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Sovietų Sąjungoje, 18 d. rug
pjūčio, buvo apvaikščiojimas 
dešimt metų nuo suorganizavi
mo “Osoaviachim ” organizaci- 
jos. Tai SSSR gyventojų or
ganizacija, kurios nariai gelb
sti Sovietų valdžiai pastatyti 
šalies apgynimą nuo orlaivių ir 
priešo gazų. Organizacija turi
apie 11,000,000 narių. Ji su
teikė SSSR daug orlaivių ir ki
tokių apsigynimo įrankių.

Jungtinėse Valstijose vis 
biau plečiasi streikai prieš 
pakeliamas darbo sąlygas. Da
bartiniu laiku New Yorke ir 
jo apielinkėje stovi 2,100 fabri
kų.

la- 
ne-

Rooseveltas su savo “NRA” 
stumia į vergiją darbo klasę. 
Šiomis dienomis po jo komanda 
sudaryta medžįo pramones dar
bininkams algų skalė. Tas ap-
ima 200,000 darbininkų. Darbo Komunistų Partijos Centra- 
valandos nustatyta 40 j savaitę. j. ; Konliteto pirmininkas,
Algos nuo 23 iki 50 centų į va
landą. Taigi, didžiuma darbi-
ninku, prie sunkių darbų, gaus sirgo, dabar randasi Sovie- 
algos tik $9.20 į savaitę.

Anglijos imperialistai pasi
gamino visą metalinį “Santos 
Dumont” orlaivį. Tai trimoto- 
rinis milžinas, kuris su kroviniu 
sveria 22 tonu ir gali vežti 60 
žmonių, arba pusę rotos karei
vių. Tai skrajojantis namas, 
kuris bus naudojamas karo rei
kalams.

Jungtinių Valstijų imperiali
stai, su admirolu F. R. Harris 
priešakyje, reikalauja dar dau
giau budavoti karo laivų. Jie 
reikalauja budavoti po 10,000 
tonų įtalpos šarvuočius Vokie
tijos “Deutschland” tipo, tai 
yra, kad jie būtų apginklųptį. 11 
colių kanuolėmis ir greiti.

Japonijos imperialistai ant 
žūt-būt nusistatė išsibūdavote 
lygų karo laivyną su jungtinių 
Valstijų ir Anglijos. Jie karo 
reikalams atiduoda 45 nuoš. vi
sų valdžios įplaukų. Jie atsisa
ko nuo Washington© ir Londono 
sutarčių, pagal kurias Japoni
ja turėjo laikyti mažesnį karo 
laivyną už Angliją ir Jungtines 
Valstijas.

Nesenai* Jungtines Valstijas 
aplankė Italijos karo orlaivynas 
su generolų Balbo priešakyje. 
Dabar į New Yorką atplaukė 
du Italijos submarinai—“Balil- 
lia ir “Millelire”, taipgi du sub- 
marinų vedėjai. Vis tai prie 
karo ruošimasis.

Kelios dienos atgal įvyko mil
žiniški manevrai Japonijos ka
ro laivyno, orlaivyno ir armijos. 
Tuom pat kartu manevruoja 
Frąncijos orlaivynas ir armija 
Italijos pasienyje. Tai tik vie
nos savaites k&ro prisirengimų 
peržvalga.

Anglijos' politikierius LlOyd 
George jSAko, kad dabar EUroj. 
pa yra kelis kartus arčiau ka- 
To, negu ji buvo 1914 metais. 
Jis tvirtina, kad Pasauline Eko-' , _ .. ,
noming Konferencija pakriko kos Darbo Federacijos kon- 
tik todėl, kad ten suvažiavę im-; vencija UŽgyrč NRA ir Visą, 
perialistai jau buvo pagatavi; Roose velto valdžios vergijos 
vieni kitiems už gerklių įsika- programą, 
binti. “Pasaulis, tai parako, 
bačka,” sako jis savo ątraips-I 
nyje. w ’ Į

Palaidojo Nužudytą Negrą
vaiDUDUKą BALTIMORE, Md. -f Be-

------- - thlehem Steel korporacijos 
DETROIT, Mich.—Rugpj. laivo “S.S. Cornore” darbi-

19 d. čionai tapo palaidotas j ninkai išėjo į streiką. Jie 
negras darbininkas James,priklauso prie revoliucinės 
Porter, kurį nušovė policis- Jūrų Transporto Darbinin- 
tas Edward Orler. Laido- (kų Industrinės Unijos. Plie-

rengė Lyga Kovai už Negrų 
Teises,

tuvės buvo masinės. Jas su-(no boąai pagaliąus sutiko 
,užvesti derybas su revoliuci

ne unija. H

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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NEGALI PASIEKT 
HINDENBURGO

Amerikos Žydų Kongreso 
laiškas Vokietijos preziden
tui Hindenburgui nepasiekė 
savo tikslo. Hitlerio val
džios ambasadorius Wash
ingtone atsisako tą laišką 
persiųsti Vokietijon.

Drg. W. Z. Fosteris Ilsis 
Sovietų Sąjungoje

Drg. William Z. Fosteris, 

kuris kelis mėnesius sunkiai 

tų Sąjungoje ir tenai ilsis. 
Jo sveikata eina geryn. Ža
da kelis mėnesius 
darbininkų tėvynėje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Niagara Falls, N. Y. — 

Tūla sena moteriškė, vardu 
Klein, įšoko į upę ir bandė 
nusiskandinti. Bet' besiri
tantis vanduo ją nunešė pu
sę mylios ir ten ji tapo iš
gelbėta. Nespėjo prigerti.

NEWARK, N. J.—Vie- 
nam Celluloid korporacijos 
dirbtuvės kambaryje įvyko 
eksplozija. Trys darbinįn- 

4 . t v • t kai ant vietos žuvoao pen-nutare atsiprašyti Jungtinių , . v į,C...' v - v. & ki sunkiai sužeisti. Dirbtu- Valstijų uz sumušimą Dr. < _ , . ™ x,, rvii i • ' -v į ve randasi po num. 76 West- Mulvhill, kunę nespėjo is-.! ą n
kelti ranką laike fašistų de- co 
monstracijos.

Berlyn.—Hitlerio valdžia

New York. — Apsivedi- 
mo leidimų teikimo biuras 
sako, kad per rugpjūčio mė
nesį apsivedimai pradėjo 
labai augti. Mat, vaikinai 
ir merginos mano, 

į “prosperity” sugrįžta, 
skubinasi apsiženyti.

jog 
tai

St. Louis, Mo. — Dar vis 
mokslas nesuranda vaistų 
del sulaikymo miego ligos 
epidemijos, šiame mieste 
jau mirė septyniolika žmo
nių. O sergančių ta nauja 
liga St. Louiso apielinkėje 
yra 182 žmonės. -

Elizabeth, N. J. — Gazu mus padegime reichstago 
užsitroškino Elizabeth Kle-1 rūmų.
man, 61 metų amžiaus. Gy-I —------ ---------
veno po num. 420 Washing- Virginijos Mainieriai 

Įt°nA,^ Paskelbė Slreika

Norton, va. — čipnaj 
Lee paviete išėjo į streiką 
du tūkstančiai .mainierių. 
Reikalauja ųųijos pripažini
mo. Dar apie devyni tūks
tančiai mainięrių dirba. Bet 
numatoma, kad streikas bus 
plečiamas po visas kasyklas.

Syracuse, N. Y.—Ameri-

i “—■

•Plieno Irusias Priverstas 
Tartis su Revoliucine Unija

Brooklyn, N.Y., Ketvirtadien., Rugpjūčio (Aug.) 24, 1933

ŽINIOS Iš SOVIETŲ SĄJUNGOS
MASKVOJE BUD A VOS 

RADIO CENTRĄ
Inžinierius Goran, vedė

jas Maskvos Radio Techno
logijos Centro, sako, kad 
1934 metais bus pradėtas 
Maskvoj budavoti milžiniš
kas radio centras. Kuo
met bus užbaigtas , radio 
centras turės 43 studijas ir 
vienu sykiu galės leisti į orą 
šešias programas.

ATIDARĖ DIDŽIAUSIĄ 
PIENINYČIĄ

Berislave, Sovietinėj Uk- 
pabūti rainoj, tapo paleista darban

didžiausia visoj šalyj pieni- 
nyčia, pastatyta ant Dniep
ro upės kranto. Ji turi sa
vus motorinius laivus, ku
riais bus pristatomi ir išga
benami produktai.

EKSPLOZIJA FABRIKE, 3 DARBININKAI ŽUVO

Tuo tarpu kambaryje7 dir
bo vienuolika darbininkų.

Reikalauja Pilnos Lais
vės Gynimui Komunistu

BERLYN.—Rašytojas Ro
main Rolland, pirmininkas 
tarptautinio komiteto gyni
mui politinių kalinių, pa
siuntė reikalavimą Vokieti
jos Hitlerio valdžios proku
rorui Warner. Rolland rei
kalauja, kąd Hitlerio val
džia prižadėtų pilniausią lai
svę užsienio advokatams at
vykti Berlynan ir ginti 
draugus Torgler, Dimitrov 
ir kitus komunistus, kaltina
mus padegime reichstago

7 Farmeriai Žuvo Nelaimėje
LUMBERTON, N. C. — 

Rugpjūčio 22 d. čionai išti
ko baisi nelaimė. Troku 
važiavo septyni farmeriai ir 
važiuojant per gelžkelį už
bėgo greitasis . traukinys. 
Visi farmeriai tapo užmuš
ti. .' . . I I.

NAUJA FABRIKO 
VALGYKLA

Baku mieste tapo paleis
tas darban naujas valgių 
paruošimo fabrikas — dirb
tuvė valgykla. Šiandien ji 
gali parūpinti >60,000 pietų
kasdien. Kuomet bus pilnai j ~ r 1 n J 
įrengta, galės parūpinti Drg. Eftn BrOWuCr 
iro AAA mm M150,000 pietų. ’ Kalbės Clevelande

GERAI EINA JAVŲ
< NUĖMIMAS

MASKVA. — Gorkio pro
vincijoje javų nuėmimas 
nuo laukų eina labai sėk
mingai. Jau su liepos 25 d. 
buvo nuimta 20 nuoš., o 
kuomet pernai tuo laiku bu
vo nuimta tik 4 nuoš. Ap
skaitoma, kad šioj provinci
joje hektaras duos nuo 12 
iki 13 centnerių rugių ir nuo 
12 iki 14 centnerių avižų. 
Tai nepaprastai geras der
lius.

Užmušti yra šie: Susie Ca
labrese, 41 metų amžiaus: 
Christian Jedele,- 44 metų, 
ir Alice Valu$ka, 18 metų.
i p Kompanija; kalta už* šitą 
nelaimę^ neš dirbtuvėje ne
buvo reikalingos apsaugos 
nuo eksplozijos, i Mat, bo
sams darbininkų gyvybė 
pigi.

Keturių Didelių Kasyklų 
Mainieriai Streikuoja
HELPER, Utah.—Sweets 

kasyklų mainieriai išėjo į', 
streiką. Dabar streikas ap
ima ) keturias kasyklas.
Streikas toliau plečiamas. m_ėj žuvo trys moterys ir du 
Mfiininvioi maciniai ni1zia_ kūdikiai.Mainieriai masiniai pikie- 
tuoja kasyklas.

Senosios United Mine 
Workers unijos vadai ban
do streiką sulaužyti. Vieno 
lokalo susirinkime tie niek
šai pasiūlė, kad mainieriai 
eitų ir užpultų pikietą prie 
kasyklos Springs Canyon, 
kurios mainieriai streikuoja 
po Nacionalės Mainierių 
Unijos vėliava. Bet eiliniai 
nariai pasipiktino ir 102 bal
sais prieš 6 atmetė tą bjau
rų savo vadų pasiūlymą.

Kviečių Viršperdirbis
į Buržuazija susirūpinus, 

ką daryti su kviečiais. Ne- 
priskaitant Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos, rugpjūčio 1 
dieną pasaulyje buvo ant 
rankų ’ 960,000,000 bušelių 
kviečių. O marketo jiems 
nėra. Kviečiai kirmija. Mi- 
lionai bedarbių i duonos ne
turi.

Jungtinėse Valstijose svir- 
muose pūsta 345,000,000 bu
šelių kviečių. . Visa žmoni
jos istorija nėra mačius to
kio viršperdirbio kviečių.

KUBOS BUDELIAI BĖGA 
Į AMERIKĄ

NEW YORK.—Rugpjūčio 
22 d. čionai laivu pribuvo 
43 pabėgėliai iš Kubos. Tai 
Vis buvę budelio Machado 
agentai, kurie bijo Kubos 
darbininkų keršto.

CLEVELAND, O.—Penk- 
tadienio vakare, rugpjūčio 
25 d., šaukiamas darbinin
kų masinis susirinkimas Pu
blic Square aikštėje. Susi
rinkimo tikslas, kad atkreip
ti Cleveland© darbininkų 
atydą į darbo unijų konfe
renciją, tkuri prasidės rug
pjūčio 27 d. Apart kitų 
kalbėtojų, kalbės draugas 
Earl Browder, Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius.

Cleveland© lietuviai dar
bininkai ir darbininkės pri
valo masiniai dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime.

FAŠISTUS PASKELBĖ 
NELEGALIAIS

' ■ »l I - ——j-» k • .<1

DUBLIN, Airija. — De 
Valeros valdžia paskelbė, 
kad’fašistų Nacionalė Gvar
dija yra nelegalė organiza
cija.' Manoma, kad fašistai 
persiorganizuos į naują or
ganizaciją ir toliau veiks.

ŽUVO TRYS MOTERYS
IR DU KŪDIKIAI

CHESTERTON, Ind. — 
Traukinys užbėgo ant auto- 
mobiliaus, v a ž i u o j a n čio 
skersai geležinkelį. Nelai-

Kalinys Nugalėjo Gončus, 
bet Buvo Pašautas

PINE BLUFF, Ark. — 
Henry Jackson, negras ka
linys darbininkas, buvo pa
bėgęs nuo “chain gang.” 
Sargai paleido gončius jį vy
tis. Bet kokiu tai stebėtinu 
būdu Jackson tris gončius 
prisikalbino ir* jubs surišo: 
Ketvirtas dar sekė ir lojo. 
Bet ir tą Jackson jau buvo 
prisikalbinęs ir berišąs, kaip 
tuo tarįu pribuvo ginkluoti 
sargūPir pradėjo šaudyti. 
Jackson pašauta^ ir sugrą
žintas į kalėjimą.

Reikalauja Sugrąžinimo 
Machado į Kubą

Ku-HAVANA, Kuba. — 
bos Augščiausias Teismas 
reikalauja, kad buvęs prezi
dentas Machado būtų tuo- 
jaus sugrąžintas, nuo Baha- 
pios salos į Kubą. Jis kal
tinamas žmogžudystėje ir 
kitose kriminalystėse.

PLIENO DARBININKAI STREIKUOJA
PITTSBURGH, Pa.—Mc

Kees Rocks, Pa., Pressed 
Steel Car kompanijos pen
ki šimtai darbininkų išėjo į 
streiką. Darbininkai suki
lo, kuomet bosai prašalino 
iš darbo darbininkų skundų 
komitetą. Darbininkai rei
kalauja, kad būtų sugrąžin
ti į darbą prašalinti drau
gai, kad unija būtų pripa

PONIUTES PROTESTUOJA PRIEŠ PRAKAITĄ
LOUISVILLE, Ky.—Val

stijos kelių komisija gavo 
protestą nuo poniučių, ku
rios važinėja automobiliais. 
Jos protestuoja, kad darbi
ninkai, kurie dirba prie ke
lių taisymo, delei nesvietiš
kų karščių, nusivelka marš
kinius ir tik kelines palie
ka. Ponioms negražu žiūrė
ti į prakaituotus suvargusių 
darbininkų kūnus.

