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Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Dažy Pramonės Savi
ninkai Bijo Streiko 

Pasekmių
Atrodo, kad dažų darymo 

♦* fabrikantai bijo, kad Pater- 
sono darbininkai gali laimė
ti streiką. Jie mato, kokia 
didelė darbininkų vienybė 
viešpatauja. Tuo būdu du 
šimtai darbdavių laikė su
sirinkimą ir nutarė reika
lauti, kad Roosevelto. NRA 
administracija tuojaus im- 

‘ *.tųsi už darbo streiką sulau
žyti. Tokia rezoliucija 
siųsta į Washingtoną.

Pirmas Lietuviu 
Darbininku Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalię. 
-JEI 

Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r alaimėsite, Tik
Retežius, o Islaimėaite
Pasaulį!

i

Lindbergai Skrenda j 
Sovietų Sąjungą

GOSLAR, Vokietija. — 
Šioje apielinkėje Hitlerio 
valdžios šunes darė ablavas 
ant revoliucinių darbininkų. 
Suareštavo 262. Kaltina 
juos priklausyme prie Ko
munistų Partijos.

PRASIDEDA VOKIETIJOS KOMUNISTU' 
TEISMAS; DRAUG. GRŪMOJA MIRTIS

. STOCKHOLM, Švedija.— 
Čionai lankosi Amerikos la
kūnas Lindbergas su savo 
žmona. Pranešama, kad 
staiga jie nutarė aplankyti 
Sovietų Sąjungą. Kelionei 
prirengtos visos popieros. 
Jiedu skris į Leningradą, 
paskui į Maskvą.

o

270 Jauny Darbininkių 
Išėjo J Streiką

JERSEY CITY, N. J. — 
American Can Co. dirbtu
vės 270 jaunų darbininkių 
sustreikavo. Jos nepriklau
so prie jokios unijos. Jos su
kilo prieš siūlomą kodeksą. 
Reikalauja algų pakėlimo.

Kuboje Būsianti {steigta 
Militarinė Diktatūra

HAVANA, Kuba. — Pra
sidėjo vaidai ir suirutė nau
joje valdžioje. Buržuazi
niai politikieriai nesusitai
ko. Kalbama apie paskelbi
mą tvirtos militarinės 
tatūros.

Rooseveltas Grūmoja

dik-

PARYŽIUS. — Pribuvęs 
čionai Amerikos atstovas 
ponas Davis pareiškė, kad 
prezidentas Rooseveltas rei
kalauja kokio nors veikimo 
iš “nuginklavimo konferen
cijos”, arba bus visai iš
traukta Jungtinių Valstijų 
delegacija.

Pabėgo 10 Kaliniu

Kuboje Auga Revoliuci
nis Darbininky Judėjim.

. Buržuazinės spaudos ko- 
, respondentai išsigandusiai 
praneša, kad Kubos valdžia 
yra pasiuntus armiją malši
nimui cukraus pramonės 
darbininkų, kurie veda ko
vą komunistų vadovybėje. 
Darbininkai jau yra pa
pinę į savo rankas penkioli- 
ką fabrikų ir išvaikę kapi
talistus savininkus. Rašo, 
kad vienoj vietoj kareiviai 
šaudė į darbininkus ir sužei
dė keletą. Iš antros pusės, 
Kubos fašistinės spėkos ren
kasi į daiktą. Jos grūmoja 
revoliuciniam darbiu inkų 
judėjimui.

Amerikos Medvilnė 
Parduodama Japonijai

f

L E I P Z IG, Vokietija. — 
Šiandien, rugsėjo 21 d., čio
nai prasideda teismas) komu
nistų Torgler, Dimitrov, Po
pov ir Tanev. Jie kaltinami 
padegime reichstago kamba
rių, nors ištikrųjų padegi
mą atliko patys fašistai, 
idant sukelti provokaciją 
prieš komunistus. Fašistinė 
spauda varė bjaurią propa
gandą prieš tuos draugus. 
Atvirai kalbama, kad fašis-

tu teismas turės būtinai 
juos nuteisti, 'idant išteisi
nus Hitlerio valdžią. O tas 
reiškią, kad tiems draugams 
grūmoja mirties bausmė, 
galvų nukapojimas. Pats 
Hitleris yra pareiškęs, kad 
“kaltininkai bus nužudyti.” 

Revoliuciniai darbininkai 
visam pasaulyje rengia pro
testo demonstracijas prieš 
Hitlerio gaujų pastangas 
nužudyti komunistų vadus.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Jeigu Federalis Pieno Ko
deksas nepalengvins padė
ties, tai Pennsylvanijos pie
ninių farmų farmeriai 
skelbs streiką. Taip pareiš
kė Lem Harris, Farmerių 
Veikimo Komiteto sekreto
rius. .

Austrijos Socialistai 
su Dollfuss Diktatūra

Iš ČEVERYKŲ DARBININKŲ KOVOS
BROCK TON, Mass. — 

Rugsėjo 17 d. Brocktono 
City Teatre ir Eagle Hall 
atsibuvo masiniai mitingai. 
Nors mitingai buvo šaukia
mi 8 vai, vakare, bet jau 
6:30 valandą svetainės buvo 
užpildytos. Kurie atėjo vė
liau, tie negalėjo įeiti. Pu
sė darbininkų turėjo pasi
likti lauko pusėj, nes netil
po. Buvo susirinkę apie aš- 
tuoni tūkstančiai.

Darbininkai nutarė strei
kuoti toliau, nutarė nepasi
duoti bosams.

Rugsėjo 18 d. ryte darb
daviai atidarė dirbtuves ir 
laukė darbininkų, bet visai 
mažą dalis ėjo dirbti. Kai

TOKIO. — Nesenai Ame
rikos valdžia paskolino Chi- 
nijos valdžiai $50,000,000 
del pirkimo Amerikos med
vilnės. Dabar Nankingo 
valdžia tą medvilnę parduo- 

i.da Japonijai, o pinigus nau
doja malšinimui darbininkų 
ir valstiečių judėjimo cent-, Nesamžį ‘Valdžią 
ralinėj Chinijoje. Vadinasi, | 
gudriai ir apgavingai Ame
rikos valdžia finansuoja 
Chiang Kai-sheko valdžią. 
O kuomet buvo skolinta 
$50,000,000, tai buvo sako
ma, jog eis šelpimui Chini- 
jos varguolių.

kurios dirbtuvės tuoj turėjo 
visai užsidaryti. Atsirado 
keletas 1 ir lietuvių, kurie 
streiklaužiauja. Bet vaka
re jie buvo matyti jų na
muose ir perspėti. Pasiža
dėjo neskebauti.

Tarpe streikierių platina
mas “Daily I Workeris”. 
Darbininkai pasirįžę kovą 
laimėti. Laukia iš Wash- 
ingtono valdžios pripažini
mo Brotherhood unijos. Bet 
jeigu valdžia pripažintų se- 
nąjąi Boot 'and. Shoė uniją, 
tai darbininkai žada streiką 
tęsti ir <prieš valdžios “Mė
lynąjį Arą”. . < ;

Streikas apima penkioli- 
ką fabrikų.

VIENA. — Visi pripažįs
ta, kad Dollfusso valdžia 
yra savo rūšies fašistinė 
diktatūra, kurią globoja 
Francijos imperialistai. Bet 
štai Austrijos socialdemo
kratų partijos vadai oficia
liai pasiūlė tai valdžiai tal
ką, pagelbą. Savo pasiūly
me socialistai sako, kad 
Dollfuss valdžia labai silp
na ir negali apsiginti, tuo 
būdu socialdemokratų parti
ja stengsis ją sustiprinti! 
Bet tik prašo, kad Dollfuss 
nepersekiotų socialdemokra
tu. ,

šalna.

“Pripažino” Kerenskio
n

Skandalistas Nusmukimąs 
Anglijos Darbo Partijos

Jau 31 Valstija Pasisakė 
prieš ProbibicijąCOLUMBIANA, Ala. — 

Iš pavieto kalėjimo pabėgo 
dešimts kalinių kriminalis
tų. Šerifas kaltina tūlą 
jauną moteriškę' padėjime 
jiems pabėgti. Manoma, 
kad jinai lankydama kali- kius jprieš prohibiciją. Dar 
nius paliko jiems kalėjimo 
raktą.

Idaho ir New Mexico val
stijos nubalsavo už atšauki
mą prohibicijos įstatymS. 
Tai bus 31 valstiją, pasisą-

reikia penkių valstijų, kad 
panaikinus patį įstatymą.

SENOSIOS UNIJOS VADAI VĖL BANDO 
SULAUŽYTI MAINIERIŲ STREIKĄ

PITTSBURGH, Pa.—Uųi- Taip pat tie reakcipnie- 
ted Mine Workers unijos rjai buvo suvarę atgal į 
5-to distrikto reakciniai mainierius kelios sa-
dai vė! išleido Įsakymą^ at l vgl pakarto. 
streikuoiantiem mainienam. _ t
tuojaus grįžti į darbą. Pa-Ja savo seną pardavystę. 
siremia tuom, kad Roosevel- Lie lyderiai bijo eili- 
tas pasirašė anglies kodek-nių narių pasipriešinimo, 
są.

A. S. W. U. LYDERIAI GAVO PER NOSĮ 
NUO EILINIŲ NARIŲ; MILŽINIŠKA 

AUDĖJU IR DAŽU DARBININKŲ KOVA
PATERSON, N. J.—A.S. 

W. U. nariai atmetė val
džios, bosu ir United Tex- 
tile Workers unijos lyderio 
McMahon ir Associated Silk 
Workers unijos vado Schwe
itzer sutartį, padarytą 
slaptoj konferencijoj Wa
shington, D. C., del streiko 
pertraukimo penkiom savai
tėm, neva delei sudarymo 
naujo kodekso.

Rugsėjo 18 d. Associated 
Silk Workers Unijos vadai 
p. p. Schweitzer ir Kelly 
sušaukė A.S.W.U. narių su
sirinkimą nubalsuot, ar su
tinka eiliniai nariai, jų su 
bosais sudarytą sutartį pri
imt ir grįžt į darbą. Eili
niai nariai visi prieš du nu
balsavo už tęsimą streiko, 
kol streikierių reikalavimai 
nebus išpildyti.

Schweitzer prieš balsavi
mą pareiškė, “kad mes tu
rim būt visiem lygūs, ne-

reiškę šilko pramonės nacio- 
nalio streiko sulaužymą ir 
mokesčių numušimą.

Sutartyje pasakyta: Dar
bininkai turi grįžt į darbą 
ant penkių savaičių. Broad 
silk darbininkai gaus* už 
100,000 pikių $2.00, o dže- 
kard audėjai po $25 į sa
vaitę. O mes pertaisysime 
mokestį po 5 savaičių.

Tiesa, ne visur, bet yra 
dirbtuvių, kur moka dabar 
po $2.85 už 100,000 pikių 
broad silk audėjom ir dže- 
kard audėjai daug vietų už
dirba po $30 į savaitę. Tad 
sutartis reiškia algų numu
šimą, o ne pakėlimą. Gi dar
bininkai streikuoja ne už 
numušimą mokesties, bet už 
pakėlimą. Tai viena. O an
tra, jei darbininkai grįžtų 
dirbti ant penkių savaičių, 
tai bosai paleistų mašinas 
visu smarkumu dienomis ir 
naktimis, pridarytų audek-

NEW YORK. — Kuomet 
Rusijoje buvo įsisteigus Ke
renskio valdžia, New Yorko 
National City Banke buvo 
įdėta $151,449 pinigų tos 
.valdžios vardu. Bet ta val
džia tapo nušluota 1917 me
tais, ir jos nė liekanų ♦nebė
ra lįkę. Bet reakcionierius 
teisėjas Colemam tą negy
vuojančią valdžią pripažino 
ir patvarkė, kad jai tie pini
gai priklauso!

Smunka Plieno Gamyba
' New Yorko “Times” nųn 
rodo,, kad Ąmerikęs plieųo 
gamyba toliau . smunka, 
Šiandien veikia tik 40iiiupšj 
savo pajėgos. Per vieną sa
vaitę, pasibaigusią su: rūgs.. 
16 d., nukrito virs 1 nuoš.F: i.

Sovietu Istoriniu Knygų> 
Paroda

r < <  - 1' .

suVARŠAVA..— Ryšyje 
tarptautiniu istorikų kong
resu čionai tapo atidaryta 

Vadai liepia mainie-Distrikto sekretorius Har- Sovietų Sąjungos istorinių 
riams grįžti į darbą ir lauk- gest atvirai pripažįsta, kad knygų paroda. Išstatyta 
ti padarymo naujos ‘ sutar-yra daug opozicijos grįžimui 1,000 visokių, istorinių vei- 
ties. ’ V\ į darbą be naujos sutarties., kalų. .ties.

LONDON, — 1920 metais 
Anglijos Darbo Partija tu
rėjo 4,500,000 narių. Ją. su
daro dąrbo>. unijos.- Bet gi 
dabar, pagal pildomosios tą- 
rybos raportą,- partija betu
ri du milionu narių. Tai 
darbas ponų socialistų, ku
rie tą partiją kontr61iuoja.

. ĮVAIRIOS ŽINIOS
Detroit, Mick Bower

daryt jokios kliūties tiems, 1° pilnus sandėlius, ir tuo- 
kurie balsuos už streiko at
šaukimą. Bet tas padrąsi
nimas nieko negelbėjo, ir 
tie, kurie balsavo už streiko 
atšaukimą, gavo nubaubti, 

Iki šiol buržuazinė spau- delei ko p. Schweitzer net 
da nutilo skelbus bankų 'sudrebėjo.
bankrūtavimą. Atrodo, kad į Rugsėjo 18 d. įvyko mil- 
yiskas ėjo labai puikiai. Bet •žiniška protesto demonstra- 
štai išleistas Bankers’ Di-' ciįa, surengta per National 
rectory parodo kitokį vaiz-j Textile Workers uniją Dye 
dą. Parodo, kad per pas-: Pauzių lokalo. Demonstra- 
kutinius 12 mėnesių, kurie ciioį dalvvavo tarpe 5,000- 
pasibaigė su birželio 30 d.,! 6.000 darbininkų, kad išreiš

kus pasmerkimą A.S.W.U. 
lyderiam delei jų padarytos 
streiko sulaužymui sutar
ties.

Rugsėjo 18 d. taipgi įvy
ko Allentown, Pa., U.T.W. 
lyderių , pasmerkimui de
monstracija, kurioj dalyva
vo apie 3,000 streikierių.

Vadinasi, 18 d. Rugsėjo, 
1933 m., bus įrašyta į klasių 
kovos istoriją, kad eiliniai 
nariai atmetė U.T.W. ir A.

