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Rašo V. LIENIUS

Darbininkai Visų^ Salių, 
Vienykite#! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaim&aite 
Pasaulį!

Nepaisant, kad angliakasiai 
vieną mūšį pralaimėjo su gink
luotom valdžios jėgom Pitts- 
burgho apielinkėje, dar apie 7 
tūkstančiai jų randasi streiko 
lauke ir tikimasi atnaujinto iš
stojimo visoj eilėj kasyklų, kur 
mainieriai buvo suvaryti durtu
vo pagelba. Yra aišku, kad ne
ilgai pakęs tas sąlygas, ar anks
čiau, ar vėliau vėl stos į kovą 
prieš bosų pasimojimus ir sykiu 
prieš pardavikiškus unijos va
dus, J. L. Lewis ir Ko., kurie 
dirba ranka rankon su bosais 
ir jųjų valdžia.

Kietosios anglies mainieriai 
irgi daro prisirengimus, ir čia 
galima laukti griežto išstojimo 
—kovų greitoj ateityj prieš tas 
vergiškas sąlygas, kurias bosai 
su pagelba NRA bando praves
ti. Kapitalistinė spauda jau 
dabar nugąstauja, kad mainie
riai darosi nebesukalbami, ir 
kad reikalingas tiesioginis val
džios įsikišimas, nes kitaip bus 
“pavojus.”

Renka Delegatus j Prieš 
.karinį Kongresą

LOS ANGELES, Calif. 
—Čionai darbininkų kon
ferencija išrinko delegaci
ją į Jungtinių Valstijų 
Prieškarinį Kongresą, ku
ris įvyks New Yorke rug
sėjo 29 d. Tarpe delega
tų išrinktas socialistas 
Laskey. Jis apsiėmė, ne
paisant to, kad Californi- 
jos valstijos socialistų ko
mitetas atsisakė prisidėti 
prie dalyvavimo kongre
se.

DETROIT, Mich.—Dar
bininkų organizacijų kon
ferencija nutarė atsiųsti 
dešimt delegatų į Prieš
karinį Kongresą.

TEN, KUR DARBININKAI VALDO, AUGA 
KULTŪRA IR NAUJAS DARBAS

Vėl Užsidarinėja Audiny- 
cios; Bedarbė Didėja

To viso išvada tokia: kova' 
darosi kas kart griežtesnė; pri-' 
ima klasinį pobūdį, sykiu ir po
litinį. šerifai nustoja savo ro
lės streike. Jau jų vietas už
ima Nacionalė Gvardija. A.F. 
of L. pardavikiški vadai pa
tampa bejėgiai sulaikyti darbi- __ ~ ............. .. ...... . ..... .
pinkus nuo kovos, veikia sykiu^į s nusirito nuo bėgių. 
Bet iš kitos pusės, eilinių uni-lJame buy° dauS bedarbnĮ- 
jos narių kovingi komitetai I keliaujančių darbo jieškoti. 
pradeda užimti vadovavimo vie- Dviejų lavonai jau atrasti 
tas streikuose ir toji vadovybė. įp išimti iš po griuvėsių, 
nuolatos plečiasi. Kapitalistai I
tad ir šūkauja apie pavojų. -O Kiek viso užmušė, dar ne
darbininkams’ tai; yra: ženklas, žinia.' - Traukinyje buvo 
kad reikia dar daugiau drūtinti, tryS bedarbės moterys, 
tuos komitetus iš savo tarpo, i 
idant kovą laimėjus bent kokia
me susikirtime su bosais.

Traukinio Nelaimėje 
x ^Znvo du Bedarbiai
WALLA WALLA.—Rug- 

pjūčio 21 d. tavorinis trau-

rių nesurandamai

Jei surinkus visas skaitlines 
į vieną daiktą, kurios tilpo die
na iš dienos didlapių špaltose 
apie suėmimą darban bedarbių 
skirtinguose miestuose ir dirb
tuvėse, tai šiandie ne tik kad 
nesirastų be darbo žmonių, bet 
dar stokuotų. Bet tai tik ant 
popieros. Faktinai gi milionai 
bedarbių kaip vaikščiojo gatvė
mis nuo dirbtuvės iki dirbtuvės, 
taip tebevaikščioja. Produk
tams rinka dar nesurasta. O 
produktai daromi, kaip žinome, 
pardavimui. Kapitalistai ne
samdo darbininkų, jei nėra 
jiems iš to pelno. Kapitalistų 
magazinas “Iron Age” paduo
da statistikas, kad tik per vie
ną savaitę užsakymai nupuolė 
ant plieno nuo 57 nuoš. iki 53 
nuoš. Panašiai ir su kita ga
myba. Kuomet taip, tai reiškia 
dar didesnį sumažėjimą darbų, 
o ne kitaip.

Tas bosų spaudos alasas apie
<
(dirbtinai), idant, pirmoj vie
toj, apramirius darbininkus, at
šaldžius kovingąjį ūpą, įnešus ( 
demoralizacijos ir paskui nu
slopinus.

ku

Imperialistai Nori 
Pasigrobti Austriją

PARYŽIUS.—Iškyla aikš
tėn Vokietijos, Franci jos ir 
Italijos imperialistų planai 
del užgrobimo Austrijos ar
ba jos sumėsinėjimo. Hit
lerio valdžia jau senai tyko 
prijungti Austriją prie Vo-

MURMANSKAS, Sovietų 
i Sąjunga.—Prieš revoliuciją 
šiame uoste tebuvo keli me
diniai sandėliai ir keletas 
aplūžusių valčių, kurios pri- 

'klausė privatinėms kompa- 
I nijoms del žuvavimo. Bet 
; šiandien jau pastatytas di- 
; delis mūrinis Sovietų val
džios žuvų pramonės trus- 
to namas, elektros stotis, di
delis šaldytuvas, žuvų pa- 
kaunia, kelios mašinšapės ir 
net laivų taisymo dirbtuvė. 
Prieš 1917 metus buvo tik 
kelios laivų stotys, o šian
dien randasi septyniolika! 
O randasi šimtai naujų val
čių, įtaisytų pagal vėliausią 
techniką. Greitu laiku uo
stas bus aprūpintas vėliau-

sios mados liodavimo maši
nomis. i

t L
Pagal pirmą Penkių Metų! 

Planą, 1932 metais Murman. 
sko uostas su 1,980 darbi
ninkų turėjo perleisti 560,- 
600 tonų tavoro. Bet perlei
sta net 794,099 tonai tavoro. 
Vadinasi, programa išpildy
ta ant 141.6 nuoš.

Per 1933 metus bus per
leista 945,000 tonų tavoro. 
Dirbs 1,998 darbininkai.

Murmanskas turi 50,000 
gyventojų. 1 Laike 15-kos 
metų revoliucijos sukaktu
vių buvo atidarytas Kultū
ros Namas, kuriame yra 
svetainė su 1,200 krėslų. 
Taip pat yra judžiams sve
tainė ir muzikos audito
rium.

; ROCKINGHAM, N. C. 
—Padirbo kelias savaites 
ir vėl užsidarinėja audi- 
iriyčiosl Paskelbta, kad už 
dienos kitos bus šiame pa
viete uždarytos penkios 
audinyčios ir apie trys 
tūkstančiai d a r b i n inkų 
bus išmesta iš darbo. ’

RALEIGH, N. C.—Vie
na didžiulė audinyčia jau 
užsidarė, o penkios dar 
Ūda užsidaryti.

SILVER CITY, N. C. 
*-Hadley People’s dirbtu
vė užsidarė ir išmetė iš 
darbo 250 darbininkų.

Pagrūmojo Streiku ir 
Laimėjo Reikalavimus

LAUKIAMA NUO 800 IKI 1,000 DELE
GATU CLEVELANDO KONFERENCIJOJ
Kovai prieš Roosevelto jos lokalai ir įvairios nepri-; 

vergijos programą šaukia- klausomos unijos. Progres- 
ma darbo unijų konfer.enci- si ve Miners of America uni

ja iš; Illinojaus turės skait
lingą delegaciją. Štai* East 
St. Louis lokalaš No. 8 išrin-;

ja Clevelande rugpjūčiOi 27 
d. žada būti tikrai skaitlin-f 
ga. Numatoma,- kad daly
vaus tarpe aštuonių šimtų

BUFFALO, N. Y.—Don
ner plieno dirbtuvės “ship
ping” departmental darbi- 
kai laimėjo algų pakėlimą 
ant 5 centų į valandą, šia
me departmente dirba apie 
500 darbininkų. Darbinin
kai susiorganizavo ir griež
tai pareikalavo algų pakėli
mo. Bosai turėjo, su darbi
ninkais skaitytis in išpildyti 
jų reikalavimą. -

\ ! ■: ;—i ,. i----- ;—-

DARBININKU PARUOŠTAS ĮSTATYMAS 
DEL BEDARBIU ŠELPIMO NEW YORKE
Darbininkai Reikalauja, kad Motinystė Būtų Aprūpinta, Be

darbių Vaikams ir Jaunuoliams Turi Būt Duodama Taip 
Pat Pašalpa; Lietuvių Darbininkų Organizacijų Bendro 
Fronto Judėjimas Turi Kovot už šio Įstatymo Pravedimą
NEW YORK. — šiame 

mieste -darbininkai pradėjo 
rimtą kovą už pravedimą 
miesto įstatymo delei bedar
bių šelpimo. Įvykus konfe
rencija kovai prieš evikci- 
jas ir pašalpų kapojimą nu
tarė į paruošto įstatymo 
projektą dar pridėti reika
lavimą, kad kiekvienai dar
bininkei motinai būtų duo
dama specialė $3 savaitei 
pašalpa per du mėnesiu 
prieš gimdymą ir per du 
mėnesiu po gimdymo.

Konferencija taip pat nu
tarė padidinti reikalavimą 
pašalpos kiekvienam bedar
biui nuo $10 iki $12 į savai
tę. O bedarbių šeimynų 
nariams 'Yeikalaujama to
kios pašalpos: kiekvienas

jaunuolis 18 metų ar dau
giau, turi gauti po $5? 
kiekvienas tarpe 12 ir 18 
amžiaus turi gauti po $4 L ° 
vaikai tarpe 5 ir 12 metų 
po $3, ir iki 5 metų amžiaus 
po $2.

Darbininkų paruoš tam 
įstatyme dar reikalaujama, 
kad apart pašalpos, miesto 
valdžia turi aprūpint bedar
bius pastoge, šviesa, drapa
nomis ir t. t.

Dabar reikia suvienyti vi
sas darbininkų spėkas, kad 
privertus miesto tarybą ši
tą paruoštą darbininkų įsta
tomo projektą priimti. Liey 
tuviai darbininkai ir jų or
ganizacijos turi įsitraukti į

NEPAPRASTI SOVIETŲ SĄJUNGOS v A 
0RLA1VININKŲ PASIŽYMĖJIMAI

, MASKVA. — Rugpjūčio
, 18 d. Sovietų Sąjungoj buvo

h"tū£tariei7du delegatu ir atsiuntė ^imtUS Tūkstančių Vai- Aviacijos Iškilmių diena.
visur pranešama, kad dele- šimtą dolerių konferencijos 

šaukimo komitetui delei 
padengimo konferencijos iš
laidų.

gatus renka ne tik'revoliu
cinės unijos,, bet?.kaip pat 
Amerikos Darbo Federaci-

ky Susiorganizavo del 
Rugiapjūtės

Socialistas Norman Thomas 
ir Rooseveltas

Milionai Drebėjo iš Baimės 
Laike Saulės Užtemimo

New York “Times” pra-
kieti j os. šiomis dienomis neša, kad mieste Chautau
įvyko konferencija tarpe 
Austrijos premjero Doll- 
fuss ir Mussolinio. Franci
jos spauda nurodo, kad Ita
lija nori pasivergti Austri
ją. Iš savo, pusės Francijos į prezidentus, gyrė ‘New 
imperialistiniai banditai no- Deal’, kaipo kreditą Ameri- 
ri, kad Austrija būtų pa- kos žmonių sugabumui ir 
vergta po jų letena. Tuo bū- prezidento Roosevelto vado- 
du eina susikirtimas tarpe vybei.” Matote, socialistų

■ ! ' vadas jau garbina Roosevelt,

qua, N. Y.' kalbėjo Norman 
Thomas, Socialistų Partijos 
vadas. Buržuazinis laikraš
tis sako: ‘(Norman Thomas, 
buvęs socialistų kandidatas

BOMBAY, Indija.—Rug- 
pjūčio 21 d. Indijoj buvo 
saulės užtemimas.- Tamsi 
ir prietaruose paskendus 
liaudis, išgąsdinta kunigų, 
drebėjo, iš baimės, kuomet 
saulė dienos laiku pradėjo 
temti. Visoki religiniai fei- 
keriai gąsdino juos, jog tai 
Velnio galybė grūmoja su
naikinimu saulės ir šviesos.

MASKVA. — Šiauriniam 
Kaukaze, Ukrainoj ir Vol
gos srityje susiorganizavo į 
grupes apie šimtas tūkstan
čių jaunų pionierių ir jau
nų komunistų del padėjimo 
valstiečiams nuimti javus 
nuq laukų. Vieni iš jų eina 
pareigas saugotojų, kad blo
gos valios elementai grūdų 
ne vogtų bei ne sabotažuo- 
tų, o kiti renka paliktus ja
vus. Tie jauni kovotojai 
griebiasi už darbo su di
džiausiu pasirįžimu.

Maskvoje surengta didelė 
iškilmė. Sovietų orlaivinin- 
kai parodė,- kad jie ne tik 
pasivijo, bet ir pralenkė ki
tų šalių orlaivininkus savo 
išsilavinimu ir patyrimu.

Iš naujai pabūdavote mil
žiniško orlaivio “Ant-14” 
sykiu iššoko 36 orlaivinin- 
kai ir su parašiutų pagelba 
leidosi žemyn. Iš kito or-

laivio tuo pačiu sykiu iššo
ko dešimt orlaivininkų. Vi
si 46 orlaivininkai nusileido 
žemėn be jokios nelaimės! 
Tai ištikrųjų nepaprastas 
atsitikimas.

O vienas Sovietų orlaivis 
pasiėmė tanką, iškėlė aug- 
štai į erdves ir paskui su 
parašiutu išmetė. Ir tanka 
nusileido žemyn nesusiga
dinus. Tai irgi pirmas toks 
bandymas visoj orlaivystes 
istorijoj.

Japonija Protestuoja 
Prieš Franciją

Planuoja Iškraustyt Visus 
Žydus iš Vokietijos

TOKYO. — Japonijos val
džia pasiuntė Franci jos val
džiai notą, kurioje Japonija 
protestuoja prieš Francijos 

* ■

> Italijos ir Francijos. : ’ ' ' vadąs jau garbina ;Ępo^ęvelt
, . ,. ,, . ■ -——-------— į. : tą, kuris atstovauja ;Ameri-

darbus kasdieną yra artificially METAEq DARBININKAI; kos imperialistų interesus.-'■
STOJA I,UNIJĄ : L. . - Į; ...

buffalo. - Republic Reikalauja Prekybos d
na UnviYior * f "t 7 /iPrie to eina. NRA Steel korporacijos Donner 

ša visais kodeksais jau suėjo dirbtuvės darbininkai orgar p 
jau pradeda išsivystyti savo rti. nizuojasrir rengrasi dlddef 
Sies būtlegerystė tarpe pačių ka- kovai. Is 2,800 darbininkų 
pitalistų, o* tik naudoja prieš ; jau susirašė ; 
darbininkus. Juk ir p. Grigai-( uniją apie 1,800. 
tis tą patvirtina, užgirdamas *
NRA. Bene nežinome keno 
reikalus jis gina. Taškas.

(Tąsa 5-tam pusi.)