6,000 ŽMONIŲ DIENRAŠČIO “V.” PIKNIKE
Chicagos “Vilnis” rašo, 

kad dienraščio piknike per
eitą sekmadienį, rugpj. 20 
d., dalyvavo apie šeši tūks
tančiai žmonių. Dienraštyje' 
skaitome: “šiemet piknikas 
buvo vienas iš didžiausių vi
soj piknikų rengimo istori

Hooveris Atsisako Būt liu
dininku Šmugelio Byloje

DETROIT, Mich.—Grand 
džiūrė, kuri tyrinėja Detro
ito dviejų bankų užsidary
mą, pareikalavo, kad Hoove
ris pribūtų ir stotų į liudi
ninkus. Jam primetama, 
kad jis žinojo, jog bankai 
užsidarys, bet laikė slapty
bėje nuo visuomenės. Hoo
veris griežtai atsisako at
vykti Detroitan ir liudyti.

Anglija daug Prakišo
LONDON.—Anglijos im

perialistai buvo manę, kad 
jie išgąsdins Sovietų Sąjun
gą su embargo ant Sovietų 
produktų; Bet greitai pa
matė, kad patys prakišo. 
Dabar valdžios raportas pa
rodo, kad per tuos tris em
bargo mėnesius Anglijos ek
sportai į Sovietų Sąjungą 
sumažėjo 56 nuoš., palygi
nus su pernai metais,-o im
portai iš Sovietų Sąjungos 
tesumažėjo ant 42 nuqš.

-r *- Yt i r -■

Chiny Raudonosios 
Pagelbos Kongresas

SHANGHAI. — Praneša- 
ma, kad mieste Jukin, Chi- 
nų Sovietinės Respublikos 
sostinėje, buvo laikomas 
kongresas Chinų Raudono
sios Pagelbos organizacijos. 
Stebėtinai didelė ta organi
zacija ir veikia sovietiniuo
se distriktuose. Jinai turin
ti 600,000 narių.

....... .. —......T " "i"
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Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėeite 
Pasaulį!

žinta ir kad būtų sugrąžin
ta 1929 metų algų skalė. 
Streikieriams simpatizuoja 
kitų dirbtuvių darbininkai.

Rugpjūčio 22 d., kuomet 
streikas buvo paskelbtas, 
susirinko apie trys tūkstan
čiai darbininkų pikietuoti. 
Bedarbiai padeda plieno 
darbininkams kovoti.

0 buržuazinė komisija 
juk negi eis prieš poniutes. 
Tuo būdu nutarė priversti 
darbininkus dėvėti marški
nius. Jie patys turi tuos 
marškinius nusipirkti. Al
gos tegauna po 15 centų’ į 
valandą.

Komisijos p i r m i n inkas 
Johnson įsakė bosams at
leist iš darbo kiekvieną, ku
ris bandys nuogą nugarą 
rodyti poniutėms.

joje. Apie 7-tą vai. vakaro 
darže buvo svečių virš 
6,000.” ;

Tas parodo, kad komunis
tinė “Vilnis” turi labai daug 
įtakos > tarpe darbininkų 
Chicagoje ir apielinkėje.

Negrai Atidarė Bažnyčią 
del Masinio Mitingo

Charlotte, N. C. — Čionai 
buvo šaukiamas masinis su
sirinkimas Community Cen
tre. Turėjo kalbėti Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo sekretorius d. Patt
erson. Policija pareiškė, 
kad surinkimą uždarys. Ta
da negrų bažnyčios komite
tas atidarė bažnyčios duris 
ir pakvietė d. Pattersoną 
kalbėti. Susirinko pusantro 
šimto negrų ir baltveidžių 
darbininkų. Daugelis įsto
jo į TDA.

Jaunuolis Nusižudė del 
Baimės Ku Klūks Klano ?

PINEWOOD, N. C.—IŠsi- 
gandęs Ku Klūks Klano 
grūmojimo, • negras jaunuo
lis Leffey Garfield, 19 me
tų, pasiėmė šautuvą ir nu
sišovė. Prieš nusižudymą 
jaunuolis buvo nuėjęs pas 
magistratą Aycock ir prašė 
apsaugos, bet jos negavo.

Pašalpos Darbo Darbininkai 
Paskelbė Streiką 1 .

LOS ANGELES. — Sep- 
tyniolika šimtų. pašalpos 
darbo darbininkų laikė susi
rinkimą ir nutarė paskelbti 
vienos dienos streiką prieš 
nukapojimą pašalpos. - Pa
šalpa nukapota 30 nuoš.



Antras Puslapis1

x*o

t

----- — ----- , — - | f . • > j * | 1 T f 

įvoti už bendrus reikalus, su bendru priešu. Todėl į

•j-1

Kas Palaiko Raketierius?
Rum boniškis.

' Idant vedus kovą prieš

ŽIEŽIRBOS

karegio.

Suttersvilk, Pa

koks

šeriai nuoširdžiai trokštų bendro fronto su Romu

mai 
su \

“mėnulio 
prie Ma- 
“skaistu-

■

■<

kom- 
num.
4 d.

už- 
bene 
Prū-

“kareivis 
bosams skvernus laižyti, 
net “pašeriu” patapo.

• 'Vietiniai stiklo darbininkai 
nepatenkinti valdžios agento 
ir miesto majoro prižadais ir

Bet tokiam atsitikime, aišku, jie savo su- 
us sugudravo ja taip, kad padaro negalimu suda-

Jei visi dirbtų, kaip dirba 
nekurie,1 tai Field Day puikiau
sią pavyktų,” rašo Prūseika sa-l 
vjoį organe. ■ h į , < .
pjje, jei šunelis bųt nepritūpęs,

Li m eeeon class matter March 11, 1*24, • att he Post Office at 
•' Brooklyn, N. wader the Act. df March 8, 1*7*.
s---------- --------------------------------------------------------------------------- 1----------------------

ūtų1 pa-'

tus’ burbulus 'apie'
(National Recovery Act)* reikėję atgiedoti amžiną at 
Klaidina nemažą skaičių ųgį Uz partijos ^dūšią.” Bet*, 
darbininkų. Ir apie tai tin- boba iš raitų, ratams lengviau, 
kamo nušvietimo iš ; Biuro .V i -—?— ;•

trotysim ir kitiem pelho ne
darysime. Bet yra ir. tokių 
nesusipratėlių, kurie sako: tai 
vis nors po doleri per dieną 
uždirbu ; geriau negu nieko.

Darbininkai, organizuokitės 
ir kovokite; tik per kovą lai- 

' - “ ’ • * / Bo-

na iš dienos susiduriame su 
įvairiomis pinkįėmi^ iš .kapi-; 
talistiį1 į>uses' ii^ ’kuomet nė-' 
p .gero išaiškinimo, nurody
mo, bei stoka vadovybės iš

Sddalistiį Internacionalo Konferencija

i •-Well, jei ,tai Prūseika būtų
1 juokdarys, tai ir tai’ Šitoks juo- 
'; kšs būt labai netikęs,—tai žibp- 

autoidtetas nustu-, Ho juokas. Prie to, dar reikia 
Dabartinių' pasakyti, jog K. Partija tokio-
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MnfadhfttatM per year — *5.00 Unite*- Staffs, si* mohths....i2.W
■rueklyn, N. Y.. »er year....*7.0* Brooklyn, N.- X. six mbnths...*3.50

countries, per y ear... *7. OO Foreūęri countries, six months.. *3.50,
•Mad* and Braril. psr year..*4.0* Canada and Braril. six months **“*

.: JAISV®; LITHUANIAN DAILY
Šį) Published by LAISVI* Ine..

day, exeejft Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York
6*i»a ... _- - ____________
Ku

t Darbo Unijų Konferencija Clevelande
n h* 
BO* --------------------------

Rii^pjūčio 26-27 dd. Clevelande ųvyks Amerikos Darbo 
Unijty'atstovų konferencija. Ją šaukia revoliucinės, mus- 
tejie<*ių, tūlos nepriklausomos unijos ir ADF lokalai, esą 
pažangesnėse vadovybėj. Vyrausiąs, kjauąiųiajs, kurįs 
šioją'&onferenęijoj: bus' dis&u^u)jarm,s irj iel kūlio pra
vėdino reikės įmobilizūbu visos dirbančiųjų irmedirban- 
čiųjiį;:parbininkų masės, tai kova už apdraudą bedarbėj, 
apieita Roosevelto-NRA nesako rjei žodelio.

Tatfous benuro fronto pagrindu konferencija; piriiiaš 
tos rūšies Amerikos darbo, pnijis.tų pasijudinimas; bend
rai lUivoti už bendrus reikalus, su bendru priešu. Todėl į

LAtŠVfe
±

Ketvirtad., Rugpj. 24, 1933
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Šiuo paaštrėjusios1 klasių 

kqvos laiku,į kuomet1 ąnt šio, 
žeiųės ritulio jau virš pen-; 
kjplikos metų kaip gyvuoja; 
du skirtingi Į pasauliai—besį- 
bųdavojantiš ' komunistinis 
ir įmerdėjahtiš kapįtalisti'- 
nis; kuomet tarpe tų dviejų 
pasaulių — dviejų griežtai 
skirtingų klasių eina mirti
ną* kova už /viešpatavimą, o 
toji kova iki paties čiukuro, 
revoliucij os, kapitalistinėse

šalyj (randasi įvairių tautų 
daminitikųį' Partija turi dr- 
gariižuotusĮ skirtingų kj Ibų 
Centro Biurus pr jfrakcįjąs, 
kurih1 funkcijoj absoliučiai 
niekuo, nesiskiria;nuo visos 
Partijos, tik skirtingoj kal
boj, suprkntamoj kalboj 
tam tikros tautos. Lietu
viai darbininkai turi savo 
Centro Ęiurą. Tai yra gal
va revoliucinio judėjimo lie
tuvių darbininkų tarpe ben- 

] droj .Įvijoj visps šalies re- 
' mo. Par- I

yra , gana

i rfeiktaės praslinko ir slenka 
bei plataus išlukštfenimo ir' 
vairo iš mūsų: vadovaująn- 
či0s įstaigos. O tas reika- 
liiįiga5 ir net būtina. Kuo
met to nėra, tai pasireiškia 
pd^ darbininkus tam tikras 
palaidumas, net ir pas sto
vinčius pirmose eilėse dar
bininkus, jei dar nėra gerai 
prasilavinę. Susidaro •skir
tinos teorijos bei išvados 
yiršminėtuose ir kituose 
klausimuose ir tik todėl, kad 
nebuvo ir nėra autoritetin
go nušvietimo. :

jšĮių 'svarbių- trukumų 
klausimus yra rimtas ' klau- 
siiųas ir Centro Biuras pri
valėtų atkreipti domę ir 
tiiės trukumus prašalinti be 
atįįdėliojimo. Tuomet bus 
išsklaidyti visi neaiškumai, 
skirtingos ir kaip kada net 
žalingos “teorijos” vienu

tveria atradęs beria Rusecko 
ypatoj, kur sako: ! ' ' H i

“Scrantonietid Ruseckas'man 
papasakojo, kad keli metai tam 
atgal buvo gavęs mainose dar
bą žaldokui (gal nupirkęs?— 
R.), žaldokas prižadėjo būti 
darbe, bet nesusirinko. Mat, 
manyta, kad įstačius žaldoką 
darban būsią galima sustiprinti 
unijoj kairiuosius.

“žaldokui, žinoma, daug svar
biau ambasadoriauti, negu dirb
ti mainose.”

Kiek tame teisybės, aš neži
nau; ir neisiu ginčytis, bet :man 
rodos, jog būt daug interesin- 
giau pasiskaityti, jei p. Prūsei
ka parašytų, kaip tas jo naujas 

Rusecka^ pataiko 
kad

SHENANDOAH, PA.-. 
MAINIERIŲ STREIKAS

Lehigh Valley anglies 
panija uždarė kasyklas 
2, 3 ir 4 nuo gegužės 
1932 m., ir nedirbo per 18
mėnesių. Bet per tą laiką po 
biskį taisė ir taisė, ir galų 
gale visas darbas buvo atlik
tas; iki rugpj. 15 d. sutaisy
ta viskas; elektros pajėga įves 
ta vietoj buvusio garo, ir t.t.

čionai yra paprotys, kad an
glies kompanijos pagarsina 
per, vietos anglišką laikraštį, 
katra kasykla dirbs rytoj. Bet 
rhūsų Lehigh Valley kompa
nija dabar štai kokį šposą su
galvojo iškirsti mainieriams :■ 
Rugpj. 15 d. pilnai prirengė - 
“tyreikerį,” kad su elektros jė- 
ga galėtų, operuotų supranta
ma, su puse mažiau žmonių, 
nei kad pirma dirbdavo. Kom
panija negarsino apie pradėji
mą dirbti. Iš visų pirmiau 
dirbusių čia darbininkų buv 
pranešta tiktai penkiems sė 
niems darbininkams, o kitiem 
anei gu-gu. O į jų vietas pri- 
sigabeno skebų. Na, ir pra
dės dirbti 17 d. rugpjūčio...

Bet darbininkai tą viską su
žinojo, sušaukė masinį mitin
gą ir nutarė paskelbti streiką, 
išeinant visiems į pikietą, kas 
ir padaryta.

Pikietas rugpj. 17 d. buvo 
geras, o 18 d. dar geresnis. 
Reikia suprasti tą, jog per pi
kietą negavo praeiti nei vienas 
kompanijos šuva. Breikeris 
sustabdytas.

Mainieriai nusitarė vadovau 
ti streikui patys, be unijos vir
šininkų.

Streikuoja apie 900 mainic- 
rių, kuriuos kompanija norė
jo taip gudriai paleisti.

Streikierys-

I voliihęinio į 
eigos' šio f 
atsakomingos ir ant* tam 
tikro, (laipsnio atliekamos, 
bet’ nepilnai- ' Ot apie tru
kumus čia ;, matau reikalą 
pakalbėti, o jų yra. 

i

Neužtenka to, kad išver
čiama lietuvių kalbon Tar-

Clevgjpndą bus atkreipta visų darbininkų akys. ?Kąpiįtar darbininkų Įdasės avangar- 
listiflft spauda ir.ADF vadai visais būdais slėpė žinias _ Komunistų Partijos ne-

4- -iri O vi-it A O T'Un i Ttr "'0[7A>»lz£»T’'l hm , «•: • v i ‘ • i 'i * ’ • A- i T . , "i” . — - —
retai is tų pinklių nepaje- tijos atsišaukimus, bei diri- 
giąma išsikrapštyti ir tuo“ gavimo organizaciniame 
met kapitalistai tampa per- veikime tam tikrose orga

apie^tą konferenciją,” nurodo “Daily Workeris?,.’’“ir jie 
tai darė labai gerais išrokavimais.”

Neveizint to, vistik daugybė ADF lokalų išrinko 'savo 
atstq^us ir juos siunčia į Clevelandą.

