. 40,- 
y .. 000,000 darbininkų dar vis 

UT..!l?.be darbo. Pasaulio garny- 
ba, palyginti su 1928 metais,

bihpnus. Darbrnrrjkų klases ming konferencija su_. 
padėtis visam , kapit?listi-U. k d kad . 
niam pasaulyj, is kitos pu-J J b<,iA
sės, vis sunkėjo ir tebesun- 
kėja. Jų algos kapojamos, 
darbas sunkinamas, vis naųL 
ji taksai kraunami ant jų 
pečių.

Htalšis.
Taigi "svemasis ievasj^“» mu

.tuos hšiiūtūs kktalW’ šiijs karas buvo pradėtas tikslu,[ 
nė fcdiii nors pašalpą orga- idant imperialistai galėtų I 
riižūoti, bet kontr-revoliuci-. persidalint pasaulib kolom-; 
ninkus. Nėra abejojimo, jas ir rinkas. Vokietija pra-; 
kad SSSR darbininkai, su- laimėjo.
gavę juos, išvys laukan, kai- kapitalistai, ypačiai Jungti-' . ......... *
bo parazitus ir darbininkų nių Valstijų, laimėjo naujust „„pu^si 4VnuorLnXno 

_ ___ • hi hnnna lafimninkii Lrlaanašalies priešus! .

SOVIETŲ AUKSO BO
NAI VĖL PARSIDUODA

Dabar Sovietų Aukso Bo-
X. f / _ <■ — X X k —

naivPl pardavinėjami Jung-j S6cialist j deriai 1914 
tinėše Valstijose. Nuo he-.metkig išdavg darbininkus,

i pos pirmos tapo išleisti nau
ji Sovietų Aukso Bonai. Ant 
naujų bonų mokama tik 7 
procentas.

Šie naujieji bonai parsi
duoda taip pat, kaip^ pir
miau kad būvo parduodami, 
tik, ant jų mokama' 7 nuo
šimčiai. Jie taip- pat yra 
auksu garantuojami. Ant 
pirmųjų bonų yra mokama 
10 procentas, ir tuos pro
centus atmoka kartą į me
tus—gruodžio mėnesį. Gi 
ant naujųjų bonų procentus

remdami karą. Vieni tik 
bolševikai su Leninu prieša
kyje; išlaikė tarptautinę re
voliucinio darbininkų soli
darumo vėliavą, nesuterštą.

Britanija, Kanada, Jungt. 
Valstijos, Japonija ir Pran
cūzija, kurios Sakėsi ka
riaujančios del demokratijos 
ir tautų apsisprendimo tei
sės, tuojau po karui, siun
tė savo kareivius į Sovietų

lizmas iš ekonominio krizio4 
nebegali išeiti.:

Kas. nori- karo? Darbo 
žmonės, 'kurie sudaro di- 
džįuipą pasaulio gyventojų, 
nenori karo. Kodėl? Todėl, 
kad jie nieko iš to nelaimės, 
apart pralaimėjimo savot 
jauniausių ir geriausių vai
kų, vyrų, tėvų. Karo trokš
ta tiktai kapitalistinė kla
sė, imperialistai, bankinin
kai, karo reikmenų dirbėjai, 
amunicijos fabrikų magna
tai, etc. Todėl darbininkų 
klasė turi kovoti prieš karą 
ir podraug budėti, idant se
kantis karas neužpultų jų 
nepasirengusių, kaip perei-

Sąjungos žemę, kad nuvers- j tasis.

“Šventasis Tėvas” Verkė... 
kad Sovietuose Derlius!

So. Bostoųo davatkų ląik-j 
raštis (“Darbininku” vadi
namas), savo laidoj už rugp., 
18 d., įstalpino iš Vatikano 
“svarbią žinią.” Girdi, 
^šventasis tėvafe”' labai* Ver
kęs ... Kadangi 4inią>. yra 
ištikrųjų įdomi (savo žiop
lumu), tai Čia ją paduoda
me ištisai:

šv. Tėvas Pijus XI retai ka- ■ folijoj! TA patvirtina net išleisti su'uirma lienos 
da narodo artiniesiems ar ne- k., „s . . , ... ^įsvi su puma liepos

ti Sovietus, darbininkų val
džią ir pastatyti atgal ca- 

atmoka kas trys mėnesiai. I rizmą. Bet jiems tas skau- 
v . ėdžiai nepavyko, nes darbo Dolerio verte užsienyje v _ o o .. , _ , . (žmones Sovietų > Sąjungojvis dar nėra pastovi, puola ,3 ... . .7 /v . . j -ii-! i drąsiai ir karžygiškai at-zemyn arba kada vėl kiek' A- . . v_r K ,J * .muse įsiverzehus, o be to,

pačių imperialistų armijose 
pasireiškė neramumų ir net 
sukilimų. ,i . ; j

Pasibaigus karui, ?karei-

Socialistiniai, pacifistiniai, 
ir reformistiniai vadai, ku
rie išdavė darbininkų kla
sę 1914 metais, padarys tą, 
patį ir kitam karui prasidū-. 
jus. Todėl šiandien kiek
vieno darbininko pareiga 
yra veikti sulyg komunistų 
nurodymais, išvien su Ko-’ 
munistų Internacionalu ir 
komunistinėmis partijomis 
visose šalyse.. Kovokime 
prieš karą, kovodami ’uz 
tuoj autinius darbininkų rei
kalavimus: didesnes,bedar
biams pašalpas, didesnes 
dirbantiems algas, trumpes
nes darbo valandas, bedar
bėje apdraudą, socialę ap- 
draudą, etc. Tik tuo būdu 
mes galėsime ryškiau suval
dyti įdūkusį imperializmą 
ir visą išnaudotojų klasę.

A. M. Toronto. f

atsigauna. Todėl bonų kai
nos nėra pastovios. Tačiau, 
šiuom tarpu, vieno bono kai-! 
na yra apie $70. Kai ka-j
Ma keletas centų daugiau, o' viai sugrąžinti|į ^amus il; 

.palikti vienuosemarškiniuos
* veikia? 

Beduonių eilėse arba versti
no darbo kempėse.

Naujas karas ateina. Padė
tis, kuri iššaudė pereitą karą, 
dabar yra ta pati, tik šian
dien daug aštresnė ir pavojin
gesnė. Armijos ir laivynai 
šiandien daug drūtesni ir dides
ni; moderhiškiau įruošti. Dau
giau chemikinių nuodų ir viso
kių dujų laukia savo eilės, pa
versti į dūmus miestus ir gy
ventojus. Imperialistinis pa
saulis, tarsi sandėlis parako, 
kuris gali bile minutę eksplo- 
duoti.

Tik Sovietų Sąjunga sto
vi už taiką. Nuo 1917 me
tų Sovietų valdžia visą laiką 
skelbė taiką ir to dėsnio 
laikosi ir dabar, nes jai rūpi 
statyti savo krašte socializ
mas, nauja tvarka. Ten be
darbė panaikinta, darbinin
kų sąlygos gerėja; nepaisy
dami visokių .sunkumų, pa
liktų carizmo ir kapitaliz
mo, .darbininkai stato bJekl- 
sę visuomenę. ., ' . . ,

. Sovietų Sąjūpga šiandien 
stovi kaipo akstįntoją kapi
talistinių kraštų ,įąrbiųinkų 
kovąi prieš bedarbę^ už dį- 

j desnes ąlgas, prieš imperia^. 
Hitlerio valdžios ambasa-' listinį karą. Todėl iųiperia- 

dorius Jungtinėse Valsti- listams SSSR yra šiandien 
Jose, ponas Luther pa-1 kaulu gerklėje ir ten įsiver- 
darė pareiškimą spaudai; žimas gali būti padarytas; 
apie Vokietijos fašistinį te 
rorą.

ZU VlVljr iXAC* V.VJ, XX X . X.X-WVXXVXX. XXX.XJ V J XX    J J ,   

voliucinių darbininkų. Sa- Į geriausiai paliudija.
ko, kad Hitleris išgelbėjęs! Kanadoje Benneto valdžia' 
netik Vokietiją, bet visą1 užkvietė Japęnų karo laivy- 
Europą nuo “raudonojo pa- ną į Kan.adą balandžio men. 
vojaus,” nuo komunizmo. 4 dieną, ir karštai priėmė 
Bet. ar ilgui hitlerininkams Italijos lakūnus, bombų mė- 
teks džiaugtis savo laimėji-' tytojūs, J nelabai šenai Mon- 
mu, tai ateitis parodys. 1 trealyj. 1 Tati kdpitalistinė

kai kada: žemiau. 
, ■ ■' t 'j ■ ■ . ■ - --------- -

. - .. v - ( Vienok invėstmentas yra se.-i Ka jie dabar
kadangi šiemet Sovietų Są-: skaitomas pilnai saugus ir' 
jungoj j^vai užderėjo taip, įgana pelningas ir ant antrų.
kaip niekuomet tos šalies is-

da parodo artimiesiems ar ne- ( buržuazipįąį^rašy tojai, ku-
pažįstamiems savo susijaudi
nimo jausmus, tačiau rugpjū
čio 15 d. mažiausiai vienas as
muo mate šv. Tėvą graudžiai 
beverkiantį. Ir šv. Tėvas ver
kė dėl badaujančių rusų, ku
rių milionams šią žiemą gręsia 

■ bado mirties šmėkla.
Sugrįžęs iš slaptos kelionės 

vienas jėzuitas pranešė Šv. Tė
vui apie skaudžią būklę Rusi
joje. Jėzuitas papasakojb Jo 
Šventenybei apie trūkumą mai
sto Rusijoje, kaip tūkstančiai 
neturtingųjų žmonių slankioja, 
j ieškodami juodos duonos ir 
sausos žuvies, kad galėtų išlik
ti gyvi. >

“Mes reiškiame baimės, kad 
ateinančią žiemą Rusijoje daug 
žmonių mirs badu,” pasakė Šv. 
Tėvas.

“Daugiau negu kada nors,” 
atsakė jėzuitas. “Mes apskai
čiavome, kad tarp 10 ir,12^ ipi? 
lionų žmonių mirs badu Sovie
tų Rusijoje šią vasarą.”

Ištąrus Jėzuitui šiuos: žo
džius, iš šv. Tėvo akių pasru
vo ašaros. Prisiartinus dides
nei grupei maldininkų, Šv. Tė
vas sulaikė, bent viešumoje sa
vo didelį Susijaudinimą ir vė
liau tarėsi su jėzuitais, kaip 
geriausiai nusiųsti Rusijon 
šimtus katalikų, kad Šie orga
nizuotų pagalbą ir pašalpą ba
daujantiems fusams, kurie gy-

riems tenkąęten gyventi ir 
matyti.

Vadinasi,! jeigu “šventasis 
tėvas” verkė, tai jis verkė 
ne del gailesčio tų žmonių, 
.“kurie ištnirs badu,” bet del 
to, kad Sovietuose yra dide
lis derlius ir ten darbo žmo
nių gyvenimas šiemet labai 
smarkiai pagerės!

