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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykite®I Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimeaite 
Pasaulį!

Telephone Stagg 2-3878

• • I

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Amerikoje buvo 18,533 kruta-1 
mųjų paveikslų teatrų. Tai bu-l^0, 
vo skaitoma ketvirta didžiausia | ~ ~
Amerikos pramonė. Bet del i 
krizio apie šeši tūkstančiai teat-1 
rų užsidarė.

Labai daug artistų vaikštinė-
♦ja be darbo, desperacijoj. Vien Į 

tik taip vadinamų “ekstras” yra I 
keturi tūkstančiai.
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I KRISLAI
Judžiai Amerikoje ir 

Sovietų Sąjungoje.
Kitas žingsnis Jaunuolių 

Judėjime.
, Vėl Mūsų Darbas.

Diskusijos apie Partiją.
Rašo KOMUNISTAS

Sovietų Sąjungoje šiuo tarpu 
yra 1,800 didžiųjų judamij pa-; 
veikslų teatrų, į kuriuos už įžan
gą reikia mokėti. Paskui eina 
teatrai sodžiuje, darbininkų 
Kliubuose, dirbtuvėse ir t. t. To
kių vietų yra 32,000!
‘ Amerikos judžių pramonė 
smunka. Sovietų Sąjungoje ju
džių pramonė auga.

Patersono Audėju Streikas
-1 Bedarbių Tarybos Užgyrė 

Komunistų Partijos Kan
didatus ir Platformų

ATSIŠAUKIMAS Į PATERSONO ŠILKO j SS?s i PATERSONO ŠILKO AUDĖJU VISUOTI-
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“Pasilsėti dar ne laikas”, sa- 
. kė poetas Janonis. Taip ir mū- 

* 1 sų draugai bei organizacijos • 
neprivalo manyti, jog mūsų pa
reigos delei lietuvių jaunuolių 
organizavimo jau užbaigtos. 
Dar tik pradėtos, šiuo tarpu 
Lietuvių Jaunuolių Nacionalis 
Komitetas nutarė tuojaus orga
nizuoti jaunuolių distriktų ko- 

• mitetus. Tam tikslui bus šau
kiamos jaunuolių distriktų kon
ferencijos. Reikia geros mobi
lizacijos tam darbui, čia turi 

«( stoti darban mūsų organizacijų 
f apskričiai.

PITTSBURGH, Pa.—čio
nai įvyko konferencija be
darbių tarybų blokų komite
tų, kurioje dalyvavo 250 at- 
.stovų nuo 40 komitetų. Pla
čiai kalbėta apie miesto rin
kimus. Konferencija užgy- 
rė Komunistų Partijos rin
kimų platformą ir kandida
tus. Draugas James M. Ea- 
gen, pasiryžęs veikėjas be-? 
darbių tarybose, yra komu
nistų kandidatas į miesto 
majorus.

PATERSON, N.J.—Drau- bininkai ir darbininkes, su-

NAS STREIKAS PRASIDEDA ŠIANDIEN, 
RUGPJŪČIO 31 DIENĄ. 10 VALANDĄPATERSON, N.J.—Drau- bininkai ir darbininkės, su- DETROIT, Mich.—Detro- 

gai, šilko pramonės darbi- laukę rugpjūčio 31 dienos, ito jauni darbininkai daly- 
Gal! neatsilikime nuo kitų tau- vaus Paryžiaus Jaunuolių 

' tų darbininkų ir išeikime vi- T a r p t a utiniam Kongrese 
si į streiką. Lietuvių šilko prieš Karą ir Fašizmą. Kon- 
pramonės darbininkų masi-įgrese dalyvauti išrinktas 
nis susirinkimas įvyks suba- i jaunas darbininkas iš Fordo jos turėjo paskelbti strei- 
toje, rugsėjo 2 d., 12-tą vai. dirbtuvės, 
dienos, lietuvių svetainėj, 62 
Lafayette St., Paterson, N. 
J. Visi kviečiami dalyvauti, 
kad bendrai aptarus, kaip 
sėkmingiau kovot už dides
nį duonos kąsnį.

Kalbėtojai bus nuo Natio
nal Textile Workers Unijos 
ir nuo Associated Silk Wor
kers Unijos.

Laikinas Komitetas.

ninkai ir darbininkės.
jūs jau matėte paskelbta, 
kad Patersono šilko pramo
nės unijos yra nutarę šaukti 
į generalį streiką šilko pra
monės darbininkus rugpjū
čio 31 d.„ 10 vai. ryte. To
dėl ir lietuviai šilko pramo
nės darbininkai ir darbinin
kės, kaip audėjai, taip dažų 
darytojai, yra šaukiami į 
generalį streiką sykiu su ki
tų tautų darbininkais į kovą 
už didesnes algas ir geres-

PATERSON, N. J.—Eili
nių šilko audėjų bruzdėji
mas už kovą prieš bosus pa
sidarė toks didelis, kad uni-

ivpl Y • uiucoiico cXigdo u gd t;o"

ISilkO GyVaS nuo Lin- nes darbo sąlygas dirbtuvė-
Nelaukime, kad jaunuoliai 

vieni sušąuktų distriktų konfe-xj 
rencijas. Apskričių sekretoriai, j 
gavę paraginimus, imkitės už ' 
darbo. Konferencijos turėtų ■ 
įvykti kada nors bėgyje rugsė-1 
jo bei spalių mėnesio. Padėki-1 
me jaunuoliams suorganizuoti 
distriktus!

Visas rugsėjo mėnuo • bus 
Amerikos Amerikos Komunistų 
Partijos 14-kos metų sukaktu
vių mėnuo. Visų mūsų orga
nizacijų kuopos gaus paragini
mus, kad savo susirinkimuose 
per tą mėnesį turėtų diskusijas 
apie Komunistų Partiją ir jos 
rolę klasių kovoje.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras išsiuntinės vi- Į 

L soms kuopoms labai trumpą pa- [ 
> skaitėlę apie Komunistų Parti- j 

ją. Kuopos susirinkime ta pa- • 
skaita turi būt perskaityta ir 
paskui gali eiti abelnos susirin
kusių diskusijos.

‘Tėvynėje” Vitaitis garbina 
Viniką, smurto keliu nariams

ĮVAIRIOS žinios
ką. Visuotinas streikas pra- 

I sideda šiandien, rugpjūčio 
31 d.

Nacionalė Audėjų Darbi
ninkų Unija išleido atsišau-

kimą į visus darbininkus ei
ti į streiką ir suvienytomis 
spėkomis kovoti, idant lai
mėjus. Neatsižvelgiant į 
prigulėjimą prie vienos, ar 
kitos unijos, taip pat visi 
audėjai, kurie nėra nariais 
jokios unijos,—visi turi eiti 
į streiką. Visiems reikia 
ginti savo reikalus.

čiuotojy, tai bus 
Teisiamas

se.
Todėl mes, lietuviai dar-

Maskva. — Draugas Gre
gory Sokolnikovas tapo pa
skirtas užsienio reikalų ko
misariato tolimųjų rytų sky
riaus vedėju. Iki šiol tas 
pareigas ėjo drg. Karachan.

ROOSEVELTO VALDŽIA SIUNČIA KARI
NĮ LAIVĄ PRIEŠ CHINIJOS KOMUNIST

DECATUR, Ala. — Tho
mas Brown, negras jaunuo
lis, kuris išliko gyvas nud 
chuliganų gaujos, kuri nu- 
linčiavo du negru, bus tei
siamas rugsėjo 4 d. Jis bu
vo rastas lauke bjauriai su
žalotas. Bet kadangi kokiu 
tai stebėtinu būdu išliko gy
vas chuliganų rankose, tai’ 
dabar bus oficialiai valdžios 
nužudytas.

WASHINGTON.—Jau bu
vo pranešta vakar, kad Ja
ponijos imperialistinė vai-

SUAREŠTAVO 400 STREIK1ER1Ų IR. ĮKALINO
-------- L------  šventėmis “Rož

TERORAS PRIEŠ MAINIERIUS UTAH VALST

SAI/T LAKE CITY,! Utah, reikalaujama, kaucijos du 
Trys šimtai policijos, ir gin- • tūkstančiu dolerių. ‘ > f>n,> 
kluotų valdžios razbaininkų | Bet Sm stebėtinu pasiryži- 
padarė užpuolimą ant mai-imu mainieriai laikosi. Pa- 
nierių pikieto linijos. Sua- skelbtas visuotinas mainie- 
reštavo labai daug mainie- rįų streikas Utah valstijoje, 
rių. šešių dešimtų suareš- ■ Taip pat manoma, kad išeis 
tuotų padėtis nežinoma, nes, j streiką New Mexico vals- T 1 V » • • • ■valdžia prie jų nieko nepri- tijos.
leidžia. Visus kelius Spring - - - - -

. . • n • Canyon distrikte policija už- prįvertus anglies baronus
Laivyno Mimstens Rei- b^kadavo.

Mainieriai streikuoja, kad

pildyti sutartį, kurią jie pa
darė su Nacionalė Mainierių 

HELPER, Utah. — Rug- Unija. Senoji United Mine 
pjūčio 29 d. čionai policija Workers of America unija 
paleido baisų terorą prieš 
mainierius, Nacionalės Mai
nierių Unijos narius. ' Jau 

Swanson pridavė į viešųjų keturi šimtai mainierių su-

kalauja — $30,000,000 į
WASHINGTON. — Roo- 

seyelto valdžios karinio lai
vyno sekretorius ponas

šiame streike lošia bjaurią 
streiklaužio rolę. Jos vadai 
susivienijo su kasyklų savi
ninkais ir su policija strei-užkartą SLA sekretorių. Nie-Į &hhicw maukiu t>u- iuumič ii ou i

kas žinoma negali pykti ant tų • ^arW fondui reikalavimą, > areštuota ir nuo kiekvieno ko sulaužymui. 
j J.____ j_______________ I Vari hntn nnckirtu rlar £20 _ Idviejų ponų, jeigu jie draugau- Į kad būtų paskirta dar $30,------------------------------------------------------------------- ------
ja. Bet kuomet SLA narių dar-j 000,000 del karinio orlaivy- nnfkf’lT'TAMn Fl A DDIATIKTI7'A1 AD F A Mi’ll TA I AP 
bininkų apmokamas redaktorius j no. Swanson nori pabuda- BROCK 1 ON V DARBININKAI. .ORGANIZUOJĄS 
paverčia organizacijos organą votį 345 naujus karinius or- 
savo draugo pono garbinimui, ]aįvjus
tai pusėtinai sūru.

Vitaitis yra toks: Kuomet pa
nelė Jurgeliūtė buvo sekretorė,

O iki šiol karo laivynui 
valdžia jau turi paskyrus 

jis ją kėlė į padanges. Paskui {$284,000,000. Vadinasi, Ame- 
susipyko. Ta panelė turėjo pa-; rikos imperialistinė valdžia 
sitraukti. Dabar Vitaitis ir vi-| ruošiasi naujam karui, nuo- 
sas SLA štabas suranda kalnus' ]atos didindama karines spė- 
tos panelės griekų. Suranda, ^as 
kad jinai buvo labai prasta sek- • 
retorė ir padarė SLA nemažai i 
žalos. O Vinikas yra didesnis : 
ištižėlis už panelę Jurgeliūtę. Jį 
pati gamta apdovanojo nepap-! 
rastu lepšiškumu.

---- A-

TRYS KARININKAI 
UŽSIMUŠĖ

SAN ANTONIO. — Rug- 
Ipjūčio 29 d. du armijos or-

Bet Vitaitis ir Vinikas šoka Jaiviai susidūrė ir trys ką- 
patį klumpakojį. Vienas ki- i • >tą patį klumpakojį. _______

tam reikalingas. Todėl Vitai
tis energingai mulkina SLA 
rius Viniko “gabumais.”

rininkai užsimušė.
na-

SLA nariuose labai daug 
pasitenkinimo ponų viešpatavi
mu. Ta didelė organizacija 
skandališkai sumažėjo nariais.

Bet nepasitenkinimo neužten
ka. Nariai privalo organizuo
tis ir vieningai veikti, idant sa-

vo organizaciją atėmus iš sau- 
jalės ponų. Kairieji darbinin- 

ne- į kai yra pasiryžę sudaryti bend
rą frontą prieš ponus ir jų pra
gaištingą politiką. SLA turi 
valdyti patys darbininką. Atei
nančiuose valdybos (rinkimuose 
darbininkai turėtų išrinkti sa
vo atstovus.

BROCKTON, Mass. - — 
Independent Garment Man
ufacturing kompanijos visi 
darbininkai išėjo į ;streiką. 
Dirbutvė randasi po nųm. 
70 Center St. Streikuoja 50 
darbininkų. Streikuoja už 
algų pakėlimą, nes pirmiau 
gaudavo dauguma tik po $3 
savaitėj. Streikas einą jiyi 
savaites. Streikui vadęvau-, 
ja International Women’s 
Garment Unija, prisidėjus 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos. Kompanija nenori 
pasiduoti. Atsirado astuoni 
skebai, vienas iš jų yra liet- 
tuvis.

Čeverykų darbininkai ir
gi bruzda. Senoji Shoe and 
Boot Workers’ Unija jau 
pižada grąžinti čarterius įiį 
duosianti laikyti susirinki* 
ųius, nuimsianti diktatūrą.

Hyde Park, N. Y.—Prezi
dentas Rooseveltas. pasiun-

f su žydų 
------------ “Rosh-Ha-Shan- 
nah”. Mat, Rooseveltas no
ri pataikauti visoms bažny
čioms.

Berlyn, Vokietija. — Iš 
miesto Worms pranešama, 
kad ten policija suareštavo 
daug žydų ir ištrėmė į kon
centracijos stovyklą. Tie 
žmonės suimti del to, kad 
jie “įžeidė Hitlerio valsty-

1 laivus į Chinijos ...miestą 
Foochow, kad neleisti ko
munistų Raudonajai Armi
jai jį užimti. Dabar Roo- 
sevelto valdžia pasiuntė vie
ną karinį laiv^ ir daug gin
kluotų jūrininkų į tą patį 
miestą.

Vadinasi, pasaulio' imperi
alistiniai banditai bandys 
ginklais pastoti kelią Rau-

QUITO, Ecuador. — Dar
bininkai nutarė paskelbti 
generalį streiką, kad nuver
tus prezidentą Martinez, 
kuris atsisako rezignuoti. 
Kongresas jau du sykiu rei
kalavo, kad jis rezignuotų.

Bet darbininkai jau nepasi
tiki. Pildo blankas rezig
nacijos iš senosios unijos ir 
rašosi į naują, i Mitingai at- 
sibųna kas vakaras; Atro
do, kad-senoji unija grius, 
jeigu taip darbininkai laiky
sis.

t šalna.

Laimėjo Streiką; h
’ GLOVERSVILLE, N. Y. 

—Du šimtai skūrinių piršti
nių dirbėjų laimėjo 50 nuoš. 
algų pakėlimą ir pripažini
mą dirbtuvės komiteto. 
Streikieriams vadovavo Ad
atos Amatų Darbininkų In
dustrinė Unija. i

donosios Armijos maršavi- 
mui pirmyn Fukien provin
cijoje. Visi generolo 
Chiang Kai-sheko ir Nan- 
kingo valdžios blofinimai ir 
visos kampanijos prieš ko
munistus centralinėj Chini- 
joj neišdegė.

