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Bayonne, N. J. — Ameri
can Radiator kompanijos 
astuoni šimtai darbininkų 
paskelbė streiką. Dirbtuvė 
visai uždaryta.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, lik 
Retežius, o U laimėsite 
Pasaulį!

Pretoria, South Africa. — 
Čionai orlaivio nelaimėje 
žuvo du anglai lakūnai.

Philadelphia, Pa. — East
ern kalėjime sukilo kaliniai 

** rugsėjo 26 d. Jie uždegė ma- 
trasus ir išmetė iš kamerai- 
čių į koridorius. Bet sar
gams pavyko sukilėlius nu
malšinti.

New York. — Trijų de- 
šimtų septynių didžiųjų 

• gelžkelių įplaukos per rug
pjūčio mėnesį padidėjo 109 
nuoš. Vadinasi, kapitalistai 
jau susilaukė gerlaikio.

Viena. — Austrijos val
džia suareštavo 34 viršinin
kus vokiečių Alpine Mining 
kompanijos. Kaltina juos 
veikime fašistų naudai.

Varšava. — Miestelyje 
Nowy Targ lenkai valstie
čiai bandė paliuosuoti iš ka
lėjimo savo vadus. Suva
žiavo apie tūkstantis valstie
čių. Bet bandymas' nepa
vyko. Žandarai paėmė vir
šų, vieną valstietį nužudė, o 
daugelį sužeidė.

Harbin, Mandžurija. — 
Derybos tarpe Sovietų Są
jungos ir Manchukuo del 
pardavimo Rytinio Chinų 
Gelžkelio eina- prie krizio. 
Manchukuo ir Japonija vi
saip proyoku6ja, kad tik de
rybas pakrikdžius.

BedarbisNew York.
kriaučius Hyman Furman 
po prievarta pagrobė savo 
sužiedotinę ir abudu griuvo 
po traukiniu Jerome Avenue 
subvėje. Abudu sunkiai su
žeisti.

Taip

Veja Ženotas Moteris 
Iš Federally Darbų

WASHINGTON. — 
vadinama “Nacionalė Mote
rų Partija” įteikė Rodsevel- 
tui reikalavimą, kad jis su
laikytų šalinimą iš federalių 
darbų ženotas moteris. Val
džia begailestingai atleidinė- 
janti tokias moteris iš dar
bo. '

Komunistą Kandidatas
Kalbės Per Radio

CLEVELAND, O. — Šį 
šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
5:15 vai. vakare*, įer radio 
kalbės Komunistų Partijos 
kandidatas į miesto majo
rus draugas 1.0. Ford. }{Jis 
aiškins komunistų progra
mą šiuose rinkimuose. Kal
bės per WGAR stotį.

Mainierių Eilinių Narių Konferencija

BOBTOWN, Pa.—Dešimt 
tūkstančių mainierių susi
rinko ir nubalsavo laikyti 
eilinių narių konferenciją 
Uniontown, Pa., rugsėjo 130 
d. Nepaisant policijos pri
sirengimo, apie du tūkstan
čiai mainierių buvo atvykę,
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Kubos Komunistų , 
Demonstracija

Iš Havana, Kubos, Am
erikos buržuazinių laik
raščių korespondentai su
sirūpinusiai praneša apie 
milžinišką demonstraciją, 
kurią surengė Kubos ko
munistai rugsėjo 26 d. De
monstracija buvo sureng
ta pasitikimui pelenų drg. 
Mella, kurį Meksikoje nu
žudė Machado valdžios 
agentai 1929 metais. Tūk
stančiai darbininkų susi
rinko ir šaukė, kad būtų 
įsteigta darbininkų ir val
stiečių valdžia.

DEVYNIOLIKA ŽUVO 
NUO ŽEMĖS DRE

BĖJIMO

ROMA. — Pranešama, 
kad ties Abruzzi kalnu bu
vo smarkus žemės drebėji
mas. Devyniolika žmonių 
žuvo, o šimtai paversta be
namiais.

Raudona Vėliava Virš 
Vokietijos Konsulato

CHICAGO,. III Po num. 
520 Michigan Ave., ant Vo
kietija konsulato ilanio yra 
užkabinta Hitlerio fašistinė 
vėliava. Bet Chicagos dar
bininkai fašistų vėliavą nu
plėšė ir Užkabino raudoną 
vėliavą su užraėu: “Demon
struokite prieš fašizmą ket
virtadienį, 12:30 vai. po pie
tų.” Tik už devynių valan
dų konsulas nuplėšė raudo
ną vėliavą.

Sen. McAdoo Maskvoje
MASKVA.—Orlaiviu 

nai pribuvo Jungtinių Vals
tijų senatorius McAdoo. Sa
ko, kad jo kelionė Sovietų 
Sąjungoje yra grynai jo as
meniškas dalykas ir asme
niškais sumetimais.

čio-

ATITAISYMAS KLAIDOS

“Laisvės” N228, antrame 
puslapy, straipsny “Kas Te
kę, Matyt Vokietijęj,” pali
ko klaidingai.sustatytas žo
dis, kurį dabar ištaisau. 
Penktoj eilutėj nuo str’aipš- 
hio pradžios skaitoma: pli
kęs bažagą saugojimo vie
toj,”... Ta eilutė privalo 
skaitytis šiaip: “likęs baga
žą šaūgojimo vietoj,”.

tiks-
iš West Virginijos.

Šios demonstracijos 
las buvo praplėsti mainierių 
streiką. Susirinkime buvo 
ir United Mine Worker^ of 
Amerįca vadaį, bet nė vie
nas nedrįso pasiimti balsą ir 
kalbėti. .. U ih. <

Dažų Pramonės Darbininkai Atmetė 
Federacijos Pardavingą Sutartį

PATERSON, N. J,' — šir- 
dingai reikia pasveikinti da
žų darymo darbininkus, ei
linius narius Amerikos Dar
bo Federacijos lokalo 1733, 
kurie atmetė Federacijos ly
derių padarytą pardavikiš- 
ką sutartį. Sutartis vadų 
buvo padaryta su valdžios 
agentu Moffit. Svarbu ir 
tas, kad šapų komitetai ne 
tik atmetė sutartį, bet dar 
prašalino tą komitetą, kuris 
vedė derybas su ponu Mof
fit.

Soviety Valdžia Įsakė Vokiečiams Koresponden
tams Išsikraustyti iš Sovietu Sąjungos

Hitlerio valdžia manė, kad 
jinai terorizuos Sovietų 
spaudos korespondentus Vo
kietijoj, o vokiečių spaudos 
korespondentai galės laisvai 
darbuotis Sovietų Sąjungo
je. Budelis apsiriko. Hitle
rio valdžia neįleidžia Sovie
tų laikraščių reporterių į 
Leipzig© teismą, antra, ne
senai “Izviestijų” korespop? 
dentus Hitlerio policija už
puolė ir areštavo. To užteko. 
Sovietų valdžia tuojaus įsa
kė. visiems vokiečiams ko
respondentams išsikraustyti 
iš darb. tėvynės, o savo
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IŠ ŠIAUČIU STREIKO KOVOS LAUKO
(Nuo “L.” Specialia 

Korespondento)

, BROCKTON - MONTEL
LO, Mass.—Streikas prieš 
Boot and Shoe Workers 
uniją eina pirmyn. Streikie- 
rių eilės padidėjo. Pavyko 
atkalbinti kelis nuo skebavi- 
mo. Rugsėjo 25 d. prie 
Douglas dirbtuvės pikietuo- 
tojų eilės padidėjo. Iš ry
to buvo apie 600 pikietinin- 
kų. Matėsi daug jaunimo, 
moterų ir vaikį. Skebai ei
na mažyn. Matyt ponai jau 
krapštosi pakaušiūs. Nors 
Brotherhood ‘ unija neliepė 
pikietuotij bet darbininkų 
negali sulaikyti nuo kovos 
lauko. ’ Y ?’•; ’ • ■ YYY; •

Pirmadienio rytą buvo 
apie 50 policijos—viešos ir 
slaptos; tiek pat, buvo ir va
kare. Policija prašė Bro
therhood unijos, kad padėtų 
“sainas/^kad eiliniai nariai 
neitų pikietuoti Douglas ša- 
pos. Galės, girdi, pikietuo
ti tik tam tikras išrinktas 
komitetas. Policijos virši
ninkas pradėjo bijotis dide
lės minios pikietninkų.

Kaip atrodė, šį vakarą 
(rūgs? 25) pikietininkų bu
vo labai daug, o žiūrėtojų 
dar daugiau. Kai kurie ske? 
bai labai drąsūs ir ėmė už
kabinėti pikietininkus. Ma-

Tas parodo/ kad dažų da
rytojai supranta Nacibnalės 
Audėjų Unijos politiką ir 
paskui ją sekaį nors kai ku
rie iš jų priklausOj prie Fe
deracijos unij'o.s. Pagelbą 
šitos sutarties reakcionieriai 
norėjo 'sulaužyti streiką ir 
prašalinti Nacionalę Uniją.

Audėjai ir dažų darytojai, 
budėkite! Saugokitės, kad 
Federacijos lyderiai nepa- 
krikdytų jūsų vienybės. Vi
sų unijų streikieriai, eikite 
ir kovokite iš“ vieno. 

L

korespondentus atšaukia iš 
Vokietijos.

Hitlerio ’ valdžia pamatė, 
kad perdaug toli užsimojo. 
Todėl protestuoja prieš So
vietų valdžios šitą žygį ir 
atsiprašo už užpuolimą ant 
Sovietų korespondentų Leip- 
zige. Bet d. Litvinovas, už
sienio reikalų komisaras, at
sako, kad - hitlerinėj Vokie
tijoj teroras prieš Sovietų 
spaudos -atstovus vedamas 
sistemačiai. Todėl kaltė už 
šitą įvykį puola išimtinai 
ant Vokietijos valdžios.

tydarni policijos labai daug, 
skebai drąsūs.

Atrodo, kad streikas gali 
dar ilgai tęstis ir išsivystyti 
į didelę kovą, nors, tiesa, 
unijos viršininkai to nenori. 
Bet įpykusius darbininkus 
nuo to negali sulaikyti;

Pašalpa streikieriąms yra 
teikiama, bet atrodo, kad 
dar nėra tinkamai sutvar
kyta.. Kalbama apie steigi
mą “soup kitchenV stočių — 
viena Brocktone, kita Mon-

šalna.

Pabėgo Veteranai: nuo •
Nesvietiškos/Skubos* '

DET.ROIT, Mičh.—Tokia 
baisi skubos sistema .įvesta 
į Fordo dirbtuves, jog iš vie- 
no liejyklos departmento pa- 

l. bėgo 80 darbininkų, karo 
veteranų, kurie buvo paimti 
į darbą. Senieji darbinin
kai buvo pravaryti, o nauji 
paimti. Veteranai padirbo 
kelias valandas ir trenkė 
viską į šalį. Jie pareiškė: 
Mes gyvi išlikome karo lau
ke ir nebūsime užmušti For
do dirbtuvėje, nuo skubina
mo. Negalį'aarbininkai iš
laikyti fd nesvietiško darbo< 
įtempimo. 1 1

Western Union Co.
Neperleidžia Telegramos

NEW YORK, N. Y.— 
Komunistų., Partijos kan
didatų ratifikacijos masi
nis mitingas, kuriame da- 

i lyvavo 5,000 darbininkų, 
priėmė protesto telegra
mą ir norėjo pasiųsti Vo
kietijon į Leipzig© teismą. 
Bet Western Union kom
panija atsisakė telegramą 
persiųsti. Vadinasi, Hit
lerio valdžia yra apsirūpi
nus, kad pasaulio darbi
ninkų protestai nepasiek
tų Leipzig© teismo.

LINDBERGHAS APIE
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

MASKVA. — Laikraščių 
korespondentams Lindber- 
ghas pareiškė: Sovietų Są
junga beveik tik viena šalis, 
kur žmogus gali liuosai 
vaikštinėti, n e s e k io jamas 
gauja reporterių ir paveiks
lų traukėjų.

Streikuoja Fordo 
Darbininkai

CHESTER, Pa. — Rugsė
jo 26 d. paskelbė streiką 
penki tūkstančiai Fordo 
dirbtuves darbininkų. Strei
kas iššauktas prieš algų ka
pojimą. Kompanija įvedė 
32 valandų savaitę ir pro-1 apSkričio laikyto j konferen- 
porcionaliai nukapojo algas. I cįjoj, rUgs. 24 d., tarp kitu 
Darbininkai taip staiga su-' 
streikavo, kad kompanija 
buvo sučiupta iš 
Amerikos Darbo 
jos vadai bando 
streiko vadovybę.

netyčių.
Federaci-

pasiimti

Tom Narni Laikys 
Maršrutą Amerikoje

Kadangi buvo sutrukdy
tas su gavimu leidimo iš 
Amerikos valdžios, tai ko
munistas veteranas senelis 
Tom. Mann nespės pribūti į 
prįeškarinį kęngresą, kuris 
prasidės šį penktadienį va
karę. • Bet jis vis tiek at
vyksta Amerikęn ir laikys 
prakalbų maršrutą. '
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* Nulinčiavo Negrą
OPELOUSAS,' La. — Balt- 

veidžių chuliganų gauja nu
linčiavo jaunuolį negrą 
John White. Lavonas ras
tas kulkomis suvarštytas ir 
pamestas krūmuose. Mato
mai, šerifagjtyčia jaunuolį 
atidavė^huliganams.

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas paskelbė, kad di
džiosios geležinkelių kompa
nijos dar gali gauti iš val
džios viešų darbų fondo 
$28,000,000 pirkimui reikme
nų. O kelios savaitės atgal 
Rooseveltas gelžkelių kom
panijoms davė $300,000,000.

PENKI TŪKSTANČIAI MAINIERIŲ 
MARŠAVO PRIE PLIENO DIRBTUVĖS

PITTSBURGH, Pa.—Rug
sėjo 26 d. apie penki tūks
tančiai mainierių maršavo į 
Clairton, Pa., kad išvedus į 
streiką Carnegie kompani
jos plieno darbininkus. Mat, 
šita Carnegie Steel kompa
nija ir Frick Coke kompani
ja priklauso United States 
Stęel korporacijai. O Frick 
Coke kompanijos angliaka
siai streikuoja. Jie nori iš
vesti į streiką ir Carnegie 
dirbtuvės plieno darbinin-

LUBBE PRISIPAŽĮSTA PADEGĘS TRIS NAMUS; 
FAŠISTU TEISMAS SIUNTA PRIEŠ KOMUNISTUS

LEIPZIG, Vokietija. — 
Teisme Lubbe prisipažino, 
kad jis prieš padegimą rei
chstago, dar buvo 
du namu, būtent 
miesto svetainę ir 
palocių. Jis sako, 
tai daręs vienui vienas ir 
grynais savais sumetimais, 
rfitlerio teismas vis bando 
šitą sutvėrimą primesti ko
munistams.

padegęs 
Berlyno 
kaizerio 
kad jis

Remia Jaunuoliu Delegato Pasiuntimą 
- ' r

. ■; . ,•> -i CVJ'1, ■
Drg. Wm. Mickalitis, iš

Benld, Ill., rašo: “LDS. 9-to

tarimų, užsiminta ir apie 
Nacionalio Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto pasiuntimą de
legato į Paryžiaus kongresą. 
Apskritis tam tikslui prita
rė ir nors mažai ižde pini
gų teturi, tačiaus paaukojo' 
$2 ir tarpe delegatų surink
ta $2—viso prisiunčiu $4.”

