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Draugai Atsiliepė.

i Nominacijų Blankus.
V Prieškarinis Kongresas.

<b Rytų Gelžkelis.
Rašo D. M. šolomskas.

Iš ALDLD kuopų, kurios dar 
’ buvo nemokėjusios ir paskelb

tos spaudoje, jau dvi prisiuntė 
duoklių. Drg. A. Kaulakis, iš 

* Auburn, Me., sekretorius 31 kp. 
prisiuntė duoklių už 25 narius. 
Rašo, kad draugai kuopą išlai
kys dar skaitiingesnę nariais, 

’kaip ji buvo.
Drg. J. Blažiūnas, iš Harri

son, N. J., sekretorius 136-tos 
kuopos, prisiuntė duokles už 8 
narius ir rašo: “Už neužsimo-

■ įį kėjusius iškolektuosime greitai i 
, ir pasiųsime. Keli kuopos na

riai yra bedarbių eilėse.“
Kuri sekama kuopa užsimo- 

I kės duokles? Kuri gaus naujų
t > narių į mūsų organizaciją?

f Drg. Boika, sekretorius 57 kuo-
pos-kliubo iš Cleveland, rašo, 
kad jų kuopa gavo dar du nau- 

į jus narius—jaunuolius.

, Amerikos Lietuvių Darbinin- 
kų Literatūros Draugijos Cent-

4 ro Komiteto nominacijų blan- 
į kos del 1934-1935 metų privalo 

V -( būti prisiųstos iki ,5 dienai rug
sėjo (Sept.). Centro Komite
tas prašo vsų kuopų sekreto
rius nevėluoti su prisiuntimu 
nominacijų blankų.

HOUSTON, Tex.—Polici-! 
ja suareštavo draugus Pier- ■ 
ce ir Landrum už tai, kad 
jie masiniam susirinkime,

Prisirengimas prie
Prieškarinio Kongreso žygi

sa-

Prieškarinis Kongresas visų 
Amerikos darbininkiškų organi- 

I zacijų delegatų likosi nukeltas 
nuo pradžios rugsėjo iki 29 ir 

/ 30 dd. rugsėjo ir 1 d. spalio.
Nukeltas todėl, kad, visa eilė 
Europos darbininkų organizaci- 

J. jų rengiasi prisiųsti delegatus
y į Prieškarinį Kongresą. ALD-
? LD Centro Komitetas nuo mū-

; sų organizacijos centro išrinko
du delegatu. Taipgi kviečia
me visas ALDLD kuopas ryti
nės Pennsylvanijos, New Jer
sey, New York, Connecticut, 

t. Massachusetts ir visos eilės ki- 
, tų valstijų siųsti delegatus. 

Kongresas įvyks New Yorke.

y Imperialistai su visu pasiuti-
I mu rengiasi prie karo. Tik šio

mis dienomis Jungtinių Valstijų 
grobikai paskyrė dar $3,250,000 
del Pan-American Airway Co. 
pravedimui naujų linijų ir įren-

* gimui orlaivių laukų.

Anglijos grobikai pradėjo kurs
tyti savotiškus sukilimus Chini- 
jos provincijoje Sinciang, kuri 
rubežiuojasi su Sovietų Sąjun
ga tarpe Afganistano ir Mon
golijos. Provncijoje yra ang
lies, žibalo ir aukso. Anglijos 
imperialistai iš pietų, o japonai 
iš rytų gula ant jos, kad paver
tus ją į savo poziciją karui prieš 
Sovietų Sąjungą.

Jau kelibs savaitės laiko, kaip 
Tokio mieste eina derybos tar
pe Sovietų Sąjungos iš vienos 
pusės ir Manchukuo-Japonijos 
iš kitos—del Rytinio Chinų 
Gelžkelio. Tas gelžkelis pri
klauso SSSR, bet imperialistai 
daro visokių kliūčių jd opera- 
vimui, nes jis pravestas per 
Mandžuriją. Sovietų Sąjunga 
nori jį parduoti, bet imperialis
tai, turėdami karinius tikslus, 
visaip trukdo konferencijos dar
bą.

Sovietų Sąjungoje derlius ge^ 
riausias. Bet visų priešų spau
da susitarusi bjauriai meluo
ja, kad ten badas. Smalavirių 
“Naujienos” šaukia,kad “4,000,- 
000 žmonių iš bado mirė Sovie
tų Sąjungoje.” Gi rusų fašis
tų šlamštelis “Fašist” šaukia, 
kad net 10,000,000. Prie to, 
tas šlamštelis begėdiškai me
luoja, būk Skripnikas ne patsai- 
nusišovė, o jį nušovė krašto ap
saugos nariai, kada jis puolėsi 
nušauti Staliną. Tuos melus lei
džia caristai, fašistai, socialis
tą!, renegatai ir kiti darbininkų 
priešai, ruošdami karą prieš So
vietų Sąjungą.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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BROOKLYNO ČEVERYKU DARBININ.
NEW YORK. — Ameri- kaip Elco, kur Whalenas su

kos Komunistų Part. New areštavo šešis darbininkus, 
pasmerkė Roosevelto vai- Yorko distriktas išleido pa- 
džios planus delei naikini- reiškimą delei suareštavimo 
mo medvilnės. šešių čeverykų darbininkų 

j pagal Whaleno komandą. 
! Komunistų'Partija pasmer
kia šitą nelemtą valdžios 

į ir visą streiklaužišką 
NRA planą atimti darbinin- 

NEW YORK. — Prieška- kanls teis? streikuoti.
rinis kongresas, kuris įvyks I “Čeverykų darbi ninkai 
pabaigoje rugsėjo mėnesio, streikuoja prieš tuos bosus, 
patrauks prie savęs dideles kurie turi ‘blue eagle’, 
darbininkų mases. Didelė ko K. P. pareiškimas.“ Prieš 
unija American Federation ką jie streikuoja? Jie strei- 
of Full Fashioned Hosiery kuoja prieš 12 valandų dar- 
Workers užgyrė kongresą ir bo dieną tokiose šapose, 
ragina visus lokalus siųsti-kaip Pincus ir Tobias, ku- 
delegatus. Iš Nebraska vai-' rios yra pasirašę kodeksą; 
stijos bus atsiųsta dvide- prieš $13 maksimum algą, 
šimts delegatų. Wyomingo kurią moka augštai lavin- 
valstijos farmeriai išrinko; tiems darbininkams šapose, 
delegatą. * Iš tos valstijos-----------------------------------
bus dar keli išrinkti. Iš 
Idaho valstijos bus atsiųsta 
dešimt delegatų. 

t

ĮVAIRIOS ŽINIOS J 
I *

Salem, Mass.—Clifton W. 
Cunningham, 28 metų, be
darbis, užmušė savo dukte
rį, 3 metų amžiaus. Sako, 
kad mergaitė buvo nukritus 
į griovį ir labai sunkiai susi
žeidus. Pasigailėdamas jos, 
jis ją pribaigė. Spėjama, 
jog žmogaus protas susimai
šė.

Philadelphia, Pa. — Van
dens rezervoriuje policija 
atrado du berniuku ir vieną 
mergaitę prigėrusius. Jų 
buvo jieškoma po visą mie
stą per 24 valandas.

Portland, Ore. — Jau ke
turiolikta diena, kaip dega 
miškai. Keturi tūkstančiai 
žmonių bando ją užgesinti, 
bet veltui. Jau dabar esą 
padaryta nuostolių už $18,- 
000,000.

Whiting, Ind. — Vienas 
darbininkas, sužeistas eks
plozijoje, jau mirė.

• .. : i

'/ Roma, Italija. — Ant po
piežiaus farmos lietūs ir le
dai užmušė 200 rinktinų viš
tų. Taip pat audra apnai
kino javus ir aplaužė, tvo
ras. Delei vistų nelaimės 
Vatikano Mieste didelis nu
siminimas.

Chicago, Ill. — Skerdyk
los paleistos darban skerdi
me valdžios supirktų kiau
lių, kurios paskirtos sunai
kinimui, idant pakėlus kai
ną ant likusių kiaulių. Iki 
šiol jau paskersta 555.000 
kiaulių. Farmeriai skubiai 
kiaules gabena ir parduoda. 
Valdžia išleis $55,000,000 
naikinimui kiaulių.

1,500,000 BEDARBIU IR JU ŠEIMYNŲ 
. NUIMTA NUO PAŠALPOS SURAŠO

Apskaityta, kad šiuo tar
pu visoj šalyje nuimta inuo 
pašalpos surašo apie vienas 
milionas ir penki > šimtai 
tūkstančių bedarbių. O li
kusiems trims milionams, 
kuriems dar duodama pašal
pa, ta pašalpa begėdiškai ta
po sumažinta. Roosevelto 
valdžia bėdavoja, kad pini
gų neturi. Bet šimtus mili-

JAUNIEJI SOCIALISTAI NUTARĖ STOTI I 
JAUNŲJŲ KOMUNISTŲ LYGį

READING, Pa.—Jaunųjų 
Socialistų Lygos konvencija 
atmetė bendrą frontą su ko
munistais. Taip pat kon
vencija 61 balsu prieš 50 nu
tarė neleisti Jaunųjų Komu
nistų Lygos atstovui kalbėt.

Geležinkelių Pelnai

NEW YORK. — Pirmų 
48 geležinkelių įplaukos už 
liepos įpėnesį pąsiekė $48,-, 
177,000. Pernai per tą patį 
mėnesį buvo tik $9,634,000. 
Vadinasi, įplaukos pakilo 
400 nuoš.

IŠDEĘQRTAVO 
VOKIEČIUS

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos valdžia išdeportavo de
šimt vokiečių nazių (fašis
tų). Jie toj šalyje buvo iš
gyvenę daug metų.

VIENUOLIKA DARBI- 
KŲ SUŽEISTA

WHITING, Ind.—Rugpjū
čio 28 d. čionai eksplodavo 
Standard Oil kompanijos 
tanka? Sužeidė ivienuoliką 
darbininkų. Devyni sužeis
ti pavojingai. > ’ 

ir kurios bosai turi iškėlę 
‘blue agle.’ NRA ir Wha
len sako, kad yra krimina- 
lystė darbininkams strei
kuoti prieš šitokias sąlygas. 
Gi Komunistų Partija pil
niausia užgiria Darbo Uni
jų Vienybės Tarybos kam
paniją prieš šitą užpuolimą 
ant paprasčiausių teisių visų 
darbininkų. Mes šaukiame 
darbininkus suvienyti visas 
spėkas ir pareikalauti, kad 
Whalen ir Tammany šaika 
liautųsi bandę atimti darbi
ninkams teisę organizuotis 
ir streikuoti. Stokime į ko
vą už teisę darbininkams 
priklausyti prie tokios uni
jos, kokia jiems patinka! 
Už teisę organizuotis ir 
streikuoti!”

onų dolerių, išleidžia- karo
reikalams ir sunaikinimui 
farmų produktų.

Žinoma, valdžia teisinasi, 
kad tie bedarbiai “darbus 
gavo.” -Bet tikra apgavys
tė, nes ekonominės skaitli
nės neparodo, kad ant tiek 
Amerikoje būtų sumažėjus 
bedarbė. i

Tie Socialistų Lygos de- 
v

legatai, kurie buvo išmesti 
iš konvencijos, ir kiti kairie
ji’ jauni socialistai, nutarė 
įstoti į Jaunųjų Komunistų 
Lygą. Jų yra keli tuzinai.

Miego ligos Epidemija Ple
čias j Kitus Miestus

St. Louise nuo miego li
gos. jau1 mirė 40 žmonių. 
Pittsburghe mirė vienas 
berniukas. Taip pąt mirė 
vienas kūdikis Cincinnati 
mieste. 1
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Du mirė nuo Paralyžiaus I >
BUFFALO' N.Y.—Čionai 

įmesto ligoninėj mirė dvi 
Geraldine Rudd seserys — 
viena 4 metų, kita 20 metų, 
iš Niagara Falls, nuo vaikų 
paralyžiaus. Šios ligos pa
sirodymas i šioj apielinkėj 
buvo netikėtas.

Istanbul, Turkija. —Tur
kijos kareiviai paskerdė 50 
asirijonų, kurie bandė per
eiti rubežių iš Iraq; įr Tur
kiją. <■ ■■ ■ !

Gabena Skebus iš Bostono j Į 
New Yorką

NEW YORK. — Wash- 
ington Detective Bureau at
gabeno iš Bostono 25 ske-| 
bus laužymui čeverykų dar
bininkų streiko Brooklyne. 
Skebai pristatyti busu ir ap
gyvendinti Grand Kotelyje, 
30th St. ir Broadway.EXTRA!
' Tucumcari, New Mexico. 
—Už dešimties mylių nuo 
šio miestelio Southern Paci
fic Golden State Limited 
traukinys nuvirto nuo tilto 
į Hargis upelį. Nelaimėje 
dvylika žmonių užmušta ir 
apie 50 sužeista.

1,000 Mainierių įstojo
I Nacionalę Uniją

GALLUP, New Mexico.— 
Vienas tūkstantis mainierių 
šiame centre įstojo į Nacio
nalę Mainierių Uniją, šeši 
lokalai jau suorganizuoti. 
NRA administratoriai bai
siai priešinos, taip pat ko
vojo senosios unijos biuro
kratai, bet mainieriai ne
klausė. Juo daugiau buržu
azija gąsdina komunistais, 
tuo greičiau mainieriai ra
šosi į naują uniją.

Kubos Buržuazija Persigan- 
dus Darbininkę

Iš Havanos, Kubos prane
šama, kad darbo unijos au
ga, darbininkai organizua- 
jasi ir streikuoja už augš- 
tesnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas. Buržuazi
ja persigandus šito .judėji
mo, Valdžia esanti prisiren
gus darbininkus numalšinti, 
tik laukia progos.

BEDARBĖS SUGRĮŽO Iš 
ROOSE VELTIENĖS 

KEMPĖS

NEW YORK.—Iš Camp 
M t. į Ivy sugrįžo 50 bedar
bių moterų. Nepakenčia są- 
člygų. O ta kempe yra pre
zidento Roosevelto pačios 
įsteigta. ,

DAUGIAU ŽINIŲ APIE CLEVELAND!) DARBO 
UNIJŲ VIENYBESKONFERENCIJA

Komunistų “Daily Work
er” paduoda platesnių pra
nešimų apie Clevelande įvy
kusią darbo unijų konferen
ciją. Dalyvavo 507 delega
tų. Ts jų 136 buvo nuo be
darbių tarybų, 242 nuo re
voliucinių Darbo Unijų Vie
nybės Lygos unijų, 34 nuo 
bedarbių , lygų, nuo nepri
klausomų unijų buvo 47, nuo 
Amerikos Darbo Federaci-

SUAREŠTAVO ŠEŠIS STREIKIERIUS IR 
KALTINA SULAUŽYME NRA, KURIS AT
IMA DARBININKAM TEISĘ STREIKUOTI
Kyla Audra prieš Streiklaužišką NRA Administracijos Žygį 

ir prieš Roosevelto Valdžios Pastangas Atimti Darbinin* 
kam Teisę Organizuotis ir Streikuoti
BROOKLYN, N. Y. —

Rugpjūčio 28 d. NRA admi
nistratoriaus Whaleno at
siųsti detektyvai pagrobė ir 
suareštavo šešis čeverykų 
darbininkus, kurie pikietavo 
prie Elco čeverykų dirbtu
vės. Tai pirmas oficialis 
valdžios bandymas parodyti, 
kad NRA uždraudžia viso
kius streikus. Whalen pa
reiškė, kad bus padarytas 
bandymas teismuose.

Minėtos dirbtuvės darbi
ninkai streikuoja vadovybė
je revoliucinės Čeverykų ir 
Odos Darbininkų Indstrinės 
Unijos. Mat, dirbtuvė turi 
NRA ženklą, bet darbinin
kai vis tiek streikuoja ir 
reikalauja, kad jiems algos 
būtų pakeltos ir kad unija 
būtų pripažinta. Vadinasi, 
valdžia pagelba NRA bando 
streiką sulaužyti.