Mft$U dienraštyj tilps smulkmeningų žinių apie konfe- 
rendijbs eiseną ir josios nutarimus.

niU>
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Ji®gtinėse Valstijose bujoja, kaip mes vadiname 
ketyrlzmas ir giaūgsterizmas. Keičiasi laikai> i 
jčįasfcir jo “formos.” Pastaruoju laiku, jis šienau-'Tą mes žinome, tą mes jau
jai Šlakstančius dolerių, vogdamas pasiturinčius buržu-. čiame ir neprisieina apie tai 
jus jų vaikus. Mūsų spauda nekartą nurodė, kad tas ir kalbėti.
visk^ yra nedalinamoji dalis nuo kapitalistinės sistemos; qdant vedus kovą prieš 
juo febiau tojiį sistema pūva, juo daugiau tokių reiškinių ; taip organizuotą kapitalisti- 
matliĮSi.

galėtojais. ; . ,
Kas liečia kapitalistų kla- 

!sę, tai ji turi priauklėjus 
' skaitlingus kadrus politikos 
vedėjų ir gana miklių, ku
rie gina tos klasės reikalus, 

ra- ’Svarbiausia, jos rankose vi- 
kei-sa* valstybės mašinerija.

Į U - ; # nęfklasę ir jos.valdžios ma-
has, raketyrizmas ir kitokį bjaurūs reiški- gineriją, darbininkų klasei 

a tampriai sujungti su. buržuaziniais, yąldįnipkąis,.' būtinai, reikalinga, -prieš 
: valstybės mašinerija, kuri tą viską paturi. Tafpastatyti taipgi stipru> 0Fr 
ti pripažinti net patys augšti valdininkai. į ganizuotą kūną ir gerą va- 
is dienomis federalis J. V. prokhiroilas Medalid iš->! (jįVybę, k*ad'kOvaitautų1 pa-'&

kelėį"įįikštėn faktą, apie eilę augštų demokratų. politikie.-,',se^^1^ga, t ’turite
™ rištų su rakėarpe kitų, ten yra sekami i gasąųljiųu maštabu gyvuo-

paukščiai: buvęs New Yorko aldermanas James Hines^ 
aldeiifbnanas William Solomon, aldermanas David Maho- 
neyįąldermanas Albert Marinelli, ir kt. Jie visi palaiko 
su rį;ketyriais ankštus ryšius ir su jais varo tąjį darbą 
ir, ^jlftoma, dalinasi pelnais. j t ('

B&:abejojimo, kad yra daug augštesnių demokratų ir 
repiffiikonų šulų, surištų su tuo darbu, bet p* Medalie 
nedrįsta juos paskelbti. Vieni jų surišti tiesioginiai, kiti 
netiesioginiai.

Šitįm piktui, žinoma, nebus galima padaryti galas, iki 
ši sistema gyvuos. Todėl darbininkų—raumenų ir proto 
—pareiga organizuotis ir kovoti prieš pačią sistemą. Su 
tuokus mušama pagrindas ir raketyrizmui ir giangste- 
riziiiūi!

Paryžiuje tęsiasi Socialistų Internacionalo korifererici- 
ia> Irioje, matomai, dalyvauja nemažo skaičiaus kraštų 
atstjttjrai. Joje, kaip sako pranešimai, kairesnysis spar
nas ip’a įteikęs sumanymą pakviesti Komunistų Interna
cionalą į bendrą abiejų Internacionalų konferenciją su- 
darįjttiui bendro veikimo. Rezoliucijos įteikėjais yra Ita- 
lijoCTe^eSacUa, vadovaujama Pietro Ninni. . , ......

A^šis sumanymas bus priimtas, liekasi palaukti ir pa- 
matjjti. Svarbu tas, kad tokis šumanymaš, sakoma, ftf- 
rįs iįaug pritairėjų “kairesniuose vaduose.” Kodėl “kai- 
rfejiUocialistųi vadai” dabar- hiato T^ikaiO (kviesti KothUr 

į nistOnternacionalą į bendrą veikimą? Vyriausiai tpdel, 
kad;|*ocialistų darbininkų mases kairėj a ir savo vadus 

; prięno verčia/ Nesiskaitant su tomis masėmis, “kairieji 
socittstų vadai” puįkiąi žino, jie gali gręiVjų nustoti. 
Todjj jie bando manevruoti. ., . ;i,i, • - >.

Liibai galimas daiktas, kad tokis sumanymas gali' pra
eiti,gfet jis bus apkrautas tokiomis išlygomis, kurios ben
drą pasitarimą padarys negalimu. Apie tai, kad socia
list
nistfljbs prieš fašizmą, pas muš nėra nei minties. ' Jie to 
nenfljtfį Jie to bijosi. Jei ką daro, tai daro tiktai ver
čiant masių.
man»

Kįjnunistų Internacionalas visuomet stojo už bendrą 
socijftistų ir komunistų frontą prieš fašizmą ir už bend- 
ruotfts darbininkų reikalus. Bet tas bendras frontas, 
sakqKkomunistai, turi būti paremtas bendra kova prieš 
algtKįkapojimą darbininkams ir prieš fašizmą* Bendras 
frontais kitokiu pagHhdu ^būtų^tfiifai da>rbimnkų apga* 
yimas ir nuvylimas.

<. ‘>> i ' ’ ' > J • .ja Komunistų Internaciona
las. Atlikta milžiniški dar
bai. Gyvuoja Sovietų—Są-• 
junga. Veik kiekvienoj ša
lyje atskirai gyvuoja Komu
nistų Partijos ir veda kovą 
darbininkų klases prieš ka
pitalizmą skirtingose šalyse 
ir tuo pačiu kartu viso pa
saulio.

Suvienytose Valstijose tu
rime Komunistų Partiją 
priekyj ’ darbininkų klasės- 
kovoje kaip už tuoj autinius 
reikalus, taip ir galutiną 
panaikinimą kapitalistinės 
sistemos. Tame ilgų išve
džiojimų lįereikia, nes Par
tijos darbai jau ganėtinai 
įrodė, kad taip yra. Jei 
įvyksta vedamoj kovoj ne
pasisekimai šen - ir ten, tai 
tų nepasisekimų priežas
tis mes be vargo surasime 
ekonominėse sąlygose šioj 
šalyj*. Čia turime reikalą 
su pasaulinio kapitalizmo

nizacijose, bet . reikalinga 
išeiti daug plačiau. O kur 
gi tas platumas? Jau pra
džioje šio rašinio minėjau, 
kad darbininkai susiduria 
su įvairiomis pinklėmis iš 
kapitalistų pusės, iš •’ kurių 
be tinkamo - išaiškinirho ir 
vadovybės . nepajėgia išsi
krapštyti, to pasekme—klai
dos. Šiame laikotarpyj ei
ną susirėmimai bosų su dar
bininkais, sukilimai tai šen, 
tai ten, fašistų dūkimas ir 
tt. kasdieną kur nors 
įvyksta kas tokio svarbaus 
politinio, apeinančio darbi
ninkams ir tiesiog reikalau
jamą aiškausjnušvieųmo iš 
komvmistinipj 
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Paimkime keletą pavyz
džių.
Hitleris įsigalėjo, tai buvo 
nemažos reikšmės įvykis. 
Buvo reikalas plataus anali- 
žo tuojaus. Kodėl taip įvy
ko? Kokios priežastys ir tt. 
Tuo laiku tas ųebuvo atlik
ta. Tuomet darbininkai bu
vo palikti migloj. Klausi
nėjo vienas kito: “Kas ten 
darosi, toki stipri Komunis
tų Partija ir neatsilai
kė?...” Tiesa, buvo tuomet 
rašoma “Daily Workeryj” ir 
^Čommuniste,” bet maža 
dalelė lietuvių darbininkų 
pasinaudojo. Tik po kelių 
savaičių po biskį per dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį” 
išvedimai padaryta ir tai 
nepilni. Tai vienas truku
mas Centro <<Biure. Paskui 
Chinijos Sovietų ir Partijos 
rolė dar ir iki šiol nenu- 
šviėsta. Ispanijos neramu
mai ii” tt.-

Tai tarptautinėj skalėj.

Valonis, aprašydamas “Klam
pynėj” grigaitinių socialistų 
konferenciją, sako: “sunku tikė
ti, kad grigaitinė Vadovybė no- 

bei kitu svareli klausimu rSs vai^. atiduoti-kiek pažan- 
pas atskirus draugus. Bent 
sykį į savaitę mūsų spaudoj 
Centro Biuras privalėtų su
teikti p o 1 i t i nį-marksistinį 
nušvietimą ir vadovybę bė
gamais klausimais. Tuomet 
išnyks tarpe darbininkų ar
gumentavimas: Jonas taip 
sąkė, o Juozas taip rašė. 
Bet bus viena bendra vado
vybė., Kalbės per Centro 
Biurą Komunistų Partija. 
Darbas pasidarys sistema- 
tingas ir našus.

V. Lienius.

gesniui elementui. Ji greičiau 
j ieškos kampininko, kuris mo
ka' nusilenkti komandai.”

Aš tikiu, jog Grigaičiui ne
prisieis ilgai jieškoti tokio kam
pininko. Valonis kaip tik be
ne 'bus pats tinkamiausis pas 
Grigaitį ant kampo—jis mokės 
jam ištikimai nusilenkti. Ir 
jei Grigaitis nesugebės išgalvo
ti visokių nesąmonių ant komu
nistų, tai Valonis tą puikiausia 
atliks.

Washington, Pa., Stiklo 
Darbininkai Toliaus 

Vėl Bruzda

UjžtikriiĮiiryais. (
_________Noris Roosevelto agentas ir 

, tai zuikį tik capt ir būt pąga- miesto majoras užtikrind, kad
Kuomet Vokietijoj Vęs, bet,.. Dar toliaus, Prū-I1^ vienas darbininkas bebus 

i x.„. i ‘ seika bėdavoja, jog ir pas juos išmestas iš darbo už šį. streiką, 
yra tinginių ir prašo neužmirš
ti. '

i žinoma, žinoma, kad neuž
miršti, nes jei skloka 
miSrštų savo tinginius, tai 
pats pirmutinis nukentėtų 
seika.

tyųįtpVe ir - kpv.ą r Negęriąų įr čia pat, šioj ša
lyje. Kasdieną iškyla poli
tinės reikšmės įvykiai-klau- 
šimai. Pasilieka nenušvies
ti; Atskiri draūgai duoda; 
'kaip k a d d t r u m pu č i us 
straipsnius vienu bęi kitu 
klausimu,. tankiausią . kris-

tvirtovę yra pusėtinai kom- 
plikuota.

‘ Bet' Pdrtija, ves’darhh'W-' 
vą, įgauna kuo toliau»tuo 
daugiau į)riWimo, ? ‘ddrosi 
lankstesnė. Stovi' visuomet 
sargyboje dagininkų ’ ^rei
kalų, kiekvieną pasimojimą 
iš kapitalistų pusės ant dar
bininkų, tuojaus iškelia vir
šun ir su aiškia nustatyta 
programa verbuoja darbi
ninkus kovon, kad atmušus 
tuos kapitalistų pasimoji- 
mus.1 ■ Tuo būdu PaFtijbs 
įtaka masėse plečiasi su 
kiekviena diena, įgyja auto
ritetą.

Kaip žinome, pasekmin- 
igešniam vedimui* d&rbtį Jąt- 
isižvelgiant į tai, kad šioj

|tik grįžkit į darbą; bet kai šis bei Tas iš Šios Apielinkės 
po Mainieriy Streikui

Dabar, kada po streikui čio
nai yra suorganizuota UMW 

'of A unija, tai nemažai būna 
ir susirinkimų laikoma.

Man teko dalyvauti ir ma- • 
tyti susirinkimus daugelyje 
vietų, bet taip susirinkimas 

Įvedant dar nemačiau, kaip čia 
'jie vedami.

čionai viename lokale pir
mininku yra negras ir šiame 
lokale daug yra juodveidžių; 
tai susirinkimą pradeda su 
maldomis ir religinėmis gies
mėmis, net nejauku darosi.

O susirinkimui užsibaigus, 
pirm išeinąnt iš svetainės, tai 
būna bandžio solo ir dainų. ‘

UMW unij. vadai Čia tarp jų 
yra pasėję didelį priešingumą 
prieš revoliucinę Nacionalę 
Mainierių Uniją; visada veda
ma agitacija, kad niekas prie 
šios unijos nesidėtų.

Buvo atvykęs joudveidis or
ganizatorius revoliucinės Na- 
cionalės Mainierių Unijos; tai 
kąį sužinojo, kad jis tarp jųjų 
veikia, fąi visas būrys baltų ir 
juodų nuėjo pas tą vyrą ir ką 
tik nenulynčiavo; ir tas vyras 
tupėjo palikti šią apielinkę.

Kol kas mainieriai vis to
mis pačiomis, išlygomis dirba, 
kaip ir pirm streiko. Bet dau
guma visaj darbo neturi.

Nors mėlynasis Roosevelto 
arelis su1 NRA raidėmis visur 
išdėtas, bet darbininkams iš to 
nieko gero nėra. Darbai nei 
kiek nepasitaisė; bedarbių vi
sur pilna.

Kad būtų John Lujaus pa
siuntiniai pirm laiko nesuvarę ‘ 
mainierius į darbą, tai būtų 
kas nors laimėta; b«t dabar 
,taį sunku bus šiuo tarpu ką 
gero gauti darbininkams nuo • 
to Arbitration Boardo (arba 
sutaikymo komisijos).

darbininkai tų feikerių pa
klausė ir sugrįžo į darbą, tai 
jau rado prasčiau. Bosai pra
dėjo darbininkus persekioti; Į 
tuos, kurie buvo kovingesni, iš 
darbo laukan vyt; padėjo ant 
juodo surašo jų vardus, kad 
niekur negautų darbo, ii’ pa
siuntė jų vardus kitoms kom
panijoms, kad tie darbininkai ; 
yra radikalai.1

Dabar darbininkai vėl šau
kia susirinkimus, bet daugelis

Mat, bosai

Ak, tu, šventas Jackau, 
tai apsileidimas! Ir, vierykit, 
jei ne Prūseika, tai ir lapė būt 
nesulojus apie Mahanoy’aus 
“Saulės” 45 metų jubilėjų! O 
gal gi Prūseika tai padarė su'bijo į juos eiti, 
geru išrokavimu; gal gi Leonas j pasakė, kuris į tą mitingą eis, 
jau mano eiti nuo 
spindulių šviesos,” o 
hanoy’aus “Saulės’ ’ 
mo”?

jtai bus iš darbo pavarytas. 
Taip pirmą kartą į mitingą 
atėjo tik 30 darbininkų, ant
rą kartą 70, gi trečią kartą 
jau 90; ir šiaip dauguma rei
kalauja vėl eiti ir streikuoti, 
tik neprisileisti daugiau par- 
daviko majoro ir kitų feike- 
rių. Sako: gana jau prisira
gavom to keikso, kurį prižadė
jo atvažiavęs nuo valdžios ap
gavikas ir,mūsų miesto majo
ras;, daugiau visus tokius lau
kan vykime!

O .bosai baido1 darbininkus ; 
jeigu išeisite’į streiką; tai už
darysime visas dirbtuves, o ką 
jūs tada darysite?; x Ęet ,darr 
bininkai sako: uždarykite, nes 
mes ir taip negalime iš šito

w > ♦ L. ’-

Prūseika labai pyksta ant j 
drg. Olgino, kad būk pastara
sis neteisingai informuoja Mas
kvą apie A. J. V. Komunistų 
Partiją. Kur sako:, 

“Jis nei vienu žodeliu nepri
simena apie tai, ką ta konferen
cija pasakė apie pačios partijos 
stovį, apie v sektantizmą, apie; 
nįąsių nebuvimą, apie siĮtiųejį- 
nją partijos kontroliuojamų

i čia, veikiausia, Prūseika'no
rėtų pasakyti, kad ve, iries, sklo- 
kąį įabėgdmė iŠ partijos, tai . ,z , „
pąrtijri 1p‘aliko be • i masių, o drg. j uždarbio pragyventi; kad ne- 

a.* piginąs tatai užtyli, todėl Mas- dirbsim, tai nors sveikatos ne- 
luose; ir užbaigta. ar to į

rrn -i* T.T M 1 1 ‘ VVoll Iftl <!

gana? Toli nuo to. į Netik '1 
kad' negana; bet dar į Centro 
Biuro 
miątnas į^alL i 
laiku .kapitalistai išpūtė di-‘mis masėmis, kaip Prūseikos 

bnrbnlnhž visus ki-!‘,ltiasgs” nesiremia. Nes jei i m&iter geresių gyvenimą.
" NR A partija remtųsi ant tokių prū- ,sai žiūri, kiek jūs kovingi, tai 

selkinių “masių,” tai jau šeriai' tiek ir turite. Jeigu būsite ge- 
............... . > 'rai organizuoti, tai ir bosai ki

taip su darbininkais elgsis. O 
be kovos nieko nelaimėsite, ir 
bosai jums nieko ^eltdi ne
duos. 1 Tik tada laimėsite; kai

prūseika, rąsydąapąs opozi- ;,geiSai susioa-ganiziKOsite. - Į 
svarbiu klausimų politines ei jos pastabas,” džiaugsmu ne
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nes ir pavadino indusais, 
, Tas pri-

-Kaip Atrado Amerika?