Per 12 Mėnesiu Užsi
darė 16 nuoš. Banky

I užsidarė 1,131 nacionalių 
bankų ir 1,810 finansinių 
kompanijų. Reiškia, kad 
tik per tuos dvyliką mėne
sių užsidarė 16 nuoš. visų 
bankų. v

Amerikos Banku Turtai

uvuvu, 4.VX1V1U -t—, 1JUVVCL | - ;—............— ~ J , ’ . ’

Roller : Bearing \; kompani j a Į 000,000, arba penkiais Lbili- 
prašaliho iš,'dafbd 150 darbi*- onais dolerių mažiau, negu 
įninku, už ’prisirašymą prie buvo metai atgal. Bendras 
Dąr,bo'.Federacijos* unijos, bankų kapitalas siekė apie 
Tada visi darbininkai metė 

s darbą ir paskelbė -streiką.
i Streikuo ja 400 darbininkų.

Bankierių “Directory” pa
rodo, kad birželio 30 d. Am
erikoje varė biznį 16,032 
bankai. Tų bankų finansi- S.W.U. vadų pardavingą su
mai šaltiniai siekė $52,261,- tarti.

$3,000,600,000. ! Depozitai 
sumažėjo nuo $45,883,000,- 
■000 iki $42,5^4,000,000.

Ką gi būtu reiške strei- 
kieriam, jei būtų priėmę' tą 
bosų; valdžios, McMahon ir 
Schweitzer sutartį? Būtų

Indiana Harbor/ Indu— 
Standard Forging dirbtuvės 
penki ( \ < • šimtai darbininkų 
streikuoja antra savaitė.

Washington. ~ Karo lai
vyno sekretoriaus pagelbi- 
ninkas H. L. Rooseveltas 
pareiškė, kad kitos šalys ne
turinčios bijoti Amerikos 
•laivyno budavojimo progra
mos. Amerika meturinti im
perialistinių ^siekių. Tas! po
nas bjauriai meluoja. mm

,M;»r

Streikuoja Trokų Draiveriai 
Pennsylvanijoje

PHILĄDELPHIA, Pa. — 
Rytinės Pennsylvanijos tro- 
kų draiveriai išėjo į strei
ką. Visa transportacija 
trokais sustabdyta. Darbi
ninkai reikalauja sugrąžini
mo tbs' algų skalės, kokia 
buvo mokama 1929 metais ir 
unijos pripažinihio? Kova 
paliečia' apie penkioliką tūk
stančių draiverių.

met darbininkai galėtų 
streikuot nors ir per visą 
žiemą, delei ko bosam būtų 
nei šilta, nei šalta.

Tai šitaip norėjo pasitar-1 
maut, atsiprašant, “darbi
ninkų vadai” bosams ir dar
bininkams. Streikieris.

Paterson, N. J
Lietuvių Masinis Mitingas 

ir Prakalbos
Šį sekmadienį, rugs. 24 d., 

7:30 vai. vakare, Literatū
ros Draugijos 84 kuopa šau
kia visų Patersono lietuvių 
masinį susirinkimą. Einan
čios mūsų koptos reikalais 
kalbės d. A. Bimba, iš Broo
klyn©, sekretorius Komuni
stų Partijos lietuvių Centro 
Biuro. Taip pat kalbės 
jaunuolis V. Zablackas, pir
mu sykiu Patersone. Kal
bės angliškai. Svarbu, kad 
jaunuoliai dalyvautų ir iš
girstų lietuvį jaunuolį kai-, 
bėtoją. Įžanga visiems dy
kai.

Prakalbos įvyks svetainėj 
po num. 62 Lafayette St.

“KOMUNISTAI NEKALTI,’’ PRIPAŽINO TARP
TAUTINI- JURISTŲ-ADVOKATŲ KOMISIJA

LONDON. — Už dienp^ 
bus ' oficialiai paskelbtas 
nuosprendis tarptautinės 
juristų komisijos, kuri tyri
nėjo Hitlerio valdžios užme
timą, būk komunistai pade
gė reichstago rūmus. Ju
ristų nuosprendžio turinys 
yra toks:

Komunistai Torgler, Di
mitrov, Tanev ir Popov ne
kalti. 4

Lubbe, kuris buvo rastas

prie degančių reichstago rū
mų ir kurį fašistai prime
ta komunistams, nėra jokių 
ryšių su komunistais turėjęs 
npo 1931 metų. Šis sutvėri
mas yra viešai užgyręs fa
šistus dar prieš gaisrą.

Visi liudijimai parodo, 
kad gaisras buvo dąrbaS'pa- 
Čių hitlerininkų. •. .

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)
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Iš Londono į Leipzigą
Šiuos žodžius rašant, tarptautinis juristų teismas Lon

done, tyrinėjęs reichstago rūmų padegimo priežastį ir 
kaltininkus, gamina savo nuosprendį arba išvadas, ku
rios bus paskelbtos 24 valandom pirmiau, negu prasidės 
fašistų suruoštas teismas komunistę vadams Leipzige.

Londono tarptautiniam juristų teisme, liudininkas pas
kui liudininką įrodinėjo, kad ne komunistai, su Torgleriu 
priešakyje, padegė reichstago rūmus, bet patys fašistai..

Sakoma, kad Vilniaus ka
talikų katedroj randasi apie 
du tonai žmonių kaulų. Tai 
vis liekanos “didžiūnų”, ku
rie ten buvo laidojami. Tar
pe tų kaulų, lenkai tvirtina, 
tūno ir Vytauto palaikai.! 
Na, o lietuviški patriotai už
simanė būtinai Vytauto 
kaulus sudėti į specįąlišką 
sarkofagą. Juokb gūtų, jei 
lenkai nuvestų'juos prie tų 
dviejų tonų kaulų ir pasaky
tų: išsirinkite j vytautinius, 
ponai! < ' :

tervenciją į Sovietų Sąjun
gą, o Lenkija padarė nepuo
limo sutartį-su Sovietais.

Atsiminkim, kad Deter- 
dingas dar vis mano atgauti 
Baku aliejaus šaltinius, ku
kiuos jis valdė caro laikais, 
bet kuriuos dabar valdo 
darbininkai! 1 '♦ ' 1 1

Jos tarnauja Japonijos; sub- 
-marinams, kreizeriams ir 
orlaiviams bazėmis ir, kilus 
karui tarpe Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų, jos su
daro pirmajai labai strate
ginę poziciją.

NYKSTA DARBININKŲ PASfllKEMAS.
ROOSEVELTO ŽADĖTAIS STĖBŪKLAIS

Kitais žodžiais, šiame teisme buvo įrodyta, kad;fertist 
Torele r, Gregorij Dimitrov, Vasili j Tanev ir Blagoi Po
pov (pastarieji trys—bulgarai komunistai, gyvehę Ber
lyne laike reichstago rūmų gaisro) yra nekalti; kad Ma
rinus van der Lubbe, paskelbtas neva Hollandijos Kom
partijos nariu ir sugautas prie gaisro vietos—nieko bend
ro neturi su komunistais jau keli metai. Priešingai, jis 
yra pritarėjas fašistams ir, veikiausiai, jį buvo pasisam- 
,dę fašistai provokacijos tikslams.,. . . ' ,

Bigiant teismo sesiją, atvyko nuo Vokietijos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto kurjeras, nešinas pareiški
mą. Pareiškimas buvo rašytas ant balto šilko ir įsiūtas 
į karjero švarką. Pareiškime komunistai, per d. Wil
helm Pieck, išdėsto Vokietijos Komunistų Partijos pozi
ciją, nurodydami, kad reichstago rūmų padegimas buvo 
fašistų darbas tikslu, idant sudarius pretenzijų užpulti 
įąnt komunistų.

Ši visa medžiaga, visi tarptautinio juristų teismo su
rasti dokumentai bus paskelbti spaudoje, kad pasaulis 
mątytų juos ir galėtų palyginti su ta komedija, kurią fa
šistai ruošia Leipzige.

* < R ’ l ‘

Tolydžia iš Leipzigo pranešama, kad: ten ruošiamasi 
padaryti- didelis fašistinis farsas, kuriuo pasiremiant ga
lėtų budeliai nužudyti Torgler, Dimitrovą, Tanevą ir 
Papovą.

“Miesto virš sulaikytas orlaivių trafikaš,” sako vieno 
buržuazinio laikraščio korespondentas, “visam teismo 
laikotarpiui. Pranešama, kad ne tiktai sulaužytoj ai šito 
patvarkymo bus baudžiami, bet patys orlaiviai, pasirodę 
viršuj miesto, bus ginklu nuleisti žemyn.” >

Kam šitas patvarkymas reikalingas? Aišku, kad tam, 
idant parodžius pasauliui “komunizmo pavojų,” būk ko
munistai orlaiviais užpulsią miestą laike teismo. Kita, 
kad padarius didesnį įspūdį ant Vokietijos gyventojų. 
Tas pats buržuazinis korespondentas teisingai pastebi, 
jog fašistai labai gerai moka blofuoti ir todėl jie šitą teis
mą priruošė labai rūpestingai. Jie bandys teisme įrody
ti komunistų kaltumą ir jų baisų pavojų iš komunizmo 
pusės. Kiek tai liečia fašistus, jų spaudą jr “visuome
nės opiniją,” tai šitie keturi komunistei jau yra pa
smerkti, kadangi Hitlerio spauda jų kitaip nevadina, kaip 
tiktai “raudonieji žudikiški padegėjai...”

Tiek -draifgo Torglerio, tiek bulgarų komunistų gimi
nės prašė fašistų teismo priimti svetimšalius advokatus* 
ginti kaltinafnuosius. Svetimšaliai advokatai todėl rei
kalingi, kadangi vietiniai vokiečiai, pažangesni, advoka
tai atsisako ginti komunistus teismu, nes taį/lėšuotų jų 
gyvybes. Norėdami pasirodyti “bepartyviškais”, fašis
tai suteikė kaltinamiesiems savo advokatus, kurie, žino
ma, gins fašistus, o ne komunistus.

Taigi šiandien viso pasaulio akys bus nukreiptos lin
kui Leipzigo, į tą žudikišką komediją, kurią suruošė na- 
ziai, trokšdami tuo būdu nusiplauti savo provokacinius 
purvus ir nugalabinti keturis energingus komunistus, 
veikėjus, darbininkų klasės ištikimus draugus.

Susipratę darbininkai, žinoma, kur jie negyventų, ne
privalo tiktai žiūrėti ir sudėjus rankas nieko neveikti. 
Priešingai! Jų pareiga visais galimais būdais' padėti tei
siamiem keturietn nekaltiem darbininkų veikėjam, ku
riuos kruvina fašizmo ranka kėsinasi pasmaugti.

Mūsų pareiga, draugai, pasmarkinti kovą prieš fa
šizmą!

Šiandien, rugsėjo 21 dien<, kuomet Leipzige naziai 
bandys padaryti iš mūsų draugų kriminalistus, darbinin
kų masės privalo energingai ir sąlydžiai pasakyti: šalin 
fašizmas! šalin Hitlerio režimas! Laisvė Vokietijos pro
letariato kovotojams, dd. Torgieriui, Dimitrovui ir tūks
tančiam Sukištų į kaiejtfnus, bei koncentracijos stovyk
las. J

Tūkstančiai New Yorko darbininkų galės pareikšti sa
vo protestą prieš nazius ir jų žudikiškų politiką 'šiandien, 
kaip 12 vai. dieną, ties Vokiėtijos konsulatu, 17 Battery 
Placfe; *New Yorke. (Smulkmenos nurodyta-kitoje laik
raščio vietoje).

Susirinko Klaipėdos mie
sto seimelis. Lietuviški pa
triotai' įnešė iškabinti posė
džių salėje Lietuvos Vytį, 
kadangi ; Klaipėda esanti 
Lietuvos dalimi. Vokiečių 
partijos atsisakė tai pada
ryti. ’’Skandalas!” šaukia 
Kauno fašistai. Taip, Klai
pėdos vokiški fašistai sme
toninio vyčio nepaiso; jie 
turį savo hitlerinį svastiką.

Vieni fašistai ir kiti, ta- 
čiaus tarpe savęs nesusitai
ko. Ultra nacionalizmas ne
gales sudaryti tarptautine 
papėde tautų harmonijos. 
Kiekvienos tautos fašistai 
bando kitos tautos lėšomis 
pastiprinti savo tautos kapi
talistus! Štai, kur priežas
tis kivirčių tarpe Kauno ir 
Klaipėdos!

Pabaigoj rugpjūčio mėne
sio Sovietinė Totorių Respu
blika jau baigė savo žiem
kenčių javų sėją—buvo pa
sėta 73 nu oš. 'Suėmime javų, 
totoriai taipgi' stovėjo pir
mose eilėse. Žiūrėkit, ką 
bolševikai padarė iš atsili
kusios tautelės!

Greit įvyks visos Sovietų 
Sąjungos rašytojų suvažia
vimas, kurio svarba yra la
bai ’ didelė. Tarpe kitų rei
kalų, jis padės gerą pagrin
dą Rašytojų organizacijai.

Sekantį mėnesį New Yor- 
ko darbininkai turės progą 
išgirsti kalbant pirmą ko
munistą majorą Amerikoj. 
Tai d. Nygard, Crosby mie
sto, Minnesotoj, majoras. 
Jis čia atvyks pasakyti eilę 
prakalbų. * .

Mažo miestelio majoras, 
mainierys, atvažiuos pasak- 
kyti didžiausio pasaulio mie
sto darbininkams,, kaip cros- 
bįečiai Jaįmpjo rinkimus pe
reitais metais!

Žymusis Shell ( aliejaus 
kompanijos magnatas,“ ang
lų kapitalistas Deterding, 
patapo ’ nepaprastai • uoliu 
Vokietijos bazių rėmėju. 
Podraug jis dabar stoja už 
tąi, kad Lenkų koridorius 
būtų sugrąžintas Vokietijai. 
Vokiečių laikraščių skiltyse 
tasai ponas skelbia savo 
aliejų ’Su visu Vokietijos 
žemlapiu, p a f o d y d a mas, 
kaip Jis su savo Shell kom
panija užkariavo Vokietiją. 
Žemlapyj lenkų koridorius 
skaitomas Vokietijos dalim! 
Kodėl Sir Henry Deterding 
iš ilgą laiką buvusio Lenki
jos imperialistų bičiulio pa
virto nazių patriotas? To
dėl, kad naziai stoja už in-

Njėsenai įvykusiu Vokieti
jos fašistų; kongręsas Nu- 
remberge lėšavo Vokietijai 
22 milionu markių. Ar įsta
bu, kodėl‘tie rudmąrškiniai 
taip dūksta už pasilaikymą 
Valdžioj ?

