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SUKILO VISI 
GYVENTOJAI

Pietinėse valstijose šiemet 
farmeriai buvo apsėję medvilne 
(bovelna) apie 40,000,000 akrų. 
Oras buvo labai gražus, tuo bū
du medvilnė puikiai užderėjo. 
P latūs laukai kaip kokia gražia 
balta marškone užtiesti. . .

ROOSEVELTAS PAS NA-į 
CIONALĘ GVARDIJĄ
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KRISLAI
Istorinė Beprotystė.
Dievas Pavėlavo.
Mulas ir Rooseveltas.
Teroras prieš Nepaklus

niuosius.
Be žodžio ir be Teisių.

Rašo KOMUNISTAS

Ne stebuklai, bet tikra tiesa, 
kad net 10,304,000 akrų tos pui
kios medvilnės tapo suversta po 
juoda velėna, sunaikinta. Dau
giau kaip vienas ketvirtadalis I 
visos medvilnės sunaikinta. Ir 
sunaikinta pagal Roosevelto val
džios įsakymą! (
4 Beprotiškas darbas, žinoma. 
Bet pats kapitalizmas virto di
džiausia beprotystė. Miestuose 
milionai darbininkų ir jų šeimy
nos neturi žmoniškų drapanų, o 
valdžia naikina laukuose puikiai 
užderėjusią medvilnę, kad liku
sios medvilnės kaina būtų aug- 
šta!

Kuomet milionai akrų medvil
nės jau buvo aparta, apversta, 
atsikėlė “iš miego” kai kurie ku
nigai ir pradėjo gąsdinti praga
ro bausme už naikinimą “dievo 
produktų.” Bet vargšai pavė
lavo. Joks dievas apverstos 
juoda žeme medvilnės nebepri
kels! Ten, kur dar taip nese
kai, buvo gražūs laukai, šian
dien juoda aparta dirva.

Nelaimingas pietų mulas dau- 
■ giausia pyksta. Jeigu jis ga
lėtų kalbėti, daug, labai daug 
ko jis galėtų pamokinti Wall 
Stryto prezidentą Rooseveltą! 
Šiuo laiku jis galėtų ramiai il
sėtis, bet tik todėl, kad kapita- 
Hzmas supuvo, jis turi vėl arti, | ]erį0 valdžia nukapojo gal-
vėl traukti plūgą, vėl prakaitą 
lieti baisiam karštyje.

Tai viena jb nelaimė. Kita— 
pavasarį farmerys reikalavo, 
kad jis eitų tuščia vaga, kuomet 
medvilnė buvo vagojama. Bo
tagu mušė, jeigu mulas sulaužė 
prisakymą ir susivyravęs koją Į 
užkėlė ant augančios medvilnės 
ir ją numynė, 
šas mulas turi eiti kaip tik ten, 
kur medvilnė! Ir gauna botagu

San Diego, Calif. — Dak-j 
’. Ęet <Labar varg- įarė Virginia Wilson, 36 me-

nugarą, jeigu nepataiko, jei- r°s, nudūrė Dr. Ani- 
gu nukrypsta į tuščią vagą! Iš- j ta Muhl ir sunkiai sužeidė 
naujo jis turi mokintis! Turi; pastarosios tarnaitę, 
išmokt padėt kapitalistams nai
kinti turtus, naikint civilizaci
ją ir kultūrą!

Farmeriams už sunAikintą 
medvilnę užmoka Roosevelto 
valdžia. Duoda nuo $6 iki $7 
už akrą. Viso bus išleista, $120,- 
000,000. Del sunaikinimo javų ! 
O tą milžinišką sumą turės su
mokėti miestų žmonės formoje 
augštesnių kainų už drapanas, 
audeklą ir t. t.

Fašistų Demonstracija

BERLYN. — Prie

Užmušė Tris JaunuoliusVaikų Paralyžius

'Trys Milionai Benamių

Kaip su vargdieniais? Kaip 1 
su tais milionais pusininkų 
juodveidžių! Well, niekas jų ne
klausė, kaip jie mano. '

, Bilbao, Ispanija.—Susidū
rė du žvejų laivai. Nelai-i 
mėje žuvo 11 žmonių. \

Alytus. — Autobusas, ku
ris vežė valstiečių ekskur
sijų, įgriuvo į griovį, nelai
mėje sužeista 22 ūkininkai.

SHANGHAI. — Geltono
sios upės potvyniai pavertė 
benamiais tris; milionus 
žmonių. ■ > vakarinėj; dalyj 
Shantungo provincijos.

Kulautuvoje du buožės 
vaikai, gimnazistai, akme
nimis taip sumušė jų tėvo 
tarnaįtę, Jog ši nuvežta ligo
ninėn ir kovoja su mirčia. •

upes nu0 šmotų, uždirbdavo po 
Rhine ant Niederwald kalno dienaL 0 padienius pra- 
fašistai atidengė paminklų dėjo nesvietiškai spaust prie

Kijevas, Sovietų Sąjunga, 
klausė, kaip jie mano. Tiesa, čionai pribuvo francūzas 
kontrakte' pažymėta, kad abudu • Edouard Herriot su grupe 
—farmos turtingas savininkas1 savo draugų. Herriot pir- 
ir suvargęs pusininkas, turi su- į mįau buvo Francijos prem

jeru.

Iš sykio buvo atsiradę far- 
merių, kurie nenorėjo klausyti, 
buvo atsisakę pasirašyti kont
raktą deljsunaikinimo savo itied- ’ Sofia, Bulgarija.—Ant kal

no prie Gabrovo griausmas 
i užmušė 50 o?kų, bet piemuo, 
i kuris jas gaųė, išliko .gyvas

vilnės. Bet valdžios agentai su
mobilizavo chuliganus, kurie! 
nakčia atvažiavo su mašinomis * I 
ir trokais, išvažinėjo laukus, su-' . 
naikino farmerio medvilnę, už j ir sveikas! ji
kurią jis nieko negaus! To pa-! —r---- -r-
vyzdžio užteko. Kiti farmeriai i Bath, N., Y.__Ęugpjūčio
“geruoju” pasirašė Roosevelto 127 d, orlaivis užkliudė. elek-. 
valdžios kontraktą. frikinj draU> nelaim5je už.

mušta trys žmonės.

tikti, turi pasirašyti. Bet tai į 
tik apgavystė. Pusininkas iki i 
ausų prasiskolinęs savininkui, 
tai buožei. Kaip šis sako, taip 
turi daryti vargdienis. Jis ne
turi nei žodžio, nei teisių!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

HYDE PARK, N. Y. — 
Kad sudrūtinus militarizmo 
dvasių, prezidentas Roose- 
veltas aplankė Nacionalės 
Gvardijos Smith kempę. Su I 
juo buvo ir kiti valdžios šu-j 
lai.

ĮVAIRIOS žinios

Kauno klerikalų “Rytas” 
su džiaugsmu praneša, kad 
šiemet Smetonos valdžia sų- 

i šers arti dviejų milionų litų 
! kunigams ir davatkoms. Bus 
j išleista sekamai: 
j z Rymo Katalikams—1,402,-

___ , . x , Tr , .1 280 lt., žydams—116,510 lt.,
as mg on. Kadangi evangeiįkamš reformatams

valdžia perka nuo farmenų _33/760 ltJ evangelikams 
kiaules ir jas žudo, tai de-; ]iuteriams 64i000 lt., stačia- 
vymų metų amžiaus vaikas tikiams_46 000 sentikiams 
vardu Popple is S. D., pn-1 _62>960 lt; I karaimams 300 
siuntė prezidentui laiškų, R mahoraedams _ 2)4Oo lt. 
klausdamas, kiek preziden- į Bet tūkstančiai vargdie. 
tas duos uz jo paršą. pačiame Kaune gyvena

I didžiausiam skurde ir Sme- mis—60,000, sanitarinė mai-jj^g d,
Washington. — Faskelb-J tona jų nemato. .Mat, kuni- sto, geialų ii vaistų prieziu- ^iuoti skubinkitės užsiregis- 

ta, kad Amerikos Darbo Fe- gai ir davatkos yra valdžios ra 7,000, beturčių gydymas ^ruo^e Norime sudaryti net 
deracijos konvencija įvyks ramstis, o vargdieniai yra —60,000.deracijos konvencija įvyks 
spalių 2 d. • 

New York. — Advokatas j 
Arthur Garfield Hays pra-! 
neša, kad Vokietijos teismas I 
atsisako jam leisti ginti kal
tinamus komunistus Torg- 
ler, Dimitroff ir kitus.

Berlyn. — Kruvinoji Hit-

vas dar penkiems žmonėms 
—trims kriminalistams ir 
dviem politiniam kaliniam. 
Nuo to laiko, kaip Hitlerio 
diktatūra tapo įsteigta, gal
vos nukapota 32 žmonėm.

— >
tų amžiaus, netekus lygsva-

New York. — Manhattan 
pavieto 679 parkų darbinin
kams valdžia nukapoja al
gas ant 10 nuoš.

Atlanta, Ga. — Paduota 
apeliacija į valstijos augš- 
čiausį teismų prieš nuteisi
mų 20 metų kalėjiman drau
go Angelo Herndon, 20 me
tų amžiaus negro jaunuo
lio. Nuteistas už organiza
vimų bedarbių., ... , . <

SMETONOS VALDŽIA AUKOJA KUNIGAMS ’ 
1,728,210 LITU, KUOMET VARGDIENIAI

KENČIA ALKĮ, NETURI DUONOS PAVALGYT

CHINŲ RAUDONOJI ARMIJA VĖL MARŠUOJA i ■><"■“■ 
| PIRMYN, UŽIMA MIESTUS FUKIEN PROVING

PEIPING, Chinija.—Čio
nai Jungtinių Valstijų kon
sulatas gavo įsakymų nuo 
Roosevelto valdžios, kad 
Hunan prbvincijos valdžia 
stengtųsi paliuosuoti septy
nis katalikus misionierius, 
kurie randasi sukilėliu už
imtam miėste Yuanchow. 
Miestai randasi už 250 my
lių nuo Hankowo.

“NEPASIDUOKITE WHALENO TERORUI,” ŠAU
KIA TARPTAUTINIS DARBININKU APS1GYN. IŠ LIETUVOS

Jau buvo rašyta, kad New
Yorko distrikto NRA admi- kus demonstruoti ir pikie- 
nistratorius Whalen pareiš
kė, kad bus areštuojami pi- 
kietai, kurie bus prie NRA 
dirbtuvių. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas išleido 
atsišaukimų ir ragina darbi
ninkus nėpasiduoti šitam 
Whaleno teroristiniam žy-

500 Delegatų Cleve- 
lando Konferencijoj

CLEVELAND, Ohio.”— 
Darbo unijų konferencijoj 
dalyvauja penki šimtai de
legatų. Jie atstovauja daug 
revoliucinių unijų, unijų iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir neprikląusojnų. į Pir- 
, Ja i •

jtpps sesijos pirmininku bu
vo draugas James Ford, at
stovas nuo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos. Antrai se
sijai pirmininkavo Mušte, 
nuo konferencijos del nepri
klausomo darbininkų veiki
mo.

šios darbo unijų konfe
rencijos tikslas yra, kad su- 
simobilizuoti kovai prieš 
Roosevelto valdžios vergijos 
programų.

Smetonos priešai.
Tai dar ne viskas. Val

džia išleis šimtus tūkstančių 
litų nuodijimui liaudies pro
to. Štai “teologijos-filoso
fijos fakultetui paskirta į 
400,310 litų, evangelikų fa-( 
kultetui 90.950.” f

Tuo tarpu sveikatos rei
kalams bus išleista tik se
kamos sumos: Brooklyn, N. Y.— ’’Lais

ves” administracijoj jau yra 
Medicinos personalo kur-1 užsiregistravusių žmonių 

sai—14,000, kova su sociali- deĮ dviejų busų važiuotu į 
niais susirgimais 225/280, dienraščio piknikų, 
kova su limpamomis^ ligo-' įVy|<s philadelphijoj

Taip pat Jungtinių Vals
tijų konsulatai Fukien pro
vincijoj gavo įsakymų iš- 
krausyti visus amerikonus 
iš šiaur-vakarinės dalies tos 
provincijos, kur komunistų 
Rraudonoji Armija marguo
ja pirmyn. Gautas praneši
mas, kad komunistai paėmė 
miestų Wangtai ir traukia 
linkui miesto Yenping.

giui. TDA šaukia darbinin- 

tuoti, kovoti už didesnes al
gas ir geresnes darbo sųly- 
gas, nepaisant visų NRA 
grūmojimų. Nepaisant to, 
kad bosai gauna NRA ženk
lų ir išdeda lange, darbinin
kai niekados neišsižadės tei
sės streikuoti.

Dar Vieną Streiką Dar
bininkai Laimėjo

- BUFFALD, N.Y.^Wick- 
wire-Spencer metalo dirbtu
vės darbininkai laimėjo ko
va prieš bosus. Streikas tę-. 
sėsi vienuolikų dienų'. Kom
panija sutarty j prižada ne
persekioti darbininkų)^ ūž 
unijinį veikimų ir pripažįsta 
dirbtuvės komitetų, kurį iš
rinks patys darbininkai.

Streikui vadovavo Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indus
trinė Unija.

ST. PIERRE, Miq.—Šita
me Francijos kolonijos mie
ste sukilo visi gyventojai 
prieš uždėtus taksus. Frap- 
cijos valdžia atsiuntė du ka
riniu laivu ir užėmė neės
tų. Gatves saugo ginkluoti 
kareiviai

EXTRA!

kūns 
kugsė- 

Kurie manysite va-

keturis busus. Į abi pusi tik 
! $1.50 vienai ypatai ir $2.50

Maskva. — Raportai iš vi
sų Sovietų Sąjungos kam
pų parodo, kad 75 nuoš. ja
vų jau nuimta nuo laukų 
Darbas atliktas sėkmingai. 
Derlius visur puikus.

Cleveland, O.—Darbo uni
jų konferencijoj priimtas 
manifestas, kuriame sako
ma, kad “NRA darbinin
kams reiškia ne gerovę, bet 
padidėjusį vargų”.

1933 metų Smetonos val
džios budžete numatytos iš
laidos karo reikalams siekia 
49,000,000 litų.

Lietuvoje šiandien džiova 
serga 25,000 žmonių. Kas
met nuo džiovos miršta po 
tris tūkstančius žmonių.

Vabalninkas. — Valsčiaus Su didele demonstracija. Bu- 
iviršįnįnkai be jokio perser- Vo suvažiavę hitlerininkai iš 
gėjimo nubaudė beveik vi
sus valstieęius už “kelių ne- 
pataisymų”. Nubaudė ir 
tuos, kurie kelius taisė. Mat, 
valsčiaus valdybos grafte- 
riai pritrūko pinigų, tai 
baudos keliu lupa iš valstie
čių. . ’

Kaunas.—Rugsėjo mėnesį 
Smetonos tautininkų parti
ja turėsianti konvencijų. Su
važiavę ponai ir valdininkai 
tarsis, kaip sustiprinti Sme
tonos valdžios pamatus.

ROOSEVELTO VALDŽIA KERTA SMŪGĮ 
SUNKIOS PRAMONES DARBININKAMS; 
AUTOMOB. KODEKSAS PASIRAŠYTAS

WASHINGTON. — Po ii-! doti savo teisę pasirinkt, pa- 
gų manevrų ir blofinimų 
prezidentas Rooseveltas pa
sirašė kodeksų del automo
bilių pramonės. Dabar, pa
gal šitų kodeksų, bus su
formuluoti kiti kodeksai del 
sunkiosios pramonės. Todėl 
jis labai svarbus. Jau pra
nešama, kad anglies babonai 
pasiūlė panašų kodeksų, ku
ris, veikiausia, bus priim
tas.

Automobilių pramonės ko
dekse taip vadinamas NRA 
“darbininkam prielankus” 
punktas faktinai panaikina
mas. Nors sakoma, kad 
darbininkai turi teisę kolek
tyviai derėtis su bosais, bet 
tuojaus priduriama sekama 
svarbi frazė: “Darbdaviai 
šios industrijos gali panau-

HITLERIO TERORAS PRIEŠ KOMUNISTUS
rų. Kaltina priklausymte 
prie Komunistų Partijas. 
Mieste Laubane buvo masi
niai areštai.

Gi Breslau policija suare
štavo kelis buvusius vadus 
“Juodojo Franto”, kaltina 

Y.LS ZLL-L _ -ijuos paskleidime lapelių
reštavo 28 vyrus ir 10 mote-1 prieš valdžia.

