
Motina Mary Mooney 
Važiuoja Europon

Nežiūrint savo senatvės 
ir silpnos sveikatos, Tom 
Mooney motina Mary Moo
ney, važiuoja Europon su 
prakalbų maršrutu. Jinai 
stengsis Europos darbinin
kus išjudinti kovon už pa- 
liuosavimą jos sūnaus To
mo. Mary Mooney aplan
kys Franci ją, Vokietiją, An
gliją ir paskui važiuos į So
vietų Sąjungą.

Motina Mooney išvažiuos 
Europon spalių 17 d. Išlei
dimui senutės rengiama di
delė darbininkų demonstra
cija New York Union Sq.
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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

W. Z. Foster į Traukia Teisman
ĮVAIRIOS ŽINUTES

New York. — Komunistų 
Partijos rinkimų kampa
nijos pirmininkas draugas 
Hathaway išvažiuoja su 
prakalbų maršrutu į pieti
nes valstijas, vieton d. Fo- 
sterio, kuris delei ligos ne
galėjo baigti savo maršru
to.

Philadelphia, Pa. — Ka
dangi vaikų paralyžium su
sirgimai nuolatos retėja, tai 
sveikatos departmentas pra
dėjo atidarinėti publiškas 
mokyklas. Dar laikomos 
uždarytos tik tos, kurias 
lanko vaikai prieš 10 metų 
amžiaus.

Washington. — Hooverio 
valdžios suorganizuota šel-1

>__ pimui bankierių ir kapita
listu “Reconstruction Fin- ! į **
ance Corporation” jau iš- 
skolino $1,182,734,000. Dar 
turi apie du bilionu dole
rių tam tikslui.

BANKIER1AI IR TRUSTA1 NUALINO
FARMERIUS, SAKO DRG. FOSTERIS

Senosios Partijos yra Trustų Įrankis, Socialistai Bando 
Uždusinti Farmerių Kovas; Farmeriai Negali Pasitikėti 
Tomis Partijomis, Jeigu Jie Nori Laimėti Kovą Prieš Ka

tastrofišką Padėtį i

Drg. Fosteris, Komunistų Partijos Kandidatas, Ragina 
Darbininkus Padėt Farmeriams Kovą Laimėti, o Far
meriai Privalo Padėt Bedarbiams Kovot už Pašalpą ir 
Apdraudę. Vargingieji ir Vidutiniai Farmeriai Turi 
Sudaryti Bendrą Frontą prieš Turtinguosius ir prieš 
Trustus.

“Farmerių streiko judėji- dūktų augštesnes kainas, 
mas, kuris pradeda apimti bet taip pat už panaikini- 
visus šalies kampus, turi pil- ~
niausią pritarimą Ameri
kos Komunistų Partijos,” 
pareiškė laikraščių reporte
riams drg. Fosteris, komu
nistų kandidatas į Jungt. 
Valstijų prezidentus. “Ko
munistų Partija viena iš vi- 
su partijų šiandien nuošir-j NEW YORK. — Miesto 
džiai palaiko farmerių ko- j kolegijos valdyba atstatė iš 
vas prieš katastrofišką jų j darbo 
padėtį.”

mą morgidžių ir už paliuo- 
savimą nuo mokėjimo 
sų.

Išmetė iš Kolegijos 
Revoliucinį Mokytoją

tak-

mokytoją Oakley 
Johnson, kuris buvo anglų 

Drg. Fosteris savo pareiš- kajbos instruktorium. Pra- 
Shanghai. — Visoj Chini-jkime nurodo, kad į šią bai- šalino jį todėl, kad jis rėmė 

joje didėja liaudies pasi-1 šią padėtį farmerius sugrū- darbininkų judėjimą, darba- 
piktinimo audra prieš Tau- do bankieriai, valdžia ir tru- vosi delei Pasaulinio Prieš- 
tų Lygos komisijos rapor- štai. Demokratai ir repub- Kentucky mainieriams ir 

imperialistinė likonai yra tų trustų ir ban- 
komisija savo raporte nors į kierių įrankis. Hooverio ir 
kritikuoja Japonijos žygius, 
bet palieka ją plėšti Man-

Mat, buvo sekretorium 
Reed Kliubo.

ir
John

Monarchistai Būsią 
“Ištikimi” Respublikai

ATHENS. — Graikijos 
monarchistų vadas Tsalda- 
ris pareiškė, kad jo partija 
bus ištikima respublikai ir 
pildys jos konstituciją. Bet 
tik tol, žinoma, kol gaus
progos sugrąžinti monarchi- išdavė veteranus Washing- 
ją. i tone.

Išrinko tą Patį Reakcionie
rių Waters

UNIONTOWN, Pa.
Čia įvyko “Bonus Expeditio
nary Force” likučių konven
cija. Nors buvo didelė opo
zicija, bet konvencija vėl iš
rinko savo komandierium 
reakcionierių Waters, kuris

MICHIGANO VALDŽIA VĖL ATNAUJINA 
BRIDGEMAN BYLA PRIEŠ KOMUNISTUS
Pirmiausia Traukiamas Teisman Drg. Fosteris, Komunistą 

Kandidatas į Prezidentus; Valdžia Mano, kad Teismo Pa- 
gelba Jinai Užduos Smūgį Komunistą Partijos Rinkimą 
Kampanijai; Darbininkai Turi Protestuoti Prieš Atnauji
nimą Bridgemano Bylos J.

Illinois Mainieriy Konvencijoj Vadai 
Sabotažuoja Bendrą Frontą

Nacionalė Mainierių Unija Atsiuntė Delegatus ir Siūlo Ben
drą Frontą Kovai Prieš Algų Kapojimą ir Prieš Reakci
nę Lewiso Mašiną

GILLESPIE, Ill. — šičia mainierys pasiūlė, kad būtų 
Į eina taip vadinama konsti- priimti delegatai ir nuo Na- 
! tucinė konvencija naujosios 
i “Amerikos Mainierių Pro- 
Igresyvės Unijos.” Prasidėjo 
spalių 3 d. Jau antra diena

■ laikomos uždarytos sesijos.
Į konvenciją atsiuntė de

legatus Nacionalė Mainierių 
Unija su draugu Frank Bo- 
rich priešakyje. Taip pat 
atsiuntė delegatus socialis
tų kontroliuojama West 
Virginijos Mainjerių Unija. 
Šios unijos delegatai tapo 
priimti. Bet kuomet vienas

cionalės Mainierių Unijos, 
tai reakcinis elementas pa
sipriešino. Kilo karštos di
skusijos. Daug mainierių 
kalbėjo už priėmimą revo
liucinės unijos delegatų. Va
dai pamatė, kad gali praeiti 
.įnešimas,1 tai tuo j aus paki
šo kitą klausimą, kad kon
vencija: būtų laikoma vien;

Tokyo.—Japonijos kabi
netas pareiškė, kad Japoni
ja savo politikos Mandžuri- 
joj nemainys, kad Tautų Ly
gos komisijos patarimas su
teikti Mandžurijai autono
miją jai nepriimtinas.

Maskva. — Sovi etų Są
jungos žinių agentūra 
“Tass” praneša iš Harbino, 
Mandžurijos, jog ten Jung
tinių Valstijų konsulas dar
buojasi tarpe rusų balta
gvardiečių ir padeda rengti 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos. Amerikos konsulas 
taip pat visaip stengiasi su
kurstyti Sovietų Sąjungą 
su Japonija.

Roosevelto prižadai ' yra 
bjauri veidmainystė. O so
cialistų partija padeda bur
žuazijai farmerius migdyti 
ir jų kovas uždusinti.

Visos kitos politinės par
tijos stengiasi atskirti far
merių judėjimą nuo darbi
ninkų kovų. Komunistų 
Partija, sako d. Fosteris, 
šaukia bedarbius darbinin
kus padėt farmeriams pikie- 
tuoti. Ji ragina farmerius 
padėti bedarbiams kovoti už 
pašalpą, suteikiant jiems 
maisto. Tik bendromis spė
komis miestų ir farmų bied- 
nuomenė laimės kovą prieš 
bosus ir valdžią.

Drg. Fosteris 
kad turtingieji 
neva dalyvauja
streike, bet faktinai streiką 
sabotažuoja. Jie stengiasi 
įkinkyti farmerius į tas pa
čias senąsias partijas, ku
rios tarnauja bankieriams ir 
trustams. Patys vąrgingie- 
ji farmeriai ir vidutiniai 
farmeriai turi sudaryti ben
drą frontą ir pradėti tikrą 
kovą prieš savo baisią pade-

nurodo, 
farmeriai 
farmerių

įstojo j Kompartiją
BERLYN. — Mieste 

Schweidnitze socialdemok
ratų kovos organizacijos 
vadas Thamm atėjo į komu
nistų sušauktą priešfašis- 
tinį susirinkimą ir įstojo į 
Komunistų Partiją. Su juo 
kartu j Kompartiją įstojo 
kiti šeši socialdemokratai 

rbininkai.

Visoms ALDLD. Kuopoms ir Apskriciams

Farmeriai turėtų ruošti 
alkanųjų _maršavimus į pa
vietų valdžias ir reikalauti 
greitos pašalpos. Jie turė
tų kovoti ne vien tik už pro-

Brangūs Draugai ir Draugės:—
ALDLD Centro Komitetas kreipiasi į jus visus, 

kad su padidinta energija rengtumėtės prie vajaus. 
Lapeliai, skaitytojų antrašai, įstojimo kortos ir kita 
vajaus medžiaga jums jau pasiųsta.

Mes darome viską, kad nauja ir labai naudinga 
knyga Sovietų Sąjunga Penklioliktais Metais būtų 
gatava vajaus pradžioje, kad laike vajaus ją galėtų 
gauti visi seni ir nauji nariai.

Atminkite, draugai,' kad šiemet naujus narius pri
imant nėra įstojimo. O tas turi patraukti daug dar
bininkų į mūsų klasinę organizaciją,, ypatingai da
bartinio krizio metu* - i
Ruošiant knygą, mu'ms yra stoka finansų.; . Taigi 

raginame visus narius, kurie dar -neužsimokėjo duok
les, mokėkite greitai. Taipgi raginame kuopų valdy
bas nelaikyti pinigus pas save, bet tuojaus siųsti į 
Centrą, kiek nariai sumoka, nes jeigu pritruks pini
gų, tai turės susivėlinti knyga ir jos išsiuntinėjimas.

Prie to, Centro Komitetas prašo visų kuopų, apsk
ričių ir mūsų veikėjų nuolatos ir neatidėliojančiai 
teikti žinias apie prisirengimą prie vajaus ir, jam 
prasidėjus, apie pasekmes, gavimą naujų narių, skai
tytojų “Laisvei” ir “Vilniai”, apie prakalbas ir t. t. 
Rašykite į Centrą, kas tik yra svarbaus!

Dabar mūsų organizacija veik visose valstijose jau 
yra įregistruota, ir kur valstijų valdžia daro kliūčių, 
praneškite mums, o mes išsiuntinėsime jums čarte- 
rius, pagamintus pagal tų valstijų įstatus.

D. M. ŠOLOMSKAS, /
ALDLD C. K. . Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

$

William Z. Foster

terio džiūrė nesusitaikė. 
Drg. Ruthenbergas buvo nu
teistas ilgiems metams ka
lė jiman, bet numirė, nespė
jęs patekti į bastiliją.

Dabar valstijos prokuro
ras davė įsakymą Michiga- 
no Valstijos augčiausiam 

i teismui, kad būtų paskirta 
diena teisimui drg. Foste- 11 į 
rio. Ši byla atnaujinama- 
prieš komunistus su tuo tik
slu, kad užduoti smūgį Ko
munistę Partijos rinkinių 
kampanijai. Pirmučiausia 
teis jį ir bandys pasodinti 
už grotų dešimčiai metų, Q 
paskui seks persekiojimas 
kitų draugų.

Darbininkai visur turi 
protestuoti prieš valdžios 
naują pasikėsinimą ant Ko
munistų Partijos ir jos kan
didato. Turime atmušti ka
pitalistų pasikėsinimą su
daužyti mūsų revoliucinės 
partijos vedamas kovas už

t
•Įį>
J

c
LANSING, Mich. — Su

ėjo virš dešimts metų, kai]) 
policija padarė užpuolimą 
ant Komunistų Part, slap
tos konvencijos 1922 metais 
Bridgemane, Mich. Apie 

_____  __ ____ ' dvidešimts draugų buvo su
tik Ulinojaus unijos delega- • areštuota ir pastatyta po 
tų ir prie uždarytų durų. I augštomis kaucijomis. Tar- 
Šis tarimas praėjo ir Nacio- Pe suareštuotų buvo dd. I«o- 
nalės Mainierių Unijos de- steris ir Ruthenbergas. Abu- 
legatų priėmimas tapo lai- du buvo teisiami.- Del Fos- proletariato interesus.
kinai nutrintas. I ..— ■ =

Nacionalė Mainierių Uni- Farmeriij Demonstracija 
ja siūlo Ulinojaus mainie- Prieš Prez. Hooverį 
rių naujai įkurtai unijai --------
bendrą frontą prieš algų ka
pojimą ir prieš reakcinę se- Spalių 4 d. čia kalbėjo Hoo- 
nosios Jungtinės Mainierių veris, apsistatęs tvirta gin- 
Unijos mašiną. Bet Ameri- kluota apsauga. Mat, bijo- 
kos Mainierių-Progresyves j0 farmerių demonstracijos. 
Unijos vadai, matomai, ben- Keli tūkstančiai farmerių 
dro fronto nenori.

Ulinojaus lietuviai mainie- plėšė nuo automobilių iška-i 
riai turi griežtai stoti už bas, kurios stojo už Hoove- 
bendrą frontą su Nacionalė i yį.
Mainierių Unija. Tiktai

DES MOINES, Iowa. —

mieste demonstravo ir nu-i

Hooverio pasiklausyti su- 
bendromis spėkomis bus ga- ėjo dešimts tūkstančių žmo- 
lima atmušti anglies baro- nių.
nų puolimus ant algų. " -------------------

Nubaudė Dvyliką
Nuteisė Darbininkus

1 n i • • i i STOCKHOLM, Švedija.—Jaunų Darbininkų Mieste Wolmar buržuazinis 
; ■ • ! teismas nuteisė po šešis mė-

RYGA. — Latvijos f ašis-1 n_esius sunkiųjų darbų ka
tine valdžia nuteisė ilgiems i lėjiman 50 darbininkų. Jie 
metams kalėjiman dvyliką ■ buvo kaltinami susikirtime 
jaunų darbininkų. Kaltino su liepos mėnesį, lai- 
juos priklausyme prie Jau- streiko.
nųjų Komunistų , Lygos.
Kuomet teismo nuosprendis Japonijoj Areštai 
buvo pareikštas, vienas jau
nuolis sušuko: “Tegul gy
vuoja Sovietų Sąjunga!” 
Policistai tą jaunuolį pagro
bė ir ten pat teisme primu
šė iki netekimo sąmonės.