į revoliucinę WASHINGTON. — Vai- 
00. ■1 džioš įsteigta Reconstruc

tion Finance korporacija’, 
kuri bilionus dolerių skoli
na bankieriams, gavus apie 
40 reikalaviųių, kad jinai

Laimėjo Streiką
PHILADELPHIA, Pa. — 

Maisto Pramonės Darbinin
kų Industrinės Unijos vado
vybėj laimėjo i streiką du 
šimtai darbininkų, i Streika
vo daugiaūsia juodveidžiai. 
Bosai pripažino- uniją ir su
tiko įvesti $18 savaitinę mi
nimum algą. U/' -

Vėl Konferencija del Kviečių
Viršperiirbio ‘

PRAGA.—Pasaulines Zio- 
nistų organizacijos kongre
sas jau prasidėjo. Tai žy
dų nacionalistų organizaci
ja. Kongresui ,yra įteiktasv . . - ’ . . . I<X. IkUllgl Colli ij L d

užgrobimą ir . pasisavinimą pasiūlymas iškraustyti visus

STREIKUOJA 7,500 SUK- 
NIASIUVIŲ

CHICAGO, Ill.—čionai iš
ėjo į streiką septyni tūks
tančiai ir penki šimtai suk- 
niasiuvių.

SUGRĮŽO Iš AIRIJOS Iš- 
DEPORTUOTAS KOMU

NISTAS
NEW YORK.

Transportacijos Darbininkų padėtų finansuoti prekybą 
Unija iškilmingai pasitiko 
draugą Jim Gralton, komur 
nistą, kuris Vra Amerikos 
pilietis. Jis buvo nuvykęs į nigų suteikti' kreditą Soviet 
Airiją; kur yra gimęs, bet iš tams, deL perkamų daiktų; 
ten valdžia *, išdeiportavo,-tuo • būdu-'brbikalauja,,’;kad 
“kaipo nepageidaujamą.”/! 1 valdžia tuomi pasirūpintų;

Jūrų

su Sovietų Sąjunga. Įvai
rios buržuazinės firmos pra
šo pagelbos. Jos neturi pi-

Mainieriy Streikas
HELPER, Utah. — Šioje 

apielinkėje eina mainierių 
streikas. Jiems vadovauja 
Nacionalė Mainierių Unija. 
Prie. streikuojančių mainię- 
rių .dar nutarė > prisidėti 
mainieriai National kasyk
los. f Streikas ‘plečiasi. * Vis 
daugiau' • mainierių stoja i į 
kovą. i

LONDON.—Rugpjūčio 21 
d. čionai ;prasidėjo 31 vals
tybės . delegatų koAf^rėrieiįja' 
delei ^yaeęių prtĮblemųs. No
rima pakelti kviečių kaina. 
Šiemet derlius numatomas 
geras, tuo būdu kvįęčių per
viršis dar padidės. O jau 
dabar vien tik Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje esa
ma 425,000,000 bušelių kvie
čių svirnuose! šiemet dar 
prisidės apie 52,000,000 bu
šelių!

Tuo tarpu milionai bedar
bių neturi duonos ir kovo
ja su alkiu. Roosevelto val
džia geriau sunaikins tuos 
kviečius, • negu atiduos be
darbiams. ;. -i i;?

devynių mažų salų Chinijos 
jŪVdjėl Mat, ‘tos saliukėš 
gali lošti svarbią rolę kaipo 
karinio orlaivyno bazė.

žydus iš Vokietijos. Jų yra 
apie 250,000. Apie šimtas 
tūkstančių galėtų būt iškel
ti į Palestiną, o kiti apsigy
ventų kitose šalyse.

NRA Smūgis Negrams

■ Iš Virginijos ateina ži
nios, kurios parodo, kad 
darbdaviai pavartoja NRA 
prieš negrus. Pavaromi jie 
iš darbo, o jų vieton stato
mi . baltveidžiai. Pirmiau 
negrai dirbdavo už pigesnę 
algą, o dabar, įvedus mini
mum algas, už tą pačią al
gą gauna pakankamai balt- 
veidžių.’ Tuo- būdu negrai 
darbininkai išmetami iš 
darbo į bado nasrus;

E K S P L ODAVO CHEMI
KALŲ TROKAS, NELAI
MĖJ ŽUVO 4 ŽMONĖS

WILMINGTON, Del., — 
Rugpjūčio 21 d. iš pikniko 
troku .važiavo 26 žmonės. 
Bet į tą troką įbėgo kitas, 
prilioduotas eksploduojan- 
čiais chemikalais, kurie bu
vo gabenami į amunicijos 
fabriką. Į kelias minutes 
abu trokai pavirto į lieps
ną ir dūmus. Keturi žmo
nės žuvo, daugelis pavojin
gai sužeista. .
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kaipo tiesioginį Amerikos i girdimas visoj Ameii-
?SėfnkUd-d^S i'T’fe ‘ kSIstSvagysit
lėirtiėjimo didžiumos Įdarfof g* L ; IV - 
ninkiį klasės proletarinįei r4 |aukti | j įr‘te11us 
vbliųcijai, Partija formuluoi- .ja' ’ „,į i i, f ' 
ja Savo veikimą ir prograt' gąj^_

Konį. Partijos Giminias—Svarbiausia Die
na Amerikos Darbininkų Klases Istorijoj

i Jį * ------
Pr isiįrtina Ameriką

Jungtinių Valstijų Komuni
stų iPjartijos keturiolikos

v f f J » 1 I

^Amerikos marksizmo.” Ši
tose kovose buvpį pritai syta

me
ūnistų Partija užgo
žia j am masiniam dar- 
l klasės pakaime, 
po karui. Jinai at-i

linistinė analizė amerikinei 
visuomenei kaipo pagrindas 
hėrojiškdm iii pasekmingom 
kovom. Įsteigimas partiji- 
nių mokyklų, lavinimas tftk-

ėjo pa to istorinio Antrojo stančiji . jaunų darbininkų 
Internacionalo iįr Am. sočia- ’ ’ .
listų ^partijos į socialistinių -mas daugelio piilionų .kopijų,

knygų ir brošiūrų, įsteigi
mas keletos dienraščių ir ei
lės savaitraščių ir mėnraš
čių, liudija ideologinį Komu
nistų Partijos darbą.
Laimėjimui didžiumos dar

bininkų klasės, Partija taikė 
savo vyriausias kovas prieš 
apgavikiškus darbininkų va
dus, nepaisant, ar jie būtų 
eilėse ADF, socialistų par
tijos ar kitose reformistinė
se organizacijose, prigavin- 
gai skelbdamiesi vadovaują 
darbininkus. K o m u n istų 

mo ginklų pajėga masiniam Į Partija yra vienintelė par- 
sukilįjpe, linkui proletarinės tija, kuri turi patiekusi dar- 
diktaį&ros ir socializmo.

■ į* ..........
Ko&unistų Partija gyva

vo__

principų išdavimo laike ka
ro, kąjįpo išraiška darbinin
kų klasei būtino reikalo tu
rėti š&vo revoliucinę vado- 

, m. paremtą revoliucine 
narna. Jinai buvo su- 
nizuota p a ž a n giausių 
rykos darbininkų, kaipo 
ją, pagrindiniai prieš
inanti k a p i t a 1 iz mui, 

partija, kuri galėtų 
$ priešakinę klasių ko
letą vadovauti prole- 

rt&i linkui revoliucijos, 
i£> kapitalizmo nuverti-

__ Į \ į protelius prieš 
i greitai artinamą i karą..K i . I L I • i J

i Očiuniu giliui ouvjęuų Oiįjįpi- : gą, ddi^binitikų tėvyhę,ikuri 
_ Ar tai streikuose ar ęrgą- laimėjo, kąųgų gyvenimą sa- 
nizavime dirbtuvių komite- vo masėms, ir kuri skubiai 
.tų, raudonųjų industrinių' artinasi linkui socializmo, 
linijų ar Revoliucinių opbzp ■ šaukti didelėmis masėmis
cijų reformistinėse unijose; 
ar tai vadovaujant bedarbių

kovoje už atgavimą bonų; 
ar tai politinėse kampanijo
se už j išripkimą , darbiniĮnkų 
klasės atstovų į lęgislatūras 
kovoti teh ‘tiži darbininkų 
klasės interesus ir revoliu-

darbininkus į jų klasės or
ganizacijas j kovai prieš fa-

j ’

laikai netoli.
h'i | įAu^įąįi

Tokiais laikais nepavaduo
jama Komunistų Partijos 
rolė j aųčidri labiau negu ka
da nors. Stokit į Komunis
tą Partiją-.’ Padarykit Ko
munistų Partijos programą 
savo programa'. Tegyvuoja

gi-............." 1

Tai kur čia tas nusilenki
mas ir kur čia tas “Stalino

> kinkų drebėjimas?” Ką, 
sn"! pagaliaus, galėtų Stalinui 

padėti taip susikompromita
vę asmenys, kaip Žinovje- 
,vas‘su Kamenevu? Ką Sta
linui galėtų padėti Trockis, 
kuris yra kontr-revoliuci- 
niūkų eilėse?! Aišku, kad 
jie tik pakenkti galėtų. Bet 
Grigaičiui rašyti apie ubol- 
ševikų kinkų drebėjimą” — 
smagu. Jeigu ne ką kitą, 
■tai' bent Save' tas senis su
siramina. Alkanam papra-; 
štai sapnūOjaši’ duona.

klasių kovai, atspausdini-1 ei ją, ar kovose'priės impe
rialistinį karą ir jo. ruošimą j Kpmunistų Partija! Tegy- 
ij gynimą Sovietų Sąjun-1 VUoja Komunistų Internaci- 
gosar tąi kovoje prieš Am-: onala's, vadas pasaulinės re- 

voliucijos, atstovaująs visas 
gyvuojančias' K o m u n' i stų 
Partijas! Tegyvuoja Ame
rikos revoliucija! Tegyvuo- 
j a pasaulinė revoliuci j a!

M. I. Olgiii.

bininkų klasei ekonominių 
kovų programą,. kaipo pa-

lAą metu. Nors iškar- klas11* koval. Prles ka‘ 
to jiigi neturėjo didelės įta- P.ltahzm^ vedančią , page
lus, .-fečiaus dabar patapo . darbihmkų sųlygij
nripaižantu faktorium politi-1 *iu° tarPu’ į nuvertimą j
kos,-,‘Račiaus dabar patapo

erikos finansinio kapitalo, 
imperialistinius siekimus ak 
gynime sveturgimių darbi
ninkų Jungtinėse Valstijose 
teisių prieš bjaurias bosų 
klasės atakas; ar tai gynime 
darbininkų ir fermerių tei
sių prieš bosų terorą, ar ko
voje už išliuosavimą negrų 
masių—Komunistų • Partija 
visuomet veikė ir jokios 
darbus nusakė esami darbi
ninkų klasės iintferėsai/kurįę 
yra neatskiriami nuo revo
liucijos interesų. i j . • ,

Kova už negrų masių rei
kalus- yra-viena iŠ •vyriausių- 
kovų Komunistų Partijos is
terijoj. Į^om,u,ųisty t -Parti,-, 
ja yra vienintele partija, ku
ri mušė ’džfmukroviztfią, .ri'ė

ĮVAIRUMAI

tprijoj.

i. Pasiliuosavuši' ^apitaližimo ateityje. Komu-. gražia^ ;skambančio- 
alizmo, kuris pir- Partija netiktai suda- mįs frazėmis, bet organizuo-

neje Širvoj.
iš frąjįcionalizmo, kuris pir- 
tiais&is metais išplėšė iš jos 

gaivumo, dabar ji- 
yra drūta organizacija 
riežta

•4«‘ — —

t& taktika, ir savitarpi- 
t&rpe josios narių pasi-

nai

rė programą visokiem dar
bininkų judėjimo laipsniam 
bei fazėm, bet jinai, partija, 

programa, suben- atsistoja pirmose kiekvienos 7 laki vmiaLii t r I r'* r-i r\i

mu

darbininkų klasės kovos ei
lėse, kiekvienos darbo žmo-

IVMAVM A, A W X A. V£ MVVM* i • • f *1 —

nulietu nesuskai- nią masių kovos eilese.

I
tomų^kovų karštyje. Pra
džioj ISsavo gyvavimo suda
ryta Iiš eilės svetimkalbinių 
federacijų, kurios beveik 
nepriklausomai veikė, šian
dien Jinai suvienyta Ameri
kos p&oletariato partija. Iš
duotąja! kada grupių funk
cionierių, žodžiais revoliu
cionierių ir vykintojų parti- 

!jos programos, bet ištikrųjų 
turingųjų renegatiškas idė
jas ixįe|rukdaneiųjų Partijos 
darbą; jinai dabar pasiliuo- 
savo muo visokių renegatų, 

; iš ddŠdnės ir ‘^kairės,” Iš- 
kartoį’skaityta ^aipo atneš
ta iš jur ir sulėidusi šaknų 

į į Antikos gyvenimą, jinai 
‘šaugo į partiją, ryj
ant didelio skaičiaus 

Amerikos darbininkų.
, Kojįnunistų Partijos 14- 

kos i$£tų gyvavimas yra ne- 
p paliaujančių metų revoliuci- 
! nė k4^a. Partija vedė ko- 
fe vą u8 marksistinį-leninisti- 

nį istorijos ir to gyvenimo, 
| kuriuo ines gyvename, su- 

( pratiiįą—prieš iškraipyto- 
į jus it‘.falsifikuoto jus darbi

ninku klasės revoliucinių 
teoriją; nuo aršaus’renega
to K^utskio iki ne mažes
nio TjCne’g’ato Trockio; pra
dedant šu socializmo išdavi
ku Httquitu ir baigiant su 
komifiizmo išdaviku Loves-. 

{ tonu, yt prieš visą eilę mark- 
| sizmo darkytojų varde

Komunistų Partijos kova 
pastatė ją akis į akį su uni
jų vadais, tokiais kaip Gom- 
pers, Green, Lewis ir Hill- 
manas. Tūkstančiuose ir 
tūkstančiuose tokių susikir
timų su šitais reformisti- 
niais kapitalizrho prieteliais, 
vienvalinguose ir sistema- 
tiškuose bandymuose suor
ganizuoti darbininkus į ko
vingas unijas ir vadovauti 
jų ekonominėm kovom, Ko
munistų Partija išvilko aik
štėn pamatiniai išdavikišką 
rolę tų, kurie, kalbėdami i 
darbininkų varde, yra labai1 
suįdominti palaikyti visuo
met galioje kapitalistinę 
v'ergiją/ f Komunistų Paftik 
ja drąsiai ir nesvyruojančiai 
nutraukė ličynas nuo tų 
taip vadinamų “darbininkų 
prietelių,” p a r o dy damą 
juos tokiais, kokiais jie yra 
—bosų lakiejais.

Komunistų Partija išsta
tė, realiai ir ryškiai, prieš 
darbo žmonių mases reika
lingumą ir būtinumą prole
tarinės socialės revoliucijos. 
Komunistų Partijai sočialė 
revoliucija, įvykinta sukilu
siojo proletariato, sunaiki
nant kapitalistinę valstybę 
ir įsteigiant sovietinę Vals
tybę, kaipo proletarinės dik
tatūros įnagį, nėra utopija, 
svajonė toli - esantis daMr* 
kas, bet tai gyva realybė/ į

dama darbo unijas ir kitas 
organizacijas;' kuriose lygy
bė negram ir baltiem yra 
pamatiniu principu, ir muš-* 
dama baltąjį šovinizmą dar
bininkų organizacijose. Ko
munistų Partija vedė ir te-

Akys Nemato Spalvų
* Nemažai yra žmonių, ku

rie neatskiria raudonos 
’spalvosi nuo žalios, beį mė
lynos nuo juodos. Bet yra 
ir * tokių - asmenų; kurie ne
mato jokių skaisčių spalvų.