Teisėjas O’Dwyer, prieš 
kurį streikieriai buvo pasta
tyti, pareiškė, kad visa byla 
turi pereiti į N. Y. valstijos 
augščiausį teismą, kuris iš
spręs klausimą, ar įvedimas 
NRA panaikina įstatymą, 
kuris užtikrina darbinin
kams pikietavimo teisę.

Pasižymėjęs streiklaužia- 
vime ir darbininkų galvų 
skaldyme Whalen pareiškė,! 
kad jis vartos NRA atėmi
mui darbininkams teisės 
streikuoti. O jis kalba var-i 
du ir autoritetu Roosevelto 
valdžios.

Kuomet šeši darbininkai 
buvo suareštuoti, tuojaus, 
industrinė unija pasiuntė 
delegaciją pas poną Whale- 
ną užprotestuoti. Reikalą-. 
vo, kad darbininkai būtų pa
leisti.

Šis Whaleno žygis sukėlė 
didelę audrą. Tie, 
manė, kad NRA patarnaus 
darbininkams, dabar mato, 

( kad darbininkams atimamos 
visokios teisės. Jau net 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green, ku- 

. ris yra narys Roosevelto ta-

jos unijų 30, nuo gelžkelie- 
čių 6, nuo jaunuolių 3 ir nuo 
broliškų organizacijų 64. Tie 
delegatai atstovavo 300,000 
organizuotų darbininkų.

Konferencija išrinko dele
gaciją ir pasiuntė Washing- 
tonan užprotestavimui prieš 
suareštavimą Brooklyne če
verykų darbininkų ir prieš 
panaudojimą NRA laužy
mui streikų.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

rybos ir kuris padeda Roo
sevelto valdžiai pervesti N- 
RA, pareiškė, kad suarešta
vimas šešių darbininkų 
Brooklyne tik sukels pasi
piktinimą prieš visą NRA 
planą. Bet, žinoma, ponas 
Green tik kalba taip, bet vis 
tiek jis sušilęs toliaus tar
naus Rooseveltui, kad pra- 
vedus streiklaužišką NRA.

Melą Fabrikai Dirba;
Nauji Išmistai apie 

Sovietų Sąjungą
Vienu sykiu iš Berlyno ir 

Paryžiaus paleista balta
gvardiečių nauji melai apie 
Sovietų Sąjungą. Paryžiu
je būk pribuvę du Ukrainai, 
kurie pasakoją apie badą. 
Bet šiuo tarpu kaip tik Uk
rainoj lankosi francūzas 
Herriot su grupe savo žmo
nių, tačiaus jokio bado ne
mato.

Berlyne gi sugrįžęs iš Ma
skvos koks ten inžinierius ir 
pasakojąs, kad “nudvėsusias 
kates ir šunis žmonės tuojau 
suvalgo.” Bet Maskvoje 
šimtai turistų iš užsienio 
lankosi ir jokių tokių ste
buklų nemato. Tie bjaurūs, 
niekšiški melai apie darbi
ninkų tėvynę leidžiami su 
tuo tikslu, kad sukurstyti vi
suomenę prieš Sovietus.

Austrija Ginkluojasi
VIENA.—Nors viešai ne-

skelbiama, bet faktas yra, 
kad Tautų Lyga yra leidus 
Austrijai padidinti apsigin
klavimą. Pasienio armija 

kurie padidinta ir sudrūtinta, po
licijos spėkos taip pat didi
namos. Valdžia organizuo
janti miliciją.

Mažins Kviečių Sėjimą

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžios agrikultū
ros sekretorius ponas Wal
lace sako, kad ateinančiais 
metais Amerikos farmeriai 
bus priversti sėti kviečių 
mažiau ant 15 nuoš. To 
reikalaujanti nesenai pada
ryta sutartis su kitomis ša
limis delei kviečių gamini
mo.

Shanghai. — Išskyrus, tris 
katalikus misionierius, visi 
kiti, amerikonai jau pabėgę 
iš Fukien provincijos, kur 
eina karšti mūšiai tarpe ko
munistų Raudonosios Armi
jos ir valdžios spėkų.
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Ką Davė Komunistų Partija Pavergtom 
! < Ir Išnaudojamom Negrų Masėm
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Nėra svarbesnės mūsų 
partijos istorijoj dalies, kaip 
toji, kurioje mes pradėjo
me: pritaikyti teisingą revo
liucinę teoriją negrų: klausi
mu! Juhgtinėse Valstijose. 
Kdrhunistų Partija veda pir
myn srpendžiamą kovą už 
negrų reikalus, teises ir tau
tinį . išsiliuosavimą. Jinai 
mdšė kiekvieną buržuazinę 
įtajcą, kuri kliudo šitai ko
vai—kaip baltasis šoviniz
mu arba rasinė prietartis, 
ir Z&ejo pastangų suvienyti 
negrus ir baltuosius darbi
ninkus kovoje nuvertimui 
kapitalistinio viešpatavimo.

$928 metais mūšų Partijoj 
buVo mažiau, negu 50 neg
rų^ Šiandien randame jų 
kelis tūkstančius, iš kurių 
viiį 200 yra vadovaują vei
kėjai. Greta reguliarės ko
munistinės spaudos, randa
si gėlėtas laikraščių, specia- 
liškaf paaukotų organizavi
mui kovos už laisvę negrų 
m^šėm. Mūsų partija turi 
pldčią įtaką nepartinėse ne- 
grų masėse.

1932 metų šalies rinki
muose Kompartija dramati
zavo savo ištikimybę ir pa
silsimą kovoti už negrų 
teises ir pilną lygybę neg
rams, taipgi už apsisprendi
mo teisę negram Juodajam 
Ruožte, išstatydama negrą 
savo ^andidatu į vice-prezi- 
dentus. . Jinai padarė tai 
ak^regyj didžiausios buržu
azijos prieš negrus vedamos 
kampanijos; jinai pertikri
no,, baltus darbininkus, kad 
jie turi remti kovas už neg-, 
rų-teises.

budėjimas, suorganizuo
tas už Scottsboro' berniu
kui, bus ryškus išplėtimui 
kavos už visas negrų teises. 
ScpŲsboro byloje tapo iš-< 
šaukta į aikštę baltieji ka
pitalistiniai valdytojai, mi
licija, policija ir teismai. Vi
sa ^sistema negrų persekioji
mu tapo iškelta. Tai dary
dama, Komunistų Partija 
išįatė priekyj negrų mases, 
kovoje už jų išsiliuosavimą, 
kaipo svarbų talkininką 
Aiherikos proletariato prieš 
Amerikos kapitalizmą.

Šuo 1928 metų, mūsų. Par
tiją darė viską, kad padėti 
suorganizuoti r e v o 1 i ucinį 
vefkimą tarpe negrų ir kito
je Jpasaulio šalyse, paskolin- 
‘dajna savo geriausius ir vei
kliausius negrus draugus 
"Užjūriai. Jinai pasiuntė ne
orūs delegatus į svafbiau- 
shis tūTptautinius kongre- 
šūį kur didieji politiniai 
klausimai buvo sprendžiami, 
•liėfią metodas, kurios būtų 
napdpjamos bendrai kovai 
taČptAutine papėde už juo- 
dųjų žmonių laisvę. Neg
rą? delegatai buvo pasiųsti į 
Antrąjį Pasaulinį Kongresą, 
kūjį sušaukė Prieš-Imperia- 
ksvlnė Lyga, Vokietijoj, 
1929 metais. 1930 metais ne

-------- i { U ! J ’ 4 J grai delegątąi; įš J.! y. (puvo 
pasiųsti į Penktąjį Pasauli
nį Raudonojo Internaciona
lo Korigresą Mįaskvoje,' kur 
buvo jsufprmu|u(|tjaą Į revo
liucinis darbo unijų progra
mas organizavimui negrų 
įvairiose pasauliu , dalyse. 
Dėka Kompartijai, daugelis 
negrų apsilankė Sovietų Są
jungoj ir matė ten, kaip tau
tinių mažumų klausimas yra 
išrištas. 1930 m. Hamburge 
buvo suorganizuota pirma 
negrų darbininkų tarptauti
nė konferencija, kurios for
mavimui daugiausiai darbo 
įdėjo J. V. negrai komunis
tai. Ši konferencija spaus
dina tarptautinį žurnalą. 
“The Negro Worker.” Ši
to darbo vaisiai dabar pa
siekia Afriką ir Vakarų In-

Bet visi šitie Komparti
jos padaryti žingsniai nebu
vo padaryti pripuolamai. 
Didysis ekonominio krizio 
paaštrėjimas ir valdančio
sios klasės aštrus puolimas 
ant negrų fnasių,—ką gerai 
vaizduoja pasmerkimas mir
ti Scdttsboro berniukų,:—pa
kreipė negrų mases į kairę, 
į radikalizaciją. Su teisin
ga revoliucine negrų klausi
mu istorija, ypačiai tautiniu 
klausimu, mūsų Partija pa
jėgė padaryti laimėjimus 
tarpe negrų, šis buvo pa
siekta su pagelba ir prityri
mais pasaulinio judėjimo, 
Komunistų Internacionalo.

Pirmuoju atveju, mūsų 
Partija, padedama Komuni
stų Internacionalo, pataisė 
klaidingą teoriją ir pozici
ją, kurią išstatė Lovestonas 
negrų klausimu. Pasak juo, 
negrai darbo žmonės agri- 
kulturiniuose pietuose buvo 
kapitalistinei reakcijai re
zervas. Ši teorija išplaukė 
iš pamatiniai klaidingos Lo- 
vestono teorijos, būk Ame
rikos kapitalizmas įėjo į 
nuolatinio gerbūvio stadiją 
ir kad taip vadinama indu
strinė revoliucija nušluos 
visus negrų priespaudos li
kučius.

Antra, po to, kuomet buvo 
pataisyta ta klaidinga teori
ja, mūsų Partiją galėjo pri
taikyti teisingą, leninfetin# 
teoriją tautiniu 'klausimu; 
pradėjo ji griežtą kovą 
prieš baltąjį šovinizmą, /ku
ris įsigalėjo -mūsų judėjime 
del ankščiau minėtos klai
dingos teorijos. ;

Atviras Partijos Laiškas 
išstatė didesnius prieš muš 
klausimus: laimėti didesnės 
negrų darbininkų inaseš 
mūsų Partijai ir vadovauti 
tautinei pasiliuošavimo ko
vai už negrus. ‘Buržuazija 
bijosi vis augančios komu
nizmo įtakos tdrpe negrų Ji 
daro viską, ką tik išgali, 
idant sulaikius komunistinę 
įtaką nUo negrų. Ji bando 
sulaikyti masinio veikimo

1 1 < ■ ♦ i ’ I Į / '

išsiplėtimą, •. kaip o priešingą 
jų lagelinėm NAAGP meto- 
dbm; ji priešinasi mafeiniam 
veikimūi, kaipo instrumen
tui prieš lyinčiavimą ir tau
tinę priespaudą.' į

Dideles pastangas deda 
mūsų klasiniai priešai, ypa
čiai Harleme, cęntre negrų 
buržuazinio tautinio refor- 
mizmo, kad užkirsti kelią 
ideologinei įr organizacinei 
vienybei negrų ir baltvei- 
dzių darbininkų; jiė kelia 
priešakiu negrų buržuazinį 
nacionalizmą, po bažnyčios, 
kunigų ir negrų vidurinės' 
klasės vadų ,įtąkąf., . , ,

Harleme ir 1 kiekvienam 
šalies'kraštelyj mes turim 
nugalėti bęsųs ir jų agentus 
organizavimu masinio, judė
jimo už negrų teises^ gavi
mu naujų negrų narių į 
Partiją' ir revoliucines dar
bo unijas, popūliarizavimu 
komunistinės, programos ne
grų klausimu tarpe negrų 
masių, popūliarizavimu iš
sprendimo klausimo tauti
nių mažumų Sovietų Sąjun
goj, paaštrinimu kovų prieš 
baltąjį šovinizmą, ir padidi
nimu mūsų kampanijos už 
apsisprendimo teisę Juoda
jam Ruožtui. Sukonsoliduo- 
tidami laimėjimus, kuriuos 
jau esame padarę1 rinkimuo
se ir reikale Scottsboro byl
ios kovų, žygiuokime pir
myn; statydami . suvienytą 
negrų ir baltveidžių darbi4- 
įinkų masinį judėjimą nu
vertimui kapitalizmo., 

. ' James ty. Ford.
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< APŽVALGA

ĮDOMUMAI
Brangiausios. New Yorke, 

* ■ ’ Vietos
Nors dabar nejudinamo

sios savasties įvertė visur 
žymiai nupuolusi, betgi cen- 
tralinėje New Yorko mies
to dalyje žėmės vertė nėra 
taip jau atpigusi? Supran
tama, šitokia žemės augšta 
kaina galima tik esant pri
vatinės nuosavybės siste
mai.

Sulyg “New York Time- 
s’o” surinktais daviniais, 
pasirodo, jog dešimtis bran
giausių žemės piečių New 
Yorko mieste randasi tarpe 
Wall Gatvės ir 57-tos Gat
vės. Jų vietos ir kainos už 
vieną frontinę (pagal gat
vę) ketvirtainę pėdą yra se
kamos:

Piečius, žinomas kaipo 
numeris pirmas Wall Gat
vės, įvertintas $30,000 ket
virtainė pėda; pietrytinis ir 
pietvakarinis kampai Broad 
ir Wall Gatvių—$28,00,0;. 
šiaurvakarinis j kampas 42-( 
ros Gatvės >'ir :5-*tos. Avė.—i 
$27;000; pietvakarinis’ kam
pas 42-ros Gatvės ir’5-tos: 
Avė.—$25,000; pieTrytinis t H 
šiaurrytinis ‘kampai &2-rbš 
Gatvės ir Broadway—$22,r 
000; šiaurvakarinis kampas 
34-tos Gatvės ir 5-tos Avė. 
—$22^000; ‘Grand ’Central 
Stotis—$21;000; šiaurrytinis 
kampas Madison Ąve. ir 
42^ros Gatvės-$21,000; trys 
kampai prie 5-tos Avė. ir 
57-tos Gatvės-$21,000 -(piet
rytinis kampas tenai įkai
nuotas $22,000); abi šalys 
kenktosios Avė. nuo 48-tos 
iki 50-tos ’ Gatvės—po $20,•» 
000. '

Grigaičio Išminties Perlai
’ ‘ “Naujienų^’1 mokytasis se
nis šitaip “nušviečia” esa
mą padėtį Sovietų Sąjun
goj: —

II. I. .. Laukuose grūdus renkan- 
’čius ūkininkus daboja karėi- , 
,viai,'kad kArthis grūdų saujos 
nepavogtų; Tdipgi virš laukų 
skraido lėktuvai, irgi ieškoda
mi tų “priešų”, kurie badau
dami bando pasjvogjtj mioi a(u- 

i kų nors kiek glaudų įbai^thi,' 
i ar i^o.rs tiĮc ■pasil'ikų^i^ę 'laukuo
se Varpais*’ p^sil’iiiw.’ ; j f I k į

Šiemet derlius buvo neblo
gas ir gal badas nors kiek su- 
maž^sr Bet ir neišnyks, nes 
visuą . grūdus valdžia pasiima 
sau, o ūkininkams nieko nepa
lieka.

Reikėtų didelio pusgalvio, 
kad nupliaukšti tokius non
sensus! Įsivaizduokit: ūki
ninkus saugo kareiviai, “kad 
kartais grūdų saujos nepa
vogtų..-” Nuo ko jie 
vogs? Patys nuo savęs? 
Turįs šiek tiek blaivesnį pro
tą žmogus juk puikiai žino, 
kad šiuo tarpu Sovietų Są
jungos kolektyviečiai ir pa
vieniai valstiečiai yra pilni 
gaspadoriai ant savo grūdų. 
Atmokėję tai, kas' priklauso 
valstybei, kaipo-taksus, kit
kas pasilieka jiems ir su tais 
grūdais gali daryti, kaip no
ri.