Drg. John Žilinskas, iš 
Lewiston, Me., prisiuntė $2. 
Aukos surinktos ALDLD 31 
kuopos susirinkime, laikyta
me rugs. 15 d. Aukojo se
kami draugai bei draugės: 
K. Steponaitis 35 centus, J. 
Naujokas 30 centų; po 25 
centus "aukojo J. Kropavec- 
kas, A. Laucius, F. Apšiega, 
A. Kaūlakis ir J. Žilinskas; 
A. Steponaitienė' paaukojo

' ■ .1 ; • ‘J V t * * t f < L 9 

Išrinko 5 Delegatus į Prieš 
karinį Kongresą < <

Drg. K.v R. rašo iš Read
ing, Pa., kad; mūsų darbi
ninkiškos organizacijos iš
rinko net penkis delegatus į 
prieškarinį kongresą. Rašo, 
kad iš tų delegatų net trys 
yra jaunuoliai. Reikia svei
kinti Readingo draugus ir 
drauges už šitą puikų pa- 
sidarbavimį.

Peiping. Pirmu, kartu ■<
Chinijos istorijoje Jčibnai rius, nubaustas užsimokėt 
pradėjo leisti ’moterims už- du šimtu dolerių už sulau- 
imti policistų vietas.

kus. Tai labai svarbus ir 
geras mainierių žygis.

Bet maršuotojus pasitiko 
gerai mobilizuota ir galinga 
spėka policijos, deputatų ir 
kompanijos mušeikų. Mai- 
nieriai negalėjo pasiekti sa
vo tikslo.

Mainierių streikas plečias 
į centralinę Pennsylvaniją. 
Išėjo į streiką 3,000 Indiana 
paviete ir 5,000 metė darbą 
Kišky Valley.

Fašistų teismas atėmė tei
sę draugui Dimitrovui sta
tyti klausimus. Mat, jis už- / 
protestavo prieš fašistų \ 
spaudos bjaurų iškraipymą ' 
jo liudijimų. Teisėjas rei
kalavo, kad Dimitrov staty- ! 
tų klausimus tik per advo- ’ 
katą, kurį fašistai paskyrė. \ 
Drg. Dimitrov atkirto, kad 1 , 
jis pats save gina ir kad jis 
nepasitiki fašistu advokatu.

10 centų. ; ’V
Dėkui visiems aukoto

jams.
Drg. K. Strižauskas, mūsų 

jaunuolis delegatas į Pary
žiaus prieškarinį kongresą, 
tuojaus sugrįš. Visose ko
lonijose bus rengiami lietu
vių jaunuolių masiniai susi
rinkimai. Maršrutas bus 
greitu laiku paskelbtas.

Bet, draugai, kurie dar 
nesate prisidėję prie delega
to pasiuntimo lėšų padengi
mo, prisidėkite. Žinote, kad 
mes jaunuoliai esame užsi
moję didelius darbus per šį 
veikimo sezoną. Pasidaro 
išlaidų. O mūsų įblaukos 
susideda tiktai iš paramos 
darbininkiškų organizacijų.

Nacionalis Lietuvių
Jaunuolių Komitetas, a

46 Ten Eyck įt, 
Brooklyn, N? 'if i ‘

Streiką Laimėjo, Privertė/ 
Grąžinti Darbininkus

SOUTH ST. PAUL, MinJ 
—Ąrmour kompanijos dar-/ 
bininkai sustreikavo ir pri- . 
vertė bosus priimti atgal 
darbininkus, kurie buvo 
prašalinti už veikimą unijos 
naudai. Darbininkams va
dovauja Industrinė Pakau- 
nių Darbininkų Unija.

Newark, N. J. — Tūlas 
Jacob Goldfein, kontrakto-

žymą N RA.
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APŽVALGA

Julio Mellos Pelenai Havanoje

Bet išėjo kaip tik

ALDU) ir LDSA Vienybės Klausimas

ĮDOMUMAI progra

ver

reikalavj 
Taip ir A

štai ir 
žinoma,

Ką Ukrainos Kolektyvai 
Bandys Pasiekti?

“Raudonasis Artojas” tal
pina atsišaukimą, pagamin
tą Dniepropetrovsko srities

Easton, 
Wilkes 

abi uni-
Allen-

kolei NTWU nesu 
jų pĮanais štrejko už

Mes iškeliam sekančius prak
tiškus uždavinius kolektyvų 
gamybos ir kolektyviečių gyve
nimo pagerinimui, kurie gali 
būti pilnai įgyvendinti mūsų

fetared M seeon eiaaa matter March 11, 1824, att he Post 
Brooklyn, N, Y., vadei the Act of March 3, 1879.

Todėl Machado budeliai nužudė draugą 
Nužudė Meksikos mieste.

visas'stoti už sujungimą A.L.D 
L.D. su L.DJSiA.: į viėną stip 
rią organizaciją.

J. Žebrauskas.

maistas, anksti prasidedan
ti ir kasmetiniai gimdymai, 
baisus pavergimas ir išnau
dojimas, kuriais imperialis
tiniai draskūnai slegia savo 
apiplėšiamųjų kolonijų tau
tas,—tas viskas pirmą laiko 
sendina ir marina tų tautų 
kaip moteris, taip ir vyrus.

• Verpetas.

NRA Adrfmistracija ir Bosai Yra Priver 
sti Skaitytis su National Textile 

Workers Unija

tyviecių suvažiavimas priėjo 
prie sekančių riutarimų at
eičiai:

4. Padidinti kiekvieno trak
toriaus išdirbimą nemažiau, 
kaip pusantro karto.

5. Atsiekti, darbinių gyvulių

tie ponai darė pla- 
sekmingiau streiką 

parduoti, buvo surengta galin
ga demonstracija NTWU va
dovybėje prieš pardavimą 
streiko; taipgi ir ASWU eili
niai nariai prieš savo vadų 
norą nubalsavo už streiko tęsi
mą, kol streikierių reikalavi
mai nebus išpildyti. Taipgi 
N.T.W.U. atstovai Washingto
ne užprotestavo prieš Muffet 
žygius Patersonė, nes ir NRA 
kodekse yra pasakyta,1 ka‘d 
darbininkai gali prigulėti prie 
tokios ( unijos, kokią jie Saū 
pasirenka. N.T.W.U. atstovai 
Washingtone pareikalavo, kad 
Muffet būtų atšauktas iš ko
misijos derybų delei streiko 
užbaigimo. 1 qou>.

Tad dabar yra pranešta iš 
NRA administracijos, kad jie 
atšaukia p. Muffetą iš tos ko
misijos, ir prisius jo vietoj ki
tą. Taipgi sutiko priimti ir 
NTWU atstovus į konferenci-

Kad taip yra, tai 
faktai. Visiems yra 
kad NRA admihistracija, Roo- 
sevelto išperėta, bosai ir A.F. 
of L. lyderis McMahon ir 
A.S.W.U. lyderis Shweitzer 
Washingtone sudarė planus, 
kad suvaryt darbininkus dirb
ti per 5 savaites ant $13.00 
minimum algos ir tik po 5 sa
vaičių jie padarys naują ko
deksą delei šilko pramonės 
darbininkų. Bet NTWU griež
tai atmetė tą streiko, partjąyi- 
mo planą, ir pareiškė, ;kad 
mes tol streiką neątšauksjme, 
kol streikierių 
nebus išpildyti.
U eiliniai nariai nubalsavo , už 
streiko tęsimą, kolei reikala
vimai nebus išpildyti., Tai to
dėl minimi ponai ir buvo pri
versti nusileisti NTW Unijai ir 
tartis su ja. Nes. jie gerai 
supranta, kad nežiūrint ko
kius jie planus darys streiko 
laužymui, 
tiks suA, 
baigimui, tol jiem streikas bus 
be galo sunku užbaigti, pagal

Tai didelis laimėjimas N.T. 
W.U., kad valdžia ir bosai yra 
priversti skaitytis su NTWU.

Dabar, kodėl tie ponai darė 
tokius nusileidimus? (1) Ogi 
todėl, kad N.T.W.U. kontro
liuoja “dye housių” (dažymo 
dirbtuvių) darbininkų streiką. 
(2) Nors audėjų streiką N.T. 
W.U. tiesioginiai nekontroliuo
ja, bet netiesioginiai streikie- 
riai priima N.T.W.U

Spauda praneša, kad pereitą antradienį Havanoje, Ku
boje, komunistai suruošė didžiausią demonstraciją, kokią 
tasai miestas yra matęs, pasitikimui Juliaus Mėllos pe
lenų, pargabenamų iš Meksikos.

Kas buvo ttasai Julius Mella?, *į |.h j j
Julio Antonio Mella, kaip jis vadinosi, buvo jaunas ir 

energingas Kubos darbininkų vadas, komunistaskovo
tojas prieš darbininkų mėsinėtojo Machado valdžią. Pri
verstas, pabėgti, Julio Mella 1928 m. pasitraukė į Meksi
ką jįr apsigyveno Meksikos mieste. Ten jis nenuleido 
rankų, bet atsidavusiai sekė judėjimą Kuboje ir davė 
darbininkams nurodymus, kaip vesti kovą* prieš ’ tą bu
delišką tvarką.

'Julio Mella buvo perbaisus Machados priešas, kad jį 
laikyti gyvą 
Mellą 1929 metais

Ndrs Julio Mella buvo nužudytas, tačiaus jo darbai ne
žuvo. Kubos darbininkai tęsė d. Mellos nurodymus, ko
vojo ir laimėjo. Machado tapo nuverstas. Jo vieton Ame
rikos imperialistų pasodintas De Cespedes—nuverstas. 
Kubos darbininkai žygiuoja tolyn prie nušlavimo buržua
zinio viešpatavimo.

Kaip tiktai Machado buvo nuverstas, tuojaus Kubos 
darbininkai pasiuntė savo delegaciją į Meksiką pargabe
nimui draugo Julio Antonio Mellos pelenus. Pereitą ant
radienį laivas Orizaba pargabeno delegaciją su Mellos 
pelenais.^ Negirdėtai didelė darbininkų demonstracija 
pasitiko delegaciją su ta brangia darbininkų klasei re
likvija. Pelenai, beje, buvo išstatyti Central Parke, kur 
tūkstančiai darbininkų aplankė juos ir atidavė savo pa
garbą.

Šiandien d. Mellos vardu Kuboje pavadinama laikraš
čiai lir steigiamos organizacijos. Kuomet Kubos darbinin
kai laimės (o apie tai nėra, abejonės), d. Mellos vardu 
-bus pavadinama gatvės ir miestai. Jo vardas ir darbai 
bus gerbiami, kuomet jo nužudytoj ai visuomet bus pri- 
simėnami su pikta panieka! j ■

Būtų, žinoma, klaida manyti, kad ši Havanos darbinin- (Ukrainoje) priešakinių ko 
hų demonstracija buvo suruošta tiktai tam, kad forma- lektyviečių suvažiavimo. At 
liai pagerbus Julio Mella. Pagerbimas Mellos, kaip ir 
visų „darbininkų klasės kovotojų, visųpirmiausiai reika
lauji vykinimo gyveniman jų mokymų ir darbų, kurių jie 
nėra užbaigę. Taigi ir pereitą antradienį demonstraci
joj buvo reikalaujama pasitraukti esamos valdžios; bu
vo keliama obalsiai už Kubos darbininkų ir valstiečių 
valdžią; buvo šaukiama darbininkai imti į savo rankas 
galiį ir vyti laukan J. V. imperialistus.

Daugiau. Kubos darbininkai stovi prie slenksčio visuo
tino* streiko, kuriuo darbininkai bandys priversti valdžią 
pasitraukti ir pastatyti savo klasės valdžią.

Sū tom visom kovom yra glaudžiai susijęs Kubos 
darbininkų klasės vado ir kankinio vardas—Julio Anto
nio Mella!
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sišaukimas taikomas visos 
SSSR kolektyviečiams. Jis 
prasideda:

Dar kokie nors 6-7 menes-1 
šiai atgal mūsų srities kolek
tyvai buvo labiausia atsilikę 
Sovietų Sąjungoj, žemės ūkis 
būvo didžiausioj spragoj. Ir 
štai tuo palyginamai trumpu 
laiku mes jau tvirtai užbaigėm 
su atsilikimu, didelė dauguma 
mūsų kolektyvų išėjo iš spra
gos. Dniepropetrovsko srities 
kolektyvai savo laukų derlių 
surinko beveik 2Į/2 kartų di
desnį negu pernai. Iki rug
pjūčio 28 d., suvažiavimo ati
darymo dienai, visa sritis vals
tybei grūdų pristatymo planą 
išpildė daugiau kaip du treč
dalius, o natūralinį MTS mo
kestį—pusiau. Tiktai pęr 
vieną mėnesį, nuo liepos 25 d. 
iki rugpjūčio 25 d. Dniepropet- 
rpvsko srities sovūkiai, kolek
tyvai ir pavieniai pristatė val
stybei grūdų daugiau, negti vi
soj praeitų metų grūdų paren- 
gįnfo kampanijoj.

Šitaip nurodęs laimėjimus 
ir trūkumus, kuriu pasireiš-

srityje 1934 mėtais.
1. Atsiekti 1934 metais 

griežto gyvulininkystės pakėli
mo. Iki 1934 metų pabaigos 
raguočių gyvulių skaičius mū
sų srities kolektyvuose ir pas 
kolektyviečius turi būti atsiek
tas iki 630 tūkst. galvų. O 
kiaulių ir avių skaičius turi 
būti padvigubintas. Geras ja
vų ir žolės derlius leidžia 
mums daug padaryti tvirtos 
pašaro bazės ■ sudarymui.

■2. Nė vieno kolektyviečio, 
kuris neturėty karvės! Drg. 
Stalino obalsį, kad pas kiek
vieną kolektyvietį Vutį kąrvė, 
mes turime .mūsų srityje, vo- 
dovaudamies CK ir LKT nu
tarimu pilnai įvykinti gyveni
man jau 1934 metų bėgyje. 
Dabar mūsų kolektyvuose yra 
iki 200 tūkst. neturinčių kar
vių ūkių. Iki 1934 metų pa
baigos neturi būti nė vieno ko
lektyviecio, kurįs neturėtų kar
vės ayba telyčios. .

3. Atsiekti vidutinį grūdų 
kultūrų derlių, jokiu būdu ne
mažesni kaip 75 pūdai iš hek
taro. Mes galime pilnai už
tikrinti mūsų turtingoj derlin
goj žemėj vidutiniškai 100 ir 
daugiau pūdų iŠ hektaro. Vie 
nok ateinantiems metams mes 
statome kaipo minimali užda
vinį surinkt grūdų kultūrų 
derliaus nemažiau kaip 75 pū
dus iš kiekvieno užsėto hekta-

gyvenančių, tautų mergaitės 
subręsta daug anksčiau, ne
gu šaltesniuose kraštuose 
gyvenančios. Taip va, In
dijoj, pietų Chinijoj, Arabi
joj, įvairiose Afrikos bei 
Okeanijos vietose mergaitės 
lytiniai .subręsta tarpe 9 ir 
12 metų. Taigb tokia am- 

į žiaus mergaitės jau gali būt 
motinomis. Todėl ir susi
tuokimo amžius tose šalyse 
prie tokio arikstybo subren
dimo taikomas. į Tenai vedy
bos įvyksta paprastai daly
viams turint 11-13 metų.

Tačiąus. tokis atsitikimas, 
kad ^mė,tų mergaitė pagim
dė kūdikį, net ir Indijoje 
skaitomas retenybe.

Čia galima pastebėti, kad, 
nors karštuose kraštuose 
gyvenančių tautų mergaitės 
anksti subręsta, bet jos taip
gi anksčiau ir nuvysta-nu- 
sensta. Moterys, turinčios 
25-30 metų, ten esti jau la
bai nusenusios ir nuvytu- 
sios. Žinoma, r tas. daug pri
klauso nuo sunkių gyvenimo 
aplinkybių 
giškas darbas, prasčiausias

skaičių kolektyvuose 
tūkst, galvų, tAi yra padidinti 
darbinių gyvulių skaičių 100 
tūkst.

6. Likviduoti kolektyvų sker- 
sašniūrius. Su žemės patvarky
mo betvarke, beūkiškumu ko
lektyvuose reikia ateinančiais 
metais pilnai užbaigti.

