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EXTRA! ĮVAIRIOS ŽINIOS

Dar ne viskas. Matomai, po-
<<

baus kongreso. k
“Pasirašo: LDS nariai 

jaunuoliai: Kay Augulis, 
Ed. Staddie, John Stasulis, 

pilnai Julia Shank,Aldona Bockus,
Atlanta, Ga.—Tūlas Row

land sėkmingai išaugino 'tuojami seni oficieriai, ku- 
naują medvilnę, kuri gėrės-(rje buvo ištikimi šunės 
nė ir išnašesnė ant 30 nuoš. Machado valdžios. Nauja 
už dabartinę medvilnę._______________________

KRISLAI
i i I '

Senas ir Naujas Blofas.
Popiežius ir Vištos.
NRA Praktikoje. 
Smaugia Darbininkus.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

I i *
(First Lithuanian

Workers’ Daily)

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iii almėsite 
Pasauli!

“Mes, socialistai, palaikome 
Ispanijos respubliką ir pasitiki
me, kad jinai įves mus į socia
lizmą”, pareiškė ponas Manuel 
Cordėzo, Ispanijos Socialistų 
Partijos vadas. Akurat taip 
kalbėjo apie Vokietijos respub
liką Vokietijos socialdemokratai 
per paskutinius keturiolika me- 

*Jų. Varde tos respublikos jie 
padėjo hindenburgams ir hitle- 
riams malšinti revoliucinį dar- 

. bininkų judėjimą, kuris veda 
kovą už Sovietinę Vokietijos 
Respubliką.

Ta pati istorija su Ispanija. 
Ponai socialistai įeina valdžion 
ir vardan respublikos naikina [ 
^arbininkų judėjimą.

Buržuazinė respublika neįves 
į socializmą. Į socializmą įves 
tiktai proletariato diktatūra so
vietų valdžios formoje.

šiuo laiku New York “Times” 
daug rašo apie katalikų bažny- 

<.čios galvą popiežių Pijų XI. 
Dviem klausimais Pijus yra su
sirūpinęs, < būtent: Sovietų Są
junga ir savo vištomis. Pra
nešama, kad popiežius gailias 
ašaras lieja delei “bado” Sovie
tuose. Nutaręs pasiųsti armiją 
šnipų ir agentų del “gelbėjimo 
Rusijos žmonių.”

Su vištomis irgi bėda. Po
piežius augina 200 rinktinių viš
tų. Aną dieną užėjo audra, ap
draskė jo farmą ir išvaikė viš
tas. Dabar Mūssolinis atidarė 
tarptautinę vištų, turkių ir ki
tų naminių paukščių parodą. 
Ir vėl “Times” praneša, kad 
popiežius susirūpinęs su savo 
vištomis. Jis nutarė oficialiai 
siųsti vištas į parodą ir laimėti 
fyirmą dovaną!

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Astuoni Serga Ohio 
Valstijoje

COLUMBUS, O.—Jau as
tuoni žmonės serga miego 
liga Ohio valstijoje. Valsti
jos sveikatos departmentas 
įsakė visoms ligoninėms su
mobilizuoti spėkas pastoj i- 

,mui kelio tai navatnai ligai.

PIRMA ŠŪVĮ DAVE ELIZABETHO JAU- ia"
** ** __ L ir įvyiuOov

NUODAI DEL PASIUNTIMO DELEGATO
Į PASAULINĮ PARYŽIAUS KONGRESĄ

Mūsų jaunuoliai patys1 pir
mutiniai' stoja į darbą, kad 
pasiuntus delegatą į pasau
linį jaunuolių kongresą 
prieš karą ir prieš fašizmą. 
Tas kreditas. priklauso Eli- 
zabetho mūsų jauniems ko
votojams. Štai Lietuvių 
D a r b ininkų Susivienijimo 
jaunuolių kuopa laikė susi
rinkimą rugsėjo 5 d., svars-

darbininkiškos organizaci
jos atsilieps į atsišaukimą 
Nacionalio Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto, i kad paro
džius, jog darbininkų klasės 
lietuviai jaunuoliai stovi 
pirmosiose kovos eilėse 
prieš ateinantį karą ir prieš 
kruvinąjį fašizmą.

‘ “Kuomet delegatas su-' 
grįš, mes norime, kad jis

tė Nacionalių Jaunuolių Ko- mūsų jaunuolių kuopai iš- 
miteto nutarimą siųsti de- duotų raportą iš to svar-
legatą į Paryžių ir priėmė
sekamą rezoliuciją:

“Mes, nariai “Avangar
do” Elizabetho L. D.. S. 
jaunuolių kuopos, ;

didelę svar-

STAMFORD, Conn. — 
Čionai miego liga mirė jau
nuolis John Stricker, 17 me
tų ir Dorothy Webber, 5 
metų amžiaus mergaitė. Bi
joma ligos i,plitimo visoj 
apielinkėje.

Amerikos Valdžia Pasiuntė Keturis Karinius Laivus Sulaiky
mui Revoliucijos; Kubos Komunistų Partija Šaukia Ameri
kos Darbininkus Neleisti Imperialistams Kišti Nagus prie 
Kubos Vidujinių Reikalų. 1

BROOKLYN, N. Y. — 
Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko miesto 
majorus draugas Robert 
Minor suareštuotas ir įka
lintas, kartu su kitais dar
bininkais. Areštas įvyko lai
ke pikieto prie Progressive 
Table Co. dirbtuvės, kuri 
randasi ant kampo E. 95th (
St. ir Ditmars Avė. Drau-»; suprasdami 
gas Minor* kalbėjo ir kriti-, F>ą kovos prieš imperia- 
kavo bosus ir NRA. Mat,1 Ostinį karą ir prieš fašizmą, ’l - - - -
šita dirbtuvė turi NRA, bet 
smaugia darbininkus. Dar
bininkai išėjo į streiką, bo
sai ir valdžia bando sulau
žyti. Išimtas indžionkšinas 
prieš uniją. Bet darbinin
kai pikietuoja. Drg. Minor
ir kiti suareštuoti draugai /‘Mes tik apgailestaujame, 
kaltinami sulaužyme.. to in- ‘ kad neištėšime prisidėti, 
džionkšiūo. Draugas Minor ■ prie pasiuntimo delegato su 

piežiaus vištos pasigenda jauni-1 pasakė•• “Darbininkai tūri'didesne auka; Bet‘ mes 
kių. Tuo bodu popiežius pada, sę o;ganizuotis; streiku0. tvirtai tikime, kad kitos 
tų savininku Garlandu, kad jis J Į1 Pietuoti,nepaisant -------—-------- ----------:--------

Baisios Audros Įvyko 
Texas Valstijoje

ręs sutartį su tūlu Kanadęsj.yiš-J .t. . •

padovanotų net tris veislinius: indžionkširio. Mes komu- 
didelius gaidžius; Popiežius leis | nistai esame su ■ darbinin- 
juos prie savo vištų ir saugos, 
kad jie tikraį vyriškai su jomis 
pasielgtų!

kais šios, dirbtuvės ir padė
sime jiems kovą laimėti, su
laužyti indžionkšiną.”

Milionai katalikų bedarbių 
kenčia neapsakomą vargą kapi
talistinėse šalyse, šimtai tūks
tančių jų miršta be laiko nuo 
vargo, o popiežius galvą suka 
apie vištas ir vištų parodą, apie 
gaidžius ir jų bėdas!

Popiežius su vištomis, o Prū- 
seika su kiaulėmis! Jo gazieta 
“G.” (rugs/ 81 d.) oficialiai 
praneša: “Dar vienas svarbus 
laimėjimas.... tai Gibbstovmo 
paršas, kurį atstovaus. .. Senas 
perskaitęs šitą Prūseikos laimė- 
šitą Prūseikos laimėjimą, nusi
spjovė ir pareiškė: “Trys metai 
atstovaudavo mus, o dabar te
gali atstovauti tik vieną pa- 
smirdusį paršą...,” . ’

Ir tuomi didžiuojasi ne tik 
Senas Vincas, bet pats Prūsei- 
ka, jeigu oficialiam savo orga
ne tatai skaito “dar vienu, di
deliu sklokos laimėjimu!”

Viena “Laisvas” skaitytoja 
philadelphietė G, pasakoja,,kad 
jinai dirba valgykloj tūlos kęm- 
panijos, kuri kontroliuoja apie 
24 valgyklas. Ji nupiešė tą pa
dėtį, kuri susidate, įvedus NRA 
sistemą. . Pirmiau dirbo ketu
rios patarnautojos, dabar pali
ko tik dvi. Skubinimas nesvie
tiškas. Sutrumpino darbo va
landas, bet atėmė pietų laiką ir 
neduoda nė valandėlei pailsėti. 
Patarnautojoms pakėlė po dole
rį algosf bet nukapojo po $4 
tiems, kurie truputį daugiau už
dirbdavo. Kaipo virėja, ji turė
davo pagelbininkę, dabar at
ėmė. Viena turi padaryti dvie- 
jiį darbą ir už nukapotą algą! 
Ji ten yra išdirbus virš 15 me- 
tų. Kartą bandė žodį kitą išsi-

1 paaukojame $1 del pasiunti
mo delegato, kuris atstovau
tų Nacionalį Lietuvių Jau
nuolių Judėjimą Pasaulinia
me Jaunuolių Kongrese 
Prieš Karą ir Fašizmą, ku- 
ris įvyks Paryžiuje.

KINGSVILLE, Texas.— 
Rio Grande upės klonyje 
siautė galingos audros rug
sėjo 4 d. Pridaryta neapša-

Karo Stovis Cantone
HONGKONG, Chinija. —

Gautas pranešimas, t kad komai daug medžiaginių 
Cantone tapo įvestas karo nuostolių. Apskaitomą, kad 
stovis, nes valdžia bijo ko- . šiol užmuštų žmoriių 
munistų sukilimo. O į mies- ■ skaičius siekia 103. O kiek 
tą Foochow Nankingo vai-1 yra sužeistų, niekas nėra 
džia pasiuntė kelis karinius suskaitęs. Miesteliai Brown- 
laiyus su tūkstančiais karei-, svillė, .Harlingen ir San Be- 
vių del bandymo pastoti ke- ’ nito faktinai sugriauti.
lią Komunistų Raudonajai 
Armijai

IS LIETUVOS
Vaikų Paralyžius j Kauno komendantas nu- 

White Plains, N; Y. Vai- baude žydį laikraščių du rė- 
kų t paralyžiaus liga- mirė daktoriu; '“Volksblato”1 re- 
Jbhn Hęctor, 12 metų am- daktofius i nubaustas užši- 

TTM1 .J kr *4 < X.. • j dqaįįtų,\a|’bk;$ė0ti
,, Hillside, N. J. čionai duy? parag kalėjime', “Žydų 
vąikai yra susirgę, vaikų pa- Baiso” redaktorius turi ūž- 
ralyžium. ' Liga gali plėstis? simoketi 100 litų arba eiti 

, ~“ khlėjiman.ant 7 parų.' *-
Bombay. Indiia. — Dar

ziaus. j

• >

Bombay, Indija. — Dar 
trys didelės medvilnės dirb- , 
tuvės tapo. uždarytos, .šie- u 
met jau dešimts dirbtuvių!” vi j m ““ii v • • i iuždaryta. Tūkstančiai dar
bininkų išmesta iš darbo.

.. .  ..... . . »—
B e r 1 y n. — Vokietijoj 

pradėjo siausti niežėjimo li
ga. Manoma, jog jinai pa
kilo delei. viešpataujančio 
skurdo tarpe darbininkų.

tarti ptieš naują naštą, tai bo
sas atkilto: “šimtai laukia ta
vo vietos; Nepatinka, eik na
mo. , .”•• . • ■ ,

Paryžius.—Rytinėj Fran
ci jo j vedami kariniai mane
vrai. Armija padalinta į 
dvi dali: “raudonąją” ir 
“mėlynąją.” Sumobilizuota 
13,000 kareiyių, suvežta 
tankos, mašininės kanuolės, 
kariniai orlaiviai ir t. t.

Kubos prezidentas Cespe
des priverstas rezignuoti ir 
jo valdžia jau nuversta. Su- 

va- 
val-

džia.” Sakoma, kad naują 
valdžią remia revoliucinės 
darbo unijos. Amerikos 
laikraščiai buvo paskelbę, 
kad naujai valdžiai vado
vauja komunistai. Bet pa
tys nauji valdžios vadai pa
reiškė, kad jie yra “tik de
mokratai,” kad jų valdžia 
nėra “komunistinė.”

Tuo tarpu armijoje areš-
Steve Patsun, Jeanette 
Krūtis, ir Millie Shank. 
Sporto sekcijos nariai: Wal
ter Bukosky, Stephanie Sta-, 
sulis, Bobbie Goode, Beat-į 
rice Belesky, John Barry, nepajėgia sulaikyti Vokieti- 
Charles \ivądden, Stanlęy jos ekonominio smukimo. 
Remgel, ir “Patsy” Patsun.” i Per paskutinę savaitę plie- 

-------u. no gamyba sumažėjo 11
Mes sveikiname Eliza- nuoš., automobilių ir Uokų 

betho jaunuolius, kurie pir-: pramonė operuoja ant ke
rnu tiniąi pasisakė už delega-.. tūrių dięųų ^sąVaites. 
to pasiuntimą. Lai kitos, 
jaunuolių > kuopos ? 1 paseka 
elizabęthiečius! ■ , i • ..

valdžia išleido manifest^ 
kuriame užtikrina kapitalis
tinės nuosavybės nepaliečia- 
mybę. Prižada tuojaus su
šaukti steigiamąjį seimą.

Jungtinių Valstijų impe
rialistinė valdžia pasiuntė 
keturius karinius laivus, 
kad sukriušinus revoliuciją, 
jeigu jinai eitų pirmyn ir 
kėsintųsi ant Wall Stryto 
interesų Kuboje.

Kubos Komunistų Partija 
atsišaukia į Amerikos dar
bininkus ir ragina juos ko
voti prieš Roosevelto val
džios kišimąsį į Kubos rei
kalus. . <

L1ETUV1y MAMERIŲ KONFERENCIJA, 
PASITARIMAS, ĮVYKS MINERSVH1EJ

Traukinio Nelaimėje!
Užmušta 23 Žmonės

\ ________

Detroit, Mich, — For
do kompanija dar nepasira
šo Roosevelto valdžios už
girio automobilių pramonei 
kodekso.

Paryžius. — Čionai pri
buvo Anglijos užsienio rei
kalų sekretorius ponas Si
mon ir veda derybas suBINGHAMTON, N. Y.—

Į stovintį pieninį traukinį, Francijos valdžia “delei nu- 
įbėgo greitasis Erie geležin- ’ siginklavimo.” 
kelio linijos traukinys, ku
ris vaikštinėja tarpe Chi- 
cagos ir New Yorko; Ne
laimė įvyko rugsėjo 5 d. 
7*:30 vak vakare. Dvide
šimt trys žmonės tapo ant 
vietos užmušti, o apie'šim
tas sužeista. Nelaimė įvy
ko prie. Susquehanna upės 
šalę valstijos, beprotnamio 
ligoninės.

Chicago, i UI.—^-Bankierių 
Sūsivįenijimo ■ * konvencijoj 
buvo skaitytas prezidento 
TtooSevelto; laiškas! Roose- 
veltįsi prašė bankierius ipa«; 
gelbėt/ valdžiai praverti >gy- 
veniman NRA. Ragiria juos 
skolint'daugiau pinigų dirb-' 
tuvėms.

■ r -

Montpelier, Vt. — Tai ir 
Vermonto valstija nubalsa
vo už panaikinimą prohibi- 
cijos. Tai viena iš “sau
siausių” valstijų. Dabar 
jau 25 vajstijos yra pasisa
kiusios prieš prohibiciją. 
Reikia dar 11 valstijų, idant 
būtų panaikintas 18-tas 
amendmentas.

Viena. — ‘Austrijos val
džia pasiuntė septynis orlai
vius saugoti austrų vokiečių 
rubežių prieš hitlęrįninkus.

