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Dar kartą ALDLD Centro 
Komitetas prašo visų kuopų 
prisiųsti nominacijų blankas, 
kurios dar neprisiuntė. Laikas 
buvo nuskirta iki 5 d. rugsėjo, 
bet daugelis kuopų prašo laiką 
pratęsti, tai pratęsiamas iki 15 
dienai. Todėl subruskite visos 
kuopos, kurių susirinkimai 
įvyks, nominuokite ir blankas 
siųskite į centrą.

Kartu Centro Komitetas ra
gina, kad draugai mokėtų duo
kles, kurie dar nepasimokėjo.
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PATERSONO ŠILKO DARBININKŲ
STREIKAS PLEČIASI IR TVIRTĖJA

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I DEPORTUOS 
PABĖGĖLIUS

PATERSON. — Jad 7,000 (reakcinės) unijos vadai su 
šilko darbininkų ir darbinin-! Sshweitzer priešakyje jau 
kių yra streiko lauke. Tai kenkia darbininkų streiko 

Sovietų Sąjunga 18-tą d. rug-1 didžiausias streikas nuo laimėjimui. Jie atmetė Na- 
pjūčio tikrai demonstravo savo 1913 metų, kada jį vadovu- ‘ cionalės Audimo Darbinin- 
oro apsigynimo jėgas. “Prav- vo IWW, vadovystėje Billkų Unijos pasiūlymą—suda

rda” sako, kad tai nebuvo jokia HavW00(į ;
paroda, bet demonstravimas ap- Į 
sigynimo jėgų. Maskvoje, Le-i 
ningrade, Charkove, ’
Rostove, Ivanove, Chabarovske dejų rengiasi prisidėti dažy- 
ir kitur, anot “Pravdos”,— tojai darbininkai, kurių šia- 
“Dangus pasidengė daugybe 
įvairiausių rūšių orlaivių, — 

. karinių, civilio orlaivyno ir
“osoaviachimo” skyrių.” Visur 
leidosi orlaivininkai su parašu- 
tais ir niekur neįvyko nei viena 
nelaimė. Sovietų Sąjunga nori 
taikos, ji trokšta budavoti so
cializmą savo šalyje, bet ji turi 
būti prisirengus apsigynimui 
nuo užpuolikų.

. Haywood. Streikas smar-1 ryti bendrą kovos komitetą.
; kiai plečiasi. Naujos dirb-1 Tie išnaudotojų agentai 

Kijeve,' tuvės uždaromos ir prie au- grūda laukan revoliucinius 
*1** • • 1 1**1 • v * 1 * * *1

me mieste yra apie 15,000. 
Gauta pranešimas, kad 700

darbininkus iš eilinių dar
bininkų komitetų, kur tik 
gali. Jie jau pradėjo dery
bas su valdinoinkais del nu-

-------  -------- j LONDON.—Anglijos val-
Strasburg. Visu Parei-; jžia deportuosianti atgal į 

niu Vokietijos fašistai daro, Vokietiją žydus, kurie yra 
karinius bandymus. Iš to pabėgę nuo fašistų teroro, 
matyti, kad jie rengiasi prie į  
karo.

SOVIETU CHIN1 JOS RAUDONOJI AR
MIJA PERGALINGAI MUŠA PRIEŠUS

286 Streikierių įstojo 
j T. Dark Apsigynimą X"“

Sovietų spaudos bendradar
biai, laikydami savo atostogas, 
atlieka kultūros darbą. 100 
bendradarbių, važinėdami laivu 
“Pamiat Azina”, Volgos upėj, 
leidžia laikraštį “Volžskaja Ko
muna.” Ir kitur darbininkai 
bei rašytojai prie savo atostogų 
dirba kultūros darbą. Vasaros 
metu Sovietų Sąjungoje visi 
darbininkai gauna atostogų su 
reguliare alga.

OčlULčl Actu. ou. v aiviiiiviiiiYciio vtci nu-

darbininkų paskelbė streiką I slopinimo streiko pagelba 
Scrantone, kad Strasburg, 
Easton, Phillipsburg, Allen
town, Shamokin ir kitų vie
tų audėjai rengiasi prie | 
streiko.

Nacionalė Audimo Darbi
ninkų Unija išleido lapelius 
ir šaukia visus darbininkus 
energingai laikytis kovos 
lauke, sudaryti eilinių dar
bininkų komitetus. “Eure-1 
ka” fabriko darbininkai iš
rinko bendrą streiko komi- kites visi tvirtai ir vienin- 
tetą iš eilinių darbininkų.

Associated Silk Workers

NRA.
Mes šaukiame visus Pa- 

tersono šilko darbininkus 
be skirtumo politinių įsiti
kinimų, religinių pažvalgų, 
apsijungti kovai už geres
nes darbo sąlygas, didesnes 
algas, trumpesnes valandas. 
Sudarykite kovai iš eilinių 
darbininkų komitetus, kaip 
nurodo Nacionalė Audimo 
Darbininkų Unija. Laiky-

gai prieš savo nepritelius— 
bosus.

Susidarė specialė komisija, 
kuri surinks medžiagą apie pra
kasimą kanalo tarpe Baltųjų ir 
Baltiko jūrų ir išleis apie 200,- 
000 egzempliorių knygų. Bus 
nušviesta, kaip atliko technikos 
darbus ir kaip persiauklėjo de- 
sėtkai tūkstančių buvusių pra
sikaltėlių. •

Jungtinių Valstijų imperialis
tai įsteigė tarpe Manila miesto, 
Filippinų ir Chinijos oro susi
siekimo liniją. Dabar ruošiasi 
įsteigti oro liniją tarpe Manila 
ir San Francisco. Jeigu ta li
nija bus įsteigta, tai bus pra
tiestas oro kelias tarpe Ajmeri- 
kos ir Chinijos.

Aberdeen, Md., tvirtumoje 
Amerikos Jmperialistai išbandė 
kanuoles, kurios turi po 16 co
lių gerkles ir iššauna 2,100 sva
rų kulką, arba . gali pramušti 
storą sieną už 20 mylių atstu
mo. Vis tai prisirengimas prie 
karo.

Amerika dar Budavos 
17 Nauju Karo Laivų

. ; ■ , ; y u,.,., ’ Ii'-

WASHINGTON.—Jung
tinių Valstijų imperialistų 
laivyno sekretorius Swan
son pasirašė su kompanijo
mis sutratį, pagal, kurią 
bus dar budavojama 17 
karo laivų. Jų tarpe bus 
budavojama kreizeriai po 
10,000 tonų įtalpos, du ma
žesnius, dvylika naikintojų 
ir keli submarinai. ’ Tai dą- 
lis Roosevelto karo laivyno 
būdavojimo programos. Vi
so dabar jau yra budavp- 
jama 39 nauji karo laivai, 
kurie atsieis $238,000,000. 
Tai prisirengimas prie nau
jo karo.

Maskvoje Jaunuoliu Pa
rodoje Daly v. 250,000
;r MASKVAI Minėta re
voliucinio jaunimo tarptau
tinė diena labai iškilmingai. 
Jaunųjų Komunistų ir pio
nierių organizacijos suren
gė milžiniškas demonstra
cijas. Nepaisant, kad lijo, 
parodoje dalyvavo virš 250,- 
000 jaunuolių. Jie nešė vė
liavas su užrašais: “Mes

Pražuvo Jūroj Laivas
Lenkijos laikraštis “Kurjer •

Porany” rašo, kad Vokietijos | poRTARTUR/texas.— 
fašistai dienos metu kalba apie: N,.,. . (<r-
taiką, o nakties—galanda kar- 1Nealaeus :

Berlynas. — Vokietijos ir 
Italijos fašistai niaujasi del 
centralinės Europos valsty
bių. Tarpe abiejų fašistinių 
valstybių iškilo eilė ginčių. Tarptautinio D a r b i n inkų 

--------  Apsigynimo veikimas tarpe 
streikuojančių langų valyto
jų padarė tokios didelės įta
kos, jog viename streikierių 
susirinkime pereitą ketvir
tadienį net 286 darbininkai 
įstojo į organizaciją.

London. — Anglijos val
džia rengiasi užtraukti nau
ją paskolą ant 300,000,000 
svarų sterlingų. Imperialis
tai vis daugiau ruošiasi prie 
karo ir tam tikslui išleidžia 
krūvas pinigų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų imperialistai prie-I 
šakyje su Davis užginčija, j 
kad jie būk turi planus su
mažinti savo reikalavimus 
Europos valstybių pereito 
karo skolų.

Chicago, Ill.—Įvyko lenk
tynės tarpe keletos šalių or- 
laivininku.

StuedntasChicago, 111^
W. Martin, 22 metų am
žiaus, iškrito ' iš viešbučio 
per langą, nuo septinto aug- 
što 'ir užsimušė.

Berlynas. — Fašistai varo 
vajų, kad į metus laiko 150,- 
000 porų apsivestų daugiau, 
kaip pereitais metais.

London. — Anglijos spau
da suskilo del “The Brown 
Book”, kurioje faktais įro-

pasirengę darbui ir apsigi- joma> kajp Vokietijos fašis- 
mmui nuo imperialistų. j patys sudegino Reichsta- 
Dalyvavo kitų salių jaunuo- i namą# 
lių atstovai . Demonstravo! 
apsiginimo skiriai, jūrei-1 
viai, orlaivininkai, chemi- 
kališki skiriai, snaipiariai 
ir kitoki darbininkų tėvy
nės sargai.

Smerkia Orlaivyno Vadus

CHICAGO, Ill.—J. C.Hun- 
saker, prezidentas Goodyear 
Zeppelin Corp., kuri buda-

PHILADELPHIA, Pa. —

Suokalbis prieš Utah 
ir N. M. Mainierius

Roosevelto valdžios NRA 
administracijos įsakyta,bur
žuazinė spauda nė jokios ži
nutės nepaduoda apie einan
tį streiką Utah ir New Me
xico valstijų mąjnierių. O 
ten keli tūkstančiai mainie
rių streikuoja. Eina atkak
li kova tarpe mainierių ir 
policijos. Mainieriains va
dovauja Nacionalė Mainie
rių Unija. —

Tiktai komunistų “Daily 
Worker” ir kiti mūsų laik
raščiai plačiai rašo apie šitą 
svarbią tų mainierių kovą.

Patys Vokietijos Fašistai 
Sudegino Reichstago Namą

SHANGHAI. — Sovietų'karo laivus į Foochow prier 
Chinijos Raudonoji Armija i plauką. Tuom pat kartu jis 
muša Chang Kai-sheko iri 
Kantono valdžių armijas 
trijuose frontuose. Viena 

", eina į 
pietų pūsę, linkui prieplau
kos Amoy. Kita gula tarpe 
Yenping ir Foocow miestų 
ir trečia puola ant prieplau
kos tiesiai ant Foochow.

Nesenai Chang Kai-she- 
kas buvo pasigyręs, kad jam 
pavyko sumušti Fukien pro
vincijoj komunistus. Pa
sirodo, kad tai buvo melas. 
Raudonoji Armija veikiau
siai neturi tikslo užimti tas 
prieplaukaš, bet eina jų sri- 

1 tin, nes ten derlingi laukai 
ir gerai užaugę javai.

Anglijos, Francijos, Ja
ponijos ir Amerikos impe
rialistai pasiuntė savo karo 
laivus į prieplaukas Amoy 
ir Foochow. Chang Kai-she
kas siunčia septynis savo

įsakė, kad keturi orlaivių 
laukai Kiangsi provincijoje 
būtų prirengti, iš kurių bus 
siunčiami bombiniai imperi
alistų orlaiviai prieš Raudo
nąją armiją. Tuom pat kar
tu jis patsai ir geriausi jo 
generolai daro viską, kad 
sulaikius Raudonosios Ar
mijos žygiavimą. Šiuom 
kartu prieš Sovietų Chinijos 
armiją kovoja išvien Chang 
Kai-shekas, kurį remia Am
erikos imperialistai ir Kan
tono valdžia, kurią suorga
nizavo ir palaiko Anglijos 
imperialistai. Vienok Rau
donoji Armija su pagelba 
valstiečių lupa visus savo 
priešus. Anglija, Japonija, 
Franci ja ir Jungtinės Vals
tijos laiko ten savo karo lai
vus ir militaristai laukia 
kiekvienos progos, kad puo- ' 
lūs ant Sovietų Chinijos.

Švedą Jūrą “Sirena” Medžioklė ant Angių

ĮJALBAO, Panama. — 
New York zoologijos daržo 
valdyba prisiuntė daktarą 
R. L. Ditmatar, kad jis su
gautų pavojingą angį “buš- 
master.” Daktaras jau an
tru kartu atvyko į Panamą 

viso turi tik 15 pėdų ilgio'medžioklei ant tų pavojingų 
ir plaukia j Ameriką. Vai- gyvūnų. Pirmu kartu daug 
tyje yra nedidelis motoras, užmušta jų, bet nei vienos 
kųrise ją varo. Mergina sa- gyvos nepagauta. New 
kosi, kad ji jau buvo pasie- Yorko darže, tų angių dar 
kusi Kanados kraštą Labla-lnėra nei vienos gyvos. Jos 
dor srityj, bet ten negalėjo j yra labai pavojingos ir sun- 
prisiartinti, nes plaukia 
dai.

COPENHAGEN. — Gren
landijos kraštus pasiekė šve
dė mergina Aina: Gėder- 
brom. Du mėnesiai laiko 
atgal ji išplaukė, iš Gothen- 
burgo, Švedijos prieplau
kos, atviroje valtyje, kuri

LONDON. — Anglų kal
boje išleista knyga '‘The 
Browli Book”, kurioje fak
tais įrodoma, kad Reichsta
go namą sudegino patys fa
šistų vadai. Jie tą atliko, 
kad gavus priekabę prieš 
Reichstago rinkimus užpul
ti kpmunistus. Taipgi kny
goje aprašoma 250 žmogžu
dysčių, kurias atliko fašis
tai. Mes tada rašėme, kad 
patys' fašistai sudegino tą 
namą, o dabar patvirtina ir 
ne komunistų leidiniai.

Francijos Ponai Dūksta

le- ku gyvas paimti.

Kaizeris už Rooseveltą

Dr. R. V. von Kleinsmit, 
prezidentas pietų Californi- 
joje universitete, yra gavęs 
nuo buvusio Vokietijos kai
zerio Wilhelm pranešimą, 
kad kaizeris tėmija Roose- 
velto žygius ir pilnai sutin
ka. Žinoma, kitaip ir būti * 
negali, nes varnas varną

PARYŽIUS. — Francijos 
imperialistai vis daugiau 
dūksta prieš Vokietijos fa
šistus. Pasienio spauda pil
na nurodymų, kad Vokieti
jos fašistai daro visokius 
karo bandymus. Francijos 
grobikai labai pyksta ant
Vokietijos, kad pastaruoju pažįsta, 
laiku prądėjo fašistai buda- 
voti orlaivius ir visokius jų 
bandymus. Franci j a yra už
grobus Vokietijos kolonijas 
ir išnaudoja Ruhrą, tai ji ir 
bijosi fašistų veikimo.

Karo Debesiai Didėja I voja Amerikos imperialis-
*  tams zeppelinus, sako, kad

TOKYO — .Tannniios “Akron” žuvo tik todėl, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno vadai metikę. Į 18 mė
nesių laiko jie pakeitė tris: 
komandierius ant “AkrOn”, 
neduodant jiems laiko susi
pažinti su oro laivu. Argu
mentuodamas už zeppelinus, 
priveda pavyzdžiui “Los 
Angeles”'ir “Graf Zeppelin”

TOKYO. Japonijos 
valdininkai užginčija, kad

taiKą, o naKties—gaianaa Kar-1 v ,, . Lj budąvojai./kąro lai
dus karui. Tokioje pat dvasio- i pražuvo jūrose. Ji^ p]ąi,lkė į yams prieplaukas, ant už-

Gazeta Warszawska’’/įš Centralinės Amerikos šu grobtų Chinijos salų. Bet
: ‘ ^Vokietijos planai prekėmis į Norfolk^ ya,( Jungtiniu Valstijų admipo- 

ant Lenkijos rubežiaus gali būti | jaR turėjo pasiekt priep- ląs Stahley1 tvirtina, !kad 
įvykinti tik tada, kada Vokieti-1 Kraštų apsaugos japonai ' ti^ai būdavoja

- ' ------- • - - • laivas parvežė žinią, kad jie prįeplaųkaš^ ’tvirtinusi ' ap-
tas Salals ir rengiasi . . . ^ -

Hrui prieš Jiingtinias Vai- atsekimus.
stijės. Karo pavojus npola- ——________

Bulgarijoj Komunistus Žudo
<į - - - - - - * Šaudė j Demonstrantus

je rašo ir “<
ir prideda: ^Vokietijos planai prekėmis

įvykinti tik tada, kada Vokieti-1 ]ail|*a 
ja bus pakankamai tvirta.” Ir! -
nurodo, kad Vokietijos fašistai , _ _ . . ,
kalba apde taiką tik tol, kol j,ie ant jūrų pl?uL10jah- linkui 
prisirengs karui. Tarpe Len- čių lentgalių } 1 SU minėto’A'r 
kijos ir Vokietijos eina niovy- laivo vardo užrašais. Spė- 
nės už koridorių, kuris praves- Į jama.* kad laivas žuvo aud- 
tas Lenkijos naudai per Vokie
tijos žemę. roję arba susikūlė į pavan- 

deninius akmenis

tos augsi.

Bet
Sustreikavo Mainieriai

PITTSBURGH.PITTSBURGH. — Mon- 
tpur Mine No. 10 darbinin
kai jau trečiu kartu paskek 
be streiką prieš išnaudoto
jus. Darbdaviai sų valdžioj 
ir, NRA politiką/nugalėję 
mainierius, visai nesiskaito 
su darbininkų reikalais.

