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KRISLAI
’“NRA”.
Streikai.
Karo Stovis.
Monopolizacija.

Rašo V. LIENIUS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

šiuo tarpu kapitalistų didla- 
piuose pirmi puslapiai užpildyti 
apie “NRA” (National Recov-, 
ery Act), šio akto iniciatoriai ■1 °* 
su Rooseveltu priešakyj kasdie-1 
ną kepa kodeksus ir bendrai su , 
pramonės didžiaisiais magna
tais praveda gyveniman, sykiu 
sukeldami didelį alasą didla-. 
jpiuose ir per radio, kad dabar 
tai jau tikrai pramonė taps at- 
steigta ir “prosperity” jau čia 
pat. Net ir skaitlines paduo
da, kad iki kalėdų 5 milionai 
darbininkų bedarbių bus paim-j 
ta darban ir t. t.

Kol dar tik rašė, kalbėjo apie 
tAi, nebuvo pravedama gyveni- 
man tie kodeksai, daugelis dar
bininkų buvo sužavėti, manė, 
kad ištik rų jų bus gyvenimas pa
lengvintas ir kad būk Roosevel- 
tas ne juokais ima kapitalistus 
už pakarpos. Gi praktikoje 
tuojaus pasirodė, kad kaip tik

* atbulai yra. Pėdės maišelyje 
ne tik kad nepadaugėjo skaitli
nė, bet net sumažėjo, o tuo pa- j 
čiu 
pašoko augštyn. 
kiai, 1 
pažadai su praktika visai nesu
tinka ir čia niekas kitas, kaip 
tik dar viena eilinė prigavystė, 
tik gražiau apipuošta.

kareiviai Nušovė Mainierį
SIUSKIT PASVEIKINIMUS K. PARTIJAI 50,000 Pieno Farmeriiį Ren 

giasi prie Streiko j i
ALDLD 2-ras Apskr. Sveikina K. Partiją su $10.00 Auka

Per 14 metų savo gyvavi- sveikina Komunistų Partiją 
mo Komunistų Partija įro
do, jog ji stovi pirmose ei
lėse visų Amerikos darbi
ninkų klasės kovų. Jos or
ganizatoriai ir spauda mili- 
tantiškni veikia visuose di- 

iu kartu gyvenimo produktai | džiuosiuose ir mažesniuose 
Pasirodė aiš- darbininkų streikuose; jos 

kad tie gražiai nupiešti pajėgomis tapo išvystyta 
kova už greitą pagelba be
darbiams; Komunistų Par- ’kovoti už issiliuosavimą dar- Į toją valdžią, 
tijos triūsu ir iniciatyva bu-; įninku klases iš kapitalisti-1 
vo išvystyta kova bedarbių I n^s versy°s- 
už apdraudą, eks-kareivių

ROCHESTER, N. Y. — 
50,000 farmerių, pristatan
čių pieną, rengiasi prie 
streiko. Streikas apims vi
są augštutinę New Yorko 
valstijos dalį. Visoki graf- 
teriai veik dykai superka 
nuo farmerių pieną, o de-^

Arėtas prieš 35 00(| MAINIERIŲ STRE1KU0JA-KAR- 
Y.k,e,,S F-ps j EĮVJAI ŠAĮJDV ( pIKĮĮ;TU0T0JU™ ■'

kova už greitą pagelbą be-

14-kos metų sukaktuvėmis,
1 kaipo vadą Amerikos darbi
ninkų klasės jos aštriose ko
vose su parazitų klase ir tie
kia $10 materialės paramos.
Mes šaukiame visus šio
Apskričio kuopų narius ir' šimteriopai už jį atlupa nuo 
visus lietuvius darbininkus i'miestų gyventojų. Taigi 
stoti į Komunistų Partiją ■ farmeriai ir rengiasi kovon 
ir, sulig jos vedama linija, 1 prieš grafterius ir jų globo-

BUENOS AIRES.—Prie
plaukų, fabrikų ir išvežioto- -B. . v . .. o .. nl • i • r • v-i 
jai darbininkai paskelbė Minkštos Anglies Streikas riečiasi kaip Liepsna, lukstan- 
streiką prieš Vokietijos fa-1 
šistus veteranus, kurie at
plaukė į šį miestą. Tuom 
pat kartu Argentinos fašis
tai šaukė savo jėgas į prie
plauką ir grūmojo išnaikinti 
visus komunistus.

čiais Darbininkai Dedasi priė Streiko. Grūmoja Plieno 
Industrijos Streikas. Kareiviai Šaudo į Streikuojančius 
Mainierius. Vienas Darbininkas Nušautas ir Desėtkai 
Sužeistų. Ateikime Mainieriams j Pagelbą

Protestai prieš Žudytojus

matome 
streikų, 
audėjai

Gelžkeliečiai taip 
nuo siūlomo jiems 
Galima laukti ir 

išstojimo, jei bosai

pat 
ko- 
ten
ne-

Todėl šiandien mes 
visoj šalyje visą eilę 
Streikuoja mainieriai, 
ir tt. ištisoj eilėj miestų mies’ 
telių. 
purtosi 
dekso. 
griežto
padarys nusileidimų, šiuo gi 
tarpu įžymiausią kovoje vietą 
užima mainieriai. Kovoja prieš 
panaikinimą matmenų unijos ir 
už geresnes sąlygas. Fayette 
apskrityj, P e n n s y 1 v anijoj, 
Brownsville apielinkėj streikuo
ja apie 16 tūkstančių mainie- 
rių. Visa streiko laužymo ma
šina užkinkyta.

T . • T v tt i 2,000 Apsiavy Darbi-Lai gyvuoja J. V. Komu-7 r 
už bonus ir farmerių apsi- nistų Partija!
gynimui nuo plėšrių bankie- 
rių ir trusto pavidale nacio- 
naliais maršais į Washing- 
toną ir griežtais protestais 
prie legislatūros buto; Kom
partijos veikimu išbudavo- 
tas rimtas judėjimas už pa- 
liuosavimą Tom Mooney, už 
gyvybę Scottšbiro! jaunuo
liams ir laisvę visiėms poli
ciniams kaliniams, i ‘

Šiuom tarpu svarbiausios 
Komunistų Partijos veda
mos kovos yra: prieš grę
siantį naują pasaulinį karą, 
—apgynimas Sovietų Sąjun
gos nuo imperialistų kėsini-

ninku Paskelbė Streiką
BOSTON, Mass. — 2,000 

darbininkų, dirbančių prie
Lai gyvuoja Komunistų

Internacionalas!
Lai gyvuoja Darbininkų apsiavų gaminimo Chelsea,

. ■« « • « 4 z-j • • 11 lt z'i n 4- l-rr ■< •»'-x 4-1 r'* Ir I

"įvyko kruvinų susikirtimų 
tarpe streikierių ir mušeikų. 
Kuomet gubernatorius Pinchot 
pamatė, kad jo šerifai nebe- ... . . . ,
atsilaiko, paskelbė ten karo sto- m0S1. P1?6™ Ir u8nlm | 
vį ir pasiuntė 300 nacionalės naikinti; išvystymas galin- 

iki gos kovos už apdraudą be
darbėje, senatvėje pensija 
darbininkams; kova prieš 
Roosevelto fašistinį, karo ir 
vergijos “Recovery Act”; 
kova prieš terorizavimą po
litinių kalinių Vokietijoje ir 
visame buržuaziniame pa
saulyje.

ALDLD 2-ras Apskritys

Respublika-Sovietų Sąjun
ga!

ALDLD 2-ro Apskričio
Valdyba. ..
Mes kvięčjame višūą dar

bininkus prie'prisidėjimo su 
pasveikinimais, ir finansine 
parama. Visoms darbinin
kų organizacijoms yra iš
siuntinėta specialės blankos 
rinkimui pasveikinimų.

Mass., miestelyje, paskelbė 
streiką prieš išnaudotojus. 
Darbininkai masiniai ir ko
vingai pikietuojat -.fabrikus. 
Bostone yra 7,000 apsiavų 
gaminimo darbininkų ir jie 
laiko susirinkimus, kur 
svarstoma pjanas paskelbi
mui streiko. Darbininkų 
darbo sąlygos sunkios, algos 
mažos, o gyvenimas neišpa
sakytai brangsta.

LONDON. — Prasidėjo 
dideli darbininkų protestai 
prieš Anglijos imperialistus, 
kurie iš karo orlaivių bom
barduoja Indijoje valstie
čius ir degina jų namus. 
Anglijos Imperialistai Indi
joje užlaiko kelis šimtus or
laivių ir indusų sukilimus 
malšina, sunaikindami juos 
ir jų namus iš ’oro.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
San Francisco, Cal. — Se

natoriaus Jbnhson sūnus 
nusišovė savo namuose skai
tymo kambaryje. Jis buvo 
43 metų amžiaus ir buvęs 
karininkas.

JAPONIJA ATVIRAI RENGIAS KARAN
gvardijos, apginkluotos 
dantų “atsteigti” tvarką. Reiš
kia durtuvo pagelba bus ver
čiami mainieriai priimti NRA 
kodeksą. žinoma, kapitalisti
niai didlapiai nerašys, kad tai 
yra siunčiama gvardija prave- 
dimui kodekso mainieriam, bet 
rašo, kad ten “riaušės” ir |p., 
tačiau tas fakto neatmaino. Mes 
privalome išmokti skaityti tar
pe eilučių, skaitydami kapitalis
tinę spaudą. Kapitalistiniai 
plunksnabraižos gana sugabiai 
pajėgia pridengti faktus su ša
lies konstitucija ir vėliava, bet
pro šią priedangą visuomet ky-. bus nustumti į proletarų eiles, 
šo durtuvas.

TOKIO.—Imperialistinės nį karo laivyną už Anglijos 
Japonijos armijos reikalų ar^a Jungtinių Valstijų. Su- 
ministeris ir karo laivyno. prantama, kiti imperialistai
vadai įteikė Japonijos val
džiai reikalavimą, kad val
džia paskirtų ’ karo reika
lais dar 1,240,000,000 jenų 
arba $347,000,000, kas suda
ro, kad ant 45 nuošimčių tu-

nepasiduos ir prasidės bai
sus karo laivų budavojimo 
lenktyniavimas, kas neiš
vengiamai atves prie karo. 
Darbininkų pareiga reika
lauti, kad visi pinigai ski-

Peiping. — 4,000 žuvo chi- 
niečių Hwanchung dist- 
,rikte nuo išsiliejusių upių. 
Išsiliejimai labai daug gy
vasčių nuneša Chinijoje.

PI T T S B URGH, Pa. —; rius, šautuvus, durtuvus, aš- 
Minkštos anglies mainierių i arų bombas ir kitus gink- 
streikas plečiasi, kaip lieps- j jus< Mainieriai ginasi su 

Streikas apima ąpskri- page]ba akmenu h, pJy { 
Allegheny, 24 valandas laiko 40 mainie-

’ i rių ir 3 šerifai sužeista. Net 
. | kapitalistinė spauda pripa- 
- • į žįsta kad kruviniausi puoli

mai ant mainierių nuo 1922 
metų. Mainieriams gelbsti 
jų moterys ir vaikučiai ko- „ 
voti už duoną ir geresnes 
darbo sąlygas.

Visa eilė nauju lokalų lai
ko susirinkimus ir stoja už 
streiką. Viešpataujanti kla
sė bijosi, kad šis streikas 
neapimtų visą vakarinę . 
Pennsylvanijos dalįj Sako-- • 
ma, kad plieno darbininkai 
taipgi rengiasi skelbti strei
ką. Green apskrityje 3,000 
mainierių demonstravo. Gu
bernatorius Pinchot ir ge
nerolas Shanon, kuris dabar 
komanduoja kareivius prieš 
mainierius, derasi, kad dar 
pasiųsti į streiko sritį 17,- 
000 Nacionalės Gvardijos 
kareivių. Darbininkai lai
kos tvirtai ir renkia eilinių 
narių komitetus.

na. 
čius Fayette, . 
Westmorland, Washingtan, 
Slierfield ir Indiana. 35,000 į 
mainierių jau streikuoja,! 
nauji lokalai prisideda prie; 
streiko. Lokalai UMW uni- • 
jos 2, 3, 4 ir 8 nubalsavo | 
streikuoti. Eiliniai mainie
riai priverčia savo vadus 
skelbti streiką. Nepakelia
mos darbo sąlygos ir vergiš
kos algos privertė sunkaus 
darbo darbininkus^ sukilti 
prieš išnaudojimą. , • .

Viešpataujanti klasė, su 
Roosevelto užgyrimu ir po 
komanda Penn. gubernato
riaus Pinchot, pasiuntė 
prieš mainierius Nacionalę 
Gvardiją. Kareiviai atlieka 
budelių rolę. Fayette ap
skrityje prie Colonial Mine 
No. 3 kareiviai nušovė mai
nierį Louis Padorskį, 38 me
tų darbininką. Dar 
trys kiti susirėmimai 
j ančių mainierių su 
luotomis jėgomis, 
mainierius naudoja revolve-

įvyko 
kovo- 
gink- 
Prieš
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ri būti pakelta karo išlai-1 *aarni karo reikalams tuo- 
dos. • Jau pereitais metais jaus būtų perduoti bedarbių 
Japonijos iždas turėjo $280,- šelpimui.
000,000 deficito, o dabar dar j 
daugiau pakils. Bet imne-' 

nes j°k|u būdu negalės kompe- rjajįs£aį rengiasi atvirai ka- 
ticijoje atsilaikyti prieš didžią- 
sias-. rykles.! Trumpai, >bus pa-- raP‘ , ( : . • , < ■

$21,000,000 jie i paskyrė 
modernizavimui šarvuočių 

i “Nagato” ir j “Mutp”, ’beit 
i karo orlaivių vežėjų “Kagą”;
I ir '“Akagi”. Reikalauja bu- 

darbininkų į kovą, h Tal ve ką reiškia tos trys rai- j Javoti dar du kreizerius po 
dės “NRA”. 1
niai linkui fašizmo čia Ame-! 
rikoj. ' .
Mussolinis Italijoj 1922 metais. 
Visi žinome, ką suteikė darbi
ninkams fašizmas Italijoj, o da
bartiniu laiku Vokietijoj, arba 
bei toj pačioj Lietuvoj, tai di- 
džiausį pavergimą ir priespau
dą. Jei taip, tai ar mes priim
sime tą patį ir šioj šalyj pasy
viai? Organizuoti darbininkai 
kovoja prieš tai. Komunistų 
Partija šaukia mus į kovą prieš 
tai. Dar; nevėlu., Mūsų jėga 
glūdi organizacijoje. Pavie
niais nieko neatsieksime. ,

°big sock on the nose”, jei ne
pildys bei atsisakys priimti siū
lomo kodekso. Kitais žodžiais

Camden, N. J. — 1,500 
moterų ir merginų darbinin
kių cigarų fabrike sustrei
kavo, reikalaudamos 35 va
landų į savaitę ir $14.00 al
gos. Pirmiau jos dirbo nuo 
šmotų.

šis Roosevejto planas per
NRA dar turi irj kitą tikslą. I skubinta žingsniai mpnopoliza-i 
tai panaikinimą unijų ir abelnai . vimui pramonės ir paskaįdini- 
darbininkų organizacijas. Pin- mo įmonių į rankas dar mažės 
choto pasiuntimas gvardijos į nio skaičiaus kapitalistų.
mainų sritį aiškiai tą parodo. I ‘_____
Tai yra tiesioginis valdžios iš-J} 
šaukimas
Kapitalistai nieko kito taip ne
bijo, kaip organizuotų darbi
ninkų, todėl ir pasimojo už
gniaužti juos, kol dar nėra taip 
stipriai organizuoti. Tas paro
do, kaip svarbu darbininkams 
organizuotis į kovingas unijas 
—revoliucines organizacijas.