NELAIME SOVIETŲ SĄJUNGOS ORI .Al VYSTE JE
MASKVA.—Prie Podols

ko ištiko bdisi nelaimė vife- 
ną Sovietų Sąjungos, orlaivį. 
Užmušti astuoni žmonės. 
Tarpe jų yra keturi žymūs 
vadai;ir darbuotojai. Už
mušti: P. B aranoff, sunkio
sios pramonės vice-komisa- 
rąs ir direktorius Sovietų 
orlaivystės indusĮtrijos; A. 
Goldman, galva eivilės avia
cijos; V. Zarzar, orlaivys-

tėš atstovas valstybės plana- 
vinio komisijoj; ir C. Goo- 
bonoff, administratorius or
laivių dirbtuvės. . • : '

Tai pirma tokia, didelė ne
laimė visoj Sovietų Sąjun
gos orlaivystės > istorijoje. 
Užmušti draugai buvo atsi
davę Sovietų Sąjungos dar
buoto jaį ir jų netekimas pa
liko didelę spragą visoj or
laivystės sistemoj.^' /t

Konferencijoj dalyvaus 
drg. A. Bimba iš Brookly- 
no.

Konferencija įvyks darbi
ninkų j svetainėj, 3rd 
South Sts:, Minersville, 
Prasidės 10 vai. ryte.

MINERSVILLE, Pa. — 
Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 10 d., yra šaukiama vi
sos Minersville-Shenandoah 
apielinkės lietuvių mainierių 
konferencija bei pasitari
mas. Iš visų miestų ir mies
telių tos apielinkės draugai
mainieriai turėtumėte atva-^ Visi komunistai, visi

Pa.

ko- 
žiuoti ir dalyvauti šioje kon- i munistų simpatikai, visi re- 
ferencijoj. Bus svarstoma, voliuciniai mainieriai ragi- 
ką dabar mainieriai turi da- narni būtinai dalyvauti šio- 
ryti ir veikti? jc svarbioje konferencijoje.

Philadelphia, Pa.

Important! Phila Youth 
Branch!

The first meeting of the 
Phila LDS Youth Branch is 
to be held Thursday, Sept. 7, 
at 995 N. 5th St., at 8 p.m., 
sharp.

All members and those 
who are interested are re
quested to attend.

' F. Gedviles,
Financial Secretary.

Shenandoah, Girardville ir 
Minersville Mainierių 
Masiniai Susirinkimai

1 ANGLUOS UNIJŲ VADAI UŽGIRIA NRA
LONDON. — Darbo Uni

jų kongresas priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja
ma, kad ir Anglijos valdžia 
pasektų RooseMtą ir įves
tų NRA. Reakciniai vadai 
pravarė tą rezoliuciją po to, 
kai pakalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
tūlas Burkė ir išgarbino Ro
ose veltą ir NRA.

Be to, Anglijos darbo uni
jų vadai esą pasiryžę atsiųs
ti delegaciją Amerikon, kad 
pasimokinti iš' Roosevelto' 
programos ir NRA. Anais 
metais, prie Coolidgeaus, tie’ 
reakciniai Anglijos unijų

vadai buvo atsiuntę, delega
ciją tyrinėti, kaip Amerika 
gali savo darbininkams mo
kėti “tokias augštas” algas. 
Dabar, juos vėl sužavėjo 
Amerikos buržuazija.

Sovietai Dviem Baliūnais 
Tyrinės Erdves

Šiuose trijuose miestuose 
yra šaukiami masiniai lietu
vių mainierių susirinkimai, 
kuriuose kalbės d. A. Bim
ba, iš Brooklyn, ir jaunuo
lis, taip pat iš Brooklyno, 
atstovas Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto.

Susirinkimai įvyks seka- 
■mai:

Girardville, Pa. — Suba-■ 
toje, rugsėjo 9 d., 7 vai. va
kare, Levulio svetainėj, 2nd 
St. . ’ '

Minersville, Pa.— Node- . 
lioj, rugs. 10 d., 7:30 vai. 
vakare, Mainierių svetainėj.

Shenandoah, Pa 
madienį, rugs. 11 d., 7:30 
vai. vakare, Sweėto svetai- 
nėj, Lloyd ir Main Sts. -

Lietuviai mainieriai daly
vaukite šiuose susirinki
muose. Raginkite jaunuo- ( 
liūs dalyvauti, nes jaunuolis, 
kalbėtojas kalbės angliškai.

Pir-

M AS KVA. — Maskvoje 
Raudonosios Armijos kaš
tais ir spėkomis tapo pabu- 
davotas stratosfęrinis baliū- 
nas, o Leningrade kitą ba- 
liūną pabūdavo j o Orlaivy s- bus panaudotas Maskvos 
tės Lyga. Iš Leningrado darbo baliūnas, o paskui Le- 
baliūnas bus irgi atgabentas ningrado.

Maskvon. Kaip greitai 
oras pasidarys prielankus, 
mokslininkai kelsis į erdves 
ir jas tyrinės. Pirmiausia
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APŽVALGA
“Išmintis” be Išminties

* ' ' ’ • * • »

• - So. Bostone vėl pasirodė 
naujas “mokslo, meno, vaiz
bos ir satyros iliustruotas 
žurnalas,” pavadintas “Iš-

mas .ir įvertinamas tų žmo
nių, kurie buvo apgauti jau 
ne vieną kartą! *1 ’ '

Herriot Apie Staliną ir
EDARBIŲ APDRAUDA-DEGAS REIKALAS, |,mintis.” Iš paties pavadini- ] 

BEAUGANT DARBO MINIŲ SKURDUI mo ir išvaizdos tuojau jis 
mums priminė kitą negar
bingai mirusį tos rūšies žur
nalą “Tarpininką.”^ Neapsi- 

;rikpme. Pąvartę, tųojąu 
subadome, kad ‘‘Išmintį”; re
daguoja tas pat^ asmuo? ku
ris. p?edagavq- ir , “Talpiniu-, 
ką”, būtent p., Žį^iūną^.: 

-------- -------- , ------- ... {Tas, J)e plačių komentąrų^ 
ninkai (wholesalers ir retai- ■ nusako laikraštėlio ‘,‘ipoks,-, 

koc. Darbo Federacijos, iš-*iers) kelia kainas, kurių pa-. lą”, “meną”, “vaizbą’’, “sa-. 
leJo pareiškimą, apskait-: kėlimas. sulaiko darbininkus tyrą” ir kitu^ galqs, prie 
I- >damas pasekmes NRA{nuo pirkimo.---------------------- ’ A

I :oseveltb Prižadas “šešiems Miliūnams Darbai iki 
i Jai'bo Dienos šventės”—tik Klasta Apgavimui Darbi
ninkų, idant Jie Nekovotų už Greitą Pašalpą ir Ap
maudą Bedarbiams. * ,; .
•' ' ' ' ' ' ' ■ '• : i •

Darbo Dienos šventė at- šio. NRA’ai patiekiant vi-. 
ėj« ir praėjo. William' šokius kodeksus, krautuV-' 
Grcen, pirmininkas Ameri-

i! j šiai dienai. Jis gieda par1 Vienok Green aiškina, kad 
g/Hmo giesmę Roosevelto pirkimo išgalėjimas padidė- 
i :ministracijai apie sugrį- jęs iki penkių bilionų. Tai 
f ną darban milionų darbi-

nkų ir apie augantį tvirtu
mą ADF.

Biznis Puola
J/onas Green tvirtina, kad

u ugiaus kaip du milionai apskaitliavimai pasilieka 
rbininkų sugrąžinta dar- tušti žodžiai, nes brangstant 

«,a. (Generolas Johnson bu- pragyvenimo r'e i k menims, 
j.prižadėjęs šešiems milio- darbininkas tegali mažiau ir 

Jims darbininkų darbus), mažiau pirkti.
$«jen meluoja. Tiesa, šim- 
įi tūkstančių darbininkų 

/tfimti a’tgąl darban, bet 
;:iXr kas daugiaus negu šim
tai tūkstančių darbininkų 

pašalinta iš darbo nuo ko-
vpt 4 d. iki šiai Tik j
ę|kia pažvelgti į New York jkus tiek, kad jie nesuprastų 
/Ūnes rugpjūčio 3 d. padubo- tikros padėties, jr i įskiepyti

fr dina4- jiems pasitikėjimą Roosevel-

|4 u

Ž1NIO ARGENJ1N0S ■jffiybos tempus/ >Tęrpis’ pąlyigor 
mis, trumpai sUepUs,; y ta {sen
kamos :

1. Fabrikai ir kitos indust
rinėj darbo įmonės privalo su-: 
„daryti tam- tikras sutartis sųį

t kolektyvais. Iš pastarųjų, tuo 
būdu, bus galima gauti fabri
kam darbininkų. Bet Jcolekty- 
yam reikia padėti įsigyti ma
šinerijos; kolektyvus mechani
zuoti, ir juose darbas privalo 
būti atatinkamai suderintas.

2. Griežta kova prieš dažnų _
darbininkų kilnojimąsi iš vie-1 gg 
nos darbo įmonės į kitą.* Kad 
tai' pasiekus, reikia algos sude
rinti.: > Pašalinti taip vadinamą 
“algų lygybę“, mokant sulyk 
atliktam darbiniųko darbui,

■ sulyg atsakomingurųui, sulyg 
darbininko pastovumui darbe.

1 ■ : i ■ i
i , 3. • Pasiėpnręas didesnės ,atj 

j 'sakomybės už darbo ‘atlikimą.
; Dkrbds privalo • būt 'taip 'sūbr- 
ganizuotas, l<ad tani tikri as
menys arba jų grupės būtų at- 
sakorpingi už tą darbą, kurį 
jis arba jie atlieka. Taip jau 
turi imti atsakomybę už ma- ( 
šinas, žaliadaikčius ir kitus da- :mą. 
lykus, naudojamus darbe.

4. Darbininkai privalo la
vintis. Mokintis amatų, pro
fesijų; siektis būti administra
toriais ir kitais socialistinio ša
lies ūkio vedėjais. Darbinin
kų Klase privalo išsiauklėti sa
vo inteligentiją.

5. Pakeisti senas nusistaty
mas linkui senų specialistų ir 
inžinierių. Kurie iš jų ščy- 
■rai ir pasirįžusiai dirba ir su
tampą su Sovietų tvarka, jie 
turi, būti artyn traukiami ir i “uwauvo viioiiiuiincio iicpi*- 
jiems reikia suteikti ’platesnių Į leido jiems prinešti T. R.

Malūnų Darbininkai pihc|e-, tinge; sudarė demonstraciją* 
• j ’ da Organizuoti^ i Inužygiavo riki komisarf-

! ruiYiosį ir paliuosavo kalbė- 
toją.

i • t • ' ; • 7 :
Darbininkų Išnaudojimas' 

čekroj “La Teresa”
Šalę La Platos, čarkoje 

i “La Teresa”, kurios savinin- 
’ • ! kaszyra Alfredo Vesena, dir- 

i Darbininkų padėtis šiame. bame1 vieria mafrihionijo ir 
fabrike yra blogiausia, už- 4 darbininkai, iš kurių 2 yra 
mokestis 3 pesai į dieną ąr-> padieniai/ o kiti nuo mėnė-ji 
ba 78 pesai į mėnesį, išl ko 'šio; Išnaudojimas’ ir spau- 
meužtenka nei tinkamai, pra- dimas prie darbo čia neturi, 
gyventi ir dar tąf nukapojo rybų, o ant 6 darbininkų yra < • 
ant 10 nuoš. .• ‘. t • pastatyti: 3 kapatasai (pri- 

Darbininkai' pradeda or- žiūrėtojai) pono giminaičiai, 
ganizuotis į malėjų sindika
tą po klasistų vadovybe, kad 
pradėti kovą už pakėlimą 
algų ir ‘žmoniškesnį apsiėji-

• p da vrganizuou^ m i
’ GASILDA—hrmV Gegu-! kaW.e ^u®.kaldė k<™'

e toj TV* hnnonvn Irnlkn,

žės, kaipo darbininkų kovos 
ir kapitalistinio r,ežimq pa
smerkimo dieną, malūno Fe- 
hix dar bininkdi rife jo dirbti, 
nežiūrint grąsinimoj išmeti? 
mų iš darbo, iš įmonės pu-

Šiuo tarpu,j kaip žjnia,. So
vietų Sąjungoj lankosi - bu- 
vūšis , Francūpįjos . premje
ras p. Herriot. Kalbėdamas 
andai {su spaųcĮos korespon-, 

. dentaisb ir prisiminęs* ąpie 
;d. Sjtaįiną,. jis, didžįąii stebė
josi jo šešiom, sąlygotų (šę- 
šiąią punktais) h kuriasi *d, 
Stalinas kadaise patiekė. 
“Autorius ,šįtų {sąlygų,” saf 
kiė p< Herriot, “parodė, augšr 
čiausį išminties ir drąsos 
laipsnį—r-dvi kokybes, kurias 
aš labiausiai gerbiu.”.

Kas yra tos d. Stalino še
šios sąlygos? Kada jos bu
vo pagamintos? Imam iš d. 
Mizaro^' knygos./ “Sovietų 
Sąjunga Penkioliktais Mer 
tais—1917-193Ž.” Ten sako-

I 

ma:

kurie kaip pasiutę šunys se
kioja paskui kiekvieną* dar
bininką, šaukdami “varnos1!^ 
“apurate!”, 'prie ko prideda 
dar ir įvairius koliojimo žo- ' 
džius. Kada parvažiuoja-po
nas, (kuris visą savaitę bū-/ 
na Buenos Aires) tai tuojau 
skundžia darbininkus, kad 
būk tai neklauso ir nedirba, 
ant ko ponas Vesena atsa
ko: Jeigu nepadirba kuris 
tiek darbo, kiek jam būna 
paskirta, tai išvykit iš ček- 
ros kaip šunį, jo vietoj de- 

. šimts atsiras. Tokiose sąly
gose dirba šios čekros darbi
ninkai, o vien tik del to, kad 
neturi klasjnio supratimo ir 
nėra vienybės pas darbinin
kus, dėliai.ko išnaudotojas 
Vesena kaip tik išmano, taip 
.smaugia mūs darbe; ■ •. . 
i , • r
■' Draugai darbininkai, kud- 
gferčiausia 'likviduokim 

'višžfš prięždstis k. t. patrio.- 
'tizpią, Yeli^rją ‘ir- asinėninį, 
'e^pižųią' kuris, skieto ir dė- ' 
hldraližubja mūsų ‘jėgas, iš-’ ' 

‘imkim ri's; savo ;galvų šiuos' • 
_____ ’mohus ir sūdarykim* 

priemonių.:šiūo atve j u-ir iš- bėiftlrą kovos frdntą prieš

kurių aiškinimo įr gynimo 
jis pretenduoja. . .

Būdamas prie ‘Tarpinin
ko’, židžiunas matė jame 
“lietuvių tautos išganymą.” 
Važinėdamas po lietuvių ko
lonijas ir rinkdamas1 tam la
peliui prenumeratas, jis aiš
kino, kad kiekvieno, kuris 
užsisakys metams1 “Tarp.”-, 
vardas bus užrašytas kny
goje ir toji knyga padėta 
Kauno muzėjuj. Buvęs vie
nas laisvietis kartą užklau
sė p. židžiūno: “Gerai, bet. 
ką jūs darysit, jei Kauno. 
;muzėjus nepriims tos1 jūsų 
knygos ?”; Atsakymas buvo: 
aiškus ir typingas: “Tuomet 
jnes savo muzejų »pastaty
sim Amerikoje iri ten knygą: 
patalpinsimi į..” i ■ i • i >. i

Deja, po .susirinkimui iš 
kelių, šimtų;Jengvatikiųi (tik 
vienam Brooklyne) j dolerių 
už'prenumeratą, sustojo ei
ti pats; “Tarpininkas,”, din
go kažin kur; minėtoji, kny
ga ir nieko nesigirdi apie 
projekjtuojaųią muzėjų. Ži
noma, podraug žuvo ir leng
vatikių doleriai! Nepasiro
do Brooklyne daugiau ir 
pats p. židžiūnas, matomai, 
jis laukia, iki gatavas bus 
muzėjus, kad galėjus paro
dyti.

