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Baimėje

WASHINGTON. — Dar 
niekados Amerikos istorijo
je nebuvo užliejus šio kraš
to Vokia galinga streikų 
banga, kokia • dabar yra. 
Darbininkų judėjimas labai 
didelis ir kovingas. Darbi
ninkai atsisako priimti ant 
jų dedamą. NRA jungą ir 

/ jtoja Į kovą už savo teises.
ų Roosevelto valdžia nusi
gandus'. Ponas Wagner, pir
mininkas NRA Nacionalės 

4 /Darbo Tarybos, išleido spe- 
Į cialį atsišaukimą į visus 
\darbininkus ir ragina juos 

Tl.nestreikuoti. Girdi, visus 
savo skundus paveskite val- 
džios^NRA administracijai 
del išrišimo.

. Užgyrė Prieškarini 
Jung. Valst. Kongresą

NEW YORK. — Prieška- 
rinio kongreso prirengimo 
komiteto sekretorius Donald 
Henderson. praneša, kad 
prieškarinį kongresą užgy
rė liberalų politinė organiza
cija “People’s Lobby”, ku
rios prezidentu yra profeso
rius John Dewey. Ta orga
nizacija nutarė atsiųsti de- 

" legatus.
Kongresas prasidės rug- 

\ sėjo 29 d., vakare, su dviem 
milžiniškais masiniais susi
rinkimais. Kalbėtojai bus 
nuo įvairių organizacijų, ku
rios prisidėjo prie bendro 
fronto. O svarbiausia, tai 
kalbės garsus francūzų; ra
šytojas Henri Barbusse, ku
rio knygą “Ugnyje” turimė 
išleidę lietuvių kalboje. Nuo 
Komunistų Partijos kalbės 
draugas Earl Browder.

* Amerikos Karo Laivai 
Prieš Kubos Darb.

HAVANA. — Amerikos 
karinis laivas “Hamilton” 
skubiai pasiųstas 4 Tanamo, 

zuž 500 mylių nuo Havana. 
Toj vietoj, mat, revoliuciniai 
darbininkai užgrobė cuk- 
raus fabrikus. Amerikos 
valdžia rengiasi sukriušinti 
darbininkų sukilimą, atimti 
iš jų fabrikus ir sugrąžinti 
kompanijai, kurią kontro
liuoja Wall Stryto bankie- 
riai. ‘

Fašistai Buvo Suarešta
vę Sovietą Reporterius

LEIPZIG, Vokietija. —1 
Rugsėjo 22 d. hitlerinė poli
cija nakties laiku darė už
puolimą ant Sovietų Sąjun? 

t* gos valdžios organo “Izvies- 
tija” ir Sovietų žinių agen- 
tūros “Tass” koresponderitų 

L Lili Keith ir Ivan Bezpalov. 
Ištempė juos iŠ lovos ir su
areštavo. Sovietų ambasa- 

£ da griežtai užprotestavo 
prieš šitą chuliganišką poli
cijos pasielgimą. Hitlerio 
valdžia pabijojo diplomati
nių komplikacijų, ir tčd^l 
draugus tuojaiis paleido.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių
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4&000 Msinicriy Streikuos
HITLERINIAI BANDITAI IŠTROŠKĘ
KOMUNISTŲ VADUNEKALTOKRAUJO, s,

— advokatas Hays gavo leidi- Jung°s Komunistų Partijos 
mą priduoti teismui suradi- orSanas Pravda daro rim- 
mus ir atidengimus Londo- persergėjimą Japonijos 

imperialistams, • kurie ren
giasi užgrobti Rytinį Chinų 
Gelžkelį Mandžurijoje, kuris

LEIPZIG, Vokietija.
Visa fašistinė spauda pra
dėjo reikalauti, kad keturi j . .. - T. _. . . x . Ino tyrinėjimo. Jis buš pa-teisiami komunistai drau-1 šauktag liQflyti ir tuog gura. 
gai orgei, imi iov, o-1 (jjmus išdėstys. Taip pat iš- - - - ■
pov ir Tanev butų nuteisti j reikalauta teisg> kad drau. priklauso Sovietų Sąjungai. 
n?11 lr!,?. nuzu y1- . 1,.e'i go Torglerio sūnus ir žmona Pravdasako,kadJaponi- 
rio valdžios spauda pnpazis- bfl gaukti ]iūd . kurfe jos valdžia šitą komercinę 
sta kad reichstago rūmų . d ■ --------- - -
padegimas nesvarbu. Rei- t • • i •*. f t . . x. . _ I buvo visai kitur,kalauja mirties bausmes. į k aisras. xaa 
pries draugus todėl kad jie, teigmag atgigak. guteikti
yra Komunistų Internacio
nalo nariais.

Tarptautinis Juristų Ko
misijos atstovas amerikonas

Associated Silk Workers Unijos Lyderiams Nepa
vyko Sulaikyt Unijos Narius nuo Demonstracijos

PATERSON, N- J- — Rūgs*- 
ja 23- d. N.LW.U. surengė mil
žinišku demonstraciją, kurioj 
dalyvavo apid- 8,000-9*000 dar
bininkų, kad parodžius šilko au
dimo ir dyehousių bosam, kad 
mes neleisime 25 d. rugsėjo pra
dėt dirbtuves operuęt su skebų 
pagelba.. Ir kas gi rodosi galė
jo priešintis tokiAi demonstraci
jai, kuris turi pretenzijų va
dintis darbininkų vadu, arba 
nors kiek'jaučiasi, kad jis ko
voja už darbininkų reikalus, 
kuomet demonstruojama* prieš 
bosų pasikėsinimą pradėt dirb
tuvei operuot su skebų pagel
ba?

Bet A.S.W.U. lyderiai tam 
griežtai pasipriešino. Kuomet 
tie neva “darbininkų vadai” su
žinojo, kad N.T.W.U. rengia 
virš minimą demonstraciją, tai 
įpuolė į desperaciją ir nebeži
nojo, kas bedaryt, kaip čia su
laikyt darbininkus nuo tokios de
monstracijos, kuria grūmojama 
bosam, kad nebus leistą operuot 
dirbtuvės, kol streikierių reiką-: 
lavimai nebus išpildyti.. r- 
štai kokį triksą jie sumanė. P<er I 
streiką A.S.W.U. niekada ne
laikydavo narių susirinkimų su- 
batomis. Bet kuomet tik Shwei-i 
tzer ir Kelly sužinoję,; kad N>T.- 
W.U. rengia demęnstraęiją. sų- 
batoje, 23-čią d. rugsėjo, ir dar 
užkvietė A.S.W.U. lyderius kal
bėt toj demonstracijoj, ir išdės- 
tyt poziciją A.S.W.U.; šiame -šiL 
ko pramonės naoipnaliam strei
ke, tai jie kitaip nebegalėjo pą- 
kęnkt demonstracijai, kaip tik 
šaukt narių susirinkimą į vieną 
svetainę Broad Silk darbinin
kus, o į kitą svetainę dyehou
sių darbininkus. Ir sušaukė 
darbininkus savo unijos, rėkė 
visais kraštais, kad nevalia A. 
S.W.U. nariam aęleist susirin
kimus ir eit į demonstraciją. 
Bet eiliniai nariai griežtai pa
sipriešino savo lyderių bosam 
pasitarnaujančiai politikai ir 
daug eilinių ASWU narių spjovė 
ant savo, lyderių patvarkymų ir 
atėjo į demonstraciją, žinoma, 
dalį narių jiem* pavyko suklai-

ar

dyyiąfe i pasikėlti1 didžiausiu 
pąpaulyje baliūnu' delei stu
dija vimo erdviu ir oro spau
dimo aūgštumbse nepavyko’. 
Bandymas buvo dąromas 
rugsėjo 24 d. ryte. oBaliū- 
nas negalėjo pasikelti ir su-? 
bliuško. O priežastis tame, 
kad oras buvo labai ūkano
tas ir drėgnas, tuo būdu ba- 
liūnas buvo apsunkintas ko
kiais 500 svarų. Bet Sovie
tų mokslininkai rąpkų ne
nuleidžia ir greitai darys; 
naujus bandymus priė .pąj- 
lankesnės oro padėtįes. t v

*

MASKVA.

kad d. Torgleris Žstai^ pavertė politinių 
kuomet i Konfliktų šaltiniu.

Bet fašistų! -------------------
_____ i ne- 

paliečiamybę kitiems liudi
ninkams, kuriuos Hays nori 
pašaukti ir kurie liudijo 
Londono tyrinėjime.

Karo Laivai Gavo Pilną 
Laisvę Savaip Veikti
WASHINGTON. — Roo

sevelto valdžia suteikė ka
rinių laivų komandieriams, 
kurie yra pasiųsti į Kubos 
vandenis, pilną laisvę veik- 

; ti .taip,, kaip .jiems patinka. 
Kada jie norės, galės iškelti 
kariuolnenę ir užgrobti Ku
bą. Tas raiškia,, kad Roose
velto valdžia yra galutinai 
pasiryžus daryti ginkluotą 
įsiveržimą į Kubą, kad iš
taškius revoliucinį darbinin
kų judėjimą, kuris grūmoja 
Kubos valdžiai ir Amerikos 
kapitalistų įvestiems į cuk
raus pramonę interesams.

‘ fc;- \ 1 '/y F i '■

dint ir sulaikyt nup demonstra
cijos. J :J'

Draugai darbininkai, ar ir da
bar jum neaišjjm ; {Rational 
Textile Workers Unija ^ragina 
jus, A.S.W.U. eilinius narius, i 
pastumt savo lyderius į šalį ir 
suglaust savo darbininkiškas 
spėkas su N.T.W.U. spėkomis ir< 
kovot abiem unijom bendrai, kol 
mūsų visų reikalavimai nebus 
išpildyti.

Streikieris.

“DAILY WORKERIO” FINANSINIS VAJUS EINA 
LETAI; REMKIME KOVINGA DIENRAŠTĮ

Iki šiol del “Daily Worke- laikraštis, kuris paduoda 
rio” tesukelta $2,241. O va- teisingas ir visapuses žinias, 
jus varomas už sukėlimą ke
turių dešimtų tūkstančių.
Tas parodo, kad iki šiol va- .
jus ėjo silpnai. Revoliuci- jimas Pavalo- prisidėti prie
niai darbininkai ir darbiniu- šito mūsų komunistinio ang-
kiškos organizacijos prįya^ lų/kalba dienraščio vajaus. Patrelbdn 

...Jo smarkiau pasidarbuoti. Prie kiekvienos progos rei-
J’.ai (Dabar padidintas “Dailykia parinkti: aukų. Kad ir po

iš darbininkų kovų lauko.
Lietuvių d.arbininkų judė-

lo smarkiau pasidarbuoti. Prie kiekvienos progos rei-
CORTEZ, Colo. — šiosWorkerjs” lošia labai; dide-'mažai,bus organizuoti far-

lę rolę einapiuOse streikuo-. pasidarbuota, .tai . parama prįri.nko troką mais- 
se; Tdi vienatims angliškas dienraščiui bus labai didele. įb; apsiginklavo ir pareiškė: 

“Jeigu kas bandys šio troko 
nepraleisti,n mes>a£ausi'the. v 
Mat, jie tą maistą-surinko 
ir gabena streikuojantiems 
New. Mexico : valstijos ųiai* 
nieriams. Tai puikus far-! 
merių solidarumas su kovo
jančiais dubininkais*

i 1 i ? . X i ■ < • j ' ę i .. y. * ’

J;: U >>

Firmas Bandymas Nepavyko
• > i . . į „ , . r. ■ . į , 'i

Sulaužė Streiką M
j > 5

’ ilASKVAi-^Pirmas ban- ' v

DETROIT, Mich. — Roo^ 
sėvelto valdžios agentai ir 
Darbo ■ ' Federacijos vadai 
sulaužė Roller Bearing 
kompanijos darbininkų 
streiką. 450 darbininkų bu- 
VP sustreikavę, kuomet 
kompanija pavarė iš darbo 
150 darbininkų.. Padaryto
je sutartyje tie darbininkai 
nesugrąžinami į darbą, tik 
sakoma, kad kompanija 
duos jiems darbo, kuomet 
darbą - “daugiau” atsiras 1 
O dabar tegul tie darbirifri-' 
kai badauja! <

Reikalauja Vokietijai 
Teises Apsiginkluoti

BERLYN. — Dr. Goeb- 
bels, Hitlerio valdžios agen
tas, išvyko į Geneva. Ten, 
jis reikalausiąs, kad Tautų 
Lyga duotų pilną teisę ir 
laisvę Vokietijai išnaujo ap
siginkluoti. Hitlerio val
džiai apsiginklavimas esąs- 
reikalingas “palaikymui ra
mybės namie.”

NUSIŽUDĖ MOTERIŠKĖ

PALMYRA, N. J. — Tū
la Ida L. Engle, 53 metų 
amžiaus, atvažiavo automo
biliam ant Tacony-Palmyra 
tilto, išlipo ir nušoko į upę. 
Pribuvus policija rado lavo
ną plūduriuojant ant van
dens.

Komunisty Vadas Su
drebino Fašistinį 

Teismą
Šios dienos editoriale, 

draugai, rasite plačiau apie 
tai, kaip mūsų draugai bol
ševikai didvyriškai užsilaiko 
Leipzigo fašistų teisme. Ra
site, kaip draugas Dimitro
vas, bulgaras komunistų va
das, fašistų teisme drąsiai 
ir pasirįžusiai pareiškė, kad 
jis komunistas, kovotojas ir 
revoliucionierius, nepriete
lius kapitalistų ir • fašistų. 
Jo apsigynimas Hitlerio val
džios teismo nasruose paro^ 
do, kokių atsidavusių kovo
tojų randasi komunistų ei- 
,lėse.

Farmeriai Eina Mainieriams

Visaip Kovoja Prieš 
Kovingus Darbininkus

DULUTH, Minn. — čio
nai laivų kompanijos pasi
samdė daktarus kovai prieš 
revoliucinius j ū r i n i n kus. 
Kompahijos•> daktarai pa-, 
reiškiu kad taš darbininkas 
“nesveikas” (ir kompanija 
meta iš darbo.

