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Pirmas į Lietuvių 
Darbininkų i Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Viaų 
Vienykitės! Jūs

• N e p r alaimėsite, 
Retežius, o 
Pasaulį!

Salių, 
Nieko

Sovietų Sąjunga atsiekė kelis 
didelius pasisekimus, šių metų 
derlius tokis didelis, kokio dar 
niekados Rusijos istorijoje ne
buvo. Javai gerai užderėjo ir

* gerai pavyko nuvalyti laukus.
Kolektyvai prigijo tarpe valstie- 

s ® čių. Kultūra pasiekė 'Mugštą 
laipsnį. Išradimai seka vienas

• - ’kitą. Darbininkų gyvenimo są-1
lygos gerėja ir nedateklių lai-1 

i kotarpis baigiasi. Tuom kartu, 
kada kapitalistiniame pasaulyje 
desėtkai milionų darbininkų ne- 

į 1’ turi darbo, tai Sovietų Sąjun- ■ 
. ■' goję yra stoka darbo rankų.
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WAGNER LAUŽYTI AUDĖJŲ STREIKĄ

Naujos Kulkos del 
Anglijos Kanuolią

Kiek Žuvo Geležinkeliu 
Nelaimėse r

Atidarytas ilgiausias pasauly
je kanalas tarpe Baltųjų ir Bal
tijos jūrų. Sovietų mokslinin
kams pavyko išbudavoti specia
li orlaivį (baliuninio tipo), ku
ris iškilo į orą 11 mylių ir 1,406 
mastus, tai yra, taip augštai, 
kaip dar nei vienas mokslinin
kas nebuvo iškilęs.- Pereitais 
metais Pickard iškilo 53,153 pė
das, o Sovietų mokslininkai net 
60,369 pėdas. , Antrą milžiną 
ruošia leisti į orą tyrinėjimo 
tikslais.

Tuom kartu parvažiavo į Ma
skvą 22 Sovietų išdirbystės tro- 
kai, kurie atliko 5,721 mylios 
kelionę ne vien keliais, bet ir 
per dykumas, Nesenai vienas 
komjaunuolis išrado specialį 
traukinį, kuris į valandą ban
dymuose padarė 190 mylių. In
dustrija pastatyta ir vystoma 
ant augšto laipsnio. Lenino 
obalsis: “Pavyti ir pralenkti” 
kapitalistinį pasaulį sėkmingai 
gyveniman įvykinamas. Dar
bininkų valdomas pasaulis nu
gali kapitalistinį pasaulį visais 
frontais.

Sovietų ‘ Sąjungoje pasiseki
mai varo į pasiutimą kapitalis
tinį pasaulį. Vokietijos fašis
tai leidžia bjauriausius melus 
apie “badą” SSSR. Tubs me
lus apsilaižydami platina visi 
darbininkų priešai. Japonijos 
imperialistai dar daugiau gink
luojasi ir priekabiauja prie 
SSSR, sakydami, kad jie turi 
ginkluotis, nes nuolatos Sovie
tų šalis tvirtėja ir darosi vis 
didesnė akstintoja proletariato 
prie kovų.

Jungtinių Valstijų reakcionie
rius admirolas Fiske, kalbėda
mas per radio WABC atvirai 
šaukia, kad “Rusijos komuniz
mą galima sunaikinti tiktai gin
klais.” Jis sako, kad Vokieti
ja, Francija, Italija ir Anglija 
privalo pulti iš vakarų, gi Ja
ponija iš rytų pusės. Ir tai ne 
pirmas imperialistų dūkimas ir 
planavimas sunaikinti darbinin
kų valdomą šalį. Neišdegs jų 
svajonės. Darbininkai stovi 
sargyboje savo klasės reikalų ir 
gins Sovietų Sąjungą, o SSSR 
su kiekviena diena stiprėja ir 
pajėgs’ priešams išgūrinti dan
tis. ■ ■ ■ ‘ '1

Jungtinių Valstijų Prieškari
nis Kongresas parodė,^ kad iri 
Amerikoje vis plačiau skleidžia
si prieškarinis veikimas. Pir- 
miaus tą darbą vadovavo tik 
Komunistų .Partija ir ja re
miančios organizacijos, dabar 
jau įsitraukia daugiau ir kitų 
organizacijų.