Ar “Išmintis” nueis tuo ! , Andai, vakarė, apie 9 vai., 
pačiu keliu—tesprendžia pa- i pasitaikė^ eiti 5-taja Avė. 
tys skaitytojai. Tiek paša-'nuo ^2 iki 14-tai gatvei New 
kysim, kad laikraštuko visaly°r^e- Tarpe 15 - ir; 20- 
dvasia yra beveik kopija i ^es asmenų prašė, atkišę 
“Tarpininko”. Tai paviršu- ] rankas almužnos! Suvargę, 
tinis, abstraktis, .daug kai-, apdriskę jie! Taip dedasi 
bąs, nieko nepasakąs lapelis.' turtingiausioj pasaulyj ša- 
Jis leidžiamas, “kad aprūpi- Vj, turtingiausiam mieste ir 
nūs neprigulmingo nusista- turtingiausioj gatvėj! 
tymo skaitytojų, reikalus  ...
ypatingai ir suteikus neįtra- 
laus turinio žinių mūsų išei-;
vijai abelnai.” Tam pačiam ] kys:<‘/laikraščiai- <bujžuazF 
puslapyj j), ži-d^iūnas; pa- niai ir. social-fašistiniai) r^ 

.....Reiškią: “Vieną syM bilė kątpaa; fr; Gorkio (gatvėj: 
versti darbininkus priimti bęt įeitą sykį jo jau ^(bdvusioji Tverškaja/ Mask,

tiepagausi.” ;šis ąakinys,, bę- -V0j) randasi’ prašančiųjų al- 
Kova už padidintą bedar- rods, yra patsai: pažiba i ir niuznos.” Būdamas ^Mask- 

biams pašalpą, kova, prieš j jis turėtų būti ‘gerai žino’- voj, mačiau tokių keletą, 
verstiną darbą ir prieš mė- --------- " —-----—-j
tymus iš namų del negalėji- mu; Roosevelto “atgaivini- tų- yra sekamas:> čia prašan- 
mo užsimokėti ir viršiau- mo” akto. ’ ’ . /tieji almužiios* yra bedar-
šiai, kova už bedarbes ir so- Tai yra ūmiausias mo- biaį trokštą dirbti, bėt ne*

grynas melas. Kiek laiko 
atgal, Perkins (šalies darbo 
ministers) apskaitliavo, kad 
iki užbaigai šių metų darbi
ninkų pirkimo galia paaugs 
iki 390 milionų dolerių. Jų

Kova už Pašalpą
Koks yra tikslas jų pro

pagandos?—Idant sulaikyti 
darbininkus nuo vedimo tik
rų kovų del pagerinimo sa
vo sąlygų; apgauti darbinin-

tapskaitliavimus
ime, kad nuo liepos mė

nesio trečios savaitės favo
ričių vagonų liddavimas 
(freight car loadings), plie
no išdirbysčių veikimas, 
dfektros produkcija, auto- 
/«u?bilių -ir medžio išdirbys- 
qs nuolatiniai puola.
!New York Times rašo:
-’“Pereitą savaitę veik nie

ko naujo neišsivystė, kad 
. Lsakyti į klausimus, rupi
nius biznieriams. Abelnai, 
utilykai neprielankūs, nes 
rpdo, kad sezoniškas nu- 
kjimpimas padidėjo. Nauji'pašalpa nukapota pusiau ir 
.įsakymai rodo sumažėji-1 daugiau. Verstinas darbas 
mį produkcijos. Plieno, me-1 vis daugiau ir daugiau įve- 
d&o ir automobilių išdirbys- ■ damas. Dabar laikas kovo- 
iįf produkcija aštriai puola1 ti, o ne laukti daugiaus bur- 
ž#nyn. Vagonų prikrovi- bulų iš Greeno ir Johnsono 
i:1hs ir elektros gamyba su- 
niažėjusi, bovelnos gamini
mas nukrito daugiau negu 
Pareitais metais.” (Mūsų 
plĮbrėžta).

J’Raportai, išleisti kapita
listų, , nuduoda, kad bovel- 
nls tekstilinė pramonė dir
bi virš normališko. Vienok ii ' kijti raportai atbulai prane
šu: *5 dirbtuvės užsidarė 

savaitę pietuose todėl, 
khd pagaminta daugiau, ne
gu sunaudota.” Štatyba nu
krito 1.13 nuošimčių nuo lie
pas mėn. Tad kur gi tie mi- 
r^nai darbininkų gavo dar
bo ir kokiose industrijose? 
šio klausimo nei Green, nei 
Johnson nenori atsakyti.
Gyvenimo Reikmenys Lekia 

į’ Augštyn ■ b - <
‘Visi gyvenimui reikalingi 

r&kmenys kyla į dausų 
a^gštumą. Vien tik duona 
irį<kiti miltiniai dalykai pa
kilo virš 41 nuošimčio nuo 
pereitų metų rugsėjo mėne-

to programa, kad jie lengvai 
galėtų vis daugiau pavergti 
darbininkus.

Kokį perspektyvą Green 
turi tiems milionams darbi
ninkų, kurie neturi darbo ir 
jo negaus? Kodėl jis tyli ir 
nieko nesako apie pašalpos 
padėtį, kuri yra desperatiš
ka, kuomet valdžia, prade
dant nuo Roosevelto ir ei
nant žemyn, gieda darbinin
kams apie atgaivinimo įsta

tymą?...
Artinasi žiema. Bedarbių

apie grįžtančią gerovę. Pa
tys samdytojai mažai turi 
pasitikėjimo “at gaivinimo 
aktu.” Matot iš paduotų iš
traukų, kad jie neturi jokio 
pasitikėjimo> ir todėl sklei
džia išpūstus burbulus, bau
gina ir terorizuoja, kad pri-

>
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Daipo našumas reikalauja 
ne tik darbštumo, bet ir pld- 
ningumo. Kad greičiau pakė
lus yiios šalies industriją, ga- 
•mybą ir paskubinus socialisti
nės, kūrybos tempus, 1931 m. 
buvo sušaukta visos,' Sovietų 
Sąjungos fabrikų ir kitų dar
bo1 įmonių raudohųjų ddmini- 
stratorių /konferencija. Kaltiė- 

: jo J. ptąlinąs; Jis parodę.tos

Per sekioja Darbininkus
MONTE BUEY (Cordo- 

bos prov.) — 9 d. liepos ta
po sulaikyta- trys draugai, 
kurie klijavo lapelius, šau
kiančius darbininkus ir vals- 

i tiečius į susirinkimą, kuris 
j turėjo atsibūti 18-tą dieną 
j to pat mėnesio. Sulaikytie- 
I ji buvo-’ įmesti kalabosan ir 
i nuovados viršininkas nepri-

teisių. • i • m
(). Kiekviena įstaiga privalo 

kovoti su bereikalingomis išlai-

Pagelbos maisto, tikrinda
mas, kad jie čia nesiranda.

Truputį* paskiau buvo
... r .... ..... . domis, bereikalingi! švaisty- įvykdintas panašus puoli-

- padėties ,nepaprastu!bą, kuri°J , nių .pinigų, uz taupybą, suma- 
ran^ši ŠŠSR:' greitą žemės:, žinimą gamybos išlaidų; už 
ūkio kę.v..v . . ......—(
Penkniečio Vlanb vykdymą iii-/ ba 
dstriniam •' štatas frontė i ir' j skamba, ėhozraš&iot.'- : : 
kiitūi laimėjimus, pliektus ke-.l i* Šitos tai yra patnatinės są-

ranT 
ūkio

šiai, Kova uz bedarbe; 
cialės apdraudųs^js 
yra kuo j 
linga. Clevelando konferen- obalsis, 
ci j a del suvienytos koVos 
prieš NRA priėmė rezoliu
ciją, kurioje užgyrė kovą 
del bedarbės ir socialės ap-. 
draudos ir pasisakė už su
vienijimą vjsų spėkų pasek- 
mingesniam vedimui kovos.1 
Tai svarbiausias darbininkų 
reikalavimas, kuris darosi 
vis dar svarbesnis su įvedi

mas ant nekuriu valstiečių, 
solidariztibjančių kitiems 
streikuojantiems, kurie* ko
voja prieš žemvaldžius;! už 
nuhiušim^' *50 »nūoš. žemės 
nuomos ir gelžkėlių tarifo 
už- nemokėjimą skolų ir 

imas administratorius, kiekvie- prieš' išmetimus iš'žemių.-
•reikalinga griebtis

olėktyvizaciia, se'kming'ą' ekonomiją, arba k<up rušų kai-
i 'b v ! t . . • . < . < . 1 • I 1 I f v f*).) 1

i ,lių-metų bęgyji <<(Tolydžio, ji? 
padarė.sutrauką tūlų netobųlu- 
mų pačiam' darbo .pravedimė 
ir1 šiatf ir 'ten daromų' netiks-; 
luinų. Stalinas nurodė, kad' 
naujos sąlygos reikalauja nau
jų Judų J-' priemolių iš dar- 

. bninkų, ypačįai iš atstakomin- 
gų. Patiekė šešias sąlygas, 

, kurios būtinai reikalinga pra
vesti, trokštant Jagreitinti ga-

taš ' žodis ' ’ sutrumpintai

lygos sekrpingę$piam; i darbo 
pravedimui, , Jas giliai įsidė
jęs galvon kiekvienas ištiki-

■įrias darbuotojas? Fabrikas ar 
’ kita darbo įmonė, sėkmingai 
’ pravedusi gyvenimai! minėtas 
i sąlygas, pasididžiuodama, pa- 
ireiškia: “Mes iki raidei įvy- 
; kinom draugo Stalino patiek
tas šešias sąlygas.”

TRUMPMENOS

turtingiausioj gatvėj!

Grigaitis; Tysliava, Vitai- 
tis, Karpavičiukas ir kiti sa-

'4

Bet skirbumas tarpe šitų ir

’ . /tieji ūlmužhos- yra bedar-

Tai' nėra I gauną darbo* o ten —buvęMatymą men t o reikalas;
greičiausiai reika- paprastos p r o p ag a n d o s ponai, įvairūs tinginiai, at 

’ ‘ bet reikalavimas, sisaką dirbti, nors darbo S,o 
kuris turi būti iškovotas. Ir, 
jį galime iškovoti, sumobilL

• >• > i . » , . ■ ;

vietų Sąjungoj yra perdaug., 
Vadinasi,.: skirtumas, kaip 

zuodami milionus darbinin- tarpe taisos.ir šviesos!
kų' dirbtuvėsę,, unij ose, ma- r
sinėse organizacijose, /Tai
viršiausią užduotis, Komuni-j vičiukas’ blofina, būk tūla 
stų Partijos, Bedarbių >Ta
rybų' ir kovojančių darbo ryj Odessbs miešto riušimo- 
Ūnijų. ' • •> f • -1 . i / vtisPšilkinės kelnaites‘ir j6-

ginėse organizacijose

.> f. , i . .. l-.f

I. Amter.

Beje, Cleveland© Karpą

“labdare” amerikone vidu-

plėsti kovas prieš reakciją, i 
kuri taip pat yra jaučiama 
šiame mieste.
Darbininkai ir Valstiečiai 

Privertė Paliuošuoti 
Areštuotą Delegatą

Miestelyj V. Muguetta 
darbininkai bendrai su vals-. t Cldl JJJLIlAIlrkClA LTV 11 U.I dl čU Vdlč"

Si baltagvardieti. Jis turėtų l tiečit} sindikatu suorganiza-'
New Yoike at-|vo mįtingą. Pradėjus kal- 

į bėti, atvykusiam delegatui 
į iš Rosarios, apie darbininkų 
ir valstiečių kovas, policijos 
komisaras davė įsakymą už-

sitikimų yra, kur numauna 
paskutines ponutėms kelnai
tes ir neprašę pasiima!

Vienas buvęs mūsų poetas daryti tribūną. Šitas įsiki- 
dabar šitaip eiliuoja:
Dar Washingtonas gyvas buvo, testą iŠ susirinkusių pusės, 

kurie reikalavo, kad būtų 
leista kalbėti. Ir taip pra
kalbos .tęsėsi apie valąndą

Kai sykį doleris man kliuvo, 
Dabar jo neturiu...
Daug mūnšaino geriu! . • j

Šimas iškėlė didžiausią pro-

savo naudotoją, nes tik 
ganizuotai veikdami priver
sime kraugerį Vaseną skai
tytis su'"mumis ne kaip su • 
gyvuliais, bet kaip su žmo- . 
nėmis. ' (
Palermo Chicoj Bedarbiai 

Bruzda ♦
Liepos 9 dieną nuo dien

raščio “Noticias Graficas” 
atvežė bedarbiams skarma
lų, tuom norėdami pasirody
ti, kad šelpia- bedarbius. Su
sirinko apie 2,000 alkanų be*- 
darbių ir pamatę, kad.iš jų 
nori tik pasityčioti, pradėjo 
šaukit:- “Šalin buržuazijos j 
agentai!” ^Mes norim dar- 
bo ir duonos, o nė skarmalų 
surinktu' iš basūro!” “Lai ir

, Paskutiniai trys žodžiai laiko.. Užsibaigus mitingui gyVUOja Komunistų Parti- 
visai čia nereikalingi, hes ir buvo sulaikytas .kalbėtojas, 
be' jų būtų užtenkamai aiš-: bet apie 300 darbininkų, ir nekurio • laiko pribu 
ku! ’14 L. i- . .'valstiečių, dalyvavusių ...... .................

” ir kit.

{valstiečių, dalyvavusių .mLrVus'policija puolė bedarbius, 
bet nudegė naguspnėfc be- « , 
darbiai*)p policijos* puolimą' 
atsakė akmenimis; tuom‘ pat 1 
kartu ir “šelpėjai0 pabėgo.

• Po' tb bedarbiai' išsiskirstė.
Fašistai Daužo /Bedarbius 

) / 1 -^60 1 • ( ' . . .
; 'Dar visai: nesenai į Paler

mo Chico atvažiavo keli pil
ni autai ginkluotų fašistų ir 
pradėjo kolioti bedarbius. ' 
Tada bedarbiai ėmė, šaukti: 
“Šalin fašistai i” Tuomet 
fašistai puolė mušti bedar
bius. Pribuvus policija’ ne 
tik kad nelietė mušeikų, bet 
areštavo 9 bedarbius.

. • Bedarbiai, turime organL. 
zuotis, stoti. į bedarbių ko-' 
mitetus .in bendromis jėgą-

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

; Kūomtė asmdo išsinarina j i Apskritai-, ___ ,Y„L 
iš politinio gyro, tai jam be- 'met mokame , įvertinti* tų 

......... , šusišei- ’draugų darbus, kūrie išro'do
'pyti.” Vienatinis jo vaistas/l’visai “paprasti”, techniški! 
{paprastai^ yra mūnšainas! O tai dideli ir svarbūs dar- 
f :bai. Jie judėjimui reikalin-
! Kai kam gal išrodo, kad gi taip pat,'kaip ir organi- 
suruošti tokį milžinišką pik- zatorių, įkalbėto jų ir rašy to
niką, kokį, pavyzdžiui, ture-1 jų darbai. , Sumanumas ir 

pereitą sekmadienį•• mokėjimas ten tiek pat 10- 
11 Vi Vi i InvirviTno ' __ 1- ...

i

•, mes-ne -visuos

veik jau negalima' “

O tai dideli ir svarbūs dar

jpme
Philadelphijoj, yra lengvas 
daiktas. Ne! Reikia daug 
ir labai daug darbo įdėti; 
gerokai paprakaituoti ne tik 
surengime, be 11 ir’, pačiam 
piknike. Visa eilė ypačiai 
PhiladelpKij os draugų ir 
draugių, tenka pasakyti/tą 
darbą atlikch didvyriškai;’

mis sušelpusi kokį tai buvu- Didelis ačiū jiems!
* v :

U . . ,

šia rolę.
r—J—■—‘'1 • ■ ■■ '

Žmonėms sportas patinka 
ir/tiek! , Tai .paliudijo tasai 
didelis susidomėjimas risty- 
nėmis ir boksu, kurį turėjo
me “L.” piknike PKilūdėlphi- 
joj. Ristikas Bagočiūs pasi
rodė labai daug žadančiu.