Atsiminkit, d. Torgleris, 
kurį šiomis dienomis fašis
tą! Leipzige teis neva už pa
degimą " reichstago rūmų, 
pats su advokatu nuėjo į po
licijos nuovadą apsiginti 
nuo tų gandų, kuriuos faši
stai paleido, buk jis padegęs 
tuos rūmus. Tuomet fašis
tai jį suareštavo. Jau tik 
tas vienas faktas įrodo, kad 
d. Torgleris turėjo tiek ben
dro su padegimu reichstago 
rūmų, kiek'Hitleris—su pa
degimu Romos. O betgi d. 
Torgleris laikomas kalėjime 
ir ten kankinamas! Šiandie 
prasideda jo oficialis teis
mas.

Visas Londonas nustebo, 
kuomet pereitą pirmadienį 
tarptautinių advokatų su
ruoštam neoficialiam reich
stago padegėjams teisme pa
sirodė 14 metų amžiaus d. 
Torglerio sūnus, Kurt. Ne
svyruodama^,ir nemikčioda
mas, šis jaunasis Torgleris 
nupasakojo, kur jo tėvas bu
vo tuomet, kada įvyko gais
ras. Podraug jis nušvietė 
tą padėtį, kurioj dabar ran
dasi jo tėvas,,fašistų kalėji
me. Kietai surakintas, kan
kinamas. Blogiausia, kad 
kalinys nežino, kaip ilgai jį 
čia Raikys ir už ką paga- 
liaus jį kalėjime laiko. Jau
nikaitis .matė savo tėvą ke
turi mėnesiai atgal. Po to 
pats sugabiai pabėgo iš Vo
kietijos, gelbėdamas gyvybę. 
Kurt bus reikalingas atker- 
šinimui budeliams už jo tė
vo ir’“kitų komunistų kanki
nimus! . ‘ •

R. Mizara

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikos generolas Bul

lard reikalauja daugiau pi
nigų armijos mechanizavi- 
mui. Jau dabar, dalis Jung7 
tinių Valstijų raitarijos yra 
pergabenami trokais. Jo 
sųpratiniu, •] riša '1 raitaHja 
privalo būtį aprūpinta to
kiais, trokais., kąd būtų .gali
ma greitai (permesti armiją 
iš vienos vietos į kitą. Vis 
tai prisirengimai prie karo.

r f • ! K. '■ ■ ' I

flįųŪ , Jungtinių'1 Valstijų 
imperialistai ? šaukia, kad 
Japonija įgaudama Caro
line, Marshall ir visą , eilę 
kitų salų grupių Ramiaj a- 
mę vandenyne, yra daugiau 
laimėjus, negu 1905 metais 
nugalėdama caro a.rmijh. 
Tos salos išsisklaidę ant 
2,000 mylių ilgio ir apie pus
antro ‘ tūkstančio pločio. te
ritorijos, ir. yri ant felio iš

“New York American” 
pradėjo perspausdinti Mak
sim Gorkio straipsnį apie 
Leniną. Pirmame padavime 
to straipsnio įdėjo Gorkio ir 
Lenino didelius paveikslus. 
Mat, krizis verčia Amerikos 
kapitalistus kitaip kąlbėti 
apie Sovietų Sąjungą, kad 
galėtų daugiau parduoti del 
SSSR-, savo prekių.

(Metai z atgal renegatai 
Prūseika ir Butkus įdėdavo 
Stalino ūrba kokip nors kir
to Sovietų Sąjungos vado 
paveikslą, kad suklaidintų 
darbininkų akyse pasiro
džius juk ir jie yra “ko
munistai”. Ta dekoracija 
pagelbėjo jiems apgauti di
desnį darbininkų skaičių ir 
patraukti į prieškomunisti- 
nį judėjimą.

WORCESTER, MASS.

Prezidentas Rooseveltas su 
savo bankų “sutvarkymu/’ auk
so “sukolektavimu,” alaus su
teikimu, NRA ir kitais planais 
daugumai buvo įvaręs tokį 
kaltūną į galvas, kad su ne
kurtais negalima buvo nei su
sikalbėti. Buvo ir tokių pa-i 
vyzdžių : “Kristus ir Roosevel
tas tiktai tegali tokius stebuk
lus padaryti,” sakė vienas ka
talikas.

Nedaug laiko praslinko. Ka
pitalistiniai laikraščiai ir radio 
vis dar bubnija apie žadamus 
Roosevelto stebuklus, bet dau
guma darbininkų jau suprato, 
jog tai tikriausias blofas; la-

-■■■ '■■——■'.r----------------------- -------

Jaunuolio Žodis del Jau
nuolių Judėjimo

bai mažai tenka susidurt su 
tokiais karštagalviais, kurio 
vis dar tuom tikėtų, bet dau
giau -nusiminusiai kalba, štai
vienas šv. Franciškaus brost- 
vininkas sako: ‘“Nieko nebus 
gero. Aš padirbau tris mėne
sius ir paleido. Ir kur gi ne
paleis—mašinos taip automa
tiškai įtaisytos ir darbininką 
neapsakomai skubint verčia!”

Tad žmogus klausė manęs 
patarimo, kaip jis galėtų gaut 
pašalpos. Bet tokių atleistų 
yra šimtai; ir jie kasdien de- 
sėtkais paduoda aplikacijas į 
šelpimo įstaigas.

šešios savaitės atgal aš ėjau 
Noin (?) Streetu apie 8 vai. 
vakare; tai kone kožnoj dirb
tuvėje Jempos žibėjo ir maši
nų bildesiai buvo girdimi. 
Šiandieną man teko eiti tąja 
pačia gatve. Dabar jau visai 
priešingai—tik vienoj dirbtu
vėj lempos dega ir Silpnas te- 
girdet mašinų bruzdėjimas.

Tai kaip greitai mėlynasai 
arelis apdirbo darbus ir dirbi
niais sandėlius užpildė!

Dabar kai del Roosevelto 
padarytų stebuklų su bankais. 
Banking Trustas Worcestery 
nunešė darbininkų sutaupytus 
centus; taip pat kunigų ir pa
rapijų pinigai žuvo. Grafte- 
riai perorganizavo jį kitu var
du ir banko durys atdaros, 
bet gaukite, kad norite, iš jo 
pinigus, kuriuos buvote ten pa
sidėję !

O su alum tai kaip su Iloo- 
verio žadėta višta kožno dar
bininko puode ir su jo žadėtu 
automobilium ir garažu kož- 
name darbininko kieme. Mu- 
sėt, Hooverio prižadai išsipil
dė, kad šimtai tūkstančių dar
bininkų miega laukuose pa
rneštuose rūdyjančiuose aut®r 
mobiliuose; o vištas kai ponai 
suvalgė, tai bedarbiai galėjo 
pasiimti iš išmatų dėžių, nely
ginant štfnes ar katės; o ir 
prie išmatų dėžių bedarbis 
žmogus turi vesti kovą už at
matų trupinius su bestijomis. 
Tai tau civilizacija ir Hoove- 
rio-Roosevelto gerieji laikai!

Dabar klausimas, kaip dar
bininkai pradeda žiūrėti į NR 
A. Kai paklausi apie darbus, 
sako: kai dirbome po 60 va
landų, tai nors pusbadžiai ga
lėjome gyventi dabar kai pa
darė po 40 valandų, sulig to 
buvo nukapota ir mokestis; -ir 
mokestį kirto atvejų atvejais, 
taip kad gal jis numuštas dau
giau negu 50 nuošimčių.

Kiek aš žinau, jau pavyko 
nekurtose dirbtuvėse suorgani-

“Laisvės” piknike .Phila- 
delphijoj pasitaikė Newar
ko jaunuoliams sugrajyti 
basebolė su Readingo jau
nuoliais. Readingo jaunuo
lių suaugusis draugas per
statė mane, kaipo Newarko 
jaunuolių kapitoną jųjų ka
pitonui. Tasai drg. viskuo 
buvo aprūpinęs savo lošėjus 
ir akylai viską dabojo. Man 
išrodė, kad jis panašiai rū
pinasi ir pačiam Readinge. 
Grajus pasibaigė. Newarko 
jaunuoliai liko laimėtojais. 
Tas Readingo draugas pa- 
dėkavojo mums, kad mes su 
readingiečiais gražiai lošė
me ir atsitraukė.

Nereikia čia aiškinti, nes 
visi žino jaunuolių judėji
mo svarbą. Bet tasai judė
jimas negali tiesiai ir į 
trumpą laiką užaugti be su
augusiųjų paramos. Jie turi 
mum pritarti ir paaiškinti 
ir patys susidomėti mūsų 
judėjimu. Visuose miestuo
se, ypačiai Newarke, suau
gusieji turi būt daugiau su
sidomėję jaunuoliais.

Čia senai mus suorgani
zavo į LDS Jaunuolių Kuo
pą, bet paskui visai pamir
šo apie mus. Per metą tik 
sykį atsilankė į mūsų mitin
gą, kuriuos mes laikome 
kiekvieną savaitę. Tačiaus, 
vistiek, tas vienas atsilanky- .
mas mums biskį pagelbėjo. 4zuoti darbininkių komitetai zir 
Kuomet mitingas buvo be
tvarkėj, nes mergaitės šne
kėjosi, tai tasai draugas pa
sakė: “Vaikai, dar mitingą 
nemokat vest!” Jaunuoliai, 
tai išgirdę, mitingą vedė 

$3,000,000. Į cukraus plan- geriau, negu suaugusieji.
fabrikus įdėję Tas parodo, kad pritarimas, * • 1 •

Jungtinių Valstijų kapi
talistai tikisi 15 d. gruo
džio gauti iš Europos vals
tybių, kurios jiems skolin
gos nuo pereito karo, $309,- 
070,874. Matys taip, kaip 
mato savo ausis. Nuo 15 d. 
birželio atmokėjimo jiems 
Europos valstybės nedadavė 
$156,317,215 ir nesirengia 
atmokėti? Francijoje atvi
rai kalba apie panaikinimą 
skolų.

Vokietijos fašistai patys 
sudegino Reichstago namą 
ir dabar rengiasi teisti ko
munistus,; ;E,; ;Torglerį, Vo
kietijos buvusios komunis
tų frakcijos Reichstage va
dą, kuris yra 40 metų. Taip
gi rengiasi teisti Bulga
rijos komunistus, kurie pa
staruoju laiku gyveno Vo
kietijoje—Georgij Dimitrov, 
51 metų, prityrusį kovoto
ją; Blagi S. Popov, 31 me-, 
tų, ir Bazil K. Tanev, 36 
metų. Visi darbininkai pri
valo dalyvauti demonstraci
jose 21-mą d. rugsėjo, ku
rios bus ruošiamos visuose 
didmiesčiuose, nes tą dieną 
Leipcige fašistai pradės tų 
draugų teismą.

Jungtinių Valstijų kapita
las vkldo Kubą. Wall S t ry
to kapitalistai turi supirkę 
Kubos valstybės bonų už 
$103,000,000*, kitokių bontį už

tacijas ir 
$544,000,000. Fruktų ir ag
rikultūros srityje yra Ame
rikos kapitalistų turto $35,- 
000,000. Žibalo gamyboje— 
$10,000,000; manufacture j e 
$45,000,000; gelžkelių srity
je—$120,000,000 ir kitokiose 
įmonėse $180,000,000. Prie 
to, Jungtinių Valstijų ka
pitalistų naguose yra veik 
visa tabako gamyba ir mil
žiniškas kelias virš 700 my
lių ilgio išilgai visą Kubą.

paaiškinimas ir pabarimas 
daug jauniem pagelbsti.

Tad aš prašau, kad Ne- 
warko suaugusieji draugai 
daugiau susidomėtų jaunuo
lių judėjimu ir padėtų jam 
drūčiau susiorganizuoti ir 
daly vau trr evoliuciniam dar
bininkų judėjime.

, Frank Witkus,
Newarko Jaunuolis.

Japonijos imperialistai ne 
tik; legalizavo,, bet tiesiog 
reikalavo, nuo Manchukuo, 
kad gamintų opiųįųą. Dą- 
bar Mandžurijoję dideli lau-' 
kų plotai apsėjama opiumo 
aguonomis. Japonijos impe
rialistai iš tų nuodu mane 
pasidaryti į mėtus laiko iš krizio.

1 Hawaii salų į Philippinus.' $30,000,000 pelno/

Lloyd George jau kelin
tu kartu rašo, kad Europa 
yra ant didesnio karo vul
kano, negu ji buvo 1914 me
tais. Jis atžymi, kad karas 
yra neišvengiamas. Jis vie
šai pareiškia, kad Anglija, 
kurios rinkai traukiasi, 
smarkiai rengiasi prie ka
ro ir tik kare mato išėjimą

ten varoma tas darbas pasek
mingai.

Lietuviai darbininkai, jeigu 
yra toks komitetas jūsų dirb
tuvėje, prisidėkite prie jo, pa
remdami tą darbą. Jeigu nė
ra organizuojama, tai patys 
pradėkite, atsiliepdami per 
spaudą arba kreipdamiesi į 
Bedarbių Tarybų vietinį cent
rą, 52 Beapien St.

Abelnai imant, darbininkai 
jau apsidžiaugė su vedančia 
linkui fašizmo Roosevelto sis
tema. Daugelis sako: aš pir
ma vienas uždirbdavau šeimy
nos pragyvenimui; dabar turi
me dirbti 4 ar 5, kad sudarius 
tokį uždarbį.

Tai jr Roosevelto vištukas 
su alum. Nieko, draugai dar
bininkai, nebus gero iš visų tų 
žadėjimų. Todėl be atidėlio
jimo organizuokimės į revoliu
cines darbo unijas, kovokime 
už bedarbių apdraudą val
džios ir kapitalistų kaštais. 
Juk bedarbė išnaujo auga; tas 
pasirodo jau labai aiškiai.

Bedarbis A. R.

i

I

/

D. M. §ok>mSkas.

Camden, N, J.—Du mas
kuoti banditai nušovė Sal
ly Kalinski, 80 metų am
žiaus našlę, kuomet jinai at
sisakė atiduoti jiems pini
gus.

$
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Kliubietis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

<f>

<♦>

<♦> Mes

KONCERTAS IR ŠOKIAI

patys 
giną 

ir

RENGIA AIDO CHORAS 
Durys Atdaros 3 vai. po Pietų Programa 4 vai.

ĮVYKS NEDĖLIOJ, SPALIO (OCT.) 8,1933 
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA 50c IR 75c YPATAI
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Visko po Biskį

Kas tikisi, kad su tuo Roo-

kad jau daugelis nusivylė.

Nacional Casket Ko. geriau-

Kor
man pačiam teko iš-

d i-

. " Dabar visiems draugamsVadai bandė demora- , • ,
Sohietis.