Tai pirmi zings- g 599 tonų įtalpos ir du or
iniu rasizmo čia Ame-!. . . . • v_. U m non ±. Lyginai taip pat elgėsi vezejUsĄ.0 10,000 to-

Buenos Aires. — Italijos

Anglija Išvaro Sov.
Sąjungos Priešą

LONDON. — Amerikonas 
majoras F. Pease, kuris pat-1 
sai pasiskelbė komandie- 
rium “Tarptautinio Legiono

Rooseveltas Planuoja 
' Karą prieš Vagius

valdžia perkasi labai daug Kovai. prieš Komunistus ,
ihėsos iš Argentinos, 
tam padarė net specialę su
tartį su Argentina. 1 ■■ ‘u f .

NRA, apart pasimojimo ant 
darbininkų klasės,' panaikinimo 
unijų ir sumilitarizavimo visos 
pramonės, turi dar vieną ypa
tybę. Generolas Johnsonas, vy-- 
riausias diriguotojas atvirai pa-, 
sakė, kad tie smulkių įmonių 
savininkėliai ir biznierėliai gaus

nų įtalpos, taipgi 14 naikin
tojų, po 1,400 tonų įtalpos, 
6 submarinus, 1 minininką 
ir 36 kitokius karo laivus.

Japonijos imperialistai sa
ko, kad tai jų atsakymas į 
Jungtinių Valstijų imperia
listų su Rooseveltu prieša
ky je budavojimą karo laiyy- 
no. Japonija pasitraukė iš 
Tautų Lygos ir dabar ren
giasi išsibudavoti galinges-

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas. planuoja paskelbti 
karą žmonių vagims (“kid- 
naperiams”), kurie paskuti
niu laiku tiek įsidrąsino ir 
neduoda milionieriaųis ra
mumo. Nesenai vagys už 
$40,000 paleido milionieriu- 
ką 0‘Connell; vėliaus už 
$75,000 paleido milionierių 
C. F. Urchel, už kurio išpir
kimą iškarto reikalavo net 
$500,000. Milionieriai netu
ri ramumo ir patsai Roose- 
veltas rimtai susidomėjo ko
va prieš žmonių vagis. Var
giai jis galės ką nors pada
ryti.

Danijos Socialistai Fašistų' 
Pagelbininkai ,

Vokietijos Fašistai.
Žudo Komunistus

HAMBURG. — Kitoje pu
sėje Elba upės, miestelyje 
Altona, fašistai nužudė ke
turis komunistus: August. 
Luettke, Kari Wolff> Bruno 
Techa ir Walter MueUėr. 
Juos kaltino, kad laike1 fa
šistų užpuolimo 1932 metais 
jie nudėjo vieną fašistą..

Berlyne areštavo 46 ko
munistus ir išvarė į koncen
tracijos logerį, kurie dalino

ji i gavo įsakymą, kad jis turi 
i aplėisti Angliją. Pasirodo/ 
kad jis turi Vokietijos fašis
tų instrukcijas ir dirbo tam, 
>kad vėl pabloginus ryšius 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos. Anglijos viešpa
taujanti klasė jau gavo pa- prieškarinius lapelius. Er

furte areštavo vieną komu
nistą. Iserlohn mieste are
štavo 17 komunistų ir d. 
Victor Blomken, 26 metų < 
darbininką, nušovė. Lue- 
becke areštavo du komunis
tus, buvusius Reichstago na
rius. Po visą Vokietiją lie
jasi darbininkų kraujas^ 
Fašistai vis daugiau dūksta.

COPENHAGEN, Daniją
Danijos teisių ministeris kimas ryšių su SSSR, ir to- 
Stauning, socialistas, pa- del tą elementą išvaro lau- 
siuntė vokietį komunistą kan.
Funke, 50 metų amžiaus 
darbininką, atgal į kruvinas; 
Hitlerio rankas.
jis ketino tą darbininką iš
leisti į Sovietų Sąjungą, bet 
.vėliau atsisakė duoti leidi
mą. Tas draugas buvo pa
bėgęs nuo Vokietijos fašis
tų, bet socialistas ministeris 
vėl jį atiduoda į fašistų ran
kas. •' 1 ' • ■ '

mok<‘£ ką jai reiškia nutrau-

; . Frackville, Pa.—900 mar- 
Pirmiau j škinių siuvėjų Bob Shirt

Co. sustreikavo ir reikalau
ja 35 valandų savaitės ir 
$15.00 algos.

Bombay. — Indijos vai- Paryžius. — Francija, ūž- 
džia palįuosavo M. Gandhi, grobus septynes Chinijoš 
Mat, imperialistai nemato salas, paverčia jas į orlaivių 
jokio pavojaus jo veikime, ir submarinų bazes.

Paryžius. — Francija, ūž
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RENEGATAI PRADEDA KOVĄ IR 
Į PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Todel, girdi, “nėra jokio pa
teisinimo joms (Jungtinėms 
Valstijoms) neturėti santi- 

I kių su Maskva”.
Jau nebe pirmu sykiu ši

tas menševikų ricierius So- 
I vietų valdžią stato ant vie- 
mos lygumos su kruvinomis 

Mussolinio ir 
Ir juo toliau, tuo

ĮVAIRUS DALYKAI VAIKŲ DARBAS ŠIOJE SISTEMOJE
c ' L' '■ : I i! !', l 1 r-T I ? i •

Irgi Kur i j ozas. — Žmonės Bonia D. - D. 'BVomley '“ciir- ‘priimta, kiti—atmesta; Am
paprastai mano, kad van
duo visuomet-sušąlą iš vir- 
šaus. Bet tas netiesa, šal
tuose kraštuose labai tan
kiai bėgančių upelių vanduo 
pradeda šalti nuo dugno, išim^ai v. . I aiškuąpacios.

f ' ) < ’ » 7 ;
į 1 ♦ Į ' * . • i > f.:

kiti--atmesta; Amė^ • ’ **

Kode! Kunigai Neiškratė 
Savo Pilny Kišenių?

Chicagos “Drauge” (lie
pos 29 d.) randame apgaile
stavimą Dariaus ir Girėno 
likimo. Kaip menševikų 
“Naujienos”, taip “Drau
gas” kalnus verčia ant liau
dies. Niekina ją, kad jinai valdžiomis 
nesudėjo kelių tūkstančių Hitlerio. . 
dolerių. Girdi, sudėta “vos niekinimas ir šmeižimas So
ne vos Su virš $6,000.” Ir 
tie šeši tūkstančiai buvo su
dėta per darbininkus, kurie 
buvo pagauti patriotinės 
agitacijos. Kunigai ir da
vatkos tik komitetus turėjo 
ir juos kontroliavo, o dar
bo žmonės sudėjo pinigus.

“Draugas” šaukia: “Ar . . v
mes tiek tegalėjom? Oi, ne! Socialistai UZ Roosevelto 
Mes jiems galėjome iš aukso Vergijos Programą 
lėktuvą nukalti ir išsiųsti.” 
Pasakyta teisybė visa bur
na. Kunigai turi tiek pini
gų, jog galėjo lėktuvą iš | 
aukso nukalti, J 
nieko, o tik apgaudinėjo pa
rapijomis patriotiniu blofu. 
Atminkite, darbininkai pa- 
rapijonai, kad jūsų kunigai 

. i turi pilnus kišenius aukso, 
stot ir prieš Sovietų valdžią ii Bolševikų laitiją, atvi-; ^uomeį jQS vaikštinėjate be 
rai imdami savo globon panašius į Riazanova menševi- į jar^0 Ruomet jūsų šeimy- 
kus. Jie rašo Čia jau tiesiog !apiei “begėdiškus, antikoj- n()S ngįurį k0 pavalgyti.

Atvirai išstoti prieš Sovietų Sąjungą jie da nedrįsta^ 
bet vis, dažniau prądeda rašyt aįde ją, kaip, tikri jos prie-, 
šai. Tąip darė seniau’Baltrušaičio “Aidas”, taip daro da
bar renegatų “Nauj. Gadynė”. Pasiskaitykit tik, > ką ji 
rašo Nb* 18 apie žinomą menševiką, prisišliejusį.kurį lai
ką priČ Bolševikų Partijos, Riazanova. Ji rašo, paskui 
renegato Lovestohd ‘“Workers Age”, kad ■ Riazanovas, 
“veikiausia žymiausias matksininkas visam pasaulyj”, 
numiręs Saratove, kur jį be jokios rimtos kaltės ištrėmus 
Sovietų^valdžia. “Gi sabotažpinkai inžinieriai, Ramzinas 
ir kiti,t nors nuteisti sulyg jų palių prisipažinimo, šian
dien vol Sovietų tarnyboje!” “Nėra:, girdi, reikalo sutik
ti su kbkia nors opozicine tendencija VKP (b), kad pro
testuok prieš tokias begėdiškas ir anti-bolševikiškas me
todas, ’kokiais vartoja partijos vadovybė savo kovoje 
prieš jps... ” Padavusi šituos menševikiškus Riazanovo 
garbinamus ir Sovietų valdžios ir Bolševikų Partijos nie- 
kinimiis, “N. G.” veidmainingai klausia: “Kažin, argi 
teisybę kad Riazanovas numarintas ištrėmime, o sabo- 
tažninkai inžinieriai vėl turi vietas Sovietų tarnyboje?”

Žinoma, čia ne tame dalykas, kad Riazanovas visiškai 
ir nemano da mirti, o tamę, kad renegatai jau aiškiai ima ■

vietų Sąjungos pas Grigaitį 
auga. Tas sugedusio proto 
žmogus negali atleisti bolše
vikams, kam jie nuvertė iš
naudotojų viešpatavimą ir 
įsteigė darbininkų ir vals

tiečių valdžią.

Nereikia manyti, jog tik 
lietuviški menševikai nuėjo 

i talkon pas Roosevelto val- 
bet nedavė i džią‘ Socialistų Partijos 
ndinnin anglišką spauda taip pat pa-

ševikiškus” Sovietų valdžios metodus. Kas, jei ne So
vietų Saldžios priešai taip gali rašyt. Ir tai mes mato
me nestik minėtame “N. Gad.” ųdmeryj. 1 1 ' . Kaip Eina SSSR Komunistų

“N. ’Gadynės’- -No. -22 Valonis rašo, kad dabar .esą So- Partijos Valymas? 
esąs—Stalingrado vard'ašl Į Kam i jis į Stalino; vardu pąyą- Liepos. Įjotos _ — _ ... - . « • i»<»Tr/lnT n rl c
vietų Sąjungoj yra' tveriami... dievai. To pavyzdys

dintasX Tai esą “ekstremistinių komunizmo ligonių” 
darba^J savo rūšies dievų jįešl^ojimas”, “stabų-balvonų 
statynįras..ka£ čia* ąr \i^.e merjsqvijrif^fe’ Sovdętiį 
Sąjungas niekinimasr Ka^Vga# lyginti* buvusio fcariemo 
pavadjįįjimą Stalingradu su stabų-balvonų statymu? Tik 
aišku^,’įovietų4valdžios‘ 1^ VKP (b) .priešas.,- h t-

LabSi- nepatifikk renegatams ii r -tas, įęad Kamenevas ir 
Zinovievas vėl-prašosi priimti juos į partiją,'kad jie pa
rašė uostus, nuodugniai kritikuodami savo klaidas. Tie 
jų raštai ... _ * * ~ \
veidmainystė. Girdi, “drąsiai galimą sakyt, kad jų valią 
sulaužė ne įsitikinimas; kad nevalia kritikuot Staliną, o 
represinė atmosfera, kokioj atsirado išmestieji už par- 
tijos sjįęnų...” Be abejonės, šitas jų raštas kalba ne 
tiek ąįrie Kamenevo ir Zinovjevo naują veidmainystę, 
kiek ąpie Amerikos renegatų dabartinį nusistatymą: jie 
prileidžia, kad tik veidmainiaudami galėtų jie panašų raš
tą parašyt ir savo klaidas pripažint. Tai turi atsimint 
Amerikos draugai, jei kuomet nors vienas ar kitas iš 
dabartinių Amerikos renegatų vadų paduotų kokį nors 
pareišKimą su savo klaidų neva pripažinimu. Tik įsitiki
nus, k^d neveidmainiąųdami savo pareiškimus rašo įvai
rus oįi^zicionieriai, o juo labiau renegatų vadai, galima 
jie pr$įnt į partiją. Taip ir daro Sovietų Sąjungos Bol- masėmis. 
ševikų;;!Partija. Bet tai baisiai nepatinka Amerikos rė-| --------
negatiihs, kurie turi grynai menševikišką supratimą apie „ « -i p . c j: 
Kompartiją,—kad ten galį-tilpti visokių nusistatymų irOlO ollgeaiinaS
žmont^ dargi nieko* bendro netUrintieji. su revoliuciniu < ~ 
marksį^mu ir leninizmu. Aiškus daiktas, > kad tie, kaš kiek he blogesnė už MusSo- 
turi tefeį menševikišką. ntisistątymą apfe .Kompartiją, ne 
gali s£įi rasti joje vietos.. Ą

Ii. t < U i ’ t

“išpažintis”, anot renegatų, tai esanti nauja jų

; V. įKąpsąikas.

d Lu L

Į Užvirė Kova Visų Stiklo 
Di^ituvių Darbininkų

Išgir^p Tygart Valley Kom- 
panijosMiarbininkai, kad Ha
zel A tins darbininkai eina į 
streiką^! reikalauja daugiau 
algos; !£ai ir Tygart Valley 
darbiniftk ai vieną dieną susi
rašė ir“£asiuntė komitetą pa
duot reflfltalavimus savo b'o&am. 
Kada jįjjp nunešė, ko nori, 
tai superintendentas iuos išvi
jo laultah.

Sugrįžo pas darbininkus kN 
Tnitetaslppasakė, kad juos iŠ^ 

, Vijo; td3į darbininkai tą pficią 
• minutę įjnetė darbą ir išėjo j 
? streiką *$<-1 pjrjp. Hazęl. ,dąr- 
i, blninkų? ‘jie** išėjo sUeikamlž

vai. dieną, o jAtias o
vai. .vakare, ir sUsiviehljo vie
ni sūį kįtais. į ?,

.Tjk vieną dieną* ^streika
vo,‘ ir bosai pakėlę Vyram po- 
5 centus, o mdteffrn po 2 ir 
pusę cento į valandą. Bė| dar
bininkai atmetė tokį pakėlimą 
ir pasakė: mes neisim į dirb
tuve, kol gausim, ko mes rei
kalaujame—vyram po 60 cen
tų į valandą, o moterim po 50 
centų.