R. Mizara.

X
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Sudarykime Darbininkišką
V adovybę SLA Organizacijoj

+ .  ----------—r—r—

SLA Narių Darbininkų Komiteto Atsišaukimas Į Visus SLA Narius Darbininkus, Nepai
sant Pažvalgy Skirtumų, Del Sudarymo Bendro Fronto Gelbėjimui SLA 

Nuo Pražūtingos Fašistinės Politikos.

i
rėžias Puslapis

ŽINIOS IŠ ARGENTINOS
, , Įtarimui.

7T*l ‘P J J 'kuri jau lėšavo virš
atsihesa link darbiųmkų vi-|i^ kito6. areštuotų 
si šie parazitai? kunigai, pūkštančių demonstracijosėir 
teisėjai/'policija ir t:p.' '
visi išvien jungias prieš dar
bininkus. Mes, darbininkai, 
nežiūrint į savo įsitikini
mus; turime bendrai kovoti 
už savo teises, nes mūs visų1 
tikslai vienodi. Stokim į 
revoliucinius sindikatus, už 
savo būvio pagerinimą.' Šiandien kiekvienam SLĄ nariui žinoma, 

kad mūsų organizacija randasi blogoj pa
dėtyj. ... j t

■Tik pamislykime, nuo 1930 metų neteko
me suvirs trečdalio narių. SLA seime Chi- 
cagoj 1930 metais buvusi sekretorė Jurge- 
liutė raportavo, kad viso SLA turi narių 
22,332. Gi su 1 d. sausio, šių metų, SLA 
turėjo viso narių tik 13,827, kaip*parodo 
SLA raportas valstijų apdraudos depart- 
mentams. Reiškia, netekome 8,505 narių.

'Pai baisus organizacijos smukimas na
riais. Vietoj augti, puolama. Vien tik per 
metus laiko (1932 metais) mūsų organiza
cija neteko viso 2,415 narių.

Kas liečia SLA turtą, matome dideles 
painiavas.

Apie Susivienijimui gręsiantį didelį pavo
ju kalba net SLA iždininkas K. Gugis, 
kuris su kitais- ponais dabar valdo organi
zaciją. “Naujienos” rašo, kad SLA 6-to 
apskričio konferencijoj Gugis “nupiešė 
dabartinį Susivienijimo stovį ir nepaslėp
damas pasakė, kad gali būt šiandien jau 
kai kuriose SLA skyriuose rašoma raudonu 
paišeliu... Adv. Gugis neslėpdamas nuro
dė, kad SLA šiandien randasi rimto pavoT 
jaus padėty.” <

Skaitome “Tėvynėj” (No. 28) SLA iž
do globėjų raportą, k ten surandame, kad 
pereitam seime iždo globėjai užtylėjo (ne
raportavo), “kad be jokio autorizavimo 
SLĄ turtas sumažintas net $24,000.” To- 
liaus iždo globėjas S. IVĮępkus sako:

“1931 metų valstijų raportuose gruodžio 
mėn. atidaryta naujas “Sąvings, account” 
Continental III. tyatięnąl, Bank and Truist 
Co.x Chicago, Ilį,'gūnioj e $456.15. Tokios 
SLA sąskaitos niekuomet pebuvo ir dabar 
nėra ir iždininkas nieko,nežinojo.”

Štai dar didesnė “keistenybė.” *Tas pats 
Mockus rašo:

“Centro knygose ir buvusios Sekretorės 
raportai rodė $39,200,00 daugiau Savings 
banke pinigų, negu ištikro buvo... Tokiuo 
būdu mūsų pinigų suma bankuose sumažė
ja $39,200.00. Aš skaitau šį reikalą pra
sižengimu prieš teisybę.”

Apart visokių “prasižengimų prieš teisy
bę,” SLA ponai valdonai prakišo tūkstan
čius mūsų pinigų įvairioms paskoloms, 
Užunario-Devenio ir kitoms.

Visokios painiavos finansuose. Organi
zacija puola nariais. Anot pbno Gugio, 
“SLA šiandien randasi rimto pavojaus pa
dėty. .. ” i • >

* Kodėl taip?
Gerbiamieji SLA nariai darbininkai, mū- 

. sų organizacija šiandien randasi rimto pa
vojaus padėty del to, kad ją turi pasigrie
bę į savo rankas ponai—fašistiniai ir pu
siau fašistiniai politikieriai, Gegužiai, Vi

lkaičiai, Vinikai, Gugiai.
Tų ponų politikierių grupės vedė ir veda 

'‘tarpusavinę kovą SLA organizacijoj, už 
vietas, už. naudęjimą Susivienijimo stivo 

i asmeniniams, ir politikos tikslams. Ir tas 
Susivienijimui Jau nemažai kaštavo, kaip..

* pinigais, taip ir tūkstančių, narių netekimu.
Nemažai ponai išeikvojo pinigų kelio

nėms ir sugaištims, ^bevažinėdami į posė
džius, kol sulaužė visus (konstitucinius pa? 
tvarkymus ir’paskyrė savo klikos .žmogų 
sekretorium, vietoj, sulig SLA konstitucir 
jos, leisti J. Miliauskui užimti sekretoriaus 
vietą.

4 Ponams bevaldant, Susivienijimas neteko 
daugiau trečdalio narių. Bet už tokį val- 

**dymą ponai ima riebias algas (tūli gauna 
apie $50 į savaitę), samdosi pagelbininkus. 
O kur kelionės ir sugaištys? Paimkite at
skaitas tik dviejų šių metų bertainių (jos 
tilpo. “Tėvynės” No. 19 ir 35). Štai per 
šešis šių metų mėnesius ( nuo sausio 1 d. 
iki birželio 30 d.) kelionėms ir sugaištims 
viso išmokėta net $2,522.77. Tai haisiąi di-

i i .: If .. •

dėlė summ^Vien tik ponas S. Gegužis pa- 
į siėmė užkelionę ir sugaištį $405.89. O 
įkartu su alga: jis gavo $655.89. .Daugiau 
' kąip po šimtą dolerių į mėnesį. Gi apai-t 
’:to dar jis gauna riebią algą nuo Lewiso 
reakcinis mašinos mainiėrių unijoj.

A, Mikalauskas,-kuris gyvena Brooklyn, 
i N. Y., paėmė už kelionę ir sugaištį $115.60. 
| Kur, jis ,keliavo, nepasakoma. O žinpma, 
kad jam į SLA centrą nukeliauti kainuoja 
tik 5 centai. i

Kitiems ponams irgi nemažai išmokėta 
už keliones ir sugaištis.

F. J. Bagočiui, So. Boston, Mass., apart 
$92.02 už kelionę ir sugaištį, dar užmokė
ta $954.00 už “legal, reik, ir court fees.” 
Ta milžiniška suma pinigų išeikvota trau
kimui- į teismus ir skundimui valdžiai bu- 

«! vusių SLA pažangiųjų narių Worcester, 
Mass. Ir visa tai smarkiai ėda Susivieniji
mą finansiniai.

Tai tokia organizacinė padėtis mūsų 
Susivienijime.

Pažvelgę į politinę padėlį, mes matome, 
kaip mūsų ponai valdonai perdėm visoj 
organizacijoj veda buržuazinę politiką. 
Organas “Tėvynė” paverstas kapitalistų 
įrankiu—giria, kelia į padanges Wall Stry- 
to padiktuotą Roosevelto pramonės “at- 
steigimo” (darbininkų vergijos) planą, gar
bina Rooseveltą už įsteigimą verstino mi- 
litarinio dargo kempes bedarbiams. Dar
bininkus nuodina iliuzijomis, būk jau da
bar krizis mažėja, būk į menesį kitą dar
bai eis taip, kaip ėjo 1929 metais, na, ir vėl 
ateisianti “gerovė.” Jų tikslas—sulaikyti 
SLA narius, darbininkus'nuo ! kovos prieš 
bėįiarbę, nuo kovos už įvedimą" šočiMėš 
ir bedarbių apdraudos.

SLA, kaipo didžiumoj iš darbininkų su
sidedanti organizacija, turėtų imti dalyvu- 
mą kovoje už darbininkų reikalus, o pir
moj vietoj už bedarbių reikalus. Bet ką 
dabar SLA daro? Ne tik neima dalyvumą 
jokioj kovoj už darbininkų reikalus, bet 
dar visa organizacija naudojama prieš- 
darbininkiškai politikai. O kas liečia mąi- 
nierius, tai “Tėvynė” tarnauja Lewiso re
akciniai mašinai, kaip ir prezidentas ge
gužis.

Taip ant toliaus neturi būti. Mes, visi 
j SLA nariai darbininkai, turime dėti pa
stangas, kad padaryti savo organizaciją 
tikrai darbininkiška, taip, kad ji, mums tar
nautų visais atžvilgiais; kad jos organas 
gintų mūsų, darbininkų reikalus, o ne gar
bintų Wall S try to kapitalistų planus.

Mes, SLA Narių Darbininkų Komitetas, 
siūlome įvairių kitų pažvalgų darbinin
kams sudaryti bendą frontą sekamuose rin
kimuose, iššluoti 'dabartinius fašistinius 
valdonus iš organizacijos vadovybės ir sus
idaryti darbininkišką vadovybę. .

Jeigu mes, nariai darbininkai,, nesudary
sime bendro fronto ir nepąimsime vado
vybę į savo rankas, tai ponai, besiriedami, 
besipjaudami del riebiai apmokamų vietų 
tiesiog mus nuves į prapultį. Tuomet gali 
būti pervėlū ką nors daryti. ( .

Visiy SLA7 nariai darbininkai, socialistai, 
sandarieči^i, komunistai, bepartyyiai, tuo- 

jjaus suvienykime;savo spėkas,.,sudarykime 
, bendrą kandidatų sąrašą sekantiems rin
kimams, kad pastatyti savo, darbininkišką 
vadovybę mūsų organizacijoj.

, Mes siūlome daryti sekamus žingsnius:
1. Tuojaus šaukti SLA narių darbininkų

susirinkimus ir svarstyti dabartinę SLA 
organizacijos padėtį.. , . ,

2. Svarstyti bendro fronto sudarymo 
klausimą ir apkalbėti, kokius narius dar
bininkus statyti kandidatais į Pildomąją 
Tarybą.

.3. Tuojaus, visose kuopose, kelti klausi
mą, kad SLA, kaipo darbininkų organiza-

(Tąsa 4-tam Pusi.) '

; (Tąsa iš 2-fO pūsi.) p ; 
mis kovoti už paramą be
darbiams ir prieš fašistų- 
mušeikų bandas.

Policininkas Nušovė 
Bedarbį

Liepos 26stą d. Naujame 
Uosto žolėse vięnaįs bedar
bis gaminosi sau valgį, pri
ėjęs prie jo policininkas lie
pė nešdintis iš tos vietos, 
bet bedarbis nep^siskubino, 
pareikšdamas, kad ešą!s ke
lios dienos nevalgęs ir kaip 
pavalgys, tai nueis. Tuomet 
policininkas nesakęš ! nieko, 
išsitraukė revolverį, 'šovė 
tiesiai į bedarbį, kuris krito 
ant vietos. 1 :

Draugai bedarbiai, nežiū1 
rint savo tautinio, tikybinio 
arba'1 politinio įsitikinimo 
skirtumų j sudarykime bend
rą frontą kovai už tuoj auti
nius reikalavimus

'“Rytojus”

.Cr.eegan,. . bedarbių . . yadąs,.Ldarbininkai,. kad.ir.dabar puo- 
, ,Worcesteryj, nuteistas, dėpor- 'das bus, tuščias ir taktai per 
įtarimui. tTDA veda 'jo bylą,J kovą »bus- galima ’ j pagerinti 
'kuri jau lėšavo virš $)5į00>.« O kbūvis, to tose kovose TDA 

i šimtų ir* ateis mum pagelbon su' visa 
Amerikos darb. klasė.

O dabar ‘mes pagelbėkim 
jiems laimėti kovas;; paremda
mi'šį' pikniką. '

t < i Bendras Komitetas.

Jie'Streikuose per visą šalį?
' Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas yra gynėjas Ameri
kos darbininkų klasės.! Mes,- 
lietuviai darbininkai, esam da- 1 i lis darbininkų klasės. . Mes 
turim, kaipo klasė, stiprinti 
TDA, remdami materialiai ir ' I * *moraliai, gerinti savo' fgtyikląx 
kad apsigynus nuo -priešu.

U’ ' i Darbininkai dabar dar 
smarkiau turi rengtis pasiliki
mui; naujų kovų, prie. Roose
velto “gerlaikio atstatymo” 
akto su’ jo‘mėlynu aru prieša
kyje.1 Jau to gerlaikio pasek
mės matosi, nes NRA vyk
dytojai uždraudžia darbiniu-, 
kams streikuoti, šimtai .mai- 
nierių streikierių areštuota; 
bet streikai plečiasi, kovos ei
na. Philadelphijoj, Pa., du 
šilko darb. streikieriai “nušau- 

į , ti, 10 sužeistų; Patersone, N. 
\ J., šilko darbininkam uždrau
džia streikuot, pikietininkai • ' 1. i '

gų, kovos keliu, kiek žmo-S m n u . 
mskesni užmokesti, tai bui--:kis.. NRA mglynas draskūnas 
Žujus visą laiką šnipinė- ^Amerikos darbininkų klasei, 
jo,, prisimeilindamas prie Ką Hooveris žadėjo; tai Roo- 
tamsiasnių darbininkų, kad seveltas surado. Liejasi krau- 
sužinojus kovingus • darbi- jas nekaltų darbininkų, eina 
ninkus ir tuom išardyt dar- J*0™' TDA randasi šiose 

v i kovose.
i Draugės ir draugai, trūko į tialo gamyba sumažėjo ant 

truks ir ’ 35,000 bačkų. Spėjamas to- 
kT A*** Puodžiūną ^kilusfu ^n^aV^m0 ^ar^as’ griebėsi Roosevelto vanagas. Pamatys ' limesnis kritimas. 
Vilkaviškio aps.,’ Vištyčio' kit,okių Priemonių Sulaikė' 
valse., Kampiškių kaimo. Ike wms dlenJom". da^ ir 
šitas darbininkas yra auka Pahuosavo darbininkus o 
sistemos standart ir kapita-1 kapitalistams atidavė teisę 
listings racionalizacijos, kur,lmtl dagininkus. Kapata- 
darbininkų sveikata ir gy- ®al naudodamiesi proga im-. 
vybė nėra apsaugota, tik \ dav« tuos darbininkus, kU-, 
žiūrima, kad jiems būtų; ™ .fundydavo arba kysnis 
kiek galima pigiad, pagali-: dave7 : Kovmgi darbininkai 
narna, o darbininkai jiems1 į‘kosi nepriimti i darbų. Da-. 
tebėra tik: priemonė gamy-.bar ^naudotojas rengiasi

Nori Atimt Laimėjimus ■
MONTEVIDEO. — Ne- 

pei'senki užsibaigė niūrų 
griovimo darbininkų strei
kas ; pas Zuniną.1 Streikas 
buvo laįimŠtas sulig darbi
ninkų reikalavimo. Uzmo- 
kešnis iiz1 8 vai.' darbo buvo 
priimtas $2,50, griaujant 
valdiškus natinis ir $2 griau
nant privatiškus namus. 
Nuo to laiko kaip darbinin
kai išlupo iŠ išnaudotojo na- ^areštuojami.

Paterson, N. J
‘ Lietuvių Streikierių 

i • jSušįrinkimas34
Patersono lietuvių šilko 

darbininkų j^treikierįų. masi
nis susirinkimas. . įvyks( rug
sėjo j 8 d„ ppnktądienį,. 7:30 
vai. vakaru svetainėj .po nu
meriu 62 Lafayette St. Pa
kviesti .kalbėtoją), nuo, ,visų 
srovių. , Todėl Patersono 
darbininkai, būkite visi šia
me susirinkime ir išgirski
te daug naujo apie mūsų 
klasės reikalus.

Kviečia Patersono Lietu
vių Draugijų Bendras Fron
tas. J. J. Dulkis, Sekr.