7. Atsiekti vidutiniškai visų 
pajamų kiekvienam kolektyvo 
kiemui nemažiau, kaip 2,700 ir 
darbdienio vertę vidutiniškai 
iki 3,5 rublių, šiemet viduti
nės pajamos buvo 1.600—1.700 
rublių ir darbdienio vertė 2 
rubliai.

8. Plačiai įgyvendinti elek- 
troenergijos vartojimą kolek
tyvų gamyboje. Mūsų srityje 
—elektros srityje—delei to yra 
didžiausios galimybės.

9. Iki 1934 metų mūsų sri
tyje neturi būti nė 'vieno at
siliekančio kolektyvo.

Svarbu tai, kad patys ko- 
lektyviečiai ir visi pašalie
čiai, matę ir studijavę ko
lektyviečių gyvenimą Sovie
tų Sąjungoj, pripažįsta, jog 
kolektyviškame gyvenime 
jau padarytas . persilauži
mas. Vadinasi, kolektyvie- 
čiai jau įsitikino, kad senas, 
individualistinis gyvenimas 
daugiau nebegrįžš, kad rei
kės gyventi kolektyvuose ir 
todėl reikia kuoveikiausiai 
tasai gyvenimas gerinti, bet 
nekenkti jam, kaip buvo 
daugelyj vietų daryta su
klaidintų buožių žmonių. 
Dabar visur vykdoma d. 
Stalino iškeltas obalsis: pa
daryti visus kolektyvus bol
ševikiškais, o kolektyviečius 
—pasiturinčiais.

"Ketvirtas Tautos Žodis”
Tokiu pavadinimu išėjo 

1-mas mfmeris anti-semiti- 
nwjaij<raščio Kaune. Tai 
keturių lapelių laikraštėlis, 
sakoma, išeisiąs du sykiu 
per mėnesį ir būsiąs ^lietu
vių laikraštis kovai už tau
tos gerbūvį ir ąteitį.” Re- 
daktorium-leidėju pasirašo 
Pr. Butkevičius.'

Visi laikraštėly' straips
niai ir “žinios” ir “statisti
ka” sutaisyta taip, . kad pa
kreipus skaitytoją prieš žy
dus; kad sudarius sąlygas ir 
Lietuvoj, kur žydhi turėtų 
būti smaugiami, kaip Vokie
tijoj.

Plėtojantis ekonominiam 
krizini Lietuvoj, kaip ir 
kiekvienoj šalyj, pradedama 
kelti anti-semitizmas, ta 
buržuazijos panacėja. Nea
bejotum, kad “Ketvirtas 
Tautos Žodis” susilauks ar
timų bendradarbių net iš 
“augštųjų fašistinių sferų.” 
Ypatingai toji dalis buržua
zijos, kuri nori Lietuvą ati
duoti Vokietijos globon, 
mielai susidės su šituo anti
semitiniu lapeliu.
Darbininkai, ypač kiek tiek 

sąmoningi darbininkai, tam 
viskam tik kovą tegali 
skelbti!

I I 7 Metų Motina
Vipiame Londone leidžia

mame medikaliame laikraš
tyje į (British Medical Jour
nal) J nesenai aprašyta atsi- 
tikinhaš nepaprastai anksty
bos motinystės. Tūlas ang
las 'gydytojas, gyvenantis 
Indijos mieste Delhi, aprašė 
nuotjkį, kur jam tekę būt 
priėmėju prie gimdymo. 
Gimdytoja buvus indūsė 
mergaitė, kuri pati dar tik 
aštuntus metus gyveno. Ta 
motina-mergaitė pagimdžiu
si visai normalų kūdikį, ku
ris svėrė keturis svarus ir 
tris uncijas. Gydytojas apie 
gimdytoją pastebi, jog ji
nai ‘ buvus tuo nuotikiu 
(gimdymu) labai išgąsdin
ta, b^t šiaip jokių blogų pa- 
seknįų nebuvę ir į keletą 
dienų motina visai pasvei
kusi.; Kūdikis taipgi gerai

įaugus.
■ Yra ' žinoma, jog tūlų, 
|tjrpaČ karštuose kraštuose

SUBSCRIPTION RATES:
•sited Statas aer year---------16.00 United States, six months.... 12.W

Brooklyn. N. Y., >er year....<7.08 Brooklyn^ N. Y„ six months...83.60 
foreign countries, per year...$7.00 Foreign courttrięs, six months..83.W 
Hnada and Brasil, par year. .84.0# Canada and Brazil, .six months 82.60

PATERSON, N. J.
Aną syk rašiau, kad į Pa- 

tersoną buvo atvažiavęs iš 
NRA administracijos streik
laužys Muffet ir turėjo konfe
renciją su bosais ir ASW Uni
jos lyderiais delei sudarymo 
planų, kaip sėkmingiau būtų 
galima sulaužyti Patersone 
šilko pramonės darbininkų 
streikas. Streiklaužis Muffet 
tuomet atsisakė įsileisti ko
vingos N.T.W.' Unijos atstovus, 
pareikšdamas, kdd jis negali 
tartis su N. T. W. U. todėl, 
“kad N.T.W.U. nori suardyti 
Amerikos. įstaigas.” žinoma, 
nei p. Muffet nei A. D. of L. 
lyderiai patys netiki tam, ir 
ne todėl jie neįsileido N*TWU 
atstovų. Jiem toksai pareiški
mas buvo reikalingas tik tam, 
kad jie manė sukels streikie
rių sentimentą prieš NTWU ir 
tuom atitrauks šilko pramonės 
streikierius nuo sekimo N.T. 
W.U. vadovybės. Taip jie 
manė lengvai parduot strei
ką po senosios ASW. Unijos 
vadovybe, 
atbulai.

Kuomet 
nūs, kaip

midijas, įturių bus pąreiga nuoj- 
dugniai visiems nariams bei na
rėms išaiškinti organizacijų su
jungimo naudingumą bei su
jungimo procesą taip, kad nei 
vienas narys ar narė delei to 
nepasiliktų už org. sienų. Be to, 
tokiame persiorganizavimo pe
riode yra gerų prospektų nema
žai ir naujų narių įtraukti į 
bendrą organizaciją.

Moterų Skyriai
Įvedimas abiejuose dienraš

čiuose ir būsiančiame žurnale 
moterų skyrių, atrodytų, jog iš- 
tiesų moterys turi skirtingus 
reikalus nuo darb. vyrų, o taip 
juk nėra. Moterų skyriai pilnoj 
to žodžio prasmėj, tai yra valgių 
gaminimo pamokos. Tokio sky
riaus pakanka būsiančiame žur
nale, nepaisant, kaip jis tankiai 
ar retai išeitų. Paminėjimams 
žuvusių moterų revoliucijos ko
vose, k.t., Rožės Luxemburg ar 
kitų, moterų skyriaus nereikia. 
Tokie aprašymai telpa dienraš
čiuose ir jie taip pat svarbūs 
vyrams, kaip ir moterims. 
Mums reikia bendrinti darb. 
moterų reikalus su darb. vyrų 
reikalais, o ne skirstyti. Jeigu 
moteris kartu kovoja su vyrais 
ir žūsta kovose, tai jinai užsi
pelno lygią pagarbą Auo darb. 
klasės, kaip ir vyras—be jokių 
atskirų skyrių. Tuos visus pa
skirstymus; mano manymu, rei
kia išgyvendinti, tai yra pavel
dėtas paprotys nuo buržuazijos 
moterų, kurių visi reikalai pra
sideda ir baigiasi tik įvairiuose 
Idiko praleidimo rateliuose. •

Darb. moteries yra Visai skir
tingos užduotys. Jos privalo 
bendrai su darbininkais vyrais 
lavintis, kad pažinti abelnus 
darbininkų kovos principus, 
traukti aplink juos ir kitas, ma
žiau su tuom klausimu susipa
žinusias, moteris ir kovoti petys 
petin kartu su darbininkais vy
rais. Tik po komunistine vė
liava darb. klasė ar bent dides
nė jos dąlis pilnai supras savo 
reikalus ir mesis kovon už ga
lutiną pasilidosavimą. O tatai 
buš ’ galima atsiekti tiktai bend
rinant mūsų spėkas, o ne skirs
tant. Todėl aš kviečiu visus ir

jų planą. O NTWU tol sutar
ties nedarys, kbl darbininkų 
reikalavimai nebus išpildyti.

Dabar kaip toliaus streikas 
stovi ?

i ;
* Patersone NTWU atvejų at
vejais siūlė ASWU sudaryt 
abiejų ųnijų vieną streiko ko
mitetą ir išdirbti vienodus rei
kalavimus ir už juos abiem 
ufiijom bendrai kovoti. Bet 
ASWU lyderiai-vis atmeta to
kį NTWU pasiūlymą* Bet ki
tuose miestuose, kaip 
Pa., Strausburg, Pa., 
Barre, Pa., yra sudarę 
jos bėndrą komitetą.
town, Pa., neprigulminga šil
ko darbininkų unija priėmė 
NTWU programą.

21 d..rugsėjo iš Easton, Pa., 
buvo atvykus abiejų unijų 
bendra delegacija į ASWU 
streiko komitetų susirinkimą ir 
reikalavo, kad ASWU sudary
tų su NTWU abiejų unijų 
bendrą komitetą. ASWU ly
deriam pavyko pravaryti tari
mas, kad atmest Eastono dele
gacijos reikalavimą. Bet Eas
tono delegacija pareiškė, kad 
mes Eastone sudarėm vieną 
bendrą komitetą prieš UTWU 
lyderio. Thomsono norą; taip 
mes susivienysime Eastono, 
Allentown, Strausburgo, Wil
kes Barre ir kitų miestų abie
jų unijų bendri komitetai, ir 
priversime jus priimti NTWU 
siūlomą planą. Ir taip kalbė
jo UTW Unijos atstovas.

Jis taipgi pasakė, kad, strei
ko pasisekimas priklausys nuo 
to, kiek abi unijos bendrai ko
vos. ,Tai yisai logiškas išvedi
ma^. Reikia til^ pasveikinti 
Eastono delegacijos žygius.

22-rą d. rugsėjo įvyko NTW 
U narių susirinkimas ir užgy- 
rė Eastono delegacijos daro
mus žingsnius. Taipgi dar sy
kį NTWU pasiuntė reikalavi
mą ASW Unijai delei sudary
mo bendro streiko komiteto. 
Bet ir vėl ASWU streiko ko
mitetas atmetė NTWU reika
lavimą. Ir jei streikas nebus 
pilnai laimėtas, tai atsakomy
bė puls ant ASWU lyderių.

NTWU deda visas pastan
gas, kad streikas būtų laimė
tas; o ASWU lyderiai streiką 
šabotožuoja.

ASWU eiliniai nąriai, stoki
te ant sargybos savo reikalų, 
nes jūsų lyderiai lošia strei
ko pralaimėjimo politiką!

Streikieris.

“Laisvės” No.^{02. ALPIĄ ir 
LDSA ,C. Komitetai' paskelbė 
minimų organizacijų vienijimo
si obalsį ir kviečia abiejų brg. 
narius rimtai išdiskusuoti tą 
klausimą ir su pirma d. lapkri
čio prasidės visuotinas narių 
balsavimas už ar prieš vienybę 
minėtų organizacijų.

Laiko jau neperdaugiausia li
ko, tačiaus nariai kaž kodėl ne
ima dalyyumą šio klausimo dis- 
kusavime, o tai labai svarbus 
klausimas, žinant abiejų orga
nizacijų veikimą bei tikslus, at
rodo, jog šis klausimas jau se
nai turėjo būtijšrištas, ir minė
tos organizacijos sujungtos į 
vieną stiprų kūną. Jau net 
1922 m., kuomet kilo klausi
mas apie likvidavimą LDSA, 
laikas buvo ganėtinai pribrendęs 
tatai .atlikti. Jau mūsų mote
rys tuomet buvo išgyvendinu
sios tas mintis, kad jų reikalai 
skiriasi nuo darb. vyrų reikalų, 
ir kad jos nesugebės veikti kar
tų su vyrais. Juk niekas dau- 
giaus, kaip tik jų ta. baimė, vei
kimo kartu su vyrais taip ilgai 
ir palaikė, savo atskirą organiza
ciją. šiandieną to jau nei pėd
sako neliko. ;Mūsų,, moterys 
(nors ir nedįdelę jų ęlalis) jau 
daug kuom ir vyrus pralenkė. 

>Todel šiandieną Įsųjuųgimui tų 
organizacijų į vieną, tokių sker- 
spainių nėra.

Labai abejoju, kad' bent kas 
stotų už palaikymą'atskirai šių 
organizacijų,-^-jei bėnt kas nork 
blogą velydamas abėlnam revo
liuciniam lietuvių darb. judėji
mui. . 1

Palaikymas atskirų organiza
cijų, jų Centrų ir organų, yra 
daugiaus niekas, kaip tik spėkų 
ir energijos eikvojimas. Kas 
trokšta našumo ’mūsų veikime, 
tas, nesvyruodamas, balsuos už 
vienybę. •

Kad vienybė įvyks, aš neabe
joju. Todėl kartu reikia kalbė
ti ir technikiniai susijungimo 
reikalai, šis darbas turi būti 
tinkamai1 prirengtas, ypatingai 
didesnėse kolonijose,! kur ran-> 
dasi net po kelias abiejų orga
nizacijų kuopas. Visos kuopos 
turėtų išrinkti tam tinkamas ko-

Svarbūs Susirinkiijiai
ALDLD 30 kp., rodos, jau 

trečią mėnesinį susirinkimą 
praleido; reiškia, mūsų drau
gai visai apsmuko darbininkų 
judėjime, kuomet viso pasau
lio darbininkai kovoja su iš
naudotojais.

Draugai ir draugės, dabar 
įvyks susirinkimas ateinantį 
pirmadienį, spalio-October 2 
d., 8 vai, vakare, Lietuvių Na
mo Knygyne. Ateikite visi, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

Taipgi pranešama kad Čia 
įvyks didelis visų darbinin
kiškų organizacijų rengiamas 
Chesteęyj masinis mitingas 
spalio 1 d., šį nedėldienį, 7 :30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, East 4th ir Upland St., ka
me išduos raportą iš Clevelanr 
de. įvykusios darbo unijų vie
nybės konferencijos drg. de
legatas H. Graham; taipgi 
kalbės iš Philadelphijos drg. 
N. Woods. Užtai visi zCheste- 
rio ir apielinkės lietuviai, atsi
lankykite į šį svarbų masinį 
susirinkimą.
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bininkus, kad kada įvyks bat
siuvių streikas arba ir kitose 

APLA 51'-mos kuopos laikyta- industrijose bus streikai, tai 
me susirinkime rugsėjo 3 d. neikite skebauti jr netrukdy- 
prisirengta prie vajaus; išrink- kite tiems darbininkams kovas 
ta vajininkai gavimui naujų na-juž geresnį pragyvenimą. Eiki- 
rių į Augščiausią Prieglaudą. J te kartu su tais darbininkais

Wilkes Barre, Pa.

(Teatro Pranešimai
Spalio 1 prasideda APLA 

vajus ir tęsis per tris pasta
ruosius mėnesius. Kiekviena 
kuopa privalėtų smarkiai mes
tis darbam Įstojimas pusiau 
numažintas, todėl daug lengviau

teisės prie pomirtinės. O jei
gu jis būtų apsižiūrėjęs, laiku 
susimokėjęs, mirus jametuojaus 
būtų pomirtinė išmokėta. . To
dėl reikia tuo reikalu geriau ap- 
sižiūrėt.

vajaus laiku gaut naujų narių. 
Štai kas reikėtų spalio mėhešio 
susirinkimuose aptarti:

1. Jeigu dar nėra paskirti 
Itajininkai, tai šiame susirinki
me reikia tai padaryti. Veik
liausi nariai turėtų apsiimti 
vajininkais. ’ Jie turėtų įtrauk
ti ir kitus narius prie to dar
bo.

