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Norman Thomas.
Roosevelto NRA.
Flagė.
Saliūnai.

Rašo BOLŠEVIKAS

Rugsėjo 4-tą dieną Norman 
Thomas, socialistų galva, kalbė-
jo Camden; N. J. Jo kalba bu
vo ta pati, kaip ir kitose vieto
se. Sveikinimas ir užgyrimas
Roosevelto NRA. Girdi, gerlai
kis darbininkams ateina, ir be
darbė nyksta. Jeigu neišsipil- 
dę taip, kaip buvo norėta Roo
sevelto, tai jau ne Roosevelto 
kaltė, bet pačių žmonių.

Čia Thomas bjauriai mulkino 
darbininkus. Darbininkai jokio 
pagerinimo nesulaukė nuo Roo
sevelto NRA ir negali sulaukti. 
NRA yra įrankis, kuriuo užne
ria didesnes kilpas darbinin- 
Itams, didesnį išnaudojimą, pa
vergimą. Nuo socialistų vadų, 
kaip Thomas ir kiti, negali dar
bininkai ką geresnio tikėtis.

Kiek čia senai buvo kalbėta, 
kad iki Labor Day bus paimta į 
darbą 6,000,000 bedarbių. Bet 
he tik nepaėmė į darbą, bet dar 
daugelis kompanijų atleido. Kur 
dirbo keturi, dabar tik liko du 
ir t. t. Tai vis NRA gerlaikis. 
Bedarbių armija nesumažėjo.

Vadinasi, tas didelis burbu
las sprogo. Plieno industrijoj 
gamyba sumažėjo ant 15 nuo
šimčių, taipgi sumažėjo ir trans- 
portacija. O gyvenimo reikme
nys gana daug pabrango. O 
socialistų vadai kalba, kad dar
bininkams ateina gerlaikis.

Kuomet Norman Thomas kal
bėjo Camden, buvo dainuoja
mas “Internacionalas”. Visi so
cialistų vadai turėjo Amerikos 
flagę ir augštai kėlė dainuoda
mi “Internacionalą.” Eiliniai 
socialistai jr_ darbininkai labai 
pasipiktino tuomi. Jie sako: Mer
kiu būdu negalima suderinti 
Amerikos flagės su “Interna
cionalu.” Kas derina, tas yra 
aiškus apgavikas! Tai teisin
gas pasakymas.

Camden socialistų kuopos jau
nas vaikinas lietuvis buvo sek
retorium. Pasipiktino tokiu el
gesiu vadų ir metė kuopą, ir su 
juo išėjo gana didelė grupė jau
nuolių. Tai geras pasielgimas 
jaunuolio. Man teko su juo 
kalbėtis. Jis pareiškė: “Bent 
kiek suprantančiam darbininkų 
klasės reikalus, sunku būti na
riu Socialistų Partijos. Jie da
ro bendrą frontą su republiko- 
nais-demokratais, bet atsisakė 
turėti ką nors bendro su komu
nistais. Nežiūrint, kokį juodą 
paveikslą nepieštų socialistų va
dai prieš komunistus, vis tik 
tiek komunistai yra artimesni 
darbininkams, negu republiko- 
nai ar demokratai. Kas atsisa
ko klasių kovos, tas negali/būti 
darbininkų vadu.”

Bėgyj kelių savaičių Philadel- 
phijoj užsidarė daugiau kaip 
dvylika šimtų ► sąlįūnų. Dalies 
iš jų savininkai gavo atgąl pi
nigus už laisnius. Žihbnia, to
kie gavo, kurie yra arčiau susi
rišę su politikieriais. O reikia 
pasakyti, kad dar daugiau užsi
darys.

ČEVERYKŲ DARBININKAI NEPASIDUODA NEI 
VADAMS APGAVIKAMS, NEI VALDŽIOS NRA
United Press žinių agen

tūra praneša iš Brockton, 
Mass., kad čeverykų darbi
ninkai nutarę streiką tęsti. 
Jie reikalauja savo unijos 
pripažinimo. Vadų pasiūly
mą, kad darbininkai grįžtų 
į darbą ir lauktų valdžios 
nutarimo, kuri ūnija bus 
pripažinta, darbininkai pa-

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pirma Auka nuo Darbo 
Unijos “Daily Workeriui”

, SALEM, Mass. — Čeve
rykų Darbinin. Unija nu
tarė paaukoti iš savo iždo 
$10 del komunistų “Daily 
Workerio” varomo finan
sinio vajaus už sukėlimą 
$40,000. Ši unija nepri
klauso nei prie Amerikos 
Darbo Federacijos, nei 
prie Darbo Unijų Vieny
bės Lygos. Tai pirmuti
nė unija, paaukojus “Dai
ly Workerio” fondui. Sa
lerno čeverykų darbinin
kai puikiai įvertina svar
bą revoliucinio dienraščio 
jų kovoje už pagerinimą 
būklės.

Rooseveltas Pasirašė 
Kodeksą del Anglies

/ WASHINGTON.—Po ke
lių savaičių derybų minkšto
sios anglies savininkai, val
džia ir United Mine Work
ers of America vadai pri
ėjo prie susitarimo ir suda
rė kodeksą. Prezidentas 
Rooseveltas jau pasirašė.
*-“Šis kodeksas niekrrneduo- 

,da maiųieriams. Priešingai, 
jie buš priversti dirbti už 
mažesnes algas, begu jie rei
kalavo ir negu buvo jiems 
žadėta. Jie reikalavo 35 va
landų darbo; savaitės, o ko
deksas nusako 40 valandų.

Kaip į tą kodeksą žiūrės 
patys mainieriai, prisieina 
palaukti. Bus pasipriešini
mo, bus streikų.

Sumušė Streiko Vadus

JERSEY CITY, N. J. — 
I. Miller dirbtuvės čevery
kų darbininkai kietai stovi 
kovos, lauke. Bosų pastan
gos sulaužyti streiką nevyk
sta. Kompanijos mušeikos 
bjauriai sumušė • keturis 
streiko vadus.. Kiti keturi 
darbininkai suareštuoti ir 
sumesti į kalėjimą.. Už juos 
reikalauja $40,000 kaucijoj. 
Tai' šitaip> veikią >Roosevelto 
“Naujoji Dalybai” ...
5 ’'į 4W'I» III ,1 I | ,1— j j. y ,

Tokio, -t Japonijos įsteig-

Manchukųo turi $0,929,000 ®hweitzer nedrįso, kalbėti 
gyventojų. Iš jų japonų tė
ra 566,000. ! •

smerkė. Pranešimas sako, 
kad beveik visos šapos te
bėra uždarytos. "j. į

Puikiai ir daro Brockto- 
no-Montello čeverykų darbi-; 
ninkai. V aidžias r tįk nori 
juos apgauti, idant/streiką 
sulaužius ir vėl darbininkus 
pririšus prie reakcinės kom- 
paničnos unijoj ; Boot ,anj 
Shoe Workers.
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PATERSONO DAŽYMO FABRIKAI IR
AUDINYflOS TEBERA UŽDARYTA

- Pe- 
pirmadięnis x buvo

PATERSON, N. J 
reitas 
rimta diena. Darbdaviai ir 
valdžia grūmojo audėjams 
atidarymu dirbtuvių. Bet 
kuomet pamatė •darbininkų 
griežtą nusistatymą prieš 
Washingtono p a r d a v ingą 
Federacijos, bosų ir valdžios 
sutartį, pabūgo ir neatida
rė. Audėjai ir dažytojai 
buvo prisirengę prie galin
go masinio pikieto.

Kaip jau žinoma, Nacio- 
nalė Audėjų Unija iš pat sy
kio buvo nusistačius prieš

NACIONALES GVARDIJOS NARIAI DALYVAUS
PRIEŠKARINIAM KONGRESE; LIETUVIU OR

GANIZACIJOS, RINKITE SAVO DEIEGATUS
NEW YORK. — Jungti

nių Valstijų prieškarinio 
Kongreso prirengimo komi
tetas gavo pranešimą, kad 
iš 75 jaunuolių delegatų iš 
Boston, Mass., du bus na
riai Nacionalės Gvardijos 

'I 4 • *' rįjN'j ;i ’; T
1 Taip pat pranešama, kad 

Pineville, 'Ęy.M maįriieriąi iš-

Tūkstančiai Veteranu 
Laužiasi prie Darbo

DETROIT Mich.—Stačiai 
šiurpuliais kratanti regykla 
prie Fordo dirbtuvės ofiso. 
Mat, Fordas paskelbė, kad 
bus iihama darban penki 
tūkstančiai pereito: karo • ve
teranų. Tai pirmadienį, 
rugsėjo 18 d., nuo ryto ank
sti tūkstančiai ir tūkstan
čiai veteranų suplaukė dar < 
bo gauti.’ O tik .keli tegavo. 
Kompanija sako, kad įm- 
sianti kasdien: po tris šinu 
tus, bet manoma, jog tiktai 
blofas. • •.

Kur Ištikryju Stovi 
Tasai Audėju Vadas?
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: Mienį! '■jaiiiiėjo kumštynių 
’d nuosprėnčtį jprifeš .lifetuyį išąrr.j

kį; btivusį fpašaulihį čampi.o- 
ną. /. Dar ’ turbūt muo i niekos 
Šarkis4 nfebuvo --gavęa' jtięk. 
mušt, kaip i nuo (LevinsRio.

i
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Į L .fątersone, Aš s o c i a t ęd 
įfiįlk Workers i sekretorių^

už Washington© sutąrtį jr 
siūlyti audėjams, kad jie, tą 
nutartį pildytų ir grįžtų į 
.dąrbą. Bet jis^albej^ ^as-| yieną>.“kartą Šarkis, buvo? 
tone ir patarę audejąfti^ tą ‘parmuštas. anb ke]il} 
sutarti pildyti ir pertraukti, laukg .suskaitaht » koL 
rr j1pasikėlė'; Šarkiui buvc “už- 
Kodel šita dvilype politika?

Tame-pačiame audėjų su- apdengtas > raudonomis, žy-} 
sirinkime Eastone kalbėjo memis nuo Levinškio kirčių. 
Ąnn Burlak, sekretorė Na- Tačiau^ Šarkiui hėstdkąyo: 
cięnalės .Audėjų Unijos. Jf- patvarumo. , Jis pasirodė 
;nai smerkę sptarjj. Ąude^' galįs labai daug smūgių pa-1 
jai ,sji . ^ąjijeta atfeiėt? Į * “ *
iSphweitzeri ir pritarė' Būrį nusiminęs 
įąk.i Į Nącipūąlę' Ųriij Ą Įsto-' sitaišyt fir 
jo apįę keturi šimtai dirbi- tynęs.

'Schweiger, ir pritarė 
įakJ I Nąčįo^lę; Unijų 

pritarė :
jį R

hinkų.

šitą sutartį ir .pasmerkė 
tuos konspiratorius, kurie 
nuvažiąvę W,a s h ių g tonan 
slaptai bandė parduoti dar
bininkus. Bet pirmadienį ir 
Associated Silk Workers 
masiniame s u s i r i n k i m e 
griežtai ir su pasipiktinimu 
atmetė tą sutartį ir nu
sprendė streiką tęsti.

Reikia sveikinti visus Pa- 
tersono audėjus ir dažų dar
bininkus, kad. jie nepasida
vė Roosevelto valdžios ir ne
lemtų Darbo Federacijos ly
derių apgavystei.
■........  1..... . *.......   ■"“T* * ..— ■ ..........  

rinko delegatus į prieškari
nį kongresą ir pribus troku. 
Jaunųjų Komunistų Lyga 
praneša, kad iš Connecticut 
valstijos pribus į <kongresą 
apie 50 delegatų. į Visi jau
nuoliai. Labai svarbu,' kad 

! . -u. [Gortneeticut .lietuviai,. J aų- 
niloljai1 išriiiktų‘ savo j dele
gatų į kongresą.

j.

Mainieriy Streiko Vadai

j DENVER, Colo. — Na- 
cionaįės - Maihierių? / Unijos 
vadai,! kurie vadovauja Hel
per/ Utah; mainierių :strei-; 
kui, tebėra armijom viršinin
kų ■ rankose ir niekas ' prie 
jų neprileidžiama. ■ • Jie bus 
atiduoti militariaim teismui. 
:; Bet mainieriai kerta atgal 
bosam; ir “valdžiai. Jie nu
tarė išbraukti.' iš kasyklų ir 
pumpmęnus ir kitus prižiū
rėtojus. %

Levinsky! Sulup»,Sarkj
’■ < CHICAGO.^Buvęs.ižuvų) 
'pedlipriuš, •žydas. sunkiasvo-, 
risi Levinsky i pereitą: pijama- <

n

kėltL šaritis/ todėl,- esąs ne-i 
s*jis^pasiryžęspą- 

ir toliau-tęst kumš-

Z

Atsisveikino ir Paliko savo 
Dukterį numirti

NEW BERN, N. C. — 
Žmonės pasakoja tokį 
liūdna reginį. Craven pa
viete užėjo baisi audra ir 
lietus. Vienas namas ta
po apgriautas ir šeimynos 
duktė tapo prislėgta rąstu 
už‘ rankos. Jos tėvas ir 
kaimynai puolėsi gelbėti. 
Bet vahduo pradėjo verž
tis vidun ir grąsino ap
semto rąsto negalėjo nu
imt. Pamatė; kad visi pra
bus. Tuo būdu atsisveiki
no su mergaite ir paliko 
ją vieną mirti, o kaimynai 

rir šeimyna leidosi bėgti 
nuo potvynio ir audros.

Mokslas ir Gerovė So
vietą Sąjungos Vaikams

Sovietų valdžia nesigaili 
visko, kad tik suteikti kuo- 
daugiausia mokslo ir kuo- 
gražiąusį . gyvenimą vai
kams: štai Maskvos dist- 
rikte pradinės! niokyklas šie
met lanko du milionai vai- 

Į kų, o penki metui atgal te
buvo vienas j&iliČnaš.' 'Šia
me di^trįktę pabddavota ir 
.ątid^ryja 922 nailjos moky-- 
klos. Taip pat Trys šimtai 
buvusiu ponų paločių

:į mokyklas. ' . ;’':t
> I % .. * i* , *

Pradinių' mokyklų škąį- 
čius visoj Sąjungoje pakilo 
nuo, 3?,000 penki metai; at
gal ,iki 65,000 šiemet. ' Šiė- 

(mėt mokyklas lanko 25,600;- 
.000 vaikų..

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Berlyn. — Hitleris šaukia 

susirinkimą savo tarybos, 
kuri1 • ‘ ’ • svarstysianti, eko
nomines problemas. Pasi
rodo; kad fašižmo viešpata

vimas tik dar giliau paskan
dino Vokietijos ekonominę

I W 5 J ■J'

• /y LondohS iDarbd vPkrtį-į 
jdš' pildomoji' taryba savo 
Raporte būsimai konferenci
jai; Sveikins ir girs prezir 
dentą Ro’osėveltą ir jo NRA. 
TieJreakcihiai ’ vadai, siūlo 
Angli j ai pr iimti panašų > pla
ną “dėl nugalėjiino krizių.”