Šiemet, kaip jau ne kartą 
nurodėme,'Sovietų Sąjungos 
kdlėk’tyYiečiai tūlose vieto
se, pasidalinę grūdais, gavo 
po du tunus ir daugiau. Tai 
dar,; tiktai pusmetis. Dar 
nesuimta ikiti žemės ūkio 
produktai, > kurie taipgi 
smarkiai Užderėję. Dauge- 
lyj atsitikimų, kolektyvie
čiai gavo tiek daug javų, 
kad neturi jų kur 
Tai nuo ko gi tie 
vogs, kurie patys 
grūdus?”

Kitas grigaitinis 
tai pasakymas: “visus grū
dus valdžia pasiima sau, o 
ūkininkams nieko nepalie
ka... ” Ar sveiko proto 
žmogus gali tokias plio- 
vones taukšti? Juk jei
gu valdžia paimtų iš ūki
ninkų visus grūdus jiems 
nieko nepalikdama, tai vi
si ūkininkai į kelias sa
vaites išmirtų badu. Ta- 
čiaus Grigaitis viršuj pasa
ko, kad šiemet “badas gal 
kiek sumažės,” o paskui 
zaunija, kad visus grūdus 
Sovietai atimą iš valstiečių, 
jiems nieko nepalikdama!

Šitokįu, jovalu Grigaitis 
peni savo nelaimingus pase
kėjus'! 1 . . > .

padėti, 
žmonės 
“renka

Verpetas.

Šattdę bolševikai. -Žinoma, 
jei tokių “žinių” nebūtų ‘tal
pinę (šimtais atvejį) 
fašistinė , ir buržuazinė 
spauda, tai šis “Fašisto” pa
skelbimas būtų veikiausiai 
sudaręs sensaciją. Norėjęs 

,tokiom sensacijom pasipel
nyti, “Fašistas”’tūrėjo pa-! 
sirodyti 16-kū metų pir
miau. Dagar jo profesiją 
■turį social-fąšisįiHė spauda. 
Iš nokiu “žinių” šiandien netj 
pelėdoš juokias ! • 
Ohm '

Kas Turi Teisę Bažnyčioj 
Giedoti?

Chicagos kunigų “Drau-

rengėsi visi Tūrkmenistano i 
Sovietų Sąjungos gyvento
jai. Bet tai tik pradžia; at
eityje bus surengta dar pla- .žasčių draugai elizabethiečiai 
tesniu maštabu spartakija-'praleido nepaminėję mūsų .

spaudoj, šiam draugui numi
rus. Juk tai buvo mūsų žmo
gus ir nepavaduojamai duos- 

Sovietų Sąjungoje yra /nūs darbininkiškiems reika- 
specialė komisija, kuri rūpi-pams per daugelį metų. Jis 
naši ištraukimu laivų, nu-ibyv0 skaitytojas _ir rėmėjas 
skandintu pereito karo ir į ^tenrašcių Laisvės’ ir “Daily 
. , ./ , i Worker”, taipgi kitų darb.
intervencijos metu SSSR;laikrašči(J. Prjgulsjo prie AL 
vandenyse. Toji komisija j dld 54 kp„ rodos, taip pat 
daug laivų ištraukė ir dar i prigulėjo ir prie Tarpt. Darb. ♦

į Apsigynimo. Niekados neat- 
kad sisak^a^vo I)aaukauti ir dar 

_Jpo stambesnes sumas mūsų
įstaigoms ir svarbesniems dar
bininkų kovų reikalams. Se
iliaus jis rėmė socialistus (ku
rie jį (Jar gerokai ir apgavo, 
ypač “The Issue” leidėjai Eli- 
zabėthe), o vėliau po Rusijos

Mirė d. Antanas Cziužas

Nežinau, del kokių tai prie

da.

daugiau ištrauks.
< j “Pravda” praneša, 
Kaspijos jūrose ištrauktas 
garlaivis, j “Stenka Razin”, 
kuris 1931 metais nuskendo..

Šiaurės vandenynas nėra 
nenugalimas. Iš Archangel- revoliucija—komunistus.

ge” telpa tūlo vargonininko' sko išplaukė 
raštas^agituojąs vyti iš baž
nytinių chorų moteris ir 
merginas ir sudaryti bažny
tinius chorus tiktai iš vyrų 
ir berniukų, kurie dainuotų 
sopranų ir altų balsais.

Įdomių dalykų tasai rašy
tojas (tūlas Stulga) iškelia. 
Jis, būtent, suranda, kad 
dar taip nesenai, kaip lap
kričio 22 dieną, 1903 metais, 
“šv. tėvas” Pijus X pasa

garlaiviai 
“Pravda”, “Stalin” ir “Vo- 
lodarski” linkui Lenos upės, 
kuri plaukia per Sibirą ir 
įpuola į šiaurės vandenyną. 
Garlaiviams vddoVaus led
laužis ‘Krasin”. Ledlaužis 
“Lenin” veda ilgą laivų ka
ravaną per Kara jūras.

Nors ilgokas laikas praėjo, 
bet sužinojęs apie jo mirtį tu
riu sau už pareigą šiek tiek 
parašyti iš jo gyvenimo:

A. Cziužas mirė 18 d. sausio 
š. m., turėdamas apie 60 metų 
amžiaus. Prasirgo toje ligoje 
daugiau, kaip 7 metus. Pa
ėjo iš Žemaitijos, rodos, Rasei
nių apskr. Buvo vedęs, bet 
vaikų nepaliko. Visą sirgimo 
laiką jį prižiūrėjo jo moteris.

Sovietų Sąjungos tolimų Velionis buvo laisvų pažiū- 
rytų vandenyse, nuo Korė-i r« vis® savo gyvenimą ir iki 
jos ir SSSR^-ubežiaus iki i pabaigai amžiaus netikėjo nei 
J . y . jokiems dievams nei velniams.
Šiaurinio vandenyno _ yisu ;^pje daug žinių buvo pa- 
pakraščiu, auga jūrinių ;sisėmęs iš nabašniko kun. V. 
naudingų augmenų, jų tar- Dembskio raštų, kuriuos jis 
pe “jūrinių kopūstų”. VIa- labai mėgo skaityti savo laike, 
divostoke įsteigtas specialis’f^ dar ^yvas būdamas skai- 
institutas jų analizavimui. bfldu numirg|ius laidoti tai pe). 
Ant salos Petrova jau išbu- sudeg-n-Hmą krematorijoj. 
davotas fabrikas apdirbi-j Bet mirus jam tapo palai
mų! tų jūrinių augmenų ir'dotas žemėje su religiškais 
dar keli bddavbjAma. Meti-iburtais kokil? tai “bogomazų,” 
nė produkcija įgali siekti'Pe‘“&l ,.vadinan]y-. Tas

1 J ° | padaryta -sulig jo moteries no
rų. .

Velionis buvo vienas iš se
nesniųjų Eli'zabetho lietuvių 
biznierių (karčemnikų). Jis 
buvo daugiau žinomas už ki
tus todėl, kad neveidmainiau-. 
davo ir nepataikaudavo, kaip

Giedoriai. bažnyčioje užima 
liturginio giedojimo vietą, tat 
moteriškos, būdamos neatatin- 
kamos šiai pareigai, negali 
būti priimamos į bažnytinį 
chorą.. i
Tas parodo, kaip “šventi 

tėvai”' dar' ir dabar žiūri ‘į 
moteris, kadangi šis pareiš
kimas nębuyo atmainytas. 
Beti gi kunigai ir vargoni
ninkai, šiuo tarpu tą Pijaus; 9,000,000 tonų. Iš vieno to-! 
X-to padavadijimą laužo,im-' no gauna 2 kilogramus jo-1 
damis į bažnytinius Chorus 
moteris ir merginas. Dėlto 
“Draugo” Stulga kviečia ap
sivalyti nuo jų. Girdi, “vy
rai yra atsakantieji rimtam 
darbui..” arba “pas vyrus

do, 70 kl. manito, 150 kl. al- 
gino, 80 kl. kalkinės rūgš
ties ir 600 kilogramų valgo
mųjų" reikmenų. Tie aug-
menys suteikia medikalių, ;cĮaUgUma biznierių kad dary- 

....... ...... ....... —^chemikalių ir maistinių pro-‘davo. 
nėra pavydo, kompeticijos Muktų.
vieno su kitu...” Girdi, 
moterys silpnos, užsiima 
menkniekiais ir t. t., todėl 
joms neturį būti vietos baž
nytiniuose choruose.

Matysim, kaip kunigai tą 
pamirštą “šv. tėvo” padava- 
dijimą ųvykdins gyvenimam

i

Jis drįso visiem paro
dyti savo pažiūras, kaip dva
siškas, taip ir politiškas, ne
paisydamas, ar jo bizniui tas 
kenks ar ne. Buvo darbininkų 

j judėjimo šalininkas per dau- 
kov- | gelį metų, ir iki pabaigai gy- 

narkom” išgelbėjo 20 jūri- venimo nepermainė savo nusi- 
ninkų nuo norvegu laivo statymo. Jis laukė, kad jo 
“Alkaid”, ! 
įplaukdamas į Baltąsias jū
ras. Kaip matyti, tai Sovie
tų laivai sugabiai nugali 
šiaurių kliūtis, gi tuom kar
tu kitų šalių jūreiviams ne
kaip vyksta.

Sovietų laivas “Akros” yra 
prie Naujos Žemės moksli
niais tikslais. Laivas “1__

kuris nuskendo j dienose dar tektų jam sulauk'
i iii 'ti darbininkų klasės pasiliuo

savimo iš kapitalo vęrgijos; ir 
kada įvyko, 1917 metais Rusi
joj revoliucija ir darbininkai 
ten laimėjo, jis tuomi labai 
džiaugėsi. Tada jis suprato; 
kad socialistų iliuzijos yra la
bai ^klaidingos, būk be darb/ 
klasės kovų, vien tik per bal
savimus galės darbininkai pa- 
siliuosuoti ir paimti visą galią 
ir turtus į darbininkų klasės 
rankas, vien tik per socialistų 

mas dar vienas dirižablis, 30,000 naujų, automobilių. j.^rinkirn? j valdiškas įstaigas. 
18,500 kubometrų jtalpoš ir.Į Pabaigoje Antro , Penkių bMnk^Hurie tolsuodaXo už 
padarytas planas budavoji-; Metų Plano, kada jis bus pa- demokratus bei republikonus 
mui 55,000 kubometrų įtaL didintas, Nuteiks į metus lai-! Ypač po didesniųjų įvykusių 
pos. ko, 50,000 automobilių. Gre-|streikų jis laukdavo

' Sovietų Sąjungoje diriža- ta jo padaryta planai būda- balsavime pasekmių, ir jeigu

įvairios žinutes
Sovietų Sąjunga turi pasi- 

budavojus dirižablius (zep- 
pelininius oro laivus) “V-l”, 

ir
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“Komsomolskaja Prav
da.” Dabar yra būdavo j a-

Maskvoje, Stalino vardu, 
automobilių gamnimo fabri
kas bus padidintas. Dabar 
jo metine produkcija yra

/

pos. rinkimų

blių budavojimo klausimas voti naujas-fabrikas yalgyk- 
iškilo apie trys metai atgal, la del 25,000 žmonių.
kada į Maskvą^buvo atvykęs 
vokiečių ‘G'raL Zėppelin”. 
“Pravda” iškėlė obalsį bu- 
davojimųi Sovietų dirižablių, 
ir SSSR gyventojai karštai 
tą .parėmė, suaukojant 25,- 
000,000 rublių jų 'būdavoji- 

lapelis,. pilnas šmeižtų ant. mui. “Pravda”, iš 10 dienos 
Sovietų Sąjungos ir'garbini-' rugpjūčio, kritikuoja diri- 
mų Mussoliųiui, Hitleriui ir^žablių budavojimo komisiją,

* kad darbas vedamas per- 
‘:j Į šį Šlamštelį, pav., įdėta daug ipovaliak 
tpkia “|įinįa,” būk nesenai , ---------
įpii/usi^ukraiįniętis Skripipį- ' Tųrkmerįistąne, Taškento 
kąs ibuvo pasikėsinęs. nužu- mieste, 18-tą dieną rugpjo
dyti Staliną, o paskui jį su- čio prasidėjo Vidurinės Azi-

Rusų Fašistai Pradėjo 
Strakčioti !';
.: Pasirodė trečias numeris 

‘mėnesinio IsžikVaštuko, vadi
namo “Fašist”. Leidžia jį 
“Vyriausias Rusų ’Fašistų 
štabas”, iš Putnam, .Conn. 
Tai b j atmuš jūbdašimtiškas

kt

•Tųrkmehistąne, Taškento

darbininkų kandidatai negau
davo išrinkti ar mažai balsų 
gaudavo, tada jis išeidhvo iš 

(. lygsvaros į kraštutenybes.
Soviętų Sąjungos spauda Mylėjo skaitytiną darbinin- 

pilna žinių apie, neišpasaky- kiškų laikraščių ir knygų. Tū
tai gerą derlių. Valstiečiai ėdamas silpnas akis, ypač per
klausia, ką jie turės daryti 
sunokiu dideliu kiekiu grū
dų. Gi tūom pat kartu pil
na Amerikos kapitalistinė 
spauda, tas pats ir kitose 
kapitalo šalyse, apie masinį 
“badą” Sovietų Sąjungoje. 
Sutartinas priešų kaukimas, 
būk nuo bado...mirštą žmo
nės Sovietų Sąjungoje, yra 
aiškiausias įrodymas, kad 
priešai rengiasi pulti ant

tokį ilgą laiką sirgimo, tai prie 
skaitymo užsidėdavo net po 
kelias poras akinių ir skaity
davo, sakydamas: “Geriau lik
ti višai aklam, negu neskaityti 
raštų ir nežinoti, kas pasaulyj 
dabar dedasi.”

(Tąsa 4-tam Pušį.)

Sovietų Sąjungos ir nori nu
statyti visuomenės opiniją 
prieš SSSR.

D. M. Solomskas.
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Amerikos Kapitalizmo Figūros ■ ■ • “EtJi
Trečias Puslapis f
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* Amerikos^ Kapitalizmo figūros - .
t---------------- • ■ , ;pasįdaryti, kurie . įkaitys

Pastaruoju laiku išėjo! Melionai dar skaitė tik rnili-! veikalą “Meliono Milionai”. 
knyga: “Mellon’s Millions:

Biography of a For
tune.” Veikalą: parašė O’
Connor., Jisai yra darbi
ninkų laikraščių bendradar
bis, rašytojas - žurnalistas.. 
Seniaus buvęs galva Feder
ated Press biuro. Jo veika
lo teoretinės dalies mes ne
nagrinėsime, nes jos ir nė
ra. Tačiaus galima pasi- 
n£hdoti jo veikalo informa
ciniais daviniais apie Ame
rikos kapitalizmą.

Viena iš 59 Amerikos ka
pitalizmo figūrų — turtin
giausių žmonių, — yra An
drew Mellon šeimyna. Apie 
šia šeimyną kalbant, mes 
kalbame apie visą Amerikos 
kapitalizmą. Jie gali užda
rinėti fabrikus, bankus, su
laikyti visą biznį, nustatyti i 
Amerikos politiką, paskelbti | taip kalba milionieriai ir bi- 
kara kitam kraštui ir tt. lionieriai Melionai, Morga

nai ir Rockefelleriai.
To paties Andrew Meliono vekar?iais. Kadangi buvo pir

karą kitam kraštui ir tt.
Andrew Mellon kontro- 

"ftioja korporacijų, bankų ir

įtikinti‘kiekvieną^ kad* kltO-Į bo; tai mūsų jaunimas išširie-
V _ "I _ _• 1 1 • 1  T L I J 4 z-1 ’i Ir r* z-1» 

eina bJogVn, b Soyietų Sa- darbas. . .
idarba gauti, kain< galint, jungos gėrėja. T. v. . ,

t . . i . , i Jie žino, kad įiems reikes
Paskiaus JUO daųgiaįU; ko-)senus darbininkus apmainyti 

lektyvas kyla, kuo daugiau ant jaunų, drūtų yyrų. Tai ot, 
pramonė socializuojasi, tuo j su panašia meškere 
labiau padėtis gerėja Sovie- jaunuolius jie taikosi pasigaur 
tų Sąjungoje. Vadinasi, f ak- u ir išsunkti jų syvus bei nu- 
tais jau galima įrodyti, kad J,},°‘!;’ ? pįliktivtik.