TOKYO. — Mieste Osaka 
policija suareštavo 50 dar
bininkų. Jie kaltinami pri
klausyme prie Japonijos Ko
munistų Partijos.

Politinių Kalinių 
Streikas Italijoj

PARYŽIUS. — Praneša
ma iš Italijos, kad mieste 
Civita Vecchia du šimtai po
litinių kalinių paskelbė ba
do streiką prieš nežmoniš
kas kalėjimo sąlygas.

I «<

New York. — Mirusio ka
pitalisto Albee turtas siekia 
$3,270,012. Pinigai palikti 
šeimynai ir giminėms.

Pittsburgh, Pa

Scottsboro Demonstracija
Spalių 8 d., 1 vai. po pie

tų, visi lietuviai darbinin
kai, susirinkite po numeriu 
2200 Center Ave. Iš čia 
prasidės darbininkų de
monstracija už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių. 
D emo n s t r acija maršuos 
Dinwiddle St., Fifth Ave., 
Smithfield St., 6th Ave., 
Wylie Ave. ir Center Ave.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam nusJanyD
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Portland, Ore. — Gaisras 
visai nušlavė miestelį Coch
ran. Du šimtai gyventojų 
laimingai pabėgo. Gaisras 
kilo nakties laiku.

tai 
pa- 
pat 
ga
nei

Mulkina Darbininkus 

priimtų numušimą al- 
nuošimčių, tai 24 rug-

Endicott—Johnson

Į Centro Komitetą Sekamai 
Gavo Balsų:

ba.
klausinėja, kas bus 
kas reikės daryti, jei 
gai tęsis.

Miestelyje yra apie
ventojų, tai iš viso šimto tik 
apie 8 darbininkai tedirba. 
Mainieriai vietomis/ išsikasa 
savo kasyklas ir ima anglį ir 
parduoda po 5 dol. už toną.

Tai tokį “atlyginimą” gau-

patauja labai žymiai.
vienas kaleris (kasykla) dir-

Darbininkai vienas
toliaus,
taip il-

Viena katalikė moteris lei
do savo vaiką į šv. Franciš- 

i kaus mokyklą, kuri randasi, 
Minersville, Pa. Pastaruoju! 
laiku jai pritrūko pinigų, tai j 
jinai nuėjo pas kunigą, kad

Spalio 8 d. bus Tarptautinė 
Diena Kovai už Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimą. Oak- 

Kiti darbininkai kalba, kad į landė rengiama protesto de
monstracija. Iškovota leidi
mas del mašinų parodos, kuri

po prezidentinių rinkimų, tai' 
laikai ir darbai pagerės. Dar
bininkai, kurie nori, kad dar- važiuos darbininkų apgyven- 
bai pagerėtų, tai turi balsuoti, tomis vietomis, ypatingai kur 
už Komunistų Partijos kandi-Į negrai gyvena. Susirinkimo 
datus. Tik kovodami galėsim'vieta 10-ta ir Broadway. Paro- 
laimeti. 1 ; ?da prasidės kaip 6 vai. vaka-

316 Beį policija ir kompanijos juos
296 vaiko, skyles užverčia, tai ir!ją.
287 čia negalima daug pelnyti.
261
249
175
.93
.86
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Rugs. 17> d. čia kalbėjo 
drg. Ford, Komunistų Pai’tijos 
kandidatas į J. V. vice-prezi- 
dentus.

Arti 1,000 darbininkų susi
rinko išgirsti drg. Ford. Kiti 
turėjo grįžti atgal, nes jau ne
buvo vietos svetainėje. Bandy
ta gauti didesnę vietą del šių 
prakalbų, bet miesto valdyba 
davė • įsakymus svetainių savi
ninkams, kad neranduotų. 
Mat, jiems davė kinkų drebė
jimą drg. Fosterio prakalbos. 
Todėl buvo pasirįžę .Fordo 
prakalbas sutrukdyti, bet ne
pavyko. šiose prakalbose da
lyvavo daug negrų darbinin
kų.

Pirm prakalbos, Finų Choras 
j sudainavo keletą darbininkiš- 
!kų dainų. Kada pirm, persta
tė drg. Ford, darbininkai ilgai 

Mūsų apielinkėje krizis vieš tęsė plojimą, sveikindami kan- 
J 1 ’ i žymiai. Tik didatą.

Drg. Ford savo kalboje įro
dė, kaip kapitalistinės parti
jos ir kartu su jom socialistų 
partija puola darbininkus. 
Išdėstė, kodėl turime organi
zuotis į Komunistų Partiją, ku
ri teisingai gina visų darbinin
kų reikalus. Ypatingai nuro
dinėjo negram darbininkam 
reikalingumą organizuotis. '

Daug negrų darbininkų iš
pildė aplikacijas į Kom. Parti- 

Pasibaigus prakalboms, 
~ . ikaip 11 vai. vakare, darbinin-

šitokiuose darbuose pasitai-jkai nesiskirstė, laukė, kad 
ko ir nelaimių. Dar nesenai gauti pasikalbėti su drg. Ford, 
vienas jaunas darbininkas Ii-1 1 1— ‘ •• -
kosi taip užmuštas. Sako, ji
sai kaip tenai nusidūrė.

naujų pramonės centrų, fabrikų, tiltų ir kt. Degtukų 
gi pridirbama Sovietuose tiek, kad jų apsčiai išveža ir į 
užsienio rinkas. Čia irgi gali pasitaikyt trūkumų tiktai 
su pristatymu, ypač į tolimesnius užkampius tos milži
niškos šalies.

Kad įvairių fabrikinių dirbinių, naudotinų kasdieninia
me gyvenime, dabar Sovietuose nėra kiek reikia, tą ne 
sykį ir ne dešimts sykių kartojo pati Sovietų vyriausybė. 
Per šį Penkmetės Planą juk Sovietai ir nesiekė to tikslo, 
kad prigamint įvalias ir su kaupu kasdieninių mažmožių. 
Pamatinis pirmosios Penkmetės uždavinys buvo pastatyt 
fabrikus, kuriuose galima būtų paskui prisidirbt mašine
rijos, su pagelba kurios tuomet jau būtų gaminama ir 
kita mašinerija ir kasdieninio vartojimo dalykai. Tuomi 
pasirūpins antras Penkmetės Planas; tada greitu laiku 
pasidarys daug didesnė gausa paprasto naudojimo fabri
kinių produktų.

Nagi, kad ir pats Duranty minimam savo rašyme pri
pažįsta, kad visų pajėgų įtempimas į didžiąją statybą ne- 
daleido kol kas prigamint mažmožių. Jis1, noroms-neno- 
i'oms, pažymi ir kitą įdomų faktą,—kad žmonių masės 
dabar reikalauja tokių daiktų, apie kokius caro laikais 
gal nei nes/ajojo, be kurių buvo pripratę apsieiti. Šis 

“nepasisekimas” I padidėjęs ^reikalavimas taipgi, suprantama, daro tokį
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Šnekos Apie Sovietų Nepasisekimus
Apie vadinamus Sovietų ‘‘nepasisekimus” daug šiomis 

dienpmis prišnekėjo kapitalistiniai laikraščiai. Tai So
vietų valdžja nupuldžius javų derlių, tai maisto stoka, 
tai Penkių Metų Planas nesiseka. Bet tos pasakos ir pa
čios save mušė, kartais toje pat “žinioje”.

Kelios dienos atgal skaitome newyoi’kiškiame dienraš
tyje “laisvų” buržujų, World-Telegrame antgalvį, kad 
“Sovietu Penkių Metu Planas nunuola.” O žemiau kas v v . -*■ . | , į

pasirodo pačioje'žinioje? Nagi, kad Sovietams kai ku
riuos sumanymus pramonėje nčpavyksią įvykdyt per ke-1 
turis metus vietoj penkių. Tai kur čia 
arba nupuolimas paties Penkių Metų Plano? Dar toliau 
žinioje to laikraščio korespondentas pripažįsta, kad 1932 
metais iki šiol sovietinė gamyba apskritai pakilo 22 su
virs nuošimčiais augščiau, nekaip buvo pernai tą patį 
rugsėjo mėnesį. (O ar čia galima būtų padaryt bent pa
lyginimas su Amerika, kurios svarbioji pramonė, plie
nas nupuolė 85 procentais, taip kad dabar teeina tik
tai 15 nuošimčių?)

Koresp. žino, kad daugiau Sovietuose yra padaroma, 
negu buvo užsibrėžta per penkis metus padaryt. Kores
pondentas nei nebando užginčyt faktą, kad Penkmetės 
Planas bus išpildytas, ir dar su dideliu kaupu. Tik jis 
atranda, kad norint į keturis metus planą visame kame 
'įkūnyt, tai ne visur dar šiemet pasiektas norimas nuo
šimtis gamybos pakilime. Čia jis taipo pat pražiūri tą 
tiesą, kad trys paskutiniai pramonės ir kūrybos mėne
siai Sovietuose būna našiausi.

Bet virš jo pranešimo World-Telegram redakcija už
dėjo antgalvį, kad “Sovietų Penkių Metų Planas Nupuo
la,” ir tiek. Kadangi daugelis toliau neskaito, kaip tik 

•antgalvio pradžią, tai jie taip sau ir manys, kad Penk
metės Planas “nupuolęs”. Ar ne gudriai buržuazija per 
savo spaudą moka diskredituot Sovietų statybą?

New Yorko “Times” pirm kelių dienų vienos žinios ant- 
galvyje paskelbė svietui, kad Sovietams pritruksią mais-1 

' *to; o kitoje žinioje rašef, kad Sovietų valdžia padarė su
tartį parduot Japonijai 1,000,000 pūdų kviečių. Nejaugi 
Sovietai gabentų kviečius į užsienius, jeigu atrodytų sto
ka savo gyventojams išmaitinti? Sovietai nėra tokie 
trumparegiai, kad panašius šposus krėsti. Bet “Times”, 
kaip ir kiti Amerikos kapitalo laikraščiai įsikando tą 
giesmelę ir toliau vis ją niūniuoja, būk Sovietams būsią 
trumpa su maistu.

6 O spalių 4 d. “Times” išspausdina savo laikomo Mask
voj korespondento Walterio Duranty pranešimą apie So
vietų valdžios laikytą plenarį posėdį ir apie jo priimtas 
rezoliucijas. Nutarta, kaip Duranty rašo, kad “tas ir tas 
turi būt padaryta, ta ir ta klaida turi būt pataisyta, ir 
tokis tai būdas turi būt tam panaudotas, šiokių bei tokių 
reikmenų turi būt daugiau pagaminta ir tas ar kitas pa
tvarkymas turi būt įvykdytas.”

Bet vieno dalyko “Times” korespondentas pasigedo, tai 
kad jokioje to Sovietų posėdžio rezoliucijoje nėra visai 
nieko sakoma apie “maisto stoką.” Tai dabar ir gana— 
kapitalistiniai gazietninkai įsigeidė, kad Sovietai savo re
zoliucijose apraudotų tokias bėdas, kokių ištikro neturi! 
Ir nejaugi jie mano, kad Sovietai užtylėtų tokius pavojus, 
kaip gręsiantį rimtą nedateklių maisto? Visai ne. So
vietai tokiame atsitikime pradėtų energingiausią vajų už 
kuo nuodugniausią surinkimą dar esamų laukuose grūdų 
ir jie tuojaus"'pradėtų neatlaidžią kampaniją už maisto 
produktų taupymą.

Bet ir pats “Times” toliau dasikalba iki to, kad Sovie
tuose dabartinis tariamas maisto “trūkumas neiššaukia I mui. 
nei bado nei alkio.” Ar žino tad tokių korespondentų 
dešinė, ką parašo kairė?

Kad šiemetinis Sovietų derliu s buvo ne tokis geras, 
kaip pernykščias, tą Sovietai pripažįsta. Pats “Titnes’o” 
Duranty apčiuopia kai kurias to priežastis, nors kaip rei
kia jų neišaiškjna. Sako, pav., kad staigi farmų kolek
tyvizacija neigiamai paveikė į grūdų priauginimą; bet 
jis nepasako, kad buožės, desperacijon įpuldami iš bai
mės būt sukolektyvizuotais, tyčia ir tiksliai sabotažavo 
gimdų auginimą ūkiuose, kuriuos jie dar privatiškai 
valdo. 1 * .

Duranty išvedžioja, kad valstiečiai nenorį daug ga- 
mint ir duot produktų todėl, kad jie dar negauną iš mie
stų dirbinių bei “būtinųjų” reikmenų, kaip kad “arbata, 
degtukai, tabakas, druska ir kerosinas.” Bajsųs daiktas, 
kokie būtini reikmenys yra arbata arba tabakas! Bet 
kaip čia papuolė, pav., kerosinas tarp stokuojančių reik
menų? Juk Sovietai daugiau pagamina kerosino, negu 
bile kuri pasaulio šalis, apart Jungtinių Valstijų. Čia tik
rai negali būt stokos; šičia gali būt kartais keblumų tik
tai su kerosino pristatymu, kuomet traukiniai ir laivai
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Nominacijos į ALDLD 
Centro Komitetą ir pava
duotojus 1933 metam pasi
baigė. Nominacijose daly
vavo 77 kuopos su 944 na
riais, tai, palyginamai, ge
riausios nominacijos iš eilės 
mefų mūsų 1 organizacijos 
gyvavimo. Į Centro Komi
tetą nominuota 72 draugai 

j ii\ draugės, į pavaduotojus 
—100 narių. Kąd spauddje 
vietos perdaug neužėmus, 
mes skelbiame tik tų var
dus, kurie gavo ne mažiau 
30 balsų. Nominacijas pa
tikrino ALDLI) 1-mos kuo
pos komisija: dd. K. Balčiū- 

įspūdį, kad ot trūksta šio, to ii/trečio. nas ir K. Levanas.
Valdžios gi plenumo sesijoj, kuri tuos klausimus svars

tė,—kaip sako Duranty,—buvo pasireiškę extra-kairieji, 
kurie reikalavo per prievartą imt i'š valstiečių (reikia su
prast, geriau pasiturinčių ir buožių) grūdus ir kitus pro- jt j# Kaškiaučius 
duktus; dešinieji gi reikalavę, kad būtų įvesta antra Į), m. Šolomskas 
naujoji ekonominė politika, taip kad ,per privatinius a. Bimba 
smulkius ir vidutinius pramonininkėlius ir biznierius ga- b. Mizara 
Įima būtų patiekti, ypač valstiečiams, daugiau kasdien- 
naudojamų daiktų.