Suokalbis prieš Osmaną

10,000 Demonstracijoj

Sovietų Sąjungoje išėjo labai 
gera knyga “čtec Deklamator” 
už 1933 metus, ši knyga išleis
ta paminėjimui penkiolikos me
tų sukaktuvių Raudonosios Ar
mijos. Knyga didelė ir labai 
interesinga. Joje yra daug 
eilių ir istorinių ąpsakymė- 
lių. Galima gauti Kom-upjs- 
tų Partijos rusų savaitraščio 
“Nbvy Mir” raštinėje.’ Kas var-

to ja rusų kalbą, patartina įsi
gyti.

Didelė Audra Kuboje
<• HAVANA. — Didelė aur 

dra perėjo per Kubos salą. 
Padarė daug nuostolių. > Iki 
dabar jau žinoma, kad j 6Dar mažai gavome užsakymų

ant brošiūros ‘‘Klausimai .ir At-j įmonės ŽUVO ir 60 yra SUr 
sakymai apie Sovietų Sąjungą!’. žeigt Havana dal)g

labai gera. Jos kaina tik, 6 • 8* W ^tvinusiu vandenių, 
centai. Siųskite užsakymus j kurtis išsiliejo pakilus jŪrQ- 
dįenraščio “Laisvės” antrašu. Ise bangoms.

SOFIJA. — Bulgarijos iš
naudotojai nuteisė penkis 
darbininkus nužudyti už 
skleidimą komunistinės agi
tacijos armijoje ir devynis 
iki gyvos galvos kalėjimų. 
Bulgarijos išnaudotojai vi
su- pasiutimu puola darbi
ninkus, bet jie negali jų ju
dėjimą sunaikinti.

DETROIT, Mich.—Detro
ito darbininkai buvo suren
gę demonstraciją. Pribuvo 
75 policistai ir pradėjo pul
ti demonstrantus. Prileis
tai pradėjo šaudyti, ir vie
ną negrą darbininką su
žeidė?: Yra apkultų ibpolic- 
manų.

CHICAGO, Ill.—Rugpjū
čio 30 d. dešimts tūkstančių 
darbininkų numaršavimo į 
miesto svetainę ir paskui 
patraukė prie Pasaulinės 
Parodos.

KRATOS PAS FAŠISTUS
DUBLIN. — De Valeros 

valdžia darė kratas Airijos 
fašistų organizacijos cent
re. Išvežė visus dokumen
tus.

“Daily Worker” sako, kad 
prieš Canal Zone nuteistą 
kareivį Osmaną nebuvo jo
kių įrodymų, jog jis ką nors 
iš armijos išdavinėjo komu- 

į nistams. Laikraštis sako, 
kad tai Roosevelto valdžios 
suokalbis prieš nekaltą ką- 
reivį.

NUŠOVĖ VIENĄ 
MAINIERĮ

ATHENS, Graikija. — 
Miestelyje Aliveri policija 
darė ; užpuolimą ant strei
kuojančių mainierių. Vie
nas mainierys tapo nušau
tas, o 27 sužeista.
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Kokis Skirtumas Tarpe Komunistų ir 
Socialistų Partijų?

savo veikaluose, kad negaili 
būti darbininkams . demo
kratija, kuomet kapitalistai 
yra savininkais laikraščių, 
fabrikų ir kontroliuoja vals
tybę, policiją ir armiją. Ko
munistų Partija pareiškia, 
kad balsavimo teisė yra tik 
forma, kuri pakavo j a tikrą
ją kapitalistų klasės dikta
tūrą. Todėl kapitalistų, kla
sės diktatūra turi būt pa
naikinta ir pakeista valdy
mu darbininkų—proletaria
to diktatūra.Socialistų Partija skelbia-j kaip tikrai dalykai yra? 

si, kad jinai ginanti darbi-. Mes surasime, kad, visuose 
ninku kasdieninius reikalus atsitikimuose K o m u ni stų 
ir tuo pačiu sykiu skelbia 
taikų, laipsnišką perėjimą iš 
kapitalizmo į socializmą. Ji 
mokina, kad eilė parlamen
tinių (kongreso reformų)' 
įves į socializmą.

Komunistų Partija, iš ki
tos pusės, užginčija, kad so
cialistų partija tikrai kovo- nesirūpina, o tiktai rūpinasi nuverstas 
ja už darbininkų kasdieni- tolima revoliucija. Socialis- 
nius reikalus. Jinai skel- i tai sako: “Mes tikime į re- 
bia, kad taikiu būdu laips- voliuciją, bet tai dar perto- 
niškai nebus galima pereiti Ii; mes norime geresnių są- 
iš kapitalizmo į socializmą, lygų dabar”.
Jinai mano, kad jos yra pa- j Bet tikre bgje tai aktu. 
reiga pnrengti darbininkų aUai sociali’t 
klasę prie proletarines re-!kurie ^lsuomet išduoda ko.
VO 1UC1J0S. j vas tuos pagerįnįmus>

Socialistų partija sako' kurie yra jau čia ir dabarti- 
darbininkams, kad kapita-' niai. Tikrenybėj, tąi yra 
lianas galima nuversti ir komunistai, kurie geriausia 
įsteigti socializmas per ka-, 
pitalistines “demokratijos” 
balsavimų mašineriją—dau
gumos balsavimu kongrese.

Komunistų Partija, va
duodamas! Markso ir Engel
so mokymais, ir skelbia, 
.kąd nei, negali būt tikros de
mokratijos, kuomet valdo 
kapitalistinė valdžia. De 
mokratijos forma šioj šaly
je yra tik priedanga tikros 
kapitalistinės klasės dikta
tūros, todėl darbininkai tu
rės prievarta paimti valsty
bes galią ir įsteigti naują 
valdžios formą—sovietų for
mas valdžią iš darbininkų ir 
Visų dirbančiųjų.

Socialistų Partija apgau
dinėja darbininkus protavi
mu, kad kapitalistų klasė 
atiduos nuosavybes ir val
džios galią tiktai pareikala
vus didžiumai darbininkų.

Komunistų Partija skel
bia, kad kapitalistinė klasė 
kovos visu žiaurumu ir 
kraujo praliejimu iki pasku
tiniosios prieš netekimą sa
vo,- galios. Todėl darbinin
kai ir dirbančioji visuomenė 
turi prirengti jėga paimti 

t valdžios galią.
Tad socialistų partija yra 

ramių reformų partija, kuo- tikslui, nuvertimui kapita- Frakcijos Piknikas su Didele
Programa

' • ‘ : v 1 { x . . • k

24 d.- rugsėjo (.Sept.) yra 
rengiamas didelis piknikas už
baigimui vasarinio 
Pikniką rengia

Partija geriausia atstovau
ja darbininkų klasės reika-1 
lūs.

Klausimu kovos už geres
nes darbininkų klasės sąly
gas, pavyzdžiui, už aukštes
nes algas, tai socialistai sa
ko, kad komunistai tuomi

TRUMPffiNOS
T

» t

Nesenai Vilniuje numirė 
kun. P. rKraujalis. Tai bu
vo žymus klerikalų šuląs. 

’Jis klebonavo vienatinėje 
lietuviškoje šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Vilniuje ir savais 
laikais buvo “Aušros” re
daktorium. “Aušra”, kaip 
žinoma, ypąčiai prieš karą, 
buvo gęrokai prasiplatinus 
ypatingai Dzūkijoj. Savo 
pigumu ir populiariškumu ji 
beveik turėjo pirmą vietą

Socialistai priešinasi1 dar-j tarpe Dzūkijos valstiečių.
bininkų diktatūrai. Jie tiki, 1 Prieš virš 20 metų, šių žo- 
kad kapitalistai ture,tų visas džių rašytojui teko kalbėtis 
darbininkų teises,, kuomet ,su <kun. Kraujaliu, Vilnių-, 
darbininkai jau yra pozici- je. Gudriai, lapiškai jis mo- 
joj paimti galią. Tos'dvi kėjb. sukti galvas jauniems

je. Gudriai, lapiškai jis mo-

priešingos pozicijos jau ge
rai išbaidytos. Vokietijoj 
socialistų partija buvo di-

vaikams. “Klausykit savo 
klebono, mokykitės pas jį lo
tynų kalbos, o iš jūs išeis

i džiumoj Weimar konvenci-1 naudingi vyrai,” buvo jo pa- 
joj, kuomet kaizeris buvo tarimai.
________ Vieton žengti
pirmyn, kad įsteigus socia-

gina tuojautinius darbinin
kų reikalus, nes jie kovoja 
už juos revoliuciniu pobū
džiu.

Streikuose socialistai vi
suomet laiko konferencijas 
su darbdaviais, kad sutai
kius darbininkus, padarius 
kokį “kompromisą*’. Socia
listai vadai šioje pat valan
doje ragina darbininkus, 
kad jie priimtų NRA (Na-

jie savo vaikus ir valgo jų 
mėsą, tolydžio laukdami, ka
da pastips arklys arba kar
vė, kad gavus padlienos! 
Reikėtų būti geru (smetoni
niu) demokratu, kad šitaip 
dalykus nuriesti! Nesąmo
nės, kvaili melai, ar ne? 
Bet, atsiminkit, draugai, 
kad “Vienybę” šiandien re
daguoja ne tįk smetoninis 
demokratas, bet ir poetas. 
Poetams gi, sakoma, leistina 
ir kvailybė veptelti.

įdėjo: “Ukrainoje dėrlius 
gražus, tačiau neleidžiama 
naudotis, derliumi, kurį sau-, 
go ginkluoti komisarų agen
tai...” Tik, deja, nepasa
koma, kam neleidžiama nau
dotis: tiems, kurie tą der
lių užaugino, t. y., kolekty- 
viečiams ir darbo valstie
čiams, ar tiems, kurie jo ne
augino, o nori naudotis? 
Tai bus veikiausiai “pamir
šta” tas paminėti. Juk ir 
kunigas gali kai ką kad ir 
tiksliai pamiršti...

fekĮįty'se'' ntip ' Suvienytos 
Pressos iš Maskvos sekamą 
pranešimą: “Sovietai skel
bia šiemet didelį derlių. Val
stybė gauna gerą dalį javų. 
Kaimiečiai miršta ir serga 
nuo duonos persivalgymo po 
keletos menesių turėto trū
kumo ... ”. Toliaus seka pla
tesnis aiškinimas, sulyg 
virš pacituotu tonu.

Mes, paprasti žmoneliai, 
iki šiol manėme, kad vaikai 
badu greičiau numiršta, ne
gu suaugusieji. Kita, mes 
manėme, kad turint karvę, 
galima ją pasimelžti ir gauti 
pienelio! Bet poetas, demo
kratas ir filozofas Tysliava 
sako: “ne!” Tuomet mes 
griebiamės už kito panašaus

Eisime toliau. Paimsim1 
didesnius melagius ir pažiū
rėsim, ką jie sako apie “ma
siniai mirštančius rusus.” 
Rugpjūčio 30-tą dieną New 
Yorko kapitalistinis laikraš
tis “Sun” išspausdino savo,

Ot, draugai, kas išeina iš 
to, kuomet melagiai meluoja 
nesusitarę! Nesąmonė! 
Šlykštybė! V ulgarizmas! 
Tuomi, aišku, jie demaskuo
ja patys save! '

Ir šitie melagiai yra “svie
to mokytojais”, skelbiasi esą 
“žmonių švietėjais!”

R. Mizara.

PIRMOJI KELIONE APLINKUI PASAULĮ

... . . . Neprihpo prie manęs jo smetoninio demokrato laik-
hzmą, jie įsteigė kapitahsti- žodžiai. Klebono (ir kun. paščio, išeinančio Clevelan- 
nę “demokratiją”. Ir kuo- Kraujalio) klerikališka poli-! vadinamo “Dirva.” Šis 
met fabrikai ir kiti valdy- tika neleido būti paklausiu, demokratas (p. Karpavi- 
mo organai pasiliko kapita- Kun. Kraujalis baigė savo ^us) ne poetas, kiek 
listų rankose, tai kapitalis- dienas tam pačiam Vilniuje,. pasakorius, todėl jo ir tonas
tinė demokratija išsiviystė į
tai, ką mes matome Vokieti-f kijos imperialistais, 
joj ^šiandien—-fašizmą, 
sijoj Komunistų Partija sa
vo principus deda į praktiką 
ir įsteigė tikrą darbininkų 
demokratiją, demokratiją 
tik. del darbininkų, įstei
giant proletariato diktatu-i smetoniniais. Kaipo typiš- 
rą. i Šiandien jie jau deda kas lietuviškas . klerikalas, 
pamatus socializmui. So- jis ir negalėjo kitaip, elgtis: 
vietų S^ihgoje darbininkai1! tarnavo visiem išnaudoto- 
yra'stipresni, he^u bile kur ■ jam, kurie tik engė1 Lietu- 
pasaulyję. Kįękvįenaš 1 gili, vos liaudį. Tokia, mat, vi- 
matyti pasekmeą d v i e j ų' sos dvasiškuos rolė! ‘ : 
skirtingu nusistatymų. 1

P. D. Kelly

besibičiuliaudamas su Len-japįe “badaujančius rusus” 
Mokę- biskelį kitokis, nors ir tas

Ru- jo jis sugyventi su visais humoro netrūksta.
Lietuvos darbo žmonių en- "  
gėjais: caristais rusais, kai- r- ■ ■ -...........
žėrimais ir pilsudskiniais I ^o;
nenaudėliais. Tolydžio jis
bičiuliavosi ir su Kauno

Taigi, “Dirva” štai ką sa-

Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos nauja val-e * ••• ' r jAlllll A vUv-l. CLVIJvO 1LCVL4JCL V CV1

k^d^su^^uirie'^uša^^že- NorWOO(l, MaSS., Ž1IU0S i d7ba susjideda iš įu‘ 
AoueKbub, Kiuie muša ze i i mgų ir trijų svietiškų—ku-
myn darbininkų algas ir 
darbo sąlygas. Net dabar 
Norman Thomas sako dar
bininkams, kad jie nestrei
kuotų prieš kodeksus, už di-

Iž ALDLD 9 Kp. Susirinkimo ' niCT Pakalikų. Mongsignio-
, Susirinkimas įvyko 22 d 
rugpj., Lietuvių svetainėj.
27 narių į susirinkimą atsilan
kė tik 11.

ras Krušas (skundikas Lie- 
. i tuvių Darbininkų Susivieni

jimo) -L patsai didžiausias 
MNutarta pasiųsti vadas; jis “dvasios vadas.

desnes algas. Per visą kri- jeiegatą j prieškarinį kongre- Tokion! aplinkybėm esant
zį socialistai vadai sakė dar
bininkams, kad yra “bevil- 
tinga” kovoti prieš algų ka
pojimus. Mihvaukėje mies
to socialistų administracija 
nukapojo algas taip pat, 
kaip ir kitos administraci
jos. . •

są. Išrinkta du 
Trakimavičius ir 
kurie rinks aukas sveikinimui 
14 metų Komunistų Partijos 
gyvavimo. Nutarta ruošti pa
rengimas sykiu su Findlen,- 
Mąss., organizacijom. Paren
gimas tu^ės būti Findlen, 

|Mass. Nutarta paraginti ben- 
Komunistai sako, kad ti- dras darbininkiškų organizaci- 

kra kova negalima už geri
nimą sąlygų, pakėlimą algų, 
jei nevedama kova klasių 
kovos pamatais, pamatais 
prirengimo darbininkų ves
ti didesnes kovas galutinam

draugai, L. geresnio gali tikėtis iš

jų komitetas, kad ruoštųsi prie 
rudeninio' ir žiemos sezono 
veikimo.

Susirinkimas buvo gyvas. 
Tik patartina visiems nariams 
lankytis į susirinkimus.
Komunistų Partijos Lietuvių

męt Komunistų Partija yra lizmo. Komunistai žino, 
partija, kuri veda kasdieni-į kad kiekviena koncesija iš'l 
nes darbininkų kovas į pri-1 kapitalistų klasės turi būti 
sifehgimą revoliucijai. -iškovota. ( .

Tačiaus socialistų partijos • žodžiais mokslinio socia-

minėtos Federacijos!

Andai Brooklyno tautinin
kai suruošė susirinkimą ap
svarstymui, kaip paminėti 
Dariaus - Girėno tragingą 
mirtį. Kunigai suorganiza
vo davatkas ir šturmu už
kariavo mitingą.- “Tėvynė” 
del to sunkiai dejuoja. Bet 
nepasako: kokis tarpe tų 
dviejų minėtu klausimu yra 
esminis skirtumas. Jo nė
ra !