Apgaudinėja ŽmonesBedarbis.

Kor

O. KATKAUSKAITĖ Iš Hartford, Conn.

į ?

nei vienos ko-
Darbininkiš- 

parduota ne- 
pora prisirašė

gy- 
to-

mergina, 
mokyklą, 
Vaikščio-

O tai kaip 
p. Roosevelto Nira su 
vanagu.

Pasirodė, 
poros, iš- 
nieko ge-^ 
neduoda.

PITTSBURGHO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Po Miestą ir Apielinkę 
Pasidairius

Įjanti . Paleidusi visus darbi
ninkus. Sakiusi negalinti at

silaikyti kompeticijoj.
Tai tau ir mėlynasis arelis 

—neapsaugojo dirbtuvės. Ma
tosi labai daug ir mažųjų biz- 
nierėlių vietų visai uždarytų, 

' bet ant langų dar vis tebėra 
‘ i “We do our 

.” Daugelis namų aut 
rendos, senai tušti stovi, bet 

įarelis vistiek šaukia: “We do

Pittsburgh© apielihkėj mai
nieriai ir vėl streiko lauke. 
Viso distrikto mainieriai pa- . 
skelbė streiką prieš anglies ba- , 
ronus, kurie atsisako pildyti j arelis, šaukiantis 
ir tas sutartis, kurios tarp ab- 1 part. Daugelis 
iejų pusių buvo padarytos.

Vietos kapitalistinė spauda Į------  ■ —— ----
gana plačiai rašo apie šitąįour part, 
streiką. Sako, kad mainieriai

tikslui mitingas šaukiamas 
rugsėjo 20.

Pagalios išrinkta Distrikto 
Komitetas iš penkių jaunuolių. 
Jisai darbuosis visame Pitts
burgh© distrikte.

Po konferencijos buvo duo
bdama jaunuoliams skanūs pie- 
i tūs ir buvo šokiai pr^ie LDS 
! jaunuolių brkestros. - n 

Jaunuolis.

itėjo streikan pries vadų norą. seVelto išperėtu areliu pasieks ! 
Lewis ir Co. reikalauja mai- gerbūvį, greitai nusivils, kaip
nierius grįžti darban ir laukti 
prez. Roosevelto nuosprentlžio. 
Bet Thainieriai neklauso Lewi- 
so. Jie sako, streikuos tol, kol tinka tasai arelis. Kai ku
bus jiems suteikta žmoniškos ' 
darbo ir gyvenimo sąlygos. ’

'riems darbininkams nukapojo 
algas, sutrumpino valandas, 
pravedė daūg' didesnį’ skubu
mą, kad tiktai daugiau grabų 
padaryti.' ;

Po mėlynuoju areliu, mat, 
būsiąs didesnis biznis grabo- 
riams, todėl reikia daugiausia 

Taipgi sužeidimų iš- grabų pridirbti. Graboriai juk 
irgi turi iškabą: “We do our 
part.” Algos mažesnės, pra
gyvenimas perpus didesnis 
mirtingumas todėl pasidaro 
dėsnis.

Kasdien ištinka naujų susi
rėmimų streikuojančių mainie
rių su policija ir mušeikomis. 
Rugs. 14 17 mainierių sužeis
ta policijos kulkomis ties Un
iontown.
tinka ir kitose vietose, kur 
mainieriai kovoja.

Gub Pinchot, kaip girdėt, 
skubinasi anglies baronams 
pagelbon. Jisai skelbsiąs ka
ro stovį ir siusiąs miliciją. 
Kiekvienam streike, kiekvienoj 
kovoj, jisai pasirodo geras gy
nėjas bosų reikalų.

Westmorland pavieto mai
nierių atstovai atlaikė konfe
renciją. kurioj nutarė streiką 
tęsti, iki bus atsiekta laimė
jimai. '____ ______
lizuoti streiką, bet jiems nepa
sisekė. Kol kas mainieriai 
tvirtai laikosi kovos lauke.

Nacionalė Mainierių Unija 
šaukia visus mainierius tęsti 
streiką, išrinkti platų streiko 
vedimo komitetą, susidedantį 
iš eilinių narių. Daugelyj vie
tų tokie komitetai jau išrinkti 
ir jiems išreikšta pasitikėji
mas.

Draugai J. Urmonas ir S. 
Sasnauskienė paliko Pittsbur
ghe ir apielinkėj gerus įspū
džius ir neprastas pasekmes. 
Darbas tarp jaunimo tinkamai 
pradėtas. Taipgi moterys dar
bininkės daugiau supažindin
tos su darbininkų veikimu.

‘ ‘ ; rei
kia daugiau tą darbą plėsti.

ALDLD Ketvirtas Apskri
tys nusitarė tuojaus kviesti Dr. 
J. Kaškiaučių su prakalbų 
maršrutu, čia Dr. Kaškiau- 
čius labai pageidaujamas. 
Taipgi turėsime ir daugiau-, 
naujų ir gįprų. kalbėtojų.

Rugsėjo 11 septyni mainieriai 
užmušti ištikusioj eksplozijoj 
Hillman Coal and Coke Co. 
kasykloj, netoli Barkin. Taip
gi keletas sužeista.

Tai atsitiko todėl, 
panijos ir valdžios 
riai visai neprižiūri

kad kom- 
inspekto- 
saugumo. 

Tiktai gerai organizuoti mai
nieriai gali daugiau savo 

Ivastis apsaugoti. Reikia
del organizuotai kovoti.

Drabužiu valytojai ir dažy
tojai, Pittsburghe, paskelbė 
streiką. Streiko apimtose vie
tose matosi pikietai. Bet ka
dangi streikas vadovybėj Am
erikos Darbo Federacijos, tai 
masinio pikietavimo nesudaro. 
Pikietuoja tiktai po vieną ar 

<tdu apsikabinę iškabomis.
Visi - turime remti streikuo

jančius. Streikieriai taipgi 
turi žiūrėti* kad sudarius ma
sinį.,.pikietavimą. Visi strei
kieriai turėtų būt pikięte. Taip 
gi ir kiti darbininkai turėtų 
pagelbėti. Tada daug geriau 
būtų galima streikas laimėti.

McKees Rocks Pressed Steel 
^iKo. darbininkai balsavo, ku

riai unijai jie pritaria. ■ Pasi
rodė veik visi nubalsavo už 
Steel, ąnd Metal Workers In
dustrial Uniją, kuri jų streiką 
vadovavo. Visai maža dalis 
pasisakė už kompaničną arba 
Amerikos Darbo Federacijos 
uniją.

Dabar toj dirbtuvėj pilnai 
įsteigta darbininkų unija, kuri 
teisingai gina jų reikalus. Tai 

flekcija kitų dirbtuvių, ypatin
gai plieno darbininkams. Tik
tai organizuoti į raudonąsias 
unijas gali sėkmingai streiką 
vesti ir savo reikalavimus lai
mėti.

North. Sideji viena dirbtuve 
jau , pasiskelbusi bankrutuo-

Trečias Puslapis

Prakalbos ir Diskusijos 
Sohp Dalyj

Centrąrų., .Tas . labai paveikė 
ant narių. Kai kurie nuleidp 
rankas ir jau manė, kad ku$- 
pa nebus galima palaikyti. Da
bar pasirodė, kad bus galima 
vėl pakelti kuopos veikimą.

Narys.

čia viena jauna 
jau baigus augštesnę 
išėjo susirasti darbą, 
jo po visokias įstaigas ir vis
be pasekmių. Jai motina, pa-- 
tarė nueiti į vieną dirbtuvę, į 
McKanes, kurioj dirba daug 
moterų ir jaunų mer. Nuėjus 
'tiesiai į dirbtuvės raštinę už
klausė, ar negalima čia gauti 
darbas. Raštininkė išvertė akis 
ir suriko: “Ari tu nematai iš 
lauko pusės, kad mes darbinin
kų nereikalaujam”. 
pildosi 
mėlynu

PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo. 9 Mokslo Draugijos Na 
me buvo prakalbos ir diskusi
jos, Kalbėjo S, Sasnauskienė 
moterų klausimu ir J. Urmo
nas jaunuolių klausimu. Po 
prakalbų sekė diskusijos. Ypa
tingai plačiai kalbėta,, kiek 
naudos darbininkams gali duo
ti Roosevelto NRA. 
kad veik visi, apart 
rodinejo, kad NRA 
ro darbininkams
Kalbėjo vyrai ir moterys, dir
bantieji dirbtuvėse iš praktiš- suoliuko, 
ko patyrimo.

Buvo atsilankęs ir Bakanas 
su dideliu pundu “Naujienų.” 
Manė jis padaryti biznį. Bet 
diskusijose labai teisingai 
draugai pastebėjo, kaip “Nau
jienos” mulkina darbininkus, 
tai Bakanas pasigriebęs pun- 
dulį tekinas išbėgo nieko ne
pešęs’. Neteko 
pijos parduoti, 
kos literatūros 
mažai. Taipgi 
prie ALDLD.

Valdžia Nugriovė Stogą ir 
Nukirto Namą Bedarbio 
Šeimynos '

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Valdžia nukirto visą trečdalį 
namo ir nugriovė stogą bedar
bio Clarence Shaffer šeimynos, 
519 West Lacock St. Dabar ta 
šeimyna randasi sudaužytame 
name, per kurio stogą lietus 
lyja. Dabar tame name randa
si toji šeimyna su mažais pen
kiais vaikučiis.

Tas namas esąs nukirstas to
dėl, kad reikėję toj vietoj gat
vė taisyti. ’ Valdžia turėtų tai 
šeimynai suteikti kitą tinka-

nebuvo sėkmingi, kadangi šau- i mą namą. Bet tokiai vąldžiai 
kėjai nedėjom pastangų tinka-' bedarbių šeimynos padėtis visai 
mai sušaukti tokius susirinki- i neapeina, 
mus. Ateityj turime būt at
sargesni.

Drg. J. Gataveckas, biskį 
pabaręs kitus draugus už Siau
rą veikimą, iškelia reikalingu
mą šaukti platų susirinkimą 
pasitarimui apie mūsų veiki
mą, apie palaikymą Pittsbur
gh o ir Apielinkės žinių Sky
riaus ir t.t.

Iškeltas klausimas labai tin
kamas. Lietuvių Biuras arba 
ALDLD Apskritys turėtų tokį 
susirinkimą sušaukti. Taipgi 
reikia primigti, kad tokie susi
rinkimai buvo šaukti, bet jie

Gera Lietuvių Jaunuolių 
Konferencija

Stiklo Dirbtuvės Darbininkai 
Paskelbė Streiką

jrytą, kad kas.nors iš to galė
tų pasipelųytiy Jeigu tų įstai
gų vadai negarsintų įvairių 
politikierių, suprantama, ne
gautų nuo ponų patepti. Nau
dos iš to jiems nebūtų.

S ’O kiek čia laiko tie 
žmonės rėkė, jogei jie
lietuvius nuo svetimtaučių 
remia tiktai lietuvius.' Matot, 
kaip jie “laikosi” savo žodžio.

Dr. J. T. Baltrušaitienė, bu
vusi “ekstra kairioji komunis
tė,” paskui Lietuvos patriotė, 
ginanti “lietuvių tautą,” da
bar nutupė Roosevelto išperė
to arelio pasparnių. Jinai li
kosi NRA lietuvių skyriaus ve-: 
deja. , .

Dabar• jinai šauks masinius 
mitingus ir visur populiari- 
zųos demokratus. Supranta
ma, už tai gaus gerą atlygini
mą. Už tai’ darbininkus «jinai 
apgaudinės. , > t • . :

Kiek 
vaikščioti per tą Roosevelto 1 
“gerlaikį”, nuo dirbtuvės prie 
dirbtuvės, nemačiau, kad ku
rioj būtų priėmę naują darbi
ninką.

Sykį besibastydamas . užėjau 
į gelžkelio stotį ir atsisėdau ant 

Prieina vačmonas ir 
klausia, kur aš važiuoju. Aš 
atsakiau: “Važiuoju pas father 
Cox ant pietų.” Jis apsisuko 
ir nuėjo.

Aiškiai matosi tie pono 
Roosevelto “geri laikai”, kad 
jau dirbtuvės* pradeda dar ma
žiau krutėti. Kitos jau sustojo. 
O dar nekurie tikisi ir laukia 
gerų laikų.

čia sandariečiai turi radio 
stotį, tai kas nedėldienis išpil
do programėlį ir garsinasi sa
vo įstaigas. Bet 10 dieną rug
sėjo jau nebuvo garsinta Kau
no kepyklos. Mat, šerifas Už
dėjo savo sįiyną. Tai vis eina 
laikai “geryn.” ; , : ■

Dabar sandariečiai labai' bizi, 
nes miesto valdihinkų rinkimai, 
tai'ir laksto po stubas žvejoda
mi balsuotojus. Ale jiems yis- 
tįek vargas, kad, nori iškelti 
savo .tautą, ąle nesuranda iš sa
vo tautos pastatyti į kandida
tus, tai dabar juos'- pasigavo 
svetimtautis, Jurgis Wolf. ■

Ducesne Carneges Co. dirb
tuvėj taipgi daug darbininkų 
atleido. McKeny Co. taip pat 
tik pusę algų darbininkams at
mokėjo ir uždarė, ir niekas ne
žino, ant kiek laiko.

Nuo Krosnos Cilto.

< > , ’ • i

Prakalbos Gerai Pavyko;
Jaunuolius Parėmė

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Rugsėjo 14 LDSA 60 kuopa 
buvo surengusi prakalbas. Kal
bėjo dd. J. Urmonas apię jau
nuolius, S. Sasnauskienė apie 
moterų darbininkių padėjimą 
ir J. Gasiunas apie besiarti
nančius rinkimus.

Po prakalbų rinkta aukos 
siuntimui jaunuolio delegato į 
prieškarinį kongresą Paryžiuj. 
Suaukota $1.71.

Vėliau buvo diskusijos. P-as 
Mažiukna kritikavo komunis
tus, kad jie šmeižią kitų srio- 
vių žmones. Taipgi jis gyrė 
savo balsuotojų lygą (kiti ją 
vadina “liga”).

Jam gerai atsakyta. Faktais 
išrodyta, kad komunistai nieko 
nešmeižia, bet tiesą sako apie 
spcialistų vadus, kurie1 išdavi
nė ja ;darbi ninku reikalus. Kas, 
dejei tos jo balsuotojų lygos, 
tai pasakyta tiek, kad jinai ne
turi nei. vieno darbininkiško 
punkto savo platformoje, kad 
jinai' niekur nepasirodė ginan
ti darbininkų reikalus, bedar
bius.’ Tos lygos vadai jau agi
tuoja už įvairius buržuazinius 
politikierius. Darbininkam rei
kia remti savo kandidatus, Ko
munistų Partijos statomus.