Foochow yra Fukien pro
vincijos sostinė ir labai 
svarbus komercijos centras 
ir uostas. Komunistų Ar
mija nori prisimušti prie jū
rų, idant būtų galima susi
siekti su išlaukiniu pasauliu.

BIJO REVOLIUCINES UNIJOS ĮSIGA
LĖJIMO, TODĖL PRIPAŽĮSTA U.M.W

WASHINGTON. — Slap
tos derybos tarpe minkšto
sios anglies savininkų, val
džios NRA administracijos 
ir United Mine Workers 
unijos lyderių jau išdavė 
vaisius. Kodeksas būsiąs 
tuojaus pasirašytas. Neu- 
nijinių anglies kasyklų sa-

unijos vadai lups duokles ir 
assesmentus, o bosai už pro
duktus.

Washington.—NRA admi
nistratorius Johnson skel
bia, kad apie du milonai vininkai sutikę pilnai pri- 
darbininkų jau sugrįžę į pažinti reformistinę United

Nuo 80,000 iki 90,000 
Politinių Kalinių Vokietijoj

BERLYN. — Hitlerio val
džia turi įsteigus net *65 
koncentracijos s t a v y k lasr

darbą po įvedimo Atstaty- Mine Workers of America, j kuriose yra sugrūsta apie 
mo Akto. Bet tai buš eili- A____ ,______. .___ i jv.«_ ■ 45 000 nnlifiniii kaliniu—rp-
nils Roošėvėlto valdžios blo- 
fas

Hyde Park, N.^Y —Roo- 
seveltis įsakė visiems tuo
jaus sugrąžinti auksą, ku 
rie turi‘jo ;
prisakymo rieišpildys, bus 
baudžiami' 10 metų kalėji
mu, arba $10,000. Daugiau 
per šimtą dolerių auksiniais 
nevalia esą laikyti pas save.

. Anglies baronai ir valdžia i 45,000 politinių kalinių re- 
mano, kad pagelba senosios voliucinių darbininkų. Ap- 
reformistinės unijos bus ga- skaitoma, kad apie tiek pat 
Įima sėkmingiau pastoti ke- da^bininkų randasi įvairiuo- 
lią Nacionalei Mainierių se kalėjimuose. Tuo būdu 
Unijai, kurijųrganizuoja ne- politinių kalinių skaičiuspolitinių kalinių skaičius

zinti auksą, ku- organizuotus i n k š tosios sieks gal iki devynių dešim- 
pasepę. as o angjjes mainierius. *-ų tūkstančių.

Maskva.—Jaunųjų Komu
nistų Lyga nutarė sumobili
zuoti 10,000 jaunų darbinin
kų kasimui “subvės” (pože-'

i Paryžius.*—Fran'cd jos vai- minio gelžkelio). Pirmos 
džia skelbia, kad-sėkmingai sekcijos darbas turi1 būt 
ir galutinai j#i pavykę su- baigtas -su lapkričio mėne- 
kriusinti Morocco -sukilimą, siu, 1934 metais.

Į \ -------------------
Lewisui taip pat kasyklų n . >t i

savininkai prižadėjo užiai-[ Paterson, New Jersey 
kyti “check-off” sistemą. O 
Lewisas sutiko leisti savi
ninkams taip pat “check
off” pasidaryti iš mainierių 
už randą, maistą, drapanas 
ir t. t. Mainieriai bus pri
versti pirkti kompanijų Sto
ruose ir mokėti dubeltavas 
kainas. Vadinasi, mainie
rius spaus unija ir bosai su 
savo “check-off” sistema —

Paskutinis Pranešimas
Į “Laisvės” pikniką, ku

ris įvyks rugsėjo 3 d., šį sek
madienį, iš Patersono busas 
išeis 8-tą vai. ryte, nuo 62, 
Lafayette St. Kurie esate 
užsiregistravę ir važiuosite, 
būkite laiku, nes busas ne
lauks.

Komisija.
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{Priėmus Automobilių Pramones NRA 
į; Kodeksą i

Automobilių pramonės NRA kodeksas jau pasirašytas. 
Jis- paliečia tiesioginiai 450,000 darbininkų, dirbančių mi
nėto j pramonėj. Kadangi automobilių pramonės kodek
sai yra pirmutinis iš pamatinių pramonių kodeksų, tai 
reikia tikėtis, kad ir kitom pamatinėm pramonėm,’ kaip 
anglies, geležies, etc., būš pritaikyta tie patys esminiai 
punktai. Todėl tenka apie tai plačiau pakalbėti.

Algų klausimas automobilių pramonės kodeksu nusta
toma sekamai: miestuose, turinčiuose $00,000 gyventojų

racijos viduje, ateivius darbininkus ir dvigulį išnaudo- vbs koųltlpištų spaudoj feįir naudotis jo adresu, ir viską 
jamųs negrus darbininkus. , , rašyta apie Lietuvos ihi^^ gaudavo “Balsui

Rugsėjo mėnesį, 1919 metais, kuomet mūsų Partija bu- Vekiėtijoš žvalgybų behdrrt- ’ 1 ‘ ‘ 1‘J * ‘ 
Vo įkurta, didysis: plieno darbininkų streikas buvo ge- ’ -VnkUHi
rokai įpusėjęs. Tuo laiku mūsų Partiją‘dar negalėjo los- “
ti svarbios rolės toje kovoje. Iš daugelio kitą priežasčių Lietuvoj žvalgyba" "ir 
viena tame, kad savo jaunystėje partijos atsinešimas lin- iaįkįįs' kada Vokietijos val
kui darbo senose reformištinėse unijose buyo sektąntiš- ^ios ’"nriešakvi stovėdavo

rokai įpusėjęs. Tuo laiku mūsų Partija dar negalėjo loš-

5

kas. Tas labai pakepkę jhūsų partijai i pirmosiose jos ;gy- 
venimo dienose. ■ Nežiūrint j to, pavieniai' mūsų partijos 
nariai! dalyvavo plieno."darbininką Streike ir buvo jojo 
pirmosiose eilėse. 1: • !| 1 • J .. . . t

Taip ^vadinamose Chicago^ ra^’nėąe riaušėse Komųhis- 
3ų Partija vienatinė šaukė UfegrUs ir baltveidŽius darbi- 
nnkus į vienybę, į bendrą frontą prieš išnaudotojus. ■' 1

Tai viena. Antra, hitleri
ninkai išavo spaudoj provp* 
kaciniąi’ prisega GPU, kąd 
palengvinti savo agitaciją 
ruošimui karo prieš SSRS. 
Tyčia, kad smarkiau įklam
pinti patį Icką, o paskui nu
žudyt jį.i” nu- 

' siųsdavo į kitą vietą.
Aiškus dalykas, kad Lie

tuvos žvalgybai to nepaka
ko. Kaip Vokietijos fašistų 
laikraštis “Folkišer Heeba- 
chter” rašo, tai Vokietijos 
žvalgyba padėjo Lietuvos *hą Lietuvos ir Vokietijos 
žvalgybai areštuot Oną -1--1
Jung/ Su ja kartū buvo f jų ruošime- 
Ureštdotąs ir Kauno studen
tas Prieškinis. Juos kaltina 
už laiškų Vežimą.

Kadangi “Balsas?’ ėjo ir 
Hitleriui laimėjus, tai Lie
tuvos žvalgyba negalėjo nu-1 
rimt . Kaip tai gal būt,— 
hitlerininkai pasmaugė Vo 
kietijos visą komunistų, 
spaudą, net aplamai kaires
nę spaudą. Tuo tarų lietu
vių komunistų “Balsas” dar i 
vis eina. Paskutinis nume-:

, , . .. Į ris'išėjo gegužės mėnesyje. ii oiuvLvinyuo
suprovokuot juos, kad pas-, Tuoj Lietuvos žvalgyba'tuvos’ kada hltle.rininkal ta
kui. palengvint ■ Vokietijos kreipgsi į Vokietijos žvalgy-: ”as! 8tt .smetoniniais, kaip 
policijai areštuot tuos polit- J bą/kad jį padgtu Pagaut' bcndroml® >g°rais 
emigrantus ir atiduot juos; <<įalso» spaustuvę. Tiesa,! P1-ovokVot • karą pries 
r,l<<Balsag„ gavo spaUstUvgš^ovietų Sąjungą.

neturėjo, ir spausdinosi Į 
buržuazinėse spaustuvėse,

žvalgyba .bendradarbiavo su 
ir tais 

laikais, kada Vokietijos val-
) 1..i Jv -1L..-SJ___ )

socialdemokratai. Ypatin
gai artimi buvo ryšiai tarp 
LiėtuvOfe ir yčkibtijos žval
gybų 1918-1929 fn.j “kada 
Lietuvoj vyriausybės prie- 
priešdkyj 'stovėjo1 Voldema
ras, kuris tub meth1 vedė at-

Kadangi provokacinius 
gandus vis plačiau skleidžia 
ne tik hitlerininkų spauda 
Vokietijoj, bet ir lietuviškų 
fašistų Lietuvoj, tai tas ro
do, kad čia mes matom ben-

1 Komuhlštų Partija buvo pirmutinė pakalti balsą prįeš: vįr^ vokišką politiką. Tuo 
Wilsono valdžią, kuri terorizavo ir deportavo ateivius! metu Lietuvos žvalgyba bū- 
darbininkus. ♦ ‘11 ‘’ 1 ■ ’. ’ 1 ■ ' • - r,h

Dėjome rimtas ir > tikras pastangai ktšiliėpti į visus1 
arba daugiau—mažiausia automobiliaus pramonės darbi- greičiausius masių reikalus ir juos ginti, bet delei savo 
ninko alga turi būti $15 į savaitę; miestuose su 250,000 jaunumo ir nesubrendimo, mūsų partija dar negalęjo pasį-
arba mažiau negu 500,000 gyventojų—$14.50; miestuose 
arba miesteliuose mažiau 250,000 gyventojų—$14 į sa
vaitę.

Valandos neva nustatomos 35 į savaitę, tačiaus sutei
kiama darbdaviams teisė versti darbininkus dirbti po 48 
valandas į savaitę. 1 - •

Delei algų mūsų spaudoje jau ne kartą buvo nurodyta, 
kas jos padėties nei kiek nepataiso. Priešingai, tiktai 
pablogina dalykus, kadangi daugely j atsitikimų darb-, 
daviąi iš minimumo, t. y., mažiausių algų, nusakytų NRA

rodyti kaipo vadas masinių kovų. Ji tik dar maršavo 
prie to tikslo. '

TRUMPMENOS

v o pasiuntus į Vokietijų spe
cialų ' savo agentų būrį sti* 
žvalgybiniu poėtu : Minium 
priešakyj. Tų agentų uždą- 

. vinis buvo—-įtraukt Lietu
vos politemigrantus Rytų 
Prūsijoj į kokį nors provo
kacinį įsišokimą, tuo būdu

žvalgybų frontą provokaci- 
. Ir tikrai tas 

pat laikraštis “Folk. Beob.” 
1W, rašo, kad tardymą toj byloj 
’ ’ ! veda bendrai slaptoji Prūsi-

> jos policija, žvalgyba ir 
Į slaptoji Lietuvos policija, 
i žvalgyba. Vadinas, hitleri
nė spauda viešai patvirtina 
Vokietijos ir Lietuvos žval
gybų bendradarbiavimą. O 
dabartinis tas žvalgybų ben-

1 dradarbiavimas ne kas kita, 
kaip dalis tų tampresnių 

! santikių tarp hitlerinės Vo- 
I kietijos ir smetoninės Lie-

kodekse,-padarys—maksimumą—nemokės daugiau, kaip į 
nurodyta kodekse.
1 Bjauriausias, vienok dalykas automobilių pramonei pa- 
gąjpintam NRA kodekse yra del bosų teisės su darbi- 
rii^kį samdymu. Kodekse nurodoma, būk darbininkams 
suteikiama teisė priklausyti tokiai darbo unijai, kuriai 
jie nori ptįgulėti. Vadinasi, vieni gali priklausyti ADF, o 
kiti—revoliucinei darbo unijai. Bosai, pasak kpdekso, 
privalo tartis su darbininkų organizacijų atstovais del 
visų darbo sąlygų ir nei vienas darbininkas neturi būti 
atleidžiamas iš darbo tik todėl, kad jis priklauso darbo 
unijai. , u ; i <,

Tačiaus ten pat štai kas yra įdėta: “šitos pramonės bo
sai gali panaudoti savo teisę pasirinkimui, pasilaikymui 
arba pakėlimui į augštesnę vietą savo darbininkų pagrin
du jų tinkamumo, neatsižiūrint, ar jis priklauso kokiai 
organizacijai, ar nepriklauso.”

Šis dalykas reiškia viską. Sulyg juo, lengviausiai gali 
eliminuoti (pavaryti) iš darbo sau nepatinkamus darbi
ninkus.. O nepatinkamais jie visuomet susiras tuos, kurie 
organizuojasi patys ir kitus darbininkus organizuoja į 
dakbo unijas!

Svarbu pabrėžti tai, kad šitą kodeksą yra peržiūrėję 
AĖF prezidentas Mr. Green ir Lewis ir kiti žymūs “dar
bo. žmonių vadai.” Svarbu tai, kad jie užgyre šitą open 
šop dokumentą, kuris anuliuoja tą garsų obalsį, būk pre
zidentas Rooseveltas suteikia pagrindą visiems darbinin
kams būti unijose, kuriose jie trokšta.

Dabar tas pats dalykas bus įspaustas ir plieno ir ang
lies industrijų kodeksuose. Automobilių, plieno ir ang- 
liek darbininkai, kovokime prieš tokios rūšies dokumen
tą!. Nesileiskite bosam ir jų valdžiai jus susivaryti į fa
šistinį bučių! Kovokite ir prieš biurokratinius darbo uni
joj lyderius, kurie visais galais padeda bosams surakinti 
jus.