Bet Stalinas ir kiti leninistai teisingai klausimą pasta
tė ir nurodė, kaip trūkumus pataisyf. Sako: jeigu pro
duktai negerai išvežiojami, turime pagerint jų išvežioji- 
mą bei pristatymą. Jeigu vartojimo daiktų negana, tu
rime jų daugiau gaminti. Bet kadangi pamatiniai kūry
bos uždaviniai yra geležies, plieno ir anglies gamyba ir 3, šalinaitė 
transportas, tai didžiausiom mūsų pajėgos turi būt su- ę Bimbienė 
telktos ant tų darbų.

Planingai dirbdami, Sovietai ne tokias kliūtis praeityj žaldokas 
nugalėjo; nugalės jie ir dar esamus trūkumus 
----------------------- --- --- - - ... . ■ . ■
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IŠ LAIKRAŠČIU įbi'niilkiškus darbus, padėtų or- 
igahiižuųti dafbipįrikus ’į? kovin- 
c ' i > Į i * ■ t * * 4 ' t

gąsįąs; organizacijas, i tiesiog ne- 
'beg^ima, . apsieiti. į j įypatihgai 
Karfado-j/ kū^^^rpiiiiiikų! teisės 
suvaržytos. Tas buvo jaučia
ma 'netik torontiečių tarpe, bet 
ir kitų kolonijų draugų tas 
klausimas buvo judinamas. Tik 
neturėjimas tarp tų kolonijų jo
kių ryšių neleidb tam klausimui 
iškilti viešumom Torontiečiams 
“Darbininkų žbdžio” draugiją 
suorganizavus ir išleidus tuo 
reikalu atsišaukimus, visų Ka
nados lietuvių revoliucinių dar
bininkų pageidavimas, išleisti 
savo laikraštį Kanadoj, prade-

’ ŽINGSNIS PIRMYN 1į i
v • y t ; ■?Po tokia antrašte . Kąnados 

lietuvių darbininkų mėnraštis 
“Darbininkų žodis” pirmajam 
savo nųmeryj talpina įžengia
mąjį straipsnį, kurį mes čia pa
duodame :

Kuomet viso pasaulio kapita
lizmas kas kart brenda vis į di
desnį ekonominį krizį ir visą tą 
krizio naštą verčia ant darbi
ninkų pečių, tai darbininkai 
verste verčiami ieškoti priemo
nių atsilaikymui prieš užkrau-! tas gyvenimai! vykdyt, 
namą skurdo naštą. Darbinin
kų klasė priversta suglausti sa-. 
vo eiles, kad atsilaikius prieš 
bepradedančio smukti kapitaliz
mo šėlimą, kuris pasireiškia po 
visą kapitalistinį pasaulį algų 
kapojime, iš darbo atleidinėji
me, bedarbių šeimynų iš namų 
mėtyme ir prie imperialistinių 
karų prisirengime, kurie vyriau
siai planuojami Sovietų Sąjun
gos ir bendra? darbininkų kla
sės sutriuškinimui ir didesniam 
pavergimui. Darbininkai pri
valo visi organizuotis ir kovot, 
kad apsigynus nuo bado, kuris 
jiems brukamas; kad užkirtus 
kelią naujam kraujo pralieji-

Štai su šiuo “Darbininkų žod
žio” pirmu numeriu, darome 
didelį žingsnį pirmyn Kanados 
lietuvių darbininkų judėjime. 
Įsigyjame galingą ginklą—re
voliucinį laikraštį, kuris nors 
retai pasirodydamas gins dar
bininkų reikalus, skleis darbi
ninkišką apšvietą kanadiečių 
lietuvių darbininkų tarpe, kels 
juose klasinę sąmonę, suteiks 
žinių iš darbininkų gyvenimo, 
parodys kaip kapitalistai išnau
doja darbininkus; taipgi rodys 
kaip pasiliuosuoti iš tos išnau
dojimo vergijos.

“Darbininkų žodžio” pasiro-j 
1 dymas, visiems darbininkų re- 
j voliucinio judėjimo priešams, 

Tokiame darbininkų klasei i kurie pranašauja jam visokius! 
svarbiame laike mes, kanadie-i “susmukimus”, bei kitokias ne-j 
čiai lietuviai kovingieji darbi-i sąmones,, parodys, kąd revdliu- 
ninkai, kaipo organizuotoji da- j cinis jųdėjinlas' auga. Atsižvel-1 
lėlė, esame šaukiami išvaduoti, giarttį tokius darbininkams 
savo tautos skriaudžiamuosius"sunkius'-laikus;'•‘laikraščio išlei- ’ 
brolius iš po religinės vergijos,! dimas' rodo,‘kad/ jo .dšledime 
bei iš po įtakos prieš darbinin-! dalyvauja šinitįai kanadiečių 
kų reikalus einančių socialfa-' lietuvių darbinifikų; / Gi tuo 
šistinių vadų, jungti juos, po ! tarpu; ^revoliucinio; darbininkų 
raudona vėliava, visų Kanados Jjūdęjyno priešai smunka ir 
dfi rhi n i nlm Vtiarlicm inčtvic I ___tl 1 » - J -

Varykime pradėtą darbą pir-

gus, kovinguosius, tai be darbi-,/ 
ninkiŠko laikraščio, kuris gintų *• .. ... .
revoliucinius darbininkus, nu- J, 
maskuotų tuos visus kąpitalis-' Agangkį. Ęsą 
tų tarnus, parodytų jų priešdar- į lį500 chįnie'Čių.

raudona vėliava, visų Kanados1
* , ' d — t— 7'.M -y —’ » <  

darbininkų kasdieninėms ko-1 smunka. ' 
voms. - / -

Kada tiek daug darbininkų myn. 
suvedžiotojų per savo spaudą ir 
organizacijas, net į darbinin
kiškas organizacijas įsiskverbę, , Mukdenas.— Japonijos 
stengiasi nesusipratusius'daYbi- karinis ! štabas skelbia, kad 
ninkus palaikyti prieš sąmonin-, japonų armija begailestin- rriic Ir/tVincriT/fanic! rni no v \ • ;į u

gar sumušė-chmus partiza
nus ties mieštais Tahsing ir 

užmušta
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A.f Zablackaitė 34
J. Valatka 30

Visiems draugams ir drau
gėms, kurių čia paskelbia
mi vardai, yra pasiųsta, už
klausimai. Kada bus gauta 
atsakymai, kas palaiko kan
didatūrą, bus paskel b t a 
kandidatų vardai ir kuo
poms išsiuntinėtos balsavi
mo blankos.

D. M. Šolomškas.
ALDLD CK Sekretorius.

leisti vaiką į Public School. 
Tai šitas kunigas nedavė pa
liudijimo, bet dar moterį iško-j 

206)liojo, sakydamas, kad perma- 
187 žai aukoja bažnyčiai.
125

na darbininkai iš savo kunigė-
120 ’ ’
107
107
103
.81
.68

re. Po parodai bus prakalbos 
U.P.E.C. svetainėje, 7 ir Hene- 
ry St., Oakland. Draugai, 
visų yra .pareiga būti šiame 

Jprotesto susirinkime .
Spalio 9 d. įvyks T.D.A. ir 

Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo 146 kp. išvažiavimas drg.-

> darže. Nepa
mirškite dalyvauti.

K. M.

lių, kuomet jie išbaigia savo 
centus. Laikas jau ir darbi
ninkams parapi jonams susi
prasti, kad kunigai tik pinigų 
reikalauja. Laikas jau pa
mesti visus tuos burtus.

čia jau keli metai buvo su
tverta ALDLD. kp., bet kuo
met darbai sustojo ėję, 
darbininkai neturi pinigų 
simokėti duokles. Taip 
nėra veiklių draugų, kurie 
lėtų veikti. Todėl nėra 
veikimo šioje kolonijoje.

M.
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New York “Times” kores
pondentas W. Duranty iš 
Maskvos rašo,1 kad SSSR 
augštų technikų skaičius pa
augo per pastaruosius tris 
metus nuo 57,000 iki 216,000, 
o vidutinių nuo 55,000 iki 
288,000. Tai didelis pripa- 

■ žinimas tos energijos, kokia 
lyra- pas SSSR darbininkus 
prie lavinimosi ir siekimo 
didelio mokslo.

Bosai
Kad 

gos 10 
sėjo, per
Co. bosus, buvo surengtas pik- 
nikas-balius viename ūkyje, 
dideliam name, prie Ely Park, 
Binghamton, N. Y.

Dalyvavo ten patys bosai; 
buvo ten ir darbininkų; dau
giausiai iš Everyday Factory, 
Endicott.

Rugsėjo 27 d., bosai suren
gė mitingą Trimming room 
darbininkams, Fine Welt Fac
tory, Endicott. Į tą mitingą 
atėjo patsai pramonės kara
lius, Geo. F. Johnson ir ųasa- 

|kė “spyčių”, kad būtinai turįs 
numušti 10 nuošimtį ir parei
kalavo, kad darbininkai pa
keltų rankas. Buvo tokių, ku
rie kėlė, ;bet ne visi.

Po to, Baigdamas spyčių, pa
reiškė, kad tai dar ne pasku
tinis numušimas algos, kad 
seks kitas numušimas. Tai 
tiesą-, pasakė^patsai avalų iš- 
•dirbystės kakalius savo ver
gams.

Iš Maskvos pranešama, 
kad tarp SSRS aliejaus iru
sio ir ten atvykusio Japoni
jos industrijos atstovo K. 
Matsukata tapo pasirašyta 
prekybos sutartis. SSSR 
apsiima per metus laiko par
duoti del Japonijos 200/00’0

tonų žibalo. Amerikos ži
balo imperialistai nusigan
do, nes tas sumažins pirki
mą iš jų aliejaus.

D. M. Šolomskas.
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15-to Plenumo Rezoliucija
Klausimu Aštrėjančios Kapitalistinės Ofensyvos, Masių Bruzdėjimo ir Se 

kančių Partijos Uždavinių
(Pabaiga)

Palaikymas Partijos Eilėse Naujų

11. Besitęsias negalėjimas palaikyti naujų 
Partijos eilėse narių ir sustiprinti darbą už ; 
gavimą daugiau naujų narių keri silpnam po
litiniame gyvenime vienetų, sekcijų ir distrik- 
tų. Pasireiškia tendencija laikyti Partijos mi
tingus tiktai atlikimui paprastų organizacinių i 
smulkmenų, apleidžiant gyvas einamos klasių 
kovos problemas. Pamatinėse industrijose besi
tęsiant kovoms, apleidžiama ten pat traukimas ; 
naujų narių j Partijos eiles. Nepakankamai 
platinama Daily Workeris ir kita komunisti
nė literatūra. Taip jau tas pasireiškia nepa
kankamai priruošiamuose mūsų masiniuose 
mitinguose, silpnybėj mūs lapeliuose ir gat- 
vinuose mitinguose. Neįvertinama užtekti
nai lavinimosi rateliai, ir partijinės mokyklos.

12. Iš tų pagrindinių silpnybių išplaukia 
stoka iniciatyvos ir savim pasitikėjimo Parti
jos komitetuose ir kuopose. Draugai nedrįs
ta pradėti veikimą ir teikti aiškias politines

ipr organizacines direktyvas masėms. Tiktai 
pastovi ir nuosaiki linija, vedama kiekvieną 
dieną, pavyzdžiu Rusų Bolševikų Partijos, ga- , 
Ii patraukti nepartinių masių pasitikėjimą, pa
garbą ir surūtinti jų stovėjimą su Partija. 
Atsakomybė už patiekimą ir išplėtimą aiškios 
Partijos linijos priklauso visų pirmiausiai 
Centro Komitetui ir Politiniam Biurui.

Kadrų Ruošimas ir Lavinimas
13. Kad nugalėti politines ir organizacines 

Partijos silpnybes, turi būti kreipta specia- 
lė atyda į sistematišką lavinimą veikiančių 
kadrų ir ruošimą naujų. Nupaišant, kad tuo 
reikalu buvo padaryta geri tarimai, Partija 

*dar vis nepateisinamai silpnai žengia pirmyn 
tuo atžvilgiu. Lavinime kadrų dar vis stoka 

, sistemos, stoka vadovybės, perdaug mechaniš- 
k ko biurokratizmo. Permaža kolektyvio ta 
j "ktyptimi darbo. Kiekvienas Partijos komite- 
) tas turi pradėti rišti tą problemą periodinė

mis, gerai paruoštomis ir organizuotomis po
litinėmis diskusijomis kiekvienos dienos klau
simais. Iš kiekvienų diskusijų turi išplaukti 
aiškūs tarimai, stipriną Partijos darbą masėse.