Jis j ir laikomas kalėjime. Jam 
sa-| pavyko apsiginti teisme.

rBet iki mirties jis pasiliko

. Gal būti tam pą- 
kur kenkė intrigos, pavydas ir I

Ketvirtai.,, Rugpj. 24, ,1933 -
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nos ir nugaros aukso, ir si
dabro spalvomis. Labai aiš
kus vanduo, iš kurio, jau ir 
vietos gyventojai mokėjo 
pasirūpinti ž vilgančių 
brangakmenių. Tas vis
kas, labai nustebino ispa
nus. Kuba, Kolumbui ir jo 
jūreiviam, pasirodė žemišku 
rojum.
' Po to Kolumbas dar su
rado kelias salas, vieną iš 
jų pavadino Ispanola arba 
“Mažoji Ispanija.” (Dabar 
ta sala vadinasi Haiti). Iš
būdavo jo pirmą tvirtumą. 
Paliko-tvirtumoje ,30 jūrei
vių ir.su likusiais Kolumbas 
pasileido plaukti atgal į Is
paniją.

Kelyje Kolumbą užpuolė 
_________  Jis jau nema-

(Pabaiga) kunigai kalbėjo Europoj.
Ryte, spalių 12 diena/ Kolumbas manė, kad jis 

1492 metais, Kolumbas ir jo, neprileido minties> kad čia 
jūreiviai matė naują.svietą.,yra naujas svietas, iki tol 
Prieš juos gulėjo didelė ir; nežinotas, tai naujus žmo- 
graži sala, visa, padengta nes įr paVadino indusais, 
gražiu žalumu ir atrodė, arfoa indijonais. Tas pri-l 
kaip kokis grožybės sodas. mestas vardas naujo svieto 
Nepaisant visko, jie paste-:gyventojams ir pasiliko, 
bėjo ant salos ir žmones, ku-( Atrasįa saja įr vįsa jų eile 
rie išbėgo ant krašto Jr su | įOje srityje ir dabar vadi- 

Mideliu nusistebėjimu žiūrė-. namos “West Indies,” ' kas
reiškia “Vakarinės Indijos.” | 

Salos gyventojai buvo la-

Mideliu nusistebėjimu žiūrė-; 
jo į besiartinančius prie I 
krašto tris galingus, su iš
skėstomis palomis,^ .laivus^ |)aj paprasti ir prielankūs 

žmonės, ginkluoti tik lazdo- i 
mis, kurių galuose įdėta aš-' baisi audra, 
trūs akmenai, dantys žvėrių nė, kad jie išliks gyvi ir to- 
arba didelių žuvų kaulai. | del pūrašė apie atrastą nau- 
Geležies tie gyventojai ne
žinojo. Jie neatsargiai tver- 
davosi už žvilgančių ispanų 
kardų ir persipjaudavo pirš
tus. Laukiniai gyventojai 
pridavė didžiausios svarbos

Kolumbas įsakė nuleisti in
karus ir valtimis plaukė 
krašto link, pasipuošęs į 
žvilgančius drabužius, pasi
ėmęs ispanų vėliavą ir visi 
apsiginklavę.

Jie, prisiartindami prie 
krašto, gėrėjosi didelėmis 
giriomis, kurios šiltuose 
kraštuose labai auga; ant

* medžių matėsi, jiems iki tol kiekvienam ž v i Ig a n č iam 
nežinomi, gražūs kvietkai menkniekiui. Ispanąi jau 
ir vaisiai 
nūs 
dar 
no. 
ant 
lių;

Švarus ir malo- buvo pratę Afrikoj apgavi- 
oras. Saulėta diena nėti laukinius gyventojus, ir 

daugiau tą viską dabi- todėl, jie atsivežė stiklinių 
Kolumbas pirmas išėjo karolių, blizgučių, kuriuos 

žemės ir puolė ant ke- mainė su laukiniais gyven- 
jį pasekė jo sankelei-: tojais ant gardžių vaisių, 

viai. Paskui išsitraukė kar-1 paukščių ir kailių. Bet la- 
dą ir išskėtė-Ispanijos vėlia-; blausiai ispanus nustebino,, 
vą, kas reiškė, kad naują kad pas laukinius žmones 
žemę paima po Ispanijos buvo įverta auksinės i grih- 
grobikiška vėliava ir karduIdys į nosis arba lūpas. Lau- 
žudys visus, kas tam prie
šinsis. Kolumbas davė sa
lai vardą San Salvador, kas 
reiškia “Išgelbėtojas.” Pas
kui pareikalavo, kad jo jū
reiviai prislėgtų jam, kaipo 
admirolui , ir yice-karaĄįui 
naujos ženlės. Jūreiviai 
džiaugėsi, kad jie po 71 die
nos baisios ir nežinomos ke
lionės vėl buvo ant žemės, 
bučiavosi ir sutiko su Ko
lumbo reikalavimais.

Vietos, salos, gyventojai 
rytą pamatę prisiartinan
čius milžiniškus laivus, iš 
karto, juos palaikė už vel
niškas baidykles, nakties 
metu išlindusias iš jūrų 
gelmių. Greitai plaukė lai
vai išskėtę marškas, kaip 
kokius bauginančius spar
nus, primindami dideles 
paukštes ir baugino vietos 
laukinius gyventojus. Bet 
kada jie pamatė, kad iš val
čių išeina koki tai balti, su 
žvilgančia is drabužiais, 
žmonės, tai laukiniai žmo
nės pasileido bėgti į girias. 
Tartum jie nujautė, kad šie 
balti žmonės, vėliau, išskers 
senus gyventojus, kaip ko
kius gyvūnus. Tik kiek pa
sidrąsinę,

je, kad Ispanijos viešpačiai 
taip žiauriai atsimokėjo 
jam. Kolumbas mirė var
gingai gyvendamas pasku
tinius savo metus. Jam 
mirštant, prie jo dalyvavo' 
du jo broliai ir jo sūnai. Į 
Mirdamas jis įsakė, kad į jo 
grabą būtų įdėta ir tie re- ; 
tėžiai, kuriais jis buvo su
kaustytas. Jo kūną atvežė, 
ir palaidojo ant San-Do-' 
mingo salos, bet vėliau, ka-; 
da tą salą užvaldė francū-l 
zai, tai Kolumbo liekanas 
pervežė į Kubą.

Tolimesnį Amerikos atra
dimą atliko visa eilė kitų

ją kelią į Indiją, kaip jis vis 
manė, įdėjo tą raštą į bon- 
ką ir (tvirtai uždaręs įme
tė į jūras, tikėdamas, kad 
kas nors suras ir sužinos 
apie atliktą jų žygį. Vie
nok audra pasibaigė ir, 
1493 metais, 14 kovo, Ko
lumbas su savo laivais par
vyko į Ispanijos prieplauką. 
Jis kartu parsivežė ir kelis 
gyventojus “indijonus.” Su
prantama, Ispanijos kara
lius ir karalienė garbingai 
priėmė jį ir suteikė jam 
vice-karaliaus vardą.

Kolumbas dar tris kartus 
buvo atplaukęs į tas salas, 
dar visą eilę surado naujų 

| kiniai žmonės1 nbriai ' jas! salų toje linkmėje. Bet nie- 
! mainė ant žvilgančių karo- kados jis nebuvo pasiekęs 
lių. Jie ženklais? parodė, didžiuosius Amerikos konti- 
kad riuošios salos į -’vaka- nentus. Gal būti tam pa-' 
rus, yra didelė žemė, 
daug aukso ir kitokio turto, suokalbiai prieš jį. Įskun- 

Kolumbas pasilsėjo, pasi- dus jį Ispanijos karaliui, 
pildė geriamu vandeniu ir Kolumbas buvo areštuotas 
pasileido plaukti toliau, 
surado dąug kitų gražių 
lų šioje srityje. , v .

Lapkričio 28 dieną jisgiliai pažeistas savo dvasio- 
prisiartino prie didelės 
los, tai yra dabartinės Ku
bos ir sustojo gražios upės 
įtakoje. Šios salos gyvento
jai, pamatę prisiartinansius 
laivus, pabėgo į girias. Ko
lumbas aplankė rdu vietos 
gyventojų namus ir rado, 
kad jie biednai gyvena; du 
bradiniai žuvims gaudyti, 
numegzti iš paimu valaknų, 
kriukeliai ir kiti ginklai pa
daryti. iš kaulų. Ispanai 
plaukė ta upe ir matė gra
žias paimu girias, medžiai 
pedengti dideliais lapais ir 
vaisiais. Tais lapais vietos 
gyventojai dengdavo savo 
namelius. Kolumbas buvo1 keliauninkų. Italas Kabot, 
labai sujudęs. Jis savo die- 1497 metais, pasiekė New- 
nyne negalėjo atsigėrėt ati- foundlando salą. 1499-1502 
dengta nauja žeme ir ; jos A TT

laukiniai salos gražumu. . Jo manymu, ste- 
gyventojai, pradėjo artintis bėtina tropiška šalis, kuri 
prie ispanų. Kaip kurie iš neturi kitos lygios: žalios 
jų puolė ant visų keturių,! girios ir gražūs kvietkai ir 
kiti mosikavo rankomis, kas taip labai tyras ir geras 
atrodė, kad jie pradėjo per- oras. Giriose matėsi dau- 
sistatyti, juk pas juos atvy-j gybė paukščių, kurių di- 
ko kokios tai viršgamtiškos džiuma turėjo spalvuotas ir 
esybės, gal būt išsinėrė iš gražias plūksnas. ; Margos 
jūrų ar nusileido iš dausų, papūgos skrajoja tarpe ža- 
Vietos gyventojai buvo laū- lių medžių, žvilgantieji ka- 
kiniai. Jie visi nuogi, jų nbri, kaip koki krikštolai, 
kūnai išmarginti, oda pri-i tik nardė tarpe paimu la
mine vario spalvą, ir kas;pų, arba aiškiai raudonos 
keisčiausia/ kad pas visus, paukštys—flamingai. Pasi- 
nebuvo barzdų, ant jų gal- Į rodo toli, milionai, kaip dei- 
vų_ plaukai ilgi ir gana įdo-1 mantų žvilgančių vabaliukų, 
mūs veidai. Jūreiviai į juos | raižančių orą. Upės pilnos 
žiūrėdami, galvojo, nejaugi įvairių spalvų ir didžių žu- 
ir jie turėjo savo atskirą Vų, kaip pas kurias žuvis, 
Adomą ir Jevą, apie kuriuos nuo saulės, spindi jų žvy-

metais Amerigo Vespuči 
pasiekė Pietų Amerikoje 
teritorijas, kur dabar yra 
Brazilija 1 ir Venezuela. 
Amerigo buvo didelis intri
gantas. Jis daug prisidėjo 
ir apkaltinimuose prieš Ko
lumbą. Taigi jo pagerbi
mui, kolonijų grobikai, -ir 
suambrino naudam svietui 
vardą “Amerika,” nuo var
do Amerigo.

1513 metais ispanas Bal
boa pasiekė Centralinę A- 
meriką ir ją perėjo pasiek
damas Ramiojo vandenyno 
krantus. Kokis jo buvo di
delis nusistebėjimas, kada 
jam pasirodė tokia siaura 
nauja žemė. 1520 metais 
keliauninkas M a g e 11 a nas

(Tąsa 4-taih Pusi.)

Trečias Puslapi! >

LAISVES PIKNIKAS
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

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

savaites iki pikniko. Visų Prašome rūpintis platinimu tikietu- 
kų, kad kuo daugiausia jų išanksto išplatinti. Kurie jau esate, 
išplatinę tikietukų, prašome tuojaus perduoti komisijai surinktus 
pinigus. Gi plačiosios darbininkų visuomenės prašome jsitėmy- 
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 Galu pei-

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

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

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

Philadelphia, Pa.

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

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

Nedalioje, 3 Rugsėjo-September, 1933
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

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. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą

UOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:VAž

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

• I ■ /

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

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

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit j Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.

ir.su
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Montello, Mass., Milžiniškas Dviejų Chorų 
Piknikas—Rengia Montello Dailės Rat

Choras Bendrai su Stoughton Lyros Choru

. darbininkių jau žinojo, kas yra 8 vai. vakare,_ ___ _____ , po numeriu
ILGW unijos lyderiai, tai iŠ,408 Court St. ' 
pirmo susirinkimo pamatė,!
kad jiems ne darbininkų rei-irius būtinai dalyvauti susirin- 

bet dar didesnis'kime, nes j buS’ bąlsavimas į

Komitetas šaukia visus na-

Piknikas įvyks rugsėjo — 
September 2, 3 ir 4 dienomis, 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Montello, Mašs.

Programa: šeštadienį, 2 d. 
rugsėjo—šokiai nuo 8 vai. va
kare iki 11:45 vai. naktį.

Sekmadienį, 3 d. rugsėjo— 
Se]it. piknikas prasidės 12 v. 
dieną; sporto programa pra
sidės 3 vai. po pietų, kuri bus 
sekama: Volley ball lošimas 
Worcesterio su Stoughtonu, 
Notwoodo su Montello, bas
ket ball ir t.t. Mtfzikalė pro
grama prasidės 5:30 vai.; da
lyvaus šie chorai: Worcesterio 
Aiąo Choras, So. Bostono Lais
vės1 Choras, Lawrence’o Liau
dies Choras, Haverhillio Lais
vėm Choras, Norwoodo LLR 
Choras, Hudsono Choras, Gard 
..-■■■y ■ . — .. ■■■■,■ -  --- --- --

Policija ir Teisinas prieš Bridgeport, Conn 
Streikuojančius Adatos Darbininkus

nerio Jaunuolių Choras ir du 
chorai’iš Workers Music Lea
gue. Pasilinksminimai trauk
sis iki vėlai nakties. 12:05 
prasidės naktiniai šokiai ir tę
sis iki 4 vai. ryto.

Pirmadienį, 4 rugsėjo—Sep
tember piknikas prasidės 12 
vai. dieną; šokiai bus nuo 
vai. ir tęsis iki nakties.

Šokiams grieš Bert Orris 
jo Musical Reviewers.

Gerb. Montello ir apielinkės 
darbininkai! Mes visus jūs! 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti šiame mūsų metiniame pik
nike, kuris įvyksta sykį ■ į me
tus. Be viršnurodytos progra
mos, bus įvairių naujų' žais
lų, karnivalas ir t.t.