So. Bostono “Darbinin
kas” klausia ir atsako: “Ko
dėl žmonės pasiduoda ko
munizmo įtakai? Todėl, kad 
jie mato dabartinėje tvarko
je nepakenčiamas blogybes.” 
Tai tiesa! . Tačiaus kunigų 
laikraštis, ‘'pamiršta^ - pasą- 
kyti tai,. kad {tas blogybes 
paturi dvasiškąja!

kia žiūrėti, kad tą žinojimą 
įteikus kitiem darbininkam. 
Daugiau: reikia pasidai’btid- 
ti, idant gavus daugiau dar
bininkų į revoliucinio judė
jimo ėiles> svarbiausiai—į 
Komunistų Partijos eiles! 
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Grigaitis bara savo kole

gą Prūseika, kam šis kišasi 
ne į savo darbą ir bando ne- 
va gjntr, (Sovietų Sąjungą 
nųQ( ^šmeižikų ;, ir .mąlągįų. 
Girdų, tegul- Prūseika paliė* 

prof. • Moley’ p'asitraukįm'as' j 
iš Roosevelto administraci-

Lietuvaį. Mat; tais laikais
Tilžėj ė jo1 komunistinis laik
raštis lietuvių kalboj .(“Bal- 
sas”), o< Lietuvos žvalgyba i^t" to/Lietųvos"^^^ (=
niekaip negalėjo susėkt, kas ne-įnojBendro, sekimo j 
dirba. pne. (.Balso ,—tai rei- ^eĮįu ųuvo areštuotas vienas 
kia visus* politinius emi- Vokietijos Komunistu Par
gintus revoliuciomeriusltijos narys> kupig nų:jo ju_ 
suprovokuotu o tuomet leng- došių keli^ pwiėjo

Nei joki gudriažodžiai ne
begales įtikinti mus, kad 
prof.;- Moley' pasitraukimas,1 <<tą mizerna darbą Miza- 
iš Roosevelto administraci-. roms jr kitiemš’ pimaŠiertiš ■SLV<? „zvalg.yb^:EflsieJ° 
jos padarytas “ašmėriiškais’šliaužiūtas.””1 “Šliaužys- ^į.Balso. . per-
sumetimais.” Tai reiškia Į naūjas grigaitinio ' žodyno i ke H.klt{ n)lestt Uetuvoą 
NRA ir ap^kritki Ro-oševel-l perląp, . įjiuopiet 'R^seika'po 1Clja 1 ga «ezinoJ°> 
to “naujos dąlybos” bank-.' buvo komunistas, Grigaitis 
rūto apsireiškimą. Prieš1 jį vadino ’“šrhdku.” O Prū- 
skęstant laivui, žiurkės bėga I seįką Grigaitį — “svolo-

viau bus pasmaugt ir j. B ai.- išdavinė t Ir išdavė kokį tai 
są.” Vokietijos policija .iri( 
Žvalgyba tos provokaęijost 
ruošime ėjo į pagelbą Lie-

Icką, < kurį vienur laikraš

i
Komunistų Partija Gimė Kovose

Mūsų Amerikos Komunistų Partija buvo įkurta laiko
tarpyje revoliucijų ir sukilimų visoj eilėje kapitalistinių
--x.— — ~ ~ ~ _—- ■',1 — — ~ — — — — ■ — — j —r 1

ko^da ne visai už dviejų metų po bolševikų revoliucijos 
Rtlsijoje. Mūsų partija susiorganizavo tuo laikų, kuo- 
mėt buvo įsteigtas Komunistų Internacionalas.

Kovoje prieš reformistinę Amerikos Socialinių Partiją, 
sekciją soęial-šovinistinio Antrojo Internacionalo, susi
kristalizavo spėkos, kurios suorganizavo Amerikos Ko- 
mdnistų Partiją. ' ’ ’

Iš pat pradžios mūsų Partija pasirodė kaipo, proletari
nės klasių kovos partija. Jinai išaugo iŠ subrendusio 
Amerikos proletariato, kurio avangardas veda kasdieni
nes kovas ir skina kelią prie nuvertimo buržuazijos ir 
įsteigimo proletariato diktatūros. 4

Partija Darbo Masių
Komunistų Partija pasirodė kaipo visos darbininkų 

klasės partija, kaipo partija visų darbo masių. Socialis
tų’Partijos politika buvo ir yra pasiremt vidurinės kla
sės elementais. Gi Komunistų Partija gina, reikalus dar
bininkų klasės ir vargingųjų farmerių. Amerikos Dar
bo Federacijos politika yra prisitaikymo prie iųtebesų

.iš jo! čium”. Dabar abu garbingi 
vyrai./ • .. \ v į . - -

Šiemet mes turime seka
mas svarbias sukaktuves:

30 metų nuo Rusijos Bol
ševikų Partijos Antrojo 
Kongreso.

1 15-ka metų nuo įsikūrimo 
Lietuvos Komunistų Parti
jos.

15-ka metų nuo paskelbi
mo Soyietų valdžios Lietu
voj.

14-ka metų nuo “Laisvės” 
pradėjimo eiti dienraščiu.

14-ka metų nuo įsikūrimo 
Jungtinių Valstijų Komuni- . 
stų Partij’os. , /

14-ką metų nuo Lietuviui

Grigaitis, tačiaus, netie
sioginiai pasako tiesą, bar
damas savo bičiulį už ėmi- 
mąsi ne už savo darbo. Rei
kia žinoti, kad tokis Sovietų . 
Sąjunkbs “gynimas”, kokį 
atlieka Prūseika, padaro ’ 
daugiau jai žalos, negu nau- 
dos-

spausdinama. Sekė, uostinė
jo ir negalėjo suostyt. Ta
da tai Vokietijos policija 
ėmėsi areštų ir uždraudė re
voliuciniams politemigran- 
tams, ypač įtartiems pri
klausyme Komunistų Parti
jai gyvent Rytų Prūsijoj. 
Visiems jiems buvo įsakyta 
iškeliaut iš Rytų Prūsijos. 
Bet tai mažai gelbėjo. “Bal
das” ir toliau ėjo Rytų Prū
sijoj, nors jau ne Tilžėje. 
Jiesa, vėliau del parankumo 
“Balso” spausdinimas buvo 
perkeltas į Berlyną, kur bu
vo Spausdinamas įvairiose 
vietose. Voldemaras jau bu
vo išmestas iš Lietuvos vy
riausybės, Lietuvos fašistų 
valdžia labiau artinosi su 
Lenkija ir dalinai susipešė 

įsu Vokietija. Vokietijos

Beje, aną dien Prūseika 
surado, kad ir Stalinas yra 
Limbinis! Jis, girdi, varto
jus. tokias pačias metodas, 
kokias, naudoją Brooklyno 

|.“bimbininkai”. Esą Sovietų I
„ . .. .- Sąjungos Kompartijoj VeiJ 'žvalgyba jau mažiau pade-

kieti jos Komųnįstų Partijos 
vadai, su Thalmanu galvi- 
nyj,'jau senai Prūseikos ga^

timo į Lietuvių Komūiiistų 
Sąjungą ir įstojimą į Komu-

v •

valstybių ir kolonijose. Pirmoji Partijos konvencija įvy- nistų Partijį; '

eiti ‘ Laisves dienras,ciu.. ; . Tas pafe.pada-'
į10Sovietų - Sąjungos, esamos p'7 - - ■ ■- 1 ■’
konstitucijos.

bininkas turėtų plačiau su
sipažinti. Ar tai galima?
Labai lengvai! Sakysim, te
gul kiekvienas dyaųgas pa
aukos po vieną vakarą apie 
kiekvieną , iš tų .įvykių, pa
skaitymui^ .plate^niąrh:.
pažinimui ir > tai jau būtų 
galima gerokai pagilinti; sa- 
V0 žinojiihhš.1’ ■ ^fet;,ti^htld 
negalima.pasitmkihlL 2 Kei-.

Vo- davo Lietuvos žvalgybai. 
Tiesa, Vokietijos žvalgyba 
po senovei suteikdavo Lie
tuvos < žvalgybai , paramą, 
kad lengviau jai būtų gau-.

ją ir, be age jojimo, su virs. 
50 kitų pasaulio-' kraštų ko- 
niunistinėm partijom! Tai-

ką turi prūšeikiniai ?!

Ar . atsimenat, ' draugai, 
Prūseikos posakį, kad “vL, 
sus lietuvius socialistus ga
lima sudėti žalmargės pąuo- 

; degi n ” ? | Tik J nesenai So. 
Bostono Michelsonas ' davė 
įnešimą, kad ir patį ITūsei- 

■ tpn i f r i ki! ' I A
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ĮDOMUMAI
Krakmolas iš Saldžiųjų

Bulvių
Iki šiol geriausias krak-

Šiai vadina Šmulaičiu, kitur nl°las buvo daromas iš pa- 
Smuliu, dar kitur M. jr ki- baltųjų bulvių. • Bu-

vo bandymų jį daryti ir iš 
saldžiųjų bulvių, bet tokis 
krakmolas būdavo pilkai - 
geltonos spalvos; todėl ir 
negalėjo lenktyniuoti su bal
tuoju paprastųjų bulvių 
krakmolu.

Dabar Dr. F. H. Thurber, 
narys Jungt. Valst. Chemi
jos ir Žemės Biuro, surado 
būdą prašalinti tą kenkiantį 
spalvuotumą. iš saldžiųjų 
bulvių krakmolo. Jis sako, 
tą krakmolą galima išbaltin
ti perplaunant jį alkalinio 
sulfito skysčiais. Sakoma, 
kad dar galėsią išsiyystyti 
nauja pramonė—gaminimas 
krakmolo iš saldžiųjų bul
vių.

taipj. jTafc areštuotas papa
sakojo Vokietijos žvalgybai, 
kad tas Ickas—tai Lietuvos 
komunistų kur j erų svar
biausias organizatorius. Iš
davystė palengvino rast ir 
“Balso” spausdinimo vietą. 
Nors spaustuvės savininkas 
nieko bendro su komunis
tais neturėjo ir savo pažiū
romis buvo artimas fašis
tams, visgi hitlerininkų 
spauda, o paskui jų ir Lie
tuvos fašistinė spauda, rašė 
daug provokacinių straips
nių apie tuos areštus ir 
areštuotus, gyrėsi, kad jau 
areštuota 13-15 (?) žmonių, 
(?) kurie dirbo pas tą Icką, 
nors tų žmonių pas Icką vi-' 
sai nebuvo. Melagingai pa
sakojo, kad tas Ickas savo 
kurjerams mokėjo tik po 3 
markes dienai, kuomet pats' «n;J Ir pac|qnf:c ” /
sau imdavo gerus pinigus. I * aolapUo,
Ne gudriai primeluota, nes h) fedei*. Biuroltfatai 
nes kitoj vietoj rašyta, kadj 
kurjerai gaudavo 125 m. al
gos ir dar po 3 markes die-

Verpetas.

Automobilių pramonės ko-0 4 V V ’ XX LI LUIIIU JJ111U JJJL ZYLJ

naL M^ža to, j*a^o, kad tas; Uekse įdėta “open shop 
Ickas yra surištas su GPU, punktas. O Amerikos Dar-' 
kad jis savo darbinin-

•i i i • x . kams kurjerams grąsino ,-r bin nniin biurą-dyt komunistų ’literatūrą, cpu k nurodvdamas i n kiti unijų biuro 
gabento jus- iš Vokietijos į L 1 anka, nurodydamas, kratai priėmė ir uzgyre šitą 
?. 4 ■ i kad hrancijoj jau ne vienas
Li^. uvą. , I nepaklusnus išnyko, būtent

B'eridtadahbiaviihas tarp' liko užmuštas. Kitlerinin- 
Vokie^įjęs ir Lietuvos žval- kų spaudą vadina žymiu 
gybų pasidarė vėl tampres- K. Libchjxekto namų lanky- 
nis, ka&a Vokietijos valdžios toju, 
priešakyjb atsistojo Hitle- Karti reikalinga hitleri
ris. Lietuvos žvalgybai pa- ninkam ta Visa ir panaši 
prdšiūs, tuoj buvo Tilžėje! provokacija? Pirmiausiai, 
areštuotas Maksas Labo- kad pateisinti tuos kankini-1 laivus ir skaitlingą armiją į 
rius. Jį Lietuvos, žvalgyba į^ūs, kuriuos hitlerininkai Foochow mieštą,' Chihijon,' 
įkaitė. “Ęalso” redaktoriutn! taiko komunistams. Jei to- kad pastoti kelią komuniątų 
urbd bent jo artimiausiu lei- kie komunistai, kaip Ickas, Raudonajai Armijai, kuri 
dėju.1, nors ištikrųjų Mak- grąsina sųšaudyrųais .ir su | artinasi prie šio svarbaus

LaboriUs nėprikladše GPU pagelba žudo kitus ko- uosto. Manoma, kad Japo
nei; prie.“Raišo VVedak^ kas.tokio, jei nija tą daro su žinia Nan-
nei t prie “Raišo” leidėją. M. juos žudo , ir hitlerininkai J kingo valdžios.

kad jis savo darbinin

kų spaudų vadina žymiu

?

bo Federacijos prezidentas

punktą. Kuomet laikraščių 
reporteriai Užklausė, kodėl 
unijų vadai sutiko su tuo 
punktu, ponas Green atsa
kė: “Tai didelė paslaptis.”

Tokio. — Japonijos val
džia pasiuntė tris karinius

grąsina sųšaudyrųais .ir su | artinasi prie šio svarbaus 
t ii v n x • i i '
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Antras SuvažiaM
Suvažiavime buvo 43 dele-!pradėjo važiuoti delegatai, 

gatai su sprendžiamu balsu
*ir 14 su patariamu. Jeigu 

palyginti tą suvažiavimą su 
dabartiniu, kur skaitlingų 
delegatų asmenyje atstovau
ta šimtai tūkstančių parti
jos narių, jis rodosi mažu
čiu, bet tada jis atrodė dide
liu : pirmam suvažiavime 
1898 m. buvo iš viso 9 žmo-

♦lės... Jautėsi, kad per pen
kerius metus mes gerokai 
nužengėm pirmyn. Svar- 
biasią, organizacijos, iš ku
rių atvažiavo delegatai, ne
buvo jau pusiau mitinės, jos 
buvo jau formaliai organi
zuotos, jos buvo surištos su 
pačiai pradėjusiu vystytis 
darbininkų judėjimu.

Kąip svajojo apie tą suva
žiavimą Vladimiras Iljičas. 
Visą gyvenimą iki pat pa
baigos jis pridavė parti
niams suvažiavimams išim-

< bitinai didelę reiškmę: jis 
skaitė, kad partijos suvažia
vimas—yra aukščiausioji in- 
.stancija, suvažiavime turi 
būti atmestas visokis asme
niškumas, niekas neturi bū
ti užslėpta, viskas pasakyta 
atvirai. Partiniams suva
žiavimams Iljičius visada 
ypatingai atsidėjęs ruošėsi, 
su ypatingu rūpesčiu apgal
vodavo jiems savo kalbas. 
Dabartinis jaunimas,1 kuris 
nežino, ką reiškia metais 
laukti galimybės apsvarsty
ti bendrai, su visa partija 
pilnai, pamatingia usius 
partijos programos ir tak
tikos klausimus, kuris ne
įsivaizdina sau šd kb'k'tais 
sunkumais būdavo surištas 
nelegalus suvažiavimo su
šaukimas tais laikais,—var
gu ar supras galutinai tą 
Iljičio rūpestį apie partinius 
suvažiavimus...

darbuotojas ir kalbėtojastig darbuotojas ir kalbėtojas.
Dabar vardu mūšų darbi

ninkiškos spaudos tariu nuošir
dų ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kurie taip nuošir
džiai visą dieną dirbo, ir dide
lį ačiū šioms draugėms už iš- 
kepimą ir paaukojimą visokių 
pyragų-pyragaičių spaudos 
piknikui ir už1 sutaišymą to
kio didelio ir puikaus stalo: 
M. Lukienei, A. Stonkienei, B. 
Valančauskienei, M. Kižienei, 
M. Petkunienei, D. Lukienei, 
M. Mickevičienei, Kanapkie- 
hįei, Paulionienėi, Dvdreckie- 
pei, Navikienei, Mazurkiepei;- 
VaiteljieneL Šiupienėnei ir Nor-

■ I . . ■■ ' •• ‘ . i

Pinigais aukojo šios drau
gės: Aleksandra 25c.; P. Bak-

■< ; ' : i . ' j j šiene '50c.; *U. Tumaniene 50
;.Jaų įpusėjus ;SUVaŽią-: cęhtų; M. žukięhe 50c.; drg.

pasižymėjo. Ęankos pakel
es.' Nū gijimas ’ priimtas. 
Etapas praeitas. Pirmyn! 
Štai aš suprantu! Tai gy-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

daugiausia, smulkiausia su venimas! Tai ne tas, ką be- 
jais buvo svarstomas, pro-;galiniai.nuobodus, inteligen- 
gramos klausimas. Suvažia- j tiniai^ginčab kurie baigiasi 
vime tas klausimas praėjo ".......................
švelniausiai.