' Philadelphia, j— Nu
krito nuo būdavojamo: na
mo ir ant Vietos užsimušė 
Inžinierius Chase’ vienas iš 
budavotojų Delaware River 
/tilto; Krito nuo 120 pėdų 
augščio. ■ ' I >augščio.

j.
Washington

A-C

džioję spalių vėl bl&: pradė
ta derybos su Anąhja dėlei 
karo skolų. Pirmiau iŠ to-

Rodsevel- 
tQ; valc^a sako,. khd pra

lįst, derybos su.Anglija dfelėi 
karo skolų. Pifimau iŠ 'to
kių derybų niekas beišėjo. ‘

Darbininkai Visų Šalių. 
Vienyki tesi Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

ATSIEKTA NAUJI REKORDAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOS ANGLIES, ŽIBALO, PUENO 
IR TRAKTORIŲ GAMINIMO PRAMONĖJ

Tavorų Kodavimas rugsė-

MASKVA, t- Sovietų Są-! Kadangi prasidėjus rugia- 
jungos sunkioji pramonė,1 pjūtei, nemažai darbininkų 
nepaisant vasarinio sezono, iš dirbtuvių buvo išvykę į 
pasiekė naujas augštumas,: kaimą dirbti, tai plieno ga- 
.padarė naujus rekordus.. myba buvo truputį sumažė- 
Rugsėjo 11 d. visoj Sąjun- jus. Bet dabar ir vėl pasie- 
goje iškasta 220,000 tonų kė rekordinę augštumą, bū- 
anglies. Niekados pirmiau tent, padaroma po 22,000 
per vieną dieną nebuvo tiek tonų į dieną, 
padaryta.

Rugsėjo 13 d. Azerbaidža- ' jo 11 d. diena pasiekė 56,- 
no žibalo laukuose padaryta 711 vagonų!
apie 52,000 tonų žibalo. Tai 
irgi rekordinis atsiekimas.

Charkovo traktorių fabri
kas kasdien padaro po 147 
traktorius. O atsimename, 
kad šito fabriko gaminimo 
galia buvo nustatyta tik 144 
traktorius į dieną. Buržu
azija sakė, jog niekados tiek kais buvo padaryta per vi- 
traktorių vienas, fabrikas sus tris šimtus metų! Jau 
nepadarys.' Bet, matote, jau šiemet nutiesta 22,000 mylių 
pralenkė nustatytą planą, j naujo kelio!

Pasibaigus r u g i a pjūtei, 
pradėtas vajus už kelių tai
symą ir tiesimą iki užšals. 
Sovietų valdžios organas sa
ko, kad per paskutinius pen
kis metus nutiesta bei pa- 
budavota daugiau kelių, ne
gu caro viešpatavimo lai- 

DRG. TORGLER SURAKINTAS PANČIUOSE
^UęNDON. — Juristų ir 

advokatų tėfšMė, kuris ‘ ty
rinę j a reichstago rūmų pa
degimą, liudijo Kurt Torg- 
ler; 14 metų amžiaus, sūnus 
Vpkietijos Komunistų Par
tijos vado draugo Torglėr, 
'kuris sėdi Hitlerio kalėjime 
ir jaukia teismo. Šis jau
nuolis paliudijo, kad jis ap
lankė savo tėvą kalėjime ir 
m&tė, kaip jo rankos nu
graužtos nuo geležinių pan
čių, kuriuos jis, turi nešioti. 
Sako, kad drg. Torgler la
bai sumenkęs fiziniai.

Šis juristų teismas už
baigtas. Tuojaus bus pa
skelbtas teismo nuosprendis. 
Nėra abejonės, kad komuni
stai bus išteisinti, nes visi 
liudininkai parodė, kąd pa
tys fašistai padegė reichsta
gą provokatoriškais tikslais.

- Tuo tarpu rugsėjo 21 d. 
Leipcige prasidės Hitlerio 
vadžios teismas prieš drau
gą Torgler ir kitus. Ten fa
šistai stengsis tuos draugus.

apkaltinti ir nuteisti kalė- 
Jithafr’#rba mirtin.

, z

Dideli Sovietu Armijos 
Laimėjimai Chinijoje

Per Shanghajų pasiekė ži
nios apie didvyriškas chi- 
nų komunistų Raudonosios 
Armijos kovas Szechwano 
provincijoje. Laimėta labai 
daug. Sovietų valdžia pra
plėsta į keturioliką naujų 
distriktų. Nankpgo val
džios armijos 46 regimentai 
begailestingai supliekti. Ir 
36 regimentai visai pakrik- 
dyti. Jie neteko 10,000 ka
reivių užmuštais bei sužeis
tais. Kiti dešimts regimen- 
tų pabėgo panikoje.

Raudonoji Armija paėmė 
5,000 belaisvėn, užgrobė 
6,000 šautuvų ir 100 kulka- 
svaidžių. Laike šitos lai
mingos kampanijos Raudo-, 
no j i Armija laimėjo 10,000 
naujų rekrutų.

DEŠIMTIES KOMUNISTŲ PARTIJŲ MANIFES 
'TAS PRIES JUNGI VALSTIJŲ IMPERIALIZMį

• f ---------------------------

Į Šiaurinės, Pietinės ir 
Centralinės Amerikų darbi
ninkus , valstiečius, karei- 

•4 v '

.viųs ‘ ir j jūrininkus išleido 
bendrą manifestą dešimt 

. komunistinių partijų. Jos 
šaukia darbininkus į kovą 
prieš Jungtinių Valstijų im
perializmą, prieš grūmoji
mą ginkluotu įsiveržimu 
Kubon. Manifestas nurodo, 
kad ypatingai Jungtinių 
Valstijų darbininkai turi 
budėti ir neleisti Roosevelto 
imperialistinei valdžiai pul
ti 1 Kubos revoliuciją.

Manifestą pasirašo šios 
partijos: Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija, Ku
bos Komunistų Partija, 
Meksikos Komunistų Parti
ja, Panamos' Komunistų 
Partija; Colombijos Komu-. 
nistų Partija, Venezuelos 
Komunistų Partija, Hondu
ras Komunistų Partija, Sal
vadoro Komunistų Partija, 
Costa Rikos Komunistų 
Partija ir Guatemalos Ko
munistų Partija. 

A . j—... i.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy]’)
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Aiškumo Deki
Dariui ir Girėnui žuvus, įvairios “patriotų” grupės 

ėmė niautis del to, kuri mokėsianti labiau tuodu vyru pa
gerbti. Šian ir ten parengimai, šian ir ten įvairūs skymaį 
rinkti pinigams. Vieni -kalba, kad, girdi, reikalingas Da* 
riui-Girėnui paminklas Chicagoj; kiti—Neyv Yorke. Chi
cagos menševikai taip suminkštėjo, kad nutarė pradėti 
naują vajų už rinkimą aukų naujam orlaiviui ir siuntimą 
Lietuvon kito lakūno!... Andai Brooklyne, Piliečių 
Kliube, tarpe tautininkų ir katalikų vos jiėįvyko kruvi
nos muštynės del to, kas turi teisę gerbti Darių ir Girė
ną!.1 Tikras kačių koncertas!

Jei tas viskas būtų atliekama siauruose tų patentuotų 
patriotų rateliuose ir ten baigtųsi, mes nesakytum nei žo
džio. Bet visi patriotai savo “moksliškus” planus neša į 
darbininkišką visuomenę, iš jos renka centus ir doleriuš 
ir tais doleriais, žinoma, sotina savo nepasotinamus po
litinius pilvus! Šis yra vyriausis motyvas del jų riejimo- 
si, del jų nepasidalinimo “tuo svarbiu tautos darbu.” *

Komunistų pozicija tuo atžvilgiu tegali pasireikšti tik
tai kova prieš minėtų ponų darbus. Kaip jau mes esame 
nurodę, patsai Dariaus-Girėno siuntimas Lietuvon buvo 
daromas vyriausiai tuo tikslu, kad “pakėlus Lietuvą,” 
kad uždavus smūgį bolševikams; kad sustiprinus Lietu
voj ir čia Amerikoj tarpe lietuvių fašizmą; girdi, Darius 
pasižymėjęs tuo, kad kada tai smarkiai kovojęs prieš 
bolševikus, todėl jis yra didvyris; todėl jo pasisekimas 
reikš smūgį bolševikam.

šitaip šaukdami, patriotai rinko aukas iš darbininkų, o 
patys nieko nedavė! Priešingai, daugelyj vietų buvo su
rinkta aukų neva Dariaus-Girėno lėkimui, tačiaus tos svei
kos buvo pasilaikytos vietinių patriotų reikalams.

Jš to viso jomarko darėsi biznį ir buržuazinė spauda ir 
kunigija ir visokį kiti tautos ir dievo agentai. Darius-Gi- 
rėnas tapo išsiųsti neaprūpintam orlaivyj. Jie žuvo !

Jeigu tiem patriotam :taip būtų rūpėję jų likimas, tai 
jie lengvai galėjo sumesti ne tik po šimtą, bet po tūks
tantį ir daugiau dolerių, ir būtų orlaivis buvęs įtaisytas; 
nelaimė būtų išvengta!

Dabar tie patys patriotai ir social-patriotai šaukia iš 
darbininkų aukų pastatymui žuvusiem vyrąm paminklo. 
O Hur aukos tų, kurie iš Dariaus-Girėno lėkimo pasidarė 
sau biznio? Kur aukos iš tų garsiai šaukiančių patrio
tų? Jie gali aukoti! Jie gali sumesti po šimtinę ir tūk
stantėlį. Bet jie nepaiso. Jie nusitarę gauti iš skurdžių 
paskutinius centus, ir tuos prie pirmos progos pasinau
doti savo politikos arba asmeninei naudai.

Štai, kodėl del to visko dabar tas armyderis!
Kaip patsai Dariaus ir Girėno siuntimas Lietuvon, taip 

dabartinė kampanija už “jų pagerbimą” yra niekas dau
giau, kaip tiktai priemonė stiprinti fašistinę politiką tar
pe lietuvių Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoj, skleisti fa
šistinę propagandą. Patys fašistiniai lyderiai ir jų talki
ninkai tegul tatai ir finansuoja. • v

Darbininkų pareiga rūpintis savo klasės reikalais. Ar
tinasi žiema; milionai bedarbių šiemet bus baisesniam pa
dėjime, negu pereitais metais. Visų mūsų pareiga padėti 
bedarbiams išsikauti geresnę buitį ir pasirįžusiai kovoti 
už socialę apdraudą.

Podraug mūsų pareiga paremti revoliucinį darbininkų 
judėjimą Lietuvoj ir Vokietijoj; ypačiai svarbu duoti pa
ramą Vokietijos kovotojams prieš kruvinuosius fašistus.

Šiemet švenčiame Lietuvos Komunistų Partijos 15-me- 
tines sukaktuves. Tai didelės reikšmės įvykis. Lietuvos 
Komunistų Partija veda kovą prieš fašizmą ir vis^ ka
pitalistinę sistemą. Norėdami pasitarnauti Lietuvos 
darbo žmonėm greičiau išsiliuosuoti iš po fašizmo, rem- 
kitn Lietuvos Komunistų Partiją, vadą darbininkų ir dar
bo valstiečių!

Vakar dienos “Laisvėj” til- 
pusis straipsnis “Moterų 
Darbininkių Vargai” yra 
parašytas mūsų naujos ben
dradarbės ir pradedančios 
aktyviai dalyvauti veikime 
draugės. ' Reikia pasakyti, 
kad' ji neblogai valdo plunk
sną. Toronte turime keletą 
veiklių draugių, apart drau
gų.

liškai ir norėtų susipažinti 
geriau su Amerikos rašyto
jais, turėtų skaityti nesenai 
išėjusią iš spaudos knygą 
“The Great Tradition.” Pa
rašė ją žymus kritikas 
Granville Hicks. Tai objek
tyvi kritika įvairių Ameri
kos rašytojų darbų, prade
dant su pabaiga Civilio Ka
ro ir baigiant einamuoju lai
kotarpiu. 1 .

ką mūsų broliai Rytuose 
yrta pasiekę.

Jos Plečkaitis
Esch Alzett

Nicolas Str. No. 35 
Luxemburg.

“Laisvės” Red. Prierašas:
Laiškas yra perduotas ir 

ALDLD Centro Kom. sekre
toriui; Mes manome, kad 
ALDLD C. K. galės kiek 
tiek luksemburgiečiam pa
gelbėti. .. > 1

; t ■ 25,000,000 Mokyklose

Tai Mr. Duranty apsilan
kė ir “badaujančio^ Sovietų 
Ukrainoj?’ Deja, kuomet jis 
ten pribuvo—badas dingo. 
Pavažinėjęs ' kelis šimtūs 
mylių po kaimus, jis pareiš
kė: bado nėra, kolektyviza
cija laimėta, buožės ir’ jų 
įtakoj esą žmonės amžinai 
prakišo!

Atsiminkit, apie Ukrainą 
smetoninis demokratas Tys- 
liava rašė, kad būk ten tė
vai vaikus pjauną ir valgą, 
kadangi valdžia jiems tai 
leidžianti daryti. Podraug 
tie patys tėvai laukią iki pa
stips karvė arba arklys— 
juos pjąuti valdžia drau
džianti. Arba, pamislykit, 
apie Karpavičiuką ir tas jo 
amerikonės' šilkines kelnai- * ’ ’ i ;
tęs! Juk tai buvo šlykšty
bė, vulgarizmas! Bet tuo 
mūsų poetai '.ir pasakoriai 
vaišino savo pasekėjus! Du
ranty iš Ukrainos prane
ša : Gyventojai, pradedant 
kūdikiais ir bąigiant sene
liais, atrodo sveiki ir gerai 
maitinami. j <

Taigi, pagaliaųs, turbūt 
tiems didvyriams pasops lie
žuvius ir jie nutils! Nešų- 
tartinas melas juos taip 
(moraliai) smaugė, kJd 
šiandien jie tik prunkštau
ja. Chicagos senis, žinoma, 
dar vis tikisi surasiąs Rygos 
menševikų organe surami
nančios medžiagos. Jis ne
nusivils !

Su “Priekalu” tai bloga. 
Štai jau pabaiga rugsėjo, o 
mes dar negavome “Prieka
lo” No. 7-to (už liepos mė
nesį). Šis suvėlinimas yra 
viena iš priežasčių, kodėl 
“Priekalas” sunku parduo
ti.

IŠ LAIKRAŠČIU

Su rugsėjo mėnesio 1 d. atsidarė Sovietų Sąjungos pra
dines mokyklos. 25,000,000 vaikų pradėjo mokslo metus!, 
Dvidešimts penjki milionai—tai reiškia beveik vieną ket- 
Virtdalį visų Jungtinių Valstijų gyventojų!

Prieš pat karą caristinėj Rusijoj pradinėse mokyklose 
buvo ne daugiau, kaip septyni ir pusė miliono vaikų 
mokyklose. Palyginkit tą skaitlinę su šių dienų, kuomet 
darbininkai patys valdosi šalį! “Moscow Daily News” 
wo: ’ • ' ■ '•į-

“Mokyklom knygos pagamintos, peržiūrėtos ir atspaus
dintos milionais tomų. Mokyklos (butai) padidintos ir 
atremontuotos, žemlapiai, globusai, paveikslai *ir kt. 
braižiniai pagaminta didesniam pasirinkimui, negu kada 
nors../’

Aš stočiau už tai, kad mū
sų teoretinis žurnalas, kurį 
ALDLD leis sekamais me
tais, būtų pavadintas “Ko
va” arba “šviesk”. • Fakti- 
nai, manau, kad pastarasis 
vardas būtų geresnis.

. j > < :• t ’ : * ' ■■ ■ «•" 
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Nesenai Sheboygąne, Wis., 
numirė d, Montvila. Jis pa
staruoju laikd, berods, buvo 
biznyje, tačiauš, kiek atsi
menu, jis visuomet medžia
giniai-rėmė mūsų judėjimą. 
Daug kartų man teko būti 
Sheboygąne ir visuomet jis 
prisidėdavo ; su apystąmbia 
auka. Gaila anksti mirusio 
tokio vyro!

Tie, ką gerai skaito ang-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas prailgino, vajų už 
gavimą naujų narių—jau
nuolių—į savo eiles. * Tūlos 
Jaunuolių Kuopelės, reikia 
pasakyti, padarė stebuklus 
gavime naujų narių, štai iš 
Chicagos (Bridgeporto) d. 
Lilija Zutraite prisiuntė 21 
jaunuolių aplikaciją į LDS 
Centrą! Viso pereitą pir
madienį LDS Centras gavo 
arti 40 aplikacijų; iš kurių 
tiktai 3 buvo suaugusiųjų, o 
visos kitos—jaunuolių!