2. Reikėtų apsvarstyt, ku
riuos lietuvius aplankyt ir pa- 
l«ilbint prie APLA prisirašyti. 
Geriausia eiti per stubas ir kal
binti kiekvieną, kuris tiktai prie 
APLA nepriguli.

3. Reikėtų apsvarstyti, ar ne
galima kurioj vietoj suorgani- 
zuot naujas kuopas. Tokių vie
tų yra nemažai, bet niekas ne

Narys,, neužsimokėjęs du mė
nesiu ir iki trečio mėnesio 15-tai 
dienai, liekasi suspenduotas ir 
tokiu būdu nustoja^ teisių prie 
pašelpos ir pomirtinės. Toksai 
narys- iv užsimokėjęs dar per 
30 dienų, esti susispendavęs, 
tiktai po 30 dienų vėl patam
pa pilnas narys. Todėl kiekvie-. 
nas narys turėtų daugiau apsi
žiūrėti. Kai tik sueina nemo
kėti du mėnesiai, tai pradžioj 
trečio mėnesio tuojaus reikia 
stengtis užsimokėti.

sirūpina ten organizuot kuopų.
i M*

4. Svarbiausia kas reikėtų 
į gana rimtai apsvarstyt, tai kaip 

daugiau jaunimo įtraukt į APL 
A laike vajaus. Reikėtų ap
tart apie organizavimą jaunuo
lių kuopų, kuriose jaunuoliai 
galėtų vesti susirinkimus ang
lų kalboj, turėti sporto ir dai
lės skyrius.

Apskričių komitetai taipgi 
turėtų turėt specialius posėdžius 
apsvarstymui, kaip tinkamiau 
pravesti vajus apskričių terito
rijose. Visiems reikia stoti 
darban. Jeigu tiktai visi tuo 
klausimu kiek nors pasirūpinsi
me, pamatysime turį geras pa
sekmes. ‘

Kuopų ir apskričių komitetai 
tuojaus turėtų pranešt Centrui 

* apie savo kuopų ir apskričių 
j planus. Reikia pranešti ir Va
li jininkų vardus. v Centras pa- 

i - skelbs organe “Laisvėj.”

7 kp. finansų sekretorius J. 
D. Sliekas jau parsitraukė ir 
įstojimo blankų. Pasirodo, kad 
7 kuopoj rūpinamasi vajaus rei
kalais.

Taip pat padarė 14 kp. fi
nansų sekretorius Geo. Urbonas 

t ir 58 kp. finansų sekretorė S. 
Rainard. 58 kuopa pereitam 
vajuj, taipgi ir pirmiau, yra 
gerai pasidarbavus. Manome, 
jogei ir dabar nepasiduos ir di
desnėms kuopoms.

Drg. Geo. Urbonas, kaipo Pir
mo Apskričio Komiteto narys, 
turėtų taipgi pasirūpinti ir Ap
skričio ribose padirbėti.

lių susirinko. Draugai sako, 
kad daugelis jaunuolių naktimis 
čia dirba, kiti kitais reikalais 
buvo užimti, todėl negalėjo at
eiti susirinkiman.

Centro sekr. J. Gasiunui pla
čiau paaiškinus apie reikalin
gumą organizuoti APLA jau
nuolių kuopą, visi sutiko, kad 
čia galima lengvai suorganizuo
ti. Tiktai reikia šaukti susirin
kimus nedėldieniuose, kuomet 
jaunuoliai nedirba. šeši jau
nuoliai jau priguli prie APLA 
.55 kuopos. Jie pereina į nau
ją jaunuolių kuopą. Keletas 
kitų prisirašo prie APLA.

Jaunuolės Alice Karčinskiutė 
ir Eva Pikuniutė apsiėfnė būti 
organizatorėms ir sušaukti di
delį jaunuolių susirinkimą spa
lio 1 d. Apart susirinkimo dar 
bus ir jaunuolių šokis. Pitts- 
burghiečiai žadėjo atvykti su 
muzika ir bendrai dalyvauti su
tvėrime kuopos.

Todėl visi turi žinot, kad 
jaunuolių susirinkimas ir šokis 
įvyks spalio 1 d., pas dd. Ya- 
navičius, 40 McAdam Ave. Pra
sidės lygiai 5 vai. vakare. Tė
vai kviečiami paraginti savo 
vaikus dalyvauti tame susirin
kime. Visiems reikia darbuo- %
tis, kad jis būtų sėkmingas.

i Svečius.

Nutarta vajaus laike neimti į . 
kuopą jokio įstojimo mokesčio;' 
į Centrą—taipgi tik pusė įsto
jimo.

Taigi labai pigus įsirašymas, 
į APLA.

Kurie draugai norėtų prisira
šyti prie šios pašalpinės orga
nizacijos, tai sekantis kuopos 
susirinkimas įvyks 1 d. spalio, 
nedėlioj, 10 vai. iš ryto po num. 
325 East Market St., Wilkes 
Barre.

Užrašų .Raštininkas,;
Ray. Jarvis.

Nanticoke, Pa.
APLA 16 kp. susirinkimas 

turėjo įvykt rugsėjo 10 d., bet 
neįvyko, kaip kad ir du pir
mesni susirinkimai neįvyko.

Draugai, po spykyzes landžio
dami, tikslo neatsieksime, ypa
tingai šiuo momentu, kai įstoji
mas į šią organizaciją yra nu
pigintas iki pusės kainos.

Geriau visi ateikite į sekantį 
susirinkimą, kuris įvyks spalio 
(October) 8 d., Hose House 
svetainėje; ten galėsime geriau 
dalykus aptarti ir pasvarstyti, 
ar verta mums šią kuopą palai
kyt ar persikelti į kitą kuopą, 
kuri reguliariai laiko susirinki
mus.

J. K.
Kp. Pirmininkas.

pikietuoti rr padėkite jiem ko
vą laimėti. O kurie batsiu
viai, tai yra kviečiami prisira
šyti prie unijos. Unijos adre
sas yra sekamas: 350 Dundas 
St., W. Toronto.

J. W.

NEW HAVEN, CONN.
Delegatai į Prieškarinį 

Kongresą
Lietuvių darbininkiškos or

ganizacijos irgi t išrinko dele
gatus į prieškarinį Jungtinių 
Valstijų kongresą, kuris įvyks
ta New Yorke.

Delegatais išrinkta du drau
gai: D. J. Didžiūnas ir jau
nuolis D. B. Medelis.

B. Medelienė,
Komisijos Narė.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios Diskusijos Delei 

Mėlyno Aro
ALDLD 10 kuopa nutarė 

rengti diskusijas delei dema
gogiško NRA. Ta paukščio 
sensacija mulkina ypatingai 
darbininkų klasę, suturi nuo 
besivystančios kovos prieš ba
dą; prižadais bando padaryti 
darbininkus lojaliais prie ren
giamo karo. Ekonominis kri- 
zis purto valdančią klasę; ji

Pirmiaus buvo pranešta, jo- 
gei rugpjūčio mėnesio mokėji
muose buvo 28 išmokėjimai už 
$731.70, paliko nemokėta 41 na
riui—viso $2,044,51. Rugsėjo 
17 išmokėta 30 narių $679.66. 
Paliko nemokėta 32 viso $1,- 
481.19. Vadinasi, virš $500 su- 

'W simažino išmokėjimas. Tai ge
ras apsireiškimas. Jeigu taip 

m eis ir toliau, tai pašelpos fon
das greitai susibalansuos, ir ta
da nebebus jokių nesmagumų su 
pašelpų išmokėjimais.

Centras griežtai nūsistatęs 
iki sausio 1/ 1934, visiems pil
nai išmokėti. Taip ir bus pa
daryta. Todėl jeigu kuris drau

51 kuopos finatisų sekretorius 
d. P. Maslaveskas praneša, jo
gei kuopa išrinko organizato
rius, vajininkus ir koresponden
tą. Visį pasiryžę dirbti smar
kiai. 'Į’ai geros naujienos. Tik
tai reikią smarkiai padirbėt.

Kuopą turi labai rimtai ap
tart apie organizavimą jaunuo
lių kuopos. Wilkes Barre gali
mą viena jaunuolių kuopa suor
ganizuoti, jei tiktai tuo reikalu 
būtų daugiau pasirūpinta.

* -
26 kuopos finansų sekretorius 

d. ?J. Šerys klausia, ar • reikia 
naujo pomirtinė^ paliūdijimo, 
kuomet narys nebemoka į pa
šelpos fondą ir pasilieka tiktai 
ant pomirtinės.

Tokiame atsitikime pomirti
nės paliudijimas nereikia mai
nyti, nes tasai paliudijimas at
sako tiktai už pomirtinę ir nie
ko bendro neturi su pašelpa. 
Tiktai keičiant pomirtinės laips
nius arba mainant pašelpgavius 
reikia pomirtinės paliudijimai 
sykiu irgi mainyti.

APLA Centro Sekretorius,
J. Gasiunas.

Toronto Batsiuviai Organizuojasi

gas ir negauna taip greit pa- 
^šelpos arba, gauna tiktai dalį, 

neturėtų tuo dalyku rūpintis, 
nes Centras rūpinasi, kad kiek
vienas sergantis, kuriam tiktai 
priguli pašelpa, turi kaip gali
ma greičiau tą pašelpą gauti.

Kuo reikia daugiau rūpintis, 
tai atydžiai prižiūrėti ligonius, 
kad tiktai tie pašelpą gautų, 
kuriems ištikrųjų priklauso. 
Taipgi reikia žiūrėt, kad nariai 
laiku mokestis mokėtų, mažiau 
užsitrauktų nemokėtų. Sekre
toriai visada turi pasiųst para
ginimus tiems nariams, kurie 
nemokėję už praeitus du mėne
sius.

Susispendavimas delei 
nesusimokėjimo duoklių yra la
bai • pavojingas patiems na
riams. Kaipo pavyzdį, čia ga
liu pažymėti, jogei prieš save 

V turiu išpildytą blanką reikalau
jant pomirtinės. Mirė narys 
pilnai pasimokėjęs duokles. Bet 
prieš mirtį jisai buvo tris mė
nesius nesusimokėjęs duoklių ir 
tiktai ketvirtam mėnesy susi
mokėjo. Vadinasi, kuomet 
duokles mokėjo, jau buvo susis- 
pendavęs ir po mokėjimo dar 
30 dienų liko susispendavęs. 
Suprantama, toks draugas mi
ręs laike 30 dienų jau neturi

laiku

Antros Kuopos Teisinas 
Atidėtas

McKEES ROCKS, Pa^-APL 
A 2-ros kuopos teismas turėjo 
prasidėt rugsėjo 19, bet paga
lios atidėta ant neriboto laiko. 
Teisėjas verčia abi puses prie 
susitaikymo ir užbaigimo visų 
kįvirčių. Jisai, net siūlo tam tik
rą planą, ant kurio esą galima 
susitaikyti. >

Kiek teko patirti, abi puses 
rimtai svaršto susitaikymo klau
simą. Iš skundėjų pusės, ta-' 
čiaus, matosi labai didelio už
sispyrimo. Nežinia, todėl, ar 
galimA bus prieiti gražiuoju 
prie susitaikymo.
. Iš APLA 2 kuopos ir Centro 
Komitete pusės pasirodė didelio 
nusileidimo ir noro kaip nors 
prieiti prie susitaikymo. Jeigu 
iš skundėjų pusės tas pats būtų 
daroma, ąišku, senąi būtų Apei
ta visi nesusipratimai ir prieita 
prie susitaikymo.

Rep.

Washingtone Organizuojama 
Jaunuolių Kuopa

WASHINGTON, Pa. — Rug- 
sėjo 20 buvo šauktas jaunuolių 
susirinkimas.

TORONTO, Ont. — Dar tik 
kokios keturios savaitės laiko 
atgal, kada keletas darbinin
kų, batsiuvių, kreipėsi prie W 
UL, kad ši padėtų, jiems 'susi
organizuoti, nes mokesnis kai- 
kuriose dirbtuvėse yra taip ma 
žaš, kad nedirbančiam toj in
dustrijoj sunku ir įsivaizduoti. 
WUL tuojaus ėmėsi už darbo 
ir prasidėjo organizavimas 
Boot and Shoe' Workers In
dustrial Union.

Tuojau buvo sušauktas pir
mas susirinkimas, į kurį jau 
atsilankė keletas desėtkų dar
bininkų iš kelėtos dirbtuvių. 
Apkalbėta ir nutarta, kad turi 
būti organizuojamos visos bat
siuvių dirbtuvės. Kuomet pra
sidės rudens sezonas, kad ga
lima būtų sulaikyti tolimesnį 
algų kapojimą ir pareikalauti 
algų pakėlimo.

Kitas susirinkimas įvyko 6 
rugsėjo, į kurį jau atsilankė 
apie 150 batsiuvių. Drg. Min
ster, organizatorius WUL To
ronto distrikto, atidarė susi
rinkimą ir pakalbėjo keletą 
minučių apie tos organizacijos 
nuveiktus darbus organizavi
me darbininkų, čia jis paro
dė, kad pereitais metais Ka
nadoj įvyko virš 180 streikų, 
iš tų streikų 150 buvo vado
vybėje WUL ir laimėta virš 
130. Tokiu būdu jisai (Min
ster) aiškiai parodė, kaip yra 
klaidinga teorija reformistinių 
unijų vadų, kad krizio, laikais 
streikai negalima išlošti.

Toliaus kalbėjo du mainie- 
riai, kurie tuo sykių buvo at
važiavę iš Nova ’Škotijos mai
nų srities dalyvauti Workers 
Unity League konvencijoj, ku
ri buvo laikyta Toronte. Pir
mas kalbėjo Stuart, paskiaus 
Sam Scarlett, kuris nesenai 
išėjo iš kalėjimo, atsėdėjęs vie
nus metus už vadovavimą mai- 
nierių streiko Estevane. Abu 
kalbėtojai nušvietė mainįerių 
padėtį ir ją kovas su bosais, 
taip pat ir su vadais UMWA, 
kuri kelis sykius mainierius 
norėjo priversti priimti algų 
kapojimą, bet' mainieriai pasi
priešino ir laimėjo, suorgani
zuodami naują.uniją po vado
vybe WUL.

Taip pat kalbėtojai ragino
batsiuvius organizuotis po va- 

Nedaug. jaunuo- dovybe WUL (Darbin. Vieny-

bės Lyga) ir kovoti už geres
nį atlyginimą ir1 trumpesnes 
darbo valandas.

Čia pat ant vietos prisirašę 
prie lunijoS ;apiįe 30' darbinin
kų. »

Atsibuvusiame susirinkime, 
13 d. rugsėjb, raportuota, kad 
jau unijoj yra prisirašę netoli 
šimto narių ir jau aštuonios 
dirbtuvės, organizuojama. Iš
rinktas komitetas iš 25 narių 
vedimui organizavimo darbo 
pirmyn. Taip pat raportuota, 
kad buvęs streikas Rosenstei- 
no dirbtuvėj (ant Front St.) 
laimėtas. Darbininkai grįžo į 
darbą. Laimėjimas sekamas: 
Pirmiau kai kurie darbininkąi 
uždirbdavo po 5-6 dolerius sa
vaitėj, o dabar mažiausia al
ga turi būti 10 dolerių. Taip
gi pripažinta dirbtuvės komi
tetas ir teisė organizuotis.