Sų spalių 15 diena prasideda 
vajus už naujus narius į Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją ir naujus 
skaitytojus del mūsų dienraš
čių .“Laisvės” ir “Vilnies”, šių 
metų vrfjų privalome padaryti 
kuosekmingiausią. 
kuopa, kiekvienas 
ir narė privalo su 
ja mestis darban, 
gų jau atsiliepė.
Mockaitis iŠ Bridgeport©, Conn

Kiekviena 
mūsų narys 
visa energi- 
Dalis draų- 
Drg. J. J.

Tele-
rių streiko.

Patersono darbininkai tu
ri būt ant sargybos. Darbo 
Federacijos vadų pradėta 
bjauri propaganda ir kam
panija prieš Nacionalę Au
dėjų Uniją yra vedama tam 
tikslui, kad suardžius dar- 

sulaužymui [ bininkų vienybę, nes tuomet 
Tam tikslui bus bus lengviau streiką sulau- 

panaudota Amerikos Darbo žyti. Darbininkai privalo 
Federacijos unija, kaip da- laikytis tvirčiausios vieny- 
bar yra Federacijos mainie- bės ir solidarumo. Kova 
rių unija, kaip dabar yra bus laimėta tiktai per visų 
Federacijos mainierių uni
ja naudojama sulaužymui 
Pittsburgho apielinkės 
minkštosios anglies mainie-

Į New Yorką pribuvo 
Roosevelto valdžios Media
tion Boardo senatorius 
Wagner. Jis laikys konfe
renciją su Patersono audi
mo ir dažų darymo pramo
nės savininkais. Jo planas 
ir tikslas yra tame, kad pa
vesti visą Roosevelto val
džios mašiną i 
streiko.

darbininkų vienybę. Kurie 
kursto darbininkus prieš 
Nacionalę Uniją, tie pasi
tarnauja bosams ir valdžiai.
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ŠILKO DARBININKAI PASKELBS STREIKĄ
SUMMIT, N. J.—šiam 

miestelyje yra penkios ma
žos šilko audinyčios; vi^os 
dirbo dviem pakaitom, iš vi
so yra audėjų tik šimtas ir 
dvidešimts.

Gęneralį streiką paskel
bus, ir čia visi sustreikavo 
ir ėmė organizuotis.

Kalbėjo iš Patersono Uni
jos organizatorius. Vengė 
bent kurią uniją girt, ar 
peikį. Jis sakė, kad visos’ 
unijos esą geros, tik reikia 
turėt darbininkiško kovin
gumo.

Taipgi fuo pačiu kartu iš
sirinkom šapų organizato
rius, bet aplikacijų neturėjo, 
tai tik vardus sufašė, o ka
da gavo aplikacijas, tai iš
pildė už armėnus ir sirijo
nus, nes tie nemoka tos ra
šybos, tai jie nežinojo ir į 
kokią uniją juos surašė. Vė
liaus, kurie pradėjo pildyt 
aplikacijas, patys tai pama
tė, kad ADF ir atsirado 
priešingų įstojimui. Bet 
pagaliaus ir ttie, prisirašė 
prie ADF, nes kitaip ir šiuo 
tarpu nebūtume susiorgani
zavę į uniją, būtų susiorgū-, 
nizavę net dvi, ir iš tokios 
mažos grupelės 4 audejų , be
būtų nei viena užsilaikius.

Kovfųgumo dvasia, y?a tik 
pas 1 &TWU pritarėjus.. 
Nors ftjės esam ADF unijos 
nariais, bet jos vadais visai 
nepasitikim, kaip kad ir ka
pitalistinių laikraščių pra
nešimais. Pas mup .NTWU

/ • T

kovingas. sumanumas, yrą 
labai, gerbiamas. - Dabąr 
jau taip girdžiu daugumą 
kalbant;

—Jeigu ne NTWU, tai 
mes kaip šilko, taip ir dažy
mo darbininkai jau būtu
mėm suvaryti 'į dirbtuves 
ir dar labiau išnaudojami.