Rep

Piliečių Kliubas Remia 
Politikierius

Toji gatvė senai turėjo būt pasirodo kol kas tie pažadai ne- 
pataisyta. Juk vietos gyvento-,nj-adedami vykinti,’ : : ; ::: 1
jai moka didelius taksus, už ku-.i[, 
riuos turėtų būt viskas tinka-' . 7 L _
mai pataisyta.. Bet tie politi-, • -
kieriai iki šiol visai nematė rei
kalo taisyti*.

al-

Wilmerdingieciams Reikia 
Daugiau Veikti

j’ • Rusėjo 13 čia buv
bos d. S. Sasnauskienės, kuri.

j ' J . ' i 1 ►j plačiai nupiešė darbininkų pa< 
dėtį ir kvietė visus prie dides
nio veikimo. Bet kiek draugai')":** 
pasidarbuos, nežinia, čia dali g ’,7* 
apsileidimo. . . t* i //j*

Bedarbis.-

WILMERDING, Pa.—Rugsė-1 
'jo 6 Lietuvos Sūnų svetainėje 
įvyko prakalbos ir diskusijos. 
Kalbėjo J. Gasiunas ir J. Ur
monas. Taipgi vėliaus disku- 
suota, kaip pakelti darbininkų 
veikimhs. Draugai pasižadėjo | 
ptadėti darbuotis tarpe jaunuo- ■ 
liių, kad suorganizavus kokią : 
nors jaunuolių organizaciją. Bet I

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
, Tel., Stagg 3847

1 . .

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių
1 ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%, Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso

<f>

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

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.

Rugsėjo 10 buvo sušaukta 
Pittsburgh© distrikto jaunuo
lių konferencija. Dalyvavo 
25 jaunuoliai nuo šešių orga
nizacijų. North Side ir Wash- 
ingtonas gerai pasirodė. Wil- 
merdingieČiai ir Finleyviliečiai 
žadėjo atsiųsti jaunuolius dele
gatus; bet neatsiuntė. Taipgi 
neatsiuntė if New iKensingto- 
nas.- : , ,

Konferencija buvo pusėtinai 
gyva. Drg. J. Urmonas, Na- 
cionalio Jaunuolių Komiteto 
sekretorius, davė platų rapor
tą iš abėlno veikimo. Paskui 
sekė paklausimai ir diskusijos. 
Kalbėta, kaip geriau organi
zuoti jaunimais. Konferenciją 
sveikino JKL atstovas d. Grif
fin.

Priimta rezoliucija užginan
ti prieškarinį kongresą ir iš
rinkta delegatas d. Poškus da
lyvauti kongrese. Priimta vei
kimo rezoliucija, nusakanti or
ganizuoti LDS ir APLA jau
nuolių kuopas, chorus, sporto 
tymus ir t.t. Nusitarta ’ tuo
jaus organizuoti Washingtone 
APLA jaunuolių kuopą. Tam

LAWRENCEVILLE, Pa. — 
J. T. & A. Hamilton Glass Co. 
apie 300 darbininkų paskelbė 
streiką kaipo protestą prieš nu- 
kapojimą algų. Kompanija, pa
siremdama Roosevelto N.R.A., 
sumažino algas ir temoka po 30 
centų į valandą prie .labai pa
vojingų darbų. Darbininkai 
nepasitenkinę.

Matot,x NRA. pagelbėjo nu
kapoti algas; Dabar jie daug 

. mažiau uždirba.; Todėl privers
tą vesti streiką, Ypatingai da
bar, kuomet pragyvenimas, taip 
smarkiai1 pakilęs.

ALDLD Kuopa Ambridge 
Pradės Veikti

AMBRIDGE, Pa. — Ruošėjo 
3 iš Pittsburgh© buvo atvykę 
dd. Gasiunas, Orda ir Purtikas 
ir bendrai atlaikė pasitarimą. 
Ant vietos prisirašė, prie kuo
pos dvi moterys. Pasirodė, 
kad galima bus gauti ir dau
giau naujų narių, tiktai reikia 
daugiau veikti.

Buvęs kuopos iždininkas sa
koma sukolektayęs iš kaikurių 
narių duokles ir nepasiuntęš 

1 ' i > •

Pittsburghiškis Paul Dargis 
rašo' “Naujienose,” jogei radio 
kliubas pasikvietė programe 
dalyvauti ir teisėją M. 5 A. 
Musmanno ir šerifą F. Goll- 
mar. Taipgi jisai pažymi, 
kad tie du republikonai po
litikieriai yra dideli darbinin
kų prįęteliai, tpdel visi darbo 
žmonės juos mylį ir gerbią.

Toksai pareiškimas, supran
tama, yra didelis žmonių ap
gaudinėjimas. Tie du politi
kieriai yra bilionieriaus Mel- 
lonos' žmonės ir darbuojąsi, 
kad iMellouas turėtų dąugiau 
pelno. O įkad jie tokie, ir 
tas parodo, jogei tam pačiam 
parengime kalbėsiąs ir' Melio
no mašinos didelis'šulas—-da
bartinis majoras Herron. , >

Matot, nęya socialistų “Nau
jienos” ir neva socialistas P. 
Dargis darbuojasi garsindami 
bilidnieriaus Meliono1 mašinbs 
žmonės. Rbį>ublikonų doleris 
socialistams’ nesmirdi.

S. S. PITTSBURGH, PA.— 
Piliečių kliubas pereitam susi
rinkime nutarė indorsuoti tei
sėją Musmano. Kai kurie na
riai buvo priešingi remti darbi
ninkų priešą, bet tie buvo už
rėkti.

O tie, kurie agitavo už Mus
mano, yra sykiu nariai ir bal
suotojų lygos. Aišku, kad jie 
darbuojasi ir kad balsuotojų 
lyga remtų tokius buržuazinius 
politikierius.

Darbininkai turėtų darbuotis 
už savo klasės kandidatus.

Kliubo Narys.

Pataisė Gatvę, kad Gavus 
Daugiau Balsų

Pirmiaus i radio kliubas gar
sinos! esąs,ne politinis ir j po
litiką visai nesikišąs. Bet, ve, 
ateina rinkimai ir tasai kliu
bas tuojaus pavirsta repūbli- 
konų mašinos įrankiu apgau
dinėjimui darbininkų.

Tokie radio kliubal, balsuo
tojų lygos, mat, tam h- suda- 

t • • ' 1i

PITTSBURGH, Pa.—Prieš Lie
tuvių Mokslo Draugijos namą 
buvo labai prasta gatve. Prieš 
pat rinkimus miesto: valdinin
kams kas tai iš vietos gyvento
jų priminė, kad reikia būtinai 
toji gatvė pataisyti. Herrono 
mašinos žmonės atsakė: Jeigu 
jūs pasidarbuosite dėlei mūsų', 
duosite veltui;’svetainę ir gau
site daug del mūs balsų, patai
sysime tą gatvę.

Už kiek laiko atvažiuoja su 
visais vežimais ir pataiso tą 
gatvę. Užtai Meliono tarnai 
mano pusėtinai iš lietuvių dar
bininkų pasinaudoti. Mokslo 
Draugijos svetainę jau jie vel
tui naudoja—laiko masinius 
mitingus. Taigi, jie toj apie- 
linkėje darbuojasi gavimui dau
giau balsų.

te

Oi
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PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAI: 
I ’ •

,,O. KATKAUSKAITĖ, pasižymėjus radio dainininkė, iš 
Hartford, Conn.; A. VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne, N. J.; 
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, iš Brooklyn, N. Y.; N. HODA- 
RIK, iš New York City; RUSŲ MANDOLINŲ ORKES
TRĄ; PATS AIDO CHORAS, VYRŲ OKTETAS ir pla
čiai pagarsėjęs MERGINŲ SEKSTETAS vad. V. ŽUKO,

Wm. Norris šešių Kavalk ų Orkestrą
» A ' i « * ' / ' > t J » I



Ketvirtas Puslapis

ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. š.

(Tąsa) <

Antstolis — “Autonomiškas” Valdininkas
Kai kas klausia: kokis valdininkas yra 

antstolis? Antstolio uždavinys—išjieškot 
įvairias skolas nuo žmonių, daugiausiai pa
skolintas ant vekselių. Kaip teko girdėt, 
jis negauna iš valdžios jokios algos, p dar 
valdžiai moka. Jis turi pasidaryt algą 
pats, o už įeigas valdžiai turi sumokėt tam 
tikrą sumą. Jo darbas: kuo daugiau aplup- 
si žmones, tuo daugiau turėsi pelno sau ir 
daugiau mokesčių valdžiai.

Kai kada pamatai laikraščiuose valdžios 
“susirūpinimus”, kaip nors apsunkint ūkių 
pardavimą iš varžytinių. Bet tuo pačiu 
kartu antstolis apsaugotas įstatymais ir 
varo savo darbą pilnu garu: kartą ūkį par
davė iš varžytinių, tai ir parduotas... Kar
tais pirmose varžytinėse pirkikų neatsiran
da; skelbia antras, ir tas vis didina ir didi
na skolininkui skolą. Daugelyj atsitikimų 
antstolio padarytos išlaidos viršija pačią 
skolą. Labai blogas patvarkymas—lupt ke
lionės išlaidas nuo kilometrų. Vieni gyve
na už penkių kilometrų nuo antstolio, kiti 
—už 50, tai ir kelionės lėšos pasidaro vienų 
penkis kart didesnės už kitų,—už tokios 
pat sumos išjieškojimą.

Kelių Taisymas
Plentų ir vieškelių pagerinimų Lietuvoj 

padaryta. Plentai visur taisomi, tik sako
ma, kad taisymas plentų taip prižiūrimas, 
jog kur iš pavasario pataiso, tai artinantis 
rudeniui vėl reikia taisyt. Taisymo darbą 
paima rangovai (kontraktoriai). Išlaidas 
už ‘plentų tąisymą valdžia atsiima nuo busų 
savininkų, kurie važinėja tais plentais. Bu
šų savininkai dejuoja, kad kelių ministeri
ja labai lupa už važinėjimą; skundžiasi,, 
kad negali ant savo išeit. Kai kurie busai 
delei to į Kauną nevažiuoja plentais, bet 
vieškeliais. Pavyzdin, nuo Jezno per Birš
toną, Prienus ir Garliavą plentas į Kauną 
rokuojamas pirmos rūšies ir nuo tų busų, 
kurie važiuoja šituo plentu, ima ^rangiau, 
negu už tokį pat tolumą nuo kitų busų. 
Todėl Aukštadvario, Onuškio ir Butrimo
nių busų savininkai, negalėdami užsimokėt 
didelių mokesčių, nusikraustė ant kito, pra
stesnio, kelio, nors ir padaro didelį užsu-, 
kimą, ir kur plento mažai kliudo.

Vieškeliai dabar irgi geriau pataisyti, 
negu keli metai atgal. Bet prie vieškelių 
taisymo valdžia tik tiek prasideda, kad iš
varo ūkininkus prie to darbo. Kiekvienas 
ūkininkas turi išpilt žvyrium'jam paskirtą 
kelio kavalką sulig žemės daugumo. Se
niau kelius taisydavo taip: šalimais kelio 
iškasa ravus, ir tas žemes suverčia ant ke
lio. Dabar gi iš ravų žemių nevalia pilt 
ant kelio,—meta į šalį, ant lauko, o ant 
kelio turi privežt diktoką volą žvyriaus.

Del Apsileidimo Apsunkina Darbą
Iš valsčiaus duoda įsakymą vežt žvyrių 

ant vieškelių pavasarį, baigiant sėt vasaro
ją. Prisako, kad už dviejų savaičių vals
čiaus ponai atvažiuos peržiūrėt, ir jei ras 
keno neprivėžta užtenkamai, ar visai ne- 
vežta,—bus baudžiami pinigais. Kiekvie
nam riurodo, kokio maž-daug didumo volą

SuriiTka, kad permaža,—vežkit, dar 
Pabaudos ant visų negali už- 

ztys ponai mato, kad žvyrius,

žvyriaus pripilt. Žmonės sujunda ir kelio
mis dienomis pripila savo dalį; pila krašto 
kelio. Ateina komisijos peržiūrėjimo die
na,—jos nėra. Laukia savaitę kitą, o tuo 
tarpu lietus bei važinėjimas žvyrių sumu
ša, suplaka; pasilieka, rodos, tik trečdalis 
supilto žvyriaus. Galų gale, pribūna komi
sija.
kitą tiek, 
dėt, nes 
nors ir vzflan supiltas, dingsta per kelias 
savaites meišžarstytas. Žmonės vėžą antru 
kartu iškeikia valsčiaus ponus. Kai kam 
prisieina žvyrių vežt 5-6 kilometrus tolumo.

Bežemiai ir Miestų Darbininkai
J I ' ' •

Žiūrint iš tolo, pasirodo, kad tuo sunkiu 
mažiems ūkininkams laiku bežemiai laimin
gesniais jaukiasi; jie mažiau dejuoja, ma
žiau skundžiasi. Jie neturi žemėS; neturi 
arklių ir, kas svarbiausia,—neturi skolų; 
jie nebijo antstolio ant savo sprando užsė
dant. Vieni jų dirba dvaruose, kiti pas 
stambesnius ūkininkus. Su šeimynomis be
žemiai daugiausiai susidera dirbt per išti
sus metus; pavienių daugiau matosi padie
niais bei mėnesiais uždarbiaujant. Su šei
mynomis užmokestį gauna tankiausiai ne 
pinigais, bet maistu—grūdais, bulvėmis, li
nų pasisėjimu ir t. t. Kurie nevalgo dva
re, o savo namuose, tie išsišeria karvę, užsi
augina kiaulę. Pavienių gyvenimas sun
kesnis, nes jie javais nenori, o pinigais gau
na visai menką užmokesnį, ypač dirbantie
ji ištisus metus. Pavyzdin, 1932 metais 
mūsų apielinkės dvaruose bernai gaudavo 
300 litų į metus; gi pradedant šiuos metus 
samdytojai, kaip susitarę, daugiau neduo
da, kaip 150 litų metams, reiškia, pusę pra
eitų metų uždarbio. Nors bernas gauna 
valgį ir kambarį, vienok 150 litų apsiren
gimui, apsiavimui ir- kitięm gyvenimo rei
kalam neužtenka. ; (

t r » .