Kas tas “vienas jėzuitas” 
“sugrįžęs iš slaptos kelio-* 
nes?” Aišku, tai kokis nors 
k o n t r _ re voliucionierius,' 
slapta pakliuvęs į Sovietų 
Sąjungą ir ten organizavęs 
buožes ir kt. prieš-sovietL 
nius elementus vesti ardymo 
darbą. Antra: kaip “švėn| 
tasis tėvas” žaja padėti 
tiems “badaujantiems ru
sams?” Ogi i pasiuntimų 
“šimtų katalikų0, kurie tefi 
pakliiiv^ slapta “organizuos 
pašalpą?” Bet kokiu būdų 
jie ten galės organizuot pa
šalpą? Juk tai antra kvaif 
lybė, Sovietų Sąjungoj jof 
kių labdaringų kunigų orgilį 
nizacijų nebuvo ir nebūtį 
Sovietų Sąjungoj kiekvienai 
sveikas ir amžiujjįe žnjogūs

jų bonų, ant tų, kurie tapo 
i š.m.

Darbininkai, turintieji at
liekamą centą, gausiai per
ka tuos bonus. Daugelis ir 
iš buržuazijos juos perka. 
Nors kapitalistai iš princi
po yra griežtai nusistatę 
prieš Sovietų valdžią, ta- 
čiaus, jausdami pelno, vis- 
tiek vesdina savo pinigus 
ant Sovietų obligacijų. Iki 
šiol Amerikoje yra parduo
ta už $7,000,060.00.

Jei Jungtinės’ Valstijos 
pripažins Sovietų Sąjungą 
ir duos jai kreditų ant per
kamų produktų, tai gal tų 
bonų pardavinėjimą Sovie
tai panaikins čia Ameriko
je.

Kurie iš lietuvių darbinin
kų norėtų pirkti tų bonų, 
“Laisvės” a d m i n i stracija 
gali patarpininkauti jų įsi
gijime. f ■

P. Buknys.

Teisina Žudymą Žydą ir 
Darbininką Vokietijoje

pa-į kaulu gerklėje ir ten įsiver- •Iv* . • 1 • 1 •• 1 • T 1 f

HUDSON, MASS. <

66 kuopos 
labai rimtd, 
darbininkui

Mes iš savo pusės pasirengę duoti visą eilę straipsnių 
apie Partiją. Bet to neužtenka. Turi rašyti kiekvienas, 
kūris tik gali rašyti. Podraug kiekvieno Partijos nario 
pareiga traukti į josios eiles naujus darbininkų būrius! 
Mūsų visų pareiga įštiprinti Partiją pamatinėse pramo-{ 
nėse, fabrikuose. Mūsų, beje, pareiga pravesti gyvenki 
man visus klausimus, paliestus Atviram Laiške visiem 
Komunistų Partijos nariam! Platinkim “Daily Worker 
rį,” centralinį Partijos! organą; platinkim ir stiprinkim 
lietuvių komunistinę spaudą, “Laisvę,” “Vilnį” ir kt. laik
raščius! J ' ? ■■■' 1 ,

i- bile dieną. Japonijos veiki- 
rorą. Jisai pilniausiai pa-[mus Tolimuose Rytuose, 
teisina žudymą žydų ir fe-1 Mandžurijoj ir Chinijoj, tai

Pavyzdingos Vestuvės

Rugpjūčio 6 d. apsivedė A. 
Vaškelevičiukas iš Cambridge 
su V. 'Zilionaite iš So. Sudbury, 
farmdrkaite. šliūbą ėmė ci
vilį. Vestuvės buvo pavyzdin
gos.

Čia turiu prisiminti jog tur
būt šioj apielinkėj pirmutinė 
•lietuvių jaunuolių čia augusių, 
pora taip reikšmingai padarė: 
apsivedė, nereikalaudami jo
kių bažnytinių ceremonijų. ...

Draugė V. Žilionaitė prik
lauso prie LDS 
Hudsone ir buvo 
kaipo susipratus 
klasės* rėmėja.

Garbė jų abiejų tėveliams, 
kad pajėgė išauklėt ir apves
dini laisvai; lai būna pavyz
dys kitiems.

T vestuves suvažiavo gero1 
kaš skaičius kaip vieno, taip 
irt kito draugų bei giminių/ir 
visi .gražiai linksminosi.

Po visų vaišių ir pasikalbė
jimų buvo atsikreipta į visus 
'svečius, paaiškinant apie Lie
tuvos politinius kalinius, kaip 
jie kovoja ir badą kenčia Sme
tonos kalėjimuose. Tuomet 
visi dalyviai, prijausdami tam 
prakilniam sumanymui, su-' 
aukavo $12.25. Tai yra gra
ži auka Lietuvos draugam. 
Kovotojų vardan visiem auka-, 
vusiems ; tariame' širdingai 
aęįu.. Pinigai perduota pa
siųst J. Samulėnui. ••

Vestuvėse Buvęs.
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ir Ekonominius Klausimus?

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

Nuo THORNTON-FULLER C O., 1213 N. Broad St-, Philade Iphia, Pa.

PHILADELPHIA, PA.

Vokietija* dabar, labiau iš
skirta, negu ji -buvo 1914 

i metais, kuomet • dar. soste

fe

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD.,

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

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

Antradienis; Rūgpj.122,1983 ' 
........ r.

Nepataisys ir Vidujinius 
šalies Reikalus

Hitlerio valdžios veik visa ;
9 1 1 ‘ I LtJpdO VIIX JLCX1IXJLIICIO*

politika yra ^nukreipta ant įaį įms savo vjetą realus ek-

Ar Fašizmas Išris Vokieti jos Politinius ' įžiūri į Vokietiją. ' Politiniai

. nistai ir kovotojai įačių fa- kaizeris.. Net Ispani- 
šistų masėse.

>1.1 ' I I

Kovos prieš Fašistus 
Didėja

Net pačiame fašizmo siu
time, po fašizmo dalgiu, 
darbininkai kovoja. Laiki
niai streikai jau buvo Ham
burge, ‘ Žemesniame Rhine, 
Breslaurie, Riesane ir kitur.
Tai reiškia, kad darbininkų

,... ... _ • . i kovas fašizmas negali galu-
stabilizacijos periodas, jau, tinai nūslopinti; ' Tos kovos 
praėjo—atėjo gadynė aštrių |kilg ir didgs su blogėjančio.
kovų ir karų. Vokietijoj | mis j is 
įsigalėjus fašizmo terorui, 
jos tarptautinė padėtis ne
pagerėjo, bet dar pablogėjo.

Laikinai fašizmas nugalė
jo Vokietijos pažangiųjų da
lį darbininkų ir jos vadų — 
Komunistų Partiją. Bet kas 
iš to, jei fašizmas negali iš
rišti pamatines problemas, 
kurios gimdo šalies darbi
ninkų kovas, Hitlerizmas 
negali išrišti tarptautinę nei1 
tautinę padėtį.
41Kominterno Xll Pienu 
mas teisingai pareiškė, KadĮ kOvas fašizmas negali galu-

Darbo Vokietijos darbi
ninkams Hitlerio valdžia 

Hitlerizmas grasina ginklu' daugiau neduos. Užsienio 
rišti tarptautines proble-1 rinkos prie hitleristų nesidi- 
mas. Koridoriaus, Rytų! dina, bet dar labiau mažina- 
Prūsijos, Danzigo ir Austri-, si- Kas reiškia, kad mažiau 
jos klausimai pasiliko neiš-^0^ie^j°s kapitalistai galės 
rišti ir labiau paaštrėjo, fa-i išvežti į užsienius tavorų.; I rn • v • • i i i išistams užvaldžius Vokieti-! Tai mažiau ir darbo bus 

darbininkams.
Ta “fašistinė rekonstruk

cija” taip pat nieko neduo
da. Jinai turėjo šiek tiek! 
sezoninio darbo prie tiesi-1 
mo ir taisymo kelių, kurie

1 planuojama karo reikalams. . 
(Daugiau nieko Vokietija ne- 
; budavoja. Nubiednėjimas,' 
; skurdas darbininkų eilėse, 
j reiškiasi prie fašizmo dar 
labiau, negu kad buvo pir-1 
miaus. O šios sųlygos, tai 
yra kovos sųlygos.

Tarpe buržuazinių sluog- 
snių kova taip pat verda. 
Stambus žemės savininkai į 
yra vienoje pusėje, o smul-į 
kioji buržuazija—kitoje. Tai į 
reiškia, kad ir pačiame fa
šizme yra 
Dabartiniu laiku juos dar

i sulipina laimėjimo ūpas. Bet 
į tas ūpas tik laikinas. Grei-

m-
Su Austrija Vokietiją ei

na ant peilių. Fašistinė Vo
kietija reikalauja lygių tei
sių ginkluotis ir atsiimt “sa-1 
vo” kolonijas. Šita politi
ka griežtai priešinga Fran- 
cijos, Anglijos, Amerikos ir 
kitų valstybių politikai.! 
Juk Francija pati pirmutinė i 
reikalauja jau net suvaldyti ! 
Vokietijų. Aišku, kad mi
nėtos imperialistinės valsty
bės nenusileis Vokietijai, — 
jos jų nepaleis nuo karo sko
lų mokėjimo. Vadinasi, Hit
lerio ‘diktatūra neduos sa
vo piliečiams tai, kų ji pa-: 
žadėjo. . , * ' .

valymo valdiškų ir kultūri
nių įstaigų. Kova prieš žy-! 
dus, o labiausia prieš komu
nistų judėjimų. Tačiaus ši
taip ekonominius klausi
mus negalima išrišti. Gali- 
ma kovotojus nugalėti, už
daryti kalėjiman, sušaudyti, 
bet jeigu nepanaikinsi tas 
sąlygas, kurios gimdo ko
vas,—tai kovos ir vėl gims. 
Kovotojai atsiranda nauji. 
Tai yra tik laiko klausimas.

? Gi Hitlerio valdžia viduji
nius prieštaravimus nepa-

/ naikino. Hitlerio valdžia 
yra stambiųjų žemvaldžių ir Vokietijos boikotų darosi 
fabrikantų valdžia. Jai pir- vis dažniau girdima, 
miausia ir rūpi tos klasės
reikalai apsaugoti. Prie Hit- poj ? Klausimas, kad būtų 
lerio valdžios kapitalistai perkratyta Versalės “tai-1

ja, Skandinavija ir šveica- 
l rija pradeda nusistatyti 
! prieš Vokietijos fašizmų.

Hitlerinė Vokietija griež
tai nusistačiusi ir prieš Sor- 
vietų Sųjungų. Ji gelbėtų 
ir darytų sutartį su Lenki
ja ir Francija; mainais už 
atgavimų kolonijų. Goerin- 
gas atvirai pasiūlė Franci- 
jai atplėšti Sovietinę Ukrai- 
nų ir priskirti jų Lenkijai. 
Tuomet, žipįoma, Lenkiją tui 
retų sutikti pervesti Ėori- 
dorių Vokietijai.

Taip pat buvo daromi puo
limui ant Sovietų įstaigų 
Berlyne, Hamburge, Leipzi- 
gę: ir kitur. Hitleris, Gpe- 

i ringas, Goebbelis ir kiti sa- 
• kė atviras prakalbas prieš 
Sovietų Sųjungų. šie pasi- 

. reiškimai reiškia pūtimų į 
’; karo ugnį.