. ° i i • . i dziuvusius kaulus, kaip kad jie 1
socializmas yia daibinmkų pasje]gė su tais darbininkais,

• Vienoj vietoj, štai kokį biz^- lentelę', tai tas vyras,: kuris 
se šąlys,e darbininkų pądėtiS ^a sau isPQdį, kad tai puikus’ nierių matėme: Padirbtos tam sėdi- viduj' tos klėtkos ant len-

onus. Tais metais jų turtas Kapitalistinės sistemos griu- 
siekęs dar tik $20,000,000.00. ’ vimo ir naujos gadynės kili-. 
Karas Melionus iškėlė į bi- mo teorijų reikia jieškoti 
lionierius.
Milionieriams Patriotizmas

Tik Pelno Darymui
Melionai iškilo karo lai-[jas gali rasti savas išvadas, 

kais. Tai reiškia, kuombt i tai .'Sovietų Sąjungos socia- 
darbinirikai yra žudomi, mi- listiųės kįirybosj augime, 
lionieriai ’tkraujasi turtus. [ Ypatingai tas faktas turi 
Sekamai Thomas Mellon —---------------------- ------ —
mokino savo vaikus apie p&- f • n v* *. , i •
triotizmą: į Įspūdžiai Pervaziuojaiit Micnigąno

“Su laiku jūs suprasite- ir,£ r- - • — ---- ' —
įtikėsite, kad žmogus gali i " 
būti patriotu visai' be fizika- i 
vimo savo gyvybės ir auko-[ 
jimo sveikatos”. Tai aiškiai} 
pasakytas kapitalizmo “pa-j 
triotizmo” .principas; Lai 
milionai darbininkų žūsta, o

komunistinėj spaudoj.
Sovietai Rodo Kelią

į Paprasčiausias skaityto-

Iri aš stengsiuos tokį klėtkos, priešakiai už
dengti tam tikrais sietais, vi
duj jų pasodinti vyrai ant 
lentelės, kuri sujungta su tani 

ir tuos tikra lentele iš lauko. Apa
čioj tos klėtkos prileista ko-i 
kios keturios pėdos gylio van- į 
dens. Vaikėzai, matomai,: dar , 

i visi jauni, dar nedaaugę, per-} 
>ka tam tikras, boles ir taiko I 
į tą lentelę, kuri stovi iš lau- j , 
ko. Na; ir jei pataiko į tą1

tos, pūkšt j vandenį. Kiek sy
kių pataikysi i tą lentelę, tiek** 
sykių šitas nelaimingas, sėdin
tis ant lentos, žmogus, pūkš
tels į vandenį. 1 šitokių klėt-’- 
kų ten pritaisyta visa eilė, jo/" 
se susodinti negrai. Tai “aii-. 
gštai” kultūroj pakilę Ameri- 

ikos piliečiai, kad (jau* perk^J** 
tai perka tas boles ir taiko, 
kad įmesti nuo lentelės varg- 

į ’

(Tąsa 5-tanj pūslapyj)

džiūvusius kaulus, kaip kad jie | 

kurie surašyti ant juodo lis- 
to, kad jau ‘‘netinkami,” rei
kia į jų vietą paimti jaunus 
darbininkus. Tai šitoks vaiz
das atsispindi General Motor 
Ko. parodavime.

• . j • ; i > ' ; • *
i Kitoj vietoj, štai parodoma 
miliomerių turčių naujausios 
mados gyvenami1 namai, kurie 

i yrą Floridoj, Californijoj. Ten 
' . ' . [apart vi.so gražiausio .įtaisymo,t
\ |šale namo, pastatytas baltas,

no naujesnio išradimo, page-j]<aip sniegas, naujausio sti
liaus automobilius. Po vidurį 
jų vaikščiojant, matosi specia
liai kambariai! įtaisyti dej tar
nų, tarnaičių ir šunų daining-! 
ruimis. Paskiaus svečių kam-' 
bariai, muzikos ruimai, kviet- 
kom ruimai, pasilinksminimo 
kambariai, library hall, dining 
kambariai, poilsio kambariai 
ir saules kambariai. Na, o 
paskui seka maudynės kam- [ 

(bariai, miegami kambariai ir 
ma, kaip tie daiktai yra padir- į eibės kitoniškų kambarių, ka
bama. Pavyzdžiui, General'rįų jau a§ įr nesugebiau su- 
Motors Ko. parodo, kaip yra prasti, del ko jie yra/ Tai} 
subudavojami tos kompanijos jmatote, kokios rūšies gyvena- ‘ 
karai. Kur vienoj pusėj dirb- namai parodomi. .Taip, j 
tuvės pradedama karas būda- kaip ant jUoko. Juk reikia' 
voti. Iki apeina aplinkui bepasakyti, kad pakol šita iš-1 
ateina ties tuo pačiu daiktu, naudojimo sistema vyraus ša-! 
kur buvo pradėtas, tai išeina ]yje, pakoJ ponai jodys darbo , 
15 minutų laiko ir karas jau žmonėms ant sprando,' patol , 
gatavas, į kurį tėmytojai sve- suvargusi liaudis tokiuose na-! 
čiai sėsti ir L duoda (free), muose negyvens, tai toki na-į 
raidą. !mai nieko p'ereiškią. Juk fak-j

Bet ir čionai visai nenatu- j-as yra, kad darbininkus šian-į 
rališkai parodoma, kaip ištik- dien mėto ir iš supuvusių tri-1 

(rųjų karai yra subudavojama. kambarėlių namų, tai ką 
Viena, tai patys darbipinkąj jau kalbėti apie tokius namus 
aprengti baltose drapanose, su tiek ka^barįų„ , kąip, kad 
sukaltomis pirštinaitėmis, prie virguj Hu^dytiiJ jKbįleL gi 
kiekvienos stoties sustatyti po 
šešis, aštuonis ir net dešimtį 
vyrų. Tikrenybėje taip visai 
nėra. Aš esu matęs tos ^pa- 
čios kompanijos išdirbant ka
rus Detroite. Daugiausia, kad 
prie stoties yra vyrų 4-5. Jo
kios darbininkams uniformos, 
kaip baltų drabužių, baltų 
pirštiniukių kompanija neduo
da. Tai kam taip čionai svie
tui neteisingai adresuojama, 
perstatoma. Pagalios, aš nesu 
matęs, kad taip išlengvo dirb
tų toj kompanijoj darbininkai,

iš j kapitalizmo susmukimo 
išeitis. Ta kova eina po Ko
munistų Partijų vadovybe.

; { Kaimietis.;

KAIP IR IŠ KUR VAŽIUOTI j
< I £

Indianos ir Ilinojaus Ūkio Valstijas Laisves” Pikniką
(Pabaiga)

Ir taip' mums besidairant, pasakyt ir tai, kad va$kš- 
štai privažiuojame ir . pi;ie tos čiojant po nekurias vietas, kur 
taip išgarsintos Visa-Svietinės 

mes krausimės milionus, —: Parodos. Tai buvo 1 valan
da po pietų. Mašiną pasilikom įvairūs 
pas mūsų giminaičių pažįsta-Į 

i mus žmones garadžiuj. Patys džiausiu, tai visa bėda tame, 
!iki parodai davažiavome gat- ‘kad tie daikteliai bėdailinant, 

*' bepuošiant, kad atsižiūrėtų
gražiau, padaryti nenatūraliai. 
Daugelis išdirbinių yra rodo-

JlUOJcl jJUl ctcij ų, UcUlrvų. 11 1 u pauivo xtxviivuv . vcnaycuo. Jiciucuigi

•kitokio turto $6,091,000,000. brolis, tos pačios šeimynos į madien. ir diena prieš Fourth

ginimo, patobulinimo. Pagalios

yra šalies industrinis parodavi- 
mas, kur yra-parodoma žmonėm 

išdirbiniai, nuo ma
žiausių mažmožėlių ir iki di-

Kuris Įvyks Rugs. (Sept) 3,1933
PHILADELPHIA, PA.

BROOKLYNO BUSAI IŠEIS NUO “LAISVĖS” 
SVETAINĖS, 427 LORIMER STREET

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

narys, pareiškė sąvo kole- J^V, tai turbūt del to ant 
goms, kaip reikia operuoti j ^tvekarių ir ant vartų įeinant 
° ... 1 J. , parodon, btivo visur liuosa, ne-
anghes pramonę. . Būtent. ibuvo jokjb susigrūdimo. Tiesa. 
“Jūs negalite vesti anglies svietelio buvo visur, tik mir-

) (vertės. Mellon yra antras 
k turtuolis šalę Rockefellerio. I 

Melionas ir jo šeimyna kon
troliuoja aluminum monopo
lį Jungtinėse Valstijose ir 
turi trustus Europoj-Kana- 
doj, Norvegijoj, Italijoj, Vo
kietijoj, Šveicarijoj ir kitur.

J Tai reiškia, kad Melionas ir i _ ____o________ _ __ t
V jo šeimyna yra apžioję labai malšinimui. K o m p a nijos 'jma 3 mylias ir apie vieną my* 
f daug.

\ Kontroliuoja ir Finansinį 
Kapitalą

Meliono šeimyna ne tik 
alumino trustą kontroliuoja, 
bet įleidus šaknis ir finansi- 

I nį kapitalą. Ši šeimyna 
. kontroliuoja Mellon Nation

al’Banką, Union Trust Co. 
' ir dar 22 bankas su $2,000,- 

000,000 kapitalo. Su visais 
dadėčkais ir įvestinimais, 
Melionų šeimyna, sakoma, 
turi $10,500,000,000 vertės. 

Šitas Melionas buvo finan
sų sekretorium prie trijų 

* prezidentų. Vadinasi, tai 
valdžios žmogus. Jam tar- 

*$iavo valdžia, “valstijos kar- 
/eiviai, miesto policija, ang-'bas, taip pat ir kapitalas, 

(Į lies ir plieno saugojimo po-' turi protauti sulig pastovio- 
() licija, šnipai, šerifai,n — sa-. mis sąlygomis ir veikti har- 
\,ko O’Connor. “Taip pat jam moniškai, o ne antagonizme 

tarnauja tuos milionus pa- būti prieš galingas ekonomi- 
daryti ir Lewiso vadovauja- jos teises.”

I xTai reiškia, kad Melionas 
kovoja prieš darbininkų kla
sę iš dviejų pusių. Jisai 
naudoja ginkluotą prievar
tą; kuomet darbininkai jau 
kovoja .ir sykiu skleidžia 
propagandą, kad darbinin
kai nebandytų kovoti. To
kius “principus” skelbia ir Chrysler ir eilėj kitų svarbes- 
darbininkų išdavikai -vadai nių butų. Vienam, kitam mu-' 
—-Greenas, Lewis ir kiti.izėW Atpasakotu atskirai iš 
Juk dabartiniu' laiku ne kas'kiekvieno butų, ką te,ko muins 
kitas, kaip Lewis išleido ša]yj pa§oko civilizacija ir ab- 
mainieriams įsakymą, kad einat visas kultūrinis1 gyveni- 
jie, nieko nelaimėję, grįžtų; mas periode vieno šimto metų/ 
darban. ’ - 1 ( perdaug <užimtų brangios vie-

Prasidėjus kriziui, Mello- tos masM. spąudoj.e,. Tačiaus 
nu kompanija paleidi) apie tiek pasaky-

x 1 v. . ti, kad nežiūrint koki paran- 
pusę darbininką, tačiaus jų kumhi, koki išradimai, koki 
pelnai laikėsi. Tai reiškia,: patobulinimai, pagerinimai ša- 
,kad darbininkų išnaudoji- ;lyje įvyko per tą šimtmetį, vie- 
mas Melionų įstaigose padi-; ”ok mūsų, darbininkų klasei 
dėjo? - ‘ • ........... . ................ .

O’Connor parašytas vei-

Jūs negalite vesti anglies 
kompaniją be mašininių ka- gėjo, bet kur panorėjai, tai ir 
nuolių”. nuėjai, grūstis nereikėjo. Pati

Tai tiesa, dabartiniu lai- vieta Visa-Svietinės Parodos ap- 
ku mašininės kanuolės jau1
naudojamos d a r b i n i n k ų jan^. Michigano ežero. Ilgis ap-

naudoja ne tik policiją, betpią plotis.- Visų pirma, < reikia 
ir kariuomenę dabartiniuo-1 pasakyti, kad delei mūsų, ki- 
se mainų' ir‘pieno strfeikuo- ‘(toniškų savų reikalų šią vietą

- ' 'tureiome apleisti 9 vai. zvaka-'turėjome apleisti 9 vai./Vaka- 
. tre.. ■ Tai reiškia, kad turėjo

me. 1 ■ - ■ r
vaikštinėtu pasidairyti po šią

’ i ’ htik, apie 8 vai. laiko pa-1

interesingą vietą. ’Po tą vietą/ 
vienaip ar kitaip- -sakysime,

se.
*. I '

Taįko Darbininkus su 
i Kapitalistais t

Kuomet darbininkai strei
kuoja, pradeda kovoti, tai visgi galima šį bei tą pamatyti
toki ponai Melionai siunčia!* k0 dar žn?ogus nTesi
ginkluotas jėgas darbininkų, fiiaus per to]tį trumpą Iaiką> 
ma’lšinimiji. Tačiaus pro-}kokį mes turėjome tenai pasi- 
tarpiais jie skleidžia propa-[dairyti, tai, suprantama, nei 
gandą, kad “darbininkų ir dalelę nebuvo galimybės apei- 
kapitalistų yra tie patys rei- A aPziQrėti. Vienok spėjom, 
kalni v Tas nats Melionas nors Praeinaj,t bG1 Paste“ Raiai. tas pats Melionas b-ti ir pažiūringti. Taip sa_
1931 metais pareiškė seka- į nekurias mūsų pasaulio 
mai: “Darbas ir kapitalas istorijos dalis, iš abelno žmo- 
pradeda suprasti, kad jie tu- nijos gyvenimo, skirtingose jo 
ri bendrus reikalus... Dar- dalyse. Bet daugiausia, tai

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
Kaš norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, kuris įvyks 

Sept. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuojaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams Št. arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taingi ketverge 

i galėsite užsiregistruoti Junginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktiku.

Siętyno 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 
liš Newarko į šį didžiausp pikniką? Prašome padėti 
mums atsiekti sąyo pasibriežtą tikslą. Parodykime, 

. kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodėme “Laisvės” 
piknike Brooklyne, dabar pasirodykime dar geriau.

z Komitetas.

•i. t

i v

~u tiek kap^bąrįų,. , k^ip. )<ad 
iršuj tiurodytįi. i /Kodėl 1 gi 

taip išjuokti darbininkus? Ko
dėl neparodyti, kur ištilop gy
vena mūsų biedniokai. PaVyz? 
džiui, kodėl neparodyti namus 
tokius, kaip kad daugybė mū
sų darbo žmonių gyvena, kurie 
dar neišmesti iš jų, kaip antai 
Chicago i Heights, Detroite 
Russell gat. Ne, šios šalies 
kapitalistai to pasauliui nepa
rodo. Jie, mat, ir nesiskaito 
su darbininkais, tai ką jie čia 
dar parodys tuos namus, ku
riuose tie “valkatos”—darbi
ninkai gyvena.