' •■•ii 1 iMiestu Darbininkai Skursta i
Nors miestų darbininkai du kart ir tris 

kart daugiau uždirba už kaimo darbinirį- 
kus, bet mieste gyvenimo sąlygos visai ki
tokios; pragyvenimas-du kart ir daugiau 
brangesnis, negu kaime. Pavyzdin, kaimė 
vasarą kiaušinių desėtkas kainavo pusė li
to, o Kaune—litas arba litas ir 20c. Kai
me sviesto kilas k1.80 ir 2 litai, o Kaune 3 
litai, geresnis—4 litai. Gi paprastų darbia 
ninku uždarbis—5 litai į dieną; kokie nors 
prasilavinę amatninkai uždirba iki 8 litų 
dienai. Uždirbant 5 litus dienai, reikia 
tris kartus į dieną pavalgyt. Pigiausi pie
tūs dabar Kaune—1 lt. 30c. Menkai val
gant mieste į dieną pravalgysi 3 lt. 50c. Ap
sirengimui, apsiavimui, už butą ir kitiem 
gyvenimo reikmenim paprastam darbinin
kui lieka pusantro lito dienai. Gi tuo tar-^ 
pu Kaune vidutiniai če very kai kainuoja 20 
litų; pigiausi—14 litų; pirmos gi rūšies če- 
verykai kainuoja iki 40 litų. Taigi, kad 
surinkt atliekamų nuo maisto pinigų nusi
pirkt čeverykus, turi dirbt apie 15 dienų". 
O kur apsirengimas, butas? Apie įsigėri
mą ir kitokį pasilinksminimą nėra kąs kal
bėt. ‘ 7

(Tąsa bus.)

taku eikite iki išvažiavimo vietos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YONKERS, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijoj 172 kuopa rengia 
išvažiavimą, kuris įvyks" rugsėju 
Tunelio (toj pat vietoj, kur visuomet 
(Sept.) 24 d., 1933, ant Aqueduct 
buvo). Prasidės 10 vai. iš ryto ir 
tęsis iki vėlai vakare, 
ybnkeriečius ir iš visos 
draugus dalyvauti šiame 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų 
visiems jvales. Grieš gera muzika. 
Savo atsilankymu paremsite kuopą, 
ir tuom pačiu sykiu turėsite sau 
smagumo, linksmai praleisti laiką. 
Dalyvaukime skaitlingai, linksmai 
užbaigtame vasaros sezoną. 
KELRODIS: Iš New Yorko ir New 
Jersey atvažiavę j Yonkers, Ven 
Cortland Park imkite bi karą iki 
Getty Square, antrą fare mokėdami 
prašykite trancefare, nuo Getty 
kuri skleidžia darbininkišką apšviėtą 
Square imkite No. 7 karą, važiuokite 
iki Tibbets Brook Park ir tunelio

Kviečiame 
apielinkės 

parengime.

PHILADELPHIA, PA
ALDLD 10-tos ] 

bus pirmadienį, rugs. 25 d., 8 vai. ' 
vąkare, Rusų name, 995 N. 5th St. 
Visi nariai ateikit, nes dau£ svar
bių dalykų yra aptarti ir gtengkitės 
užsimokėti už šiuos metus, taipgi ir 

į naujų narių atsiveškit.
Sekr. J. Vaitkus.

(223-224)

PHILADELPHIA, PA.*
Paskutinis draugiškas išvažiavi

mas įvyks nedėlioję Sept. 24, pradžia 
, 10 v., Burholme Panke, rengia visos 
' darbininkjškos organizacijos. Kvie
čiame atsilankyti ne tik organizaci
jų narius, bet ir pašalinius. Nes 
daugiau jau nebus jokių vasarinių' 
parengimų šis išvažiavimas yra 
rengiamas palaikymui'darbininkų na
mo, kuriame šios organizacijos laiko 
susirinkimus.

PITTSTONO ir WYOMINGO
Draugų bendras išvažiavimas at

sibus 24-tą sept., nedėlioję, Neš dė
lei lietingo orą pereitą nedėlią neį
vyko. Įvyks toj pat vietoj, ant Va- 
linčiaUš Farmos, Loyalville, Pa. Pra
sidės 10-tą vai. ryte. »

Kviečia Rengėjai.
(223-224)

Kapi- 
įvyks 

2 vai. 
nariai

NANTICOKE; PA.
EKSTRA! Lietuvių Laisvų 

nių Draugijos susirinkimas 
nedėlioję, rugs. (Sept.) 24 d., 
po pietų ant kapinių. Visi
būtinai turit atsilankyt, nes susirin
kimas labai svarbus.

Sekr. E. C.
■ (223-224)

------------ - ----t---
PASIRANDAVOJA krautuvė ir gy

venimui kambariai, 3 ir 4 kamba
riai, elektra, baltos sinkos ir kiti 
patogumui. Randa nepaprastai pigi.

i Scholes St., Brooklyn, N. Y.
(223-224)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks Sept. 24 d. 11 vai. ryte, 1331

32

S. 2nd St., Phila., Pa. 
būkite paskirtu laiku, 
svarbių reikalų aptarti.

Visi nariai 
nos turime 
’Atsiveskite 

(222-223)

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 
kalais kreipkitės šiuo 
Clinton St., ar 329J 
Binghamton, N. Y.

Draugiškai Aušros Choro sekretorė
A. Mačiukiene.

(222-223)

visokiais 
antrašu: 

Main

rei- 
315 
St.,

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Bedarbių Tarybos sky

riaus 5-to susirinkimas jvyks rugsė
jo 22 d. penktadienio vakare, 8:00 
vai., Gedemino svetainėj, 575 Joseph 
Ave. Visi bedarbiai ir dirbantieji 
atsilankykite į susirinkimą, nes arti
nasi žienia ir bedarbiai susilauksime 
didesnį skurdą ir vargą. Narys.

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)

Ketvirtad., Rugs. 21, 19^3 
. „u. .

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių (iorporacijbs? bus 

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

Sekr.
L. K. K. J. Staskevičius.

(222-223J

TELEGRAMAS WORCES- 
TERIEčlAMS

Užbaigiant vasaros sezoną links
miausią pikniką rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Socialė 
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 griežianti orkes
trą. Kviečiame visus atsilankyt ir 
praleist linksmai laiką.

LDSS 57 Kp.

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 vaizdeli 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. Suse
gusių drg. užduotis remti jaunuolius. 
Visi būkite jų parengime rugsėjo 23 
d. Įžanga tik 15c.

(222-223)

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
________  ___________________________________________ : ^„.f______________ L______________________________________________ _L 

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 ir 
karai. Turi 208 - puslapius ir gražiai apdar- 
ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavsk'is. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių; gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

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

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta. _

' ! Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
• < j j» . ‘ ■ '» i

Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim- 
ba.JKiekvienas, darbininkas ir darbininkė pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary
ta ir turi 608 puslapiu

Kaina buvo $2.25. Dabar 50c
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
“Darbininkų Sveikata.” Šią knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knygą apie žmo
gaus kūno sųbudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveiksiu. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $L00
25cALDLD kuopoms ir nariams tik

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

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

f Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabar

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

a Vienas tomas Lenino Raštų 25c
Visos knygos tik $1.00

25c

25c

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Para
še Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt. •

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

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

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimų, 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. Kaina 50c
Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
f

Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos 
Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietijos socialpatriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių.' Apdalyta. Kaina buvo $1.25. Dabar 25c

Pelitinės Ekonomijos Pamatąi. Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

Rusijos Istorija. Paraše
Labai naudinga.

256 puslapių. Apdaryta.
Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Pokrovski. 320 puslapių.
Kaina Ijuvo $1.75. Dabar 50c

Visos už $LOO

Faktai Apie Sovietų Sąjungų
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 valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

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

Apysaka ,labai užimanti ir naudin-

Aliejus.
ta.
Sinclair.
ga. j 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.

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

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip f pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Vrangelį ir 
“Ar Girdi Jų Balsus?” apysaka iš Amerikos 
farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1.00. Kas dabar stos j ALDLD, tai gaus į ją 
veltui.

! ■/ • i

, i s i. Trys Knygos Apie Religiją už $1.00 '
j Religija. !• Abitas things; Dr. S. Matulaitis.
• f f; Knyga tūri 250 puslapių. Gražiai apdaryta. 

? 1 Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,” 
“stebuklai,

, nių apie tikėjimą.
Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 

nas. Tai;-gana įdomi knygėje. Puslapių 56.
' ■: ’į , Kaina 5c

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

* ■ ' . Kaina btlvo $1.25 Dabar 25c
Visos kartu už $1.00

lubų, kambarys 4. Draugai ir drau-j ‘ 
(223-224) ges, visi dąlyvaukite susirinkime, nes > 

ir užsimokėkite duokles, ‘ atsiimta te; 
knygas ir atsiveskite naujų ' narių, ji 

f , j Komitetus. , 
(223-224) •

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinfcįmąs, įvyk? į 

sekmadienį, rugsėjo 24 \l., 1933 m.; J 
L. D. K., po No. 1335 Medley St., ! 
N. S., kaip 2 vai. po pietų. Svarbu 
visiem nariam dalyvauti ir naujiem 
prisirašyt prie ALDLD 87 kuopos. ,

P. A. Behiotas. !
(223-224) i

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rugsėjo 24 d., ne

dėlioję; 920 E. 79th S't., Lietuvių 
svetainėje, rengia draugiškus pietus 
su prakalbomis. Pietūs atsibus 12 
vai., prakalbas prasidės tuoj po piąr > 
tų. Kalbės įgerai žinomas Clevelari- 
partijos kandidatas. į miesto mąjo- 
do lietuviams J. O. Ford, komunistą 
rus. Antras kalbėtoja?, tai Martin 
L. Sweeney, taipgi kandidatas į 
miesto majorus, bepartyvis. Įžanga 
25c tik už įlietus. Kviečia atšilan- 
kyti visus.

Lr Him, • r A.
kuopos susirinkimas Į

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kuopos susirinkimas 

jvyks nedėlioję, 24 d. Sept., 2 vai. po 
pietų, savuose kambariuose, ant 2-rų

Rengimo Komitetas.
(223-224) '

. Gražiai apdaryta.
iš kur atsirado visokie “šventieji,” 

šventes” irt.t. Tikras šaltinis ži-
Kaina 75c

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

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
poslapių.. Apdalyta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE ;
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM Į 

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

Prie Kiekvieno Knygy Seto Duodame Visai Veltui 
Knygą “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkišku Eilių Knyga

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

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y<
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Mass. Paskutinis ir 
Didelis Piknikas kryto-

i me svarbiajn darbininkų pa- 
1 rengime.

Pikniko pradžia 10-tą vai. 
prasidės 

Valgių 
pa-

•Tą pikniką rengia K. P. 
h Lietuvių Frakcijos Pirmas Di- 

striktas, 24 d. rugsėjo (Sep.), 
ant New Pond ežero 
Wilson St., Norwood, 
Programoj dalyvaus 
Mass, valstijos chorų, Worces
ter Dramos grupė.
Oktetas ir iš Brooklyno, N. Y., 
“Laisvės” redaktoriai sakys 
prakalbas—d. A. Bimba ir 
Johnnie Orman, angliško sky- 
riaus redaktorius. Taipgi da
lyvaus draugė B. šalinaitė.

Į šį pikniką rengiasi iš visų 1 
miestų ir miestelių darbinin
kai ir darbininkės suvažiuoti 
dalyvauti, kaipo darbininkų 
klasės vado (Komunistų Par
tijos) piknike. Jei tą dieną 

# lytų, tai piknikas įvyks Finų 
darbininkų svetainėj, 37 
Chapel Ct., Norwood. Mass.

kranto, 
Mass, 

keletas

Programa 
po pietų, 
bus parūpinta 
visiems, todėl

1 3-čią vai. 
ir gėrimų 
kankamai 
namų patartina nęsivežti.

Dabar jau yra gana trum
pos dienos, todėl patartina su
važiuoti kuo anksčiausia! Kaip 
jaunimui, taip ir suaugusiems 
grieš gera Montello orkestrą.

Merginu Nuoširdžiai kviečiam plačią 
. • fe. _   L ~ _ i. 11 — 1 _ — -x I
VI enę atsilankyti.

K. P. L. F. Pirmo 
Distrikto Biuras.

Worcesterieciai Bušu
Važiuoja j Norwood, 

Mass., Pikniką
WORCESTER, MASS-

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos piknikas su didele 
programa įvyksta Norwoode,

todėl pagada ar lytus, vis tiek | Mass., rugsėjo 24 d., ateinantį 
reikia važiuoti ir dalyvauti ta- nedėldienį.

NORWOOD, MASS.

į

įf?

į
į*.

L-'jį

&

Iš Worcesterio busas išeis svetainėje, Norwood, Mass. ' 
kaip 10 
Endicott 
tikietus, 
neturite 
buso.

P
Worėėstei;io progresyviaivai.*iš ryto nuo 29

St. Visi, kurie turite ^yra senai pasisakę už Kom- 
nesivėluokite ; kurie ; partiją, 
tikietų, gausite prie

Tai dabar, draugės 
ir draugai, įrodykite faktais, 
kad jūs remiate Komunistų

Čia draugės ir draugai, sim- 
patikai ir rėmėjai darbinin
kiško judėjimo, yra proga vi
siems asmeniškai įrodyti, kiek 
mes rūpinamės sustiprinimu 
Komunistų Partijos. *

Kelionės lėšos yra prieina
mos—tik doleris.į abi puses.

Kad ir lytų, busas vistiek iš
eis; darbininkiškoji iškilmė 
įvyks; jei lauke nebus galima, 
eisime į svetainę.

Lietuviai darbininkai iš vi
sos Naujosios Anglijos važiuos 
į šią Kompartijos iškilmę. Pro
gramą duos darbininkiški 
Mass, valstijos chorai, Worn 
cesterio Aido Choro Merginų 
Oktetas ir Dramatiška Grupė 
iš Brooklyno, N. Y. Dalyvaus 
draugė Šalinaitė, Johnnie Or
man ir drg. A. Bimba.

Pikniko vieta — prie 
i Pond ežero- kranto. O 
I lytų, parengimas įvyks

Visi būkime 10 vai. iš ryto 
ant 29 Endicott St.

Ųž Kompartijos Lietuvių
Frakciją Worccsteryj

J. M. Lukas.

VIETOS ŽINIOS

ir

New 
jeigu 
Finų

GREAT necko žinios

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
tai Great Necko policijai
“village” ponams įvarė dide
lę baimę ir sumišimą, kuomet, 
pamatė, kad 300 suvirs komu
nistų ir jų simpątikų yra pasi
ryžę kovoti už savo teises ir 
apgint savo pirmaeilius kovo
tojus. Bet vietiniame kapita
listiniame laikraštyje nei žo
deliu neprisiminti, kad ne tik 
teismabutis buvo užpildytas 
darbininkais, bet dar šimtai iš

NORWOOD, MASS.

Su Dainomis, Prakalbomis ir Kitais Įvairumais

Kalbės P. BUKNYS ir nuo Jaunuolių—J. ORMAN, iš Brooklyn, N.Y.