Komisija.

b

ir

nustoti gyvybės apie 400w BRIDGEPORT, Conn.—Nuo:L.......i: _ ./ ‘
paskelbimo streiko rugpjūčio į bininkių ir darbininkų. 
9 d. prieš Mitchell Brothers 
Kompaniją iki šiol yra areš
tuota jau 5 darbininkai. Sam 
Kr&gerio ir Gussie 
teismas bus 30 d. rugpjūčio.

Trys streikieriai 
už ’ kalbinimą, kad kiti neitų 
dirbti. Rugpjūčio 18 d. poli
cijas teismas nuteisė juos už 
“ramybės ardymą” i 
įžeidinėjimą—vieną užsimokėt 
$35 pabaudos ir kaštus, antrą ■ 
$20 pabaudos ir kaštus, o tre
čią, nesuradus kaltu, paleido.

dar-

Daugiausia čia dirba moti
nos, palikusios savo vaikučius 
namie arba mokykloj. Bet 

Weiner [miesto valdžia tokiais daly- 
jkais nesirūpina. Valdonams 

areštuoti |tik rQpi’ kaip Sfeičiau Salinia 
būtų sulaužyti streiką, pakrik- 

idyti darbininkų vienybę, areš
tuoti ir nubausti streikierius, o 

ir'skebų vadus sugrūsti į kalėjimus, 
4 Ten juos supūdyti arba ir nu

žudyti.
I Darbas pas Mitchellį pada
ilintas nuo kavalkų.

Patyrusios darbininkės 1929 
Tarptautinis Darb. Apsigy- metais už 35 darbo valandas

. kalai rūpi, 
‘ jų išnaudojimas.

Ir taip praėjo dvi dieni ne
va streiko, bet lyderiai ne
patiekė jokio plano, kas pa
prastai turėtų būti. Tuo pas 
darbininkes kilo neramumas, 
pradėjo reikalauti balso. Ly
deriai streikierėm balso ne
duoda; klausimų jokių nepri
ima arba pajuokiančiai atsa
ko: tu nežinai, ką tu kalbi. 
Tokiu jų elgesiu daug darbi
ninkių pasipiktino ir į susirin
kimus pradėjo lankytis daug 
mažiau.

Nekantraudamas, penktadie 
nį ir aš nukūprinau pasiklau
syti. Iš syk nenorėjo įsileisti. 
Kada paaiškinau, kad duon- 
pelnę savo moterį noriu maty
ti, tai įsileido. Pirmininkas, 
susirinkimą atidarydamas pa
reiškė: “Broliai ir seserys, 
Įmes šiandie’ jau trečia diena 
[kovos lauke,” bet tos kovos 
plano nei šiandien negirdėti. 
Kalbėtojai tūli ragino masi
niai dirbtuves pikietuotij bet/gtas. 
niekas neklausė, ar kas buvo 
ant pikieto linijos ar ne. Iš 
streikierių pusės jokio raporto 
nėra. Kiti kalbėtojai tik mo
terų darbininkių ūpu vaduoja
si, kas leistina tik mažiem vai-

Literatūros ■ Draugijos Centro 
Komitetą. O taipgi, draugai’, 
kurie tik galėkite, turite užsi
mokėti metines; mokestis, > nep, 
dar mūšų dradgai čia mažai > 
kas yra džgitnokėję. H • 

, • ; l Komitetas.

KAIP ATRADO AMERIKĄ?
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

apiplaukė pietinį Pietų A- 
merikos galą, perplaukda
mas tarne kontinento ir Del 
Fuegb salų. Ta peria j a ir 
dabar Magellano vardą ne
šioja.

1520 metais karvedys 
Kortesas su ispanų gaujo
mis užpuolė dabartinę 
Mexico žemę. Ten buvo 
“indijonų” kultūringas kra- 

Kortesas išskerdė 
juos, sugriovė jų kultūrą ir 
įkūrė Ispanijos koloniją. 
Tą pat, tai metais, padarė 
antras karvedys Pizarro, 
užpuldamas gyventojus da-

kam tokias pasakas kalbėti, o kartinėje Peru šalyje. Į
ne į darbininkes, kurios per 
metus prie darbo, išnaudoto- Ameriką pradėjo veržtis is-
jam turtus kraudamos, naiki- Panai, francūzai, portuga-

lai, italai, anglai ir vergtinas savo sveikatą.
Tas kalbas suvedus, pasiro- kraštus. Tam priešinosi sė

do visai ne tų merginų ir mo
terų susirinkimas, kurias aš 
patsai mačiau verkiančias nuo 
žiauraus bosų persekiojimo.

Darbininkėm atsibodus sė
dėti, geras jų skaičius pakilo 
ir pradėjo eiti durų linkui, 
kaip pirmininkas pašokęs jas

ni Amerikos gyventojai— 
“indijonai.” Bet jie negalė
jo atsilaikyti prieš plienu, 
geležimi ir kanuolėmis apsi
ginklavusius Europos gro
bikus. Taip tai prasidėjo 
Amerikos atradimas ir už-

niihas uždėjo paranką ir per
kėlė jų bylą į augštesnį teis
mą, kuris bus rugsėjo—Sep
tember 5 d.

18 d. rugpjūčio po num. 407
Lafayette St. buvo streikierių 
susirinkimas ir masinis*’ teis
mas prieš Mitchell Brothers 
Kompaniją.

Darbininkai išriiiko dvyliką 
teišėjų iš streikierių ir pašali
nių, ir taip sudarė teisino pro
cedūrą.

Streikieriai buvo šaukiathi 
po vieną, kad pasakytų, kokios 
yra sąlygos Mitchell dirbtuvė
je.- Daug pasakė įdomių da
lykų.

Dirbtuvė neturi iš lauko pusės 
apsaugos laiptų delei išsigel
bėjimo nuo ugnies; yra tik 
siaūri laiptai įeiti į dirbtuvę 
ir išeiti.

Bet tas policijai ir miesto 
inspekcijai nesvarbu, kad aki- 
mifksnyj ištikus gaisrui gali

gaudavo po $24.00 savaitei, o 
dabar 1933 m. už 60 darbo va
landų tegauna $8.88 iki $9.00 
per savaitę. Bet daugiausia 
yra darbininkių,’, dirbančių už 
$3.50 ir $4.00 į savaitę. Yra 
ir tokių, ką gauna tik $2.55 iki 
$2.75 algos per savaitę.

Ant darbininkų priežiūra 
labai didelė; darbininkės, ei
damos iš dirbtuvės, turi atida
ryt savo krepšelius ir parodyt
tižveizdoms.

Darbininkų teisėjai surado 
kaltais Mitchell Bros. Kompa
niją, policiją, miesto valdžią 
ir Amerikos Darbo Federaci
jos vadus už strėiko laužymą.

Buvo priimta protesto rezo
liucija prieš prezidento Roo
sevelto teikiamą palaikymą 
vietinei miesto valdžiai ir Mi
tchell Kompanijai. Ši rezoliu
cija masiniame susirinkime 
buvo vienbalsiai priimta.

S. Mureika.

tą ir bus renkami darbininkai 
Sąryšip ipiknikuk i(j rugsėjo įir 
kiti svarbūs darbai atlikti'.

Draugiškai,
Sekr. G. A. Jamison.

CLEVELAND, OHIO
’< Miesto plotme Daily Worker pla
tinimui mitingas įvyks utarriinke, 29 
rugpj.—Aug., 8 vai. vakare, Lietu
vių Darbininkų svetainėje, 920’ E. 
79th St. Visi darbininkiško judėji
mo rėmėjai yra kviečiamį šiame pu- 
■sįrink'ime dalyvauti ir rūpintis jlakė-. 
limu Daily Worker cirkuliacijos.

’ ' ; j : ( 1 !)!»-2Q0)

DETROIT,i MICHIGAN ? { i
• i • ■ t > j , » •; . •: ’J’*

• ■ Aido Chorb- mėnesinis susirinkimas 
įvyks, penktadienį. August 25, .7:30 
vai. vakare, Draugijų svetainėj. Visi 
nariai būtinai turi būt, * nes daug 
svarbiiį reikdlų turime • apkalbėti. 
Choro pamokos prasidės nedėlioję Au
gust .27, 10:30 vai. išryto. Visi na
riai ateikite ir naujų narių atsiveski
te. Aido Choraš kviečia' visus ateiti 
ant pamokų ir prisirašyti prie choro.

DETROIT, MICH.
Bus linksmas ir’ draugiškas išva

žiavimas pas draugus Tamašiunus ir 
Smalsčius ant farmos. Rengia LD 
SA 17 kuopa ir LDS jaunuolių kuo
pa bendrai, šeštadienį, 26 dienų rug
pjūčio, pradžia 4 vai. po pietų. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų; bus ge
ra muzika del šokių, įžanga veltui. 
Visi atsilankykite—praleisite links
mai laiką ir prie tam paremsite jau
nuolių kuopą.

KELRODIS: Važiuokite Wyoming 
Northwestern iki Sčhifferd Coolide 
Road, tarpe 9 ir 10 mylių randasi 
ta vieta, po kairei pusei.

Kviečia Komitetas.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioję, 27 rug
pjūčio, 10:30 vai. ryte, Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Visi nariai 
ir narės dalyvaukite susirinkime ir 
kurie dar nesate užsimokėję duoklių 
už šiuos metus, rūpinkitės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite naujų narių. 
Knyga “Spalis” jau senai kuopos se
kretoriaus rankose, tai kurie dar he- 
gdvote jos, gausite šiame susirinki
me. Taipgi bus nominuojama kandi
datai į Centro Komitetą sekantiems 
metams. Taipgi bus svarstoma Prieš
karinio Kongreso klausimas .

(199-200).

WILKES BARRĖ, PA.
Linksmas i|)įvaiyus pikęi^ą. {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.

KĘLROpĮS: Gatvekarius imkite iš 
Wiltfes Barre • į .Plymouth arba ba
sais ! važiuokite j Plymouth ir išlip-. 
kite? gale Plymedtho Breslau, pa
gal Plymouth upę, tarp dviejų tiltų.

; > (197-199)
-------

i HARTFORD, CONN.
TarptaUtišįca^ ^Darbininkų Apsigįr- 

nimhs rengiau djdelį pikniką, nedė
lioję, ' 27‘ d.’ rugpjūčio—Aug., Lietuvių 
Parke, 24 Station, Glastonbury. Bus 
gera programa:, . dainuos Laisvės 
Choras, bus prakalbos ir daug kitų 
įvairių pamarginimų. Viši lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Taipgi pėtny
čioj, 25 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėje, bus susi
rinkimas, bus renkami darbininkai 
del piknikę. •

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

I ’ ----------

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

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

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos 3-čias Distrik- 

tas atsišaukia į visas darbininkų 
organizacijas, kad stotų į darbą ko
vai prieš NRA, Roosevelto vergijos 
retežių tempimus ant darbininkų 
klasės. Rugpjūčio—Aug. 26, 2 vai. 
po pietų ir 27, 10 vai. iš ryto bus 
aukų rinkimas po stubas kovai prieš 
NRA. Visi komunistai, visi darbi
ninkų judėjimo simpatikai turi stoti 
j darbą, vaikščioti po stubas minėtom 
dienom ir rinkti aukas. Visi būkite

paskirtu laiku sekamose vietose:
715 N. 6th St.; 995 No. 5th St.; 

1331. N0.f Franklin,St.; 1389 Ęarrish 
St.; 1805 Vernon St.; 2508 Mantoąj^ 
St.; 312 So. 2nd St.; 1829 So’. 5th 
St.; 304 . Catharine St.; 423 Fulton 
St.; 2222 Master St.; 3115 Dątiphin 
St.; 2027 No. 21st St.; 2456! No. 
80th St.; 4967 No. Thompson' St.; 
834 No. 62nd St.; 712 No. 4T>tb St.; 
1749 No. Wilton St.; 1137 No.’ 41st 
Street.

(197-199)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus ^Laisvės” Pikniko Komisijų

{ Susirinkimas
Ateinantį ketvergę, 24 d. rugpjū

čio įvykfe “Laisvės” pikniko visų or
ganizacijų ir komisijų susirinkimas, 
8 vai. vak.,. 995 N. 5th St., Phila. 
šidrfie tfiitfrigę dalyvaus ir drg. P. 
Ruknas..; 1 Visą 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- 
mės būti susirinkime. Tupėsime pa
rūpinti ir nakvynių. Bus raportų ir 
planų. Visi budėkime ir užbaigkim 
darbą tinkamai.

Komisija.
: (197-199)

HAVERHILL, MASS. 1
Milžiniškas piknikas, kurį rengiai 

Lietuvių Ukėsų Gedemino Kliubaš, 
kaipo parko atidarymą. Haverhill, 
Mdss., nedėlioję, 27 d. rugpjūčio— 
Aug., nuosavoje kempėje, Bradford, 
Mašs. Pradžia 11 vai. ryte. Ger
biami lietuviai ir lietuvaitės, užpra
šome atsilankyti ir praleisti sma
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
rių žaislų: vii-vės traukimas, lenk
tynės ir taip visokių sportų. Atsi
žymėjusiems bus duotos dovanos.

KELRODIS: Atvažiavę į Bradfor- 
dą, klauskite Salem St. Salem stre- 
tu pavažiavę biskį, reikia sukti po 
dešinei Brookside Ave. ir ten pik
nikas.

Aug. S. Kazlauskas.
(197-199) 4

: Iš Newark, N. J.
Antradienį, rugpjūčio 15 d. 

“Laisvę” skaitydamas, paste
bėjau, kad New Yorko mo-

Siuvėjų Streiko

teriškų drabužių siuvėjai vė
la ęiua į masinę kovą už ge
resnį kąsnį duonos ir žmoniš
kesnes darbo sąlygas. Tuoj 
man atėjo mintis, kad ir New
ark©, N. J., siuvėjos turėtų 
stoti į bendrą kovą — page
rintu -savo būvį ir neskebautų, 
kada New Yorke eina kova. 
Nes pastaraisiais keliais me
tais New Yorke ir Brooklyne 
kovingom darbininkėh* ir dar
bininkam policija ir visokį mu
šeikos streiko metu galvas dau 
žė, -grūdo į kalėjimus, o nar
sesni kovotojai į šaltus kapus 
nuėjo. Tuomet Newarke ir 
kitiir siuvėjos ramiai sau dir
bo, niekam nei plaukas ne
nukrito, kuomet geriausi dar
bo klasės nariai vaitoja nuo 
žandarų smūgių ir miršta už 
jų reikalus. \

Jei kas galėtų Newarke siu
vėjų darbo sąlygas į aikštę 
iškelti, tai /pasirodytų apverk
tinų dalykų, bet organizuotis 
darbininkės nebandė; nors bu

vo bandoma organizuoti į Ada
tos Darbinihkų Industrinę Uni
ją, bet kada ■ Hollanderio bu- 
čeriai d. Langerį nužudė, tai 
tas darbas daug nukentėjo.

Kadangi dabar Roosevelto 
NRA darbininkams kietus re
težius ant rankų deda, tai de-

sulaikė sakydamas: nusiramin
kite, dar kalbės streikb’ mana- 
džerius apie mūsų laittiėjimus.

Tos moterys susėdo; a'š irgi 
'skaudančią kuprą pasitaisiau, 
[išeina apysenis, lengvo būdo 
[žmogus ir pradeda taip slab- 
jnai kalbėti, kad visoj svetai
nėj pasigirdo balsai: Kalbėk 
garsiau! Jis atsako: iOKaip 
įkaisiu, tai kalbėsiu garsiau.” 
Tiesa biskį apšilo ir išdidžiai 
ve ką nupasakojo: ILGW uni
jos vyriausybė, bosų atstovai, 
[NRA administracija ir ponas 
Į Whalen, padėdamas mums 
streiką laimėti, jau baigia su
sitarti, todėl turėkite viltį, kad 
greitai galėsie grįžti į darbą.