Šiame susirinkime pranešta, 
kad Colonial Manufacturers 
dirbtuvėj formanas norėjo iš
varyti vieną darbininkę iš dar
bo už tai, kad organizavo ki
tas darbininkes į uniją. Bet 
;tas formanui neišdegė, nes tuo 
jaus visi ■ “kateriai” ir “opera
toriai” sustabdė mašinas ’ir pa
reikalavo grąžinti tą darbinin
kę į darbą. Po 15 minučių, 
darbininkė tapo grąžinta į dar 
bą. Tas, matyti, labai paveikė 
į darbininkus, nes po 2 dienų 
įvyko tos dirbtuvės susirinki
mas, į kurį veik visi darbinin
kai atėjo ir prisirišę prie uni- 

ijos.
‘ Dabar, kaip teko sužinoti, 
ta dirbtuvė yra organizuota 
95 nuošimčiais, šitoj dirbtu
vėj dirba virš 100 darbinin
kų, išnaudojimas čia yra neiš
pasakytas. Teko girdėti, kad 
daug darbininkų neuždirbi 
nei 5 dolerių į savaitę, šita 
dirbtuvė yra veik viena iš di
džiausių tos rūšies dirbtuvių 
Toronte. Tas yra svarbu, kad 
ji jau organizuota, nes, kaip 
numatoma, tai šį rudenį bus 
visų .batsiuvių generalis strei
kas. , /
Atsišaukimas į Toronto Lietu

vius Darbininkus
Kadangi jau kelinti metai, 

kaip Toronte lietuviai yra at
sižymėję streikų laužymu ir 
skebavimu, todėl aš atsišaukiu 
į visus Toronto lietuvius dar-

bijosi darbininkų kovingumo. 
Išnaudojimo ir pelno sistema 
negali sulopyti žlungantį kapi
talizmą. Jokis vanagas, jokia 
kiaulė negali paleisti fabrikus 
ir visą kapitalistinės sistemos 
gamybą be pelno. Dabartinė 
technika' pralenkė žmogaus 
jėgą buržuazinėj “tvarkoj.’’ 
Mašinos gamina reikmenis rie 
žmogaus gyvenimui, bet par- 
dayimhi. 1 Tačiaus darbininkų 
klasė, neturėdama darbo, pi
nigų, negali įsigyti savo gami
nių, nes jie naudojami bei lai
komi tik kapitalistų pelnui.

NRA yra planas, kaip su
laikyti darbininkus nuo to, ko 
kapitalistų klasė savais žadė
jimais negali duoti.

Šiuo klausimu yra rengiamos 
diskusijos ateinantį sekmadie
nį, 1 d. spalio, 995, N. 5th St., 
2-rą vai. 'po pietų.

Vasaros sezonas jau pasi
baigė; rudens sezonas prasi
dėjo,. Visi plačiai susirinkite 
į šias diskusijas.

Pinigai nupuolė, maistas pa
brango, algos dar labiau susi
traukė. Streikai vystosi delei 
tų priežasčių. Tos bėdos vi
sus darbininkus paliečia; todėl 
ir diskusuokim, kodėl kapita
lo tarnai pakišo NRA.

ALDLD 10 Kp. Komitetas.

Mainieriu Nelaimes
Užtroško Bedarbis

BRANCHDALE, Pa. Bedar
bis J. A. McNamara išsikasė 
54 pėdų skylę ir kirto anglį 
pardavimui (bootleg coal) su 
tikslu, kad pasidarius pinigų 
šiek tiek pragyvenimui, nes 
tik $1.50 į savaitę tegavo!

Iš, vakaro jis dinamitu pa
šovė anglį; o iš ryto nusileido 
iškasti ją, bet dujų ten būta; 
sušuko jisai sąvo bendradar* 
biui, kad trauktų jį laukan. Jo 
draugas nuleido virvę žemyn; 
McNamara įsįkabino į ją ir 
buvo traukiamas laukan; ta
čiaus prikvėpavus dujų, ap
silpo jam rankos; pasileido ir 
nelaimingas nukrito į dujas 
atgal. A. Messoras nusileido 
į skylę pagelbai, bet dujų ga
vęs vos pusgyvis augštyn iški
lo. ’ »•

Pakol, apsaugos prietaisai 
gauta, užtruko valanda ir pu
sė; McNamaros tik lavoną iš
traukė.

I)

Phone, EVergreen 8-9130

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gęvąį atlieka sekamus darbus..

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAI:
O. KATKAUSKAITĖ, pasižymėjus radio dainininke, 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 Kavalkų Orkestrą

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

UŽGRIUVO BEDARBĮ
MINERSVILLE, Pa, — Be

darbis J. Zugie kasė anglį se
nuose išdirbiniuose. Rugį). 18 
d., 1:30 vai. po pietų, beli
pant jam augštyn vandenį at
sigerti, netoli viršaus žfemė jį 
apgriuvo. Draugai tuojaus 
nuo galvos jam žemę atkasė, 
bet iki galutinai jį iš žemės 
ištraukė, užtruko iki 9 vai. 
vakaro. Nelaimingas visą lai
ką dejavo ir šaukė pagelbos, 
nes jo lytinės liaukos ‘ buvo 
prie laipto prispaustos 'ir be
traukiant jį laukan* trinamos.

Trečias Puslapis
\ t J » J - *i r Po ilgų kančių nuvežtas į 

Pottsville ligoninę, ant ryto
jais mirė. • ' 1

‘Zugie buvo lenkų kilmės at
ėjūnas, virš 50 metų amžiaus 
Pajiko moterį ir kelis vaikus.

Darbo netekus, šerifas par
davė jo namelį. Į<it<jj vietoj 
advokatas grasino išvaryti iš 
po pastogės už rendos negalė- ‘ 
jimą užsimokėti. Pašalpos jis . 
negavo, nes sūnus šiek tiek 
dirbo, vos save išsimaitinda
mas. Zugie ir jo moteris pri
gulėjo prie Bedarbių Tarybos.'

Arminas

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptiekorins Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. ( ,

Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Bidavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

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

Evergreen 7-1643

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Ignition

WOLF AUTO REPAIRS

KŪNCRETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO CHORAS

Durys Atdaros 3 vai. po Pietų Programa 4 vai.

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

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

Dilovas, garsusis rusų basas



kitas poetas

GIESMĖS APIE MARNASTIS SVIETO
III .

visur kalba apie

NEVOK

PRANEŠIMAI |IŠ KITUR

kurį

apkalbėti.

t*,... .

jau visiems yra žinopia iš praeities 
Aido Choro piknikai visuomet būna 
linksmi, tai nepraleiskite šios pro
gos, bet atsilankykite visi.

Kviečia visus ir visas
Bendras Komitetas. 

( > (229-230)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį October 2 d.; 
7:30 vai. vakare. Liet. Taut. Namo 
mažuose kambariuose. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, nes yra Jabai 
ąvarbių reikalų;, kaip tai “Laisvės” 
vajus ir kiti svarbūs reikalai turi 
būti

Laikraštyje “Kuntaplis” 
štai kokią “giesmę” gieda:

poeto eilės laikraštyje “Sekmadie-

Ketvirtas Puslapis

ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
• Rašo P. š. ■ ~

(Tąsa)

Valdininkai Vagia Valstybes Pinigus
Šiais metais ypač kaip kokis “amaras” 

užpuolė Lietuvos įstaigas—pinigų vogimas. 
Seniau apvogdavo ir pabėgdavo tik smul
kesnių įmonių kasininkai bei kiti valdinin
kai, kaip tai: provincijų kooperatinių krau
tuvių, bankelių, pieninių ir tt. Apie mažus 
vogimus žmonės greit užmiršdavo, nes tai 
fyuvo visai paprastas apsireiškimas Lie
tuvoj. Laikraščiai pagarsindavo, kad to
kios ir tokios įstaigos valdininkai (ar ;vąl- 
dininkas išeikvojo daug pinigų ir dingo, 
arba tapo areštuotas ir patrauktas1 atsa
komybėn. Tuomi viskas ir užsibaigdavo. 
•į Bet šiais metais pradėjo apvoginėt jau 
didžiąsias valdiškas įstaigas. Daug kalbų 
jukelė apvogimas Kauno miesto savival
dybės kasos rotušėje. Išsyk buvo paskelb
ta, jog pavogta virš 100,000 litų, miesto 
darbininkų algos; vėliau, kad 80,000 litų. 
Pinigai dingo iš saugiosios spintos, kurią 
galėjo atidaryti tik kasierius ir vienas sek
retorius. Baisus sujudimas; kiekvienas 
kalba savaip. Kasierius—ištikimas žmo
gus, argi jis vogtų? Sargas niekad toli ne
atsitraukdavo nuo “seifo.” Kaip tie pini
gai galėjo dingt. Na, galų gale, apkaltina 
kasininką, nors tas baisiausiai kryžiavo j a- 
si, kad nevogė.

Praėjus kiek laiko, kita stambi vagystė: 
Kauno generaliam pašte išvogta taupomo
ji kasa; kasos vedėjas dingęs. Išsyk pa
skelbta, kad pavogta net milionas litų! Pas
kiau kiekvieną kartą pinigų sumą mažino 
ir mažino iki kokių 50 tūkstančių litų. Ke
lis kartus buvo paskelbta vis skirtinga sų- 
Jna pavogtų pinigų; mat, švelnina skanda
lą, kad sumažini žmonių neapykantą ir ne
pasitikėjimą valdininkais.

Paskiau iškilo aikštėn keletas mažesnių 
tagysčių valdiškose įstaigose. Tuo laiku 
nuvažiavus Kaunan, kur tik užeisi: val- 
gyklon, kliuban, pirtiji,—visur kalba apie 
■yaldininkų apsivogimuš. ’kaltina augštuo- 
šius valdininkus, kad tie, būdami stambiais 
dvarininkais ir, žinoma, lenkomahais, į val
diškas atsakomingas vietas1 pritupdydavo 
gavo kolegų, kurie tik ir laukia progos pasi
grobt iždus ir smukt Lenkijon. Kiti ir patį 
Smetoną kaltina už tai. Laikraščiuose ne
užteko paprastų rašinių apie vagystes, bet 
jau net poetai pradėjo eilėmis rašyt. Štai 
vieno 
nis”:

Ten vagis lyg užprašytas 
Pamatus jau kasa—
Jei plėšikas neateina, 
Patys pamėgina... 
Pinigus čia pat išmaino, 
Mauna pas kaimyną—
Žmogus prie kasos tarnauja, 
Veda sau balansus.
Vakare sau girtuokliauja, 
Lošia proferansus.
Čia pat kyla įtarimas, 
Kad plačiai gyveno— 

•Tat šios kortos ir gėrimas 
Pradeda romaną—
Kur nežiūri, visur bylos, ’ 
Bylos už vagystes. * 
O jie statosi sau vilas
Iš tos ^žulikystės...
Čia plėšimas, ten afera, 
Gėdina per jėgą—
Vieną—antrą gal nutvėrė, 
O dešimts pabėgo—
Jei kasa dar litų turi — 
Aišku, bus vagystė;
Jei vagis į ją nežiūri— 
Apvogs mašinistė...
Čia valiuta, ten valiuta— 
Stačiai maišo protą— 

? Kad tik po ranka pakliūtų
Niekas nežiopsotų. į .

Sako, mūsų Lietuvoje 
Jau žmonių nebėra; 
Sako, kur nekelsi koją, 
Pinigų afera—
Vagia vienas, antras ima, 
Plėšia trečias, šeštaš... 
Nukentė nuo to vogimo 
Radio ir paštas—
Vykit, vykit! Šitas, šitas! 
Išplėšė jis kasą!

j SO. BOSTON, MASS.
į 'Lietuvių Amerikos Piliečių Klįu- 
bąs rengia pirmą šio sezono įvairų 
vakarą. • Nedėlioję (Oct.) Spalio 1 
d? 8 vai. vakare. Prie visų pamargi
nimų bus ir vakarienė. Visus kvie
čiam atsilankyti. 4 • •*

Įžanga 40 centų.
Komisija.

. (22^-230)

DETROIT, MICH.
Paskutinis didelis piknikas, 

rengia Aido Choras, nedėlioję, 1 die- 
Hą spalio (Oct.), 1933; Beechnut 
Grove (Sainaono Darže) Middle Belt 
Road (Tarpe Ecorse ir Michigan 
fcd.) Pradžia 12 vai. dieną; šokiai 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Įžanga 
Į5 centų ypatai. Prie įžangos tikie- 
to bus duota žąsis del laimėjimo. 
Gerbiamieji draugai ir draugės:
• AMo Choras baigiant sezoną ren
gia didelį ir gražų pikniką del pasi
linksminimo visų. Bus visokių įvai
rių pamarginimų ir kontestų, kaip 
tai: virvės traukimas tarpe Laisvės 
Choro ir Aido Choro. Bug visokių 
gardžių užkandžių ir gėrimų.—Kaip

Lietuva tėvyne, šalele gimtoji, 
Šiandieną džiaugiesi, juokiesi, kvatoji, 
Ir ko nesijuokti ir ko nekvatoti, 
Jei esam visokiais dalykais bagoti.;

Varpam atgimimo tėvynėj nutilus, 
Viena paskui antrą mus užgulė bylos, 
Penkiolika metų kaip sapnas prabėgo, 
O šimtas su viršum su litais išbėgo.

Išsinešė kasą, ten kitką nudžiovė, 
Tokia mūsų laimė, tokia jau gerovė, 
Kits taip susitvarkė, kad čiupęs skatiko 
Švarus ir garbingas per amžius paliko.

Atsimenam bylas ir saldžias ir riebias, 
Ne vienas iš ponų nemaža nugriebęs, 
Dabar jei į kasą žmogus atsisėdo, 
Rytoj su tuo tipu bus vėl nauja bėda.

Vergijoj gyvenę, nagaikos išdirbti, 
Nenorime nieko tėvynėj bedirbti, 
Visi mes pamilom be darbo, už dyką 
Paimti iš iždo valstybės skatiką.

O kas mūsų laukia ir kur benueisime, 
Jei dienas prasėdim apygardos teisme, 
Jei metais mes šalam už grotų ir 

štangų—
Kažin ar numirę mes gausime dangų?

(Tąsa bus.)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA U-tos kuoos susirinkimas 

įvyks 2-rą d. October, 995 N. 5th 
St. Phila., Pa. 8 vai. vakare.

Visos draugės stengkitės dalyvauti 
šiame susirinkime.

Apart svarbių .org. reikalų išgirsi
te ‘ žvarbų raportą delegatės drg. A. 
Gidviliūtės jaunuolės, kuri atstovavo 
LDSA U-tą .kuopą prieškariniame 
kongrese New Yorke.

Kuopos Valdyba.
(229-230)

BAYONNE, N. J.
Vietinis vienetas rengia vakarienę 

su programa paminėjimui Komunistų 
Partijos 14 metų sukaktuvių. <■'Po‘va
karienei bus šokiai prie geros Gurs
kio orkestros nedėlioję, 1 spaljo-Qct.; 
pradžia 7:30 vai. vakare, 10 W. 22 
St., Bayonne, N. Y. Skaitlingai atsi
lankykite smagiai (laiką praleisite ir 
sykiu paremsite kuopą.

įžanga 50 centų ypatai.'
Kyįečia Rengėjai.
(229-280)

CLEVELAND, OHIO
Antra protesto demonstracija įvyks 

28 rugsėjo, tai yra sekantį ketvergą, 
2 vai. po pietų, ant Public Square, 
rehgia TDA su parama visų darb. 
organizacijų. Bus protestuojama 
prieš Hitlerio pastangas nužudyti 4 
komunistus, , darbininkų klasės vadus. 
Kartu protestas bus prieš miesto ma
jorą Millerį, kuris kooperuoja su Vo
kietijos atstovais. ;Kiekvįeno darbi
ninko būtina pareiga dalyvauti šiose 
prakalbose.. ' ,

(229-230)

Shimkus.
DETROIT,’MICH.

LDS 86 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 1 d., kaip 2-ra 
vai. po pietų, 1035 Caniff, artį Oak
land. Visi ųarjal malonėkite būti, 
laiku, taipgi gtengkitės užsimokėti 
duokles, kurių yrą užsilikę.

A; Varaneckienė, Firi. Sekr 
(228-229)

(■■■■■■II

: e k tot

BROOKLYN LABOR LYCEUM

HARTFORD, CONN.

čių

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

Komitetas.
(228-230)

J. ž. 
(229-230)

Rusijos Istorija. Paukš ė 
Labai naudinga.

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

Visos už $L00

Aliejus.
ta.