Nedėlioję, 24 d. Rugsėjo-Sept,1933

lauko pusės stovėjo, kurie ne
galėjo sutilpt vidun. Kapita
listinė spauda, mat, nori pa
slėpti tokius dalykus nuo dar
bininkų. Bet tas įvykis pada
rė didelį įspūdį į Great Necko 
darbo žmones; buvo gauta di
delė simpatija Komunistų Par
tijos darbuotojams ir tatai 
reiškė didelį žingsnį pirmyn 
tarp Great Necko darbininkų 
ir darbininkių.

Po tų prakalbų ir drg. Mel- 
loro afeštavimo, mūsų draugė 
S. P., kaipo aktyvesnė ir ko- 
vingesnė, tuoj buvo pavaryta 
iš darbo; ir vėl ta draugė at
sidūrė bedarbių eilėse. Bet ar
gi tuom sunaikins jos ir kitų 
darbininkų ir darbininkių pa
siryžimą dirbti revoliuciniame 
darbe prieš bado ir skurdo 
sistemą, už socialę apdraudą 
bedarbiams iš valdžios ir ka
pitalistų iždų? Ne! Jau ne 
pirmą sykį jinai išmetama iš 
darbo, ir šis nebus paskutinis 
sykis.
ir kitų mūsų draugų už veiklų 
dalyvavimą kovoje prieš alkio 
“tvarką.” Tokiais persekioji
mais valdančioji klasė tikisi 
sunaikint revoliucinį judėjimą, 
išmetant darbininkus į bado 
nasrus. Bet tie ponai labai 
skaudžiai apsirinka taip ma
nydami.

Brangūs draugai ir draugės, 
stokime į Komunistų Partiją, 
kuri veda griežtą kovą už 
dąybininkų reikalus; darbuo
kimės Bedarbių Taryboj, ko
vodami už nuolatinę dabar pa
šalpą bedarbiams ir už socia
lę apdraudą visiems bedar
biams ir mažai dirbantiems 
darbininkams. Taipgi kovoki
me prieš NRA pasimojimus 
užkarti darbininkams ir dar
bininkėms dar didesnį išnau
dojimą.

žmonių, kad atitraukt juos 
nuo organizavimosi į kovą; 
prieš badą.

Labai gaila į tokius žmones 
žiūrint, kad jau apsenę, o sa
vo proto nevartoja. Jeigu 
pats 'tuom tarpu sotus, tokiem 
atrodo, kad ir visi sotūs.

J. Sgr.*

Yorko-Brooklyno taipgi North
ern Blvd.

Užprašo.
Komisija.

(221-224)

IŠ LIETUVOS

r'

ANT NEW POND EŽERO KRANTO, NORWOOD, MASS.
, . , I

PIKNIKO PRADŽIA 10 VAL. RYTE. PROGRAMA 3-čią VALANDĄ l’O PIETŲ
RENGIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ FRAKCIJOS PIRMAS DISTRIKTAS
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Tas pat likimas laukia

Darbininkė S.
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Pereitą sekmadienį, rūgs. 17 
d., ALDLDJr Aido Choro išva- 
žjavimo komisijos padarė dį- 
delę klaidą. 4 vai. po pietų 
apie išvažiavimo stalus sus
kaičiau iki šimto žmonių, ku
rie nusivylusiai laukė atva
žiuojant su maistu ir gėri
mais; vėliaus rinkosi daugiau. 
Bet neradę parengimo skirstė
si po girią. Iš viso ko matė
si, kad šis parengimas būtų 
buvęs sėkmingiausias iš visų 
šiemet buvusių Forest Parke. 
Komisijom reikia duoti karš
to vėjo už tokį nerangumą.
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So. Bostono Laisves Choras dainuos naujausias dainas

Jau antru kartu Forest Par
ke teko matyti draugę Gatti 
iš Central Brooklyn©, kuri 
darbuojasi 73 Myrtle Ave. 
Bedarbių Tarybai, rinkdama 
aukas su tam tikra skardinu
ke. Jinai rugsėjo 10 d. pa
pasakojo tokį atsitikimą.

Tūlai juodveidžių šeimynai 
už negalėjimą užsimokėti 
rendos namo savininkas išėmė 
kambariu duris, kad tokiu bū
du privertus išsikraustyti arba 
rendą mokėti.

Tada Bedarbių Taryba per
ėjo nėr stubas, parinko pinigų, 
už kuriuos nupirko naujas du
ris ir idėjo vieton buvusių.

. Dabar namų savininkas ne
žinąs, ka darvti, nes svetimu 
durų 'rievalia išimti. Tas pa
rodo, kad, išskyrus Williams- 
burga; kitos B. Tarybos veikia 
visokiais būdais ir gerai ren
giasi žiemai.

. Great Necko Jinios
Pirmyn Choras rengia šo

kius bei pasilinksminimo va
karą, kuris įvyks subatoj, 
rugsėjo (September) 23 d., 
Manhasset Lakeville Fire Hall 
svetainėje (Station 4), Little 
Neck, Long Island, N. Y.

Pramoga prasidės 8 vai. va
kare ir trauksis net iki ryto. 
Įžanga 35 centai.

Bus gera muzika šokiams, 
—alaus, sodės ir kt.
taipgi užkandžių ir įsigėrimų

Draugai darbininkai, Pir
myn Choras laukia jūsų para
mos. Tad ateikite į šį pasi
linksminimą į naują ir gerą 
svetainę, o būsite visi paten
kinti.

Kelrodis: Iš Great Necko— 
CutterzMill Road iki Northern 
Boulevard; čia atvažiavus, pa
sukite po kairei ant Northern 
Blvd.; tuoj už vieno bloko bus 
ir svetainė po kairei. Iš New

Programoje Dalyvaus: So. Bostono, Norwoodo, Stoughtono ir Montello Chorai; ■ 
Worcester Merginų Oktetas ir Dramatiška Grupe, guriai Vadovaus B. L. ŠALINAI- 
TĖ iš Brooklyn, N. Y. . ; ' 3 ;

ŠOKIAMS GRIEŠ MONTELLO MUZIKANTAI
Kviečiam darbihinkišką visuomenę skaitlingai suvažiuoti ii' turėti smagų laiką. 

Taipgi paremti plačiai varomą darbininkišką judėjimą.
P. S. Jei ir lytų tą dieną, tai parengimas įvyks Finų Svetainėje, 37 Chapel Ct., 

Norwood, Mass.w ir ta pati programa bus duodama svetainėje. Todėl kaip vieti
niai, taip ir iš plačios apielinkės skaitlingai susirinkite. .

Kviečia RENGĖ J AL

/

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.

Ta pati draugė rugsėjo" 17 
d. Forest Parke prieina su B. 
Tarybos skardinuke prie dvie
jų “leidukių,” matomai, para- 
pijonkų, prašydama aukų be
darbiam. Tuoj “leidukės” 
praplyšo: “Ar dabar dar dar
bų nėra? Kas nenori, tas ne
dirba ; tinginiai niekados ne
dirba.” Matomai, jos pačios 
nežino, kas darbas zyra ir 
kąip darbas gaunamasi " Vei
kiausia jos prisiklausė klebo
nėlio pasakų apie gerus lai
kus. Nesupranta, kad jis yra 
valdžios įrankis mulkinimui

Kauno klerikalų “Rytas” 
praneša:
“Stengiamasi susitarti, kad 

sKjkfv. Rusais būtų galima 
pasikeisti politiniais nusi
kaltėliais. Sov. Rusai Lie
tuvai atiduotų 18 kalinių, 
tarp jų 5 kunigus, o’ patys 
nori mainais gauti 24 ko
munistus, čia už komunist. 
veikimą nuteistus ilgą laiką 
sėdėti s. d. kalėjime. Tuo 
reikalu susitarti tikimasi 
rugsėjo gale.”

Klaidos Pataisymas
Rugs. 18 d. “Laisvėj” bu

vo pagarsinta, kad S. Paten
ka, iš Lawrence, paaukojo 
$1 del pasiuntimo jaunuolio 
delegato Į Paryžiaus kong
resą. Bet tai buvo auka 
LDS. 110 kuopos, iš Lowell, 
Mass., kurią d. S. Patenka 
prisiuntė.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Skaitytojas

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Remington Rand

į) .

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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 
“keyboard©.”

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New > 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

i

I
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Komunistų Rinkimams Brooklyne No
minuota Kandidatai—Fred Bieden-

kapp, Antanas Bimba ir Kiti
BROOKLYN. — Drg. Fred 

Biedenkapp, sekretorius In
dustrinės šįaučių Unijos, tapo 
nominuotas j Brooklyn Boro 
prezidentus ant Komunistų 
Partijos tikieto. Jį, kaip ir 
kitus vietinius komunistų kan
didatus, nominavo darbininkų 
organizacijų konferencija per
eitą šeštadienį Central Hali, 
196 State St. Konferencijoj 
buvo delegatai nuo 89 darbi
ninkiškų organizacijų, tame 
skaičiuje daugelis atstovų nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijų ir trys delegatai nuo So
cialistų Darbininkų Bedarbių 
Komiteto. Taigi konferencija 
buvo bendrafrontinė.
Brooklynui Nominuotų Kandi

datų Sąrašas:
Borough President Fred 

Biedenkapp, Sheriff John Mi
chael Cook, Registrar Mazy 
Walker, Supreme Court An
thony Bimba, Special Sessions 
Judge Dominic Fliani.

J Miesto Tarybos Narius:
33rd Dist. Doretta Tarnien; 

34th Dist. William Schiffmap; 
36th Dist. Hernandez; 37th

Dist. Oidgard; 38th Dist. Han
nah Scherer; 42nd Dist. Oscar 
Nicholas Meyers; 43rd Dist. 
Jacob Krasmitz; 45th Dist. 
Rollins; 47th Dist. Wallace; 
50th Dist. Albert Clark; 54th 
Dist. Lapidus; 56th Dist. 
Lewis Secundy.

| Valstijos Seimelį:
Assembly— . ■

1st Dist. Joseph Roberts; 3rd 
Dist. Maglicano; 4th Dist Hy
man Hodes; 6th Dist. Oscar 
Buchanan; 7th Dist. Peterson; 
8th Dist. Hansome; 10th Dist. 
Brown; 12th Dist. Ada- Vla
dimir; 13th Dist. Joseph Gar- 
raffe; 14th Dist. Harry Eddy 
Cantor; 15th Dist. Joseph J. 
Kahn; 17th Dist Merril C. 
Work; 18th Dist. Morris 
Yanoff; 19th Dist. Angelo Del 
Lewis; 20th Dist. Joseph 
Field; 22nd Dist. Dan Rubel; 
23rd Dist. Mollie Samuels. ‘

Taigi, draugai darbininkai, 
agituokite už šiuos savo klasės 
kandidatus, o atėjus rinkimam 
balsuokite už juos, minėdami, 
jog iš visų partijų ti*k Komu
nistų Partija kovoja už darbi
ninkų reikalus.

Demonstruokime prieš 
Darbininkų Galvų

Kapoto ją Hitlerį!
Kas tik galite, traukite šian

dien f į demonstraciją * prieš 
Vokietijos konsulatą, protes- 
tųot prieš kapojantį darbinin
kų vadams galvas Hitlerį ir 
reikalaut, kad būtų^ paii'uosuo- 
ti draugai Torgler, Tanėff, Di- 
mitroff ir Popoff. Prieš juos 
hitlerininkai padarė sumoks
ią, būk jie padegę šalies sei
mo rūmą; ir tik per didžiau
sius darbininkų išstojimus Vo
kietijoj ir užsieniuose tegali
ma bus išgelbėt tu draugų gal
vas nuo kaladės ir kirvio.

• • J

Demonstracija - prasidės^ ,10 
vai. dieną nuo 7th St. ir Ave. 
A.; gatvėmis maršuos į num. 
17 Battery , Place.: Tęn. prįeš 
Vokiečių konsulatą sakys pra
kalbas drg. Minor, Wm. Pat
terson, rabinas Ben. Goldstein 
ir kt. Demonstracijai maršuo- 
jąnt, grieš Raudonfrontiečių 
Benas.

Penktadienį į Komu
nistę Partijos Sukak

tuvių Masinį Mitingą

(tuvių TDA IZ.Jos. ; 
Kuopos Išvažiavimas

Kompartijos Rinkimų 
Bankietas Spalio 18 d.

NEW YORK. — Komunistų 
rinkimų kampanijos komite
tas (799 Broadway) rengia 
bankietą, kuris įvyks spalio 
(October) 18 d. vakare, New 
Star Casino svetainėje. Apart 
geros vakarienės ir muzikalės 
programos, pasakys prakalbas 
komunistų kandidatas į New 
Yorko miesto majorus Robert 
Minor ir drg. Emil Nygard iš 
Crosby, Minn., to miestelio ko
munistas majotas, — pirmas 
komunistinis miesto galva 
Jungtinėse Valstijose.

Bankieto pelnas eis naudai 
komunistų rinkimų kampani
jos. Draugai, pasirūpinkite 
tikietus išanksto, kad galėtu
mėte dalyvauti tame įdomia
me ir svarbiame pokilyje.

nuteisti dviem mėnesiam į 
Welfare katorginį kalėjimą 
Jacob Stak ir. John Russo, ko
votojai už bedarbių reikalus. 
Teisme prieš juos buvo iškep
tas sumoksiąs, kaip prieš poli
cijos “užpuolikus.” Jie buvo 
ginami Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo advokatų.

Kepėjų Algos ir NRA
NEW YORK. — Pirmiau 

Goodfried Wholesale Kepyklose 
darbininkai gaudavo $40 algos' 
per savaitę, dirbdami po 9 va
landas į dieną. Dabar su įve
dimu NRA turi dirbti 54 iki 84 
valandų į savaitę ir tegauna 
tiktai $27 algos.