Mato, kad čia ne juokai; 
(tai miesto majoras Bob Grif- 
Įfits pasidarė streikierių “draū- 
Igas;” pasakė gerą “spyčių 
<0. girdi, *esu su jumis, strei- 
kieriai; aš neduosiu daugiau 
policijos ir neleisiu iš, kitur 
vežti skebų į. šį miestą, , nes ir 
ei# fcarfa yra darbininkų. r Į •

priimta, 
rent History” žurnale rašo apie Į r'ikos kapitalistai visuomet su- 
vaikų darbą Amerikoj, ši po-Tas priežastis ir būdus palaikyti 
nia save skaito prie* “gerašir-' ir apginti savo reikalus, iifes jie 
džių”, kurioms rūpi “visų^’ ge-'yra valdonais. Todėl tos visos 
rovė. Jinai pradeda: j “Vaikų Komisijos” ir negali iš-

“Nepaisant to, kad jau keturi j gelbėti vaikus iš sunkaus darbo, 
metai praėjo depresijos, yra 
...... j, kad dar tūkstančiai ir 
tūkstančiai jaunamečių vaikų 
dirba fabrikuose ir prakAitaVi- 

Jauna “Dievaitė”.—Katu- 1110 dirbtuv5se. kuomet suaugę
I darbininkai negauna darbb. Kai 
kurios rinkos yra užpildytos pi
giais tavorais tų valstijų, kurio
se vaikų pigus darbas leistina.” 

oficialiai tam tikslui užlai- ’ Tačiaus ne tai poniai išgelbė- 
koma maža mergaitė ir ji ti vaikus iš to sunkaus darbo, 
vadinama “dievaitė.” Ji esti i Jinai mano; kad reikalinga iš- 
išrinkta ir tarnauja tarpe 3! leisti <<geri įstatymai”, kuriais 
ir 6 metu savo amžiaus. Pa-! ]’us, uždl™stas vai]i’J 'darbas- 

, . \ ] tai tuomet ir pranyks jų sam-
skui lenkama kita. Isien- dymas. Apie priežastis vaikų 

, karna ta, kuri pasirodo drą- darbo tokios ponios nekalba. O 
į šiaušia, tai yra, kuri be bai- j jei jos ir kalba, tai tik buržua- 
I mės gali viena pereitiųier di- 
i delį kambarį, kuriame pilna 
pridėta nužudytų bufalų 
galvų.

mandoj tebėra prietarai,kad 
tam tikra pikta dvasia rei
kalauja aukos. Tuo būdu

pagerinimas, fizikiniai
Kai kurie

dymas. Apie priežastis vajkų

si ryžusiai organauja buržu
azijai. štai S. P.xoficialiam 
organe “New Leaderyj” 
(liepoš 29 d.) tūlas partijos 
“čyfas” Cohen begėdiškai 
atvirai kalba už Industrinio 
Atstatymo Aktą ir siūlo 
darbininkams už “socializ
mą”. Jis, nerausdamas iš 
gėdos, pareiškia, kad dabar 
didžiausias pavojus “bandy
me sutrukdyti Akto prave- 
dimą”. : Toliau jis sako: 
“Priimdami prasmę ir dva
sią šio Akto, mes turėsime 
>progą i prieiti arčiausia prie 
to,’ kad industrija tarnaus 
visai tautai, negu kada nors 
yra buvę padaryta ' kurioj 
nors šalyje.”

Vadinasi, bus jau tikras 
“socializmas”, nes visa pra
monė tarnaus lygiai “visai 
tautai”. Nors Industrinio 
Atstatymo Aktas įveda val
džios žandaro nagaikos sis
temą dirbtuvėse, tačiaus po
nas Cohen tvirtina, jog tai 
yra įvedimas “industrinės 
demokratijos.”

Paimkime šios demokra
tijos pavyzdį. Kelios dienos 
atgal Patersono dažų dar-

dienos 
"Pravdbje” 'randame ilgą 
straipsnį apie valymą Ko
munistu Partijos \Maskvos 
organizacijos' Jlfi‘, tam laD 
kui 'buvo perleista per kvo
timą 7,470 narių bei kandi
datų iš dvidešimties dirbtu
vių, Valymdr šluota pusėti
nai smarkiai šluoja netinka
mus elementus. Iš partijos 
išmesta 10 nuoš. narių. Į 
kandidatus pervesta 7 nuoš., 
o į simpatikus iš kandidatų 
pervesta 6.40 nuoš.

“Pravda” nurodo, kad 
partijos valymas nereiškia 
tik prašalinimą netinkamų 
elementų. Valymas taip pat 
yra galingas įrankis parti
jos narių apšvietimui, pa
gilinimui jų žinojimo, pa- 
veiklinimui jų, surišimui jų j bininkai nutarė eiti į strei- 
su darbininkų ir valstiečių ką. Iš Washington© pribu

vo Roosevelto atsiųstas tar
pininkas. Jis varde valdžios 
pareiškė, kad darbdaviai 
“elgiasi labai gražiai”, ir 
jeigu darbininkai neklausys 
jų ir išeis į streiką, tai vi
sos valdžios jėgos bus pa
naudotos prieš darbininkus! 
Cohenui ir visai Socialistų 

j Partijai tas reiškia “indust- 
,Į rinę demokratiją”, “socializ

mą!”

“Stalino valdžia yra nė

linio ir Hitlerio valdžią”, pu
toja ponas Grigaitis ąavo 
“Naujienose” (liepos 29 d.).

? Tai kokis “geras” majoras,4 
eina su darbininkais!

Bet liepos 28 d., 2< vai. po 
pietų kompanija parsitraukė 
iš Washįngtono/,D. C. valdžios 
feikerį; jis paąakė, kad jį čia 
prisiuntė7 generolas Johnson. 
Ir atėję su majoru pasakė 
darbininkams, kad ^eikite ir 
dirbkite, iki valdžia • nustatys 
darbo kainas. Majoras liepė: 
turite eiti dirbti, ba jeigu nei
site, tai aš pasiųsiu daugiau 
policijos, o valdžia atsiųs mili
ciją, ir jūs turėsite eiti dirbti.

Tai rn.ątote, kokis, “geru
mas” majoro ir valdžios— 
laužyti streiką. Darbininkai 
verkia, nenori eiti, bet bijo, 
kad bus priversti. Darbinin
kai turi susiorganizuoti, tik 
tada galėtų atsilaikyti.

• M. .Yanąvičieriej? '.

Savžudžio Paikas Darbas.

Baisusis Badas. — Tarpe 
1790 ir 1792 metų Indijoj 
siautė baisus badas. Tiek 
daug milionų žmonių išmi
rė, kad palaidoti juos nebu
vo kam, nei galima. Taip ir 
palikta krūvos žmonių lavo
nų. Laukai buvo nusėti 
žmonių kaulais daugelyje

Prietarai ir Papratimai.— 
Nigerijoje neleidžiamas pa
laidoti žmogus, kol jo skolos 
nebūna atmokėtos. Tūli Bo
livijos gyventojai “čamoko- 
kos” moterims duoda vie
nos rūšies maistą, o vyrams 
—ki.tos. Sumatros batakai, 
kuomet labai 'pasęsta, praš'o 

[savo vaikų, kad jie juos už
muštų.

Ketvirtame šimtmetyje vi
sokio plauko kUnigai-apga- 
vikai taipz plačiai pradėjo 
daryti atspėjimus, pasire
miant biblija, jog buvo išlei
stas prieš tai įstatymas.

zijos naudai. Juk pati ta ponia 
pasako, kad “1924 'metais kohL 
grese buvo priimta Vaikų Dar
bo Amendmentas, bet pasiliko 
nepriimtas valstijose.”

Taip pat ta ponia nepasako, 
kodėl tas vaikų darbo įstatymas 
likosi nepriimtas valstijose, ži
noma, tik todėl, kad vaikų dar
bas reikalingas išnaudotojams. 
Kongresas priima įstatymą, kad 
padėjus į rekordus, jog ir Jung
tinės Valstijos rūpinasi vaikų 
sveikatos apsaugojimu. Mat, 
kongreso vadai “geri” politikie
riai. Jie gali pasigirti savo “li- 
berališkumu” ir .vaikų “apsau
gojimu”, o šalyje gali eiti di-i- 
džiausiąs vaikų išnaudojimas.]^ 
Kad .Valstijos atmeta tokius “įs-1

Įtatymus”, tai ne/kongreso daly
kas!

kuris kenkia jų augimui ir svei
katai.

Kovu prieš Vaiku Darbą
Kovoti prieš vaikų darbą— 

reiklia kovoti prieš tas sąlygas, 
kuriųs gimdo vaikų darbą. Tos 
sąlygos yra, tai išnaudojimas, 
ši kapitalistinė sistema. Pra- f .
rhonės ir mašinerijos ištobulini
mas,
darbą1 palengvina.
darbai, nereikalauja1 didelės jė-1 
gos,—reikalauja tik rankų' mi
klumo. Todėl 1 į šiuos darbus ; I : t : ’imama vaikai, mergaitės', nes1 
jiems nereikia mokėti tokias al- I 
gas, kokias kapitalistai turi \ 
mokėti suaugusiems. »
♦ / ' • * .

Sakysime, prie to paties dar
bo suaugusiam darbininkui tu
rėtų mokėti po 15 dol. į savaitę, 
tai vaikams mokama po 8 dol. 
O darbą vaikai taip pat atlieka, 
kaip ir suaugę darbininkai. Ši
ta priežastis ir verčia darbda
vius daryti visokias pinkles, kad 
palaikius vaikų darbą. Kapita
listui visai 'neapeina vaiko svei
kata, jam ne galvoje, kad tas 
kūdjkis, dar neužaugęs, jau su
auga į kuprą ir gauna visokias

I ligas. Kapitalistui rūpi pelnas, 
jam. rūpi doleris.

Kita priežastis, tai darbinin- 
j kų mažos algos. Juk nei vienas 

q tėvas bei motina nenorės leisti 
savp vaikus į darbą kol jie nėra 
pilnai gana sustiprėję. Tėvai 
darbininkai norėtų leisti vaikus ’

Vaikų “darbo draudimo” įšta- j mdkyklas, jie*nori, kad vaikai

Rekordinės Kelionės 
Orlaiviais

Sekami daviniai parodo, 
kaip toli tūli orlaivininkai 
yra nulėkę .be sustojimo:

Darius ir Girėnas, 1933 
metais, nuo New Yorko iki 
Soldino, Vok., lėkė 36 valan
das ir padarė 4,500 mylių.

Lindberg, 1927 m., nuo 
New Yorko iki Paryžiaus, 
33 valandas ir 29 minutes, 
<3,600 mylių.

Mattern, 1933 m., iš New 
.Yorko į Norvegiją, 23 vai 
54 minutes, 3,600 mylių/

C h a m b e r lin ir Levine, 
1927-m., iš New Yorko į Vo
kietiją, 42 vai., 3,911 mylių.

Byrd, 1927 m., iš New 
Yorko į Fran'ciją, 36 vak 
3,477' mylias. > h

Boardman ir Polano, 1931 
m., iš New Ydrko į Turkiją, 

| 49 vai., 5,011 mylių.

būtų sveiki, gerai išauklėti. Ta
čiaus gyvenimas, neturtąs, ver-; 
čia jįUos. ^iųsti vaikus-nepiįna- 
mečius į darbą.
'Shlyyos Gimdo Vaiką Darbą

L 'Jei gyvefcuV’šbima—jie turi 3- 
Dirba, veikiausia, tik 

j vienas tėvas. Gi reikia gyven- 
,j ti—apsirengti ir valgyti—6 ar- 

, ba 7 žmonėm.' Tai iš vieno 
■ darbininko algos visai sunku 
pragyventi. O jeigu pasitaiko, 
kad paleidžia iš darbo, dirba, 
laikinai,- tai pragyvenimas šei
mai pasidaro visai negalimas.

Tokiame atsitikime, 
nenori, 
vaikus 
vaikus 
lavinti, 
biauti.

Prieš vaikų darbą veda kovą 
darbininkų organizacijos—Pio
nieriai, Jaunų Komunistų Lyga 
ir kitos organizacijos. Šios or
ganizacijos gerai žino, kad kova 
prieš vaikų vergiją turi būti 
kova ir prieš tas visas sąlygas, 
kurios"gimdo vaikų darbą. Be 
to, tai kova prieš visą kapitalis
tinę sistemą.

Reikia kovoti, kad valdžia rū
pintųsi vaikų užlaikymu, kad 
būtų tinkamos įstaigos vaikų 
auklėjimui. Kitaip sakant, vai
kų vergiją galima panaikinti tik 
ekonominiai. Jei vaikai samdo
mi dirbti, tai jiems turi būti 
mokama itięk pat, Ra.jp kad su
augusiems darbininkams. Rei
kia reikalauti, kad vaikų tėvai 
ii- vis darbininkai gautą dides
nes algas, tuomet nereikės vai-

• Tąi tkus siųsti į darbą, kad jie par- 
Tačiaus i nqš|tų kelis centus bei dolerius.- 

daug vaikų dirba, apie kuriuos j Kovoti galima, bet ne tokių 
valdžia visai nežino. Fabrikan- poniučių nurodytu keliu. Rci-

tymą atmetė veik visos valstijos 
—iš 48 valstijų priėmė (ratifi-1 
kavo) tik 7 valstijos. Vadinasi,* 
virš 40 valstijų atmetė} O nuo 
laiko, kada kongresas prięme tą 
įstatymą, jau praėjo apie 9 me
tai. Tai ve ką reiškia Jungti-j 
nių Valstijų įstatymai! Jie1 yra! 4 vaikus, 
ant popieros, bet jų nėra prak->! vi 
tiko j e.

Istoriniai Bruožai Apie 
Vaiką Darbą

Amerikos istorija pasižymė
jus vaikų darbu. Daug dabar
tinių Amerikos milionierių yra 
padidinusių savo turtus vaikų 
darbu. O jų protėviai dar la
biau išnaudojo kūdikius. Neil 
savo veikale, “Virginia Carolo- 
rum”, pasakoja, kad Amerikos 
plantatoriai net iš Anglijos ir 
kitų šalių vaikus laivais veždavo | 
į šią šalį darbui. Sakoma, kad 
net “15,000 vaikų įvežta tik 
vienais m.” žinoma, šitokia 
vaikų pardavimo vergija buvo 
senai. Tačiaus ir dabar vaikai 
nemažiau yra išnaudojami. '

Minėta ponia paduoda skait
lines, kad 1900 metais Jungti
nėse Valstijose vaikų dirbo įvai
riose įstaigose, fabrikuose ir.ųet 
mainose—1,750,178. Gi 1930 
metais dirbę tik 667,118. ‘Vai
kų dirbo mainose 1930 metais

! 1,184; fabrikuose—260,000;' ki-

PRAGUE, čecho-Slovaki- ; 
ja. — Tūlas I. Knop suma
nė nusižudyti bombos pagei- Sukilimas Indijoje
ba. Jis atsinešė bombą į --------
viešbuti “Europe”, mieste; NEW DELPHI..— P ra-

nors ir 
bet turi leisti jaunus 
darban. Vieton leisti 

į mokyklas, vieton juos 
tėvai turi leisti uždar-

tose mechaniškose /įstaigose— 
68,266. • . ,

Bet kur gautos - šios skaitli
nės? Jos paimtos tik i,š .oficia
lių valstijos skaitlinių (census). 
Tos žinios nepilnos, jos paduoda 
tiktai tuos vaikus, kurie dirba 
fabrikuose ir dirbtuvėse; 
tik oficialiai daviniai.

kia kovoti per darbininkų orga- 
Reikia jungti jau-

tai slepia nuo valdžios ir publi
kos vaikų darbą. nizacijaš.