Visais pašaliais šioj paro
doj yra tūkstančiai ir šimtai. 
įvairiausių biznierių, biznierė- 
lių. Įvairiausiais išgalvojimais,1 
išmislais jie bando išnaudoti 
mūsų žmones. Kai kurie taip 
įsidrąsinę, kad einant žmogui 
pro šalį, stačiai užstoja tau ke-, 
lią ir zaunija, giria savo ta- j 
vorą, kad, esą, jūsų privilegija • 
pas mane" pirkti. O vis dau
gumoj tokių daiktų prisikrovę 
pardavimui, kurie jokios nau
dos žmonėms neduoda. Per-, 
fiumo, visokių miltelių, vis dau ; 
giausia taikoma del moteriš-1 
kosios lyties tavorai, įvairių 
^tepalų, saldainių, auskarų, 
rinkučių, branzalietų, įvairių 
mažmožėlių kambariams pa
puošti ir tt.; Eibių eibes kito
kios mažos vertės daiktelių jie 
siūlo. Ir kas įdomiausia, tai 
tas, kad .šį visą “štofą” pa
jungta pardavinėti vis svetim- 

roms, nenoroms, kad ir uz pasfbUučiai, kurie rėkia nesavu bal-

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.

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 r^to 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. iš ryto iki 
1 vai. po pietų, kapitonas Gružauskas, 1331 So. 2nd 
928 E. Moyamenšing Avė., tarp 10 ir 1 vai., ka
pitonas Tūreikienė, 143 Peric St.; 658 N. 10th St. 
busai eis tarp 10 vai. iš ryto iki 1-mai vai. po pietų, 
kapitonai J. 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, 1Q25 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 
žrnonės susirinks. Kapitonas Masionis 7900 Eastwick 
Ave., West Phila. busas pįįbus 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..,r 
rugsėjo (Sept.), 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Ant šio 
susirinkimo visus tikietus turėsime sutvarkyt ir dar 
apkalbėsim svarbiausius reikalus.

/, KOMISIJA.

taikoma ten šios šalies, Ame-j kaip kad šioj parodoj persta- 
rikos, — visa-kas atvaizduoti i tomą. Dirba sau iš palengvo, 
arba parodavimas iš abelno | pasikalbėdami. Tai ir čia ti- 
šalies kultūrinio gyvenimo iš gi- kra netiesa. Kur jau taip kęs- 
lesnės praeities iki šių dienų. 
Na, reikia pastebėti, kad , iš 
visko, ką aš. esu tenai matęs, 
tai neklysiu pasakęs, kąd in
dustrija ir biznis Amerikos už
ima pačią svarbiausią viršūnę 
visa-svietinėj parodoj. Lankė
mės nekuriose vietose, kur ga
lima iuosai, be įžangos įėjus 
pasidairyti, kaip tai, transpor- 
tacijos bute, elektros sistemos 
bute, agrikultūros, radio, su
sisiekimo, General ' Motors,

tusi ponai išnaudotojai? Bet, 
mat, čionai taip, kaip ir visur 
kitur, apgavystė žmonių; ne- 
taip visai perfetatoma, kaip ti
krenybėje yra. Mat, kapita
listinėj sistemoj, kur viešpa
tauja vien tik išnaudojimas ir 
prigaudinėjimas darbo žmo
nių, tai ir čionai be apgaudi
nėjimo neapsieinama. Na, ir 
kodėl ? Todėl, kad biznis to 
reikalauja. Va, štai, žiūrėki
te, kaip mes rūpestingai karus, 
Sųbudavojame. Ir štai, maty
kite, kiek reikalinga svieto iki< 
tokis karas yra ’■ pabudavoja- 
mas. Ir kaip jis yra švarįąi 
čiupinėjamas, štai mūsų dar-^ 
bininkas su balta drapana, su 
baltom pirštinaitėm. Tai ką 
gi čia, brace, :tįk; žiūj^k ;į| mū
sų karus ir laižykis. Ir, no-

* mos unijos vadų gengvė”. 
Šiam ponui eina pinigai, 
kuomet gaminama karui 
reikmenys—būdavo j ama lai“ 
vai, daroma kanuolės, buda- 
vojama orlaiviai ir kiti reik
menys.

Melionų Kilimo Istorija
Andrew Mellon yra gimęs 

turte. Jo tėvas, Thomas 
Mellon, taip pat buvo jau 
turtuolis. Męlonų istorija, 
tai Amerikos kapitalizmo is
torija.

Thomas Mellon buvo pini
gų skolintojas—jisai mito 
pinigais. Kuomet kiti tų 
laikų turtuoliai bankrutuo
davo, tai Melionas tais lai
kais jiems skolindavo pini
gus ir imdavo nuošimčius. 
Tuo būdu dėjosi milionus 
sau.

Pabaigoje civilio karo 
Melionas jau buvo finansic^ 
rius. Paskiaus, Ispanų - 
Amerikos karas jo turtus 
padidino, o pasaulinis karas 
Melionus padarė bilionie- 
riais. Tik 1915-16 metais

jie nieko gero nedavė. Arba, 
kitais žodžiais: Mūsų darbo 

. , klasei netenka pasinaudoti, 
kalas yra pilnas faktų apie pasigėrėti pasidžiaugti visu 
Melionų kilimą ir Amerikos tuom. Ir tik todėl, kad šaly- 
kapitalizmą, tačiaus neraJe viešpatauja kapitalizmas, 

. Ji pasisavina viską ir 
’’ naudojasi visu kuom. Darbi- 
’ ninkamą prisieina jei ne vie- 

nežmo-

teoretinių išvadų. Atrodo, i P°niJa- 
kad kapitalizmas peraugo, - - -

, . j m auimttiuB uriBicina, jei ne vie-nunoko ir jau pusta. .Ta- no^ju būdb nežmo-
čiaus, kas bus jo vietoj, tai(niškai nukeiitėtį nuo kiekvie-i

kutinį savo kruvinai uždirbtą su pusiau savo kalba, pusiau 
dolerį, pirk musų karą. Vie1- x:-
nu žodžiu, žiūrint į tokį paro- rocco priimniausias perfiumas 
davimą, tai aiškiai matosi tas del gražių amerikiečių pane- 
žvejojimas, ta meškerė, su ku- • lių.
ria ponai turčiai žuvaute žu
vauja sau turtus iš biednų dar
bininkų žmonių. Jie krauja 
sau milionus iš to. Iš kitos vėl 
pusės, tai šitaip neteisingai pa- 
roduodami savo dirbtuvės sis^ 
temos eigą, mūsų sūnūs, jau
ni vyrai, tėmydami į tokią pa
siutusią melagingą švarą, į to
kį lengvą ir čystą darbą, kur 
darbininkui vos tik reikia da-

ahglų, kad ,esą, čia šalies Mo-

Siūlo pirkti vieną gra
mą, du gramus. Morocco vy
rai, apsirengę su tos tautos 
kostiumais, vilioja visokiais 
būdais praeinančias moteris 
bei merginas. Kitur vėl In
dijos vyrai bei moterys parda
vinėja mažos vertės daiktelius. 
Dar kitur grupėm, irgi savo 
rūšies biznieriai, kaip tai iš 
Aigipto, Chinijos, Ecuador, Ja
ponijos, Turkijos. Visi jie sa- 

silytėti galais pirštų prie dar vo rūšies biznieriai.
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Trečiadienis, Rugp. 30,1933
: Ketvirtas Puslapis

i f ’ I

Masiniai Traukime į Philadelphijos
: 1

Įsitemykite Šias Svarbias Dovanas

PRANEŠIMAI JS KITUR
PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad St-, Philadelphia, Pa.

,* tai kunigams u<ž tai atsimoka• kovą P
* aukomis. Dažnai -piilionieniai t^ligijai

Worcester, Mass,
MODELIS 1934, $18.753. PHILCO JUNIOR RADIO

SUDBURY, MASS
Dovanojo L. Dubrow

Daly- I susirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarimui. Nepamirš Nedalioje, 3 Rugsėjo-September, 1933kite

PHILADELPHIA, PA.

“LAISVES” PIKNIKĄ

atvežė knyge- 
ir Atsakymai 

Sąjungą.” Šią 
d. M. Undžie- 
iš Sovietų Są-

Nepamirš- 
atsivesti nauju narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(204-207)

po kairei ir ten piknikas.
(204-207)

įlš Readingo 
Jaunuoliai /su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

Base Bali

d. rugpjūčio apsivedė

- HULMVILLE PIKE IR GALLOWĄY RD.,

CHESTER, PA. .
ĄLDLD 30 kuopos susirinkimas at

sibus pirmadienį, 4 d. rugseėjo, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Draugai visi dalyvaukite šiame

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška 

draugija rengia “Labor Day Fest
ival”, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass., atsibus pirmadienį 4-tą Sept. 
Bus duodama specialią! sutaisyta va
karienė, buš įvairi sporto ir dainų 
programa. Pradžia 12-tą vai. dieną. 
Kviečia visus RENGĖJAI.

(204-207.)
’ , / ' . i . )

SHENANDOAH, PA.
' Nedėlioję ir panedėlyje, 3 ir 4 Jdd. 
^rugpjūčio,! ALDLD 17; kuopa įr Ly
ros Choras rengia pikniką, kurio vie-’

j ta Laudeman Grove Park. Gerą pro- 
I grama ir gera » orkestrą šokiams. 
KELRODIS: Iš Shenandoah važiųo- ! 
kite N. Main St. (Route 142) nauju i 
keliu į Ringtown, nuvažiavę į pakai- į 
nę prie pirmos gesalino stoties su 
kite & Sons, Ine.

420 So. St., Phila., Pa. *

Cera ir Naudinga 
Knygelė Kiekvienam

Kuomet įvyko spaudos pik
nikas 13 dieną rugpjūčio, tai 
drg. A. Bimba

- lę: “Klausimai
;; Apie Sovietų 

knygelę parašė 
nė parvažiavus

- jungos.
Aš nusipirkau šią knygelę, j Darbininkai gerai žino, Rusi-

joj ir Amerikoj kunigai yra 
špiegais ir išdavikais. Jie per 
ausinę prisiklauso visokių pa
sakų, o'paskiaus praneša val
džiai. Taip buvo ir Lietuvoj, 
kuomet ėjo’ kova prieš caro 
valdžią. x

Religija reikalinga ir palai
koma tik kapitalistų klasės. 
Tokioje, sistemoje, kaip kad 
yra Amerikoj, kur yra išnau- 

ar yra bažnyčios Sovietų Są-|dotojas ir išnaudojamasis, tai 
jungoje. Atsakyta, kad yra,'religija reikalinga kapitalis- 
bėt jas valdžia neremia taip, i tų klasei, čia, mat, vieni 

(darbininkai) daiktus pagami
na, o kiti (kapitalistai) yra jų 
savininkai.

Tačiaus darbininkai organi
zuojasi. Jie panaikins kapita
listinę visuomenę ir įsteigs so
cialistinę. šioje draugijoje 
bus ponais ne kunigai, kapita
listai, bet darbininkai. Tad 
rpes ir čia Amerikoj už tokią 
sistemą turime kovoti. Kol 
bus kapitalistinė sistema ne- 
nuversta, tai negalima tikėtis, 
kad įvyktų darbininkų gerbū
vis ir taika. Tos sistemos 
ekonominė ir politinė struktū
ra gimdo tą nesantaiką: ir 
klasių kovą.

Taigi darbininkai negali ti
kėtis, kad kunigai bei koks te- 
nais kristus juos “išganys” 
aname pasaulyje. Tokių da
lykų nėra. T4 baimę reikia 
mesti į šalį. Darbininkai turi 

» miaui gausia, n.umgai pradėti protauti taip, kaip jų
kad reikia klausyti kapitalis-!reikalai reikalauja. O tie 
tų, nereikia kovoti/ streikuoti^ darbininkų ręikailai, tai klasi- 

• prieš bosus. Todėl kapitalis-; nis susipratimas, klasių kova, 
»rieš visokius burtus ir 

fdligijAš. •’HTv.h

parsivežiau namo ir pradėjau 
skaityti. Turiu pasakyti, kad 

i negalėjau atimti akių nuo tos 
knygelės tol, kol ją visą per- 

;; skaičiau. Labai gera ir nau
dinga knygelė. Aš ją pata- 

•' riu kiekvienam darbininkui 
perskaityti, kaipo dokumenta- 
lį dalyką.

Paimkime klausimą apie 
* bažnyčias (19-tą). Klausimas, 

« • r* • > 1

?kaip buvo prie caro. Dabar
tinių laiku bažnyčia jau nyks- 

. ta. Seniaus kunigai, vysku- 

.^pai ir kiti bažnyčios ramsčiai 
^palaikydavo caro valdžią ir 

; visą kapitalistinę sistemą. To- 
—del pati valdžia remdavo baž
nyčias. Kunigai su dievais, 
' ’velniais, pekla ir kitais išmisr 
; 3ais liepdavo darbininkams 
■ ‘klausyti valdžios. O iš kitos 
• -pusės caro valdžia su polici- 
■'vja, armija ir visa savo pries- 
;?pauda malšindavo žmones.

Sovietai kovoja prieš religi
ją laipsniškai, mokslu. Aiš- 

,’Jnna darbininkams, kad“die- 
.’vas” tik išmislytas kunigijos 

‘/‘'del palaikymo darbininkų 
tamsumoje ir didesniam iš

naudojimui.
•*• Imkime, kad ir Ameriką. 

•Kapitalizmas ir religija čia 
yra du broliukai, kurie vienas 

. kitam gelbsti. Kunigai sako

• paskiria .bažnyčioms dideles 
‘ sumas pinigų ir patys eina į 
" bažnyčias, kad pasirodyti dar- 
; bininkams, jog ir jie tiki į
• “dievą.”

Religija nieko nereiškia ge- 
“ ro darbininkams. Palyginki-
• me, kad ir Sovietų Sąjungą su 
4 kapitalistine Amerika. Ten 
. šalis, kuri bedievėj a. Apie tai
• kalba visi kunigai ir pats Ro- 
’ mos papa. Tačiaus darbinin-
• kų padėtis, jei palyginsime
• kelis metus pirmiau, tai labai 

žymiai pagerėjo ir gerėja.
«’JNa, o kaip su kapitalistine 
u Amerika ? Čia dievą remia iš 

visų pusių. Dievas-kapitalas 
m eina ranka rankon. Tačiaus 

’ darbininkų padėtis darosi blo- 
i gesnė. Visokių banditų, ra- 
ketierių, vagilių veisiasi dar 

. daugiau, kuomet bedieviškoj 
Rusijoj tie dalykai visai jau 
nyksta. Tai matome labai 
aiškiai, kad dievas nieko ne- 

« gelbsti ir žmonėms, kurie jam 
•• tiki. Jis gelbsti tik kunigams 
’• ir kapitalistams.

Su to paties dievo pritarimu 
į; ir pagelba ruošiama nauji ka- 
/rai, kurie darbininkams yra 

niekas daugiau, kaip tik sker- 
dynė.

Tos priežastys, kurios veda 
^kapitalistinę sistemą į karus, 
d tai yra nepasidalinimas už 
*! rinkas. Tai karas vienos gru- 

pės kapitalistų su kita grupe. 
^Tačiaus tie kapitalistai patys 

nekariauja. Kariauja už juos
• darbininkai. Tad ponams ka
dras yra naudingas, bet darbi- 
v ninkams jisai yra pragaištin- 
JĮgas. Todėl darbininkai turi 
” skelbti klasinį karą. Toks 
•'karas reiškia darbininkų karą

prieš kapitalistų klasę. Toks 
-karas reiškia revoliuciją.

Bet kas rengia imperialisti- 
’’nius karus? žinoma, tai ne 
7, darbininkai. Tuos karus ren- 
;;.gia -roki ponai, kaip Mėli 
J kurio turtą padalinus 
‘■125,000,000 žmonių, tai 
’ siems dar ištektų apie 
•$250.00. Tokiems ponams ka-

ponai, kaip Melionas, 
ant 
vi- 
po

1-ai reikalingi. Jie juos" ir su
rengia, bet patys nekariauja.

Paskiaus knygelė nurodo, 
kad darbininkai, sužinoję, kad 
kunigai priklauso slaptose kū- 
lokų organizacijose, patys nu
stoja ėję į bažnyčias, žino
ma, darbininkai gerai žino, 
kad revoliucija juos paliuosa- 
vo iš ponų vergijos, kad re
voliucija, tai yra jų .laimėji
mas, tad jie negali palaikyti 
tuos, kurie darbininkų įsteig
tą valdžią, bando sugriauti.