Išplėšė $2,000 Vertės 
Tabako iš Troko

Penktadienio vakare, rugs. 
22 d., darb. organizacijos yra 
prašomos nelaiky-t jokių savo 
susirinkimų. Tą vakarą yra 
Komunistų Partijos 14-kos me
tų sukaktuvių minėjimas ir di
delis kom. rinkimų kampani
jos mitingas, St. ; Nicholas 
Arenoj, 69 West 66th St., New 
Yorke. Prakalbas sakys Earl 
Browder, Williana Burroughs 
ir drg. R. Minor, Komunistų 
Partijos kandidatas į New 
Yorko majorus. . ( ,

Reikįa- višiems ' • pasis|ėngt 
būtį .tame ma^iįt.ingę,

Bankieriai Suryja
Didžiumą Miesto Iždo

Vėl galėsime sU draugais išr 
važidot į girią ateinantį Sek
madienį. Tarptautinio Ąar- 
bininkų Apsigynimo 17-ta lie
tuvių kuopai tą dieną turės iš
važiavimą Forėšt Parke—bus 
žaislų, užkandžių, įsigėrimų. }

Dalyvaut tanm išvažiavime^ 
bus sveika iš dviejų atžvilgių—i1 
asmenišką^; pasilsęti ?(taąm.e 
ore, pasiliriksthhiti įsd drjA:gaįs; 
ir draugėm darbininkais; an
tra, tai sveika c ,politiniai—pa
remti svarbią visame- mūsų ju-r 
dėjime organizaciją, Tarptau
tinį .Darbininkų Ąpsigynimą įr 
jo lietuvišką. fkuopą, kuri turi 
tiek. būtinų, -darbų jį.Ą: u^dąvj-f

; i ■ *’ ■ j j < ’i i

Tarptautinis. Darbių i nkų 
Apsigynimas kovoja , už ..... pa- 
liuosavimą politinių kalinių, 
gina ateivius .kovotojus nuo 
deportavimų, šelpia įkalintųjų 
šeimyiias. Visame .tame, dar
be veikia ir. mūsų lietuvių 17 
kuopa, kuri todėl yra reika
linga finansinės ir-; dvasinės 
paramos. Sykiu reikia minėti, 
jog valdžiai krypstant liukui 
fašizmo su NRA politika, 
Tarptautinis Darbininkų . Ap
sigynimas turės kaskart dau
giau ir vis atsakingesnio dar
bo. .

Suteikite todėl paspirties T.' 
D. Apsigynimo 17-tai kuopai, 
dalyvaudami jos išvažiavime 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
24 d. Forest Parke.

Rengėjai.
;(223-224)

nų į Nassau pavieto kalėjimą. 
Tėišme .prieš <jį/ <kitų poli-; 
cijos narių, liūdyjo ir detekty-l 
vas Jonas Rąžulis. J

$100 kauciją iki teismo bu?
vo už^tat^s * Dominikas Kasr' 
mauĮsjtąsi;1 ■ .■ į 4 ..•’K' '
1 Darbininkiškos publikos bu-; 
vo pilnas ■ “kbrtruimįs” prisi-' 
pildęs, irt is lauko pusėš-'teismo-.j 
rūm'as buvo apstotas darbiniu-Į 
kąjs ir darbininkėmis. 300 su-( 
yirXyetilpo į teismabutį. Tas-;

(Tąsa1 5-tam puslapyj)
' T 1 ---- 1...  — - A'J-UV4 , J ;

(Daugiau Vietos Žinių 5 'pusl.y

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

; , ( Brooklyn, N. Y.

—Ll—;__ j i.—h j a_____ > x.-.,1—
——

LICENSeS
BEER—AVINE ___ _

f V " ■ ■ • i' 1 >' ♦ • ♦> ■
NOTICE in, heraby Ifdvęn .that License No. 

a N.Y:B-1T497 has* been issued f.6 the Uh- 
d^rsigijed"' to sell beer and wine; at retail, 
under' Stection 74 of the Alcoholič Beverage 
Control' Law.-j ;at 1,063,. Belmpnt Avenge, 
Brooklyn, County of Kinjęs, tq be consumed 
upon the said premises.’ ' 1 ■*

I.BARNEY DR CAI^O _ ,
1063 Belmont Avenue, Brooklyn, N. V.

- 1 '• '•f- ' 1 't i •:

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Aido Choro Nariams
Aįdo Choro(mpnesipįs, „ susi

rinkimas įvyks j etytrtadšenį, 
21 dieną rugsėjo, 8 valandą 
vakarej ‘"Laisvės” svetainėje.

Visi nariai dalyvaukite, ^fau*- 
ni ir seni, nes turime•'; daug 
darbių dalykų aptarimui, tarp 
kurių yrh tridst^ žieminis t5n- 
rerigirhas. ' 1' ’ 1 ' ' 'l'

■' ’’ ; Sekr.
■■ ' f ’"• ' (222-223)

IŠRANDA VOJIMAI.
PASĮRANDAVOJA fornišiuotas kami 

į’.bhrys, 17 pėdų ilgio, 9 pėdas pločio,;
3 langai fronte; vienos šeimynos na
mas, garu apšildomas.

, JARAŠIŪNAS
8022 88th Ave., Woodhaven, L.L- 
Tel. Cleveland 3-7159

■ > ’ (219-221)

PARDAVIMAI
PARSIDUOPA Republic restauran
tas lietuvių ir kitų tautų apgyven
toje vietoje, galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu -todėl, kad turiu kitą biz
ni. 475 Grand St., Brooklyn, N; Y.

(221-226)

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1588 Dekalb Ave.

j So; 4th and Havemeyer Sts. 
] Bedford Ave. and So. 5th St.
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street • 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
446 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 /

PARSIDUODA
:• Parsiduoda saldainių krautuvė ge

roje biznio. vietoje. Krautuvė išį 
i fronto ir 3 kambariai gyvenimui. 
, Pardavimo , priežastį .paty.rsite ant 
^ietoš.. :
i 145 Ten Eyck St.‘, Brooklyn, N. Y.

i > ' . , (222r227)

New Yorke

NEW ! YORK. — Kadangi 
miesto valdžia prižadėjo pa
kelti taksus ir numušti mies
tiniams darbininkams ir tar
nautojams algas, tai Rockefėl- 
lerio-Morgano bankai ketina 
vėl paskolint miestui pinigų. 
Bet keno naudai eis ta pasko
la? Nagi, jinai bus naudoja
ma, kad atmokėt tiems ’ pa
tiems bankininkams pripuola
mas dalis pirmesnių paskolų 
ir nuošimčius.

Great NeękoŽinios
; 3

. ...............................................i...................................................... i
MEDIKALIS PATARNAVIMAS

nakti; ,;
DR. FILURIN

.(Buvusio usistantų Hamburgo universiteto 
• • klinflte), h '

LIGOS: Odc^s, kraujo ir Jytics-SIapinimosi 
organu. f Beskausmis gydymas garanki* 
čiuottj kfaujatysliiu ; Pataįrimat Daktarq- 
Specialistų. visose ligęsc.^ , ..... , ,
-V^tąndoB: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. x42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenuo ’' ‘ '

X-RAY Pasitarimai ir SOOO
“Dnl egzaminavimas

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

JONAS STOKES .
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,

Sergančių 
Chroniškos

Darbo Federacija Kišasi 
Ardyt Mezgėjų Streiką \

NEW YORK.— Streikan išė
jo jau 3,000 mezgėjų, atsiliep
dami į pašaukimą Industrinės 
Siuvėjų Unijos.

Apie vedimą mezgėjų į kovą 
pirmiau nei nepamislijo IĖGW 
Unija, priklausanti Darbo Fe
deracijai.- Bet kad revoliucinė 
unija paskelbė visuotiną mezgė
jų streiką, tai pašoko ir ILGW 
su savo “patarnavimais;” šau
kia mezginių darbininkus į sa
vo kromelį, kad galėtų pasi
rinkt iš jų duoklių. Taip pat 
atsikvošėjo Amalgameitų Uni
jos biurokratai, kad čia jiems 
gali būti progos—sudemorali- 
zuot darbininkų kovą ir sykiu 
iš jų pasipinigaut. Bet kol kas 
visas streikas eina vadovybėje 
revoliucinės unijos, tik apart 
keliolikos mezgyklų, kur įsi
skverbė mekleriai iš Darbo Fe
deracijos.

*: i ' Mezgėja,

2 Kovotojai už Bedarbių Šel
pimą Įkalinti 60 Dienų

NEW YORK. — Už demon- 
straciją,^reikalaujant bedar
biams pašalpos iš Relief Biu-* 
ro, liko^pereitą penktadienį

BROOKLYN.— Antradienio 
naktį du ginkluoti plėšikai ūž- 
zaldė troką, vežusį $2,000 ver
gės tabako, priklausančio Met
ro Tabacco K. Išėmus tabaką, 
paskui plėšikai paliko troką prie 
70th St. ir 16th Avė.

Tammany Hall vis Susidaro 
baugiausia Balsų

NE)V. YOpK.—Bandomuose 
‘primary”' balsavimuose perei
tą antradienį O’Brien ir jo kan- 
lidatai į miesto valdybą gavo 
keturis kartus daugiau balsų,, 
negu “eretikai” demokr.,: kū
ne “rūnija” j valdžios vietas 
prieš Tammany Hall valią. Ge
rai, vadinas, iššmeruota Tam
many politinė mašina, kad, ne
paisant visų suktybių ir graf- 
to, vis tiek “laimi.” Vietose, 
kur O’B^iei^ šalininkai ^b^jo- 
jo apie pasisekimą, tai panau
dojo mušeikas išmušt laukan 
nekošernus balsuotojus.

ALDLD 185 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šį ketvirtadienį, rugsėjo 21 
d., įvyks mėnesinis susirinkimas 
ALDLD 185-tos kp. pas draugą 
K. Mockų, 411 AutUmn Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 v.v.

Visi nariai atsilankykite.
i ’ ’ Sekr. M. Misevičienė, i

I

Bankininkams iš -miesto 
“priklauso” gaut dar' $298,- 
205,000 nuo dabar iki. gruo
džio 1 d. O jau iki šiol jiems 
šiemet būvo išmokęU 148 mi- 
lionai. Į miesto iždą, kaip ži
novai apskaitliuoja, įplauks 
iki gruodžio 1 d. tik apie 
$100,000,000; vieniejns gi vaL 
dininkams, darbininkams ir 
tarnautojams išpuola ,70 milio- 
nų dolerių al^gų už tą laiko
tarpį..; .Bet demokratų valdžia 
yra pasiryžus nedamokėti: dar
bininkams > ir tarnautojams, 
kad galėtų “atsiteisti” banki.e- 
riams, ir dar i su permokėjir, 
mais.

Aišku, jog miestą tikrumoj; 
valdo ne vadinami “žmonių iš
rinkti” valdininkai, bet Wall 
Stryto bankieriai. . \

Komunistai t' savo rinkimų 
programoje sako: šalin ban- 
kierių viešpatavimą; sustab
dyt jiems išmokėjimus šimtų 
milionų dolerių iš miesto ‘iždo, 
o tuos pinigus panaudot be-: 
darbių šelpimui ! ;

. MIRTYS—LAIDOTUVĖS

IS QRGV TUĮ. MĘLLOR

Vietinis kapitalistų laikraš
tis aprašo teismą prieš drg. 
Theodore Mellor ių .Richmond 
Hill. Jis buvo areštuotas už į 
bandymą sakyti prakalbą apie! 
rinkimus ir apie komunistų' 
platformą bedarbių .reikalams,; 
ties Arrandale mokykla masi
niame susirinkime, kuriam: 
valdžia nedavė leidimo. Drg.1 
Mellor būtų išdėstęs, ■ koks 
yra skirtumas tarp komunistų 
ir -buržujinių partijų platfor
mų ir ką katrie žadą .ir u^.,ką 
darbuojasi rinkimų vajuje,,

Teismas; įvyko rugsėjo. 12 d. 
Drg. Mellor buvo kaltinamas 
už “netvarkų’’ pasielgimą; jis 
gynėsi, kad ,Uįeku ųęprasįžeh- 
gęs; .bet teisėjas John T. Daly; 
vis įtiek., uždėjo, jam; $1° ,pa-. 
įbajidost^ai yrą dįdĮžiausiay pi-; 
nigįnė. .pabauda,kokią Čia f ga-j 
limą ųždęt)ųž( tokį 
‘‘nusikaltimą.” Bet kad drg.! 
Mellor Įsakės^nę^urįs', pinigų 
užsimųk^t pabaudą, ^todel jis 
b|iyo. pasiusiąs de^PĮ^iai die-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graboriiis (Undertaker)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmjaa ir chronUkaa vyrų ir 

moterį) - liras kraujo ir odoa 
.Padarau ittyrimua kraujo ir ilapumo

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

New York, N. Y. f
Valandos PriSmlmot

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

Sekmadieniais nuo H ryto iki 12 dieną 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 

1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

jM ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

1 I Odos Nušašžji- 
,f mai, Nervų Ligos, 
'J Abel nas Silpnu- 
r mas, Skilvio Žar- 

_ _, nų ir Mėšlažar-
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgale 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI,

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

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

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

Simonas Saulėnas, 34 metų, 
370 Grand St., mirė rugsęio 18 
d. Kūnas pasiųstas'1 įįBostorfą 
palaidojimui. , ..,

Pąsiuntė vietinis graborius J. 
G^Hn:.>.v ns m:- 
i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
. * . ■ ■ ■■>

I^bhlzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietaą veselijoms,| 
krikštynoms ir pąsivažinSjimams. I

231 Bedford Avenue į

BROOKLYN, N. Y.

•*mn>‘>|||rrĮ,Įir t............................. ■ H ............. b

Telephone Stagg 2-4409 1

A. RADZEVIČIUS
• i LiWuvrs GkAiidnius 

(Undertaker)
Vedu, šermenis ir palaidotu tin- 

kamąi. ir už prieinamą1 kainą 
e .Parsaihdau automobilius vestu
vėm, iparem, krikštynom. ir kito-‘ 
Idenį. reikalam. ’ . y <•••’< »•' • * 
402 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue)
‘ BROOKLYN, jN. Y. " * \

H-4—f ----

• Evergreen’ 7-8738’ : ’ "Vi > t : ' Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai Budavotojai
ALEX & URBAITĖS ' ''

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

,' z Art Decorating ; '
Pertaisome sėnus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron-, 
tųs, sudedąme .duris ir įdedame, sie
tus (screens) į duris; langus ir 

/ porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street

! 11 f u;

r i , S i H

i 188 South 3rd Street
T > < i • i i < Brooldyą, N. Y.

y

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B I ELG U S KA S') 
G R A B O R i U S

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

. MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS:
( MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU $ALIU, IR- IŠ ČIA - •

. P^SIUNČIAM \ KUR KAM REIKIA. 'TURIM PRlVATIŠKĄ
j v PIRMĄJA1 PAGALfiki AMBULANSINL AUTQMOBIUU,

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽ+14. LIGONINĘ IR Q
Sg't PARVEŽTI. TURIM MOTEfU MINUSIOMS MOTERIMS ‘ ’ 
ir prižiOreti. duodam' gAaŽIą;Ju.iEtą Savo'
F / (ĮMYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.1 ' ’
p * VISAfs TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.
|MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENAJR NAKTĮ. MDSU , 

' TELEfpNĄS Nl^K/p NEMIEGA,'

r •> s

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

Williamsburghe i
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 ild 7:30 v*L vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. U ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K.-Mrd BL
• r t I j *

I f >1 I