“L.’ /Korespondentas N*

Dar Keletas Dolerių 
Jaunuolių Reikalams

London. — “Daily 
gram” paskelbė, kad Angli
jos valdžia išrado ir pra
dėjo naudoti karo laivyno 
laivų kanuolėms tokias kul
kas, kurios lengvai pereina 
per 16 colių storumo plieną.

CHICAGO, III. — 1932 
metais visoj Amerikoje už- i 
mušta 1,525 žmonių nelai-1 
mėse ant geležinkelių kryž-1 
kelių. Daugiausia užmušta!

NEI ROOSEVELTO KOMANDA, NEI - j 
REAKCINIAI UNIJOS VADAI NEGAL

SULAUŽYTI MAINIERIŲ STREIKO
kelių. Daugiausia užmušta! PITTSBURGH, Pa. — 
važiuojant a u t o m o b iliais Spalių 3 d. buvo istorinė 
per gelžkelį.,

DRG. BARBUSSE UŽ “DAILY WORKER!”
Draugas Henri Barbusse 

rašo:
“Iš visos savo širdies aš 

remiu ‘Daily Workerio’ va
jaus idėją. ‘Daily Worke
rs’ yra atstovas ir organi
zatorius darbininkų, kurie 
yra išnadojami ir prispaus
ti.

“Lai kiekvienas padeda 
tose pastangose!

“Kad veikti, tai reiškia 
paaukoti.”

Žada Užpulti Streikuo- 
j jaučius Mainierius

prižadėjo gauti mažiausiai 5 
“Laisvei”, skaitytojus. Drg. 
Ig. Karloftas, iš Yonkers, jau 
gavo vieną skaitytoją, o drg. E. 
Cibulskienė iš Nanticoke, Pa., 
prisįųntėi už du naujus skaity
toju^., į šie draugai vajų jau 
pradėjo,

f' /' * i 4

Paskutiniam laiške Naci- 
onaliam Lietuvių Jaunuolių 
Komitetui rašo draugai iš 
Chicagos, .. . kad pas juos 
blanko^ del parinkimo aukų- 
mūsų jaunuolio atstovo į 
Paryžiaus kongresą lėšų pa
dengimui tapo išdalintos ir 
laukiama aukų. Tuo tarpu 
drg. Edward* Miller, iš Ro
chester, prisiuntė $2, kaipo 
auką tam tikslui nuo Lietu
vių Jaunuolių Kliubo.Hart-, 
fdrdo LDS jaunuolių 143 kp. 
paaukojo $1.< Auką prisiūti-, 
te kuopos sekretorė Julia; 
Dagilis.. < Iš Gardner, >Masš>,> 
Mary Siekis . prisiuntė^ $4—. 
auka nuo LDSA 5 kuopoš.t 
Draugė S. ĘętjHienė perdavė 
$1 auką nuo LDS 24 kuopos. 
Labai ačiū toms organiza

cijoms. Bet visgi dar yra 
keli šimtai kuopų bei pavie
nių draugų, kurie galėtų 
prisidėti prie mūsų jaunuo
lių darbo .parėmimo finansi? 
niai, tačiau dar neprisidė
jo. Kviečiame draugus tal
kon. t \ ,

Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas, 

. . 46 Tęn Eyck St
Brooklyn, N. X

NRA admin istratorius, 
generolas Johnson, grūmo
jančiai kalba apie padėtį 
Pittsburgho apielinkėje. Jis 
sako, kad jo ir /Roosevelto 
kantrybė jau išsisėmė. Val
džia darysianti žygius, kad 
įvesti “tvarką” mainierių 
streiko srityje. Tas reiš
kia, kad valdžia griebsis 
prievartos sulaužymui 
streiko.

Fordo Darbininkai 
Maršuos į Detroitą

EDGEWATER, N.

šio

Draugas Barbusse puikiai 
supranta angliško dienraš
čio rolę Amerikos klasių ko
voje.