Dabar orlaivių pagelba 
kelionę aplinkui pasaulį at
lieka j savaitę laiko. Garlai
viais irgi galima būtų at
likti į kokį mėnesį ar grei
čiau. Ne, taip buvo senovė
je, kada technika ir komu
nikacijos priemonės buvo

Ispanijos valdonų valiai. 
Magellan ir jo viemųinčiai 
turėjo grobikiškus tikslus. 
Jiems rūpėjo kuo daugiau 
pavergti kraštų ir sutiko iš
lipti į pagelbą tam karaliui. 
Bet kaip tik jie išlipo ant 
kranto, taip ant jų užpuolė

neišvystytos. Pirmą kelio-1 galinga jėga vietos gyvento- 
atliko .jų ir prasidėjo kova. Vietos 
1519- gyventojai naudojo akme- 

1522 metais, arba 411 metų nis, pagaliaus ir vįlyčias. Is- 
atgal. Ta kelionė tęsėsi be į panai šautuvus. Jie jau bu- 
keliu dienu tris metus. €> V

Kolumbas atrado Ameri
ką. Vasko-Dę-Gama ati
dengė vandens' kelią aplin
kui Afriką į Indiją, Fernan
do Magellan atliko kelionę 
aplinkui pasąulį. Jis buvo 
portugalas, bęt',?yįį atliko

nę aplinkui pasaulį 
portugalas Magellan

Ant kiek sovietų Rusija nu- 
progresavus parodo tas faktas, 
kad Rusijoje išbadėję žmonės-

. miestiečiai ir po šiai dienai 
perkasi už kapeiką “siemečk” 
(saulėžolių sėklų) ir jas kram
to. ... ’ ‘ ‘

Tą aprašo viena amerikietė, 
kuri hesenai lankėsi Odesoje. J
Ji, išėjus į rinką pasivaikščiot, P° ispanų vėliava.
nepasičmus pinigų, vargšų 
apipulta, vienai senukei ati
davė savo. . šilkines kelnai
tes, ten pat nusimovus, kad se
nutė turėtų ką parduoti ir nu
sipirkti valgyt. ...

vo prityrę, kad laukiniai 
žmonės bijosi parako, ir 
puolė su visu smarkumu. Is
panai buvo sumušti. Ma
gellan užmuštas. Likusieji 
ispanai pasiekė laivus ir ka- 
nuolįų; pagelba atmušė vie- 
įtoš/gyyetit^ius.

.Atsitraukęs ispanų laivy- 
. Po pasitar 

metais, iš Ispanijos išplaukė, rimo, vieną laivą ant vietos 
penki laivai po vadovyste sudegino, nes nebuvo pakan- 
Magellano. Iš pradžios jie 
plaukė tuom pat ruožtu, į 
vakarus, kaip ir Kolumbas. 
Vėliaus pasuko į pietus ir 
ties viduriu Afrikos pasuko 
linkui Pietų Amerikos. Jie 
pasiekė Brazilijos kraštus.1
Plaukdamas į pietus prie kių parvyko į Ispaniją, pro 
dabartinės Argentinos, jis’Afriką. Iš 260 jūreivių, ku-

---- ----------- -------- £ 4

Rugsėjo 20-tą dieną, 1519 j nas .susitvarkė.

kamai jūreivių. Vienas lai
vas bandė grįžti atgal senu 
keliu, bet jį suėmė portuga
lai, kurie kariavo su ispa
nais. Kiti laivai irgi žuvo 
kelyje.

Tik vienas laivas iš pen-

Kaip baisu toj Sovietų 
Rusijoj! Besarmačiai tie 
Odesos rusai. Ažuot žudy
ti vaikus arba laukti iki pa
stips arklys bei karvė, jie 
perkasi saulėgrąžių sėklas ir
jas valgo! Kai kas gal pa- pasiekė Tierra Del Fuego • rie išplaukė su Magella- 
sakys: “Betgi Rusijoj per ii- (Ugninę Žemę) salą ir tar-.nu, išliko gyvais tik 16.

pe jos ir Pietų Amerikos j “Viktorija” laivas pasiekė 
perplaukė perlają, kuri ir Ii-j Ispaniją 6 d. rugsėjo, 1522 
kosi pavadinta Magellano! metais. Tpkiu būdu buvo 
perlaja. j atlikta pirmoji aplinkui pa-

Magellano laivynas atsi-' šaulį kelionė, kuri dar kar- 
dūrė Ramiojo vandenyno, tų laikų mokslininkams 
erdvėse. Visi jo laivai bu- i patvirtino, kad žemė yra ap- 
vo žėgliniai (buriniai). Dar vali, ir kad galima apke- 
pirm, negu jie pasiekė Pie- liauti aplinkui ją._ 
tų Amerikos kraštus, kelis ’ 
kartus buvo sukilę jūreiviai, i 
bet Magellan su savo ištiki- ' 

i mais sargais žiauriai juos 
! nuslopindavo ir plaukė to-!

Dar įdomiau su ta gerąją 1 liau. Įplaukus į Didįjį Didjū-! 
samaritonka a m e r i k iete! j rį, jis buvo ramus, ir todėl 
Supraskit, tokį pasiaukoji-.Magellan jį pavadino Ra- J31pn?. idirb;’,nJ)r1s. -!?s Jr 
mą: viduryj gatvės nusimo- miuoju. Jo laivynas plaukė 
ve šilkines kelnaitės^ ir jo- apie metus laiko pirm, negu 
mis išgelbėjo, sęnukę nuo ba- pasiekė Azijos kraštus. Pir- 
do! štai kas galima atlik- .miausiąi jie pasiekė tik sa- 
ti su moteriškomis kelnaitė-i las, kurios buvo apgyventos 

1 laukiniais žmonėmis. Tie 
laukiniai žmonės buvp labai 
godūs linkui europiečių vi
sokių ginklų ir reikmenų, ir 
todėl Magellan tas salas pa
gadino “Vagių salos.” Vė
liaus jie pasiekė Filippinų 
salas.

Filippinų salose ėjo karas 
tarpe atskirų karalių. Vie
nas iš jų nusidžiaugė pama
tęs naujus žmones įr pasi
kvietė juos talkon, prižadė-

gus laikus tūli žmonės val
gą saulėgrąžių sėklas, nely
ginant, kaip Amerikoj kad 
‘čiuingumą’.” Į tai p. Kar
pavičius gali lengvai at
remti: jis to nežinojo. Na, 
ir jeigu žmogus ko nežino, 
o nori apie tai rašyti, tai 
jam atleistina/ Ponas Kar
pavičius parašė kelias kny
gas apie tuos dalykus, kurių 
jis nežino. Jam tai įpras
ta!

D. M. š. '

DETROIT, MICH.
Patys Bedarbės Ženklai

Kada automobilių magnatai 
pradėjo vykdyti Roosevelto 

‘ • ma
žai dirbo, tai tūli iš darbinin
kų manė, kad iš tikro bedarbė 
sumažės—visi bus suimti prie 
darbų. Valandos trumpos, pen
kios dienos į savaitę, tai kaip 
.tik gerai darbininkams. Pasi
girsdavo būriuosę, kur tik ne
pasisuksi, diskusuoja žmonės; 
vieni apie organizavimąsi dar
bininkų ir jų kovas, kiti prieš. 
Girdi, “kam čia tos kovos, dar 
organizavimosi, matote, ir taip 
Viskas vykdoma, kapitalistai, 
kokie jie nebūtų, jie nedaleis 
šalį privesti prie kokio nesusi
pratimo.” Prisiklauso žmones 
visokių buržuazinių agentų.. 
Na, ir mano, kad tai yra rimtas 
pagrindas taip mąstyti.

Tiesa, visokie, kaip Ameri
can Federation, ir kitų biurok-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

TieVa, kokių “naujienų” gau
name apie “Rusijos badau
jančius” žmones:

“Vienybė” pasikvietė tal
kon rusų baltagvardiečių 
organą “Novoje Ruskoje 
Slovo”. Tysliava rašo, kad 
Sovietų Sąjungoj “Motinos 
žudo savo vaikus ir valgo jų 
mėsą... Ūkininkai laimingi, 
jeigu pastimpa arklys arba 
karvė, tai ir vėl jiems būna 

. ” Matot,

ąe^ono. 
Komunistų 

Frakcijčs 
Vieta prie

J • '1 1 J TZ • X T- nr 1 ♦ Partijos Lietuviųvadai sako, kad Komunistų i lizmo išradėjų, Markso ii*' Pirlįas Distfik't&s. 
Partija nesirūpina darbinin-■ Engelso, tai “komunistai’ Hew’ Pond ežero krantd. Tam 
kų gerbūviu čia pat, ir da-į kovoja už kasdieninius j u- piknike programos dalyviais
Partija nesirūpina darbinin- Engelso, tai

bar, kad jie (komunistai) t dėjimo reikalus. Bet gi- 
rūpinasi tik tolima revoliu-' nant juos, jie taip pat kovo- 
cija. 'ja ir rengiasi ateities judė-

Jie (socialistai) taip pat jimui.”
sako, kad komunistai tiki į Socialistai išdavė abudu— 
asmeninį “diktatoriaus” vai-1 dabartinį ir ateities judėji- 
dymą ant darbininkų. Pas-. mą.
kiaus, socialistai sako, kad( --------
komunistai nori ir net kurs-' Klausimais demokratijos, 
to “riaušes”. • “sukilimų”, diktatūros etc.,

Šie yra tik keli neteisingi i—socialistų partija išduoda 
kaltinimai, kuriuos skelbia, darbininkus, kuomet K/jinu- 
soci.al istų partijos vadai i histų Partija gina darbinin- 
prieš koitatoistus. jkų reikalus. ..

Bet dabar pažiūrėkime, Į Komunisti nurodo, kaip ir

bus’ žymiausi Brooklyn, New 
York veikėjai: d. B. L. Šak
naitė, Johnnie Orman ir drg.' 
A. Bimba; taipgi Mass, valsti-; 
jos chorai ir Worcesterio Mer
ginų Oktetas ir 
Grupė.

Visi nuo dabar pradėkim 
ruoštis prie šios didelės prole
tarinės iškilmes.' Jei tą die
ną lytų, parėrigimas vistiek 
įvyktų Lietuvių- svetainėj, 
NorWoode, Mąss. Tėmykit to
limesnius pranešimus apie šį 
parengimą.

mis! Na, ir'kas būtų buvę, 
jei ta amerikietė būtų bu
vusi be kelnaičių? Mažiau-

Dramatiška kąsnis...” Matot, koki šiai viena gyvybe gūtų ma- 
žiauruoliai tie Sovietų Są- žiau pasilikę Sovietų Sąjun- 
jungos gyventojai! Pjauna goj! Matot, ką galima pa-

daryti su šilkinėmis kelnai-
dirbyste ir popierines buvo pa- j temis* viduryj miesto gat-
§mę desėtkus darbininkų; bet 
prabėgo tik keletas savaičių, 
ir jau tuos darbininkus desčt- 
kais paleidžia iš darbo; ypa
tingai daug darbininkų palei-

“Laisves” Reporteris.
Ro'oševelto ’ NRA' blirbulas džia iš popierinių, 

jau sprogo. Iš sykio odtj iš-

vės nusimautomis (apie jų 
švarą ar ne švarą čia ne
verta kalbėti—neetiška!)!

i Mus stebina So. Bostono 
“Darbininkas”. Jis štai ką jo apsikrikštyti ir pasiduoti



Trečias Puslapis

ŽINIOS Iš SOVIETU SĄJUNGOS
Streiko Baltimore]

Apie iš ki-! rie organizuoti ir kurie uni-’socialistų-parką

I

Lenktynes del Javų Nuėmimo 
ir Kūlimo

Daugelis kolektyvų sovie
tinėj Totorių Respublikoj jau 

•^baigė rugių kūlimą.. Bet jie 
energingai varo darbą pirmyn 
kitų javų ėmime, kūlime ir 
pristatyme, kad tuom pralen
kus visas kitas sovietines res
publikas ir atsistojus pirmoj 
vietoj. Totorių Respublikos 
Kompartijos komitetas nutarė 
duoti raudoną garbės ženklą, 
kuris bus uždėtas ant tų ko
lektyvių ūkių mašinų ir trak
inių stočių, kur bus pažymė
ta laimėjimas javų iškulime ir 
pristatyme.

Fanja distrikto kolektyvis 
ūkis taipgi užbaigė javų pri
statymą sovietinei agentūrai.

Iš Sovietų Sąjungos pietinės 
dalies pranešama, kad dauge
lis ūkių;tenai išpildė savo kvo
tą^ paskirtą liepos mėnesį, ir 
pristatė javus.

Panašiai padaryta penkiuo
se distriktuose Vidurinio 
volgio ir kt. Krymas gi 
statė daugiau rugių, negu 
vo reikalauta.

Išradimas Sutaupys Aukso
Darbininkas Kalina išrado 

prietaisą, kuriuo galima bus 
atskirti auksas nuo kitų meta
lų, kur to iki šiol nebuvo ga
lima . padaryti. Tas auksas 
pirmiau susieikvodavo su įvai
rių- metąlų atmatomis. Išra
dimas pritaikomas ir prie iš
skyrimo alavo. Tuo būdu 
vien alavo galima būsią su- 
taupyt 9 milionų rublių ver
tės, nekalbant jau apie aukso 
sutaupymą. Tai vienas iš pui
kiausių išradimų, kokio dar 
neturi kapitalistinės šalys.r— 
Išradimas padarytas Kazak- 
stane ir užgirtas profesoriaus 
Aleksandrovo.

Pa- 
pri- 
bu-

Atidaryta Didelė Pieninė

Didžiausia pieninė Sovietų 
Sąjungoj liko atidaryta Boris- 
lave Ukrainoj. Pieninė įreng
ta naujausios mados mašino
mis ir turi savo jėgos stotį, 
šaldytuvą ir visus kitus įtaisy
mus. Sviesto ir sūrių dirbimas 
sumechanizuotas—jokia žmo
gaus ranka tų produktų nepa
liečia laike viso darbo. Pieni
nė pastatyti ant Dniepro upės 
kranto; turi savo motorinius 
laivus, kuriais pristatoma Sme
tona ir šviežias pienas.

Didelė Skerdykla

Tapo užbaigta statyt dide
lė skerdykla Baku; ji pana
šaus dydžio, .]
“stokjardai.” Pastatymas kaš- Tad J* 
tavo 8 mil. rublių.
dykla paims po 360 
3000 avių per dieną, 
kenuotą mėsą, dešras 
mėsiškus produktus,

Paskubinimas Popieros 
Pramonėj

j Darbo ir Šalies Gynimo Ta
ryba padarė patvarkymą, kad 
pakelt popieros gamyba.

Per paskutinius šešis mėne
sius buvo pagaminta tik 5 
nuošimčiai rašomosios popie
ros, palyginant su pereitų me
tų gamyba tuo pačiu laiku.

Pašalintas iš vietos Ukrai
nos popieros trusto vyriausias 
vedėjas, kad jis, spekuliuoda
mas popiera, sulaužė Sovietų 
įstatymą, 
popieros 
pavaryti 
pareigų.
liantą ir sabotažninką Sovietų 
valdžia baudžia be pasigailė
jimo.

Iš Laivo '■DarbinįnkpTaLnu^e^ darbus ne^ 
būti nei kalbos. O tie laik
raščiai, kurie rašo apie “ger- 
laikį” ir “darbus,” kaip tik ir 
pasitarnauja pačiai buržuazi
jai, nes iš to turi sau naudos.

1 Taip daro ir tauto-klerikališ- 
ka spauda. Karts nuo karto 
matosi veidmainingos žinios 
apie darbus, jų “gerėjimą” so- 
c i a 1 f a š i s tų geltonlapiuose 
“Keleivyj” ir “Naujienose.” 
Šiuo laiku, plėtojantis dides
nei bedarbei ir policijos žiau
rumui, tankiai bedarbiai gau
na nuo policijos prie dirbtu
vės vartų buožės paragauti,, 
bet ne darbo. Tūkstančiai 
bedarbių yra nesuimti atgal 
prie darbų, kuriuos automobi
lių bosai išmetė jau keli mė
tai atgal iš darbo ant gatvių.
Kaipgi tos Dirbtuves Dirba?

Daugelis darbininkų, kaip 
vietos gyventojų, taip iš kitur 
atvykstančių, dar vis tikisi 
gauti darbą pas Ford Motor

BALTIMORE, Md. — Penk
tadienio ryte, Cement laivo 
visi darbininkai sustreikavo, 
reikalaudami didesnių algų. 
Streiką vadovavo Marine 
Workers Industrinė Unija. 
Streikas yra 100 nuošimčių 
sėkmingas.

Kompanija greitai griebėsi 
gauti skebus. Bet kadangi 
unija tvirtai orgkhiuota ir pi- 
kietuoja iš visų pusių laivą, 
tai kompanija negalėjo gauti 
škebų Baltimorėj, o prie to, 
nepasitikėjo darbininkais, kad

kaip Čhicagos &ali gauti skebai sustreikuoti.
“ i atsigabeno iš New 

Ši sker- York 21 darbininką skebauti. 
karvių, Streikieriai sužinojo, kad at- 
Gamins i važiuoja skebai į Penn. stotį, 
ir kitus

Taip pat Troitskio 
fabriko viršininkai 

už neatlikimą savo
Kiekvieną speku-

kaip 5:27 vakare. Nors ske
bus pasitiko policijos skvadas, 
bet streikieriai padavė lape- i 
liūs skebams ir vienas -padare:, , , , .. >i įku dirba suatsišaukimą, kad jie neitų I , , . . , 

* 1 fl Q rnininlzn 
dirbti, nes jie streikuoja del ' 
geresnių darbo sąlygų ir didės- . 
nes algos. 

Į
Daugelis darbininkų, atvy

kusių dirbti iš New York, pa
reiškė, kad “mes neatvažiavo
me skebauti, mes neisime dirb
ti ten, kur streikas. Pareika
lavo, kad tikietai būtų duoti 
jiems atgal. Bet kompanija 
greitai sugrūdo darbininkus į 
busą ir po policijos protekci
ja skubiai gabeno į Curtis 
Bay prieplauką. Nes tik toj 
vietoj nebuvo streikierių sar
gybos, 
mylioms 
rėš.

Minėta vieta kelioms 
atstui nuo Baltimo-

1

i

__ _ _________ __ ______ .c r kur turėjo 
jistai, tuos atlaidinės pirmiau-į įvykti konferencija, tai ir iš 
šiai._______________________ ’tenai buvo išvaryti. Jaunų So-

Yra davinių, kurie rodo, kad cialistų Lygos konferencija 
ir atleistų darbininkų nepašau- buvo labai atsargi: Komunis- 
kia atgal prie darbo todėl, buk1 tų Partijos nariai negalėjo nei 
pradžioj šių metų, kada ėjo arti tos vietos prieiti, 
streikai Briggs Ko., Murray! Pati konferencija 
Body Korp. ir kituose dirbtu-į naudingo nenutarė.
vėse, tai tie darbininkai tuos 
streikus visaip rėmę ir simpa
tizavę Auto Workers unijai. 
Tie bedarbiai ir yra dabar bo
sų perkratinėjami, kaipo nu
žiūrimi.