6 
Aleksandras Vaškis iš Cam- 
ridge, Mass., su Vladzia žilio- 
niūte. Vestuvės įvyko pas ži- 
lioniūtės tėvus, draugus Sa- 
banskius ant farmos.
vavo nemažas būrys draugų ir 
draugių.

Besilinksminant prisiminta 
ir apie šių dienų kovas. Drau
gam Sabanskiam ir jaunave
džiam sutikus parinkti aukų 
naudai Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, aukojo šie 
draugai:

P. Aleksandrai $2.00.
A. Vaškiai (jaunavedžiai) 

$1.00; J. P. Bridges $1.00; 
K. J. Vaškis $1.00; St. V aš- 
kie (?) $1.00; J. Sabanskiai 
$1.00; J. A. Samulėnai $1.00 ; 
P. Adomaitie $1.00; P. Mikul- 
kis $1.00; J. Grigai $1.00.

J. Karalie—-50 centų; neįs
kaitoma pavardė 50c.; B. Sau
ga 25 centus.

Viso aukų surinkta $12.25.
Varde TD Apsigynimo vi

siems aukotojams tariame šir
dingai ačių ir linkime jaunave
džiams linksmo gyvenimo.

Ona Samulėnienė.
(Aukotojų paskelbimas 

vo daug pirmiau atsiųstas, 
per 
šiol

bų-
bet
ikineapsižiūrėjimą likosi 

nėįtalpintasr—Red’)

ELIZABETH, N. J

(Tąsa iš 2*ro pusi.)
Rodos, 1927 metais, kada 

buvo reikalas siųsti knygas į 
Argentiną bei Kanadą, tai jis 
pasišaukęs draugus atidavė 
visas savo knygas, kurių buvo 
už keletą desetkų dol. ir da
lis jų pasiųsta.

Iki kairysis sparnas Socia
listų Partijos neatskilo nuo 

partijos, pasivadindamas Ko 
munistų Partija, A. Cz. buvo 
socialistu vadinamas ;; nors ne
buvo jos nariu, bet rėmė par
tiją ir prenumeravo jos laik
raščius, kaip ‘'Kova” lietuvių 
kalboj, taip “The Call” anglų 
kalboj. Jis duodavo savo “sa- 
liukę” visiems socialistams per 
daug metų ;be jokio atlygini
mo. Ten laikydavo mi^ihgus 
ir buvo socialistų kaip ir cen
tras, o ypatingai lietuvių, kol 
susiorganizavo 1917 metais 
dabartinis Lietuvių Darbiu. 
Progresyviškas Kliubas ir nu- 
sinuomavo savo kambarius, i

Būdavo nemažai ir kuriozą. 
Muzikantai, kurie vaikščioda
vo per kokias šventės, užsidar- 
biaudami iš biznierių, pasvei
kindami juos su visokiais mar
šais, jie žinodavo ir kas kam 
geriau patinka^ kad gavus di
desnį atlyginimą, tai' prie A, 
Cziužo durų visados būdavo 
rėžia Marselietę, o vėliau per
sikeltus A. Cz. nuomonei, turė
jo permainyti gaidas ir muzi
kantai iš Marseljetės perėjo ,į 
Internacionalą.

Tad mirus A. Cz., jo rolei 
atlikti Elizabethe liko spraga.

F. Petrušiunas.

Apsirūpinkite Busais iš Anksto. Ir Taip pat įsitėmykite, kad Piknikas 
! 1 I . ■ : t ; i ' ) .Ii )

Atsibus Ne Pačioje PhiladeJphijoje, ale Arti Trenton, N. J. Kaip Važiuo- 
ti Nuo New Yorko—-Žiūrėkite Skelbime ant Paskutinio Puslapio.

Baloba, Canal Zone.
Karo teismas teisia kareivį 
Ralph Osman. Karininkai 
sako, kad šis jaunuolis esąs 
“jaunas komunistas”, iš 
Brooklyn, N. Y.

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

2. ELEKTRIKINIS BANJQ LAIKRODIS, 1933 MOĖE- 
, LIS1, $50.00i Dovanojo John Bukėnas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.: . j

ROCHESTER, N. Y.
Draugiškas vakarėlis arba Social 

rengia Am. Liet. Darb. Literatūros 
Drg. 50 kp. Atsibus draugų Keke- 
šių kieme. Įvyks subatoje,. rugsėjo 
(Sept.) 2 d. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus dalyvauti šią.m* 
;parengime ir linksmai laiką praleist. 
Bus visokių žaislų ir, jei susirinku
sieji pageidaus, galėsime turėti 
draugiškų diskusijų dienos klausi- u 
mais. Turėsime ir skanių užkandžių.

(203-205)

PHILADELPHIA, PA.
Visos “Laisvės” pikniko komisijos, 

organizacijos, draugai ir drauges su- . 
.sirinkit ir atsineškit busų parduotus j 
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 • Įikietų, tai paimkit vardus ’ir 
ąntrašūs tų čpionių. , ,

Komisija.
i ' ’ (203-206)

i h
H

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

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas Valatkiūtės.
■. •• • ■ > ■ ■' 1 • 1

■ fb ‘ . ■! ,
t > ' . ’ ‘ ' • •i . . ,

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

LOWELL, MASS.
Rugsėjo (Sept.) 3, bus linksmas 

piknikas, kur j rengia LDS kuopą. 
Prasidės 12 valandą dieną ir tęsis 
iki vėlai vakare. Atsibus ant Vy
tauto Parko, kuris?!yra nepaprastai 
gamtiškai gražus, aplink pušynai.gamtiškai gražus
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)

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

September 6, 1933, Liet. Darb. Kliu
be, 1^35/Mė’člley St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Draugės patėmijusios. ši
tą pranešimą malonėkite ii’ kitom 
gasakyti. Svarbus susirinkimas.

•raugė Sasnauskienė Darb. Redak
torė bus ant Šito susirinkimo. Drau
gės nepamirškite ir naujų narių at
siveskite. Pradžia.' 8 p. m.

M. Urmonaite, Sekr. ir Ižd.
(203-305)

: .. . i ! VAŽIUOKITE BįEVARGO RUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
■ , ; j J ’ j > ■ ■ , , .

' 1331 So. 2nd, St., Phila. 1-mą val. po pietų; 928 E.: Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th
, > s . • , . > » i -

St., Phila.; 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frank fordę, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
/ f t I i • ' I t • »

1-mą vai. .po pietų; 2619 So. 76th St., West Phįla., 12val. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.
p. • į .į , ( ■ ”* ’ ) I I j ‘ ••

Iš visų šių vietų tikietai parsidiioda Ant btisų po 45c. į abi puses. Kas negales įsigyti tikietus anksčiau, visi
suvirinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

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

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

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



WOLF AUTO REPAIRS

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Męs 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums — _ i.' _ __ a.* _ • t i t • * « • i •

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

iškraipytį kito mintį, tas šup-

'Ko

kal- 
kal-

M 
aht

centro 
išrinkti

' WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia pripažįsta,

J z Gasiunas, !
APLA Centro sekr.

žalingą pareiškimą, 
daug įmetu randasi

Juk neužgin
čijama daugybe yra faktų,

DAR DELEI TO APLA Ž5-to 
SEIMO PROTOKOLO

“Laisvės” No. 189 (APLA. 
reikalais) d, J. Gasiiiiias atsa-|

Dabar kviečiamos visos kuopos peržiūrėjus konstitucijos dalį ]egatu 
ir visi nariai sekti tą skyrių ir I jn, skyrių II—seimas, suvažia-1

jų narių prasidės spalio 1 ir greitai,' kaip tik Jbtts' galima,; 
tesis per spalį, lapkritį ir išmokėjus. Nei vienas sirgęs,' 
gruodį iki sausio 1, 1934^ Va- naryS nebus ntaskriauąlas. Tiki

sime, norėsi rasti atsakymą 
apie seimo protokolo įėjimą 
galion, kur kalbama apie sei-

są 
jaukus reginys, 
tokią “civilizaciją

mai įeina galion liepos 1 ' d. 
Todėl! d. Sliekas, sakosi kuo
pos įgaliotas, 'atsišaukia į vi
sus APLA barius ginti narių 
teises.

7 kuopa, dd.

lasiau, j
apdraudos pirmą lapsnį rei- j gj žiūrėkime, kad nariai; j

AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians <rf America

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

Penktas Puslapis

Policijametus laiko, tuo tarpu gavo’me išlygint visus mažus nesu- kad vispkio maisto abelna ■ Grundy,: Va 
dąrbą ir negalėjo seime da- sipratimus ir nereikėtų delei 

ll^vąuti, o alternatas apsirgo ir jų laikas eikvoti, 
^pateko ligoninėn. Ką G. pa
darytų tokiame atsitikime? O 
6 d. rgpjūčio susirinkimas ne
įvyko todėl, kad kp. komiteto 
nariai ir baugumas pačių na
rių buvo piknike ir neatvyko į 
susirinkimą. Ką G. darytų to
kiam atsitikime? Beje, G. dar 
gal pasakys, kad kuomet'jis- 
atėjo, rado gana narių delei 
laikymo susirinkimo, bet kibk 
.tuomet buvo laiko? Tai ir-vi
sa istorija. Taigi, delei >;!to, 
kad įvyko atsitikimas, dęiei. 
kurio neįvyko vienas kp. 4p$i- 
rinkimas, padaryt-i visokių '.ne
būtų; kaltinimų ir gnaibyiįpjj, 
organizacijai naudos neneša, j o 
tik kipna darius,! arba, geriau 
pasakiūš ' paties G. žodžius, 
klaidiną juos. į I h •

t ■ i

Man pirmą sykį tenka susi
durti su d. Gasiųno politikos 
taktika ir ji labai mane stebi
ną tųomi, kad ji,, ta politika, 
nemoka, arba nenori mokėti 
girdėti, suprasti eilinius na-, 
rius.

Jeigu d. G. elgiasi ir su ki
tomis kuopomis taip, kaip bu 
7-ta kuopa—jeigu nepajėgia 
narius įtikinti žodžiu, tai iper 
spaudą primeta visokių nebū-; 
tų dalykų, tai nereiks Sliekui 
ar kam kitam atsistoti prie
šakiu, kaip kad jis sako, visų 
narių teisių apgynimui, patys 
nariai kolektyviai apsigins. '

Tte^iačHems, Rugp. 30, 1933

Phone, EVergreen 8-9130

K )

< >
<l>

Mano paaiškinimas buvo ir
gi aiškus: Centras visai nepa- 
mynė narių teises, bet atliko 
tai, kaip nusako APLA konsti-

< >
o

SOVIETU ŽUVIS 
'.. ' i

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

’(•LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

jaus laiku prisirašantiems na- , - - ------
riams įstojimas numažinama še]p0S fondą atpildžius. 
Ilsiau. Pa v., prisirašusiam į, pažiūrėkime sergančius, 
apdraudos pirmą lapsnį rei- j gj žiūrėkime, kad nariai; 
kia mokėt $2.00, tai vajaus ]aiku mokestis ir kad

savo “mokslo” 
rūšies. Bet Gasiunui ir tai leis-^sii^^hi 
tina.

jimas ir visiems tiems nors po cijos. Ot kodėl mes perskai- 
dalį pašelpos bus išmokėta. »Už'tę tą skyrių, dėjome klausimo

• i----- O Gaąiunas, norėda-
Pašėlpos fondas mas iŠ to mažmožio pasidaryt; 

tuojaus pradės gerėti. Ir dabar sau politinio kapitalo—pasiro

mu klausimu ir visai daluko geros ventiliacijos, kad nuo- 
jnešriša. Drg. Sliekas ir 7 kp. dingas dujas'.traukti; laukan.

tie tarimai įeina galion”. I ‘
O tikrenybėj originale skam- pasioiymų, apart* centrb

kiek laiko bus visiems iki cen-.'ženklą, 
to išmokėta.

kaina ipakilo ant 18 nuoš. 
begyje paskutinių ‘keturių 
menesių.

CENTRO PRANEŠIMAS t matosi ženklai to gerėjimo.
 -  „ ' I Todėl tie draugai, kurie gyeiii 

Reikia Rengtis Prie Vajaus. j tai negauna pašelpos, neturėk
A A . . . | tų daug rūpintis. Cėntras dedalAPLA. vajus gavimui nau-;v|sas pastangas> kad visiemsl

•j • ' • 1 * 1 • 1 t 1 • '

laiku tiktai $1.00. Taip nu
mažinama pusiau įstojimas 
ant visų pašelpos ir apdrau
dos skyrių. Numažinama ly
giai nuo viso įstojimo, t. y., su
mažinama pusiau ta suma, 
k#p reikia pagal konstituciją 
nariui mokėt. Kuopos taip
gi gali savo likusią, dalį 'ŠU- 
mažint, bet geriausia Visai 
neimti, tai tada dar daugiau 
susimažintų Įstojimas.

Visos kuopos turėtų iš anks-<. 
to rengtis prie vajaus. Se

nkamuose rugsėjo susirinkimuo
se reikia aptarti, kaip geriau 
visus narius įtraukus į tą dar
bą. Taipgi reikia išrinkti va
jaus komitetą, kuris specia
liai rūpinsis tinkamai praves
ti gyveniman vajaus reikalą. 
Jau rugsėjo mėnesy galima 
pradėt rekrutuot narius, pildyt 
aplikacijas ir jas spalio' mė
li e s y j sus irinkimui užgirti. 
Reikia kuopoms Užsidėti 
kvotas, kiek per kiekviena :mė- 
hesį gauti naujų. Neturėtų 
rastis nei vienos kuopos, kuri 
nebūtų pasidarbavusi šiame 
vajuj.

Pranešimus apie kuopų ta
rimus vajaus reikalu reikėtų 
siusti Centrui, kuris tuojaus 
paskelbs spaudoj, kaip kurt kuo
pa darbuojasi gavimui nąiijų 
narių. , z
APLA Reikalais Raštus Siųs

kit Centran -
Veikiausia matėt pranešimą 

organe “Laisvėj”, kad dabar 
įvedamas sąvaitinis APLA. 
reikalų skyrius ir visada tilps 
kiekvieno trečiadienio laidoj.

. dyti su savo “mokslu,” prak
tikuoja viską. į Tįik natūralu, 
kad Centro sekretorius geriau
siai žino konstitucijos skyrius, 
kadangi jį reikalas priverčia 
su jais sjusįpažinti daug ge-į 
riau, negu )<uopų j sekretorius 
arba abelįiai ivisu^ t 'draugijos 
narius .

Toliau Gasiunui nepatinka 
ir tas, kam aš kreipiausi į vi
sus narius. , O kodėl ne^dlim^ 
atsišaukti į narius? O antra, 
taį 7-tds kp. parių! ir buvo Ita 
mintis, ;kad kitose kuopose ir
gi ne. visi bus pasjtenkinę 
tuomi. ir todėl reik^la'vo, kad 
tas būtų viešai, per spaudą, 
iškelta ir įgaliojo manė tai' 
padaryti. Ar G. ;mano, kad 

V.C4O1UX coa- viešai-ką nors daryti'yra,blo-s, 
ko į mano (geriau sakius,'AP- ^/au» ne^u slapta, kąip, saky-^.

visi bendrai dirbkime, kad pa-' 
> Geriau 

Taip- 
rrio- 
ga- 

vus daugiau naujų narių.
J. Gasiunaš 

APLĄ. Centro Sek.

LA. 7-tos kp. narių) pareiški
mą delei APLA. 25-to seimo 
protokolo.

Visai nebūčiau ėmęsis pole- 
mizuotį su d. Gasiunu apie tai, 
katras mudu geriau žinome! 
arba priversti žinoti APLA I 
konstituciją, jeigu jis būtų nu-; 
rodęs tą konstitucijos skyrių, 
kuris nurodo apie APLA. sei
mo tarimų įėjima galion ir tt. 
Bet d. Gasiunui kaipo centro 
sekretoriui, matomai netiek rū
pėjo aiškinti konstitucija, kiek 
norėjimas prikibti prie mano 
ypatos ir 7-tos kp. O kad tai 
geriau vyktų, tai jis.net iškrai
po patį branduolį mano straips-

prisidėti prie jo palaikymo. 
Reikalinga APLA. reikalais raš
tų. Kuopos turėtų turėt savo 
korespondentus, kurie parašytų 
apie savo kuopų veikimą. Taip
gi ir agitatyviškų straipsnelių. 
Ypatingai vajaus laiku reikia 
daugiau APLA. reikalais rašy
ti.