MAMERIU KONFERENCIJA ATMETĖ 
U M.W. OF A. VADUS IR NUTARĖ 
STREIKUOTI PRIEŠ NRA KODEKSĄ

PITTSBURGH, Pa. — 
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 
23 d., Pricedale, Pa., įvyko 
mainierių konferencija. Da
lyvavo atstovai nuo 48,000 
mainierių. United Mine 
Workers of America lyde
riai dėjo didžiausias pastan
gas, kad neprileisti konfe
rencijos prie balsavimo 
streiko klausimo. Trukdė 
tą dalyką per dvi valandas. 
Bet jų pastangos buvo vel
tui. Mainieriai atmetė vi
sus John L. Lewiso įsaky
mus ir nubalsavo stoti į ko
vą.

Mainieriai pradeda sukilti 
prieš streiklaužišką kodek
są, kurį pasirašė Roosevelto

Amerikos Darbo Federacijos Eilinią Narią 
Nacionalė Konferencija

? Amerikos Darbo Federa- nacionalę konferenciją, ku
rijos reguliarė metinė kon
vencija įvyks spalių 2 d. Bet 
daugelis Federacijos lokalų 
yra išrinkę delegatus, kurie bių Apdraudą.
priešingi Greeno ir visos. Šis eilinių narių komite- 
biurokratijos grupės politi-' tas, kuris tapo įkurtas dar 
kai. Manoma, kad tokių pernai, turi pritarimą apie 
delegatų bus apie šimtas. Ši-, tūkstančio Amerikos Darbo 
tie eiliniai delegatai laikys | Federacijos lokalų.

Alkani Jaunuoliai Grižta Du Tūkstančiai Auto
Iš Mišką Darbininką Streikuoja

CAMP DIX, N. J.—Čio
nai sugrįžo trys šimtai jau
nuolių, kuriuos Roosevelto 
valdžia buvo pasiuntus dirb
ti miškuose Montana valsti
joje. tTai suvargę ir išalkę 
jaunuoliai. Sugrįžę jie šau
kė: “Mes norime valgyti.”

Bedarbių Tarybos išleido 
atsišaukimą į, tuos jaunuo
lius. Sako, kad jų viltis 
gauti darbus yra maža. 
Darbų nėra. Milionai be
darbių taip pat jieško dar
bi. Atsišaukimas ragina 
jaunuolius stoti į bedarbių 
tarybas ir kovoti už tuoj au
tinę pašalpą ir už bedarbių 
apdraudą.

.. ......  ...71. ——

Sušaudė 4 Sukilėlius
GUADALAJARA, Meksi

ka.—čionai tapo suimti ir 
sušaudyti keturi / žmonės, 
Kurie, sakoma, rengė gink
luotą sukilimą Jalisco vals-

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėaI Jūs Nieke 
N e p r a laimėsi te, Tik 

/Retežius, o lilaimėsite

valdžia ir. senosios unijos 
biurokratai del minkštosios 
anglies mainierių. Dabar 
jau streikuoja apie 60,000 
mainierių. O pereitą sek
madienį įvyko daug susirin
kimų, ir mainieriai, kurie 
dirba, nutarė eiti į streiką. 
Pennsylvanijoj, prie pat 
West Virginia rubežiaus, 
susirinko aštuoni tūkstan
čiai mainierių ir nutarė 
skelbti streiką. Prie jų su
sirinkimo atmaršavo ir pri
sidėjo keli šimtai maihierių 
iš West Virginijos.

Mainierių streiko plėtimo
si negali sulaikyti United 
Mine Workers of America 
vadai.

i'^

rią šaukia Amerikos Darbo 
Federacijos Eilinių Narių 
Komitetas Kovai už Bedar-

FLINT, Mich. — Chevro- 
let automobilių dirbtuvės 
sustreikavo du tūkstančiai 
darbininkų. Jie reikalauja 
algų1* pakėlimo, nepaisant, 
kad kompaniją turi pasira
šius NRA. sutartį sų valdžia. 
Darbi ninkams vadovauja 
Mechanics Educational' As
sociation, n e p r i k 1 ausoma 
unija.

Teis Mainierią Vadus

HELPER, Utah. — čio
nai yra paleisti po kaucija 
Nacionalės Mainierių Unijos 
vadai Charles Guynn, Char
les Whetherbee ir Paul 
Crouch. Jie kaltinami su
laužyme ant - kriminalinio 
sindikąlizmo įstatymo, nes 
jie ragino mainierius pikie- į 
tuoti kasyklas, kad neįleidus 
skebų.
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FAŠIZMAS TEISME
Net buržuazinė spauda priversta pabrėžti tą faktą, kad 

šiuo tarpu eipanti keturių

biuA organas spausaipa 
naują SLA konstitucijos 
projektą, kurį pagamino du 
advokatai (Bagočius1 su 
Bordenu) ir Birštonas. Tai 
jau berods ketvirtas SLA 
konstitucijos taisymo pro
jektas ; tris kartus buvo ga
minta ir vis seimai atmesda-' 
VįO. Matysime, kokis liki
mas ,bu$ š.įę. -1 • i !

šiuo tarpu eipanti keturių konjiunisu bylą Leippgę neva 
del padegimo reichstago rųmų yra qaiigiaif Ipįtįies fašiz
mo byla, o ne komunistų. • Kiti korespondentai .pažymi, 
jogei teismabutyj verda kova ne tarpe kaltinamųjų (ko
munistų} if kaltintojų (fašistų); bet tarpe komunizmo. ir 
fašizmo, kaipo dviejų viena antrai griežtai priešingų sis- 
tettig. t > . r I.: ‘ . I - I j. | I * i P 1*

Komunizmo pus# didvyrlškdii a^štdvdųja ĘiklgdripoSjrę- 
voliucinio darbininkij judėjiiųo vadaį Jtipgiš Dimitrovas. 
Per 25 metus vadovavęs revoliucinį judėjimą Bulgarijoj, 
Dimitrovas pateko Vokietijon kaipo politinis emigrantas. 
Ji? Čia, podraug su dviem savo revpliucinįais draugais, 
laike fašistinio perversmo, tapo suimtas ir jiems primes
ta* padegimo reichstago rūmų kaltė. Prie jų prikergtas 
d. Ernst Torgleris, komunistų atstovų frakcijos reich
stage vadas. ‘ }

Jurgis Dimitrovas, pašauktas į kaltinamojo kėdę, žėrė 
į fašistinio teismo akis tikrą Yevoliucinę-bolševikišką tie
są; kuri nustebino visą pasaulį. Jeigu kas manė, kad bol
ševikai, atsistoję savo mirtino priešo teisme, kuris turi 
išgalandęs kirvį nuėmimui jų galvų, sudrebės, nusimins ir 
maldaus, tas didžiai klydo. Draugas Dimitrovas parodė, 
kąip bolševikai turi elgtis savo priešo teismuose! (

Šis, žinoma, ne pirmas bolševikiškos drąsos ir sugabu- 
ifr'd?parodymas. Caristinės Rusijos teismuose revoliuci
niai kovotojai visuomet panašiai kovodavo su priešais; jų 
drąsa visuomet stebindavo tūkstančius žmonių, kurie ma
tydavo ją. D; . , > • v • * J-'-j ; j

Jurgis Dimitrovas, ažuot' nusilenkus prieš budėlius-na- 
zius, iškelia aikštėn jiem kaltinimus' ir-stato teisiamoje 
suolan patį fašizmą ir jo palaikytojus. 1 ’; 1' ‘'

Gavęs tribūną, iš kurios, jis puikiai žino^ jo -žodžiai pa
sieks plataus pasaulio; ausis’, d.'tDihiitrovW pareiškė, kad 
j iš'y ra komunistas. Jis pareiškė išbėgę? iš TtylgąrijpS; <įel 
fašistinio teroro, kuris ten nugalabino 2,000 bulgarų ko
munistu. ■ • '! ' ■ ' •' ’' ’•

Teisėjas čia bandė ginti Bulgarijos fašistus, pastebė
damas: “Jūs tai tvirtinate be įrodymo.” Į tai Dimitro- 
vdš atrėžė:

•“Jei aš būčiau tūrėjęs laisvę pasirinkti advokatą, aš bū
čiau galėjęs pristatyti. įrodymus. Bet jūs trukdėte man 
apsiginti. Aš nežinojau, ką jūs man paskirsite advokatu. 
Tuos aštuonis advokatus, iš kurių aš troškau pasirinkti 
savo gynėją, jūs atmetėte.”

Kuomet teisėjas Buenger vėl pastebėjo Dimitrovui, būk 
Bulgarijos komunistai padegę Sofijos katedrą, 1924, tai 
Dimitrovas nurodė, jog tie gandai jau senai parodyti me
lagingais; kad Sofijos katedra buvo padegta provokaci
jos tikslais. “Tokie dalykai dabar atliekami Vokietijoj,” 
sakė Dimitrovas.

Akyvą "paragrafą jame 
surądauk, Organizacijos,tiku
siuose siūloma:

< < x .Blest «ir > pataikyt i tarpe i na-, 
rių protiškai-dvasišką, morališ
ką, sociališką ir ekonomišką 
idėją. į ‘ | 1 p ' į j i 1 ‘ J ‘ jo 
Ot, įei irk tą’ kak' ‘ĮnoiM iš 

SLA ’ natrių ir paprašytų 
konstitucijos autorių paaiš
kint?, ką šis pakinys reiškią 
—būtų jiems striukai! Juk 
tai dvylika tuščių,, bereikš
mių žodžių, kūrių prasmės 
ir patys autoriai čia neišaiš
kins. Tūli ŠLA nariai gal 
manys, kad šis sakinys yra 
labai “augšta kalba parašy
tas,” todėl jie jo nesupran
tą’. Ištikrųjų! Juk jį rašė 
labai mokyti žmonės! Deja, 
nei vienas tų žmčnių nemo
ka taisyklinga lietuvių kal
ba sakinio pagaminti!

; SLA 60 kp., Grand Rapid- 
sę, Mich, kaįp žįnia iyęiĮdą 
ergeliai ir buvo net eita į 
valdiškus'Eismus’ dėl išmo
kėjimo narifamĮsi ligos pašą}-, 
pą. f ?LAt. (ępnū ą. minėto į 
kiįopoj atstovaują ,£ūląs, 
Bernotą. ‘ Kuopoš,<pfnftirii'n'-' 
kas dabar “Tėvynėje” ra-' 
šo:

Taigi vieno nario pa- 
šidarbavimui kiek Centras pi
nigų išmokėjo. Vietoje $63, 
užmokėjo $216.2?., O dai^kiek 
Centras užmokės savo advoka
tui? i
Vitaitis del to smarkiai 

atakuoja patį kuopos pirmi
ninką, kam jis iškelia tuos 
faktus! Mes pastebėsim 60 
kuopos pirmininkui p. La
pinskui: šitos sumos bus tik 
juokas, palyginti su tom, 
kurias SLA ponai viršinin
kai gauna pavidale kelionės 
lėšų ir sugaiščių!

prisidėjo Kunigai: Kun.Kru
pavičius laimino Smetoną ir 
Voldemarą, kuomet jie atsi
sėdo valdžios. balnan. Chi- 
cagos monsipjoras Krušas 
-reikąlavo, kad tiedu bude
liai nužudytų ne keturis, bet 
keturis šimtus komunistų, o 
“Darbininkas” i s t e r i š kai 
šaukė “valio” tai surūgusiai 
Smetonai! Pasėka to visko 
turėtų privesti Btlžinską at
sisakyti rėmus klerikalų 
juodą politiką ir stoti su 
tais, kurie kovoja prieš fa
šistus—revoliuciniais darbi- 
<ninkais<!< * ■ < • - D < ; < ; <<:

ro savo oponentus sumušti, jis 
jau pralobo ir duoda progą ki
tiems pralobti leisdamas ‘save 
sumušti. Jeigu jis juos šu

tai liko visai išdraskytos 
kuopos ir rajonai.' Vėlidus 
geriausi draugai išdeportuo ĮDOMUMAI

“Dirva’’ rašo: . f , 
Barkis matyt jau nįtijri no

i ’ i i r ■ ’ i • ....  .. į.. —.   ....

muštų, jų karjeros nueitų nie
kais. >

Tai koki tiė lietuviški 
karžygiai: duok jam dolerį, 
tai jie atsuks veidą, į kurį 
gali dumti/ kiek tik nori! 
Apnuodintas š o v i n i z jnu, 
žmogus-gali priplepėti dau
giau paikybių,- negu apnuo
dintas alkoholiam! 11 ! >. 1

Gavome žįnių, kad-jau su
grįžta draugas Mileris, 
“Vilnies” administratorius. 
Jis lankėsi Sovietų Sąjun
goj ir Lietuvoj. Pirmutinę 
prakalbą apie *tas šalis d. 
Mileris pasakys Brooklyne.

R. Mizara.

MANO ATSIMINIMAI Iš JUNG. VALST.
KOMPARTIJOS TVERIMOS1 LAIKU

Ano Svietosmūgis Partijai. ‘ z
Nustumta K. P. į palė-\ Religiniai chinai įsivaiz-

pę, šiek tiek , susitvarkė, bet 
daug narių visgi nustojo, 
kurie bailesni, neįvertinda
mi Partijos reikšmės dar
bininkų klasei, pasitraukė, 
kitus išdeportavo. Bet K. 
P. reakcija nepajėgė sunai
kinti, ji ėjo toliau savoi pa - 
sibrėžtu keliu.
: | Bet ąntras smūgis Parti
jai, tai epidemija opozicijų 
vystymosi daug žalos pada
re, suklaidinant eilinius na
rius, kurie nepajėgė supras
ti bolševikų-komunistų už
duoties,—davėsi suklaidint. 
Dar ir šiandien išmesti iš 
Partijos renegatai, kaip 
Pruseika-Butkus ir jiem pa-

duoja mirusiųjų “gyveni
mą” esant veik tokiuo pat, 
kaip gyvųjų. ’ Ant mirusių
jų kapų chinai nuneša ret
karčiais bliūdelį virtų ryžių 
ir kitpkio maisto, tikėdami, 
kad mirusieji tą maistą gar
džiai suvalgys. Bet keis
čiausia tas, kad chiniečiai % 
turi “apyvartoj” mirusiųjų^ ' 
pinigų. Tuos, pinigus jie la- ) 
bai slepia nuo europiečių ber 
kitų tikėjimų žmonių/ pa-.. 
vyzdin, 'kaip katalikai ko- < 
muniją. , ' ’ J

/
Mirusiųjų pinigus.' išlei; | 

džia chinų dvasiškija, bet 
kad priduot tiem pinigam

našūs, palaiko skloką ir su' daugiau svarbos, pasakoja

“Aš nesu teroristinis avantiūristas. Esu rėmė j aš 
ir mėgėjas bolševistinės revoliucijos ir dirbu proletariato 
diktatūrai. Esu priešingas individualistiniam teroristi
niam žygiam ir ‘pučam’, ne del sentimentališkų sumeti
mų, bet todėl, kad mūsų nusistatymas ir programa rei
kalauja kitokio veikimo. . a

“Katedros sudeginimas buvo padarytas provokacijos 
tikslais prieš Bulgarijos Komunistų Partiją. Tą provo
kaciją valdžia išnaudojo savo teroristinio režimo naudai. 
Tokie dalykai dabar atliekami Vokietijoj.” * J į

Dar toliau:., . . ' ’ , / .. r .
“Kadangi aš esu įsitikinęs komunistas, todėl priešinuo- 

si tokiems idiotiškiems kriminališkiems ir ihdivį^ūūlisti- 
nio teroro žygiam, kaip sudeginimas reichstago rūmų.”