Taip pat šita ponia ’ nemini nuolius prie Pionierių ir lavinti
(tuos tūkstančius vaikų darbi- juos klasiniai, kad jie, dar jauni

būdami, suprastų tts priežastis, 
kurios pavergia dar neužaugu
sius kūdikius. Paaugusius jau- 

lazdelių nešiotojus, šios rūšies nuolius reikia rišti su Jaunų 
vaikų darbas nėra valdžios re- : Komunistų Lyga ir lietuvių dar- 
korduos. Todėl dirbančiųjų ' bininkų jaunuolių judėjimu, 
vaikų skaitlinė yra daug didės-| Reikia organizuoti vaikų or- 
nė—ji siekia 3,000,000. j ganizącijas ir mokyklėles, čia 

Pastaruoju laiku gana daug* juos reikia taip pat lavinti. Rei- 
buvo kalbama apie vaikų darbą, 'Ida pratinti vaikus iš pat mažų 
ruošta įvairus įstatymai. Vieni1 ? ( (T^sa 4ųam PuM.)

ninku, kurie dirba farmose, 
krautuvėse, laikraščių pardavi-

išsisprogdino ją • sidčjo sukilimai apie' Pesha- nStojug balų valytojas, golfo ._ V * • . • ▼▼ t 1 » -W-X IBrno ir :
kambaryje. Bombqs sprogi-! war mięstą ir Kibir Pass, 
mas labai sudraskė viešbutį.! Apie 1,500 kalniečių užata- 
Liepsna iškilo 180 pėdų į kavo Hamalzai ir dar tris 
orą. To sėkmėje ne tik jis ( sodžius. Tai sukilimas prieš 
ir moteris su vaikučiu žuvo,1 bado ir vargo sąlygas, ku- 
bet dar užmušė 7 kitus žmo- • riose gyvena Indijos žmo
nes ir 80 sužeidė. j nes.
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Ko

namieje pavėsiauja,:—tai ji-

ponia”

—Gal reikės eiti į strei-

jie neskaito,
Su tuo tepliorium galima

Tačiaus moteris,nes

čia

krūmus, pamanai, ar nepa-+Tes. J 
matysi koki žvprhikn—hnr- o-arai L

—Turime dar daugiau ne
išdirbtos žemės, bet negali-

matysi kokį žvėriuką—bar
suką, zuikį, overaitę, stirną. 
Arba, kuomet vasaros metu 

Į .vaikščioji po krūmus ir ren-

Ave.
ir So-

jau eina. už tomeites ir pieną bran
giau mokėjo. Brangu tik 
tai tas, ką mes perkame.

Tuo laiku, kuomet ta kal-

I vininkai šios farmos1—tur-1 pareiškė: 
•udenyje, tie, ! 1 znm

Dabar gafima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rO 

šies kenuotos žuvys.

Pats oras, tas farmos

vištas, kurkęs—geriausią ir
brangiausią mėsą. Tačiaus 
susėdus prie pietų ar pus-

i ryčių, kuomet reikia mais- vaizdas, ta nuosavybė per
dirba farmerių ideologiją.

mai-i boje pačioje stuboje gyvena

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

i Vandenų

NARZAN IR BORJOM
labar ganma gauti pas

buvo

par

nin^iau ir svarbiau- vežti

kai atsirado. Tuos nauja-

negu
Ųbulvės, tabakas, daržovės.uogų rinkimas. Tik ten uo-

apie i 
far- 
Kal-

Farmeri y Gyvenimo Įspūdžiai
^Farma, Inventorius, Gyvu- ki uogas, dažnai pamisliji, į 

su baime, kad gyvatė neap- 
sivyniotų aplink koją.

Vasaros laiku čia ir kar
vės uogas valgo. Mieste tik 
už menką porciją uogų rei
kia mokėti po 10-15 centų, 
tai farmoje gyvenantis, vie
šėdamas, gali jų pats pasi
rinkt, kiek tik nori. Kartais 
miesto žmogus klausia:

—Žiūrėkite, jūsų laukuose 
i uogas karvės valgo ir pauk
ščiai lesa. Jos krinta ant

liai ir Javai.
Čia mes kalbėsime 

vidutinio turtingumo 
merius Conn, valstijoj,
bant apie vieną farmą—kal
ba tinka ir kitoms tokio dy- 

.fdžio farmoms. Jų gyveni
mas labai panašus, jei ne vi
sai vienodas. Tie patys dar
bai,% javai, gyvuliai ir nuo
latinė tamsiai ir šviesiai ža-; 
lia spalva.

Pavyzdžiui, kalbame apie ’ žemės, kodėl nerenkate? 
farmą 60-70 akrų žemės, fo- —Nėra laiko, — vietiniai

farmeriai atsako. — Yra 
daug svarbesnių darbų. Rei
kia šienas imti.

—Už ankstybas tomeites'^18 pirktis, tai dažnai 
farmeriai gauna markete1 naudoja prasčiausią 
nuo 2 iki 3 dol. už “beskę”,1 stą — baliones, ‘hot dogs’ 
bet šiemet neduoda tiek,— ir kitas pigesnes mėsas. Ta- 
painformavo mane vaikinas, čiaus vasarai prasidėjus, tai 

dapildo geru pienu, daržo
vėmis ir tyru oru, gera, 
sveika darbo gimnastika. 
Jie laimingesni, kada prade
da savo mėsa naudoti—muš
ti paukščius ir kitus gyvu
lius.

Ant aprašomos farmos 
dirba du savi (savininkai), 
jauni vaikinai. Jie yra sa-

Trečias Puslapiu •
=========== "

j . Į f * |

Darbininko Skirtinga Ide- me apdirbti, vaikinai dar ba ėjo, kaip tik buvo prasi 
jauni, darbininkai samdyti dėję rastis šis tas iš daržo 
brangu. Turime vieną sam- vių parduoti, 
dinį, 1 ’ '
mokame po 10 dol. į mėnesį.

darbininkas, kuris namus 
tėplioja. Jisai į mane vie
ną vakarą pareiškė:

—Labai gerai dirbti, sau
sa, nelyja — galima teplioti 
lauke visą laiką. Pasidary
siu kelis dolerius daugiau.

Gi moteris, kuri yra sa
vininkė šios farmos, tuo pa
čiu laiku, kuomet jau*jos

Skirtumas ’ 
priėmėme bedarbį— | tarpe šių dviejų moterų yra 

tame: Ta miesto “ponia” 
viską perką, jos įplauka— 
tik vyro uždirbta pėdė. Gi 
“darbininkė” farmerka turi

(Tąsa 5-tam puslapyj)

Akios farmos plotmėje yra 
gana daug dirbamos žemės 
ir didelės ganyklos su savo 
krūrųais ir medžiais. Tokio
je farmoje, sakysime, dirba 
3 vaikinai, viena arba dvi 
moterys, taip pat pora ark
lių ir trokas. Traktorius 
tokiose farmose vartojama 
tik retai. Tokia farma bus

- verta doleriais apie 20,000.V V L UCl Uvlvl 1C4.1O Clj/lU 4jVjV7V'/. 7 O 7

T Šios farmos inventoriuje j negali daugiau uždirbt, kaip 
\ rasime apie 16 melžiamų $2.00 į dieną. Tad tik da- 

karvių, didelį pulką (apie! bar, kuomet yra daug, be- 
P 200 arba daugiau) vištų, žą-' darbių—yra kam uogas rin- 
. sų, kurkiu. Kaip kurie far-' kti. Farmeriams daug pel- 
11 meriai laiko ir kiaulių.

Sėjama ir sodinama seka- šienas, rinkti tomeites ir ki- 
d^i augalai: tomeites,komai, ti reikalingi vaisiai

Ų bulvės, tabakas, daržovės. • uogų rinkimas. TL---------
b Reipai kur galima matyti ru-' gos apsimoka, kur jas spe-

F

Miesto Darbininko žmona 
Ir Farmerka

Kartą miesto moteris vie
šėjo šioje farmoje. Ši mies
tietė nieko neturi, neturi 
namo, nei farmos, bet mėgia 
pasirengti pigiais, bet šva
riais parėdalais. Sustačius, 
į daiktą miesto moterį be
turtę, darbininke, su turtin
ga, farmos savininke, mote
riške, tai kiekvienas pasa
kys: Pirmoji, miesčionka 
darbininkė,: yra “ponia”, o 
pastaroji, bagota—farmos 
savininkė — “darbininkė.”

Ideologiniai jos taip pat 
skiriasi. Miesto 
pradeda kalbėti:

—Be galo sunku gyventi 
iš algos vieno darbininko. 
Viskas taip labai brangu: 
mėsa, pienas, daržovės.

—Brangu? — prabilo ta 
farmos darbininkė.—Visai

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūfiių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“L A I S V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

—Geriausia,—jis aiškino, — 
tai kuomet galima parduoti 
tiesiai vartotojams. Tuomet 
tomeites parsiduoda po 15c. 
svaras. Tai geras uždarbis.

—O kiek moka už vėlybas 
tomeites?

—Pereitais metais 
tik po 25c už beskę.

Paskiaus farmeriai 
' duoda kornus, gal kiek bul- 
I vių. Vėliaus, r___ .
kurie augina paukščius,—1 Klau, 
parduoda vištų, žąsų. Bet i 

i jos kainuoja auginti. i . le 
I v.v, .. . jie gyvena prasčiau, negu!i —Vistos veik neapsimoka ., . t 2. . I vidutinis miesto darbimn- moteris,;. A . . . .’ kas. Apsirengimas visai

menkas. Vaikinai dėvi veik liorius bėdavoja, kad algas 
visuomet darbines drapa-: bosai jau numušė. Jis pa
nas, purvini—vienok savi-' sakoj a apie savo bėdas: 
ninkai farmos! Jų ideolo- i

Neapsimoka Darbas
Tikrai taip. Pasiteiravus

apie tai, kiek galima pelnyti ' veisti.—Pareiškė
ant uogų—pasirodo, kad■ kuri liuobė paukščius. Prie 
darbininkas, uogaudamas, į Jos sulėkė apie 200 viščiukų.

T T 1 1 • i •

Tačiaus dirba sun-j _0 ka(] SutinfL Neži. 
valgo veik prasčiau, i nia> Ras čia bus_nelyja ir

S. ° m f ,,ni1n <d,'’! nelyja. Išdžius viskas—vys- 
ta tomeites, daržovės, kor- 

i nai.
Kitą vakarą tas pats tep-

—Kodėl gi ne?—teiravau
si.

—Jei parokuotum, kiek iš
leidžiama paukščiams ant 
maisto, tai tiek negauni už 
juos. Tik pamislykite, už 
tokius didelius gaidžiukus 
gauni po 50c.

—Bet mieste, kuomet rei
kia darbininkams pirktis

1 gių. Tačiaus šieno daug au-! baliai augina. Ten jos “na-į vištos mėsa, tai reikia mo- 
v ginama, nes to reikalauja minės.” į keti už vidutinę vištą po do-

karvės ir arkliai. i Sunkiausi laikai farme-! lerį ir daugiau. — Aš pa-
Triobėsiai farmerių iš- riams yra pavasarį—gegu- 

draikyti. Mano skoniui, ne- zis, birželis ir dalis liepos, 
tvarkiai subudavoti.
tokių keturkampių kiemų, 
kaip kad Lietuvoje arba ki
tose Europos šalyse.

Žemės dirbimas ir ganyk
los čia ir kitaip sutvarkyta.

^Lietuvoje vieną metą vie
na lauko dalis paveda
ma ganyklai, kitą — ki
ta. Amerikoje ganyklos yra 
amžinos—visuomet tos pa
čios. Dažniausia tos žemės 
dalys yra pavestos ganyklai, 
kurios netinka dirbimui.

4 Šios ganyklos dažniausia ap
augę krūmais; kloniai, upe
liai. Jose dar barsukai, šeš
kai, ovėrės, gyvatės ir kiti 
gyvūnai gyvena. Kartais 
pasirodo lapės ir stirnos. 
Šios ganyklos yra apvestos 
(aptvertos) dratinėmis arba 
medinėmis tvoromis. Todėl 

,^čia nereikia piemenukų bei 
skerdžių, kaip kad Lietuvo-

gija labiau atžagareiviška. ką,—tepliorius pasakoja— nebrangu Pereitais metais

Gamtos Grože ir Ramumas
Įspūdis miesto darbinin

kui, kuris ant farmos tik 
svečias, tik atostogas lei
džia,—yra labai geras. Gy
venimas čia visai kitokioj 
spalvoj. — Kuomet mieste 

•kiekvieną dieną į tavo akis 
^atsimuša rudos, rausvos, 

juodos spalvos, aitrūs dū
mai, neskanus oras,—tai čia 
gauni tyrą orą ir gražiai ža
lią, gamtinę spalvą.

Išėjus į lauką, į ganyklas, 
į mišką, vieton gatvių, ku- 

. riomis dūzgia mašinos,—čia 
•matai pievas, klonius, me

džius ir upeliais išrėžytas 
ganyklas. Kuomet mieste 

• reikia pasidairyti, kad nesu
važinėtų automobilius, tai 
farmoje, vaikščiodamas po

aiškinau.
—Nugi tai dykaduoniai 

Nėra Paskiaus jau prasideda jų ; pusę pasiima.—Apsakė mo- 
įplaukos. Iš ko farmeriai; teris ir pradėjo krėsti viš- 
daro pinigus, pragyvenimą? , tukams tam tikrą maišytą 
Didžiuma jų dar turi mokėt ėdalą.
skolas, morgičius. Jie par-! Vadinasi, labai daug pa
duoda pieną. Žiūrėdamas,' ima tie, kurie nieko neaugi- 
kuomet vaikinai melžė kar- na—dyleriai, visokie kup- 
ves, paklausiau:

—Kiek jūs 
pieno?

—Apie šimtą kvortų—at
sakė vaikinas.

—Tai gana daug.—Aš pri
tariau.

—Taip, bet mažai pinigų, 
—atsakė vaikinas.

—Tai kiek gaunate už 
kvortą ?—teiravausi.

—Mažai, po 3 ir tris ket- vo tik ką gimęs. (
virdalius cento už kvortą.— ’ dė, kad toje vietoje, ir tą pa- ■ 
Buvo paaiškinta. — Mažiau, | čią savaitę, net trys veršiu-, 
negu 4 dol. už 100 kvortų.

Pasirodo, kad už. pieną gymius greitai pargabena į 
farmeriai negauna nei pusę 
tos kainos, kurią turi mokė
ti vartotojai, miesto darbi- 
bininkai. v Be to, farmeriai 
turi padarę kontraktą su 
pieno kompanija kiek jie tu
ri pristatyti pieno.—Pienas 
farmeriams labai “pigus”, 
bet kartais jie net labai skū- 
piai patys jį naudoja. Pava
sario - vasaros metu kartais 
būna tik vienatinė įplauka 
—tai pienas. Karvės, ku
rios melžiamos, reikalauja 
miltų, grūdų—šį jų maistą 
farmeriai, dažniausiai, per
ka. Kainos už pašarą kyla 
—už pieną ne.

Paskiaus farmeriai turi 
pirkti ir paukščių maistą. 
Daug reikalinga pirkti ir 
sau maisto—duonos, mėsos 
ir kitko.

—Tai kokios kitos farme-1 
rių įplaukos?—pasiteirauta.

—Daugiausia, tai tomei- 
ei jos ankstybos, tai 

gerai,{— aiškino farmerys 
vaikinas.

—Tai kokią kainą jums 
moka už tomeites?

j čiai. Kitaip sakantį tai pir- 
parduodate kimo ir pardavimo trustas.

Kartą, bevaikščiojant po 
krūmus, teko užeiti į tan
kesnę vietą, kuri buvo ant 
gražaus kalnelio, puikiai 
medžiais apaugusi. Ta vie
ta, žaliais lapais apdengta, 
buvo, tarsi, karvių ligoninė. 
Ta rytą tenais pastebėjau 
karvę su veršiuku. Tai bu-

Pasiro-:

triobą. Prie karvių veršiu
kai nelaikomi. 'Tai daroma 
del daugiau pieno išgavimo.'