Vajus pratęstas mėnesiu! 
Tik dirbkit, draugai jaunuo
liai !

Beje, kaip su Brooklyno 
jaunuoliais?!

R. Mizara.

Laiškas “Laisvės” 
Redakcijai

Didžiai Gerbiamoji “L.” Re
dakcija:
, • Prašau patalpinti į! savo 
skiltis šį1 laiškutį?

Mes, būrelis lietuvių dar
bininkų, gyvenančių Luxem- 
burgo vakarinėj šalyj, tie
siame savo pūslėtą ranką 
.jums, užjūrio broliai ir se
sutės, gyvenantiems Jungti
nėse Valstijose. Mes žino
me, kad aštrus kapitalizmo 
krizis ir jus ten palietė-ir 
jūsų ne vienas vaikščiojate 
nusiminę, be darbo. Bet jūs 
nors turite savo spaudą, 
knygų ir laikraščių, galite 
laisvdi suširinkti ir apsvar
styti savo reikalus. Mesgi 
čionai neturime to visko: 
nė spaudos, nei organizaci
jos. Tuo būdu mes, mažas 
būrelis Lietuvos išeivių, pra
šome .jūs padėti mums. Ne 
pinigų prašome, bet apšvie- 
tos. '

'1 •' 1
Mes žinome, kad jūs turi

te darbininkiškų laikraščių 
ir knygų ir galite plačiai 
tarp savęs dalintis. Mes to 

■neturime. Negalime- gauti 
‘jokios darbininkiškos kny
gos ir laikraščio lietuvių 
kąjbęj. Todėl prašome' jus, 
gerbiamieji mūsų broliui ir 
sesutės, darbininkai, prisiųs- 
kite, kas galite, mums kny-j 
gų, už ką įmes būsime di
džiai dėkingi.

■ Tikimės, kad mūsų pra
šymą patenkinsite ir linki
me nuo mūsų jums energi
jos jūsų kėvose už savo rei
kalus. Ętokime Visi į kovo
tojų eiles ir tęskime pradė
tą darbą, kad pasiekus tai,

■ i., m >1 ......... .. i. ...............................

liąuĮs valymą reikia taip orga
nizuot, kad galėjus laiku užarti 
tuos plotus, kurie paskirti žiem
kenčių sėjai.

“Kaip reikia ruoštis žiemken
čių sėjai, mums rodo kolektyvas 
“čirvony Sciag,”' Michejevskos 
selsovieto, Kričevo rajono. Ko
lektyvas jau šiandie tinkamai 
pasiruošęs sėjai. Kiekvienas 
pūdymo hektaras paruoštas. 
Grynas pūdymas išakėtas ir ge
rai įtręštas. Pravestas pakar
totinas arimas ir tt. Kolekty
vas pradėjo sėti rugpjūčio 15 
dieną ir be abejonės taip udar- 
nai dirbdamas laiku užsės 
žiemkenčius javus.

“Tik, deja, tokių pavyzdžių, 
mes dar mažai turime. Dauge
lyje kolektyvų žiemkenčių sė
jai dar visiškai blogai pasiruo
šę.
' “Todėl nevėluojant nė vienos 
minutės reikia įteihpti visas jė
gas, kad likvidavus šį atsiliki
mą ir dėti visas pastangas, kad 
laiku pradėti žiemkenčių sėją.

“Padidindami derliaus valy
mo tempus ii’ kokybę, užtikrin
dami anksčiau laiko išpildymą 
prievolių valstybei, visi kolekty
vai ir pavieniai ūkiai privalo 
laiku ir gerai užsėti žiemken
čius kviečius ir visą žiemkenčių 
javų sėjos plotą.”

alumininei skauradai su aly-t * 
vų aliejumi.

Žodžiai ir Darbai

ĮDOMUMAI

geriausią pūdymą, 
hektaras privalo 
apdirbtas, gerai 

užsėtas išimtinai

Bet tiktai tuo Sovietų šalis nesitenkins. Tuoj prasi
dės vakarinės mokyklos, augštosios ir vidurinės, kurių 
Sovietų Sąjungoj kiekvienais metais vis didėja. Matysi
me, kad 'sekančią žiemą kur kas daugiau SSSR visų gy
ventojų * lankys mokyklas, negu kada nors.

Taip, Sovietai daru nematytus laimėjimus ne tik pra- 
rnonės ir žemdirbystės socialistinio ūkio sektoriuose, bet 
taip jau ir kultūriniam!

Gerai ir Laiku Reikia Už
sėti žiemkenčius Javus
“Raudonasis Artojas” rašo:
“BKP(b) CK ir CKK liepos 

mėnesio plenunias visu griežtu
mo pabrėžė, ^ad ankstyba sėja 
—svarbiausia grandis kovoje 
už augštą žiemkenčių javų der
lių.

“žiemkenčių sėja Sovietų Bal
tarusijoj turi prasidėti nevėliau 
rugpjūčio 20 dienos su ttfom, 
kad ją užbaigti iki rugsėjo 5 
dienai. • 1

I '» '

“BSSR mes privalome užsėti 
žiemkenčiais 1,260,000 hektarų. 
Be to svarbiausia^ uždavinys 
glūdi tame, kad maksimaliai iš
pildyti žiemkenčių kviečių sėją.

“CK ir CKK plenumas nusta
tė minimalį žiemkenčių kviečių 
plotą iš 60.000 hektarų.

“Tai visiškai reali Jr priva
loma skaitlinė. ' Mes turime vi
sas galimybes tam, kad šį už
davinį ne tik išpildyti, bet ir 
perviršyti.

“klausimą išriša darbo koky
bė ir sėjos pravedimo laikas.

“Žiemkenčiams kviečiams rei
kia paruošti 
Kiekvienas 
būti gerai 
įtręštas 1 ir
grynos.rūšies sėklomis.

“Savalaikis mobili žavimas 
sėklų fondų—tai viso darbo pa
matas. Sėklas reikia paruošti 
iš esamų vidaus resursų.

“Buožių liekanos gerai su
pranta, kokią milžinišką reikš
mę turi žiemkenčių kviečių pa
sėlio ploto išplėtimas. Ir kla
sinis priešas, be abejonės, mė
gins kenkti šiam dalykui, mė
gins išaikvoti sėklų fondus, 
spekuliuodamas smulkiai-buržu- 
azine vartotojiška atsilikusių 
kolektyviečių nuotaika.

“Todėl reikalingas ypatingas 
klasinis budrumas, ypatingas 
nepakentimas klasinio priešo 
manevrų. Reikia iš visų jė
gų, visu griežtumu laužyti ma
žiausią buožių sabotažo ir ken- 
kybos pasireiškimą.

“Kaipgi praktiškai reikia 
mobilizuoti sėklų fondus? Išpil
džius prievoles proletarinei val
stybei reikia pilnai supilti ge
riausios rūšies kviečių sėklų, 
fondus, nedaleisti šių geros rū
šies kviečių išąikvojimo.

“Antra, reikia plačiai išplė
toti tarp' kolektyvų sėklų apsi- 
mainymo praktiką. Tai duos 
pilną galimybę ištisai aprūpin
ti žiemkenčių javų pasėlių plo
tus geros rūšies sėklomis.

“Mes privalome šiemet užsė
ti žiemkenčių kviečių pasėlio 
plotą išimtinai savo nuosavo
mis sėklomis. Jokios pašalinės 
pagelbos nebus teikiama. Tai 
privalo gerai žihoti kiekvienas 
kolektyvietis' ir 'pavienis darbo 
valstietis.

wKame glūdi šių metų rude
nio sėjos ypatingumas? Svar
biausia tame> kad šiais rpetais 
tiktai trečioji žiemkenčių pasė
lių ploto dalis bus sėjama gry
nuose pūdymuose. Didesnė 
■žiemkenčių pasėlių ploto dalis 
(ne mažiau 'dviejų trečdalių) 
turės būt.pasėta tose žemėse, 
kurios buvo užimtos 'vasaroju
mi. ; ’ ' .
į Jau šis vien,as reiškinys ro
do (tai, kokį njaksitnalį opera- 
tingumą, kokią ( energiją reikia 
pareikšti, kad savo laiku pa
ruošti sėjos plotus žiemkenčių 
sėjai. Todėl vasarojaus der-

Nufotografuoja už 300 
Mylių Tolumo

Dr. C. E. K. Mess, direk
torius Eastman Kodak Co. 
išradimų skyriaus, Ameri
kos Chemikalės Draugijos 
susirinkime pasakė, kad da
bar jau yra gerai ištobulin
tas fotografinis aparatas, 
kuris nufotografuoja di
džiųjų kalnų ,viršūnes 300 
mylių atstume. Žmogaus 
akis negali įžiūrėti tolimų 
dalykų, o aparatas “pagau
na” ir perduoda ant nega- 
tyvos, o paskį^u ant foto
grafijos aiškiai matosi toli
mi dalykai. Tokiai fotogra
fijai panaudoja “žemiau- 
kaip-raudonus” (infra-red) 
šviesos spindulius, kurių 
žmogaus akis negali įmatyt. 
Taipgi padaryta vienas iš 
svarbiausių pagerinimų fo
tografinių aparatų, kuris 
duoda nufotografuot vaivo
rykštę. Iki šiol tų prieš lietų 
arba po lietui susidariusių 
spalvų lanko pavidale niekas 
neįstengė nufotografuot. Gi 
šiandien tas padaryt visai 
lengva. Matyt, kad tolimų 
daiktų fotografavimas gerąi 
pasitarnaus imperialistams 
.laike karų.

Keli Skirtingi Vaisiai Ant 
Vieno Medžio

Sodininkas R. K. Ohling 
ilgai darbavosi ant japoniš
kos slyvos vardu satsuma 
medžio, iš ko, galų gale, iš
ėjo šios pasekmės: ant to 
paties medžio auga trys 
skirtingos rūšys slyvų, vie
na šaka “pyčių” ir viena 
šaka almond riešutų. Tai 
dar negirdėtas atradimas 
.sodininkystėje.

Prūseikos laikraščio per- 
ž v a 1 gininkas, rašydamas 
apie socialistų internaciona
lo susivažiavimą, sako: “Bet 
mes manom, kad Adleris 
klysta. Mums rodos, kad 
Vokietijos social-demokrati- 
ja turėjo generalę liniją.^ 
Tai buvo linija, vedanti prie 
susigretinimo su buržuazi
ja ir griežto atsirubežiavi- 
mo nuo revoliucijos.”

“Mes manom!” Jeigu dar 
jūs ką nors manot, tai tu
rėtumėt manyt ir apie tai^ 
kokia gi jūsų, sklokos, gene- 
ralė linija ir ar jūs nevedat 
suklaidintus d a r b i n inkus 
prie atsirubežiavimo nuo re
voliucijos? Taip, Prūseikai 
reikalingos frazės karts nuo 
karto, kad apglostyt tuos 
darbininkus, kuriem kasdie-* 
ną gyvenimas rodo reika
lingumą kovos — vieningos 
kovos, vadovaujant Komu
nistų Partijai.

Prisimena man pereitas 
“N. G.” susivažiavimas, kur 
priimta rezoliucija už gyni
mą T. Mooney ir Scottsboro 
jaunuolių. Kaip tik iškilo 
klausimas paaukoti Tarp
tautiniam Darb. Apsigyni
mui vedimui bylų, tuoj But
kus protestuoja, kad neduot 
nei cento, nes, girdi, “jie s 
mūs pinigų nepriima.”

Šitas žygis Butkui nepa
vyko, kadangi iš mažesnių 
kolonijų darbininkai atsis
tojo ir iškėlę rodė kvitas 
nuo TDA, kad aukos priim
tos. Čion Prūseika tuoj ap
sižiūrėjo, kad peraiškiai 
sklokos veidas parodyta ir 
pašokęs sako:‘“Įnešu pa
rinkti aukų,” o saviem “afi- 
cieriam” kolonijose patarė 
aukų rinkimu TDA neužsi
imti; tai, girdi, “brolių bim- 
binių darbas.” j

Kaip darbininkai pasako
ja, vienas tokių “aficierių” 
dar esąs sklokos centralinio 
komiteto narys, kuris vie
šame susirinkime agitavęs 
prieš TDA. Esą, ten vien 
tiktai žydeliai, ir mes ne-'* 
duokim jiems aukų. (Au
kos buvo renkamos T. Moo
ney išliuosavimo iš kalėji
mo reikalams).

Tai tokia generalė sklokos
, linija!

Europos hitleriečiai fašis
tai rengiasi sutverti fašisti
nį internacionalą su obalsiu: 
“Šalin bolševizmas! Šalin 
Trečiasis Internacionalas!” 
Mūsiškei sklokai kaip tik tas 
tiks, nes ji taip džiaugsmin
gai skelbia kiekvieną Komu
nistų Partijos nepasisekusį 
žingsnį.

Kaip Nudažyti Ahuniną 
Juodai

Nesenai patirta, kad no
rint alumininius indus nu
dažyti blizgančiai juodai, 
reikia suvilnyti į alyvų., alie
jum ir gerai įdeginti. Alu
minas bus panašus į rusiš
ką šlipuotą čigūną. Šį iš
radimą padarė paprasta 
moteris, kuomet, per neap
sižiūrėjimą leido pridegt

J. Day.
(Prašom d. D. rašinėti 

dažniau; rašykit panašiai t f 
trumpai. Redakcija tačiaus 
neapsiima jums kiekvieną 1 
“L.” numerį pasiųsti, kuria
me telpa draugo straipsne
lis. Reikia tartis su admi
nistracija.—Red.)

Shanghai, Chinija.
gyje vienos savaitės mies
tas tapo užtvindintas per 
audrą ir lietų du sykiu. Pa
daryta daug nuostolių.

Bė
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- AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

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

!savotiškus užsispyrimus, ne
paisyti organizacijos konstitu
cijos ir taisyklių.

Reikia ir tai priminti, kad 
visi tie, kurie peržengė orga- 

jnizacijos taisykles, nesiskaitė 
įsu konstitucija, statėsi augš- 
'čiau visų kitų, negalėjo nieko 

Darbuojantis gavimui naujų ; atsiekti ir dabar tokie nieko 
narių tuo pačiu sykiu galima neatsieks. ,
pasidarbuoti ir gavimui APLA 
organui “Laisvei 
tjūojų. Sykiu galima du zui
kiu nušauti. Tiktai reikalin
ga daugiai! padirbėti.

žiūrėkime, kad sekančioje 
laidoje būtų naujų ir labai 
svarbių žinių apie APLA vajų.

f enlro Pranešimai
Kol kas tik keletas kp. pra

nešė stoją vajun gavimui nau
jų narių. Iš kitų kuopų dar j 
vis laukiama pranešimo. Sku
binkitės su žiniomis.

I

Visi žiūrėkime, tad, kad A 
naujų skai-J’LA konstitucija ir įstatai bū-

tų ištikrųjų pildomi-. Tiktai 
prisilaikydami organizacinių 
taisyklių mes galime palaiky
ti ir gerą tvarką organizacijoj.

APLA Centro Sek r.
J. Gasiūnas.

--------------------------------------- 1, —.......... .

da teisingas*žinias^ iš įvairių 
atsitikimų, bet praneša iš kla
sių kovos lauko, apie streikus, 
bedarbių kovas ir t.t.; ir !taip 
pat mokina darbininkus,' kaip 
reikia kovoti už darbininkų 
būvio pagerinimą ir galutiną 
išsiliuosavimą iš kapitalistinės 
vergijos.

Tad primenu, kad APLA 3- 
čios kuopos sekantis susirinki
mas įvyks spalio 1 d., Kaip 2 
vai.-, po pietų, savo svetainėj, 
313 Center St., Glendale, Pa. 
Finansų Rast. J. Gataveckas.