BERLYN. — Kasdien ei
na masiniai areštai Vokie
tijos miestuose. Valdžia 
pradėjo terorizuoti moteris 
ir vaikus politinių kalinių. 
Berlyne darė kratas pas ko
munistų Pieck ir suėmė jo 
žmonų ir dukterį. Rem- 
shied Hitlerio policija sua-

Francijos Imperialistai 
Neapleisiu Austrijos

500 Darbininkų Streikas
Apie 500 darbininkų Dru- 

ras Daladier pareiškė, kad:ding Brothers Kompanijos, 
Francijos valdžia niekuomet 5th ir Master Sts., išėjo į 
neduos Vokietijai prisiju'ng- streikų. Reikalauja pakelt 
ti Austriją. Tai naujas pa- į algų 25 nuoš. Streikieriai 
grūmojimas hitlerinei Vo-I laikosi solidariai, pikietuo- 
kietijai. Girdi, “mes esą- ja masiniai sykiu vyrai ir 
me nusprendę Austrijai už- moterys.
tikrinti nepriklausomybę.”

PARYŽIUS. — Premje-Į

Pirm streiko dirbdavo po 
Į 3-4 dienas per savaitę.

Kompanija, įvesdama N- 
RA, nukapojo po $1.25 į die
nų tiems, kurie, dirbdami

visų Vokietijos kampų. Sa
koma, kad demonstracijoj 
dalyvavo apie pusantro šim
to tūkstančių žmonių. Kal
bėjo pats Hitleris ir pareiš
kė; kad Vokietija niekados 
nepaleis iš savo rankų kra
što Saar.

HACKENSACK, N. J. — 
Šiam miestelyje jau užre- 
korduoti devyni susirigimai 
vaikų paralyžium. Rugpjū
čio 27 d. staiga ta baisia li
ga susirgo Violet Olly^ 29 
nietų amžiaus ir randasi 
kritikškoj padėtyje.

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

laikyti, arba pakelti j aukš
tesnę vietų savo darbininkus 
pamatu jų industrinio tin
kamumo, neatsižvelgiant į 
jų narystė, ar nenarystė bet 
kokioj organizacijoj.”

Tas reiškia, kad valdžia 
garantuoja bosams teisę 
elgtis su darbininkais dirb
tuvėse taip, kaip jiems pa
tinka. Jokia organizacija, 
jokia unija nieko nereiškia, 
nes ji neturi teisės apginti 
darbininkų teises. Darbda
viai turi pilniausia teisę 
prašalinti darbininkų iš dar
bo, nukelti nuo augštesnės į 
žemesnę vieta, bei pakelti į 
augštesnę. Tad taip vadi
namų NRA “kolektyvių de
rybų” punktų paverčia į ab
soliutiškai tuščia frazę.

Philadelphia, Pa

paskubos. Darbininkai, to 
visko nepakęsdami, kad ir 
neturėdami unijos, išėjo į 
streikų.

Tų turėtų pasekt ir kitų 
išdirbysčių darbininkai va
dovybėje Darbo Unijų Vie
nybės Lygos, kuri veda tik
rų kova už algų paėlimų.

Ten Gyvenąs.

UXBRIDGE, Mass.—Rug- 
pjūčio 27 d. automobiliui už
važiavus ant geležinkelio 
bėgių, užlėkė traukinys ir 
užmušė tris jaunuolius. O 
automobiliaus ;liekanos ta
po nublokštos už 150 pėdų 
nuo geležinkelio.
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AR GALIMAS TARPTAUTINIAI 
ORGANIZUOTAS FAŠIZMAS?

Catered *8 secon class matter March 11 > 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N, Y., cnder the Act of March 8, 1879.

NESUSIŠNEKA
Andai fašistų ir social-fašistų spauda skelbė, kad Sovie

tų Sąjungoj 10,000,000 žmonių išmirė badu šią vasarą. 
Meį žinoma, sakėme, kad tai yra melas. Doresni ir šva
resni buržuazinių laikraščių korespondentai,' gyveną So
vietų Sąjungoj, taipgi paskelbė tai esant prasimanymu ir 
tiksliu Sovietų Sąjungos priešų melu! « \ { I > '

Matomai, priešai pamatė, kad niekas tai |ų-skaitlinei 
nebetiki; todėl dabar pakeitė savo' frontd. “Naujienos” ir 
“Draugas” (už pereitą šeštadienį), todėl, paskelbė, būk 
“4,000,000 žmonių mirę badu Rusijęj.” Vadinasi, šešiais 
millonais mažiau, negu.pirmiau būvo paskelbta!

Is kitos pusės, Vatikano “šventasis tėvas” andai, sako-

KELIONE APLINK AFRIKAkapitalizmas—karas; j eigų 
imperializmas—gadynė ka
rų (ir žinoma, revoliucijų), 
tai fašistinė imperializmo 
forma—gadynė pačių kru
viniausių ir atkakliausių 
karų (ir civilių karų).

“Toj prasmėj ‘tarptauti
niai organizuotas fašizmas’ 
negalimas.”

Bet tas, žinoma, dar ne
reiškia, kad delei to būtų 
mažesnis pavojus imperial 
listinio karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Priešingai, įsiver
žimo karo pavojus daug 
didesnis šiandien,, kuomet 
Vokietijoj įsisteigė fašisti
nė diktatūra. Sovietų Są
jungai šiandien didžiaitsias 
pavojus grūmoja iš tos pu
sės, kąd Vokietijos ____
tai, Anglijos konservatoriai 
ir Japonijos kraštutinieji 
militaristai i

Dabar ' bent kiek viduti
niai apsišvietęs ir su geo
grafija susipažinęs žmogus 
žino, kokis yra žemės ka
muolys, kokios jūros, šalys, 
kraštai, koki ten gyvena 
žmonės ir koki yra keliai. 
Ne visada taų5 buvo. Buvo 
laikai, kad kunigija mokino/ 
kad žemė yra paplokščių, 
>kaip kokis blynas. Tūli 
'manydavo, kad ji pluduriuo- 
ja jūrose, o kiti tvirtino, 
kad dvyliką galingų dramb
lių (slonių) laiko ją ant sa
vo nugarų. Nei į galvą re
ligijos skleidėjams neateida
vo, ant ko stovi tie galingi 

fašis- seniai apba kame laikosi 
- į vanduo, ant kurio žeme plū- 

- - -į durįuoja. Dabar kiekvienas 
gali sudaryti i apsišvietęs . darbininkas ži- 

Į nai labai aiški rolė italų fa- j užpuolimo suokalbį. Lenki- 
taus marksizmas-leninizmas j Ar tas pripuolama? jos pilsudskiniai plėšikai, 
atsako- Negalimas.” ’I Uz kiekvieno nociona- žinoma, prisideda prie tos 
* ’ J ’listinio’ fašizmo stovi ‘na- imperialistinių banditų šai-

kapitalizmas, kos.
Čia svarbu buvo parody- Į zino.

mas, kaip negalimas tarp
tautiniai organizuotas kapi
talizmas be konkurencijos, 

:be susikirtimų tarpe atskirų 
nacionalizmų, be vainos (ka
ro).

“Tai tik tiesa, kad jie ne
gali taikos keliu išrišti Rei
no klausimo.... Jię ( negali 
isrišt klausimo mažytės Au
strijos, kuri dabar yra pap
rasta bole stambiųjų impe
rialistinių valštybių ranko- 

‘Pasąūlinėš pažiūros’ 
i, beveik jokio 

skirtumo nėra tarpe ' Hitle
rio ir Dullfusso. O vienok 

i tarpę dabartinės Vokietijos 
“j ir dabartinės Austrijos eina 

rami ultrd-imperializmb ga- f a^kakli kova. Taip pat čio-
1 —' o * I ‘ I 11.’ ■ • 1 •

Šį klausimą teoriniai gvil
dena G. Zinovjevas ,“Prav- 
doje”, (liepos 27, 1933). Tai 
ištikrųjų nepaprastai svar
bus klausimas. , Pačių ko
munistų tarpe šis klausimas 
nėra tinkamai nušviestas. 
Mūsų spaudoje jis' nebuvo 
lukštenamas.

Ar galimas tarptautiniai 
organizuotas f a š i z m1 a s ? 
“Prisieina atsakyt taip,” ra
šo Zinovjevas, “kaip kad!
mjes atsakytumėme į klau-|Se’ 
siiną: ar gūlimas ta^pthUti- taskaregm 

J - . * . . c? Iri i i m A vniai organizuotas kapitaliz
mas, abelnai, . ar . galimas ! y 
Ūrptautiniai' ’ organizuotas 
imperializmas; ’ aT galima

magnet ašaras liejęs, kad Sovietų Sąjungoj, girdi, dar iš- idynė?{ Į visus šiuos klausi-'
njiiS 10,000,000 žmonių! . .

Taigi, Sovietų Sąjungos priešai meluoja nesusitarę. Ta
me-jų ir nelaimė!

Apjakę neapykanta Sovietų Sąjungos, jie gatavi skelb
ti prieš ją kiekvieną nesąmonę, kuri tik pasisuka po jų 
raiškomis. Tas viskas atidaro jų pasekėjų akis ir paro
do juos tokioj šviesoj, kokioj jie ištikrųjų yra!

Nepaisydami jokių melų, Sovietų Sąjungos darbininkai 
ir kolektyviečiai dirba visu smarkumu. Dėka tam, jie

atsako: Negalimas.” 
I 

Vienok fašistai kalba apie 
tarptautinį fašizmą, apie 
vieną fašizmą visam pasau
lyje. Ypatingai Vokietijos 
hitleriniai ricieriai garsiai 
krykštauja apie tarptauti
niai organizuotą fašistinę 

padarė milžiniškus laimėjimus ne tik socialistinėje pra- sistemą. Tas reiškia, sako, 
mopėje, bet ir žemdirbystėje: šiemet Sovietų Sąjunga tu-p<ad fašistinės valstybės pa
ri geriausią derlių to krašto istorijoj! , ] duos viena kitai ranką ir su-

I gyvens gražiausioj meilėje.
Bet jie visuomet turi min- j fašistėjusia, Amerika ir tar

tyje, jog jų ‘nacionalis’ fa-| 
įšizmas užviešpataus ant vi-

Tai Socialistų Internacionalo kongresas Paryžiuje pa- so likusio pasaulio,”

k j. Pasibaigus Socialistų Kongresui

no, kad žemė, kaip ir kiti 
dangaus kūnai, keliauja sa
vo keliu aplinkui saulę, kad 
ji yra apvali, kad jos visus 
kraštus ir kampus žmonėscionalistinis’

‘nacionalistinis’ imperializ- Čia svarbu buvo parody- Į zmo.
mas. Ir šitie nacionalisti- ti, kad sufašistėjimas bur- Penki metai po to, kada 
niai imperializmai kertasi žuazinių valstybių neveda Kolumbas atidengė Ameri- 
tik dar aštriau ir smarkiau, prie vieno tarptautiniai or- ką,—naują pasaulį, portuga- 
jeigu jų priešakyje stovi ganizuoto fašizmo, prie ku- las Vasko-DeGama atiden-
buržuazinės diktatūros fa
šistinė forma. Prie dabar
tinių aplinkybių pilnai su- 
fašistėjus Japonija grei
čiau susikirstų su pilnai su-

rio viešpatautų “ramybė,” gč į Indiją vandens kelią ap-

kai, su kuriais arabai jau 
nemažai kovų turėjo šiau
rinėje Afrikoje. Portuga
lai turėjo greitai atsitrauk
ti nuo krašto.

Nuo Afrikos Vasko-De
Gama pasuko per Indijos 
didjūrį į rytus, ir 20 d. ge
gužės, 1498 metais, jis pasie
kė Indiją, kur dabar yra 
miestas Kalkuta. Ten ir ta
da buvo jau gražus miestas. 
Maurai ir vėl pradėjo pulti 
neprašytus “svečius”. ’ Bet 
portugalai su pagelba viso
kių blizgučių papirko jų vie
tos karalių. c

1499 metais, rugsėjo mė
nesį Vasko-De-Gama parvy
ko atgal į Portugaliją ir 
pranešė, kad jam pavyko su
rasti kelias į turtingą Indi
ją. Portugalijos karalius ir 
kiti svetimų žemių grobikai 
labai nusidžiaugė ir apdova
nojo Vasko-DeGamą turtais 
ir Indijos vice-karaliaus ti
tulu. Po to Vasko-DeGama 
su daug galingesnėmis jėgo
mis vėl nuvyko į Indiją. Pa
kelyje jie užkariavo Afrikos 
plotą, vadinamą Mazambu-

pe jų karas būtų daug kru- 
vinesnis. Prie dabartinių są- 

. Fran-t ...............sa^° lygų'pilnai s'ufašist.
sibąigė pereitą penktadienį, šis kongresas įvykp tuo lai- Zinovjevas. Taip ištikrųjų cija^ greičiau susikirstų su 

> socialistų partijos (Vokietijoj) likti-1 svajoja Vokietijos hitleri-Į
ninkai, Italijos Mųssolmis, l karas tarpe jų būtu daug

ku^kada stipriausios 
čia! baigiama naikinti; kada imperialistai ruošiasi prie 
naūjo karo, kada visas kapitalistinis pasaulis raivosi' sun
kiose krizio konvulsijose, ir darbininkų klasėj eina gilus 
ir platus kairėjimas. • ■ f >

Račiaus, kaip ir buvo tikėtasi, tas viskas Socialistų In
ternacionalo lyderių beveik nepajudino. Kadangi jų tik
slu,’ne griauti, bet lopyti įrančią kapitalistinę tvarką, tai 
ir čionai jie savo vaidmenį vaidino sulyg ta linija. “Kai
resnieji” elementai kongrese iš viso sudarė tiktai 19-ką 
balsų.

Ęongresas priėmė šovinistinę rezoliuciją, kurioje kalba 
apfe skelbimą boikoto tam kraštui, kuris pirmas bandytų 
pradėti karą. Antra, kongresas skelbia, kad darbininkai 
to krašto, kuris pradeda karą, turi skelbti visuotiną strei
ką.- Tai, žinoma, didelė nesąmonė. Ji darosi dar dides
nė,* kuomet mes paimam gyvus paveikslus iš esamos pa
dėties. .Štai, Japonija senai smaugia Chiniją, pasigrobė 
Mandžuriją, taciaus Japonijos socialistai ne tiktai ne* 
skabia streiko, bet padeda Japonijos imperialistams ■ 
smaugti Chinijos liaudį.

Rezoliucija, stojanti už bendrą frontą su Komunistų 
Internacionalu kovai prieš fašizmą, tapo atmesta. Delei 
socialistų atsinešimo linkui Sovietų Sąjungos—nieko ne
sakyta. Delei kovos su fašizmu, iš vienos pusės nuskirta 
sakaitė neva demonstracijoms, bet iš kitos pusės—atsi
kreipti į Tautų Sąjungą, raginant ją kovoti prieš Hitlerį! 
Į tą pačią Tautų Sąjungą, kuri visuomet palaikė, palaiko 
ir palaikys kiekvieną reakcinę kapitalizmo formą (įskai
tant ir fašizmą), kuri tik griežčiau kovoja prieš revoliu
cinį proletariatą!

gitais žodžiais, Socialistų Internacionalo kongresas 
Paryžiuje dar kartą parodė savo tikrąjį reforinistinį- 
šovinistinį veidą. Jis dar kartą pasisakė už pardavikiš- 
kąįdarbininkų interesų buržuazijai politiką ir užzgelbė- 
jjnĮą kapitalizmo!