Šitą, mano matytą, ver
šiuką vaikinas parvežęs į 
tvartą prabilo į mane:

—Gražus veršiukas—au-.
iginsime. ■

—CL kur dedate kitus?
—klausiau aš.

—Parduodame. Kartais
pjauname.

—Kiek gaunate už tokius 
gražius, didelius veršiukus? j

—Už pieninius veršiukus 
gauname apie 3 dol. Kar
tais mažiau arba daugiau.

Farmerių Darbas Sunkus
Jei palyginsime farmų 

darbininkų gyvenimą su 
miesto darbininkų, tai far- 
meriai dirba sunkiau. Jie 
keliasi apie 6 valandą ryte 
ir jau pradeda dirbti—mel
žia karves, šeria, girdo 
paukščius ir kitus gyvūnus, 
kurie randasi šiame ūkyje. 
Kuomet jie parduoda, tai 
parduoda gražiausius ver
šiukus, žąsiukus, gaidžius,

Laikraščių, miesto didlapių “faitas” jau eina. Reikia 
čia juos nie- reikalauti daugiau mokėt.

kas nei nepardavinėja. Per
ka laikraštį, tai tik nedė-i kalbėti apie darbininkų rei- 
lioje. Bet ir tai nėra kada kalavimus, nes čia jo paties 
skaityti, nes ir nedelioje reikalai.
jiems reikia dirbti daug— kuri yra savininkė farmos, 
karvės reikia melžti, gyvu- < nors jinai sunkiau ir dau
bai šerti ir paukščiai reikia Į giau dirba,--kalba kitaip: 
lesinti. Kartais ir šienas 
vežti.

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

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH.

Visas New Jersey ir New Yorkas
DALYVAUS PIKNIKE!

Nedėliojo, 6-tą Dieną Rugpjūčio-August, 1933
Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsiims Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St., Elizabeth, N. J.

VAIČIONIO FARMOJE, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

Elizabetho Bangos Choras Dainuos, vadovaujamas V. Žuko

•Bus Brooldyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus Elizabetho Bangos Choras ir kiti.
DRAUGAI! Šis piknikas turi būt masinis*. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra

žus; šis turi būt dar sėkmingesnių.
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS IR BUS SPORTIŠKŲ ŽAISLŲ

KELRODIS: iš Elizabetho paimti nuo West Jersey St. Union karą ir važiuoti iki Garwood Station, pereiti gelžkelj ir eiti iki North 
Ave., pasisukti į dešinę vieną bloką ik: Cedar St., paeiti 4 blokus iki Brookside Place, j dešinę iki Brookside Hospital ir čia bus Di
vision Ave.; čia sekite signas (iškabas) iki Meadow Grove Park. Su automobiliais, iš Elizabetho paimti Westfield Ave. kelią ir va
žiuoti iki Garwood Station.
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BORIS PILNI AK Iš Veikalo “Apierikos Įspūdžiai”.

OK. VISKAS GERAI
»

(Tąsa)
Rašytojai yra surinkti iš visos Amerikos 

ir daugelio kitų šalių. Sakysime, kad ku
rioj apielinkėj jaunas vyras arba moteris 
paraše veikalą, kuris patraukė atydą skai
tytojų. Tuomet tas jaunas rašytojas gau
na telegramą, kuriame būna pakvietimas į 
Hollywood dirbti. Jam arba jai siūloma 
tokia ir tojkia mokestis į savaitę, sutartis 
ant penkių metų ir per tą laiką jaunas ra
šytojas turi visus savo raštus priduoti šiai 
judžių firmai.

Tai viskas.
Neužtikrinti jų likimo keliai—firma pro

tauja filosofiškai. Jaunas rašytojas gali 
išsivystyti' į talentą vėliaus. Todėl geriau 
jį nupirkti dabar, negu vėliaus mokėti tris 
sykius daugiau. Dar daugiau—lai jisai 
dirba mums, negu kad jį pasigaus mūsų 
kompetitorius (lenktyniuotojas, priešas).

Talentai ir vardai ~kainuo j ama doleriais. 
Daug-doleriniains^Tjrsytojams visai never
ta važiuoti į Hollywood,—tai matoma iš 
Theodore Dreiseno. 1931 metais Holly
wood judžių firma nupirko teisę panaudoti 
judžiam jo veikalą “An American Tra
gedy”. Judžių firma taip “pertaisė” veika
lą, kaip kad su “JjTigačevo Sukilimu” jie 
padarė. Dreiseris^ protestavo, reikalavo 
pertaisyti filmą arba atimti jo vardą. Ži
noma, daug būtų buvę geriau, jei Dreise- 
ris būtų visai neužsiėmęs su Hollywood ar- 

>ba judžiais. Tas jo dalyvumas pavirto tik 
į didelį nieką. ^Dreiseris pralaimėjo teis
mą—neigi galima traukti teisman trečią 
didžiausią Amerikos pramonę.

Rašytojai turi laisvę rašyti—arba nera
šyti. Tie, kurie gauna mažiau 250 dol. į 
savaitę—retai kada mato savo parašą po 
savo pertaisytais veikalais.

Specialiai skaitytojai yra samdomi kiek
vienos judžių firmos—jie padalinti į anglo- 
saksonų, germanų, romanų ir slavų grupes. 
Pirmiausia/jie skaito knygų peržvalgas 
įvairiuose laikraščiuose ir iš jų renka vei- 
kalus-knygas. Sutraukos novelių ir veika
lų, kurie rekomenduojami judžiams, yra 
perduodama vyriausiam skaitytojui. Vy
riausias skaitytojas, paskiaus, tuos veika- į 
lūs perduoda judžių gaspadoriui (mana- 
džerfųi). Gaspadorius parinktus veika
lus perduoda vyriausiam direktoriui, kuris 
turi teisę “OK.” Tuomet veikalas eina 
darban. Kuomet pasirodo ant scenos no
velės arba veikalai, tai jie turi tik labai to
limą panašumą į originalą. Taip buvo su 
Dreiseriu ir Nemirovich-Dančenko.

Čia yra vienas būdas, kaip judžiai 
gimsta.

Taip pat yra ir kiti būdai.
Kiekviena judžių firma turi ir savus ra

šytojus, apart tų, kurie yra pasodinti į 
tuos kalėjimus.

Šitie specialiai “išradėjai,” kurie priklau

so kompanijos štabe, sulopo įvairius su
manymus, idėjas—jie sumano scenas, ku
rios būna naudojamos, nusako veikimo bū
dą, paskiria kraštą (šalį), laiką ir vietą, 
kur veiksmas įvyksta,—paskiria, koks vei
kalo išvedimas turi būt. O didvyris ir did
vyrė, suprantama, visuomet tie patys — 
visi juos žino; jie niekad nėra senesni, kaip 
22 metų. Tie “išradėjai” yra išbandyta ir 
užgirta medžiaga. Jų sumanymai eina 
tiesiai supervizoriams, be jokių biurokrati
nių pertvarų.

Kuomet jau tema yra “okayed” vyriausių 
perdėtinių, tuomet rėdoma cinematografi- 
jos kūnu ir krauju—pasaka, turinys rašo
ma. Bet dar nėra scena—dar tik jaunas, 
gražus, geltonplaukis įeina į kambarį.

Kalbamoji dalis dar nėra išdirbta. De
koracijos dar nėra nusakytos, dialogas dar 
nėra paruoštas.

Kuomet “turinys” būna pabaigtas, tuo
met vyriausybė pašaukia gal vieną iš tų, 
kareivinėse būdelėse esamų, rašytojų. Pa
vyzdžiui, jei rašytojas yra susipažinęs, su 
jūreivių gyvenimu,—jį pašaukia peržiūrėti 
veikalą ir slaptai jam įsakoma pagerinti 
veikalą ir pridėti tikrų jūreivių gyvenimo 
spalvų. Bijodami kompeticijos, viską lai
ko slaptybėje. Veikalai pavadinama mis
teriškais vardais. Taip pat tie vardai la
bai dažnai keičiami, kaip kad slaptraštis. 
Specialistas pašaukiama išversti pasaką 
(veikalą) į judžių scenos kalbą. Ar jo var
das pasirodys judyje? Ne! Jo rašinys ir 
sumanymai bus surišti tik su judžių kom
panijos vyriausybe (spervizoriais), scenos 
artistais, muzikos direktorium, režisie
rium, bet ne su publika. Pataisytas raši
nys eina riebiai apmokėtam, gerai išgar
sintam judžių rašytojui,, kurio vardas reiš
kia biznio štempelį. Jo,vardas bus uždė
tas ant pagaminto judžio, — vardas “eks
perto”, kiiris pasinaudojo kito žinojimu 
apie jūreivių gyvenimą ir sudėjo į Holly
wood judžių formą.

Scena būna pataisyta ir pertvarkyta ki
tų, nežinomomis, pavardėmis darbininkų. 
Kiti ekspertai taiso, padaro dialogą. Vadi
nasi, veikalas pagaminamas daugelio sme
genimis, o vardą nešioja, dažniausiai, tik 
to, kuris nieko prie pagaminimo veikalo ne
prideda, apart pavardės. 1930 metais M. 
G. M. pagamino judį “The Big House.” ši
tas veikalas buvo rodomas veik kiekviena
me judžių teatre visame pasaulyje. Judis 
buvo padarytas iš gyvenimo Amerikos ka
lėjime. Veikalas buvo parašytas eks-kali- 
nio, kurio pavardė judyje nepasirodė. Sce- 
nerijos vaizdas buvo mano vadovaujamas.

Taip veikia rašytojai Amerikos judžiuo- 
se. Neparašo veikalus ir negauna kreditą 
už parašymą veikalų.

(Daugiau bus)

Vaiky Darbas Šioj Sistemoj,
- K ■

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
dienų kovai. Jau mes skaitėme 
laikraščiuose apie vaikų .streiką, 
kurie nešioja ponams golfo laz
deles. Mes dažnai matome, di
desniuose miestuose, veikiant 
pionierius. Tad, tokiais būdais, 
per darbininkų, jaunuolių ir pa
čių vaikų klasines organizacijas, 
—reikia'kovoti prieš vaikų dar
bą ir visą kapitalistinę siste
mą. Ta sistema ir yra tas pa
matas vaikų pavevgimui.

Tėvas.
r

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

tadienį po pietų ir sekmadienį per 
dieną.. Bus prakalbos lietuvių ir an
glų kalbose, šokiai ant grindų prie 
šaunios farmerių Zeikų orkestros. 
Skanių valgių ir gėrimų iki sočiai. 
Vietos ir apielinkes darbininkai pra
šomi atsilankyti. Praleisite linksmai 
laiką ir paremsite kovingas organi
zacijas.

Rengėjai.
(181-182)

SCRANTON, PA.
Pranešame visiems draugams, kad 

nedėlioję 6 rugpjūčio atsibus pikni
kas ant liūno farmos, kuri rengia 
progresyvūs draugijos. Prasidės 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlai vakare. 
Kviečiame Scrantono ir apielinkes 
publiką kuo skaitlingiausia atsilan
kyti. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų, taipgi smagiai pasišoksite prie 
geros muzikos. Kviečia Bendras ,

Komitetas.
(181-182)

Atsišaukimo Laikas į Cleveland, Ohio, 
Lietuvių Visas Draugijas

Gerbiamieji!
Atsišaukiame vardu einančios 

pareigas laikinosios komisijos, 
ku»i buvo išrinkta vietiniame 
Clevelando Lietuvių Bendęo 
Fronto Susirinkime, kuris įvy
ko ketvirtadienio vakare, 20 d. 
liepos, 1933, Lietuvių Svetainė
je- .

To susirinkimo reikalas jau 
senai turėjo būt įvykintas, kaip 
kad jau senai tęsiasi bedarbė 
ir skurdas del jos.

Nesulaukiant, kad kas pradė
tų šį darbą ir dar labiau nesi- 
matant greitos išeities iš tokios 
padėties, kokią dabar turime, 
tad kilo sumanymas tiktai da
bar Progresyvių Draugijų Cent
re, kad sušaukti bendrą susi
rinkimą, kuris ir .įvyko augš- 
čiaus minėto j dienoj, tikslu 
išrinkti komisiją, kuri atsišauk
tų į visas Clevelando lietuvių 
draugijas, organizacijų kuopas

ir pavienius asmenis be skirtu
mo religijos, partijos ir luomo 
( ?-Red.), kad tokiu būdu galė
tume sudaryti bendrą komitetą, 
kuris galėtų, pri^j4us; reikalui, 
kalbėti, veikti ir reikalavimus 
statyti visų Clevelando lietuvių 
vardu.
• Padėtis yra kritiška, kadan
gi daugelis iš mūsų jau nete
kome savo, namučių, į kuriuos 
sudėjome visą savo gyvenimo 
sutaupytą turtą, ir praradome 
sutaupytus pinigus, kuriuos tu
rėjome bankose. Kiti gi dau
gelis laukiame to paties likimo.

Mes ir mūsų šeimynos kas
dien brendame į didesnį skur
dą; ir bado šmėklą aplankė jau 
ne vieną mūsų šeimyna; pa
sieks ir didžiumą iš mūsų, jei
gu nesirūpinsime savo ir sa
vųjų ateitimi, kokia laukia ry
toj.

Todėl šis mūsų atsišaukimas 
ir yra tiesioginiai kreipiamas į 
jus, kad be atidėliojimo prisi- 
dėtumėte prie bendro darbo ko
vai už būvį, išrenkant delega
tus, kokius jūs numatote tin- 
karpiausiais iš jūsų tarpo, pa- 
siunčiant į bendra visų Cleve- 
lancĮo Lietuvių Konferenciją, 
kūpi įvyks rugpjūčio (August) 
3Q d., Clevelando Lietuvių Sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. Ten 
bus išrinkta pastovi valdyba ir 
komisijos, kokios bus reikalin
gos veikimui.

Pagal laikinosios komisijos 
nuožiūrą, delegatų skaičius tu
rėtų būt proporcionalis—po du 
iš kiekvienos draugijos ir da- 
dedant po vieną prie tų dvie
jų nuo kiekvieno skaičiaus 
25-kių narių draugijoje.

Pastaba: Mažųjų Namų Sa
vininkų centro p i rmininkas 
Greenfield kalbės šiam- susirin 
kime dėlto,rkad visų tautų žmo
nės eina prie to paties tikslo.

Bendro Fronto Clevelando 
Lietuvių Organizacijų Laikina
sis Komitetas:

Pirm. S. K. Mazan.
\ i; • .

CHESTER, PĄ.
ALDLD 30 kuopos' susirinkimais? 

bus pirmadienį, 7 rugpjūčio 8 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Visi nariai dalyvaukite susirin
kime nes turime daug svarbių daly
kų aptarimui.

Sekr. P. Kasarauskas.
(181-183)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-čios kuopos ' susirinkimas 

atsibus pėtnyčios vakare, rugpjūčio 
4 d., 7 vai. vakare, pas drg. Dzer- 
vienę, 4.18 Palmer St., Plymouth, Pa. 
Visos narės atsilankykite.