Susmukimas tarptautinės 
ekonominės konferencijos, 

lkur buvo manyta padaryti 
I pasaulinė taika, reiškia ar- 
j tėjimų karo pavojaus. Kiek- 
■' viena šalis eina savo keliu, 
žiūri savo reikalų, ginkluo
jasi. O kapitalistinėj siste- 

,moj vienos šalies reikalai, 
'yra priešingi kitai.

Dabar stoja klausimas: 
Ar gi jau negalima pasaulio 

Ar vėl turės kilti 
tokia skerdynė, kuri sunai
kins milionus gyvasčių? Ar 
galima sutvarkyti pasaulis 
ekonominiai? Ar galima 

! panaikinti tas brųtališkas 
! darbininkų skurdas ? < i 
I Taip, galimų J., Račiaus pe 

- ., .. taip, kaip tuos klausimus ri-
Pasidalintas.• & VokietijoS( Italijos> Un. 

kijos ir kitų šalių fašistai. 
Ir ne taip, kaip kad bandė 
išrišti, bet neišrišo, tarptau
tinė ekonominė konferenci
ja.

Tuos klausimus galima iš- 
, rišti tik revoliucine kova. 
Į Kova prieš senų, jau atgy
venusių kapitalistinę siste
mų,—tai kova (prieš karų, 
prieš ekonominę tvarkų, 
prieš badavimų ir skurdų

onominis gyvenimas. Ant 
j šio realaus gyvenimo ak-, 
i mens ir sutruks hitlerinis! 
fašizmas.

Karo Pavojus Darosi 
Didesnis

Vokietijos fašistinis šovi
nizmas, kuris pasireiškia .imi-

daugiausia prieš žydus ir ki-, k^!
tataučius, yra kaip tik nau- į 
ja karo ugnies vėdyklė. Ka- į 
rinis ūpas randa*atbalsio ir 
kitose šalyse. Jungtinės 
Valstijos budavoja daugiau 
karinių laivų. Kalbos apie

i talizmas. Ta kova turi eiti 
bendrai su laikinais darbi
ninkų būvio pagerinimo rei
kalavimais,—po Komunistų 
Partijos vadovybe.

Marksistas.

Nepuolimo Sutartis tarp
Na, o kokia padėtis Euro- Sovietą ir Italijos

. .v - . i ROMA. — Eina derybos,
turės huosesnį išnaudojimų, ka”, kurį Vokietijos fašiz-(tarpe Sovietų Sujungus iri• • • e I ' . U I veli p V KJvVlVUlJ JLJ

Jems taksai jąu mažinami, mas kelia,—randa daugiau, Italijos delei nepuolimo sur 
Gi darbininkų algos yra ir ; pasipriešinimo. ne£u prita- [ tarties. Sutartis būsianti 
bus mažinamos. Vadinasi, , rimo: Vokietijai priešinasi j užbaigta ir pasirašyta pa- 
greitai ir tie darbininkai,j Anglija,Francija, Lenkija ir!baigoje,šio mėnesip. Sovietų- 
kurie seka dabar fasistus, Mažoji Ėntantė. Šios vai-• Sąjunga kovoja ūž taikų ir

ii.— '__• LL 'J_1- . «i .• 1.t • . - . . -. ’ ,

AUUU ocna victual laoiouuo, 

pamatys, kad Hitleris juos 
apgavo. Dar tik po perver
smui, o jau yra davinių 
(Hasper plieno dirbtuvėse, 
Kologno tramvajų darbinin
kuose), kad fašistų eilėse 
kyla nepasitenkinimas ir pa
sipriešinimas prieš algų ka
pojimų.

Hitlerio valdžia skelbia' 
didesnį ginklavimųsi. Vadi
nasi, taksai turės būt dides
ni, o darbininkų algos dar 
turės eiti žemyn. Tad dar
bininkų bruzdėjimas turės 
didėti. Atsiras nauji komu-

stybės nei negali nusileisti nori sudaryti nepuolimo1 su- 
Vokietiiai, nes jų pačių ša- tartis su visomis valstybė- 
lyse reikalai suirę. Jos me- mis.
ta kaltę už savo ekonominį 
pakrikimų, kad Vokietija 
neišmoka karo skolas. Va
dinasi, jei Francija, Anglija 
nori pataisyti savo naminius 
ekonominius reikalus, tai 
jos turi plėšti Vokietijų. To
kia imperializmo logika.

Kuomet Vokietijos fašiz
mas militarizuoja savo jau
nimų, sportų, kelia šoviniz
mo ūpų, tai kitos imperia
listinės šalys planuoja dides-

500 Darbininkų Laimėjo 
Streiką prieš Bosus

PHILADELPHIA, Pa. — 
Franklin Shoe Repair kom
panijos bosai buvo priversti 
išpildyti darbininkų reikala
vimus. Streikavo penki šim
tai darbininkų. Jie laimėjo 
visus unijos reikalavimus ir 
pripažinimų naujos revoliu
cinės unijos.

Trečįas PųsląpįS-4

LAISVES PIKNIKAS
■■ i ! L»

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

3 Dideles Dovanos Prie įžangos Tikieto
Sii, didžiausiu skubumu platinkime įžangos tikietukus. Tik dvi 

savaitės iki pikniko. Visų Prašome rūpintis platinimu tikietu-
‘ • I . * ’ • • • •

kų, kad kuo daugiausia jų išanksto išplatinti. Kurie jau esate 
išplatinę tikietukų, prašome tuojaus perduoti komisijai surinktus 
pinigus. Gi plačiosios darbininkų visuomenės prašome įsitėmy- 
ti jog yra paskirtos:

Iš Read in go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los

Base Bali

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

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

Philadelphia, Pa.

Nedėlioja, 3 Rugseio-September, 1933

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

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtės.
. , . ' , ' , < i < H i J ?» * \ • ’ i

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

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., bhila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854, )Vinton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudieni; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

iš visų* šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas negalės įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susilipkite 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 i 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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ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į DARBININKU TĖVYNĖ
truokit darbininkus į “L.” pik
niką jripriduokit-komiisfjai ar-

Po to Pionieriai, vaikas ir

Industrines
Reikėtų lietuviams 

'darbininkams taipgi dėtis prie 
tos unijos, nes jinai labai tei

Jr-gė S- Sasnauskjęne Aplan-.talo Darbininkų 
kyš Pittsburgh© Apielinkę Unij

Gavom įabai svarbią žinią.
)raugę S. Sasnauskienė,- LDS I

ša susirinkime. ’
Varde masinio susirinkimo

tas atsišaukia j visas darbininkų 
organizacijas, kad stotų į darbą ko- 
\įai prieš NiRA, i Roosėvelto vergijos 
retežių tempimus ant darbi^įnkų 
klasės. Rugpjūčio—Aug. 26, 2 vai. 
po pietų ir 27, 10 vai. iš ryto bus 
aukų rinkimas po stubas kovai prieš 
NRA. Visi komunistai, visi darbi
ninkų judėjimo sjmpatikai turi stoti

dienom ir rinkti aukas. Visi būkite 
paskirtu laiku sekamose vietose:

715 N. 6th St.; 995 No. 5th St.; 
/831 No. Franklin St.; 1339 Parrish 
St.; 1805 Vernon St.; 2508 Manton 
St.; 312 So. 2nd St.; 1829 So. 5th 
St.; 804 Catharine St.; 423 Fulton 
St.; 2222 Master St; 3115 Dauphin 
St.; * 2027 No. 21st St.; 2456 No. 
30th St.; 4967 No. Thompson St.; 
834 No. 62nd St.; 712 No. 4.5th St.; 
1749 No. Wilton St.; 1137 No. 41st 
Street.

asi gerinimui 
Jos vado

vybėj jau atmušta vienas pa- 
simojimas nukapoti algas, taip 
gi išreikalauta ir pašalpa tiem, 
kurie nepadaro pragyvenimą., 

'■ 1 . t
Ambridge Darbininkai 

Organizuojasi 
‘ i '• t •

Kuomet Beam* dirbtuvė bu- 
f « ' i‘ i vo paskelbus* 'algą kapojimą, 

Plieno ir Metalo Industrinė 
Unija sušaukė didelį masinį 
mitingą ant gatvės, kuriame 
apie 2,000 darbininkų dalyva
vo! Daugelis tuojaus prisidė
jo prie unijoj, taipgi ir kai ku
rių kitų dirbtuvių darbininkai 
rašosi prie unijos.

Algų kapojimas atmuštas ir 
dabar bandoma visose dirbtu
vėse suorganizuoti darbinin
kus į Plieno ir Metalo Darbi
ninkų Industrinę Uniją. Lie
tuviai darbininkai, kurių taip
gi nemažai plieno dirbtuvėse 

reikalais. Visose vietose drau- j dirba> turėtų dėtis prie tos 
gai ir draugės privalo gerai unijos ir bendrai kovoti, 
prisirengti iš anksto. Reikia 
išrinkti komitetai, ypatingai iš 
moterių ėjimui per stubas. 
Taipgi gerai ruoštis prie pra
kalbų.
Darbininkų Kandidatų Užgy- i 

rimo Konferencija
Rugpj. 26, Walton svetai-! 

•nėję, 220 Stanwix St., pačiam . 
P i 11 s b u rgho miesto centro, | 
įvyks svarbi konferencija už-J 
gyrimui Komunistų Partijos, 
statomų kandidatų į Pittsbur- ■ 
gho miesto viršininkų vietas ir 
prisirengimui prie, rinkimų 
kampanijos. Prasidės lygiai 2

Visos draugijos kviečiamos 
siųst delegatus. Kurios nesu
spėjo išrinkti delegatų, tai vai 
dybos ‘gali įgalioti narius kon
ferencijoj dalyvauti. Mes tu
rime ą>hi‘emtįrtuo's, .kurie ,k.ovo- 

x 1 ‘įelkaVs. kpmu-’, 
i|lėjstpj rihkimtį’ 

platfoThioj nušakoma, jogėT 
rinkimų kampanijos vyriau
siais klapsimais bus bedar-' 
biąmą jr^bjCiale apdrauda, pa- 
didinirhas; ^bedarbiams ]

. r / _ . ((TA ... ..„.singai darbuojas 
šoko kazoką. Pionieriai labai gražiai dai- A sekretore ir Darbininkes [darbininku būvio.

gho • apiglinkėn ’ rugsėjo' 6 d. 
ir čią bus ;iki rugsėjo 18, o jei

Paskutinį vakarą buvo surengtas koncer
tas pirmos klasės kambariuose; -visi./ėjome 
-pasiklausyt, laimieji Pionieriaiįpšęjr dai- T K v , .- j - - —■4avo įvairias dainas, apart jų, .lošė ir dek- ko ;g!rdet- 1Labal graaal skamba .ir Pada* ™k«]a« Vgiau- 

r 1 x m lahcii nnu lennni > .■ > ; A r. m 'n TZl

navo ir plojo rankom, orkestrai pritariant. lredaktor^’';atvyksta Plttsbur“ 
Tokiu būdu dainuojant, pirmą sykį te-

larnavo keletas y suaugusių rusų : ir anglų 
kalba. Vyriau; apsirengęs materia, šoko 

■ ^ kazoką labai juokingai. Visi prisijuokė iki 
:: sopiai. • ’ v’ ;,. , t,..