Tai pasipylė gausus delnų 
plojimas, nes didžiuma nesu
pranta, ką jie gaus po tokių 
ponų darbininkam sąlygų nu
statymo. Bet kada manadže- 
ris pasakė, kad vietoje 3-5 
dolerių uždirbsite 14-ką dole
rių, tai čia jau mažai plojo ir 
pradėjo klausti, kaip bus su 
tais 42 doleriais, ką lapeliuo
se garsinote ?

Teisybės žodis užginta, į 
kritiką lyderiai narius nesilei
džia, o biskį protaujančiom 
darbininkėm grasina teroru.

Argi Newarke siuvėjos ir 
pasiliks vergijos naguose ?

Visur Dalyvaująs.

kariavimas.
Aštuonioliktame šimtme

tyje rusai šelochov ir 
fribilov atidengė AleUtijos 
salas ir Alaską, ir įsteigė 
Rusijos kolonijas.

Mokslas parodo, kad pirm 
Kolumbo- buvo keliauninkų, 
pasiekusių Amerikos kran
tus, bet jfe nepajėgė grįžti 
atgal. Kolumbo laikais su- 
sisiekittiO įminės pasitobuli
no ir tds suteikė galimybę 
nugalėti didjūrį. Tyrinėji
mas parodo, kad su Ame
rika jau tūkstančiai metų 
kaip buvo susisiekimas, bet 
jis/ėjo per Alaska iš pat ry
tinio Sibiro galo, kur Alas
ką, kitais žodžiais, Ameri
ką, nuo Sibiro skiria tik 
Beringovo pertaka, kurios 
plotis vietomis yra tik apie 
56 mylios. Vienok tas susi
siekimas buvo daugiau tik 
vietinis, tos srities gyvento
jų. Amerikos atradimas, 
atidengimas naujų turtų, 
sudarė tvirtą pamatą kylan
čiai buržuazijos tvarkai.

D. M. š.

shenandoaM, pa.
Gražus Pikiįikas sU Programa

Nedėlioję, 27 d. rugpjūčio-kAug. 
Rengia Lyros Choraš. Vieta visiems 
žinoma Laudemart Park. Programą 
išpildys Lyrps Choras po vadovyste 
drg. D. Judžent. šokiams grie£ ge
ra orkestrą iki vėlybai nakčiai.; Tai
gi šitas piknikas bus didelis ir links
mas,^ dalyvaus daug svečių ,ir iš ap
ielinkės kolonijų, tad visi drauge pra
leisime linksmai laiką.

KELRODIS: Iš Shenandoah va
žiuojant N. Main gatve (Route' 142) 
nauju Ringtown keliu. Nuvažiavus į 
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)

simosios ILGW unijos vadai 
sumanė nesusipratusias darbi
ninkes į savo bučių pasigauti 
delei savo grobikiškų pelnų ir 
darbininkes užmigdyt nuo kla
sinio susipratimo.

Tad trečiadienio ryte ILGW 
unijos streiko komitetas išda
lino lapelius, kuriuose buvo 
nurodyta, kad dirbsi 35 valan
das į savaitę ir vietoj 3-5 do
lerių gausi 42 dolerius. Dar
bininkėms suėjus į dirbtuvę, 
atėjo komitetas, su prievarta 
išvijo laukan ir dar su boso 
pritarimu: “eikite, eikite, mer
gaitės.” Taip jiems pąvyko iš- 

1 vesti keleto šapų darbininkes.
Susirinkus šimtui kitam dar

bininkių į svetainę, visos su 
nekantrumu laukė, ką jom ly
deriai pasakys, bet; lyderiai 
nuo NRA toliau nenuėjo. Dalis

ELIZABETH, N. J.
ALDLD kuopofe susirinki

mas turėjo įvykt 16 d. rug
pjūčio taip, kaip visada būna,, 
trečioj seredoj kiekvieno mė
nesio. Bet dabartiniu laiku 
tomis dienortiis Bangos'Choras 
turi savo pamokas, ,o greit to- 
liaus Bangos Choras pradės 
eiti savo pareigas savomis 
dienomis, tai yra kaip buvo 
pirmiaus—pėtnyčiomis. Taigi 
iš viršminėtos priežasties 
AL.DLD ktiopos susirinkimas 
įvyks 24 d. rUgpjūčio-August,

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR |

NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nio vakare, 7:30 vkl., 180 New- 
York Ave. Visos ir visi daly
vaukite Skaitlingai, kurie ne- 
atsiėmėte knygos “Spalis,’* at
siimsite. f Taipgi yra nomina
cijos blankos į Centro Komite-

i ■ :a.l U ■ r- n

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

, 8701 JOS. CAMPAU AVE, DETROIT M,ICH.

i I : / ■ ' ‘ ■ ■ i -f; . : r “T

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.-j 
30 ar No. 31 ir važiuoti iki Car j 
Barn, išlipus eiti 2 skverus, paskui ' 
pasukti į dešinę, West Prospect Av. I 
ir eiti iki kelias pasibaigs; tuojnet 1 
pasukti į kairę ir paeiti kokį skvė- ' 
rą, matysis po kairei pusei stuba ir 
sodas. Su Automobiliais reikia va
žiuoti iš McKees Rocks per “Baltą i 
Tiltą” (Chartiers Bridge No. 2) ir ’ 
važiuoti Wind Gap Road kol priva
žiuosite, po dešinei prhstą kelią ir 
tuo keliu važiuoti kol privažiuosite 
po kairei pusei sodą ir stubą,' tai ten 
Shėrbinų farma ir bus APLA 2-ros 

i kp. piknikas, Visi draugai ir pažįs<- 
tami dalyvaukite praĮeisti smagiai 
laiką.

Kviečia Komitetas.
(198-199)

ROCHESTER, N. X.
Bedarbių ^Tarybų 5 skyrius rengia 

^pasilinksminimo vakarą pėtnyčioj, 25 
d. rugpjūčio—Aug., 8 vai. vakare, 
Gedeiniho svetainės kieme, 575 Jo- 
Sebn Ave. Bed. Tarybų 5 skyrius, 
kur didžiumoje. įsideda iš lietuviu 
bedarbių daug yra pasidarbavęs ir 
daugeliui yra pagelbėjęs išgauti pa
šalpą, iš miesto pašalpos Skyriaus; 
kelioms šeimynos net sustabdytas 
pašalpas iškovojo. Todėl Rochesterio 
lietuvių visuomenei Verta gausiai pa
remti Bedarbių Tarybų 5 skyriaus 
rengiainą vaJkarą.

Rengimo Vakaro Koni.
(198-19<T)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras turės išvažiavimą į 

Burholm Park, nedėlioję, rugpjūčio 
—Aug. 27 d. Bus visokio sporto; 
muzikalė programa, užkandžių ir gė
rimų. Choras kviečia visus daly
vauti šiame išvažiavime.

KELRODIS: Imkite karą No. 50 
ir išlipkite ant Buriiolm Pai-k ir ei
kite tiesiai į parką artin medžių.

(198-199)

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

• Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, šu 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
Rėmie Scout Model $39.50

Didele 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.”

RAŠYKiTĖ: “LAISVĖ”
427 Lofimer St, Brooklyn, N. Y.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELĮ LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLU {MUŠ

TRUOTĄ MĖNESINĮ DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

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

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

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika”, 
“Socialistine SSRS Statyba”. “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjiino istorijos”, “^Bedievis , “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko. SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jį, renkant pre- 
hufnėrataš ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jį raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
S0 kap., atskiras egz. 30 kap.

šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai, 
mėnesiams—75 c., atskiras egz. 
15 centų.

Pietų Amėrikbj, Vokietijoj, Fran
cio j ir kitur

Metams—-1 dol., 6 mėn.—50c., 
alškiras egz. 10 centų.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

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

6
Amerikoje “Priekalą” galima ii 

sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar gąlima gauti kompletas už 
1931-32 metus.
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231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.•dėta

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

SHENANDOAH, PA
pa-

46 Ten Eyck St

Phone, EVergreen 8^9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

valandų, 5

Great Necko, N. Y., ŽiniosI

<f>

<♦>

ir

BALTIMORE, MD.

BOSTON, MASS,

Laisniuotas Graborius

Vaišina Sul taną, o Skerdžia,TDA 48-ta kuopa

ku,

K^lvirtad., Rugpj. 24

Tas paro- 
prieina ga-

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

bendrai nekovosime.
Korespondentų Grupė.

atvirais 
judėji-

senosios B. S. W. unijos, 
tat darbininkai sustojo dirbę 
ir sėdi sau šapoje. Kompanija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

mėnesi- 
apsvarstė

nija turėjo pasiduoti ir pri 
ėmė darbininką atgal .

Šalna.

kad' jis nešiojo
i i na pasirašymo “cuciiivnouavjf vien, v |i<

v ciittuo nustojo'dir- Pppmsis visus ištirti ir darys 
bę visi darbininkai. Kompa- ga^s‘ • • r

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

Įsi bedarbiai kaip vienas iškė- 
Hlė rankas už tuojautinę pagel
iu. Tada ofiso užveizda su
minkštėjo ir prašė kitą rytą 

eiti nedemonstratyviai, o jis

65 nuoš.; Pennsylvania—

Odos ir Kailių Darbininkų 
Streikas

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

dienų darbo sistemą ir žada 
duoti dešimtą procentą. Darbo 
išvaro tiek pat, kaip ir pir- ties ir du centai 
miaus. Verčia labiaus skubė- duoklės.
ti. > --------

* į‘——‘i
teel Union

adresu: Needle
Workers Industrial 

994 Washington St., 
Mass.

Streikiere N.

P A R Y ŽIUS.Pribuvo
Morocco sulta-

Važiavimas j “Laisvės” Pikni
ką; Sklokos Vaduko Darbas 
Klerikalų Choro Naudai; TDA 

Vajus; Bedarbių Kovos
i Reikalai

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Braižiniai DAN i RICO
..... 1 ■ ...... 1 *...    r... ..—:---------r--------------—--------------- ■—7------ :——:-------- ----------------- -

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

rugsėjo savaitėj pra-Pirmoj
vajus del naujų narių Chi- 

cagos apielinkėj. Darbininkai stojo 
kaip vienas unijom Unijos sve
tainės buvo prisikimšę darbinin
kų, kurie norėjo pagerinti savo 
buvj. Ir tai galėjo būti daroma 
per visą Ameriką, jei būtų leidę 
tarptautinės unijos ir pasiuntę 
organizatorius ir daug pinigų va
rymui darbo pirmyn.

4. šiame laikotarpyje tęsėsi pa
saulinis karas. Mūsų kareiviai 
mušėsi ir žudė vieni kitus Euro
poj, kad padaryti “pasaulį saugiu 
del demokratijos.” Prezidentas 
Wilsonas “ideališkai” rėkė apie 
kokią ten “naują liuosybę,” kada 
čia pat Amerikoj 500,000 plieno 
darbininkų neturėjo laisvės laikyti 
viešus susirinkimus.

2. Bosai, naudodamiesi Gary 
obalsį, “Duok dar vieną puoduką 
ryžių,” įvedė 8-nių valandų darbo 
dieną. Tai faktinai buvo pakėli
mas algos. Už tą pačią užmokes
tį, darbininkai dirbo dvi valandas 
mažiau. Tai buvo bandymas su
laikyti organizavimą. Tai buvo 
išbandymas tvirtumo unijos. Bet 
didžiumoj darbininkai to nematė.

BOSU UNIJA IR FABRIKANTAI IŠSIGANDO 
CEVERYKU DARBININKU MASMITINGO

BROCKTON, MASS.
M Rugpjūčio 13 d. City The
atre svetainėje buvo masinis 

i mitingas Brotherhood of Shoe 
Į Allied Craftsmen, naujos uni- 
1 jos. Darbininkų susirinko 

apie 9,000; į svetainę netilpo; 
tai buvo užsikimšusios pilnos 
gatvės. Pirmininkavo naujo
sios unijos prezidentas J. Mur
phy; per radio kalbėjo advo
katas F. A. Goodwin, orga
nizacijos patarėjas iš Bostono, 

.'ir E. J. Derosier, teisių pata- 
; rėjas iš Brocktono; taip pat J. 

Zimmermann iš New Yorko.
Tai buvo protestas prieš se-)ųenori prisiimti naujosios ,u,ni- 

nąją B. S. W. U. ir prieš fab
rikantus už tai, kad rugpjūčio 
14 d. Brocktone įvedama NRA 
sistema, žadėjo nepriimt nau
josios unijos darbininkų ir tų, 
kurie yra sūsispendavę B.} 
W. U. Atėjus mirimai 
šapos buvo atdaras iif tik kp 
liose dirbtuvėse buvo aįeidę 
kelis darbininkus, o vėliah tū
rėjo priimti ^atgal. 
do, kad B.S.W.U. 
las.

čion įvedė 40

. i T */ 1 f

; Pįnktas Puslapis

3. Plieno kompanijas dabar jau 
buvo atsargios. Jau nebeatsjdave 
senoviškiems būdams mulkint dar
bininkus su “pensijomis” ir ,“pa- 
gelba.”- Piriąiausiai sumanė at
skirti organizatorius nuo darbi1 
ninku. Visų miestų majorai plie
no srityje uždraudė plieno darbi
ninkų susirinkimus. Daug miestų 
tarybų įvedė įstatymus, kad rei
kia net specialį leidimą gauti nuo 
miesto valdžios delei bile susirin
kimo.

naujų narių į šią draugiją. Tad 
kiekvieno sąžiningo darbinin
ko yra pareiga'stoti į Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą. Tas yra kiekvienam pri
einama. Nes bedarbiam tik 
penki centai įstojimo mokes- 

mėnesinės

Šalna. | Pastarosiomis dienomis mū
sų miestelio bedarbiai su Be
darbių Taryba priešakyje da
ro rimtesnį spaudimą į vietinio 
Relief (šelpimo) ofiso bosus, 

‘kad išreikalauti tuojautinės 
pašalpos arba darbo.

Vieną rytą apie 60 bedar-

BRAINTREE, MASS.
Braintree Shoe Kompanija 

rugpjūčio 10 d. atleido kelis' 
darbininkus už tai, kad jie 
prigulėjo prie naujosios unijos 
ir nepirko narystės štampų iš

Už-ibių, vadovaujami sugabesnių 
bedarbių moterų, demonstraty
viai prispyrė ofiso bosą pasi
sakyti, ką jis mano daryti, 
.pastarasis pareiškė, kad čia, 
girdi, tarp susirinkusių nėma 
tpkių, kuriems būtinai reikia

jos; tad uždarė šapą. Veda 
derybas, ' bet manoma, kad 
kompanija turės pasiduoti.

Ten dirbo apie 400 darbi- Wubios 'pagelbos. Tačiaus vi- 
niūkų.