M. O. R.
(180-182)

WILKES BARRE, PA.
APLA 5J kuopa rengia puikų

PHILADELPHIA, ^A.
Madiniai važiuokime į pikniką, 

kuris įvyks 6 rugpjūčio Baltimore, 
Md. iš Philadelphijos busas važiuos; 
kelionės į abi pusi $2.25. Tame pa
čiame buse važiuos mūsų mylimi 
muzikantai ir drūtasis Bagočius. Tu
rėsime gražios muzikos visu keliu. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
j drg. J. S. Rainį, 110 W. Thomp
son St., Philadelphia, Pa.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas * -

I Trečią dieną rugpjūčio (ateinantį 
j ketvirtadienį) yra šaukiamas 
: vės pikniko komisijos ir visų darbi- 
ninkiškų ----- -----------------------------

; Draugai
I. me bus

■ nizacija
pik- | tikietų.

organizacijų susirinkmas. 
ir draugės šiame susirinki- 
raportuota kiek kuri orga- 
ir nariai pardavė įžangos 
Už parduotus tikietus tu-

CLEVELAND, į OHIO
Didelį pikniką rengia .LDSA 24, 

ALDLD 22 ir TDA 11 kuopos, nedė
liojo, 6 d. rugpjūčio (August),, V. A. 
Anderson’o farmoje Green Rd., lie
tuviams žinomoj vietoj; Prasidės 11 
vai. ryte. Bus gera orkestrą. įžan
ga 20c. Kviečiame visus atsilankyti. 
Praleisite linksmai laiką ant tyro 
oro ir paremsite darbininkų organi
zacijas

KELRODIS: Važiuojantieji stryt- 
kariais, imkite Green Rd. ar Euclid 
Village ir važiuokite iki Green Rd. 
Išlipę eikite po tiesiai j kalną. Pa
ėję apie 10 minutų rasite pikniko 
vietą. Pikniko Komisija.

SHENANDOAH, PA.
Piknikas

Rengia ALDLD 17 kp. nedėliojo, 
rugpj. (Aug.) 6 dieną, Laudeman
Park, kur didelė platforma del šo
kių. šokiams grieš geri muzikan
tai. Vanduo maudyti,s puikūs pa
vėsiai. Piknikas prasidės 10 vai. 
ryte. Vietos ir apielinkes lietuviai 
kviečiami atsilankyti/

KELRODIS: Iš Shenandoah va
žiuokite N. Main gatve (Route 142) 
nauju Ringtown keliu, nuvažiavę į 
pakalnę tėmykite pikniko ženklus. 
Sukite po kairei.

Rengėjai.
(181-182)

PHILADELPHIA, PA.
Special meeting’ of Lyros Chorus, 

Will be held on Friday Aug. 4, 995 
N. 5th St. at 8 p.m. The truck that 
will take us to At antic City on 
Aug. 13, has been secured. This

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 

petnyčioje, 4 rugpjūčio, 7 vai. vaka
re, Yemans svetainėje. Visos drau
gės dalyvaukite ir nauju atsiveskite.

' (181-182)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpj. 7 Rusų liaudies name, 995 
N. 5th St. 8 vai. vakaro. Draugės, 
šis susirinkimas yra labai svarbus 
keliais klausimais. Pirmas J7DSA 
5 Apskričio konferencija įvyks rug
sėjo 4 d., turime išrinkti delegates 
antra, turėsime išrinkti darbininkes 
j “Laisvės” pikniką rugs. 3 d. Apart 
to yra prisiųsta mūsų LDSA kon
stitucija, jas .narės visos veltui gau- 

| na. Draugės, visos atsilankykim ir 
.naujų narių atsivestom.

Kuopos Sekr. P.
(181-182)

i ------------------

LDSA 5 Apskričio konferencija 
! įvyks rugsėjo 4- <1. 10 vai. ryte 995 
; N. 5th St. Phila. Nors visoms kux>- 
: poms buvo išsiuntinėta paraginimo 
. laiškai, kad pasimokėtų į Apskritį 
• metines duokles, vienok ne visos dar 
' pasimokėjo. Taigi draugės pasirū- 
' pinkite, kad kiekviena kuopa pasi- 
' mokėtų pirm konferencijos; tas pa-
■ lengvins prirengti pilną finansinę 
j atskaitą konferencijai. Money order
■ išrašykite iždininkės vardu B. , Ro- 
1 manoff. Siųskite sekrottorei J. J. 
I Potienei, 1717 N. Marston St., Phi
la. Pa.

Apskr. Sekr. J. J. P.
(181-182)

| ALDLD 2-ro Apskričio 
Kuopą Nariams

and other important things will be; Jau geras laikas atgal,'drg. Lidei- 
discussed. All members do not fail Į kieno, 2 Apskr.: sekr. išsiuntinėjo ar
to attend also the 
terested (in going 
vited to attend.

ones that arc in- 
with us are in

Chorus Org.
1 (181-182)

MINERSVILLE, PA.
Linksmas Piknikas

Rengia Komunistų Partija ir Lie
tuvių Darbininkių Susivienijimo 36 
kp. Įvyks 5 ir 6 dienas rugpjūčio,
Harley Springs pušyne. Pradžia šeš-

ba pridavė y-patiškai 2 Apskr. kuopų 
nariams tūlą skaičių bilietukų pa
skleidimui. Tie biletukai reikia grei
tai platinti ir likusieji turi būti su-l 
grąžinti drg. Lileikienei G d .rugpj., 
spaudos piknike, kuris įvyks tą die
ną Vaičionio darže, Meadow Grove 
Park, Division Ave., Cranford N. J.

' Todėl, draugai f įsitčmykite gerai įf“ 
Į nepamirškite tatai atlikti.

A. Gilman,
ALDLD II Apskr. pirm.

nikų, kuris atsibus 6 d. rugpjūčio, į res sugrąžinti pinigus. Yra parėję 
tarpe dviejų tiltų linkui Plymouth, I plakai ai ir garsinimų didelės kor- 
Pa. Piasidės 11 vai. ryte ir tęsis i tos. Bus raportuota apie busų or- 
iki vėlai vakare. Bus gera orkestrą, į ganizavimą. Bus daug svarbių r|ii- 
skanių valgių ir gėrimų, ši orga- ‘ kalų pakelta delei “Laisvės” pikni- 
nizacija yra pašalpos ligoje ir po ; ko. Visų organizacijų nariai ir visi 
mirties, tad kiekvienas darbininkas | “Laisvės” simpatikai susirinkite 8 
turi ją paremti. Kviečia visus ! vai. vakare., 995 N. 5th St. Phila.,

Al'LA 51 Kp. Komitetas. “L.” Piku. Koin. Voklyba.
(180-182) : (179-181)

LAWRENCE, MASS. į BAYONNE, N. J.
Prieškarinis Piknikas i Tarptautinis piknikas, kurį rengia

6 rugpjūčio—Aug. bus išvažiavi- Į LAU Kliubas ir ALDLD 16 kp., 
mas ant Decouwer’s farmos, I lamp- ; taipgi Rusai ir Ukrainai Jersey City, 
stead St., Methuen, Mass. Kviečiame įvyk-; nedėliojo, August 6 d. Įzrėiga 
darbininkus iš Viso's apielinkes atsi- v;’l- rytojcmfetaocmfwctaoshrctaosh 
lankyti į šį pikniką ir paręmti tą 35c. Bušai išeis nuo LAU Kliubo, 10 
svarbų prieškarinį darbą. Parkas W. 22 St., Bayonne, 10 vai. ryte, 
bus atdaras nuo .11 valandos ryto. -A-n5 l,usU nuvažiuoti ir parvažiuoti 
Bedarbiai kurie neturite iš ko už- kaina 50c. laigi, draugai ir draugūs, 
simokėti kelionės lėšų, ateikite 285 JiepamirškiB; šios progos, ‘nes pas- 
Elm St., tai nuvežšime veltui. Tro- > kiltims piknikas šią vasarą, o vieta 
kai važiuos nuo 1] vai. ryto iki 1- 'abai puiki. Kas nori, gali maudy
mai vul. po pietų. L. K. Biuras. r'Vs;.p0 geTa galėsite pasi-

(180-182) ;šoktL
 Kviečia Komitetas. ’

HAMTRAMCK, MICH.
Laisvės Choras rengia draugišką 

išvažiavimą, rugpjūčio—Aug. 12 ir 
13 dienomis, ant Dambrausko far
mos, bus gęra muzika, skanių už
kandžių ir gėrimų.

KELRODIS: Važiuokite Į žiemius 
Van Dykę keliu iki W 59. Čia pa
sisukite į dešinę ir važiuokite pen
kias mylias iki pirmai kryžkeliai ir 
pasisukite į kairę; važiuokite vieną i 
mylią iki antro kryžkelių, kuris pri
eina prie bažnyčios ir pasukite po 
kairei. Trečia farma po kairei—bus 
piknikas (180-181) !

YONKERS, N. Y.
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 172 kuopa rengia pirmą links
mą išvažiavimą, kuris įvyks 6 d. ' 
rugpjūčio (August), ant tunelio 
Aqueduct, pradžia 10 vai. ryte. Vie- 
tos ir apielinkes lietuvius kviečiame ; 
dalyvauti šiamie darbininkiškame pa- ■ 
rengime. Nes šis yra pirmutinis 
lietuvių parengimas šioje vietoje, tad 
nepraleiskite puikios: progos. yisi { 
smagiai prifeišoksite lietuviškų ir 
amerikenišką šokių. ? Kviečia, visus 
RENGĖJA I.\

Jei tą dieną lytų, ‘ tai piknikas 
ivyktu 13 d. rugpjūčio (August). 
KELRODIS: Iš kitur atvažiavę va-,' 
žiuokite Yonkers Ave., pervažiavę 
skersai tiekių, pasukite po tiesiai, 
ten rasite išvažiavimo vietą.

(179-182)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 3 dieną rugpjūčio 
(Au.>'.), 8 vai. vakare, M. Adomonio 
bambai !u<>. *•, 93 Steamboat Rd.
Drauges ir draugai malonėkite visi 
skaitl:ng;ii susirinkti, nes bus žin- 
geidu išgirsti delegato iš Anutėty ’ 
Unijos konferencijos raportas. I’ricg 
tam, bu;, dalinama antra knyga šių 
metu laidos. Kuiic draugei neužsi- 
mok' iote už šiuos melu: , pasisteng- 
kite užsimokėti ir būkite šios drau r 
gijos pilnais nariais, 'lodei, kam rū
pi šios organizacijos labas, neužmirš
kite atsilankyti.

Sekr. V. A.
(179-181)

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

l’ajieškau partnerio j pelningą 
real beer’ bizni. Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, kur pa
tarnaujama užkandžiai geru alum. 
Greit r.eiįyilingas pusininkas, priim
siu už *V®ui lengvą įnešimą tą, ku
ris .greit atsišauks. Turiu du biz
niu tai vienam sunku apsidirbti. 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No. 148 Grattan St., Brook
lyn, N. Y.

(176-181)

SPAUDOS PIKNIKAI
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ JSITĖMYTI ŽEMIAU 

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

Nedėlioję, 13 Rugpiučįo-August, 1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS.

DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO CHORAI
i

Lenktynės plaukime Proletnicno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS IŠ JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUDIS TOTEMKIN’

M

PADUOTUS PA-

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-Augusi, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Visas Wilkes Barre’is ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
Wilkes-Barre’io Aido. Choras, vadovaujamas N. VaJinčiūtes, dainuos šiame piknike.

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras ' ' X"tųdlora ?kuL
Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

' Tai bus trijų chorų kontęstas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja

Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius
įdomus jaunuolių susirėmimas. > , - « . o 4 y i h

l.d.s. jaunuolių tymas iš . Brooklvno Saukia Scranton Lošti Basehall
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FARMERIŲ GYVENIMO ĮSPŪDŽIAI
(Tąsa iš 3-čio pusi.) įlietus nėra geras. Smarkus 

parduoti tomeičių, kiauši- ledai, padaro daug 
nių, vištų, kornų ir kartais gėdies. Faimeriai, jei ga- 
kitokių produktų. Todėl' ta* sukontroliuotų lie
jai norėtųsi, kad būtų bran-’/V* ^Uvor}le^ miesto darbi
au visa tai, ką ji parduoda.'n^n^a? žiuri į fabriką, kad 
Gi miesto moteris nori, kad i Padarius gyvenimą, tai far- 
viskas būtu pigu. merys žiūri i augštybę. Ji

sai skaito visokius pasireiš-

, natvės, tai bus kur prisi- 
i glausti.

Taip kalba veik visi savi
ninkai. Bet dažnai būna at
sitikimai, kad jie netenka tų 
nuosavybių—namų, farmų. 
Visiems reikia kovoti prieš 
šią kapitalistinę sistemą.

Nefarmerys.

MONTREAL, KANADA
Tačiaus klausimas, kodėl kimus erdvėje ir daro išva- 

farmerių prekės^ labai pi- c|as, kada bus lietaus — bus 
gios, o kainos už jas mė- daug, ar permažai. J. 
są, duoną, daržoves — mie-' rovė krinta iš dausų. Jam 
*s|e labai augštos, — pasi- Į norisi, kad lietus būtų tik jo 
liko neišrištas. Moterys ne- ūkyje.

Jo ge-

iš Montre- 
i tematyti, 

nebūtu ka 
drąugų

kreipė domės į tai, kad tar
Jam rūpi, kad jo 

lauke augtų viskas gerai,
pe vartotojų ir farmerių yra ■ peĮ kaimynui linki, kad ne- 
dykaduoniai, trustai, dyle- j augtų, nes tuomet jo par-
fiai, tarpininkai, kurie dau
giau, negu pusę kainos 
brangiau parduoda darbi
ninkams, negu jie perka. 
Jos, klasiniai nesąmoningos 
moterys, nesuprato, kad vi- 

. dutinio stovio farmeriams ir 
darbininkams reikia veikti

duodamų vaisių kainos‘daug 
augščiau pakiltų. Tada jam 
didesnis būtų pelnas.

Kartą “darbininkė” mote
ris ir išsireiškė:

—Negerai, kuomet ir la
bai daug užauga. Priveža !

Paskutiniu laiku 
alo jokių žinučių 
Gal ne dėlto, kad 
rašyti, bet rašančių 
apsileidimas.

Labai svarbu turėt vietinių 
žiniu mūsų dienraščiuose. Jais 
geriau tuomet domisi Montre- 
alo darbininkai.

O už darbininką nėra kam 
užtarti, nes dirbtuvės čerma- 
nas (pirmininkas) eina išvien 
su bosais ir formanais. Tokį 
čermaną turime mesti laukan, 
o išrinkti žmogų į tą vietą, ale 
ne bosų pataikūną. Ir darbi-

Susišaukime s u s i r inkimą, 
apsvarstykime, ką mes turi
me daryti—ar dirbti ir badau
ti už 8-9 dolerius į savaitę, ar 
palikti tą dirbtuvę ir visiems 
masiniai eiti 
Nes toliau 
taip kentėti.

retų sudrausti juos. Mes ne
galime toleruoti ir laikyti sa
vo eilėse mušeikas ir visokius 
provokatorius. Kai kurie na
riai labai sąmoningai veda 
bjaurias provokacijas prieš tą 
laikraštį ir tuos draugus, kurie 
bendradarbiauja. Viešai gra
sina, kad, girdi, mes jus pa
duosime policijon, kaipo ko
munistus. Sąmoningas darbi
ninkas komunisto vardo nebi
jo, bet tomą provokacijoms, tu
ri būt galas ir ne vieta to
kiems gaivalams darbininkų 
organ., kurie žada mus išduo- 

jti; taipogi kursto Sūnų ir Duk- 
iterų Pąšalp. Draugijos narius, 
kad ši draugija išmestų iš sa
les tą laikraštį. Labai pasidi
džiuojančiai kalba, kad mes 
galėsime ant pečių išnešti iš 

isalės tą laikraštį, o pakabinti
1 Iš tikrųjų, darbi

ninkai turėtų tokius niekšus 
užrašyti ant kiekvienos dirbtu- 

I

!vės kampo, kurie žada darbi
ninkus išduoti. Tai šlykštus 
pasityčiojimas! Jie savo “un- 
orą” laiko augščiau darbinin
kų klasės. Už tas visas pro
vokacijas ima didelę atsako
mybę tie, kurie yra draugijų 
nariai, o patys pirmieji pradė
jo daryti tokias atakas. Vie
nas, rodos, gana sąmoningas 
draugas ir tas kalba, kad no- 

įrįs sudaužyti tą stiklą, po ku- 
I riuo randasi

iant gatvės.