Iš URAGUAJAUS
Auka Sistemos Standart
MONTEVIDEO. — Fri- 

gorifiko Swift, cosimento 
skyriuje, liepos 6 dieną elek-

MAŽIAU PAGAMINA 
ŽIBALO

Per vieną paskutinę sa
vaitę Jungtinių Valstijų ži-

bininkų vienybę.
tra užmušė lietuvį darbiniu-1 v Nepavykus išnaudotojui Hooverio burbulas,

KAnRPVP 1n vnnnoro

įoj. Kompanija,-nenėrėda-' pne numusimo algų 15^nuoš. 
ma mokėtL pašalpos užniliš- f vel nori-paliktr darbinin- - 
to darbininko žmonai ir kus Fle ^“*0; uzmo- 
dukterei, norėjo tą jvykį de- kesn10’.?rie tokio sunkaus , 
magogiškai nuskinti. Kom- 11 Pav0Jin8° daibo. įmagogiškai nuslėpti. Kom 
panijos papirkti’ gydytojai, 
“apžiūrėję” pripažino,1 kad 
jis būk pats miręs nuo šir
dies ligos. Keli darbininkai 
kartu dirbę aiškiai matę šį 
įvykį, p antra jis nėra nie
kuomet sirgęs širdies liga. 
Kad paviršutiniai nebūtų 
taip žymu, lavonui nuleido 
kraują ir atvežę į jo butą 
pareiškė žmonai: “mūsų gy
dytojai apžiūrėjo,' rado mi
rusį širdies liga ir tu nieko 
ne j ieškok, tai gausi nors ant 
grabo, o jei ne, tai ir to ne
gausi.” O kompanijos šuo 
Alfonso (lietuvis) mėgino 
įkalbėti, būk negali užmušti, 
nes girdi fabriko elektros 
žema sriovė (žema, kad va
ro didžiulias mašinas). Ir 
kuomet užmuštojo žmona 
kreipėsiipolicijon ir teisman 
deL padarymo įrodymų, tai 
tįk gaudavo atsakymą:, “mi
ręs -ir nejįeškok nifeko.” Tą 
pat pasakė ir kum. Radžius, 
paimdamas iš velionio žmp- 
nos ,du pesus ir įkalbinėda
mas, kad nieko nejieškotų, 
nes jis t “miręs,” i Liepė rū
pintis jo pimirtiniu, gyveni
mu. Reiškia, duok jam dar 
daugiau pesų. h/ p ;

Keliant šį įvykį aikštėn 
per spaudą ir padedant dar- 
bininkų^organizacijoms, ma
noma, kad bus galima išrei
kalauti iš kompanijos pašal
pą velionio kūdikiu ir žmo
nai.

Šitas įvykis aiškiai paro
do katalikams ir kitų įsiti
kinimų (jaębininkams, kaip

Darbininkai,, dirbantieji 
pas Zuniną, privalote budė
ti šiame momente, kada iš
naudotojas tykoje jūsų ma
žą kąsnį 'duonos laužti pu
siau ir palikti jūsų žmonas 
ir vaikus pusbadžiai gyven
ti! Jūs pavyzdį turite, kad 
darbininkams būvį galima 
pagerinti tik per vieningą 
kovą prieš išnaudotojus.

(“Rytojus”)

WORCESTER, MASS.

Bendras Piknikas TDĄ 
Naudai

Visi Worcesterio ir apielin- 
kės lietuviai darbininkai, 
draugės ir draugai, rėmėjai ir 
simpatikai darbininkiško judė
jimo yra prašomi . prisidėti, 
kas kuom gali ir paremti šį 
bendrą pikniką, kurį rengia 
šios, darbininkiškos organizaci
jos? AtbLD 11 kuopa, LDSA 
2 kūoph ir Tt)A 13 kuopa 
—paramai Tarptautinio : Dar-- 
bininkųi Apsigynimo. Piknikas 
įvyks 10 d. rugsėjo Olympia 
Parke; prasidės kaip 12 vai. 
dieną.
'j Draugės ir draugai; Tarp
tautinis Darb. Apsigynimas yra 
mūsų darbininkų gynėjas vi
sose mūsų kovose, visuose už
puolimuose iš kapitalistų ir 
pavergėjų pusės.

T.D. Apsigynimas veda bi- 
las nekaltų darbininkų ir už
deda kaucijas areštuotiems.

Štai draugės ir draugai, 
mes atsimenam tuos didelius* 
darbus T. D. A.: Tom Moo
ney byla dar 'nebaigta, kuri 
jau lėšavo tūkstančius dolerių. 
Scottsboro jaunuolių byla dar 
nebaigta, kuri jau lėšavo kitus 
tūkstančius dolerių. Barney

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

> ! ' ' ,
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi

lius. ' Specialiskai gerai atlieka sekKUrūs dąrbus.
i ■ * 1 • ' ; . “>7 j ■ :

Welding-St*aightening-Body Work-Duco Spraying. ■ 
All Work Guaranteed. Toxying Day and Night 

5-11 COOK STREET, ' BROOKLYN, N. Y.
• ‘ * * > J ..

Near Manhattan Aveniu

čia
DETROITO LIETUVIU DĄRB1N1NKŲ APTIEKA .... 

randasi lietuviška aptieka,1 kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. .

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U A VE. DETROIT M,ICH.

a

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI .

’ O ’ ‘ »Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba ’> 

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

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

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 4Qę. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

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

J. P. Kamaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ; Drama trijų aktų, dviejų paveikslų, j 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių Reikalėlis vaikams. > ■

• f . Ęąina 30c. • , i • , j ' : •
BUOŽĖS. Drama-tragedija .trijuose veiksmuose. Parašė J. A

1 • 1 Kamaukalas. Kaina 45c • • ’ ' . . 1
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama.. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė, ukrainiškai parašė 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė iri dainas 'Sutvarkė P.
, Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikas.

ARTŪRO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Palrašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retįkevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritvs. Kainą, 20 egzempliorių muzlkds ir ' 
vaidinimo knygučių, $20. Paaijikųta Proletmeno Sąjungai.

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

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas
' Rasoda. Dainom muziką paraše B. šalinsite. Kaina 60c.^ 

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

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

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

, INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

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

Veikalas
Veikalą t 

du aktus.



I^ii^ III.

Ketvirtas Puslapis Ketvirtad., Rugs. 7,

Atsiminimai Iš Pasaulinė
Karo Laikų

Parašė Pjautuvas

•-Ui (Pabaiga)
IV .

• PIKTADARIAI
X7IENKIEMIS stovėjo klonyje. Aplinkui 

. , * vienkiemį riogsojo nedideli smiltynų kal- 
. neliai, apaugę jaunom, bet retom pušaitėm.

Kazys buvo vedęs. Turėjo dukterį ir pa
augusį sūnų, taipgi seną močiutę, kuri buvo 
apie septyniasdešimt metų amžiaus.

Dar anksti ryto žmona su vaikais išvažia
vo į miestą. Senelė, pasilikus viena, triūsė- 
,si apie namus: lesino vištas, šėrė kiaules; 

. užraugė duoną; vienu žodžiu, senelė kaip vi- 
jurkas. ' ’

Povakaryj -senelė priskuto bulvių ir gami- 
,, ,no vakarienę.

Buvo tamsu, kuomet dėdė Kazys ūždari- 
'.bėjo langinyčias ir uždėjo štobas.

1 “Užrakinai tvartą?” sunkiai alsuodama, už
klausė sūnaus.

Kazys pažvelgė į motinos žilus, kaip sidabrą,
• .plaukus ir užsidegė pypkę.

“Ar užrakinai tvartą? Ko tyli, kaip žemes
U. pardavęs?” »

“Taip,” atsakė jis, ir nuėjęs prie krosnies
> ..atsisėdo ant suolelio.

“Nesnausk kaip katinas! Nežinai, kad mo- 
Java? Pasimelsk ir eik gult!”

• Kazys sėdėjo netoli krosnies, traukė dūmus 
iš pypkės ir pūtė kamuoliais, o pastarieji, oro

• o.traukiami į kaminą, tiesėsi plokščia sriove-
le, atrodė lyg koks pilkas kaspinas kabėjo 

,, .ore: dar sykį užtraukė, iškrėtė iš pypkės pe
lenus, nusispjovė ant žarijų ir nuėjo prie al
toriaus, kuris buvo pritaisytas gegužės pamal
doms.

Po pamaldų, Kazys skubinos atsiduoti nak
ties pasilsiui. Tik senelė, Kazio motina, kaipo 
vyriausia šeimynos narė, ilgiausiai meldėsi, at
siklaupus prieš paveikslą “švenčiausios pa
nelės.”

Staiga subluzdėjo durys. Senelė krūptelė
jo, ir nuėjo linkui durų.

“Kas čia?” užklausė ji.
! .,» “Aš noriu duonos,” baso balsu, pro dantis 

prakošė nepažįstamas žmogysta.
Senelė tęsė pradėtą maldą... Poteriaudama 

atnešė pusbakanį duonos ir iškišo lauko pu- 
'•• rsėn pro priemenės langelį.
; ' j “Duok daugiau!” parąikklavp antru syk, bet 

iau ne prašančio baisuj ( c- t
’ ‘ Šiurpuliai supurtė atsiduodantį žemė sene- 

lės kūną, kaip elektra... ‘
Ji nuėjo daugiau.-1 Atnešė dar bakaną. •
Ir vėl pareikalavo.

, “Neturiu daugiau!” atšovė senelė.
Atidaryk duris! Tu sena padla, tu vel

nias!. ..” piktai šaukė ūž durų.
; Užgirdus šiuos žodžius, senelė veik apalpo. 

uj.Bet greit atsipeikėjus pradėjo galvot ir neju- 
.;()čiomis kartojo mintį žodžiais.

“Ne, čia ne pavargėlis.. . Jis ne išmaldos 
prašo?. . . Jis ne elgeta?. . . ” ir akimirkoj at
sidūrė Kazio kambaryje. Pribėgus prie lo-

• vos, kur miegojo jos sūnus, suglemžė po savim 
;j""šaračkinę maršką ir pradėjo šaukti:

“Trach... Trach...” pasigirdo keletas'šūvių 
lauke. ' . ,

“Oh, viešpatie! Tai į jį... į Jį šaudo?! Tai 
jis pabėgo?!”

Senelė ilgai rėkė ir šaukė Kazį, bet jis ne
girdėjo. Ji girdėjo, kada piktadariai pradė
jo daužyti duris ir langus, bet nuo didelio 
bildesio, išgąsčio apmirė ir gulėjo, kaip ne
gyva. *

Piktadariai - daužė langinyčias šautuvų ap
sodais, kolei įsiveržė į grįčią.

“štai, žila kurva, guli!”
Vienas iš ’piktadarių priėjo prie senelės ir 

šautuvo storgaliu trenkė į nugarkaulį.
“Oi! viešpatie, išgelbėk!” suvaitojo senelė.
“Koks tau perkūnų viešpats?” lenkiškai pra

kalbėjo piktadaris.. “Atiduok pinigus!”
Kiti niekšai kaitino skauradą ant ugnies. 

Kada skaurada pasidarė raudona, piktadriai 
priėjo prie senelės ir tarė: , ,

“Dabar gal šnekėsi, ką?” ir prispaudė įkai
tusią skauradą prie basų padų. . Senelė ne- 
pakęsdama skausmų surinko visas spėkas— 
bandė nusikratyti...’ bet jie tvirtai ląikė, ją 
prispaudę prie lovos.

Matydami, kad nieko neišgaus iš senelės, 
piktadariai ėmėsi darbo: jie iškniso visus [kam
pus, plyšius, spintas ir kitus galus. Kitas, 
pasistatęs suolelį viduryj aslos, šniukštinėjo 
palubėj.

“Pinigai! Pinigai!” rusiškai suriko piktada
rys, traukdamas bundulėlį iš po balkio.

“Kiek?” užklausė kitas.
“Nesvarbu,” atrišo bundulėlį. “Auksiniai!

Auksas! Keturiasdešimts rublių.”
“O kaip su ja?”
“Palik.”
“Įvaryk krūtinėn peilį.”
“Pastips ir taip.”
Kada Kazys grįžo su žandarais, tai visas 

vienkiemis buvo paskendęs liepsnoje.
žandarai bailiai pradėjo šaudyti vienkiemio . 

link, bet bijojo rimtai atakuoti piktadarius. 
Tiktai Kazys drąsiai įšliaužė į vienkiemį ir 
paspėjo nukauti porą piktadarių.

Greitu laiku senutė tapo nuvežta į ligoninę, 
o piktadarius žandarai nufotografavo ir pu* 
šinėlyje ant kalnelio pakavojo.

Po kiek laiko senelė pasveiko ir grįžo narnoj 
bet namų nebuvo. Toj vietoj, kur stovėjo , 
vienkiemis, rado tik pelenus... \ •

SUDARYKIME DARBININKIŠKĄ .! 
VADOVYBĘ SLA ORGANIZACIJOJ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) :

J; K.;Mažiukna “Naujienose’’ įdaryti gražų chorą No. gidėj. |
kelia į padanges ‘lietuvių’ bal- į Linkime gražių pasekmių.
suotbjų lygą.” Koks tikslas tos 
lygos? Nugi paremti kai kurius 
republikonų arba demokratų 
kandidątus. “Lyga” pasirink
sianti 'iš ’ visų geriausius kan
didatus. Pamatysite tuojaus, 
kokius jinai pasirinks. Fašis
tas Pivoriūnas ir socialfašistas 
Mažiūkna, suėję į bendrą fron
tą,, greitai rengiasi pasiūlyti 
“bendra tikietą.” 

■ i ■ 1 i
Kuomet loki žmonės

vauja tą lygą, aišku, lietuviams 
darbininkams nebus iš’ jos nau
dos.

(Tąsa 5-tam puslapyj)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

vado-

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 8 dieną rugsėjo-September, 
7:30 vakare; 180 New York Avė.

Draugūs, atsilankykite, nes bus 
diskusijos ALDLD ir LDSA vienybes 
klausime. Todėl kviečiame ir drau
gus ant šio labai svarbaus susirinki
mo.

K. Stelmokiene 
(211-213)

Org.

DETROIT, MICH. ’
APLA 47-Ms' kp. sjsi-.

rinkimas bus ;sekmadįęry ' 10 p. rug
sėjo, 2 vai. po pietų, Draugijų sve
tainėje, 3600 W. Vernon Highway ir 
25 gatves.

Būtinai visi nariai dalyvaukite su
sirinkime, neę yra daugelis labai 
svarbių klausimų del visų narių ir 
organizacijos geroves. Ir sykiu tu
rėsim apkalbėti kaip tinkamiaus pri
sirengti prie naujų narių rekrutavi- 
mo vajaus laike .

Sekr. V. A. Norkus.
(211-212)

> M. Gurevičius, miręs liepos 
25; negavo vietos •i tautiškoj 
Jurgio bažnyčioj, nežiūrint to, 
kad jis buvo organizatorius < ir 
tvėrėjas tos bažnyčios. Mat 
jis prieš mirtį buvo bedarbis ir 
biednasj Kunigui Vypartui 

i bįednas žmogus, visai - neapeina, 
todėl jis uždarė Gurevičiui, savo 
bažnyčios duris. Kas kita, jei
gu jis būtų buvęs turtingas.

Tai koks čia dabar skirtumas 
tarp romiškos ir tautiškos baž
nyčios. Abeji kunigai žiūri 
tiktai dolerio. Jiems darbinin
kų reikalai neapeina.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Pikniko Rengėjų Atydai
“Laisves” pikniko komisija, busų 

komisija ir kapitonai, visų mūsų 
organizacijų nariai ir visi tie, kurie 

.dirbot del ‘Laisvės” pikniko, susirin
kit ateinantį pirmadienį 11 d. rugsė
jo, 995 N. 5th St'., vzfl. vak.