Apie APLA 8 Kp. Veikimą

0-

Klausimai ir Atsakymai
APLA 44 kuopos finansų 

sekretorė Mary Barnes rašo:
“Aš nedaviau pildyti No. 2 

blankos nuo rugpjūčio 28 iki 
rugsėjo 5, nes nebėra dviejų 
savaičių iki atsisakymo nuo li
gos. Dabar klausiu, ar turim

Mažasis Washingtonas rim
ta) rengiasi prie pralenkimo 
visų kolonijų ir miestų, kur- 
yra'APLA kuopos. Ir ar jūs 
žinote, kokį šposą jisai rengia
si iškirsti?

J a u n u o lių konferencijoj, 
rugsėjo 10. Pittsburgh, daly
vavo ir keturi iš Washingto-

1^0 jaunuoliai—du vaikinai ir pildyt No. 2 blankas, jei belie- 
dvi merginos. Merginos pri-’ka mažiau dvi savaitės iki at- 
klauso prie APLA 55 kuopos, sisakymo nuo ligos. 
Jos apskaitliavo, kad toj kuo- žinoti, jei reikės, tai išpildysi- 
poj--randasi šeši jaunuoliai ir 
kad keletas pasirengę naujų 
prisirašyti, jeigu tiktai bus or
ganizuojama jaunuolių kuopa.

Pasitarę priėjome 
dos šaukti jaunuolių 
mą rugsėjo 20 ir ten 
zuoti kuopą.

prie išva 
susirinki 
suorgani

Duokit

Visi žiūrėjome

me.
Delei 44 kuopos sekretorės 

J ir sykiu visų narių žinios rei- 
j kia tiek pasakyti, kad No. 2 
j blankos nebereikia pildyti tuo 
I laiku, kuomet belieka mažiau 
■dviejų savaičių iki atsisakymo 
nuo ligos. Atsisakymo blan
ką >(No. 3) už tas likusias 
dienas atsako, nes ten dakta- 

! ras turi pasirašyti, kada ir 
paskutinį laiką lankė ligonį.

Blankos No. 2 pildosi kas 
dvi savaitės tarp užsimaldavi- 
mo ir atsisakymo. Visi sekre-

vajų. Kuopa padarė tarimą, 
kad kiekvienas narys stengtųsi 
gauti naujų narių j APLA, 
ypatingai jaunuolių, nes mo
kestis nedideli, tiktai 13 cen
tų ant šimto penkiasdešimts 
dolerių ir dešimtukas lėšų, vi
so 2-3 centai į mėnesį. (Senes- 
piems, žinoma,’ eina pagal am
žių, atsižvelgiant kiek kuris 
turi metų). Visi susirinkusie
ji pasižądėjo, kąd gayę pauiųs 
narius įtb.oj įpriduoš kuojos
mitetui. ‘ Jeigu nuo šito pasi
žadėjimo, nuo šitų žodžių ei
tume prie darbo, tai būtų la
bai gerdi-,

Tapgi'buvd pakeltas klausi- 
Į mas, kad išrinkti koresponden
tas ir nuolatai rašinėti į AI?L 
A skyrių. Bet nekurie nariai 
išsireiškė, kad gauna’kas mė- 
nesis iš Centro buletiną, tai to 
ir užtenka.

Visų narių pareiga yra da
lyvauti sekančiame susirinki
me ir taipgi atsivesti naujų 
narių prisirašyti prie APLA, 
nes Augščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoj yra viena 
iš geriausių'organizacijų, kuri 
stengiasi savo narius ne tiktai 
nelaimėj patekusius sušelpti, 
mirusius palaidoti, bet ir juos 
apšviesti; kuri turi savo orga
nu darbininkų dienraštį “Lais
vę.” “Laisvė” ne tiktai paduo-

S. S. PITTSBURGH, Pa.: — 
APLA 8 kuopa turėjo mėnesi
nį susirinkimą rugsėjo 3.

Centro 1 d iškas Vajaus klap
simu plačiai i apkalbėta ir na-i 
riai pasižądėjo vajuj dalyvau
ti.. Dabar reikėtų tuojaus pą-i 
sirodyti, kad mes vykinam sa
vo pasižadėjimus.

Taipgi pranešta, kad kuo
pos vardu atidaroma kliubas 
ant 21 gatvės ir Sarah St.

Kuopa reikalauja, kad bu- 
vusis finansų sekretorius W; 
StaČinskas atsiteistų. Jisai sko*- 
lingas už narių duokles $46. 
žadėjo Jisai kaip greitai galė
siąs atsilyginti.

Mūsų kuopos pirmininkas 
Ignas Raškinis rezignavo iš sa
vo vietos, ir tą vietą užėmė 
vice-pirmininkas Samuilis.

Darbuokimės gavimui nau
jų narių..

į Wilkes
Barre 51 kuopą, kaipo pavyz
dingiausią. Bet dabar atrodo, 
jogei reikės žiūrėti į Washing-1 
toną.

Jaunuolių kuopų organizavi- £5igon7ų7ankytoja'i"tu-
mą turėti) svarstyti visos kuo
pos. Tai labai svarbus dar
bas. . . > . , U

w r Jaunuolių kuopos gali turėti 
dailus ir sporto skyrius, prie

* kurių gali prigulėti ir visai 
prie APLA nepriklausanti.

ri tai gerąi įsitėmyti, kad vi
si sergantieji būtų laiku blan- 
komis aprūpinti. Taipgi rei
kalinga žiūrėti, kad laiku bū
tų jos vieton prisiųstos.

J. Gasiūnas.

po- 
po- 
To- 
ne-

Antros Kuopos Reikalai

Toronto Darbininku Kova už Žodžio Lais
vę Tęsėsi ir Smarkėjo per Ištisą Vasarą

Trečias Puslapis
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Mūsų Specializacija yra Moksliškas • t 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

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

PATARNAUJA
DAKTARAI:

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

kuose. Kovai už žodžio lais
vę vadovauti paėmė buvusio 
didžiojo jkaro veteranai ir Be
darbių Tarybos. Tūkstančiai 
darbininkų vakarais susirink
davo į parką, kur žinodavo, 
kad bus demonstracija. Kaip 
tik kalbėtojai pradėdavo kal
bėti, tai policijos būriąi pul
davo sklaidyti, bet darbinin
kai pėsčių nelabai bijodavo, 
tai būdavo pašaukiama pustu
linis policistų su motorcik- 
liais; tai tie įlėkę į publiką 
pradėdavo iš motorų leisti tirš
tus gazo dūmus ir kriokian
čiais motorais 
nių.

Tuo sykiu 
pavirsdavo į 
gaisrą,—dūmų prisipildydavo 
parkas, motorų ' kriokimas, 
darbininkų ant policijos bau- 
'bimas', — viskas susiliedavo į 
?vieną didžiausią ermyderį.

Apie parkus gyvenanti žmo 
nes pradėjo per buržuazinę 
spaudą protestuoti prieš tokį 
policijos elgesį, kad užteršia 
orą labai karčiais dūmais. O , 
tas policijai nelabai malonu 
buvo, tai pakeitė puolimo prie
mones. Vietoj motorciklių 
pašaukdavo vadinamus polic. 
“čyfo” DVaperio raitus kazo
kus, tie kaip žvėrys puola 
tiesiai ant žmonių, nagaikas 
iškėlę; jei kas nespėja pasi
traukti, tai kerta per galvą.

Kadangi tas dėdavosi veik 
kas vakarą, tai to pasekmėj 
tapo sužeistos kelios moterys 
ir maži kūdikiai apversti su 
vežimėliais tiesiog ant gatvės. 
Vėl plačiau pradėjo kilti pro
testai. Workers Ex-Service
men Lyga dar smarkiau pra
dėjo veikti, šaukti darbininkus 
į kovą už susirinkimų laisvę.

Socialistam C.' C. F. leidžia 
kalbėti, bet kaip tik bedar
biai ar W.E.L. šąlia jų prade
da kalbėti, tai raiti kazokai 
užpuola.

Ruduo artinasi; kova nenu
rimo. ' Paskutinėj savaitėj jau* 
vėl pradėjo įleisti (W.E. .'Lygai' 
laikyti susirinkimus. ; , f • ;

Darbininkai tik per organi
zuotą neatlaidžią kovą tegali 
iškovoti sau teises ir gyvenimo; 
pagerinimus.

Šią vasarą dauguma darbi
ninkų buvo 
monstrantai.
kai, taip policija išbandė vi-; 
sus būdus, vieni, kaip kovoti 
už žodžio laisvę, kiti slopinti 
ją. Bet mes, darbininkai, ži
nom, kad, po eilės nepasiseki-' 
mų ir pasisekimų, laimėjimo 
valandos sulauksime.

Jurgis Pakabutis.

lekioti ant žmo-

parkas, tartum, 
karo lauką, ar

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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. Dome “Priekalo” Platintojams
“Priekalo” redakcija ir administracija viešai pra

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

‘ ar organizacijoms toliaus “Priekalas” nebus siunti
nėjamas.

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

Priekalo” Administracija.
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AR JAU SKAITĖTE NAUJĄ LDSA KNYGĄ

MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO
Jei neskaitėt, laikas įsigyti ir sužinoti apie mdterų at

liktus darbus revoliuciniame darbininkų judėjime.
Joj. aprašomos Paryžiaus komunarės ir jų karžygiška 

kova, čia rasite žinių apie pąsąuliniai garsias darbininkių 
vadoves ir jtj darbus del proletarinės revoliucijos, kuo
met revoliucija dar tebebuvo tolimos ateities klausimas. 
Čion sužinosite kaip Rusijos darbininkės ir valstietės ren
gė revoliuciją, apeidamps caro ^žandarų ir šnipų sargy
bą; kaip jos dalyvavo pilietiniame karė ir kiek jos dabar 
prisideda prie socialistinės statybos.

Knygoje yra keletas davinių iš* TJė^ūVos darbininkių ko
vos prieš fašizmą; taip pat yra raštų apie Amerikos dar
bininkes kovotojas. . . į

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

Visa kita mūsų literatūra vajaus laiku parsiduoda už la
bai nupigintą kainą ir platintojams duodanie 50% nuolaidą. 

, Reikaląukit katalogo.
' Užsakymus siųskite sekamu antrašu:

L. D. S. A.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ir
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Toronto Miesto Garsenybės

TORONTO, Ontį.— Toronto 
miestas skaitomas Kanados 
kultūros centru, čia randasi 
gana didelis universitetas su 
mokslo, tyrinėjimo laboratori
jomis, taipgi-‘keletas- augštes- 
nių mokyklų technikos, ko
mercijos ir kitų. Naujai pa
statytas, gražiai įrengtas mies
to muzėjus. čia atsibūna kas 
metai Kanados žemės ūkio, 
prekybos ir pramonės nacio-' 
nalė paroda, kuri skaitoma di
džiausia metine paroda pasau
lyj.

Miestas turtingas parkais ir 
maudynėmis. Visą pietinį 
miesto šoną plauna Ontario 
ežero bangos, tartum norėda
mos nuplauti visas mieste esan 
čias neteisybes ir skriaudas, 
sykiu su visomis miesto išma
tomis nunešti ir paskandinti 
ežero gelmėse.

Tačiaus, nežiūrint tų visų 
miesto garsenybių, kurios gal 
tik yra žinomos Kanadoj, To
ronto miestas dar yra, kaip 
net buržuaziniai laikraščiai 
pripažįsta, pagarsėjęs savo, 
reakcionieriškiausia policija 
pasaulyj, kaipo nuolatinių 
“trobelių” miestas.

Delko?

išvaikydavo, įsumušdavo 
areštuodavo darbininkus, 
kova tęsėsi veik per du. mė
nesius. Susirinkimuose 'pub
lika nemažėjo, bet daugėjo. 
Kai kur policija išanksto ap
stoję neleisdavo žmonių į par
ką.' i 1 < . ■ ■ ■

Po .'tos ineatlaidžios kovos, 
net: ir muštynių, polięija .nusi
leido, pradėjo leisti parkuose 
laikyti susirinkimus Bedarbių 
Taryboms ir kitiems.

Liepos 11 d. davė leidimą 
suvienyto fronto priešfašisti- 
nei demonstracijai, matomai, 
norėdami patirti, kokios čia 
yra tos “raudonųjų” jėgos ir 
kas vadovauja darbininkams.

Atėjus demonstracijos va
landai, tūkstančiai darbininkų 
susirinko į Wellington parką; 
su savim atsinešė apie. 350 vi
sokių obalsių ir užrašų, susi
rikiavo į eiles ir pradėjo mar
guoti į Queens parką. Tyrinė
jimui visokių smulkmenų po
licija nepagailėjo pasiųsti ir 
šnipų. < . • ”

Kaip tik darbininkai pradė
jo maršuoti, pasirodė lietuviš
kų šnipų žvaigždė J. PI. su 
dviem savo pagelbininkais; at
sistoję viduryj parko, kaip ar-j 
mijos oficieriai, kurie peržiūri 
kareivius, akimis veda per 
maršuojanČių eiles, jieškoda- 
mi' “išrinktųjų/’ Bet čia tik 
įvyko biskį kitaip, negu armi
jos. oficieriarns: vietoj pava
dinti “ponas vądas,” iš , mąr- 
šuotojų pasigirdo balsai, 
“look, štoolpig’eons!” Jeigu 
tik lietuvių šnipų buvo' trys, 
tai kitų tautų irgi ne mažiaus. 
Kur čia juos visus pažinsi?.

Demonstracijoj Dalyvavo 
25,000;

Apie 25,000 demonstrantų 
numaršavo į Queens parką; 
ten įvyko entuziastiškas pro
testo susirinkimas, kuriam bu
vo kalbama iš trijų vietų ir 
kalbėtojų kalbos buvo didžiau 
siais aplodismentais palydi
mos. Miesto “tėvai” ir poli
cija, pamatę tokį didelį orga
nizuotų darbininkų skaičių re
voliucinėj vadovybėj, vėl už
draudė susirinkimus.

Vėl Prasidėjo Kova
Susirinkimai - demonstraci

jos vėl vyko kas vąkaras par-

nuolatiniai <de- 
Kaip darbinin-

McKEES ROCKS, Pa. — A 
PLA 2 kuopa turėjo susirinki
mą rugsėjo 10, savoj svetainėj. 
Nemažai narių dalyvavo. Ap
tarti abelnieji organizacijos 
reikalai. Centro laiškas, kvie
čiantis dalyvauti vajuj, priim
tas ir pasitarta tame vajuj 
dalyvauti. Piknikas davė virš 
$20 pelno. Tai gerai pavykęs.

Rugsėjo 19 prasideda teis
mas. Kuopos ir Centro advo
katai reikalavo iš LAPA advo
kato Stoner vienos knygos — 
Laisvės Draugijos protokolų 
knygos, kuri teismui reikalin
ga. Tačiaus Stoner atsisakė 
suteikti peržiūrėjimui. Delei 
to reikėjo eiti pas teisėją, ku
ris privertė jį priduoti tą kny
gą, iš kurios bus paimta reika
lingų teismui faktų.

- Kaip matęt, mes , po- biskį 
laimim. Pirmi^usi jie neleido 
mums laikyti APLA 2 kp. na
me susirinkimų; mes išgavom 
teist* ’ laikyti. Jie priešines 
duoti tris protokolų knygas 
mums peržiūrėti; pies'gavome, 
Dabar vėl jie priešinos, o mes 
savo atsiekėm.

APLA 2 Kp. Narys.

Rugsėjo 17 buvo Centro 
sėdis išmokėjimui pašalpų, 
mirtinių ir kitų išlaidų. 
ki.ę posėdžiai esti trečią
dėldienį kiekvieno mėnesio.

Peržiūrėjus pašalpos blan
kas pasirodo, jogei pašalpos 
fondas gerėja ir už kiek laiko 
jisai bus atpildytas.