Dodge Brothers Motor Korp. 
ir Plymouth Korp. taipgi pra
dėjo atleidinėti darbininkus su 
pradžia rugpjūčio mėnesio. 
Minėtos dirbtuvės griebėsi tuoj 
už įvedimo Roosevelto , NRĄ. 
pieno. Pagal pieną, valandos 
buvo trumpesnės, bet tik del 
didesnio išnaudojimo darbinin
kų. Bosai pasakė, kad mokes
tis yra pakelta ant dvidešimts 
nuošimčių. Darbininkus pradė
jo spausti prie darbo, valandos 
trumpesnės, o daugiau produk-

Todel ir .

nieko 
Vien tik 

buvo svarstoma finansai, uni
formos ir kaip reikia “salu- 
tyt” (?) teatro klausimus ir 
tam panašiai.

Kada prieita prie rezoliuci
jų, tai tos, kurios turėjo būti 
svarbiausiomis, sočia listams 
suvis nežinomos, kaip tai: 1) 
pripažinimas Sovietų Sąjun
gos; 2) paliuosavimas Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuo-

Bet tai klaida yra taip c«os 3^ Padaroma, 
mąstyti. Fordas dabartiniu lai- pasikartoja tai storija . pra-

šiu kalbėtoju bus taipgi jau- - .• 
nuolis John Orman, iš Brook
lyn, N. Y. Kalb^š angliukai, 
bus ir kitų kalbėtojų. Todei 
tėvų pareiga yra raginti savaL. 
vaikus dalyvauti viršminėtam 
mitinge.

• 13 d. rugsėjo, 7 vai'. vaka5oJ 
re bendrai su Moterų Draūg|fc*~* 
ja yra rengiama prakalbos"' 
draugei Sa snauskienei, 
Brooklyn, N. Y.

Draugė Sasnauskienė yra 
LDSA sekretorė ir “Darbinin
kės” redaktorė, taipgi ; gena 
veikėja tarpe lietuvių’ darbi
ninkių .moterų, o da geresnė 
kalbėtoją. Todėl iš visos apie- 
linkės lietuvės darbininkės 
moterys turės masiniai daly
vauti ir išgirsti draugės Sas- • 
nauskienės prakalbą. • • : . < -

Mitingas ir prakalbos įvyks i 
S. L. D. Svetainėj, JJO Stąte • 
Street, Wilmerding, Pa.

. IKonferencijoj dešinieji lai
mėjo, o kairieji pralaimėjo vi
sus svarbesnius nutarimus: su
mušti 61 balsu prieš 50. ,

Po konferencijai 25 kairie
ji delegatai laikė slaptą susi
rinkimą ir visi pasisakė už 
Jaunųjų Komunistų Lygą. Bet 
pasiliko toj pačioj Socialistų 
Lygoj, pakol nebus išmesti.

Kas link Readingo jaunuo
lių, kurie yra po vadovyste A 
LDLD, tai nei vienas neatėjo 
nei pasiklausyti. Nors būtų iš
girdę daug naujo, nes buvo 
karštų diskusijų.

Gaila, kad readingiečiam | 
Jaunuolių Suvažiavimo įvyku-| 

Visai naujų | šio Brooklyne nutarimai pasi-

DETROIT, MICH

u

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
ratiškų unijų agentai pumpuote.. 
pumpavo į galvas darbo ma- . 
sėms, kad tik pravedus tą nau
jąjį pieną su Roosevelto mėly- ! 
nu aru. Bet kaip greit larr-*“ 
guose pasirodė tas mėlynas a-«> 

'ras, taip greit iš dirbtuvių. 
' darbininkai likosi atleidinėti.
Ant duonos, pieno ir kitokiu , 
maisto kainos pakilo. Reiškia, 
mėlynasis aras giliai "įleidęs, 

i savo nagus į darbininko 
• gaus duonos kąsnį. Jis nori;- 
' kad tie patys bedarbiai jį mai- 
! tintų savo centais, kaipo nau- 
| jai gimusį paukštį.
i . Bet ar ilgai tokioje brange-’ 
i nybėje galės darbininkai centų, 
į turėti ant maisto ir gyvenimo- 

’ Kokie gi uždarbiai
- ’ I dirbtuvėse ir kaip jos dabar * 

n Prie Fordo dirbtuvės,"!
! kada j ieško bedarbiai darbo, taii 

alga-'pasako, kad gal už 60 diepų,;.
pradės imti, bet ne dabar. Tik 
“pradės,” o tas “pradėjimas” 
yra tokia pat meliodija, kaip ir 
Mr. “ Tlooverio “p r o sperity” ‘ 
—“sugrys’ ’ už 60 dienų, jąu 
tik už kampo stovi. Fordas,< 
kas miela diena taip ir blofi- 
na bedarbius. Murray Body 
Korp., kur išdirbo alaus plie-. 
nines bačkas per mėnesį laiko; ’ 
pirmiaus dirbo vidutiniškai/’ 
nors buvo menkas uždarbis. ’ 
Darydavo į dieną vieną tūks
tantį bačkų įvairioms alaus 
kompanijomis. Pasirodžius mė
lynajam arui biznio languose, 
tuoj Murray Body Korp. dar
bininkams Valandos buvo sut-’’ 
rumpiritos, kaipo priėmimas.., 
Roosevelto pieno. Tankiausiai, 
bačkų skyriai dirbo tik po 6, ,. 
4 ir 5 vai. į dieną. Ir su 
rugpjūčio 21 d. bačkų išdirbį-' 
mo skyrius visai užsidarė. Bo
sai pasakė, kad pradės dirbti-" 
už savaitės laiko, bet tai ,tik« . 
blofino. Jei ir pradės dirbtų-.

deda dirbti su mažum skaičium 
darbininkų, o kitus lauk varo, j 

su Dearborn,'MichUgyvento” nes ir t:iip Pervirs produk- 
cijos pagaminama. Reiškia, 
bedarbė visai neapsistoja, bet 
plėtojasi.

Packard Motor Ko. visai ma
žai pirmiaus dirbo ir neprade- , 
da gerai dirbti.
darbininkų neima, Hudson Mo-j^ko ant popieros, nes jie ne- 
tor Ko. atleidinėja gana daug pildomi, j _ .
darbininkų; netenka abejoti, 
kad šįemet nepradės dirbti.

Continental Motor Ko. dirb
tuvė visai uždaryta, stovi dar 
iš pereitų metų, nors bedarbiai 
ir šią dirbtuvę atlanko kas ry
tas ir laukia savo spėkas pai- 
duoti. Bet tai tuščia viltis 
laukti, kad ši dirbtuvė pradės 
dirbti.

Mažesnės dirbtuvėlės, kurios 
išdirba automobiliams dalis, 

prie dirbtuvių bosai nenori nei ivionos visai dar stovi uždarytos, 
rodytis darbininkams akyse, o .kitos tiek dirba, kiek gauna 
policija pasako: Kaip reikės, j “orderių” 
tai pašauks. Visai nei ne.iki- viM- 
te ir trukšmo nekelkite.”

Ar tai ne juokingas pasaky- tiniai dirba, tai mažesnės dar 
Kada gi daugiau šlubuoja. Į savaitę 

‘pašauks ?’ Atsakymas aiškus: duoda padirbti dieną7kitą, tai 
nei kuomet! O gal tuomet “pa- visas uždarbis.
šauks” kaip šeimyna ar kūdi- j Plėtojantis didesnei bedarbei 
kiai iš bado akis užmerks! Detroite, daugelis mechanikų, 
Greičiausiai pašauks tik tuos kaipo amatininkų (įvairių tau- 
prie darbo, jei matys, kad pel- tų darbininkų: Tool and Die 
nas eina, kurie buvo ištikimi 
bosams. O šnipai rekomenduos Fisher Body Korp. darbo jieš- 
tuos, kurie iš ryto anksti kortą koti . 
laikrodžio išmušdavo, ir vaka- i bininkai 
re vėlai grįždavo iš darbo. Tai, NRA. pieną.
tik tokių vieną-kitą paims del sako grįžt atgal, nes kiek dirb- 

M. Ž. ! šuniško apsėjimo, kad priimta- tuvė dirba, tai užtenka vie-

i mažu skaičium 
darbininkų. Ir tai daugiausia

jais. (Kaip kad Fordas gar
sinasi su savo miestuko darbi
ninkais.) Šitie vergai Fordui 
pusdykiai dirba, už 8 vai. 
darbo į dieną, Fordas moka 
jiems tik po $1.00. Nors sako, 
tai tik “Walfare” darbininkams 
taip moka. Bet yra daugelis 
bedarbių, kurie nieko iš mies
to negauna, nors turėtų gauti, 
bet neorganizuotas darbininkas 
nieko negavo ir negaus nuo 
išnaudotojų, kuriem darbinin
kai sukrovė mil. Fordas to 
paties miestuko (Dearborn, 
Mich.) tūkstančius darbininkų 
išmetė iš darbo. Jų jau nebe- 
suima atgal į darbą ir nemano 
suimti, nes bedarbiai kas rytas 
aplanko dirbtuvės vartus, bet

Readingiečiai mano, 
kad jau viską žino ir nereikia 
nieko daugiau mokytis.

O.
zmo-

P.

EASTON, PA
Kailiasiuvių Streikas

Kailiasiuviai išėjo į streiką į reikmenų? 
28 d. rugpjūčio: jie reikalau-| 
ja pakėlimo algos iki 15 dole-1 dirba • 
rių į savaitę.

Iki šiol savaitinė jų 
buvo nuo 5 dolerių iki 8.

Strejką , vadovauja TUUL. 
Darbininkų dirbo apie 40.

ši “furkautų” kompanija 
yra atsikrausčius iš Brooklyno, 
N. Y. apie metai Idiko. Jieš- 
kodama kuo pigiausių darbi
ninkų, ji čia samdėsi didžiu
mą jaunuolių. Bet jaunuoliai 
pirmutiniai paskelbė ir strei
ką.

Šis kailiasiuvių streikas, su 
jaunuoliais priešakyj gal pa- 
akstins ir kitų prakaitinių ša
pų darbininkes ir darbininkus 

| stoti į kovą už geresnes dar
bo sąlygas ir didesnę algą.

Ganing Silk Co. darbinin
kai paskelbė streiką 30 d. rug
pjūčio. Reikalaujama algos 
pakėlimo.

Žinių Rinkėjas.

per miestą ėjo apieBusas
50 mylių greitumo, po polici
jos apsauga, bežiūrint, kaip 
greitai jie bėgo, bet ir strei
kieriai greitai vijosi juos. 
Veik visi, kurie atvažiavo už
imti vietą streikierių, prisidė- 

t prieš j o prie streikierių. Ne tik 
bloginimą paprasti darbininkai, bet ir in

žinieriai. Tik 3 profesionališ
ki skebai įšoko-ip laivą po po
licijos apsauga. Kiti visi dar
bininkai atvažiavo į Marine 
Workers Industrinės Unijos 
svetainę. Dideles ovacijas 
kėlė streikieriai ir simpatikai. 
Tai didelis darbininkų laimė
jimas. Didelis solidarumas, 

mūsų visos organiacijos turėtų .Tns rodo, kad kompanija ne- 
juo daugiau įsivelti į kasdie- pasitikėti darbininkais, at-, 
ninę kovą prieš išnaudojimą, ve^tais ir iš kitų miestų. O 
prieš bada. *ai didelis smūgis kompanijai.

Dar vis pasitenkinama seno- •
višku socialistiniu būdu : tik , 
atlaikyti susirinkimą ir pasi
ginčyti beverčiais klausimais,' 
nieko naudos neduodančiais 
darbininkų klasei, neigi pačiai’Apie 
organiacijai.i Tad ar nelaikąs 
permainyti būdus viso veiki
mo ? Taip. Būtinai reikia mai
nyti visą formą veikimo. AL Į 
DLD kuopelės kiekvienoj ko
lonijoj turi rūpintis daugiau 
apie kovą prieš algų kapoji- .... ,v_. . 
mą ir bloginimą darbo Sąiygųf j ^obihų isdirbystese. 
Jei tik mūsų kuopos pradėsi 
įsivelti į kasdieninę kovą, į 
streikus tuomet mūsų organi- 
acija augs narių skaičiumi ir 
politiniam supratime.

Tad, darykime žygius per
mainai visose kolonijose, o pa-* 
sėkmės bus geros.

IŠ Reading sekretorius pra
nešė, kad kuopa užsimokėjo 
duokles už visus narius. Beti 
draugai tuomi neturėtų pasi
tenkinti. Reikia eiti toliaus. 
Reikia gauti daugiau naujų 
narių ir daugiau dalyvauti 
kasdieninėj kovoj. Bethlehem 
kuopa ne tik kad užsimokė
jo duokles, bet turi vieną na
rį daugiau Šiais metais. Bet 
kitos kuopos dar toli pasilikę į

M. Ž.
(Sulig “Moscow News”)

Ar mes Busime Pasilikę?
ALDLD 6-to Aps. Reikalai ' r'nizacijas į didesnę

Kiek patėmijama spaudoj, 
tai" kitose kolonijose matosi 
stubrųzdimas, atsiliepimas į 
Komunistų Partijos Atvirą 
Laišką. Apskričiai, tai kuopos 
siunčia pasveikinimus K. P., 
šaukia susirinkimus ir disku- 
suoja svarbumą K. P. laiško. 
Tai šaukia Frakcijų suvažia
vimus ir diskusuoja, kaip tin
kamiau išpildžius K. P. atsi
šaukimą. Bet ALDLD 6-to 

jtfApskr. ribose viskas tyku ra
mu. Tarsi, kad šis Apskritys 
randasi visai skirtingoj atmos
feroj ; nėra liečiamas ekono
minio krizio, nėra liečiamas 
bado ir klasinių kovų.

Atrodo, kad jis kvėpuoja 
Roosevelto NRA planų kodek- 
su. Bet taip nėra. ALDLD 
6-tas Apskr. randasi svarbios 
industrijos verpete, streikų ir 

į visokių kovų bangose prieš 
badą ir skurdą. Phila. yra 
daug amunicijos dirbtuvių ir 
nemaža dalis lietuvių jose 
dirba. Tąipgi dirba prie lai
vų budavojimo, prie transpor- 
tacijos, prie sudėjimo ir išė
mimo tavorų -iš laivų, ypatin
gai amunicijos. * 

r O tai labai svarbu. O 
veikia mūsų organizacijos

į me darbe? Ar jos gelbėjo or
ganizuoti darbininkus ir lai
mėti kovas? Ar gelbsti da
bar, kuomet eina streikų ban
gos įvairiose industrijose? Nie
ko panašaus. Tai kodėl? At
sakymas labai aiškus. Kad 
mūsų broliškos organizacijos 
dar vis neįvertina svarbumą 

B streikų ir neįsivelia į juos, ne- 
įsivelia į kovą prieš badą. O 
del ko? Dėlto, kad mūsų va- 
dovaujanti draugai nėra pa
žengę politiniai, neįvertina da
bartinės padėties. Ne tik ne
pažengę, bet ir nesiskubina 
žengti su gyvenimo eiga. Tai 
didelis nuostolis darbininkų 
judėjimui ir mūsų organizaci
joms.

Dabartinis gyvenimas ir ko
vų bangos šaukia mūsų orga-

ką 
ta-

kovą
algų kapojimą ir 
darbo sąlygų, prieš badą. Tur
čių klasė visai galimais būdais 
organizuoja savo spėkas, kad 
tik daugiau suklaidinus darbi
ninkų ir labiau pavergus di
desniam išnaudojimui, 
tvirčiau prisirengus prie 
jo imperialistinio karo, 
prieš Sovietų Sąjungą.

mas “pašauksime”.

iš didesnių dirbtu- 
Bet kadangi didžiosios la- 

, bai tankiai sustoja ir nenūola-

Kad 
nau- 
karo 
Tad

DETROIT, MICH

makerių) važiavo į Flint, Mich

Bet ir ten nuvykę dar- 
pasitiko Roosevelto 

Darbdaviai pa

: sis kitą darbininką galėtu engti, tinių darbininkų ir naujų nei-
1 spausti jį prie nežmoniško sku- ma-
1 ' TTb'nf Miph klok nnt.vriau.i binamo darbo, “speed up” sis- 
! temos.

Flint, Mich., kiek patyriau, 
algos irgi yra nukapojamos, 
o kitose dirbtuvėse pusdykiai 
dirba darbininkai. Todėl be
darbių pareiga yra vesti kovas

I Chevrolet Motor Ko. priimi- 
Iš“ pejo keletą darbininkų su tam

tikrais bosų išduotais pasais, prĮe§ pūvančią kapitalisti- 
rugpjūčio mėn. neturi darbininkas paso prie 
spauda plačiai Į dirbtuvės vartų, negali gauti 

. O kad pasą gauti, tai 
bosais reikalinga suseiti, 

susėjimas”, reiškia, yra 
bosui. Todėl

Chevrolet darbdaviai vieną sa
vaitę priėmė tuos darbininkus, l 
kurie jiems davė kyšius, o ki
tus atleido iš darbo. Ir dar da
bar atleidinėja kas dieną dau- 
giaus darbininkų.

Kelsey Hayes Wheel Korp. 
menadžierius A. K. Callan prie 
Employment raštinės išeina ir 
kas rytas pasako bedarbiams: 
“Mes neimamė naujų darbinin
kų, nes nesusitvarkę dar su suvažiavo iš tolimų ąpielinkių. 
Roosevelto naujuoju pienu.” 
Atsakymas aiškus, darbo nėra.