Jaunimo Organizavimo Darbas 
Apleistas

414. Nuo 14-to Plenumo iki šiam laikui Jau- j 
nųjų Komunistų Sąjunga (Lyga) dar nepra- i 
dėjo vesti Jaunųjų Komunistų Internacionalo j 
ir Partijos liniją už padarymą praplėtimo į 
masinio darbo. Ir tai yra nepaisant augimo i 
kovingumo tarpe jaunų darbininkų ii- padidin- 1 
to socialfašistų ir fašistų veikimo tarpe jų. i 
Kuomet mūs priešai mato reikalo daugiau dar
buotis tarpe jaunimo, tai Partija vis nėįver- i 
tina to. Be reikalingos Partijos vadovybės ir 
nurodymų, Jaunųjų Komunistų Sąjunga ne- , 

'’galės padaryti tuo reikalu persilaužimo. Be- : 
artėjąs imperialistinis karas stato ypačiai I 

’svarbiu Partijai klausimu patraukimą savon j 
pusėn‘jaunimo. Tai reikia taisyti kuoveikiau- i 
šiai. Kad tai padaryti, Partija turi subolše- ; 
vizuoti JKS ir jos vadovybę, vedant griežtą i 
kovą prieš oportunizmą ir sektantiškas tenden- I 
cijas, kurios pasireiškia vedamam tarpe jauni
mo darbe.

mas delei pačių negrų klausimo. Ir tas pasi
reiškia nesupratimė nacionalinio revoliucinio 
pabūdžio, kurį pastato negrų-klausimas. To 
pasėka yra ta, kad pačioj Partijoj negrai dar
bininkai darosi nepastoviais. Pietuose pasi
rodė tūlų darbo tarpe negrų klausiniu pasigeri- 
nimų, bet dar vis toli gražu neužtenkamai. 
Pačiam Centro, Komitete dar vis viešpatauja 
neįvertinimas negrų išsiliuosavimo klausimo 
Pietuose. Tai liudija kad ir .tas būtent pavyz- i 
dis, kaip sulaikymas savaitraščio “Southern 
Worker.” šitos silpnybės tarpe negrų darbo 
reikalu yra glaudžiai susijungusios su bend
rom silpnybėm Partijos masiniam darbe (sek- 
tantizmas, formalizmas, biurokratinės meto- 
dos darbe.) ši padėtis labiausiai atsispindi 
darbe tarpe negrų New Yorko distrikte (Har
leme), kur yra nepaprastai pavojinga padėtis.

Kova pataisymui tos padėties darbe tarpe 
negrų yra energiškam plėtime kovų už -kiek
vienos dienos negrų darbo žmonių reikalavi
mus, tai jungiant su Partijos bendra progra
ma negrų klausimu. Be to, reikia vesti ko
va prieš likučius, baltojo šovinizmo, kuris yra 
vyriausia kliūtimi darbui tarpe negrų. Rei
kia daryti žygiai ruošimui negrų kadrų. Neg- | 
rai darbininkai privalo būti sistemačiai trati- ' 
kiami į vadovybę Partijos vedamuose visokiuo- I 
se masiniuose darbuose. Privalo būti skubiau i 
vedamas švietimo darbas Partijos nariuose 
negrų klausimu.

Partija Turi Ruoštis Prieš Reakciją
16. Besiartinant ketvirtai krizio žiemai ir 

bekylant darbininkų masėm, Partija privalo 
visu uolumu susirūpinti pavojum, kuris yra 
neišvengiamas iš reakcijos pusės. Buržuazija 
stengsis pulti Partiją ir masines ’darbininkų 
organizacijas. Geriausias ir ryškiausias apsigy
nimo būdas, tai praplėtimas Partijos masi
nio darbo. Šalę to, reikia sudaryti būdai, ku-. , 
riąis einant, kad ir prie žiauriausių sąlygų, 
Partija galėtų dirbti, kaip dirbusi. Be to, 
nebuvo sistematiškai vedama kova prieš sni- j 
pus ir provokatorius. Tiktai nedidelio skai- 
čiaus darbininkų buvo skaitomas labai svarbus 
tuo klausimu straipsnis, tilpęs liepos mėnesio ■ 
“Komuniste.” Kova prieš policijos terorą ir j 
deportacijas privalo būti sujungta su ekono- i 
minėmis kovomis, idant įtraukus į tai plates
nes mases darbininkų, šis klausimas statomas 
visu rimtumu distriktams ir Centro Komi
tetas reikalauja sistematiškų ir energiškų žy
gių, kad juos išsprendus.

Darbas Tarpe Juodveidžių
15. Centro Komitetas kreipia domės į labai 

nepatenkinančią padėtį reikale darbo tarpe ne
grų. Nepaisant visos eilės tuo atžvilgiu atlik
tų pasekmingų darbų, faktas pasilieka faktu, 
jog pamatiniai Partijos darbas tarpe negrų pa
silieka toj pačioj vagoj. Kaipo pasekmė to ap- 

.sįleidimo, revoliucinės darbo unijos, kurios tu- 
*rejo būti vyriausiais kanalais pasiekimui neg
rų darbininkų, kaip to reikalavo 14-to Plenu
mo rezoliucija, tuom nepadarytos. Mūsų kova 
prieš lynčiavimą dar vis tebesiliečia tik kam
panijas, liečiančias individualius lynčiavimus, 
nedarant platesnių pastangų pradėti kovą prieš 
lynčiavimą, kaipo sistemą. Mes neatsiliepė
me į puolimus ant negrų visoj eilėj atsitiki
mų. Mes visiškai nepravedėme kovos už neg
rų balsavimo teises., Scottsboro bylos reika
las, legaliai ir masiniu darbu, perdaug atsili- 
kę^i Dar vis pasireiškė silpnybė sujungime 
kovų, vedamų už kiekvienos dienos negrų dar
bo žmonių reikalavimus su komunistine pro
grama negrų klausimų.

Nepakankamai griežtai kovojama prie bal
tąjį šovinizmą ir nepakankamai iškeliamas vie
šumon negrų reformizmas. Toliau, dar vis 
pačioj Partijoj viešpatauja politinis neaišku-

Tuojautiniai Uždaviniai
I

17. Centro Komitetas pastato sekamus svar- ■ 
blausius ir skubiausius uždavinius: j

(a) Rimtas pravedamas vajaus už naujų na
rių gavimą, kad įgyvendinus obalsį: 25,000 
naujų narių laike rinkimų kampanijos.

(b) " Paskyrimas tinkamiausių pajėgų tik
ram koncentracijos darbui svarbiausiose dar
bo įmonėse (fabrikuose, dirbtuvėse) ir sekci
jose, sustiprinant kai kuriuos distriktus iy 
darbo unijų frakcijas. Turi būti duodami re
guliariai raportai apie šį darbą, ištiriant visas 
silpnybes ir sunkumus.

(c) Sistematiškas pridabojimas ir patikri
nimas visų vadovaujančių kadrų žemesnėse or
ganizacijose; patiekimas nuosaikių planų jų, 
kadrų, pataisymui ir sustiprinimas ir vysty
mas kolektyvio darbo, į jį traukiant čiagimius 
elementus, negrus, moteris ir jaunimą.

(d) Partijos vadovybė turi išvystyti tikrą vi
dujinę demokratiją (plačiausį išplėtimą savi- 
kritikos padidėjusiam partijos; nayių, veikime 
ir iniciatyvoj). Be nugalėjimo gyvuojančios 
atmosferos, kuri uždusina savikritiką ir su
triuškina narių iniciatyvą, be išvystymo vidu
jinio politinio vienėtų gyvenimo, paėmimas 

, ’ * 1 k. y*masių kovos vadovybės negalimas daiktas.
(e) Padėtis reikalauja sudrūtinimo kolek

tyvio darbo ir asmeniškos atsakomybės, nau
jų kadrų politikalizavimo ir lavinimo, politi
nio narių švietimo pagrindu diskusijų, esamos 
padėties ir stovinčių problemų kasdieniniam 
darbe, nugalėjimo vadovaujamų spėkų siauru
mos ir t. t. Partijos vadovybės kvotimas (iš
bandymas) yra ne tame, kad ji moka paduo
ti generalę partijos liniją, bet ir tame, kad 
moka vadovauti tos linijos pritaikymui ir pra
vedimui kasdieniniam darbe, sugebėjime su
mobilizuoti, suorganizuoti ir vesti partijos na
rius tame darbe. Neatlieka pareigų ta par
tijos vadovybė, kuri tik nutiesia generalę li
niją, bet nepajėgia jos pravesti praktikoj. ■ Vi-' 
sa tai parodo, jog būtinai reikia atsižadėti
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praktikos išleidimo generaĮių nutarimų, bet 
nesistengimo juos pravesti gyvenime.

(f) Turi būt dedamos rimtesnes pastangos 
del išvystymo partijos frakcijų visose masinė
se organizacijose; reikia išvystyti 
sveikus santikius 
nepartinių masių,
tų Internacionalo Piki. Komiteto vėliausi ta
rimai.

(h) Sistematinis politikalizavimas distriktų 
biurų ir komitetų veikimo. Politinės diskusi
jos turi būt gerai prirengtos, idant jos baigt- 
tųsi tokiais tarimais, kurie sustiprintų parti
jos veikimą ir įneštų politinio pubūdžio į vi
sas organizacines problemas.

(į) Sistematinis literatūros platinimo išvys
tymas. .masiniu pagrindu, griežtesnė atsako
mybė ir atsirokavimas už literatūros pinigus, 
visą literatūros platinimą pastatant ant savo 
locnų finansinių kojų. Daug daugiau atydos 
į “Daily Workerj” ii* įvairių distriktinių laik
raščių (“Southern Worker,” “Workers Voice,” 
“Western Worker’’) .cirkuliaciją. “Southern 
Workerio” leidimas turį būt atnaujintas.( , .

(j) Kova už bedarbių pašalpą ir apdraudą 
ir budavojimas masinių bedarbių tarybų rei
kalauja drąsesnio ir energingesnio vystymo 
lokalinių ir kaimyninių kovų už konkrečius 
reikalavimus. Vyriausia tame darbe silpny
bė yra, kad stoka susirišimo su vietinėmis 
šios kovos politinėmis problemomis. Kiekvie
nas vietinis demagogas turi būt numaskuotas 
konkrečiai jo paties žodžiais ir darbais. Drą
si, negailestinga kova turi būt vedama prieš 
praktikuojamą nelygybę teikime pašalpos neg
rams, taip pat pavieniams bedarbiams ir mo
terims ir tt. Partijos kadrai (vadovaujami 
draugai ir komitetai), ypatingai tie, kurie va
dovauja bedarbių veikime, turi išnaujo per
žiūrėti Centralinio Komiteto direktyvos, iš
leistus spalių mėn., 1931 m. Turi būt pa
naudojamos griežčiausios priemonės sulaužy
mui tos izoliacijos ir to sektantinio daugumos 
bedarbių tarybų pobūdžio.

(k) Turi būt teikiama daugiau politinės va
dovybės ir organizacinės paramos ekonominių 
kovų vadovybei, ypatingai vadovybei tarpe 
mainierių, audėjų, plieno darbininkų, gelžin- 
keliečių ir uostų darbininkų. Didžiausios aty-

i i ,'i"i.".;

dos turi būt , dedama delei įtraukimo į tas ko
vas negrų. Tatai turi sudaryt pagrindą bu- 
davojimui naujų revoliucinių unijų. Neturi 
praeiti nė viena svarbi darbininkų kova be 
dalyvavimo joje komunistų, kaipo geriausių 
vadų, organizatorių ir kovotojų už tuojauti- 
nius reikalavimus. Taktika sukoncentravimo 
ant svarbiausių fabrikų ir sekcijų turi būt pra
vedama gyvenimai! visu rimtumu. Visa par
tija turi įsitraukti į budavojimą darbo unijų 
tose pramonėse. Specialė atyda turi būt at
kreipta į išdirbimą konkrečių reikalavimų, 
taip pat ypatingų reikalavimų del negrų, mo
terų ir jaunuolių. Visuose didešniįuose mįesp 
tuose turi būt. išvystytos veiklios darbo lini
jų tarybos, kurięse daugumą sudarytų neparti
niai delegatai. Nutiesimas darbo unijų or
ganizacijos fabrikuose ir nesvyruojanti vado
vybė kiekvienoj darbininkų kovoj yra viena
tinis pamatas sėkmingam darbo 'unijų vei
kimui. Budavojimas kairiosios opozicijos' re- 
formistinėse unijose—darbas, kuris tebėra la
bai silpnas, t tui;i; būt sudyutintas naujomis 
spėkomis ir ypatingai politiniu vadovavimu 
ir išdirbimu konkrečių tuojautinių programų. 
Didelės svarbos veikimas Amerikos Darbo Fe
deracijos Komiteto Už Bedarbių Apdraudą 
turi būti praplėstas ir pagilintas.
konferencija, kuri įvyks Cincinnati tuo laiku, 
kaip Amerikos Darbo Federacijos konvencija, 
turi gauti energingos paramos.

(l) Pilniausias palaikymas veteranų kovos 
už bonus ir prieš sumažinimą pašalpos paliegė
liams turi būt vienas vyriausių darbų kiekvie
nos partinės organizacijos. Į tą judėjimą ir į 
judėjimo vadovybę turi būt daugiau įtraukti 
negrai pagrindu nenųolaidžios kovos už neg
rų teises. Kiekvienas partijos vienetas ir ko
mitetas turi išdiskusuoti rezoliuciją apie Bo
nų Maršavimo Lekcijas. Turi būt daromi or
ganizaciniai žingsniai pravedimui tos rezoliu
cijos direktyvų gyvenime. Turi būt pilniausiai 
palaikomas planuojamas veteranų maršavimas 
į Washingtona laike kongreso atidarymo.

(m) Augantis kovos judėjimas tarpe tai
merių uždeda ant kiekvienos partinės organi
zacijos sunkią atsakomybę, kad išvystyti susi
siekimus ištisai, šalį pagrindu pilniausio pa-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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VIENO SVARO DĖŽĖ
Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 
i i ' 1 Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI į

Draugijom, bei krautu
vėm, kurios ims 6 dėžutes 
kaina 29 centai už dėžutę, 
už 12 dėžučių, kaina 27c.1 
|už dėžutę. Persiuntimą ap-, 
mokame. Pinigus kartu1 
siųskite su užsakymais.

šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus
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Komunistų Partijos Centro Komiteto 15 Plenumo Rezoliucija
[(Tąsa iš 3-čio pusi.)

laikymo farmerių kovų prieš badą. Turi būt 
vedamas sistematingesnis darbas tarpe negrų 
farmerių, ypatingai Juodajam Ruožte (Pieti
nėse ^Valstijose). Turime energingiausiai 
remti dabar įvairių farmerių organizaci
jų diskusuojamą programą del sušaukimo 
Farmerių Nacionalės Pašalpos Reikalavimo 
Konferencijos Washingtone, laike kongreso 
atidarymo. Jungtines Farmerių Lygos loka- 
lai ir komitetai turi būt išvystyti tarpe neor
ganizuotų farmerių, o kairiojo sparno gru
pės turi būt organizuojamos gyvuojančiose 
farmerių organizacijose.