Liepos 6 d. f§‘ ryto išėję ąnt .palubių, pa- 
;.,/jnatėme Sovietų pakraščius; kokis buvo 
• džiaugsmas! Apie 12-tą vai. dienos privą- 
r gavome iKr.onštadtą, tą ■ garsią tvirtovę, 
”Kkur tiek daug jaunų, tvirtų komunistų-re- 

voliucionierių žuvo laike baltagvardiečių 
sukilimo 1918 metais. Kronštadto sienos, 

J dikčiai apdaužytos, kai kur visai sugriau- 
tos; primena baisią kovą su kontr-revoliu-

< Acionieriais, ir tas brangias aukas, kritusias 
’••’ritoj kovoj.

Apie 2-rą vai. po pietų pasiekėme Lenin- 
gradą. Pirmą dalyką ką pamatėm, tai di
deles krūvas balkių, rąstų ir kitokio mate- 
riolo, sukrauto del eksporto. Palei kraštą 

■?; uoste stovėjo vokiečių laivas ir krovė tą 
•jumberį į savo vidų. Matomai vokiečiai 

“ įerka lumberį iš Sovietų Sąjungos. Tūli 
f. .mūsų pasažieriai pradėjo baubt, pamatę 
i ; fašistų laivą.
-i I < Privažiavę prie kranto, uoste pamatėme 

/didelę lygumą lentomis išgrįstą, o jos gale 
j ’inturist ofisas. Tai Sovietų keliauninkų 

■; agentūra. Lauke ant tos lygumos stovėjo 
didelis būrys Jaunųjų Pionierių, vaikų ir 

•; mergaičių, o šalę jų didelė orkestrą iš ko- 
;; kių 50 muzikantų. Mums privažiavus prie 

kranto, orkestrą pradėjo griežt “Interna- 
’'Ižionalą”, o Pionieriai—dainuot. Tas pada- 

" re ant mūsų labai didelį ir malonų įspū- 
dį. Širdį suspaudė džiaugsmas, kad pribu- 
Vom į> darbininkų tėvynę, ir tas džiaugsmaš 
spaudė ašaras iš akių. Orkestrą griežė, 
vaikučiai dąiftavo i Įvairias ųe^oliųcines del
nas ilg^,; ilgą laiką/ Paskui Leningrado 
•Pionierių atstovas pasveikino mūsų laivo 
Pionierius. Kalbėjo apie 1'0 minučių, o vė
liau mūsų Piornerių atstovas pasveikino 
Leningrado Pionierius Ur Račiavo už taip 
gražų priėmimą. ( . , . , . .

To labai malonų įspūdį. * ; [ ADDL’D itetvirto Apskričio
Sovietų Sąjungos Pionieriai labai puikiai Komitetas-, apsvarstęs jos at- 

išlavinti dainuot ir šokt. Visi vienodai ap- 'silankymą, skiria sekamas die- 
rengti, baltom drapanėlėm, su raudonais i 
raikščiais ant kaklo. Jiem pabaigus dai
nuot ir orkestrai griežt, išleido mūs iš, lai
vo. Tas tęsėsi apie valandą laiko. Nuėjom 
į Inturist ofisą. Du dideli kambariai, 
viename stalai uždengti baltomis staltie
sėmis ir baras su valgiais, kas nori, o kitas 
pridėtas įvairių tavorų ant pardavimo. La
bai ' puikių mačiau moteriškų; furkočių. 
Amerikoj už /tokius reikėtų mokėt kokie 
$200.00 ir daugiau, io čia tik .; 79 rubliai, 
apie $30.00. Tai vienas dalykas, kas labai 
pigu Sovietų Sąjungoj—^kailiai, ir kailiniai, 
bet tai Torgsine, tam tikrose krautuvėse, 
kur tik už kitų šalių valiutą tą galima 
pirkt, už rublius neparduoda., Buvo ten^ 
daug įvairių kitų dalykų: saldainių, .paveik
slų, kėdžių, drapanų, įvairių brangių se
noviškų daiktų auksinių, deimantinių, 
žvaigždžių, žiedų, dar caro palaikų. Buvo 
carienės baltas ploščius, kepurė ir mufta 
rankom kišt. Padaryta visa iš brangaus 
Vaito šilko 'ir apsiūta baltomis strauso 
plunksnomis, audeklas ne austas, 'bet mėgs
tąs. Sakoma, kad keliolika tūkstančių rū- 
įblių kainavo, o dėvėjusi jį čarienė tik vieną 
sykį, ant ledo čiužinėdama.

Labai gražių brangių kilimų, kaurų arba 
karpetų pridėta visur. Įvairių brangių se
noviškų indų galybės .pridėta; tas viskas 
ant pardavimo už svetimą valiutą, kad gar

i Rugsėjo 6 tiri £ Si Pitts
burgh; , >

S ir 9 Soho Pittsburgh;
10 'it'll 'Codrtiiey, Pa.‘
12 ir 13 AVilmerding, Pa.;
1.4 N. S. Pittsburgh prakalbos;

l » ■; «15 Carnegėj;
16 ir 17'Washington, Pa.;
Į8 New Kensington ,Pa.

Matot, jinai bus kai kuriose 
vietose net po dvi dienas. Vi
są laiką reikia naudingai su
naudoti. Viehą vakatą rengt 
prakalbas,- o dienos ;laiku ir 
kitą vakarą eit per stubas or
ganizaciniais ir agitaciniais

WILKES BARRE, PA.
Linksmas ir įvairus piknikas. Ren

gia lietuvių, rusų ir finų frakcijos 
naudai Darbininkų Centro svetainės 
^palaikymui. Įvyks nedėlioję, 27 rug
pjūčio—Aug., 11 vai. ryte ir tęsis 
iki sutemimo. Bus žaislų, skanių 
valgių ir gėrimų. Gera orkestrą 
grieš lietuviškus ir afnerikoniškus 
šokius. Įžanga veltui visiems.

KELRODIS: Gatvekariūš Imkite iš 
Wilkes Barre į Plymouth arba bu- 
saįs važiuokite į Plymouth ir, išlip
kite gale Plymoutho Breslau, pa
gal Plymouth upę, tarp dviejų tiltų.

(197-199)

(197-199)

Philadelphia, Pa
SVARBUS "LAISVĖS” PIKNI

KO SUSIRINKIMAS

lėtų Sovietai už ją pirkt mašinas užsienyj. vaį;.p5
Už.carienės ploščių,prašo 2,000 rublių 

(apie $1,000.00). Kiti daiktai ne taip bran
in , •• • \ d.

Laukėmė -teitai porą Vaizdų, kol peržiū
rėjo visų ^keleivių įa{)ai ^fžiari
viską peržiūri. Atplėšė visaš užkaltas dė^ 
žes, apraišiotus baksus, viską atidarė, per-„ 
žiūrėjo žėdną dalykėlį. .

(Daugiau bus)

L. Prasta Stengia Be Melo

i t

. L. Prūseika sako savo “N. į sies negali įkišti tarpe mainie- 
G.,” kad aš, būdamas Wilkes ;rįų įr ardyti darbininkų orga- 

. -JBarrių ir Scrantono apielinkė- inizacijas> .Kad tuomi daugiau 
; nenorėjau jokio darbo

gerbti, o tik būti komisaru. 
|Kad tai įrodžius, kad ištikrų- 
tją taip buvo, tai Prūseika pa-

;*»siima sau už pagelbininką 
D mainierį drg. Rusecką' ir jį

^bjauriai apmeluoja. Prūseika 
nerausdamas tvirtina, kad

. Jdrg. Ruseckas žadėjo duoti 
‘'’jflian darbą kasyklose, ir lie- 
,*5>ė būti tam tikru laiku, o aš 

įsižadėjau ir nepasirodžiau 
teskirtu laiku. Kiek aš ži- 
teu, tai yra grynas melas, iš
galvotas paties Prūseikoš. Nie
kados nėra žadėjęs man jokio 
larbo meigi liepęs atvažiuoti 
Urbti drg. Ruseckas. Net ir

‘^įprašant drg., kad pagelbėtų 
’ i gauti darbą, nebuvo galima 
jl^auti, ’ ' } . r . L > i
J Kokis yra tikslas skleisti tą 
’•:L. JPrūseika mato, kad-: 
—jis savo kontrrevoliucinės no

I

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus “Laisves” Pikniko Komisijų 

Susirinkimas1 I 1 >
Ateinantį ketvergą, 24 d. rugpjū

čio įvyks “Laisvės” pikniko visi} or
ganizacijų ir komisijų susirinkimas, 
8 vai. vak., 995 N. 5th St.,1 Phila.

i Šiame mitinge dalyvaus ir drg. P.
Laisvės I ^u^nys- organizacijų nariai

- • ■ yra raginami būtinai dalyvauti šiame
susirinkime ir atsiteisti už pardrwtus 
tikietus. Labiausiai reikia stengtis 
parduoti tikietus ant busų. šiame su
sirinkime turėsime išrinkti darbinin
kus delei pikniko. Kiekvienas narys 
turi gauti darbininkų; visi stengki- 
mės būti susirinkime. Turėsime pa
rūpinti ir nakvynių. Bus raportų ir 
planų. Visi budėkime ir užbaigkim 
darbą tinkamai.

Komisija. j

(197-1S^*^

HARTFORD, CONNi
Tarptautiškas Darbininkų Apsigy

nimas rengia didelį pikniką, .nedė
lioję, 27 d. rugpjūčio—Aug., Lietuvių 
Parke, 24 Station, Glastonbury. Bus 
gera programa: dainuos i 
'Choras, bus prakalbos ir daug kitų 
įvairių pamarginimų. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Taipgi pėtny- 
čioj, 25 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėje, bus susi
rinkimas, bus renkami darbininkai 
del pikniko.

Rengimo Kom. A. K.
(197-199)

NEWARK, N. J.
Tris savaites Sovietų filmą “Com- 

misars” buvo rodoma New Yorke, 
dabar ją rodys Newarke. šis paveiks
las perstato kovas tarpe bolševikų 
raudonosios sargybos ir imperialisti
nės Britanijos su kitų imperialistų 
talka karo užgrobimui ir kontrolia
vimui Baku aliejaus laukų. Bus 
rodomas subatoje, rugpjūčio—Aug. i 
26, MYWHA Auditorium, kampas 1 
High ir West Kinney Sts, Newark, 
N. J. Įžanga 35 centai.

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 3-čias Distrik-

f

SO. BOSTON, MASS.
A.LDLD 2 kp. susirinkimas busj 

trečiadienį, rugpjūčio 23 d., Lietu-^ . 
vių Piliečių Kliuhe, 7:30 vai. vakarą, f 

! Visi malonėkite atsilankyti, nes ' 
yra labai daug svarbių aptarimų, 

zio'7 ioo\ taipgi ir duokles pasimokėkite už 
(197-199) gjuos metus. Ateidami atsiveskite ir 

po vieną naują narį.

Laikytame “L.” pikniko ko
misijos ir visų vietinių darbi- 
Ininkiškų organizacijų susirin- 

’|kime, 3-čią d. rugpjūčio,- liko
si nutarta šaukti dar du.svar- 

Į būs susirinkimai prieš “Lais
vės” pikniką: 24 d. rugpjūčio 
ir 1-mą d. rugsėjo, 995 N. 
5th St., 8 vai. vakare. ;

Draugai ir draugės, pikni
kas artinasi kiekvieną dieną; 
reikalų galybės stovi, .prieš 
mus; iš kolonijų mūsų drau
gai masiniai rengiasi atvykti' 
į pikniką. Net iš Massachu-' 
setts,’ 'Connecticut, Maryland 
ir Nęw- Y^rko* kolonijų drau
gai rengiasi busai^' atvažiuoti 
į šį istorinį pikniką.