Suneškit tikietus ir viską. Sus- 
skaitliuokit iš kalno viską. Ateinan
tį sekmadienį, 10 d. rugsėjo, įvyks 
LDS 5-tos kuopos išvažiavimas į i yj 
Burlholme Park. Visi 'draugai susi- 

i neškit bilas įplaukų ir išplaukti dė
lei “Laisvės” atsibuvusio pikniko. 
Čia galėsime sutvarkyti viską, tai 
ant rytojaus bus lengviau; 'greičiau 
galėsime padaryti draugams prane-

; Šimą.

Drg. Sasnauskienė ir 
Urmonas dabar vieši 
burghe ir darbuojasi moterų ir 
jaunuolių reikalais, šaukiama 
susirinkimai ir rengiama pra
kalbos. Sudarytas platus vei- i 
kimo programas.

Jaunuoliai jau rengiasi %£U- •

Pitts-

Komisijos Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas į Burlholme Parką 

LDS 5 kuopos rengia draugišką iš- 
| važiavimą į Burlholme parką atei- 
j nantį sekmadieni, 10 d. rugsėjo. Visų 
j prašome atsilankyti ir praleisti lai
ką ant tyro oro. Bus keletas laimė
jimų .del jaunuolių.

Kviečia Komisija.
(211-213)

!cija, remtų vedamą Amerikos darbininkų 
kovą už įvedimą sociales ir bedarbių aj>: 
draudos kapitalistų ir valdžios, lėšomis, u!

Tik sudarę bendrą, visų SLA narių daf4i 
bininkų vadovybę galėsime sulaikyti orgą-j 
nizaciją nuo smukimo nariais, galėsime 
gauti daugiau narių, galėsime pravesti taų- 
pingumą ir apsisaugoti nuo duoklių pakėf 
limo, kas mūsų, organizacijai gręsia prie j 
dabartinės ponų vadovybės.

Stokime visi į darbą, kad apsaugoti savo 
organizaciją nuo smukimo, kad padaryti ; 
SLA tikrai darbininkiška organizacija. : i

SLA Narių Darbininkų Komitetas.

PITTSBURGHO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
Visiems Korespondentams

Ikišiol Pittsburgho ir Apie
linkės žinios buvo nereguliariai 
talpinamos abiejuose mūsų dien-' 
ramčiuose. , Beveik, kasdieną jų j 
būdavo, bet daugiausia išm$--‘

sas žinias sekamu vardu ir ad
resu :

Pittsburgho ir Apielinkės
.žinios, w

1335 Medley St.,
. . 7 N. Š. ^Pittsburgh,

laiko savo susirinkimus 1335 
Medley St., kiekvieno ketvirta
dienio vakarą. Kviečiami visi 
dalyvauti.

Pa.

-- , — J ------------- ---------------------------------------------- --------------------'-------.

tytos, ne prid 'vietos surinktos. Po Miestą Pasidairius
Dabar prieita prie išvados, 
jogei daug geriau turėti vieną

'itts-

' sRutyklai -arba bi kokiam kitam ama 
tui. Vieta gera, arti Main St. Ran 
da :labai į|ig| JKiIejpkites šluoj

A. Valinčius, 9 William 
ton, Pa.

(211-213)

visų

tuno
Pelnas nuo šio pikniko yra

Progra-

' PHILADELPHIA,
Komunistų Partijos 14 

kaktuvių minėjimas įvyks 
8 d., 8 vai. vakare, Labor 
810 Locuste St. Kalbės Earl Brow- | , 
der. i 
Reed Kliubas duos special? progra
mą. Visi darbininkai kviečiami daly
vauti.

PA. 
metų su- 

rugsėjo 1

5 SCRANTON, PA.
Ateinantį nedėldienį įvyks iš 

didžiausias piknikas, kurį te 
ALDLD 12-tas Apskritys, ant 1 
farmos.
skiriamas Daily Workeriui.
moję dalyvaus ir Wilkes Barre Aido 
Choras su savo gražiom dainelėm; 
apart to, bus visokių žaislų, skanių 
užkandžių ir gėrimų. Įsitėmykite, 
jog įvyks nedėliojo 10 d. Sept, ir visi

Tnofitj.fp 1 būkite šiame parengime. *
tnsuLute, ; KELrodiS: U miesto draugai ga* 

oiusli. ol. ixciiiji ft xu.iii I Ii paimti “23 School busą” ir važiuo-
Damuos Lyros Choras ir John | .< IT „ ’. , .1ZI. . j . , trik) galui i 109 Hollow Ave (pikni-

(211-12)<
PHILADELPHIA, PA 

PHILADELPHIA, ’ f»A.
Choras laikys savo susirinkimą rug
sėjo 11, 8 vai. vakare, 995 .N. 5th ; 
Str. Visi choristai turėtų Susidomėti j 
chėro rdikdlais, nes mes trUputį at- , 
silikę; nuo kitų kolonijų, todėl šis su- į

, ko vieta). Bušui sustojus yra kelu- 
kas po piešinei, kuris veda i pikniką, 
bet jau ten bus girdėt orkestro"bal
sai, kuri pradės griežt nuo 12 vai.

I dieną ir linksmins svečius iki vėlu
mos

: Lyros
nakčia. Visus širdingai užkvie-

Rengėjai.
(211-213)

GREAT NECK, N. Y.
......... .......... „ , .   A.L.D.L.D. 72 kp. susirinkimas 

sirinkimas turės nustatyt sau kvotą i )vyks ketvirtadienį. Rugsėjo 7, 1933, 
gavimui narių ir pradėti organizaty- Į ?;30 vai. vakare, pas draugus-Rlas- 
vį darbą. Todėl visi draugai-gės tauškus, 11 Orchard St- Visi nariai 
būtinai būkite prisirengę su ’ gerais 
sumanymais, taipgi nepamirškite sa- 

i vo “Raudonoji Mik.” rašykite apie 
choro vajų, ir kitus choro reikalus.

atsilankykite, taipgi ir tie, kurie dar 
neužsimokėję duokles ateikite užsi
mokėti. Bus ir kitų svarbų dalykų 
aptarti.

Org. F. B.
HARTFORD, CONN.

Parengimas pasitikimui jaunuolių, 
kurie sugrįžo iš Marksizmo mokyklos 
įvyks subatos vakare Sept. 9-tą d., 
59 Park St., 7:30 vai. vakare. Jau- > 
nuoliai išduos raportą iš to, ką jie f 
patyrė ir 
Hartfordo lietuviai 
girsti

įgyjo mokykloje.
atsilankykite 

svarbių dalykų.
(211-212)

PITTSTON, PA.
Pasirandavoja krautuvukė tinkama 

siuvėjui, Čeverykų taisytojui, barzda

PHILADELPHIA, PA.
LDS Youth branch will hold a ** 

very important' 'meeting Thursday 
Sept. 7, 1933 at 995 N. 5th St. This 

yjsj i meeting is the next to the last du-
I ring the LDS drive. Bring a list of
I the prospective members, upon whom 
į a final effort will be .concentrated.
! This last drive, to a great extent, 
I determines the success of the Phila.
I LDS Let’s make this męętfng a busy
Į one.

Pres.

DIDELIS ŪKININKU PIKNIKAS
, F 4-t1 >

į

i 1:1 RENGIA ' A. L. D. L. D. 225., KUObA, ŠOUTįBURYj jdoNN.į į I

Nedėlioj, 10 Rugsėjo-September,1933 
ANT J. IVANAUSKO ŪKĖS SOUTHFORD W

i >

į ‘ ? ? ■)

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTE. ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

į Dabartinis majoras Herron 
i dangstosi avies kailiu. Jisai 
landžioja po darbininkų ap
gyventas vietas, po kliubus ! ir 
nuduoda esąs darbininkų pi’ię* 
telius. T-okiu būdu jisai maiįib 
rinkimne laimuti (

1 * • • { I \ i p GBet kas nežino jo artimų .sah*

> Rugpj. 29 moterys ir vaikai 
; miesto ’

kųs. Bedarbių taryboms pasi-
sykį. į savaitę; if; prie vfetbs kbdvq jųžpuplę miesto virsinin- rinkimus laimėti. ti h- 
sutalpintas, taip kaip '“Vilny’’ Ąųs. Bedarbių taryboms pasi- '___ __________

L ' žinios.' Nųsi- darbavųs surengta miesto rotu-1 tikiu su Coyne mašiną, ’bilįJ- 
tarta kiekvieną ketvirtadienį! žėj moterų ir vaikų demopstra- į nieriaUą Meliono .kęritroliuoją-

--turėti Pittsburgho ir- Apielin- 
lyHcės • - Žnrių • Skyrių dienrašty

“Laisvėj.”
*; Rugjjį 3P d. ldic(oj jau buvo 

tasai skyrius, nors dar nepil-
-• -nai sutvarkytais. Bet dabar jis
a bus geriau sutvarkytas ir regu- 

bariai pasirodys. * Tiktai visi

1 turime pasidarbuoti, kad jį ge- 
Jriau sutvarkius, kad suteikus 
geriausių žinių iš dirbtuvių, iš 
jdraugijinio veikimo, apie dar
bininkų kovas ir tt. šitas sky-

* rius turi but atspindis mūsų 
veikimo Pittsburgho apielinkėj.

Visi korespondentai tuojaus 
'už darbo. Rinkite žinias ir lai-

I ku* jarf prisiųškite. Siųskite vi-

1 Ą

t r * i . • • ’ | I • •telpa Detroito žinios. Nųsi-

cija. Reikalauta
drapanų, apavų, atsidarius mo-! mk 
kykloms šiltų valgių. Ponai 
visaip kraipėsi, bet galų gale, 
prie sienos prispirti, sutiko jų 
reikalavimus patenkinti.

Tai ką reiškia organizacija 
ir planingas veikimas! Tai ką 
reiškia moterų ir vaikų ko- Melionu 
vingumas!

Į nieriau^ Meliono kontroliuoia;- 
vaikučiams I ma> įas ^ar g-aJi patikėti juQ- 

..... Herron yra Meliono tir- 
nasįir jis darbuojasi, kad den
giau apiplėšus darbininkus nau
dai savo boso.

No. Sides bedarbių taryba ir
gi rengiasi prie panašios demon- 
stracijosi Tariamasi su kito* 
mis organizacijomis, kad dau
giau bedarbių ir dirbančiųjų 
įtraukus. Tuojaus bus paskelb
ta visas demonstracijos planas.

Nd. Sides bedarbių taryba

Kiti republikonų kąndidatąi 
‘irgi turi artimus santikius su 
___ __ i. Mat tasai Pittsburgh© 
caras nerizikuoja. Jeigu Her
ron pralaimi, tai jis turi kitus 
i eilės ginančius jo reikalus.

. Kąi kuri(e< .demokrątų kandi
datai, sakoma, irgi geruose san- 
tikiuose su ponu Melionu. Dar
bininkams kito išėjimo nėra, 
kaip tik balsubti už savo kan
didatus, Komunistų Partijos 
kandidatus. > ' ,

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižausko

Kalbės P. BUKNYS, “Laisvės” Adm. iš Brooklyno, ir V. J. VALAITIS iš New Britaino, ir du ame-
' • I ’ ’ ‘ * * *rikonai kalbėtojai.

Bus šviežių, farmersko stiliaus, valgių ir obuolių saidės. Kviečiame visos apielinkės publiką daly
vauti šiame parengime.

DIRECTIONS: Ride down the Seymour State Road to the South ford Grocery Store and turn to your left. Riding a short way, 
turn to your right and there is the picnic. From Southbury ride to the mentioned Southford Store, turn to your right and riding a 
^hort.way, turn to your right agaiji and there is the picnic. x \



PITTSBURGHO ir AP1EUNKES ŽINIOS

teritorijoj galima išauklėti gana dirbo

Lietuvių Balsuotojų Lyga

ALDLD Narys

ALDLD 33 Kuopa Snaudžia žiukna

darbiams?

didelę organizaciją.
kia padirbėti.

ALDLD 33 Kp. Narys.

susirinko.
Draugai neturėtų pasiduoti 

miegui, bet turėtų stoti į darbą 
ir budavoti organizaciją. Soho

liktai iei- sav0 ^arais važinėdavo pas vi

tinai apsnūdo. Nariai nesusi-1 me dalyvavo apie 25 lietuviai. I 
renka Į susirinkimus ir tokiu: Ir tų tik mažuma tebuvo dar. I 
būdu neprisideda prie reikiamo I 
darbo.
bandė sušaukti tos kuopos susi-

LD 33 kuopa šiuo laiku pusė-

“Činaiu- Kiti drlaugai, kurie dalyvavo| vesti prie balsavimo

(Tąsa iš 4-to pusi)

ALDLD 111 Kuopa Pradeda 
Veikti

S. S. PITTSBURGH, Pa.— 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 111 kuo
pa, susiorganizavusi rugpj. 2 
d., turėjo antrą susirinkimą 
rugpj. 31. Vienas naujas na
rys prisirašė. Tokiu būdu per 
šį mėnesį prisirašė aštuoni 

gjnauji nariai. Draugai taipgi 
pasižadėjo daugiau pasidarbuo
ti gavimui naujų narių.

Nusitarta skaitlingai daly vau- j Jgg MlGOS
ti Sasnauskienės "ir Urmono Į _____
StakaTaZ i'TXrta ptaid^r-' Ren«ia Di*^ 
bt taipgi nusitarta pasidar Lietuvių Darbininkų Bal- 
buot jaunuolių organizavimu ir. . ’ . Grafterius
siuntimu j konferencijų rugs, j sus uz nuus klanelius. 

^0. Draugai sakė, kad ir delei i Iki šiol labai sekėsi lietuvius

budelėš. 
Jeigu dabartinė miesto admi
nistracija su jumis, kaipo indi
vidualiais, pirmiaus nekoopera
vo, jūs veikiausia už “nau
jus” republikonus pasisąkysite 
už tuos, kurie yra taip pat ly
gūs darbininkų priešai, kaip ir 
tie, kurie 'dabar miesto rotušėje 
sėdi.

Draugai ir 
! ninkai! Mes 

programas ir kad darbininkai j sergs<:inJ JUS’ 
patys turės progą j 
kuriuos kandidatus jie rems 
miesto ir “kauntės” 

sus pažįstamus rinkdami bal- 'se- ♦ Jei tai nebuvo 
suotojus, kad jie eitų už tą, j blofas arba demagogija, tai mes, | 
kurio vienas ar 1----- --------- -
arba manydavo, kad šiek tiek paskirtumėte mum dieną,----
“koncesijų” galėtų gauti nuo mūsų kandidatai bedarbiai ir; kapūžihstų ntstovarhs. Įsitėmy- 
kokio nors grafterio. Visose darbininkai turėtų lygią progą jkite, už ką tie “galvos” laiky- 
kolonijose tik kelios atskiros 
ypatos pasitraukdavo po 25-50, 
ir kartais net iki šimto darbi
ninkų, kuriems jie diktavo, kaip 
reikia balsuoti laike rinkimų.

Visi tie “šulai” ir 
ninkai” tos organizacijos, kuri t°je (korporacijoj, turėtų apie 
sakosi turinti apie 500 lietuvių, Įtai Para§ytk
tapo išrinkti susirinkime, kuria- Kuriuos Kandidatus Jie Ma

no Remti
—ininkai. Tos Lygos viršūnėse’ Ponas Mažiukna atvirai pa- 

Ketvirtas- Apskritys!yra ponas Mažiukna, Pivoriu-;®ak® susįrinkime, kad Lygos! 
_ . nas, Rūkas ir dar keletas kitų 'nariai turės" progą išgirsti visų

rinkimą rugp. 30, vėl niekas ne- politikierių, kurie nuo dešimties Partijų kandidatus. Kad jiems 
metų atgal bandė gauti “reko- bl,s surengta vakarėliai, ku- 
gnišin” tarpe amerikonų bur-' riuose jie galės išdėstyti savoj 
žujų politikierių. Kaip nesise
kė, tai nesisekė. Jie visi su- 

. Ant “election day”

draugės darbi- 
komunistai per- 
Jūs nieko gero 

nubalsuoti | ne£?ausite nuo šios “balsuotojų 
lygos” Northsaidės “galvų,” 

rinkimuo- jie Patys save vadinasi, 
vien tik Pamatysite, kad ' jie' faitubjasi

I iki galo, o neduos komuhistam- 
kitas norėdavo i komunistai, prašome viešai; kad j darbininkam išaiškinti savo 

k-id i Pr°gramą, kaip kad duos bosų ir

Beeinant toliau ta pačia 
Kiekvienas gatve’ prieina d,ailiai paai?'

dęs jaunas vyrukas ir pakiša 
man paveikslą, rėmuose įdėtą, 
ir sako: “pirk”, Aš pažiūriu 
ir klausiu: “o kas jis toks/’ 
Gaunu atsakymą: “Tai darbi
ninkų draugas Mr.r Roosevel
tas.” Pasakiau jam: “eik tu 
su juom j peklą, jis nėr jokis 
mano draugas.” Tai tik pasi
spaudę kaip margis uodegą ir 
nuėjo savais keliais.