(n) Kiekvienas partijos komitetas turi sis- 
tematingiau varyti pirmyn rinkimų kampani
jos darbą ir energingai nugalėti visus esa
mus trūkumus. Partija turi sudaužyti tradi
cines ribas parlamentarinio supratimo apie 
rinkimų kovą; turime išvystyti masines kovas 
už tuojautinius badaujačių gyventojų reika
lus pagrindu bendro fronto, kaipo sudėtinės 
rinkimų kampanijos dalies. Rinkimų kampa
nija turi būt vystoma ne tik traukimu ir or
ganizavimu nepartinės paramos ir panaikini
mu siaurų tradicinių agitacijos metodų, bet 
taip suteikiant rinkimų kampanijai plačią pa
pėdę kasdieninių kovų prieš kapitalistinius už
puolimus. Partijos sekcijos, kurios šiandien 
randasi sūkuryje kovų ir vadovauja kovoms 
prieš algų kapojimą, tarpe bedarbių, už gyni
mą darbininkų darbavietėse, prieš buržuazi
nės priespaudos priemones, prieš imperialis
tinį karą, gali lengvai įrodyti darbininkams

vadovaujamą rolę partijos, kaipo jų avangar
do. To darbo vaisiai pasirodys rinkimų die
noje. Vietinės bendro fronto kovos už pašal
pą, prieš algų kapojimus, kovos veteranų, far
merių, už negrų teises, prieš negrų linčia- 
vimą ir visokį diskriminavimą ir tt., yra iš
eities punktas ir pats pagrindas komunisti
nei rinkimų kampanijai. Iš tų lokalinių (vie
tinių) kovų turi išsivystyti veikimas papė
de į varių valstijų, o paskui nacionalė kova 
laike kongreso atsidarymo. Milionai bedar
bių, kartu su tebedirbančiais darbininkais, tu
ri būt išjudinti ir suorganizuoti pasiryžusiai 
kovai už pravedimą obalsio: “Neturi būt nė 
vieno darbininkb, nėtvienos darbininko šeimy
nos betinkamo maisto, drapanų ir pastogės” t I

(o) Turi būt rimtai sudrutinta kova prieš 
imperialistinį karą. ,Ta kova kasdien darosi 
rimtesnė ir svarbesnė. Po 14-tojo Plenumo 
tame darbe pasirodė atslūgimas. Tas pasi
rodė mūsų agitacijoj, o ypatingai numetime 
į šalį eilės specialių darbų (sulaikymas amuni
cijos išgabenimo, veikimas prieš Japonijos im
perializmą). Tas silpnumas taip pat pasiro
dė nepakankamam prisirengime prie rugpjū
čio 1 d. demonstracijų. Sistematingiausios ir 
energingiausios turi būt dedamos pastangos 
pravedime šios kampanijos direktyvų, kad iš
vysčius masinį judėjimą prieš Amerikos im
perializmą ir prieš jo prisiruošimus karui, už 
gynimą Chinijos liaudies ir už subudavojimą 
aplinkui, darbininkų tėvynę, Sovietų Sąjungą, 
gyvosios apgynimo sienos.

Komunisty Partijos Rinkimų Kampanijos Pra 
kalbas Sustabdė Policija

LLR Choras 
sykį su

rengimo žieminio sezono ir ateidami 
atsiveskit kiekvienas po naują narį 
prirašymui prie šios draugijos, nes 
dabar įstojimas yra labai lengvutė
ms, visiems, prieinamas, kaipo vajaus 
laike.
kito šios progos. O 
vilkinkit savo narinių 

Sekr. V.

Karte norite Įstoti, nepraleis 
senesni neuž 

duoklių.
A. Norkus. 

(238-239)

C A tS Vit Ketvir‘tądien., Spalių 6, 193:

f . h SęRANTON; PA.
LDSĄ 5^ kp. susirinkimas įvyks 

9 spalio, nędelioj, 110 West Market 
St., 2 Vai. po pietų. Visos narės da
lyvaukite šiame susirinkime. Drau
gės, pakalbinkite pašalines moteris 
stoti Į šią organizaciją. Kaip žino
ma, kad pereitas susirinkimas -ne
įvyko, todėl susidarė daug reikalų 
atlikti ir centro sekr. d. Sasnauskie
nė dalyvaus šiame susirinkime.

O. Janušauskienė.
(238-239)

DETROIT, MICH.
at-ALPMS 4 kuopos susirinkimas 

sibs šeštadienį, spalio 8 dieną, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 25th 
St. ir Vernon Highway. Draugai ir 
draugės, kurie priklausote prie pro
letarų meno 4 kuopos, visi atsilanky
kite į susirinkimą, nes jau praside
da žiemos sezonas ir draugijos jau 
pradeda duoti užkvietimus, kad me
nas suloštų veikalus, todėl mes tu
rime, draugai, daug svarbiu reika
lu.

ną spalio (Oct.), 2-rą vai. po pietų; } 
po num-; 318 korth 9th Št.

Visi nariai ir narės malonėkite at-’ I 
silankyti abiejų kuopų, nes turėsi-j Į 
sime svarbių reikalų; taipgi nepa- ■ 
mirškite atsivesti po vieną naują E 
narį. Spalio 8, šeštadienį, LDSA 3 E 
kuopa rengia balių, kurio pelnas yra ■ 
skiriamas prirengimui W. Z. Fosterio'fi 
atsilankymui ir mes manom šukei- ■ 
ti užtektinai finansų, kad Drg. Fos- B 
teris galėtų kalbėti per radio nors | 
15 minučių.
teris atsilankis į Readingą spalių 

i 25-tą d.
Abiejų kuopų sekretoriai,

M. Misavage, 
A. Paužienė.

(237-238)

Manom, kad drg. Fos-

Sekr. N. Astrauskienė.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia vaka

rienę su prakalbom; įvyks 9 d. spa
lių (October). Draugai ir draugės! 
Bus labai skanių valgių, nes mūsų 
gaspadinės išanksto tuom prisirengė. 
Vieną gaspadinę turime dar nesenai 
atvykusią iš Kauno, 
kiai gaminti valgius, 
gai susirinkite.

mokančią pui-
Tad skaitlin-

(238-239)

NEWARK, N. J.
Spalių (October) 8 dieną, šeštadie

nį įvyks didelės demonstracijos, Mi
litary Park del paliuosavimo Scotts
boro jaunuolių, Tom Mooney ir visų 
politinių kalinių.

Visų lietuvių darbininkų yra pa
reiga dalyvauti šioj demonstracijoj, 
tik mūs galingi protestai gali sulai
kyt

' THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the. Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

144 pages—$1.00

ANGLŲ KALBOJE KNYGOS
<
y.

kuopos susirinkimas 
7 d. spalio (Oct.), 7-tą v. va- 
Abračinsko svetainėj, W. Coal 
Draugės padėkime visus dar- 
šaiį ir visos dalyvaukime su- 

Yra narių, kurios dar ne-

SHENANDOAH, PA.
LDSA 62 

įvyks 
kare, 
St., 
bus į
sirinkime. 
gavo Centro išleistą knygą “Moterys j 
Kovotojos Del Komunizmo”. Tad at
eikite į susirinkimą ir pasiimkite 
knygą. Taipgi kurios narės yra pa- 
liuosubtos nuo mokesčių, kaipo be
darbės, tai būtinai lankykit susirinki
mus. Nemanykite, draugės, kad 
jeigu negalite mokėti, tai ii’ susirin
kimų nereikia lankyti. Susirinkimų 
lankymas ir veikimas del geresnės 
organizacijos, yra svarbiau negu 
mokestis.

Tad visos ateikime į ši susirinki
mą ir atsiveskime naujų narių pri
rašyti,* nes dabar yra vajus ir labai 
lengvos sąlygos narėm įstoti į šią 
organizaciją. ,

Sekr. E. M.
(237-238)
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THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN >

An account of the economic, social and cultural status of Labor
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.50

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Communist 
Party in 'the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary way out of the crisis.

350 pages—$1,25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

Tą dieną choras loš kome- 
Suiro Tėvelio Nervai.” 

pradėjo kalbėti,} Po komedijos bus ir koncer- 
10 minučių!tas, kuriame dainuos LLR. 

pa- Choras keletą naujų dainų ir 
turite su nauja vedėja, Izabele Jar- 

Pirminin-; molavičiute.
Į parengimą įžanga, iš kal

no perkant, tik 25c.
Išsijudinkime del Vajaus 

Mėnesio

NORWOOD, Mass.— Rug- (Sept.), 19.32. 
sėjo 29 d. vietos komunistų prieš publiką pirmą 
branduolj'S turėjo surengęs nauja mokytoja pasirodys 9 
prakalbas rinkimų kampanijos d- spalio.
klausime, N. Abadellos pievo
se. Kalbėtoja, kurios vardo ne- diją

‘ nugirdau, pradėjo kalbėti, j Po komedijos bus ir 
pakalbėjus apie 10 minučių!tas, kuriame dainuos 
laiko, atėjo policistas ir 
klausė pirmininko, ar

> leidimą (permitą).
kas aiškino palicistui, kad ant 

' privatinės žemės permito ne
reikia, nes buvo klaustas! pas 
miestelio gaspadorių leidimo, 
tai gaspadorius pasakė, kad 
jokio “permito” nereikia ren
giant ,ant privatinės nuosavy
bės. Bet kada atėjo prakal
bų laikas, tai to paties mieste
lio gaspadorfaus pasiųstas po
licistas neduoda komunistams 
kalbėti.

Tai “Amerikos demokrati
ja!” Visokiem šarlatanam, tai 
leistina viskas daryti, bet dar
bininkams apkalbėti savo rei
kalus, tai nevalia, nes tas prie
šinga turčių reikalams.

Greitai Komunistų Par
tija rengs kitas prakalbas ko
vai už teisę turėti prakalbas 
atvirame ore. Mes, darbinin
kai, patėmiję Komunistų Par
tijos prakalbų rengimą, dar 
skaitlingiau atsilankykime. Ko
munistų Partija kovoja už vi
sų darbininkų būklės 
nimą.

LLR. Choras Veikia

HARTFORD, CONN.
Lietuviai darbininkai, dalyvaukime 

skaitlingai demonstratyvėse prakal- 
bose-mass mitinguose už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių, Tom Moo
ney, Billings, Jackson ir visų darbi
ninkų politinių kaljnių.iš bastilijų.

ir Lawrence
ninku politinių kalinių

Mitingai įvyks Park 
gatvių, ir North ir Windsor gatvių, Į 
spalio (Oc,t) 8 d. ; - f

Tėmykit skelbimus-plakatus, .
’ ((238-239)

,-Lietuvių Bendro Fronto,; Komunistų' 
Partijai Rinkimų Kampanijai;

Eankietas ' Į
Spalio (Oct.) 8 d. Laisvės Choro 

svetainėje, 59 Park St.; pradžia 8 
vai. vakare. J.žanga tik 25 centai.

Užkandžiai ir gėrimai dykai. Kvie- ; 
čiame visus draugus ir prietelius rin
kimų kampanijos ož Komunistų Par
tiją, atsilankyti ir paremti savo kla
sės

Spalio 9 d. ALDLD. 9 kuo
pos įvyks reguliaris susirinki
mas. Visi nariai, vyrai ir 
moterys, turime būtinai susi
rinkti, nes bus labai svarbus 
susirinkimas, kuriame bus iš
duoti raportai iš ALDLD. 7 
Apskričio konferencijos ir iš 
TDA. pirmo distrikto konfe
rencijos. Taipgi šiame susi- 
rinkime reikės galutinai pri- j 10-tą vai. ryte, Poteliūno svetainėje, 
sirengti—susimobilizuoti Šiam ■ 53 Bank St. Wilkes Barre. Pa. 
vniiii už 0-nvimn na.il i n nariu' Bran&ūs draugai'it draugės! Ma- vajui uz gavimą naujų nanųilonėkite būti susirinkime kuo skait_- 
. AT TA T TA « .« J , zv Xnlrn i * • • ' • »■ •

Vajaus reikalais susi-1 kės aptarti vajus mūsų spaudai ir
I ALDLD naujų narių gavimas. Mes 
i turime būti organizatoriai vajaus

partijai šuose 1 rinkimuose.
* Komisija.

(238-239)?

WILKES BARRE, PA.
Į ALDLD 43-čios kuopos įvyks susi-
I rinkimas spalių (October) 9-tą d-

į ALDLD. ir dienraščiam skai- tingiausia. Yra svarbių tarimų. Rei- 
tytojų.
rūpinkime visi ir darbuokimės
bendrai, tai pasekmes turėsime ' laike, mes turime būti savo spaudos
geresnes, negu pirmiaus. Su
sirinkimo pradžia 2 vai. die
ną, Lietuvių svetainėje.

Vakare LLR. Choro gražus 
pageri- sceniškas parengimas. 

Menininkas.

LLR Choras delei finansi- j 
, nio krizio, neteko savo seno ir Į 
i-visų choristų gerbiamo moky
tojo. Rugsėjo 27 d. LLR. Cho-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

\ DETROIT, MICH.
• APLA 47-tos kp. mėnesinis susirin- 

ras svarstė savo finansinę pa-.kįmas bus sekmadienį, 9 d. spalio, 
dėtį; nematant greito finansinio |’9 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, ant 

i nj t c i 25 gatvės ir Vernon Highway, antpagerėjimo, d. Edw. J. Su-<3.či<* angšto. Visi nariai ir narės 
gar ,kuris per 13 metų buvo L1 atsilankykite į susirinkimą, nes yra 
LR. Choro mokytoju, davė Da. I daugeliu svarbių . reikalų, del prisi- 

tarimą paimti Izabelę Jarmo
lavičiutę chorui mokinti, nes 
čia ant vietos gyvenant, bus 
galima pigiau mokinti. Cho
ras sutiko I. Jarmolavičiutę 
paimti kaipo mokytoją. O Iza-p 
bele Jarmolavičiutę sutiko |> 

■ chorą mokinti. i;
Jarmolavičiutę buvo apie 10 j: 

metų LLR. Choro narė ir žy
mi sopranas. Taipgi I. Jar- 
molavičiutė yra augštai prasi- 
ląvinus muzikoj, nes pastarai- 

* siais metais lanko New En
gland muzikos koncervatoriją 
ir šiais metais užbaigs muzikos 
mokytojos mokslą. # , 

Jarmolavičiutę chorą pra
dėjo mokinti su 27 d. rugsėjo

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA j 
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 3 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Pulkus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- , 
tių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avė, 
Tel., Stagg U41 į

4

“Laisvės” ir “Vilnies” prenumera
toriai. Taigi, draugai, kad sėkmin
giau aptarti, būkite susirinkime vi
si.

Sekr. S. Pietaris.
(238-239)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigini- 

mo 13 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 9 d., 10:30 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St. Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes yra svarbių dalykų ap
tarti ir naujų narių atsiveskite.