Tuom ^yk bus viskas. Trau
kiu į streiko zoną. Teks dau
giau kas patirt, ir jeigu turė
siu progą, pranęšiu spaudai, 
čionai gana blogos aplinkybės. 
Aš jau gerokas laikas, kaip 
jieškojau “laimės”, tai yra, . .
darbo po West Virginiją ir Pa. Įkinkai turime viėnas už kitą

Prisiunčiu iškarpų iš kapita- užstoti, 
listinių laikraščių.

Draugiškai
V eisiejišlcis.

(Redakcija prašo draugus 
liakasius daugiau rašyt žinių iš 
dabartinių kovų. Draugai, ku
rie yra įvykių sūkuryje, gali 
prie matomų ir girdimų nuoti- 
kįu panaudot kai ką ir iš ka
pitalistinės spaudos. Redakci
jai gi neužtenka vien iškarpų 
iš buržuazijos, laikraščiu, ku
rie yra pilni visokių iškraipy
mų. Mes norime, kad mainie- 
riai dažnai ir teisingai patys 
rašytų pranešimus iš kovos ir 
organizacijos lauko.-Red.)

ang-

laukan į streiką, 
mes negalėsime

Družbantas.

Phone, Evergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

“Budintojas”

LPR būrelis pradėjo 
sieninį laikraštuką “Budinto
ją.” Tur būt niekas nesitikėjo, 
kad jis taip “išbudins” Mon- 
trealo lietuvius darbininkus.

Kai kurie draugai buvo pa- 
ikritikuoti už apsileidimą dar- 

Į visko į marketą, tai nors už bininkų judėjime ir buvo la
bai teisingai aprašytas vienas 

skirtu- piknikas ir pažymėti mušei
kos. Bet gaila, kad tie drau
gai vietoj pataisyti savo klai
das pradėjo organizuoti mu- 

,” kad sudau- 
draugams|ni atlyginimą, 
galėjo tą | pakritikavo, 

Juk tie farme- I parašyti. Ir net viešai grasi-1 
daugelyje atsitikimui118; kad /T,,'1J (sutrupins stiklą. Mat, labai

(gėda i savo klaidas žiūrėti. 
'Labai tie draugai apsirinka; 
I jie savo vardo nepakels, var- 
jtodami smurto priemones, betp^s’ ^aci jo kumštis užtektinai 
atbulai—liks savo klasės iš- i stiprus. Tai tokie perlai deda- 

I davikais i. __________
šais tarp darbininkų.

Antrą vertus, draugijos, ku 
b’iose tie nariai priklauso, tu

leisti

VIETOS ŽINIOS

„Indrai prieš išnaudotojus. dyką atiduok, o neima.
y.' . . . . ' Šitie ideologiniai i| Pnetarai n- Tamsumas mai tafpe vi.dutinių farme.

xlri/tarai ir atsilikimas rių ir miesto darbininkų-^-
pas farmerius labiau pasi- yra išdavas ekonominių są- “korpusus/’ 
laiko. Pat 's vaizdai, lauko lygų. Farmerius reikia pa- žius galvas tiems 
ir oro įvairumai duoda tam siekti su darbininkiška pro-j kurie, jų nuomone, 
pagrindo. Kartą moteris paganda.
“darbininkė”, farmos savi-Iriai
ninkė, žiūrėdama į debesis daug biedniau gyvena, negu
tolumoje, prabilo: miestų darbininkai. Pas sa
4 —Tenais jau lyja. Kad ki- vininkus šioje kapitalistinč- 
įiems ir dievas duoda, o čia,' je sistemoje, taip ir pas far- 
nors verk, nelyja ir gana, merius, yra prigijęs tas nuo- 
Išdžius viskas. savybės instinktas:

Šiuo tarpu jau buvo neli- —Dabar vargstame, bet
ję apie 10 dienų. Kartais ir, kuomet išvargsime, ant se-

M M M M M M M M

Iš Brooklyno Simon Acker
man Kriaučių Dirbtuvės

(Tąsa iš 6-to pusi.)
tas laikraštukas ( d^rba. ir dirbkite dvi savaites, 

ir duoti $3, kaipo medžiagi-1 Tai mes laikc dviejų savaičių 
. Mat, kas tai jį 

, kad pastaruoju 
i laiku mažiau ima dalyvumą.

jr j Kitas vėl pastvėręs draugą
R. k u m š č i u n orėjo pri
versti, kad šis pasisakytų, ar 
jis parašęs, ir tikrai būtų tą 
draugą sumušęs, jei būtų tikė-

nie-
mes
mes

ir didžiausiais niek- s* Montreale,

LAISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO

' RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

Nedėliojo, 3 Rugsejo-September, 1933
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į Mūsų Specializacija yra Moksliškas
j Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių
j ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Į Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mos
,, visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
(> mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
;■ L Burnham
f Dr. Theodore Conklin
T Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare.
f ' Penktadienį iki 5 valandai vakare.

t DRS. SCHONGER & STENGER
1 394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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ateisime į dirbtuvę ir pažiūrė
sime, kiek jūs uždirbate, ir 

, mes imsime atydon jūsų dirb
tuvės reikalus.

Išdirbome dvi savaites; 
kas nesidaro, ir nieko 

i darbininkai nežinome, ar
gavome pakelti algas, ar ką. 
Nutariam šaukti šapos darbi
ninkų susirinkimą ir kalbėtis, 

I kas reikia daryt. Tuomet, kad 
įtik ilgiau užvilkint, tai dele
gatas A. Bubnis padaro savo 
susirinkimą su kainų nustaty
tojam arba kaip mes vadina-j 
me, “praisų meisteriu,” kad ' 

(rinktume komisiją eiti pas tą' 
1 ponelį. Tad “praisų meiste- j 

•j ris” pasišaukia dirbtuvės ko-j 
Į misiją pas save ir nuspren- j 
džiama, kad nešauktume susi
rinkimo ir nesužinotume, kie
no čia yra sukamas toks ra
tas.

Darbininkai dirbtuvėje zur- 
za pakampėse, kaltina vienas 
kitą, o kad stoti į bendrą vei
kimą, mest įrankius ir eiti į 
streiką prieš tokį pasityčioji
mą iš darbininkų, tai apie to
kį reikalą negalima jiems nei 
užsiminti.

Vieną dieną buvome jau įsa
kę dirbtuvės darbininkų pir
mininkui šaukti susirinkimą-; 
tas pradėjo garsinti tarp dar
bininkų, kad vakare nuo dar
bo eikite į dirbtuvės darbi
ninkų susirinkimą. Pirmininką 
(čermaną) pasišaukė “floro 
bosas” į raštinę ir pasikalbėjo 
su juom; pranešė firrŲps su
perintendentui apie tai.

Apie 4 vai. dieną ateina su
perintendentas. Delegatas A. 

veltui, tuomet atatik-; Bubnis atsivedė į dirbtuvę 
“praisų mechaniką” ir su ša
pos pirmininku atšaukė susi
rinkimą, pasiaiškindami, kad 
nėra namie Simono Ackerma- 
no, paties boso, ir todėl nega
lima esą šaukti susirinkimas. 
Girdi, atidėkite tol, kol parva
žiuos patsai bosas; tuomet 
šauksime susirinkimą.

Kas gi čia, kaltas, kad dar- 
duodasi save taip 
bosams ir tokiems 
iš unijos?

net geda svietui! 
prisipažinti. Ateityje roikalin- Į 
ga tokius gaivalus per dion- j 

•raščius pilnom pavardėm iš- 
I vardinti, kad kiekvienas dar- 
įbininkas žinotų, su kuo turi 
: reikalą.

Mano nuomone, ALDLD ir 
kitos darbininkiškos draugijos 
privalo imtis kuo greičiausių 
žygių tam smurtui kelią už
kirsti.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Svetainė TYPEWRITERS
D rau
ku rią 
vardu

Rašomos
Mašinėles

HteLMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.
Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO 

CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck,'N. Y., vadovaujamas• 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamasiValatkiūtės.

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
Is R e a d i n go
Jaunuoliai su 
Philadelphijos 
Jaunuoliais los 

Base Bali

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

Montrealo S. ir. D.P. 
gija užlaiko svetainę, 
pavadina labai gražiu 
“Montrealo darbininkų apšvie-
tos kliubas.” Aš maniau, kad 
tikrai tas kliubas švies darbi
ninkus, bet pasirodo, kad kor
tos ir čekeriai turi pirmenybę 
švietime darbininkų. Paskuti
niu laiku net susirinkimai ne
galimi toje svetainėje. Mat, 
jie nepatenkinti, kad lošimas 

j pertraukiamas, todėl daro juo- 
I kus ir trukdo susirinkimą ves- 
Įti! Draugija turėtų kortinin- 
įkus visai prašalinti iš kliubo, 
nes jie jokios naudos neduoda, 
o dar neša materialius nuosto
lius, degindami šviesą. Priva
lėtų pati organizuoti visokius 

’apšvietos ratelius arba leisti 
; kitoms apšvietos draugijoms 
naudotis 
tų savo vardui tas kliubas.

X.

Klauskite 
Kainos,

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

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

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

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

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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.

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 1934, $18.75.
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.

420 So. St., Phila., Pa. ’

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
2nd St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyainensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th1331 So.

Phila. ūmų vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton Št., Pontbreese, 
vai po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudieni; 995 N. 5th St., Phila., 1-mų vai. po pietų.

"šių vietų tikietai parsiduoda ant Husų po 45c. į abi puses. Kas negales Įsigyti tikietus anksčiau, visi 
anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

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

lKEIJ 
i City

DIS: Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
Line ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko husai nuveš į parką. ,v y. 1 y. ...... .
tomobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, is čia važiuokite tiesiai apie mylę 
už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my- 

važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Linghorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią
513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką
,iw wiai wWWwWirtlifWiAi ww ww ini ww iai vm mi mi km

Suttersville, Pa

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

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

ang- 
kur

Mainierių Kovos
Aš randuosi minkštųjų 

lių ąpielinkėj. Maniau 
nors gauti darbą, bet negalima
šioj ąpielinkėj. čia jau pra
sidėjo streikas ir net kruvinas. 
Jau yra žuvusių ir atrodo, kad 
rimtas darbininkų susirėmimas 
su kapitalistais.

Kiek čionai teko patirti iš 
darbininkų, tai jie laikysis.

Šioj ąpielinkėj pastarosiomis 
dienomis teko patirt daug ko 
naujo, kas tiktų mūsų spaudai, 
bet neturiu pastovios vietos,1 
tai negalima kaip reikiant apie 
viską pranešti.

Prisiunčiu paveikslą, kur po
niutė dalina “Black News;” tai 
ir laukiama kraujo praliejimo:

Jau čionai turime sutverę 
unijos lokalą.

’; tai klausė 
su pakėlimais,

ne pakėlimą, 
algos, nes po 

padidino darbo 
kavalko bei

Dirbam ir nieko

bininkai 
mulkinti 
niekšams

Darbininkai gavo algą jau
po “stapičiaus 
vienas kito, ar 
ar kaip?-

Mes gavome 
bet numušimą 
“stapičiui
ant kiekvieno 
“sekšino. 
nežinom, tik tas pasiutęs f 1 o- 
ro. bosas laiko darbininkus, 
kaip vergus. Jeigu kuris at
sikalba jam, tai bosas viso
kiais žodžiais jį iškolioja ir 
sako: eik sau, kur tau geriau, 
kad neklausai manęs.

------- 7----------------------------------------------------------------------------------------------

JUOZAS KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



IŠ BROOKLYNO SIMON ACKERMAN 
KRIAUČIŲ DIRBTUVES

PARDAVIMAI !

Sekmadieni Pasižmonėkite ir Pasidalin to*
:: kit Mintimis Puikiose Aplinkybėse

Vienas kita kaltinam, bet 
visi kalti ir nieko nepadarom 
su S. Ackerman kriaučių dirb
tuve.

Laike darbų sustabdymo, 
i arba “stapičiaus,” ši firma li- 
; ko “sutaikyta” ant 10-to mio- 
■ šimčio pakelti darbininkams j 
algas. Kadangi 

kelias

PARSIDUODA, ląbai geroje viqtoje, I 
saldainių krautuvė,, kur yrą (pro

ga padaryti gerą pragyvenimą randa 
$12 į mėnesį, parduosiu, už gana 
prieinamą kainą. Kreipkitės, 33 
Meserole St., Brooklyn,. N. Y. ;

(180-182)

PARSIDUODA saldainių krautuve,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
. . . . ■ r . Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimęiį Street, į j j “Laisves” Name 

^Brodklyn, N. Y.

lietuviais apgyventoje vietoje, tu- i 
rime staką iš saldainių, rūkomų ir ' 
kitokių daiktų, kasdien, reikalingų. I 
Tik viena tos rūšies krhūtuvė visa
me bloke. Parduodu todėl, kad vią- 
na moteriškė negaliu tinkamai vesti , 
to biznio Kaina gaąa < žema. . Yra 
ir gyvenimui kambariai ant vietos. 
145 Ten Eyčk St., Brooklyn, N. Y.

(177-185)

ti, nes jau New Yorko dirbtu
vės dirba.

D a r b i ninkai pasipriešino, 
nes pas brooklyniškius. visai 
skirtingos darbo sąlygos ir 
kainos už darbo kavalka. Iš 
darbininkų pusės buvo reika
lavimas, kad būtų suvienodin-

Ackermano |tos darbo kainos (praisai), 
firma turi kelias dirbtuves ' kaip New Yorke, taip ir Bro- 
New Yorke ir viena Brookly-! oklyne, nes tos pačios firmos 

tad trijų dirbtuvių darbi-, dirbami žiponai ir tos pačios 
buvo sušauktas susirin-' rūšies (lainės) darbas—reikia 

ir vienbalsiai atmetė taip gražiai padaryti, kaip ir 
vadų pasiūlytą 10-tą New Yorke, o New Yorke pa- 

nuošimtį; reikalavo daugiau, j lyginamai daug didesnės kai- 
Paskiaus Amalgameitų Uni- nos už žipono padarymą, .nc- 

įjos 25-tc lokalo biznio agentas gu Brooklyne; ir iki nebusi 
, (delegatas) sušaukė antru sutaikytos darbo kainos už ! 
kart susirinkimą ir jau nelei-' žipono padarymą, tol darbi-1 
do nariams nei kalbėti, tik pa
sakė: turite eiti į darbą, o ku-j 
ris priešinsis unijos viršininkų ' 
patvarkymui, bus išmestas iš 
dirbtuvės ir dar suspenduotas 
iš unijos.

Ir taip Now Yorko Acker- 
mano dirbtuvių darbininkai Ii-į 
ko suvaryti atgal darban 
gengsterių page’lba. 

Dabar 
Brooklyno 
'kams ?