Visi APLA. reikalais raštai 
reikia siųsti Centran, kuris su
tvarkęs pasiųs spaudon. Tiktai 
skubius pranešimus reikia siųst 
tiesiai “Laisvėn ”. Sekančiuose 
kuopų susirinkimuose taipgi ir 
šitas klausimas reikia aptarti. 
Centras lauks nuo visu kuopų 
pranešimų apie $jų veikimą, 
taipgi ntto draugų ir draugių 
rašinėlių APLA . reikalais. 
Centras kviečia siųst klau
simus, surištus Su draugijos 
reikalais, ir jie bus per orga
ną atsakyti.

Su įvedimu nuolatinio sky
riaus visos kuopos taipgi turė
tų apsvarstyt, kaip geriaus pra- 
platint tarp narių “Laisvę”. 
Ypatingai trečiadienio numėtys

Įspūdžiai Pervažiuojant Mi- 
chigano, Ind. ir III. Ūkio 

Valstijas
^Tąsa : nuo 8-Čio pusi.)

negrą į vandenį. Tai ne
žiūrint į ši- 

žmonių
kurie išgalvojo tokias priemo
nes išvilioti iš. neišmanėlių 
cęntus, tai rodos, kad yra kas 
negero su jos proįu. Taipgi ir 
tie, kurie ĄoViam bizniui sukei
kia leidimą, ir, pagalios. ,tie, 
kui’įe trokšta tą. žmpgų sųšląĮ- 
pinti, tai, tėmijant rimtesniam 
žmogui, yra šlykštu. Taį jau 
didesnės pajuokos žmogaus 
negali būti. Tačiąus sodinti 
į tokias klėtkas ir zkitįems leis
ti iš jų tyčiotis, tai, mano su
pratimu, šalyj, kuri save stato 
pasaulyj augščiausiai pakilusi 
civilizacijoj beį kultūroj, tai 
reikia pasakyti, kad taip elg
tis, o ypač iš valdžios pusės, 
yra sarmata ir negražu. Bet 
šitas reginys, tai yra šioj ka
pitalistinėj šalyj ę ■ ne Išimtis. 
Panašiai elgiasi visame kame 
valdžia šios .sąlies ir jų broliai 
stambieji biznieriai. Jei mes 

I panagrinėtume kiekvieną :stam 
J. D. Sliekas. besnę dirbtuvę, nepaisant kas 

______  | tenai bus išdirbamą, iįai pa- 
Centro Sekretoriaus Prierašas* j matysime tą pat) paniekinimą 

; ir baisų išnaudojimą mūsųto- 
.... fain tai nektpmrp Prie___________ Slieko pik- pagių brolių darbininkų:
g u taip, tai J<0ael G. meįstenge į0 ra§tėlio tenka pridėt kele- baltų ir juodų

sim,' 2-ra kuopd kad darė ?; 
Bet Gasiunas savo kritikoj nei 
gu-gu apie tai, kad ininimas 
mano pareiškimas buvo pada
rytas 7-tos kuopos nariam to 

i reikalaujant. O jis su viskuo 
į tuo buvo supažindintas pirma, 
negu rašė kalbamą- atsakymą 
6 d. rugpjūčio,, neformaliam 
kp. susirinkime, !kur G., daly
vavo.

Gasiunas aiš kiną savo 
straipsnelyje, kad diskusuoja- 
mi konstitucijos skyriai arba 
punktai 'idbdi 'geimai vienas su 
kitu rišasi ir'nešipjauna. Jei-

do įrodyti 74OS kudpds na-1 
nelio, kad tik daugiau pasirodyt riams 6 d. rugpjūčio ? Tur būt 
savo “mokytumo” prieš narius.“ taip gerai >jie rišasi, jeigu na- 
O ištikrūjų, kas supranta tokį įriai negalima įtikinti, jog taip tuos 
“mokytumą,” kuris išdrįsta Jyra. mus,

' i ' • . J KHSj JLJŲ JIX1VUU VĮJ1UVVUO) AJLVsU J’A*-* ------------ ----------------------------- fc ” ‘ ------------------------------ f ‘ V--------- ’"T*’

VnH tnkiQ hūdac mdvmn Dar toliau Gasiunas atakufo-. nieko bendro neturi su kalba- dirbtuvėj turėtų būti įtaisytą įas, kad tokis būdas rodymo. ja Sliekus ir 44a kūbpąi jis;
yra žemiausios’sako. «ApLA
Uinm ir fol Ims-’darbuojantis, per Į 'fškėitas- kla\7simaš"yra’aiškus: !Bef toli gražu to nėra,, to ne-‘ 

kain rifunin klek laiko gaRa ^ražiai lr Pa‘, Centras pamynė narių ’foiįes įteigia,' darbdaviai del darbi-
kad seimo t«ri- ninku. . . ......................originalą. Taipgi d. J. D. ;ku padarė vieną žingsnį į at- - - - - - .j . > . . , .

Sliekas perskaitęs konstituciją bulą pusę. Jinai prieš seimą 
ir neradęs joj nusakymo; kada 'nediskusavo organizacijošf Suei
tie tarimai įeina galion . ka]^ nedavė . konstitucinių 

O tikrenybėj originale skam- pasioiymų, apart* centrb ko- 
ba ve kaip : Nežinau, gal kons-, miteto pasiūlymų užgyrimo ;

tąs pastabėlių.
Visų pirma padėkim į šalį Į kad labai daug dirbtuvių yra 

“literatiniųs banditijz-j tokių, kuriose žmogus, padir-
,” “mokytumus,” “pdliti-jbęs bent 10 metų, praranda 

kas,” ir kitus epitetus, nes jie savo sveikatą. Reiškia, Ąokipj

suareštavo tūlą Justus ir jo
*. ' •' * . t * * •*“ *

sūnų ir kaltina nužudyme
i
! trijų žmonių rugpjūčio 12 d.

Ignition Specialist

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Ofiso

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

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

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

titucija tai laiduoja seimą, bet,- faįpgį seime neturėjo savo de- 
j, nors seimas laikytas 

toj pačioj svetainėj, kur kuo
pa laiko susirinkimus; o po 
seimo jau Viskas jai nebegerai. 
Pasirodo^ kad dabar jinai re* 

i ne-

vimas, tas skyrius nieko nenu
sako apie seimo protokolo įėji
mo galion ir tt.

Dabar palyginkite originalą 
kaip buvo parašyta ir tą, kaip 
Gasiunas iškraipo jį, ir tuoj 
kiekvienam kaip pirštu durs į 
akį tas faktas, kad d. Gasiu
nas neturi tikslo nuoširdžiai 
aiškinti konstituciją, o tik ro
dyti savo “mokslą,” vartoda
mas net literatinį banditizmą. 
Žinoma, tam neišeis dalykai 
taip, kaip Gasiunas kad nori, 
kuris žino, kad perskaityt kon
stitucijos tam tikrą skyrių 'ir 
nerast jame teigiamo atsaky
mo, ir perskaityt visą konstitu
ciją, nerast atsakymo, tai jau 
bus kas kita. Ot kam Gašlū
nui reikėjo griebtis ’kad ir 
šlykščiausių

Nėmanad ’su G? ginčytis 
to, katras geriau žinome
atminties APLA konstituciją. 
Aš manau, kad nei vienas A 
PLA narys nežino jos visos 
ant atminties, kaip parapijo- 
nas “tėve mūsų”; nemariau,

tur&tų kiekvieną ftft¥į '.pasiekti. ^aip žino. \Tian-
Kuopos galėtų užsisakyt ne^ Jrjkiausia, ant greitųjų žiūrime į 
bunduliais po kelias kopijas j.am tikrus konstitucijos sky- 
pardavinėt tarp narių ir šiaiplrįus įr patagrafus, su katruo 
lietuvių. O tai didelį darbą ga- verčia reikalas, o jeigu, saky- 
lėtų atlikti.

Pašelpų Klausimu

Rugpjūčio 20 išmokėta pa- mą, kuomet jo ten visai nė- 
šelpa 28 nariams—viso $731.-‘ra, tai ką padarysi tuomet? 
70. Paliko nemokėta 41 na-(Turi skaityti visą konstituciją 
riui viso už $2,044.51. šiuo ir, lyg tyčia, tas atsakymas, 
laiku nemokėta jiems todėl, kad vietoj būt prie kalbamo, apie 
pašelpos fonde nėra pinigų, 'seimus skyriaus, patalpintas 
Rugsėjo 17 bus sekantis mokė- paskutinėse eilutėse konstitu- 
jimas ir visiems tiems nors po cijos.

guliariąi ir susirinkimų 
laiko*’ ir tt?

čia matome iš Gasiuho 
bos, kad jam ne tiek rūpi 
bėti apie tai, kas ištikrųjų kp. 
yra, bet kalbėti anei ką, ir ne
imti už tai atsakomybės. Pa
gal Gasiuno išeina taip, kad 7 
kuopa nieko nepaiso, centro 
pranešimų ir kitokių reikalų 
nesvarsto, susirinkimų nelaiko 
ir tt. Kas apie tai skaitys 
“Laisvėj,” kokią nuomonę 
gaus apie 7 kuopą? Tokia, 
kad 7 kp. pasidarė savos rū
šies sukilėlė prieš centrą arba 
galutinai iškrikusi ir tt. O iš
tikrųjų 7 kp. nėra tokia. Ko
dėl G. neįrodo faktų, kojkįų 
centro reikalavimų ir pakvie
timų 7 kp. neišpildė? Kaip 
G. žino, kad 7 kp. nesvarstė 
org. reikalų prieš seimą? Jei
gu nieko nepaiso, nesvarsto, 
tai kaip gali užgirti 
komiteto patarimus, 
delegatus’ir tt. ?’' '

Tiesą, 17 kp. ne kažin ką 
šiuo tąrpų gali nuveikti, bet 
sakyti taip, kaip G. sako, tai 
yra grynas melas. Ah, beje, 
G. turi du “triupu” rankoje, 
tai yra, kad 7 kp. neturėjo 
savo delegatų seime ir 6 d. 
•rugpjūčio neįvyko mėnesinis 
susirinkimas. Nenorėčiau tos 
visos istorijos čionai vėl atkar
toti, >kaip tas viskas atsitiko, 
jei tai reikėtų aiškintis tik 
prieš. {'G., nes Jam tas viskas 
ypatiškai buvo išaiškinta pir
ma/negu jis rašė apie tai;;bet, 
anot jo''paties -straipsnelio ant- 
galvio, -kad jis. klaidina narius, 
tai teikia-aiškinti : kp. dele
gatas, kuris jfėdirbo per virš , ta. Veikdami bendrai galėtu-

Juk jiems .neapeina 
dąrbininko ’sveikata. O val
džios ponai į tai žiūri pęr pir
štus, jie broliaujasi >sų fabri
kantais arba dalinai ir jie pa
tys turi savo dirbtuves. Tokie 
valdininkai kartu su kitaiis 
smaugia mūsų vargb liaudį.

Ir kiek tenai praeinant teko 
matyti panašių vietų, kur po 

tucija. Vadinasi, tasai draugo , leidimu šios kultūringos šalies 
Slieko atsišaukimas buvo ne- j valdžios, bjauriausiu būdu yra 
teisingai parašytas, klaidinan- j išnaudojama visuomenė, jei ne 
tis įtarius. Dabar tasai atsi- vienokiu būdu, tai kitokiu.

Vienu žodžiu, reikia paša-
tis narius
šaukimas atitaisytas ir taip 
pat 7 kp. nariai suprato, kad;kyti, kad mano apsilankymas 
Centras visai neneigia jų tei- į šią visa-svietjpę parodą, nė
šių, bet darbuojasi prisilaiky- davė to, ko aš bent tikėjausi, 
damas APLA konstitucijos. j Dar daugiau, grįžtant iš Chi-

Mes taipgi nesiginčysime, ar j cagos, visu keliu aš dariau sau 
d. Sliekas buvo įgaliotas ar j išvadą apie šią parodą. Ir 
savo sumetimais jis parašė tą i Priėjau prie išvados, kad ne- 

Nežiūrint, kaip tinka tai- parodai antgalvis 
“Visa-svietinė Paroda.” Jai

Visa-pusio

atsišaukimą.
ten buvo, d. Sliekas turėjo ge
riau apsižiūret rašydamas tOjkį'daug geriau tiktų:

Juk jis ' Išnaudojimo Paroda.
APLA ' I” taip bemąstydamas, atsi- 

draugijoj, taipgi daug metų sveikinau su savo giminėmis ir 
kuopos finansų sekretorium, patraukėme iš Chicagos linkui 
beveik kiekvienam seime da- Detroito, Mich. 
lyvaųja, tai kaip jis negalėjo 
žinot; kad konstitucija nuka
ko, kada tarimai’įeina galiblįi ? 
Jis skaitos vadovauja htis 
draugas, nors pastaruoju lipi
ku žymiai pasitiĮaukęs iš vęi- 
kimd, tai jau turi suprast, kad 
Centras1 bebuvo išėjęs ir neiš
eis prieš konstituciją. H ,;

Savo paaiškinime visai ap
turėjau tikslo atakuoti ,$(1. 
Sliekus. Draugai Yesadąyi- 
čius ir Čelkis išsireiškė, jogei 
aš peršvelniai atsakiau. Ma
no mieris buvo parodyti d. 
Slieko klaidingumą ginčija
mam klausime ir tai buvo Įro
dyta. Visi nariąi tai mato, 
kad tas ateišaūkimas buvo 
klaidingas. į ;

Ds-augas Sliekas neturėtų 
delei' to pykti. Vietoj trauktis 
iš veikimo, jis daug geriau pa
darytų stodamas priešakiu vei
kimo. Tada nereikėtų ant ko 
nors rūgotij Oxyadovą.ųjanėių 
spėkų' mums bėraliniai atrūks

Kadangi grį
žome tais pačiais keliais, tai 
naujo nieko neteko pastebėti 
iki pat namų. Tai bus ir vis
kas iš mano kelionės'įspūdžių 
per Michigan, Indiana ir' 111- 
linois valstijų laukus.

Detroit, Mich.
'■ ' ' J. ■ J.* Butkus.

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 5186 

Keystone—Main 1417

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

Parašė 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.

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

J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 
k i ! Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

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

- > Kamaukalas. i Kaina 45c-
r KARO' AUKOS. .Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

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

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI.’ Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTĄ KOVĄ. 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 Sąjungai.

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

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką paraše 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. Veikalas . 

vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą ’ 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus. « 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 .TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

jis.net


Šeštas Puslapis

“Daily Workerio” Reikalais 
Susirinkimas Rytoj

NEW YORK. — Kom. Par- 
tijos sekretorius Earl Browder 
ir “Daily Workerio” redakto
rius Hathaway kalbės šio ket
virtadienio vakare apie reika
lą ir būdus delei didesnio “D. 
W.” paskleidimo. Susirinki
me dalyvaus delegatai nuo 
darbo unijų ir kitų organizaci
jų. Lietuvių organizacijų dar-J 
buotojai bei komitetai turėtų 
dalyvauti. Mūsų draugijos ir 
kuopos turi imtis “Daily 
Workerio” platinimo.

Susirinkimas įvyks Workers 
Centre, 50 E. 13th St., antrame 
aukšte, New Yorke.

Masinis Teismas Negrui,
Nusikaltusiam prieš Savo 
Tautos Darbininkus

CORONA, L. I. — Pereitą 
ketvirtadienį vakare buvo pa
darytas viešas darbininkų teis
mas prieš Walterj Reiferį, ne
grą nejudamojo turto agentą, 
narį Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos. Džiuri- 
menai susidarė iš keturių bal
tų darbininkų ir penkių neg
rų, tame skaičiuje dviejų mo
terų.

Teismas įvyko metodistų 
bažnyčios svetainėje. Susirin
ko virš 400 žmonių; kiti ne
galėjo vidun sutilpti.