Antras didžiausius svar
bos klausimas, kuris buvo 
svarstytas II suvažiavime,

WILKES BARRE, PA.
Reikalingas. chorvedys, prašome 

greit 
mes. 
Avė.,

atsišaukite, del sąlygų tarsi- 
J. Gruselionis,, 79 Richmond 

Wilkes Bąrye, Pa.
(205-207)

KAIP IR IŠ KUR VAŽIUOTI Į -

“Laisvės” Pikniku
Kuris Įvyks Rugs. (Sept.) 3,1933

PHILADELPHIA, PA.

IŠ BROOKLYNO BUŠAI IŠEIS NUO "LAISVĖS” 
SVETAINĖS, 427 LORIMER STREET 

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

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

KELIONE I ABI PUSI PAVIENIAM—$1.50; 1
, PORAI—$2.50.

Į ne todėl, kad žmonės išrišo 
klausimą, o todėl, kad pailso 
bekalbėdami.”:

Draugas jš “centro” žiū
rėjo į mane nesuprantančio-

• ! • • Į \ _ 4*-I • *

čiais. Mės kalbėjome į vai-
buvo klausimas apie Bunda, mis akimis, if traukė1 -pę-
Pirmam suvažiavime buvo čįais. 1 įL.! __________________ ____

nuta'rta, kad Bundas sudaro riomis kalbomis.” Toje iš- kienęi.
1 1 • • t 1 • • > • , i | - _ _ ‘ . . . . . > T-k • • /<

Pirmam suvažiavime buvo

partijos dalį, norint ir auto- traukoje 
nominę. Penkęrių metų bė
gyje, kurie’praėjo nuo 1 su-

v • . t i I , v • i ! ‘

visas Iljjčius.

važiavimo, vienos cielos par- vimą ,pasirodg tam ' tikra.'M. Petrauskienė $1.00. ■ 
spraga, pagilėjusi sųvažia-J ■ , Daiktais išlaimeji'mui auko- 
vimo pabaigoje. Tikrai sa- jo šie : 13 kp. iš Sp. Bostono 
kant, rimtų skirtumų, ;trukr Jangam uždangalus (atsipra- 
džiusių darbą, kurie darytų 
jį negalimu, II suvažiavime 
dar nepasireiškė, jie buvo 
paslėpti, potencijoj, taip sa
kant. O tuo tarpu suvažia
vimas aiškiai skyrėsi į dvi 
dali. Daugeliui rodėsi, kad 
visame kaltas. Plechanovo 
netaktiškumas, .Lenino 
“įsiutimas” ir “savimeilė”, 
Pavlovičiaus špilkės, netei- 

Į singas pasielgimas link Za- 
sulič ir Akselrodo,—ir jie, 
linko prie nuskriaustųjų. Tų 
skaičiuje buvo ir Trockis, 
pasidaręs ’ aršiausiu Lenino

būti šalyje "kėlėtai Atskirų! Pri^- 0 buvo tame> 
sulig tautų darbininkų par- draugai, kurie grupavo- 
tijų. Klausimas ėjo apie in-1 aPle Lemn?> dau^ rimciau 
ternacionalį susispietinią vL kiūrėjo V principus, norėjo 
duje šalies. “Iskros” redak- iuos ' būtinai įvykinti, Por
cija stovėjo už internaciona- sunkti jais' visą, praktišką 
linį darbininkų klasės^ susi- ^aybą; antroji gi grupė tu-

tijos iš esmės : nebuvo, ir 
Bundas gyvavo atskirai. Da
bar Bundas norėjo sutvir
tinti tą atskirumą, nustatęs 
su RSDDP tiktai federaty
vinius ryšius.

To prasmė buvo tame 
kad Bundas, atvaizduoda
mas žydų miestelių amat- 
ninkų ūpą, daug daugiau 
žingeidavosi ekonomine ko
va, negu politine, ir todėl 
labiau simpatizavo ekono
mistams, negu “Iskrai”. 
Klausimas ėjo apie tai, ar 
būt šalyje vienai stipriai! 
darbininkų partijai, ankštai 
vienijančiai apie save visų" 
tautų darbininkus, gyvenan-' 
čius Rusijos teritorijoj, ar

linį darbininkų klasės^ susi- dąrbą; antroji gi grupė tu- 
spietimą.! Bundas—už naci- labiau miesčionišką
onalį atskirumą ir tiktai už 
draugiškus ryšius tarp naci-' 
onalių Rusijos darbininkų 
partijų. 1

S u v a ž i avimo pradžioje 
Bundą guldė ant abiejų pe
linių. Tvirtai buvo nusta
tomas dėsnis, kad tautiniai 
skirtumai neturi kliudyti 
vieningam partijos darbui, 
vieningam social-demokratų 
judėjimui.

... Ginčai apie pirmąjį st a-

.. .Iš esmės II-as suvažia
vimas buvo steigiamuoju. 
Jame buvo statomi pamati
niai teorijos klausimai, bu-! 
vo dedamas pamatas parti
nei ideologijai. Pirmam su- tuto paragrafą pasidarė la- 
važiavime ?
tiktai partijos pavadinimas 
ir manifestas apie jos įkūri
mą. Iki pat II suvažiavimo 
partija programos neturėjo. 
Laikraščio “Iskra” redakci
ja tą programą paruošė. Il
gai ji buvo svarstoma re
dakcijoj.

Tarp Mincheno ir Šveica
rija rėdakcijos dalių mėne
siais buvo vedamas progra
mos klausimais susirašinėjL 
mas. Daugeliui praktikų 
rodėsi, kad tie ginčai turi 
tiktai kabinetinį charakterį 
ir kad visai nesvarbu, ar bus 
programoj koks, nors “ma
žiau ar daugiau” ar jo visai 
nebus.

Mes kartą su Vladimiru 
IljiČu prisiminėm vieną pa
lyginimą, kur tai padarytą 
L. Tolstojaus: eina jis ir 
mato iš tolo—sėdi tupčiomis 
žmogus ir kaip tai keistai 
mosuoja rankomis; jis pa
manė—pamišėlis, priėjo ar
čiau—mato žmogus peilį ga
landa į trotuarą. Taip esti 
ir su teoretiniais ginčais. 
Klausyti iŠ šalies: be reika
lo žmonės spiriasi, įsigilinti 
į esmę—klausimas liečia
svarbiausio. Taip ir su pro
grama buvo. Kada Ženevon jam.—-Atvira laisva ė kova.

ūpą, buvo linkusi kompro
misams, principialiams nusi
leidimams,. daugiau žiūrėjo 
asmenų.:.. > ' • ' ■ '■ -

(Iš “Atsiminimų apie Le
niną”).

šau, vardas organįacijos ne
priduotas) ; drg. Valatkienė—: 
staltiesę; drg. Vilkauskas ra
šomąją plunksną, paišelį ir ke
turis karvelius; drg. Sukackie
nė lagams uždangalus; o drg. 
Deksnis paaukojo savo rankų 
darbo 13 šaukštų, kuriuos sve
čiai išpirko.

Čia atsiprašau mūsų rėmėjų, 
jeigu keno vardas per klaidą 
yra apleistas.

Reikia pasakyti, kad visi šia
me mūsų spaudos piknike, 
kaip svečiai, taip ir darbuoto
jai, visi labai nuoširdūs buvo; 
dirbo, kas kiek galėjo; prisi
dėjo, kas kuom galėjo, kad 
sustiprinus mūsų darbininkiš
ką spaudą. Ir taip viskas ėjd 
gerai. Tik vakare, pradėjus 
rodyti judį “Potiomkin,” ku
ris vaizduoja caro laivyno su
kilimą ir kurio svečiai laukė

• t J

visą dieną, kad pamatyti tą 
didžiulį Sovietuose pagamintą 
judį,-^Aržfejo labai smarkūs1 
lietus. O rodyti buvo pritaisy
ta ant lauko, tad , ir, nebuvo 
galinga užbaigti, k

WATERBURY, CONN.
Sųbatoje, 2 d. rugsėjo bus linksma 

vakarienė Lietuvių Parke, už Lake
wood ežero, Wdterbury, Conn.; pra
džia 8 vai. vakare, įžanga $J,.OO ypa- 
tai. šokiams grajyš jaunuolių orkes
trą'. Rengiame delei kambarių palai- 
kimo naudos. Draugai, kambarių 
palaikymas reikalauja pinigi) ir juos 
tiktai galima sukelti per parengi
mus, taigi visi būkite šioj vakarie
nėj; savo atsilankymu paremšite 
kambarių užlaikymą, ir kartu pra
leisite linksmąi laiką tirame ore. Bus 
galima ilgai 'pasilinksminti; nes dvi 
dienos šventė, tai bus galima gerai 
po vakarienei atsilsėti, mat, pane- 
del į Labor Day? < ; -ii

Kviečia Renginio Komisija. .
’(205-207)

HAVERHILL, MASS.
Linksmas Piknikas! .

Ant L. U. K. Kliubo kempės, ne- 
dėlioj, 3 d. rugsėjo (Sept.). Sporte 
galės dalyvauti visi; 
kanti: virvės 
bėgimas, sūrių 
dymas ir tt.

Šį pikniką
Darbininkų Apsigynimas, kuris gim 
politinius kfiįinius—ginančius darbi 
ninku reikalas!. Todėl visų lietuvi! 
turi būt ’ pateiga remti jį kiek ga 
lint. Nuvažiavimas—veltui, pastan 
gomis pašarvotojo S. Damico ii 
River St. j

programa se 
traukimas, rpaišuos! 
ir vištų j cielių šau

rengia Tarptaųtinic

(205-207) 
------------ 1------------------ -------------------

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir pukterų Broliška 

draugija rengia “Labor Day Fest
ival”, Olympia Park, Shrewsbury 
Mass., atsibiis pirmadienį 4-tą Sept 
Bus duodama specialiai sutaisyta va
kariene, bus įvairi sporto ir daim; 
programa. Pradžia 12-tą vai. dieną 
Kviečia visus RENGĖJAI.

(204-207)

SHENANDOAH, PA.
Nedelioje 11 panedelyje, 3 ir 4 dd 

rugpjūčio, ALDLD 17 kuopa ir Ly
tos Choras rengia pikniką, kurio vie
ta Laųdemąnj Grove Park. Gera pro
grama ir gera orkestrą šokiams 
KELRODIS: Iš' Shenahdoah važiud 
kite N. Maip-St. (Route 142) nauji 
keliu į Ringtown, nuvažiavę į pakal
nę prie pirmos gegalino stoties su

Pelno nuo gio pikniko liko. į k‘te po: kąi^į.jįr, ten piknikas. , 
$2.50 su centais. , ‘ (204’2(

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybe! TJaii gyvuoja darbinin
kiška ('Š$duda! ■'<’ ! nz:

' J.,M. Lukas*;

WORCESTER, MASS.
Iš Spaudos Pikniko

Spaudos piknikas įvyko 
d. rugpjūčio. Buvo pasekmin
gas pilnoj to žodžio prasmėj, 
nes draugės ir draugai mūsų

13

buvo priimtas bai aštrūs. Leninas ir Mar-l darbininkiškog spaudos skaity-
tovas politiniai ir organiza
ciniai skyrėsi pirmojo parti
jos statuto paragrafo klau
simu. Jie neretai skyrėsi 
pirmiau. Bet pirmiau tie 
skirtumai buvo ankšto rate
lio rėmeliuose ir greit išsi- 
gyvendino, dabar skirtumai; 
išstojo suvažiavime, ir visi Vaznio^ atvažiavo 250 mylių, 
tie, kurie turėjo dantį prieš 
“Iskrą”, prieš Plechanovą ir 
Leniną, pasistengė išpūsti 
skirtumus į stambų princi- 
pialų klausimą. Leninį ėmė 
pulti už straipsnį ‘<S čego 
načat”?, už knygutę “Čto 
dielat”, vaizdinti savy myliu 
ir t. p!. Vladimiras Iljičas išė
stojo suvažiavime. 1 Savo 
brošiūroje “Šag Vperiod,' 
dva šaga nazad”1 'jis ra
šė: “Negaliu nei prisiminti 
tuo klausimu vieno mano 
pašnekesio suvažiavime su 
kuo tai iš “centro” delega
tų. “Kokia sunki atmosfe
ra pas mus viešpatauja su
važiavime, — skundėsi jis 
man. Ta žiauriausia kova, 
ta vieno prieš kitą agitacija, 
tie aštrūs ginčai, tai ne 
draugiškas ■ elgimasis.” 
“Koks puikus daiktas mūsų 
suvažiavimas, atsakiau aš

tojai, simpatikai ir rėmėjai vi
si dalyvavo šioj darbininkiškos 
spaudos iškilmėj. Svečių' tu
rėjome virš 2,000. Kadangi 
diena buvo graži, tai drąugai 
važiavo busais ir mašinomis iš 
visos Naujosios Anglijos, nęt 
iš Maine valstijos dvi pilnos 
mašinos, drg. Puidokų ir drg.