Mes visi turime prisirengti 
visu kuo, kad nepritrūktų* 
piknike provizijos.

pa§a] j Visų organizacijų ir Lais- 
pos, reikalavimas pakelti dari , kon;isij°s . ^^imas,, 
ilgas ir įmušti viršininkų di-i‘ode ’ >vyks atemant! k‘“r’, 
-- 191

Visų organizacijų narių ir 
“Laisvės” pikniko komisijos 
pareiga yra atsilankyti į šį 
susirinkimą ir raginti kitus ir 
simpatikus. šiame susirinki-*, 
me būtinai atsiteiskit su tikie- 

! tais.
| Visų draugų prašom, kad į’ 
šį susirinkimą būtinai atšilau- 
kytumėt ir atsivestumėt kuo. 
daugiausiai “L.” rėmėjų, nes 
turėsime išrinkt “L.” piknikui 
darbininkus. Visi pasišvęskim 
ir parodykime, kad philadel- 
phiečiai visu kuo galės pikni
ką aprūpint. Yra 
darbininkų ir iš kitų 
bet philadėl.phiečiai 
rodykim, kad mes 
rezervo.

Dąlis draugų dirba nuo se
nai “Laįsvės” piknikui; gi da
lis dąr mažai padirbėjo. Vi
si. paskutinėmis dienomis pa-

* * . t

siaukaukim ir padėkim suor- 
gahizuot bųsųs ir visus kitus 
darbus.

Atsilankykit į sekantį susi
rinkimą, o jūs išgirsit įvairių 
raportų. Bušai’ išeis iš visų 
miesto dalių už 45 centus į 
abi puses.

Penki chorai dainuos; dvi 
poros gerų atletų bus; Read
ing©, Brooklynp ir Philadel-? 
phijoš jaunuoliai- žais !beis- 
bolę. . A. Bimba . sakys pra
kalbą.
Draugai ir draugės, regis-

Sekr. 
(196-197)

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, v&- 

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
i •. ; no

TYPEWRITERS
Ja- 
jiii

Skaitytojas

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

tau nepritars.
I Kad parodžius, kas meluo
ja, rašau čia atvirą laišką drg. 
Rusepkui.
Drauge:

Jei bent kada esi sakęs man, 
kad aš galiu gauti darbą ka
syklose ir liepei man būti tam 
tikru laiku ir tam tikroj vie
toj, ir kad aš bavau pasiža
dėjęs ir neišpildžiau, nepasi- 
rodžiau prie darbo,—tai būk 
geras, drauge! Parašyk laiš
ką į “Laisvę,” nurodydamas, ! 
kada ir kur man liepei būti ir 
gauti darbą, o aš neišpildžiau. 
Kiek aš atsimenu^ draugas nie
kada neši ‘man žadėjęs ‘duoti 
darbą bei ir pagelbėti gauti 
darbą ’ kasyklose. Ne tik jūs, 
bet niekas kitas Sęrantone nė- 

Turipas maiinie-|ra žadėjęs man darbo, net ir 
prašant.

Tai khip gi jūs galėjote sa
kyti L. Prūšeikai, kad j ūš ža
dėjote man duoti darbą,io iaš 
neęipiau, nęj»aų dirbti,—jeigu 
taipi -buyo, įfyip, tvirtjną L. b 
Prūseika, kad man davėte . 
darbą, o aš nėjau dirbti. To- 
kis mano apsileidimas turi' 
būti paskelbtas iper “Laisvę” ; 
lai visi “Laisvės” skaitytojai 
mato. . . , y !

Pasitikiu, kad d. Ruseckas 
parašysite teisingai atsakymą 
į šį mano laišką. > > 

s Draugiškai
, M. Žaldokas.

pasitarnavus išnaudotojams; 
tad jis griebiasi purvinti ma
ne, kaip tik išmanydamas. 
Tuomi jis mano, kad pavyks 
suklaidinti keletą mainierių ir 
pasigauti į savo bučį; prie to 
nupuldyti mano įtaką darbinin
kuose ir susisukti sklokai gūš- 
tą mainierių tarpe. Bet iš 
karto galiu sakyti ponui L. 
Prūseikai, kad ir šis tavo žy
gis bus be vaisiaus. Mainie- 
riaL pirma žinojo,x kaip at
mušti tavo puolimą; žinoą ir 
Šiuo ‘kartu-. ’

* ■ * ’l

rius‘bijai pasirodyti be poli
cijos apsaugos taip, kaip iri J. 
Lewis ir Boylan be policijos 
negali pasirodyti mainierių 
susirin^itnuose. • į Prūseika 
irgi , mano užkariauti lietuvius 
mainieriuš savo naudai su po
licija ir melų pagelba. Gali 
'keliauti tuo keliu. Mainieriai

Įžanga

RENGIA AIDO CHORAS 

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

Pradžia 7:30 Valandą Vakare. 
Bus Užkandžių ir Šokiai

25 CENTAI

/’ ! * <
MA3S. WORCESTER, MASS.

GAL SUTRAUKYS RY
ŠIUS SU VOKIETIJA 

VIENA.—
Austrijos valdžia sutraukys 

i ryšius su Vokietija. Aūstri- 
■ jos ambasadorius Vokietijoj 
Jau sugrįžo į Vieną, o Vo- 
j kieti jos ambasadorius va- 
1 žiuoja Berlynan.

Kalbama, kad

mėtymPšUš namų ir t.t.
. Kandidatas majoro vietai— 

d. James M. Egan, taipgi ir 
'kandidatai į miesto tarybos vie 
tas—visi pasižymėję darbuo-1 
tojai streikuose, demonstraci- i 
jose, visose darbininkų kovo-1 
se prieš bosus. Bosų pąrtijos j 
jau darbuojasi, savo kandida- 
jtus per savo spaudą populia- 
rizuoja. Visokių prižadų jie 
siūlo. Darbininkai neturėtų 
pasiduoti jų apgavystei. Suda
rykime bendrą frontą ir rem
kime komunistus, kandidatus. 
Dalyvaukime konferencijoj.

Svarbus Dirbtuvės 
Laikraštukas ‘

i • f . ) ’ I

į i .KomuHistų Partijos .bran
duoly^ J. & L. dirbtuvėje, S. 
S. Pittsburgh, išleido laikraš
tuką, kuriuomi darbininkai-la
bai .susidomėjo. . Laikraštukas 
pądpodą ,<įaug žinių iš dirbtu
ves .dejpąrtmentų.

Dirbtuvėj padėtis gana sun
ki. Didelis skubumas. Pas 
darbininkus -nepasitenkinimas. 
Viename departmente dauge
lis darbininkų susirašė ant pe
ticijos reikalaudami daugiau 
algos. . pbiejykloj, taipgi nega
li nieko uždirbti. , Jeigu už
dirba į dieną $1.50, tai skai
toma gerąi. Darbininkai Rei
kalauja pakelti algas.

Šioj dirbtuvėj gyvuoja dar 
nedideliu lokalas Plieno ir Me-

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- 

rboards” ir tas gadina darbo -sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

išrinkta^ 
kolonijų, 
nepasiro- 
neturimc

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje ‘gulima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS, CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH. ,-- ---- - —-- .... . r rl

• (HMM (»•••*•«•»«*<• l«»»«V*********t*MM»*M*M*l

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1938 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

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

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjijno istorijos”, “Bedievis6, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratUsio darbininko. SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti’“Priekalą” išsirašant jį, renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį rastais 
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 centų.

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.



Antradienis, Rugpj. ži, 103Š

1919 Metais Plieno Da
(Sulig Wm. Z. Foster1© knygos-—“1919 Steel Strike.”)

V/ '■!
dKn i

myn. Per vieną paskutinę 
savaitę sumažėjo ant pusės 
riuošiitt&d; J -U *

1. Darbininkai atgavo ūpą, pra- . 
■ 

dėjo išnaudotojams* statyti reika

lavimus. Streikas pąsiekė Pitts-

burghą, Bethlehemą ir Binning- 
• m . . * •

namą. Tai buvo proga organi- 

zuoti darbininkus, kokia gal nie

kad neatsikartos ateityje.

2. Draugas Wm. Z. Fosteris pa
matė tą progą. Draugas Fosteris 
ir dabar vadovauja darbininkų ko
voms. Jis kandidatavo į J. V. 
prezidentus pereituose rinkimuose 
ant’ Komunistų Partijos Tikieto. 
7 d. balandžio, 1918 metais, jis’ 
pagamino rezoliuciją Chicagos 
Darbo Federacijai. Ji buvo vien
balsiai priimta ir perduota Am. 
Darbo Federacijai.

RESOLUTION* Ty" W 

VlHEREAS,W)eonp<jti/Zdbmcl Ifie vdftdrnikiot 
wdQe earners employed m |he deel njiifr R vir
tually ntcesiaryto t/iė farther įprcador 
mt/uUrial democracy flincnend 
VVHERFĄS.oroamecl LaW <3* dwqwpfah 
the oreat task only by CKjttfYiq forth d 

effort; thėrdore, be it .

amfer&tce ckirinI t/K 
clė/eę&ėi of ail t/k (W wty# wemti

3. A. D. Federacija svarstė tą 
rezoliuciją kartu su Amalgamated 
Association of Iron and Steel 
Workers, ir palengva tas daly
kas išsivystė į konferehciją. Bet 
daug laiko tapo sugaišta ir ta re
zoliucija atiduota Chicagos I>arbo 
Federacijai, kuri išnaujo ją pri
ėmė it pasiuntė Amerikos Darbo 
Federacijos Kohvencijąi, kuri bu
vo laikoma birželio 10-20 dd. 1918 
metais.

p/dw n o f jtrtr/ca

4. ši rezoliucija tapo1 priimta
> ; < I *

plieno darbininkų, raginant , Am.

Darbo Federaciją sušaukti konfe

renciją dėlei pradėjimo tikrai di
delio vajaus organizavimui plie

no darbininkų visoj plieno pra-
' i ’ .

monėj.