Organizatdrius.
, (238-239)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKO& j 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose'galima pirkti vais- J 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. | 

•r A.^JVL KISHON, Aptiekorips Savininkas ' 
8701 JOS. CAMPA u AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH, j

PHILADELPHIA, PA.
Visi Važiuokit į ALDLD 105 Kp. 

Parengimą
ALDLD 105 kuopa rengia didelį ir

LDS 62 kuopos susirinkimas bus Į P^ikų balių su_ šokiais, subatoje, 8 
spalių (October) 6 d., [ spalių 

kaip 8 vai. vakare, 
yra

žiauru kapitalistinį terorą.
(238-239)

SO. BOSTON MASS.

ketvirtadienį
376 Broadway

Visi nariai dalyvaukite, nes 
reikalų.

(237-238)
j daug

LABOR AND TEXTILES ' *
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child labor, and “over-production.”

Regular $2.00; Popular $1.00Jh-oą. 8640 Eastwick Ave.,
Į Rusų Amerikonų svetainėje. Prasi-j 
j dės 7:3'0 vai. vakare. Visų Phila- 
i delphijos miesto dalių draugai ir Į 
j drauges širdingai prašomi atsilanky- 
1 ti ir paremti tik ką atsigaivinusią 
mūs kuopelę; taipgi ir iš Chesterio 
ir visų apielinkių prašomi atsilanky
ti. Mes prigaminsim skanių valgių 
ir gėrimų. Puiki orkestrą grieš lie- 

ir amerikoniškus šokius.

PITTSBURGH, PA.
Visų ALDLD , 33 Kp. Narių žiniai Ik

I Gerbiami draugai! Su penkiolikta tuviškus L
I diena spalių (October), 1932 metų, I Taipgi turėsime ir žaislų.

Visų

Širdingai kviečia rengimo
Komitetas.

(236-239)

l prasideda mūsų garbingos apšvietos j 
j organizacijos, ALDLD ir “Laisvės” 1 
I ir “Vilni.es” vajus. Daugelis ALDLD I 
j kuopų jau padarė tarimus ir planus 
vajaus dafbuo,tęi, gilmes, 33: kuopa, 
dar nieko tuomi klausimu nesame { 
nutarę..į Ąrgi mes,- 33 kp. nariai ir Toilers,. ; Rengia koncertą ir balių, 
pasiliksime taip visų užpakalyj, j kurįs įvyks subatoj, 8 d. spalio 
Nešino r,etų; tam ,tikėti, kad visi 33 j (October), 1932, 8 vai. vakare, Uk- 

! rainian Home, žemutinėj svetainėj, 
draugės, 33 kp. igq Mercer St. Jersey City,

JERSEY CITY, N. J.
ALDLD 1.6. kp. ir Ukrainian U.

kp. nariai, būtų tokiais tinginiais.
Tai draugai ir 

nariai, visi susirinkite į L. M. D. 
svetainę, nędčlioje, 9 d. spalio (Oc- Merginų Sekstetas, 
tober), lygiai 12 vai. dieną, idant j 
apsvarstyti kaip vajaus, taip, ir ki
tus kp.

Visus
reikalus.
kviečia kuopos Komitetas.

(237-238)
----------- r-------------------------

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos ir LDSA

kuopos susirinkimas atsibus 9-tą die- galės linksmai laiką praleisti.

Koncerte dalyvaus Aido
Taigi 
pirmu 
Taipgi

Pelnas nuo:

N. J.
Choro 
Jersey 
kartu 

bus ir
City lietuviams teks 
išgirsti jį dainuojant, 
daugiau pamarginimų. 
šio parengimo yra skiriamas komu-, 
nistų rinkimų kampanijai. Taipgi 
meldžiam draugus iš apielinkių at-, 

i silankyti ir paremti šį svarbų reika- 
3 ! lą. Po koncertui bus šokiai, visi

X -V
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LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon industry and the conditions of labor.

Regular $2.00; Popular $1.00
I *

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

Exposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “wonder industry.”

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations’ to the finished shoe and other leather products.

Regular $2.00; Popular $1.00

industry, their

USE THIS ORDER BLANK

for which please send the checlofed

WOMEN IN INDUSTRY
* By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in 
conditions, and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S. 
By WALTER WILSON

Convict labor camps and mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison peonage in the United States and colonies.

Regular $1.50; Popular $1.00

Svarbią Brošiūrą

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS

Tai Istorija Lietuviu Darbininkų Kovos su Fašistais ir 
Socialfašistais SLA. Organizacijoj ir Tvėrime Savo 

Darbininkiško Susivienijimo
t ■ .

Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kurie Pirmiaus 
: . 1 Nebuvo Patalpinti Spaudoje

i . 1 . . _ .
Tūkstančiai lietuvių darbininkų dalyvavo toje kovo

je. Svarbu kiekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją tos kovos, svarbu po 
ranką turėti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjauriai 
mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar
bininkams suorganizuoti savo savišalpos organizaciją.

LDS. kuopos tuojaus siųskite užsakymus ir parsi
traukite brošiūros kiek galite daugiausiai platinimui, šią 
brošiūrą reikia kuo plačiausiai paskleisti. Ne tik kiek
vienas LDS. narys privalo ją perskaityti ir turėti, kai
po istorinius faktus, bet taipgi turėtų ją perskaityti 
kiekvienas lietuvis darbininkas, žingeidaujantis darbi
ninkų, kova už geresnį gyvenimą.

' ' l 1

Brošiūra turi 60 puslapių. Kaina tik 10 centų. Reiš
kia, kaina tokia žema, kad kiekvienas gali ją įsigyti.

Reikalaudami brošiūros rašykite:

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

Sekretorė, J. S.
(238-239)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Dafrbininkų Susivienijimo 
kuopos susirinkimas įvyks pirma-

Visi nariai

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras Taikis mėnesinį su

sirinkimą 10 d. October, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių ’ Svetainėje, 180 New 
York Avė. Visi nariai būtinai turite 
dalyvauti, taipgi ir menininkai ne
pamirškit, nes yra labai daug svar
bių .dalykų, kurie reikia aptarti.

' . Org. K. Žukauskienė.
■ (238-239)

5 1.
dienį, 10 d. spalio (October), 8 vai. 
vakare; 995 N. 5 th Str.
dalyvaukite ir naujų narių atsives
kite. • ; ' :

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and .employee stock ownership.

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

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

I enclose $ 
to:

Name

Address

City



Ketvirtadien., Spalių 6, 1932

New Yorko gubernatorius nJ Ukrainoj. 
■v m *1*1 , • •

Newarkieciams!

Suėmė 120 Mainierių
Darbininkų Susivieniji

cijos. Bet Vokietijos val-
hn i Mweln Mamwip cijose Mr. S. visuomet, kaipo Kada komunistai ir pažan- J^ia atsake, kad jinai daly- 
llil Į IHlvolv HldJUrUS ištikimas kapitalo tarnas, išei-|^^st darbininkai kiitikavo tą vaus Londono konferencijoj _ . _ Lnm’tnlwtn i'inolzn’to Irniviiinfn ”

tik su ta sąlyga, jeigu išank-

Sušaudė 3 Valstiečiuslygybe visais klausimais.

Hartford; conn.

B.

sapose

Reporteris.

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

narius,

Aidiečiy Atydai 6 Lapkričio, Worcester, Mass.
Org. F. P.

Woi kerio,! Nušautas Jaunuolis 30 Spalių (October), Lawrence, Mass.
Veltui Patarimai ir Ištyrimai

darbininkų reikalus 
nuo bedarbių atėjo

stub a 
planui 
bedar-

ALBANY, N. Y.—Demo
kratų partija nominavo į

narių susirinkimas. Ja- 
dalyvaus iš LDS Centro

ma
ni i-
pa-
yra

ir 
to pa- 
bedar-

to jaunuolio, su kuriuo buvo 
šovikas tokiame 

svieto tirštume pabėgo nesu

Tose organiza- į kų būklės pagerinimus.

bėtojo norite.
3-čio Apskr. Pirm.

J. Žigaitis.

pohą Lehman, dabartinį gu- ( 
bernatoriaus pagelbininką.! 
Tai senas politikierius ir iš

Visų minėtų ’organizacijų

VARŠAVA. — Kruvinojo i 
i Pilsudskio valdžia sušaudė'

Hddson, beje, ragina balsuot jose gerai pasidarbuos, 
už paskyrimą $30,000,000 be
darbiams iš valstijos iždo. Bet rengtų prakalbas vajaus rei 
N. Y. valst. yra virš 2,500,000 kalu, neturint kalbėtojų tik de-Į

KONSTANCIJA MENKELIONIūTĖ
Garsioji dainininkė, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 

arti dviejų metų balso lavinimo ir abelno muzikos 
mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

NEW YORK.—Hymie Gab
le, 18 metų berniukas, tapo p 
ant Rivington St. nušautas ki-ii

Tas buvęs 
priklauso ir į porą 
organizacijų.

kaip trečiadalis munistų Partijos, tegalės mi- 
Didžiajame New lioninės bedarbių masės apsi

ginti nuo mirties. Lapkričio

LONDON. — Anglijos tikimas Wall Streeto agen- 
Artinas 8 d. lapkričio (No-:valdžia šaukia Londonan i tas. 

i ’ ' ii J

jos tarnas. Tai yra Mr. Shar-(tų Partijos programą, reikš kb- 
j va už bedarbiarns

socialistas dar' kaPitalistll lėšomis, prieš ai-JOS grūmojimas pasitraukti 
ą lietuviškųjų kapojimą ir kitus darbiniu-(iš nusiginklavimo konferen-

ŠBaattkaMiliiilMMMM1 *

., * Puslapis penktasVIETINĖSŽINIOS BEBARB!yŠELP|w■ WiwfiV IL 1 4HUVO NARIAI YRA KAPITALO AGENTAI

Mieste 1,159,600 Bedarbi?, kaip Pripažįs
ta Patys Vadai Buržuazines Labdarybės

valdžia, prisiekė tarnauti ne 
i Meksikai, bet Vatikanui.
I ■ ...

NORWOOD, Mass.— Ūžė- kaipo kapitalo tarnų, “filozo-1 J—- —
mes turime organizub-'^81113

organizuotos Į tis ir kovoti uz tikrą bedar-: * • • - ■
Konferenciją

i jus krizini, valdininkai, bijoda-1 fiją, 
imi darbininkų __ L ___________________________
(kovos už bedarbių šelpimą ka- biam pašalpą valdžios ir kapi-1 
į pitalistų kaštais, sudarė neva tAlistų lėšoriiis. !
i bedarbių šelpimo komitetą iš ______
(ištikimiausių kapitalo pakali-J 
jkų. Į tokį komitetą yra pa-!
skirtas ir vienas lietuvis,—sa-|Vember). Piliečiai darbiniu-; k O n f e renciją Vokietiją,

» balsus už (Frąnciją ir Italiją. Taip pat 
...... Jūsų , pviečia Amerika atsiusti Ūt-

i ■» tA i n I ' **

glIlLI 11UO nin Livo. , v ^xxxxx^x /. x
gi 8 d. visi balsuokite už Ko- vo laiku buvęs socialistu, o da-, kai, atiduokit savo 1
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apdrauda1 Būdąs svarstomas Vokieti-

darbininkų
Yorke yra be darbo, sako Wil
liam Hodson, pirmininkaujan
tis direktorius Labdarybės Ta
rybos. Jis apskaitliuoja, kad 
apie 1,150,000 darbininkų ne-Į

Reikia Keliij Simtq 
darybės vadas. žuazmės lai -

Kaip bedarbė auga, mato- J 
me iš to, kad 1930 metais šia-r 
me didmiestyje buvo skaitoma ------r
300,000 bedarbių; taigi per;
dviejus metus bedarbių armija.'rašų Brooklyne

kapitalistų paskirtą komitetą ... , , . . .v
• bedarbių "šelpimui,” tai pats tik SU ta sąlyga, jeigu 1Sank- 

j Mr. S. ir tautiški fašistai ir sto jai bus prižadėta pilna 
! socialfašistai visaip bandė nu- 
■ rėkti, kad tas komitetas tik- 11 rai tarnaus ir tarnauja bedar-' 
bių šelpimui. O dabar jau vi-į 
siems turėtų būti aišku, kad Į

r,'tas komitetas yra vienas dide-!- - . • • Ii lis supuvimas. Vyriausias ;
• .“welfare” galva, Mr. Rodgers, j 

lyra po areštu už išnaudojimą!
darbininkės moteries savo su-, 
žvėrėjusiems jausmams.

Dar Mr. Rodgers 
nepasibaigė.

. pasekmes pranešiu.
Į gers tardymas eina prie užda- 

tik* *$3.50.VVJ i/ Mr. S? džfau- idUrib kad darbininkai ne- 
giasi, kad tas komitetas labai ■ #alčtų patirti daugiaus įdomių 
“puiku plana” padarė! | nieksyščių.

1 ! - Buvęs Bedarbis.
Taip, puikų, bet tik ne del' 

darbininkų, o del kapitalistų.1 
Tas neva bedarbių i 
komitetas numušė bedarbiams! 
pašalpą, tai čia ir buvo ka
pitalui pasitarnavimas. Tuo
jaus po numušimo bedarbiams 
pašalpos, pradėjo ir visose ša- 
pose dar dirbantiems darbi
ninkams algas kapoti. Matot, 
darbininkai, kaip 
paskirtas komitetas

Bet šelpimui, pasitarnauja kapita- 
nes jie parodė, kad 

obalsis tai kuodaugiausia jau-■ bedarbis su šeimyna “gali pra- 
nuolių įtraukt į Lietuvių Dar-1 gyventi” už $3.50. Ir kapi- 
bininkų Susivienijimą, organi-;talistai tuojaus nukapojo 
zuojant jaunuolių kuopas.

Kuopoms, kurios gaus dau
giausia narių per šį vajų, aps
kritys skirs pinigines dovanas; 
bus trys dovanos; apie jas bus 
toliaus smulkmeniškai praneš
ta.

Man teko nugirsti, kad pir- 
įmoji Brooklyno kuopa yra pa- 

pirmą do- tas) išdirbo planą, kad jieš- 
, nors Brooklyne tai jauĮkos darbų, kam reikalinga tai

symas namų ar peintinimas, 
tai pas tokius savininkus “wel
fare” siųs bedarbius ir duos 
užsidirbti išalkusiems bedar
biams. Rodos, tai neblogas 
dalykas, bet pažvelgkime į 
pačius to komiteto 
kaipgi jie elgiasi.