Brooklyne dirbtuvėj dirba 
dauguma lietuviai ir “valdo” 

(lietuviškas biznio agentas, 
l Sušaukė delegatas dirbtu
vės darbininkų susirinkimą; 

Padaužos Sumušė ir Apiplė-'perstats da|ykus ir 'iei.,sieįtil v- n i i nii .• lir *šioj dirbtuvėj pradėti dirb-;se Parke Joną Dabbatj i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dabar reikia dažniau suei-įrima šiemet publikos skaitlin- 
ti draugams, negu bile kada; gurnu prašokti visus 
reikia pasidalint mintimis apie 
tai, kas yra ir kas bus. Atei
nantį > sekmadienį, rugpjūčio 6 
d. turėsime tam gerų progų— 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Antro Apskričio spaudos 
pikniko, Vaičionio farmoje, 
Meadow Grove, Cranford, N. 
J. Suvažiuos draugai ir dar
bininkiško judėjimo rėmėjai iš 
plačiųjų New Yorko ir New 
Jersey apygardų. Taigi bus 
su kuom pasidalinti mintimis 
apie patyrimus sulig Roose
velto programos ir kaip rci- j 
kia darbininkams telktis, or
ganizuotis ir kovoti prieš nau
jųjų vergi jų. O galva gerai 
dirbs tokiame tyrame ore ir 
tokioje gamtiniai gražioje vie
toje.

Rengėjai neabejoja, kad 
piknikas pavyks ir gerai gali
ma bus tuom paremti darbi
ninkiškus laikraščius; tik no-1pasekmingesnis.

pirmiau. ....................... 1 -7. Į ne,ten buvusius išvažiavimus. Vi- . , 
si turime pasistengti, kad ta-h .. . . . . , _ Rimas,tai stotųsi kunu. I

-i -i- i i unijos 1Piknikas prasidės 12 vai. |„„„v,-,, 
dienų ir tęsis iki vėlumai. Įžan 
ga 15 centų asmeniui.

Pikniko programoje daly
vaus Sietyno Choras iš New- i 
arko; Aido Choras iš Brook- 
lylio, dabar vadovaujamas VI. 
Žuko; 
Choras 
kiutės; 
Choras 
Pirmyn, 
moję įvairumų.

Šokiam grieš parinktinai ge
ra orkestrą. Tam yra puiki 
svetainė. Pikniko vieta erd
vinga ir gamtiniai graži.

Pernykštis Antro Apskričio 
spaudos piknikas gerai pavy
ko; bet pasistengkime, kad 
dabartinis piknikas būtų dar

Philadelphijos Lyros 
vadovybėje A. Valat-

Elizabetho Bangos 
ir Great Necko Choras

Bus ir kitų pro g ra-

Liet. Darb. Susivienijimo 
1 Kp. Susirinkimas

Liet. Darbininkų Susivieniji
mo pirmos kuopos susirinki
mas įvyks šį vakarų, rugpj. 3 
d., kaip 7:30 vai. 
“Laisvės” svetainėje

Dalyvaukime visi.
žinoma, oras karštas, 

namieje nėra nei kiek vėsiau, 
kaip svetainėje. Tad kodėl 
neateiti į susirinkimų ir kurtu 
su draugais pasiklausyti susi- I 
rinkimo ir apsvarstyti bėgan-

• I ‘
Čius reikalus.

Šiame susirinkime išgirsime 
raportų iš Unijų Konvencijos 
prieš Roosevelto vėliausį ver
gijos aktų. Konvencijoj daly
vavo 995 atstovai iš Unijų ir 
įvairių masinių organizacijų. 
Raportas turėtų būti įdomus. 
Veikiausiai 
verbuotojai 
pranešti.

Draugai,
(juokies jau užsivilkę, būtinai 
ateikite užsimokėti, jei tik 
Ijnkybės pavėlina.

Būkime visi susirinkime, 
paisant, koks bus oras!

Fin. Sekr.

kas lieka daryti 
dirbtuvės darbiniu-

ninkai neis j darbų.

Tame klausime delegatas į 
\ buvo priešingas ir vartojo vi

sokias demagogijas, kad tik 
i “grįžkite į darbą, jums bus 
•pakeltas praisas, ba ši dirbtu- 
ivė yra sutaikyta ne ant 10-to 
i nuošimčio, bet ant 15-to.”

SU Tada darbininkai 
komisiją pasikalbėti su N. Y. 
Joint Boardo manadžeriais 
tuom klausimu. Buvo išrinkta 
skaitlinga komisija; nuėjo ir Į 
perstatė manadžeriams mūsų i 
reikalavimus. i

Manadžcriai išklausė ir pa
sakė: jūs gausite pakelti 15- 
tą nuošimtį algos, ir grįžkite į'

(Tąša 5-tam puslapyj) j

Telefonas: ,Stągg <2-9105

DR. A. PETRIKĄ
, , (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo . 9 ryto ;

iki 8 vai. vakare
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Laisve Gaunama ant
t:

‘Sekančių Stočių
JONAS STOKES

FOTOGRAFAS

išrenka
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 

n i

Brooklyne
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

.So. 4th and HavemeyeT Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 187 x r

223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimęr Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street ^nd Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street, 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenuė • 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po nu me r i u.. 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauącey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadwaj? 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
I ta, kaip jūs fiziši- 
I kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
L mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų ir- Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų ' 

įdegimas bei Ręumatiški Nesveiku
mai.’ • 7 1 I

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

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

Palaidotas GarbačauskasBROOKLYN. — Antradienį i IŠplėŠČ iŠ VeŽejŲ Troką SU
• iš ryto penki padaužos užpuo-, $19,000 Vertės Šilko 
lė bedarbį dailydę Joną Dab- 

vakare begeriant jam vandenį iš 
’ | fontano Lindsay Parke, tarp 
‘ įLorimer ir Boerum Sts.; smū

giais parkirto jį ant žemės, 
išplėšė $1.40 ir paskui išvarė 
iš parko.

Pasiskundė bedarbis policis-;Kompanij‘ai Brooklyne. Ištrau
kė abudu vežėjus iš troko; 

(įsimetė juos į automobilį; pa- 
jvežiojo '^linkui kokių valan
da; nuvežė į kambarius po 
num. 214 Sėuth 9th St.; suri- 

,šo, užkišo gerkles ir paliko. 
įTroku su $19,000 vertės šilko 
'nežinia kur nuvažiuota.

Kom. Partijos Spalva Rinki-1 ' ~ 7
muose Valdiškai Pripažinta 25,000 Dalyvavo Pirmosios 
Raudona i Rugpjūčio Demonstracijoj

, ■ I • 

an-
au-

Bel

ir naujų narių 
turės kų naujo

kurių mokestys už

ap

ne-

Įlūžo Balkonas; 11 Sužeista 
Coney Islande

CONEY ISLAND. — Antra
dienį po pietų sulūžo balkonas 
prieš Steeple Chase Parkų; 58 
žmonės su juomi nusmuko že
myn; 11 tapo rimčiau sužeisti. 
Buvo, mat, perdau? prisigrū
dę žmonių ant balkono žiopsot 
į dviejų vyrų peštynes.

Degtukais Bežaisdama, 
Sudegė Mergaitė

BROOKLYN. — Bežaisda- 
fria•su dėžute degtukų savo 
vežimėlyje, padegė degtukus 
18 mėn. mergaitė Dorothy 
Ward; kol motina atbėgo į 
kiemų, 169 Congress St, tai 
mergaitė ir sudegė.

Inžinierius Nušovė Mylėtinę 
ir Pats Save
• B V o o k 1 y nietis inžinierius 
Fred W. Denny nušovė savo 
mylimųjų Heleną Papkę jos 
kambariuose po num. 316 E. 
90th St. ir pats nusišovė ,už 
tai, kad ji galutinai atsisakė su 
juom apsivesti.

New Yorke

BROOKLYN. — Anksti 
jtradienio ryta keturi vyrai 
įtomobilyj privažiavo prie tro
ško, ku’rįūdm buvo atvežama 
'šilkas iš Allentown, Pa., ski- 
iriamas ' Miller Underwear

tui. Piktadariai, matydami 
ateinant policistų, leidosi bėgt, 
o tas šaudyti. Keturi pabėgo, 
o , penktas Wm. Allecia, 19 
metų amžiaus, areštuotas ir 
laikomas po $10,000 paran
kos iki teismo.

Antradienį po pietų palai-, 
dotas Mount Olivet kapinėse ! 
Garbačauskas, gazu užsinuo-1 
dijęs bučeris, vienas iš Prusei- 
kos-Butkaus sklokos ramsčių. 
Į kapines palydėjo keliolika I 
automobilių; per pakasynas! 
galėję būti apie pusantro šim-1 
to žmonių. ' '

Kalbėjo sklokos “čyfas” 
Butkus; piešė velionio patar
navimų sklokai ir bandė įkas
ti komunistus.

Kaip velionio kaimynai pa
sakoja, paskutiniais laikais 
sunku 

! tis, ir

paskutiniais 
buvo jam biznyj vers- 
jis būdavo nusiminęs.

Prahešamė, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko. ..

Plaukų kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves hud $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, tnetų.. ' ’ i į. ? |

Vyrams; Jnikerparhe plaukus ir 
apskutamd ^Barzdas už 50c* vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Allen ir Canal SU i
Bowery and Delancey- Street 
Bowery and Houston Street 
3rd, Ąvenųe and 14th. Street 
Chatham Square v ‘ ' į

Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington 
6th Avenue and 
1st Avenue and ■ i 

5 I (

Street
42nd Street 

4th Street

KARŠČIO MIRĖ

NEW YORK. — Valstijos! 
valdžios sekretorius praneša, 
ikad oficialė komunistų spal- 
jva ateinančiuose rinkimuose šį 
jrudeni bus raudona.

Komunistų Partijai gavus 
daugiau kaip 25,000 balsų per

i eituose rinkimuose, jinai da- 
*bar yra įstatymais pripažįsta
ma kaip reguliarė partija, ku- .Sąjungos ir 
riai nebereikia rinkti piliečių apginti darbininkų tėvynę, 
parašų, kad uždėt jos kandi- I Union Square buvo kokie 
datus ant rinkimų baloto.

(NUO 
! DAR

NEW YORK. — Nežiūrint!
baisių kausčių, apie 120 laips-1 Didžiajame New Yorke 
nių ant saulės, rugpjūčio 1 d. ;tradienį nuo karščių mirė 11 
iš įvairių miesto dalių demon-1 žmonių.
struodami sumaršavo darbiniu Į 
kai i Union Square, kad iš-1 
reikšti protestą prieš imperi- J 
alistų ruošiamą kąrą, prieš jų i 
užpuolimo planus ant Sovietų

• parodyt pasiryži-

an-

MIRTYS- LAIDOTUVĖS

Telephone Štagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ;
Vedu šermenis ir' palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

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

KB AUJO SPECIALISTAS
Ųydau ūmias ir chropižkas vyrų , ir 

' ‘ * moterų !>khh kiMujo Ir’ odos
Padarau ištyrimus pralijo ir; šlapumo .

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

New York, N. Y.
Valarfdos ,PHinUmoi • .

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

i wwwwwwwwwww tio<iooo<ioooiinuotio<ioiioiiotincio<ioiio<ioiio<io>ioiiftirain(i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Milionicriaus Sūnus Kaipo 
Tarnautojos Žagintojas

NEW YORK. — Valgyklų 
tarnautoja Marg. Curry ' pa
traukė tieson gelžkelių milio
nieriaus E. K. Howe sūnų Ri
chardą, N. Y. Universiteto stu- 
dentų; kaltina, kad New Ro
chelle jis jų užpuolė išžagin
ti. Tarnautoja reikdlauja 
$100,000 atlyginimo.

MORGANO DVARAS

Morgano:dvaras Glen 
L. L, yra taksų valdybos ap- 
kainuotas $1,967,210. Tame 
pat ^Nassau paviete tūkstančiai 
bedarbių be pastogės ir ne
gauna'nei trupinio pašalpos

Union Square buvo 
,25.000 demonstrantų.

Pirm to buvo atskira de
monstracija prieš Kubos kon
sulatų, protestuojant prieš te
rorų Kuboj ir darbininkų te- 
riojimą. Buvo išrinkta dele
gacija eiti į vidų ir įteikti kon
sului rezoliucija. Kada vie- 
rias delegatas pradėjo skaityt 

;rezoliucijų, -kurią' konsulas at
sisakė į rankas imti, tai poli
cija išvijo delegatus laukan.

Battery Park bedarbių1 mi^- 
tingas-demonstracija i š rinko 
delegatus su Robert Minoru 
priekyje eiti pas majorų O’- 

įBriena reikalauti bedarbiams i £
i pašalpos. Delegacijai buvo 

Cove ia^sa^v^a» kad majoras yra už- 
’'siemęs—jis vaišino Anglijos 

lakūnus Mollisonus. . .

Antanas Stumbrą, 37 metų, 
mirė liepos 31 d. Pašarvotas 
graboriaus Garšvos koplyčioj. 
Bus palaidotas rugpjūčio 3 d. 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Grašva.

PAJIEŠKO.IIMAI
' PAJIEŠKAU partnerio arba parduo

du visą biznį nes viena negaliu 
apsidirbti. Restaurantas čia pasi- 

j laiko jau per ilgą laiką ir duoda ge
rus rezultatus. Partnerį galiu pri
imti ant labai lengvų išlygų. Vieta 
didelė, paranki tam bizniui.

Gabriene, 731 Wythe Ave., 
Brooklyn N, Y.

(181-183)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS t

Išbalzamuoja ir laidoja-numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 
tomobilius ir keriėtas veselijoriis, 
krikštynom.s ,jr pasivažinėjimams.

. 5 1’■ .
231 Bedfpjrd, Ąvenue

BROOKLYN, N. Y.

( r

GENGSTERIŲ NUŠAUTAS

Streikuoja 2,000 Kailių 
: Dažytojų

NEW YORK. — Išėjo strei- 
kan apie 2,000'kailių, dųžyto- 

Antradiėnid m&sihiame
Nežinomi gengsteriai jsitem 

pė į automobilį Joseph4 Vol-1 jų. 
pę, paleistų iš pataisos namų ;■ mitinge .jiems kalbėjo vadai 
mirtinai jį peršovė ir išmetė j Industrinės KaildasiųVių UnU 
ant Percival St., Brooklyne. jos. • /

Evergreen 7-8738 , , , ■ Evergreen 7-1643
’ 1 . -j j .

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting y

Art Decorating -
Pertaisome senus namus ir( būda- . 

vojame naujus. Perbudavojame fron- g 
tus, sudedame duris ir įdedame šie-J 
tus (screens) j duris, langus ir^ 
porčius. Dengiame stogus visokiems g 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y. t .

188 South 3rd Street
| p Brooklyn, ^N. Y.

INC? MATHEW P. BALLAS
' ( B I E L fi U S K A S )

U GRABORIUS
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 

g 660 GRAND ST. ; BROOKLYN. N. Y.
L, - MŪSŲ,. (STAIGA ATLIĘKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VlŠU ŠALIŲ, IR 'IŠ/ČlA 
: PAS1UNČIAM (. KUR KAM REtklA. TURIM ‘ RRIVAtIŠKĄ 

‘ 4 PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN’l AUTOMOBILIU, 
jy® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

(PARVEŽTU TJJRIM MOTEK( MIRUSIOMS moterims 
r prižiūrėti, duodam' GRAŽIĄ. VIETAk savo 
? MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
[ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES
• G kuog£riausiA-fWtarnausim.

MUSU RAŠTINE ATDAR/X DIENĄ, IR NAKTL MŪSL( 
TEI^EFŲ^AS NIEKAD ^NEMIEGA. t ' ’ U’ < | '

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

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue, į! 1 

Kampas E. Urd Si.

NEDALIOMIS • i
Nuo 10 iki ir vai. ii ryto '