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros1 pdpieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Sallis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
liy ąlleys.
> KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

ALDU) Skelbia Knygą Išpardavimą
Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės. 

: Turime sekamų knygų išpardavimui:

prasideda, yrą mūsų kp. kvota
15 najų narių į Literatūros Draugiją. 

Draugiškai, '
Seįcr. G. A. Janušonis.

• I

♦

WORCESTER, MASS. .
, Prieškarinis komitetas rengia ban- 

kietą su muzikale programa ir pra
kalbomis. Įvyks rugsėjo (September) 
28; kalbės Povilas Skares, kuris bu
vo Sovietų Sąjungoje 'ir tik dabar 
sugrįžo. Jis yra čia pasižymėjęs 
veikime ir geras kalbėtojas. Bus duo
dama gerų užkandžių, kokius gaspa- 
dinės pagamins. Pelnas skiriamas 
pasiuntimui delegato į prieškarinį 
kongresą. Atsibus Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Įžanga 25 c. ypa
tai. (228-229)

HARTFORD, CONN.
Spalių-Oct. 2 d. 8 vai. vakare, Ru

sų - Ukrainiečių svetainėje 87 Wind
sor St. kalbės Ruby Bates, liudininkė 
už Scottsboro jaunuolius ir taipgi 
kalbės Ada Wright, dviejų Scottsbo
ro jaunuolių motina. Prakalbas ren
gia Tarptautinis Darb. Aįsigynimąš. 
Visiems reikia atsilankyti į virš mi
nėtas prakalbas.

numigtų Partijos 14 matinių sukak
tuvių parengime’

Įvyks penktadienį vakare, rugs. 29 
dieną, Lyric Hall, Park Street, 
Hartford, Conn. Ęifs prakalbos, kal
bės iš New Yorko gerap kalbėtojas; 
bus koncertas ir vaiždų.

Pradžia 8 vai. vakare.
Įžanga tik 15c. Bedarbiai, kurie 

turi Bedarbių Tarybos kortas įlei
džiami dykai. Pirmu kartu dalyvaus 
lietuvaitė smuikininkė, A. Egnatai- 
tė, ir lietuv. Ann. Novick, pianistė.

J. ž.
(228-229)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadienj, rug
sėjo (Sept.) 29 dieną, ant Jurginės 
svetainės, 180 New York Avė., 7:30 
valandą vakare. Visi ir visos bū
tinai atsllankykit, nes turėsime labai 
svarb.ius Reikalus -aptarti: Išrinkti 
atstovus į prieškarinį pasaulinį kon
gresą, kuris įvyksta rugsėjo 29, 30

I ir spalio 1. Turėsim visapusei išdis- 
| kusuoti vienybes klausimą tarpe 
Darbininkų Susivienijimo ir šios or- 

Visi urmu dalyvaukime J. V. Ko- ganizacijofe. jVąjūs ’ šios draugijos

< t r : 

h ■
WILKES BARRE. PA.

Darbininkų cėntr komitetas rengia 
vakarienę su šokiais; įvyks subatoje, 
30 rugs. (SeptJ, 325 E. Market St. 
Wilkes Barre, Pa. Todėl draugės ir 
draugai malonėkite dalyvauti šiame 
parengime, nes pelnas eis palaiky
mui darbininkų centro. Bus gera or
kestrą šokiams. Aido Choras duos 
puikią programą. Taipgi dalyvaus 
programoje ir merginų sekstetas. 
Įžanga tik 25 centai.

(228-229) ,

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras turės puikų išvažiavft | 

mą nedelioj, 1 d. spalio, ant ’ Valin1- 
čiaus farmos. Piknikas prasidės su-I 
batos vakare ir tęsis per,yi,są naktį. | 
Trokas išeis nedėlios ryte*, 10 valan
dą, nuo publik skvero. ’ 1

Šis'puikus išvažiavimas: bus pas
kutinis, tad visi važiuokite, nes už-Į 
ėjus šaltam orui nebus daugiau pro-'

gos; ant tyra oro pasilinksminti. Bus 
gera muzika, ten yra gera vieta pa
sišokti. Taigi iš visos apiėlinkėą 4f 
visj Choro.rėmėjai, ir tie, kurie myli
te dailę ir dainas paremkite šį choro 
išvažiavimą. O choras atsilygins už 
tai sudainuodamas jūsų organizacijų 
prengimuose.

Kurie nežinote gerai kelio, kur va
žiuoti. Važiuokite sykiu su tais, ku
rie žino. Nebijokite lietaus, ten yra. 
tuščios mainos ir jei lytų, tai yra* 
kur pasislėpti.

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

$4.50 Vertės Leninizmo Raštą 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- 
roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. I Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

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

450 puslapių, gerai apdaryta.
Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

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

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

Darbininką 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 $L00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

$5.00 Vertės Marksizmo Rąstą už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pieliečių
Karas Franc>joje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

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

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gofter. Knyga- 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina 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 Raštų 25c
! Visos knygos tik $1.00

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulaitis.
i ■ Knyga turi 250 puslapių. Gražiai apdaryta.

Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,”
, “stebūklai,” “šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Kaina 75c

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

Kaina 5c
komuriizmas ir Krikščionybe. 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. Paraše Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
dąrbininkųi bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 5Oc

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

’ l

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
tavimą, darbininkų kovas ir ąnt 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
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos 

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietijos social patriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. . .Kaina buvo, $1.25. Dabar 2$c

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

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

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

valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

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

Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin
ga. Kaina buv'o $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 

rapysakų 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 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $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 Knygą Vertės, Gaus tik už $2.50

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

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Teh Eyck St Brooklyn, N. Y<

oi



Ketvirtau.j Rūgs. 28, 1932 Penktas Puslapis

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS

In-
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Po Miestą ir Apielinkę 
pasidairius

šeštadieny, rugsėjo 30, 
ternational Soc. Lyceume,
James St., N. S. Pittsburgh, tu
rėsime puikų parengimą nau
dai darbininkiškos spaudos. Mu
zika bus lietuvių ir southslavų. 
Taipgi ir kitokių visokių' pįaį- 
marginimų.- j > |

Komitetas kviečia visuš daj- 
lyvauti, gražiai praleisite laiką 
ir bus galima paremti darbinin
kų spaudą. Darbininkiškos 
spaudos rėmimas yra labai svar
bus dalykas.

Kelių darbininkiškų organiza
cijų, sykiu ir lietuvių, atstovai 
Slankė Vokietijos konsulą ir 
įteikė jam protestą prieš fašis
tinį terorą Vokietijoj. Atstovai 
reikalavo paliuosuoti komunis
tus dabar teisiamus ir kaltina
mus padegime reichstago na
mo, kuomet tą darbą atliko pa
tys fašistai.

Konsulas visaip išsisukinėjo. 
^Jisai sako, kad Vokietijoj* duo
damas teisingas teismas ‘kiek
vienam. Delegacijos pirminin
kas Carl Hecker labai teisingai 
ir tvirtai atsakė, kad žmogžu
džių valdžia negali teisingo 
teismo turėti. Konsulas paža
dėjo protesto rezoliuciją per
duoti Hitleriui.

Visos darbininkų organizaci
jos turėtų imtis už darbo, kad 
daugiau išjudinus plačias darbi** 
ninku mases prieš fašizmą.

ton unijon. Ofisas: 1524 Fifth 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Daugelis mainierių vis dar te
bėra streiko lauke. Nepasiten
kinę padaryta sutartimi tarp 
anglies baronų ir senosios uni
jos viršininkų, tarpininkaujant 
pačiam ,prez. Rooseveltui. Pa
gal tą sutartį mainieriai jau 
neturės teisės streikuoti ir rei
kalauti geresnių darbo sąlygų.

Nacionalė Mainierių Unija 
kviečia mainieriųs laikytis vie
nybėje ir nepasiduoti Lewiso 
siūlymams. Mainieriai neatsi
žadės savo svarbaus kovos įran-

H. C. Frick Footdale kasyk
los darbininkas, dabar streikuo
jantis, negras Earl Patch likos 
peršautas pikieto linijoj. Valsti
jos deputes terorizuoja streikie- 
rius.

Nežiūrint didelio teroro, ma
sinis pikietavimas palaikomas. 
Mainieriai pasiryžę streiką lai
mėti.

J. T. & A. Hamilton Glass t 
Co. darbininkai pilnai laimėjo ki 
streiką. Jie išėjo prieš NRA 
ir bosų skymus. Vaduodamies 
NRA, bosai nukapojo jiems al- 
ghs ir pablogino darbo sąlygas. 
Tačiaus darbininkų vienybės ne
galėjo jie suardyti. 300 darbi
ninkų pastręikavę kelias dienas 
pilnai streiką laimėjo.

> Iš McKees Rockso plieno dar
bininkų ir Lawrenceville stiklo 
darbininkų vienybės ir kovos 
turėtų visi pasimokinti. Tik
tai gerai susiorganizavę ir vie
ningai veikiant gali laimėti.

American Iron & Steel Insti
tutas gavo pranešimą iš Pitts
burgh© distrikto plieno ir gele
žies kompanijų, kad apdirbtas 
plienas ir taipgi 
daug brangesni, 
apavai ir maistas 
kiai lipa augštyn. 
kai prie NRA mažiau uždirba, 
kaip kad pirma uždirbo.

Kitos išeities darbininkams 
nėra, kaip tiktai organizuotis į 

^kovingas unijas, į darbininkų 
organizacijas, spiestis apie Ko
munistų Partiją ir pradėti dar 
smarkesnę kovą.

geležis bus
Drabužiai, 

taipgi smar- 
0 darbinin-

Robert Dixon, 22 metų jau
nuolis, gyvenąs 2137 Brighton 
Rd., N. S„ per ilgą laiką niekur 
negavęs darbo įpuolė desperaci- 
jon ir pradėjęs savo stubos lan
gus daužyti. Policija pribuvus 
irgi gavus keletą smūgių. Pa
galios jaunuolis suimtas ir ka
lėj im an nuvežtas.

Jeigu jisai būtų prigulėjęs 
prie bedarbių tarybos, supran
tama, būtų jam išgauta pašal
pa ir tiek pat jisai būtų' beh- 
įdrai su kitais sąmoningai ktfvb- 
jęs už savo reikalus. Neorga
nizuoto mat niekas neklaus©.' ■

Sides Bedarbių Tary- 
pasiuntusi masinę de
pas miesto-ir pavieto

North 
ba buvo 
legaciją 
viršininkus su reikalavimais:
didesnės pašelpos, drabužių ir 
čeverykų, vaikams pieno ir šil
tų valgių mokyklose, taipgi be
darbių vaikams veltui gatveka- 
riais važinėjimo

Viršininkai visa/ip sukinėjosi, 
įversti priža- 

ios"reikalavimus išpildy- 
Dabar reikia žiūrėti, kad 

tuos prižadus gyvenimai! vy
tų. Reikia daryti 
uditnas. Reikia 
arbių tarybos.

kyklon.

S 
be

bet visgi buv 
dėti 
ti 
ji

rėti sėkmingą parengįmą.
Washingtone šaukiamas jau

nuolių susirinkimas spalio 1 d. 
Pittsbughiečiai rengiasi nuva
žiuoti į Washingtoną.

Jaunuolių konferencijos 
rinktas distrikto komitetas
kas neturėjo savo susirinkimo, 
todėl nieko neveikė. Dabar nu
sitarta turėti susirinkimas rug
sėjo 29, tuojaus po choro prak
tikų. Bus išrinkta valdyba ir 
pradėtas darbas.

iš- 
kol

Rep.

Apvaikščiojimas ir Spaudos 
Piknikas

Rugsėjo 16 buvo didelis ap
vaikščiojimas minėjimui 14 me
tų sukaktuvių nuo įsikūrimo 
Komunistų Partijos. Interna
tional Soc. Lyceum abi svetai
nės buvo pilnos. Dvi orkestros 
griežė delei šokėjų. Atatinka
mas prakalbas pasakė Kompar
tijos organizatorius J. Johnst
one ir Jaunųjų Komunistų Ly
gos organizatorius. Taipgi dai
navo pietų-slavų choras ir bu

Nemažai aukų surinkta komu
nistiniam darbui.

Rugsėjo 17 keturių tautų pik
nikas taipgi puikiai pavyko. 
Diena pasitaikė graži ir taipgi 
vieta puiki. Publikos dalyvavo 
apie pusantro tūkstančio. Du 
kalbėtojai pasakė prakalbas apie 
darbininkų spaudą ir Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą. 
Taipgi minėjo Kompartijos su
kaktuves. Darbininkų spaudai 
liks nemažai pelno.

Dalyvis.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Yra rengiamas lietuvių ir pie- 

tų-slavų balius šią subatą, rug
sėjo 30 d., po num. 805 James 
St. Prasidės 7:30> vai. vakare. 
Bus keletas išląimėjįmų—įžan-į 
ga 15 c.

; . Grieš Lietuvių ir Pietų Slavų 
Orkestrą. Pelnas skiriamas dar
bininkiškai spaudai.

Visus kviečiąmę dalyvau|. 
Užtikriname, kad vįsi būsite pa
tenkinti ; tuo pačiu sykiu pa- 
remsite darbininkų spaudą.

Rengėjui.

“Pasikalbėjimas su Bedarbiu” 
del vietos trumpumo šiame nu
meryje yra paliekamas ateinan
čios savaitės Pittsburgho ir 

vo kitokių gerų pamarginimų. I Apielinkės skyriuj.—“L.” Red..

JUDŽ1AI IR DARBININKU KOVOS

Komunistų Par- 
svetainėje, rodė 
paveikslus “Mo- 
visi Sovietų Są- 

šitas,
Kaip 
judžiai, taip ir 
grynos realybės, suriš- 
kasdieniniu darbininko

masinis 
tvirtinti

(nomina-Primary rinkimai 
ei jos) praėjo. Laimėjo repub- 
likonas Herron, dabartinis ma
joras, ir demokratas MęNąry. 
Herron yra bilionieriaus Melio
no klapčiukas, McNary irgi tu
rįs gerus ryšius su Melionu. 
Nežiūrint, kuris'laimės, Mellp- 
nas vistiek laimės.

Lietuviai “socialistai” per 
“Naujienas” kelia į padanges 
Herroną, kviečia jį į savo pa
rengimus kalbėti ir džiaugiasi 
jo darbais. Vadinasi, “socialis
tai” irgi darbuojasi Meliono 
naudai.

Komunistų Partija stato savo 
kandidatus sekamuose rinki
muose. Tie kandidatai visų pir
miausia yra darbininkai, kovo
tojai už darbininkų reikalus. 
Jie darbuojasi tarpe streikie- 
rių, tarpe bedarbių, ten, kur 
darbininkų kovos eina. Tiktąi 
tokie kandidatai remtini. »

Kai kurie lietuviai biznieriai, 
dar save vadinantis progresy
viai, per primary rinkimus bė
giojo su glėbiais apgarsinimų 
įvairių bosų kąndidatų. 
-vadinasi, dirba prieš save, 
tie kandidatai biedniesiems 
nieriams nieko nedavė ir
duos. Jų politika varo biznie
rius prie bankruto.

Mažiesiems biznieriams rei
kėtų remti Komunistų Partijos 
kandidatus.

Jie, 
Juk 
biz- 
ne-

Jaunuolių Veikimas
Dailės Ratelis jau pradės re- 

peticijaę šį penktadienį, rugse 
jo 29, :
1335 Medley St. Būtų jau

ALDLD UT Apskričio
Į ,

Reikalais

lietuvis policistas 
savo brutališkumu.
policistas kilęs iš

ROCHESTER, N. Y.—-Rug
sėjo 16-tą d. 
tija, Lietuvių 
krutomuosius 
tina”, 
jungos 
pilnas 
tas su
šeimynos gyvenimu, gyvenan
čios kapitalizmo sistemoje.