Ternsted M. Fl C. Korp. 
abiejose dirbtuvėse ne tik nep
riėmė naujų darbininkų, bet su 
rugpjūčio 14 d. pradėjo atleidi
nėti; kadangi čia dirba daug

AutomobiliųDarbus 
dirbystėse

Liepos ir 
buržuazinė 
skleidė ir varė agitaciją, kad , darbo. 
Detroite darbai gerai eina, jsu 
net trūksta darbininkų auto- 0 tas

Vis dar kyšių davimas

WILMERDING, PA

rugpjūčio ne sistemą, ten kur gyvename.
A. Kalvis

Gal visose Jungtinėse Vals-

READING, Pl

tijose nerastumėt tokios var-; tai su mažu skaičium darbi- , 
gingos kolonijos kaip Wilmer- ninku, nes tomis plieninėmis 
dingas. Čia p. Roosevelto bačkomis jau užpildė alaus iš- 
veidmainiškas NRA nieko ge- dirbystes. Negi kompanai pra*-

P-

resnio bedarbiams nedavė.
! pakartoja, kad dirbtuvės dir
ba po tris šiftus, valandos 
trumpos, algos pakeltos. Bet 
taip nėra. Buržuazinė spau
da - yra didelė veidmainė ir 
melagė prieš darbininkų kla
sės narius. Ką visokie gelton- 
ląpįai rago, taį yiską perdeda 
veidmainingai, Pe (saiko ir ga
lo. Tiesa,' kaip rytinių, taip 
ir 'Vakarinių įlįsti jų buržua
zinė špauda daug suklaidina 
darbininkų, kurie patiki tokiai 
veidmainingai agitacijai.

Tūli rašo net savo sandrau- 
gams laiškus ir klausia: “Ar 
ištikrųjų eina taip gerai dar
bai Detroite, kaip laikraščiai 
rašo, gal ir mums atvykti ?” Į 
Tie darbininkai, kurie neima j vyrų ir moterių iš pirmiaus, 

su duoklėmis už praeitų me-jatydon, kas yra buržuazinė tai vyrus atleidinėja greičiau, 
tų kai kuriuos narius. Bū- (spauda, atvykę labai apsigau- o moteris palieka prie mašinų, 
tinai kuopų valdybos turi pasi-1 na. Ką gi padaryti, kad auto-, punch presų, nes moterys pi- 
rūpinti, kad visi nariai sumo- j mobilių kompanai bu bosais giau yra apmokamos prie dar- 
kėtų duokles. j yra akli ir nemato, kad prie bų. Ternated M.F.G. Porp. pra-

ALDLD 6-to Apskr. Sekr. dirbtuvių vartų stovi tūkstan- j deda įvesti Fordo šnipų siste-
509 N. Eutaw St. Ičiai bedarbių, šio miesto

Baltimore, Md. 'veiitojų. ? ’ ’ ‘ '

Socialistai Sumušė Komunistų' Yra tokių pavienių ir žmonių
Partijos Narį už Dalinimą 
A t s i š aukimų, Kviečiančių 
Vienytis del Pripažinimo So
vietų Sąjungos, už Paliuoša- 
vimą Tom Mooney ir Scotts
boro Jaunuolių.

26 ir 27 d. rugpjūčio čia 
įvyko Jaunų Sociąlistų nacio- 
nalė konferencija. Delegatų

dės daryti naujos bačkas"' 
del mirkimo Roosevelto mėly- - 
no aro. Tą jie nedarys. Mė
lynasis aras gina kapitalis
tų interesus. Todėl ir pradeda 
automobilių darbininkus atlei- ‘ 
dineti, kur tik priimtas yra. j 
Roosevelto pienas. Biurokra-M 
tiškų unijų vadai kas savaitę, 
šaukia masinius mitingus, dau
giausiai tuom

> gy-! mą. Galimas daiktas, kad pra- 
Darbdaviai ' jiems ■ dės darbininkus persekioti, ku

IBet konferencija prasidėjo 
niekšiškai ir užsibaigė taip 
pat.

Pirm konferencijos sumany
ta pamaršuoti gatvėmis ir pa
sirodyt publikai, o tuom pat 
sykiu kairieji buvo prisirengę 
su atsišaukimais, kviečian
čiais visus į suvienytą frontą 
del pripažinimo Sovietų Są
jungos. Bet kaip tik pradėjo 
lapelius dalinti, tai Socialistų 
Partijos nariai pripuolė ir su
mušė vieną iš Bedarbių Tary
bos draugą ir Komunistų Par
tijos narį.

Mūsų draugai buvo nuėję į

su šeimynoms, kurie nedirba 
per du tris metus. Todėl ir 
vietinės draugijos SLD ir šv. 
Jono galutinai bankrutuoja, 
nes jau nusitarė net ligoje pa
šalpos nemokėti. Tas pats ir 
su ALDLD 180 kuopa. Per
nai nors ir nepilnai metines 
mokestis pasimokėjusių turė
jome 18 narių, bet šiais me
tais nors ir daug pastangų de
dama iškolektuoti mokestis, 
jau tik pasilikome su 11 na
rių ir iš tų visų tik vienas 
draugas šiek tiek dirba.

Tai Roosevelto kodeksas. 
Pasak Grigaičio, tikras “so
cializmas” yra vykdomas per 
p. Rooseveltą.

Nors bedarbė 
bet ALDLD 180 
gai nenuleidžia 
kiek išgalėdami veikia.

6 d. rugsėjo, 7 valandą va- nelaukti kol mėlynasis aras pra- 
kare yra šaukiamas masinis i dės dėti “kiaušinius”, kurie ne- 
Wilmerding, East Pittsburgh bus galima valgyti nei ditban- • 
ir Turtle Cręek’o jaunuolių tiems nei bedarbiams.
susirinkimas, kuriame vyriau- A. L. Gudonis

ir neturtas, 
kuopos drau- 

rankų, bet

giausiai tuom užsiima prie 
Murray Body Korp. Darbo 
Federacijos agentai ir aidob- ’ 
listai. Tos unijos, kaip Ameri- ' 
can Federation of Labor, taip*.* 
ir Industrial Workers of the.. 
World, negina darbininkų rei- , 
kalus.

Darbininkams yra reikalas 
organizuotis į Auto Workers 
Uniją, kuri jau automobilių in-' 
dustrijoj vadovavo streikus ir;> 
su josios -pagelba streikai šių/; 
metų pradžioj buvo laimėti. 
Dabar laikas organizuotis, 6
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skaitlingai,

SKAITYKIT IR PLATIN- ■ į
KIT “LAISVĘ” ! 

t ’/lt PA.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(208-209)lie-

ap-
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ratų

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

tvartą ir rado du pe-

bu-

nu-
i

ir na- 
Ir ta- 
dabar

kirvapenčiu peniukš- 
ir guli ištiesęs kojas.

Ru-
ko-

ir 
punch 

tam tikras dalis au- 
kiekvieno

WILKES BARRE, PA.
LDSA’ 48 kuopos susirinkimas at- 

. ’“JI
vai. vakare, 325 East Market St. 
Draugės, visos dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes turėsime daug svar
bių reikalų 
naujų

Kol darbininkai dirbs neor- 
iganiuoti, tol kaip vyrus, taip 

J • • . • 1 1 1 1 1

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

“Priekalo” Administracija.

• . j nes bus nominacijos į' Centro Pil-
A. Kalvis. > l| dantį Komitetą. Taipgi yra ir kito-

kiti
Bet ūkinin-

svarbių reikalų aptarti.
Sfckr. M. G.

, ; (207-209)

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

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

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

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp? susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 6 d. rugsėjo draugijų 
svetainėj.

Drauges dalyvaukite

< ;  ----------------—r-
i PHILADELPHIA
Komunistų Partijos 14 metų su

kaktuvių apvaikščiojimas įvyks rug
sėjo 8, 1933, 8 vai. vakare, Labor 
Institute, 810 Locust St. Visi dar
bininkai privalo atsilankyti į šį pa
minėjimą. Dainuos darbininkų cho
rai, John Reedo grupe perstatys 
vaizdus iš darbininkų klasės kovų, 
vadovystėje kompartijos. Taipgi bus 
sakoma prakalbos iš Komunistų Par
tijos istorijos. Wm. Groper, g^jus 
piešėjas, duos įdomių piešimų.

(207-210)

Pirmadienis, Rugs. 4, ^933.<

AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdiębimo, su naujais patobulinimais

tankiai

nusimi-

Pilnai yra patirta, kad šioj i i 1 ♦ "t • • V 1 • 1 1 — • i

Darbininkė pristojusi prie dar
bo turi skubiai dirbti, o tech
nikoj ši dirbtuvėlė dar toli at
silikusi nuo didesniųjų dirb- 

,me-

COURTNEY, PA.
, Drg. S. Sasnauskienės prakalbos 
įvyks 10 rugsėjo, 2:30 vai. po pietų, 
Mainierių svetainėje, New Eagle, 

. Kviečiame ir iš toliau atsilan- 
kurie žingeidaujate išgirsti

aptarti. Nepamirškite 
narių atsivesti.

(208-210)

f.

Atsiminimai Iš Pasaulinio 
Karo Laikų '■

Parašė Pjautuvas

(Tąsa)
“Man negaila medaus, bet kam jie sudegino 

avilius su bitėm?” skundėsi Motiejus.
“Motiejau, ne mūsų valia. Kaip jiem pa

tinka, taip ir daro. Jeigu panorės, tai 
mus padegs. O ką tu jiem padarysi?
ve gali nudėti!... Negali priešintis...
jie ponai,” išlėto kalbėjo Aleksa.

“Hm... pavogė medų, tai pavogė... bet 
mano bitutės... Taip... taip... Judo sutvė
rimai,” kalbėjo Motiejus.

Jau gerokai pritemo. Vakaras toks triukš
mingas, visi keliai dunda: girdėtis kareivių 
šūkavimai; ratų bluzdėjimas. . . Kaimynai 
rinkdavosi būreliais ant gatvės ir vėl eidavo 
į apkasus... Kas kart darėsi aiškesnis ka- 
nuolių baubimas. Bet vis dar toli, toli vaka
ruose... Apie vidunaktį pranyko triukšmas, 

’tik galima buvo girdėti pakuždomis kalbant 
kaimiečius netoli apkasų.

Iš rytų pusės kilo debesys. .. Girdėjosi per
kūnijos garsai ir matėsi elektros ugningi 
žuviai. Motiejus kalbėjo:

“Karas karui: vokiečiai paskelbė karą 
ąijai, o ‘dievas’ visiems prasikaltėliams... 
ronė nuo ‘dievo,’ daugiau niekas...”

Gamta siuto... Pakilo dideli debesiai;
supo visą apielinkę, kiek tik galima aprėpti 
akim. Perkūnija! Trenksmai iš visų pusių: 
'nuo vakarų girdėjosi kanuolių kriokimas; nuo 
rytų—griaustiniai... Atrodė, kad žemė su 
dangum susimaišys... Ir pradėjo lyt.... štur
mas su lietumi taip įsiuto, staugė, net bai
su... Kaimiečiai sėdėjo apkasuose ir pote
riavo... Bet “dievas” nekreipė į tai aty^los, 
tiek davė lietaus, kiek, “jo manymu,” reikėjo. 
Ir net'rukus persipildė vandeniu pelkės, už
tvankos ir upeliai. Pasigirdo vandens ūži
mas iš visų pusių. Motiejus dar labiau po
teriavo... Ir pagaliaųs negelbėjo nei pote
riai, nei jokios maldos. Apkasai, kurie buvo 
iškasti netoli upelio, tapo apsemti vandeniu. 
Motiejus ir Aleksa turėjo bėgti iš apkasų su 
savo šeimynomis. Baisus klyksmas. Vaikai 
ir moterys verkė... Visi sušlapo, suvargo, 
hera kur dingti... Grįčiose pavojinga. Visai 

’ netoli girdėjosi kulkasvaidžių tratėjimas.
•• Tą naktį kaimiečiai praleido grįčiose: dre- 

■ bėjimu ir baime apimti, jie sugulė ant aslos
ir taip laukė ryto. Auštant rytui šaudymas 
retėjo, ypatingai suretėjo kanuolių baubimas. 
Retkarčiais visai nesigirdėjo šaudymo... 
Praslinko pusvalandis kitas-—visai ramu.

“Kažin, ar toli vokiečiai?”
“Tiek ir aš žinau,” atsakė Aleksa pakuž

domis.
Kaimiečiai nepaspėjo pasidalinti mintimis ir 

įspūdžiais pereitos nakties, ir štai du raite
liai atjoja nuo vakarų pusės.

“žiūrėk! žiūr... dar kazokai čia!” išgąstin
gai kalbėjo Motiejus.

“Ne! Visai nepanašūs į kazokus, žiūrėk, 
kokios kepurės smailios,” tarė Aleksa.

Vokiečių žvalgai sustojo ir pradėjo žvalgy
tis. Pamatę kaimiečius ant gatvės, prisiarti
no prie jų.

“Ar nėra kazokų jūsų kaime?” lenkiškai už
klausė vokietys žvalgas.

Aleksai net akyse pasidarė šviesiau, kada 
Vokietys prakalbėjo lenkiškai.

“Ne, nėra. Jie jau senai prabėgo pro mūsų 
kaimą,” pataikaudamas tarė Aleksa.

“Taip... O Antkainiuos nėra?” žvalgas, 
Sūrėdamas į žemlapį, užklausė.
*' “To negaliu pasakyti,” atsakė Aleksa.

žvalgai spustelėjo pentinais arkliam į šo
nus ir pasileido į rytus.

Kaimiečiai pasilikę ant gatvės argumenta- 
;V6.

“Niekaip kitaip, kaip tik rusai pardavė Ru
siją vokiečiams. Ir kaimus, ir miestus, ir ke
lius, viską vokiečiai turi ant savo rankų. Eina 
kaip žinodami,” tarė Aleksa.
• “Žinoma, kad pardavė!” tvirtino Motiejus.

Praslinkus penkiom minutėm, pasigirdo šū
viai nuo rytų pusės. Kaimiečiai greitai Su
gulė ant žemės.
'“Ta-ta-ta-ta... Ta-ta-ta-ta-ta.. .,’ 

sutratėjo kulkasvaidis.
• •* * | |uos žvalgus' atidarė ' ugnį,

nusiai pratarė Aleksa.
Kaimiečiai sugulė prie tvoros, ant šlapios 

Žemės ir žiūrėjo į rytus.
• “žiūrėk, žiūrėk, kaip jie bėga atgal,” tarė 
Motiejus, žiūrėdamas į rytų pusę.

“Kur? kur?” klausė Aleksa, norėdamas ma
tyti, kas atsitiko su žvalgais.

“Tra-ta-ta-ta... Tra-ta-ta-ta...” dar tan
kiau sutratėjo kulkasvaidis.

4<Ten, žiūrėk į Stundiškių dvaro klevus... 
Matai? matai, kaip jie bėga į vakarus,” ner
vingai kalbėjo Motiejus.
; “Matau!... matau!., žiūrėk, jau vieno nė
ra, tiktai arklys bėga.”
• “Aha... aha... pakliuvo nelaimingieji,” at
sidusdamas tarė Motiejus.

Bet neilgai ir pastarasis bėgo. Dar tankiau

sutratėjo kulkasvaidis ir rittsirito nuo arklio, 
pagaliaųs ir arkliai sudribo. L .-

“Oh, viešpatie!” sušuko Motiejus. “Nu, nu, 
kam jie tuos arklius nušovė?” nervingai kal
bėjo jie.

“Gulk, gulkis ant žemės, nes ir tave nu
šaus,” sugriebęs už rankovės, Aleksa traukė 
Motiejų prie žemės.

“Aš nepaisau!”... aš nepaisau!” sušuko 
susikarščiavęs Motiejus. “Kuo gyvulys kal
tas? Kuo?” klausė jis.

“Kaltas ar nekaltas. Nušovė ir viskas,” at
sakė Aleksa.

Šaudymas pranyko, atrodė lyg kad nieko ir 
nebuvo.

“Einam iš čia,” atsistodamas nuo šlapios 
žemės, pasiūlė Aleksa.

Kaimiečiai išsiskirstė. t
Diena prabėgo neišpasakytu greitumu, šau

dymas—pranyko. Į povakarį, visi kaimiečiai 
rinkosi ant gatvės, šnekučiavosi apie pereitos 
nakties įspūdžius ir ką jie mate dieną. Mote
rys buvo pilnos baimės ir išgąstingai kalbėjo.

Dabar kaimiečiai laukė ateinant vokiečių. 
Kur buvęs, kur nebuvęs, užsuko ir krominin- 
kas žydas vardu šliomka. Jis pasakojo kai
miečiams, kaip bėgdami rusai kareiviai viską 
grobė nuo miestelėnų. Kurie priešinosi, gavo 
apkulti. Kai kur ištisus kaimus padeginėjo ir 
bėgo... Jie viską naikino, kad mažiau liktų 
vokiečiams.

Aleksa pajuokiančiai užklausė šliomkos:
“Nū, šliomka, ką tu manai apie germa

nus?”
“Nū... ruskis, mūsų motina, jam biskelį 

mušė; bet kaip jam ateis germanas tėvas, gali 
jam labai mušti...”

Kaimiečiai nusikvatojo, išgirdę šliomkos 
nuomonę. ..

“Taip... šliomka, tiesą sakai, kad tėvas 
būna žiauresnis už motiną.”

Šliomka pasilsėjęs biskelį, užsikabino savo 
kromelį ir išėjo iš kaimo.

Jau gerokai pritemo. Kaimiečiai traukė už 
Motiejaus daržo, pažiūrėti, ar neateina vokie
čiai.