,jštai Virgiuijps Universi
teto psichologak, Dr. Frank 
A. Goldard/’ paskelbė radęs 
žmogų, kuriam Visas pasau
lis matosi be: jokių skirtin
gų spalvų, viėųįik bespalvė
je,' pilkoje varsoje. Minė
tasis daktaras raportavo 
apie tai Pietinės Filosofinės 
ir Psichologinės Draugijos 
susirinkime.

Tasai keistomis akimis
beveda griežtą kovą Pietuo
se už ekonominę, politinę ir 
socialę negrams lygybę. Ko
munistų Partija betarpiškai 
kovojo prieš bosų linčio įsta
tymą, pietuose . ir kitur, ką 
ryškiausiai parodo kovos už 
patiuosavimą S c o 11 s b oro 
berniukų. Komunistų Par
tija yra vienintčlė partija, 
vedanti kovą už negrams 
apsisprendime) tėisį Juoda
jam Rudžte, kas reiškia 
įsteigimą negrų Valstybės 
srityje, kur jie. sudaro gyĮ 
ventojų didžiumą. . , . <
; šiame? Amerikos darbipinj i 
kų klasės istorijos laikotar
py j, * . kuomet Roęsęvęlto 
Naiijiji Dalyba tidal)’ 
pradėjo naują puolimą ant 
Amerikos < masių, gyvenimo 
standarto; kuomet, pp prie
danga draugingumo: linkui 
darbininkų Masės, nduj'i re
težiai yra? kalami pavergi
mui masiiti kuomet karšta- 
galviški prisirengimai nau
jam , imperialistiniam ka
rui daromi; kuomet alkis 
siaučia po kraštą, nepaisant 
visų “naujo pasisukimo” pa
žadų, ir ponų smūgiai jau- 

j čiama;juo skaudžiau del jų 
1 iiėpajėgimb išt^alikti šią ši- 
lį iš negirdėtai Viską griau
nančio krizio — kiekvieno 
dabbininko yra pareiga įver
tinti ; Komunistų Partijos 
fdlę' klasių kovoje "ir stoti’į

asmuo tai vienas Virginijos 
Universiteto studentų,'tūlas 
J. M., 23 metų amžiaus. Dr, 
Gpldard daręs įvairiausius 
to studento akių tyrinėji- 
nius ir įsi tikrinęs, jog jo 
akys neatskiria jokių švie
sių, skaisčių nei tamsių 
Spalvų,—nei gamtinių nei 
dirbtinų. Pavyzdin, prireng
ta korčiukių su įvairių 
spalvų šlakais ant jų. Kor
čiukės sumaišyta ir liepta 
tiriamajani studentui išskir
ti’visas f audimais iV j raus
vais šlakais ‘korteles. į Jisai 
išrinko korteles su galiais, 
pilkais bei raudonai^ šla
kais, sakydamas, jog tos vi
sos t raudonės. Paskui kor
čiukės vėl sumaišytos ir 
jam liepta išrinkt tas, ku
rios turi žalių. arba žalsvų 
šlakų. \ Jis .išrinko kaip tik 
tas pačias A— su raudonais, 
pilkais iV žaliais, sakyda
mas, jog jos visos žalios.

Patsai studentas puriai 
gelbėjo tyrinėjimams įir pa
aiškėjo, jog jam visa gamta 
ir visokie daiktai niatosi 
Vienodoje • spalvoj e—pilkoje. 
Tyrinėjant jo akis .rasta, 

- j og>užpakalinė j e akies obuo
lio dalyje tūlds vietos biivo 
lyg negyvos—nejautė į jas 
atsimušančių spalvinių spin
dulių.

& Visoje Amerikoje yra ra
sta tik 10 * kitų žmonių su

Danijos Diėttraštis apie 
Vokietijos KonHiniStus

Nesenai “Danijos” diėn- 
raš “Politiken” sekamai ra
šė apie Vokietijos komunis
tų veikimą: i •

■Vargiai'yra diena,1 kuri ne
verčia mus kalbėti* 'apie ko
munistų veikimą . Vokietijoj. 
Kai kada jie pasirodo atviroj 
koypj. Kai kada jie užverčia 
ga;Vęs lapeliais, išmestais iš 
au ;oipobihų. Lapeliai randa
mi ’telefpnį: būdelėse,’’ aliiiesč, 
deįartmen’t'Štdriiiosė — vifeūr. 
Arįksti rytais galima rasti idntl 
natr ų »Raudonojoj Fronto sveį- 
kiiiimų—su kūju ir pjautuvu, 

r •„ 
Įžodžiu, Vokietijos komunis

tai ^pastaruoju laiku savo vei- 
kih|4 stipriai padidino. Fa
šistai negali sudaužyti komu
nistų organizacijos, kadahgi 
Komunistų Partijos veikimo 
aparatas dirba pavyzdingai ir 
pęr veikimą jau įgijo daug pri
tyrimų. ’ . i .
Vėlesnieji pranešimai skel

bia apie greitą augimą ben
dro fronto tarpe komunistų 
ir šocial-demokratų darbi
ninkų. Tai pasireiškia vi
suose Vokietijos kraštuose. 
Social-demokratai darbinin
kai ipamatė^ kaip smunka jų 
vadovybė ir visa partija; ji| 
neveda 'jokios prieš-fašisti- 
nės; kovos. Ją tebeveda tik
tai i kotnunistai. ‘ Tas ir ak- 
stjrįa socialdemokratus dar- 
bipmkus1 dėtis su komunis
tais, į bėhdhą frontą bendrai 
koyąn ‘ ’ J kąs lietuviškas, todėl galėjęs

smulkiai ištirti tuos dalykus, 
jkurie būdavę ■ kitų atsitiktinų 
lankytojų nepastebimi. Ypa
tingai jį sūdoriino lietuviškas 
mehas, todėl jis’ apie jį dau- 

' giaUsia kalbėjęs.

Visuomenės įrodymui, 
kad Lietuvos, menas stovįs 
augštam laipsny j, tai “Tri
mitas” trimituoja:

Užtenka apsidairyti, kad ir 
Lietuvos pakelėse. Pakelėse 
kryžiai rodo toli gražu nešab- 
loninį ir turiningą kompozicinį 
ir architektorinį, skulptūrinį 
tautos gabumą. Kryžiai, kiek 
prelegentas pastebėjo, būva 
spinduliuoti, saulės pavidalo, 
apvalaus grybo, keturkampės, 
dažnai su langeliais koplytėlės 
formos ir vis kitoniški. . ..
Taip. Tiesa, kad Lietuvoj 

nieko geresnio nepastebėsi, 
kaip tik kryžius. Kryžiai! 
KRYŽIAI!! ir dar sykį

Nuteisė Deportacijai 
d. Andrių Butkų

Kanados liet, darbininkų 
laikraštis “Darbininkų žo
dis” praneša, kad 14-tą d. 
rugpjūčio Torontoj policijos 
teismas nuteisė drg. Andrių

Betkų keturiems jnėnesiams 
kalėjimai ir deportacijai.

Jis byVo areštuotas po' to, 
kuomet nežinia kas vieną ske- 
bą apkūlė. Kadangi jis akty
viai pikietavo, tai ir užsisėdo 
ant jo.

Kitas draugas, švec, čekosla- 
vas, taipgi nuteistas deporta
cijai, jei neužsimokės $10.00, 
už dalyvavimą “free speech” 
demonstracijoj. Kiek laiko at
gal drg. Vitkus buvo įkalintas 
5 paroms. Kaip Vitkus, taip 
ir Betkus nuteisti už tuos 
“prasikaltimus”, kurių jie ne- 
papildė. Tai vis Toronto po
licijos ir šnipų juddrankių 
provokaciniai,darbai prieš su
sipratusius darbininkus.

Turime »dar smarkiau orga
nizuotis ir kovoti prieš polici
jos terorą ir išnaudotojus.
, Betkaus byla bus apeliuojama 

; į augštesnį teismą. Rėikalau- 
kim jo visiško 'paliuosavimo.

Reakcijos šėlimas Kana
doje gula ant veiklių drau
gų višu sunkumu. Bet tas 
revoliucinio judėjimo nesu
laikys. Atpėnč, tas viskas 
tik pažadins tuos darbinin
kus, kurie iki šiol miegojo 
letargu.

PROF. VLADAS BUKRATHO APIE 
LIETUVOSFAŠISTINĮ MENĄ

Lietuvos Šaulių savaitinis drūčiai įsmigęi Lietuvos 
biedniokų širdyse. Ir su 
kiekviena diena po Lenino 
vėliava Lietuvos Komunistų 
Partija žengia pirmyn, pir
myn. •

Už kryžių išdabinimą, pa
dėjimą buržuazijai plėtoti 
meną, į padanges keliamas 
Petras Rimša. “Trimitas” ‘ 
atiduoda jam pirmą vietą.

B;ef kas' mane nustebino, ’ 
tai' šis “Trimito” demago
giškas ašarojimas ir bandy- 
,mas užmuilinti visuomenei 
akis, kad esą

. . .Gaila, nes lietuviai meni
ninkai, kaip ir visi jų kolegos 
yra nutolę nuo politikos ir lih- 
kę kultūriškai su visomis tau
tomis bendrauti.
Jeigu taip, tai ką reiškia 

sekamos eilutės:
“... Mes iš ponų tiltus klosim, 
Ant paliokų raiti josim...” Į
Kada pradėjo organizuo

tis Lietuvos Šaulių būriai, 
kada buvo daromi pirmi 
žingsniai užslopinti bolševi
kų obalsius “Dvarų Žemės 
Biedniokams”, tai tada pa
sklydo ši daina po visus 
vienkiemius, kaimus ir mie
stelius.

Kokią rolę sulošė ši dai
na?

Šios dainos žodžiai verste 
vertė Lietuvos tamsų jauni
mą manyti, kad tik lenkai 
yra ponai, kad lietuvių 
nauja valdžia nei nemano 
būti ponais. Tik reįk/išvyt 
lenkiškus ponus ir užviešpa
taus lygybė, ramybė ir bro
liška meilė tarp lietuvių. 
Dar daugiau, ši daina sky
rė Lietuvos piliečius nuo 
lenkų, tikslu, kad sukurti 
tautinę neapykantą.

Tai jeigu lietuviški meni
ninkai yi*a taip nutolę ndo 
politikos, tai kas išperėjo 
augščiau minėtą dainą? Su 
kokiuo tikslu Petras Rimša 
dailina Lietuvos pūkelėfee 
kryžius ir peri kitus prieš- 
darbininkiškus meno pabūk
lus?

Vladas Bukratho verkia, 
kad’ ? . / • P

(Tąsa 4-tam Pusi.)

, žurnalas “Trimitas” (No.
■ 29) už šiuos metus, rašo:

Varšavos radio, per visas 
savo pagalbines stotis translia
vo prof. Vlado Bukratho pa
skaitą apie lietuvišką kultūrą. 
Prelegentas kelis mėnesius iš
gyvenęs Nepr. Lietuvoje, mo-

J
lamįur’ge1, sakoma, eilė 
įal-Jemokratų kfuopų ap
leido savo pūrtij ą. ! Išleido 
jie'japelius, šaukiančius dar- 

biiiijnkus subendrinti savo 
pajėgas kovai sū fašizmu.

Vokietijos K o m u n i s tų 
Partija pasiliko vienintelė 
pąrtija, griežtai kovojanti 
su ^ašizmUj todėl visi ko vin
gesni darbininkai ir stoja su 
ja, gelbėdami jai sunaikinti 
juodąjį fašizmą. '

Akyregyj to, įvairūs sme
toniški demokratai Tyslia- 
yds: Grigaičiai ir kiti skel
bia, būk Vokietijos komuni
stai smunką!

AlkųnaUt Sapnuojasi Duona
Grigaitis “Nauji enose” 

suVanda, kad “Stalinui dre
ba. kinkos...” ’
dąmas, kad nebūtų jis pats

Girdi, bijo- KRYŽIAI!!!
Pilnos pakeles,—kapai,

nugalėtas, “išsigandęs mu- kalneliai— kiemai, — grįčios 
žiHų keršto,” Stalinas “jau apstatytos kryžiais.
praarė taiką su Zinovjevu” Ką tatai reiškia? Tai 
iri;pasidavęs Trockiui, nes 
leĮČ ęs Trockiui apsigyventi 
F|ancūzijoj. , .. . ’ . -

jltaip mūsų skaitytoj ai ži
no,? Zinovjevąs šu Kament- 
vuUkuriedu buvo išmesti iš 
Kompartijos, nelabai senai 
parašė partijos' ČK laiškus, 
išsižadėdami : sa'Vo klaidų. 1 
Jify; be abėjojimč/' bus pri
imti į partiją, i!č<iki jie pil
dys partijos discipliną, ga
lės, būti joje ir veikti. Troc
kį. į Francūziją priėmė ne 
Stalinas, ale Francūzijos 
buržuazinė valdžia! 
aėa ' Šsfe=t 
panašiomis akimis^ pro ku- 
riąš; jie mato Visą pasaulį 
vieiibje spal vo je. -šis n u o ti
kis buvo aprašytas “Scien
tific AmeYįiB^neį^j V. M , 

• ■ ' Verpetas*

reiškia tautos atseikimą 
nuo progreso visose srityse. 
Kryžiai reiškia vergiją Lie
tuvos valstiečiams.! Tų kry
žių/ pagelba, Lietuvos kuni
gija ir kruvinojo Smetonos 
valdžia su pritarimu Lietu
vos; Šaulių ir pr'of. Vlado 

: Bukratho, bendrai, ranka 
rankon sudaro vieną didelį 
ir j sunkų kryžių Lietuvos 
valstiečiams.
' Tačiaus, nepaisant visų tų 
kryžių ir tamsybių, po ku
riais gyvena lietuviškoji 
liaudis, įsiveržė galingas 
spindulys. Tas spindulys 
landžioja drįsiai tarp pū
vančių kryžių,tarp skurdžių 
proletarų, tarp piemenų, 
beriįių ir smulkių ūkininkų. 
Tas spindulys, tai yra Leni
no vardas -— vardas, kuris
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RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

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

*

'■ i

Pas tikinčius ir kunigų

v

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

'žolės ir kuo toliaus plaukė, 
tuo daugiau buvo jos; vieto-

i

sai pragaras.
• prašė pas Genua miesto vai- kelių dienų ir vėl taip daug

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

Į1; ' 2. ELĖKTRiKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE- 
LIS, $50.00. , Dovanojo John Bakenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

1 Trečiadienis, ■ » Trečias Sušlapto

Kaip Atrado Ameriką? reivių -lipo ant’laivų bokštų 
ir visi’ tvirtįho, jkąd j^tikro 
matosi ižeme pietvakarių 
pusėje. Kolumbas įsakė pa
sukti į tą pusę' laivus. Bet 
“žemė” dingo iš jų akių, pa
sirodo, kad tai buvo debe
sėlis, panašus į žemę ir, 
juos apgavo. Kolumbas vėl 
įsakė laivus pasukti į vaka
rus. Bet .dabar jūreiviai 
dar daugiau buvo nusivylę* 
ir pikti. Kolumbas manė, 
kad. jo laivynas} , jau . yra 

;apie( 1,700 mylių, nuo Ispa
nijos. Žemės1 nesimatė, o 
spalių 2 dieną prapuolė žo
lė - -ir paukščiai. 'Jūreiviai 
pradėjo manyti,,kad.jie jau, 
atsitolino nuo to krašto, iš 
kutr atplaukdavo žolės ir at
skrisdavo paukščiai ir dar

kaip tik jūros ir dangus. 
Penktoje dienoje kelionės, 
jie pamatė dvi paukštes ge- 
šę ir ledspirą. Jie visi nu? 
sidžiaugė, bet tuoni pat kar
tu, dar nežinojo, kaip toli 
gali nuskristi tos paukštys 
nuo jūrų krantų. Plaukė 
dar kelias dienas ir jų viltis 
pradėjo gęsti. Vėjas nuola
tos laivus vare į vakarus, 
nes rudeniop ten susidaro 
rytiniai vėjai; tas baugino 

: jūreivius.
—Kas bus su mumis,-t 

galvojo • jie,—-jeigu .. vėjas 
nuolatos varys mus į vaka- i 
rus? Nuvažiuosime toli, bet’daugiau pradėjo keikt pa- 
kaip galėsime grįžti atgal? siutusį admirolą—Kolumbą, 

Oras visą laiką buvo ge
ras, tyras ir vėsus, jūros 
pusėtinai ramios — viskas 
gerai. Kolumbas ir-jo arti
mi vienminčiai džiaugėsi 
tinkamu oru, bet jūreiviai 

1 pradėjo giliau mąstyti ir 
veikiausiai greitai būtų at
sisakę klausyti savo admiro- 

i lo, jei nebūtų pasitaikę ap- 
' gavingi reiškiniai, kurie da
vė suprasti, kad žemes kraš
tas netoli. Greitai ant jū- 

j rų paviršiaus pasirodė daug 
• žolės ir kuo toliaus plaukė, 

Kolumbas tuo daugiau buvo jos; vieto- 
buvo italo audėjo sūnus, gi- mjs jQr^ paviršius žaliavo 
męs 1436 metais, Genoa nuo jos. Daugelis iš tų 
mieste. Iš mažens jis ener-' augmenų atrodė tokios rū- 
gingai pradėjo mokintis ge-išies> kokios augdavo tiktai 
n or r n-f i i n a aefrnnnmiinc iv* i vv. . ... .