Kaip žinia, 1924 metais, Bulgarijos fašistinė valdžia, 
norėdama pateisinti savo kruvinas skerdynes ;aht komu-, 
nistų, pasamdė šnipus, kurie padėjo bombas'katedroje. 
Bomboms sprogus, daug žmonių buvo užmušta ir kated
ra uždegta. Tuomet ’valdžia primetė tą žygį kbmuni4 
tams ir pradėjo kruviną prieš juos puotą. Suareštavo^ 
įkalino, nukankino ir išžudė daugybę komunistų. Vokie*- 
tijos fašistų teisėjas dabar bando primestu trim bulgarų 
komunistam patįegipią reichstago rūmų, pasiremdamas 
tuo, būk jie Sofijoj padegę katedrą, atbėgo į Vokietiją 
ir užsiima čionai teroristiniais aktais. "Į tai, kaip mato
mi, d. Dimitrovas labai puikiai atšovė.

Drg. Jurgis Dimitrovas baisiai suvargęs. Per penkis 
mėnesius jis buvo surakintomis rankomis. Negalėjo jis 
miegoti, negalėjo gauti poilsio. Jo paties pareiškimu, jis
būtų atsiėmęs savo gyvybę, jei tik būtų turėjęs progos.

$itas kaltinamasis bulgaras komunistas, d. Blagoi Po
pov, 31 metų amžiaus, taipgi bolševikiškai pasirodė-kalti-' 
narnoje kėdėj. Jis prisipažino esąs komunistas ir kovojąs 
už proletarų diktatūrą, bet griežtai atmetė jam ir jo. drau-

■ . f
tas laikas, kada K. Parti
ja tvėrėsi; tai buvo laikas 
persikriztalizavimo revoliu
cinių darbininkų, pasitrau
kimas įš įtakos pardavikų 

i 
vadų II Internacionalo, ku
ris nustojo būti pasaulinio 
proletariato vadu ir galuti
nai susmuko su 1914 metu .į ’ v
pasaulinių karu. f Likosi iš
duota t darbininkų kląsė ka
pitalizmo varnpirams mė
sinėti.- "' . 

j .
1919' metais, pasireiškusi 

, kairia j ain sparnui Socialis
tų Partijoj, Centro Pildo- ' 
masis Komitetas/kuris su
sidėjo didžiumoj rš tų išda— 
vikų darbininkų klasės, 
spendavo ne tik eilinius na
rius, kurie gynė darbinin
kų klasės reikalus, bet net 
ir valstijų partijas ir kal
bines federacijas. Ir mūs 
LSS, kuri priklausė, tame 
laike prie SP buvo suspen
duota. Kairysis gparnas, 
suspenduotas iš Socialistų 
Partijos, sušaukė bendrą 
konferenciją New Yorko 
mieste del aptarimo, ką tu
ri daryti revoliuciniai dar
bininkai toliaus, kokiu ke
liu turi būt vedama jų va
dovybė. . .. *.

Likos priimta program 
tverti Komunistų Partiją 
Jungtinėse Valstijose; bet 
suvažiavimo atstovai ne vi
si su tuom sutiko. Suva
žiavimas kairiojo sparno 
skilo pusiau; vieni stojo už 
tvėrimą K. P., ^antroji da* 
M, • kaip mės tuomet vadUį 
.nom dešiniaisiais, darė sub 
manymą, -kad reikia laukti 
S. P. suvažiavimo, kuris. [ 
įvyks rugsėjo mėnesį, Chi
cago j, III., išrinkti atstovus 
iš kairiojo sparno ir lega
liu keliu išplėšt vadovybę iį 
pardavikų vadų. 

■ ■■ * ■ ■ •
■ Nors kairysis sparnas 

skilo, pusiau, bet visgi pri-: 
eita prie susitarimo, . kad 
skirti tą patį laiką . tverti

.»-y- e1""" —-  ........ . '•  a..

gam primetamus teroristinius žygius. - -
Šitaip kovoja*proletariato didvyriai klasinio priešo ne

laisvėj! ' : ..z. b' ;■ ;
Pasaulio darbininkai turi iš to h® tik mokintis, bet pri- 

.vaįo tuč tuojau pastiprinti savo Kovas prieš fašizmą, .reit 
tolaujanV 1 ^isVeš11 Vrofevij6$ ‘ darbininkų vadams^Ttiali: 
manui, Torgleriui, i>imitrovui, Popovui, Tanęvui ir ki
tiems !

Į Providencą sugrįžo iš 
Lietuvos tūlas Petras Bu- 
žinskas, kur jis išbuvo virš 
metus laiko. Bostono kuni
gų “Darbininkas” dejuoja:

p. Bučinskas buvo ketinęs 
apsigyventi ir -nebegrįžti, bet 
Lietuvos smetona .taip esanti 
rūgšti, kad net jį šiurpulys 
kratąs, kad i 
apie visa tai, 
Čia. ;! » i ; n . f.

■ Taip, matomai buvo ji p'1
Bučinskui* ‘rūgšti, kad1 net 
Pi’ovidedČuje gyvendamas 
ragauja. !/•' r ‘ "’ / •

i t ‘ ■ i i ■ •, .

■ Iš visko išrodp, kad Bu- 
žinskas yra kunigų rėmė
jas. Turėtų jis pasiklausti 
savęs, kas tą smetoną Lie
tuvoj užraugė ?s.. Sąrąs, be 
abejojimo, kad prie to daug

|Uabar. pąmąstąš, 
, ką žmonės >Ken-

Smagu man prisiminti Komunistų Partijai, kada, 
įvyks S. P. suvažiavimas ir 
tam pačiam mieste. Tad 
jeigu nepavyks atimti gale 
iš S. P. pardavikų vadų 
kairiojo sparno atstovams, 
tuomet tverti Komunistų 
Partiją.

Socialistų Partijos suva
žiavimas apsistatę savo, sve- <
tainę policiją^ ,kad neįsileis
ti atstovų iš kairiojo spar
no, kuriuos pirma suvažia
vimo suspend'ąvo. ;Su tuo 
i-r užsibaigė ' paskutinė vil-i 
tis turėti • ką nors bendro 
su S. P. \ . I • » . .

Komunistų,^Partija likos 
sutverta iš kairiojo sparno 
atstovų, su Ruthenbergu 
priešakyj, kurie neturėjo jo 
klos vilties užkariauti va
dovybę S. P. O norintieji 
paimti galią, tam nepavy
kus, visgi nėjo į bendrą 
frontą vienos partijos. Su
tvėrė Komunistų Darbinin
kų Partiją, kurioje dau
giau buvo sindikalizmo ten
dencijų, tokiu būdu pasida
rė dvi partijos — suskal
dymas darbininkų į dvi prie 
šiiigas puses. Tas nešė daug 
žalos partijai sutvirtėti ir, 
ypatingai, darbininkam, ku 
rie dar buvo- silpni teoreti
niuose klausimuose, kad bū
davot tvirtą partiją bend
rai.

Kalbinės federacijos su
tiko linksmai Komunistų 
Partiją ir su mažais nuosto
liais' iš S. P.,r perėjo prie 
JK. P., palikus keletą Grigai
čio ’ Michelsono pasekėjų, 
kurie nuėjo priešingu keliu 
darbininkų klasei.’Tai bu
vo maži nuostoliai, kas reiš- 
•kė tik išsivalyūią partijos. 
Bet del K. P. buvo lemta 
vystytis ir bujoti legaliu 
keliu tik trunipą laiką. Di
džiausias smūgis buvo, tąi 
reakcionieriaus Palmerio, 
tėisdarystės dep. minis
ter io, paskelbimas partijos 
helegale., Pabaigoj 1919 ir 
pradžioj 1920 m. kruvinie
ji “raidai,” reakcinės val
džios agentų kruvinas puo
limas ant darbininkų šim
tais sugrūdo į kalėjimus, 
fctose Vietose, kur sekreto
riai kuopų buvo neatsargūs, 
perdavė knygas su narių 
vardais valdžios agentams,

“Nauja Gadyne” klaidina 
darbininkus. Bet darbinin
kams reikėtų žinoti, kad 
tik viena K. P. yra tikras 
vadas darbininkų klasės, 
kas išeina prieš Komunistų 
Partiją^ tas sužiniai tar
nauja kapitalizmui, darbi
ninkų didžiausiam priešui; 
darbininkams laikas supras 
ti tai ir juos mesti.

Komunistų Partija per 
14 metų vedė aštrią kovą 
su visokiais išlaukiniais ir 
viduriniais priešais iki iš
sitobulino į tikrą bolševis- 
tinę partiją, kuri, nors nėra 
skaitlinga, kokia turėtų bū
ti Jungtinėse Valstijose, bet 
visu frontu: darbininkams 
vadovauja jų aštriausiose 
,kovose mž kašdi'eriinį duo
nos kąsnį, kovoja su išnau
dotojais visokių rūšių.

Aš, sveikindamas K. Par
tijos sukaktuves keturio
likos metų, apgailestauju 
praėjusio laiko, kuomet bu
vau suklaidintas opozicijų, 
kad, nesuprasdamas pilnai 
bolševistinės užduoties, neiš
dirbau Nišą laiką be per
traukos Partijos būdavo ji- 
mui, kuomet galėjau ką 
daugiau nuveikti, kaip šian
dien. ,Bet klaidos, padary
tos nesužiniai, privedė prie”’ 
supratimo, apie kurį aš šian 
dien žinau. Todėl, linkė
damas K. P. skaičium na
rių didėti, likti masine Par
tija, atsišaukiu į buvusius 
mano draugus, kurie yra 
suklaidinti sklokos, pataisy
ti tą klaidą ir stot į K. P., 
nes tik ta viena Partija yra 
darbininkų klasės ištikimas 
vadas.

J. Ramanauskas.
9-15-33

P. S. Su auka aš negaliu j 
nieko prisidėti, nes iš dar- j 
bo išstumtas jau arti trys • 
metai ir nėra vilties jis man 
bent kada gauti. ' . *

Sudegė Katedra ir Vienuoly
nas už $1,600,000 

, «

VALLEYFIELD, Que. - 
Rugsėjo 22 d. sudegė gais
re Rymo katalikų katedra 
ir vienulyno mokykla. Nuo
stoliai siekią $1,600,000. Vie
nuolyne buvo šimtas vienuo
lių ir ąpie keturi šimtai stu
dentų. Visi išgelbėti sveiki. 
Gaisras plėtėsi taip smar
kiai, jog ugniagesių pastan
gos sulaikyti buvo ? veltui. 
Subėgo 8,000 žmonių pasi
žiūrėti gaisro.

kvailiem žmonėm, jog pini
gai išleisti mitologiniam 
(įsivaizdintam)mieste Feng- 
Tu-Čang, kur būk gyvena 
mirusiųjų valdovas. Šių pi
nigų galima nusipirkt krau
tuvėse, bet tik chiniečiai jų 
gauna. Jie yra popieriniai 
ir “metaliniai”. Bet vadi
namieji metaliniai yra pa
dirbti iš sumuštos storos * 
popieros, iš viršaus apkli
juoti auksine ar sidabrine 
popiera.

Labiau tikintieji prisiper
ka tų pinigų ir kai kokis na
miškis numiršta, tuos pini
gus, laidojant mirusįjį, su
degina, tikint, kad jų dū
mai ir pelenai “aname svie
te” vėl pavirs pinigais, už 
kuriuos mirusieji gales nu
sipirkt, ko tik norės.

Bandė Užgesint Vulkaną
Vengrijos laikraščiai ne

senai padavė žinią, kad ne
toli miesto Mediaš, Semigra- 
dijoj, atgijo seniau užgesęs 
nedidelis ugniakalnis-vultor 
nas, pradėjo purkšti karštus 
garus. Kadangi prie to ug- 
niakalnio galima be jokio 
keblumo prieit, tai tūli žmo
nės sumanė jį “užkimšt”, 
užverst purvu. Į ugniakal- 
nio gerklę buvo suversta 126 
vagonai purvo. Vulkanas 
sustojo veikęs. Bet už tri
jų valandų po • už vertimo, 
kai “spjovė” visus tuos 126 /
vagonus purvo laukan, tai, 
net iki 20 kilometrų purvu 
viską apdrabstė. Ypač Me-> • 
diaš miestelio namus ir gat
ves bjauriai užvertė purvu.' 
Po to iš vulkano smarkiau 
pradėjo eit karšti, šviesūs, 
garai. 1 'lP

Stebėtina, kad nuo tų ga- 
' rų pradėjo smarkiai bujot ir 
augt visokie augmenys ant 

į laukų; net vynuogių medei 
liai užaugo kur kas didesni’; 

j vulkano apielinkėj pasidarė 
lyg kad karštų šalių klima
tas.

*

žaibas Užmušė 11 Karvių 
Antsy k - 1

Vokietijoje, netoli mieste
lio Lunderskov, vieno ūki
ninko tvarte stovėjo 11 kar-. 
vių. Visos karvės buvo pri
rištos prie vienos storos vie
los, kuri ėjo išilgai tvartą. 
Užėjo lietusiu griausmu; 
žaibas trenkė ton vieton įr 
elektros sriovė ant syk už
mušė visafe karves. •

Surinko P. š.



Trefias Puslapis
—-------------------------------------------------- .