, I 1

Norwood, Mass., Žinios

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

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

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

Pasamdyta 9 busai ir kompaniją prisius ekstra 
daugiau busų, taip kad žmonėms nereikės ilgai laukti. 
Rinkitės su tikietais ir be tikietų, tiekietus bus galima 
gaut pas busų stotis. Tėmykit busų reguliacijas se
kančiai : Prie kiekvieno buso bus nuskirtas žmogus— 
kapitonas, kuris reguliuos busą ir pas jį galima už- ',i 
siregistruot tiems, kurie neturi tikietų nusipirkę. Bu
sai eis tarp 10 vai. iš ryto ir tęsis iki 1 vai. po pietų 
iš siu vietų: 1331 So. 2nd St. tarp 10 vai. iš ryto iki 
1 vai. po pietų, kapitonas Gružauskas, 1331 So. 2nd 
928 E. Moyamensing Avė., tarp 10 ir 1 vai., ka
pitonas Tureikienė, 143 Peric St.; 658 N. 10th St. ; 
busai eis tarp 10 vai. iš ryto iki 1-mai vai. po pietų, * : 
kapitonai, J. Zakarevičius, 1025 Wallace St. ir J. Miki- 
tas, 1127 Mt. Vernon St.; 995 N. 5th St., busas ateis

1 ' 10 vai. iš rytb ir lauks iki prisipildys, kapitonas Dau- 
! girdas, 1025 Wallace St. ; .12th ir Mt. Vernon busas : 

. ateis 11 vai. iš ryto ir išeis 1 vai. po pietų, kapitonas 
W. Tuliunas, 615 N. 12th St.; 2513 Brown St. busas 
ateis 11 Vai iš ryto ir išeis, kaip greit tos anielinkės 
žmonės susirinks. Kapitonas Masionis 7900 Eastwick 
Ąvę., West Phila. busas pribus 11:30 vai. iš rvto ir' 
'išeis:apiė 12-‘ vai. dįęną, kapitonas K. Pieta. 7928 Harley. > 
Ave? ir Klimas, 2619 76th 8^'2715 E. Aleghny Avė. ; 
Prie;muzikalės salės busas ateis 11 vai. iš ryto ir išeis 
iki prisipįldys busas žmonėmis, kapitonas Papeliučka; 
2854 Wihton Pontbreese, busas išeis 1 vai. dieną, ka- .L 
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 penktadieni, 1 d. 
rugsėjo (Sept.), 995 N. 5th St., 8 vai. vakare. Ant šio 
susirinkimo visus tikietus turėsime sutvarkyt ir dar 
apkalbėsim svarbiausius reikalus.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas at

sibus pirmadienį) 4 d. rugseėjo, 8 vai 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4tT 
St. Draugai visi dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turėsime daug svar- 

reikalų aptarimui. Nepamirš- 
atsivesti naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(204-207)

ROCHESTER, N. Y.
Draugiškas vakarėlis arba Sočia] 

rengia Am. Liet.- Darb. Literatūros 
Drg. 50 kp. Atsibus draugų Keke- 

. Įvyks sųbatoje, rugsėjo 
(Sept.) 2 d. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus dalyvauti šiame

bių 
kite

Tarptautinės Prakalbos
31 d. rugsėjo (Spetember) o 

Lietuvių Svetainėj įvyks labai ; šių kieme, 
svarbios prakalbos, kurias ren-
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gia Tarptautinis Darbininkų parengime ir linksmai laiką praleist.
Kalbės trijų Bus visokių žaislų ir, jei susirinku-Apsigynimas, 

tautų kalbėtojai: lietuvių, am
erikonų ir finų.

Angliškai kalbės drg. B. 
Creegan, žymus darbininkiš- 
kam judėjime, ypatingai be-j 
darbių organizavime veikėjas 
ir organizatorius, 
laiku d. B. Creegan yra po 
areštu ir jam gręsia išdepor- 
tavimas į Angliją. Jis dabar 
yra išimtas po $1000 paran
kos. Tarptautinis Darbininkų

į kad dalyvaut savo spaudos iš
kilmėj. O draugas Smitas net, 
iš Philadelphijos, Pa., atvežė 1 Apsigynimas gina drg. Creeg- 
pilną mašiną draugių ir drau-iahą, kaip ir daugelį kitų dar- 

Taipgi darb. organižaci- bininkų.

šieji pageidaus, galėsime turėti 
draugiškų diskusijų dienos klausi
mais. Turėsime ir skanių užkandžių.

(203-205)

PHILADELPHIA, PA.
Visos “Laisvės” pikniko komisijos, 

organizacijos, draugai ir draugės su- 
Dahartiniu j sirinkit ir atsineškit busų parduotus 

■ tikietus ir visokius tikietus ant su
sirinkimo ateinantį penktadienį, 1 d. 
rugsėjo, 995 N. 5th St., 8 vai. vak), 
visų busų kapitonai turi būtinai būti 
ant šio susirinkimo. Kurie neturite 
busų tikietų, tai paimkit vardus ir 
antrašus tų žmonių.

Komisija.

Newark, N. J. Apielinkei Žinotina r 
Kas norite važiuoti į “Laisvės” pikniką, kuris ivyks 

Sent. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuoiaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams St. arba pas 
dro-. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taingi ketverge t 
galėsite užsiregistruoti Jurginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktiku.

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame piknike pa
ėmė 2 busus. Kelionė i abi puses bus nuo $1.00 iki 
81.25. Mes esame nasirįžę sudaryti šimtą publikos 
iš Newarko j šį didžiausį pikniką. Prašome padėti ,<« 
mums atsiekti savo pasibriežtą tikslą. Parodykime, ,ft 
kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodėme “Laisvės” • 
piknike Brooklyne, dabar pasirodykime dar geriau.

gu*.
jos ir chorai nepasiliko.

A*part kitų chorų, kuriė dai
navo darbininkiškas . dainas, 
davė puikų pavyzdį draugės 
Šalinaitės per, tris savaites 
sumo.kinta jaunuolių gru
pė, kuri vaizdino, kaip val
dančioji klasė su visokionii^ 
savo įstaigomis ir ągentąi^ pa
laiko tamsybėje darbininkų 
klasę; taipgi sudainavo keletu 
revoliucinių d’a'inų. ‘ čia drail-' 
ges ir draugai svečiai pamatė 
darbininkišką meną, darbinin
kų dailę. Tai vaisius iš jau
nuolių mokyklėlės, kurioj drg. 
šalinaitė mokytojavo.

Kalbėtojų buvo trys: drg. A. 
Bimba ir du jaunuoliai, vie
nas iš Brooklyno mokyklėlės, 
drg. Vitkus; kitas iš Wore es
terio jaunuolių mokyklėlės, 
studentas drg. Gurskis. Abu
du pasakė po gerą prakalbą'; 
d drg. Bimba, visi žinom, 
kad jis yra mūsų nenuilstan-

Kviečiam skaitlingai atsi
lankyti ir1 Susipažinti sū TDA 
uždaviniais ir kaip eina kla-/ 
šių kova šiopiis, dienomis ne, 
tik čia,, bet ir visam kapitalis
tiniam 1 pasaulyj. , Prakalbos 
prasidės1 lygiai 7:30 vai/ Va-' 
kare. '

j) . TDA Komitetas; I 
-h—j—rt r . j ;

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. J. K., Grand Rapids.— 

Pervėlai atėjo pranešimas apie 
Ruby Bates-Mrs, Ada Wright 
prakalbas. Todėl liko nepa
naudotas.

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

piknikas, < kurį rengia LDS kuopa. 
Prasidės 12 valandą dieną ir tęsis 
iki vėlai vakare. Atsibus ant Vy
tauto Parkoį kuris yra nepaprastai 
gamtiškai gražus,, aplink .pušynai. 
Grieš gera muzika; Bus visokių ge
rintų ir valgių. ( Įžanga tik 15 centų. 
Gatvekarius imkite ant Parge St. ir 
Bridge St. su užrašu Lakeview Park.

u (203-205)

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

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

M. Urmoniūtė, Sekr. ir Ižd.

Elizabeth, N. J. Visuomenės Atydai ,
Bangos Choras busu važiuoja į ši 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.

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

■ / prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISĘOjN, Aptiekorius Savininkas 

, 8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.
--- -----------------------------— ' i m -i- .r ~ ~ — r r ------ -----------—----- u.

Easton, Pa. Visu Atydai!
PASKUTINIS PRANEŠIMAS UŽSIREGISTRAVU

SIEMS VAŽIUOTI BUSU Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ 
RUGSĖJO 3-čią DIENĄ, PHILADELPHIJON 

“Laisvės” Piknikas jau čia pat. Įvyks Rugsėjo 3 
dieną, Vytauto Parke, Philadelphia, Pa. Visi užsi- • 
registravę iš Eastono važiuoti į pikniką susirinkite į 
UNION SQUARE (Phillipsburg), tuojaus už Deleva- 
re tilto, Nedėlioję iš ryto. Busas išeis kaip 10 valan
dą sharp. Būkite laiku idant nepasilikus.

Kaip kitais metais eastoniečiai niekuomet nebuvo • 
paskutiniai dalyvavime panašiose iškilmėse, bet šiais 
metais Eastonas tai tikrai masiniai dalyvaus “Lais- ', 
vės” piknike, nes apart buso. kuris yra vienas iš di- '• 
džiausiu, važiuoja dar visa eilė privačių mašinų.

Bet kas darosi su Bethlehemu, kad nieko nesigir
di? Nejaugi Bethlemiečiai mano sėdėti namie? Taip
gi ir Readingas tyli.. Kame dalykas? Draugai, mes 

. jūsų pasigendame. Mūsų dienraštis “Laisvė” kviečia 
mus visus talkon. Priimkime pakvietimą. Dalyvaų- 
kime piknike Rugsėjo 3 d. Juk tai yra mūsų “Lais-

- i vė”--*-mūsų piknikas! < N
• i » : ' Vienas iš Komisijos
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PITTSBURGHO ir APIEUNKES ŽINIOS
McKees Rocks Plieno Darbi

ninkų Streikas
Pressed Steel Car 

McKees Rocks dirbtuvės 
bininkai paskelbė streiką, 
kuomet kompanija atleido 
140 darbininkų susirašiusių į 
Plieno ir Metalo Darbininkų 
Industrinę Uniją. Virš 500 
darbininkų streikuoja. Jie 
reikalauja atleistuosius grą
žint darban, pripažinti jų 
uniją ir taipgi pakelti algas.

Kompanija jau nutinkanti 
atleistuosius priimti atgal, bet 
pripažinti uniją ir pakelti al
gas atsisako. Darbininkai 
betgi nesutinka prie tokių są
lygą gįžti darban. Svarbiau
sias jų reikalavirhas, tai i pri
pažinti uniją, kuri vadovauja 
streiką ir ištikimai gina jų 
reikalui.

Pikietų linija visados dide
le. Mat bedarbių taryba re
mia streiką, tai daugelis be
darbių tarybos narių ir simpa- 
tikų ateina į pikietų eiles. 
Kai kada susidaro pikietų iki 
poros tūkstančio. Jei taip ir 
toliaus gerai laikysis, supran
tama, streikas bus laimėtas.
Ir • Kitose Vietose Matosi Pas 
Darbininkus Nepasitenkinimo

Kitose McKees Rocks dirb
tuvėse ir matosi darbininkų 
bruzdėjimas. Visi kalba, jei 
tik plieno darbininkai laimės, 
ir mes eisime kovon, 
geriąu, kad sykiu ir 
dirbtuvėse paskelbtų streiką, 
tada lengviau galėtų laimėti.

Vang Construction Co. apie 
300: darbininkų ties Aspin
wall metė darbą. Reikalau
ja pakelti algas. Taipgi tos 
pačios kompanijos darbininkai 
ties Cheswick buvo sustreika
vę, bet kompanijai sutikus iš
pildyt jų reikalavimus grįžo 
atgal. Dabar vėl skelbia 
streiką. * | ’ ' .

Pittsburgh Coal I Co. Mon- 
our”10, ties Library, pereitą 
savaitę mainieriai buvo I tfls 
sykius išėję į streiką. Mat 
kompanija vis pažada išpildy
ti jų reikalavimus, bet nepil
do. ' Jie reikalauja, kad uni- 
jistai darbininkai, kurie buvo 
atleisti iš darbo, būtų atgal 
priimti.
V. Kairys Išmestas Iš Partijos

Delei baltojo šovinizmo ir 
neatsakomybės finansuose V. 
Kairys iš Pitcairn, Pa., išmes
tas iš Komunistų Partijos. Jis 
veikė daugiausia bedarbių ta
ryboj ir pastaruoju laiku buvo 
prisitašęs prie Partijos.

Kjęk man teko su juo dis- 
kusupt negrų klausimu, visa
dos'jis parodydavo baltojo šo
viniame ženklus. Jisai išsi
reikšdavo, kad negrai yra “že
mesnės luomos” žmonės ir to
kiu būdu su jais sunku veikti. 
Tačįąus buvo manyta, kad jis 
veikdamas bedarbių taryboj 
gal galės išgyvendinti tą savo 
atsinešim^ liukui negrų* ypa
tingai .įsitraukęs į bendras ko
vas. U Pasirodė betgi, kad jis 
pasijijeka tokiu, kaip ir pir- 
miaps.!

K)ęk laiko atgal jis ėjo su 
“extra kairiaisiais,” taip vadi
namais baltrušaitiniais. Me
tęs juos pradėjo taisyt savo nu
sistatymą ir įsitraukt į veiki
mą. Jam duota visos progos 
pasidarbuoti, kad atitaisius se
nas klaidas. Darbavosi prieš- 
fašistiniam veikime, vėliaus | i streiką, Dabar tęnka pranešti 
T a iĮp t a u tiniam Darbininkų linksma žinia. •'1 Revoliucinės 
Apsigynime, ateivių darbinin- Plieno ir Metalo.Unijos vadovy- 
kų gynime ir pagalios tappe bėję streikas laimėta. Visi dar- 
bedarbių. Tačiaus beveikda
mas ir vėl suklupo.

Ir *dabar yra jam proga ati
taisyt savo klaidas, jei tiktai 
jisai ’norėtų. Bet turi pasiro
dyt darbais, jogei jisai ištik- 
rųjų ‘išmeta iŠ savęs baltojo 
šovinjzmo dėmes ir ištikimai 
darbuojasi negrų teisių gyni
ma.

Gera Pasarga Ir Kitiems
Pittsburgho apielinkėj mū-

Co.
dar-

Būtų 
kitose

• sų draugai turi labai žemą 
klasinį supratimą. Todėl pas 
juos visada gali pastebėt bal
tojo šovinizmo žymių. Pasi
kalbėjimuose žiūrėk ir išsireiš- 
kia: “Aš ne nigeris, kad tokį 
darbą dirbčiau” arba “anas ir 
higerio nevertas,” arba vėl 
“pasisamdyk nigerį tai atlik
ti.” Tai vis baltojo šoviniz
mo žymės. Tai vis žiūrėjimas 
į negrus darbininkus iš aukš
to, skaitymas jūos žemesniais 
už baltveidžįus. ’' ' '

Negrų vadinimas “nige- 
riais” irgi yra negrų žemini
mas. O pas mus tai visai pa
prasta, rodosi kitaip ir nemo
ką ištarti, kaip tik “nigeris.” 
Tokios buržuazinės idėjos rei
kia visiems rauti j jš ■ galvos. 
Mes turime mokintis^ kaip ge
riau atsihesti linkui negrų.1 
Turime tikru vardu juos va
dinti, o ne pravardžiuoti. Tu
rime pasirodyti darbais, kad 
mes rūpinamės negrų darbi
ninkų teisių gynimu.

Negrai darbininkai yra mū
sų bendri broliai, kadangi jie 
darbininkai. Jie begaliniai 
išnaudojami, niekinami, todėl 
mes turime jiems padėki yesti 
kovas prieš tą išnaudojimą.

Darbininkų Spaudos Piknikas
Rugsėjo 4, Labor Day, lietu

vių darbininkų organizacijos 
bendrai su rusais, lenkais ir 
ukrainais rengia didelį pikni
kų. Visas pelnas skiriamas 
darbininkų spaudai. Dalis 
pelno eis dienraščiui “Vilniai”, 
kuris šiuo laiku gana sunkiai 
verčiasi.