, * Amerikos kontinentas su- 
^Maro iš dviejų dalių: Šiau- 

, rinės ir Pietinės Amerikos.
Tuos didelius žemės plotus 
jungia siaura sausžemio 

e juosta, kurią vadina Centra- 
linė Amerika. Siauriausio
je vietoje ta žemės juosta 
yra tik apie 50 mylių plo
čio ir dabar Panamoje per- 

( kastas per ją tuo vardu ka-
1 nalas. Amerika su visomis

prie jos priklausančiomis 
L salomis sudaro 42,756,000

keturkampius kilometrus, 
arka 14,800,000 mylias, že
mės plotą. Tai yra veik 
penkis kartus daugiau, ne
gu visa Europa. Apie Am
erikos turtus ir valstybes 
bei darbininkų išnaudojimą 

\ Jnuo kartu nekalbėsime. 
P z' Paprastai rokuojama, kad

Ameriką atrado Kolumbas 
12 d. spalių, 1492 met. Bet 
Kolumbas niekados nepasie-1 
kė didžiuosius Amerikos 
kontinentus, o pasiekė tik 
tarpe Karibiškų jūrų ir At- 
lantiko salas.

Christoforas

ografijos, astronomijos ir 
povaliai pas jį atsirado min
tis, kad žemės kamuolys yra 
apvalas, o ne plokščias, kaip 
tais laikais viešpatavusi

zJ(gtžnyčia mokinoA Kolumbas 
atliko kelias didelies kelio
nes jūromis. Jis plaukiojo 
į Indiją. Pas jį užgimė 
mintis, kad surasti į Indiją 
kelią plaukiant iš kitos pu- 
sės, tai yra į vakarus. Ko- ’ lės ir paukštys, o jau buvo 
lumbą ir tų laikų viešpatau-, 50 dienų nuo to laiko, kada 
jančią klasę besiplečianti jie paliko Ispanijos kraštus, 
prekybos reikalai vertė jieš-
koti naujų kelių. Vienok, įbaugintus jūreivius pradėjo 
daugeliui iš karalių ir reli- i užgimti mintis, ar tik ne 

♦ ginių valdonų Kolumbo su- piktoji jėga, velnias, juos

'—kuris vis varo laivus į va
karų pusę. Laimei Kolum
bo, už dviejų dienų pasiro
dė paukštys ir atsirado žo
lė. Vėl užgimė viltis, kad 
jie priplauks žemę. Jūrei
viai, norėdami kiekvienas 
gauti dovaną, pradėjo veik 
be pertraukos šaukti:

—Žemė! Žemė! • .
Tie saumyliški šūkavimai 

nedavė ramumo ir Kolum-i 
bas paskelbė, kad kuris vi-; 
liugingai .iš jūreivių darys ! 
tokius pranešimus, tai jei! 
jis ir ištikro paskui pirmas! 
pamatys žemę, tai negaus 
dovanos.

Dar kelias dienas, plaukė, 
o krašto vis nebuvo. Jū
reiviai dar daugiau pradėjo 
nerymaūti. S e p t y ųiosde- 
šimtoje dienoje jų kelionės, 
saulė vos pasirodė pro de-

L- •____: ,<-.i

pakraščiais, kita žolė buvo 
taip žalia ir šviežia,, kad 
atrodė, jog ji tik dabar at
sitolinus nuo krašto. Tan- 
,kiai arti laivų pasirodydavo' besius ir vėl^ pasinėrė į jų- 
paukštys, o skrajojančios ras. Sukilę jūreiyiai ir visi 
žuvys nuolatos skrajojo ap
linkui laivus. Matomai, jie 
buvo netolimai nuo Azores 
salų. Bet štai dar dešimts 
dienų prabėgo ir dingo žo-

reikalavo, kad •' kolumbas 
grįžtų atgal. Jis atsidūrė 
blogoje padėtyje; pradėjo 
atsisakyti ir ištikimi jo sar
gai. Kolumbus susiderėjo 
su jūreiviais dar plaukti kė
lės dienas į vakarus. Ant 
rytojaus jau buvo tiek daug 
ženklų, kad kraštas yra ne
toli: žolės, paukštys, ir, pa-', 
galiau, atplaukė šakelė su! 
uogomis, kuri atrodė dar vi- į 
sai nesenai nuo medžio at-!manymas plaukti į vakarus, vilioja vis toliau rodydamas

atrodė kvailas, nes valdo-: jiems paukštes ir žoles, kad plėšta. Vėliaus jie pagavo 
nai manė, kad ' ten tęsėsi (juos pražudžius ir atvedusJ lazdą su žmogaus darbo žy- 
jūros ir už jų gal būti yra į pat pragarą. Jūreiviai | mėmis. Vėl visi dairėsi ir 
kokia prapultis, arba ir pat- pradėjo bumbėti prieš savoI kiekvienas pirmas norėjo i 
sai pragaras. Kolumbas komandierių. Bet dar už pamatyti kraštą.

• prašė pas Genua miesto vai- kelių dienų ir vėl taip daug Kolumbas tą naktį nega-1 
džią, pas Angliją, Portuga- buvo jūrų žolės, kad jūrei- j Įėjo miegoti,i jis buvo ant 

, bją ir kitus laivų, bet jis’ viai pradėjo bijotis, idant laivo denio ir jautė, kad, 
buvo išjuoktas ir negavo.| jų laivai nesusikultų į pa-! jeigu dar vieną dieną plauks!; 
Pagaliaus, jis gavo 3 laivus vandenines skalas (uolas), ir neras krašto, tai negalės 
ir 120 jūreivių pas Ispani- į Kolumbas nuleido lotą, (jū- jūreivius perkalbėti. Apie 
jos karalių Ferdinandą ir rų gylio mieruotoją), bet dešimtą valandą vakare 
karalienę Isabelą. dugno nepasiekė. Dar ke- nuo kaimyniško laivo pasL

Rugpjūčio 3 dieną, 1492 les dienas plaukė, o krašto girdo: * • •
metais, Kolumbas su savo vis nesimato.. Jūreiviai'praJ —Žemė! Žemė!, — šaukė 
laivynu išplaukė iš Ispani- dėjo rinktis būreliais ir išri jūreivis Radigo-de-Triano; 
jos ir greitai atsidūrė už mėtinėti, kad jie savo liki- į kuris į jau kėlęs naktis išbu- 
Gibraltaro perlajos. Jo ke- mą atidavė į pašėlusio Ko- vo ant laivo bokšto, 
liąuninkai buvo drąsūs vy- ’ 

, rai, atlikę ilgas kelionęs, bet, 
pasileidus į nežinomą kelio
nę, susirūpino. Ypatingai į 
juos blogai paveikė, kada 
prie Kanariškų salų užklu
po juos audra. Jie pasilsė- 
jo prie tų salų ir 9 d. rug
sėjo pasileido tiesiai į vaka- 

-•* rus. Laivai buvo žegliniai 
(būriniai), kurie plaukė vė
jo varomi. Greitai pasiliko 
Perro sala, paskutinė jiems 

* žinoma žemė ir mažasis lai
vynas atsidūrė Atlantiko 
didjūryje. Plaukė dienas 
po dienų į nežinomą kelio
nę; nieko daugiau nesimatė,

lumbo rankas, kuris, nore- Kolumbui pasirodė, kad 
damas pagarsėti, gali, juos tolumoje matosi ugnelė. Jis 
pražudytu Kolumbas tą t pasišaukė, vierią, iš savo pa
matė, -žinojo ir j jis visada 1 gelbininkų < ir tas tą^patvir- 
nuduodavo be galo smagus,! tino. Abu ilgai tylėjo, nes 
vienus perkalbėjo, o kitus su 
pagelba savo ištikimų sar
gų baisiai žiauriai baudė. 
Tam, kas pirmas pamatys 
žemę, jis pažadėjo dideles 
dovanas. Kartą priešakyje 
jo plaukęs laivas iššovė iš 
kanuolės ir jo jūreiviai pra
dėjo šaukti:

—Žemė! Žemė! Žemė!
—Sinior, man priguli do

vana! *
Visi sujudo, daugelis jū-

i ugnelė tai pasirodydavo, tai 
Vėl dingdavo. Apie antrą 
valandą naktį nuo pirmes- 
nio laivo, sugaudė kanuolė, 
patvirtindarna, kad tikrai 
matosi žemės kraštas—iš 
tikro už kokių dviejų mylių 
matėsi žemė.

D. M. š.
(Daugiau bus)
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SKAITYKIT III PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

LAISVES PIKNIKAS
. f. > < l» . » • ’ • • • < ■ • ’ • ■ 1

3 Dideles DovanosPrie Įžangos Tikieto
' i • 1 < • > i ' i i i i ; ' ; « i i i . 1 ■ ,

Su didžiausiu skubumu platinkime įžangos tikietukus. Tik dvi 
savaitės iki pikniko. Visų Prašome rūpintis platinimu (tikiėtu- 
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 R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais loš 

Base Bali

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

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

Nedalioje, 3 Rugsejo-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 Valatkiūtes.

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

: ' VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
• i ; , į i į . . , u

2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing A.ve., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. lOth
1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese,

12vai. vidudieni; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

1331 Šo.
St.,' Phila.
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West; Phila

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

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su 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 į Bellevue Ave., po dešinei i kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.



AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

APLA SKYRIUS tltPS “LAI- 
syifij” kiekvieną 
TREČIADIENĮ

25-tam Seimui padarius tam 
tikrų naujų patvarkymų, sū 
kuriais nariai turi būt pilnai 
supažindinti, tenka daugiau 
tais klausimais rašyti. Bet 
kadangi iki šiol nebuvo nus
kilta laikas, kada telpa APLA 
skyrius, tai tankiai daugelis 
narių visai nepatėmija 
skyriaus 
nęduoda 
sėkmių 
skyrius reguliariai palaikyti j 
tam tikroj nustatytoj dienoj. į

JSiuo laiku nustatoma kalba
mas skyrius palaikyti kiekvie
ną trečiadienį. Taipgi atsi- 
klhusiama visų kuopų ir na
rių, ar toji diena bus paranki 
ir ar nariai patenkinti įvedi
mu nuolatinio skyriaus vieną 
syk| į savaitę.

VTą • skyrių tvarkys Centro 
sekretorius ir prižiūrės visas 
Centro Komitetas. Centras su
teiks nemažai raštų organi
zaciniais klausimais. Bet to 
nepakanka. Jeigu mes nori
me savo skyrių padaryti įvai
riu ir visiems naudingu, tu
rim visi prie jo palaikymo pri
sidėti. Kuopų valdybų nariai 
ir 'Visi nariai turi pradėt dau
giau savo organizacijos reika
lais rašyti. Ypatingai būtinai 
reikalingi raštai apie kuopų 
ir ^apskričių veikimą. Siųskite 
taipgi pranešimus apie susirin
kimus, parengimus ir tt.

Visus delei to skyriaus raš
tus reikia siųsti APLA Cen- 
tran, kur bus sutvarkyti ir 
laikraštin pasiųsti. Tiktai sku
bius raštus, pranešimus reikia 
siijsti tiesiai “Laisvėn” pažy- 
mĮfit, kad jie turi tilpti APLA 
skyriuj.

';Visi Skaitykim Organą

ir tokiu būdu 
pageidaujamų 

Prisieina todėl

savo 
jisai 
pa

tašai

nansų sekretoriaus knygomis Septintoj Kuopoj Taisytini 
ar su Centro knygomis? Man 
neaiškūs jūsų prisiųstas kuo
poms pranešimas, todėl duo
kit atsakymą ir paaiškinimą.
Atsakymas ir Paaiškinimas:

1. Narys, neužsimokėjęs ūž 
du mėnesiu ir jeigu jis užsi
dienai, nesvarbu kurią dieną, ' y a susir.n imas- 
jis nesusispenduoja. Bet jeigū 
iki tos dienos neužsimoka 
duokles, tai tada, atėjus tre
čio mėnesio 15-tai dienai, 
kasi suspenduotas.

2. Nario užsimokėjimo 
kas skaitosi tada, kada 
priduoda duokles kuopos 
nansų sekretoriui ir pastara
sis įrašo į jo mokesčių knygu
tę pažymėdamas dieną, kurioj 
jis priėmė nuo nario duokles. 
Suprantama, finansų sekreto
rius turi tam pačiam mėnesyj 
iki 20-tai dienai jo duokles, 
Su kitų narių duoklėmis, pa
siųsti Centran.

APLA Centro Sekr.
J. Gasiunas.

lie-

lai- 
jis 
fi-

fDSISV®
1

$ . 4

s
Tfėcidui.

Kiekvienas APLA narys pH- 
vato būt taip pat šaVo organo 
skaitytojas. Organe juk telpa 
mt&ų organizacijos svarbiausi 
pranešimai, kurie, supranta-

Antros Kuopos Reikalai
McKEES ROCKS, Pa, — 

APLA 2 kuopa turėjo mėne
sinį susirinkimą rugpjūčio 13, 
savo svetainėje. Svarbiausias 
šiame susirinkime buvo klau
simas, tai rinkimas finansų sek
retoriaus. Mat senasis sekre
torius d. B. Kanišauskas mi
ręs, tai laikinai ėjo fin. sekr. 
pareigas d. J. Miliauskas. Su
sirinkimas vienbalsiai išrinko 
nauju fin. sekretorium d. A. 
Jankauską.

Centro laiškai skaityta ir 
vienbalsiai užgirta. Ligonių 
neb.uvo. Kuopa nusitarė tu
rėt pikniką rugpjūčio 27 d., 
A. Šerbino farinoj, gražioj 
vietoj. Kviečiami visi tame 
piknike dalyvauti.

Su susispendavusiais nariais 
padėtis toji pati. 2-ra kuopa 
pilnai užgyrė 25-to Seimo ta- 
Hhią ir teisėjo rekomendaci
ją sueiti visiems į vieną APLA 
2 kuopą ir po jos vardu veik
ti, kaip kad pirmiaus per dau-ma, būtini žinot visiems APLAlu’KaiP Pirmiaus pei uau- 

nariams. O kuris neskaito feli met” buvo veikiama. Ta- 
jčiaus susispendavusių narių 
lyderiai visai su tuo nesutin
ka. Jie ir vėl pareiškė per 
teismą reikalaus APLA 2 kuo
pos turtą pervesti kitai drau
gijai, kurią jie susiorganizavo 
metai laiko atgal, 
teismas tęsis, 
pradėt rugsėjo 
pa pasirengusi 
nuosavybę.