Streikuo janti Audėjai Kovingai Atmuša 
Fabrikantu ir Valdžios Skymus-Priima 

« Nacionalės Audėjų Unijos Vadovybę
EASTON, Pa. — Skaityto

jai jau yra susipažinę su šil
ko audėjų streiko eiga, kad 
streikieriai kietai laikosi ko
vos lauke, nepaisant senosios 
unijos, UTW vadų su p. Mc- 

a Mahonu priešakyj sutikimo 
atšaukti streiką pereitą pane- 
dėlį. Dar daugiau, tokis Mc- 
Mahono aiškus parsidavimas 
fabrikantams dar labiau už- 
■gvūdino streikierius. UTW 

f vietiniai vadukai, kurie pra- 
( džioje streiko buvo susigraibę 
k kieK ną/ių, dabar tuos pačius 

praranda; darbininkai vienas 
ižo kitam apleidžia UTW eiles 

»įfr pereina į NTWU.
Šiuos žodžius rašant, kairio

ji NTWU jau turi virš penkių 
šimtų.jiarių ir skaitlinė su kiek 
viena diena didinasi. Gi jos 
įtaka itin didelė; žodžiu, apie 
NTWU susidarė spėka, su ku
ria fabrikantai priversti skai
tytis. žodis “fabrikantai” sy
kiu atstovauja ir miesto val

džią. Gi UTW teturi nedau
giau šimto narių, ir tai su vi- 

. sais pasekėjais.
Sprendžiant iš šių skaitlinių, 

atrodytų, kad jau su UTW už
baigta ir jokios rolės nebelo- 

I šia. Nemažai darbininkų jau 
I padarė tokią išvadą, tačiaus 

nereikia apsigauti. Nors joj 
tik saujelė bepaliko ir susi- 
k o m p r o mitavus darbininkų 

{ tarpe, bet su ja prisieis turėti 
reikalą dar ne vieną kartą. 
Reikia atsiminti, kad už pe
čių vadų UTW unijos bei Am
erican Federation of Silk Wor
kers (skirtingi pavadinimai, 
bet vienas ir tas pats,) kurios 
susijungę su Amerikos Darbo 
Federacija, stovi visa Federa
cijos biurokratija, bosai ir val
džia. Vadinasi, kova pėra 
lengva ir streikieriai japi tą

< patyrė ir pravartu pažymėti, 
kad tas patyrimas išeis dar-

* bininkų judėjimui ant naudos.
Eisime prie konkrečių fak

tų. Nuo pereito aprašymo 
“Laisvėje” streiko eiga yra to- 

’ kia: Rugsėjo 15 d. Nacionalė 
Audėjų Unija (NTWU) su
ruošė masinį mitingą Tall Ce
dar Auditorium (Phillipsbur- 
ge.) Delegacija į Washingto-

< ną išdavė raportą, kaip ten 
Ei ponai juos neįsileido ir ką fa-

I, brikantai su p. McMahonu 
skymavo. šiame mitinge kal
bėjo d. Ann Burlak, sekre
torė Nacionalės Audėjų Uni- 

>’■ jos.’ Sukelta didelės ovacijos 
kalbėtojai. Pasmerkta Mac- 
Mahono su fabrikantais sutar
tis, atšaukti streikas. Apie po- 

ffra šimtų prisirašo prie NTWU. 
. Tą pačią dieną po piet UT 

W, senoji unija, sušaukia taip
gi gi' masinį mitingą. čia p. 

Thompsonas, vienytis UTW va
dukas, nekaip jaučiasi. Per
stata .kitą tokį pat iš Paterso- 
no p. Schweitzerį. Kalbėda
mas daro vingių vingius, bijo 
prisiminti apie Washingtoną. 
Streikieriai spiria su klausi
mais prie sienos, bet jis ne- 
kreipia į tai domės ir skubiai 
užbaigęs kalbą pabėga; tik- 

. ; * riau,—streikierių tapo nuvy- 
Itas. Dar kitas kalbėjo apie 

gelžkelius, bet niekas nenorėjo 
klausyti. Daugiausia atsiėmė 
tai Thompsonas, ir, pagalios, 
streikieriai demon stratyviai 
apleido svetainę.

Rugsėjo 17 d. skaitlinga de
legacija ir šiaip būriai strei
kierių nuvyko į Ąllentown 

^konferenciją, kurioj dalyvavo 
iš visų streiko apimtų miestų 

f skaitlingos delegacijos. Konfe
rencija nutiesia planus d ei ei 
pasekmingesnio streiko vedi
mo. Išrenkama Nacionalis 

* Streiko Komitetas. Delegaci
ja iš konferencijos sugrįžta su 
dar didesniu ūpu.

Tuo pačiu kartu fabrikantai 
irgi nesnaudžia. “Easton Ex
press” 16 d. telpa dideli at-

sišaukimai Onondaga Silk Co. 
(buvusi Simons), kad streikie
riai grįžtų darban panedėlį 
rugsėjo 18 d.; girdi, jei “ne- 
grįšite prie staklių, tai būsi
me priversti kraustytis iš Eas- 
tono į kitą miestą...”

Atėjo panedėlis; fabrikan
tų mesta meškerė nepaveikė. 
Nesirado nei vieno grįžtančio. 
O prie Stewart tai net ir po
licijos buvo apstatyta, bosai 
tikrai manė, kad rasis tokių, 
kurie grįš, ir tuomet, žinoma, 
reikia grįžtantiems »• apsaugos 
nuo streikuojančių, i Nusivylė. 
Fabrikantai pamatė, kad nie
kas iš to neišeina; streikieriai 
laikosi kaip vienas, tai ant 
greitųjų sutelkė visas jėgas.

Po piet “Easton Express” 
telpa didelis pagarsinimas. N 
RA vietinis, komitetas šaukia 
streikierių irx Manufacturers 
Silk Ass’n masinį susirinkimą 
EHS Auditoriume. Paskelbia 
shrašą kalbėtojų, k. t., miesto 
majorą, buvusį majorą, kele
tą fabrikantų ir jų tarpe 
Thompsoną, UTW vadą, kurį 
streikieriai jau kelis kartus ki
tuose mitinguose nubaubė. 
Tikslas — išrišti nesusiprati
mą tarpe fabrikantų ir darbi
ninkų. Streiko komitetas tuo
jaus nueina pas NRA viršinin
kus ir reikalauja, kad ir Na- 
cionalei Unijai būtų suteiktas 
balsas. Kad ir nenoriai, su
teikia.

Bandymas Sutaikyti “Vilkus 
Su Avim”

Tą patį vakarą įvyksta tas 
šauktas mitingas, EHS Audi
torija užsigrūda streikieriais ir 
šiaip publika. Policija gerai 
sumobilizuota ir sustatyta ap
linkui ir sėdynėse. Paplinta 
lapeliai visoj svetainėj su strei 
kierių reikalavimais. Kaip 8 
vai. uždanga pasikelia ir pra
sideda “show.”

Pirmiausia pirmininkas pa
aiškinęs, kas šaukia šį mitin
gą ir jo tikslą, perstata miesto 
majorą, p. Roberts. Jis ir ki
ti NRA viršininkai pasako pa
triotines prakalbas, taiko į 
jausmus, muša į vieną tašką, 
kad streikieriai pasitikėtų pre- 
zid. Rooseveltui ir grįžtų prie, 
staklių. Po jo kalbėjo pora 
fabrikantų, McGinley ir Fox. 
Ypatingai pirmasis daug pri- 
ašarojo apie savo “bėdas,” 
kaip sunku verstis ir kaip jis 
“kovojo” Washingtone už di
desnes algas, prirengiant audi
mo kodeksą, ir būk kiti fabri
kantai jį nugalėję, ir ot, žiū- 
rėkėte, aš nekaltas.

Pagaliaus, suteikė balsą Na
cionalės Audėjų Unijos (NTW 
U) atstovui W. M. TrumbulP- 
ui. Suminėjus jo vardą, pasi
pylė delnų' plojimas. Drg. 
Trumbull pasakė įspūdingą 
prakalbą. Plačiai išdėstė strei
ko priežastis ir kad streikieriai 
streikuos tol, iki laimės. Trum- 
bull’o prakalba visų kitų kal
bas sumušė į dulkes, pavertė 
į niekus. NTWU atstovui už
baigus prakalbą, aplodismen
tai ir ovacijos tęsėsi per kelias 
minutes. Ponija pamatė, kad 
streikierių ūpas nesulaužomas. 
Paskui dar kalbėjo p. Graves, 
gana gudrus politikierius. Ban 
dė kritikuoti d. Trumbullo 
prakalbą, bet mažai kas galė
jo suprasti jo kalbą, nes var
tojo “augštus” žodžius. Beje, 
dar pirm jo “kalbėjo” ir 
Thompsonas. Mizerija —- nie
kaip minčių nepajėgia sulipin
ti. Mėgino užatakuoti NTW 
uniją, ir tuojaus gavo “bū,” 
ir tas “bū” galutinai jį sumai
šė. Pažymėtina tik tas jo pa
sakymas, girdi, “ką mes (AF 
of L) subudavojome per 50 
njetų, tai jie (suprask, raudo
nieji) suardė per dvi savai
tes.” Taipgi pabrėžė, kad už 
šio mitingo surengimą yra at-

sakominga American Federa
tion of Silk Workers. Tuo’sa
vo pasakymu, paliejo barščius. 
Reiškia štai ką: minimos ne
va unijos grupelė vadų ban
dė su pagelba NRA viršinin
kų ir miesto politikierių suva1- 
ryti streikierius atgal į dirbtu
ves, bet, kaip viršuj jau yra 
paduota, dar daugiau tuomi 
patys susikompromitavo.

Užbaigiant mitingą, pirmi
ninkas, p. Kressler atvirai agi
tavo streikierius grįžti darban ; 
iškeldamas prezi Rooseveltą į 
padanges^ manė, kad užkaitins 
patrijotinius jausmus. Išėjo at
bulai, gavo “bū.”.

Antradienį, rugsėjo 19 d., 
kairioji NTWU~ turėjo Vėl ma
sinį mitingą. Mitingas pašb 
sakė šimtu nuoš. už tęsimą 
kovos. Taipgi nusitarė išves
ti į streiką apielinkės mieste
lių šapas, šiuos žodžius bera
šant, jau žinios atėjo, kad Na
zareth ir Newton, N. J., šapos 
tapo išvestos į streiką.

Fabrikantai matydami, kad 
jokie bandymai sulaužymui 
streiko nevyksta, padarė pa
kvietimą streiko komitetui tar
tis. Tas ženklina pradžią nu
sileidimo iš fabrikantų pusės. 
Bet kol kas dar nežinoma pa
sekmės tos sueig*6sy Bus pra
nešta vėliau aį^ tai. Tačiaus 
ir dabar jau aišku, kuomet 
darbininkai tvirtai laikosi po 
kovinga NTWU vadovybe, tai 
bosai yra priversti rimtai skai
tytis su streikieriais.

, Tokis trumpas laikas ir ko
kia milžiniška permaina! Su 
streiko pradžia NTWU teturė-i 
jo apie 60 narių, o dabar virš 
500. Pirmas masinis šios uni
jos mitingas tapo išardytas. Gi 
dabar, biskį daugiau kaip sa
vaitei praslinkus, pačios val
džios masmitinge NTWU bal
sas galingai skdmba ir nustel
bia fabrikantų jėgas.

PHILADELPHIA, PA. Lintono restauranų darbi- rių darbininkai kas savaitė BROOKLYN LABOR LYCEUM

Jau bus 3 savaitės, kaip
Auto Body darbininkai strei- p
kuoja už geresnį ir didesnį 
duonos kąsnelį, reikalaudami 
'25% algos pakelti. Iš karto 
bosai nenorėjo pasiduoti, nes 
streiką vadovauja TUUL. Ta- 
čiaus pasirodė, kad darbinin
kai kitokios unijos nenori, nors 
AF of L ir labai iš kaito pir
šosi, bet darbininkai jau gerai 
pažįsta savo pardavikus, todėl 
juos tuojaus pasiuntė po vel
nių.

Penkios šapos jau susitaikė 
su pilnu laimėjimu, viso 300 
darbininkų, dar 7 šapos tebe
stovi kovos lauke, tačiaus jau 
bosai rengiasi pasiduoti. ,

nmkai jau visa savaitė, kaip
V ■ ; I ,*•( j T '
streikuoja. ‘ Reikalauja sutrum
pinimo valandų, geresnių sąly
gų ir didesnių algų. Kadangi 
Lintono restauranuose dirba 
daUg lietuvių ir visuomet jų 
daugiau matytis ir pikieto li
nijoj. Lintono bosai iš karto 
paskelbė, kad jie uždarys vi
sas valgyklas apsaugojimui 
savo kostumerių, bet kol kas 
dar nieko nedarė, tai buvo tik 
blofas. Streiką vadovauja 
streikierių komitetas. . ,

turi atiduoti-10% savo algos 
• » * 
kompanijai, būtent, už serus, 
už kuriuos jie dividendų, ne
gauna, bet gale metų gauna 
“algos fondo certifikatą,” ku
ris nevertas nei šabasinės žva
kutes. Gatvekarių darbinin
kai* sukels kovą1 prieš nežmo
nišką išnaudojimą. Jie jau 
dabar griežtai atsisako priim
ti į savo tarpą koihpanijos at
stovus.

A. M.

DARBININKŲ JSTAIGA 
' l ‘ f .»

Salės tie! Balių, Koncertų, Ėan- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Kąturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
--------- ,------------- -------------------------- L

Buvo bandyta organizuoti 
gatvekarių darbininkus. Pa
sekmė buvo, kad 12 darbinin
kų tapo išmesti ' iš darbo Lu
zerne Car Barnėj. GatVeka-

f. DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti 'vaistus daug 

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

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

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
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- 

, roslavs 
ją perskaityti, 
ryta.

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.

kis. Kiekvienas darbininkas privalo
432 puslapių, gražiai apdar 

Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Visos trys knygos tik $1.00

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

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

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

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

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

ga. 364 puslapių. Kaina 50c
Abi knygos tik $1.00

Vienok kova dar toli gražu 
neužbaigta; fabrikantai su 
miesto valdonais < ir UTW va-* 
dais darys ir toliau įvairius 
triksus užgniaužimui streiko, 
bet streikieriai jau spėjo pa
tirti ir išmoko, kaip atsilaiky
ti prieš tai. , ' ■ * i ;

Rep.