Štai Mr. S. reikia 
peintyti ir jis pats tam 
“pritaria,” kad reikia 
biams darbų jieškoti ir duoti. | 
O betgi savo stubos ištaisymui 

pašaukia, bet' 
Tai ve, i 
tarnui'

------;— ' ;iia prieš
Dar trūksta kelių šimtų pa- Pavyzdin, 

vxvivjvxo mcuuo mcvxcuxx.v. «x.jx..-Brooklyne komunistų laiškas į Keistučio Draugiją, j 
padidėjo ketvirtą tiek, sulig. kandidatui į New Yoi-ko ma- kviečiant, kad Draugija išrink-j 
aprokavimo pačių buržujinių ; jorus, drg. Pattersonui; o at- tų atstovus del pagelbėjimo or-j 
labdarių.
mėnesių pasidarė apie 350,000 j tinę diena piliečių parašams 
daugiau bedarbių.

Išviso

pačių buržujinių (jorus, drg.
Per paskutinius 12'einantį sekmadienį jau pasku-Iganizuoti bedarbius ir veikti— 

kovoti už bedarbiams pašalpą 
valdžios ir kapitalistų kaštais. 
Tai čia Mr. S. balsuoja prieš !t£ , * illbedarbių atsišaukimą, o jis 
yra “bedarbių šelpimo” komi-' 
teto “welfare” nariu. Pirmiau ; 
miestas duodavo bedarbiams 
po dieną kitą dirbti ir mokė
davo po $4.80 į dieną. O “be- 

(Brooklyne; gaukite blankas ir i darbių” komitetas išdirbo pla- 
nurodymus ir eikite parašanti. ^nus, kad bedarbiams būtų mo- 

--karna vietoj $4.80 už dieną, Į

I rinkti.
, , T>.1V. . i Darbininkai ir darbininkės,dabar Didžiajame; ..... TZ n__ ,, , v . i ateikite Kom. Partijai į talka;New ^orke pašalpos gauna! . ..... .. v. ,.-lx • -.-z.™,, i ii- v . I padekite darinkti kelis simtus tiktai 116,000 bedarbių seimy-i . ,. , . .. .. ,’ , _ . . parašu, šiokiu dienu vakaraisnu, sudedant krūvon visas,!. ," .‘.v . , ...., . v . . -x • i • iii' sekmadieni is ryto ateikitekurias šelpia miestas ir kurios . ..... v .f , .y i. x- • 1 darbininku centra, 61 Gra-gauna pašalpos iš privatiniu f . 1 . .. ‘ .w . T-l- L . y . . ham Avė., netoli Broadway,• labdarių. Leiskime, kad sei- i 

myna susidaro iš keturių žmo-' 
nių, vidutiniai imant; tad 
tysime, kad tik apie pusė 
liono asmenų tegauna tos 
šalpos, kuri begėdiškai 
menka. O jeigu skaitysime ne 
tik pačius bedarb., bet ir jų 
šeimynas, abelnai, tai pasiro
dys, kad būtinai reikia sušelpi-i 
mo keliems milionams. Kas iš Į 
to išeina? Tas, kad grafteriška 
demokratų valdžia ir privati
nės labdarybės palieka ba
dant milionus bedarbių su mo- 
terimis ir kūdikiais. O apie 
pastogę ką ir kalbėt? Tik per 
pirmus šešis mėnesius šiemet, 
sulig teismų rekordų, buvo iš

i namų išmesta į gatvę *180,OOO nižavimė naūjų kuopų, 
bedarbių šeimynų; ir mėtymų už vis svarbiausias šio vajaus j listams, 
skaičius kasdien vis auga.

Dabar per mėnesį išleidžia
ma po $4,000,000 iš miesto 
ir privatinių fondų bedarbiams 
šelpti. Padalinkime tą skaitli
nę per bedarbių skaičių; atra
sime, kad vidutiniai išeitų tik 

^po tris dolerius su centais per 
mėnesį bedarbiui, jeigu visi ją 
gautų; o kur dar bedarbių 
šeimynos? Visus paėmus sy
kiu, tokios pašalpos neišeitų 
nei po dolerį per mėnesį. įsiryžus “užgriebti

Pats Hodson daugiau nerei-jvan^
kalauja, kaip padidint šelpi-' netaip lengvas darbas vajinin- 
jno fondus iki 6 milionų dole- • knrtis, kadangi čia lietuviai 
rių per mėnesį; sako, tada ga-tdarbininkai gyvena labai iš-

X Įima būtų šelpti 159,000 šei- isiskirstę po visus miesto kam- 
y mynų. Bet kas b’eka daryt jPus> LMP kad daugelis bus 

milžiniškai masei kitų bedar- net nepasiekta bei nesurasta, 
bių? Badu mirti bei žudy-l Mažesniuose miestuose bei 
tis. Turtingiausio 
miesto valdžia, kuri

Ar LDS 1-moji Kuopa 
Laimės ir Pirmą Aps- 

; kričio Dovaną?
Artina utis visų Lietuvių• 

Darbininkų Susivienijimo kuo
pų pirrh-vajiniams susirinki
mams, LDS Trečias Apskritys 
ragina visas kuopas gerai pri
sirengti, kad padarius šį vajų 
kuo sėkmingiausiu, kaip gavi
me naujų narių, taip ir orga-

y •....... '

Demokratai Nominavo,, 
Lehmaną j Gubernatorius

tirs, valstiečius komunistus
• » ' 4 Į ' L 1 J ‘

Ryak, liyashik ir Oliche- 
nertchuk. Jie buvo paskelb
ti banditais todėl, kad gynė 
valstiečių reikalus Vakari-

Londono Bedarbiu |
Kova su Policija;

LONDON. — Ištisas ke-Į 
1 lias valandas apie trys tūk-; 
stančiai Londono bedarbiu 

teismas į grūmėsi su policija spalių 4: 
Kaip pasibaigs,' d. Policija, pagaliaus, bedar-; 

Mr. Rod- bįus nugaįėjo ir išvaikė. Ne
mažai bedarbių sumušta. i

Sus’rinkimas 
' v

Spalio 9 dieną, 2 v. po pietų, 
A ■ j Laisvės Choro svetainėje, yra! 

i OpieZlilJlS j šaukiamas susirinkimas visų Į
lietuvių darbininkų. Į susirin
kimą šaukiama “Laisvės” skai
tytojai, ALDLD, LDSA, LDS,

šelpimo i Meksika Išdepartavo
nrhinmqi 1

dirbantiems beveik iki 
ties laipsnio, kaip ir 
biams.

Prie to, dar keliose 
tuojaus įvedė verstiną aukavi- 
mą del bedarbių šelpimo iš 
darbininkų algų, o pačios kom
panijos neduoda nei cento. Vė
liaus tas “welfare” (komite-

MEXICO CITY. — Mek
sikos valdžia staiga spalių TPA ir Laisvės Choro nariai. 

. / Visų minėtų 'organizacijų
i d* nakčia suėmė ir oriai- valdybos turi pasirūpinti, kad 

į šį susirinkimą sueitų visi na-v 
rįai. Reikia padaryti, kad ši

ltas susirinkimas būtų skaitlin
gas. Reikia išsiųsti atvirutes 
visiems nariams, kad jie žino
tų ir pribūtų į susirinkimą.

Atminkite, draugai ir drau
gės, kad šitas susirinkimas bus< 
prisirengimui prie vajaus. To
dėl jame turime visi dalyvau-

bedarbių I
‘viu išdeportavo oficialį po
piežiaus Pijaus XI įgaliotinį, 
archivyskūpą Flores. Tai 
Meksikos atsakymas į pa- 
pos išleistą prieš Meksiką 
encikliką.

Flores išvytas, kaip sve- Į ~ 
timos šalies agentas ir prie- tį. 
šas Meksikos. Tiesa, šis

BUDAPEŠTAS, Vengri-! 
ja. — Policija užtiko naują' 
“komunistų suokalbį” prieš į 
valdžią, šį syki darė kra-i 
tas tarpe mainierių mieste- i 
lyj Salgotoryan ir suarešta-, 
vo 120 mainierių.

Š i a n d ien, ketvirtadienį, 
spalių men. 6 d., Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York 
Ave., Newarke, įvyks Lietu
vių
mo vietinės kuopos' visuoti 
nas narių susirinkimas. Ja
me 
ir IlI-čio Apskričio atstovai 
—veikiausiai, dd. P altana- 
vičiutė ir Kairytė ir d. Siur- 
ba. Bus aiškinama reikalas 
organizuoti LDS Jaunuolių 
Kuopą ir traukti jaunimą į 
sportą. Kviečiami visi LDS 
nariai dalyvauti, atsivedant 
pašaliečių, ir ypačiai jauni
mo. Pradžia 8 vai vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

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

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

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis. 
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

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

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

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

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

L Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRĄCIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

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

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

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

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

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

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

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

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

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.

Mažesniuose miestuose bei 
pasaulyj miesteliuose kas kita; ten lie- 
bankie- tuviai beveik visi būna vieni 

riams per metus sumoka 200 kitiems žinomi, arba nereikia 
milionų dolerių, ‘nepajėgia” didelio vargo surasti. Taigi, 
bent nuo bado ir šalčio mir-iman° manymu, pirma dovana 
ties gelbėti bedarbių minias. • gal ir netekti Brooklynui, jeigu

Labdarybės Tarybos vadas, tik draugės ir draugai koloni- bedarbius
1 ■ ... (dirbančius dirbtuvėj.

P.'S. Jeigu kurios kuopos: kaip tokiam kapitalo 
rūpi bedarbių sušelpimas.

i Bedarbiai ir dirbantieji tu-' 
bedarbių. Po kiek tad bedar- lei jaunuolių, tai su reikalą-,rime atmesti tokių Shargalių,. 
bis iš to gautų? Nagi, tik po vimais kalbėtojų kreipkitės į'..—.. r—................................ . ■ -

pusę dolerio kiekvienas, jeigu Trečio Apskričio sekrjjtorių P.; Aįdo Choras pasirinko penk-1 
^grafteriai nenuvogtų dįdesnės

dalies. O jie vagia ir vogs.
Pagaliaus, gubernatorius 

Rooseveltas pučia bedarbiams 
pelenus į akis, būk daugelis 
galį susišelpti, augindami dar
žoves ant sklypelių žemės, ku
rią skolina valstijos yaldžia. 
Kokia tai bjauri nesąmonė! 
Milionai bedarbių priversti gy
vent miestuose, taip sakant, 
ant bruko; o monelninkas 

,K?)oseveltas, demokratų kandi
datas į prezidentus, jiems sa
ko, auginkite daržoves!

Bedarbiai ir dirbantieji, sto
kite visi į Bedarbių Tarybas ir 

. kovokite už žmonišką visiems 
pašalpą! Tik per plačiausią 
masinę kovą, vadovybėje Ko-

Baranauską, 46 Ten Eyck St.,'tadienį, spalių 7 d. O kadangi 
Brooklyn, N. Y. Tik ręika-. penktadienio vakare įvyksta' 
jaudami pažymėkit, kokio kai-; Aido Choro pamokos, tai visi į 

■aidiečiai esate kviečiami susi-j 
i rinkti į “Laisvės” svetainę1 
i 7 :30 vai. tą vakarą, kur turė
sime trumpas pamokas. Po1 
pamokų visi trauksime į baza-1 
ra.

Aido Choras yra apsiėmęs 
dalyvauti Daily
Freiheit ir Young Workerio, 
komunistinės spaudos bazare, 
kuris įvyks Madison Sąuarė 
Gardene, New Yorke.

Bazaras atsidaro šiandien ir
tęsis iki spalių 10 d., tai yra susiginčijęs, 
iki ateinančio pirmadienio.

Tš tųz keturių baząro dienų imtas.

Įvyks Sekamose Vietose:

23 Spaliy (October), Montello, Mass.
i. Pradžia 2-rą Valandą Dieną /

Apart Merikelijuniutes, šiame koncerte dalyvaus ir se
kamos dailės spėkoš t

Ig. Kubiliūnas, dainininkas ir komikas, iš So? Boston. 
LDR. Choras, vadovaujamas Edward J. Sugar ir at
skiri cnorb bariai. ■

23 Spaliy (October), Šo. Boston, Mass.
, Pradžia 8-tą Valandą Vakare.

Ir čia Menkeliuniutei padės drg. Ig. Kubiliūnas ir ki
ti vietos talentai.

Tai tik tiek šiuo tarpu Mass, valstijoje ir teturėsime 
koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliun’ute.

Tat iš yiso^ apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kvieęia Ą.L.D.L.D. 7-tas Apskritis*

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey 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 K1S6 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažames, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

DR. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y
kasdien-—9 , A- M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai

. Nedėlioto—9 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Demonstracijoj del Scottsboro Jaunuolių 

Paliuosavimo Dalyvaus Mooney Motina

Nuėjus užsiregisruoti baisa-, Prnhchęvimui turite parodyt tą palių- į". *rOteS™s meS 
dijimą tenaitiniams viršinin- Susirinkimų Varžymą 
kams. j ---------

Išanksto sužinokite registrą-j NEW YORK— Columbijos 
vanosi vietas tuose chstnktuo- Universiteto Sociali KlausimlJ 
se, kur gyvenate Minekite :'studentu Kliubas sav0 susirin. 
jeigu neuzsiregistruosit nega-|](ime rezoliucij ku.
lesite balsuot ir savo baisa pa-j . . , _ .. , ,, x v . . ± , Irioj pasmerkė universiteto vaLduot uz komunistų kandidatus , . v v , , ,: nvha uz vnrzvma .studentu

1 Universiteto valdyba bijo. 
Istudentų kairėjimo.

-------------- -----
(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

NEW YORK.—Tomo Moo
ney motina dalyvaus demon
stracijoj spalių 8 d., šeštadie
nį, po pietų, Union Square. 
Ši demonstracija ruošiama, 
kad masiniai pareikalaut tuo- 
jaus paliuosuot devynis Scott
sboro jaunuolius ir Tomą 
Mooney.