Pikniko vieta labai graži. 
Tai bus Carnegie Parke, šo
kiams vietą didelė, taipgi di
delė vieta maudynėms ir kito
kiems pasimankštinimams. Vi
si kviečiami dalyvauti. * < ■

Iš Pittsburgho važiuoti 
sekaĮnaij: KelBu Nd, %% ir 30 
per įrafton 
nuo Thornburg Golf Club 
Campbells Run.kelio if'po 
šiniai Carnegie Parkas.

Trokai važiuos sekamai:
S. Side 1100 Bingham St. ir 72 
So. 9th St. nuo 10 vai. iki 3:30 
po pietų. Tuo pačiu laiku iš 
North Side 1335 Medley St. Iš 
Carnegies kampas Broadway 
ir Main nuo 1 vai. iki 3 vai. 
MsKees Rocks 326 Gardner 
Ella St. nuo 11 iki 2 vai.

Streiko laiku kompanija bandė 
skebais operuoti, bet negalėjo 
idirbtuvėn įvesti, kuomet dirbtu
vė visados buvo apstota nuo 
tūkstanties iki dviejų tūkstan
čių darbininkų, daugiausia be
darbių. Net ir patys bosai, 
kompanijos viršininkai, nebuvo 
leidžiami dirbtuvėn. Kompani
ja buvo parsitraukus policijos, 
bet jinai prieš tokią minią nie
ko negalėjo padaryti.

Streikas baigtas entuziastin
gai. Veik vienbalsiai užgirta 
streiko komiteto pasiūlymas 
baigti laimėtą streiką. Taipgi 
reikia pasakyti, kad ir Komu
nistų Partijbs' McKees Rocks’o 
branduolys labai gerai dirbo 
streike, todėl ir; jam didelįs ųž 
tai kreditas. Tos dirbtuvės 
darbininkai. . dabar susirašė . į 
Steel and Metal Workers’ In
dustrial Union.
Darbininicų Kandidatų Užgy- 

rimo Konferencija
Rugp. 26, Walton svetainėje, 

įvyko svarbi konferencija užgy- 
rimui Komunistų Partijos kan- j 
didatų sekamuose miesto virši
ninkų rinkimuose ir priėmimui 
rinkimų programos. Dalyvavo 
90 delegatų nuo 87 organizaci
jų. Lietuvių delegatai buvo 7 
nuo šešių organizacijų. LDS 
jaunuolių kuopa geriausia pasi
rodė pasiųsdama du delegatu. 
LDSA 60 kuopa nors buvo dele
gatę išrinkus, bet konferencijoj 
visai nepasirodė.

Platų raportą davė drg. P. 
Frankfeld. Po tam sekė disku
sijos ir vėliaus užtvirtinimas 
kandidatų ir programos. Kon
ferencija buvo entuziastinga, 
nors ir nedidelė. Majoro vietai 
užtvirtintas d. James Eagan, ; 
pasižymėjęs darbininkų vadas 
Pittsburgho apielinkėje. Jisai 
dalyvauja kiekvienoj^ demons
tracijoje, kiekvienam streike 
Pittsburgh© apielinkėje.. Jisai 
buvo ir prie vadovybės-laimėji
mo McKees Rocks’o plieno dar
bininkų streiko. Tai yra ištiki-

Masiniai Traukime i Philadelphijos
LAISVES” PIKNIKĄ

Įsitemykite Šias Svarbias Dovanas
Iš Read ingė 

. Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

Base Bali

Risis J. Bago- 
čius su Charley 

-Vasil kumš
čiu o s i s Jack 
Jackson su 
Tom Galuper

/

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

Nuo THORNTON-FULLER CO., 1213 N. Broad Sb, Philadelphia, Pa.

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

Philadelphia, Pa.

MODELIS 1934, $18.75 
; ■ ! * 

Ine. ” ‘

nburg, mas ir pasišventęs darbininkų I 
iki' reikalų gynėjas.' , : • . I

d e-Į Dabar turime smalkiai dar-!
j būotis rinkimų kampan i joje, j 

Iš , Kiekvienoj draugijoj reikėtų iš- ' 
rinkti rinkimų kampanijos ko- j 
mitetus, kurie turėtų turėt ry
šius su Pittsburgh^ miesto ko
mitetu. Jau dabar dalinamos 
blankoš rinkimui tam tikslui

, i >. : f 'aukų.
Fašistai ir Socialfašistai Dar- • 

buojasi Pardavimui Lietuvių Į 
Darbininkų.
Prieš pat miesto viršininkų s 

rinkimus pasirodė “lietuvių rei- t 
kalų gynėjų” naudai Meliono ir ! 
kitų tokių darbininkų parazitų. | 
Girdėtis, organizuojama “lietu- i 
vių balsuotojų lyga” ir jos va-1 
dovais yra fašistas Pivoriūnas J 
ir socialfašistas Mažiukna, abu- i 
du pagarsėję mulkinime lietu- j 
vių darbininkų. Pivoriūnas čia 1 
dirba kaipo kruvinojo Smetonos 
agentas, o Mažiukna palaiko 
socialfašistų pusę. Dabar abu
du bendrai veikia pardavimui 
lietuvių darbininkų balsuotojų 
kai kuriems buržuaziniams kan
didatams. . .*
'j 'Tos lygos didžiumą sudaro 
kąikurie vietos lietuviai biznie
riai. Bet yra prisidėjusių ir 
darbininkų,' kurie 'dar neturi 
gero supratimo ir nežino, jogeb 
Pivoriūnai ir Mažiukuos juos 
parduoda buržuaziniams kandi-. ' 
datams. Matosi vienas tokių, 
kurie skaitosi “bolševikų simpa7 
tikais” ir net kalba norį važiuo
ti Sovietų Sąjungon “sbčializmą 
būdavot”. Jeigu tokie' hhva- 
žiuotų Sovįetų,Sąjungon, tąi jau 
suprantama, kaip jie “budavotų 
socializmą”. ,

Darbininkams reikia apsižiū
rėti, kad nepakliūti į buržuazi
jos bučių. Juk pakanka ką mes 
dirbtuvėje esame išnaudojami. 
Pažiūrėkime rekordą tų vadų, 
Pivoriūno " ir Mą^iųknos. Be
darbės laiku jie delei bedarbių 
nei piršto nepajudino. Buvo 
net kviečiami pas bedarbius 
ateiti ir kelis žodžius bedarbių 

l (Tąsa 5-tam puslapyj)

3. PHILCO JUNIOR RADIO, 
Ė v A ; ; '

Dovanojo L. Dubrow
420 So. St., Phila., Pa.

{ -i , *

& Sons

Iš 
ir

pas 
St.,

Svarbūs Susirinkimai
Ketverge, rugpjūčio 31, 

d. Varnagirį, 1930 Carson 
įvyks naujai susiorganizavusios
ALDLD 111 kuopos susirinki
mas. Kviečiami visi tie, kurie 
prisirašėt ir taipgi kurie žadė
jot prisirašyti, dalyvauti. Pa
sidarbuokime gavimui naujų 
narių.

Ketverge, rugpiučio 31, 1335 
Medley St., N. S. įvyksta bedar
bių tarybos susirinkimas. Be
darbių taryba išrinko delegatą 
į Cleveland© konferenciją, tai 
šiame susirinkame delegatas iš
duos raportą. > Taipgi bus ap
tarti kiti- svarbūs klausimai. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Visi 
kviečiami dalyvauti.

McKees Rocks’o Plieno Darbi- 
; ninku Streikas Laimėtas.

Jau buvo minėta, kad McKees 
Rockso didelės dirbtuvės, Pres
sed Steel Co., darbininkai išėjo

žinia. • ' Revoliucinės

bininkai, kurie, buvo atleist} dė
lei agitacijos stoti unijon, pri
imta atgal. Algos pakelta nuo 
50 iki 60 nuošimčių ir revoliu
cinės unijos komitetai pripažin
ta, su kuriais kompanijos virši
ninkai dabar bus priversti tar
tis.

Laimėta streikas todėl, kad 
jisai buvo vedamas revoliucinės 
unijos ir kad bedarbių taryba 
aktyviai dalyvavo pikietų eilėse 
ir visaip gelbėjo streiką laimėti, j

Nedėlioję, 3 Rugsėjo-September, 1933
' ,V ' . . ■ <

k

VYTAUTO PARKE,
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

Prašome įsitemyti, jog ta vieta yra tik 8 mailes nuo Trenton visai pabaigoje Phila
delphijos miesto ribų. Nuo New Yorko važiuojant, nevažiuokite į patį Philadelphi
jos miestą.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šaknaitės; 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 CH0RASį iš Philadelphiajos, vadovaujamas Valatkiūtęs.*

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
; • ’ u P ;: i n. T1 < < U . u ' ( 1 u . t * t \ ;

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:

1331 ^o. 2nd St., Phila. 1-rną lai. bo pietų; 928 E. Moyamenšing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 
St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

Iš visų šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas negales įsigyti tikietus anksčiau, visi 
• susirinkite, anksčiau virš Ipiaskirtu laiku, kad būtų galima daugiau būsųt užsakyti.

Šieiyętplaug žmonįų suvažiuos iš tolimų kolęnijų su busais. Programa bus įvaįri ir turtinga.

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 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 į kelią 
No. 513 ir važidokit 4'mylias į pikniką.
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TAI JVYKS SUKATOJE, NEDĖLIOJĘ IR PANEDELYJE •>

<♦>

NfibĖLIOJ, RUGSĖJO 3-Č1Ą. Piknikas presides 12 vai. dieną.

A

PIRMADIENĮ. RUGSĖJO 4-TĄ. Karnivalo Sportai—šokiai Nito 5:00 vai. iki 11:00 vai. vakare.

'MIMU

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sacco ir Vanzetti paminėji
mui masinis susirinkimas, kurį

WASHINGTON. — Roo< 
sevelto valdžia yra pasky
rus 369 moteris įvairių mie-, 
stų pastos viršininkais.

MOTERYS PAŠTOS 
VIRŠININKAIS

Nei mažiausios abejones nė- 
kad atvažiuos ir draugąi
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CLOVIS, N. M.—Čionai 
vienas orlaivis užkliudė kai
rią ir penki žmonės, kurie 
Orlaivyje buvo, ant vietos 
tapo užmušti.

ke prakalbos, kuri gerai išaiš
kino svarbu Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, nurodė

RENGIA LlUOSYBĖS DAILĖS RATELIO CHORAS, Iš MONTELLO, MASS. IR LYROS CHO
RAS, Iš STOUGHTON, MASS.

-SHANGHAI, Chinija. — 
Vakarinio Shantungo aštuo- 

' t valdžios

Sporto programa—2trą vai. po piet... Volley Ball žais—Worcesteris prieš < Stough toną • 
Norwoodas prieš Montello. Gardner prieš Worcesterio laimėtojus. Basket Ball žais—į 
Worcesteris prieš Norwood. Ristynėsę dalyvaus—Tony Kižys> jo oponęntas bus iš į 
Worcesterio. Kituose sportose publika yra kviečiama dalyvaut. Brangios dovanos bus 
duodamos laimėtojams.

Muzikališka programa prasidės 5:30 vai. vakare. Dainlios dešimts chorų iš New England—ViHur- 
nakt šokiai prasidės 12:05 vakare iki 4:00 iš tytch

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

S-liklOOK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Near Manhattan Avenue

, ; ' i ■ į !' f ’ * ; 4 . ’ i ). ' t1 ‘ i' j; j . .» i i I J •• • /■< x I i i t *

PROGRAMOJE DALYVAUJA SEKAMOS DAILĖS SPĖKOS

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED
I • I

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi-
• liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Bus puikus ---------
muzika šo- Du f

■ Važiuoja j “Laisves” Pikni

PENKI ŽMONĖS žUVO 
NELAIMĖJ

LIETUVIU TAUT. PARKE, KESWICK RD. MONTELLO, MASS.

(Tąsa ijs, 4rto pąšl)
i
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Bet jokiu būdu negaliu už
miršti. nei Washingtono., Ten 

turėti įyra ir gerų draugų, kurie >ne- 
įsmąJlajkąįvykiu su choris- /pasiliks namie.

DRS. SCHONGER & STENGER
394>398 Broadway,.. 33p335> Division Ave., Brooklyn, N. Y.

apgavystes. ; ■ ji

Žinių Rinkėjas 
■.■■■■■ ■ i . I I...... ........ :

, • t\ t. - . ii i

SUBATOJ, RUGSĖJO 2-TRĄ. šūkiai nuą 8 vah iki 11:45 vąL vakąre,|aipgi atidarymas(Į£ai’nivalo. ;
i . . 11 i • j < > j <! ; > i * , - .

IŠVAŽIAVIMAS

SOVIETU ŽUVIS
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.

surengė Tarptautinis Darbi- dirbti! 
ninku Apsigynimas, buvo pa-Į^a^p 
sėkmingas. 500 darbininkų --------
atydžiai klausėsi draugės Bur- bet organizuotis ir atmušti tas j

Kolegijos Diplomas 
Vertas 12 Dolerių

NEW YORK. ~ Panelė 
Helen Erskine, pirmininkė 
Barnard Kolegiją Baigusių, 
pareiškė, kad “jei kolegiją 
baigusiai moterei pasiseka biz
nyje, beveik visai ne ačiū ko
legijos mokslui.”

P-lė Erskine pasiremia tuo 
faktu, kad didžiosios krautu
vės reikalauja, jog pardavė
ja būtų baigusios kolegiją, o 
joms moka tiktai $12 į savaitę.

Neleidžia Tyrinėt 
Pašalpos Užrašų

NEW YORK. — Vyriausias 
Teismas pereitą sUbatą ne
sprendė neleisti tyrinėti Visuo
menės Gerovės valdybos UŽrfti 
šų, kad ištyrus, kurie mfesto 
darbininkai apmokami iš pa
šalpos fondo.

Reikalavimą pateikė advo
katas Samuel Stern,; atstovau
jantis 12,000 miesto darbinin- 

kuriuos Gibson Komitetas 
prašalino iš darbo šią vasa
rą. Reikalavimas patiektas 
pasiremiant tuo faktu, kad re
guliarius miesto darbininkus, 
prašalino, padėjo ant šapalpos 
ir tik už kiek laiko juos pri
ėmė iš naujo, kaipo “patyru
sius.” O tuom pat sykiu, kuo
met prašalintiems darbinin
kams buvo mokama iš miešto 
pašalpa, tai skyriaus vedėjai 
miestui pridavė bilą apmokėti 

' pilnas jų algas.

1 fip dabar tūri birbtiliht SI štla-ilaik us. visiems,kurio^elios Jmašinds: drg. Stuikis, 
lų. Tai bent pagerinimas: 10 lyvaus šiame išvažiavime, ne- Giedris ir JoČis jau pasirengę 
mergaičių neteko darbo, o Ii-'žiūrint, kad ir choras neturė- šauti į “Laistės” pikniką. Jo- 

jkusios turi dvigubai daugiau’tų pelno. Valgių bus užtek-:čis praeitais metais buvo nu- 
pikniką, 

vietos, 
turėsiąs

Kiaulės Skerdžia ir Naudoja Nužudė Sūnų, Sužeidė pačią ;
Darymui trasu ' * ir Pats Nusižudė

kaip 6 metai atgal buvo nę-' Pfttsbrilgho ir Apielinkės 
teisingai nužudyti Sacco ir j . . ° r
Vanzetti ir kaip kalėjime pū-; Žinios 
domas Tom Mooney ir Scotts- Į 
boro 9 jaunuoliai. | Draugė 
Bui^ke jsakė, kad tik ačiū ma
siniam j darbininkų- veikimui, 
kad Tom Mooney ir Scottsbo
ro jaunuoliai dar gyvi.