WORCESTER, MASS.

Iš L. S. ir D. B. D. Veikimo

L. S. ir D. B. D. susirinki
mas įvyko rugsėjo 5 d., kur 
buvo aptarta draugijos reika-. 
lai. Priimta vienas naujas na
rys, Petras Carroll (Karalius).

Priešfašistinio Komiteto ra
portą išdavė J. Lukas. Pra
nešė, kad 'komitetas gerai dir
ba ir prašė visus, kad ateitų 
į pikniką ir paremtų juos.

Buvo delegatas iš Prieškari
nio Komiteto; pareiškė dalyką 
ir prašė, kad draugija siųstų 
delegatų į prieškarinį kongre
są, kuris įvyks New Yorke 
rugsėjo 29-30 ir spalio 1 d. 
Nutarta pasiųst vieną delegatą 
ir juomi išrinktas K. Kasulis. 
Taip pat nutarta siųst rezo
liuciją į prieškarinį kongresą, 
pasmerkiapt imperialistinį ka
rą ir užgiriant tą kongresą.

Draugijos biznio komisija 
rengiasi prie parko uždarymo 
baliaus, kuris įvyks ' spalio 
(Oct.) 15 d., OJyjnpia Parke. 
Apie tai bus tolesni praneši
mai vėliau.

Visi, būkife prisirengę tani 
baliui ir išanksto įsigykite ti- 
kietuą, kad paskui nesigailėtu
mėte.

Pranešu, kad draugijos sek
retorius J. J. Bakšys persikėlė 
nuo 38 Seymour St. į 35 Sey
mour St. Tad draugijos reika
lais kreipkitės į jį nauju adre
su.

Kitas draugijos susirinkimas 
bus spalio (October) 2 d. Tad 
visi atsilankykite.

L. S. ir D. B. D. Korespon
dentas, • ,

J. Kižys. •

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
< E • *

Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. , JKnygą 
ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta. r

Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
L- ‘ ’< ; < r ■ t.. C .. ■f • ? • - j ( .

Klasių Kovos Istorija Amer’koje. Pąrąšė Ąf Bim
ba. Kiekvienas daririninkas ir darbininKe pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary
ta ir turi 608 puslapių

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

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

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietijos sęcialpatriotų išdavystės ir 
koVos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių* > Apdarytai Kaina buvo $1.25. Dabar 25c
i.l' .T

Politinės Ekonomijos Pamatai. Pa?Aše F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

Rusijos Istorija. Parašė
Labai naudinga.

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

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros

_ ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1*00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pieliečių
Karas Franc* jo j e. Parašyta K. Markso. Būtinai 

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kąina buvo $150. Dabar 25c

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

Vienas tomas Lenino Rastų 25c
Visos knygos tik $1.00

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas.' Parašė Dr. S. Matulaitis. 

Knyga turi 250 puslapių. Gražiai apdaryta.
‘ Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji/* 

“stebuklai,” “šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Kainą 75c

' . • / > l.• •

Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū-
naš. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 56.

; Kaina 5c
Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.

M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

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

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

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

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

Visos už $LOO

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

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

Aliejus.
ta.
Sinclair.

-r ga.

Kaina $1.50. Dabar tik 75c

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

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

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

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

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip 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 

t tyra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-—
i , įjos kąina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 

$1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui;

( GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

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

Prie Kiekvieno Knygų Seto Duodame Visai Veltui 
Knygą ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkiškų 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

$0
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ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. š.

Iš Draugės Sasnaus
kienės Prakalbų

Rugsėjo

(Tąsa)

CARNEGIE, Pa
15 d. įvyko prakalbos, sureng
tos ALDLD vietinės kuopos

Rugiai Nupinga, o Duona—ne.
Kaip jau augščiau minėjau, Lietuvoj pa

vasarį rugiai būna du kart brangesni, negu 
rudenį ir žiemą, bet ant gatavos duonos 
miestuose kaina būna veik vienoda. Praei- 
tą žiemą rugių centneris kainavo 8-9 litai, 
o duonos kilas mažuose miesteliuose (kep
tuvėse) kainavo 40c. Pavasarį rugiai paki
lo iki 13-14 litų, tai ir duona pakilo 5c ant 
kilo. Rudenį rugių centneris nupuolė iki 
6 litų, o duona atpigo 5c ant kilo. Taigi; 
kuomet rugiai ir kviečiai per pusę nupinga, 

i tai duona bei pyragas nupinga aštunta dą- 
? lim. Miestuose, nupigus rugiam, duonos 

nupigimas negreit pasirodo. Mat, Lietu- 
v voj, kaip kitose šalyse, susiorganizavo trus- 
tai, arba, kaip ten vadina, sindikatai. Ru
gių ir kviečių trust as puikiai naudojasi 
grūdų nupigimu, bet miltų jie nesiskubina 
atpigint. Kai vartotojai pradeda kelt pro
testus prieš duonos brangumą rudens laiku, 
tai dar praleidus kokį mėnesį, miltai kiek 
atpinga. Gi kepyklos taipgi nesiskubina 
duoną nupigint, kol nesusilaukia protestų 
nuo miestų gyventojų. Bet artinantis pa
vasariui, kai tik laikraščiuose pasirodo grū
dų-kainų pakilimas, miltai ir duona su tuo 
kart pabrangsta.

Cukrus, Degtukai ir Kaliošai
Kuomet ūkininkų produktai nesvietiškai 

nupigo, tai cukrus ir degtukai laike trijų 
metų ne tik neatpigo, bet dar pabrango. 
Cukrus pabrango todėl, kad jį pačioj Lie
tuvoj pradėjo gamint. Gaminimas cukraus 
vienose rankose, nėra jokios vietinės kom- 
peticijos; ant užrubežinio cukrąus uždėtas 
didelis muitas, tai cukraus fabrikantai'nu
statė kainą ir laikosi. O cukrinių runkelių 
augintojams kasmet mažiau ir mažiau mo- 

, ka. Delei to praeitą žiemą Šiauliuose buvo 
' runkelių augintojų suvažiavimas. Daugelis 

ūkininkų atsisakė augint runkelius, aiškin
dami, kad cukraus išdirbėjai tiek mažai 
moka, jog neapsimoka auginimas; nėra iš 
ko samdininkam užmokėt.

Trys metai atgal degtukų “ceglelė” (10 
dėžučių) kainavo 80c, dabar—1 litas. Krau- 
tuvninkai sako, kad labai mažą uždarbį tu- 

- ri ant degtukų. Degtukus irgi dirba Lietu
voj, nors, žinoma, dirba švedų degtukų 

į trustas.
M

Su kaliošais išėjo atbulai. 1929 metais 
vyriški kaliošai kainavo 15 litų. Jie buvo 
importuojami, rodos, iš čechoslovakijoš. 
Bet dabar, kuomet visi reikalingi tavorai 
krautuvėse neatpigo, ar visai mažai atpigo, 
kaliošai veik per pusę nupigo; galima gaut 
už 8 litus. Pamačiau, kad dabar kaliošai 
.importuoti iš Sovietų Sąjungos, kur nėra 
privačių fabrikantų, darančių sau didelius 
pelnus. Bet štai šią vasarą nekurie Lietu
vos laikraščiai pranešė, kad tūla čeverykų 

■ dirbtuvė Šiauliuose pradės dirbt kaliošus. 
Žmonės, tai išgirdę, pradėjo sakyt, jog jei 

.ištikrųjų Lietuvoj pradės dirbt kaliošus, 
tai jie vėl pabrangs iki 15 litų.

iŠ Paskutiniu laiku Lietuvoj pradėjo parda- 
vinėt Sovietų Sąjungos išdirbystės siuva
mas mašinas. Sakoma, jos kur kas piges- 

, nes už iki šiol ten esančias Singer maši
nas; be to, siuva taip pat gerai, kaip kitos 
mašinos. Taipgi žemės ūkio mašinas pirk
liai importuoja iš Sovietų Rusijos; pas dau
gelį jau teko matyt Sovietų išdirbystės plū
gų. Nei kiek neblogesni už kitus, o dikčiai 

’ pigesni.
Kaune ant Laisvės Alejos yra viena gra

ži krautuvė Sovietų audinių. Gražiai iš
dėta languose puikios staltiesės, paklodės, 
rankšluosčiai, įvąirios “skotertės” ir tt. Pir- 

. kėjų toje krautuvėje visuomet matosi; sa
koma, Sovietuose padirbti balti bovelniniar 
ir lininiai audeklai drūtesni ir pigesni, ne
gu kitų šalių išdirbysčių.

Kita krautuvė ant laisvės Alejos užvar
dinta “Rusijos Liaudies Menas.’’ Ten yra 
tūkstančiai įvairiausių gražių išdirbinių, 
kaip tai: rankų darbo iš medžio išdrožtų 
dėžučių, žaislų, porcelininių daiktų,—kur 
čia viską suminėsi!

rinkas.
Apie Sovietų Sąjungą žmonės 

Mažai Girdi
Kadangi Lietuva nesirubežiųoja su So

vietų Sąjunga, tai buržuazijai labai lengva 
slėpt nuo ! biednuomenės tikras žinias iš 
darbininkų valdomos šalies. Lietuvos laik
raščiai paduoda tik blogąsias puses iš So
vietų Rusijos, ir tai keleriopai perdėtas ar 
visiškai melagingas. Kai kada .tęnka ma
tyt laikraštyje- nuo tikiu, kurie buvo 1920- 
21 metais, tai yra, kuomet Sovietuose buvo 
badas del sausos vasaros, ir kuomet toji ša
lis turėjo gintis nuo išlaukinių ir savųjų 
priešų-caristų. O liaudininkų ir klerikalų 
laikraščiai meluoja žmonėm, kad Sovietų 
Sąjungoje dabar taip yra, baido žmones 
bųjševizmu, kaipo baisiausiu baubu.

1932 metų pabaigoje pasirodė liaudinin
kų dienraštyj “Liet. Žiniose” tūlo žmogelio 
eilė straipsnių antgalviu: “Žadėjo rojų, o 
radau pragarą.” Tuose sufabrikuotuose 
straipsniuose rašo, kaip miestuose ilgiau
sios eilės žmonių stovi po kelias valandas, 
kad gaut duonos ar šiaip kokio maisto; 
kaip žmonės išbadėję vaikščioja ir darbo 
negauna; kaip komisarai puotauja ir t. t. 
Aišku, kad tokie dalykai galėjo dėtis tik 
badmečio laiku ir tai ne visi. Po kelių die
nų, dar tęsiantis tiem melam laikraštyje, 
pasirodė nežymioj vietoj kelios eilutės kai
po Lietuvos pasiuntinio iš Maskvos užreiš- 
kimas, kad minėti aprašymai visai nesutin
ka su tikrenybe Sovietų Sąjungoje. Ir 
štai “Liet. Žinios” nutraukia tuos neva 
įspūdžius talpinę. - „

! pPeko girdėt, kad kuomet kas nors Lie
tuvoj aplaiko laišką;Sovietų Sąjungos, 
tai vietinis pašto viršininkas, buk labai 
įdomaująs pamatyt, kas. gero-Rusijoj, ir 
prašo duot paskaityt laišką. Radęs laiške 
ką nors gero apie S. Sąjungoj gyvenimą, 
sako žmogui: “Žinai, šitas laiškas, tai tik
ra agitacija už komunizmą; tai komunistų 
propaganda. Tu jį ‘gėliau paslėpk, nes pa- 
pulsi bėdon.” 
davatka, kad ten iŠ poterių juokiasi, būk 
bažnyčias uždarinėja,..ir kitokias “baiseny
bes”, tada paštorius paima laišką, perrašo 
ir patalpina laikraštin.

Tai maž daug tokiais būdais informuo
jami Lietuvos kaimiečiai apie gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje.

Komunistai Lietuvoj
Komunistų bei komunistam pritariančių 

žmonių yra visuose Lietuvos kampuose. 
Atsilikusiam Trakų apskrity j ir tai man 
pateko keli egzemplioriai komunistinės li
teratūros—“komunistas”, “Priekalas” ir 
šiaip atsišaukimų. Tankiai laikraščiai pra
neša, kad tai vienam, tai kitam miestelyj 
po nakt primėtyta komunistinių atsišauki
mų, kur nors užkabinta raudonoji vėliava, 
ypač prieš kokias nors darbininkiškas šven
tęs bei paminėjimus. .Gi slaptoji ir viešo
ji Lietuvos policija nieko taip uoliai nešni
pinėja ir nejieško, kaip komunistų bei jiem 
pritariančių. Ųž mažiausį įtarimą komu- 
niznlę baudžia keliais metais sunkių dar
bų kalėjimo; vien tik ūž radimą kišenių j 
ah -namuose kokio nors komunistinio lape
lio, tai jau buk tikrais, kad gausi pūt iki 8 
metų šeštam Kauno forte;. Vienok nei tan
kūs areštai nei sunkios -^bausmės nenugąs
dina darbininkų kovotojų, .ypač jaunuolių.,

Kaip telikę patėmyt laikraščiuose, tai 
Šiaulių ir Ząrasų apskričiuose daugiausiai 
veikia komunistai. Ten gana tankiai pri
mėtoma įvairių atsišaukimų. Rugpjūčio 
pradžioj Antalieptėj, Zarasų apskr., krimi- 
nalės policijos viršininkas su keliais pagel- 
bininkais suėmė 6 jaunus vyrus;' įtariamus 
komunizme. Tarp suimtųjų yra trys bro
liai Mėlyniai, kitų pavardės—J. Jukna, S. 
V orotinskas ir P. Gruody s. Sąkoma, pas 
vieną rado kokį tai seną surūdijusį šautu
vą, tai paskleidė žiniąs, jog atrasta daugy
be kariškų šautuvų ir šovinių! Dreba kin
kos smetoninių fašistų.

(Tąsa bus.)

Brooklyn, N. Y. Draugė kal
bėtoja plačiai išaiškino,. ką 
ponas Rooseveltas davė darbi
ninkų klasei. Pirmą įyędė 
bankų “šventę,” kur darbinin
kų ir mažųjų biznierių liko 
pinigai uždaryta. Jei ir gavo 
kiek, tai labai mažki. Antra, 
nupigino dolerio vertę. Dabar 
doleris nupuolęs iki 60 centų 
ir tuo būdu už tą patį dol. 
galima nupirkti veik tik pusę 
tiek, kiek pirma buvo galima 
'nupirkti. Trečia, įvedė miškų 
(girių) atsodinimo kempes, 
kur paėmė jaunus darbininkus 
į tas kempes. Jie turi dirbti 
labai sunkiai ir tik už vieną 
dol. į dieną. Ketvirtą, tai 
.įvedimas naujos dalybos (New 
Deal) NRA. Kur su šituo mė
lynu areliu labai vyksta val
dančiajai klasei darbininkus 
apgaudinėti ir, iš dalies, pa
daryti juos vergais.