Panašūs veikalai sulošiarpi 
čia pat, Rochesteryj, darbinin
kų kovose už būvį, nors koL 
kas da ne su tokiom tragiš
kom pasėkom. .Pavyzdin ga
lima paimti praėjusį streiką 
prieš numušimą uždarbio (už
mokesčio) darbininkam, dir
bantiem už pašalpą. Panašu
mas yra tame, kaip jau “Lais
vėje” buvo minėta, kad laike 
to streiko 
atsižymėjo

Minėtas
biednos darbininko šeimynos. 
Jo tėvas jau senas, žmogus be 
amato, po porą dienų dirba ir 
turi maityti dar keįuris šeimy
nos narius, kurie jau senai 
į vyrus užaugę, bet negauna 
darbo. Jiems pašelpa nema
žiau reikalinga, kaip tam be
darbiui, kuriam jų brolis su
skaldė galvą.

Kita darbininko šeimyna. 
Tėvai susipratę, vaikai visi 
jau senai darbininkų amžį pa
siekę, bet pragyvenimo negali 
gaut, ba darbo nėra. Tėvas, 
kaipo bedarbis ir stovintis arti 
radikalio judėjimo, buvo pa
dėtas ant Komunistų Partijos 
baloto, bet vaikai, sužinoję 
apie tai, neduoda tėvui ramy
bės namuose. Sūnus važinėja 
per dieną su politikieriais, 
stengdamasis nuimti tėvo var
dą iš “raudonųjų” tarpo ir 
“nuvalyti dėmę” nuo šeimynos 
vardo, kurią jų tėvas užvilko.

čia susipratusiam tėvui 
skaudu darosi, kad jo vaikai 
užstoja kelią į pasiliuosavimą 
savęs, šeimynos ir abelnai dar-

is šį penktadienį, rugse- bo klases. Todėl tėvai, ypa- 
Eiėt. Darbininkų Kliube, tingai susipratę, turėtų steng-

^Jaunųjų plieno darbininkų 1 anksčiau pradėta, bet piano dar 
konferencija atsibuvo rugsėjo! nebuvo. Dabar pianas nupirk- 
17. Dalyvavo 47 atstovai. Kon- tas, atvežtas, sutunytas ir vis- 
ferencija buvo labai gyva. Visi kas prirengta repeticijoms. Vi- 
stojo už Steel and Metal Work- si choro nariai ir kiti norintie- 
ers Industrial Uniją. Užmegsta ji prie choro prisirašyti kvie- 
ryšiai su jaunais darbininkais čiami 
keliose dirbtuvėse. Darbas pra
dėtas varyti pirmyn.

Steel ’ and Metai 
Industrial Unija čia 
auga. Pittsburgho
jau turi virš septynių tūkstan
čių narių. Kurie dirba prie 
plieno ir metalo, turėtų stoti

Workers 
smarkiai 

apielinkėj

dalyvauti. Repeticijos 
prasidės 8 vai. vak.

LDS jaunuolių kuopa nusita
rė turėti maskaradų balių spa
lio 28. Taipgi ji kreipiasi ir 
prie kitų organizacijų bendram 
prisirengimui prie to baliaus. 
Visas pelnas būsiąsĮČfckiriamas 
piano nupirkimui. Manoma tu-

tis įkvėpti darbininkišką dva
sią savo vaikams iš mažų die
nų, nes Itovom aštrėjant priei
sim prie baisesnių pasekmių. 
Sunku ir skaudu bus, kada tė
vas turės žūt nuo vaiko rankos 
arba vaikas nuo tėvo, kaip ju- 
dis “Motina,” perstato.

čia rodos pirmu kertu turė
jom komunistines laidotuves. 
Tai dėką, iš dalies, minėtam 
lietuviui policistui. Kada drau
gui Kostai galvą suskaldė, tai 
jo duktė, > būdama silpnos 
sveikatos iŠ priežasties vargiu-

go gyvenimo, persigando ir 
apsirgo. Prieš mirtį pageida
vo būt palaidota, kaip komu
nistė. Tokiu būdu norėjo įro
dyti savo solidarumą tėvui.

Šios laidotuvės dar sykį pa
rodė valdančiai klasei, kad už
puolimai ant darbininkų tik 
tampriau suvieniju jų eiles. 
Laidotuvės buvo ’masinės, ke-, 
lėtas darbininkiškų organiza
cijų nupirko gėlių. Pora lie
tuviškų .organizacijų pasiuntė 
užuojautos laiškus, išreikšda- 
mos savo solidarumą. Pats; 
velionės tėvas, išimtas' iš kalė-' 
jimo tik paskutinę dieną.: 
Mat, galvos suskaldymo ir li
goninės neužteko, dar buvo 
įkalintas ant mėnesio. Jis1 pa
sakė prakalbą. b

Rugsėjo 26-tą čia surengta 
paroda pagerbimui] mėlyno 
aro. Apvaikščios “išnykimą”, 
krizio. Jau kelinta savaitė, 
kaip rengiasi. O kad atkreip’t 
darbininkų atydą, tai kalba, 
kaip į silpnapročius arba į kū
dikius. Vilioja su dovanom 
(“prizais”). Merginom, ku
rios nuduos linksmiausią šyp
są; vyrams, kurie daugiausia 
juoksis ir rodys linksmumą— 
duos dovanų.

Draugijom ir unijom taip 
pat duos dovanas už skaitlin
giausią atsilankymą ir tt. Daro 
dėlto, kad žino, jog darbinin
kai neturi jokio entuziazmo 
kas link tos varnos. Daugu
mas žino, kad krizis, bedar
bė, tai ne sliekas, kurį ta var
na galėtų praryti ir tuomet 
pakeltų prabangą, “prosperir 
ty”. Tik darbininkai per ko
vą nugalės baisųjį plėšrūną-: 
krizį, kuriuom yra pats kapi
talizmas:

Jūs rašote ge- 
Rašinėkite dažniau mūsų

, Nuo Red.
rai.
dienraščiui. Kaip sakote, kad 
šitas yra pirmas jūsų rašinė
lis, tai yra labai geras. 1

PHILADELPIA, PA

Serga Jonas Urba

šiomis dienomis sunkiai 
ga Jonas Urba, Northern Lib
erties Hospital, 808,N. 7th St. 
Jį. galima lankyti nuo 2 iki 4 
vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakarais 
kasdieną. Jis guli privačiame 
kambaryje.

Draugai ir draugės, organiza
cijų nariai ir rėmėjai, kas tik 
galite, atlankykite; drg. Urbą.

‘M, Galckienė.

ser-

Kiek laiko atgal ALDLD 
Centro sekretorius, d? ŠolOms
kas, paskelbė kuopas, kurios 
dar visai nemokėjo duoklių už 
šiuos metus. Pasirodo, kad ir 
mūsų apskričio yra kuopų, ku
rios dar nemokėjo jįuoklių. 
Kuomet nedirbau, tai buvau 
manęs tas kuopas aplankyti. 
Bet dabar jau dirbu po 5 die
nas ir pusę į savaitę, tai ne
galėsiu jas aplankyti. '

Draugai, jūs gerai žinote, 
kad kuopų nemokėjimas duok
lių iki šiol tai trukdo centro 
raštinės darbą. Kuopų valdy
bos turi imtis darbo greitai, 
išrinkti duokles ir pasiųsti cen
tram

Kalbant apie ALDLD III 
Apskričio Komitetą, tai jau 
reikalinga šaukti praplėstas 
posėdis. Tokiame posėdyje 
turėtų dalyvauti ir kuopų at
stovybė. Jame būtų galima 
padaryti prisirengimai prie se
zono veikimo.

Šią žiemą‘ bus didesnis, vei
kimas, nes tas burbulas, Kurį 
pučia Rooseveltas su sayo 
NRA, jau bus sprogęs. Ūž 
poros mėnesių bus perpildyti 
sandėliai produktų, bus dar 
didesnė bedarbė. Tie, kurie 
mano, kad tuo šukavimu grą
žinama “prosperity”, jie patys 
save apsigaudinėjo.

Tai organizatoriaus ir susi
nėsimų sekretoriaus yra parei
ga šaukti tokį posėdį.

Fin. Sekretorius,
Geo. Kuraitis.

ma siįbu l^RAy ir du Idoleriu 
ant tono. Doleris kasdien ne
sulaikomai ritasi žemyn; greit 
liks tik 50- ceųtų vertas. Dar
bai, kur ir buvo pradėję kru
tėti, vėl šlubuoja, ypač plieno 
industrija.

Todėl
kuogreičiausi?’ 
blofų nes r 
greit kojas 
simas, ar ilgai 
lionus dirbančiųjų ir bedarbių 
mulkint?

Eisenbergo skudurinės dar^ 
bininkaf *lil^o gerokai sujudinti; 
kasdien jaučiamas vis didesniš 
nepasitenkinimas bjauriu išnaū? 
do j imu. Tas parodo, kad Report 
terės pora korespondenciji/ 
“Laisvėje” gerai paveikė.

Visų pirma toje dirbtuvėje 
turėtų susitverti šapos komite
tas; o tas labai lengva pada
ryti. Galimas daiktas, kad 

‘karvelis” j bosas, pajutęs bruzdėjimą, pą- 
Tik klau- gerins darbo sąlygas. Bet dar- 

jam seksis mi- bininkai neturėtų ant to ap
sistoti.

Rdoseveltui prisies 
•riebties naujų 
as 

irs.

J. Sgr

Visi Waterburio ir Aplinkinių Miestą 
Lietuviai, Būkite Vilijos Choro. 
Vakarienėje Rugsėjo 30 Dieną

Yra rengiama vakariene su muzikale programa; 
kuri įvyks ateinančios subatos vakare, rugsėjo 30 
dieną, Lietuvių Parke. Įžanga prieinama—po* 

75 centus ypatai.
Kaip Waterburio, taip ir kitų miestų lietuviams dar

bininkams yra žinomas Vilijos Choras, kuris visada pa
tarnauja darbininkiškiems parengimams be jokio atly
ginimo* Jis dainavo ir dainouja naujausias revoliuci
nes dainas, šaukdamas darbininkus į kovą už geresnį 

1 ' visų
yra:

rytojų. Vilijos Choras taipgi niekad nepamiršta 
darbininkų kovų,, kurios tiktai buvo bei šiandien 
jis jąsias rėmė ir remia visais galimais būdas.

Chorui yra reikalinga turęti pinigų—užsimokėti 
das už praktikų vietą, pasipirkti gaidų, mokėti

O jo iždas

ran- 
algą

mokytojui ir dar įvairiems mažmožiams, 
šiandien yra tuščias.

Visi Waterburio ir kitų miestų draugai 
esate kviečiami dalyvauti šioj vakarienėj, 
vavimas padidins Vilijos Chloro idą ir sustiprins choro 
narių dvasią, kas šiuo momentu yra labai reikalinga. 
Taigi visi būkite vakarienėj !

ir draugės, 
Jūsų daly-

VIETOS ŽINIOS
DARBININKŲ KOVA Už 

PALIUOSAVIMĄ R. 
MINOR

(Tąsa iš 6-to .pujsl.)
eilėse kovoja 
reikalus, bet

už darbiniu-< 
nesibijo net

už darbo

to 
kų 
teismuose kovoti 
žmonių teises.

Magistrato Rudicho teismas 
nepadarė gatavo nuospren
džio prieš drg. Minorą, bet jo 
bylą pervedė į Special Ses
sions, augštesnį teismą.

'Magistrato teisme drg. Mi
nor savo'kalboje numaskavo 
I^RA indžionkšinų ir streikų 
laužymo politiką ir pareiškė, 
kad dabar darbininkai turės 
masiniai laužyti kiekvieną in- 
džionkšiną, ir tatai bus Ame
rikos istorijoj žinoma, kaipo 
“indžionkšinų laužymo laiko
tarpis.”

<♦>

<♦>

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, t laikykite. Sovietų žuvų. Pradžiai, 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už. $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMU
. Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokė^/jAmtorgui” 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:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn,

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

J. Saulenas-
<♦>

<!>

New Yorko gatvinis laikraš
tukas “Daily News”, nesenai 
leidęs bjaurius melus apie “ba
dą” ir “kanibalizmą” Sovietų 
Sąjungoj, dabar, rugs. 21 d., 
įtalpino buvusio Francijos pre
mjero Herioto (kuris dabar lan
kėsi Sovietuose) pareiškimą, 
kad Sovietų Sąjungoje ne tik 
bado nėra, bet jie daug daugiau 
užaugina ir geresnius grūdus 
išvystė, negu kur kitur. Dar 
pabrėžia, kad “melai apie badą 
ir kanibalizmą buvo leidžiami 
Hitlerio propagandos biuro ag
entų.’ ’

Reiškia, “Daily News”, tal
pindamos šią Her.rioto žinią, 
faktinai atšaukia savo pirmiau 
leistus melus.
žiūrėsime, ką darys “Naujie

nų”, “Keleivio”, “N. G.” ir ku
nigų gazietos. Greičiausia jos 
ir pasiliks Hitlerio propagandos 
biuro agentąis.

Su pabaiga rugsėjo užsidaro 
beveik visiem bedarbiam pašal
pa. Vietinė Valdžia “neturi” 
pinigų bedarbiam, bet bankie- 
riams suranda pinigų. Tuo 
pačiu laiku N&A veikia visu 
pašėlimu. Duona pabrangina
ma ant - 33 nuošimčių. Kiti

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

»• *4 *A € / F I

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

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

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*L-Main 1417
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Brooklyne:
136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts

LAISVI

LICENSES 
| BEER—WINE •

IŠRANDA VO JIM Al

<!>

r and Grill, 101 I ou.anu xiaveiney ei ous- 
kampas Wythe | Bedford Ave. and So. 5th St.

laiku.

Parsidupda kostumerskas kriaučių 
štoras su visa reikalingai mašinerija 
ir yra stako. Parduodu' su staku ar
ba ir be stdko. * Pardavimo' priežas
tis: savininkas turi du bizniu, tą. ir 
saliūną. Tad sunku abu tinkamai 
vesti.

Jei negalės “kėš” užsimokėti, tai 
duosiu ant lengvų išmokesčių. Kreip
kitės: River View Bar and Grill, *101 
Metropolittan Ave., 1

I Ave., Brooklyn. Atdara bi 
Tel. Evergreen 7-8792 

(229-231)

Parsiduoda Dalikatessen
Parsiduada grošernė ir biznis iš

dirbtas gerai, per daugelį mteų. 
Priežastis pardavimo: savininkas-tu
ri apleisti miestą. Kreipkitės 11 
Perry St., New York City.

(229-231)

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja privatinis garadžius, 

žiemą apšildomas; vieta kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Street. Kreipkitės 
į “Laisvės” ofisą.

(229-231)

NOTICE is hereby given that License No, 
N,Y,B-12103 has been issued to the un

dersigned to sell beer andt, wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 10 Maujer Street, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon the 
said premises.

ANTHONY KOGERS
10 Maujer , Street, Brooklyn, N, Y,

Ketvirtad

New Yorke

156

O

va-

Ilin 111»

Telephone, Evergreen 6-5310

<>oooooooooooooooooooooo<xx>o<xx>ooooooooooooooooooooę«

wto

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 0

kiek laiko

šeštadienį, 6 valandą 
įvyks Centro Biuro susi- 

Visi jo nariai pri-

Po-
Taip, lei-

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

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 . 
kampas Union Avė.