Artinantis vajui reikėtų pa
sidarbuoti visiems 2-ros kuo
pos nariams gavimui naujų 
narių. Sekančiam susirinki
me, kuris įvyks rugsėjo 10, sa
voj svetainėj, reikėtų prie to 
prisirengti. Kviečiami visi na
riai dalyvauti. Prasidės i vai. 
po pietų.

2-ros Kp. Narys-

savo organo, aišku, nežino, 
kaš jo reikalais ten telpa, to
kiu būdu jis pasilieka nesusi
pažinęs su savo organizacijos 
reikalais.

Be to, “Laisvė” yra darbi
ninkų dienraštis, paduodantis 
kasdieną svarbiausias pasauli
nes žinias, parodantis kaip 
darbininkai kovoja už savo 
reikalus ir taipgi rodantis ke- 
liąl prie visiško pasiliuosavimo 
iš ‘ kapitalistinės vergijos. 

_ApLA nariams, kaipo darbi
ninkams, tas viskas labai svar
bu. Todėl visi ir turim a#ty- 
džiai kasdieną sekti “Laisvę.”

Kuopose reikėtų pakelti
organo

Vadinasi, 
Jisai nuskirtas 
18. 2-ra kuo- 
apginti savo

mas šaukiamas^ 7 vai. vakarę.
Visi lietuvių darbihinkų or

ganizacijų delegatai turite da
lyvauti šiame susirinkime, čia 
reikės galutinai aptarti sekan
čio pikniko reikalus, kuris 
įvyks 3 dieną rugsėjo. Visus 
kviečia komitetas.

Komitetas.
Redakcijos Pastaba.—Visa

da draugai turite atsiminti, 
kad tokius p^ahešimus reikia 
siųsti Redakcijai’’daug ' anks
čiau, kuriucįse šaukiamu pana
šūs susirinkimai. Pavyzdžiui, 
šitas rašinėlis pasiekė redak
ciją subatojel (19 d.- rugpjū
čio), gi “Laisvė” pirmadienio 
išeina subatojr Tad toks raš
telis ’3ąii negalimą įdėti į pir
madienio numerį. Jisai gali
ma 'įdėti tik j' antradienio ar
ba h’eči^dienio' laidą.' O .susi
rinkimas šaukiama ant trecia-, 
dienio (23 d. rugpjūčio), tai1 
reiškik, 'kad pranešimas tik 
gali suspėti tilpti viena diena 
pirmiaus, arba tą pačią dieną,

7-ta kuopa mepasitenkinus, kuomet; įvyksta susirinkimas.:

Dalykai '
PITTSBURGH, Pa. — ,7-ta 

• kuopa turėjo laikyti susirinki
mą rugpjūčio; 6, tačiaus jisai 
neįvyko. Nors narių nema
žai dalyvį^o, Bet kadangi pir
mininkas ir protokolų sekreto
rius neatsilankė, tai ir nelai-

; Buvo atsilankęs ir Centro 
sekretorius 
riais delei 
rimų, kurie 
delei' d.' J. 
ganė rašto.
cialio susirinkimo nebuvo, tai 
tiktai taip sau padiskusuota 
ir dalykas paliktas n'eišspįs- 
tas.

pasikalbėt su na- 
pereito Seimo ta- 
jiems neaiškūs, ir 
Slieko tilpusiu dr1- 

Bet kadangi ofi-

Prof. Vladas Bukratho ąpie 
d. Andriy Betky

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
“Lietuvių menas daug nusto

ja, ^nepalaikydamas gyvų san- 
• tikiu su lenkų menu, su lenkų 

kultūra. Bet ne mažiau nusto
ja ir lenkai, taip arti gyven
dami ir taip mažai apie1 savo 
kaimynus žinodami.”

• Žinokit, kaip nesutarti- 
nai tiedu melagiai ašaroja. 
“Trimitas” Verkia, kad me
nininkai linkę Įsu visų tautų 
menininkais k u 11 ū r iįs k ai 
bendrauti, o Vladas Bukra
tho verkia, kad lietuviški 
menininkai nepalaiko ryšių 
su lėnkų ’ meninihkais. ' • 1 * ■ 

Katras iš jųdviejų meluo
ja?

WILKES BARRE, PA. <
Lihirsritas įvairus pikhlkas? 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 amerikoniškus 
šokius. Įžanga veltui visiems.

KELRODIS: Gatvekarius imkite iš 
Wilkes Barre į Plymouth arba bo
sais važiuokite j Plymouth ir išlip
kite gale Plymoutho. Breslau, pa
gal Plymouth’ upę, tarp dviejų tiltų.

(197-199)

paskirtu ląiku sekmose vietose:
715 N. 'ūtb .St; 995 No. ,5th SU 

1831 No. Franklin’ St.f 1339 Parritn?
1805 Vernon St.; 2508 Manton
312 So. 2nd St.; 1829 So. 5th
304 Catharine St.; 423 Fulton 
2222 Master St.; 3115 Dauphin
2027 No. 21st St.; 2456 No.

Si.
St.
st.
st.
st,.
30th St.; 4967 No. Thompson St.; 
834 No. 62nd St.; 712 No. 4.5th St.; 
1749 No. Wilton St.; 1137 No. 41st 
Street.

(197-199)

kad Centras paskelbė, jogei 
Seimo tarimai įeina galion lie
pos 1 d. Nariai manė, jogei 
Centras sauvališkai elgiasi. 
Bet sekretoriui paskaičius kon
stitucijos paragrafą, kuris nu
sako, jogei tarimai įeina ga- 

Uion su liepos 1 d. po jų pri
ėmimui, tada pasidarė aišku, 
jogei Centras daro tai pasi
remdamas konstitucija.

Šioj kuopoj dalykai reikia 
taisyti. Mėnesinius susirinki
mus būtinai reikia laikyti re
guliariai ir daugiau domėtis 
draugijos reikalais.; Jeigu 
vienas ar du valdybos nariai 
nedalyvauja susirinkime del,ei 
svarbių priežasčių, tai’galima 
išrinkti laikinus viršininkus ir 
vistiek susirinkimą laikyt. Val
dybos nariai; taipgi turi žiūrė
ti, kad delei menkos priežas
ties neapleist susirinkimų;

i APLA Narys.

Trecios Kuopos Susirinkimas
’■ t . i i t ' , / ■

' CARNEGIE,i Pan Rugp, 
6 3-čia kuopa c turėjo susirinr 
kimą. Centro sekretorius irgi 
buvo atsilankęs paaiškinti kąi 
kuriuos ,25-to Seimo tarimus,( 
su kuriais 3-čia kuopa nesutin
ka. Paaiškinus tuos tarimus 
buvo trumpos diskusijos ir ke
letas paklausimų. Nariai su
tiko su tais paaiškinimais.

Kadangi man per visą susi
rinkimą neteko būt, tai nega
liu daug apie jį parašyti. Ma
nau kas kitas kiek plačiau pa
rašys.

Susirinkimus kuopa laiko 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, savoj svetainėj. Pra
sideda 2 vai. po pietų.

APLA Narys.

Na, tai kada organizacijos ga- • 
Ii išrinkti ir prisiųsti delega- Į 
tus į tokį susirinkimą ? Toki' 
pranešimai reikia prisiųsti ne
mažiau, kaip savaitę iš kalno.

DETROIT, MICH
Visoms Organizacijoms, Ku

rios Prisidėjo prie Bendro 
Fronto

Pjautuvas.

■HARTpOttt), CONN.
Tarptautiškafe Darbininkų Apsigy

nimas rengia didelį pikniką, nedė
lioję, 27 d. rugpjūčio—Aug,, Lietuvių 
Parke, 24 Station, Glastonbury. Bus 
gera programa: , dainuos , Laisvės 
Choras,t bus. prakalbos ir, daug kitų 
įvairių pam'arginimų. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Taipgi pėtny
čioj, 25 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėje, bus susi
rinkimas, j bus .renkami darbininkai 
del pikniko. , . ,

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

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus “Laisvės” Pikniko Komisijų 

Susirinkimas
Ateinantį ketvergę, 24 d. rugpjū

čio įvyks “Laisvės” pikniko visų or
ganizacijų ir komisijų susirinkimas, 
8 vai. vak., 995 N. 5th St., Phila. 
Šiame mitinge dalyvaus ir drg. P. 
Buknys. Visų organizacijų nariai 
yra raginami būtinai dalyvauti šiame| 
susirinkime ir atsiteisti už parduotus 
tikietus. Labiausiai reikia stengtis 
parduoti tikietus ant busų, šiame su
sirinkime turėsime išrinkti darbinin
kus delei pikniko. Kiekvienas narys 
turi gauti darbininkų; visi stengki- 

l mes būti susirinkime. Turėsime pa- 
| rūpinti ir nakvynių.' Bus raportų ir 
planų, Visi budėkime ir užbaigkim 
darbą tinkamai. ,

BAISŪS POTVINIŲ 
j. NUOSTOLIAI
I SHANGHAI. — Apskai
toma, kad Geltonosios upės 
potviniai pridarę medžiagi
nių nuostolių už $30,000,000. 
Niekas tikrai nežino, kiek 
žmonių juose žuvo.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

KUopose 
klausimas apie savo 
patinimą. Reikėtų rūpintis 
gaut naujų skaitytojų ir taip
gi ifckolektuoti prenumeratas 
iš senųjų, kurių jau jos pasi
baigę. Reikėtų parsitraukti ir 
pavieniais numeriais platinti. 
Į ęėntrą kasdieną ateina pen
ktos! kopijos delei platinimo. 
Kodėl kuopos negali parsi- 
trapkt bent po penkias kopi
jas’ir stengtis išplatinti?

Klausimai ir Atsakymai
34 kp. fin. sekr. d. J. Audie- 

jaitis klausia:
1. Narys, neužsėmokėjęs už 

du mėnesiu ir iki 15-tai die
nai trečio mėnesio taip pat 
neužsimoka, tai liek/si su
spenduotas. Bet jeigu narys 
ir užsimokėtu iki minėtai die
nai, bet 'siunčiami pinigai jau 
pasiektų AČLA Centrą apie 17 
ar 18 dieną, reiškia, narys vis
tiek liekasi suspenduotas, ar 
taip d, sekretoriau?

2. Taigi, kada ištikrųjų 
rys surispenduoja, ar 'su

50 Kuopa Turėtų Daugiau 
Veikti

Pittsburgh, Pa

WILKES-BARRE, PA
* _ \

Ruošiama Smagus Piknikas
Didelį tarptautinį pikniką 

rengia rugsėjo 3 d., Valley 
View Parke, Inkerman, Pa., 
organizacija Intern ational 
Workers Order (Tarptautinė; 
Darbininkų Pagelba). Rengi
me dalyvauja ir kitos drgąni- 
zacijds. Dalyvaus Aido Cho- 

!ras iš Wilkes Barre, Pa. Pas- 
kįaus bus geri kalbėtojai, ku
rie; aiškins dabartinę padėtu 

50 1 Vokietijoj ir visame kapitalis- i n t J • . 1_•

1. - Bendro Fronto konferen
cijos išrinktas komitetas šau- 
kia visų Detroito liet, darbi
ninkų organizacijų konferen
ciją Aug. mėn. 26 d., 1933, 
Draugijų svetainėje, 3600 Ver- 
nor -Highway, kampas 25th 
St., Detroite. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visų organizaci
jų bei kuopų atstovai, kurie 
dalyvavo pirmoj Bendro Fron
to konferencijoj,—teiksis visi 
dalyvauti ir būsiančioj konfe
rencijoj (Aug. 26 d.) Jei ku
rios organizacijos išsirinko sau 
naujus atslsoVAiš,1 thi -haūjhi jiš-1 
rinkti atstovai privalo daly
vauti šaukiamoj konferencijoj 
ir atstovauti savo organizaciją. 
Jei kurios organizacijos išrink
ti atstovai negalėtų dalyvauti 
konferencijoj,^ tai tų organiza
cijų valdybos (komiteto) na
riai gali atstovauti savo or
ganizaciją^

i

2. Pagal pirmos konferenci
jos nutariiną, visos draugijos 
bei kuopos, prisidėjusios prie 
Bendro Fronto, privalo sumo
kėti po vieną dolerį ($1.00) 
Bendro Fronto iždan lėšų pa
dengimui. Dar tik dvi orga
nizacijos sumokėjo savo dalį, 
būtent: LDD 19 kuopa, ir L 
PP Kliubas. Visos kitos dar 
nesiskubina prisidėti prie lė
šų padengimo. O juk visi pri
valo žinoti, kad Bendro Fron
to reikaluose jau pasidarė iš
laidų, ir dar bus daugiau, o 
komitetas neturi pinigų.

Todėl, draugai org. atstovai, 
ateidami konferencijon, kaip. 

į galėdami atsineškite po dole- 
irinę užmokėjimui už savo or
ganizaciją; tik po vieną dole.- 
rį nuo organizacijos. Tuomi 
palengvinsite komitetui veiki
mą, ir visiems bus geriau.

i r. 3. Taipgi kviečiame ir visas 
kitas-' oVganizabijūs, kurios dar

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 28 rugpj.—Aug. 
Rusų name, 955 N. 5th St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. Kurie tu
rite paėmę “Laisves” pikniko tikie- 
tųkų platinimui, malonėkite skubiai 
platinti juos- O kiek esate išplati
nę, tai už? tuos pasirūpinkite atsi
teisti šiame susirinkime. Taipgi at
siveskite naujų narių prirašymui., 

(198-200)

< SHENANDOAH, PA.
Gražus ‘ Piknijkas sų Programa

I Nekėlioje, 27 d. rugpjūčio—Aug. 
Rengia Lyros CĖdr&s. ‘ Vieta visierhs 
žinoma ■ llafudeihšn Park.’ i.Programą 
išpildys. Lyros Choraą po vadovyste 
drg. D., Judžent. Šokiams grieš ge
ra orkeštrA iki vėlybai nakčiai. Tai
gi šitas piknikas bus didelis ir links
mas, dalyvaus daug svečių ir ,iš ap
ylinkės kolonijų, tad visi drauge pra
leisime linksmai laiką.

KĘLRįODIS: Iš Shenandoah va
žiuojant N. Main galve (Route 142) 
nauju Ringtown keliu. Nuvažiavus * 
pakalnę, prie pirmos gazolino sto
ties, po kairei pikniko vieta.

PASARGA: Atsitikime, jeigu 27 
d. lytų, tai piknikas įvyks 3-Čią d. 
rugsėjo (September) toj pačioj vie
toj. Rengėjai.

(198-200)

McKEES ROCKS, PA. “
Rugpjūčio, 27 d. nedėlioj, bus 

draugiškas piknikas APLA 2-ros 
kuopos. Įžanga veltui.- Piknikas at
sibus Sherbenių farmoje.