Ypatingai iš pradžios labai 
vyko apgaudinėti, tik dabar 
jau nekurie darbininkai pra
deda atsipeikėti ir pradėjo 
streikuoti prieš tą mėlyną are-

T5"o Naujiems Skaitytojams

“Laisvėj, Vaj^s Gavimui Naujy Skaitytoji! nuo Oct. 15-tos iki
■ ijh V t. j • i ' ■' ■ ■''' : 0 V ■' * • >

Wį Pabaigai. i Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

$4.50 METAMS IR $2.25 PUSEI METU
Visi dienraščio skaitytojai, visi 

kime į darbą, gaukime “Laisvei” 

15-tos iki November pabaigai.' Seni ir jauni, dirbkim visi.

darbininkiško judėjimo rėmėjai sto-

1000 naujų skaitytojų, nuo Oct.

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

jeigu laišką parašo kokia

Kalbėtoja ragino visus susi
rinkusius organizuotis. Dėtis 
į revoliucines darbininkų uni
jas ir į bedarbių tarybas. 
Taipgi kvietė dėtis prie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos. Publikos 
buvo vidutiniai, tvarka buvo! 
gera ir prakalbos pavyko ge
rai. , |

Nors ir pono Roosevelto visi 
pasekėjai labai garsiai šūkau-1 
ja, kad jau depresija baigia 
praeiti, geri laikai ateina. Ypa 
tingai ponas Vitaitis visuomet! 
kalba, kad jau depresijai; 
sprandą nusuko ir jau tikrai 
sugrįžo gerieji laikai. Bet Pies, 
darbininkai, o ypatingai be
darbiai, žinome, kad nieko pa
našaus nėra, nes kaip didėjo 
bedarbė (krizis), taip ir da
bar yra. Darbų nei kiek ne
padaugėjo. Kaip pirmiaus be
darbiai žudėsi, nepakęsdami 
to skurdo, vargo, taip ir dabar 
tą patį daro.

Štaj prieš mano akis guli 
“The Carnegie Signal-Item,” 
vietinis buržuazinis laikraštu
kas, ant paskutinio puslapio 
praneša, kad tūla moteris, Bar 
bara Kimball, nuvažiavo į Cle- 
velandą darbo jieškoti ir jo 
negavus ėjo pasiskandinti į 
Erie ežerą (Lake Erie),, neš
damas! ir 7 metų sūnų ant 
rankų. Ji ir jį norėjo kartu 
prigirdyti, nes neturi iš ko gy
venti. Tik ant laimės, ar ne
laimės, policija ją sulaikė nuo 
tos savižudystės ir pranešė Al
legheny pavieto valdžiai. Mi
nėta moteris pasikėsino ant 
savo ir jos sūnaus gyvybės. 
Mat, dabar kapitalistų valdžia 
nesirūpina bedarbių vaikais 
kol jie maži, bet, kaip jie už
augs, tai tuomet juos paims į 
armiją ir> išvarę į karo lanką, 
nužudys, i • '

SKAITYKIT IK PLATIN
KIT “LAISVĘ” J

■-------- ----- ------- r—r—’',

WORCESTER, MASS, i
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 26 d. Sept, kaip 8 valan
dą vakare ant 29 Endicott St. ‘Visi 
nariai nepamirškite ateiti ant susi
rinkimo, nes yra labai daug svarbių 
dalykų aptarti.

Fin. Sekr. D. Lukienč. ’

§p. JBOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 27 dįeną Septem
ber, Kliudo .syetaipėj, 376 W. Broąd- 
way, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
malončkite atsilaikyti; katrie dar 
nesate pasimokeję už šiuos metus, 
malonėkite pašimokėti 
rių atsiveskite.

ir haujų na-

■Sekr.;! į
(226-2^7)

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16 $14 $12

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA- DEVINTA DEŠIMTA

$10

oo $7 $6 $5

■A t J § Į h > L # . ... .- . ... . , ..............
"Nelaūkitč* iki vajaus pabaigos,- ' stokite į darbą tuojau ir stengkitės 

gauti nors vieną iš augščiau paskirtų dovanų. O vyriausiai darbuo

kimės, kad gavus 1000 naujų skaitytojų savo dienraščiui. Tie laimi , i

■ dovanas, kurie anksti Stojarį darbą. Dirbkim iš pat Pradžios.

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina

Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, taČiaus, kilant kainoms ant 

visų reikmenų būsim priversti pakelti kainą ir “Laisvės”- prenumera- 
( *

tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata, 

atsinaujinkite ją visiems metams,’kol dar gaunate už $5.00.

Po Vajaus “Laisvės” Kaina Bus $6.00 Metams .

Dabar atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga

liams, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti. 

Tat visiems metams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

pakilimo Rainos. , Jei t pasibaigus jūsų prenumerata, tuojau atsinaujin

kite.

Vieną ar Dii Skaitytoju Daugelis Gali Gauti
' 7 ' f \ i 1 Ė • '

' It; JI,Z J I • ; ■ . ;

Yrą -vietų, kur draugai negali gauti naujų (skaitytojų, bet tokių 

vietų labai mažai tėra. Didele didžiuma gali gauti po vieną skaity

toją. Taigi, draugai stokime į darbą masiniai, rūpinkimės platinimu 

savo dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:

» 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
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Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
trucks and pleasure cars repaired

ashingtone

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!

daly-

Veisiejiškis

NOVEMBER

, r

Tuo lai- 
Jie pri- 
gardųs. 
yra iŠ-

iri po 
rašo

Girdi, “nereikia
Greenas, Lewisas

Jis 
pa

tariu

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

> • , »
■ Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Darbininkai Kovingi

Po susirinkimui, apie kurį

MAINIERIAI VĖL STREIKO LAUKE

Todėl jau 
labai laikas susirinkimuose 

> klausimą ant 
dienotvarkės.

Jaunuolių mokyklos komisi-

CLEVELAND, O.—Pagal 
apšvietos tarybos raportą, 
Ohio valstijos miestuose i atleista iš mokyklų.

Antradienis, Rugš. 26, 1333
...................................  i M- -----

t ■ i r <

Penktas Puslapis
.. ..

jfca. Atrodė kai karas. 
į turjo žengti pirmyn.

bu<> taip blogos plieno
joj, kad unijos turėjo 

"t daiyti, žūt ar būt.

1. Į mūsų gražų laiškų caras I 1 • * • i }
Gary neatsakė. Tai jau buvo blo-

Unijos 
Sąlygos 

industri- 
kų nors

Braižiniai DAN RICO

---- 1 -?.-7? ^T^yry^Try.T’TTTnF'

1919 Metais Plieno Darbininkų Streikai
(Sulig Wtn. Z. Foster1© knygos—“1919 Steel Strike.“)

3. Vienas menuo tajjo paskirtas 
■' deleL balsavimo. Rugpjūčio 20 d* 

jau< buvo patirta, kad didele di
džiuma darbininkų balsavo strei
kuoti, jei kitaip nebus galima su- * 
sitarti su bosais. Čieli distriktai 
vienbalsiai nubalsavo streikuoti. 
Buvo apskaitliuota, kari 98 nuo
šimčiai darbininkų balsavo už 
streikų. ;

4. Nusitarta dauginus neberaši- 
■ nėti laiškų. Komitetas nuvažiavo 

j New Yorką pasimatyti su ponu 
-Gary. Jisai buvo ofise, bet at-jisai buvo ofise, bet at
sisakė tartis su komitetu, 
prašė, kari pasiūlymai būtų 
siųsti jam laišku. Komitetas 
jam pasiuntė laiškų, prašant kon
ferencijos su juo pasitarti apie 
reikalavimus.

2. Nacionalis Komitetas nusita
rė sušaukti kitų ęiisirinkimų 'ir 
nubalsuoti ar eiti į, dtfreikų, ar ne. 
Sekami, reikalavimai* Suvo pasta
tyti: Astuonių valandą darbo die
na, pakėlimas algų, teisė darbi
ninkų komitetams derėtis su bo
sais (Collective bargaining), pa
naikinimas kompaničnų unijų, vie
na diena poilsio iš septynių.

JAUNUOLIU KONFERENCIJA IR 
BALTASIS ŠOVINIZMAS

Laikant bendrą posėdį visų gerus planus del vajaus, 
apskričių valdybų: ALDLD, tai reikia žinot, kad bus va- 
LDSA, LDS ir Menininkų, rug- jaus ir pasekmės, 
sėjo 17 d. Hartforde, pasirodė, labai 
jog pradeda apsireikšti balta- paimt vajaTus 
sis šovinizmas tarpe lietuvių 
Waterbury. Baltojo šoviniz
mo pradėjimas priklauso prū- ja prisuntė finansinį raportą 
seikinių pasekėjam. Jie pra-išiam posėdžiui; raportas pa
dėjo kurstyt lietuvius darbi- ■ rodė, jog nuo mokyklos yra 
ninkus prieš juodos rasės žmo- likę keletas dolerių. Mokyklai 
nes. Veikiausiai jie mano, jog suaukota arbą visokiais būdais 
tuom dikčiai galės sau prisi- sukelta $518.92. Išleista $493.- 
žvejot simpatijos ir susikurt 
kokį didesnį lizdelį, kurio iki 
šiol čia neturi, o sekantis jų 
skymas, tai tuomi sudemorali- 
zuoti lietuvių darbininkų orga
nizacijas, kad jos prarastų 
simpatiją pas darbininkus. Ta
čiaus galime suprast, kad jiem 
tas neišdegs, kaip neišdegė 
pirmiau visi kiti jų prafeiifaany- 
mai. Waterbury darbininkų 
organizacijos būtinai tūri tuo
jau surengti plačiai išgarsintą 
masinį susirinkimą, kur patys 
lietuviai darbininkai galėtų iš
reikšt savo mintis tame susi
rinkime, taipo pat net tie 
negrai, kurie dalyvavo jau
nuolių mokykloj, nuo kurios 
šis dalykas užsikūrė ir iškelta 
visoki apžmeižimai per spau
dą ir kitais būdais.

Jaunuoliai ant greitųjų or- i 
ganizuojasi laikyti savo kon/ 
ferencija. j“ 
kia LDS jaunuolių kuopos ir 
Menininkų apskritys. Veikiau
siai tokia konferencija įvyks 
apie vidurį spalio mėnesio. 
, Draugai, mes pirmu kartu 
matysime lietuvius jaunuolius 
šioj valstijoje laikant konfe
renciją, kurių tikslas yra su- 
jungt labiau į daiktą jaunuo-

19 ir netikėtų dar/pribuvo 85 

 

centai; tai palike/ $27.12. Ko
mitetas mano, j ta likus da
lis turi būt palikta sekančiai 
darb. mokyklai, nepaisant, kas 
ją rengs.

♦ “Laisvės“ skaitytojai labai 
gerai atsimena, kaip pereitą 
mėnesį Roosevelto NRA pla
nuojamas kodeksas ir reakci
nės unijos vadai, su John L. 
Lewisu priešakyje, 'sugrąžino 
manierius darban. Jie nieko 
tuo kartu nelaimėjo.,, Tik bu
vo įkalbėta, kad mainieriams 
bus “viskas gerai,“ ’ kuomet 
ftiainų baronai ir /valdžios at
stovai pasirašys kodeksą.

Konferenciją šau-1 T“čiau,s ir tuomet sąmoningi 
■___ i;„ I darbininkai, ypač komunistai

ir jų spauda pabrėžė, kad dar
bininkai galės laimėti tik per 
kovą.

Taip ir įvyko. Mainieriai 
pasijuto, kad baronai krauja 
anglį į sandėlius, skubiai pil
do žieminius reikalavimus, 
darbininkams reikalingi daik- 

lių veikimą. Mes tokiam dar- tai pakilo, maistas pakilo, o 
bni kaip tik turime pritarti ir'algos stovi ant vietos. Jei vie- 
jiem visais galimais būdais 
prigelbėti šią pirmą konferen
ciją atlaikyti. Ten, Ijur yra 
suaugusių organizacijose jau
nuolių, turime pasistengti juos 
pasiųsti į tą konferenciją; rei
kia prigelbėti jiėrrt ir su trans- 
portacija. šis darbas pradėtas 
tų jaunuolių, kurie lankė vasa-.
rinę mokyklą.

Kitas džiuginantis dalykas 
tas, jog LDS jaunuoliu kuopos, “elliniar nariai eina per uni- 
ir chorai yra ii^inkę skhitlin- jos viršininkų galvas?’ Mala
gai delegatų į prieškarinį kon- me miestelyje, Pricedale, eili- 
gresą. ALDLD, LDSA ir LDS; niai nariai sušaukė delegatų 
kuopos irgi turėtų imti jau
nuolių pavyzdį ir išrinkti po 
vieną ar kelis delegatus ir į 
kongresą pasiųsti. * 

Apskričių valdybų nariai 
numato reikalą, kaip tik su
grįš d. Milleris iš Sovietų Są
jungos, tai jam tuojaus suren
gti prakalbų maršrūtą, nes lie
tuvių buržuazinė spauda apsi- 
melavus apie Sovietijos darbi
ninkų badą ir net kanibaliz
mą, kurio suvis ten nėra. Drg. 
Milleris galėtų nušviesti tuos 
dalykus gyvais faktais, o jis 
iš ten tuojaus sugrįš.

Kruopos tuojaus turi rengtis 
prie vajaus. Jei sudarysime

tomis ir pakilo po kelis cen
tus algos, tai labai mažai, pa
lyginamai su pakilimu anglies 
ir kitų reikalingų daiktų, ku-* 
riuOs darbininkai turi pirktis 
savo gyvenimui.