Todėl darbininkams su juo nepakeliui!

sufašistėjusia Vokietija ir

net Lenkijos Pilsudskis.; d sykiu ikruvinesnis. Jeigu 
“Paimkime1 Hitlerį. Su ■ _____ _ L

juo prisieina skaitytis kaijjo! 
su vienu iš 
buržuazijos, nes ji yra dik- [ 
tatorium i
Vokietija. Paimsime .vieną i 
iš svarbiausių punktų jojo1 
tarptautinės politikos- 

U'
tų Franciją: burbonai, arba n<ps rugpjūčio,kad tarpe 
jakobiniečiai, napoleoniečiai: Lietuvos Klaipėdos pasienio 
arba buržuaziniai demokra- i fašistinės sargybos ir Vo- 
tai, republikonai, klerikalai,Ikietijos fašistų .įvyko susi- 
arba raudonieji bolševikai, dėmimai.
—vistiek Francijos užsienio Lietuvos pasienio sargyba 
politikos tikslas bus užgrob- sulaikė grupę vokiečių fa- 
ti Reiną”,—rašo Hitleris sa- šistų ties Gudden, netoli 

Ivo knygoj “Mano Kova” tp. Pagegen, kurie norėjo per- 
805). Ką reiškia šita fra- eiti sieną. Vokietijos fašis- 
zė ? Apie ‘raudonuosius bol- i tų tarpe buvo ginkluotų ir 
ševikus’ Hitleris tik šiaip į jie išjuokė Lietuvos fašistų 
sau plepa. Proletarinė 
Franci j a susikalbėtų su pro
letarine Vokietija į pusę va
landos delei Reino. Tą pil
niausiai įrodo proletarinė 
revoliucija Rusijoje. Taigi, 
jeigu atmesime šitą Hitlerio, 
frazės dalį, ką tadū reiškia 
jo paduotas tarptautinės po
litikos tezis? Reiškia kaip mų” surengia Vokietijos fa- 
tik tą, kad tąrptautijniąi or; šistai tikslu,^ kad pakėlus, 
ganizuotas fašizmas negali- ūpą jų vientninčių Klaipė-

i

Mūsų Spaud. Gerinimas-Gyvas Reikalas!
■ f 1 ' 1 ■ 1 I ■ ■ ru I- -r

Mes andai minėjome, kad šiuo tarpu “Daily Workeris” 
labai smarkiai pagerėjo savo turiniu ir padidėjo dviem 
puslapiais. Dabar šis angliškas komunistinis dienraštis 
jaiį turi visokių pasiskaitymų: lengvesnių ir sunkesnių; 
ge^ai iliustruotas, šiomis dienomis “Daily Workeris” 
dai'praturtėjo vienu žymiausių šių dienų Amerikos revo
liucinių novelistų ir kritikų: Michael Gold paimtas dirbti 
diepraščio redakcijoj, kaipo kolumnistas. Tai bus didelis 
pliusas mūsų angliškam dienraščiui. Tenka dar kartą 
priininti visiems draugams, skaitantiems angliškai, kad 
jie* bandytų “D. W.” skaityti ir platinti ypačiai tarpe 
angjiškai skaitančių darbininkų—čiagimių. Reikia jis 
paremti visokiais būdais.

Tas pats tenka pasakyti apie “Laisvę.” Mūsų laikfaš-

“pastovumas,” ir “taika.” linkui Afriką. Indija buvo | ko, kurį ir dabar laiko Por- 
Priešingai, fašistinė gady- turtingas kraštas. Europos j tugalijos valdonai. (Mazam- 
nė reiškia gadynę smar- Į išnaudotojai veržėsi į ją. pluko Turi 287,756 keturkam- 
kiausių karų, didžiausių su- Bet^jiems ant kelio stovėjo piu niylių plotą, arba 8 kar- 
sikirtimų tarpe buržuazinių arabai ir turkai sausžemio ^us daugiau, negu pati Por- 
imperialistinių valstybių iš!srityje. Todėl Kolumbas tugalija). ^ Vasko-DeGama, 
vienos pusės, iš kitos— reiš-1 važiavo j vakarus, kad ra- ypatingai žiauriai nuslopino

kiaušių karų, didžiausių su-

. Todėl Kolumbas tugalija). Vasko-DeGama, 
vienos pusės, iš kitos— reiš- i važiavo j vakarus, kad ra- ypatingai žiauriai nuslopino 
kia neapsakomai padidėja-1 dus naują kelią į turtingą vietos gyventojų sukilimą 
si karo navoin nrieš Sovietu! Indiją. Gi Vasko-DeGama, 1524 metais. Jam pavykosį karo pavojų prieš Sovietų ' Indiją. Gi Vasko-DeGama, 
Sąjungą, prieš darbininkų: portugalas, išplaukė tiesiai 
tėvynę. • . . : į pietus, kad suradus kelią

K. p tą pat Indiją.
■___________________ i Portugalai pradėjo verž-

' v j tis į kitus kraštus > ir. pa
vergti juos. Jie toli pasiek
davo nuo savo žemės. Jie 
plaukdavo toli į pietus pa
lei Afrikos vakarinį kraštą, 
bet neišdrįsdavo plaukti iki 
jos pietinio galo, vis many
davo, kad gal ten yra žemės 
pabaiga ir jie gali nusiversti 
nuo jos.

1497 metais, 9-tą dieną lie
pos iš Lisbon išplaukė ke
turi portugalų laivai, vado
vystėje prityrusio jūrų 
plaukiotojo Vasko-De-Gama 
ir nuplaukė palei Afrikos 
vakarinį kraštą tiesiai į pie
tus. Po virš keturių mėne
sių kelionės, o būtent 20 d. 
lapkričio, jie pasiekė Afri
kos pietinį galą, kur dabar 
yra miestas Cape Town 
(žemgalio Miestas), ir nuo 
ten pasisuko Afrikos pa
kraščiu linkui ryt-šiaurių.

' ' k ' J *1 LIETUVOS SARGYBOS SUSIRĖMIMAI- 
“KtSSSU VOKIEČIAIS KLAIPĖDOS PASIENYJ

“Pravda,” VSKP organas doje, kad jie sukiltų ir pri- 
, Vo

kietijos fašistai daro viską, 
kad Klaipėdą prijungus prie 
Vokietijos, bet jie tą vykina 
atsargiai, daugiausiai orga
nizuodami savo jėgas Klai
pėdos krašte.

ĮJ UCA UI LlAAVk) V AA VAIV VkJ» • * * # * X T 1 * * *

Nepaisant to, kas valdy-! paduoda žinias nuo 7 die- sidėtų prie Vokietijos,

sargus. Po susirėmimo Vo
kietijos fašistai areštuoti.

Anglijos laikraščiai smar
kiai užsipuolė ant Lietuvos 
sargybos, kad ji areštavusi 
“vokiečius, kurie buvo tik 
pasivaikščioti pasienyje.”

“Pravda” nurodo, kad 
daug tokių “pasivaikščioji-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ---- ;---------- T-------

tis puslapiu skaičiumi visubmet buvo didesnis už “D. W. 
bučiaus savo turiniu—ne. Niekas to turbūt nejaučia tąi

OAKLAND, CAUF.
Prieškarine Demonstracija

Rugp. 1 d. susirinko dide
lė minia žmonių išreikšti pro- 

| testą prieš ateinantį imperia- 
jlistinį karą, šioj demonstra- 
cojoj matėsi iškabų iš įvairių 
organizacijų. Prisidėjo ir ke
lios protestonų bažnyčios or
ganizacijos prie demonstraci
jos.

n

Ą.
j kaip mes, kurie, dirbame redakcijoj. Turėsimi 
“Laisvės” turinį, bet to nepadarysime be plačiųjų skaity
tojų masių didesnės paramos. ‘

Šiuo tarpu viskas smarkiai brangsta, o mūsų laikraščio 
prenumerata pigesnė, negu kada nors. Be to, daugelis 
bedarbių ir tos negali užsimokėti, prašydami jiems laik-. 
raštį siuntinėti. - .

Kviečiame, todėl, draugus skaitytojus, atsilyginti pre
numeratas, kurių jau pasibaigė. Pasidarbuokite gavimui 
naujų prenumeratorių dienraščiui. . New Jersey, Pa. ir 
Md. valstijų, o taipgi dalies New Yorko darbininkai gali 
labai daug prisidėti prie dienraščio sustiprinimo, atsilan
kydami į “Laisvės” naudai ruošiamą pikniką sekantį sek
madienį, Philadelphijoj. >
į Tik su visų įdraugų paramą įmes galešiine mūšų dien- 

Tašt pagerinti. O gerinti jis būtinai reikia!

Matavimas tęsėsi per,Vėliaus jie pasiekė Mazan- 
pusantros mylios, nuo Jeffer-1 buko ir Zanzibaro Afrikos 
san Park iki De Fremery Į sritis. 
Park. Ten numaršavus, J 
kyta prakalbos. Kalbėtojai,- 
nurodinėjo, kaip visu smarku-1 
kurnu eijna mobilizaciją prie 1 ■;
karo, kaip kapitalistų šalys $2.00, Darbi n i n k e i $2.00, 
rengiasi pulti Sovietų Sąjun- “Western Worker” $2.00, T. 
gą; ragino darbininkus rim- D. A., Oakland sekcijai, $2.00, 
čiau svarstyti sšį baisų žygį, S c o 11 s b oro ' gynimui $2.00. 
neduot save mulkinti, bet or- i prieš-karinei $2.00, Viso iš- 
ganizuotis į darbininkų orga-.aukauta $21.00 146 kp. visuo- 
nizacijas. , .. [met padaro pelno ant paren

ką patį vakarą įvyko pries [girnų ir išaukaųja darbinin- 
karinįs susirinkimas svetainėj, ūkiškiems reikalams, 
susirinko šimtai ir čia, kurie, _______
negalėjo būti demonstracijoj rengti pikniką 
dieną. Gauta keletas narių draugės Rakauskienės darže, 
į Komunistų Partija, aukų Taipgi nutarta pakviesti drau- 
surinkta $28.00. ” ' ’

Iš Lietuvių Veikimo
LDSA. 146 kp. įvykusiam 

piknike padarė pelno $31.00. 
Nutartą paaukoti sekančiai: 
Lietuvos politiniam Kaliniam 
$4.00, Lietuvių Komunistu. 
Frakcijai $3.00, “Vįlnięs” po- 
pieros fondan$2.00, “Ląįsvei”'

Čionai portugalus 
lai;! pažino arabai arba maurai, 

i kad tai tie Europos plėši-

Western Worker” $2.00, T.

ALDLD. 198 k p.
l 17 d

nutarė 
rugs.,

gę Karosienę kalbėti; ji tik 
ką sugrįžus iš rytų ir nese
nai iš Sovietų Sąjungos. Jau 
senai Oakland ir San Francis
co darbininkai turėjo lietuviš
kas prakalbas. Visi žingei- 
dauja išgirsti apie Rusiją, to
dėl tikimės, kad ant šio pik
niko bus dikčiai lietuvių.

‘ K. M. ’

dar užkariauti kelias kitas 
kolonijas Portugalijos kara
liui ir kitiems išnaudoto
jams. Jis miręs Indijoje 
tuojaus po nuslopinimo ver
gų sukilimo.

Taip tai j ieškant kelio į 
Indiją, buvo apiplaukta ap
linkui visa Afrika ir ati
dengtas į Indiją vandens ke
lias. Tas kelias buvo su
trumpintas po to, kada An
glijos imperialistai paveldė
jo Indiją ir prakasė Suezo 
kanalą tarpe Viduržeminių 
ir Raudonųjų jūrų.

D. M. š.

ĮDOMUMAI
Cukrus iš Medžių

Švedų Valdiškoji Miškų 
Komisija nesenai gavo pro- 
fesoriaus Eriko Haegglundo 
raportą apie jo išdirbtus 
planus daryti cukrų iš me
džių. Tasai profesorius iš
planavo, jog iš 1 miliono ir 
500 tūkstančių tonų sausų 
medžių galima pagaminti 1 
milioną tonų cukraus. Iš
gavimui iš medžių jų sal
džiųjų dalių, reikėsią juos 
tam tikrais būdais apdirbi- 
nėt pagelba stiprių hydro- 
chlorinės rūgšties skiedinių. 
Cukraus gaminimui nebūsią 
reikalo vartot gyvų augan
čių medžių, bet senai sukir
stus išdžiovintus medžius.

Tačiaus, tasai medinis 
cukrus, bent pradžioje, ne
būsiąs vartojamas žmonių 
valgiuose. Profesorius įro
dinėja, jog tai būtų labai 
tinkamas tikrojo cukraus 
pavaduotojas maišyme gal
vijams į pašarą, gaminime 
alkoholio, mielių ir maši- • 
nom varyti spirito.

Verpetas.
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Trečias Puslapis • t

Įspūdžiai Pervažiuo jant Michigan©, 
Indianos ir Illinojaus Ūkio Valstijas

tantiems badu maisto ar dar
bo,—tai jie klausosi gana rim
tai ir širdingai pritaria kalbai. 
Tai tas rodo, kad laikui bė
gant ir jiė pasiliuosuos nuo tų 
tikėjimiškų dogmų, nuo kurių 
milionai žmonių šiandien jau. 
yra pasiliuosavę.

Tą pačią dieną, pavakare, 
jų šeimyna ir mūsų dvejomis 

vargingi į mašinomis, apleidome Chica- 
ir patraukėme vakarų 

suvan- link per Illinois valstijos ūkių 
po vardu 

randasi 
Chicago

’ (Tąsa)
Gilyn važiuojant į Chicago 

/ Heights, matėsi pusėtinai daug 
dirbtuvių. Tačiaus jos veik 

į visos uždarinėtos, daugumoj ir 
langai išdaužyti. Ant dauge
lio dirbtuvių prikalinėta iška
bos su užrašu: “This factory 
for sale, cheap.” O jau tie na
mukai, kur mūsų
darbo žmonės susigrūdę turi gą 
gyventi, neišpasakytai 
gę, sujuodę, apgriuvę, apše- laukus, į miestelį 

' pę. Dauguma jų yra taipgi Kirkland, Ill., kuris 
tušti, niekas negyvena. Ir, 100 mylių dar už

* reikia pasakyti, kad tie namu- Heights. Važiuojant šiuo ruož- 
kai atrodo iš lauko taip pras- tu iki Kirkland,
ai, kad jau ištikrųjų nėra ir pravažiuoti apie pustuzinį gra- 

Vinkami žmogui gyventi. O žiu, įspūdingų, kaip mažesnių, 
betgi “sainos” stovi prikalinė- taip didesnių miestelių, 
tdš ant tokių griuvėsių: “for 

/ rent.” Taipgi buvo matytis ir1 
‘ dirbtuvių dalis garsinama “for 

rent.” Kur matėsi koks riog- 
. so tuščias lotas, tai tenai ant

šniūro pririšta sena ožka 
barzda. Mažiukai 
šaligatviais bėginėja taipgi la- 

*’l>af sunykę, suvargę, apiplyšę.
Moterų, matytis, dauguma 
vaikštinėja šaligatviais baso- 
nis kojomis. Veidai jų išbalę, 
liaukai susitaršę. Dauguma 

rhatėsi turi rankose nlažiuką 
kūdikį. Vieną tokių tipiškų 
moterų susistabdėme paklaus
ti gatvės, į kurią mes turėjo- 
me nuvažiuoti. Užkalbinus, Kita kiek mažesng 
ją anglų ka ba, nesusikalbe- n Kishuvoka. Privažia- 
jome. Matyti nabagute, ne- vome . jnj miestuk tai 
supranta nei žodžio anglų kai-1 buvo Jojiet kurjame randasi 

z bos. Reikia pasakyti, kad 
'/ čionai, Chicagos Heights, at

važiavus iš toliaus žmogui, o 
da su mašina, tai labai sunko-1 
ka surasti gatvę, kokią nori, Į 
nes stulpelių su gatvių užra
šais nėra. Gatvių vardai įra-i 
šyti ant takų-šaligatvių. Tai 
labai sunku juos patėmyti. I

111., tenka

vo visiškai nepašikavojus ir 
karšta, tai aš pradėjau vadin
ti kai kuriuos.eiti palei tą gra
žiąją upę pasidairyti. Bet kur 
tau, nieko nepadariau, ypač 
moterys, buvo įsisiūbavę į to
kias kalbas, kad ar aš kalbė
jau ką apie upę ar ne, tai 
jos nei girdėti negirdėjo. Vė
liaus visi sutikome, kad Šian
die jau yra kiek vėlu. Bet 
jau rytoj, tai visas būrys, kaip 
kokis piknikas, demonstraty
viai eisime palei.upę. Vieni 
'maudysimos, kiti išsireiškė, 
kad žuvaus, treti taip, ^esą, 
pagulės ant žalios pievutės ir 
pasikalbės. Ir taip mums be
šnekučiuojant, atėjo vėlybos 
išvakarės. Nutarėme pailsė
ti, pasiskirstę po kambarius, 
atgulėme. Kambarėlis-, kur 
mudviem su mano drauge bu
vo paskirtas, buvo netaip jau 
didokas, bet švarus, trys <dikti 
langai iki pusei atkilnoti, ma
žas švelnus vėjukas gardinas 
iš palengvo judino. Aš pa
žiūrėjau per vieną, per kitą, 
ir trečią langus, visur aplinkui 
matėsi ūkių gražūs laukai. 
Tačiaus pastebėjau, kad nuo 
Wisconsino valstijos pusės ky-

svederiu.
pasirodo, 

už greitai 
Vėliaus ir

n u tyko,

su 
vaikučiai

Kai 
kurie iš jų atrodo labai vaiz
dingi, palei juos visus vingiuo
ja dvi skirtingos upės. Tai Fox 
River, kuri yra platoka ir ma
tomai pusėtinai gili. Paleei sa
ve, šalimis, yra apgyventa pu-;la koks tai, nekaip atrodantis 
sėtinai tirštai žmonėmis. Čio
nai vietomis matėsi net ir po
nais apgyventa. aMtėsi gra
žių sodų, gražių namų, pievos 
puikiausiai ištaisytos golfui.