Visi tiktai ~...................
goniai būtų 
ir kad laiku 
užsimokėjus, 
gelis narių labai užvilkę mo
kestis. Suprantama, bedarbė 
tai svarbiausia priežastis, kad 
daugelis narių negali mokestis 

^pasimokėti. Bet ir yra pas 
kai kuriuos nepaisymo organi
zacijos reikalų. Tankiai delei 
nepaisymo savo organizacinių 
reikalų ir susispenduoja, o su- 
sispendavę, kokiai*nors nelai
mei ištikus, negali gauti pašal
pos nei pomirtinės. Todėl rei
kia visada gerai apsižiūrėti, 
kada reikia mokestys mokėti 
ir visada laiku sumokėti.

žiūrėkim, kad li- 
geriau prižiūrimi 
visiems mokestis 
Dabar dar dau-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų federates valdžios 
deficitas sumažėjęs ant 
$500,000,000. . .

<u

Maskva. — Sovietų val
džia išleis industrinį Sovie
tų Sąjungos žemlapį. Suda
ryta plati kolegija po vado
vybe Bucharino, Yenukidze 
ir Uralez.

• APLA 2 kuopos reikalais 
teismas prasideda rugsėjo 19. 
Tie žmonės, kurie patraukė 
teisman APLA, atsisako eiti 
prie susitaikymo.

Jie dideli užsispyrėliai. 
Prieš šitą teismą iš jų reika
lauta vienos knygos peržiūrėti. 
Bet gražiuoju nebuvo gauta. 
Tada reikėjo eiti’ pas teisėją, 
kuris privertė juos suteikti

* knygą.
Teisėjas pareiškęs vėl tą pa 

#člą’nuomonę, jogei abi pusės 
turinčios susitaikyti.

APLA draugijoj, susidedam 
’ čioj veik išimtinai iŠ ’ darbi- 

* ninku ir ginančioj darbininkų 
reikalus, visados draugiškai 
galima išrišti'visus nesusiprati
mui ir pataisyti visas klaidas. 
Todėl labai, blėdinga varinėtir

Iš APLA 3-eios Kuopos 
Susirinkimo

CARNEGIE, Pa. — Rugsėjo 
3 .atsibuvo APLA 3 kuopos 
susirinkimas. Narių Jbuvo ma
žai. Mat, dabar dar šilta, tai 
ir piknikų yra daug. Įvairūs 
politikieriai lankosi į piknikus 
ir “trytina,”'kad sekančiuose 
rinkimuose gauti kuo (Ran
giausia balsų.'

Nors ir narių buvo nedaug, 
bet keli naudingi tariniai buvo 
padaryt. Tarp ko kito buvo ap 
kalbėta apie būsiantį APLA

Nereikia eiti į tolimą .praei
tį, bet tik paimkim šios vasa
ros įvykius,, kurie vylp , kovę j 
tarpe darbininkų ir, policijos ‘ 
už žodžio laisvę. Jau per 
penkis metus policija visur, už- ! 
puldavo darbininkų susirinki
mus, demonstracijas ir bruta
liai išvaikydavo, sudaužyda- ... 
ma darbininkams, galvas. Bet 
šią ( Vasarą Tpręnto darbinin
kai. pasiryžo, nežiūrint polici
jos žiaurumų, išsįkovoti susi
rinkimų ir žodžio laisvę.
Ši vasara kaipo susirinkimų- 

demonstracįjų vasara

Nuo v pavasario Kanados 
' Darbininkų Apsigynimo Lyga, 
Bedarbių Tarybos ir Workers 
Ex-SeKvicemen Lyga pradėjo 
šaukt susirinkimus po visus 
Toronto miesto parkus. Per 
visą vasarą kiekvienu vakaru 
įvykdavo . susirinkimai bent 
vienam arba keliuose parkuo
se. Kiekvieną šllširįnkimą' už- 

i puldavo policija ir brutališkai

BROOKLYN LABOR LYCEUM
: DARBININKŲ JSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. ^Puikus steičius su nau jau
kiais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. t ;

! KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel;, Stagg 3847 i.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemų kainų
Penkių Rūiių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖJ

427 Lorimer > St., Brooklyn, jN. Y.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

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

Parašė V. Volochov. Kaina 50b.
ANT RYTOJAUS: Vieno veiksmo komedija. Surankiojo 'Benamis.

,, MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

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

• ' J. P. Karriaukalaš. Kaina 35c. '
UŽ; DIEVĄ IR TĖVYNĘ.; Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams.

. ■ , , Kaina 30c. s ' , ■
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P.

' Kamaukalas. Kaina 45c ' •" '
. KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.

KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė
'■ I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 

Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.
ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmu melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

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

SPARTAKAS. Kepurių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas
• Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 

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

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

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal- 
. bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 

darbininkų.
INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis. Veikalas 

, vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. Veikalą 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po du aktus.

’ Kaina 50 centų.
ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 

BROOKLYN, N. Y.
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(Tąsa)

Pradėjus kirst miškuose ąžuolus, vieti
nis girininkas pagarsino laikraščiuose, kad 
reikalinga 30 darbininkų. Paskirtoj die
noj susirinko iki 300 darbininkų; nekurie 
atkeliavo iš 30 kilometrų tolumo... Už 
miško darbą mokėdavo 5 litus dienai, bet 
viena, tas darbas ilgai nesitęsė, o antra—iš 
toliau atėję turėjo pirkt valgį, primokėt 
už kambarį, tai vis tiek mažai telikdavo. 
O darbas miškuose sunkus ir pavojingas. 
Nes vienam ąžuolai, virsdami, sulaužė ko
jas. Tokių atsitikimų buvo keli. Buvo ir 
tokių atsitikimų, kur, vietoj uždirbt, dar
bininkas dar turėjo bausmę užsimokėt ar 
kalėjiman sėst... Kirtikam buvo įsakyta 
nesugadint medžių beverčiant ąžuolus. Ir 
štai, griūdamas ąžuolas nulaužė eglę, na, 
ir papuolė žmogelis bėdon: kirtikai turi 
užmokėt už nulaužtą eglę. Vienam atsiti
kime griūdamas ąžuolas skilo išilgai, tai 
kirtikai turėjo sumokėt 50 litų pabaudos!

Vežimas Ąžuolų į Stotis
Iš Trakų apskrities miškų ąžuolus vežė 

į Alytų ir Kaišiadoris. Kas turėjo stipres
nius arklius, šokosi uždarbiaut. Nuo Už
uguosčio apielinkės miškų į Alytų skaito
ma apie 35 kilometyai. Su pora arklių du 
vyrai galėjo vieną kartą nuvežti ir tai tam
soj išvažiuojant ir vėl tamsoj parvažiuo
jant. Na, ir už tokį darbą uždirbdavo 10 
iki 15 litų. Geras uždarbis tokio pigumo 
laiku, bet kol darbai užžsibaigė, pasirodė, 
kad ne ką laimėjo. Sunkiai dirbant reikėjo 
arklius avižom šerti, — nekurie ir sėklą 
sušėrė. Patys žmonės irgi turi geriau pa
valgyti, negu namie būnant. Namie bū
nant pietum ir likusio nuo pusryčių viralo 
gali pavalgyti, gi kelionėje prie sunkaus 
darbo būtinai turi pasiimt mėsos. Paskiau, 
sunkus arklių darbas arklius sugadino: vie
nus patraukino, kitus nuo kojų nuvarė ir 
taip toliau. Daugelį arklių reikėjo ant 
odos parduot ir pirkti kitus pavasarį žemę 
dirbti. Ot čia tai jau nieko neuždirbo, bet 
pradirbo. O kai prisiėjo gaut užmokestį 
už darbą, tai kartais reikėdavo iki desėtko 
kartų pas girininką atvažiuot. Paskirtą 
dieną suvažiuoja keli desėtkai asmenų at
siimt užmokestį, girininkas sutvarko eilėn 
ir šaukia po vardais. Išmokėjus kokiam 
desėtkui, praneša, kad jau išbaigė pinigus, 
—būkit kitą savaitę... Kildavo trukšmas; 
girininkas net su revolveriu pagrąsindavo 
nusiraminti.

Skirstymasis į Vienkiemius
Trakų apskrityj iki paskutinių 6—7 me

tų gyventojai buvo susigrupavę į kaimus; 
laukai eidavo siaurais ilgais “šniūrais”; 
kiekvienas turėdavo ne mažiau, kai po tris 
šniūrus, “palietkus”. Dabar gi kaimų veik 
nelieka: skirstosi į vienkiemius. Sunkiau
sia tiem, kurie skirstosi šiais sunkiais kri- 
zio laikąjs. Didžiumoje trobesiai seni; juos 
ardant ir vežant kiton’ vieton, sunku pa
būdavo! tokį pat trobesį, kokis buvo. Nega
na, kad griaunant ip statant trobesius reiš
kia samdyti bent porą vyrų, juos geriau 
maitint, bet dar reikia dapirkt medžio pa
keist supuvusius rąstus; kai kam reikia 
visai naują trobesį statyti; reikia pirkti 
plytas naujam pečiui, nauji stogai, o pini
gų negalima padaryti. Pagelbos iš nie
kur negauna naujai įsikurt. Del to ne vie
nas turėjo parduot paskutinę karvę, kad 
suburt trobesius. Pasiskolint nėra pas ką, 
o jei kas ir turi keletą šimtų litų, tai lai
kosi sau, bijo skolinti, nes kartą paskolinai, 
tai tiek ir tiek vargo turėsi, kol skolą, iš- 
krapštysi. O jei paskolinai ant žodžio, tai 
ir “peržegnok” savo pinigėlius. Skolinin
kas pasako; “kaip turėsiu, tai atiduosiu.” 
Bet kada jis turės?

Išėjus į vienkiemius ūkininkai atsigrie
bia tik už kokio desėtko metų. Turtinges
ni, žinoma, tą permainą gyvenimo grei
čiau išlygina.

Mokestys už žemę
Kaip jau augščiau minėjau, ūkinįnkų

produktai nupigo keleriopai, bet valdžia 
mokesčių ne tik ką nesumažino, bet dar 
kasmet prideda “priedo” po keletą litų. Tų 
“priedų” uždeda ir patys valsčiai įvairiems 
reikalams. Seniau viršaitis gaudavo 150 
litų algos, o dabar, pavyzdin, Aukštadva
rio viršaitis, gauna 250 litų mėnesiui. Vals
čiaus sueigų dabar kaip ir nėra. Išbuvau 
vienam valsčiuj virš metų laiko ir nei kartą 
nebuvo jokios valsčiaus sueigos. Ūkininkas 
sužino, kad kas nors naujo valsčiuj suma
nyta, kai jam atsiunčia “ekstra” mokesčių, 
pavyzdin, tiltų ant vieškelių padirbiihas. 
(Dabar įėjo madon vietoj medinių tiltų ce
mentiniai. Jie kainuoja;< daug brangiau, 
negu mediniai.) . : ;

Abelnai imant, dabar mokesčiai Už1 tą 
pačią žemę du kart didesni, kaip buvo caro 
laikais, palyginus, pinigų vertę. Bet dar 
reikia atsiminti, kad anais laikais už par

aduotą grūdų centnerį ar kokį gyvulį kelis 
kart daugiau galėjai tavorų nupirkt krau
tuvėj, negu dabar. Seniau (caro laikais) 
ūkininkas parduodavo avį, paimdavo 3 rub
lius ir už juos nusipirkdavo batus. Gi da
bar reikia tris avis parduoti, kad nusipir
kus tokius batus.

Antstoliai Bjauriai Lupa žmones
Kad antstoliai būtų šiek tiek sąžininges

ni, tai papuolusiam žmogeliui po antstoliu 
prisieitų šiokiu ar tokiu būdu atsiteist su 
esama skola, ir viskas, bet antstolis tyčia 
dalyką velka; taip daro, kad jam reikėtų 
po kelis kartus atvažiuoti ir nelaimingojo 
skolą du ir tris kart padidint.

Čia paduosiu gyvą faktą, kaip antstolis 
'nesąžiningai ir neteisingai nuskriaudė tris 
Užuguosčio bažnytkaimio ūkininkus: M. 
B., A. K. ir P., K. Šie vyrai kaip tai įsipai
niojo į muštynes su tūlais kaimiečiais peš-, 
tukais. 'Xienas kaimietis, buvo , ęmarkiai 
apkultas. ‘Nukentėjęs padavė minėtus, vy
rus teisman; teismas priteisė sumokėt po 
60 litų. Kadangi jie yra mažažemiai ir ne
turtingi, tai sudaryt 60 litų labai sunku; 
skolint niekas nenori. Na, nuskliaustasis 
pinigų išjieškojimą paveda antstoliui. Štai, 
pavasarį atvažiuoja antstolis aprašyt kal
tininkų turtą. Aprašė ir išvažiavo; varžy
tinės bus vėliau. Bet šis atvažiavimas 
kaltiesiems kainavo 60 litų,.’nes tiek antsto
lis rokuoja už kelionę nuo Kaišiadorių į 
Užuguostį. Reiškia, kiekvienam po 20 li
tų, ir vietoj mokėt po 60 žmogui už sumu
šimą, jau užaugo iki 80 litų. Artinantis 
varžytinių laikui, žmonės, bijodami, kad 
nebūtų parduota paskutinė karvelė už pusę 
kainos, sukruto sudaryt pinigus. Vienas 
šiaip taip sudarė ir nudrožė į Kaišiadoris 
pas antstolį;' antstolis pinigų nepriėmė; 
sako: turit atnešt visi kartu, nes visi kar
tu nuteisti... Žmogelis veltui padarė 32 
kilometrų .kelionę. Už poros dienų po to 
antstolis vėl pasirodė Užuguostyj. Jis su
šaukė visus tris ūkininkus ir liepė sunešt 
pinigus—po 80 litų. Du sudarė, b trečias 
niekaip negalėjo sudaryt. Antstolis? ir nuo 
dviejų neėmė ir pasakė, kad šis'atvažiavi
mas kaltininkam vėl uždeda po 20 litų dau
giau! Vadinas, jau po 100 litų (turi mokėt. 
Vienas pradėjo protestuot;. sako, aš nemoL 
kėsiu už šią jūsų kelionę, nes aš buvau 
jum atnešęs pinigus į;namus; tegul kalti
ninkai sumoka. Antstolis vėl'pakartojo,, 
kad jo dalykas iš j ieškot išlaidas bendrai iš 
visų trijų, nes teismas'visus nubaudė'bend
rai. Užreiškęs, kad už savaitės laiko vėl at
važiuos parduot gyvulius to žmogelio, ku
ris nesudaro pinigų, sėdo savo automobiliu 
ir nudūmė kiton vieton su tais pačiais rei
kalais.

“Vienu Šūviu Du Zuikius Nušauna”
Iš Užuguosčio antstolis nuvažiavo su to

kiais pat reikalais pas vieną ūkininką neto
li nuo Užuguosčio. Šiam antstolis taipgi 
parokavo 58 litus už savo atvažiavimą. To
kiu būdu, vietoj gaut po 2 litu nuo kilomet
ro kelionės, kaip įstatymais nustatyta, jis 
gauna po 4 litus.

(Tąsa bus.)1

ar

CARNEGIE, Pa.—i- Pradėjo 
registruoti visus vyrus bedar
bius, kurie tik gauna pašalpą 
iš valdiškų įstaigų. Sako, 
“tuoj visi gaus darbus.” Lai
ke registracijos labai daug 
klausimų stato, kaip tai: kur 
gimęs, kiek metų gyveni šioj 
šaly, kiek metų amžiaus,
vedęs, kiek turi užlaikyt šei
mynos, kur dirbai (turi pasa
kyt visas vietas), kiek uždir
bai kurioj vietoj, kodėl tą vie
tą pametei, o ėjai į kitą, ko
kioj vietoj tau geriausia pati
ko darbas, kokį darbą gali 
dirbti, kiek mokytas, kiek me
tų lankei mokyklą, ar pilietis, 
—ir daugiau panašių klausi

mų. < žodžiu , sakant, turi at
likti iš viso gyvenimo išpažin
tį, jeigu nori gauti dar toliau 
pašalpą ir prižadą kokio dar
bo. Bet kur tie darbai yra, 
kuomet jie kasdieną mažinasi.