Darbininkai Eina per Vadų 
Galvas

Vietinė spauda, (“Pitts
burgh Press“) paskelbė, kad

mitingą, šitas susirinkimas ne
buvo komunistų vadovauja
mas. Jame daug kalbėjo U. 
M. W. vadukai.
' Kaip rašo kapitalistinio 

laikraščio korespondentas, Vin 
Sweeney, tai pati padėtis pri
vertė mainierius kovoti. Eili
niai nariai pasijuto, kad jie 
yra apgauti viršininkų ir mai
nų operatorių. “Mėnesis ląi- 
ko atgal jiem buvo pažadėta 
‘tuojautinė pagelba’.“ 
ku mainieriai dirbo*, 
pildė anglies dėjimui 
Sakoma, kad anglies
kasta ir viršun iškelta apie 
10,000,000 tonų. “Mainieriai

Pirmasis šių metų išvažiavi
mas irgi davė pelno $100.00.

Šiame posėdyj dalyvavo 
draugai P. Buknys ir J. Siur- 
ba, brooklyniėčiai, kurie buvo 
atvykę į spaudos naudai pik
niką. x

Pats piknikas skirtam par- 
delei to, 

dienas 
parkas 
Tokiu 

baliaus

Pikietuotojai p e s i t r aukė. 
Tuomet mainų viršininkas su
šuko : “Išvarykite tuos valki- 
jozus iš čia!“ Tik to ir reikėjo. 
Kompanijos pasamdyti šerifai 
pradėjo sviesti ašarines (gazi- 
nes) bombas į pikietuojančius 
mainierius. Jie pasiuntė, kaip 
reporteris sako, 6 -bombas. Bet 
tik trys jų sprogo, o kitos trys 
ne. Tuomet mainieriai, kurie 
buvo pikieto eilėse, pusiau 
matanti, pritroškę sprogusių 
bombų gazu, pagriebė nespro
gusias bombas ir sviedė jas 
atgal į šerifus. Šiuo kartu jos 
sprogo. Tokiu būdu patys, sa
vo medicinos gavo paragauti 
ir šerifai.

Tyomet šerifai pasiuto. Jiem 
nepatiko jų medicina. Tokiu 
būdu jie paleido šautuvus Į 
darbą. Vietinis laikraštis, rašo :

“Pikietuotojai bėgo, o de- 
puč>ai-šerifai juos šaudė j už
pakalį.

“Vienas po kitam—15 mai
nierių griuvo pagal gelžkelio 
bėgius. Depučiai vis šaudė pas
kui juos.“

Tai ve, kokia Amerikos “de-
tik kalbėjome, sekančią dieną mokratija!“ Bėgančius darbi- 
(14 rugsėjo) išėjo streikai!-ninkus, neturinčius ginklų, be- 
virš 35,000 mainierių.

Kapitalistinė spauda rašo, 
kad tai streikas prieš operato
rius, kurie priešinasi priimti 
kodeksą. Darbinikkai pasiren
gę kovoti. Gi jų unijos išdavi
kiški vadai sėdi W
ir tariasi su valdžią.

Suorganizuota pikieto eilės, 
darbininkai kovingi. Tačiaus 
laikraštis rašo: “šautuvai, ga-
zinės bombos, šerifai—sudau-Įmu. 
žė mainierių santaiką su ope
ratoriais.“

Darbininkai jau įmato, kad 
tas kodeksas nebus darbinin
kų laimėjimu, bet pralaimėji
mu. Jame leidžiama kompa
nijai nepaisyti unijos. Roose- 
veltas ir UMW unijos vadai 
veikia išvien. Vadai pasakė, 
kad pereitas streikas buvo 
“tik šventė 
pikietuoti.“ 
ir daugelis kitų tokių ponų, 
yra ne kas daugiau, kaip tik 
Morganų, Melionų batlaižiai.

100,000 Vaiku Negalės 
Lankyti Mokyklą

taip sumažino išlaidas del 
mokyklų, jog apie 50,000 
vaikų visai neturės progos 
lankyti mokyklą. O apie 
kalėdas dar kiti 50,000 būsią

Ignition Specialist

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

Evergreen 7-1648

k e negalėjo įvykti 
kad lijo apie keturias 
ir tą pat dieną, tai 
pažliugęs vandeniu, 
būdu buvo atlaikytas
formoje piknikas Laisvės Cho
ro svetainėje. Jeigu būt iš
anksto prisirepgta atsitikime 
lietaus laikyt svetainėje balių, 
tai būtų vis vien padaryta ke-. 
lėtas desėtkų dolerių pelno. 
Dabar pasekmės bus tokios, 
jog vargiai apsimokės pada
ryti iškaščiai prisirengiant 
prie pikniko.

neįmato jokios pagelbos 
kodekso įvykinimui,“ 
“Pittsburgh Press,“

Susirinkimas, kuriame
vavo 67 lokalų delegatai—iš 
Washington, W ę stmoreland, 
Fayette, Allegheny ir Greene 
pavietų, nutarė eiti streikan.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
darbipinkai liko apgauti su 
mėlynu aru ir UMW unijos 
viršininkais. Tuo laiku, kuo
met jie suvąryti atgal darban, 
tai anglies baronai greitai pil
dė užsakymus. Paskiaus jie 
nepaisys darbininkų. Streiko 
laimėjimui proga greitai pra
eis. Tai pajutę, darbininkai 
susiprato eiti ir vėl į kovą.

* Mainieriai ir NRA /

Matomai, kad eiliniai UMW 
unijos nariai apvilti valdžios 
siūlomu planu — NRA kodek
su. Šiame susirinkime vado
vaujantis elementas reiškė) pa
sitikėjimą Rooseveltui ir Le
wiso unijai. Šio susirinkimo 
pirmininkas, Trigg, pareiškė, 
kad po jo vadovybe pasiųsta 
delegacija pas Rooseveltą del 
paskubinimo kodekso anglies 
srityje.

Kitas kalbėtojas, 
Hyne^, distrikto

William 
organizato

rius; dar reiškė pasitiksimą 
valdžiai ir Lewiso vadovauja
mai unijai. Peter Jackson pa
siūlė įnešimą, kad Washingto
ne sėdinti UMW unijos virši- 
nitfkai (Lewis ir kiti) šauktų 
visos šalies streiką. Tačiaus ji
sai pabrėžia, kad tai nebus 
streikas “prieš prezidentą 
Rooseveltą, generolą Hugh 
Johnsoną, bet tik prieš Mello- 
no-Morgano-Rockefelferio gru
pę.”

Be to, šitas vadukas b^žijo- 
si, kąd jisai “nėra sukilėlis ir 
ne radikalas.“ šie vadukai kal
bėjo už “taisykles“ it prięš 
“radikalizmą.“ Tačiaus darbi
ninkai pasiryžę kovoti. Lauko 
pusėje tūkstančiai darbininkų 
tetuks tarimo .

Budeliai Užpuolė Mainierius

Mainieriai, galima sakyti, 
tokios tragedijos nesitikėjo. 
Stebina ta tragedija kiekvieną 
darbininką,( kuris nėra klasi
niai sąmoningas. Juk tik Ru
sija buvo pagarsėjus masiniais 
darbininkų šaudymais. Vieti
nė spauda praneša,:

“Penkiolika vyrų buvo pa
šauta. Jie yra mainieriai, ku
rie dirbo H- (j. Frick Coke 
kompanijos mainoje—Gatės.“ 
Viso sužeista, pašauta apie 40 
vyrų.

“šešioliktas pašautas į ran
ką yra šerifas. Jisai buvo ap
akęs nuo ašarų bombos, kuri 
paleista į mainierius, bet ne
sprogo. Paskiaus tą bombą 
paleido mainieriai atgal į še
rifus. Tuomet ta ašarinė bom
ba sprogo.“
. Bet šerifą pašovė ne mainie
riai. Mainieriai ginklų netu
rėjo. 'Jų apsigynimas buvo tik 
akmenys ir plytgaliai. < j 

; i
Kas Pradėjo šaudymą?

• n V . , r ‘ T. '

Mainose operatoriai, mainų 
savininkai palaiko taip vadi
namą mainų sargybą. Kitaip 
sakant, tai kompanijos turi 
savo policiją ir armiją. Jie ją 
naudoja veik kieviename strei
ke. Tie “sargai“ vadinama 
“depučiais-šerifMs.“

Vietinė spauda net negalė
jo pameluoti, kad mainieriai 
kalti. Tas laikraštis sako :

“Apie po 300 mainierių su
sirinko prie kiekvienos mai
nos į pikieto eiles. Jie suda
rė ramią pikieto liniją ne ant 
kompanijos nuosavybės. '

‘^Kompanijos samdomi de- 
pi|čiai-šerįfai apsupo priekį 
Gates majinos. Jie buvo gink
luoti su Šautuvais ir gazo bom
bomis. J

“Pikietavimas buvo ramus 
tol, kol buvo bandoma per
laužti jo eiles su 100 streik 
laužiu?’

jėgius, eina paskui su ginklais 
ir šaudo! Taip buvo tik ca
ro laikais. Tačiaus dabar mes 
tai matome Sovietų Sąjungoje 
tik judžiuose. Ypač judyje: 
“Ten Days that Shook the 
World.“ ’
Ką Turi Mainieriai Veikti?

Veikiausia, mainieriai vėl 
bus apgauti. Jie dar pasiti
ki Roose velto valdžios “geru-

Jie mano, kad tik Mor
ganai, Melionai ir Rockefelle- 
riai yra toki blogi, o valdžia 
gera. Tame ir glūdi nelaimė 
mainierių ir kitų darbininkų.

Roosevelto NRA kodeksai 
jų padėtį nepataisys,. Mainie
riai turi organizuotis ir kovo
ti/ Jie gerai pasįfo'de! Gerai 
apkūlė ir kelis skebus. Tik ko
va jie ir gali laimėti. ,

Mainieriai turi organizuotis 
į' savo uniją, jie turi pašalinti 
išdavikus vadus iš esamos uni
jos. Mainieriai tįk kova gali 
išsikovoti teises streikuoti. Mai 
nieriai turi reikalauti, kad val
džia pašalintų tuos samdomus 
mušeikas. Kompanijos neturi 
turėt' teisę laikyti samdytus 
mušeikas, tuos depučius-šeri- 
fus. /

KAS BUS

“LAISVĖS”
KONCERTAS

Brooklyn^

Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
, Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo  jame fron-^ 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir- 
porČius. Dengiame stogus visokiems ’ 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kėnukų kiekvienos 
rūšies ... , .... . ..

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė“ 

išanksto tūri užsimokėti “Amtorgui“ už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti- už 
> šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
; , Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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25 Departmentštoriy 
Kriaučiai Prisidėjo 

Prie Streiko (

Drg. A. Bimba ir Kiti 
Kandidatai Kalbės

Trečiadienį Vakare

LIETUVIU DARBININKIŲ SUSIVIENIJIMO 
KUOPOMS BROOKLVNO APIELINKEJ

j ii j.';- . •: •• .......................  ”7"
ti baltuosius prieš negrus 1 ir 
tuo būdu pakenkti - didėjan
čiai vienybei tarp juodaspal- 
vių; ir baltųjų kovose už be
darbi^ ir dirbančiųjų reikalus.

<!>

<!> LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ'PERSITIKRINSIT 
i

LDSA I Apskritys šaukia 
bendrą susirinkimu šių kuopų: 
1-mos, 91-mos, 111-tos ir 132- 
ros kuopos subatoj, 30 d. rug
sėjo, “Laisvės”’ svetainėje. 
Pradžia kaip 6 vai. vakare.

Tikslas susirinkimo yra iš- 
diskusuot vienybės klausimą 
su ALDLD organizacija. Šis 
klausimas yra labai svarbus; 
turi būt gerai apdiskusuotas, 
kad būtų aišku kiekvienai na
re1, idant atėjus balsavimui

Vienybės klausimo nebūtų pai
numo, kaip turime balsuoti.

Kiekvienos augščiau minėtos 
kuopos sekretorės, būtinai iš
siųskite « atvirutes narėms, 
kvieč1ančias dalyvauti kalba
mam susirinkime todėl, kad ne 
visos narės skaito “Laisvę”, ir 
negali visos pastebėti susirin
kimo tik iš laikrašč1o.

T. Vasikoniutė.
1-mo Apskr. Sekretorė.

<♦> <♦>
ALDLD 1 Kp. Susirinkimas :

Arrferikos Lietuvių Darbi-1 
ninku Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ateinantį ketvirtadienį; ( 
rugsėjo 28 d., “Laisvės” salė
je, kampas Lorimer ir Ten. 
Eyck Št., Brooklyne. ‘ į 
. Draugaiir ;'dYaugėšt įšiš įsnL; 
sirinkimas yra tuom svarbus, 
kad . ateina vajaus mėnuo,. o 
mes tukime prie to, prisirengti.

Sykiu primename, lead dau
gelis nar 
duoklių už šiuos metus, o jau 
mėtai baigiasi. Draugai, at
eikite’ ų? pasiskubinkite užsi
mokėti.

Fin. Raštininkas,
P. VišrPauskas.

<♦>

<!>

<!> Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
, . . . > Brooklyn, N. Y.

’ > I

>

<!>

<f>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

4Drg. A. Bimba, Kompartijos 
kandidatas į augščiausią teis
mą, kalŲės šią< seredą vaka
re, masiniame susirinkime at
virame ore, ant kampo Grand 
St. Extension ir , Havemeyer 
St., Brooklyn©. . Prakalbas sa
kys ir kiti pirmaeiliai darbi
ninkų' veikėjai, komunistų 
kandidatai į įvairias valdvie- 
tes.

šaukiama didelis demons
tracinis mitingas, viena, prieš 
fašistus Vokietijos kraugerius, 
kita gi, kad išaiškinti darbi
ninkams, kaip ir už kokius 
reikalus Komunistų Partija 
kovoja šioj rinkimų kampani
joj.

Prakalbų - demonstracijos 
pradžia 8 vai. vakare.

Dauguma lietuvių darbinin- 
/kų be jokio vargo galėtų susi
rinkt į tą mitingą, nes jie čia 
arti gyvena. Todėl, draugai, 
kas tik galite, būkite mitinge, 
kuriame bus paliečiama ir aiš- 
nama tokie svarbūs klausimai.

Komisija.

NEW YORK.—Prie koštu- 
meriškų kriaučių ir bušelmanų 
streiko prisidėjo siuvėjai jau 
25-kių departmentinių krautu
vių. Streikas eina sėkmingai 
vadovystėje Adatos Darbinin
kų Industrinės Unijos.