E. E.’ Taylor kompanija 
buvo pavarius vieną darbi
ninką už tai, 
naujosios unijos 
blankas. Vėliaus nustojo dir

suklaidinti, šiomis dienomis 
tapo pagauti kai kurie iš tų 
slaptų atkalbinėtojų. Pasiro
dė, kad tą darbą dirba ir vie
tinis skolkininkų Čyfas P. Bal
sys. Ve faktai:

Vienas jaunas, gabus nese
nai į Pirmyn Chorą įstojęs sve- 
timkalbiš susirūpinusiai mums i 
atpasakojo, kad jam neduoda; 
ramybės smuklės savininkas ir i 
P. Balsys; įkalbinėja, kad pa-! 
sitrauktų iš Pirmyų Choro ir, 

Rugpjūčio 8 d. Pirmyn Cho- -stotų į klerikalų cho'rą^ Tam 
ras surengė vakarėlį su už- jaunuoliui atkalbinėtojai pa

sakojo, kad jų choras turi daU 
giau merginų, tai vaikinas! ga-> 
Jės jame turėti geresnį laiką; 
o kaipo sugabiam1, dargi mu
zikantui, , tai siūlo jam progas 
jų tcįhoreį pasipinigauti ir t.t. 
Atkalbinetojai, žinoma, turė
jo mintyje, kad tas jaurtuolis, 
eidamas iš mūsų choro, nusi-

GREAT NECK, N. Y.—Pir- 
myn Choras yra nutaręs va
žiuoti į “Laisvės” pikniką 

4 Philadelphijoj rugsėjo 3 d. 
Dabar tik reikia koncentruoti 
važiuotojus iki pageidaujamo 
skaitliaus.

ę Bet bedąrbiai jau ne sykį 
girdėjo prižadus, kad tik nėsi- 
Ąrganizuotų. Tačiaus, - kaip 
tik bedarbiai pasisklaido kas 

tsau, o ne organizatyviai rei
kalauti, taip greitai su jais ir 
nesiskaito Relief ofisas. Dar
bų bei pagelbos retas kas 
gauna, o ypač nevedusieji pa
likti tiesiog badu mirti, nes 
jiems jau ir blogiausiame at
sitikime neskiria jokios pagel
bos.

Todėl kitokios išeities nėra, 
khip tik stoti r Bedarbių Tary
bą ir stipriai vesti kovą už da
vimą darbo arba pašalpos vi- 

(siems be skirtumo bedarbiams, 
į Nes žiema artinasi ir gyveni- 
|mas dar labiau pasunkės, jei
gu

kandžiais. Nors rengta ant 
greitųjų ir garsinta be plaka
tų, o - dargi tą vakarą lietus 
lijo, tačiaus publikos buvo pil
na svetainė.. Nuo vakaro likę 
ir pelno delei ’choro j5>alaikųy> 
mo.

Pas mus vietinis sklokinin- 
kų (pruseikinių) čyfas sten-;ves su savimi ir kitus jaunuo

lius į priešdarbįninkišką cho
rą. Bet mūsiškis jaunuolis su
prato nešvarius jų ; tikslus ir 
atsisakė ^toti i jų chorą.

Tai matote, draugai, kur

giaai ardyti mtfsų darbininkiš
ką chorą del klerikalų naudos. 
Tai sklokos politikierius Pj 
Balsys. Jis daro taip, kaip jo! 
kolegos Butkai ir Pruseikos. i
Jau pertoli nuėjo nuo tikro mėgsta sandarbininkaūti sklo- 
darbininkų judėjimo, kad ne-, kininkai, —kad tik griauti 
juČiomis įsėda į darbininkų ne- mūsų darbininkiškas organiza- 
prfetelių fašistinį vežimėlį. [cijas, jie dedasi ir su

Dalykas štai kame. Neper-1 priešais darbininkiško 
senai čia klero-tautininkai suomio, 
rado “naują žemę” ir suorga- ---------
nizavo Rymo Katalikų Federa
cijos kuopą, o prie to ir savb niame susirinkime 
chor^, kad tik pakenkt mūsų daug organizacijos svarbių da- 
gyvuojanČiam Pirmyn Chorui, lykų. Apart kitko, nutarė pa
jų tikslas tai atkalbinėti iš siųsti vieną delegatą į prieš- 
mfteų choro jaunuolius ir trau- ! karinį kongresą, kuris įvyks 
kti juos prie kunigo choro. Ke-;New Yorke. Taipgi kuopa da-' 
lėtą jaunuolių jiems pavykoro vajų už gavima daugiau

Streikuoja odos ir avies kai
lių darbininkai, vadovybėje 
Adatos Darbininkų Indhstrinės 
Unijos. Visos šapos, kuriose 
yra ši unija, nedirba; bet yfit 
kelios, kurios nepriguli prie 
šios 'unijos ir skebauja; tos 
kelios skebšapė's1 labai ' kenkia 
Streikui. Unijinės -gi' šapos 
nesutinka pakelti algas, kol 
visos šapos nepriims šios uni
jos. Mat, skebšapės daro dar
bą už pigiau ir kenkia uniji
nėms šapoms, daugiau mokan
čioms už darbą.

Streikuojantieji darbininkai 
pikietuoja skebšapes, bet ne 
taip pasekmingai. Kitos/ bur-

šymą kodekso $5, tai ir po 
pasirašymo gauna $5. O kat
ras gaudavo $3, tai ir dabar 
gauna $3. Tai ve kaip darbi
ninkus sumulkina, tai tik vie
ną pavyzdį paduodu, o tokių 
atsitikimų yra ir bus šimtais.

Tuomet darbininkai supra
to, kad jie buvo prigauti, to
dėl turėjo stoti į kovą prieš 
išnaudotojus ir prigavikus ir 
jau nustos tikėję į Roosevelto 
“prosperity” sugrąžinimą, ku
riuo lengvatikiai darbininkai 
buvo pasitikėję, dabar jau su
prato, kad be kovų nieko dar
bininkai negali lairpėti; tik 
organizuotai ir kovingai darbi
ninkai atmuš ir sunaikins ka
pitalistų supuvusią sistemą.

pasitiko su didžiausiomis iš- ręivių (r' kraują1 (lieja Mo 
kilmėmis. Tuo tarpų ta pa-, roęco žmonių 
ti Francijos valdžia turi pa
siuntus 25,000 ginkluotų, ka-

Nekurie darbininkai džiau
gėsi, kad bedarbė jau mažėja 
ir trumpu laiku išnyks. Bet 
kodėl jūs taip sakote? Ne
jaugi jūs neskaitote jokių laik 
raščių. Jei netikit į radikališ- 
kus, tai skaitykit buržuaziš- 
kus laikraščius. Vistiek pa-

ti ir remti šį didelį darbą. Au- | matysit, kad bedarbė didėja, 
kokit, kiek galit, pinigais ar
ba valgiais.
kiai, kurie nedirbate, vaikš
čiokite po krautuves ir rinkite 
streikieriams valgių. Siųskite 
aukas šiuo 
Trades 
Union, 
Boston,

• • >_io ne mažėja! Aš skaitau vi- 
Ypač bostoniš-1 šokius laikraščius ir nei vie

name nematau, kur ir kaip 
laikai gerėja.

Aš matau net iš buržuaziš- 
kų laikraščių, kad laikai blo
gėja, o ne gerėja. Štai pa- 
v^zdis ir faktai, kad plieno 
išdirbystė smarkiai pradėjo 
smukti žemyn.

Į
Chicagos plieno išdirbystės 

nupuolė nuo 53 iki 47 nuošim
čių, Pittsburgho—nuo 49 iki 

nuoš., Buffalo—nuo 57 iki

Telephone, Evergreen 6-5310

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga jsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Lyros Choras pradėjo 
mokas: progresuoja neblogai 
su dainavimu. Kadangi drau
gė D. Zdaniutė-Judzentavičie- 
nė nesigaili energijos mokini
mui, tad geriau ir sekasi su- 
dainuot, negu prie pirmesnio 
mokytojo. Net ir dainininkai 
dabartiniu laiku ramiau už
silaiko laike pamokų; tas pa
girtina.

Lyros Choras rengia pikni
ką 27 d. rugpjūčio-August, 
Laud eman Grove. Parke.

Choras duos gerą programą. 
Tikimės, kad bus ir Wilkes 
Barrių Merginų Oktetas. Šo
kiam bus gera orkestrą.

Vietos ir apiel.inkės lietu
viai, dalyvaukite šiame paren
gime, nes jau sezonas vasari
nių parengimų baigiasi, Tu
rėsime progą praleisti smagiai 
laiką šiame piknike.

Kaip kurie draugai pasiža
dėjo būti piknike iš tolesnių 
kolonijų, kaip tai, iš Readingo, 
Wilkes Barrių ir Minersvillės.

KELRODIS: Iš Shenandoah 
važiuojant N. Main St. (Route 
142) nauju Ringtown keliu, 
nuvažiavus į pakalnę, prie 
pirmos gazolino .stoties po 
kairei pikniko vieta.

Rengėjai.
(199-200)

45
51 nuoš., Cleveland—nuo 67 
iki
nuo 46 iki 45 nuoš., Wheeling | 
distrikte—nuo 85 iki 80 nuoš. 
Ir pietų valstijose sumažėjo 
nuo 75 iki 54 nuošimčių.

Tai ve, kaip Rooseveltas pa
gerino darbininkų gyvenimą.! 
Na, tai kaip, darbininkai, ar! 
jau apsiį^įaugėt su mėlynu 
vanagu, kurio taip laukėt ran
kas iškėlę? Ar jau pažinsit sa- 

|VO priešą kapitalizmą, kuris 
'daug žadą, bet nieko neduo
da. Jau laikas būtų darbinin
kams pažinti ir atskirti gerą 
nuo blogo, ipelus~nuo teisybės. 
Nereikėtų darbininkams leisti 
save apgaudinėti tokiems blo- 
feriams, kaip “Keleivis” ir 
“Naujienos,” nes tokiuose gel- 
tonlapiuose nieko daugiau ne
rašo, kaip tik “geri laikai” 
auga, kai ant mielių. Bet kur 
ir kiek darbininkų gavo dar
bus, tai jie nerašo, nes jie pa
tys nežino.

Tokie geltonlapiai, tai tik 
vaikams skaityti, o ne susipra
tusiam darbininkui,. kuris at
jaučia gyvenimo sąlygas.

Rakandų Darbininkai Išėjo 
I J Streiką

Iš 14 dirbtuvių, su viršum. 
400 darbininkų išėjo į streiką, 
reikalaudami algų pakėlimo. 
Darbininkus mėlynas arelis ne
užganėdino, kurį darbininkai 
mato dirbtuvėse, ofisuose ir 
ant darbdavių automobilių-;

Darbdaviai čia gudriai su
manė, kaip darbininkus, .pri“ 
gauti?7 ^Rakandų kompanijos 
čia mokėdavo darbininkams. 
$5 už tam tikrą darbą, arba, 
sakysim, už kelis kavalkus, bet 
kuomet rengėsi pasirašyti Roo- 
sevelto NRA, tai prieš pasira
šymą kodekso nukapojo algas. 
Katram darbininkui mokėda
vo $5, tąi tam nukirto iki $4; 
o katram mokėdavo $3 už tam 
tikrą darbą, tai tam nukirto 
iki $2.

O kuomet priėmė Roose vel
yto filaną, pasirašė kodeksą.

Kapitalistiniai didlapiai 
vaikam skaityti yra netinkami, 
nes jų sensacijos dar jauniems 
vaikams galvas apsuka. Pas- 
kjaus sunku iš jų galvų išmuš
ti tas buržuazines iliuzijas. 
Vaikam reikia duoti “Pionie
rių” ir panašią literatūrą, ku
rią jiems paruošia darbinin
kų organizacijos.—Red.

Judošių Išmetė Laukan 
iš Kom. Partijos j <

Komunistų Partija prane
ša, kad tapo išmestas lau
kan tūlas1 Harry Schultz 
.(alias Matt Gerspacher), 
kuris buvo įsiskverbęs į par
tiją Spokane, Wash. , Pasi
rodė, jog jis yra judošius— 
valdžios šnipas ir provoka
torius'. Partija pęrsergsti 
darbininkų o r g a n i zacijas 
saugotis nuo to niekšo.

žuazinės unijas lenda ir mėgi- tuomet darbdaviai 'gavo mėly- NokultllS ŽfflOD6S
na kenkti pirmeiviškai unijai, ną arelį, kdipo ženklą, < kad _ ____

šitokį dalybą vesti yra sun- pildo Roos.ėveltb įsakymus, ar-
su - valdžia.

' j 'liukatiotas EraMCU°n
Reiškia^ katras darbi- Ms SMi Mahomed. Franci-

nes daugelis str.eikuojan- ba kooperuoja su valdžia. Ičių darbininkų neturi jau ko Tuomet sugrąžino '
valgyti ir nežino, kada sugrįš algas.
dirbti. Visi tad turime geibė- ninkas gaudavo prieš pasira- jos valdžia šitą kraugerį

Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie moterų at
liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.

Joj aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 
kova, čia rasitę Žinių^apie pasauliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jų darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamos caro žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame kare ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

Knygoje yra keletas davinių iš Lietuvos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas.

Knygos kaina 25 centai. Platintojams imant nemažiau 
5 kopijų duodame 25% nuolaidą.

Visa kita mūsų literatūra vaj'aus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą. 
Reikalaukit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialist

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy 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.< >

< >

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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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Dalyvaukim 
; Rinkimu

Raudonyją Streiky Banga Kas- 
i i* a_ _ _ r

- NEW YORK. — Darbinin- 
kai ir revoliucinio judėjimo 
pritarėjai skaitlingai suvažiuos 
į Raudonųjų Rinkimų pikni
ką sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., Pleasant Bay Parke. Pra
kalbą sakys drg. Robert Mi- 
bor, komunistų kandidatas į' 
iniesto majorus. Darbininkiš- 

' ki chąral, į4aih|os teatrinės ir 
proletarihid *spoVto organizaci
jos pateiks puikią programą. 
Įžanga tik 25 centai.

Nuvažiavimas: IRT subve, 
įelham Bay linija iki Zeregą 
Avė.; nuo čia busai paims į 
pikniko vietą.

Rinkimų kampanijos komite
tas atsišaukia, kad visi, kurie 
paėmė dėžutes dešimtukiniam 
rinkimui aukų delei komunistų 
rinkimų finansavimo, tuojaus 
sugrąžintų rinkliavas su’ dėžu
tėmis į tas vietas, iš kur dė
mutės gautos.

Dalyvaukite rinkimų pikni- 
, ke, finansiniai remkite Kom

partijos rinkimų vajų, per ku- 
r| darbininkai žadinami ir or
ganizuojami kovai už savo rei
kalus, ne vien tik balsavimui 
Už savo klasės kandidatus.

Brooklyne dabar 
150 ididesnių bei 
streikų. Streikuoja 
darbininkų vien Kahn 
Feldman tekstilinės dirbtuvės 
ant Suydam St.

Lietuviai darbininkai turė
tų rytais padėt štreikieriams 
dirbtųyę pįkietuoti, . Į

Net “rįaijy jNievps” ; stebisi^ 
kaip kyla nauji streikai.
' Dabar gręsia dideli streikai 

pieno išvežiotojų, maliavotojų, 
diržų darbininkų, drabužių 
valytojų ir dažytojų, lėlių ir i 
žaislų darbininkų ir kt. 
prieš nuolat blogėjančias 
lygas.

Protestas prieš Daily News 
del Negrų Šmeižimo

NEW YORK. — Harleme 
per masinį mitingą buvo iš
rinkta komisija iš baltų ir ne
grų darbininkų protestuoti 
prieš “Daily News” už tai, 
kad**šis laikraštukas jidkUšė 
melą, būk “ už merginos ža- 
ginimą” Alabamoi 'nulynčiuo- 
ta trys negrai. Komisiją nu
ėjo į “Daily News” ofisą ir 
reikalavo atšaukti “žaginimo” 
šriieižtąp.o kad ne, tai bus pa
skelbta boikotas prieš “Daily 
News.”

Bombos Eksplozija
NEW YORK. — Tenemen- 

tiniame^Tiame W. 28th St. 
sprogo bomba, nežinia keno 
p’adėta, išnešdama langus, bet 
nieko nesužeisdama. Policija 
daro provokatoriška spėjimą, 
/būk tai streikuojančių siuvėjų 
darbas. 