•Spaudos pikniko kiek pasidar- darbininkus mulkinti įvairiems 1 Nė jokis politišinas jų nepai-
- ... ' t • •• ’• . i • — TA _ 1  J „ - _ ‘X —1

JU 
išdėstyti savo platformą. Mes ! s^s- Išgirskite visų partijų pro- 1 
sakome, kad mūsų kandidatai j 8'rama h* pamatysite, kad Ko- L__
arba jų atstovai yra prisirengę munistų Partijos kandidatai yra njnk‘ų 
ir debatuoti su bile buržuazinės ' tautų darbininkų remtini.

išdėstyti savo platformą. Mes ; s> Išgirskite visų partijų pro-

buosią. Išrinkta komitetas su- reakcionieriams ir tūliems biz-, sė. Dabar jau išdirbo kitą pla- 
radimui pastovios vietos susi- nieriams. Jie kaip tik išmano, ną. Dabar jie sumanė susivie- 
rinkimams laikyti. j viską daro, kad tik dasigauti. nyti ir traukti vežimą kartu.

Sekantis susirinkimas bus daucriaus nublikaciios. kad dar- Mes visi Pittsburghe žinome 
rugs. 14, pas d. vaina^uj,, 
1930 Carson St. Visi nariarj kad 
kviečiami dalyvauti ir naujų, ir sau pelną pasidarius, 
atsivesti. ■ ;j Paskutinį “p—1;” -

j tai “Lietuvių Balsuotojų Lygą.
''Ir kam ta “lyga” tarnaus? Ar j kad-nesutiko su Pivorunu, šim-

I ji taip elgsis, kai ponas Ma- kus niekad nesutikdavo su Ma- 
i išsireiškė pereitame su- žiukna’ arba Ruku.

sirinkime? Ar kokios naudos faitai taip ėjo, taip ir ėjo nuo j
PITTSBURGH, Pa. — ALD jinai atneš darbininkams ir be- senų laikų, dar kada buvo lie-, prieš pat tvėrimą turėjote savo 

tuvių korporacija North Sidėje.! nusistatymą už ką darbininkus

bus daugiaus publikacijos, kad dar- Mes visi Pittsburghe 
Varnagirį,, bininkus patraukti į savo pusę, praeitį tokių ypatų, kaip Ma

juos išnaudojus daugiaus žiukna, Pivorunas, Rūkas. Mes 
‘‘ . i visi žinome, kaip jie užvydė-

perlą” išmislino, darni vienas kitam plaukus ro
vė nuo galvos. Mažiukna nie-

J. Urmonas, LietiNių ’Jau-J užeiti ant laiptų. O ; žinoma 
nuolių Komiteto Sekretorius i|* kam: Tai bedarbiui paprašyti 
“Laisvės” angliško skyriaus šmotuko duonos, 
redaktorius.

DISKUSIJOS:
atsilankęs galės išsireikšti sa
vo mintis.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Moterys, jaunuoliai ir vyrai, 
dirbantieji- ir bedarbiai. Bus 
kalbama apie moterų, jaunuo
lių ir abelnai darbininkų rei
kalus.

Šitą platų susirinkimą šau
kia Amerikos Lietuvių Darbi-1 
ninku Literatūros Draugijos 
33 ir 111 kuopos. Ypatingai 
ragina tų abiejų kuopų narius 
ne tik dalyvauti, bet pasidar- apsidžiaugė su nauju ^lum. 
buoti, kad dalyvautą ir nepri-; jau išėję, iš saliūno į gatvę 
klausomų prie šių organiząci-! dairosi, kada reikės užrakinti 

.Padarykime šitą Pjątų; su-, d,uris ir pabučiuoti tą, mėlyną 
sirihKimą visais atžvilgiais Roosevelto arelį, ir eįti kur 
sėkmingu ir naudingu darbi- kojos neša ir alęys veda. Jau 

į reikalams. Kalbėtojai sak0 negalima padaryti , pra
gyvenimas. Reikia renda už
simokėti, o da vieną kitą dar
bininką užlaikyti. Ir kai šilta, 
tai vienas kitas užeina troš
kulį nuraminti. O kaip atvės, 
tai tik pačiam su darbinin
kais prisieis jį girkšnoti.

Pirma buvo vienas kitas 
restaurantėlis. Tai bedarbiai 
gavę penktuką ar dešimtuką 
galėdavo nusipirkti kokios zu- 
pės užvalgyti. Bet dabar jau 
negauna už tą praisą, reikia 
mokęti 15—20 centų. Tai to- 
kis pono Roosevelto “mielašir- 

i dingumas” ant skurdžių be- 
■ darbių.

Jau nekurie ir sąliūnininkai 
nauju ftlum.

ir eiti kur

reikalams, j
] ir debatuoti su bile buržuazinės ! tautų, darbininkų remtini. gerj įr pirmu kartu čia pasiro- 
, partijos kandidatais priešais! Balsuokite už tuos kandida-': su say0 kalbomis SVarbiais
Ivisą publiką, kad darodžius i ^tis, kurie atneštų naudos dar- j ]<]ausimais.
jkokį skirtumą mes turime nuo bininkų klasei, o ne keliems in-1 Kviečia Visus Komitetas, 
buržuazinių partijų. Jei tai . dividualams.
sutiks Lietuvių Balsuotojų Ly
gos komitetas, tai mes nebe-1
vadinsime jus demagogais. Jei' -. . . ..
jūs to neišpildysite, tai visuox LietllVlŲ JaUHUOlllJ
menes ir darbininkų tarpe pa- KonfcrdlCllB

l liekate melagiais. Jūs rugpjū- J
| čio mėnesio 31 d. Sūnų Lietu

-vos Draugijos Svetainėje pasa-
i kėtė, kad taip darysite, dabar 

. . pildykite.Jie visi i
Mūsų nuomonė yra, kad jūs

J. Urmonas.

Pittsuburghas ir Apielinkė
Čia atvažiuoja lietuviškų 

ūkininkų, kurie da nesenai
• j pirkę ūkės ir prisiauginę dar- 

Darb. |žovių atvežta į miestą ant 
, šau- pardavimo. Užkalbinus neku- 

lietuvių irį, “kaip einasi, ar užderėjo 
. Prasi-1 daržovės, javai”, gauni atsa-, 
Kviečia-j kymą: “Užaugo, bet neturime | 

> Pitts- kur jų padėti. Miesto žmonės ;

DARBININKIŠKOS PISZMIK AC 
SPAUDOS NAUDAI r i IV1 N1IX. A0

*• i.
r > * j • ’ 4 s. A T v- ; < y į * . S f ■ y $

Nedelioje, 17 Rugsejo-Septeitiber, 1933
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS LIET. DARB. ORGANIZACIJOS

CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN.

Rugsėjo 10, Liet. 
Kliube, 1335 Medley St 
kiama labai svarbi 
jaunuolių konferencija, 
dės 1 vai. po pietų. 1 

Imi jaunuoliti iš visos Pitts
burgh© apielinkės.

Drg. J. Urmonas, Naciona- 
•lio Lietuvių Jaunuolių Komite
to sekretorius ir “Laisvės” an
gliško skyriaus redaktorius, 
dalyvaus konferencijoj ir duos 
platų raportą apie jaunuolių 
veikimą. Po tam seks disku
sijos ir priėmimas veikimo 
programos. ' Pittsburghe apie- 

’linkės komitetas bus 'išrinktas.,
Po konferencijai jaunuoliai 

turės toj pačioj vietoj drau
gišką vakarėlį?. Kviečiami, da
lyvauti ir suaugusieji,‘ visi. Tie 
tėvai, kurie 'furit jaunuolius, 
raginkit' juos dalyvauti konfe
rencijoj' ir-'taipgi vakarėlyj. 
Svečių jaunuolių bus ■ ir iš kitų ūkininkam .liepia pūstą žemę 
miestų, kaip tai iš Washing- laikyti, nieko nesėti, 
tono, New Kensingtono, Wil-’j 
merdingo, East - Pitsšburgho, 
Courtnės, Finleyville.

Jaunuolis.

kur jų padėti, 
neturi pinigų, tad atvežęs nors 
už dyką atiduok.”

Pasakoja; kad dabar ponas 
Rooseveltas išleido savo agen
tus po farmas ir jie varo agi
taciją, kad ūkininkai nesėtų i 
daug kviečių. Jei kuris sėja j

Nuo Krosnos Cilto

IŠ LIETUVOS t

Kretingos apskričio, Dar-
100 bušelių, tai dabar neturi • bėnų valsčiaus Impilžties pi- 
daugiau sėti kaip tik 60 bu- ]įakal je archeo.

mažai turėsite, tai bus bran- l°ginis tyrinėjimas. j 
gūs.” ' * b ~~ 

Tai sakau, kai jūs bus žemė T • , . '♦ ,..... . . L. . . i Lietuvoje šiuo tarpu yra

<

Pradžia
11 vai.
Išryto

Tesisiki
Volai

rginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y.

šokiams
Drg. Sasnauskienės 
Prakalbų Maršrutas

Gera
MuziKa
■ V Ml V >is Sesių
Kavalky

Draugė K. B. K AROSIENE Sakys Prakalbą Dienos Klausimais

Draugai Conn. Valstijos Lietuviai Darbininkai!
Į •_ . ■ ‘ i
Visi žinome, kad mums labai yra reikalinga darbininkiški laikraščiai—spauda. Tat 

visi supraskime, jog nuo mūsų pačių priklauso tos-spaudos pasilaikymas. Masiniai 
dalyvaukime šiame piknike ir tuomi paremkime savo spaudą materialiai.

Programoje dalyvaus Brooklyno Merginų Sekstetas, kuris savo puikiu dainavimu 
ir vaidinimu yra pagarsėjęs visoje Amerikoje. Taipgi dalyvaus visi Comp valstijos 
chorai su naujausiomis dainomis.

\ . »

Įsitėmykite tai, jog šiame parke pastogės yra ant 5,000 -žmonių. Kad ir kažin 
kaip lytų, piknikas vistiek įvyks. ' —

t Kviečia RENGĖJAI.

tuščia, tai Rooseveltas jums at
varys bedarbius ant ganevoš. 
Tai matom;’ kaįp Roosęvelfa^ 
blofina darbininkus. Vieniem 
sako, kad bus daug darbų, o

6,020 mokytojų^ iš kurių yra 
4,313 pradžios mokyklų mo
kytojai. Mokinių esą apie 
300,000. ji,,. i

Viena gatve eiųu, kur gyve
na šimtaprocentiniai ameriko-

Sovietų Sąjunga .padarė 
sutartį su Frenkelio odų fa
briku delei eksportavimo iš 
Lietuvos odų. Nepaskelbta,liai, tai languose stovi mėlyni in t pančiu ui,

’areliai, o prie durų pakabiu- j kiek tų odų Sovietai yra ūž
ta iškaba, kad nevalia niekam pirkę.

Drg. S. Sasnauskienės, L.D. 
iS.A. Centro sekretorė ir “Dar
bininkės” redaktorė, iš New 
Yorko, jau Pittsburghe ir kal
bės sektinose vietose:

Rugsėjo 9, LMD. svet., 142\ 
Orr St., Sohd-—Pittsburgh.' 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Rugsėjo 10, Mainįerių Sve
tainėj, Courtney-New Eagle, 
i Pa.

Rugsėjo 
' Draugijos 
. Pa., 8 vai.

Rugsėjo
Draugijos
Avė., N. Sidėj.

i Rugsėjo 15, APLA 3 k. sve
tainėj, Carnegie,'Pa.

! Rugsėjo 17, Washington, 
Pa.

Rugsėjo 18, APLA 9 ' kp. 
svet.,'New Kensington, Pal 

L Apart jos kai kuriose vieto- 
’se kalbės ir d. J. Urmonas 
jaunuolių reikalais. Rengki- 
mės gerai prie prakalbų. '

Komitetas.

13, Lietuvos Sūnų 
svet., Wilmerding, 
vakare.

14* Liet. Sūnų 
svet., 818 Belmont

Sūnų

Sasnauskienė ir Urmonasj 
Kalbės Soho Dalyj Rugs. 9 
Dieną

Šaukiamas Labai Svarbus 
Susirinkimas

Subatoj, rugsėjo 9 d.; pra-j 
džia 7 :30 vai. vakare, L.M.D. 
svetainėj, 142 Orr St., Soho.
. KALBĖS: S. JSasnauskienč, 

LDSA Centro sekretorė ir 
“Darbininkės” redaktorė.
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Dr. Theodore Conklin
iš lyto iki 9 vai. vakare.

<>

<

„_______ ____  _____ „„ ____ „____ Mes
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums.'

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Laisniuotas Graborius

<♦)

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso-valandos: nuo 9 vai.
i i i Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
Š94-398 Broadway, 331-335 Division Ave„ Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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
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Šeštas Puslapis Ketvirtad., Rugs. 7,

PRAKALBOS APIELABAI SVARBIOS
PARTIJĄ IR LIETUVA

KLASTINGI ĘALSUęTOJAl

BROOKLYN/’—- Deftidkrą-

“Daily Worker” Kaipo 
Darbininko Mokytojas

Komunistų Kandidatas j Ma
jorus Darbuojasi Streikuose

NEW YORK.—Tik mėnuo j BROOKLYN. — Trečiadie- 
atgal pakliuvo “Daily Wor-(nio rytą, komunistų kandida- 
ker” į rankas negrui namų j tas į miesto majorus, drg. Ro- 
džianitoriui J. L. Harrisui, bu-j bert Minor vadovavo demon- 
vusiam per ilgus metus demo- Jstracijai streiko pikietų prieš 
kratų rėmėjui. Dabar jis ra-J Progressivę Stalų Kompaniją, 
šo> tfad balsuos už Komunistų 95th St. ir Ditmas Avė. 
Partijos kandidatus ir platfor-J Niekam nei galvon negalė- 
mą ateinančiuose rinkimuose, .tų ateiti, kad tokiais darbais 
Jis atranda, jog Komunistų užsiimtų republikonų, 
Partija yra vienatinė, kuri tėi- kratų bei “i 
singai kovoja už negrų ir abel- kandidatai, kaip kad O’Brien, 
nai darbininkų reikalus, 

šis pavyzdys rodo,

Sekantį pirmadienį, rugsėjo 
mėn. 11 dieną, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks labai svarbios 
prakalbos. Kalbės: R. Miza- 
ra, P. šolomskas, nesenai su
grįžęs iš Li.etuvos,. . ir vienas 
jaunuolis kalbėtojas, kurio 
vardą tuoj paskelbsime.

R. Mizara kalbės apie Jun
gtinių Valstijų Komunistų 
Partijos istoriją, jos vaidmenį 
ir kitus dalykus, surištus su 
14-kinėmis Kompartijos su
kaktuvėmis. i

P. šolomskas pasako? savo 
patirtus įspūdžius Lietuvoj, 
kurioj jis, išgyveno virš metus 
laiko. ' ' ' ' . i ''

Jaunuolis kalbėtojas dėstys 
dalykus, surištus su bėgamais 
mūsų į judėjimą * reikalais ir 
iapie jaunuolius.

Todėl visi kviečiami daly
vauti

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
veltui.- <•

demo-
nepriklausomtjjų”

Kostumeriškų Kriaučių 
Streikas Jau Prasidėjo

Ex-Majoro Brolėnas Krimiha 
lis Merginos Užpuolikas

LaGuardia ir kt. Šie tegali 
kaip vadovauti tik žygiams prieš 

svarbu yra darbininkui įteikti j darbininkus, o ne už darbinin- 
“Daily Workerj” bei kitą ko-Įkus. 
munistinės spaudos organą.