KELRODIS; Važiuojant iš Pitts
burgh, reikia paimti gatvekarį No. 
30 ar No. 31 ir važiuoti iki Car 
Barn, išlipus eiti 2 skverus, paskui 
pasukti į dešinę, Wesi.iProspect Av. 
ir eiti iki kelias pasibaigs; tuomet 
pasukti į kairę ir paeiti kokį skve
rą, matysis po kairei pusei stuba ir 
sodas. Su Automobiliais reikia va
žiuoti iš McKees Rocks per “Baltą 
Tiltą” (Chartiers Bridge No. 2) ir j 
važiuoti Wiųd Gap Road kol priva
žiuosite, po dešinei prastą kelią ir ' 
tuo keliu važiuoti kol privažiuosite 
po kairei pūsei sodą, ir stubą, tai ten 
Sherbinų farma ir bus APLA 2-ros 
kp. piknikas. Visi draugai ir pažįs
tami 
laiką

dalyvaukite praleisti smagiai

na-
fi-

N- s-
kuopos mėnesinis susirinkimas! tiniame pasaulyje. Kalbėtojai | neprisidėjo prie Behdro Fron- 
įvyko rugp. 8. Mažai narių Iaiškins apie kilimą pramonės 'to, išrinkti savo 
dalyvavo. Aptarta keletas ~ ~

Išrinkta
Parti-
fronto
miesto

dalyvavo, 
svarbių klausimų, 
delegatas į Komunistų 
jos šaukiamą bendro 
konferenciją rugp. 26 
rinkimų klausimu,

Šita kuopa galima išauklėti 
gana skaitlinga, jeigu' nariai 
pradėtų smarkiau veikt. Čia 
yra nemažai tokių,, kurie pri
sirašytų prie APLA., jeigu tik
tai kas nors juos pakalbintų 
prisirašyti. Bet niekas tuo 
nesirūpipa.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 5, APLA raštinėj. 
Kviečiami visi nariai dalyvaut 
ir daugiau pasidarbuoti APLA 
reikalais.

atstovus ir 
Sovietų Sąjungoj, | dalyvauti kbhfesencijoj: Ne-

Taip pat komisija rūpinasi; būna'nt ’draugijos šusirinkimo 
kad piknikas būtų smagus ir h negalint išrinkti atstovų, tų 
gyvas. Tam bus gera muzi- Į draugijų valdybos gali būt at- 
ka, kuri ;grhjys angliškus ii’ stovais ir dalyvauti konferęii- 
” ■ ................ m ” cijoje. '

Tegul susieina visos lietu
vių darbininkų organizacijos į 
Bendrą Frontą kovai prieš iš
naudotojus, už pagerinimą dar 
bfninkų gyvenimo, už bendrus 
darbininkų klasės reikalus.

Kiekvienas draugas ir drau
gė, raginkite1 savo draugus bei 

1 dalyvautų 
prisidėtų

lietuviškus' šokius. Tad reika
linga visiems darbininkams 
dalyvauti šiame piknike. Mes 
turime paremti savos klasės | 
parengimą ir patys tenais lai
ką gražiai praleisime.

Lietuvių Suširinkimftš
Visos lietuvių darbininkų 

organizacijos yra šaukiamos į;

Svečias.

susirinkimą, kuris įvyks tre- pažįstamus, kad 
čiadienį, rugpjūčio 23 dieną, konferėncijoj, kad 
Darbininkų Centre ;(Workers 1 Prie Bendro Fronto.* 1 ’■ 
Center);, ,325 E. Market St., į Mikas, ,
Wilkes Barre, Pa. Susirinki-, \ Bėnžro( Frpnto Sekr.

. ? , Kviečia Komitetas.
' ‘ (198-199)

■ J I :■ 1 . i ! >

ROCHESTER, N Y. >
•Bedarbių Tarybų 5 skyrius rengia 

pasilinksminimo vakarą pėtnyčioj, 25 
d. rugpjūčio—Aug., 8 vai. vakare, 
Gėdemino svetainės kieme, 575 Jo
seph Ave. Bed. "Tarybų 5 skyrius, 
kur didžiumoje įsideda, iš lietuvių 
bedarbių daug yra pasidarbavę^ ir 
daugeliui yra pagėlbėjęs. išgauti pa
šalpą iš miesto pašalpos skyriaus; 
kelioms šeimynos net sustabdytas 
pašalpas iškovojo. Todėl Rochesterio 
lietuvių visuomenei verta gausiai pa
remti Bedarbių Tarybų 1 5 1 skyriaus 
rengiamą vakarą. ■ •

Rengimo Vakaro Kom, 
(198-1^ '• I

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras turės išvažiavimą į 

Burhplni Park, nedėlioję, ruj’'pjūčio 
—Aug/S.. 27.į d. Bus visokio sporto; 
niuzikalė programa, užkandžių ir gė
rimų. Choras kviečia visus daly
vauti šiame išvažiavipie. , ,

KELRODIS: Imkite karą No. 50 
ir išlipkite ant Burholm Park ir ei
kite tiesiai į parką artin medžių.

(198-199)

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

misars”, buvo rodoma New Yorke,1 
dabar ją rodys Newarke. šis paveiks
las perstato kovas tarpe bolSevikų 
raudonosios sargybos ir imperialisti
nes Britanijos su kitų imperialistų 
talka karo užgrobimui ir kontrolia
vimui Baku aliejaus laukų. Bus 
rodomas subatoje, rugpjūčio—Aug. 
26, MYW.HA Auditorium, kampas 
High ir West Kinney Sts, Newark, 
N. J. Įžanga 35 centai. (197-199)

PHILADELRhlA, PA.
Komunistų Partijos 3-čias Distrik- 

tas atsišaukia į visas darbininkų • xa;s|u. 
organizacijas, kad stotų į darbą ko- I ;r y, 
vai prieš NRA, Roosevelto vergijos y -• ■ 
retežių tempimus ant darbininkų , ‘' 
klases. Rugpjūčio—Aug. 26, 2 vai. Į 
po pietų ir 27, 10 vai. iš ryto bus dą, klauskite Salem St. Salem stre- 
aukų rinkimas po stubas kovai prieš ( tu pavažiavę biskį, reikia sukti po 
NRA. Visi komunistai, visi darbi- j dešinei Brookside Ave. ir ten pik- 
hinkų judėjimo simpatikai turi stoti nikas.
j darbą, vaikščioti po stubas minetom Aug. S. Kazlauskas,
dįonom ir; rinkti aukas. Visi būkite (197-199)

}

Haverhill, 
nedėlioję, 27 d. rugpjūčio— 

nuosavoje kempėje, Bradford, 
Pradžia 11 vai. ryte. Ger-

Komisija.
(197-199’

HAVERHILL, MASS.
Milžiniškas piknikas, kurį rengia 

Lietuvių Ukėsų Gedemino Kliubas, 
kaipo parko atidarymą.
Mass.
Adg.,
Mąss.
biami lietuviai ir lietuvaitės, užpra
šome
giai laiką prie puikios orkestros, 
kurie grieš puikiausius amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius, šiame pik
nike dalyvaus aplinkinių kolonijų 
didžiausi kliubai: Lawrencio, Low- 
ellio, Lynno, ir Peabodys. Bus įvai- 

“ ’ ' : virvės traukimas, lenk
tynės ir taip visokių sportų. Atsi
žymėjusiems bus duotos dovanos.

KELRODIS: Atvažiavę į Bradfor-

atsilankyti ir praleisti sma-

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Klauskite Kainos

Skaitytojas

TYPEWRITERS

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAšYklTE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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SKŪBeKIT UŽSISAKYTI 1933 į. VIENINTELĮ LIETUVIŠKA LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES 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”, 
“Socialistine SSRS Statyba”. “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 

“Vievis” “Bibliografija ir Kritika” ir k* 
ipratusio'darbininko; SSRS kolektyvi

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

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metama-—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
50 kap., atskiras egz. 80 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

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

cijoj it kitur
Metams—1 dol., 6 min.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.

judėjimo istorijos”, “Bedievis 
Kiekvieno klasiniai susi

Kapitalo Šalyse,” “Iš revoliucinio 
Bibliografija ir Kritika” ir kit.

iečio ir

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolfikaja N. 7 Izd-vo 
Iijostranich rab. v SSRS red, 
“Priekalas”.

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

Dar galima gauti kompletas už 
1931-32 metus.
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< 1919 Metais Plieno Darbininku Streikas
(Sulig Wm. Z. Fostė’rio knygos—“1919 Steel Strike.”) > .
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Komitetas, šdukia višus\na-- 
Irius būtinai dalyvauti' susirin-f 
kime, nes bus balsavimas į 
Literatūros- Draugijos Centro 
Komitetą. O taipgi, 
kurie tik galėsite, turite užsi
mokėti metines mokestis, neš 
dar mūsų draugai čia mažai 
kas yra užsimokėję.

' Komitetas.
(198-99)

1. Nelaimė buvo, kad Amalgam
ated Association ėmėsi perdaug 
organizuoti darbininkus konferen
cijose, o permažai pačioj dirbtu
vėj ir prie dirbtuvės vartą. Pa
sekmėj to, A.A. tankiai labai su
sibardavo su bosais, bet taip ir 
palikdavo, kuomet darbininkai 
būtų daug laimėję.

2. Todėl buvo aišku, kad visus 
kartu darbininkus nebus galima 
suorganizuoti. O turėjo jie būti 
organizuoti nacionaliai. Visose 
plieno dirbtuvėse turėjo ;bfiti su
organizuotas kiekvienas plieno1 
darbininkas. Pagalimus * atbudo/ 
Prasidėjo darbas. Milžiniški ma
siniai mitingai buvo laikotni tuo 
pat laiku visoj plieno pramonėj.

■ • 3. *1917 ni. vien ilnited States ‘

Steel Corporation, neskaitant ma

žesnių kompanijukių, po .apmpkę-f

I į

1 jimo visų išlaidų ir taksų džiaugė

si kišdama į kišcnius $253,608,000.

; 4. Dalr rfetkėjb mityti, kaip: ilgai 
j : Linijos tęs tą energingą orgąniza- 

vimo vajų. Sprendžiamoji konfe-(
I renčija susirinko' Cni^agoj, hig1- 

. pjūčio 1, 2 dd., 1918 iri: Atstovai 
dalyvavę jnup .l5| (ąrptautinių uni
jų. Nei viena nesijautė .ant tiek i j 
galinga, kad galėtų sumušti Pliė- 
no- Trtistą1 pati.; ( Nutarta Veikti! 1

: bendrai. Tapo įkurta Nącionąlis 
Komitetas Organizavimui Geležies : 
ir Plieno Darbi'ninktj.

VIETINES ŽINIOS taupė” $800:00, sulig prane
šimo pačios biuro valdybos. Miesto Iždo Kontrolierius 

Kaltinamas Piktadarystėse

Didučiai
Tai vienur, tai kitur tenka 

nugirsti, kad dirbantieji įpra
šo bedarbius savo draugūs į 
darbą.

To nėra pas mūsų draugus, 
nes jei bedarbius įtaisytų į 
darbus, tada neturėtų ką ap
krauti partijiniais darbais, ir 
visi turėtų lygia skale veikti. 
O dabar kam klius, kam ne
klius, bet bedarbiui “šiur” 
♦kliūva.

į jo kambarius. Užpuolikai 
pabėgo. Paskui policija rado ( 
Grodske’io kambariuose gem- j 
blerystės mašinas ir kitus 
profesijos įtaisus.

Darbo Federacija Trupina 
Darbininkų Spėkas 

V—- - - -
jo Į NEW YORK. —

’Darbo Federacijos
| Valytojų, Dažytojų

Amerikos 
Drabužių 
ir Prosy- 

jtojų Unijų iiariai buvo nusita
rę susidėti į vieną lokalą. Bet 

Sncin’nLimUC Qianrlia 'Darbo Federacijos vyriausybė 
OUblI lIIKlilldb OldllUie atmetė tokią vienybę ir palie- 

---------  ! pė lokalui išsiskirstyti į atski
ras amatinės unijas.

Kuomet darbininkai paskirs- 
ty.ti, mat, vadams būna geriau 
išvien su dArbdaviaiš 
unijistų streikus;

Lietuvių Bedarbių

organizacijose 
Renkant įvai- 
delegatus, visi 
ant bedarbių

Mūsų kitose 
irgi tas pats, 
rias komisijas, 
dantis pakaria 
ir vis dėlto, kad bedarbis turi
“daug laiko.” Pasirodo, kad 
niekam nerūpi bedarbio liki
mas. Mat, jei esi bedarbis, tai 
maža svArba.. Nesvarbu, 

^/nakvosi, ką valgysi bei kuo 
f apsirengsi, bile tik daug laiko 

turi, tai ir apsiimk visur. '

Soviet? Mukslmmkas Cterih Amerikos bankų- rex

1 ’ ■ * ' * i i ..žU, ■■■*

Amerikon atvyko žymus 
Sovietų Sąjurigos mokslinin- 
__ __  _ . Jis ap
lankys Pasaulinę Parodą, 
kad susipažinti su vėliausia 
technika buržuazinėse šaly
se. Paskui studijuos judžių 
pramonę. Tuo tikslu 
žiuos į Hollywood.

drsmgni, kag A<. Chorin<

PLYMOUTH. PA.

Havana Uosto Darbinin
kai Laimėjo Streiką

va-

WASHINGTON 
džios kontrolierius paskel
bė raportą apie Amerikos” 
bankų stovį. Valdžios lei*A 
dimus turi 4,902 bankai. Jų ’ 
finansiniai šaltiniai siekia ’ 
$20,860,000,000.

Pernai birželio mėnesį bu-" 
vo 6,150 bankų ir jų resur- " 
sai Siekė $22,367,000,000.

Vai-

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga, įsigyti- Sovietų 

žuvies už Žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys • ’ ' 1

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
■ ' * Viso 50 kenukų

Už $5.75 ' '
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVE’'
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

HAVANA, Guba. — Pui
kus uosto darbininkų soli-1 
darumas paklupdė ūnt kelių- 
ir bbsus ir valdžią. į Bosai 
sutiko išpildyti Visus'darbi
ninkų reikalavimus. Pripa
žinta unija ir algos pakel
tos. Kovoje dalyvavo .apie 
trys tūkstančiai darbininkų.

Bet Kubos geležinkelių 
darbininkai tebestreikuoja. .

ALDLD 97-tos kuopos susi
rinkimas įvyko rugpjūčio 8 
dieną. Delegatai išdavė ra
portą iš 12-to Apskr. konfe
rencijos.

Pikniko komisija raportavo, 
piknikas davė, pelno

$28.31. , ^įąis ląikąis, kaip to
kioj bedarbėj, tai labai gerai. 

■ Kuopą tų pinigų nesilaiko iž
de. Susirinkime nutarė pir
miausią užmokėt “Laisvei” se
ną bilą už knygutes $6.00 ir 
Centrui $1.00 už čarterį. Nu
tarė paaukoti Kom. Part. Wil
kes Barre Distriktui del la
pelių $5:00, Darbininkų Cen
trui $3.00, mokyklėlei $2.00 ir 
Daily Worker $2:00. Taipgi 
nutarė pasiųst pasveikinimą 
K. P. 14-kos metų sukaktu-- 
vėm su $1.00 auka.

Susirinkime dalyvavo tik 9 
nariai, o yra 23 užsimokėję. 
Tai yra labai bloga, kad na
riai nesilanko į susirinkimus.

Draugai, sekantis susirinki
mas įvyks rugsėjo 12 d., drau
go Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St., 7 vai. vakare. Visi 
atsilankykite.

1 M. O. R. Sekr.

Tuoj aus gaukite 
šią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE 

LYTIES DALYKUS 
D-ro W. J. ROBINSONO.

BROOKLYN. — Rudolph 
Bauer ir penki kiti žymūs de
mokratai padavė skundą prieš 
New .Yorko finansų kontrolie-1 
rių C. W. Berry ir reikalauja, 
kad jis būtų tuoj aus išmestas 
iš vietos be jokios pensijos, 
kaipo prasikaltėlis. Berry, mat, 
norėjo ramiai rezignuoti ir 
gauti $12,000 metinės pensijos-, 
visai veltui, kol tik jis gyvens.

Minimi demokratai nurodo, 
kaip BerVy įtaisė savo sūnui 
riebiai apmokamą “džiabą” 
iš bedarbių fondo ; kad jis už
mokėjo $42,00,0 iš miesto iždo 
ųž Alley Pond Parkui žemės 
sklypą, kurio kaina buvo tik
tai $350. . Berry , taip pat kal
tinamas, kad varė “raketus,” 
visaip eik-vbjo ir neprižiūrėjo 
miesto pinigus. 1

Austrija Nori Apsiginkluoti 
Prieš Vokietiją

PARYŽIUS. — Austrijos 
valdžia jieško pritarimo iš 
Anglijos, Franci jos ir Itali
jos, kad jai būtų leista dau
giau apsiginkluoti prieš Vo
kietijų. Jinai reikalauja, 
kad jai būtų leista pasta
tyti dar aštuoni tūkstančiai 
kareivių Vokietijos parube- 
žyjė.