Vasarnamių palei šitą upę 
šimtų šimtai. Matyt vis dau
gumoj gyvena susikuopę dy
kaduoniai, kurie jokio naudin
go darbo nedirba, tik minta 
iš darbininkų pūslėtų rankų, 

ro-

Štai Lowellis prisiuntė spe- kad nemažiau svertų kaip po 
kad cialį laišką, kad jau organi- 300 svarų ir “kaptoną,” taip- 

Bet Haver- gi 18 pėdų virvę, kad būtu^
1 drūta ir negalėtų pertraukti. . ,* 

Komisija pranešė, kad turi i Mat, drg. Kubiliūnas ketina 
“stebuklus” parodyti. Mes tiro- 
mi ir tikime, nes jis yra pasį^Tyi*; 
žymėjęs ne tik komiškomis dai' 
nomis, bet ir geras magikasr~'+

Tai, matote, šioj vakarienėje^ 
bus visko, ne tik šokti ir val
gyti. Bus, apart to, graži 
programa.

L. K. Biuras.

ba; o kai del darbininkų, tai 
nieko nepasakė; rodos, 
čia visai bedarbės nebūtų. Bet zuoja du busus. ■ 
Huntingtoną labai bedarbė var h ii lis. irgi neatsiliks, 
gina jau kelinti metai; tai j 
Butkui tas neapeina; gal jis ant programos1 duetų ir solis- 
mislija, kad huntingtonieČiai tų; taipgi dainuos draugė 01- 
kasdieną po tais medžiais vi- ga Remeikiūtė iš So. Bostono, 
šokių gerybių turi. !kaipo solistė. Pildys programą

Antras ant , programo, tai'ir drg. I. Kubiliūnas, Jis daug 
sklokininkų Lyros Choras iš'juokų pridarys. Piano akom- 
Maspetho; jis sudainavo kele-|panuos drg. Helen žukaus- 

kiutė. Drg. Kubiliūnas liepė 
komisijai pasistoroti du vyru,

tą dainelių; bet choras labai 
mažas ,ar gal visi neatvažiavo.

Ant pabaigos buvo laimėji
mai agurkų-tomeičių. Tai ir 
visa programa. Su darbinin
kais čia niekas nesiskaitė. 
Darbininkų reikalai jiems ne
apeina.

Huntingtonietis-

LAWRENCE, MASS

Per Prievartą Verčia tuos Pa- ' 
čius Darbininkus Valytis Maši
nas; Pavyko Dviejų Chorų Pik
nikas;—Išrinkta Delegatai j 
Unijų Konferenciją CIevelan- i 
de;—Puiki Vakarienė su Dai- ;

nomis ,Muzika ir Magiškais I 
Šposais

KAIP IR Iš KUR VAŽIUOTI Į

Laisves” Pikniką
Kuris Įvyks Rugs, (Sept.) 3,1933

PHILADELPHIA, PA.

Iš BROOKLYNO BUSAI IŠEIS NUO ‘LAISVĖS” 
SVETAINĖS, 427 LORIMER STREETjuodas debesys. Na, ir atgu

lęs į lovą mislinu, kad tik bū
tų graži diena rytoj, nes man 
vis rūpėjo pasigėrėti ta gra
žia upe. Ir tai bemislydamas, 
nepajutau, kaip užmigta. Ir 
taip gardžiai bemiegant, pra
dėjo apie vieną valandą ryte 
mus išbudinti koks tai nepa
prastai smarkus griaustinis, ki
lo smarki viesulą ir tuom galu
tinai išsibudinus, pajutome, 
kad baisiai smarkiai lietus pi
la. Pašokau iš lovos, uždarinė- 
jau langus ir vėl skubiai į lo
vą atguliau. Bet vargas: mie
goti jokiu būdu nebuvo gali
ma per kokią porą ar dau- 
giaus valandų. Tokia perkū
nija trankėsi, žaibai ir tuo pa
čiu laiku taip lietus pylė, kad 
tokios perkūnijos, tokių žaibų 
ir tokio smarkaus lietaus aš 
nebuvau matęs dar savo gy
venime; f 4Jie?aį ^atmenu- 
būdavo jaunose mano dienose, 
augant .Lietuvoje, užeidavo 
smarkūs kai'kada žaibai ir pu
sėtinai pasidaužydavo perkū
nija. Bet vienok i nesu nieko 
panašaus matęs ir girdėjęs. 
Na, ir kadangi tokios “sodo
mijos” darėsi gamtoje, tai nors 
ir buvome šiek tiek pavargę 
iš kelionės ir miegas būtų bu
vęs gana smagus, tačiaus iš
lakstė visi miegai ir taip mum 
besikalbant su mano drauge, 
visai auštant rytui, ta audra 
apsistojo ir vėl nejutome, kaip 
sumigome.

Ant rytojaus subudome jau 
vėlai ryte. Tai buvo sekma
dienio rytas, 2-tra diena lie
pos. šiek tiek apsirengęs, ap
siprausęs, nulipau t žemyn. Ir 
štai, kaip mane užkalbino ma
no žmonos giminaitis : Tai Jo
neli, plaukia visos pievos už- 
tvinę šiandie. Išėjome į lauką 
pasidairyti. Jarduose, kurie 
gyventojai turėjo pasisodinę 
kokias daržoves, žiūrime, vis
kas su žeme sumaišyta. Eina
me linkui tos gražiosios upės, 
jau nei pažinti negalima, vie
toj upės, atrodo kaip koks 
platus didelis ežerds. Už- 
semta nekuriu gyventojų dar
žai, ūkininkam, kurie buvo nu
pjovę šienus, sunaikino van-

mas, latvių labai maža bažny-1 duo. Daugelio žmonelių ap- 
tėle, vienas restauranas, kele-jsėmė ir žemesnes farmukes ir, 
tas krautuvėlių, kaimiška pra- Į žinoma, vanduo viską, kas bu
dinę mokykla. Na, o kitą dalį ivo pasodinta, pasėta, sumaišė 
miestelio, tai sudaro gyvėn- su žeme, sunaikino.
tojų budinkėliai. Tai ir visas

Kviečiai 
kaip bū- 

linus 
že- 

van-

Ayer Mill dirbtuvės suki- 
mių ( ?). skyriaus bosas spirti- 
nai verčia darbininkus valytis 
mašinas. [

Rugpjūčio 18 d. prieš pat 
namo ėjimą liepė valyti maši
nas, nes kitaip neteksi darbo; 
tai darbininkai turėjo boso no- 1 
rą išpildyti; o parėję namo, į 
neturėjo vietos, kur pasidėti, Į 
taip skaudėjo rankas. Ir dar- 1 
bininkai dar tokio persekioji
mo nematė, kaip dabar. Atei
na bosas prie darbininko, rė
kia visa gerkle, kaip beprotis, 
kad tik greičiau dirbtų. Ne
gana to, dar darbininkams 
įkalbinėja, būk tai kompani
ja mažai uždirba ir mažai 
pelno pasidaro. Bet jis nemą- I . - • « - - * . -

Du busai išeis 8-tą valandą ryte, 
atgal grįš 6:30 valandą vakare

Kiti du busai išeis 9-tą valandą ryte ir 
atgal grįš 7 :30 vai. vakare.

KELIONĖ Į ABI PUSI PAVIENIAM—$1.50;
PORAI—$2.50.

Newark, N. J. Apielinkei Žinotina
Kas norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, tyuris įvyks 

Sept. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuojaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams St. arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taingi ketverge 
galėsite užsiregistruoti Jurginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktiku.
‘ Sietyno Choras, kuris dainuos šiame piknike pa
ėmė 2 busus. Kelionė į abi puses bus nuo $1.00 iki 
$1.25. Mes esame pasirįžę sudaryti šimtą publikos 
iš Newarko į šį didžiausį pikniką. Prašome padėti 
mums atsiekti savo pasibriežtą tikslą. Parodykime, ' 
kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodėme “Laisvės” 
piknike Brooklyne, dabar pąsirodykime dar geriau.

Komitetas.

garsūs kalėjimai. Čia kaliniai 
daugiausiai yra laikomi toki, 
kurie visam amžiui yra nu
teisti. Kiek pavažiavus už šio 
miestuko, privažiavome mies
tą Aurorą, tai, galima sakyti, 

'yra didelis miestas. Kiti, kaip 
i Geneva, St. Charles ir Elgįri, 
—yra mažesni miesteliai. Bet 

Prisieina išlipti iš mašinos ir savaimi vaizdingi, gražūs, 
priėjus paskaityti užrašą. Bet Ūkiai šioj apygardoj jau visai 
tai gerai, jeigu vasarą ir snie- kitoniškai atrodo, Patys lau- 

Na, o jeigu žiemą,' kai kalnuoti taip, kad vos tik 
pažymu tie kalneliai. Dirvos, 
matyti, kana derlingos, užsė- 
liai. atrodo, gražūs, kaip kvie
čiai, rugiai, komai, avižos, bul
vės—viskas attodė derlingai 
auga. Ūkių triobėsiai, atro
dė, tinkamai subudavoti ir pu
sėtinoj . geroj tvarkoj, čia, 
mat, Illinois valstijoj, iš visko 
matyt, kad būta iki šiol už
tektinai lietaus, 
žiai žaliuoja. Kai 
mesnėse vietose, matėsi 
balos stovi nuo lietaus, 
parodo, kad čia būta daug 
lietaus. Vėliaus, įsikalbėjus su 
vietos gyventojais, nupasako
jo, kad palyja gana dažnai. 
Kartais net ir perdaug.

Štai ir Kirkland, Ill. Susto
jame pačiame viduryje šio 
miestelio. Patsai miestukas 
visiškai mažiukas vos yra ke
li šimteliai gyventojų. Bet la
bai gražioje vietoje stovi. Iš 
vienos pusės jo praeina gele
žinkelis, matėsi stotis, kur ap
sistoja traukiniai. Iš kitos 
pusės plaukia graži upė, su 
gražiomis pievomis ant jos 

Tai vis toji gražioji 
Fox upė, apie kurią jau kiek 
anksčiau kalbėjome. Pašto na-

go nėra.
sniego visur pilna, tai kaip ta
da su perskaitymu to gatvės 
vardo? Tai jau, mano su
pratimu, žioplas buvo suprati
mas, kuris tai sumanė. Juk 
būtų daug parankiau ir pro
tingiau, jei gatvės vardas bū- 

l tų užrašytas ant budinko, ku- 
' Vris randasi prie kampo tos ar 

/kitos gatvės. Bet šiame prie- 
O/ miestyje, mat, vien tik skur

džiais darbininkais apgyventa, 
tai bile kaip ir gerai.

Susiradome, pagalios, gatvę 
ir namelius, kuriuose gyvena 
mūsų gentis. Apsisveikinę, 
šiek tiek pasilsėję, užkandę 
pietų, kurie man labai patiko, 
gal tuom labiausia, kad prie 
pietų turėta mūsų giminaičių 
labai geros juodos ruginės 
duonos. Tai skani ir sveika 
duona. Toli gražu, mes, Det
roite, tokios duonelės neturim. 
Tai tikrai lietuviška, ar dar 
geresnė.

Pasikalbėjus a p i g r aibom 
apie mūsų abelnai darbininkų 
žmonių vargingą padėtį, šita 
šeimyna labai nusiskundė savu ; krantų, 
gyvenimu. Viena, tai šeimy
nos maitintojas jau treti metai, 
kaip.randasi bedarbių eilėse. 
Nors šeimyna susideda tik iš 
keturių asmenų, tačiaus, kuo
met jokių įeigų iš niekur nėra, 
tai namuose visko stoka. Ir 
nedateklius, prie t<> ir vargas 
pradeda šeimynoje pasireikšti. Kirklando miestelis. Pirmiaū- 
Todel, nors šita šeimyna dar šia įėjome į mažą krautuvėlę, 
yra tikinti į banžnyčią, bet, kurią užlaiko mūsų giminaitis, 
kuomet su jais kalba eina apie pa kuriuos atvykome paviešė- 
mūsų darbo žmonių dabartinę 
padėtį, apie baisų išnaudojimą 
per kapitalistus mūsų vargin
gosios klasės žmonių, apie 
kankinimus darbininkų dirbtu
vėse, apie žudymą nekaltų 
mūsų brolių gatvėse per pa
samdytus valdžios kazokus, 
apie grūdimą mūsų draugų į 
kalėjimų urvus tų, kurie reika
lauja žmogaus teisių, bei mirš

i
Viskas gra- 

kur, že- 
net 
Tas

ti dieną kitą. Apsisveikinom vi
si iš kaleinos. šitas biznierius

kentėjo komai. Tuos visiškai, 
kaip su peiliu nukapojo. So
duose vaisiniai medžiai likosi 
nugenėti. Juose užmęzgę įvai
rūs vaisiai, likosi nukapoti, ta
čiaus ir šakų lapai nukirsti. Ir 
žiūrint į sodus, neatrodė, kad 
vasara, bet kaip žiema.* že
mesnėse vietose paplukę vis
kas vandenyje. Diena, rytas 
pusėtinai vėsus, turėjau, einant 
į lauką, apsivilkti 
Saulutė retkarčiais 
tai ir vėl prapuola 
slenkančių debesų,
visiškai išsipagadijo, 
saulutė pradėjo ir vėl. džiovin
ti balas, kurių visur matėsi, 
kur tik nepažvelgsi. Apie pie
tus visai buvo gražu, tarytum, 
kad tas patsai oras, kaip kad 
vakar. Bet buvusi audra pali
jo apgailėtinus pėdsakus.

Pirmadienį, tai yra sekan
čią dieną, tai buvo liepos 3-čią, 
sutarė nekurie svečių, daugiau 
iš jaunimo, į kuriuos įsimaišė
me ir mudu su mano drauge ir 

1 mūsų, dukrele, padarėme spe
cial} nutarimą važiuoti į Chi- 
stogų. Privažiavus arčiau 
sa-Svietinę Parodą, o antra, tai 
pasidairyti plačiau po laukus 
važiuojant pakeliui į Chicagą, 
kaip atrodo ūkių laukai po to
kios nepaprastai įvykusios au
dros. Ir kaip 10 vai. ryte, 
užkandę pusryčius, išvažiavo
me būrys žingeiduolių linkui 
Chicagos. Visur pakeliui ma
tėsi jau visai ne tie vaizdai, 
koki matėsi čia tik viena diena 
atgal mums pravažiuojant. 
Komai nukapoti, vietomis su
maišyti su žeme, 
parguldyti, atrodo,
davo Lietuvoje žmonės 
rudenį pievose patiesia, 
mesnėse vietose prūdai 
dens, daugelyje vietų matėsi
medžių pusėtinai diktų išvar
tytų viesulos,. daugelio matė
me nuo triobėsių nukilnotų 
stogų. Privažiavome arčiau 
Elgin, Ill., distriktų, matėsi ir',to, kokį pelną darbininkas1 
triobėsių išvartytų, o ūkių Iau-j£auna> I<ad net negali pragy-' 
kai, tai daugumoj tik purvy- venti iš tokios algos. Jam ne- , 
nas likęs iš užsėlių,,Smarkiau- aPeina. darbininkų gyvenimas, 
šia audra, tai prai/ze su ledais 
Elgin 'ruožtu, kur eina kelias 
No. 22, ir Dundee, kur daug 
gyvenamų namų sugriauta. Ši
tas kelias ruožais buvo visiš
kai užverstas medžiais, kur bū 
riai darbininkų darbavosi vi
są sekmadienį ir visą naktį, 
kad prašalinus medžius nuo 
kelių, idant žmonės galėtų pra 
važiuoti. Pačiame Elgin mies
telyje sugriovė didelę dirbtu
vę po vardu The B. & G. Gar
ment Co. Daug ūkininkams 
sugriauta barniu, užmušta 
daug įvairių gyvulių. Ir taip 
visu pakeliu iki pat Chicagos, 
matėsi pridaryta daugybė nuo
stolių kaip ūkininkams, taip ir 
miestelėnams, veik 
gražiuoju Fox upės 
Įvažiavus į Chicagos 
taipgi matėsi medžių 
vartytų, ypač pastebėjome ta
tai važiuojant per nekuriuos 
miesto parkus, nors tų parkų 
vardų jau nepamenu, tačiaus 
tuos išvartytus gražius, svei
kus medžius, tai kaip šiandie 
dar matau ten begulint. O 
jau tų medžių šakų, tai pilnu
tėles gatvės, kur nepažvelgsi. 
Tas parodo, kad ir Chicagą 
grypštelėjo ta vėtra, tik, mato
mai, jau daug mažiau.