Reiger buvo kaltinamas, 
kad jis, kaip savininko agen
tas, išmetė iš namo negrų po
rą su trimis vaikais, o kada tie 
kambariai buvo parsamdyti 
kitai šeimynai, tai Reifer nuo 
boso gavo $22.50 komiso. Ki
tas kaltinimas buvo, kad mo
terį, atsisakančią už tris dole
rius per savaitę tarnaut na
muose, Reiferis paskundė šel
pimo biurui, ir už tai buvo at
imta iš jos pašalpa.

Reifer buvo kaltinamas, 
gynė profesionalas v advokatas 
Gregory ir namo savininkas. 
Bet darbininkai liudytojai per
tikrino teisėjus ir publiką, kad 
Reifer neginčijamai prasižen
gė prieš darbininkų klasę ir 
prieš savo tautos darbininkus^ 
ypatingai.

Už tai jam išnešta toks nuo
sprendis: šešiems mėnesiams 
išmest Reiferį iš Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo; per 
tą laiką jis. turi kovot už neg-: 
rų darbininkų teises; ir jeigu • 
darbais parodys pasitaisymą, 
tad po šešių mėnesių galės būt 
atgal priimtas į organizaciją.

Mirė Drg. Tania Sandler
NEW YORK. — Mirė Tania 

Sandier, 37 metų amžiaus, se
na Komunistų Partijos narė, 
atėjusi iš Socialistų Partijos 
sykiu su tūkstančiais kitų so-. 
cialistų. Jinai pasižymėjo 
kaip darbuotoja tarp moterų.

Palaidota antradienį. Kū
nas buvo pašarvotas Workers 
Cėritre.

.Elektra Užmuštas Vaikutis
QUEENS. — Trijų metų 

vaikutis Richard Kings, be
žaidžiant, besistumdant su ki
tu vaiku ant Long Island gelž- 
keliof platformos, nukrito ant 
elektrinės relės ir tapo elekt
ros užtrenktas.

Padegioja Automobilius
BATH BEACH. — Pirma- 

dienio naktį nežinia kas pade
gė tris automobilius, stovėju
sius ant 24th Avė. Automobi
liai buvo gatvėj prie jų savi
ninkų namų.

Aigiptiška Vergija po 
Gydyklos Priedanga

NEW YORK. — Iš valstiji- 
nės vergijos pabėgo jaunas ko
munistas Sam Kątz. Į tą ver
giją, valdišką Craig koloniją 
nuomaru sergantiems, jis bu
vo taip papuolęs:

Per vieną demonstraciją 
prie City Hali. policija sudąu-
žė jam galvą; nuo to jis pra
dėjo svaigti ir abejoti apie pa- 
vo protinę sveikatą. Kreipė
si į žydų labdarybę, o labda
riai ir pasiuntė drg. Katzą į 
minimą koloniją.

Kaip jis, taip kiti ligoniai 
ten turėjo dirbti nuo 5 :30 ry
to iki 6 vai. vakaro plytnyčioj, 
laukuose bei virtuvėje. Dar
bas sunkus. Vietoj gydymo
žmonės dažnai mušami už
“disciplinos” laužymą bei ne- 
pataikymą darbe. Už darbą 
nei cento nemoka. Maitina 
beateik vien duona ir vande
niu. Nakvina ant grindų. Tos 
jų vergijos pelnas eina valsti
jai su tokiais “geraširdžiais” 
gubernatoriais, kaip pirmiau 
F. Rooseveltas, o dabar Leh- 
manas.

Migučiai
Išbraidžiau visą “Klampy

nės” 33 numerį, bet daugiau
siai kreipiau atydos į redakci
jos straipsnius. Aprašyme Ku
bos perversmo, po antgalviu 
“Dekoracijų Permaina” pui
kiai prisidangstoma darbinin
kiškomis frazėmis, ir atiduo
dama kreditas Kubos Komu
nistų Partijai. Mat; kytras 
“Klampynės” ponas; supran
ta, kad kitaip daugelis jo su
klaidintų darbininkų atsuktų 
jam nugarą. Visiem žinomus 
faktus negi paslėpsi.

“Bimbinė Diplomatija” ■.— 
šiame rašinyj “Klampynės” 
ponas lieja tulžį ant N. Lie
tuvių Jaunuolių Komiteto už 
atsišaukimą j vyčius jaunuo
lius. Pyksta vargšas, kad Na- 
cionalis Jaunuolių Komitetas 
nepasišaukė jo pagelbos, bet 
pats drįso sutvarkyti atsišau
kimą. Prūseika turėtų žino
ti, kad mūsų jaunuoliai per ke
lis mėnesius paspėjo daugiau 
darbininkiškai prasilavinti, ne
gu ponas per visą amžių, ir' 
nereikalauja Prūseikos pagel
bos.

Jau gan ilgas laikas kaip 
LDS 1 kp. turi išrinkus vaikų 
skyriaus vajininkus, bet tie va- 
jininkai tiek smarkiai darbuo
jasi, kad nei savo vaikų ne- 

i prirašė.

i Tiem patiem vajininkam btu 
vo pavesta prirašinėti ir. jau
nuolius, ir kuopos nariai pasi
žadėjo jiem prigęlbėt, suteik
ti antrašų arba patys tapti 
liuoshoriais vajininkais. Bet 
^aip vieni, taip antri nieko 
[nedarė. Li^ šiol tik vienas 15 
'metų vaikas tegautas.. t<

, J. Sęe’ger.

Elizabeth, N. J. — Poli
cija suareštavo 18 darbinin
kų ir kaltina juos sumuši
me tūlo Goldstein, dirbtu
vės savininko. Darbininkai 
kaltina tą bosą nukapojime 
algų ir nesilaikyme nustaty
tų darbo valandų.

■ .... I   — ■

Peršovė Klajūną Tėvą
BROOKLYN. — Sumuel 

Galotioto, 20 metų jaunuolis, 
peršovė savo tėvą, veikiausia 

mirtinai,' kuomet tėvas pasiro
dė motinos kabariuose. Tėvas 
yra pasimetęs su motina, o su 
kita moteriške pabėgęs; bet 
jis kartais atsilankydavo pas 
pirmąją moterį ir paprastai 
apkuldavo ją bei vaikus.

Šovikas sūnus areštuotas.

Antra Tiek Padaugėjo 
Bedarbių per Metus
NEW YORK. — Bloke tarp 

Bleecker St. ir Broadway, 
Canal St. ir Bowery gyvena 
5,296 darbininkų šeimynų. 
Tiktai 15 iš šimto tebeturi 
darbus, kuriuos turėjo 1930 
metais. Trečdalis bedarbių 

! gyvena vien iš paramos, ku
rią gauna iš draugų ir gimi
nių. Iš 5,296 šeimynų yra 

į 1,066 toli užsilikusios su apsi
mokėjimu už kambarius. Ta
me bloke šiemet antra tiek 
daugiau bedarbių, kaip per
nai; o valdiška pašalpa suma
žinta.

Tai yra raportas smulkiai- 
buržuazinės organizacijos As- 
sociation for the Improvement 
of the Conditions of the Poor, 
išduotas rugpjūčio 28 d.

50 Motery Sugrįžo iš Versti
ną Darbą Kempės

. NEW YORK. — Pasišalino 
iš Verstinų darbų stovyklos 
Mt. Ivy 50 moterų-merglnų ir 
sugrįžo į miestą. Jos buvo 
išrinktos iš 1,800 aplikacijas 
padavusių bedarbių moterų. 
Bet kempės “gerbūvis” greit 
pasidarė nepakenčiamas. Da
bar apie jas kalbėdamas pa- 
šalpinių darbų direktorius 
Wm. Matthews tiek surado 
pasakyt, kad “daugiausia ge
ro kempėse yra gaunama tai 
iŠ tyrė oro...” Kitokios re
komendacijos kempėms, njąto- 
tote1, mei valdininkas nesūran-

Reikia Miestui $34,500,000 
Paskolos Algoms

New Yorko valdžia kreipėsi 
į bankininkus, p r a šydama 
$34,500,000 naujos paskolos; 
kitaip rugsėjo mėnesį negalė
sianti apmokėt algas valdinin
kams, tarnautojams ir darbi
ninkams. Bankieriai gi nelabai 
puolasi skolinti.

Praleiskime Sekmadienį 
Forest Parke

Nenusiminkite tie, kurie ne
galėsite važiuoti į Phila. “Lai
svės” pikniką rugsėjo 3 d. Tą 
dieną rengia smagų išvažiavi
mą Forest Parke LDS 1 kp. 
ir Ten Eyck St. Bedarbių 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 šu Ja
maica linija; ir Jamaica trau
kiniu davažiavus Forest. Park
way stptį, išlipę eikite į kal
ną—girią: ten ir bus parengi
mas.

■ Dabar turi visi LDS 1 kp. 
nariai sukrusti, kad šis išva
žiavimas būtu kuo sekmin-

v I 1 I *giausias. Turėtų paremti jį 
[gausiu atsilankymu. Taip pat 
nariai visų organizacijų, ku
rios įeina į Lietuvių Bendrą 
Frontą, turėtų be jokios dis
kriminacijos paremti šį LDS it 
Lietuvių Bedarbių išvažiavimą, 
kuo skaitlingiausiai atsilanky
dami.

Tad visi, kas gyvas, kurie 
tik nevažiuojate į Phila. “Lais
vės” pikniką, 3-čią d. rugsėjo 
(September) traukite į Forest 
Parką.

Kviečia visus •/
Rengimo Komitetas.

Plieno Gamyba Sumažėjo
NEW YORK. — Plieno pra-

LAISVI Trečiadienis, Rugp. 30, 1933
; t < ._______________________

* 7 r~n~...... '===
monės žurnalas “Steel” rugpj. 
28 d. rodo, kad dabar ta pra
monė dirba 48 nuošimčiais; o 
trys savaitės atgal dirbo 59 
nuošimčiais. Taigi pramonė 
išnaujo puola žemyn. Auto- 
mobilių gamyba irgi mažiau 

: užsisako plieno.

Kūdikių Paralyžius ir 
Miegamoji Liga

New Yorke kūdikių paraly- 
'žium serga 19 vaikų; apsir- 
į girnai daugėja. Mieglige ser- 
;gar penki; vienas del to jau 
mirė.

Bučiavimosi Varžytinės
CONEY ISLAND. — Pirma

dienį čia prasidėjo "bučiavimo
si Varžytines; katrie ilgiausia 
susikibę nuolatiniai bučiuosis, 
tie laimės kontestą ’su pasižy
mėjimo ženklais. Tose čiuį- 
pimosi varžytinėse dalyvavo 7. 
vyriškiai ir tiek pat moteris-' 
kių. Lūpų susikibimai tęsėsi 
po valandą, dvi ir daugiau.

Pirm kontestui prasidedant 
valdiškas miesto daktaras iš
tyrė sveikatą sportiškų pa
šlemėkų ir pašlemėkių, sto
jančių į tą sportą. Bučiavosi 
įvairiai—ant kelių merginas 
pasisodinę, parsivertę, visokio
se pozicijose.

Ir prie to ištižimo sporto 
pridėjo savo antspaudą mies
tų sveikatos valdyba.. .

Lietuviu Bedarbių Tary
bos Susirinkimas

Ten Eyck St. Bedarbių su
sirinkimas bus šiandieną 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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch vagonas, su 

visais naujais įrengimais ir viskas,.
nauja. Parduodu todęl, kad reikia 
atimti jį iš tos vietos, kur dabar 
yr&, nes statoma namas. Kaina že
ma, atsišaukite greit. 123-15 South
ern Ave., So. Jamaica, N. Y.

(204-206) j

PA JIEŠKOJIMAI j
PAJIEŠKAU savo dėdės Mikolo Piš- ' 

kinas. Iš Lietuvos paeina, Ukmer- I 
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- i 
čiau suteikti ją. kas iš “Laisvės” 
skaitytojų apie jį žino, prašome pra
nešti, už ką būsime dėkingi. Praneš
kite šiuo antrašu:

M. PIŠKINAITĖ (KRUČIENĖ) 
560 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(202-204)

Telefonas: SHgg 2-9105

? DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

: DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

: . Brooklyn, N J Y.
; X-Spindulių Diagnoza
i ,i ^Gazo Anestetiką t

. " .Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare

! Penktadieniais ir šventadieniais
1 1 tik susitarus

Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URRAITES

GENERAL CONTRACTORS
Cafpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namusi ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, Sudedame duris ir įdedame sie
tus’ (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams ( . i
^I MeseroIe Street 
Brooklyn, N. Y.

« < i f? ■ ; *

-------------- . 1 i” ’> ! • ri- > t j ■ :| 
--------  —Trr  p pj m į ==? 
iššoks, lyg iš ugnies, ir grieb
sis už kąVų.- > ; . * * ‘ į ' j

Turime 'tartis, svarstyti da- < 
bartinę padėtį ir rūpestingai 
prisirengti žiemai. KUomet 
mes pradėsime veikti, tuometi 
gausime ir paramos ne tik 
nuo pavienių, bet ir organiza
cijų. Tuomet mūsų Komitetas 
ne desėtkais skaitysis, bet šim
tais ir tūkstančiais.

T. E. St. BK Sękr Sgr.

LICENSES I
BEER—WINE.___ I

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-11030 has been issued to the un

dersigned to poll bebr and wine at retai), 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 

.Control Law, at 2922 Avenue S, Kings 
, County, New York State. > J

I MICHAEL FINE
; 2922 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

, I

MEDlKALtS bA^ABNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LlCjOS: Odos,, kraujo jr. lyties-Slapiniinosi 
organų; BeskausnĮls gydyhias garankš-; 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų-’ 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare’ 
Nedėlion|is: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xniy Pasitarimai ir $k>oo 
“ilM I egzaminavimas

MOLLYN’S BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.

j

>. i iii • ■ i •' < i t 
Pranešame, kad mūsų kainos yra 

žymiai nupigintos ant visko.
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger: Arba Mąrcel 35c.

Permanent waves, nuo $5.00 iki 
$9.00? Patarhąvimas naujausios 
mados, , 1933 metų. Į |

Vyrams ( nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas;, už vai
kams plaukų hųkirp'imas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

t,uutniiuufty !■?.'. ■

Telephone Stagg 2-4409 ? :

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)-
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

• •--•■i—••i—i • «

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

f > H.

Evergreen 'T-IOAS

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

*
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LORIMER RESTAURANT
<|>

<|>

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami
M*I'

Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

<l>

■’ ' Pabandykite! <l>

SAVININKAI MARČIUKAI
; 417 Lorimer Street, “Laisves” Name

<l>

Brooklyn, N. Y. <l>

Laisvė Gaunama ant 
j Sekančių Stočių

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery 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

it .. . . ■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias Ir chrohiikai vyrų ir 

moterų lixau kraujo ir o<lo«
Padarau iityrimua kraujo ir ilapumo

DR. MĖER
156 W. 44th St. Room 302
? New York. N. Y.

Valandoi Priėmimo:
j Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4
> iki 8 valandai vakare

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

WWW rajOamnoOt inure A A A Kit jOurx A

NOTARY 
PUBLIC

INC

DUODAM GRAŽJA_V|ETAk SAVO. |

TEL. STACG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BOKSU S 

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

MUSU ĮSTAldA ATLIEKA-SEKANČIUS- DARBUS: 
MIRUSIUS F>aAvE^AM IŠ VISUXŠALIQ,1 IR IŠ ČIA 
PASIUNQiAM X KUR KAM REIKIA. * TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. f AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ. IR 
P^RVĘŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRlziURgTL :----------------—* --------- ------------
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

’ t VISAIS TAIS ’REIKALAIS KREIPklTES Į MUS, O MES' 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSI M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(/ MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
, Inuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. H

JONAS
512 Marion St., 

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion ŠL. 
kampas Broad? 
way, Čhauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Sį>indtiliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

O
I

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

iki 4 kas dien, seredo m s ir subatoms 
iki 7:10 vai vakarais.

. FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

1710 Kampas E. 21rd fit.