ROMA. — Kariniu laivu 
“Annapolis“ pribuvo į Vati 
kano Miestą 80 amer: 
jūrininkų kadetų. Juos pri
ėmė popiežius ir per juos 
palaimino visą Amerikos 
karinį laivyną. Mat, reikia, 
kad dievas padėtų Amerikos 
kapitalistams sėkmingiau 
žudyti žmones būsimam ka
re.

hį jaųtiėno's, 1,125,000 
kivbs, Ą750,Q0p sv. miltųS ir 
2,250,000 svarų kiaulienos. 
Atbodo . daug, bet išdalink
2,250,000 svarų

au- Japonija Norinti Sutarties su Ati-odo, dadg,' bet
■k“? Valstijomis ■

Laužo Darbininką Generali 
Streiką Ispanijoj

TOKIO. — Japonijos ka
ro ministeris generolas Sa- 
dao Araki sako, kad Japo
nija nori padaryti su Jung
tinių Valstijų imperialistais 
nepuolimo sutartį. [ Tarpe 
šių draskūnų dabar labai 
įtempti, reikalai. Japonija 
nbri susitarti, kad j i galėtų: 
drąsiau pulti ant Sdvietų 
Sąjungos.

ant 300,000, tai išeis po vie
ną kiaušinį į dieną.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ” '

Jau Vienas Rooseveltinis Muilo Burbulas Sprogo darb5toją k sugriž° 
| Čia nemažai mainierių 

, kurie dirba po 
! Pittsburgh, Coal Ko., šie da- 
; bar streikuoja. Bus apie 4 
į mylios nuo Carnegies, kur 

Moon Runn maina 
Pittsburgh Coal Co., šio
je mainoj dirba ir keletas 
lietuvių. Rugpj. 6 atlaikė 
mitingą, išsirinko savo 
checkweighmaną ir nutarė 
eiti dirbti pirmadienį rugpj. 
7. Šitą inžinierių streiką 
vadovauja darbininkų par- 
davikai iš U. M. W. of A. 
Bet pirmadienį išėjo į darbą 
ir vėl sugrįžo nainO; sako, 
kad maina pikietūojama. 
Šie Moon Runii mainieriai 
turėtų neklausyti iš U. M. 
W. of A. pardavikų, o strei
kuoti su visais mainieriais

iki streikas bus laimėtas!

Fašistų Saliutas ’

Carnegie. Pa. — Superior i ryte ir vakare, bet jų dar- gyvena, 
Steel Corp, pradėjo leisti | binmkai duonpelniai tik nu-;

ėję pasižiūri į fabriką ir vėli 
pareina namo; jau trečia j1 
savaitė jie taip vaikščioja.! 
Žinoma, jie taip darė ir pir
miau per pastaruosius ke
lis metus, ir dabar tą patį 
daro. Darbo diena yra 10 
vai., bet yra ir tokių darbi
ninkų, kurie dirba net po 15 
vai. arba ir daugiau. Mo
kestis paprasto darbininko 
39 centai į valandą. Dar-' 
bas yra labai sunkus, kuris 
labai nukamuoja darbinin
kus. Darbininkai neorgani
zuoti, tad bosai ką nori tai 
daro. ; tDarbininkai turėtų 
visi organizuotis į Plieno 
Darbininkų Industrinę Uni- 4 i » '‘ ' f ' u f

L

gandus, kad pradės dirbti 
po 8 valandas į dieną, 5 die
nas į savaitę arba 40 vai. į 
savaitę, ir tuo pačiu sykiu 
priėmė kelis šimtus naujų 
darbininkų. Tas šumas-rik- 
smas prasidėjo apie vidurį 
birželio mėnesio, na, ir dar
bininkai kalbasi su vienas 
kitu, kad jie tikrai žino, jog 
su 15 diena birželio jau 
dirbs po 8 vai. Bet atėjo 
15 birželio, o 8 vai. darbo 
dienos kaip nėra, taip nėra. 
Tuomet darbininkai pradėjo 
save ramintis, kad nuo pir
mos dienos liepos dirbs po 
8 vai. Atėjus pirmai die
nai liepos^ buvo top pačios 
pasekmės, kaip ir 15 birže-

.MADRID. Seville mies- 
• te isidikalistinė unija orga

nizuoja generalį streiką, 
koalicinė socialistų ir bur
žujų valdžia išsigando ir nu
sprendė streiką sulaužyti.

Heidelberg, Pa. — Rug- į barbininkų teisės atimtos, 
pjūčio 6 buvo masinis mi-, policijai suteikta galia are- 
tingžs, kurį surengė Bedar- štuoti darbininkus ir kraty- 
bių Taryba. Mitingo tiks- įj jų namus be jokio varan- 
las: buvo plačiai išaiškin-' į0>las: buvo plačiai išaiškin-' 
ta apie einantį mainierių! 
streiką, kur kvietė mainie-! ..
riūs stovėti streiko lauke , rrancijos Žandarai Užgrobė 
iki bus laimėtas streikas, i “Nepriklausomą” Andorrą 
laikytis visiems išvien ir vi- j 
sur rinkti eilinių narių 
streiko komitetus. Didžiu
mai susirinkusių kalbėtojo rra. Iki šiol turėjo savo val- 
kalba labai patiko, bet buvo džią ir buvo mažiausia vais
ia keletas iš Lewis0-Faga-. tybė pasaulyj. Bet rugpjū- 
no šaikos, kurię kėlė trukš- čio 20 d. Francijos žandarai 
mą ir visaip grąsino kalbė
tojui ir rengėjams, bet tik 
jiems visa bėda, kad jų nie-; 
kas nebijojo, nes jų buvo 
mažumą ir jiems mažai kas 
pritarė. i f

ROME. — Italijos fašis
tai pravedė įstatymą, kad 
militaristai turi, susitikę 
.viens kitą, fašistiniai saliu
tuoti. Vienas šaukia: “Sa- 
lut, karalius,” arba “Duče— 
Musšolinis”. Kitas atsako: 

•uLai gyvuoja karalius” arba 
“Duče.” Civiliai žmonės 
turi fašistiniai ištiesti deši
nę ranką. Bet ši išorinė fa> 
išistų parodija nesutvirtins

Europoje gyvuoja “nepri-Įjų režimo.
klausoma” valstybėlė Ando-t .

, SOVIETŲ ŽUVIS '■
Krautuvams proga įsigyti Sovietu 

žuvies už ,žemą kainą .
Penkių Rūšių žuvys

: . . . ' < » f.»
Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies,

* 1 viso. 50 kenukų ! r

■’ Už'$5.75-J •’<
Persiuntimas apmokėtai. Pinigus 

, prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ": i
427 Lorimer SU Brooklyn, jY.

Tuojaus gaukite
.. Mą knygą: ,

PATARIMAI vyrams
APlfi

LYTIES DALYKUS
D-ro W. j. ROBINSONO.

įsiveržė ir pradėjo ją valdy
ti. Sakoma, kad per pasku-; 
tinius šešis šimtus metų toj 
tautelėj nebuvo jokio įsiver
žimo iš užsienio.

Washington. — Roosevel- 
to valdžios verstino darbo 
kempėse 300,000 jaunuolių 
.kas mėnuo suvalgo devynis 
milionus kiaušinių, 1,125,000

Toj knygoj rasi teiąingiausiąff 
žinias apie lyties ligas, sauža* 
gystę, prostituciją, ženybinf 
gyvenimą ir daug kitų jdomių< 

dalykų.
I

236 pusi, raito, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00. ’ , 

Pinigus siųsk money orderiu artyn 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS, 
NEW YORK. M. Y. ■

kalbasi, kad dar; es4, viskas 
gerai nėra sutvarkytą, kaip 
tiktai bus viskas sutvarky
ta, tai su 15 liepos dirbs po1 
8 vai. - Bet atėjo 15 liėpos 
—ir tas pats. Na, sako, jau j 
dabar nuo rugpj. pirmos,' 
tai tikrai dirbs po 8 vai. ■ tt n j uHali, pačioj širdy arba cent

re Carnegies. Kalbėjo Mel- 
don ir Cush, kurie išdėstė 
programą šios unijos ir pa
lygino Amerikos Darbo Fe
deraciją, koks yra didelis 
skirtumas tarpe šių unijų. 
Kur A. D. F. yra bosų ūni- 

kuri visuomet daro 
bendrą frontą su bosais 
prieš darbininkus; o Plieno 
Darbininkų Industrinė Uni- į1’ girdėsite, kaip 
ja yra tikra darbininkų uni
ja, kuri skelbia klasių ko
vą, o ne bendradarbiavimą' 
su basais. ......................._ (
suorganizuotaš P. D. L Ū.imate, 
lokalas (bet tos dirbtuvės 
vardą, čia neskelbiu del tam 
tikrų priežasčių). Manoma 
greitu laiku ’turėti kitas rha- 
sinis mitingas ir suorgani
zuoti ;kitas, lokalas Superior 
Steel. Corp, dirbtuvėj, nes 
čia unija labai ir labai yra 
reikalinga šioje didžiulėj 
dirbtuvėj. < . .

Susirinkime Buvęs

Ritgf^ūčio 5 d. įvyko ma- 
į sinis mitingas, kurį surengė 
t Plieno Darb. I n d ustrinė 
i Unija su tikslu suorgani- 
; zuoti šios unijos lokalą. 
Mitingas atsibuvo Masonic

VIETINES ŽINIOS
Bariane firann ImUki sidirba keHs penktukus,1 beva- 
Vdl IdUd—UH eiIU JUUZldl lydami praeiviams čeverykus, 

Mažai apie Juos Terodė Xavisai šeimynai atima pa

Bet atėjo pirma diena rug
pjūčio ir šiandie jau 7 d. 
rugpjūčio ir dar 8 valandos 
darbo dienos nėra įvesta 
Superior Steel Corporation 
dirbtuvėj. Ne tik, kad nėra 
8 vai. darbo dienos, bet 
koks nusistebėjimas buvo, 
kuomet, į pabaigą liepos, i 
vieną rytą atėję darbininkai 
į darbą rado 175 kortas iš
imta iš kortų eilės (kur yra 
nudėtos numeriuotos kortos, 
kur darbininkas turi prieš 
darbo pradėjimą ir kaip 
darbą pabaigia, kuomet ei
na namo, išmušt į tam tik
rą laikrodį).

Žinoma, kuomet tie šim
tas septynios; dešimtys pem 
ki darbininkai nerado*savo 
kortų, tuomet jie puprato, 
kad jau jie yęl yra išmesti 
į bedarbių eiles ir turi sto
rėti vėl sykiu su kitais šim
tais bedarbių, kurie laukia, 
kada juos bosas pašauks į 
darbą. Dabar ne tiktai, kad i 
neima naujų darbininkų, į 
bet ir tie, kurie dar nėra; 
išmesti, ir taip pat seni dar
bininkai — negauna dirbtu 
(nes dirba labai mažas skai
čius darbininkų). Didele 
dalis tų naujų ir senų darm- 
ninkų, kiekvieną rytą nueKv..„ ___  __________ _______
na į darbą ir vėl grįžta at- ^porą dienų, -kur ’ mainieriai gyvenimas brangsta tir riofš 
gal, nes darbo nėra, tie pa-'k^________ —
tys darbininkai vakare vėl I žiūrėti anglių svėrimą. Strei 
tą patį atkartoja, tai yra,1 ką išlaimėjo, gavo savo

Skuta Miesto Darbininkus 
Vardan Bedarbių Pašalpos

NEW YORK. — Pereitais 
metais mieso valdžia išveržė

MASPETH. —Pereitą penk
tadienį vakare teko užeiti į 
Klasčiaus svetainę, kur buvo 
rodoma judamieji lietuviški 
paveikslai. Per radio buvo 
prispaustinai skelbiama, kad
bus viskas parodyta apie Da-' $1,332,647 iš mokytojų ir ki- 
riaus ir Girėno išlėkimą, apie tų miesto tarnautojų bei dar- 
jų nelaimės sceną, apie iškil- bininkų būk tai del bedarbių 
mes jų kūnų pervežimo į šelpimo. • Klausimas, ar daug 
Kauną ir apie didžiausias ten tų pinigų, eidami per politikiie- 
jų laidotuves; sako, matysite ”“’ ----1"'"

rauda visa
rių rankas, pateko į šelpimo 
fondą?