Mat, čia pavartota du gud
rūs skymai: vienas, kad be
darbius sulaikyt ‘nuo kovos, 
kad jie nereikalautų daugiau 
pašalpos, nes jeigu pažadės 
kokį darbą, tai jie išsižioję 
lauks to pažadėto' darbo, ir1 
ne'sirūpins apie iškovojimą di
desnės pašalpos; o kita, yra 
labai ^smarkus rengimasis prie 
karo, ir kuomet .bus visi darJ 
bin inkai suregistruoti, tai vaP 
džia žinos, kur katras tinkaL

mas, ir jį ten dės prie darbo 
ar i armiją, nes žino, kaip tu 
mokyta^ dr kokį tū darbą ga
li dirbti. O karas gali bile 
dieną prasidėti, nes ir dabar 
Jungtinės Valstijos turi daug 
kariškų laivų su kareiviais 
Kuboj ir Chinijoj. Ir taip pat 
pasirengia bile dieną kariauti 
su Japonija bei kitom impe- 
rialistinėm šalim arba prieš 
Sovietų Sąjungą. Todjel impe
rialistam reikalinga turėti ži
nioj visi darbininkai kuomet 
išmuš karo valanda, kad visi 

būtų savo vietoj.
Bedarbiai turi nelaukti pri

žadų ir tų neesančių darbų, 
nes darbų ištikro nėra ir jų 
nebus, kuomet jie kasdieną 
mažinasi. Visi bedarbiai ir 

(Tąsa 5-tam puslapyj)

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

dalyku.

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

Pinigus siysk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

I KARKUS Dept- A- Box ,29iJ. DAnKUO, General P. O.. 1
r NEW YORK, N. Y. •

Tuojaus gaukife
į Šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

25c

25c

Kaina $1.50. Dabar tik 75cvaldžios.
25 c

25c

25c

T

o

t
t
i

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

256 puslapių. Apdaryta. 
Kaina buvo $1.50. Dabar 
Pokrovski. 320 puslapių. 
Kaina buvo $1.75. Dabar

Rusijos Istorija. Parašė 
Labai naudinga.

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

Kaina buvo 75c. Dabar 10c«
Abi knygos kartu perkant 50c

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE
1 KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirks už $3.00 Knygų Vertės, Gaus tik už $2.50

Faktai Apie Sovietų Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė drg. 

R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. Daug 
paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie
čių

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucines Kovos 

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietijos socialpatriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
.t..-- ( |

50c
Visos už $1-00

Aliejus.
ta.
Sinclair.
ga.

I
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’ ■ Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
. Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga
, . , ant gėręs popierps ir verta kiekvienam per

skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta, c *
• , Kaina -buvo įii5(jjDabari25c

Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Pdfaštj 'A'. Bim
ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary

ta ir turi 608 puslapių
' 1 Kaina buvo $2.25. Dabar 5Oc

Darbininkiškų Brošiūrų už ,25c. Visos už $1.00

, Darbininkų Sveikata už $1.00
“Darbininkų Sveikata?’ Šią knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo-
- gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą, svei- 

•( katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros
, ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 

apdaryta audeklo viršeliais.
Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1«OO

ALDLD kuopoms ir nariams tik

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

knygą labai naudinga .ir verta > kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą
Platinkite‘ knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-C. Parašė Bucharinas. Tai ge

riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ii\ 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 

ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 

roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
lyta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
. Visos trys knygos tik $1.00

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir | Pieliečių
Karas Francijoje. Parašyta K. Markso.); Būtinai 

reikia skaityti kiekviepam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00..'Dabar

Istorinis Materializmas. 'Parąšė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbinipkas. Kaina buvo $150. Dabar

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $l.Į50. Dabar 25 c

Vienas tomas Lenino Raštų 25c
/ f Vjiscįs knygos t^ >$1.00

' Trys Knygos Apie Religiją už $1.00 p
Religija. Antras tomas. Parašę Dr. S. Matulaitis, 

•i Knyga turi '250 puslapių, f ^Gražiai ą^dąryta. 
' Išaiškina iš kur atsirado ivisdkįė. “šventieji,’’ 
“stebuklai,” “šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži

rnių apie tikėjimą. J Kaipa 75c
Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kuiųgą^Į’P.^Viliū- j . 

nas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 56.
Kaina 5c

Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.
M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25 Dabar 25c
Vjsos kartu už $1.00

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

Įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas: Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny

ga. 364 puslapių. Ka»na 50c
Abi knygos tik $1.00

Įvairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary- 
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 

Apysaka ,labai užimanti ir naudin-
Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
Šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
apysakų iš pereito karo, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių.

Kaina tik 35c
SPALIS IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje yra s 

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysaką iš karo prieš generolą Vrąngelį ir 
Į“Ar Girdi Jiį .Balsus?” apysaka iš? Amerikos 
farmerįų kovų, š^knyga turi 288; poslapių ir 

' ’ t y^a-apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.------
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui. ■ ■ ‘

Prie Kiekvieno Knygų Seto Duodame Visai Veltui 
Knygą “ŠVYTURYS/’ Kuri Turi 288 Puslapiu, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkiškų Eilių Knyga

V



Trečiadienis, Rugs. 20,10Ž8 Penktas Puslapis
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KAM SlEfU MEXSOS SU7
Turėdamas laiko, peržiūrė

jau “Tėvynės” senesnius nu- 
to merius, kur 30 num. už liepos 

28 d. š. m. ant antro puslapio 
ponas redaktorius kalba se
kančiai :

“Nesenai 'susekta, kad vie
nos kuopos finansų sekretorius 
prigaulingu būdu išgavo iš 
SLA pašalpą vieno tos lįuopos 
nario vardu. Pradėjus tyri- 

• nėti pasirodė, kad tas narys 
tuo laiku visiškai nesirgo ir 
nieko nežino apie išimtą iš 
SLA pašalpą jo vardu. Ir iš
imta net $50.00 pašalpos pe-' 
reitų metų pabaigoje. Sugau
tas tokiame negražiame dar
be buVusis kuopos .sekreto-., 
rius ir matydamas, kad gali 
patekti kalėjiman už tokį pi
gų vagiliavimą iš SLA iždo, 

♦•pinigus sugrąžino Susivieniji
mui.”

Taip pat tame pačiame raš
te kalba apie kitos kuopos to
kį sekr.:

“Kitos kuopos sekretorius 
surinko narių duokles, surašė 
į knygas ir atsisakė duokles 
siųsti į Centrą arba grąžinti 
kuopai. Esą, jis tų pinigų ne
atiduos, ir ką jūs jam padary
site?”

Šitokis pono redaktoriaus 
mums pranešimas yra ne nau
jiena. Mes žinome, kad SLA ' 
yra panašių gaivalų nemažai, 
kurie pasivadinę save dideliais 
SLA veikėjais ir dideliais pa
triotais lietuvių tautos arba 
lietuvybės skelbėjais ir užsii
ma panašiais šmugeliais. Bet 
tik 
del 
šą,
ties žodžiais, nepaskelbia, kas 
jie toki, kurioj kuopoj jie pri
klauso ir kur ta kuopa randa
si, t. y. kokiame mieste? Ir 
kodėl jų nenubaudė? Juk re
miantis SLA konstitucija, toki 
gaivalai turėtų būt nubausti ir 
paskelbti visų SLA narių ži
niai. Kam tokius niekšus 
slėpti ?

Bet mus verčia manyti, kad 
tie elementai veikiausia bus 
ponų fašistinės klikelės žmo
nės ir jų politikos ręmėjai, to
dėl ponas redaktorius politi
niais sumetimais saviškių ne
nori išduoti.

Mes atsimename—keli me
tai atgal, kur Detroito SLA 
200 kuopos sekr. S. tik per

m i a ntis sZa konstitucija, tu- 
ri užimti SLA Centro Sekreto
riaus vietą. Bet su darbininku 
J. Miliausku ponai pasielgė 
prieš SLA konstituciją.

Todėl mes, visi SLA darbi
ninkai nariai, turime apginti 
savo teises, bet mes kitaip jų 
negalėsime apginti, jeigu mes 
neišsirinksime iš darbininkų 
Pildomosios Tarybos. Todėl 
turime sudaryt vieną bendrą, 
visų sriovių darbininkai, sura
šą į Pildomąją Tarybą ir ap
ginti savo tęįses.

Virbališkis.
4 ' !

VIETINĖS ŽINIOS WILKES BARRE, PA.
Jaunųjų Komunistų Lyga rengia 

didelių puotą su gražia programa, 
Darbininkų Centre, 325 E. Markei 
St. Įvyks Sept. 23 d., subatoje, 8-tą 
valandą vakare. Mūs jaunuoliai per
statys vaizdelį iš darbininkiško gy
venimo. Bus gera orkestrą, grajys 
lietuviškus ir angliškus Šokius; bus 
gardžių gėrimų ir lietuviškų keptų 
kringelių. Mūs jaunuoliai ne juo
kais rengiasi prie vakarėlio. Suau
gusių drg. užduotis remti jaunuolius. 
Visi būkite jų parengime rugsėjo 23 
d. Įžanga tik 15c.

jo 22' d. penktadienio vakare, 8:00 
vai., Gedemino svetainėj, 575 Joseph 
Ave. Visi bedarbiai ir dirbantieji 
atsilankykite j susirinkimą, nes arti
nasi žiema ir bedarbiai susilauksime 
didesnį skurdą ir vargą. Narys.

(222-223)klaidą nepasiuntė visų pinigų 
į Centrą, ir už tai buvo išmes
tas iš Susivienijimo. Mat, tas 
narys buvo susipratęs darbi
ninkas ir nerėmė ponų fašisti
nės klikelės, už tai jis buvo iš
mestas iš SLA ir paskelbtas 
VisV narių žiniai. Bet ponai 
saviškių neišduoda tol, kol 
juos nenutveria valdžia ir iš
velka į viršų. Kas gi nežino 
tokių, kurie rinko iš narių 
duokles ir nesiuntė Centran? 
Bet šitie žmonės irgi buvo di
deli SLA veikėjai, dideli pa
triotai ir ponų klikelės rėmė
jai, kurie visuomet patys bal
savo ir -kitus ragino balsuoti 
už ponus ir už patį poną.re
daktorių. • . • .

Klausimas, ką mes, SLA 
darbininkai nariai, turime da
ryt, kad prie dabartinių ponų 
viiįinihkų -toki * šmugeliai yra 
kuopose varinėjarhi ir yra nuo 
narių slepiami, kas tie toki 
šmugelninkai ? Atsakymas yra 
tik vienas. Dabar artinasi 
SLA viršininkų rinkimai ir vi
si SLA darbininkai nariai tu
ri sudaryti bendrą frontą 
prieš ponus ir išsirinkti iš dar
bininkų SLA Centro viršinin
kus, apvalyti Susivienijimą ir 
organą “Tėvynę” nuo fašisti
nių užmačių ir už tuos ponus 
neduoti nei vieno balso.

Dabar Susivienijime Lietu
vių Amerikoj darbininkai na
riai neturi lygių, teisių su po
nais. Nors SLA konstitucija 
laiduoja visiems SLA nariams 
lygias teises, bet dabartiniai 
ponai viršininkai tas teises iš 
SLA darbininkų narių yra iš
plėšę ir neleidžia jornis nau
dotis.

Mes atsimename—tiktai ke- I
Ii mėnesiai praėjo, kaip jie 
neįsileido darbininko J. Mi
liausko į Centro sekretorius, o 
pasistatė į sekretorius poną 
Viniką, suspenduotą narį, įei
dami prieš SLA konstituciją. 
Bet jeigu būtų buvęs Miliaus
kas suspenduotas, kaip ponas 
Vinikas buvo, ar. jūs manote, 
kad ponai būtų taip sušilę 
dirbę už jį ir ponas redakto
rius būtų rašęs editorialus už 
Miliauską, kaip jis rašė už po
ną Viniką? Nieko panašaus 
nebūtų buvę ir nebus. Jie bū
tų sakę, kad ponas. Vinikas 
yra seime gavęs didžiumą bal
sų pagal Jųrgeliutę ir jis, “re-

Kostumeriškų Kriaučių ir 
Bušelmanų Streikas Tęsiasi 
su Didele Vienybe

tai

KAIP REGISTRUOJA 
BEDARBIUS

MASS. VALSTIJOS DRAU
GAMS »

Daily Workerio rengiamas bankie- 
tas įvyks Oct. 21, 8 vai. vakare, 113 
Dudly St., Opera House, Boston. 
Prašome Bostono apielinkės darbi
ninkiškų’ organizacijų tą dieną nieko 
nerengti ir kviečiame visą darbinin
kišką visuomenę dalyvauti “Daily 
Workerio” bankiete.

Už Rengimo Komitetą E. Urchus.
(222-223)

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
giausia. streikas issiplėtęs tarp 
W 25 ir 65th Sts. ir tarp 4 8th 
Avenues ir apima svarbiausią 
ponų gatvę Fifth Ave., kur už 
garnitorius (siutus) kostume- 
riai moka po 50, 60 ir 125 ir 
150 dolerių. O kriaučiai su 
savo alga .negali nuo bado at
siginti. Darbo valandos ilgos 
ir dar jas vis ilgino. Nors 
bosai ir priėmė NRA, bet kaip 
vienas kriaučius taportav-o, tai 
bosas pasakė: šią savaite dirb
site 40 valandų, o ateinančią 
jau 48 valandas; alga gi bus 
ta pati.

pri-
Industrinę Kriaučių 

prižadėjo pildyti šios 
taisykles; pripažino 

šapoje;
ša
pa
is et

(222-223)

PHILADELPHIA, PA.
The Philadelphia LDS Youth 

Branch will meet on Thursday, 
September 21 at 8 p. m. sharp at 
924 Sartain St. Every member 
should be there and if possible bring 
a prospect.
Youth

TELEGRAMAS WORCES- 
TERIEČIAMS

Užbaigiant vasaros sezoną links
miausią pikniką rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Sociale 
57 kp., nedėlioj, spalio (Oct) 1, 
1933. Nog 12-tos vai. po piet iki 
vėlumai nakties. Olympia Parke. 
Worcester, Mass. (Shrewsbury, 
Mass.) Programas bus įvairus, susi- 
dedant iš visokių žaislų. Muzikalė 
programa prasidės 3-čią vai. po piet; 
kurią išpildys gerai hriežianti orkes
trą. Kviečiame visus atsilankyt ir 
praleist linksmai laiką.

LDSS 57 K p.
(222-223)

Help us to build our 
Branch.

F. Gcdviles, Teinančiai See.
(221-222)(Tąsa iš 4-to pusi) 

da,lį laiko dirbanti turi . orga
nizuotis į bedarbių tarybas ir 
reikalauti didesnės pašalpos 
ir- bedarbiams apdraudos ir 
kartu social ės apdraudos, val
džios ir samdytojų kaštais.

Jau reikėtų nors sykį susi
prasti, nestovėti prie dirbtu
vės šimtais. Kuomet jau su
virs du mėnesiai laukiame dar
bo ir jo negauname, reikia pa
sakyt, kad mes perilgai tikėjo
me į Roosevelto mėlynąjį are
lį ir laukėme, kad jis mums 
suteiktų laimę. Bet tas pauk
štis draskūnas žymiai padidi
no mums skurdą ir badą, nes 
mes pašalpos negauname dau
giau, dar mažiau, o pragyve
nimas žymiai pabrangęs, kaip 
tai: duona, miltai ir bulvės pa
brango veik 50 nuošimčių; 
reiškia, pabrango maistas, ku
rio daugiausia reikia; ir kiti 
valgomi daiktai yra žymiai 
pabrangę.