J. J. Butkus.

bile tik jis pats gauna gerą 
algą. O darbininkai, paskendę 
prakaite, turi uždirbti visiems 
dykaduoniams riebias algas, i

B6sų žiaurumais ypač yra 
paliečiamos moterys. Taigi, į 
moterys darbininkės, organi- 
uokitės, stokite į uniją. Kai bū
site organizuotos, tai galėsite 
užprotestuoti prieš tokius bosų . 
pasielgimus.

Elizabeth, N. J. Visuomenės Atydai
Bangos Choras busu važiuoja į šį milžinišką pik

niką ir ten dalyvaus programoje. Kas nori gali va
žiuoti su Bangos Choru. Kelionė $1.00 į abi pusi. No
rintieji važiuoti tuojaus užsiregistruokite kliube, 
408 Court Street.

visu tuo 
ruožtu, 
miestą, 

daug iš-

(Daugiau bus)

i žiūriu j tą ežerą, kuriame 
koks tai keistai dumblinas van 
duo sūkuriais Sukdamasis grei
tai bėgo ir mislinu: Visa ma
no vakarykščia svajonė nuėjo 
niekais, apie maudymąsi toj 
gražioj upėj jau neliko reikalo ;

Huntington, L. I., N. Y.
Čia buvo Lyros Choro ir 

“Naujosios Gadynės” piknikas 1 
ant Fišio farmos pereitą sek
madienį, rugpj. 20 d.

Pirmiausia, pirmininkas Ru
gienius perstatė poną Butkų 
kalbėti. Tai tikėjausi, kad kąoi io nuitiiivu* kjiuau j cv ul j. 1IY 1 iiYuiUvll* X. dJL Lirvv/j et vi oi? Ačiū xiq

iŠ to didelio džiaugsmo, kad Įdaugiaus svajoti. Upė, tai upė. [gero pasakys del Huntingtonp 
tiek daug sulaukė svečių ir kai j Tiek to su ja. Bet apsidairius . bedarbių, kurių čia labai daug 
kuriuos iš taip toli, net už- kiek plačiau į artimų ūkininkų [yra. O jis, nagi, kad pradės 

Visi laukus, kurie čia tik keletas deklamuoti, kaip čia medžiairakino savo krautuvėlę.
"parėjome į namus, kurie ra- valandų taip derliai, gražiai gražūs/, kaip platforma gera 

atrodė, gi šiandien viskas iš- del šokių, viskas čia taip pa
gadinta. Mat, toje audroje togu, kad, girdi, galime “bim-

dosi kiek biskutį į šalį. Kiek 
pasilsėjus, užkandus vakarie-;
nes ir kadangi buvo labai gra-jbūta ir ledų, kurie iškapojo biniam” špygą rodyti.
žus vakaras, saulutė dar bu- \ daržus, javus, labiausia, tai nu i Tai ir visa buvo jo prakai

Rugpjūčio 20 d. Liaudies 
Choras ir Laisvės Choras ben
drai turėjo pikniką Haverhil- 
ly, Mass. Piknikas gerai pasi- ! 
sekė; publikos buvo gana 
daug. Taipgi draugė June 
Croll prakalbą pasakė ir ra- t 
gino paaukoti del delegato pa
siuntimo į Cleveland© konfe
renciją. Aukų surinkta apie 
10 dolerių. Iš Lawrence į mi
nimą konferenciją išrinkta de
legatai nuo Nacionalės Audė
jų Unijos.

Kaip tik pargrįš, tai ateikite 
visi pasiklausyti jų raporto, 
nes draugai parveš daug žinių. 
Vieta bus vėliau pranešta per 
plakatus. O jeigu kurie ne-1 
žinotumėt, tai nueikite į 321 
Common St., kur randasi rašti- v 
nė National Textile Workers; 
Unijos; tad viską apie tai su
žinosite.

Taipgi pranešame daugiau 
žinių apie puikią vakarienę, 
kuri bus rugsėjo — September 
16 d., Maple Parke, Methuen, ! 
Mass.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokytas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

Ko

Philadelphijoje, Visose Miesto Dalyse
Svarbus Pranešimas Važiuojantiems Busais į Pikniką.

Daugybė žmonių reikalauja, kad busai eitų anksčiau, 
todėl pikniko komisija padaro permainas.

Visi busai pribus 10 ir 11 valandą iš ryto į visas 
vietas. Kurie turi nusipirkę tikietus ant busų ir ku
rie neturi tikietų, norinti važiuot anksčiau į pikniką, 
visi susirinkit tarp 10 ir 11 vai. iš ryto į sekančias 
vietas. Visos busų vietos bus sujungtos su telefono 
pranešimais, ir kur tik . žmonių anksčiau susirinks ir 
pripildys busą, busas tuojau važiuos į parką.

Pasamdyta 9 busai ir kompaniją prisius ekstra 
daugiau busų, taip kad žmonėms nereikės ilgai laukti. 
Rinkitės su tikietais ir be tikietų, tiekietus bus galima 
gaut pas busų stotis. Tėmykit busų reguliacijas se
kančiai:. Prie kiekvieno buso bus nuskirtas žmogus— 
kapitonas, kuris reguliuos busą ir pas jį galima už- 
siregistruot tiems, kurie neturi tikietų nusipirkę. Bu
sai eis tarp 10 vai. iš. ryto ir tęsis iki 1 vai. po pietų 
iš šių vietų: 1331 So. 2nd St. tarp 10 vai. Jš ryto iki 
1 vai. po pietų, kapitonas Gružauskas, 1331 So. 2nd 
928 E. Moyamensing Avė., tarp 10 ir 1 vai., ka
pitonas Tureikienė, 143 Peric St.; 658 N. 10th St. 
busai eis tarp 10 vai. iš ryto iki 1-mai vai. po pietų, 
kapitonai*!. Zakarevičius, 1025 Wallace St. ir J. Miki
tas, 1127 Mt. Vernon St.; 995 N. 5th St., busas ateis 
10 vai. iš ryto ir lauks iki prisipildys, kapitonas Dau
girdas, 1025 Wallace St.; 12th ir Mt. Vernon busas 
ateis 11 vai. iš ryto ir išeis 1 vai. po pietų, kapitonas 
W. Tuliunas, 615 N. 12th St.; 2513 Brown St. busas 
ateis 11. vai iš ryto ir išeis, kaip greit tos apielinkės 
žmonės susirinks. Kapitonas Masionis 7900 Eastwick 
Ave.,- West Phila. busas pribus 11:30 vai. iš ryto ir 
išeis apie 12 vai. dieną, kapitonas K. Pieta, 7928 Harley 
Ave. ir Klimas, 2619 76th St.; 2715 E. Aleghny Avė. 
Prie muzikalės salės busas ateis 11 vai. iš ryto ir išeis 
iki prisipildys busas žmonėmis, ^kapitonas Papeliučka; ’ 
2854 Winton Pontbreese, busas išeis 1 vai. dieną, ka
pitonas Bura.

Stengkitės įsigyti tikietus iš kalno. Tą pačia diena 
irgi galėsite gaut tikietus už 45 centus į abi puses. 
Galima atsikreipti pas pažymėtus kapitonus. Visi busų 
kapitonai, visi tikietų pardavinėtojai ir visi darbinin
kai turi būtinai susirinkti ateinantį penktadienį, 1 d. 
rugsėjo (Sept.), 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Ant šio 
susirinkimo visus tikietus turėsime sutvarkyt ir dar 
apkalbėsim svarbiausius reikalus.

KOMISIJA.
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Priekalo”

Norfolk and
LOWELL, MASS.

Rugsėjo (Sept.) 3, bus linksmas 
piknikas, kurj rengia LDS kuopa. 
Prasidės 12 valandą dieną ir tęsis' 
iki vėlai vakare. Atsibus anti Vy
tauto Parko, kuris yrą nepaprastai 
gamtiškai gražus, aplink pušynai. 
Grieš gera muzika. Bus visokių gė
rimų ir valgių. Įžanga tik 15 centų. 
Gatvekarius imkite ant Parge St. ir 
Bridge St. su užrašu Lakeview Park.

(203-205)

PHILADELPHIA, PA.
Visos “Laisvės” pikniko komisijos, 

organizacijos, draugai ir draugės šu-; 
sirinkit ir atsineškit busų parduotus 
.tikietus ir visokius tikietus ant su
sirinkimo ateinantį penktadienį, 1 d. 
rugsėjo, 995 N. 5th St., 8 vai. vak., 
visų busų kapitonai turi būtinai būti 
ant šio susirinkimo. Kurie neturite 
busų tikietų, tai paimkit vardus ir 
antrašus tų žmonių.

Komisija.
(203-205)

Atmeskime Visokius Apgavikus ir Imki 
mes Kovos Būdo Pagerinimui Būvio

BALTIMORE, Md. — Šalis- .naudot.
bury, Md. D. J. Elliot kompa- tą skaičių padidino, 
nijos visi darbininkai išėjo į 
streiką. Dirbtuvė likosi užda
ryta, pikietų drūta siena, ne- 
perlaužiama skebų. Vienas iš 
darbininkų kalbėjo, aiškinda
mas darbininkams, kad kom
panija pakėlė ant produktų 
kainas, o darbininkams algų 
pakėlimu nei nesirūpina. Mi- 
riėtoj dirbtuvėj darbininkai tik 
Uįž 10c. į valandą dirba.

Darbininkai, gaudami tokias 
algas, ne tik neturi už ką apsi-

O jau šiemet dusyk 
Intersta

te Commerce Commission ap- 
skaitliuoja, kad šiais metais 
per 7 mėnesius nustojo naudo
ti 1,800 mylių gelžkelio.

Tik pereitą savaitę buvo 
pranešta, kad
Western gelžkelio kompanija 
nustojo operuoti 54 mylias ge
ležinkelio.

Texas valstijoj 224 mylias, 
California—202 m. gelžkelio 
nustojo operuoti ir t.t.

Na, tai jūs, geltonlapių blo-
rengti, bet neturi nei paval-Įferiai, apskaitliuokite ,kiek 
gyti. Darbininkai pačiose dir- i darbininkų neteko darbo, kuo- 
btuvėse kad ir dirba, bet pri
versti būt nuogi, basi ir al
kani.

Tai ve, kokia Roosevelto 
“prosperity.” Jeigu darbinin
kai nestreikuotų ir nekovotų, 
tai bedirbant prie mašinų ba
du numirtų.

Bet darbininkai jau atsisa
ko badauti ir nepkeliamą jun
gą nešti, jie jau numato Roo- 

jau 
što
ko-

met nustojo operuoti 1,800 
mylių gelžkelio ir patalpinkit 
į jūsų geltonas gazietas, pa
aiškinkit jūsų skaitytojams 
darbininkams, parodykite nors 
mažiausį trupinėlį teisybės jū
sų gazietose.

Jūs su savo blofinimais ne-, 
galite laikyti visų darbininkų 
užrištas akis taip, kaip jūs 
laikote jūsų skaitytojams. Jū-

sų geltonlapiai kala ir kala 
darbininkams į galvą, kad jau 
“geri laikai ateina.” Kaip ne
suprantantis kalvis nieko ne
gali nukalti iš šaltos geležies, 

Itaip socialistai ir socialfašistai 
nieko negali nukalti su savo 
spauda.

Jie šoka ir džiaugiasi, kad 
jau Rooseveltas ir Johnson pa
sivijo “prosperity,” kuri buvo 
pabėgus nuo jų. Būk jie ją 
grąžina darbininkams. Girdi, 
jau viską padarys, tik būkite 
geri ir ramūs.

Tai ve, prie ko socialistai ir 
socialfašistai veda darbinin- 
.kus. Prie skurdo, vargo ir ba
do.

Darbininkai neturi tikėt blo- 
feriam ir darbininkų priešam, 
kurie juos mulkino per daug 
metų ir pasižadėjo buržujų 
valdžiai ir toliau juos.mulkint.

Darbininkai neturėtų skaity
ti tokių laikraščių, nes tuose 
laikraščiuose nėra nieko dau
giau, kaip tik magikai darbi
ninkų apgavimui.

Darbininkai pagerins savo 
būvį tik kovodami prieš išnau
dotojus ir darbininkų priešus.

kaitė .Žemaitienė, P. Bokas ir ’ I . .G. Kuraitis.' Drauąė Vikšrie- 
nė iš New Haveno pagelbėjo 
vieną savaitę. Taipgi vietinės 
draugės padėjo, vienos dau
giau, kitos mažiau. Galėsime 
dar vėliau pakalbėti kas kuom 
prisidėjo prie šios mokyklos 
palaikymo. Už keleto dienų 
bus prirengtas finansinis ra
portas.

Ši mokykla suteikė taip 
daug medžiagos, kad užtektų 
pusę metų kalbėti. Turėsime 
atsakyti kritikams, , turėsime 
prisiminti apie mokyklą ir ab- 
elnam mūsų veikime, taip pat 
sąryšyj su Kom. Partijos At
viru Laišku, j j | ■ ’iI ' > f i

Baigiant gi, reikia pasaky
ti, tą sunkų darbą, atlikome 
didvyriškai, nepaisant visų ne
parankumų ir trūkumų, kaip 
antai:! neturėjome parke viri
mui vandens, pečius buvo pras
tas ir valgomasis kambarys 
kaip urve. Tie visi keblumai 
buvo nugalėti; tai dėka tiems, 
Ikurie šį darbą rėmė.

N. S. PITTSBURGH, PA-
LDSA 60-ta kp. susirinkimas įvyks 

September 6, 1933, Liet. Durb. Kliu- 
be, 1335 Medley St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Draugės patėmijusios ši
tą pranešimą malonėkite ir kitbm i 
pasakyti. Svarbus susirinkimas. 
Draugė Sasnauskienė Darb. Redak
torė bus ant šito susirinkimo. Drau
gės nepamirškite ir naujų narių at
siveskite. Pradžia 8 p. m.

M. Urmoniūtė, Sekr. ir Ižd.
(203-305)

sevelto “blofus” ir jam 
nepasitiki, darbininkai jau 
ja į kovas ir pasiryžusiai

' voja.

/

Roosevelto išsvajoti planai 
stumia darbininkus iš dirbtu
vės į ašarų pakalnę. East Ca
rolina Railway kompanija rei
kalauja, kad Interstate Com
merce Commission pavelytų už 
daryti gelžkelį tarpe Farm-i 
ville ir Hookerton. Kompani- i 
ja sako, kad minėtas gelžkelis j 
neapsimoka operuoti.

Tai kur ta Roosevelto škic-į 
,pijama “prosperity?” Kur ne-j 
pažiūri, ten darbininkus palei
džia, Jeigu vienoj ar kitoj dir
btuvėj šimtą ar kitą paima į 
darbą, tai kitoj vietoj tūkstan- 
tj ar du paleidžia.

< Čia daugiau nieko gero ne
simato, kaip tik mainymas 
darbininkais kai cigotfas ark-, 
lįais. Jeigu vienas darbinin
kas gavo darbą, tai 10 neteko 
darbo. 1
• Na, o geltonlapiai rėkia 

sa gerkle, kad jau darbai 
rfcja. Kvailiausiai kalba, 
“Tėvynė” ir “Naujienos.” 
Uitis jau keli metai, kaip “pa I luu,,'eL. 
Styrų puodus” rašo, dabar Pas’utusia. Įniršo, c * .nAhnnn i narmlhu
džiaugiasi Roosevelto “gero-/ 
ve.” Tik paskaitykime šį džiau 
gemą: 
.♦ “Prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad industrinio atsisteigimo 
programas už trumpesnes va- > 
landas ir didesnes algas susi
lauks pasisekimo. Johnson ti
kisi, jog iki rugsėjo 1 dienai 
šL m. prie darbų sugrįš apie 
5,000,000 ar 6,000,000 darbi- 
dinkų.”
;;Išgyrimas Roosevelto plano, 

tai jau mums visiems darbinin
kams žinomas dalykas, kad 
Vitaitis ima iš buržuaziškų 
laikraščių žinias. Vitaitis kal
ba taip, kaip jam diktuoja ka
pitalistinė spauda.
-Bet kodėl tokie Vitaičiai 

nemato buržujų spaudoj kito
kių žinių, kaip tai, kad Roo
seveltas ir jo valdžia perka 
2,23,649 akrus žemės del ver
gijos kempių, už kurią mokės 
t|R po $2.08 už akrą.
♦♦Ar jūs, geltonlapių leidėjai, pažiūrėsi, ten streikas; kur ne

manote, kad ta žemė bus nau- i išgirsi, ten kovos: darbininkai 
dojama del “parkų,” kur jūs jau pradeda nustoti tikėję į 
galėsite su automobiliais pasi-; Roosevelto magiją.
važinėti. Na, ne. čia jau ži-' Rakandų ir jų apmušinčji- 
riomas daiktas, kad ta žemė mo darbininkai dar vis strei
kus vartojama vergijos kem- kuoja, pasiryžę laimėti savo 
p£ms. čia jau aiškiai matoma 1 reikalavimus. Tik viena ■ iš 
xflsiems, kad bedarbė didėja, | penkiolikos dirbtuvių su ske- 
todel buržuazinė valdžią ir bais dirba. Darbininkai reika- 
vergijos kempės didėja, kad'lauja pakėlimo algų.
turėtų kur sugrūsti darbiniu-! ---- ----
kus ir laikyti juos, atskirai. | Crown Cork and Seal kom- 
kąd negalėtų organizuotis ir panija atleido 400 darbininkų, 
kovoti prieš kapitalistinę sis- o kitus atleidžia ir į1 kelintą 
t£mą. dieną vėl priima, bet už ma-

; Čia vėl matome pranešimus žesnę algą. Minėta kompani- 
iš kitų kraštų S. V., kad gelž- ja pradėjo gudriai darbinin
kėlio kompanijos uždarinėja | kus išnaudoti. Kuris darbinin- 
gelžkelius. Pereitais metais j kas buvo išsilavinęs tam ama- 
945 mylių gelžkelio nustojo'te dirbti buteliams “kepurai-

vi
se
tai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Sukilimas ant Laivo; Keturi Jūreiviai 
Areštuoti; Komunistai Kaltinami Už

Sukilimą; Streikų Banga Baltimoreje
Jūreiviai darbininkai išėjo į 

i streiką; laivas “Diamond Ce- 
.■ment” sulaikytas “Pier 7 Port 
• Covington.” Streiko priežastis 
|—reikalaujama didesnių algų, 
i geresnio maisto, daugiau dar
žovių ir geresnių darbo sąly
gų. Jūreiviai metė abu inka- 
karus ir pasakė, kad jų nęiš, 
kels į viršų vandens, pakol 
“mūsų reikalavimas nebus lai
mėtas.”