Toli negalėjo matyti, nes nakties juodi 
sparnai apgaubė visą apielinkę. Tiktai ga
lėjo girdėti šniokštimą, duslų ūžimą vakarų 
pusėje ant vieškelio.

“Tai greičiausiai bus vokiečiai,” tarė Mo
tiejus.

Vaikai, sulipę ant tvorų, kėlė triukšmą.
“Tylėkite!” Motiejus subarė klykaujančius 

vaikus, “žiūrėkite, vokiečiai ateina.”
Ūžimas darėsi aiškesnis, ; girdėjosi 

kliukždėjimas ir nesuprantamos kalbos.
“Taip... tai vokiečiai/,’ sunkiąi atsidusęs, 

tarė Aleksa. ■ , .
“Tai, znočinas, vainos nebus/’ perkirto Mo

tiejus.
“Nebus...” pridūrė Aįęksa.
Nepoilgo pratrūko tas nesuprantamas ūži

mas. Dabar girdėjosi aiškūs balsai, bet ne
suprantamos kalbos.

Didelis pulkas pėstininkų apsistojo tarp 
Stundiškių dvaro ir mūsų kaimo, ant laukų. 
O kiti ėjo ir ėjo į rytus, be sustojimo.

Dideli būriai kareivių pasipylė po visą kelią: 
vieni raškė slyvas; kiti gaudė antis ir vištas; 
treti įsiveržė į mūsų 
niukšlius.

“Pykšt,” pokštelėjo 
liui į kaktą, “blinkt,”
Kitas kareivis priėjo su ilgu peiliu, “žnakt,” 
įvarė tarp pirmagalinių kojų, taikydamas į 
širdį. Paskui nusinešė už daržo, akymirkoje 
nulupo odą ir stačiai į katilą.

Tą naktį kareiviai turėjo gerą vakarienę, 
nes ne vieno ūkininko peniukšlis pateko į tą 
katilą.

Ūkininkai verkė kaip kūdikiai ir j ieškojo 
pulko komandieriaus, kad užmokėtų už kiau
les. Bet veltui. Komandierius išdavė popie
rėlius, paliudydamas, kad tiek peniukšlių 
vo sunaudota. Ir pasakė:

“Jūs negalite gauti nei odų, kurias mes 
lupome. Tuojaus prasišalinkite!”

Kareivių buvo visokių: vieni—žiaurūs; 
—mandagūs; treti—vidutiniai, 
kams—visi vienodi.

Kareiviai «uvedė arklius į klojimus: suklo
jo nekultus rugius po arklių kojomis i^r patys 
nešėsi nekultus rugių pėdus į lauką, pasitiesti 
sau po šonais.

Ūkininkams labiausiai skaudėjo širdį, kad 
kareiviai petvarkūs.

Dideli būriai sustojo vasarojo laukuose ii’ 
ten šėrė arelius; mindžiojo avižas ir žirnius.

. Ant rytojaus apleido mūsų kaimą ir patrau
kė rytų link.

Su virš savaitę laiko nebuvo ramumo. Vieš
kelis, vedantis nuo Veprių į Gelvonių miestelį, 
tapo išklampotas, išdaužytas, ir daugiau nega
lėjo juomi važiuoti. Tada prasiveržė mažesniu 
keleliu, pro mūsų kaimą. Jie vežė sunkias 
ir lengvas kanuoles.

štai vieną didelę kanuolę pasuko pro mūsų 
daržą. Prie jos buvo sukinkyta dvidešimt-duj 
arkliai. Daržas buvo žemoj vietoj, žemė 
minkšta. Ratai įsipjovė iki stebulių. Jokiu 
būdu negalėjo išvežti kanuolės.

Pamatę mūsų du arklius darže, pamainė sa
vo nuvalkiotus arklius ir išvažiavo.

(Daugiau bus)

Skaudus Motery Darbininkių Išnaudoji 
mas Automobilių Pramonėje

DETROIT, MICH.•>
Tęsiantis ir plėtojantis di

desnei bedarbei, kada alginiai 
vergai išmesti iš dirbtuvių ne
gali niekur darbo gauti, alkis 
ii’ skurdas verčia eiti moteris 
darbininkes jieškoti darbų į 
skalbyklas, valgyklas, didžiau
siai išbudavotuose namuose 
grindis plauti, ir į dirbtuves 
stoti prie mašinų, dirbti dar
bus, tokius pat kaip vyrai 
dirbo keli metai atgal tvirto
mis spėkomis.

Kapitalistai išmetė daugelį 
darbininkų ne tik del priežas
ties baisios bedarbės, bet ir 
del senesnio amžiaus: išgerin- 
toms naujoms mašinoms jiems 
reikalinga naujų spėkų vikriai 
ir apsukriai dirbti, kad galėtų 
pastatytas mašinos operuoto- 
jas daryti milžiniškus pelnus.

Šiandieną moteris šeiminin
kė, kelių kūdikių motina turi 
atlikti tokį pat darbą vyro vie
toj prie mašinos 
už visai menką 
Kad ir pusdykiai dirbti, nes 
vargas verčia—-vyrai negauna 
darbų, o kūdikiai alksta be 
duonos kąsnio.

Bet ne visoms moterims 
darbininkėms pavyksta darbas 
gauti, nesvarbu, kad jos yra 
pasiryžusios sunkiausius vyrų 
darbus atlikti. Darbdaviai pri
ima tik tas, kurios yra tvirtos, 
jaunos, pilnos spėkų. Toms 
pavyksta vienokiu ar kitokiu 
būdu priėjus prie darbdavio 
išmaldauti darbas. Bet labiau 
suaugusiai moteriai ar mer
ginai sunku darbas gauti.

Kur tik prie dirbtuvės nenu
eisi, kur dirba vyrai ir mote
rys, žiūrėk, stovi, eilėj mote
rys, jieško darbo: bet ar darb
davys kreipa domės į senesnio 
amžiaus moteris? Nieko pana
šaus - Jis vienu akies žvilgs
niu pamato, kad senesnio am
žiaus moteris, ir jam nereika
linga; jos veidas jau rukšlė- 
mis išvagotas kančių ir vargo, 
visokių bėdų. Tokiai darbi
ninkei yra labai sunku gauti 
darbas. Jei bent kokis dar
bas pavyksta gauti, tai tik iš j ir jų skubumo sistemą, 
didelės “laimės.” Kuomet i vyzdžiui, Manufactured Steel
darbo vedėjas pamato ant mo- Supply Co. yra nedidelė dirb- 
ters veido riedančias ašaras ir tuvėlė, dirba apie 150 darbi- j 
išgirsta žodžius,: “ponas gal ninku, didžiumoj moterys 
turite kokį darbą, aš noriu merginos—dirba prie 
dirbti, mano vaikai badauja,” j pressų 
tuomet darbdavys pamano tomobilių. Prie
sau, kad tokia moteris yra at- presso yra jau pritaisyta skai- 
sidavusi paskutines savo sįė- tymo mašinėlės (registerįai). 
kas parduoti kapitalui, duotis 
save, savo gyslas baigti iš
tampyti išgerintomis mašino
mis, sulig skubiausių įvedimų 
sistemos. Tokiai moteriai tuvių,—prikrauna pilnus 
darbdavys kad ir duoda dar-jdinius baksus visokių blėtų, ir 
bą, tai kaip iš geros “loskos.” (turi stumti kelios subėgę mo-

O šiaip per ištisą dieną nuo,terys per grindis tąjį baksą. 
ryto iki vakarui prie dirbtuvių 'šioj dirbtuvėj moterys ir mer

ginos dirba “piece work,” kol 
“stako” prisitraukia iš kitų 
skyrių prie savo darbo; už tai 
bosai nieko neskaito, tik skai
to, kiek prie mašinų yra pa
gaminama produkcijos, už tai 
tik te moka. Labai, yra ge
ras pasisekimas, kad uždirb- 
bama $10-$12 į savaitę.

Šioj dirbtuvėlėj dirbama po 
8 vai. į dieną. Darbininkai ir

kokią “šėtonišką” galią ir ži
no, kaip kas kur užsilaiko ar 
neužsilaiko. Bet darbdaviam 
tas ant naudos išeina. Jie ži
no iš praktiško patyrimo, kad 
tokias verges gerai prigrąsina, 
tai tos bijo atsitraukti nuo ma
šinos, net liuoslaikiais ryto 
mėtų ar per pietus bijosi kal
bėtis su tokiomis pat dalinin
kėmis apie iiždarliį jf Skubu
mo darbą, apie bošiį 'pasergi
mą po savo noru, abeln'ai apie 
kasdieninius reikalus:* kodėl 
moteris turi dirbti, o jų vyrai 
be darbo vaikšto nuo ryto iki 
vakarui nuo dirbtuvės prie 
dirbtuvės.

ir moteris darbdaviai su bor i^iįus seredoje, 6 rugs. (Sept.), ^t30 
sais lups, po devynius kailius 
ir kraus didesnius pelnus 
stambiajam kapitalui. Auto
mobilių pramonės darbinin
kams, kaip vyrams, taip ir mo
terims, reikia labai įvertinti 
Auto-Workers Uniją ir jos or
ganizavimą darbininkų. Tik 
organizuoti darbininkai gali 
ką daug daugiau laimėti prieš 
automobilių magnatus.

Teko užvesti kalba prie ke
lių dirbtuvių su darbininkėmis 
apie darbus ir jų uždarbį, La* 
Prie Briggs M. F. C. išsireiškė, kyti, 
kad iš po buvusio šių metų svarb1^ prakalbą, 
streiko uždarbis buvo kiek ge
resnis,. bet neilgam. Nors 
įvesta bonų sistema, bosai da
ro savo, kiek nori, tiek moka.

.dirbdama, j Nors prie darbo, kuomet ji 
užmokestį. į dirba, raštininkas rašo kas va

landa, kiek produkcijos iyra 
padaroma, bet darbininkė ne
gali žnoti, kiek ji už tai gau
na mokėti. Visas žinojimas, 
tai kad reika skubiai dirbti, Į 
nes yra mokami bonai. Ant- j 
ra, kada mažiau darbo, tai tik 
dalį palieka darbininkių; kitas 
siunčia namo, liepia ant ryto
jaus atvykti. Pradėjus dirbti 
kitą dieną, po kelių valandų 
darbo vėl siunčia namo; bosai 
sako, “stako” nėra.

Chrysler Motor Corp High
land fabrike, po įvedimui Roo- 
sevelto NRA, labai netvarkiai 
dirba: po 6-7 vai. į dieną tū
luose skyriuose; taiko, kad tik 
išnaudoti darbininkę, kad ji 
nieko neuždirbtų.

Mokestis kiekvienoj dirbtu
vėj ir dirbtuvių skyriuose yra ’ 
nelygus; moka po 25 centus 
į valandą, 27 centus iki 30 
centų. Dirbant nepilnas va
landas į dieną, savaitinė alga 
susidaro visai maža.

Mažesnės dirbtuvėlės šuo-j 
liais seka didesnes dirbtuves | 

Pa

Domė Priekalo’ Platintojams
Priekalo” redakcija ir administracija viešai pra

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

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

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.vartų darbdaviai perleidžia 

tūkstančius vergių ir pasiren
ka jauniausių vergių, kurios 
j ieško uždarbio sau ir šeimy
noms. Kada kai kurioms pa
vyksta gauti darbas, tai jas la
bai egzaminuoja raštinėse, 
net prigrąsina: jei nori dirb
ti, tai užsilaikyk, kaip pride
ra, ši dirbtuvė tave, gelbėja, 
tu turi jos įsakymus pildyti.

Ar tai ne keistas iš darbi-j darbininkės yra neorganizuo- 
ninkių moterų pasityčiojimas|ti; del darbų, eina varžytinės;' 
darbdavių? Keistas ir labai j jei bosai patajko geresnį dar-1 
keistas. Darbdavis sako : “Už- bą, tai dar tiek galima į uždirb-1 
silaikyk, kaip pridera, jei no-. ti, kitaip, ir to menko mokes-i 
ri dirbti.” Ar nors kas iš čio negalima .uždirbti. ’ ' | 
žmonių gali manyti, kad ir iš Pilnai yra patirta, kad šioj i 
tų pačių moterų ar merginų, automobilių išdirbystės indus- 
kurios savo spėkas parduoda trijoj daugelis moterų ir mer- 
darbdaviams, kad jos dirbtų- ginų dirba vyrų darbus prie 
vėj galės turėti kokį “koncer- mašinų, prie elektra virinimo 
tą” laikyti ar “ratus” eiti. geležų, už visai mažą užmo- 
Kodel yra reikalaujama to už- 
,sjlaikymo,'- “kaip pridera?” 
Juk darbo laike niekas “šo
kių” nedaro, tą visi žino. Bet 
reikalas darbdavių yra tas. Iš 
pirmos dienos priėmimo prie 
darbo moters ar merginos yra 
baisus pažeminimas, panieki
nimas, lyg kad darbdavis turi

Bet yra ir tokių moterų, 
kaip kitataučių, taip lietuvių, 
kurios bijosi Auto-Workers 
Unijos, ypač vyrams išmetinė
ja, kada jie stoja į tą vieniu-' 
tėlę uniją, kuri tik gali page
rinti organizuotu būdu yyru ir 
moterų sąlygas.

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

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

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

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

Visą kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodame 50% nuolaidą.’ 
Reikalaulcit katalogo.

Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
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1919 Metais Plieno Darbininkų
(Sulig Wm. Z. Foster’o knygos—“1919 Steel Strike/’)

Taip ir tęsėsi per keletą mė * 
nėšių. Per šį visą laiką vietiniai 
buržuaziniai laikraščiai naudojo 
savo juodyla visaip niekinti ir 
šmeižti unijos organizatorių Fee
ney. Pagaliaus, plieno kompanijų 
agentai apėjo visus biznierius pa
sirašyti ultimatumą, reikalaujant, 
kad Feeney išvažiuotų iš to (lis- 
drikto tuojaus.

Braižiniai DAN RICO
' Iii"' ..... — *. .  ——- ■■ 11

Jokubonio draugai girtuokliai, 
kurie visur susimuša. Tai bra
vo juodveidžiai, apsigynę nuo 
baltųjų šovinistų.

Dabar ponas Jokubonis pa
sakoja svietui, kad neduos ne
grams parko užvaldyti, 
kur žmogaus protas: kad 
grai ateina j progresyvių 
rengimus, tai jis kalba,
nori užvaldyti. Aš patariu p 
Jokuboniui pagalvoti, ką kal
ba. O jeigu jūs kalbate, kad 
kuomet ateis negrai į mūsų 
parengimus, s u s i o rganizavę 
juos sumušite, tad žinokite: 
komunistų neišgąsdinsite.

George Kuraitis.

Atsakymas į Viešintiškio Raudoj us

2. Feeney apie tai pranešė Jar- i
bininkams. Darbininkai nusitarė 
boikotuoti tas krautuves, kurios 
pasirašė po tuo ultimatumu. Ir 
tuojaus pastatyta pikietas. Kada 
tų krautuvių biznis žymiai pradė
jo pulti, tai jie viešai atšaukė tą 
savo ultimatumą ir Feeney’o atsi- 

j prašė.

3. Naturahi, kad tie visi daly
kai nudžiugino darbininkus. Jie 
ėmėsi dar smarkiau organizuotis. 
Jie pradėjo lošti svarbias roles 
fraternalėse organizacijose, kurios 
turėjo svetaines. Ir štai Liet u viii 
Mokslo Draugija sulošė svarbią 
rolę, būnant pirmutine organiza
cija Pittsbųrghe, kuri išmetė savo 
reakcinį pirmininką ir pasiėmė 
svetainę saįvo nariams ir kitiems 
plieno dari 
laikyti.

ininkams susirinkimus

4. širdis visos konspiracijos 
prieš darbininkus buvo McKees- 
porte, dvidešimts mylių nuo paties 
Pittsburgho. Majoras nei jokių 
būdu nenorėjo duoti permitus (lei
dimus) delei susirinkimų. Vistiek 
tūkstančiai susirinkdavo į mitin
gus ir kad juokus niekas nekres- 
tų, pagaliaus pasirašydavo po per- 
mitu. Ar duos ar ne,»vistiek bus 
susirinkimas.

Tai
ne- 
pa- 
kad

Southbury ir Oxford, Conn.

PADĖKA CONN. VALSTIJOS TARPTAUTINESiki 
, JAUNUOLIU MOKYKLOS RĖMĖJAMS

Didelis
I" v. v . ...aciu nuo žymimų organizacijų 
ir komiteto. ■ i VI f] O C

Pasarga. Draugai, kurie].... 
kuom nors i 
klos palaikymui ir nępaskel- j 
berne jūsų vardo ,tai neįsižeis
kite, o pastebėkite per laišką: 
18 Green St. Waterbury, Conn.

* Geo. Kuraitis*

Tuo kartu nebus finansinė i per keturias savaites, 
atskaita, tik ką kas aukavo ir 
iš kurio miesto kiek gauta val
gomų daiktų.