Todėl visi organizuotai ko
vokime už savo būvio pageri
nimą. j ■

Bedarbis.

CALCUTTA, Indija.

NORWOOD, MASS.NORWOOD, MASS

iš darbi- 
per paskutinius keturis 
metus, kur jiem darbi- 
dirbo nukapotomis al- 
Už tuos pinigus da-

mums nesuprantama, ko- 
ponas redaktorius tų niek
tų vagilių, tariant jo pa-

Prie Kriaučių Prisidėjo 
Bušelmanai

susiuva sagas (guzikus).
Tad visi tokios rūšies darbi

ninkai ir paskelbė savo po- 
_ nams generalį streiką.

Šiame streike didžiumoje

Kviečia RENGeJAI;

Kostumeriški kriaučiai išėjo 
į streiką rugsėjo 5 d.—švarkų 
siuvėjai, kelinių siuvėjai, brus
lotų kriaučiai—taigi tie, kurie' 
daugiausia dirba ant vienos 
kokios garnitorio dalies. Taip 
antai, švarkų dirbėjas pasiuva 
švarką (coat), o kelinių bei 
brusloto jis nemoka pasiūti; 
šias drapanų dalis turi kiti 
kriaučiai pasiūti; ir tiems dar
bininkams moka nuo dienų bei 
nuo kavalkų. O 'kada siutas 
gatavas, kostumeris pasimie- 
ruoja, ir jei kas nors netinka, 
tai garnitorius yra paduoda
mas taisyti vadinamam “bu- 
šelmanui,” kuris pasiženkli- 
,na, kas yra kur negerai ir tai
so. Nes .bušelmanas turi visą 
kriaučiaus ir kirpėjo darbą 
mokėti nuo A iki Z. Ir bušel- 
mąnai sudaro savo skyrių pra
monėje. Jie dirba depart- 
mentinėse krautuvėse ir abel- 
nat krautuvėse, kurvyrai par
davinėjama gatavi siutai.

Tai bušelmanai ir priėmė 
kostumeriškų 'kriaučių pakvie
timą taipgi išėjo į streiką rug
sėjo 11 d. iš darbayiečių mi
nimose ponų apgyventose gat- 

ne gazolino, bet sprendžinos vė^e. Dar ten prie streiko 
pagelba. Sistema yra pana-[prisideda abieju rūšių mote- 
Ši laikrodžio sistemai. Ir | rys ir merginos darbininkės, 
mašina gali lėkti iki 55 my- kurios ^siuvinėja pamušalus, 
lių į valandą. O parsiduo
da tik už $140. 

• t

SPRENDŽINOS PAGEL- 
BA VAROMAS AUTOr 

; MOBILIUS, ^

Japonija čionai atgabeno ir J 
parduoda naujos rūšies au
tomobilius, būtent, varomus

nes.
i Puiki Įvairių Tautų Vienybė
[ Iš tautų daugiausia randasi 
italų, paskui seka žydai, šve
dai, rumunai, slavai, lenkai; 

„turbūt, mažiausią tai'yra lie
tuvių. .

Tų visų suminėtų ir nėsumi- 
,nėtu tautu darbininkai laikosi 
i didžiausios vienybės; neapsa- 
| komas tarp jų solidariškumas, 
(tikrą brolybė; ir laikantis to- 

Kalbes D. M. ŠOLOMSKAS, P. BUKNYS ir nuo Jaunuolių—J. ORMAN .kios vienybės, jiems priklauso 
[ streiko'laimėjimas.

Bosai, matydami darbininkų I 
vienybę, nežino ką dąryti. 
Krautuvės ir dirbtuvės, ■ ikur 
darbininkAt yra streikan i^ėję 
ar dar neišėję (bet į rengiasi 
išeiti) apstatytoj policija, šni
pais ir gengsteriais. Bosai; tu
ri pinigų prisilupę 
ninku 
krizio 
ninkai 
gomis. 
bai* bosai nusisamdo padau
žas, kad tuos pačius darbinin
kus muštų ir areštuotų. Yra 
tokių atsitikimų, kad į strei
kierių svetaines atsiunčia savo 
padaužas Amalgameitų Unijos 
vadai, lošdami tikras provoka
cijas bosų naudai.

. t) ... į... 4 /•
Viena Oiijbykla Priverstą prie

Didelių Pagerinimų
Bosai abelnai* dar nenori 

kalbėtis su kairiąja Adatos 
Darbininkų Industrine Unija 
(Needle Trade Workers In
dustrial Union); jie reikalau-

Su Dainomis, Prakalbomis ir Kitais Įvairumais

Nedalioje, 24 d. Rugsejo-Sept., 1933
ANT NEW POND EŽERO KRANTO, NORWOOD, MASS.

PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTE. PROGRAMA 3-čią VALANDĄ PO PIETŲ 
RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJOS PIRMAS DISTRIKTAS

Programoje Dalyvaus: So. Bostono, Norwoodo, Stoughtono ir Montello Chorai; 
Worcester Merginų Oktetas ir Drdmatiška Grupe, Kuriai Vadovaus B. L. ŠALINAI- 
TĖ iš Brooklyn, N. Y.

ŠOKIAMS GRIEŠ MONTELLO MUZIKANTAI
Kviečiam darbininkišką visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir turėti smagų laiką. 

Taipgi paremti plačiai varomą darbininkišką judėjimą.
P. S. Jei ir lytų tą dieną, tai parengimas įvyks Lietuvių Svetainėje, 13 St. George 

Ave., Norwood,. Mass., ir ta pati programa bus duodama svetainėje. Todėl kaip Vieti
niai, taip ir iš plačios apielinkes skaitlingai" susirinkite.

KELRODIS: Iš visų pusių, važiuojant, reikia davažiuoti iki No. 11 kelio, o No. 11 keliu 
važiuokite iki Wilson St. Ir Wilson St., Norwoode, įvažiuosite tiesiai į pikniką.

keli-
yraskyriaus

Amalgameitų 
sugrūsti dar- 
pakelimu 35

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirinkimas 

atsibus ketvirtadienį, 21 dieną rugsė
jo, 7:30 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj 25 ir Vernor Highway. Drau
gai visi dalyvaukite šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų.

,Sekr. N. Astrauskienė.
(221-222)

Yorko “Times” rugsė- 
dieną Amalgameitų

ja, kad darbininkai stotų 
“socialistų” vadovaujamą 
malgameitų Uniją; tokią 
uniją bosai pripažintų; o In
dustrinę Siuvėjų Uniją jie va
dina “komunistų” organizaci
ja ir bijosi josios. Bet viena 
didelė dirbtuvė jau išėjo iš tos 
bendrosios bosų vėžės ir 
pažino 
Uniją;
unijos
darbininkų komitetą 
įvedė 35 Valandų darbo 
vaitęir buvo priversta 
kelt darbininkams algas 
120 nuošimčių! t
Amalgameitų Vadai Prigaudi- 

■ i . i nė ja Darbininkus
Pora šimtų darbininkų 

nių ir bruslotų 
prigauti per 
Unijos vadus ir 
ban su žadamu
nuošimčių algos, bet tai tik ža- 
'dėjimas, o ne tikras laimėji
mas. f .
Amalgameitų Lyderiai Nori 

Sulaužyti Streiką
New 

jo 15
agentai paskelbė melagingą 
žinią, būk 2,700 kostumeriškų 
kriaučių streikas užsibaigė ir 
būk jie " grįžta darban su 
pakėlimu 35 nuošimčių algos.

Bet rugsėjo 15 d. 2 vai. po 
pietų Irving Plaza svetainėje 
įvyko masinis streikierių susi
rinkimas; jame dalyvavo apie 
2,000 kostumeriškų kriaučių; 
ir jie priėmė protesto rezoliu
ciją prieš tą Amalgameitų va
dų paleistą melą, apšmeižimą, 
kaipo prieš jų norą pakrikdyt 
streiką delei naudos bosų ir 
Roosevelto NRA.

Streikuojanti kostumeriški 
kriaučiai surengė rugsėjo 16 
d. demonstraciją ant Fifth 
Ave. * vadovybėje Industrinės 
Siuvėjų Unijos.

Kostumeriškų kriaučių ir 
bušelmanų streikas plečiasi ir 
jų laimėjimas priklauso nuo jų 
solidariškumo.

A. Mureika.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos bus 

laikomas susirinkimas rugsėjo 
(Sept.) 24 d., 2 vai. po pietų, Sve
tainėje 40 Ferry Street. Draugai, 
visi susirinkite laiku, nes yra visokių 
svarbių reikalų del aptarimo.

Sek r.
L. K. K. J. Staskevičius.

(222-223)'

PHILADELPHIA, PA.
Ketverge, 21 Sept. įvyks masinės 

tarptautinės prakalbos, Girard Ma
nar Hall, 911 W. Girard 
8 vai. vakare. Tų dieną 
įvyksta Torglerio ir kitų 
teismas. Jiems fašistai
mesti reichstago sudeginimą ir nori 
juos nugalabiti. Skaitlingai susirin
kite ir protestuokite prieš fašistinį 
terorą.

Avė., kaip 
Vokietijoje 
komunistų 
nori pri-

Nėra Darbo 50 Mėty 
Amžiaus Darbininkui

NEW YORK.—Viešosios 
Labdarybės Komisionierius 
ponas Taylor pripažįsta, 
kad darbininkas, sulaukęs 
50 metų amžiaus, nebegali 
darbo gauti. Sako, kad mie
sto prieglaudose armija to 
amžiaus darbininkų kasdien 
auga/

TRYS MILIONAI NU
KENTĖJUSIŲ

PEIPING.—Hopei, Shan
tung ir Honan provincijose 
yra apie trys milionai žmo
nių, kurie nukentėjo nuo vi
sokių potvynių. Jie neturi 
nei maisto, nei pastogės.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIĄ, PA.
ALDLD 141 kp. , susirinkimas 

įvyks Sept. 24 d. 11 vai. ryte, 1331 
S. 2nd St., Phila., Pa.* Visi nariai 
būkite paskirtu laiku, nes turime 
svarbiu reikalų aptarti. Atsiveskite 

(222-226)

BINGHAMTON, N- Y.
Aušros Choro susirinkimas įvyks 

rugsėjaus 22 d., petnyčioj, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 315 Clinton St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai‘‘ir pritarė
jai kviečiami ateiti, nes daug svar
bių dalykų aptarti reikės.

Šiuomi pranešu, kad visokiais rei
kalais kreipkitės, šiuo antrašu: 315 
Clinton St., ar* 329 į Main l~
Binghamton, N. Y.

Draugiškai Aušros Choro sekretorė
• A. Mačiukienė.

(222-223)

St/

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Bedarbių Tarybos sky

riaus 5-to susirinkimas įvyks rugsč-

(221-222)

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

icigiohRand

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

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

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

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Rengiamės Bendro Fronto Konferencijai
Brooklyno ir apielinkės lie

tuvių organizacijų Bendro 
Fronto Komitetas šaukia 22 d. 
spalio (October) antrą bendro 
fronto konferenciją.

Kaip naudinga ši konferen
cija bus, tai priklausys nuo 
pačių organizacijų, kaip jos 
prisirengs.

Man atrodo, kad organizaci
jos kreipia mažai domės į šį 
didelės svarbos darbą, dau
giausia atsideda ant komiteto, 
o tas labai bloga. Nes kuo
met komitetas negauna iš or
ganizacijų paramos bei mažai 
jos tegauna, tai jis labai ma
žai tegali ką nuveikti.

Ką šios apielinkės organiza
cijos dabar turėtų daryt, tai 
pirmučiausiai išrinkt savo de
legatus j šią konferenciją. 
Antra, tai diskusuot abelnai 
darb. padėti ir daryt savo 
sumanymus; tuos gi sumany
mus siųsti sekretoriui šiuo ad
resu : P. Taras, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. O aš ga
lėsiu jūsų sumanymus paskelb

ti per spaudą^ taipgi bus gali
ma daryt programą pasekmin- 
gesnę del plačios konferenci
jos, padarius iš jų sutrauką.

Yra išsiuntinėta pakvietimai 
visoms organizacijoms. Jei'gu 
kuri organizacija ir negavo, 
tai vis tiek privalo rinkti de
legatus. j
DELEGATŲ RINKIMAS ,

Galima rinkti po vieną dele
gatą nuo* kiekvienų dešimt na
rių ir vieną nuo didesnės to 
skaičiaus pufeės; pavyzdžiui, 
organizacija, turinti 10 narių, 
išrenka vieną delegatą, o or
ganizacija, kuri turi 16 narių, 
išrenka du delegatu.

Visos organizacijos turėtų 
tatai įsitėmyt; taipgi privalo 
tėmyt spaudą del sumanymų 
kaip nuo organizacijų, taip 
nuo individualų.

Plačiai prisirengkime prie 
šios konferencijos; tuomet bus 
pasekminga pati konferencija.

Bendro Fronto Sekretorius,
P. Taras.

Bankieriai -Nemokėsią
Miestui Mokesčių

15 Bosų Indžionkšino
Byla prieš Šiaučius

Kostumenšky Kriaučių ir Bušėlmany , 
Streikas Tęsiasi su Didele Vienybe

. NEW*'YORK..— Kostume- 
riškiems kriaučiams ir ranki
niams darbininkams (bušel- 
manams, taisytojams) tas dar
bas ir ta baisi skubinimo sis
tema taip įkyrėjo ir dasiėdė 
iki gyvam kaului, kad jie, ne
tekę kantrybės del tokio žiau
raus išnaudojimo, paskelbė 
streiką ne juokais. Ir dabar
tinis streikas »yra šimtą nuo
šimčių geresnis, negu buvęs 
1916 metais, kada jų streiką 
vadovavo Amalgameitų Unija, 
kurios vadai ir pardavė dar
bininkus. Bet' šiandieną tokie 
vadai negalės parduoti sfreit 
kierių minias, nes dagininkai 
gerai pažįsta pardavikus- iš 
praeities. ' i i y ;

Dabar susirinkdami į Indus
trinės Unijos svetaines, strei- 
kieriai - išduoda , faportus iš 
darbaviečių ir kokiose sąlygo
se ten kriaučiai dirbo,-—tai’net. 
ant galvos plaukai .< pasišiau
šia, beklausant jų raportų. 
Niekas, rodos, negalėtų pamis- 
lyt, kad tokiose sąlygose, ir 
nešvarumuose Amerikos dar
bininkai turi būti per visas 
darbo valandas. į

Tų kriaučių darbavietės 
daugiausia randasi skiepuose 
arba užpakaliniuose, .tankiau
sia be langų,- urviniuose kam
bariuose, kurių niekas nenori

> i 
ę:

Laidotuvių'Apeigbm rūpina* j 
si gyąbprius Matthew P.J 
Bąlląl ^(Bielausk^) '

{Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

<

<♦>

—ST*-$•» -jp

NEW YORK.—Miesto val
džia negali išsikolektuot mo
kesčių, kuriuos nutarė imt iš 
bankininkų ir šėrų vertelgų,— 
kaip kad Morgano-Rockefel- 
lerio bankai netiesioginiai sa
ko laiške, kurį jie * atsiuntė 
miesto majorui O’Brienui. Sy
kiu bankininkai kreipėsi Į 
valstijos gubernatorių Lehma- 
ną; reikalauja, kad sušauktų 
specialę seimelio sesiją, per 
kurią žymiai numuštų algas 
miesto valdininkams. Tuomet 
ižde liktų daugiau pinigų at- 
mokėt bankieriams sumas ir 
nuošimčius. Gubernatorius jau 
pirmiaus išreiškė tam pritari
mą.

Šiemet iš miesto iždo išmo
kėta bankieriam 148 milionai 
dolerių; iki metų galo dar rei
kėsią jiems gauti 200 milionų.