Visi privalome eit ir demon-i čiausio Teismo 
struot. Tai yra i 
demonstracija. Juk spalių į ar mirtis.
10 d., pirmadienį, šalies Augš-'sys pats dekretas 
čiausias Teismas jau
nagrinėti apeliaciją, kurią jam'nuo to, ar didelės darbininkų 
padavė Tarptautinis Darbiniu-' masės kovingai demonstruos 
kų Apsigynimas. Apeliacijoj už Scottsboro jaunuolių pa
reikalauja ne tik panaikint' liuosavimą.

mirties nuosprendį, kurį Ala- 
bamos teismai išnešė tiems ne-' 
kaltiems negrams vaikinams; Socialistai 
sykiu yra reikalaujama, kad 
jie neatidėliojant būtų visiškai 
paliuosuoti.

ši apeliacija yra paskutinis 
jteismiškas žingsnis. Nuo Augš- 

dekreto pri-

dybą už varžymą studentų 
laisvės. Valdyba, mat, už
draudė studentams laikyti su
sirinkimus atvirame ore, kur 
galėtų klausytis ir pašalinė 

:a; be to, valdyba 
{tvarkė, kad net studentų 
tingams universiteto salėse 
ri pirmininkaut vienas bei 
tas profesorius.

Į Studentų Kliubas tame 
BROOKLYN. —Brownsville susirinkime antradienį

lapkričio 8 d. (Kitą kartą bus 
plačiau apie dalykus, surištus 
su pilietybe ir balsavimais.)

ai Peklą >
*- < I TVJO’ke

Siunčia Ex-Kareiviy 
Bonus”

pa
rų i- 
tu- 
ki-

DR. M. MA1SEL
SPECIALISTAS

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau Įčirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai
• 107 E. 17th St.,

Near 4th Ave. (Union Square)
VALANDOS: 10-1, 4-8,

NedeJiomis 10-12
Už Pilną Egzaminaciją $2.00

Telefonam Stagg

pat 
pa- 

>” ministerio 
Darbo1 Doako patvarkymą prieš ne- 
pirma- kvotinius ateivius studentus. 

/Fašistas Doak, kaip žinoma, 
uždraudė tokiems ateiviams 
studentams visokį užsidarbi- 
biavimą belankant jiems mo
kyklas Jungtinėse Valstijose.
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svarbiausia ' klausys scottsboriečių gyvybė Labor Lyceum dailydžių loka-. smerkė ir darbo
Bet nuo ko priklau- las 2717 (Amerikos 

vienon ar Federacijos) suruošė 
pradės'kiton pusėn?—Ogi daugiausia , dienio vakare “simpoziumą 

1 ............... i kur buvo pakviesta kalbėt
kandidatai komunistų, socia
listų, demokratų ir republiko- 
nų: tegul darbininkai išgirsta 
visų partijų; platformas ir pa-

DR. A. PETRIKĄ
PETRT&T

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U D1AGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniai* ir šventadieniais 

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT Į
LIETUVIŲ VALGYKLA |

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami §
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium §

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT d
Pabandykite! 8

SAVININKAI MARČIUKAI 8
417 Lorimer Street, “Laisves” Name 2

BROOKLYN, N. Y. 8

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Elektros Kompanija 
Išmetė dar 800

Darbininkų
BROOKLYN. — Pereitą sa

vaitę Edison elektros kompa
nija pavarė iš darbo 500 dar
bininkų ; šią savaitę antradie
nį dar 300 darbininkų, atėju
siems iš ryto, buvo pasakyta, 
kad jūsų jau nebereikia. Taip 
bosai paleidinėja darbininkus, 
neduodami jiems mažiausio 
pranešimo išanksto. Tai, tur
būt, irgi ženklas “gerėjančių” 
laikų, apie kurių grįžimą pra
dėjo blofinti kapitalistiniai 
laikraščiai.

Iš Brooklyn Edison kompa
nijos per metus laiko pavary
ta 2,800 darbininkų, prade
dant augštais mechanikais ir 
baigiant juodadarbiais.

Darbininką Protestai 
Teismuose Priverčia

Paliuosuot Draugus
NEW YORK.—Paskutiniais 

laikais vis daugiau darbininkų 
eina į teismus, kuomet būna 
teisiami streikų pikietuotojai, 
bedarbių kovotojai ir kt. Kelia 
demonstracijas pačiuose teis
muose, tose kapitalo “švento
vėse” ir tuo būdu ne kartą 
priverčia teisėjus paleist be 
bausmės mūsų kovotojus.

Pereitą penktadienį buvo 
areštuotas drg. Charles Kline, 
kad jis, atėjęs į Waldorf dar
bų suradimo agentūrą, prispy
rė jos vedėjus prie sienos, rei
kalaudamas, kad sugrąžintų 
dviem darbininkam pinigus. 
Mat, agentūra paėmus iš jų po 
kelis dolerius, o darbo jiems 
neparūpino. Kline buvo areš-

sirenka, katra jiems atrodys 
geresnė.

Republikonai ir demokratai 
visai neatsakė į pakvietimą. 
Socialistų kandidatas į kon
gresą Jack Altman labai “pa
vėlavo”. Taigi pirmas kalbė
jo komunistų kandidatas į 
kongresą Earl Browder. Jis 
labai faktinai ir įtikinančiai 
išdėstė, kaip socialistų parti
ja dirba išvien su Wall Stree- 
to kapitalistais ir kokias niek- 
Šystes socialistai darė ir tebe
daro prieš darbininkus. Be 
kitko, Browder priminė, jog 
socialistai priešinasi ir ex-ka- 
reivių bonams.

Socialfašistas Altmanas nie
ko negalėjo atsakyti prieš 
drg. Browderio argumentus ir 
tik tuščiai plūdo komunistus; 
pagaliaus, jis sušuko: “Į pek
lą su ex-kareivių bonais! jie 
visi fašistai; į į pragarą juos 
visus!”

Vieni klausytojai piktinosi, 
kiti net juokėsi iŠ tokios sočia-

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kuopos mėnesinis susirin
kimas Įvyks pėtnyčioje, 7 d. Oct., 
Hanover kliube, 738—5th Avė. ir 
24 St.

Visi nariai būkite šiame susirin
kime ir atsiveskite naujų narių, nes 
turėsime daug- reikalų atlikti del sa
vo kuopos parengimo, kuris .Įvyks 
23 spalių, Russian Club, 136—15th 
St. Yra ir daugiau reikalų aptari
mui.

Sekr. A. Bružas.
(237-238)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS A 111 kuopos susirinkimas 

įvyks 6 d. spalių, pas drg. Bieliaus
kus, 8831—76 St. Woodhaven; pra
sidės 8 vai. vakare. Geistina, kad 
atsivestų naujų kandidačių Į šią or
ganizaciją. Dabar eina vajus, ver
buokime naujas nares ir “Darbinin
kei” skaitytojas. Dirbkime visos, 
kad mūsij kuopa neatsiliktų šiame 
vajuje.

Sekr. T. V.
(237-238)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avea

NEW YORKE
9

Valandos nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8

Nedčliom nuo 10 iki 1
Odos ligos gydomos su X-ray h 

patinusias gyslas Įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimlaa ir ehroniikaa vym ir 

matarų Hgaa kraujo ir odes. 
Padaras Htyrimq kraujo Ir tiapuma.

DR. MEER
116 W. 44th St., Room BIX 

New York, N. Y.
Valandai Priimimai 

Byte nuo 10 iki 1, Po pietų nae I 
iki 9 vai. yakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto Iki 1 po pietų 
Telefonas Lackvvanna 4-2180

Maliavotojai Laimėjo 
5-kis Naujus Streikus

Alteration Maliavotojų Uni
ja padarė penkis naujus lai
mėjimus; dar penkiose šapo- 
se bosai priveisti pasirašyti 
sutartį su maliavotojais žy
miai pagerintomis darbinin
kams sąlygomis.

Brooklyne Zukermano ma- 
liavojimo šapoje pridėta dar
bininkams 15 procentų uždar
bio; tiek pat Manister ir Land 
Paint kompanijose; Lernerio 
šapoj pakelta algos 15 iki 40 
procentų; Moshoff gi įmonė
je pridėta 40%. Visose tose 
vietose pripažinta unija ir ša- 
pos komitetai. Bosai negalės 
kitaip samdyti darbininkų, 
kaip tik per unijos raštinę; jie 
taipgi pasirašė sutartį, kad 
nepaleis iš darbo nei vieno be 
Šapos komiteto nutarimo. Be 
to, streikieriai laimėjo 8 va
landų darbo dieną, penkių 
dienų darbo savaitę.

Tie maliavotojų streikai bu
vo vedami per eilinių narių 
komitetus, kur daugiausiai pa
sidarbavo komunistinio nusis
tatymo darbininkai. Vadina
si ir krizio laikais galima lai
mėt streikus; reikia tik kovin
gos vadovybės ir eilinių darbi
ninkų įtraukimo į kovą.

tuotas.
Antradienį įvyko teismas 

pas 54-tos gatvės magistratą. 
Pilnas teismabutis priėjo pro
testuojančių. Agentūra turė
jo dvi samdytas liudininkes, 
kurios melavo prieš draugą 
Kline. Prieš tokį liudijimą 
darbininkai teisme sukėlė taip 
smarkią demonstraciją, kad 
magistratas tuojaus f)aliuosa-
vo kaltinamąjį be bausmės. 
Demonstracija jam buvo tokia 
nesmagi, kad jis skubotai “iš
teisino” drg. Kline, nešaukda-

listų platformos, o treti, ne
laukdami Altmano “spyčiaus” 
užbaigos, apleido svetainę.

Drg. Browder, be kitko, už- 
reiškė, kad kuo daugiau balsų 
rinkimuose bus paduota už 
Komunistų Partiją, tuo labiau 
pabijos kapitalistai ir jausis 
priversti padidinti bedarbiams 
pašalpą.

IŠRANDA VO.JIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 kambariai po ant
rašu 8742—126 St., Richmond Hill, 
N. Y. O> jei kas norėtų, tai galėtų 
pirkt ir namelį, parduosiu pigiai, nes 
esu pavienis ir pasirįžau važiuoti Į 
Lietuvą. Mano gyvenimo antrašas: 
T. Laucus, 227 So. 2nd St. apt. 17, 
Brooklyn, N. Y.

(238-243)

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos,—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

Vokietys specialistas New Yor
ke aprubežiuoja savo praktiką 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
Š12 Marion St., 
kamp. Bread
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Fosterio-Fordo Rinkimą 
Vakarienė

I
I ------------------

REIKALAVIMAI

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

“A

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

231 Bedford Avenue

- BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

4C2 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. V.

mas nei liudininkų iš Kline’o^ 
pusės.

Kitame, pirmiau įvykusiame' 
teisme pas tą patį magistratą i 
darbininkai privertė jį padaf! 
ryti nuosprendį, kad darbų I 
agentūra turi atgal sugrąžinti j 
pinigus dviem bedarbiam, ku-l 
riuos jinai buvo apgavus.

Kas tik galite, visi dalyvau
kite rinkimų kampanijos va
karienėje, spalių 12 d., Webs
ter Hall, 119 East 11th St., 
New York City.

Vakarienę rengia Nepri
klausomas Komitetas rėmimui 
Fosterio - Fordo kandidatūros 
į J. V. prezidentus ir vice-pre- 
zidentus. Bus rodomi naujau-

Reikalingas Partneris Prie 
Vištų Užlaikymo

Reikalinga partnerka prie užlaiky
mo vištų nedidelės farmos. Turiu 
gerą namą su 10 kambarių; tinka
mus vištoms tvartus ir sodnelį. Rei
kalinga nedidelis pinigų Įnešimas. 
Galima padaryti geras gyvenimas. 
Kreipkitės pas:

George M. Kanton, R. D. No. 3, 
Richfield Spring, N. Y.

(233-238)

Automobilius Užmušė 
Vaiką Grabėje

‘ QUEENS.—Bežaidžiant sep
tyniems vaikams grabėje palei 
vieškelį, prie 122 St. ir 109th 
Avė., vienas automobilis nu
šoko žemyn ir užmušė 11 me
tų vaiką Johną Donohue; ki? 
tas vaikas sužeistas. Automo
bilistas buvo porą blokų pa
bėgęs, bet paskui tapo sugau
tas ir areštuotas. • <

Užsiregistruokite 
Balsavimui!

I 
I ___________

Didžiajame New Yorke pi
liečių registravimas balsavi
mui rinkimuose bus spalių 
(October) 10, 11, 12, 13 ir 14 
d. nuo 5 vai. vakare iki 
10:30 vai., o spalių 15 d. nuo 
7 vai. iš ryto iki 10 vai: vaka
re.

- Kurie dar pirmą sykį eis 
balsuoti, turės išlaikyt raštiš- 
kumo kvotimą (literacy test) 
pirm užsiregistruojant, arba 
parodyt liudijimą apie baigi
mą bent 6 “greidų” pradinės 
mokyklos arba vakarinės atei
viams m O k y klos rekordą. 
Raštiškumo kvotimai bus duo
dami vietinėse pradinėse., mo
kyklose, registracijos dieno
mis. Tose pat vietose reikia 
parodyt ir minimus lankytų 
mokyklų rekordus; tuomet p- 
liečiui nereikia laikyt raštiš
kumo kvotimo, ir jam išduoda
ma raštiškumo paliudijimas 
(certifikatas). . •

si krutami paveikslai is 
[vietų Sąjungos. Kalbės Scott 
I Nearing, Elmer Rice, Earl 
Browder ir Wm. L. Patterson 

i įvairiais klausimais. Rice 
kalbės apie teatrą Sovietų. Są
jungoj. Vakarienė susidės iš 
šešių rūšių valgių.! Įžanga tik 
75 centai. Tikietus galite 
gauti “Laisvės” ofise.

“Keturios Dešimts Pirmas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centralinėje Azijoje New 

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)
Rodys Workers Int. Relief or

ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom rūpinasi

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St.

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

veikiai platinti to paveikslo tikie
tus ir tuomi pagelbsti laivų dar
bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės Į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui. ,, . , (

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”

vw w V* w w w w w w W W w w 
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X NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORk UNIVERSITY 
r ♦

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

■ MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS:
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į KUR KAM RĖ1KIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN^ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM' NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

' PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAQ NEMIEGA.

INC

JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY
Šiais sunkiais laikais daugelis 

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas \ būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste. Valandos: nuo 10-4 
kasdien. Vakarais—panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatom 
nuo 6-8. Sekmadieniais sulig su
tarties. Eidami atsineškite šį 
skelbimą.1 1 • » ' *

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Savo Studijose 

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631 
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Jefferson 3-6993

o

I

ri:

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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