Sreikas pradėjo plačiai plės
tis. Thomas McCusker, depu- jkams, ką buržuazijos laikraš
ty shipping commisioner, 
skubiai atbėgo streiką sulau
žyti; pradėjo imti naujus dar
bininkus į streikierių vietą, ir 
jau buvo 9 skebai pasirašę 
imti darbą; bet staiga apsižiū
rėjo, kad klaidą daro, ir atsi- 

jsakė imti streikierių darbą. 
■Tuomet kompanijos agentaj 
.t________ f___ , pasišaukė
j policiją į pagelbą ir dar ke- 
Jetą darbininkų areštavo.
licija areštuotus sugrūdo į 
velį ir skubiai traukėsi 
streikuojančių darbininkų, 

i Komunistai kaltinami del I 
streiko iškilimo. Kompanijos 
agentai sako: “Šį rytą 2 au
tomobiliai atvažiavo, pilni pri- 
lioduoti; komunistai, išlipę 
pradėjo skleisti literatūrą.” 

Lapeliuose buvo pranešta, 
kad laivo darbininkai strei
kuoja, reikalaudami trijų svar
biausių daiktų: algų pakėlimo 
nuo $35 iki $45 į mėnesį, ge
resnio maisto ir nediskrimi
nuoti streikuojančius darbiniu-1 me ir virtuvės darbininkai, 
kus. Laivo darbininkai nutarė 
drūčiai ir kovingai laikytis, 
iki bus laimėta, o laivo vyriau
sybė siunta ir nežino ką da
ryti, * nes laivo negali baigti 
išlioduoti.

te” (caps) ir galėjo užsidirbti 
iki $20 į savaitę, tai toks dar
bininkas gavo atleisti iš darbo, 
ir į kelintą dieną tokį darbi
ninką samdo atgal jau tik už 
Roosevelto paskirtą minimum 
algą—$15. Na, o tokiam dar 
bininkui, kuris gaudavo $10 į 
savaitę, pakėlė $5, sulig Roo- 
sevelto ir gen. Johnsono įsa
kymo.

Na, tai ką tas mėlynas va
nagas atnešė gero darbinin-

! čiai taip daug garsina ? Ar> 
.'tas gali padidinti pirkinio jė
gą, kuomet tie du darbininkai 
uždirbo pirma ir dabar tik $30 
į savaitę ?

V-kus.

Po
lą i- 
nuo

Žodis, Užbaigus Conn 
Valstijos Jaunuolių 

Mokyklą
Mokykla užsibaigė su rug

pjūčio 20 diena. Virtuvės dar
bininkai nusiplovėme taukuo
tas rankas ir išlindome iš ga
ruotos virtuvės. Rankos ap- 
sausėjo, tai jau galima paimti 
plunksną ir parašytį apie tą 
mūsų komuną, kuri susidėjo iš 
70 žmonių ir tęsėsi per ketu
rias savaites.

Ta mokykla buvo pasimoki- 
nimas ne tik jaunuoliams, ku
rie lankė klases; pasimokino-

Baltimorėj darbininkai pra
dėjo drūčiai kovoti. Kur ne-

Jaunuolių mokinių turėjome 
65 iš skirtingų tautų ir rasių. 
Iš pradžios buvo 7 juodvei- 
džiai—penki vaikinai ir dvi 
merginos; vėliaus viena ap
leido, nedalaukiant iki pabai
gos.

Tai reiškia, 65 jaunuolius pa 
leidome į Conn, valstiją, supa
žindintus su marksistine-lerii* 
nistine teorija ir su tuom, ko
kią rolę lošia jaunoji gentkar- 
tė klasių kovoje.' Dabar gi 
mūsų, kolonijų draugų, parei
ga juos pasitikti ir reikalauti 
išduot raportus iš mokyklos, 
kad jie mums perduotų, ko te
nai mokinosi.

Tų jaunuolių pasimokinimas 
ir paskatinimas dar mokintis 
toliaus priklauso nuo mūsų 
veikėjų kolonijose; turim juos 
stumti priešakiu ir statyti į 
veikimą, ne, per prįveratą, bet 
gražumu, teikdami jiems savo 
daugelio metų patyrimus, ku
rių esame gavę revoliuciniame 
darbininkų judėjime.

Virtuvėj dirbome keturi nuo 
pradžios iki pabaigos: O. Vii-

M

ROCHESTER, N. Y.
Draugiškas vakarėlis arba Social 

rengia Am. 
Drg. 50 k p. 
šių kieme. 
(Sept.) 2 d.
re. 1

Liet. Darb. Literatūros 
Atsibus draugų Keke- 

Įvyks subatoje, rugsėjo 
Pradžia 7:30 vai. vaka- 

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
parengime ir linksmai laiką praleist. 
Bus visokių žaislų ir, jei susirinku
sieji pageidaus, galėsime turėti 
draugiškų diskusijų dienos klausi
mais. Turėsime ir skanių užkandžiu.

(203-205) 1

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos extra susirinki

mas atsibus trečiadienį, 30 dieną 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 25 ir Vernor Highway. 
Draugai, visi dalyvaukite šiame susi-, 
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų. Yra atėję nominacijos blan- 
kos iš centro del ateinančių metų 
centro valdybos, reikės'-jas išpildyti. 
Visų narių yra pareiga dalyvauti šia
me susirinkime.

Sekr. N. Astrauskiene.
(202-203)

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Dėme ‘jPiįiekalo” Platintojams
“Priekalo” redakcija ir administracija viešai pra

neša, kad tiems savo platintojams (Argentina, Bra
zilija, Kanada, o taip pat Šiaurės Amerikos Suvieny
tos Valstijos), kurie lig šiol neatsiskaitėte už 1932 
m., “Priekalo” siuntinėjimas nuo N. 7 sulaikomas ir 
kol nepadengs susidariusios skolos, tiems draugams 
ar organizacijoms toliaus “Priekalas” nabus siunti
nėjamas.

Dar kartą prašome paskubinti atsiskaitymą už su
sidariusias skolas, nes vilkinimu atsiskaitymo tie 
draugai ir organizacijos apsunkina patį žurnalą ir 
tuom patim daro žalą revoliucinei darbininkų spau
dai.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Skaitytojas

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš

kas mašinas. Nešk ant senų mašinų yra skirtingi “key-' 
boards” ir tas gadina darbo sistemą. įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

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

čia

PROGRAMOJE DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS:

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO 3-čIĄ. Piknikas prasidės 12 vai. dieną.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
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.

MONTELLO, MASS MONTELLO, MASS

Didžiausias Pasilinksminimo

IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS, Iš MONTELLO, MASS. IR LYROS CHO

RAS, Iš STOUGHTON, MASS.

TAI JVYKS SUBATOJE, NEDĖLIOJĘ IR PANEDELYJE

Rugsėjo-September 2, 3 ir 4,1933
LIETUVIŲ TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS.

SUBATOJ, RUGSĖJO 2-TRĄ. šokiai nuo 8 vai. iki 11:45 vai. vakare,taipgi atidarymas Karnivalo.

Spoi’to programa—2trą vai. po piet. ,. Volley Ball žais—Worcesteris prieš Stoughtoną 
Norwoodas prieš Montello. Gardner prieš Worcesterio laimėtojus. Basket Ball žais— 
Worcesteris prieš Norwood. Ristyričse dalyvaus—Tony Kižys, jo oponentas bus iš 
Worcesterio. Kituose sportose publika yra kviečiama dalyvaut. Brangios dovanos bus 
duodamos laimėtojams.

Muzikališka programa prasidės 5:30 vai. vakare. Dainuos dešimts chorą iš New England—Vidur- 
nakt šokiai prasidės 12:05 vakare iki 4:00 iš ryto.

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 4-TĄ. Karnivalo Sportai—šokiai Nuo 5:00 vai. iki 11:00 vai. vakare.
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tarptautiškas; jį rengia Bedar-
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iš to skurdo, kaip tik mes pa-

Al | B | | B ibių Taryba ir mainierių opo- tys tegalime pasiliuosuoti per
___  __ * Vrxxro rl J TY AYYT ya q y*H t ac
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ALDLD *XII Apskričio kon
ferencija laikyta 30 d. liepos, 

. 1933 metais, Darbininkų Cent- 
f ro svetainėje, 325 E. Market 

St., Wilkes Barre, Pa. Konfe
renciją atidarė apskričio sekre
torius V. GlaubiČius 11 valandą 

z prieš piet.
Mandatų sutvarkymui pa

skirti draugai A. Pieteriūtė, S. 
Kvascevičius ir R. Jenušaitis. 
IĮ^1 komisija tvarkė mandatus, 
buvo pakviestas 
munistų Lygos 

■. drg. C. P. Scoth 
' kevičius trumpai

Mandatų komisija pranešė, 
ad dalyvauja 11 delegatų nuo 

i kuopų. Apskričio komiteto 
5 nariai, kuriems buvo suteiktas 
sprendžiamas balsas. Viso su

Jaunųjų Ko- 
organizatorius 
ir J. V. Stan- 
pakalbėti.

kovą, vadovybėj Kompartijos. 
Tada tai suprasime, kad pri
gulėjimas prie Komunistų Par- 

rugsėjo “Daily Workerio” nau-Įturrėt apsčiai jr’publikos per tijos dabartinėse sąlygose tai 
dai. 'tas dvi dienas.

6. Nutarta, kad apskritys ir pat eis įsigijimui centro, 
kuopos pravestų visus ALDLD 
visuotino suvažiavimo, 3 ir 4 
d. liepos, Brooklyn, N. Y., ta
rimus ir rezoliucijas, kad ne
būtų palikta tik ant popieros, 
bet vykdoma gyvenimam

Apskričio reikaluose buvo ap
kalbėta, ką reikės daryti su 203 
kuopa, Inkerman, Pa., nes^ mi
nėta kuopa neužsimokėjo mo
kestis į centrą už 1932 metus. 
Nutarta palikti apskričio 
tetui .pasirūpinti. ,

jzicija. Turėsime visokių žais
lių. ir pasilinksminimų. Jeigu 
tik laikas bus gražus, tikimės

O pelnas taip

žinokite, draugai, kad jau 
I vasaros sezonas baigiasi, o 
mes neturime jokios prieglau
dos,—kaip tas bagočiaus sū
nus palaidūnas, 
vieta nuo vietos, kampas nuo 
kampo. Reikia pamesti tą žo- Millbury St

komi-

įA /Sprendžiamais balsais buvo 16 
? f ir keli svečiai, kuriems duota

patariamas balsas. Paskirus 
buvo pateiktas sekretoriaus die- 
notvarkis ir priimtas.

Rinkta konferencijos prezidi- 
jumas. Pirmininku išrinkta P. 
Šlekaitis, sekretorium—V. Glau

sčius. Rezoliucijų komisijon—

Rezoliucijos
1. Priimta rezoliucija 

susidariusius mainierių 
vikus Maloney ir Cappelini, ku- 

bando tverti naują uniją!,rie

pergalę#. Įy gęrip.a mąteriales kaipo “Roosevelto smegenų 
darbo žmonių* padėties saly-. trusto” galva, tai yra, teik- 
gas.

lįeka savo darbo prievoles, 
kurios tapo įvestos Hitlerio 
valdžios įstatymų.

štai, ką rašo iš esančio ne
toli Alternano bedarbių lįoge- 
rio: “Blogiau už mirtį. Tokia 
mirtis baisesnė, mes gyvenam 
barakuose, savo šaltumu, 
smarve, parazitais ir ankštu
mu—jie sukelia pasibaisėjimą. 
Mes dirbame nuo 5 vai. ryte 
ligi vėlybo vakaro. Maistas 
nepakenčiamas, mes alkani.

H. Stankaus krautuvėje, 23 K^kvieną dieną blogėja gyve- 
pumas ir tų darbininkų, kurie 
dar turi darbą.”

Pastaromis dienomis ekono- 
imistas Dr. Kučinskas paskel
bė Vokietijos darbininkų ^už
darbio davinius. Jeigu 1929 
m. vidutinis darbininko uždar
bis 42 markių, 20 fen., su- 

pragyvenimo 
minimumą, tai 1933 m. kovo 
mėn., jis nupuolė ligi; 20 mar
kių ir sudarė tik 54 nuoš. pra
gyvenimo minimumą.

Hitlerio valdymo mėnesiai 
atnešė dar didesnį sumažinimą 
ir vidutinis darbininkų uždar
bis dabar sudaro tik 47 nuoš. 
pragyvenimo minimumo. Tuo 
laiku, kuomet milionai vokie
čių darbo masių kenčia badą 
ir skurdą, fašistai veda kam- 

badaujančių .SS 
RS vokiečių” pagelbai.

Ši kampanija Sovietų Sąjun- 
pastaromis' gos vokiečių kolektyviečių 

dienomis išsivystė Į pasiutusią (tarpe iššaukė galingą protes- 
i kampaniją. (tą ir sukėlė didžiausią pasi

piktinimą. Savo laiškuose jie 
pareiškia, kad ši kampanija 
yra provakacinė, kad jie ne
reikalauja jokios pagelbos.

Štai tie tikri daviniai, ku-1 
riuos kolektyviečiai pateikia j 
savo laiškuose:

Fredarfo kaimo kolektyvas
užsėjo 4.47\tūkst. hektarų ja-ijjs taip pat buvo žinomas,

dar yra lengvas uždavinys re
voliuciniam darbininkui.

T. Žemaitis.

P. S.: Čia galiu pridurti: 
I kurie norite paragauti gar
džios kenuotos žuvies iš Sovie-

valkiojamės !įa Sąjungos, tai galite gauti

yįtjcus.

Plieno Darbininkai 
Laimėjo Streiką

davo Roose veltui visokius 
patarimus ir buvo pasiųstas 
į Londono ekonominę konfe
renciją, kaipo Roosevelto 
asmeniškas atstovas.

Kriminalizmas Amerikai 
Lėšuoja 13 Biliony Dol.PITTSBURGH, Pa.—Mc

Kees Rocks Pressed Steel 
Car kompanijos darbininkai 
baigė streiką. Kovą jie lai
mėjo. Kompanija priversta 
pasirašyti sutartį, pagal ku
rią turi priimti atgal į dar
bą visus darbininkus, kurie 
buvo prašalinti už veikimą

WASH1NGTON. — Sako
ma, kad Amerikoje krimi- 
nalizmas kasmet lėšuoja 
trylika bilionų dolerių. Štai 
tik kelios skaitlinės: Kas
met užmušama 12,000 žmo
nių, pavagiama 3,000, už
puolama ant 100,000, apiplė
šiama 50,000 ir t. t. Apskai
toma, kad apie 400 žmonių 
gyvenimą daro iš krimina- 
lizmo.

dį “negalima” bei kokius ki
tus išsisukinėjimus. Nėra to
kio > daikto, kad darbininkai [ 1 
negalėtų padaryti.