Lietuva.”
Daugelis tuom 

gana skaitlingai 
Tuos judžius.

pasitikėjo ir 
susirinko į 

Bet nieko ypa- 
Ant vietos tapojtingo apie Darių ir Girėną ne- 

. Tie keli paveikslukai, 
kurie buvo čia apie juos rodo
mi, tai jau senai buvo matyti 
amerikoniškuose judžiuose. Va 
dinasi, lietuviški judamųjų pas
veiksiu biznieriai prigavo pu
blika, naudodami Dariaus ir 
Girėno vardą, atsiliepdami į 
patriotiškus jausmus.

Vakaras buvo daugiausia 
užpildytas judžiais iš Ameri
kos lietuvių chorų, parapijų 
išvažiavimų, iš Chicagos paro
dos lietuvių dienos ir panašiai.

Žiūrovas.
Mainierių Streikas----------------

čia apie Carnegie yra da- Milionu Dolerių Sumažinta 
aliniu laikų mažai mainų, jj- j - g d p g j

/viprm kiek diapsno fm M t b

Kaip Darbai “Daugėja”

Ant Long Island gelžkelių 
tiltų iki rugpjūčio 1 d. dirb
davo 21 vyras; dabar palikta 
tik 9, ir jie tūri atlikti1 visą 
tą darbą. ■

Buv6 ' skelbiama,' kad - šį 
mėnesį New York Central gęlž 
kelis priims 1,300 dubininkų 
dirbt prie -taisymo darbų 72- 
ros gatvės > stotyj-ę tavorinių 
traukinių ; . bet naujų priėtnė 
tiktai 25. ( Tai tiek čia dau
gėja darbai pagal NRA pla
ną. ... i • i : ; i ■ ;

PRIGAVIKAS “DARBŲ 
DAVĖJAS1'

J. Lėony, New Yorke, žu- 
likavo, žadėdamas bedarbiams 
darbūs ir Jm d am as iš jų už 
tai pinigus. Iš vieno paėmė 
$25 už šoferio darbą su “$46 
alga per savaitę.” Nieka's, ži
noma, per Ldony darbo nega
vo. žulikas, pagaliaus, areš
tuotas ir po $500 parankos 

faktinai nemoka rendų už be- laikomas teishiui. Tokių “dar 
_ v, f . .darbių šeimynas. 1 Daeiria iki bo davėjų” dabar atsiranda

gaspadinės sudeda lančius (checkweighman)-■... svėrimo (to: jeigu vaikas'bei tėvas už- gana dau&. ! ’1' '

tik/viena kiek didesne, tai 
Gi(een maina, kurioje dirba NEW YORK. —Dar $1,085,-
ap 10"70 mainierių, šita mai- ooo per mgnėsj sumažinta be-
na buvo sustreikavus apie darbiams patalpa, nors pra

reikalavo savo žmogaus pri- .bedarbių skaičius beveik ne-
— ~a2~, Šelpimo valdyba jau i

Rengs Teismą delei Reichs
tago Rūmą Padegimo

i »• ' ’ • «
PARYŽIUS. — Pasauli

niai garsūs advokatai ir 
profesionalai ruošia teismą 
Hagoj, Holandijoj, del rei
chstago rūmų padegimo. Ta
me teisme bus iškelti aikš
tėn visi Vokietijos fašistų 
provokatoriški darbai ir įro
dymai, kad patys fašistai 
jeichstagą sudegino.

Upe, Kuri Devynis Kartus 
Mainė Savo Vagą

SHANGHAI. — “Yellow 
(Geltonoji) upė suskilo į 
dvi šakas: viena veržias į se
ną vagą; kurią ji paliko 81 
metai atgal, kita 50 mylių į 
rytus plaukia ir trečia dar 
sriuvena dabartinė vaga. Ši 
upė į 3,000 metų jau devy
nis kartus mainė savo vagą. 
Kartąis ji nusisukdavo apie 
500 mylių į kitą pusę. Da
bartiniame jos potvinyje jau 
žuvo apie 60,000 žmonių ir 
šimtai tūkstančių liko be pa
stogės. . . ' *.

Karinis Žygis
MONTREAL. — Į Mont- 

realą iš New Ydrko atskri
do 30 orlaivių. Jiems vado
vauja Amy J. Mollison. šis 
neva ^draugiškumo” žygis 
atsiduoda kariniais bandy
mais. Ponia Mollison nese
nai su savo vyru atskrido 
iš Anglijos į Jungtines Val
stijas.

■» I ' ■ I •

BIZNIS SUMAŽĖJO

NEW YOĘK. — Ameri- 
k6s biznis pradėjo leistis že-

Phone, EVergreen 8-9130 i Ignition Specialist-

WOLF AUTO REPAIRS ;
TRUCKS AND PLEASURE‘ CARS REPAIRED ' ’ 

’ 11,.. 11 I 1 / . . j. ’ ‘' ] j 1 i
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso į automok>i< 

liūs. Speciališkai gerai atlieką sekamus dąrbus.i K |

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

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

Mes

Mūsq Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 r 
DAKTARAI:

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

* ’ ’ į ;

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

DRS. SCHONGER & STENGER '
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave„ Brooklyn, N. 1

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell-r-Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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šeštas Puslapis

Streikams Laužyt “Tar 
; pininkystės Taryba”

DRESMEIKERIAI, BUDĖKITE! Pamestas Kūdikis

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
4 Pabandykite!

< SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, >. J “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

ASTORIA. — Ant tuščio lo
to rado D-blp-nketą įvyniotą ir 
pamest^ apie trijų mėnesių 
vaikutį. Matomąi,’ bedarbių 
kūdikis. Buvo paimtas j poli
cijos stotį.

NEW YORK. — Policijos 
ex-kqmisionierius Whalen, mo
teriškų drabužių fabrikantai ir 
ILGW unijos vadai per slap
tus pasikalbėjimus nustatė 
augštesnes algas dresmeike
riams ir paskelbė, kad nuo 
pereito pirmadienio streikie- 
riai turi grįžti į darbą. Wha
len pripažino, kad padaryta 

'dresmeikeriams nusileidimas,
Komunistai Naudoja Rinkimus j atsižvelgiant į kairiuosius. In- 

Kovai už Bedarbių Šelpimą 'dustrines Siuvėjų Unijos vado
vybėj, mat, streikavo 15,000 

Whalenas ir jo

Iš Konferencijos
Bedarbių Reikalais

NEW YORK. — Policijos 
;ex-komisionier.. Grover Wha
len, darbininkų daužytojas ir 

^kalintojas, sudarė .Tarpinių- 
kystės Tarybą. Užkirsti kelią 
streikams per derybas tai yra 
■tos Tarybos pareiga. Nud 
|“darbininkų” į f tarpininkus 
Išeina M. Woll, Darbo Federa
cijos vlaeL-pfetiidentas, žinopias 
streij^įp^yę Ur' fašistd HanįiN 

,ton Fishės draugas. Woll bu
vo vadas tų, kurie laike Hoo-, 
.verio prezidentavimo šaukė, įkeitimai' padaryti, palyginant 
jcad negalima streikuoti, kol! 
praeis krizis. Kiti du tarpi
ninkai neva iš “darbininkų” 
J&US&8, Hugh Frayne ir Leon 
Rouse;’yra to paties plauko.

Būk tai nuo “publikos” į 
Tarpininkystės Tarybą yra 
įtraukta pati Henry Goddardo, 
turtingo darbininkų išnaudoto
jo, ir kita tokia E. Moorehouse 
Herrickienė. i • > ’. i *
* Nuo darbdavių į tarpinin
kus Whalenas pastatė genero
lą James G. Harbordą, pir
mininką Amerikos Radio Kor
poracijos ir G. J. Atwellį, aš
trų priešą darbininkų judėji
mo.
į Ši trilypė mašinerija steng
eis triuškinti darbininkų ko
vas prieš bloginamas darbo 
jr gyvenimo sąlygas.

! NEW YORK.-410 deleg. /arbįninkų;’' 
nuo 245 organizacijų pereitą [bičiuliai bijojo, kad kiti desėt- 
šeštadienį susirinko į konferen-ikai tūkstančių streikierių gali 
ciją Irving Plazoj. Diskusavb :pasvirti į raudonųjų pusę. To- 
Wofkers’Relief'Ordinance, tai del bęnt ant popieros yra žada 
yra sumanymą, sulig kurio ma pridėti dresmeikeriams už- 
mįestaĮ i^lėi^t; lątątymą darbio ir sutrumpinti darbo 
delei reįdfiarės’ bedarbiams savaitę iki 35 valandų, 
pašalpos. Kitą kartą suminė- f 
sime tuose reikalavimuose pa- j

Lietuviu Bedarbių Su-
, sirinkimas Seredoje

* Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto sūsirinkirtias bU8 tre
čiadienio vakare, 8 vai. (rug
pjūčio £3 ,d.)j (“Laisvėą” ;Vif^ 
šutinėje ivetaihėje. ^isi’be- 
dą.rbiąiA .iv kcųpitęto nariai 
RviėčlArtu dalyvauti.

Taipgi visi draugai ir drau
gės, kurie įeinate į išvažiavi
mo komisiją, kaip nuo LDS 1 
kp., taip ir nuo Bedarbių Ko
miteto, būkite ant šio susi
rinkimo. Nes išvažiavimas į 
Forest Parką įvyks 3 d. rug
sėjo; taigi, laiko jau nedaug. 
Q jiorjnt gerąs pasekmes turė
ti,” turime gerai prisirengti ir 
savo roles pasiskirstyti. Kurie 
nepribūsite, Aro^turėsite daug 
darbo pasiaišKGmhui savo kuo
poms. \.

s B. Kom- Sekr.-Sgr.

su pirmesnių planu.
Už reguliarę visiems be

darbiams pašalpą pirmoj vie
toj kovoja komunistiniai dar- 
bininkai. Tuom klausimu yra 
išvystoma plati kampanija są
ryšyje su ateinančiais miesto 
valdininkų rinkimais, kur K. 
Partijos kandidatu į majorus 

lyra drg. Robert Minor, Cent
ro Komiteto narys. Jisai kal
bėjo ir šioj konferencijoj. Dar
bininkai drg. Minorui iškėlė 
didžiausią ovaciją. Buvo pa
kviesti i konferenciją kalbėti 
socialistų kandidatas į majo
rus Solomon ir “bendras” b u r-, 
žujų kandidatas La Guardia, 
bet jiedu bijojo pasirodyti dar
bininkams su savo programa.

, Drg. Minor parodė, kaip 
miestas galėtų gauti pinigų 
žmoniškam bedarbių šelpimui, 
—per aptaksavimą bankinin
kų ir kitų turčių. ( ,
A'nJis numaskavo socialistų va
dus, bet sveikino eilinius So- 
dialistų 'Partijos narius, kurie 
buvo šioje konferencijoje, kai
po atstovai nuo dviejų lokalų 
vadinamo ’“Komiteto delei Be
darbių šelpimo.”, To komiteto 
vadai priešinosi , dalyvavimui 
konferencijoj, bet nariai vis 
tiek išrinko savo delegatus ir 
prisidėjo prie konferencijos.

B.