■ NEW YORK. — Nuo vakar 
ryto paskelbtas visuotinas 
streikas darbininkų dirbančių

Sovietai Laimingiausia 
Šalis Pasaulyje, Sako 

Rabino Wise Duktė

Minimos kompanijos darbi-1 k oštum eriškų drabužių šapose. 
nįnkai sustreikavo 5 savaitės (Patyrusioms darbininkams rei- 
atgal, kuomet buvo pavaryta! kalaujama pakelt alga iki $40 
iš darbo vienas jų draugas už 
tai, kad' jis “negana daug pa
daro.” Pirm streiko savaitinė 
darb. alga buvo nuo $6.90 
iki $18.00; dabar streikieriai, 
vadovybėje Industrinės Ra

per savaitę, o pusiau patyru
sioms iki $30. Vadovauja In
dustrinė Unija. 

I

NEW YORK.—Buvusio ma
joro Džimio Walkerio brolė
nas, Wm. 11. Walker areštuo
tas, kaip kriminalistas. Jis 
primušė merginą Margaret 
Shaw, kuri kovojo prieš jo už
puolimą turėti su ja lytiškus 
reikalus, kambaryj “spyky- 
zės” ant W. 59th St. Užpuoli
kas yra vedęs.

LDS 1-mos Kuopos Susirin- MIRTYS—LAIDOTUVĖS

rabino 
pat ap-

World-

- NEW YORK. — Sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos Justina Wise 
Tulin, duktė žymaus 
St. S. Wise. Ji taip 
lankė kitas šalis.

Pasikalbėjime su
Telegram” reporteriu (rugs. 
5) jinai pasakė, kad tai yra 
išmislas, būk Sovietų Sąjun
goj stokuoja duonos.

Jinai pareiškė, kad dabar 
Sovietų šalyje yra daugiau ir 
geresnės duobos, negu kada 
pirmiau. Kapitalistiniame pa
saulyje krikimas ir sumišimas, 
tęsė Justiną,—o Sovietų Są
junga “yra viltingiausia: vai
kai1 ten laimingi. . r 'darbinin
kai yra pasiliuosavę nuo . to 
rūpesčio-įtempimo, kurį rųątp- 
me šičia” (Amerikoje) ; “tai 
žmonės atsikratę baisenybės, 
pareinančios iš gyvenimo ne- 
užtikrinimo.” -

TD. Apsigynimo 17
Kuopos Išvažiavimas

;Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos išvažiavimas bus ateinan
ti. sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
Forest Parke. ’ Tai svarbus 
išvažiavimas.

Lietuviai darbininkai, ypač 
šiuo laiku, turėtų paremti 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą. ši organizacija turi 
šelpti šeimynas tų, kurių tė
vai randasi kalėjime už darbi
ninkų reikalus, o vaikučiai ne
turi ko valgyti, kenčia badą. 
Juos reikia aprūpinti maistu 
ir drabužiais ir kambariais. O 
tam reikia daug pinigų. Tuo 
pačiu kartu Tarptautinis Apsi
gynimas turi vesti ‘ daugybę 
teismiškų bylių, kad apgint 
mūsų draugus; kovotojus nuo 
kalėjimo, mirties bausmės, de
portavimų ir}ttl

} Tad 'skaitlingai atsilankyki
te* ir smagiai praleiskite girioj 
laiką.; «i »* - n< , - <

Vasara baigiasi ir gal šis iš
važiavimas bus paskutinis.

Jeigu tą dieną lytų; tai susi
rinkite 
kampe

į 1 ^‘Laisvės’’- * Svetainę, 
Lorimer ir Ten Eyck 
čia turėsime pąsilinks-

irimą.
Reng>mo Komisija.

Kukluksų Grūmojimas 
Komunistams

#Freeporte, L. I., apie#Freeporte, L. L, apie 1,000 
kukluksų, susirinko į mitingą, 
kur jų kalbėtojai grūmojo ko
munistus išnaikinti. Buvo alie
jum apipiltas kryžius ir už
degtas, kaipo ženklas jų karo 
prieš kojntinistus, negrus ir 
Žydus.

kandų Darbininkų Unijos, rei { kimaS Šiandien Vakare 
kalauja padvigubint algas. i ) Cosimo Facilla, 44 m. am

žiaus, 42 Varet St., mirė rug-
Drangai, 

lyvauti LDS 1-mos kp. susirin
kime, kuris įvyks šį ketvirta-1 
dienį vakare (
8 :00 vai. “Laisvės” svetainėj

Nežinia kodėl draugai nesu-.j 
sirenka skaitlingiaų. Dabar j ■ 
oras biskį atvėso ir svetainėje j 
netaip šilta sėdėti. Reikėtų j 
nors vieną susirinkimą skait
lingu padaryti.

Yra labai svarbu, kad visi 
“Liberatorį”, j nariai dalyvautų, nes ne visi 

kad Mooney pats sau panau-jžino, kaip kuopos dalykai sto-

Vėl Užpultas Negrų 
“Liberatorio” Redaktorius

NEW YORK. — Darbinin
kiško negrų laikraščio “Libe
ratorio” namo tarpduryje sek
madienį buvo apdaužytas jo 
redaktorius Cyril Briggs, 
užpuolė buvęs 
darbininkas Al. 
buvo jo kerštas 
paskelbimą per

Ji 
“Liberatorio” 
Mooney. Tai 
redaktoriui už

nepamirškite da- Wūčio. 31 d- K,ings Coun.ty
goninėj; palaidotas rugsėjo 5 
d. šv. Jono kampinėse. Laidoji- 

(i-ugsSjo'n ' kafp mo apeigomis rūpinosi grabo- 
rius Balias’ (BielaGskas).

jo pinigus, kurie ,buvo skiria- vi. Todėl ateikite visi. Kreip- į
mi nupirkt, štampų delei laik- kite biskį daugiau atydds į 
raščio . išsiuntinėjimo. Užpul-1 kuopos reikalus. , , _
tam redaktoriui subėgo talkon 
kaimynai, kurie toli nuvijo už
puoliką.

Kiek pirmiau buvo detekty
vai užpuolę ir 
Briggsą gatvėj, beeinant jam 
namo. Dabar negrai darbinin-

Plėšikai Siaučia Brooklyne
apkūlę drg.

BROOKLYN, N. Y.—Man, 
subatos vakare, apie 12 vai.

kai sudarė sargybą saugot u£§jus pas Ambrose, 65 Un-
“Liberatorio”’ įstaigą.

Miesto Valdžia vis dar 
Paleidinėja Darbininkus

ion Avė., atsigert stiklą alaus, 
pabaigus savo darbą,1 tuo- 
jaūs įėjo du vaikėzai, matyt 
italioniukai, ir užkomandavo- 

;jo: “get ‘em up” ir: “move in 
the back room.”

NEW YORK. — Antradienį , . f"
miesto valdyba paleido iš dar-' registerio išėmė apie $12 
bo dar 103 darbininkus; tai V’ iškratę mūsų visų kišenes, 
kad “taupyti iždą.” O mfes-į^avo apie $8-$10; išviso apie 
tiniai teisėjai, pav., gauna po i "20; tai neperdaugiausia, bet 
15 iki 17 tūkstančių dolerių j darbininkui yra ir tie labai 
algos per metus, bet miesto įvertinami; ribrs ir mažą suma, 
ponai * nereikalauja pataupyt Vet Jabai sunku ją sutaupyti, 
iždą teisėjų lėšomis, numušant' 
jiems algas.

Sulig NRA Areštavo 
34 Pikietninkus

BROOKLYN. — Antradienį 
po pietų buvo areštuota 20 
moterų ii* 14 vyrų streiko pi- 
kietuotojų prieš McCurrach 
kaklaraišių dirbtuvę, 1,873 
Eastern -Parkway. Fabrikante 
pasišaukė policiją, pasakė, 
kad cjirbtuveje įvesta NRA ir 
kad, girdi, “mano darbininkai 
patenkinti.” To ir užteko, 
kad atpleškėtų keli policijos 
vėžiniai ir areštuotų 34 pikiet
ninkus, kurie reikalavo įvest 
dirbykloj uniją. Kiekvienas iš 
jų laikomas po $500 parankos 
iki teismo.

SUSIRINK1MAI
i LAISVĖS BENDROVĖS 

DIREKTORIŲ ATYDAI
I

Laisvės bendrovės direkto-, 
irių susirinkimas įvyks sekantį! 
penktadienį,. Sept. 8-tą dieną, 
8 vai. vakare. Visi direkto- 

'riai dalyvaukite, nes yrą syar-, 
bių reikalų aptarimui- 

' .... ‘ - (211-2Į2)

SO. BROOKLYN, N- Y.
LDS 50 kuop.q? mėnesinis susirin

kimas įvyks 8 a. Sept., 8 vai. vakare, i 
Hanover Kliubc,-;738-—5th Avė., kam- į 
pas 24th St. Visi nariai dalyvauki- i 
te susirinkime ir užsimokėkite duok
les. Prisirengkite su naujais suma
nymais ir atsiveskite naujų narių į, 
susirinkimų prisirašymui. , |

’ , ’' ‘ . ■ 1 /Valdyba.
^210-212)

IŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA

Parsirandavoja fiornišiuoti kamba
riai, garu apšildomi, visada šiltas 
vanduo, visi šviesūs, su langais ir 
erdvūs. Išduodame po $10 į mėne
sį. Mrs. Jusine, 105 So. 3rd St. 
Brooklyn, N. Y.

Norėjosi duoti į “snarglį” 
tiems vaikėzams, kuomet jie 
darbavosi, bet pamačius, kad 
lauke stovi dar vienas, o gal 

'daugiau, nepaėmiau drąsos.
Pilietis Ambrose sako, kad, 

jau antrą kartą tokie “svečiai” ! &a- 
aplanko jį.. . Nors šie paskuti-1 
niai “lankytojai” buvo netaip 
prityrę, bet visgi jiemą pasise
kė beveik tokią pat j sumą iš
plėšti, jkaip ir' pirmiesiems.

‘ Brooklyne yra daug tokių 
naktinių užpuolimų, ypatingai 
ant “Alaus darželių” ' (beer 
gardelių). Klausimas—ką po
licija veikia; kuomet po visą 
miėstą siaubia tokios gaujos 
apsiginklavusių valkatų ?

J. Byron.

LDSA 1 U-tos Kuopos 
Narėms

(210-212)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

ParSiduoda Lunch Wagon 
Sais modemiškais įtaisymais

vi- 
vis- 1 
rei-

su 
ir 

kas naitja. Parduodu todėl, kad 
kia atimti jį iš tos vietos, kur dabar 
yra, nes čia statys namą. Kaina la
bai prieinama. Kas. .turi tinkmą 
vietą kur bizniavoti, natidokitės pro-

<123—15 Sutphin Blvd., So. Ja
maica, N. Y.

(210-212)
p , 4 PARSIDUODA ?
Parsiduoda saldainių krautuvė ge

roje, biznio jvįetoję.; Krautuvė, if |f|ron- 
Jtb ir- 3 kambariai' gyvenimui. Par
davimo priežąstį patyrsite ant vje,- 
tos.

• 145 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
< < . (210-215)

YORK.—Kai kurie 
teiraujasi, 
prasidės 

prieškarinis kongre-

kada iš- 
Jungtinių

Prieškarinis Kongresas
’NEW 

draugai 
tikrųjų 
Valstijų
sas. Tad įsitėmykite : kongre
sas prasidės rugsėjo 29 ir tęr 
sis-" iki Spalio 1 d. Svetainė? 
adresas bus vėliau paskelbtas.

Organizacijos privalo išrinkt 
po Vieną kitą delegatą.

šį ketvirtadienį, 
(Sept.) 7 d., įvyks 
susirinkimas LDSA 
pos pas drg. M. Misevičienę, 
115 Montauk Ave.;' Brooklyn, 
N. Y., 8-tą val.j vakare. >

Visos jnarės būtinai atsilan
kykite. , j 'r j /į b, IT

Komitetas.

rugsėjo 
mėnesinis 
111 kuo-

tas H, H. .Goldstein įrodinėja,; 
kad 14-me - linkimų ; dištrikte 
yra 3,000 klastingai Užsiregis
travusių balsuotojų, Gturiįe iš- 
tikro neturi' tos teįs.ės/ Teisėtų 
balsuotojų dištrikte randasi 
1-2,000.

PA JIĖŠKOJIMAIJ
i

i PAJIEŠKOJIMAS
Pajičškau partnerio į kriaučišką 

biznį, prie išdirbinio moteriškų 
"coatų”. Turi būt gerai patyręs ope
ratorius prie to darbo, ■.nemokančio 
darbo nepriimsiu. įdėlis mažas. 214 
Johnson Ave.. Brooklyn, N. Y. Kas 
norės plačiau pasiklausti, kreipkitės 
,46 Ten Eyck St.
f ’ (210-211)
i ■: ■ ■ ■ • • • ‘ |

MEDI^ALiS PATĄĘNaVIMĄŠ 
DIĖNĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN ‘

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike). , ... .

LIGOS: 'Odos, kraujo ir lyties-Alapinimosi 
organų. Beskausmis -gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specinlistų visoše- ligose. ' ’ ,
Valandos: 
Nedaliomis 
113 W. 

tarne
X-RAY

nuo 10 ryto iki 10 vakare 
: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
42nd ST. NEW YORK 
Broadway ir 6th Avenue

Pasitarimai ir $*>OO 
egzaminavimas

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

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupiginto^ ant. visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wkve Arba Marcei 35c.

■ Permanent waves nud‘ $5.00 iki
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų, i ’’ "J 'j

Vyrams .nukerpame plaukus ir 
apskutamė barzdas-’ už ' 50ę, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra ’ artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo' au
tomobilius in kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

; A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GR ABORT US '

i i , / (Undertaker) ...
Vedu šetynenię ir' palai do j u tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsąmdaų automobilius, vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

! . • i ;

Evergreen 7-8738 1 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS J

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry^ Painting ■ ■ > 

Art Decorating •—
Pertaisome šępus namus ir būda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- 

t tus (screens L j duris, langus ir 
•’ poręiusJ Dengiami stogus visokiems 
J naniaimtf j /

51 Meserolę Street
Brooklyn, N-jX-; l

188 South'Srd Street
<! -.i!I

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisve Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Brooklyne:
I

136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
Šo. 4tli 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

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

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

KRAUJO > SPECIALISTAS >
Gydau ūmiau ir chroniikas vyri] ir 

moterų ligas "kraujo, ir odoi , 
Padarau iltyrimus kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

t Ryte nuo 10 iki 1. Po piety nuo 4 
iki 8 valandai vakate

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studijų 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
te delei savo svel-

1 katos ištyrimo, o 
„Į jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

aĮįę. Į Odos Nušašėji- 
Į mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu- 
aKufir mas, Skilvio žar-

, nų ir MėŠlažar-
nės Ligos, Nervų 

bei ReumatiŠki. Nesveiku-įdegimais 
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos - pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbam lietuviškai

;O

»R. ZINS
110 East 16 ST. N.Y.
Tarp 4th Ave. ir , Irving Place 

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

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

NOTARY 
. PUBLIC

TEL. STAGG' 
2-5043

MATHEW F. BALLAS
(BIELfiUSKAS)
GR ft BORiUS

INC

UNDERTAKERS ANO EMBALMERS 
m 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
|F ' "MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS < DARBUS: ® 
Į MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ, ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 

I PASIUNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
Į ' PlRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
Ik® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR

PARVEŽTI-. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS( 
F PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO. J 
$ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '
U jį 'VISAIS T/US REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES Į 

KriOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
MŪSŲ RAŠTINE ATDARA , DIE^Ą. IR NAKTL MŪSŲ, 

/TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ' ’ 1 t .

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

Willianuburghe:
252 Ęerry St, Brooklyn, N. Y.

‘ arti Grand Street
' Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
nuo 6 ild 7:20 vah vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

. . s. . -
’į * z

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd fit.