Atsiminkite, draugai seran- 
toniečiai, ką mes pereitą žie
mą atlikome. Buvo choras sur 
tvertas; buvo sutverta gražus 
būrelis Jaunųjų Komunistų Ly
ges ; dabar čj.ą jau susitvėrė 
LDS jaunuolių kuopa. Taigi 
mes, senesnieji, turime išties

BALTIMORE, MD

Eiline Fašistą Melagyste

nemažą algų pakėlimą—kai 
kuriuose d e p a r tmentuose 
net iki 40 nuoš. Darbinin
kam kovoje vadovavo Plieno 
ir Metalo Industrinė Unija.

Fašistai negali apsieiti n.e-[darė 85 nuo 
melavę, kai vilkas nestaugęs. 
Jie rūpinasi, kad SSRS dar
bininkai badauja, bet ne mato, 
kas po jų nosia dedasi Ameri
koj.

O ištikrųjų Sovietų Sąjun
gos darbininkai ne badauja, 

.bet dar apsiima ir kitus gel- 
; mes jų apleisti. Man rodos, bėti.

pabloginti ^a^ komisija yra išrinkta dar 
i nuo pereitų metų. Teilgi, 
'draugai komisijos nariai, sto-

prieš 
parda-

kad sudęmoralizavus darbiniu- ti pagelbps r.anką ir turime žė- 
kus ir išsikolektavus iš jų duok- d^s savo darbą atlikti į ątei- 

Tokiu būdu pasitarnautų i ^.es žiedams turime pastoroti 
kompanijoms suskaldydami U. Įvie^ arba cejntrą, ir neturime 
M. W. uniją, kas duos geresnę 
progą bosams dar i 
mainierių sąlygas.

2. Prieš imperialistinį karą

les.

Man teko skaityti “Raudo- 
Taigi, jiasis Artojas.” num. 41, Balta- 

x 1 iv& iinpui imis vinį ntiicj, i : “ -i • — > —*,iusijos kolektyviečių laikras-
už gynimą Sovietų Sąjungos; iprie darbo ir pasirodyki- ,tis. 
prieš Jungtinių Valstijų pasky- ^nd ir jūs galite dar pa

S. Kvascevičius, R. Jenušaitis ir rimą bilionus dolerių karo rei-
J. Kazlauskas.

Nutarta, kad Apskričio komi
teto posėdžių protokolai nebū
tų skaitomi.

Metinės konferencijos proto
kolas ir komiteto raportai pri
imti.

Parengimų komisija išdavė 
raportą, kad parengtame 12-to 
Apskričio piknike pelno liko 
$15.87. Piknike, parengtame 
del K. P., pelno buvo $3.45.

Na ir štai kas jame rašo- paniją neva

kalams, o bedarbius badu ma
rinimą, v

tarnauti darbininkiškai visuo- i 
menei.

Man teko girdėti besišne-

ima:
Į Vedama Vokietijos antiso- 
I vietinė politika

30,000 Bedarbių Šei
mynų Neteko Pašalpos
ALBANY.—Valdžia pra

neša, kad toliau nebeduos 
pašalpos del 30,000 bedarbių 
šeimynų.

I SUSKALDĖ MOTERIŠKEI 
GALVĄ

Kuopų Raportai
Miners Mills, Pa.—170 kuo

pa turėjo ižde su 1 d. sausio, 
1933 m., $26.20. įplaukų tu
rėjo per 6 mėnesius $27.45. Vi
so $53.65. Išaukauta svar
biems darbininkų reikalams 
$34.85. Ižde turi $18.80.

Wilkes Barre, Pa.—43 - kp. 
nuo pirmiau ižde turėjo 42c. 
Įplaukų turėjo per 6 mėnesius 
$10.20. Kuopa dabar turi 
$10.00 skolos. Narių turi 33.

Scranton, Pa.—39 kp. užsimo
kėjusių narių už šiuos metus 
turi 14 vyrų ir 5 moteris. Viso 
narių turi 34. Pinigų ižde turi 

Ii $10.87.
Plymouth, Pa.—97 kp. rapor

to neturėjo. Tik'delegatas sa- 
ttfkė, kad ižde turi $6.00.

) Kuopos neprisiuntė delegatų 
/ nė raportų: Binghamton, N. Y., 
I 20 kp.; Forest City, Pa., 219 

kp.; Pittston, Pa., 12 kp.; Nan
ticoke, Pa., 135 kp.; Troop, Pa., 

* 114 kp-J Lee Park, Pa., 229 kp.;
Inkerman, Pa., 203 kp. ir Ed- 

l wardsville, Pa., kuopa.

3. Turi .būti statomi griežti jkant draugus, kad 10 d. rug- melo ir šmeižtų 
ikalavimai. kad būtų paliuo- Septembei ALDLD 12- .Laikraščiai pilr

~ ----- ‘ j tas Apskritys rengia pikniką .straipsnių ir sufabrikuotų laiš-
|kų apie baisenybes, kurias būk 
tai iš priežasties bado ir skur- 
|do pergyvena gyvenanti SSRS I 
vokiečiai.

Fašistų laikraščių melagys
tes palaiko buržuazija, kuni
gai ir dar valstybės veikėjai 
leidžia atsišaukimus, kviečian
čius pagelbėti “badaujantiems 
SSRS vokiečiams.” Bažnyčio
se sako antisovietinius pa-, 
mokslus, Hitleris ir Hinden- 
burgas aukoja badaujančių 
pagelbos fondan aukas. Bur
žuazinė organizacija dar<^ 
rinkliavas ir ruošia protesto 
dempnštracij'ąs prieš pačių iš
galvotus, gyvenančių'SSRS vo
kiečių, persekiojimus.

Šios kampanijos tikslas 
kus. Fašistai stengiasi 
kreipti žmonių ■< dėmesį 
vargingos padėties, 
randasi Vokietijos ūkis ir už
slėpti tikrą badą i 
kuris dabartiniu laiku siaučia 
išgriautam Vokietijos kaime.

Vokietijos ūkis pergyvena ; lūs.
Šios skaitlinės rodo ir vokie- 

auga neveikiančiųjų įmo-;čiai pareiškia, kad buržuazijos

reikalavimai, kad būtų paliuo-. - 
suotas Tom Mooney, Billings ir I 
kiti politiniai kaliniai. jan^ ^u,.10v. farmos* Valio,

4. Kad būtų vedama griež- ! wilkesbarriecmi! Tai labai ge- 
tesnė kova, kad būtų paliuosuoti 
Scottsboro aštuoni negrai jau
nuoliai, kurie yra nekaltai pū
domi kalėjime. ; .

Alabamos valstijos' išnaud,oto,-
jai pasiryžę juos nužudyti elek-L.

• j

•tros kedeje tik už* tai, kad jie 
juodos spalvos. ?

Bilų Išmokėjimas
Už svetainę, kurioj buvo kon- 

fėrėnįija laikoma $2.00. Aps
kričio sekretoriaus išlaidos 80 
centų!1 Atmokėta K . P. pikni
ko pelnas $3.45/ Viso išmokė
ta $6.25. Ižde lieka $33.33.

Skaitytas laiškas nuo D. Zda- 
niūtės, kur ji reikalauja, kad

tai. žinokite, kad ir seranto- 
nečiai jums padės. Man vie
nas draugas sakė, kėd jie ir 
tą savo’ didžiulį Aido Chorą 
atsiveš serantoniečius palinks- 

Taigi ir mes, seranto- 
niečiai, neturime apsileisti; ir 
mes turime šiokią tokią >pra- 
mogėlę parūpinti. Jau kitus 
girdėjau kalbant, kad Scran
tono vyrai rengiasi prie virvės 
traukimo!;. o moteriukės kalba, 
būk jos tokią ilgą dešrą pada
rys, kad užtektų šešiems šim
tams žmonių. « Visi jv-ajlgys„ ir 
aš.

Scrantono Pilietis.

pilni melagingų Rezignavo Roosevelto 
“Smegenų Trusto” Galva

HYDE PARK, N. Y. — 
Pridavė rezignaciją profe- 

I rius Moley, kaipo valstijos 
I sekretoriaus, pagelbininkas.

WASHINGTON. — Du 
policistai įsiveržė į negrų 
Young šeimynos namus ir 

i taip juos sumušė, kad mote
riškei reikėjo septynis sti- 
čius dėti j perskeltą galvą . 

---------- '
MIESTĄ UŽPUOLĖ $ 

UODAI :

ALBANY, N. Y.—Šiame 
mieste atsirado nepaprastai 
daug uodų. Žmones sako, 
kad tuos uodus atpūtė iš 
New Jersey valstijos.

Tarimai
1. Nutarta, kad lavinimosi 

klasinio supratimo mokyk, šią 
vasarą Wilkes Barre, Pa., turi 
būt įsteigta. Nutarta atsi
kreipti į visas ALDLD kuopas, 
kad pagelbėtų finansinia’i. 'Iš
rinkta komisija iš 5, kad pagel
bėtų mokyklos komisijai darbą 
/varyti pirmyn.

2. Nutarta organizuoti lietu
vius jaunuolius į LDS ir ALD 
LD ir kad būtų tas darbas pra-’ 
vesta kiekvienoj kuopoj.

3. Nutarta, kad visos kuopos 
bandytų sudaryti bendrą fron
tą su kitų sriovių darbininkais,, 
kad 
gas.

4. 
riai
tų visose kovose už paliuosavi- 
mą politinių kalinių Jungtinė
se Valstijose. Taipgi prisidėti 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo,* kad pagelbėjus 
kitų kraštų politiniam kali
niam.

5. Nutarta palaikyti tampres
nius ryšius su Komunistų Par
tija; taipgi remti finansiniai ir 
platinti spaudą. Nutarta pa
rengti pikniką Scrantono apie- 
linkėj, ant Runo farmos, 10 d.

pagerinus gyvenimo sąly-

Nutarta, kad ALDLD na- 
visuomet ir visur dalyvau-

12-tas ALDLD Apskritys atmo-i WORCESTER, MASS 
kėtų jai $5.00 uz jos vadovavi
mą Aido Choro, piknike 16 d. 
liepos, Valley View Parke, nes 
ji turėjo atvažiuoti iš Shenan
doah. Apskričio parengimų 
komisija atsisakė jai atmokėti, 
nes ji nebuvo kviesta, čionai 
buvo A. Valinčiūtė ir ji būtų 
galėjus Chorą vadovauti.

Nutarta palikti ant metinės, 
konferencijos. Jei d. Zdaniūtė' 
įrodys, kad ji buvo pakviesta 
ant to pikniko, tai bus atmokė
ta. I .

Metinei konferencijai laikyti 
vieta nutarta Wilkes Barre,

Konferencija užsidarė 3:30 . 
po piet. •

Pirmininkas P. Šlekaitis,
Sekretorius V. GlaubiČius.

vais, tikisi gaut 20 tūkst. cent
nerių grudų. \ Atidavus vals
tybei ir supylus sėklų fondus 
kiekvienas kole\tyvietiš gaus 

[už darbdienį po 12 klg. grudų, 
i Kolektyvas 
hung” išduos 
darbdienį po 
grudų ir po 2 
žovių : 
šeimynai išpul 
nerio grudų i 
daržovių.

Kolektyve “ 
išduodadama 
darbdienį po 5.7 kg. grudų, 

i po 600 gramų aliejaus ir po 
ir skurdą, 3. 4 kg. daržovių.

šios skaitlinės laimėjimu iš
sklaido visus buržuazijos me-

“Noije Gof- 
už kiekvieną 

12 kilogramų 
kilogramu dar-

vidutiniai kiekvienai 
Is po 35.5 cent- 
ir 6 centnerius

SCRANTON, PA

JUOZAS KAVALIAUSKAS

aiš-
nu-
nuo

kurioje

Ain'ingkeit” bus 
už kiekvieną

Demon stracija Paminėjimui 
Sacco ir Vanzetti Nužudymo

Tam įvykiui paminėti buvo 
surengta 22 d. rugpjūčio de
monstracija prie miešto rotu
šės. Svietelio susirinko kele- sunkias dienas: gamyba puo- į 
tas šimtų. Kalbėjo drg. Bar- la, 

mey Creegan, kuris yra nuskir- nių skaičius, nyksta desėtkai plepalai apie mūsų vargingą 
itas deportavimui. Kalbėjo la-jir šimtai tūkstančių biednio- padėtį, yra šlykštus melas, su 
'bai smarkiai, smerkdarhas dar-' kų ir vidutinių valstiečių kurio pagelb.a fašistai stengia- 
bininkų žudikus už nužudymą ūkių, auga nedarbas, vyksta si apkvailinti Vokietijos darbo 

| Sacco ir Vanzetti ir už sten- 
i nužudyti t

masinis darbo žmonių biednė- 
Scottsboro • jimas. šimtai tūkstančių žmp'

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAIvalstiečius ir darbininkus.

jk. w - - r * r Atsakydami vokiečiai kolek-
! pa (jaunuolius, už jjpdymą kalėji-!nių, kurie pirmiau buvo užsi- tyviečiai į fašistų melus, pra- 

1 m------------------------------------------ ---------------------------- dardėjo rinkti sunaikintų Vokieti
jos valstiečių pagelbai aukas, 
apsiima paimti išbadėjusių 
Vokietijos valstiečių vaikų ir 
jų tėvams suteikti 
tyvuos darbą.

Engelso mėsos 
statytojai apsiima 
vaikų ir kviečia 
bedarbių. Kolektyvas “Nau
jas Kelias” apsiima maitinti 
15 vaikų ir duoda darbą 20- 
čiai sunaikintų ūkių valstie
čiam. Kolektyvas “Aining- 
keit” imasi išmaitinti 30 vai
kų ir kviečia darbui 100 dar
bininkų.

šis sąrašas kasdien didėja 
ir didės, nes gyvenančių SSRS 
kolektyviečių turtėjimas, ir 
materiale padėtis kas kart ge
rėja ir didėja. <

Fašistai dar bartą pravirko. 
Jų agitacijai nepatikėjo nė 
vienas Vokietijos darbo žmo
gus. Kiekvienas Vokietijos 
darbininkas, kiekvienas vals
tietis žino, kad ten, kur val
džia randasi' buržuazijos ir fa-1 
šistų rankose, viešpatauja ba-Į 
das ir skurdas, šalyj, kurioj , 
valdžia randasi Komunistų' 
Partijos rankose ir drg. Stali- į 
no vadovaujamos, darbininkų | 
klasės padėtis kiekvieną dieną 
gerėja, atneša ūkiui naujas

pik

me Tomo Mooney, už kankini-J ėmę produktingu darbu, 
mą ir žudymą daugelio kitų , bar tapo elgetomis. Masinės 
darbininkų vadų. Kalbėtojas saužudystės iš priežasties ba- 
perskaitė iš laikraščio iškaiš do, tapo paprastu reiškiniu, i

Štai kokioj Stinkioj padėtyj 
randasi Vokietijos valstiečiai. 
| Geba kaimo (Turingi ja)

Cree- valstietis rašo:
Skurdas tiek padidėjo, kad

pą, kad jį (Creeganą) teisėjas !
pasiryžęs išdeportuoti iš Ame
rikos, nežiūrint apeliacijos.
» Susirinkusiems drg, 
gano kalba labai patiko, ka i

,liudijo didelis delnų plojimas, j daugumas šeimynų po keletą 
Pagirtini yra tie mūsų drau-1 dienų į savaitę eina elgetaut.

1 Rugpjūčio 20 d. buvo 
nikas ant J. Runo farmos 
Gražus būrys žmonių atsilan
kė iš įvairių, tautų;. pifmiaųsią gąi, kurie rengia tokji&fe d e-^Bulvės ir sausa duona daugu-į 
vietą užėmė hungarų .tauta, jmonstracijas; dalindami lape-'moj šeimynų yra vieninteliu' 
po tam lietuviai, kurių buvo I liūs po visą miestą, 
visokių pažvalgų; matėsi daug ! darbininkus prie 
ir Kuro parapijonų; kitų ta.u- darbininkų žudikams. ! 
tų buvo pa mažiau.' Mes tu
rėtume biskį pabarti draugus išnešta 
rusinus: nors čia jų tiek dayg, Iprieš teisėjo pasiryžimą depor- 'gel 
bet nenori dalyvauti tarptau- tuoti drg. Barney Creeganą.1 si 
tiškame veikime.“ ' <

Piknikas- dayė gražaus pel- _____ ___ v
no, virš $70.00. Iš to 7% eis draugų pasakojimai, kąd Rom- 
Komunistų Partijai, o likusis partijoj yra persunku būti na-'mokėjimą.

kviečia maistų., >
atkeršijimo.į'. '‘.‘Pas mus yra žmonių, kurie’ 

■ištisomis savaitėmis neturi ne 
Demonstracijoje taipįgi buvo vieno fenigio,’’ rašo Bargval- 

i protesto rezoliucija bacho kaimo valstietis. “Dau: 
lis per ištisus metus perką* 

ney Cifeeganą.'si sau duoną. Nepaisydami' 
i ------ , . . tokio mūs’škurdo, atėję vai-;

Tenka girdėti kaj kurių dininkai jšparduoda paskutinį 
• mūsų turtą už mokesčių neiš-

savo kolek-

kombinato 
maitinti 20 
darbui 200 

Kolektyvas 
apsiima

pelnas eis įsteigimui vietinio riu; esą dideli mokesčiai iri Tokiame pat skurde gyvena
• Social-

gai. Bet reikia atsiminti, kad j fašistų laikraštis “Forverts,”

W -— Z*. , » li .T’ i ~

centro, kurio Scrantono darbi- sunkios pareigos. Taiįi, draų-'ir miestų darbininkai, 
ninkiška visuomenė jau senai 
geidžia, o vis dar negalėjo įsi- šiandien milionai darbininkų kurio negalima apkaltyt daly- 
gyti. Taigi, draugai seranto- baisų skurdą kenčia ir yra ve-1 ko perdėjime, kovo 12 d. nu- 
niečiai, tarime jau gerą pra- 1 ‘ ' 1 ’ “ 1
džią; tik darbuokimės visi iš 
vieno, o turėsime pasekmes.