Bėgy j dviejų artimiausių 
mėnesių miestas turi sumokėt 
bankininkam $30,000,000. Be- 
taupant bankininkų naudai 
pinigus, miestas negalėsiąs iš
mokėt algų 141 tūkstančiui 
savo darbininkų bei tarnauto
jų spalio 1 dieną.

Kaip iš pat karto rašėme, 
bankininkai stengsis išsisukti 
nuo dedamų jiems mokesčių; 
užtat demokratai miesto gas- 
padoriai yra užsitikrinę, kad 
galės išrinkt iš žmonių 50 nuo
šimčių pabranginto vandens 
mokesčius, taxi-cab taksus ir 
kitus. t

Komunistai savo rinkimų 
platformoj reikalauja sustab
dyt mokėjimus bankininkams, 
o reguliariai šelpt visus bedar
bius. IW

BROOKLYN.—Kings pavie
to augšČiausiame teisme pir
madienį ištisa diena buvo pra
leista delei 15 čeverykų fab
rikantų reikalavimo išduot in- 
džionkšiną prieš streikus, ve
damus Industrinės šiaučių 
Unijos. Streiklerių ir unijos 
teises gynė josios advokatai 
Louis Boudin ir Jacques Bui- 
tenkant. šimtai darbininkų 
per dieną stovėjo aplinkui 
teismabutį, bet jie nebuvo vi
dun leidžiami.

IDA 17 Kp. Susirinki
mas Šį Vakarą

T a r p t a utinio Darbininkų 
Apsigynimo lietuvių 17 fop. 
susirinkimas įvyks 20 d. rugs., 
“Laisvės” svetainėje.

( Draugai ir draugės, Visi bū
tinai Ateikite į! sUsirinkitną, 
neš tai' yra žvarbūs1 sušiHriki- 
mas: turime prisirengti prie 
TDA WilliamSburgo ' sekcijos 
konvencijbš, kuri įvyks spalio

. i > Į i < • • ■ . .

Nusižudė Ex-Milionierė

NEW YORK. — 1928 me- 
tais persiskirdama su savo 
vyru fabrikantu Lewis Spra
gue, jo žmona Mae gavo 500 
tūkstančių dolerių atsilygini
mo už jos išnaudotą lytį. Bet 
greitai pinigus prašvilpė ir 
atsidūrė eilėse benamių-bedar- 
bių; miegojo požeminiuose 
gelžkeliuose ir šiaip užkam
piuose. Jos draugai buvo jai 
suradę vietą už tarnaitę; bet 
negi tau dirbs tokia išgverusi 
ex-ponia! Todėl jinai, paga
vaus, apsižiojo gaso “paipą” 
ir nusižudė.

Mezgėją Streikas
NEW YORK. — Adatos 

Darbininkų Industrinė Unija 
paskelbė visuotiną . mezgėjų 
streiką. Reikalauja sutrum- 
pint darbo laiką dieniniams 
iki 35 valandų per savaitę, o 
naktiniams iki 30 ir mokėt 
bent 25 dol. algos.

Mezgėjų susi rinkimai 
Brooklyne įvyksta ~jpo num. 
1088 Flushing Ave.; New 
Yorke—131 W. 28th St.

Lietuviai mezgėjai, visi sto
kite į streiką ir į Industrinę 
Uniją.

Mejsg.

Klaidos Atitaisymas
, Į •

Aprašant ' J. Eisenbergo 
dirbtuvės darbininkų padėtį, 
įsiskverbė' nemaloni klaida: 
kur pasakyta,’ kad ‘ niotėrys 
dirba 48 valandas sąyaitėje, 
turi būti 44. Taigi, del aiš
kumo, moterys dirba 44 va
landas savaitėje ir didžiuma 
gauna 7 dolerius. Vyrai gi 
dirba 63 iki 66 valandų savai
tėje, o galina tarp 12 ir 14 
dol.

Atsiprašau “Laisvės” redak
cijos ir skaitytojus už pada
rytą nemalonumą.

Reportere.
------rf----- — ,» > . ..

Dr. K. Sarpalius Risis 
su Jim McMillen

* t’.* '

šiandien vakare, Ridgewood 
Grove Sporting Kliubo Arenoj, 
Brooklyne, risis garsus lietu
vių ristikas Dr> K. Sarpalius 
su Jim McMillen, augštos kla
sės ristiku, buvusiu Illinois 
Universiteto futbolo žvaigžde.

Be to, laušis Richardais- ši- 
katas su Hansu Steinke ir kt.

< 1 ii •’ ;
randavotis * tai 'tokias ‘ vietas 
bosai paskiria savo kriau- 
čiams: sudeda siuvamąsias 
mašinas, prosus, apšviečia 
elektra, na, ir pasidaro dirbtu
vė. O . apie darbiiiinkųi. svei-i 
katą tai bosam nei ant min
ties < neužeina; jiems tik rūpi, 
tad darbininkas daugiau dar
bo padarytų ir bosui daugiau 
pelno duotų. , Tokiose vietose 
visai nesiranda tyro ,qro, ku
riuo darbininkas galėtų atsi
kvėpti. ' j ( Tenai darbininkai 
kvėpuoja vjsas darbo,valandą? 
sutvenkusiu, ir. sudyisusįu, .oru ; 
visados dušna,' šilta,’ visas dar
bininko >kūnas sumųręs ir.su
žlugęs nuo prakaito, darbo lai
ke; o bosai vaikščioja saukda
mi : /‘Kada bus gatavą? tas 
siutas, o kada šitas siutas? Ko-

i , / . . ;• t
•i *. t) ' ' 'stumeris laukia jau, dvi valan
das !” . i.

Tada kriaučius iš kailio ne
riasi; jis žinę, kad bosas gali 
pasakyti: “Tu rytoj neateik, 
nes tau ! darbo neturėkime ; tu 
esi nevertas nei tos algos, ku
rią aš tau moku!”

Taip, pas bosu? nerasite 
mielaširdystės, draugai.
Streikas Pakrikdė ir Brangiau

sias Poniškų Drabužių Siu
vyklas

Streikas yra palietęs ir pa- 
krikdęs tos pramonės darbus 
pačioj New Yorko širdyj, pui
kiausiose ponų gatvėse. Dau-

(Tąsa 5 pusi.)

Aido Choro Nariams
Aido Choro mėnesinis susi

rinkimas; įvyks ketvirtadienį, 
21; dieną rugsėjo, 8 valandą 
vakare, “Laisvės? (?y'ętąįnėje.

(Visi;nariai dalyvaukite, ,jąų- 
ni -ir seni^jiesj < tųrųpę daug 
svarbių dąlykų aptarimui, tarp 

—-(l y?-- -X--—- kurių yra mūsų -žieminis pp,; 
29;d. Sekcijos konVencija yfa*rengimas 
šaukiama, kad geriau prisi-! 
rengt priė TDA distrikto koh- 
vencijds, kuri "įvyks lapkričio 
11-12 d., tai yra tęsis dvi die-, 
nas. Tad turime pritraukti' ,
kuo daugiausia ir. kitų pfgąni- i $5,000 per Savaitę 
zacijų, kad pasiųstų delegatus ______
ir .prisidėtų įrie 'T^ptaiitinio ■ NEVVf YORK. — Vadinama' 
Darbininkų Apsigynimo. * 17-ta 
kuopa turi tam pasidarbuoti.

Taip pat visi 17-tos kuopos 
nariai turi pilnai užsimokėti 
duokles už šiuos metus, nes ki
taip nesiskaitys TDA nariais.

Nuo kiekvienų penkių na
rių turėsime pasiųsti po vieną 
delegatą. 17-ta kuopa turi 
60 narių, tai turi dvyliką de
legatų siųsti į konvenciją. Tad 
visi būkite susirinkime šį • va
karą, 8 vai.

Organizatorius. *

; , $ekr. .
(222-223)

i “Evangeliste” Gauna po

( evarigėlistė’’^misionierė Ai- 
mee Sempleb'McPhėrsori,' pžt- 
garse j ūs vyrų m ainy to j a, d a- 
blar “užsidirbą” iš Broadway 
teatrų po $5,000,00 per savai
tę už “dvasišką” publikos 
mufkinimą. Gana, mat, dar 
yra žmonių, kurie net per to
kias pliuškes-misionieres jieš- 
ko dūšios išganymo.. .•

LICENSES I!
I BEER—WINE

NOTICE is hereby given that License No. J 
, J4.Y.B-10863 has been issued to the un- •.

dersigned, to sell beer and wint at retail, I 
under Section 76 6f the Alcoholic Beverage", 
Control .Law, at 271 Jay St., Brooklyn,'1'1 
County of Kings, to be consumed upon the- 
said premises. ‘J

WALTER HIGGINS ..
271 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

'■ •’ i'i 1 1 ’’ ■ .

NOTICE >s hereby Riven that License No. 
ė N.Y.B-1'0820 has beėfT Issued to the un

dersigned to, sell .beer I ^nd .wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage' 
Sontrol Law,’ at fc514 '13th 'Ave., Brooklyn, 

ounty-of {King?,; to (be consumed upop the 
said premises. ' . ' ? ' ' ' ’

1SADORE I. GREEN
5510 13th lAVenue, Brooklyn, N. Y. ’

NOTICE . is - hereby given that; Lipense: No,; 
J N.Y.B-1.2441 , has been issued z to the: un
signed to sell beer 'an<r wine •• at retail,! 

uAder Section 76, of, t,he ,Al<»I)o)ic Beverage* 
Qbntrol Law, at ■'148 Grattan Street, Brook-' 
lyn, County" df' Kintfs, to* Weocoiistuned upon 
the said premises .....
JOHN JANAUSKAŠ & JOHN JpREVICH 

1<8 Grattan Street,: i Brooklyn, N. ’Y,

išranda vojimai
PASTRANDAVOJA' fomišiilotas kam 
-barys, 17 pėdų ilgio, 9 pėdas pločio, 

3 langai frontė; vienos šeimynos na- 
njias-, garu apšildomas.

JARAŠIŪNAS
8022 88th Ave., Woodhaven, L.I. 
tel' Cleveland 3-7159 :

‘ • •’ *? (219-221)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Republic restauran
tas lietuvių ir kitų tąutų apgyven
toje vietoje, galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau ‘daugelis metų, 
kaip čia laikbsi restauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St., Brooklyn, 'N. Y.

(221-226)

PARSIDUODA
* Parsiduoda saldainių krautuve ge
roje biznio I vietoje. Krautuve iš 
fronto ir 3- kambariai; .'gyvenimui. 
Par<|aVįi$o priežastį patyrsite ant 
vietos, j i . i .
J 145, j'eri Eyck ’St., Brooklyn, N. Y. 

(222-227).

MEbiid^s J jitARr)  Avimas 
. , , MENA IK NAKTl . ,

- DR; FlLURIN
.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

kiinike).
LIGOS: Odos,’kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankA- 
čiuotų kraujagyslių.' Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Vatan^los: nuo 10 ryto , iki 10 vakare 
Nedelibthis: liuo 10 ryto iki 2 po pietų 
11Š W. 42nd ST/INEW YORK 

tui*pė Broadway ir 6th Avenue

X;RAY * Pasitarimai ir SOOO -HAI egzaminavimas

Telephone, Evergreen 6-5310 .

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

<♦>

«>
I v '
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<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
, Pabandykite! *

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, • “Laisves” Name
► > • • V Brooklyn, N. Y.

<♦>
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Laisvė Gaunama ant
* f * .

Sekančių Stočių
i U * : r . : •

J Brooklyne
Irving Ave.136 Irving Ave. ‘ 

1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Hayemeyer 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
Desbrossės and Greenwich, St. 
685 Washington StneeJ/ , ( _ 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue andt 4tfy .Street

KRAUJO SPECIALISTAS
GydAu ūmiai ir chroniikas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

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

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

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

Great Necko Žinios
Pirmyn Chorąs rengia i < šo

kius bei pasilinksminimo va
karą, ’kuris įvyks' subatoj,' 
rugsėjo (September) 23 i id.j 
Manhasset Lakeville i Fire Hall 
svetainėje (Station* 4),’> Little 
Neck, Long Island, N. Y. -

Pramoga, prašidės 8 Vai.- va
kare ir traukais net iki ryto. 
Įžanga 35<centai. • < t r t ■

Bus gera'i muzika < ■ šokiams, 
taipgi užkandžių ir įsigėrimų 
—alaus, sodės ir kt.
i Draugai darbininkai, Pir- 
myri Choras laukia jūsų para
mos. ateikite į šį pasi
linksminimą į naują ir gerą 
svetainę, o būsite visi paten
kinti.

i Kelrodis': Iš Great Necko— 
Cutter Mill Ręad iki -Northern 
Boulevard; čia atvažiavus, pa
sukite po kairei ant Northern 
Blvd.; tuoj už vieno blol^o bus 
ir svetainėj po kairei/' Iš New

Užprašo,

21

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
• ■ " > > . i. '< ■

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

I 7 .' I / ’

ALDLD 185- KUOPOS
SUSIRINKIMAS

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N/ Y.

ryto

MATHEW P. SALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R AB O K i U S 

UNDERTAKERS AtiD EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. -N. Y.

' , 'MfjSU įSTAIGA ATLIEKI SEKANČIUS' DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU'ŠALIU,' IR IŠ ČIA

. ,PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
i '• ’p!r!mąjai Pagalbai ambulansinv automobiliu, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 

, PRIŽIŪRĖTI DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ SAVO 
' '’’MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. •. |

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KU^ERIAUSIĄT PATAR^AUSIM. ‘

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

ild 4 kas dlen, seredoma ir aubatoma 
iki. TtSO raL vakarais. į

i , ; ‘i
FLATBUSH OFISAS

2229 Avenue J
Kampas K. ttrd St

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
d.,. įvyks mėnesinis, susirinkimas 
ALDLD 185-tos kp. pas draugą 
Ę. Moękų, 411 AutuĮnn Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia ,8 v.v.

Visi narįai atsilankykite.
v „Sejkr. M. Misevičiene,.

• r • • t

i MIRTYS—LAIDOTUVĖS
, Franc. Iuewipsk.i, 68 m., ąm- 
žiaus, 326 ( Newpiap Ave., 
Bronx, N. Y]., .mirė rugsėjo 17 
d.;; ;palaidotas rugsėjo 19 . d.! 
šv. Jono Kapinėse,, , ,

ryy-----' Sr A | U .---------------------->

; (Ą ‘ j » .• k

Į Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
, , LIETUVIS GRABORIUS ; 
;/:'; XUndertakerj Į : < ‘ ' 
Vėdtf š^rritenįs ir palaidoju tin- 

į karnai ir už > prieinamą kaihą .
Parsaųidau automobilius vestu

vėm, parSm, krikštynom ir kito
kiem rejkaįam. ■ ■ ‘ ■ * 
402 Metropolitan Avenue 

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

• Evergreen' 7-8738 ■< Evergreen 7-1643
'' f J , ; . • 1*1 ' 1 » • i

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry^ Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus Inamup ir būda

vo jamę paujus. Perbudavojaipe fron
tus, sudedame'duris ii* jdedame sie
tus (screens) į - duris, langus ir 
purčius Dengiame stogus visokiems ] 

j hamaųiM Lh .
51 Mesėrole Street 1188 South 3rd Street

4 Brooklyn; ’Nz Y;" ": ‘ z ■ * •• " ; ' ' '■ * - ' « Brooklyn; N.-Y.- ’

X

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

$iuomi pranešu ‘ savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

L Naujoj vietoj 
b 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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar- 

__ nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
boratorihitli Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimąi.

, Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

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

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

I

i

O

NOTARY 
PUBLIC

INC

TEL. STAGG 
2-5043

4
i

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berjry St, Brooklyn, N. Y.
A ' arti Grand Street

Telefonas Ęvergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo l© iki 12 vai. 11

Komisija.'
(221-224),