Draugė Burke kvietė. yjsus 
stoti 4Į Tarptautih| Darbininkų 
Apsigynimą ir kųvįti už pa- 
iiuosavimą visų' pblitinių kali
nių. Daug darbininkų po su
sirinkimui įstojo į Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą. 
Lietuvių šioje kūopoję ma-žai 
priklauso, 
bile kada galit prisirašyti prie 
šios svarbios organizacijos; 
ateikit Į 27 Hudson Street, iš- 
pildykit aplikacijos kortą ir 
būsit organizuotais kovotojais 
už savo ir viso pasaulio prole
tariato reikalus. Mokestis la-_ 
bai maža, bedarbiui^ 2 „centai 
į mėnesi; jei .negali,!ir to ne
reikia mokėti.

Dalyvis. >
Kaip NRA Mėlynas Vanagaš 
“Pagerino” Grant Kvotėrinio 

Storo Darbininkių Sąlygas
Grant Kompanijos kvoteri- 

nis štoras kaip priėmė Naujos 
Dalybos įstatymą, visoms mer
gaitėms pakėlė po $2 daugiau 
algos ant savaitės, 
sidžiaugė.

......I Bosai vis išmislina, tinai ir jie bus pardavinėjami ,vąžiavęs į “Laisvės” 
Į kaip darbininkus ’ apgauti. Spigiai. Tad nėra niekam rei--bėt negalėjęs surasti 
Darbininkai neturi miegoti, kalo vežtis valgį. 'šiais metais būtinai

Taipogi, kad patenkint vi- ąurasti ir dalyvauti.
sus. choro rėmėjus, kurie vi-Į 7 “ 
suomet rėmė ir, remia chorą,'ra, 
tai šiame išvažiavime alus-Povilaičiai, Deltuva, ir kiti nč- 
paiįsidavinės tik po 5 centus-pasiliks nuo šio taip svarbaus 

j stiklas tokio pat dydžio, kaip ir didelio pikniko, 
visados ką būdavo pajrdavinė- ~ ‘ J 1 ‘ " 1
jama po 10 centų.
■ > Taigi, kurie norite

naudai pasakyti,1 bet tada ; ji a ta(4 hpWtkįt|. tikietus, kad 
Kieturėjo laiko’’. Dabkrgi tūli* komisija1 žinotą, kiek trokų 

reikės paimti, kad visus galė
tų nuVežti.

Kūrie važiuosite automobi- 
liais, ^imkite” East End Bou- 
Jęvjąrdįli5 kelią. Bevažiuo
dami pamatysite užrašą “Ai
do Choras”; tai ten reikės va
žiuoti. Tolumas tik 17 mylių 

Wilkes, Barre. 
L i i

laiko pakankamai mulkinti dar- 1 
bininkus.

j Mes turėtume i d&ffoiįotis ; rė
mimui, šavų Įk^\didaUų,4*K6mu- 
nistų- Partijos ŪandĮidątų.į į ’ Į t 
Piknikas Darbininkų Spaudos

Naudai 
H f

; Rugsėjo 4, L&įior Day, Carne
gie Parke, įvyksta didelis jpikhir 
kas Dai’bįninkų Spaudos h all? 
dai. Visi kviečiami dalyvauti, i 
Iš kalno tikietai 15 centų, prie 
vartų 25 centai, 
programas, gera 
kiams, maudynės ir tt.

Reporteris.

——
“Daily W'orketio” kores

pondentas rašė iš St. Paul, 
Minn., apie valdžios supirk
tas ii* skfeVdžiąftias kiaules. 
Armour Packing skerdykloj 
rugpjūčio 24 d. buvo užmuš
ta 3,500 kiaulių. Žmonės 
manė, jog tų kiaulių mėsa 
bus atiduota bedarbiams, 
bet nieko panašaus. Kom
panija tas kiaules suvarto
ja darymui trąšų!

Ir šitaip valdžia žada su
naikinti penkis' milionus 
kiaulių.

CHARLOTTE, N. C. — 
Bedarbis R. C. Myers nužu- 
dė savo sūnų, 6 metų am- 
žiaus, sužeidė savo žmoną' 
ir paskui pats nusižudė. 
Kaimynai sako, kad Myers •• 
išėjo iš kantrybės ir virto" 
desperatu delei ilgos bedar-' 
bės.

WILKES BARRE, PA. I
C • • 1 ■> *

Kompartijos Piknikai - < i ■ i . ’ i :
i Komunistų Partijos; ivietinė 
sekcija rengia, du , pikpikus, 
.kurie įvyks! 3 ir 4 d, rugsėjo, 
J. M. Kaminsko giraitėje.
Pradžia 12 valandą dieną. . 

1 Nėra reikalo čia aiškinti
Kompartijos uždavinių, kokią.,.
svarbia rolę jinai lošia darbi- JUūhkoS pavietų
įlinkų judėjime; tik tenka pa- skundžiasi Nankingo val- 
šakyti, kad K. Partija šį, pikni- džiai, kad Honan provinci- 

Busai ir Kelios Mašinos įęa rengja de] sustiprėjimo fi
v Pilcni* * • • • •* ■ nansiniai. <

Į ką Phila. Sekančią Nedėliąz Kiekvieno susipratusio dar-
‘ Vienas busas jau yra pilnai i bininko-kės yra būtina parei-
i užpildytas ir antras jau daug'&a dalyvauti šiuose piknikuose
’ . „a ---- •. .i i ™ n Iru'1 n tdr imnn w 4-1

Išvertė Užtvankas ir 
Paskandino 500 Sodžių

Streikuoja 400 Dažytojų
------------------------- F 1

PHILADELPHIA, Pa.
Išėjo 'į .kovą keturį šimtai- 
darbininkų Hellwig Silk 
Dyeing kompanijos. Jiems i 
vadovauja Nacionalė Audė
jų Darbininkų Unija. Dar
bininkai streikuoja už algų 
pakėlimą ir už unijos pripa-•< 
žinimą.

Visos nu- 
Seniaus gavo po 

$10, dabar gaus po $12 į sa
vaitę. Bet už kelių dienų bo
sai paleido iš darbo dešimtį 
mergaičių, o likusios, kur pir
ma turėjo aptarnauti po 2 sta-

[turi pasažyrių. Bet dar tu- 
įrim vietos keletui. Tad kurie 
i norite važiuoti, greitai įsigy- 
'kite tikietus. Juos galite gau
ti 726' W. Baltimore St. kas 

prie ; vakaras nuo 7 vai. iki vėlu- 
buvo’mai nakties. Kelionė labai 

j prieinama—tik $2.00 į Phila. 
trokaijr atgal.
Trokai | O reikia pasakyti, . kad ši 

kelionė bus labai smagi. Bus 
ir orkestrą, kuri linksmins vi
sus keleivius. >

Tai dar pirmu kartu pasi
rodys taip skaitlingai baltimo- 
riečiai “Ląįį$vės” piknike. Ne

Aido1 Išvažiavimas 
/ .• \ < į •Aido Choras rengia ‘puikų 

išVažiavimą La^or Day, 4 5d. 
rugsėjo Dotters Parke j 
Tobyhanna Upės, kur 
pereitas choro išvažiavimai.

Nuo Public Skvėro 
išeis 10 vai. iš ryto, 
nuveš ir parveš už 25 centus 
išviso.

TacJ W.i važiuokite į šį pui
kų išvažiavimą, kuris ar tik 
'n’ebus paskutinis, neš vasaros 
sezonas, jau bąigiasi.

Komisija nutarė-duoti sma-'tik du busaj Važiuoja, bet bus

ir savo atsilankymu paremti 
Kompartiją, kuri veda kovas 
vien tik už darbo, klasės, rei
kalus. Tad: nepamirškime die
nų ir dalyvaukime visi.

, Kompartijos Narė.

jos valdžia tyčia išvertė Gel
tonosios upės užtvankas, 
kad nusukus potvynį į kitas 
provincijas. Pasekmėje to, 
apie penki šimtai sodžių 
Shantungo provincijoj tapo 
faktinai sunaikinti.

700 Politinių Kalinių 
Latvijoj Streikuoja

i i Į / I * * y f v. ■' ’ų

MONTELLO, MASS.

Didžiausias Pasilinksminimo

Rugsėjo-September 2, 3 ir 4,1933
•r

RYGA. — Septyni šimtai- 
Latvijos politinių kalinių 
Baskelbė bado streiką.' ‘ Jie 

rotestubja prieš valdžios' 
išleistą, naują įstatymą, ku
riame kalinių bausmė. podi- 
.ąi’nama ant pusės:- (Net ca
ro laikais tokio ’židdrumo 
įębūįiav.o vartojąmą priąš 
^litinius kalinius.

j —---------- ----------- ,

Kanados Streikieriams 
Grūmoja Aijiž. Kalėjimu

TORONTO, Kanada. — 
Šešiems streikieriams, ku
rie buvo suareštuoti laike 
streiko prie pašalpos darbų 

i Saskatoone, Sask., grūmoja 
! bausmė amžino kalėjimo. 
Mat, laike policijos užpuoli
mo ant streikierių, vienas 
policistas nuvirto nuo ark
lio ir užsimušė. Dabar val
džia kaltina streikierį Art 

. Guay užmušime to policisto. 
■ Kiti penki kaltinami sužei
dime policijos viršininko.

Bosai Sveikina Automobilių 
Pramonės Kodeksą

' DETROIT, Mich. — Det
roito | Darbdavių Susivieni
jimo prezidentas Culver pa
reiškė sekamai: Automobi
lių pramonė visuomet buvo 
‘fopen shop” ir padarytas 
MRĄ ,.;kod,eksas suteikia 
lįiūms prpgą ją palaikyti to
kią ant'toliau!

‘ Vadinasi, valdžia padės 
Fordui ir kitoms kompani
joms neįleisti unijos į auto
mobilių pramonę.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
į Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinu
1 ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
?yien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

vitą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jdu 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

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

<♦)

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

1 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-i-Oregon 5136 

» Keystone—Main 1417



LAISVI v.v 5 5 5 : t > >. y ?
Šeštas Puslapis Ketvirtad., Rugp. 31, 1933
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Pastabą LDSA Pirmos Kuopos Narėms del Busais 
Važiavimo “Laisvės” Piknikan Į Philadelphia

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo pirma kuopa Brook
lyne pereitame savo susirinki
me rugpjūčio 10 d. padarė nu
tarimą organizuot busus į 
“Laisves” pikniką, kuris įvyk
sta Pbiladelphijoj, rugsėjo 
(Sept) 3 d. Tam darbui iš
rinkta komisija iš keturių 
draugių, o kitos narės pasiža
dėjo pagelbėti. %

Komisija darbuojasi1* visu 
smarkumu* Turi suregistra
vus važiuotojų jau daug dau
giau, negu sutelpa į vieną bu- 
są. Veikiausia reikės dar tre
čio buso. Bet kol kas labai 
mažai iš LDSA pirmos kuopos

narių dar užsiregistravo va
žiuot į “Laisvės” pikniką.

Todėl komisija kreipiasi į 
drauges, kad nesivėluotų už
siregistruoti pas komisiją arba 
“Laisvės” raštinėje.

PASARGA:. Kurie užsire
gistravę važiuot į Philadelphi- 
ją, nesivėluokite; ateikite ne- 
dėlioj, rugsėjo 3 d. prieš 8 yal. 
iš ryto į “Laisvę,” ba lygiai 8 
valandą pirmieji busai jau iš
eis; o jeigu pavėluosite, tai 
liksite ant paskutinių busų.

Tad nepamirškite valandos 
ir dienos.

LDSA 1 Kp- Komisija.

■ • ' i ' ;r > 1 ■' *' •' i. > į v a"

Išrinkite Delegatus į Raudonyje Rinkimu 
Vajaus Konferenciją

Lapkričio mėnesį bus miesto 
valdininkų rinkimai. Komu
nistų Partija pereituose rinki
muose gavo tiek balsų, kad 
jau nebereikės vaikščioti 'per 
savaičių savaites po namus ir 
rinkti piliečių parašus. Kom.
Partija šioj valstijoj įregist
ruota jau kaip reguliarė, pa
stovi partija. Bet mes, kla
siniai susipratę darbininkai, 
vaikščiosime į darbininkų pi
liečių butus, nors ir ne delei 
parašų. Mes turėsime lankyti 
darbininkų buveines, aiškinant 
jiems, kodėl jis bei ‘ji tūri 
rinkimuose atiduot balsą tik
tai Komunistb Partijos kandi
datams, drg. Robertui Minorui 
(į majol-us) ir kitiems.

Šie rinkimai turi didžiausios 
svarbos Didžiojo New 'Yorko 

i darbininkams, kaipo politinė 
■kova už pagerinimą būklės 
dirbantiems ir bedarbiams, šia-> 
me laikotarpyje kapitalistinių
partijų supuvimo ir fašistėji- 
mo.

Bedarbiams pašalpa kapo-Dalyvaukime LDS ir Be- Visi i Demonstracijąn* J* II 1 i'jama, kovojanti darbininkai ir SldndlCIl Vakare! bedarbiai užpuldinėjami, dau-darbių Išvažiavime
Visi darbininkai ir simpati- 

kai revoliucinio judėjimo tu
rime šių organizacijų paren
gimą kiek galint paremt.

Tokių organizacijų parengi
mų dienoj visų sąžiningų dar
bininkų užduotis yra apleisti 
maudynes ir kitas pasilinks
minimo vietas, bet dalyvauti 
parengime.

LDS (Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas) 'yra koviriga 
pašalpos, apdraudos ir apšvie- 
tos organizacija. Prie jos ga
li prigulėti visi sveiki, ' kaip 
vyrai, taip ir moterys nuo 3 
iki 50 metų amžiaus.

Kurie norėsite patys apsi
drausti bei savo vaikučių^ ąp- 
drausti LDS, galėsite šiame 
išvažiavime Forest Parke tai 
padaryti. ‘ ‘

Lietuvių Bedarbių Komite
tas kovoja už išgavimą badau
jančioms šeimynoms pašalpų 
rendų ir sulaiko išmetimus iš 
namų tų, kurie negali užsimo
kėti už kambarius.

• Prie šios organizacijos gali 
prigulėti kiekvienas, kuris su- 
sutinka kovoti už bedarbių 
reikalus; užsimoka 5 centus 
kas 3 mėnesiai.
‘'Visi sąžiningi darbininkai 
būkime Forest Parke nedėlioj, 
rugsėjo (September) 3 d.; 
tuomi paremsime šių organiza
cijų išvažiavimą.

Seeger.