Žadamos Algos:
New Yorke, už sukneles, 

parduodamas po $3.75 ar pir 
giau :

Cutters $45 sav.; opera
tors 75c. valandai; Examiners 
$20 sav.; Pressers 85c. vai.; 
Finishers $2Q savaitei; clean
ers $15 savaitei; samplema
kers $30 sav.

Kitur: Cutter $45 sav.; ope
rators 63c. vai.; examiners $17 
sav.; pressers 70c. vai.; fini
shers $17 sav.; cleaners $15 
sav.; samplemakers $30 sav.

Už» sukneles, parduodamas 
brangiau $3.75. New Yorke: 
Cutters $45 savaitei; operators 
90c. vai.; examiners $21 sav.; 
pressers $1 vai.; drapers $27 
sav.; finishers $22 sav.; clean
ers $15 sav.; samplemakers 
$30 sav.

Pereitą , šeštadiejiį Irving 
Plaza svetainėje susirinko apie 
400 atstovų nuo 112 užstrei- 
kuotų siuvyklų darbininkų. Jie 
nutarė, kad dresmeikeriai tol 
pasiliktų streiko svetainėse ir 
neitų darban, kol “praisų” ko
mitetai su darbdaviais tikrai 
nustatys darbininkams kainas 
už įvairius darbūs.-, . .

Industrinė Siuvėjų ’ Unija 
ragina kiekvienos siuvyklos 
dresmeikerius išsirinkti savo 
“praisų” komitetus, kovoti už 
pagerintų sąlygų įvedimą gy
venime ir tol neiti darban, kol 
nebus- užtikrintos tos sąlygos.

Minėkite, kad tik didieji fa- 
brikantai-vėrauzininkai sutiko 
su pagerinimais; bet jie “ne
atsako,” ’ kiek bus mokama 
darbininkams pa$ kontrakto- 
rius. Taip pat atsiminkit, jog 
pirmesniuose streikuose 1930 : 
ir 1932 metais buvo žadėta 1 
dresmeikeriams pagerinimai. 
Bet kada jie sugrįžo darban, : 
nerado jokių pagerinimų; po ' 
vieno ir kito streiko dar laips
niškai pablogėjo darbininkam 
sąlygos. s '

Industrinė Siuvėjų Unija, to
dėl, persergsti dresmeikerius, 
kad išreikalautų tikrų page- : 
rinimų, pirm negu eis vėl dirb- ; 
ti; taip pat sako nemokėt se- ; 
najai ILGW unijai nei cento ! : 
duoklių, kol jūsų šapos bosai L 
nepasirašys duoti jums page-- 
rinimus, kurie yra abelnai ant 
popieros žadami.

Reikalaudami platesnių ži
nių, kreipkitės į Needle Tra
des Workers Industrial Union, 
131 West 2$th St., New York 
City.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

IŠRAMMVOJIMAI
PROGA!

Pasirandavoja patalpa kriaučiškai 
krautuvei vieta.. Čia buvo kriaučiš- 
kas biznis per 40 metų. Labai tin
kama yietaį lietuviui kriaučiui. Ran 
da labai.pigi. 68 Grand St., Brook
lyn, N. Y. . ( i , . ■

(195-197)

/,**•» v * •» * ' • v

Laisvė Gaunama ant
» » t
* « ’ ■ ■ ‘ e

: Sekančių Stočių

ELEKTROS PIGINIMAS

NEW YORK. — Public Ser
vice Komisija numuša 6 pro
centais elektros kainas varto
tojams. Numušimas, sakoma, 
tęsis vienus metus; nupigintos 
kainos leisią į galią nuo rug-; 
sėjo 1 d.

Važiuok į “Laisves" Pikniką!
PHILADELPHIJOJE ,

» IŠ BROOKLYN© EIS 4 BUŠAI 1
1 ( J < ' ' ' * * ‘ į ' A ‘ i

Nuvažiavimas Ii* Parvąžiavimas Kainuos:
{1 j . • I I ' > i : j ■ I

VIENAI YPATAI $1.50, PORAI $2.50
* /' : » | J M < ’ M * * ’ J z '

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

Jersey, trūko vietų, daugelis grįžo atgal. Važiavome 
į Wilkes Barrę, 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.! i i . i ■

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 busų, 
ąpt kiek truks pasažierių. Todėl prašbmė 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 j Ame dalyvauti.
dorintieji busais važiuoti, del užsirdgisfr.avimo kreip

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

Visom Priklausančiom 
prie Bendro Fronto Or
ganizacijom, Atstovam

. PASIRANDAVOJA
PARSIRANDAVOJA 6 labai geri ’ir 
parankus kambąriai. Yra vįsi Ren*- 
girnai pagal paskutinę madą. Kam- 

c, i bariai randasi geroje vietoje, 31
Milford St. East New Yo^ke. 
Randa nebrangi. Galite kreiptis biį- 
lia laiku pas savininką po antrašu: 
499 Milfęrd Št., Brooklyn, N. Y. 
i (194-199j

Lietuviai. darbininkai, prisi
dekite plačiausiai paskleisti 
“Daily, Worker) ;”. tuom padė
site pasiekti mauj^W mitrias dar 
bininkų ir įtraukti' juos į ko
vą už savo reikalus.

Šį penktadienį bus visų or
ganizacijų atstovų Didžiojo | 
Komiteto susirinkimas,. 8 vaj. ■ 
vakare, “Laisvės” svetainėj.

Tad v»si atstovai turite da
lyvauti-—bus d i e n o t varkčje 
svarbus klausimas, šaukimas 
antros a bendro fronto konfe
rencijos.

Praeityje nevisi delegatai 
dalyvaudavo šaukiamuose mi
tinguose. Čia paskelbsiu var
dus tų, kurie dalyvauja ir ku
rie nedalyvauja.

• Dalyvavo: Taras, Buknys, 
:Bimba, Stankevičius,. Načiuns- 
kas, Balčiūnas, Kriaučiukas, 
A. Balčiūnas, Kovas, Nazvec- 
kas, Kaulinis. Retikevičius, 
žigaitis, M. Janulevičienė.

Nedalyvavo šie: Garbačaus- 
kas, Dumbliauskas, Benderis, 
Grubis, Mikulėnas, Cibulskie- 
nė, Višniauskienė, Leikus, A.

. Jeskevič., Valatka, ■ Mieliaus-, 
kas, Bartašius, Yuškienė,, Še>- 
rienė, Melinkevičius, Laukai- 
tienė, Norbutas, Ramoška.

I Organizacijas, kurių, kaip 
matote, delegatai nedalyvauja,' 
turite raginti juos atlikti savo 
pareigas arba kitus išrinkti.

Sekr. P. Taras.

“Daily Worker’* Gavo 2,000 
Nauji) Skaitytoji;

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

I ALDLD 1. kp....susįrinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 24 rugpj., 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St. Šis susirinkimas yra svarbus, 
nes bus nominacijos Pild. Komiteto 

kitų svarbių reikalų yra. Būtinai 
visi nariai atsilankykite.

K. D.
(197-199)

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoje, 23 rugpjūčio—Aug. 
Visos narės dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. Mi
tingas bus 182 Varet St. Pradžia 

vai. vakare.8
(197-198)

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų Partijos 6-tos sekci

jos ir Jaunų Komunistų Lygos gene- 
ralis narių susirinkimas įvyks šį va
karą, kaip 8 vai., “Laisvės” svetai
nėje. Tik tie bus įleisti, kurie turės 
narystės knygutes.

REIKALAVIMAI
REIKALI.NGAS PARTNERIS prie 

gąsdino, stoties biznio “gaą filing 
station,”’ nauja vjeta, l^bai .geroj 
vietoj (gobd spot) bus geras’ biz
nis aš prityręs1 prie to biznio žinau 
ką darąų,, fik reikia fįnąnsų partne
ris. Turi turėt $2000, ar 2,500 ir tu
ri būt tinkamas tam bizniui ir ge
rai arigliškųi kalbėti. I Kreipkis V.

Highlancį . , Ave.,

(194-199)

Podziunas, 354 
Kearny, N. J.

NEW YORK. — “Daily 
Worker,” angliškas Kom. Par
tijos dienraštis, jau savaitę ei
na padidintas, 6-šių puslapių, 
su naujais populiariškais sky
riais : sporto, sveikatos, šeimi-< 
ninkių ir kt. Per savaitę skai
tytojų padaugėjo 2,000; bet 
ne vien del turinio paįvairini
mo. Reikia minėti, jog dar
buojasi didelis būrys “volun- 
tierių” platintojų. ’ Partijos 
distrikto raštinė, .35 East 12th» 
St., šaukiami'įar dįiįigiau. tal
kos. ., . ,

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

: Pranešame, kad mūsų kainos yia 
; žymidi' nupigintos ant vlskd.' 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger AViiVe Arba Marcei 35c.

; Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00, Patarnavimas naujausios 
madoS, 1933 metų.

Vyrams .nukerpame plaukus ir 
apskutamp: barzdas už 50c; vai
kams plauku jiukirpimas 25ę.

Mūsų darbas. yra artistiškas.

Telephone Stagg 2-4409 • j

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS
' --J- (Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, pąrėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. •
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y. •

e ■ ■ ... .................    1 7$*-

Telephone, Evergreen 6-53J4)

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS..

Išbalzamuoja ir laidoja nurpirusius 
ant visokių kąpiąių; pąrsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

• 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meis teriai-Budavotojai \
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
$ ‘ ■ i ’ r* '<*' ECarpentry, Painting ’

Art Decorating . —i
\ Pertaisome senus namus ir būda* 5
į vojame naujus. Perbudavojame fron-£ggJs£3SgE||^9njl9 
? tus, sudedame duris ir įdedame šie- 
i tus (screens) į duris, langus ir
$ porčius.. Dengiame stogus visokiems1 <>
5 namams

51 jMeserole Street 
Brooklyn,! it, y;

■■■ , - ■

188 South 3rd Street 
| : BrooHyn, N. Y.

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.į 
kampas Broad
way, Chauncey( 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
ji t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pui kiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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

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

S J Ml U

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir ch.runiikas vynj ir. 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapuino

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
. Valandos Priėmimo t

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

Sekmadieniais nuo H ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2189

156

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 NušaŠėj“- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir MįŠlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas *,bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų beb 
čiepų tšmįrkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
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.

O

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P- SALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
G RA B O R i U S

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS ^1 
S 660 GRANO £T. BROOKLYN. N. Y. ®

MŪSU IŠTAIGA ATLIĖKAW SEKANČIUS • DARBUS: ' 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU1ŠALIU,* IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. ” TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMZŲAI PAGALBAI AMBULANSlNį .AUTOMOBILIU 

p KUfUUO PATARNAUJAM NUVEŽTI U LIGONINĘ, IR $ 
' ■ PARVEŽTI; TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTER1MS(‘ 7 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIET/^ SAVO. , 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ” ’

« VJSA1S TAUS, REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUDGČRIAdsiAI tM-ARNAUSIM.

.MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄJĘ NĄKTį. MŪ^U.4- . 
, TELEFCJNASr NIJžKAD NEMIEGA. 'i 1 ’ .

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

Williamsburghe t

252 Berfy St, * . Brooklyn, N. Y.
i1' . arti Grand Street

5 ... < Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms

' nuo 6 iki f:IO vaL vakarais.

’ į NEVALIOMIS < 
Nuo 10 iki 12’ viL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J • < 

Kampas I. tlrd 8t