Pasitaiko užkalbinti dauge
lį dar tebedirbahčių kriaučių 
su klausimu apie streiką. Dau
giausiai gauni atsakymą: aš 
esu gatavas eiti į streiką.

Sutinkame ir tokių, kurie 
užėmę streikuojančių darbi
ninkų vietas; ir jie atsako, 
kad norėtų eiti streikan.

Nuo rugsėjo 11 d^ iššauki
mo bušelmanų į streiką krau
tuvininkai pridėjo 10 nuošim
čių algos; bet siuvėjai dar 
tuom nepasitenkino; todėl ir 
laukė šaukimo į streiką.

Dauguma darbininkų sakė, 
kaip tik žydai užšvęs naujus 
metus, tai greitai ir streikas 
bus sulaužytas. Bet šventės 
neturi būt mums priežastis 
streiką prakišti.

Per šventes, žydams dalinai 
pasitraukus iš streiko judėji
mo, pasiliko nemaža spraga; 
bet pats dalykas susideda ve 
kaip:

Daugelis žydų yra ir dirb
tuvių savininkai; tai(jie užda
rė dirbtuves ir nuėjo į sinago
gą; bet pas juos darbininkai 

\ buvo ne visi žydai, nes strei
kuojančių didžiuma yra itd- 
lai, kurie, suprantama, nėjo į 
sinagogą; o vis dėlto ir jie ne- 

.atėjo per tas dienas į pikietų 
linijas. Mat, jiems atrodė, 
kad dirbtuvė uždaryta, tai ne
reikia pikietuoti; tat yra dide
lė klaida; tuomi kaip tik ir 
duodama bosams proga kitur 
išvežti į skebines siuvyklas su
kirpimus ir pasiūti drapanas. 
Todėl, suprantama, bosai ir 
laukė švenčių, kad.būtų gali
ma pakenkti streikui.
Jeigu po paskelbimui šio strei 

ko visi darbininkai būtų ėmę 
dalyvauti pikieto eilėse oe jo
kių išsisukinėjimų, tai galima 
sakyti, streikas jau būtų už
baigtas. O dabar tas daugelio 
darbininkų apsileidimai duoda 
progą bosams ilgiau laikytis ir 
del to streikas turi toliau nusi
tęsti.

Streikas nėra toks slaptin- 
gai-baisus dalykas, kaip dau
guma darbininkų sau įsivaiz
dina; tik reikia sutartino visų 
veikimo.

Nors abelnai po streiko pa
skelbimui ir šičia matosi daug 
kovingumo—energijos del bū
vio pagerinimo, bet atsiranda 
ir tokių, kurie labai greitai iš
sigąsta, susisarmatina, nenori 
eiti į pikietą,-
lošia svarbiausią rolę. Pikie- 
tai tai yra streiko sargai. Jie 
mato, kiek darbininkų eina 
skebauti ir gali juos pažinti iš 
veidų. Daugelis jų nėra pro
fesionališki, suŽinūs streiklau
žiai; užtat reikia prie jų eiti 
ir mandagiai kalbinti: Kodėl 
jūs einate dirbti? kodėl nepri- 
sidedate prie mūsų? Mes ko
vojame už geresnes algas ir 
už darbo valandų sutrumpini
mą.

Jeigu vieną kitą sykį taip 
juos pakalbini, tai žiūrėk, jie 
greitai ir stoja į streikierių ei
les. n

(Rytojaus numeryj t parašy
siu daugiau apie ^streiko 
eigą.

Visiem Bendro Fron
to Plačiojo Komiteto
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Komunistinės Spaudos 
Didysis Bazaras

NEW YORK. — Jau neper- 
toli septintas metinis bazaras 
komunistinių laikraščių—“Dai
ly Workerio,” “Freiheito” ir 
“Young Workero.” Jis bus 
spalio 6, 7 ir 8 d., Madison 
Square Gardene,
džiojoj svetainėj. Taigi paim
ta didesnė vieta, negu kuriam 
pirmesniam revoliucinės spau
dos bazarui.

pačioj di-

redaktorius 
“Freiheito” 
Olgin; dai- 

choras' iš

Rooseveltas Remias
McKee į Majorus

5 itaisvė Gaunama ant
Sekančių Stočjų

JOMS STOKIS
FOTOGRAFAS^

Šiuomi pranešu savo kostup&- 
riams, kad perkėliau savo stu 

naujon 
po n u m e 
512 Marion 
kampas Brdfid-,' 
way, Chaunoey, 
Street stq$s 
Brooklyn, N. Y. 
i Naujty vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

iją 
vic on, 

i uNEW YORK. — Joseph V. 
McKeę, kelis mėnesius laikinai 
majoravęs po pasitraukimui 
Džimio Walkerio, gali suga- 
dint rinkimus dabartiniam 
miesto majorui O’Brienui* Mc-% 
Kee kandidatuosiąs dabar į 
majorus, kaip bendras “šva
resnių” demokratų ir republi- 
konų kandidatas, prieš O’Brie- 
no Tammany Hall mašiną.

Pranešama, kad Roosevelto 
pašto mimsteris James A. 
Farley šiomis dienomis tik tam 
ir atvažiavęs į New Yorką, 
kad sutvarkyti McKee kandi
datūros reikalus. Atrodo, kad 
Rooseveltas su NRA oficialiai 
rems McKee. Nes O’Brien su , 
savo Tammany perdaug yra 
susipurvinę ir nusiskandaliję. 
Rooseyeltiniai stengsis, kaip 
sakoma, pastatyti tokį kandi
datą, kuris • gabiau mokėtų 
mulkinti darbininkus, negu 
0‘Brien, kuris, kaip teisingai 
“Daily Worker” sako, nemo
ka nei kalbėti nei rašyti. .

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
------

Mae Weimar, 25 metų, 138-27 
Lloyd Rd., mirė rugsėjo 24 d. 
Bus palaidota rugsėjo 27 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graboriu^ J. Garšva.

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

512 Marion St.,

ge- 
iš

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda saldainių krautuve 
roję biznio vietoje. Krautuve
fronto ir 3 kambariai gyvenimui. 
Pardavimo priežastį patyrsite ant 
vietos.

145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
(222-227)

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos

Atidarymo vakare kalbės 
“Daily Workerio” 
drg. Hathaway ir 
redaktorius M. J. 
nuos tarptautinis
1,000 dainininkų, vadovaujant 
Jacob Schaefferiui. Bus pui
kių masinių vaidinimų, kuriuos 
patieks mokiniai International 
Workers Order ir Jaunieji 
Pienieriai. šokiams grieš 
Vernon Andrades garsi negrų 
orkestrą. 4

Atidarymo vakare įžanga 
35 centai; šeštadienį ant ry
tojaus 40 Centų ir 10 c. litera
tūros fonduirj'35 centai sekma
dienį, paskutinę bazaro dieną. 
Visoms trims dienoms perkant 
sykiu tikietų—tik 60 centų 
išviso.

Organizacijos privalo parsi
traukti tikietų iš National 
Bazaar Committee, 50 East 
13th St., (Sixth Floor, New 
York City.

Bazare įvairių tautų darbi
ninkai turės savo būdeles, 
privalo padaryti

Organizacijų" 
se bei komitetų 
reikia padaryti
bazarui pagelbėti — išrinkti 
komisijas, kurios kolektuotų 
naudingus bazar.ui daiktus bei 
pinigus arba rūpintasi įsteigi
mu lietuviškos būdelės bazare.

Bazaro Komisija.

Pasinaudokite proga kolei pre
kes numažintos abelnai ant visų 
fotografijų kaip tai, vaikučių pra
dedant mokyklas, šeimynoms, ves
tuvėms ir pavienoms ypatoms.

M. KICHAS FOTOGRAFAS J 
kampas1 Union Avė.

499 fiSraąjl ,St. , , 
Brooklyn, N. Y.

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

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. .i t

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Vėl Kursto Baltuosius 
Prieš Negrus j MEDIKALIS PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKtĮ
DR. I T LU RIN

.(Buvusio asistnntų Hamburgo universiteto 
, klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmiu gydymas garankš
čiuotų kraujagyslĮų^ patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 101 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 jyto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir' 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir
“PHI egzaminavimas

šį penktadienį, rugsėjo 
d., kaip 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje,į įvyksta ben
dro fronto plačiojo komiteto 
susirinkimas. , • ' • 1
• Šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių. Nes jis yra 
paskutinis prisirępgimui{ prie 
bendro fronto konferencijos.

Delegatai, turite prisirengti 
su sumanymais konferencijai.

Taipgi, ar jau visos organi
zacijos išrinkote delegatus bū
simajai konferencijai? Jeigu 
ne, tai tuojaus pasirūpinkite.

P. Taras, 1
Bendro Fronto Sekretorius.

Tą 
ir lietuviai.

.i. , .susinnkimuo- 
posėdžiuosę 

planus, kaip

;NEW YORK., — kapitalis
tų gėltOnlapiai smarkiną bal
tųjų kiršinimą prieš negrus.

Kiek pirmiau policija buvo 
suėmus tariamą “beždžion
žmogį” negrą Alvin Alfredą, 
kuris būk- Central Parke už
puldinėjęs baltąsias moteris ir 
žaginęs jąsias. Tardyman bu
vo pašauktos kelios moteriš
kės būk tai “nukentėjusios” 
nuo jo; įtariamas negras buvo 
pastatytas su kitais jo tautos 
vyrais, ir “nukentėjusios” jo 
visai neatspėjo.

Dabar skelbiama, kad 50 
policmanų ir keliolika polici
nių radio automobilių yra su
mobilizuota gaudyt kitą neg
rą, vadinamą “gorilą-vyrą”, 
kuris trejetą moterų užpuolęs 
žaginti, o jei kuri nepasidavus, 
tai prigrąsinęs britva.-

Reikia suprasti, kad čia yra 
naujas muilo burbulas kiršin-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniikau vyrų 'ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus k»-vujo ir ilapumo

D,R. MEER
W. 44th St. ’ ’ Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki S valandai vakare

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

156

DR. ZIN3 
116 Fast 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

* , įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

O
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Kas Bus Spalio 8?

J. GARŠVA
> ■

■

<

E

pikietavimas

%.

A. Mureika.

Penktadienį 
šeštadienį

parėm, krikštynęm ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Pabrangins “Perus”

v

f £

Drg. Milleris Sugrįžta 
Iš Sovietų Sąjungos

Šiomis dienomis sugrįžta iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
d. J. P. Milleris, “Vilnies” ad
ministratorius. Brooklyniečiai, 
kaip ir visuomet, turės pirmu
tinę progą išgirsti d. Millerio 
įspūdžius. Tučtuojau , ant 
greitųjų jam yra rengiamos 
prakalbos.

Prakalbos įvyks sekmadienį, 
spalių 1 d., 1933, kaįp 7 v. v. 
“Laisves” Svetainėje. Visi 
Brooklyno lietuviai darbinin
kai kviečiami dalyvauti pra
kalbose. Drg., Milleris kalbės 
apie tai, ką jis matė ir girdė
jo Sovietų Sąjungoj ir Lietu
voj.

NEW YORK.—Buvęs Tam
many Hall valdininkas Henry 
Klein viešai dabar paskelbia, 
kad reguliariai demokratai 
politikieriai ir La Guardijos 
rėmėjai, kaip vieni, taip kiti, 
turėjo slaptus pasikalbėjnhus 
su Wall Streeto bankininkais 
ir pasižadėjo po rinkimų pa
kelti kainas važinėjimo gatve- 
kariais, “eleveįteriais” ir po
žeminiais gelžkeliais.

Aido Choras rengia koncertą 
ir šokius Labor Lyceum, Svetai
nėje, 949 Willoughby Ave., 8-tą 
d. spalio (October).

šiame koncerte dainuos miš
rus Aido Choras, vadovystėje 
V. Žuko ir atskiros grupės, kaip 
tai, Vyrų Oktetas ir Merginų 
Sekstetas. Iš Hartfordo daly
vaus O. Katkauskaife; pasižymė
jusi rddio daihinirikė., Taip pat 
dalyvJus išhiąuskaš'iš Bay
onne, N. J., N. Hodarick, L. 
Kavaliauskaitė ir V. Dilov, žy
mus rusas dainininkas; Skam
bins. Rusų Mandolinų Orkestrą, 
susidedanti iš 20 muzikantų, ir 
dainuos Bangos Choras iš Eliza
beth, N; J. i . - •

Kaip matote, Aidas duos labai, 
gerą koncertą ir atsilankiusieji 
nfesigailes, dalyvaudami šiame 
parengime. * ? ‘ ’ j

Įžangos tikietai labai žemi—• 
50c ir ?5c. šokiams grieš Wm. 
Norris ■ orkestrą—amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Įžanga 
vien tik į šokius 50 c y patai.

AidoChoras'kViečia Viįus dai
ly vauti šiame koncertą į ir pa
remti chorą. fAiansmiai>)iy mo
raliai. ..

Telephone, Evergreen 6-5310

Grabinius (Undertaker)Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
. (PETRICK) 

dantų Gydytojas 
221 South 4th Street , 

Brooklyn, N. Y. H > • ' 
X-Spindulių Diagnozą

t Gazo Anestetiku.^' 
balandos: nuo v-'rfto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; pąrsamdo au
tomobilius ir kerietas vėselijoms, 
krikštynoms' ir pasivažinėjimams 1.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

VYRAI IR MOTERIS
KURIEMS REIKALINGA

»’ / 
Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie Negalite 

•Reguliariai Užsimokėti Dentistinę Kainą, pasirinkite laiką 
, lankykite specįalėmis dienojnis:

Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare
Sekmadienį, nuo 10 vai. iš Ryto iki 1 po Pietų

DR. B. SHIFERSON
• 408 East 14th Street, Kampas 1st Avenue

New YprkiCity
Kliniko ir Dispensary Kainos:

Ekzaminacįja Veltui—Priimame Savaitines Mokestis

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P- SALLAS
(BIELftUSKAS) 
G R A B O R i V S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
MINUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

i PipMąjai pagalbai ambulansinc automobiliu, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

. PRIŽIŪRĖTI. . DUODAM' GRAXŽ|A^ VIETĄ SAVO 
1 mVlimuosius PAŠARVOTI dovanai.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATĄRNAUSIM.
' ' Niusų RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog. jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

iM 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki 7:20 raL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd SL

Ofiso valandos nuo 1 
nuo Q

NEDftLIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. ii ryto