šiandien vakare, 7:30 vai. 
vakare, kampe Graham Avė. 
ir Varet Street įvyks Tarptau
tinės .Jaunuolių Dienos . 
monstracija prieš imperialist!-j 
nį karą. Nuo Graham ( ir 
Varet gatvių maršuos į Tomp
kins skverą.

Demonstracijos tikslas yra 
supažindinti’plačias, darbo mi
nias su Tarptautine Jaunuolių 
Diena ir prisirengti prie visuo
tinos demonstracijos, kuri 
įvyks rugsėjo 8 d. Union skve
re. , .... . ,

šioje demonstracijoje svar
bu ne tik jaunuoliams dalvąu- 
ti, bet ir suaugusiems darbi
ninkams.

• ' i j » ;

Ketvirtadienio vakare visi 
sueikime .prie, Graham ir 
Varet gatvių ir martuokime į 
Tompkins skverą,

žomi, areštuojami. Miesto iž
dą politikieriai grobia bei žar
sto jį Wall Stryto 
kams, o šimtams

bankinin- 
tūkstančių

Kurčią Plėšiką Signalas 
Išdavė Policijai

LONG ISLAND CITY. — 
KurČias-nebylyš Alexander O- 
varjr pro užpakalinį langą 
įėjo į'vieną’vaistinę, aritradie- 
riio nhktį. Vaistinė buvo ap-

Priminimas Siuričiantiems 
Aukas Lietuvių Jaunuolių 
Nacionaliam Komitetui

(je_ j bedarbių nėra nei mažiausio 
- jtrupinio pašalpos.

Darbininkų minios praran
da pasitikėjimą senais valdo
nais; todėl tie ponai sugalvo
jo pastatyt bendrą įvairių bur
žuazijos partijų kandidatą į 
majorus, dviveidį papliaušką 
LaGuardia. Kuriuo tikslu ? 
Nagi, tuo tikslu, ,kad nukreipt 
darbininkus nuo balsavimo už 
Komunistų Partijos kandida
tus.

,Bet jeigu būtų išrinktas La
Guardia vietoj O’Brieno, dąr- 
bininkams būtų ta pati velnia
va., , LaGuardia lygiai atsto
vauja kapitalą, kaip ir .demo
kratai su republikonais bei so- 
cialfašistaįs. Ne. vęltui , LaGu
ardia pasiskyrė savo rinkimų 
agitacijos vyriausiu vedėju 
Wm. Chadbourną, turčių cuk
raus trusto advokata.

Tuo tarpu pačiame Brook
lyne matome tokius reginius— 
daugiau kaip 350,000 bedar-

Draugai! Kuomet siunčiate!bi^ tik maža jų dalis tegau- 
pinigus Lietuvių Jaunuolių Na- na Pasa,P^- kun vls mazlna- 
cionaliam Komitetui delei bile 
tikslo, išrašykite čekius ar 
money orderius varde iždinįn-; _ . . , ....
kės A. Jeskevičiutės ir siųski- J™T°
te Liet. Nac. Jaun. Kom 
Ten Eyck Street, Brooklyn, N. 
Y. Nes kuomet siunčiate kitų i 
vardais arba komiteto 
būna visokią keblumų, 
galima juos išmainyti.

A. Jeskevičiutė,

ganizuotus, taip neorganizuo
tus dėtis į vieną raudonųjų 
rinkimų frontą.

Tuo tikslu Brooklyne yra 
šaukiama rinkimų kampani
jos konferencija,, kuri įvyks 
šeštadienį, rugsėjo (Sept.) 16
,d., 3 vai. po pietų, Cenrtal 
Hali, 196 State St., kampas 
Court St.

Konferencijoj bus parink
ta' ir 'nominuota kandidatai į 
Brooklyno valdvietes ir >į Nert 
Yorko miesto tarybą., Kiek
viena lietuvių darbininkų or
ganizacija Brooklyne būtinai 
turi pasiųsti po du ar daugiau 
delegatų į taip švarbią konfe
renciją.

Šaukia Kompartijos
Sekcijos 6, 7, 8, ir 11,

(132 Myrtle Ave., B’klyn)
♦

Dramos Grupės 
Narių Atydai

Draugai, malonėkite visi su
sirinkti “Laisvės” svet., šian
dien. vakare kaip 7:30 vai. 
Nepamirškite dalyvauti, nes šį 
kartą tikrai pradėsime repeti
cijas veikalo “Prie Šviesos.” 
Laikas trumpas, todėl nepra
leiskite šį vakarą.

Sekr.

kėlė $7 į savaitę daugiauš alį- 
gos, pripažino uniją ir atmeL 
tė skundą prieš, pikietus..

Unija dalyvavo vaistinių ko
dekso svarstyme ir patiekė rei
kalavimą, kad . vaistininkams 
būtų nustatyta,' 40 vai. dar-, 
bo savaitė,. $45 į savaitę algos 
registruotiems vaistininkams 
ir $30 į savaitę pradiniams. 

/ Į
J

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)
------------ —^—L------------------ '' .. b ....---------  ----------------------------

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch vagonas, su 

visais naujais įrengimais ir viskas 
nauja. Parduodu todėl, kad reikia 
,atimti jį iš tos vietos, kur daba^ 
j/ra, nęs statoma namas. Kaina že
ma, atsišaukite 'greit.'123-15 South
ern Ave., So.. Jamaica, Y.

‘ ' (204-206)
m . ............................ .. i'iu’ i.................... In...............................................i..

MKDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ; » i 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).1 ■ V r , •

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų'. visoije ligonė, f .

I Valandos: nuo ' 10 ryto iki 10' vakare
Į Nedeliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

113 W. 42nd ST. NEW YORK 
tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*}OO
“OH 1 egzapiinavimas

Vaistininkų Unija, Laimėjo 
Streiką

NEW YORK. — Pereitą sa- 
vaitę Levitan Vaistinė praša
lino du vaistininku. Tuojaus’ 
visi tos vaistinės darbininkai 
sstreikavo, reikalaudami su
grąžinimo prašalintu, darbinin- 
kųįj)ąk,ė|im,0 .algų ,i^ripaži
nimo unijos.

Ponas Levitan, vaistinės sa
vininkas, pabijojęs darbininku 
sol i d aru bi o1/ tūOjaus priėmė 
visus reikalavirhūs: sugrąžino 
prašalintus ’darbininkus, ’ pa*-

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

■ft• f'.-' ''

..............................

|(}t» <-g-? r e—e <—♦« -J)

1 LORIMER RESTAURANT
*31
4)

<j>
į LIETUVIŲ VALGYKLA
<l> ' ‘ '►* Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami
J Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<|>

T SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
<|>

<j> Pabandykite! <|>

| . i SAVININKAI MARČIUKAI
T 417 ’Lorimer Street, “Laisvės” Name

<|>

t Brooklyn, N. Y.W y . M f 1 *• •% *- < ( <|>

Laisvė Gaunama ant 
'Sekančių Stočių

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
b t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 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 antf 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 J 4th Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street
4---------------------- ----- --- J--------;---------------- ;-----------
; ? : < - j ; < ■ i
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KRAUJO. SPECIALISTAS
. . -Gydau ūmia* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų litras kraujo Ir odos
; Padarau iityHtnmi1 kraujo ir ilapurao 

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

New York, J/. Y.
Valandos Priimtino:

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

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

JONAS
512 Marion St.,

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-Špinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

i Pranešame, kad mūsų kainos yia 
; ■ žymiai nupigintos ant visko. - 
Plaukų Kirpimas Moterims. Taip- 
gi Finger Wave Arba Marcei 35c< 

; Permanent ..^rąvps ąup..$5,00 iki 
: $9.00, i i Pąt0rtąwųąs; jięaįajaųsios 
! maddlty mėtų. ; , j, ■ r 
! Vytams nukerpame* patikus ir 
japskutame barzdas už 50c, vai- 
į kams plaukų nuklrpimas 25c.
: Mūsų > darbas ;yra -ąrtistįškas.

.• 11 jj o ■. i

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERYS

Reikalingus partnėrys prie geso- 
lino stoties biznio—“Gas Filing.” 
Statom dvi stotis labai geroje biznio 
vietoje Newarko mieste, tat reikia 
partnerio, nes vienam dvi stotis tin- I 
karnai vesti yra sunku. Aš išmoky- 1 
siu dirbti prie to biznio. Įnešimo 
reikalinga $2000.00. Reikalaujant, 
sutinku įdėlius grąžinti. V. Radžiū
nas, 354 highland Ave., Kearny, N.J.

(205-210)

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.

. ■' ■:'( ■■ •. • ; V -7 
.. ..

Telephone Stagg 2-4409, > ! ''

A. RADZEVIČIUS ;
Llirruvis GftA&)RiitJS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Paršamdau automobilius vestu

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

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. ima; Brooklyne sykiu su New 
Yorku išmetama iš namų po 
20,000 bedarbių šeimynų per 

> užsi- 
46 mokėt už pastogę. Negrai ir 

1 ateiviai bedarbiai yra diskri- 
minuojami, niekinami ir 

vardu skriaudžiami. Pavieniams be- 
nakol darbiams visiškai nėra pašal- 

i pos. Sulig paties sveikatos 
i komisionieriąus raporto, dar- 
! bininkų vaikų nedavalgymas 
! (arba laipsniškas badavimas) 
pakilo 36 nuošimčiais augš-

IŠRANDAVOITMAI
P A S I R A N PAVOJA forniŠiūotas 

kambarys vienai ar dviem ypatom, 
norint galima pagaminti ir valgį. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 881—3rd 
Ave., Brooklyn, N. Y., vienais trepais 
į viršų.

JQOQtJQfMJt JO* MJtlOC KJOOt

(205-207)

Ižd.

Valdininką Algos ir ; i 
Bankierių Paskola (

, NĘW YORK. — Miesto vai-, 
saugota elektriniai^ skambu-! dybąi yra duodama sumany- 
čiais, duodančiais signalą, kad maį numušt ajderrpanams al- 
fiMHoyį iJlčSfkas. Pats OvĄtyigą nvę'$6,00b. iki JOOQ per 
to negalėjo girdėti, bet pdliči- metus., Ąiš|cu jog tie poliii-
ja*7Š»ii*dd ir jį arėš|avd

Graftas iš Ex-Kareiviy
., Prie orlaivių stoties Mitchell 
Field p L. I.,'dirba tam'tikras 
skaičius ex-kareivių. • Ąlgą 
moka valdžia; bet kontrakto- 
riai privertė kiekvieną darbi
ninką duoti, jiems po $3 ik) 
$6 kyšių per savaitę. Kas ne
davė, laivo iš darbo išMe'staą.J 
Del to grafto dabar prasidėjo 
tardymas Nassau pavieto teis
inio

Išvogė 100 Siutų
MITCHELL FIELD, L. I.—* 

Areštavo J. Udskį ir J. Mitch- 
ellį už išvogimą 10(7 vyriškų 
garnitorių iŠ W. B. Kaplan 
krautuvės.

čįau. lyginant su 1927 metais, f . 
Darbjninkų kūdikių mirimai 
nuo 1929 mietų iki 1932 pa
kilo ^136 nuošimčiais augš-1 
čiau. O valdžioj sėdinti bur
žujų politikieriai dirba planus, 
kurie'dkr labiau apsunkintų 
darbihitiką, Italji1 &ntai r įvesti 
miestinius taksus ;ant kiekviė- 
rio krautuvėš perkamo daikto, 
pakelti kainą važinėjimo po
žeminiais gelžkeliais ir ’gatve- 
kariais ir tt. •. ...

Socialistų gi Partija1 ir1 Am
erikos Darbo Federacija Įtik 
užgiria pavergiančią NRA po
litiką, išvieh su bosais eina 
delei streikų sutaikymo (lau
žymo), drauge veda karą 
prieš kovojančias darbo -uni
jas ir tt.

Vien Komunistų Partija tu
ri teisingą programą ir kovos < 
pldnus delei palengvinimo be-1 
darbiams ir dirbantiems, prieš: 
uždarbių kapojimus, prieš at
eivių ir negrų skrt&udap. Ir 
Kompartija ne tik kalba, bet 
dąrjbpis ejpa priękyjeJjpvų užį 
pągennimą darbininkams būk* Į 
_ > - 5 ■ ■

PASIRANDAVOJA 5 gražūs gyve
nimui kambariai su visais paran- 

kumais ir labąi patogi gyvenimui 
vieta. Randa,* tik $25.00. Kreipki
tės: 976 E. 96th St., Canarsie, N.Y(* 

(205-207)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

4Ąi$ku, jog; tie politi- 
kieriAf, rhiesto tarybos nariai, 
niekur kitur negalėtų pasida
ryt nei dviejų tūkstančių algos 
per’metus,--—sprendžiant sulig 
jų gabumų ir’mbkslo. 
ę $et nieko dar nesakoma 
apie numušimą algos majorui, 
kuris gauna $40,000 per me
tus, nei komi sionieriams, 
imąntiems po $25,000,iki $35,-j 
000, neskaitant kyšių.

Miesto valdyba, kaip jau 
buvo minėta, prašo iš Wall 
Stryto bankierių $34,500,000 
naujos paskolos. -Bankieriai 
prie kiekvienos pirmesnės pa
skolos reikalavo apkapoti al
gas tūkstančiams mieso darbi
ninkų 4r ttarnautojų, griežtai 
sumažinti pašalpą bedar
biams; bet iki šidl jie* nieko 
nesakj^davo prieš beprotiškai ’ 
dideles ^Igas augštesniųjų vai- les. Sykiu Kompartija šaukia > 
dininkų. | visus darbo žmones, kaip or-1

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PATRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

' > ' ! Brooklyn, iN. Y. '
' - 4 ‘ X-Spindulių iDiagnoza ■ , f \ 
r . i Gazo Anestetiką ( ,

, , Valandos: nuo 9 yjrtb , 
iki 8 vai. vakare ' 

Penktadieniais lit šventadieniais 
tik (susitarus

Graborius (Undertaker)
> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzairtuoja ir laidoja’numirusius 
m ant visokių, kapinių;, pąrsamdo au

tomobilius ir ketintas. veselijoms, 
krikštynoms ’ it” pasivallnėjimam^.*

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N, Y.

NOTARY 
PUBLIC

INC

d

MATHEW P- SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O K i U S 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA^. SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PAFVEŽAM IŠ VlSUtŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJA! j PAGALBAI AM^ULANSlNį , AUTOMOBILIŲ, 
tfudlUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS’ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETA, SAVO 

t Į MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
’ visais'tais Reikalais kreipkitės lmus, o mes ' 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
1 mūšų Raštinė awara dieną, ir naktį, mūsų 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

TEL. STAGG 
2-5043

' Evergreen17-8738 Evergreęn 7-1643
K *1 į '' *» j >

Lietuviai Meisteriai-Budavoto  jai
Alex & Urbaitės

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
tųs| sudedame duris ir įdedatne sie
tas (Greens) j duris, langus ir 
porčius Dengiame1 stogus visokiems 
namams / } ,
51 Mėserole Street ’1 , ( 188 South 3rd Street ,

.. Brooklyn, N. Y. / Brooklyn, N. Y.

V