499 Grand zSt.
Brooklyn, N. Y. •,

lankykite specialėmis: dienomis: * '

Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
. Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimęr Street, i “Laisvės” Name 

Brooklyn, N. Y

VYRAI IR MOTERIS
KURIEMS REIKALINGA 1

Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie Negalite 
Reguliariai' Užsimokėti Deątistinę Kąįną, .pasirinkite laiką

Penktadienį
šeštadienį

Sekmadienį, nuo 10 yal. iš Ryto iki 1 po Pietų

DR. B. SHIFERSON
403 Ehst 14th Street, < H ( Kampas 1st Avenue 

New York City . Į
, Klinįko ir pispensary Kainos ’ f

7 Ękjzamiiiacija’ Veltūi-—Priimame Savaitines Mokestis

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

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

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

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Kp. Sporto Veikimą

visas

1vfWfiiadud

Bestas Puslapis
..................... 1 '■ .1—.MiMiif -    , ,1 , ,,F

Darbininkų Kova Teisine už Paliuosavimų
R. Minor, Komunistų Kandidato į Majorus

Paremkite Jaunuoliu SVARBU IŠGIRST DRG.
MIULERIO PRAKALBAS

Drg. Minor Buvo Areštuotas už Vadovavimą Streiko Pikieto 
prieš Bosus ir prieš NRA Indžionkšiną-Jis Šaukė Laužyt 
Visus Indžionkšinus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA. 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Rudens sezono pirmutinis 
parengimas tai bus Lietuvių^ 
Darbininkų Susivienijimo jau
nuolių kuopos šokiai su žais
lai^ šią subątą, rugsėjo 30 d., 
^‘Lai^vės” svetainėje. Pramo
ga prasidės 8 vai. vakare.

Kajp angliškai sako, tai bus 
“harvesį, dance”, tai yrą javų 
ąuėmimo kokiai o šiam metų 
laikui atžymėt bus šviežių 
“kornų”, įvairių vaisių, taipgi, 
suprantamą, ir kitų užkandžių 
ir gėrimų. .

šokiams grieš smarki orkes
trą^ todėl šokėjams netruks 
geros muzikos. Taipgi bus 
įvairūs žaidimai obuoliais ir 
“papkornais.”

Bet kas svarbiausia, tai šio 
parengimo tikslas.

LDS jaunuolių kuopa pla
nuoja suorganizuot “basket
ball” lošėjų “tymą” ir pasi- 
samdyt gimnastikoms kamba
rius, įsigyti sportui tinkamus 
drabužius ir kitokius įrengi
mus, ir abelnai pradėt regulia
riai veikti sporto dirvoje. 
Sportas gi yra svarbus daly
kas, kad mūsų jaunuoliai ga
lėtų lavinti savo kūno pajė
gas, palaikyt sveikatą ir pri- 
traukt daugiau pašalinių jau
nuolių į mūsų kuopą.

Tai tam tikslui ir eis 
šio parengimo pelnas.

Kadangi įžanga maža—tik
tai 15 centų, tai reikia juo 
skaitlingiau sueit į pramogą, 
idant liktų pelno mūsų jauni
mo kuopos sporto reikalams.

Todėl, visi jaunuoliai ir su
augusieji, atsilankykite į riitisų 
parengimą. Narė..

Apie “Rusijos badą” paskuti
niais laikais primelavo eibių ei
bes laikraščiai visokio buržua- 
ziško plauko; o.liętuvių fašistų 
laikraščiai sykiu rašė apie Lie
tuvos “progresą”, vadovaujant 
Smetonai? (

Kaip gi ištikrųjų yra vienoj 
ir kitoj į šalyj ? 14- Tą klausimą 
jums atsakys “Vilnies” admini
stratorius, J. P. Milleris. Jis 
bus ką tik sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos. Jis kal
bės šį sekmadienį, spalio 1 d.

BROOKLYN. Magistrato 
M. Rudicho teismabuty, Penn
sylvania . ir Liberty Avenues, 
rugsėjo 26 d. įvyko teismas 
prieš draugą R. Minor, komu
nistų kandidatą į miesto ma
jorus. Minor buvo areštuotas 
rugsėjo 6 d. laike pikieto 
prieš Progressive Table Kom
paniją, ant kampo East 95th 
St. ir Ditmar Avė. Draugą 
Minorą areštavo, kaipo pikfe- 
to vadą ir už kritikavimą bo
sų ir NRA. Ta dirbtuvė ture, 
jo indžionkšiną prieš streiki^- 
rius.

Antradiepio “Daily W^rke- 
ryj” pamačiau pranešimą, šau-

Prašė Sužeist, Bet Tapo 
Nušautas

NEW YORK. — Tėvas da
vė savo sūnui Joe Gregorovi- 
čiui 5 dolerius apmokėti krau
tuvei už valgius. Bet sūnus 
pasilaikė pinigus ih praleido. 
Kad paslėpti vagystę, jis pa
prašė savo draugą Louis Ze- 
feriką peršaut jam ranką, kad 
galėtų tėvui pasakyt, kad už
puolikai atėmė tą penkinę. 
Bet Zelenka, 17 metų berniu
kas, pataikė į krūtinę ir nušo
vė savo artimą draugą. Tapo 
areštuotas. Joe Gregorovič 
buvo 19 metų amžiaus.

Plėšikas Policmanas
BROOKLYN. — Policma- 

nas Ed. Safashnick areštuo
tas ir kaltinamas, kad saliūne 
išplėšęs pinigus iš dviejų gė
rikų, kurie tuos pinigus buvo 
padėję ant baro apmokėt už 
alų. Policmąnas laikomas 
teismui po $10,000 parankos.,

Užmušta Moteris Valtyje
MASPETH. — Anglių val

tyje Newtown “upėje” rado 
užmuštą Anną McLeod, 50 
metų amžiaus. Valties kapito
nas Thomas Gorey su ja ta
keliais kitais turėjo gėrimo 
“par^” per porą naktų. Kapi
tonas nuimtas ir kaltinamas 
žmogžudystėje.

Sabvėj Nudėjo Raketieriu
Tūlas LouisJ NEW YORK.

Balner, atvykęs iš Detroito, nu
šovė piktadarį raketierių Harry 
Stone pereitą antradienį vakare, 
požeminio gelžkelio stotyje prie 
Delancey ir Essex Sts. Šovi- 
kas suareštuotas.

sėjas per penkias minutes tiek 
perskaityti ?

Darbininkai teisme pasilei
džia juokais ir ploja. Smar
kiausiai susijuokia vienas dar
bininkams pritariantis aptie- 
korius. Tad teisėjas ima ap- 
tiekorių į nagą; sako, tu pa
niekini teismą; jis lieka areš
tuotas; paskui nuteistas, bet šį 
karta be bausmės paleistas.

Nūo. darbininkų reikalavi
mų : vPaliuosuot« Minorą-!” ir 
rtuo. jų juokui prįeš, teisminin- 
kus .pasidarė perkarsta teisė
jui ir teismo tvarkadariams; 
tad jie ėmė rėkti: “Laukan, 
trukšmadariai!”

Pradėjo visus varyti lau
kan ; bet išėjo tiktai apie pu
sė; jiems perlėtai einant, Tam
many Hall tvarkadariai prišo
ko ir pradėjo stumdyti; dar
bininkai, to nepakęsdami, ėmė 
atgal, stumdyti tuos ponus; 
kai kuriuos taip pastūmė, kad 
ponai net į teismo sieną atsi
mušė.

Bet likusieji viduj nerimsta; 
šaukia: “Paliuosuot Minorą!” 
Prie tų gi puolasi tvarkadarys 
ir traukia iš sėdynės laukan; 
sako, tu areštuotas už betvar
kę. Bet darbininkai tvarka- 
darius nustumia. Keli tampa 
areštuoti. Besistumdant kai 
kurie tvarkadariai taipgi ga
vo į nosį. Pagaliaus, darbi
ninkai buvo išvaryti ir teismo 
duris užrakintos. Tuometę dar
bininkai susirikiavo į eiles ir 
pradėjo pikietuoti aplinkui 
teismabutį, šaukdami: “Mes 
reikalaujame paleisti Mino- 

. . . rą !’ < .-. ■ \ ■ .
.Minor Užgirdę tatai, ąpielinkės gy

ventojai, pradėjo bėgti prie 
teismo, taip kad pasidarė apie 
1,000 publikos.* Ponai mato, 
kad čia jau prastai., Pašaukė 
apie 20 uniformuotų policma- 
nų. šie gi išsižioję puolė šu 
buožėmis ant .darbininkų ; tik 

(tada. darbininkai buvo išblaš
kyti nuo teismabučio. O ap
linkiniai gyventojai tarp sa
vęs, girdėjau, kalbėjosi: 
“Kaip šitasį teismabutis stovi, 
dar nematėm tokių drąsuolių. 
Šie žmonės nieko nesibijo.” 
Kitas įsimaįšo į kalbą; sako: 
“Tai komunistai, raudonieji 
atėjo ginti savo vadą, kuris 
areštuotas už organizavimą 
darbininkų, kad neklausytų 
bosų, bet streikuotų. Tai jis 
šiandien teisiamas, kad eina 
prieš NRA.”

Tad matote, ir pašaliniai 
darbininkai pripažįsta, jog ko
munistai ne tik streikų pikie-

(Tąsa 5 pusi.) 1

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Laisvė Gaunama ant

» t I > Į *

Sekančių Stočių

Laisvės” svetainėje, pradedantį
kiant darbininkus 10 vai. būti 
teismabutyje ir reikalauti drg. 

’ Minorą paliuosuoti. Nuvažiuo
ju 10 vai. iš ryto. Jau pilnas 
teismas darbininkų. Iššauki- 
nėjama vienas po kito vardai 
pikietininkų, kurie buvo areš
tuoti sykiu su drg. Minoru. 
Vieną/nuteisia užsimokėti du 
doleriu; penkis kitus išteisina; 
kitus irgi taip greitai šaukia ir 
šaukia, kad į pusę valandos 
atliko apie 4O.”keisų.”

Pusę po 10 vai. iššaukė ir 
drg. Minorą. Teisėjas duoda 
visokius klausimus. Nepuriuos 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatas Tauber 
teisėjui sustabdo, pastebi, kad 
ne vietoj tokis klausimas; sa
ko, kalbėk, ar darbininkai tu
ri teisę streikuoti prieš išimtą 
indžionkšiną. Advokatas iš
kalbu^, gabus. 4

Minor pasiima kopiją teis
mo išduoto indžionkšino prieš 
streikierius—8 puslapiai tan
kiai sudrukuoto rašto 
klausia liudininko, policmano 
Jataes Dowd, ar jis leido Mi
norui perskaityti indžionkšiną 
pirma, negu jį areštavo, 
licmanas atsako: 
dau.”

Minor klausia, 
tas policmanas tada davė Mi
norui peržiūrėt indžionkšino 
dokumentą. Policmanas atsa
ko : “Penkias minutes.”

Tada Minor pakelia indžion- 
šino popierius ir klausia: ar 
galėtų bent kas, net pats tei-

nuo 7 vai. vakare.
Drg. Milleris yra geras kal

bėtojas. Viską nušvies, ką pats 
matė ir patyrė tose abiejose ša
lyse. Be to, atsakinės klausi
mus, su kuriais prisirengkite iš- 
anksto.

Plačiai paskleiskite žinią apie 
šias prakalbas; patys ateikite ir 
kitus atsiveskite.

Šiaudiniai Balsai už 
McKee į Majorus

News” bandomuose balsavimuo
se, daugiausia balsų gauna Mc
Kee, kaipo .kandidatas į majo
rus; paskui seka La Guardia ir 
O’Brien. Sakoma, kad vadina
mi “švaresni” demokratai ir re- 
oublikonai bendrai remsią dau
giausia McKee kandidatūrą į 
majorus. • '

Bet da r b ininkai neturi ap
sigauti. ' McKee irgi nieko ge
resnio jiems neduotų.

Drg. Minor ir kiti komunistų 
kandidatai yra vieninteliai, ku
rie grumiasi už darbininkų rei
kalus? Už juos tad turime visi 
darbininkai agituoti ir rinki
muose balsuoti.

Nuims Mokesčius Nuo 
Šerų Vertelgų

NEW YORK. — Miesto ponų 
nutarimas pakelt 50 nuošimčių 
mokesčius už naudojamą vande
nį ir imt 5 nuo*š. tąksų už va
žiavimą taxi-cabais jau įėjo ga
llon ir tapo įstatymu. Bet ma
joras O’Brien antradienį pasi
žadėjo Wall Stryto kapitalis
tams ir gembleriams atmesti 
miesto tarybos padarytą nutari
mą, pagal kurį būtų aptaksuo- 
jami šėrų vertelgos. Už tokią 
mylistą<, dabar bankininkai žada 
O’Brieno valdžiai duoti dar 
$7^()00,000 paskolos, už to
kius, žinoma,, augštus procentus, 
kokių bankieriai dabar niekur 
kitur negautų. .

Ar neaišku, kaip demokratai 
tarnauja bankieriams prieš pa
prastus piliečius?

Meno Sąjungos Centro 
Biuro Nariams

ši 
kare 
rinkimas, 
būkite laiku, nes yra svarbių
reikalų apsvarstymui.,

J. Nalivaika, . 
Laikinasis Sekr?

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

187 
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham A.ve. 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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. ĖltURIN

.(Buvusio ahisldntų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS:. Odos, kraujo ir Ivties-šlapihinioai 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų .visose ligose. '
Vdlando's: nUo’ 10 ' ryto iki 10 vakdre 
Ncdėlioinis: nuo 10 > ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir $4T)OO 
-DHI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS ' 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobįįius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mthi Street
Chatham Square -----i *
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street
1st Avenue and 4fh Street

KRAUJO SPĘCIALISTAS 
-i Gydau ūmias ir chroniškas vyrų Ir 

į inųterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus k-su j o ir ihpumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Ligos Gydomos
šiandien ateikit 

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

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

Įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. -

Kvepuoj’amųj’ų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Krauj'o ištyrimai, La- 
borątoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų ĮŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

TEL. STAGG 
2-5043

Reikia Nakvyniy Prieškari
nio Kongreso Delegatam

■ Delegatams prieškarinį 
Amerikos kongresą trūksta 
daug nakvynių. Lietuviai dar
bininkai bei simpatingi biznie
riai turėtų parūpinti nakvynes 
bent trims desėtkams delega
tų. j ' . :

Draugai tr pritarėjai, tuo- 
jaus praneškite “Laisvei”, 
kiek delegatų Itas galėsite per
nakvinti.

Komisija.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Anna Cook, 29 metų, 392 

Bradford St., mirė rugsjejo 25 
d. Laidojama rugsėjo 28 d. 
Alyvų kaino kapinėse. Laido
tuvių apeigom, rūpinasi grabo- 
rius J. .Garšva ....

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros ' Draugijos 
pirmos kuopos ‘susirinkimas 
įvyks šiandien, /ketvirtadienį, 
rugsėjo 2'8 d.^jZLaisvės” salė
je, kampas Lorimer ir Ten' 
Eyck St., Brooklyne.

Draugai ir draugės, šis su
sirinkimas yra tiiom svarbus, 
kad ateina vajaus mėnuo, b 
mes turime prie to prisirengti.

Taipgi turime išrinkti dele
gatus į prieškarinį kongresą 
New Yorke.

Kurie neatsiėmėte naujas 
ALDLD’ išleistas knygas, atei
kite ir atsiimkite. Taipgi gau
kite naujas narinių mokesčių 
knygutes, kurios bus išduoda
mos šiame susirinkime. ' ’

Sykiu primęname, kad dau
gelis narių dar neužsimokėję 
duoklių už §iųoš ,jnetus,x o jau 
metai baigiasi. Draugai, < at
eikite ir pasiskubinkite užsi
mokėti.. H r. į. j k-j > <į 1.17

Fin.PRaštininkas, f. .
P.. Višniauskas

J. GARŠVA
I ’ 1 • » t

Graborius (Undertaker)Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PĖTRTCK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th (Street '

Brooklyn, N- Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką4
Valandbs: nuo 9 -ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
.i ■ ■ > ■

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

231 f Bedford Avenue

BROOKLYN, N, Y.
• • •.' / J • ' '1 . >

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A S O R i U S 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliq, ir iš čia 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PBIVATIŠK^, 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNt AUTOMOBILIU,

j KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (TIlŪONlNą IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, d VISAIS TĄIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
kuogėriAusiai 'paTarnausim.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. JR NAKTĮ. MUSU 
TĖLEFONASi NIEKAD iNEMIEGA. *

xxxxxxxxx:

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

. Williamsburghe:
2b2 Berry Stj, Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
ą Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. ttrd St.