Ufe....,,----------------------------------

eina apie 
mažesnių 
apie 900 

and

Industriniai Sukiiiasiu- i pačią kapitalistų tvarką.

viai Negrįžta Dirbti 
Be Laimėjimų

kon-

d ręs
ti žsL

prieš

Aido Choro ir East New 
Yorko 3 Kuopų Bendras 
Išvažiavimas ’

Aido 'Choras ir 3 East New 
Yorko kuopos bendrai rengia 
didelį išvažiavimą šį nedeldienį, 
rugpjūčio, (Ąugust) 27 dipnį. 
Forest Parke.

Bus gera programa, žaislai, 
diskusijos ir kiti pamarginimai.

Visi skaitlingai atsilankykit 
paremti šias organizacijas.

Rengimo Komisija, >

Tai. 
są-

_________;-------------------------

Pavyzdžiai “Gerovės”
Sulig NRA Kodekso

STATEN ISLAND. — Pa
gal Roosevelto kodeksą, skal
byklų darbininkai turi gauti 
ne mažiau, kaip 27 ir pus^ 
cento valandai, bet' šičia temo
kama tik po 25 centus.

BROOKLYN. — 450 strei- 
kierių Mutual Sunset Lempų 
Kompanijos pereitą savaitę 
kreipėsi į NRA valdybą, kad 
ateitų ir patirtų, jog bosai 
anaiptol neduodą darbininkam 
tiek, kiek nustato NRA. Gavo 
atsakymą: “dabar dar netu
rime laiko.”

NEW YORK. — Kurie suk- 
niasiuviai (dresmeikeriai) su
grįžo darban 'pagal streiko 
“sutaikymą” per policijos ex- 
komisionierių Whalena, ILGW 
unijos vadus ir bosus, atrado, 
kad vėl turi dirbti tokiomis 
pat sąlygomis kaip pirma. Pa
sirodė, kad sutąrtis nepaliečia 
darbininkus, dirbančius 
traktorių šapose.

Antardienį per masinį 
meikeriu mitingą grūste
grūdo Cooper Union svetainė. 
Eiliniai streikieriai smerkė IL 
GW vadus. Priimta protesto 
refz-oliu'cijla, kad popierinė su
tartis padaryta ir streikas at
šauktas be jokio užklausimo, 
ar streikierės ir streikieriai su 
tuom sutinka ar ne.

Industrinės Siuvėju Unijos 
nariai-streikieriai pasilieka sve 
tainėse, neina dirbti, kol nėr 
darbininku komitetų derybas 
su bosais bus dresmeikeriams 
nustatyta tikrai pakeltos algos 
ir sutrumpintas darbo laikas. 
Viename atsitikime jau pada
ryta sutartis su žymiais algų 
pakėlimais. Kovingos derybos 
Industrinės Unijos atstovų, su 
darbdaviais eina Union Squa
re Hotelyje. 4th Avė. 'ir 15th 
St., New Yorke.

Valdininkai vėl Pasiro
do Gengsteriy Patronai

prokuroras 
vardus pen- 
politikierių, 
jie! yra pa-

8-nių Šeimyna Maitinosi per; 
Metus Sugedusia Žuvim ■

NEW YORK. — Bedarbių 
Parfomčukų šeimyna, vyras, 
moteris ir 6 vaikai, nuo 2 iki.. 
12 metų amžiaus, pe,r ištisus 
metus maitinosi Sugedusia žu
vim iš Fulton Marketo. Kartais 
atliekamos žuvies gaudavo 
nuo pardavinėtojų, bet dažnai 
turėdavo numestą, pasmirdu
sią žuVį imti. Motina dirba 
kaip džianitorė, už ką gauna 
palaikius kambarius ir dau
giau nieko. Vienas vaikutis 
valo gatvėj čeverykus ir pa
sidaro apie. 40 centų per dieną, 
už ką mažiausiem kūdikiam 
perkama pienas. Nuo tokio 
žuvies maisto pradėjo vaikai 
alpti, kristi viduj ir ant šali
gatvio. , Tik tada artimas 
Beekman St. ligonbutis paėmė 
vieną vaiką; o šiaip visa šei
myna dar negauna jokios pa
šalpos.

PAVARĖ IŠ DĄRBO Už
UNIJĄ ( ■

NEW YORK. — Fifth Avė. 
busų kompanija xpavarė šešis 
darbininkus, kuomet sužinojo, 
kad jie organizuoja darbinin
kišką uniją vietoj kompanič- 
nos.

NOTICE is hereby givep thąt License No. 
, N. Y. A-692 bas beįn issued to the 
undersigned to sell beer land wine at retail, 
under Section 76 of the Alc<^holib Beverage 
Control Law at 638 Carroll Str., Kings 
County, New York j State.».

MICHELE TALLARICO
638 Cairoll- Str.L ■ Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
. bročkIYn, įč Y. , j 

' ALbLb 1 kp.. siisirinkimas įvyks! 
ketvirtadieni, Ž4 rugpj., 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje,*46 Ten Ejfckj 
iSt. šis susirinkimas yra svarbus,, 
ries bus nominacijos ■ Pild. Komiteto 
ir *kitų svarbių ‘reikalų yra. ' Būtinai 
visi nariai atsilankykite.

K. D.
• . - >(197-199)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERIS prie 

gasolino stoties biznio <fgas filing 
station,” nauja vieta, 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' V.

Highland Ave.,Podziunas, 354 
Kearny, N. J.

(194-199)
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<!>
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

I

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
4' Pabandykite!

. SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, i j “Laisvės”' Name

Brooklyn, N. Y.

<!>

<!>

<!>

<!>

<!>

<!>

Laisvė Gaunama ant 
i Sekančių Stočių 
i ; |

i ! i yi ? < i . , i

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

New Yorke:
> . .

Allen ir Canal St.
Bowery arid ’ Delancey Street 
Bowery and 1 Houston Street 
$rd t Avenue and 14th Street 
Chatham Square - - ‘ • 4'
Desbrossęs and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street 
< ' •' ' ‘ ; ; » * » I - U

:-------------------------
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KRAUJO SPECIALISTAS
• < Gydau ūmias Ur ;chroniškai v/r^ ir 

, , moterį, litras 'kraujp ir. odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo 

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

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

naujon vieton, 
po numeriui 
512 Marion Št.,'l 
kampas Broad-; 
way, Chauncey; 
Street stotis. 
Brooklyn, N. Y.^ 

Naujoj vietoj 
studija daugi 
geriau įrengta, j 
todėl paveikslai 
padaromi kuo-; 
puikiausi. ’ ;

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway I 

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

Sergančių Vyrų ir MoterųIŠRANDAVOJIMAJ
PASIRANDAVOJA

PARSIRANDAVOJA 6 labai geri ir 
parankus kambariąj. Yra visi Ren
gimai pagal paskutinę madą. Kam
bariai randasi geroje vietoje, 312 
Milford St. East New v Yorke, 
Randa nebrangi/ Galite kreiptis bi- 
lia laiku pas savininką pp Antrašus 
499 Milford St.j Brooklyn, N. Y. 
| ' ’ (194-199)

■ ... *' 1 <n . 4 ..... ------------ r

Chroniškos Ligos Gydomos
Šiandien ateiki- 

te delei savo svei-1 katos ištyrimo, o' _Į jums bus išaiškin- iCSi ^a’ kaip jūs fiziši- 
kai stov’te-

Od°s Nušašėji-
/ mai, Nervų Ligos, / 

Abel nas Silpnu- 
mas, Skilvio Žar- 

' nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

i Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

I DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Visiems Priklausančiu 
jirie Bendro Fronto Or

ganizacijų Atstovam 
" ! ’ I ' ’ i' ■ t >

šį penktadienį bus visų or
ganizacijų atstovų ,. Ditjžipjo 
Komiteto susirinkimas, ' 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj.
f' Tad visi atstovai turite^ į4a- 

kąd . jiems skaičiuje ir republikonų vadas , lyvauti—bus dienotvarkėj^ 
j penktame distrikte, Wm. Rey- svarbus klausimas, šaukimas 

antros bendro fronto konfe
rencijos.

NEW YORK. - Jungtinių 
Valstijų distrikto 
Mtedalie paskelbė 
kių demokratų 
kaltindamas, k'ad
tronai gengsterių, visokių pik
tadarių šaikų, raketierių ir kt. 
Tarp paskelbtų yra buvęs mies 
to valdybos natys James Hi- 

___ _________^es, vadas 11-to rinkimų dis- 
Bet pAšto darbi- trikto; dabartinis valdybos 

ninkams - piavaduotojams te- narys Wm. Solomon,1 17-to 
mokama tiktai $6 į savaitę, ir j distrikto lyderis'; aldeWnanas 
generalis pašto viršininkas . David Mahoney ir kt.' Tame 
Farley pareiškė^ 
nebus alga keliama._________ j

NEW YORK,,—Su įvedimu nolds. ‘ ' 
NRA šeimyniškiems bedar
biams,. turintiepis pašalpinius 
darbus, numušta mėnesinis už
darbis nuo $45 iki 40.50.

NEW YORK. — Baltimore 
Kotelio maliavotojAi pirmiau 
gaudavo $27.50 algos už 44 
valandų darbo savaitę. Įvedus 
Roosevelto planą, jiems dabar 
temoka $23 už 48 valandas. 

Ar dar neaišku, kaip Roo- 
seveltas su NRA “gerina” dar
bininkams būklę ?

'NEW YORK. — Ant cen- 
tarlinio pašto: iškelta Į4RA vė
liava su mėlynu vanagu ir su 
parašu; kad • !“mes 1 atliekame 
savo dalį.” ’

Bet Medalie dar neskelbia 
vardus aukštesnių valdininku, 
kurie globoja gengsterius ir 
raketierins. Pats Medalie an- 
dai panaikino bylų prieš dide-' 
Ii vagišką Wall Stryto bankie- 
rių.

Purvinas Bedarbiam Darbas 
prieš Siuvėjus

PA.ĮIEŠKO JIMAI
PAJIEŠKAU karpenterių: Tony Mar

cus, 523 Evergreen Ave., Brook
lyn, N. Y.

Važiuok j “Laisves” Pikniką!
PHILADELPHIJOJE

IŠ BROOKLYN© EIS 4 ĘUSAI . /
M ' . v, ' r , |

Nuvažiavimas Ir Parvažiavimas Kainuos:

; VIENAI YPATA1 $1.50, PORAI $2.59
‘ IŠVAŽIUOSIME 9-tą VALANDĄ RYTE
i i r ’ i • i > » •

Draugai! šiepiet važiavome busais du kartu į New 
Jersey, trūko vietų, daugelis grįžo atgal.' Važiavome 
į Wilkes Barre, trūko vietų, daugelis labai apgailesta- 

" vo, kad negalėjo nuvažiuoti. Kodėl:trūko vietų busuo- 
se? Todėl trūko, kad draugai nesiregistravo važiavimui 
iš anksto. Rengėjai negali samdytis busų be užtikrini* 

. nimo kiek yra norinčių važiuoti.., , ;
Į Philadelphiją pasisamdėme 4 busus ant tokių išlygų, 

jei iki 26 d. rugpjūčio susiregistruos pakankamas skai** 
čius norinčių važiuoti,’ leidžiame visus. ’Bet jei tiek ne
bus, tai po 26-tai dienai turėsime atsakyti tiek busų, 
ant kiek truks pasažiąrių. Todėl prašome draugų re
gistruotis be jokio atidėliojimo. Turėsite sau užtikri
nimą ir palengvinsite transporto komisiją.

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

kite būti prisirengę jame dalyvauti.
r ‘ t , i j < ■ , I < ■ '■ ,

Norintieji busais važiuotu de( užsiregistravimo kreip
kitės į “Laisvės” ofisą, 46 Tėti Eyck St. Brooklyn, N. Y.

K
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NEW YORK. — Keturiems 
desėtkams bedarbių, turinčių 
prieglaudą Bowery YMCA, 
buvo duota darbas dalinti la
pelius, kuriais bjauriai šmei
žiama revoliucinė Siuvėjų Uni- 

'ja. Už tą darbą buvo skiria
ma 75 centai, bet tarpininkai 

.pasiėmė sau po 60 centų, taip 
kad dalintbjamš teliko tik 

i 15 centų.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Slapinimosi 
organų; Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. . Patarimai Daktarų- 
Specialistų visoje ligose. '
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
NedėliOmis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue
Pasitarimai ir egzaminavimas sooo 

■su X-Ray

BROOKLYN LABOR LYCEUM
po

Areštavo Žvėrį Policistą
CONEY- ISLAND.—Tai bent 

vienas policmanas areštuotas 
už žvėrišką pasielgimą; su be
darbiu. Laikomas po $500 
kaucijos; Ta!g melynsiūlis, var
du R. TTezza (užtiko' benamį 
Nathaną Adlerį,’ 45 metų am
žiaus, be j ieškanti Vietos atsi
gult palei Kings Highway vieš
kelį. Policipanas suskaldė be
darbiui galvą ir grūmojo nu
šauti. Užpultasis išsitraukė 
kišeninį peiliuką, kad gintis.

Kada fcolicmanas atvedė be
darbį su aprišta galva į ma
gistrato Malbino teismą, tei
sėjas paliuosąvo t bedarbį, o 
areštavo budelį policistą. Tai, 
žinoma, ne įš geros širdies del 
bedarbių. Kai kurie teišėjai 
jau mato,. kad panašūs.nesu
valdomi pMiicįjosį žV&rišicumai 
kursto bedarbius ir dirbančius

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės- del BaĮių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau- 

; šiaip : įtaisymais, Keturios bo- 
lių alleys'. ' " ‘ ’

. f j KAINOS. PRIEINAMOS . ;
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

molhB barber Shop
IR BEAUTY I’ARLOR 

Pirma buvo’578 Črand St.‘, Brook- 
ly, N: Y., dabar perkėlė ant

447 GRA NI) ST.' ' ' 
Prieš. Republic ’ Teatrą

ĮlOULi
' i

X5C5-

J

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. < i

Pranešame, kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

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

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

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

... ipr.'y1 ....
Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šeririenis* ir palaidoja tin

kamai i/ už prieiriamą kėmą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalaih. '
402 Metropolitan Avenue 

’ (Arti Marcy Avenue) 
įBRęOK^YN. iN.^Y.

. v fevergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS '

GENERAL CONTRACTORS >
' . / Carpentry, Painting 

Art Decorating »'
' | Pertai sdiWe- sentis ‘narrWs ir buda- 
vojame naujus. Perbudavojame iron- 
tus, Sudedame durįs ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Stręet
Brooklyn, N. Y. ir<

Evergręen 7-8738

188 South 3rd Street 
/ 5 * į ^oddyn, N. Y.

į

NOTARY 
PUBLIC

mmmm mjiIOimmIOimjUOuC

TEL. STAGG^ 
2-5043

(NCMATHEW P. SALLAS 
(BIEL6USKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSU -ĮSTAIGA ATLIEKA w SEKANČIUS- DARBUS: 
, MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISUj»ALIU,* IR ČIA 

PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI V LIGONINI IR. I 
I PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS( 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽJA„ VIETĄ SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI/-

t - u 1 iVISAIS TAIS f REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
’ KUdGERlAUŠlAI JRATARNAUSIM. i ' i ‘ ...

. MUSU RAŠTINE ATDARA ^DIENĄ IR’ NAKT(/ MŪSŲ.
TELEFONAS NIEKAD ‘NEMIEGA. H . x ‘ H

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

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

. - arti Grand Street
Telefonai Evergreen 6-3959 

iki 4 kas dien, se redo m s ir subatoms 
iki 7:10 vah vakarais.

į, FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas ■. 2Srd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

f

r

ryto
NEDfiLIOMia

Nuo 10 iki 12 vai. iŠ