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

dalyku.Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto susirinkimas bus tre
čiadienio vakare, 8 vai. (rug
pjūčio 23 d.), “Laisvės” vir
šutinėje svetainėje. Visi be
darbiai ir komiteto nariai 
kviečiami 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 aht šio susi
rinkimo. Nes išvažiavimas į 
Forest Parką iv; 
sėjo; taigi,1 laike

ti, turime gerai prisirengti ir T*I '

epribtaite,*'tfe“tur&ite daug H6” dresmeikeri« stre>k«-

laužyti

Roosevelto Padėka
Gr. Whakmi 

i ( —.—-—
; NEW YORK—Prezidentas 

atsiuntė 1 karštą'

KRISTAI
. s

(Tąsa, iš pusi.).

Ęooseveltas’ ’ atsiuntė 1 karštą' ; ( ;
cs 3 d. rug- '^sveikinimą ir padėka poli-' AmalgameitlJ KriaUClŲ 
i'au nedaue- HJOS' ex-komisiomeriui. Whale-. « . ... ,

-'dili, NRiA pblitikčš vykdytd-p
Ai hi šiamp miosin nž f.ni knd I -------------

savo roles pasiskirstyti. Kurie 
m
darbo pasiaiškinimui savo kuo
poms.

B. Kom- Sekr. Sgr.

Apie 20 metų atgal, ypač i 
Kanadoje, siautė didžiausia j 
bedarbė. Bet LSS kuopos na- i 
riai dėjo visas pastangas sura-1 
dimui darbų savo draugams1 
socialistams. Net kuopos su-
slinkimuose būdavo valdyba BūsimUS FaŠištU OficieiTUS 
klausia dirbančiųjų apie įtai
symą bedarbių į darbus, ir to
kie atsišaukimai duodavo pa
sekmių.

Kanuolių Šūviais Pasveikino

Whalenas thip greitai “sutai-

Einančius j Partijos Susirin
kimą Jaunuolius Areštavo 
Kaipo “Valkatas”

54-Apialgameitų Rųbsiuvių 
to ękyriaus susirinkimas . įvyks 
23 d, ;rugpjū$iQrn-August, po 
num. 80 Union, Avė., Brookly- 
ne; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra daug ko naujo.

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

1 RARKIIS Dept- A - ; B®* I2<>-J. DAnMJO) General P. O., 
' NEW YORK, N. Y. f

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition SpecialistJau 'įžengiame į laikotarpį, 
kuriame gr.ažkalbyste, ploni lie
žuvėliai, dailiai mipdlišiuoti žo
džiai įvairių prisimetėlių daYbi- 

i ninku' eilėse,1 pradeda prarasti 
įtekm^. Darbininkas išmoksta 
klausytis prakalbų bei skaityti 
kritiškai. Ypatingai kovos Įdū
kę. Tą fnes matome dabarti
niuose štreikuose anglies kasyk
lose ir kitur. 1 Taipgi' socialis
tų partijos eiliniai nariai tai 
vienur, tai kitur atsisako klau
syti savo vadų, eina per jų gal
vas ir dedasi prie kbvos bend
rai su komunistais, su tais “gre
mėzdais”, kaip kad buržuazijos 
inteligentija mėgsta juos pa
šiepti. Kuomet taip dedasi, tai 
tuomet auksaburnius matome 
jau anapus ginkluotų valdžios 
spėkų—visai be maskos.

ailiai mipdlišiuoti žo- WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

BAY RIDGE. — Beinant 
dviem jauniem komunistam į 
partijinį susirinkimą, o su jais 
dar dviem jaunuoliam, polici
ja areštavo juos kaip “valka
tas.” Bet neturint jokių prieš 
juos tikrų kaltinimų, magistrą 
tas teisėjas greit paliuosavo 
tuos jaunuolius.

Iššoko iš KalėjimoNEW YORK. — Iš Italijos 
atplaukė du laivai su 272 
vaikinais, kurie ant tų laivų 
yra lavinami į kariško laivy
no oficierius. Laivų vardai— 

I'“Amerigo Vespucci” ir “Cr. 
Colombo.” z Amerikos armija 
juos pasveikino, duodama 21- 
nos kanuolės šūvį iš Govern
ors Island stovyklos. Kada ta 

i pati komanda buvo pirmiau 
^atplaukus į Baltimore, ten bu- 
;vo, vadovaujant komunistams, 
J surengta draugiška <“ 
.fracija ir paskleista* lapėliai 
su atsišaukimu, kad tie jau
nuoliai rengtųsi kovon prieš 
fašistų valdžią .ir kad atsisa
kytų būti, kanuolių paęaru im
perialistiniame kare;

Pereito trečiadienio vakare, 
rugpjūčio 16 d. į TDA 17 kuo- !-j 
pos susirinkimą atsilankė dele-' 
gatas nuo Industrinių Siuvę-1 
jų ir Metalistų Unijų. Kvietė 
visus, kas tik gali, dalyvauti

• pikiete bei pagelbėti išvesti 1 
tas šapas į streiką, kurios dar ' 
dirba. Ketvirtadienio ryte nu- Į 

'<fėjęs nurodyton vieton nei vie-1 
no lietuvio neradau. Radau į 
tik 4 moteris, iŠ kūnų viėnaj 
man paliepė “eik prie mano 
šapos ant Bushwick ir Siėgel 
St. ir pikietuok, o aš negaliu 

klausęs tos moterėlės kalbą, 
nežinojau, ką atsakyti; Mat,' - , ,.. st-^1 (

f ją sulys, o mane tai ne. , D^flarblJ SeffliyilŲ OKUmS 
c .., ■ - .TV“ . , Šiemet PadvigubėjoB “Laisvėj, ' Jaunuolių sky- 

riuj dar vis matosi stoka rim-1 
tesnių raštų-korespondertcijų. 
Perdaug “Chips” ir “Snap
shots,” kurie tinkamiausi vai
kams tarp 10-15 rhetų. Bet; 
jaunuoliai, imkite ir rimtesnių 
raštų! Kaip įprasite tik į virš- 
minėtus dalykėlius, bus ne- 
lengva persilaužti prie rimtų 
korespondencijų ir raštų.

Tie jūsų “greiti šoviniai” 
yra O K, bet jų turėtų būt ne- ! 
perdaug.

2,000 Šliaproky Darbininky 
Streikas Kairioj Vadovybėj

NEW YORK. — David La- 
tinsky, trijų pašto stočių plė
šikas, federaliame kalėjime 
kokiu tai gelžgaliu atsirakino 
kameros duris ir, kuomet čia 
pat nebuvo sargybinio, iššoko 
pro langą 15 pėdų žemyn ir 
pabėgo. ’

Užmiršo Savo Vardą

nes lyja, sušlapsiu.”’ 1Š-'

j. s.

demons-1

. NĘW ‘ YQRK, . Viešosios, 
labdarybės komfeionierius O. į kalus. 
Taylor raportuoja apie didė-1 . .

NEW YORK.—Streikuoja 2,- 
000 “bathrobe” (šliaprokų) 
darbininkų, vadovaujami In
dustrinės Siuvėjų Unijos. Jų 
atstovai Washingtone dalyva
vo rugpj. 17 d. valdininkų ir 
bosų posėdyje delei t nustaty-j no j e'vaistinėje. Ji'buvo visiš- 
mo algų ir darbo valandų šios'kai prai'a'dus Atmintį.- Kada 
pramphėš darbininkams. Vy- įbuvo, užklaustą,;, ,ąr jiųąi, nėra 
riausybė nenorėjo jų įsileisti, Miss FuJĮen?—rmprgįn^, .atsa- 
bet delegatai išsikovdjlo (įėji- kė, kad, roįųs,; tai; ipanp var
mą ir dalyvavimą .posėdyje, das. Paskutiniais laikais, vis 
kur jie gynė darbininkų ' rei-:daugiau pasitaiko žmonių,. Į<u: 
1 ' . , : (*. . ’ , ri'e visiškąi praranda, atmintį

i apie peręitą sąvo gyveųijną..

Su rugpjūčio 14 d. “Daily 
Workeris” pradėjo išeidinėti ge
rokai padidintas. Dabar yra 
pusėtinai įvairus. Apart ‘revo
liuciniai politinių straipsnių, ži
nių iš yiso pasaulio ir kores
pondencijų, yra skyriai: sveika
tos, sporto, šeimyninkių, ir šiaip

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akų Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Peršautas Butlegeris
NEW YORK.—Buvęs butle

geris ir raketierius fed. Grods- 
ke tapo pavojingai peršautas 
trijų nežinomų vyrų, atėjusių

NEW YORK.—Atvažiavus 
iš Tetas valstijos M. J. Fullen, 
21 mėtų mergina, buvo nuo lengvo pasiskaitymo, net ir juo- 

, pereito šeštadienio kažin kur | fcy Paveikslų irgi nestoka. 
jdingus?' Pirmadienį paskui ją. žodžiu, labai patraukiantis laik- 
'radO ’ dėtektyVdi stovinčią vie- j ragtis. Dabar užrašinėti ir par

duoti kur, kas lengviau. Mūsų 
pareiga skleisti kuoplačiąusiai šį 
dienraštį tarpe anglų kalba kal
bančių darbihinkų.^ Tai yra ge
riausias priešnuodis {antidotas) 
prieš kapitalistinės propagan
dos nuodus, nepaisant kokia 
spalva nudažytus, i •

ELIZABETH, N. J.

NEW YORK. — šliurių ii* į 1 ALDLD kuopos siisirinki- 
Čeverykų dirbtuvių streikieriai mas turėjo įvykt 16 d. rug- 
vadovybėje kairiosios unijos^ IpjūČio taip, kaip visada būna, 
kaskart skaitlingiau masiniai, trečioj teredo j kiekvieno mė- 
pikietuoja šapas. j nėšio, 'feet dabartiniu laiku

Bosai norėjo sulig NfeA pO- tomis dienomis Bangofe Choras 
jlitikos numust AįgAs Wip, kad .turi sav,p., pamokas, o .greit to- 
jpątyrę darbininkai gautą tik- liaus Bąngpš Choraspradės 
|tai $14 į sąyąitę, o nepatarę eiti savo pareigas savomis 
-$10. fStreikiėriai rOikalAUjA į dienomis, Jaiyra kąip buvo. 
35 vai. darbo <savaitėš, ^>6 pirmiaus—-petnyčiomis. , Taigi 

viršminėtos priežasties

, T) * v X' — . Streikuojančių Šiaučhi dą. Per pirmus sešis menesius (
šių metų antra tiek daugiau KclkaRVIHiai 
bedarbių šeimynų- paliko gy
vent vien tik iš gaunamos pa
šalpos, negu per pirmą pus
metį 1932 metais.

Bet, kaip žinoma, paskuti
niais laikais pašalpa smarkiai 
mažinama. Valdininkai “pa-

: meta” aplikacijas naujai rei
kalaujančiųjų pagelbos, sustab 
do rendų mokėjimą už bedar
bių šeimynas, nukerta maisto 
pašalpą ir t.t. Taip vagiant t 
bedarbių pašalpą, vien tik Re- $1.05 lavintieih^jdArbininkams iš 
lief Biuras ant Spring it Eli- į Valandą ir po pusę dolerio ALDLD kuopos susirinkimas 
zabeth Sts. pereitą savaitę “su nelAvintiems. lįvyks 24 d. rugpjūčio-August,

I tai $14 į sayaitę, o ųefratyrę eiti savo pareigas

35 vai. darbo

nblAvintiems. lįvyks 24 d. rugpjūčio-August,

B U Rž UAZINIŲ ISTORI
KŲ KONGRESAS

Rugpjūčio 21 d. Varšuvo
je, Lenkijoj, prasidėjo tarp
tautinė istorikų konferenci
ja. Dalyvauja apie 1,000 
delegatų. Iš Amerikos yra 
nuvykę šeši, p r b f e s o riai. 
Pranešimas nesako, ar So
vietų Sąjūngos istorikai da
lyvauja šioj konferencijoj, 
ar ne. Atstovai esą pribUvę 
iš 41 šalies.

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

■ Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare.

-' » J Penktadienį iki 5 valandai vakare. , (

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

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 sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 ;

Keystone—Main 1417
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Šiandien Išlydėjimo 
Mitingas Delegatam

į Clev. Konferenciją

Išsijudinsime j Veikimą 
—Mitingai A t v i rame 
Ore, Miesto Rinkimam
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MIRTYS—LAIbOTUVĖS

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusl.y

ir su

nebu-

siuvė-

dė
le a-

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

(ŠRANpAVD.nMAl
PASIRANDAVOJA

P ARSI RANDAVO j A d 'labai geri ir 
parankus kambariai. Yra visi įren
gimai; pagal paskutinę madą. Kam
bariai ratidasi geroje : vietoje,.. 312 
Milford St. East New Yorke. 
Randa nebrangi. Galite kreiptis bi- 
lia laiku pas savininką po antrašu: 
499 Milford St., Brooklyn, N. Y.

(194-199)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

gasoliho stoties biznio “gas filing 
station,” nauja vięta, labai geroj 
vietoj (good spot) bus geras biz
nis aš prityręs prie to biznio žinau 
ką darau, tik reikia finansų partne
ris. .Turi, turėt $2000, ar 2,500. ir. tu
ri būt tinkamas tam bizniui ir ge
rai angliškai, kalbėti. Kreipkis 
podziunas, 354 Highland Aveį, 
Kearny,- N.: J j » > ; .n .

(194-199)
L.XJ.. J. .. .X. . J. , Į. .1^.—L ę. .1 1..J 1—i—.

Kokį “Balsavimą” Darė Vadai delei Dres 
meikerių Streiko Užbaigimo Sąlygų

Pereitą pirmadienį Kompar
tijos vietinio lietuvių distrikto 
biuras laikė savo susirinkimą, 
kuriame dąlyvavo visa eilė ma 
sinėse organizacijose veikian
čių draugų. Be kitų nutarimų, 
padaryti sekami: . , . . ,. -’ • ; ‘’ pastatyti
1 lį Rengti atvirau! ore ma-; keiksmais sodino ir liepė 
sinius mitingus; juos rengia sidaryt savo armoniką.” 
visos mūsų organizacijos, kų-! 
rįos kviečiamos išrinkti savo 
komisijas. Atviram ore mitin
gai turės įvykti kiekvieną ket
virtadienį, pradedant su 31 d. 
rugpjūčio—ant-karhpo. Roe
bling ir. Grand gatvių arba ant 
kampo Union Ave, ir Grand 
gatvės. ...

2. Kad pasidarbuoti dau
giau miestavų rinkimų kampa
nijai ir gauti daugiau balsų 
už Komunistų Partijos kandi- 

daly-|datus, nutarta šaukti visų 
I Brooklyn© ir New Yorko lie- 

prisiųstų įgaliojimo .tuvių darbininkų organizacijų 
lęopijų ruošimo komitetui New atstovų konferenciją, 17 die- 
Yorke, matyt, kad unijų 
rjybės konferencijoj bus _„.x. 
800 ir 1,000 delegatų iš visų I 
Amerikos kampų.

NEW YORK. — Daug reiš
kiantis ; masinis susirinkimas 
bus šiandie 8 vai. vakare, Ir-- 
Vin£ Plaza svetainėje, kampas 
15th ir Irving Place,’ arti Un
ion Square, New Yorke. Tai 
bus masmitingas delei išlydėji
mo i^nijiį delęgatų į Glevetan- 
<le fvyksfanČią ^bartio Unijų 
Konferenciją.. Tžir konferenci
ja Clevelande tęsis šį šešta
dienį ir sekmadienį, po rium. 
1237 Payne Ave.
* Šiandieniniame mitinge sa
kys prakalbas Earl Browder, 
A. J. Mulate, Jack Stachel, F. 
E, Brown, Ben Gold ir James 
W- Ford.