Stulgaičiai ir Ramonskienė 
iš Hartfoid aukavo bulvių to- 
meičių ir komų. Atvežė dd. 
Giraičiai. Lepchich paprašė 
nuo pažįstamo ūkininko bušelį 
bulvių ir batvinių; K. Klemen- 
tina pakartotinai davė “kek
sų,” “dželės” ir didelį kumpį. 
Daug kartų virtuvėj pagelbė
jo suplauti indus vietinė, Mon- 
kienė, prisidėjo prie aptaisy- 
mo stalų klijonke, uždarysiu 
langų ir durų vielomis nuo 
musių. Davė 4 kvortas tomei- 
čių vietinė. Medelis atvežė 
pakartotinai duonos, bulvių. 
obu61ių> lašinių iri- h'amių iš 
New Haven. Jis tūrt^męsos 
krautuvę. Kojleško davė' pa
kartotinai tomeičių, keksų ir 
2 galionus* šaltos kosės (ice
cream), paskolino indų, kurių 
mūsų virtuvei trūko. Bėndle- 
rienė davė žuvies vienam kar
tui pavalgydinti mokinius ir 
padėjo dirbti kelias dienas. 
Dirbo ir jos duktė. Jos yra 
iš Oakville. Duonkepis, kuris 
vežė duoną, davė keksų (vie
tinis). Kemko ir Labonow da
vė lašinių ir kėksiĮ, iš Ansoni- 
jos. Burba atvežė iš savo, 
miesto 2 dideles hames ir dau
giau mažesnių daiktų iš Starn- 
fordo. Ledanskienė davė 
maršmelanų ir daugiau, ne
pamenu iš kur, malonėsite at-’ 
leisti. Pelepskienė ir Morke- 
vičienė davė keksų ir kavos 
(vietinės). Valansienė 4 (dė- 
žes saldainių, iš Bridgeport. 
Vikšriai davė didelę duoną su! 
razinkomis ir vėliau daug žu- ; 
vies visiems pavalgydinti ir 
daugiau mažesnių daiktų. Drg.! 
Vikšrienė iš New Uaven padė
jo dirbti virtuvėj visą savaitę. 
Ji turi savo duonkepyklą. Sa- 
tulienė davė 4 keksus ir pa
dėjo keletą kartų plauti in-1 
dus (vietinė). Valaitis ir Ad-! 
amčiuk-kelis kartus atvežė 
kornų, keksų ir mėsos iš An-' 
sonia. Strižauskienė daug gel-1 
bėjo mokyklai—virė sriubą sa
vo namuos. Hamės ir daug 
kėksų iškepė. Taipgi turėda
ma laiko, padėjo mūsų virė
joms Vilkaitė ir Žemaitienė, 
kurios per visą laiką hei die
nos nesitraukė 
čiaus.

kas savaite,miniu um
tai damoka sykį į menesį, su- 
rokavus visas pėdės ketvirtų 
savaičių, kas sudaro 52 dol. 
Tai ve kaip NRA veikia prak
tikoje.

Tie darbininkai, kurie gar
siai kalbė;

;” ir
o ape augštas “pė- 
trumpas valanda^, 

dabar 
Kuo-

. . (džiūgavo pirmiau, iauprisidėjote moky-', . \ , ...i kitaip pradeda mąstyti.
'met National Textile Workers 
Į Unija išleido savaitinį buletiną 
■ir išplatino prie dirbtuvių, tai 
darbininką 
dė; skaito
deda persitikrinti, kad be or
ganizacijos nieko negalima at
siekti. Bo 
NRA ar si 
darbininku 
kuo toliau,

Organizavipiosi 
darbininkus pusėtinai plačiai 
praplito. Darbininkai privalo 
tik saugotis tokios organizaci
jos kaip UTW, kuri pardavė 
darbininkūs keli'metai atgal. 
Reikia rašytis į kovingą uniją 
—National Textile Workers 
Union.

i bematant jį išgau- 
ir studijuoja. Pra-

PHILLIPSBURG, N. j
Kaip Standard Šilkų Audiny- 

j čioj Yra Išnaudojami 
Darbininkai

Po priedanga mėlyno aro— 
NRA, Standard bosai gudriai 
bando darbininkus apkvąišinti 
įr sulaikyti' nuo bent kokios 
organizacijos ir sukiršinti (vie
nus prieš kitus, idant daugiau 
sau pelno prisiplėšus.

* Pereitą žiemą, kuomet; dar
bo turėjo visai mažai, tai' bo
sai savo parinktiems visuomet 
duodavo dvi, o kitiems net ir 
po tris stakles varyti, bet di
džiumą darbininkų laikydavo 
dirbtuvėj prie vienų staklių, 
kitus visai atleidinėjo.

žinoma, pas darbininkus bu
vo tuomi nepasitenkinimo, 
bet pasipriešinti negalėjo, vie- 

'^a, kad jokios organizacijos 
neturėjo ir neturi, o antra, ir 
darbo mažai buvo.

Nors Standard audinyčia 
yra paskelbta viena iš tų, kur 
“geriausia” apmoka savo dar
bininkams, bet tikrenybėje yra 
visai kitaip. Iki dar neturėjo 

Į įsidėję į langą mėlyno dras-
* i kūno ir dirbo po 50 valandų į 
'savaitę, tai ant dviejų staklių

* įgalima buvo uždirbti iki 15 
I dol. į savaitę. Kuomet nusta- 
'tė 40 valandų į savaitę ir pri
dėjo vieną centą ant masto, 
tuojaus davė po tris stakles, 

j nepaisant, ar gali operuoti ar 
j ne. šilkinio audeklo kaip ir 
,nėra. Daugiausia tąi “Ray-

t. y., medinis šilkas, r ant 
sunkiai dirbti, 
“minimum”' 13 

Bet yra apie

nuo karšto p e-

Tai, draugai, 
darni kuo kas 
kome didelį darbą ir užsibrė
žtą tikslą atsiekėme. Todėl ta
riu visiems širdingą, ačiū var
de Komunistų Partijos 15-to 
Distrikto ir Conn. valstijos 
progresyvių organizacijų ir, 
mokyklos komitetų, kuriuos
jūs rinkote ir pasitikėjote.

Beje, reikia nepamiršti pa
čiuoti draugams vietiniams, 
kurie suteikėte merginoms 
studentėms nakvynes veltui

mes visi, rem- 
galėjome, atli-

on, 
kurio reikia 

i kad padarius 
d oi. į savaitę. 
100 audėjų, kurie audžia ant 
dviejų staklių, tai daugiau ne
uždirba, kaip 8-9 dol.

Rugpjūčio 21 d. bosas, Roo- 
sevelto planu pasiremdamas, 
pasakė dviejų staklių audė
jams: jei nepadarysite 13 dol. 
į savaitę, tai būsite atleisti iš 
darbo, ir tą pačią dieną at
leido dvi moteris. Darbinih- 
kai dabar aimanuoja, nes aiš
ku : nepadarysi “minimum,” 
atsidursi ant gatvės.

Įvedus 40 vai. savaitinio 
darbo ir mažai mokant w už 
mastą, darbininkas jokiu bū
du neįstengia padaryti 13 dol. 
O kompanija turi mokėti kaip 
jie vadina “minimum” algą; 
tai sudarė skymą: arba išvaro 
iš darbo, arba vietoj kad dąr- 
bininkui damokėti trūkumą

sai vis viena ar be 
u NRA, kaip skuto 
s, taip ir skuta, ir 
tuo aršiau.

ūpas pas

Unijistas.

WATERBURY, CONN.
Conn. Valstijos Tarptautinė 

Jaunuolių Mokykla

Kaip jau žinoma, čia tarp
tautine jaunuolių mokykla 
prasidėjo 24 d. liepos ir baigės 
20 d. rugpjūčio. Pirm pra
dedant mokyklą organizuoti, 
buvo daug spėliojimų ir abe
jonių pas tuos pačius drau
gus, kurie ją organizavo. Buvo 
manoma, kad turėsime apie 
$5 mokinius pradžioje, o pa
baigoje baigsime su visai ma
žai.

Vyko viskas atbulai, prieš 
mūsų spėliojimus ir abejones. 
Pradėjome mokyklą su 53 mo
kiniais, vien lietuvių buvo 
apie 35, o už kelių dienų jau 
turėjome 65 mokinius. Antrą 
savaitę jau negalėjome dau
giau priimti, nes nebuvo vie
tos kur susodinti. Turėjome 
maitinti 70 žmonių, priskaitant 
ir virtuvės darbininkus, tris 
kartus Į dieną per keturias sa
vaites.

. Dabar klausimas, kodėl vis
kas vyko priešais mūsų ma
nymą? Tokibs1 mokyklėlės bu
vo organizuojamos Waterbury 
ir kitur metai laiko atgal ir su 
jomis taip įvyko, kaip augš- 
čiaus pasakyta. Tas ir suda
rė mintį pas pačius mokyklos 
organizatorius, kad ir šiais me 
tais nepavyks. Ką reiškia, kad 
tokia mintis buvo? Reiškia, 
mūsų kolonijos veikėjai nepa
jėgė supranti blogėjančias dar
bininkų ekonomines sąlygas ir 
kiek jos palietė priaugančią 
gentkartę *Amerikoj ir visame 
kapitalistiniam pasaulyj. Tas 
visas tuščias iliuzijas, kurias 
čia jaunimas įgauna mokyklo
se, būk galės būti turtingais, 
garbingais 'ir tapti Jungtinių

Jau perėjo keli mėnesiai lai
ko, kaip nesimato darbininkų 
laikraščiuose korespondencijų 
iš šios ūkininkų apielinkės; ro
dosi, kad jau čia visai nieko 
neveikiama, ir net artimų ko
lonijų draugai pradėjo laiš
kais teirautis pas mane, ar 
mes esame gyvi. Kiti, maga
ryčiom pridėdami, sako, kur 
Southburio Pusdzūkis ir kiti 
korespondentai; gal ant Mar
so nukeliavo ?

Visiem draugam atsakau, 
kad mūsų korespondentai vie
nas ant kito pasitiki, ir tokiu 
būdu nei vienas nerašo. Tas 
žalingas pasitikėjimas bus pa
naikintas; o užvis pirmiausia 
tai vietinės kuopos turi išrink
ti korespondentus.

O kas link mūsų gyvavimo, 
tai mes gyvi ir veikiame šiek 
tiek. Jau turėjome vieną pik
niką LDS 93 kuopos 18-tą 
birželio. Nors diena buvo ne
patogi, ūkanuota ir publikos 
mažai buvo atsilankę, bet 
kuopai liko keli doleriai pel
no; taipgi Komunistų Partijos j 
vietiniam distriktui'- surinkta 
aukų keli doleriai,' ir literatū
ros išplatinta už kelis dole- 
rius. Taipgi minėta kuopa 

j aukavo $5.00 Komunistų Par
tijai, kaipo pasveikinimą 14 

: o jaunuolių 
j surinko 

Tai tiek galima 
Įžymėti apie Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kp. veikimą. 
Yra ir daugiau kas pabrėžti 
apie šios kuopos veikimą, pa
sisekimus ir nuostolius; apie 
tai reikės parašyti daugiau į 
organą “Tiesą.”

O dabar kaip su ALDLD 
225 kuopa? *šita kuopa irgi 
gyvuoja, nors šį metą dar tik 
vieną naują narį jaunuolį te
gavo; bet tikimasi gauti dau
giau. Aukavo Waterburio jau
nuolių mokyklai $2.00. O da
bar jau viską turi prirengus 
piknikui. Piknikas įvyks rug
sėjo 10-tą, toj pačioj vietoj, 
kur visada būna—pas drg. J. 
Ivanauską, ir bus puikus pik
nikas, nes ūkininkai rudeniop 
tai turi saldžios obuolių “sal
dės,” saldžių kukurūzų (kor- 
nų) ir kitų pieniškų ir daržo
vių valgių. Taipgi programa 
bus gana gera. Dainuos Vi
lijos Choras iš Waterburio; 
kalbės drg. P. Buknys, “Lais
vės” administratorius iš Brook
lyn©, N. Y.; V. J. Valaitis iš 
New Britain, Conn., ir bus du 
kalbėtojai anglų kalboj.

Mes tikimės, kaip kasmet, 
taip ir šiemet draugai ir drau-

nos šviesa. Kapitalistinė sis
tema suparalyžiavo visas in
dustrijas. Net ir kapitalisti
niai geltonlapiai priversti pa
duoti statistiškus apskaitliavi- 
mus visokių profesijų žmonių 
perviršio, kaip ir pagamintų 
produktų perviršio. Šiandie
ną Komunistų Partijai Ameri
koj dirva didėja bujoti. To
dėl Conn, valstijos Tarptauti
nę Jaunuolių Mokyklą galėjo
me turėti iš šimto mokinių, jei
gu būtume prisirengę. Reiš
kia, mokyklos organizatoriams 
ir visų kolonijų veikėjams mo
kykla buvo pamokinimu prisi
rengti kitiems metams ir stu
dijuoti darbo žmonių sąlygas.

Dar žodis kitas apie tai, kas 
palaike mokinius nuo pradžios 
iki užbaigai. Augščiau kalbė
jome apie gyvenimo sąlygas ir 
kaip keturi metai ekonominio 
krizio išblaškė apgavingas ka
pitalistų klasės iliuzijas. To
kios sąlygos mums, komunisti- Į 
nio judėjimo veikėjams, leng-1 
vina darbą organizavime jau- į s'ukaįti'vfų; o 
nuomones į eiles." Bet mokyk- !mokykIai Waterbilty 
los neisknkimo ir vis augimo , 00 aukų
klausimo tas neatsako. Moki-' 
niai turėjo būti užganėdinti 
dviejais svarbiausiais dalykais 
ir trečiu, kuris svarbus: bū
tent, fiziniu ir dvasiniu maistu, 
ką mokino mokytojai ir virė
jai gamino. Maistą gavo/ne 
ką prastesnį nei pas mamą na
mie. Trečia sąlyga, tai geo
grafinė vieta buvo nenuobodi: 
arti ežero, netoli miesto ir.su 
visais parankumais nakvynėm 
merginom. Nekuriuos už nesi
laikymą disciplinos norėjome 
deportuoti namo; nenorėjo va
žiuoti, pasitaisė, buvo geri. Bet 
būnant daug blogesnėm gyve
nimo sąlygom kaip namie mo
kinių tuom nepabaugintum.

Tai ką atlikome gerai šį
met, gera agitacija kitiems 
metams.

organizuojami. Vaikučių or
ganizacija taipgi sukurta ir 
gyvuoja neblogiausia. Tarp
tautinis darbininkų judėjimas 
remiamas darbu, moraliai ir 
materialiai. Suvienytas fron
tas organizuojamas, stengian
tis įtraukti į kovą už kasdie
ninius reikalavimus religiniai 
ir tautiniai nusistačiusius dar
bininkus.

Prie esamų darbininkiškose 
organizacijose kadrų, tas dar
bas gana sunkiai atliekamas, 
o ypač tuomet, kai oportunis- 
tiniai elementai jokio organi
zacinio darbo nenori imti, 
stengdamiesi sukrauti ant ke
lių draugų, o tuomet tiems 
perdaug apkrautiems darbais 
įvykus kokiai klaidai, juos Vi
saip diskredituoja, šmeižia ir 
kartais net provokuoja.

Nežiūrint to viso, nors sun
kais keliais, bet mūsų darbi
ninkiškos organizacios žygiuo
ja pirmyn, augdamos, tvirtė- 
damos ir griaudamos oportu
nistų ilgais metais budavotas 
sienas.

Organizacijų Narys.

Apie Parko Bendrovę, kuri 
suteikė vietą mokyklai veltui. 
—Tą parką palaiko progresy
viai lietuviai darbininkai, to
kiu būdu ir darbininkiškai vi
suomenei yra iš to nauda. Jos 
Šėrininkai (dalininkai) visi bu
vę darbininkų klasei prieina
mi. Gyvenimui nestovint ant 
vietos, vis keičianties, tai. ir 
dviejų darbininkų protavimas taip ir šiemet draugai ir drau- 
pasikeitė. Mokykla buvo tarp-1 ges iš artimų kolonijų skait- 
tautinė ir skirtingų rasių; bu- 'liūgai atsilankys, o mes steng- 
vo 7 juodveidžiai. Pas tuodu.simės visko parūpinti, kad bū- 
kalbartiu žmones užsiliepsnojo tųmėt užganėdinti, 
jų vaidentuvėse didelis balta
sis šovinizmas, kad jiems vaiz- gams ir draugėms: visi ir visos 
duojasi, buk negrai užvaldys būkime piknike antksti iš ryto, 
parką. Vienas iš tų prokuro-' dešimtą valandą, nes piknikas 
rų (taip jie save jaučias dide-■ prasidės U-tą vai.; užtat tū
liais žmonėmis, visuomet žiūri- rime viską sutvarkyt, o kaip 
į veidrodį, mato save ir mano,! piknikas prasideda, tai jau nė- 
kad mato visą svietą), ponas ra kada tvarkyt, nes reikia 
Jokubonis Dainų Dienoj ban-1 publikai patarnauti. O kad 
dė užkusinti ant negrų jaunuo- svečių turėsime -daug, tai nėra 
liūs savo frentus, kad sumuštų ' dviejų nuomonių, nes jau yra 
negrus ir./š parko išvytų, bet iš nekuriu kolonijų kuopai 
tas hevyko^ Užkabino pasigė-1 laiškai, prisiųsti su užklausi- 
rę pašlęmėkai blaivus sporti-. mais ? kokia bus programa 

Valstijų prezidentais, paskuti- niūkūs baksorius, gavo auta- Į piknike, kas kalbės ir tt.
tai įrodė, kaip die- kius-apdaužyti, ne negrai, bet i Southburio Girininkas.

MONTREAL, CANADA.
“Laisvės” num. 193 kores

pondencijoje iš Montrealo d. 
Viešintiškis ašaroja, kad 
“Griūva ilgų metų darbas.” 
Prirašo ištisą špaltą diskredi
tuojančių organizacijas raudo
jimų, be jokių nurodinėjimų, 
kad “griūva” Montrealo dar
bininkiškos organizacijos, sa
kydamas: “Bet vėliausiu laiku 
kilo audra viduje ir pradėjo 
griūti išbudavotos organizaci
nės sienos.” Toliau nurodinė
ja, kad kilo organizacijoje 
“audra” iš tos priežasties, kad 
būk organizacijų priešakyje 
stovinti draugai tai suteikę.