Čia yra rengiama ir kitas to-, 
ksai piknikas 3-4 dd. rugsėjo 
—September. Jis taipgi bus

damos baisios kovos sd kapita- mery, rašo :
listų klase, kur mūsįj drau-1 “Berlyno gyventojai, gyVe
gai kovotojai net žūsta už dar- nanti iš pašelpos, įgyja “bul- 
bo klasės reikalus. Taipgi Ivinius pilvus.” Tokių žmonių 
reikia atsiminti, kad ir męs ne-1Berlyne rasis daugiau, kai* 
same liuosi nuo to skurdo; o'milionas. 'Negeresne padėtis 
niekas kitas mus nepdliuosuos ir liogeriuos, kur bedarbiai at-

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisves” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Paraše V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c.
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Paraše 

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. i 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. v 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai paraše 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos. j

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c. 
(NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 
, , Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido

ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Šąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoida. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja’ dabartines fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 

aina 50 centų.
ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.
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PASIRENDAVOJA 4 gražūs kamba
riai su maudynėmis ir visai pa- 

rankumai. Renda $16 ir $17.
462 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

<1

<♦>

< X

<♦>N. Y.
IŠRANDA V0J1MA1

<♦>

Forest Parke <♦>

<♦>

PARDAVIMAI <♦)

4>

I NOTICE
N. Y

: under Š<
I Control . Law 
Į County,

108

is hereby «iven that License No. 
. xi. x. B-10517 lias been issued to the 
J undersigned to sell beer and wine at retail, 

of the Alcoholic Beveraue 
Kings

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-11569 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
-J i under Section 75 of the Alcoholic Beverage 

| Control T.aw at 445 Bleeker Str., Kings 
County, New York State.

TONY FISCHER, MICHAEL GOLD 
445 Blccckcr Str., Brooklyn, N. Y.Į

ai 168 So. 8th Sir., 
N<Av York Slate.

FRANK GRESAITIS
S. 8lh Str., , Brooklyn,

Šeštas Puslapis

Lietuvių Bedarbių Tary- Praleiskite Sekmadienį 
bos Susirinkimas

Ten Eyck St. Bedarbių su
sirinkimas bus trečiadienio va
kare “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts. Visi dalyvaukite šiame 
susirinkime. Nes jau laikas 
pradėti prisirengti prie žie
mos kovų. Nereikia manyti, 
kad ateinančią žiemą susilauk
sime “prosperity” arba kad 
šis komitetas be prisirengimo 
iššoks, lyg iš ugnies, ir grieb
sis už kovų.

Turime tartis, svarstyti da
bartinę padėtį ir rūpestingai 
prisirengti žiemai. Kuomet 
mes pradėsime veikti, tuomet 
gausime ir paramos ne tik 
nuo pavienių, bet ir organiza
cijų. Tuomet mūši] Komitetas 
ne desėtkais skaitysis, bet šim
tais ir tūkstančiais.

I T. E. St. BK Sekr Sgr.

Bedarbių Tarybos Verčia 
Atidaryt Naujus Home 
Relief Biurus

NEW YORK. — Nors 
darbių šelpimas dabar

be
yra

Antradienis, Rugp. 29, 1933

I ’ • • • j •

: Protestuoja Whalenui prieš 
Grasinimą Triuškinti 
Kairiąsias Unijas

LICENSES
BEER—WINE

NEW YORK. — Pirmadienį į 
| darbininkui delegacija nuvyko 
pas Grover Whalena, vykdy
toją NRA plano Šiame mies- 

Jte, protestuot, kad jis grąsi- 
1 na are.štuot streikierius tu 

1 dirbyklų, kur bosai priima i 
NRA. Delegatai buvo išrink-1 

įti per streikuojdnčių darbiniu- - 
ikųi ir unijistvi susirinkimą, kur 
■dalyvavo 14 I organizacijų, 
i Susirinkime buvo nutarta ben
drai su Tarptautiniu Darbinin
kų Apsigynimu ir Darbo Uni
jų Vienybės Lyga suruošt di- 
'džioka masini susirinkimą Ma
dison Square Gardene.

Whalenui yra primenama, 
jog pats NRA įstatymas sky
riuje 7-me pripažįsta darbi
ninkams teisę priklausyt 

■jie nori, 
Whalenas darbuojasi, kad 
imt tą teisę, grūmodamas 

jtaškyt revoliucines unijas.

PAJIEŠKAU partnerio ar partner-i 
kos j valgyklos (restoracijos) biz-j 

nj. Biznis eina gerai ir per daug 
metų išgarsėjęs. Artimai randasi 
daug dirbtuvių. Į partnerius priima
mas bus labai prieinamomis sąly
gomis. Kreipkitės po antrašu: 731 
Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(201-203)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Nenusiminkite tie, kurie ne- ' 
galėsite važiuoti į Phila. “Lai-Į 
svės” pikniką rugsėjo 3 d. Tą 
dieną rengią smagų išvažiavi
mą Forest Parke LDS 1 Xp. 
ir Ten Eyck St. Bedarbiui Ko
mitetas bendrai.

Taipgi reikia nepamiršti, 
kad įžanga čionai visiems dy-, 
kai; o ir privažiavimas iš visų 
pusių parankus, nes visos trau
kinių (linijos susieina su Ja
maica linija; ir Jamaica trau
kiniu .davažiavus Forest Park
way stotį, išlipę eikite j kal
ną—girią : ten ir bus parengi 
mas.

Dabar turi visi LDS 1 kp. 1 
nariai sukrusti, kad šis išva- Me|fgina “Norsė” Gabiai 
giausias. Turėtų paremti jį Apgaudinėjo Snapso 
gausiu atsilankymu. Taip pat j Mvjpfninc 
nariai visų organizacijų, ku-1 J 

Irios įeina į Lietuvių Bendrą 
‘Frontą, turėtų be jokios dis
kriminacijos paremti šį LDS irįlslande, mergina vardu 
Lietuvių Bedarbių išvažiavimą, j 

j kuo skaitlingiausiai atsilanky- (iš automobilistų; 
j darni. 1 ' 1 1 1

Tad visi, kas gyvas, kurie 
tik nevažiuojate į Phila. “Lais
vės” pikniką, 3-čią d. rugsėjo

PARSIDUODA buČernė ir grosernė 
lietuvių-lenkų apgyventoj vietoj. 

Biznis gerai išdirbtas. Parsiduoda 
todėl, kad savininkas išvažiuoja j 
“krajų.” Galima padaryti geras pra- 
gyvenims. Krautuvė moderniškai 
įrengta. Kaina prieinama. Kreipki
tės: 109 N. 5th St., Brooklyn, N. Y,

(201-203)

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

kur

Nassau paviete,

Parką.
Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

abelnai mažinamas, bet Har- (September) traukite į Forest 
lemo Bedarbiti Taryba išsiko
vojo, kad būti] atidaryta nau
jas šelpimo biuras, kampe 
Lenox Ave. ir 124 St. Kita
Bedarbių Taryba kovoja už i • •
atidarymą šelpimo biuro augš-’ 4 Bedarbiai Mirė nuo 
čiau 13o gatvės.

Taip ir kitose miesto daly
se vedama kova, kad kur ran
dasi 350 ar daugiau reikalau
jančių pašalpos bedar.biij, turi 
būt atidaryta šelpimo biuras^ 
sulig Workers Relief Ordi
nance, kurį išdirbo darbinin
kiškos organizacijos su komu
nistais priekyje.

Kom. Partijos rinkimui va
juje, kur į miesto majorus 
kandidatuoja drg. R. Minor, 
yra daugiausia domės kreipia
ma, kad priverst valdžią įvest 
reguliarę žmonišką visiems 
bedarbiams pašalpą, priimant 

. Workers Relief Ordinance, 
kaipo miestinį įstatymą.

Medinio Alkoholio
BROOKLYN. — Rugpjūčio 

27 d. nuo medinio alkoholio 
numirė 4 bedarbiai, benamiai, 
gyvenusieji būdelėse ties num. 
16 E 46th St. Nuolatinis dŽiū- i <
vimas badu, brudas ir skurdas 
verčia tuos nelaimingus steng
tis užmiršt savo būklę bent va
landėlei. O kad neturi už ką 
nusipirkt geriamojo alkoholio, 
tai susigraibę centą kitą kar
tais užsifundija “medinio.”

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417; Lorimęr Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

to-----------------------
0 I PARSIDUODA buč

at-j
bV ventoj vokiečių teritorijoj. Kas pa

tyręs tą biznį, tas gali padaryti ge
rą pragyvenimą. Krautuvė yra mo
derniškai įrengta. >Prie krautuves 
yra gyvenimui penki kambariai. Kai
ną ir priežastį pardavimo sužinosite 
pas savininką, 
rašų:

erne ir grosernė 
Ridgewoodo dalyje. Tirštai apgy-

Kreipkitės šiuo ant-

J.
509 Onderdonk

DULKE,
Ave., Brooklyn, N. Y. 

(201-203)

G

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 

Grand Street

Long 
M ar- 

|ion Saxton gabiai uždarbiavo 
’ ‘ . Sustoja pa

lei kelią, dasiprašo pavėžinti. 
Automobilyje pasako, kad yra 
“norsė” (slaugė) : už penkis 
dolerius gali gauti kvortą ge
riausio Snapso iš ligoninės san
dėlio. Gavus penkinę, liepia 
sustot, o ji eis į ligoninę ir at
neš snapsą, 
mobilists I 
nesugrįždavo.

Ir taip jinai bzhiavo., kol sy
kį pataikė ant to paties vyro, 
kurį pirmiau apkirto. Tas pa
šaukė policmaną,' ir mergšė li
ko areštuota. Teismas pa- 
siitntė ją mėnesiui į kalėjimą.

PAJIEŠKOJIMAI

Bet; veltui auto- 
laukdjavo—“norsė”

PAJIEŠKAU savo dėdes Mikolo Piš- 
kinas. Iš Lietuvos paeina, Ukmer

gės apskričio, Gelvano parapijos iš 
sodžiaus Ževeliškiai. Gyveno apie 
20 metų Maspeth, N. Y. Jis turi 
skaudančią koją ir labai myli rūkyti. 
Yra .60 metų ir, manau, kad jam yra 
reikalinga gyvenime pagelba, sutik
čiau suteikti ją. Kas iš “Laisvės” 
skaitytojų apie ji žino, prašome pra
nešti, už ką būsime 
kite šiuo antrašu:

M. PIŠKINAITĖ 
560 Grand St.

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.

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

dėkingi. Praneš

Avenue
Avenue

New YorkeTelephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arfi Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

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

įdegimas bei Reurnatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

(KRUČIENĖ)
Brooklyn, N. Y.

(202-204)

vėm, 
kiem
402

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinikų). *

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapiniinosi 
organų. Beskausmis gydymas garankA- 

’čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $6>OO
*nH I egzaminavimas

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PATRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone, Evergreen 6-5310

L’

302

O
I Gaisras Traukinyje

atakavimas
>o» mm lot VVV w v v v w V V V v v v v v vw\ )Oc ra AraraiftuOira AraiOirVrV Arcin'ArfVtfiiiO'iOtiOiio'Mi'if

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

INCPhone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
; Automobilio Nelaimės TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

I

Rep

Kai kurie 
enybiečiams 
ndami mil-

BROOKLYN. — Sekmadie
nį ištiko gaisras pirmutiniuose 
vagonuose Long Island gelž- 
kelio elektrinio traukinio, va-

žinotojams, taip kad nei 
nas nenukentėjo.

Didžiajame New Yorke 
automobilių nelaimes 
dienį tapo užmušti trys žmo
nės. ,

kinyj buvo 800 žmonitj; bet 
konduktorius laiku pamatė 

va- 
vie-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau timiaa Ir chroniikas vyrų Ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau (Styrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikštynoms ir pasivažinėjimams.

žiavusio nuo Pennsylvania sto-|^niškq minią “Laisvės pikni- 
ties į Rockaway Beach. Trau-:^<e’ Tūli sakė: Ką dar jūs 

'čia šokinėjate; ]

Vėl Nukirto Uždarbi Pašal- 
piniams Darbininkams

ft

&i

Nepavykęs “Vienybės” 
Piknikas

Fašistų “Vienybės” 
kas pereitą sekmadienį 
čia u s parke Maspeth e 
mažas, 
nių nei 
nimasis per radio 
kos melodijos apie Darių-Gi-1 
rėną, nei Tysliavos 
bolševikų bei kaitinimas pat- 
triotiškų jausmų. 

(žmonas darė vi 
'.nesmagumų, primi

pikni- 
Klas- 
buvo I

* I
N e .s u t r aukė mi-j 
nuolatinis garsi-1 

nei isteriš-

J. GARŠVA 
Grabprius (Undertaker)

Patarimas Veltui 
LIETUVIŠKAI

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

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

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

NEW YORK. — Pašalpi- 
niams darbininkams, dirban
tiems miesto parkuose, tapo 
atimta dar pusė darbo dienos ; gaisro pradžią ir pranešė 
per savaitę; 679 tokie darbi
ninkai dabar tegaus dirbt po 
4 ir pusę dienos į savaitę per 
dvi savaites bėgyje mėnesio. 
Sykiu su darbo sutrumpinimu 
atimta už tą pusdienį 'mokes
nis.

Jūrininkų Unija Reikalauja1 
Nuimt Skebus nuo Laivo

NEW YORK. — Jūrinių 
Darbininkų Industrinė Unija j 
šaukia jūrininkus, prieplaukų Į 
darbininkus ir pritarėjus pi- 
kietuoti laivą “Diamond Ce
ment.” Neturi būt leista iš- 
kraut tavorai iš laivo, kol bus 
prašalinti nuo jo streiklaužiai.

Nesenai prieš tą laivą įvy
ko streikas Baltimorėje; jo 
darbininkai reikalavo pridėti 
10 nuoš. uždarbio, pagerint 
maistą ir kit'as sąlygas, žy
mi dalis reikalavimų buvo lai
mėta. Bet po to kapitonas 
pradėjo paleidinėti streikavu
sius darbininkus, o imti kitus; 
bet ir tiems sąlygos buvo ne
pakenčiamos, taip kad bėgy
je desėtko dienų tris kartus 
persimainė laivo darbininkai, 
apart desėtko sužinių streik 
Ičtužiu*

<♦>

prisiprašytu-1 
mete pas bolševikus ant kam
po, tai būtų daug geriau.” 
Tai, žinoma, neišmintingas pa
sakymas: bolševikai juk ne
priims fašistų nei ant kampo. 
Bet, iš antros pusės, tas pa- 

isakymas yra reikšmingas; jis 
parodo, jog žmonės supranta 

per minit] tolinimąsi nuo fašistų, o 
sekma- ’artinimąsi prie darbininekiško 

judėjimo.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

<*>

<f>

<♦>

<♦>

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare, i 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Ignition Specialist

Patenkinančiai ir už prieinam4ą kainą sutaiso autotnobi- 
lius. Speciališkai. gerai atlieka sekamus darbus.

• ;.. j, '■ '■ Ų <

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

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

Evergreen 7-8738 1 \ Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojamfe fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams < ,
51 Meserole Street *
Brooklyn, N. Y. '

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
( B ( ELfi U SK A S) 
G R A B O R i U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA » SEKANČIUS » DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU J>ALIU/IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į KUR KAM REIKIA. * TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB’JLANSINĮ , AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ų LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS' 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETĄ SAVO.’ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDAR/X DIENĄ IR NAKTĮ. MUSU
. JELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10 Iki 12 vai. ii

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 18rd fit.ryto