Šios apielinkės delegatai, iš
rinkti į Cleveland© konferen
ciją, turi susirinkti svetainėje 
ant platformos. Visi šiaip 
darbininkai kviečiami 
Vauti.

Sulig

NEW YORK. — Pirmadie-; vaikė eilinių , darbininkų 
nį dešinioji ILGW unija su
šaukė dresmeikerius į dvi di
džiules svetaines, Webster 
Hall ir vieną kazermę. Jie 
ten buvo sukviesti būk tai už- 
girti streiko užbaigimo sąly
gas. Tai sąlygos, kurias slap
ta išdirbę, unijos prezidentas 
Dubmskiji-ysu policijos ex-ko- 
misionierium Whalenu ir su 
Rosais. '/b j".

. Nesutįnkantieipęr taip strei
ką baigti darbininkams 
vo duodama nei išsižioti, 
kylančius kalbėti dresmeike- 
rihs' tuojaus museiko's-gorilos; 

unijos vadų, sū 
“už-

monstraciją, suruoštą ties 
zermės durimis.

—Kurie sutinkatfe su ' Strei
ko baigimo sąlygomis, atsisto
kite !—buvo duota komanda 
streikierianis. Bent pusę jų

Jurgis Paukštis 47 metų, 
93(£7E. 49th -St., mirė rugpj. 
20 a. Bus palaidota^ rugpj. 
23 dr Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Trečiadienis, Rugp. 23, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

vie 
tarp '

Prieškarinė Demonstracija 
Laive ant Jūrų

:NEW YORK. — Atėjo ži
nią, kad rugpjūčio 1 d. Šve
dijos laive “Gripsholm” ant 
jūrų darbininkai suorganizavo 
p r i e š k a rinę demonstraciją. 
Vieni iš jų važiavo į Švedija, 
kiti į Finiją, treti į Sdvlelų 
Sąjungą. Demonstracija su
ruošta pagal sumanymą dar
bininkų iš New Yorkt. Pra
kalbos buvo angliškai ir finįš- 
liai.'

■ną rugsėjo, š. m.
3. Svarstyta klausimas or

ganizavimo jaunuolių Brook
lyne; nutarta teirautis apie 
surengimą ^didelio pikniko ar
ba kitos kokios vasarinės pra
mogos Brooklyne, kad pada
rius šiek tiek komunistiniam 
darbui ir jaunuolių organiza
vimui pinigų.

Tartasi dar del visos įeilės 
kitų reikalų, kurie galutinai 
užbaigti palikta sekančiam su
sirinkimui. • • ' > 1 >
; i Iki ■ šiol darbas Brooklyn© 
lietuvių dajrb. f revoliuciniam 
judėjime buvo perdaug susnū- 
dęs; Distrikto Biuras mano jį 
pasmarkinti. ’

• • , r Rep.

Tėvas Verdančiu Vandeniu
Nušutino Sūnų ' 1
^BROOKLYN. — Girtas Har- 

ty'Jtiklan užpuolė mušti pačią. 
Judviejų vaikas Franklin ban
dė; apginti motiną. Bet tėvas 
pasigriebė nuo pečiaus ver
dančio vandens puodą ir išlie
ju ant vaiko, baisiai jį nupli
kydamas. Piktadarys tėvas 
areštuotas ir be parankos iki 
teismo laikomas.

52

Rūgštim Nudegino Veidą 
Vyro Viliotojai

BRONX, -r- S. Lopatienė, 
metų amžiaus moteris, 6 vai
kų motina, pirmadienį nuėjo 
į dirbtuvę, kur dirbo Beatrice 
Cohenienė, ir deginančia rūgš
tim pavojingai nuplikė jai vei
dą. Keršijo už tai, kad pas
kutiniais laikais Cohenienė bai

Unijos preidentas Dubinskis 
savo raporte gyrė Whalena, 
tą darbininkų krųvintoją. O 
paskui Whalenas savo kalboje 
šlovino Dubinskį ir kitus to
kius “gerus” vadus. Pasiro
džius Whalenui ant pagrindų, 
streikieriai kilo eiti iš svetai
nių. Pįrmininkas paliepė vi- 
sems ramiai sėdėti ir pašaukė 
policiją, kad nei vieno neišleis
tų iš svetainės. _;

Tuo pačiu laiku policija iš-

neatsistojo.
Tūkstančiai streikierių užgi

na kairiosios Siuvėjų Industri
nės Unijos atsišaukimą—laiky
tis streiko svetainėse ir ne
grįžti darban, kol bus galuti
nai išdirbta sutartis su kiek
vienos šapos bošu, kad po tiek 
ir: tiek bus mokama algos' už 
35 valaridas savaitėj, kaip kad 
ant 'po^pi&rds nustato* ab'elnoji 
sutartis, padaryta tarp Dubins- 
kio ir bosų. Kitas masinis IL 
GW eilinių narių mitingas bu
vo šaukiamas antradienį Coo
per Union svetainėje.

Išvažiuoja į Washirigtona 
Industrinės Siuvėjų Unijos de
legatai. Valdžios ir fabrikan
tų posėdyje delei nustatymo 
adatos darbininkams sąlygų 
šie delegatai kovos- už geres
nio būvio užtikrinimą 
jams ir už pripažinimą Indus
trines Unijos.

Visiems Priklausančių 
prie Bendro Fronto Or- 

ganizacijy Atstovam
Šį penktadienį bus visų or

ganizacijų ' atstovų Didžiojo 
Komiteto susirinkimas, 8 vai. 
vakarė, , “Laisvės” svetainėj.

Tad vUi atstqvai, turite da-

svarbus klausimas, šaukimas 
antroj bendro fronto konfe
rencijos.. .. , i i i i » < i •

Praeityje nevisi delegatai 
dalyvaudavo šaukiamuose mi
tinguose. ‘ ‘ ' ) > -

, Orgąnizacijos,. kurių, kaip 
rpatotę, d.elęgatai nedalyvauja, 
turitp, rąginti jpos atlįktį ,savo 
pareigas ąrba kitus išrinkti.

• . ( fSekr. P. Taras.

Atmušta Indžionkšinas prieš 
Industrinę Adatos Darbi
ninkę Uniją '

# I ; ' S—‘. h
NEW YORK. — Vietmio 

augščiausio teisrnp ' teisėjas 
Hofstadter atihetė ręikalavi- 

<mą išduoti indžionkšiną (už-
gė atvilioti vyrą nuo Lopatie- draudimą veikti) prieš Indus-
nės. Pastaroji areštuota; o 
Cohenienė ligonbutyje.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

; SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
■ Sekančių Stočių

ve” sujungti su Williamsbur- 
gu. Siūloma reikalauti iš 
Washingtono Finansinės At- 
steigimo Korporacijos 40. mi- 
lionų dolerių tam paskolos. 
Inžinierius J. C. Meem ap- 
skaitliuoja, kad, uždėjus mo
kesčius už automobiliais per
važiavimą j Staten Islandą, 
per 30 metų tas darbas ne tik 
apsimokėtų, bet duotų 73 mi- 
lionus pelno.

................  — .» ............................ . i -

LICENSES
BEER—WINE 

, # J •• z • ' i • • ‘ •
NOTICE is hereby given that License No.

. N{ ,X- A-11291 has been issued, , to. the 
undersigned to jell .wine' and, beer at retai), 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control- Law at 22 Rochester? Ave.l 'Kings 
Couhty, Nbw ,.York; State. . X- ' t't

MAX TOBIAS „
22 'Roch<!stet• Avė.,“ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tjiat; License , Ffo.
N. ‘Y. A-11532 has b<Jen ‘issued to the 

undersigned (tp sell wine and beer at, retail, 
under Section 75 Of the Alcoholic Beverage 
Control . T aw st 34 Dumont Ave.,' Kjrigs 
County, New York State. '

, JULIUS GELFAND
34 Dumont Ave., Brooklyn N,

NOTICE is hereby ąiven that License No.
N. Y. A-J 038.3 has been issued ,to the 

undersigned to sell wine «»<] beer nt retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control I,aw at 239-41 Bushwick Avė., Kings 
County,. Now York State. , . ■

DAVID POLISHOOK
239-41 Buahwick Ave., Brooklyn, N. Y.

t ■ 1

Pranešame, / kad mūsų kainoę yra 
A įžymiai; nupigintos) ant visko. -
Plaukų Kirpimas (Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c>

I Permanent .lysves nuo $5.0,0 iki 
$9.00> I PduiMiavimas" ifauj; 
madds^>19$i nĮiątų. ‘

Vytarus liūketparne blankūs ir 
apskiitaxrfeį barzdas už bOc, vai
kams. plaukų nukirpįmas 25c.

Mūsų ’ darbas' Vra 'artistiškas.
■ ,f.J•7' 5 f J ■ ?

iausios
8 i '

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

'114 Bridge Street

Bedford Avenue
Bedford Avenue
Berry Street
Grand Street
Grand Street

Grand Street

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po u m e r i u 
512 
kampas 
way, Chauncey r 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

ad-

Sergančių 
Chroniškos

V

* *

<4, 
1
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Važiuok į “Laisves” Pikniką!
PHILADELPHIJOJE 

‘ ■1 ! 1 / < 1 r ’
: IŠ 6ROOKLYNO EIS 4/BUŠAI

t < I k; f :-•) ; . ; • ! ? •. (,J r, y;-j , ■

j Nuvažiayimąs Jr Parvažiavimas Kainuos:

VIENAI YPATAI $1.50, PORAI W
4 IŠVAŽIUOSIME 9-tą VALANDĄ RYTĖ : '

, < • . » ; ' i j - - i ■ ■ ■ r •

Draugai! šiemet važiavome busaįs d,u kartu į New 
jersey, trūko vietų, daugelis grįžo atgal. , Važiavome 
į WilkeB Barre, trūko vietų, daugelis labai apgailesta
vo, kad negalėjo nuvažiuoti. Kodėl trūko vietų busuo- 
sę^.Todėl trūko, kad draugai nesiregistravb važiavimui 
iš anksto. Rengėjai negali samdytis būsų be užtikrini- 
nimo kiek yra noripčių valiuoti. , , .

Į Philadelphiją pasisamdčme 4 busus ant tokių išlygų, 
iei iki 26 d. rugpjūčio susiregistruoęs pakankamai skąi- ; 
Sius norinčių važiuoti, leidžiame vidus. Bet jei tiek rie- 
įjųs, tai po 26-tai dienai turėsime atsakytį tięk busų, 
ant kiek truks, pasažierių. Todėl prašome draugų Re
gistruotis be jokio atidėliojiiho. Turėsite sau užtikri
nimą ir palengvipsite transporto komisiją. , ,,

i Piknikas Įvyks Rugsėjo (Sept) 3 d.
r 4, f * •• < Į . .

Pasižymėkite tą dieną savo kalendoriuje ir mhlonė- 
kite būti prisirengę jame dalyvauji./ „ /; '

**• . i, ' -<->k ' .
- Norintieji busais važiuoti, del užsiregistravimo kreip
kitės į “Laisvės” ofisą, 46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

trinę Siuvėjų Uniją. Tokio in- 
džionkšino prieš revoliucinius 
siuvėjus reikalavo viršininkai 
International- Fur • Workers 
Unijos, k priklausančios prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Teisėjas, buvęs, galva valstiji- 
nės tyrinėjimo komisijos- prieš 
majęro Ayalkerio. graftą New 
Y'orkę, pasakė, kad nėra prie
žasties, tam indžionkšinųi; De
šiniosios unijos vadai iv jų ad
vokatai negalėjo prirodyt, būk 
kairioji unija per prievartą 

-verčia darbininkus dėtiš į ją.
Be t6, teišėjas žinojo, kad 

' indžionkšinas b'utų laužomas 
piet-: hiasinį nariiį veikimą. ■ 

/ ( r- ’ ■
• •“■'""■° 1 I- I -I • f -I 1 I

Aido Choro ir East New 
Yorko 3 Kuopų Bendras
|V V» • ! f|’j ' l: U' C- ' I I

Isvaziavijnas t ( )
Aido Choras ir 3 Fast New 

Yorko kuopos bendrai rengia 
didelį išvažiavimą šį nedeldienį, 
rugpjūčio (August) 27 dieną, 
Forest Parke. , i

Bus gera programa, žaislai, 
diskusijos ir. kiti pamarginimai.

Visi skaitlingai , atsilankykit 
paremti šias organizacijas.

Rengimo Komisija.

NOTICE is hereby ptiven that License No.
N. Y. A-6827 has been issued to the 

undersigned to sell wine and beer at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7 Newkirk Plaza, Kings 
County, New York State.

DAVID KESSLER
7 Newkirk Plaza, Brooklyn, NJ Y.

■y rtvr.i y " 'Įimi;r.- r.
Telephone Sfagg 2-4409 ... \

A. RADZEVIČIUS .
LiRiruyis graborius 

; (Undertaker) ' '
Vedu šermenis ir paląidoju tin-1 

kantai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštyriom J ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir chroniškas vyru ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

’ New York, N1. Y.
Valandos Priėmimo i

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

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

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

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

Odos NušašSji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei ReumatiSki Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, Lb- 
borątppniąi Tyrimai, » Serumų tjef- 
Čiėpų ISmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

• Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI i

D R. 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.0

&

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 24 rugpj.? 8 vai, vaka
re, ‘‘Laisvės” svetainėje, 46’Ten Ėj/ck 
St. šis ^susirinkimas yra svarbus, 
nes bus, nominacijos Pilti. Komiteto 
ir kitų svarbių reikalų yrą. Būtinai 
visi mariai atsilankykite. ‘

• ■ ' K. D. l
• j f-'.' 1 (197-199)

RIDGEWOOD, N. Y. • 
' JEiDŠA 1 132^ 'kuopos' ’ suSiriAkimtas 
įvyks ■ sjerędoje, i 23j ; rūg^jūčib^Aug. 
Visos ( narės dąlyvaukjtę,, ųes yra 
daug svarbių reikalų, aptarimui., Mi
tingas bus - 182 Varet St. Pradžia 
8 vaL vakarę.' i ; ' 1 1 - f I •

(197-198)

NOTARY 
PUBLIC

Tunelis j Staten Islandą
-4 'Įllkalaują- 

ma prakišti tunelis tarp Bdy 
Ridge ir Staten Island ir “sub-

INC

vvv

Graborius (Undertaker)

Telephone, Evergreen 6-5310
• ! ( į . i < ’ K

J. GARŠVA

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

LAIDOTUVIŲ DlREKTORIŪS 

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
Ant" visokių kapinių; parsąmiįo ąu- 
tdmobilius ir keriefaa yes^lijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

MATHEW F. SALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R i U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN.' N. V.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA^SEKANČIUS* DARBUS:
MJRUSJUS PAPVEŽAM I§ VISU ĮŠALIU,-.IR iš ČIA 

‘ PASIUnČIAM į KUR KAM REIKIA. ‘.TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 

•kCJRIUb’ PAtaRNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMSj 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

4 ‘ VlSAISsTAI$ REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSJM.

v MUSU RAŠTINE ATDARA . DIENĄ IR NAKŲ. MŪSU ’ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2-5043

f •I

Evergreen 7-8738 i . s Evergreen 7-1643
‘ •' ' . I ‘ k • ” ,

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai (
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Ęaipting

,Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ^ir įdedame sie- 
tįiš (sęręens) , į i duris, ■ langus, ir 
porčius.. Dengiame stogus visokiems 
namams .
51 jlfceserolė Street ; \ t 188 South 3rd Street 
Brooklyn, N. Y. 1 ' ' ' B^boidyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dlen, aeredoms ir subatoms 
Ud 7:10 vaL vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

/ NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai ii ryto

2

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. tlrd St

<(•

• , w ; i- .■ L .... , .
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