Taip, tiesa, jeigu d. Viešin
tiškis pastato į priešakį orga
nizacijų vadovauti tuos, kurie 
saliūnuose budavoja organiza
cijų sienas arba juose semia 
mokslą darbininkų organizaci
jų auginimui, o kartais prakti
kuoti ateina į darbininkiškų 
organizacijų susirinkimus. At
ėję kai kurie išrėžia graudin
gą “spyčių,” kitas kokį kvailą 
juoką iškerta ir po tam vėl 
skuba į saliūną “atgaivinti”
savo jėgas. Jiems prasiblai- j----------------
vius, rimtesni draugai pastebi į M *v j- n j i • 
jiems, kad jie savo tokiais HUSlZUde Bedarbis 
darbais žemina pasitikėjimą į -------
darbininkų tarpe mūsų orga-; 
nizacijomis ir patys save iš
juokia visuomenės akyse; tad 
“blaiviu” protu šūkauja prieš 
tuos draugus: “hitlerininkai,” 
“golovoriezai” ir kitokį šmeiž
tą bei provokacijas skleidžia 
ne vien už organizacijų sienų, 
bet ir susirinkimuose. (Pavyz
džiui, tas buvo praktikuota 13 j 
d. rugpj. M.L.S. ir D.P.D. su
sirinkime.)

Tai tokiems “vadovaujan
tiems” draugams gali primes
ti organjzacijų griovimą, o ne 
tiems, kur pats tiksliai bandai 
nukreipti, būtent, prieš tuos 
draugus, kurie su didžiausiu 
pasiryžimu stengiasi auginti, ir 

tvirtinti darbininkiškas orga
nizacijas. .

Dabar jaučiuosi už pareigą 
tarti kelis žodžius apie “griū
vančias” organizacijas, ar iš- 
tiesų taip yra, kaip d. Viešin
tiškis išvedžioja.

Paskutiniu laiku mūsų dar
bininkiškos organizacijos kiek 
nukenčia, ypač vasaros laiko
tarpiu, kada daugelis mūsų 1 
aktyvių draugų bastosi ant 
prekinių traukinių darbo be- 
jieškodami, kada nekurie ga
vę vergiškus darbus valgyklo
se, dirbdami po 12-16 vai. į 
parą, negali padėti organiza
ciniame darbe, kada klasių ko
voms aštrėjant visur stoja 
skersai kelio įvairūs revoliu- 
c i n i o d a rbininkų judėjimo 
priešai.

Bet nežiūrint to, mūsų orga
nizacijos pajėgia dirbti daug 
organizacinio darbo. Bedar
bių Tarybos organizuojamos; 
į darbininkų konferencijas bei 
kongresus delegatai siunčia
mi; spauda platinama mūsų 
organizacijų narių ne vien lie
tuviška, bet angliška ir francū- 
ziška, sieninis laikraštėlis iš
leidžiamas; naujų narių į or
ganizacijas nors vasaros lai
kotarpiu, bet gaunama (pav., 
į ALDLD 47 kuo p.) Sulig in
dustrinių darbų darbininkai

SEATTLE, Wash. — Nu- 
Į sišovė bedarbis vardu Frank 
Hammel, 54 metų amžiaus. 
Paliktam rašte sako, kad be
darbė ir alkis privedė jį prie 
to žygio.

NAUJA KOMUNISTŲ 
KUOPA

WINONA, Minn. — Pir
mu sykiu šio miesteli^ ir 
šios apielinkės istorijoj ta
po suorganizuota Komunis
tų Partijos kuopa.

• • <>(/-.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Tuojaus gaukite
o knygą:

PATARIMAI VYRAMS

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity įdorniy 

dalyku.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS, '«•
' NEW YORK. N. Y. *'

rjyf.’f.T.’ft

JUOZAS KAVALIAUSKAS

nieii

Dabar žodis kuopos drau- 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

ir.su


■■MM

Šeštas Puslapis Pirmadienis, Rugs. 4, 1933

Kriminalis Ligoninės 
Daktaru Apsileidimas

Politikieriai Rengia
Blofo Masmitingų

tik galėjo., idant palaikyt 
augštas darbininkams algas ir 

valandas.” 
žino,

Majoras Slepiasi, kad
. Neišgirsti Unijų 

Atstovų Protesto

Atimsiu Pašalpinius
Darbus iš 4,000

Bedarbių Šeimynų
NEW YORK. — Kuomet 10 

delegatų, atstovaujančių virš 
50,000 darbininkų, nuėjo į 
City Hali, tai majoras O’Brien 
išslinko per užpakalines du
ris, bijodamas išgirsti jų rei
kalavimą,—kad jis atmestų 
Grover Whaleno, NRA admi- 
n i s t r a t o r iaus, pareiškimus 
prieš kovojančias unijas.

Majoro sekretorius, Fox in
fo r m a v o del egaciją, būk 
O’Brien išėjęs pietauti. Po 
valandos laiko Fox pasišaukė 
delegacijos pirm. Shephardą 
ir pasakė jam, kad majo
ras apleidęs miestą. O kuo
met tą patį rytą Shephardas 
telefonavo majorui, tai 
nebuvo sakoma, kad jis 
išvažiuoti.

Delegacija atstovavo
rykų, metalo, rakandų, adatos , 
tabako, maisto ir kitų indus-! rybos, Komunistų Partija

nieko 
mano

ceve-

LORIMER RESTAURANT ]
LIETUVIŲ VALGYKLA į

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami į
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium j

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT ;
Pabandykite! <1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

^sųtrumpint darbo
Kiekvienas darbininkas, 
kad išnaudotojai darė ir daro 
kaip tik priešingai.NEW YORK. — Du jaini 

daktarai ir viena daktarė ta
po suspenduoti iš Bellevue li
goninės už kriminalį apsileidi
mą. Jie buvo pašaukti pas du 
ligonius; pažiūrėjo, pasakė, 
kad liga nerimta, ir neėmė jų 
į ligoninę. Ant rytojaus pri
vačiai daktarai, darydami 
tiem ligoniam operacijas, rado 
pavojingą įdegimą apendiko 
ir žarnų. Abudu ligoniai, N. 
Frankel ir Ed. Sullivan po 
operacijos mirė. Galėjo būt 
išgelbėti, jei būtų anksčiau 
padaryta operacija.

NEW YORK. — NRA poli
tikieriai rengia masinį susirin
kimą Madison Square Gard- 
ene rugsėjo 12 d. vakare. . Bu
sią 22-mis skirtingomis kalbo
mis sakoma prakalbos. Ponų i 
tikslas—mulkint visų tautų i 
darbininkus, kad lauktų page-' 
rinimų per NRA ir patys ne
kovotų Už savo reikalus. i

Tos kalbos bus skleidžiamos 
per radio. Vienas iš kalbėtojų i 
bus Gr. Whalen, NRA vykdy
tojas šioj apielinkėj. O jis 
pereitą penktadienį nušnekėjo, 
kad “per keturis pereitus me
tus samdytojai darė viską, ką

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

NEW YORK. — Su šio mė
nesio užbaiga bus atimta dar
bai iš 
kurie 
vo po 
nėšį 
darbų
D. Gibson sako,, kad pinigai 
baigiasi .

Vietoj bedarbius šelpti iš 
piniguose skęstančių bankinin
kų ir kitų kapitalistų, tai p. 
Gibson šaukia pačius darbi
ninkus, kad pasiimtų užlaikyt 
po vieną bedarbių šeimyną.

Pasakiškai didelėm valdi
ninkų algom ir graftui yra pi
nigų įvalias, bet ne bedar
biams.

Bet kapitalistams ir jų poli
tikieriams nepavyks taip su
verst visą krizio naštą ant dar
bininkų pečių. Bedarbių Tar- 

ir 
kitos kovingos darbininkų or
ganizacijos privers juos surast 
pinigų delei bedarbių apgyni
mo nuo bado.

4,000 šeimynų “galvų,” 
kaipo bedarbiai gaucla- 
desėtką dieni) per mė- 
padirbėti. Pašalpinių 
biuro pirmininkas H. Nusižudė Pavarytas iš.

Darbo Knygvedis

Burn- 
Dažų 
kaipo

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

NEW YORK. — Lou 
šteinas išdirbo Colonial 

. dirbyklai per 17 metų 
knygvedis. Kiek laiko 
samdytojai pradėjo jo 
kapoti ir, galų gale, visai jį 
prašalino iš darbo. Prašalin
tas darbininkas nuėjo i Lex
ington Ave. požeminių trauki
nių stotį ir šoko po atsisku
binančiu ekspresiniu trauki
niu. Ant vietos užmuštas.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asigįantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapiniinosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir $*"^OO 
“RM I egzaminavimas

Telephone, Evergreen 6-5310

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukij Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broadr 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

trinių unijų darbininkus, rei
kalaudami, kad majoras at
šauktų Whaleno pareiškimą 
prieš raudonąsias unijas ir in- 
truktuotų policiją, kad nesi
kištų į streikus ir netrukdyti) 
pikietų, taipgi, kad Metinė 
NRA liautųsi kištis į darbinin
kų teisę priklausyt kokiai jie 
nori organizacijai.

Miesto Iždo Bankrutas

J. GARŠVA
Butleger iai Nušovė 
Praeivę Tarnaitę

Graborius (Undertaker)

Sinagoga Išmetė Bedarbį 
Tėvą ir 5 Vaikus iš Namą

iš na- 
todel, 
iš ko

Tary-
Komi-

NEW YORK. — Ęedarbį 
Wickenstein ir jo šeimyną, su
sidedančią iš penkių kūdikių, 
Pinsk sinagoga išrtietė 
mų,< 183 Madison Sti, 
kad bedarbis neturėjo 
rendos užmokėti.

Downtown Bedarbių 
ba kartu su Darbininkų
tetų Bedarbiams suorganiza
vo komitetą, kuris . privertė 
vietinį pašalpos biurą išduoti 
čekį pasirandavojimui kitu 
kambarių. Taipgi tas pats ko
mitetas parūpino troką suve- 
žimui fornišių ir parinko aukų 
padengimui kraustymosi lėšų.

Baisus Šykštuolis

NEW YORK. — Per šaudy
mas! su kitais alkoholio šmu- 
gelninkais, J. Weinstein ir du 
broliai Shermanai nušovė pra
eivę tarnaitę Sadie Fontaine. 
Areštuoti ir po augšta paran- ■ 
ka laikomi teismui.

New Yorko bankieriai, kaip 
jau minėta, atsisakė miestui 
'skolint pinigų, kol nebus gy
ventojai apkrauti augštesniais 
mokesčiais, pakelta kaina va
žinėjimo gatvekariais ir tt.

Pereitą penktadienį miestas 
gavo $5,000,000 paskolos iš 
valstijos; prie to pridėjo 
$4,000,000, gautus iš pardavi
nėjimo miesto bonų; taip su
darė 9 milidnus, kuriuos išmo- jo atstovai nuo Francijos,
kėjo bankininkams kaip pri- Vokietijčs ir Anglijos Ko-
puolančius nuošimčius. Tuo munįstų partijų,
tarpu miesto bonai nukrito 
dviem nuošimčiais žemyn— 
mažėja, mat, pasitikėjimas, 
kad miesto valdžia galėti vi
sus bonus, atėjus laikui; at
pirkti.

zi ~ j X.• ~ ! undersigned to sell beer and wine at retail,
IjrTUOClZlO meneS) IS miesto under Section 76 of the Alcoholic Beverage 

iždo turės būt bankieriams iš- i 
mokėta 200 mil. dol. sumų ir 
nuošimčių; o dabar pradžioje 
rugsėjo mėnesio iždas beveik 
visiškai išdžiūvęs.

Pastebėtina, kad bankįeriai 
yra tikrieji miesto valdytojai 
ir lupikai. Jie diktuoja de
mokratu valdžiai politiką, 
taksus ir kitką.

Remkime visais būdais Ko
munistų Partijos rinkimų kam
paniją; mobilizuokime darbi
ninkus balsuot už komunistų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams.

į 231 Bedford Avenue
| BROOKLYN, N. Y.

Paryžius. —’ Komunistų 
surengto j demon stracijoj> 
laike III Internacionalo ktfn-1 
ferencijos dalyvavo šeši tūk-Į 
stančiai darbininkų. Kalbe-1

Telephone Stagg 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.

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

New Yorke

ifi-c

LICENSES
BEER—WINE___

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-10517 has been issued to the

! Control Lhw at 168 So. 8th Str., Kings 
County, New York State.

FRANK GRESAITIS
168 S. 8th Str., * Brooklyn, N. Y.

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

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 445 Bleeker Str., Kings 
County, New York State.

TONY FISCHER, MICHAEL GOLD 
445 Bleecker Str., Brooklyn, N. Y.

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

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 2922 Avenue S, Kings 
County, New York State.

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

NEW YORK. — Vaisių par- 
davinėtojas-pedliorius Samuel 
Ornstein, 63 metų amžiaus, 
požeminiame gelžkelyj įmetė 
į mašiną metalinį ritinuką vie
toj penktuko. Kada buvo j kandidatus drg. R. Minorą ir 
areštuotas, pasirodė, kad - jis |kitus; išvystykime tokią masi- 
prie savęs turi $78, o bankuo
se $38,299. Buvo nuteistas 
eit dviem dienom į kalėjimą 
arba užsimokėt dešimt dole
rių pabaudos. ■ Jis pasirinko 
kalėjimą. Tai bent šykštuo- 

t i j -. , i

nę darbininkų politinę jėgą, 
kad priverst lupikus atitraukt 
savo nagus nuo darbininkų ir 
smulkiųjų savininkėlių gerk
lių.

S. Pilietis.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 4 rugsėjo (Sept.), 
“Laisvės” raštinėje, prasidės 8 vai. 
vakare. Visi nariai susirinkite ir 
naujų atsiveskite.

(207-208)

NUO 3 AUKŠTO KRITĘ DAR 
GIVI

Nuo maliavojamo namo tre
čio aukšto nukrito ant šaligat
vio darbininkai Ed Anderson 
ir Nat. Simon ant 6tfy Avė., 
Brooklyne, ir pavojingai susi
žeidė, bet neužsimušė. Trū
ko virvė, kuria buvo pririšta 
lenta, ąnt kurios stovėdami 
jiedu dirbo.

Pamišėlė Pasmaugė Sūnų
NEW YORK. — Pamišusi 

motina Dorothy Sexon pa
smaugė savo trijų metų begu
lintį kūdikį Kennethą, 2820 
Coddington Avė. Tapo areš
tuota.

ŠULINĮ BEKASANT, ŽUVO 
tėvas su Sūnum

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PARTNERYS

Reikalingas partnerys prie geso- 
lino stoties biznio—“Gas Filing.” 
Statom dvi stotis labai geroje biznio 
vietoje Newarko mieste, tat reikia 
partnerio, nes vienam dvi stotis tin
kamai vesti yrą sunku. Aš išmoky
siu dirbti prie to biznio. Įnešimo 
reikalinga $2000,00. Reikalaujant, 
sutinku įdėlius grąžinti. V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(205-210)

ŽMOGŽUDŽIAI POLIC
MANAI

Port Jeffęrsone, L. I., beka- 
sant šulinį pereitą penktadie
nį, buvo žemėmis užgriūti ir 
žuvo Otto Schwartz ir jo sū-' 
nūs, 15 metų amžiaus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM;

PolicmanaiQUEENS.
Em. Davis ir J. F. Willmott, 
girti važiuodami, užmušė porą 
kitų automobilistų. Jiedu su
imti ir po $10,000 parankos 
laikomi teismui.

NUSINUODIJO DAKTA- 
f RIENĖ

LONG ISLAND CITY.—Su- 
sipykus su savo vyru daktarų 
Krentz, nusinuodijo jo žmona 
Kathelene, 35 metų amžiaus.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. , ,

KAINOS PRIĘINAMdS

949-959 Willoughby įAve.
Tel., Stagg 8847 "

• j v . » .** ?■«,** > , ' ' » i » A ?

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

visą darbą atliekame patys ant. vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metą kaip laikomės šioj vietoj. *

, PATARNAUJA 3 
....... 'LsSkteš DAKTARAI:

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

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniika* vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki L Po pietų nuo 4
i iki 8 valandai vakare

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 

S katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

įf I Odos Nušašėji- 
į 7 mai, Nervų Ligos, 
Z/ Abel nas Silpnu- 
C mas, Skilvio Žar- 
I nų ir Mėšlažar- 

nės Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

bei

OR. ZINS 
no East 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekinadiėnįais 9 A. M. iki 4 P. M.

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist INC

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kai’hą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying? 
' A * • 'I 'All Work Guaranteed. Towing Day‘and Night

•• 1 • '■ < . ' Į ‘ ' ę •’ 5 .« .• ;

5-11 COOK STREET, ’ BROOKLYN, N> Y.
‘ 1 ' i i " ’ '

Near Manhattan Avenue • I i , 

• ‘ ? ti J į j ■

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS ^52^11
Carpentry, Painting u

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron-g 
tus, sudedame duris ir įdedame sie-§ 
tus (screens) į duris, langus įr^ 
porčius Dengiame' stogus visokiems g 
namams
51 Meserok Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street 
Brooklyn^ N. Y.

MATHEW SALLAS 
(BIELA USKAS) 
GRABO R I US

W UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
® 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
F MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA^ SEKANČIUS - DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ jŠALIŲJ IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRM/^JAL j PAGALBAI AMBULANSINĮ. , AUTOMOBILIŲ, 

M) ’ KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR( 
P PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS,' 
f PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAZJĄ. VIETĄ SAVO 
? . MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
į * . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS,’ O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. < t
■ ' t. MUSŲ RAŠTINE ATDARA ( DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ.

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

iki 4 kas dien, geredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. Mrd fit.