“Daily Workerio” vajaus! 
tikslas yra tame, kad šukei- Į 
ti $40,000. Iki šiol sukelti 
$4,269,61, tai yra, tik apie 
vienas dešimtdalis tikslo te- 
atsiekta.

Aukas siųskite tiesiai: 
Daily. Worker, 50 East 13th 
t., New York City.

Plieno Pramonė Tebe- 
sileidžia Žemyn 

; •> t ' ■

d. ■ ■ '•

Visa įkaitus propaganda 
už NRA nesulaiko naujai 
prasidėjusio Amerikos pra
monės smukimo. Štai 
pereitą savaitę plieno 
monė sumažėjo ant 
pustrečio nuošimčio,
yra, nuo 40 nuoš. savo pa
jėgos nukrito iki 37.5 nuoš.

diena mainierių gyvenime ir 
kovose. Aštuonios dešimts 
tūkstančių mainierių atsisa
kė grįžt į darbą, pasiliko ko
vos lauke. Dar daugiau. 
Tos dešimtys tūkstančių 
mainierių išėjo į pikietą ir 
neleido į darbą skebų.

Šitas kovingas mainierių 
žygis supurtė Amerikos val
dančiąją klasę. Prezidentas 
iRooseveltas davė komandą, 
kad mainieriai turi grįžti į 
darbą po streiklaužišku 
minkštosios anglies pramo
nės kodeksu. Visa United 
Mine Workers unijos reak
cinė vadovybė lūpomis Mur
ray prisiekė prieš Roosevel- 
tą ir dievą, kad streikas bus 
sulaužytas, kad unija mai
nierius suvarys atgal į dar
bą. Bet mainieriai neklau
so. Mainieriai sukilo.

I S
Laužymui streiko talkon 

buvo pakviestas Pennsylva- 
nijos gubernatorius Pin- 
cho t. Panaudota visa NRA 
mašinerija. Agitacija ir 
grūmojimai nuėjo veltui. 
Mainieriai reikalauja pripa
žinimo unijos. Jie atsisako 
grįžti į darbą, kol unija ne
bus pripažinta.

Mainieriai taip kovingi, 
jog nubaubė, kojomis nu
trempė ir nušvilpė United 
Mine Workers unijos lyde
rius, kurie susirinkimuose 
pasirodė ir bandė kalbėti. 
Neleido tiems par davikams 
kalbėti, kuomet jie bandė 
įtikinti mainierius, kad 
klausytų prezidento Roose
velto komandos. Jie atsi
mena, kaip pirmu kartu Ro
ose veltas juos apgavo ir su
laužė streiką. Iš to mainie
riai pasimokino.

GAISRE ŽUVO TRISDEŠIMTS DARBININKŲ,
per 

pra- 
visų 

tai

Gražus Dr-gy Pavyzdys
Drg. J. Koris iš Nauga

tuck, Conn., rašo drg. A. B.: 
“Nors suvėluotai, bet geriau 
vėliau, negu niekad.

LOS ANGELES, Calif. - 
Spalių 3 d. užsidegė krūmai 
Griffith Parke, kuriame 
dirbo sumobilizuotų bedar
bių darbininkų apie šimtas. 
Tai buvo daugiausia jauni 
darbininkai. Gaisras kilo 
taip staiga ir taip smarkiai, 
kad jame žuvo apie 30I

darbininkų. O apie 70 su
žeista. Tie visi darbininkai 
buvo sugrūsti dirbti į tokį 
klonį, iš kurio išbėgti nebu
vo galima. ■ z

Tie 30 darbininkų žuvo 
kaipo auka Roosevelto val
džios miškų atsodinimo 
kempių programos.

Į KOVĄ IŠĖJO 8,000 PLIENO DARBININKU
AMBRIDGE, Pa. Rug- j žada uždaryti visas plieno 

Mes sėjo 3 d. Plieno ir Metalo
šio miesto streikuoianti keletas draugų, pa- Darbininkų Industrinės 
Fordo dirbtuvės darbiniu- kalbgj«s aPie ^gančius rei- Unijos vadovybėje išėjo į 
kai planuoja marguoti į De- kalus’ .Pnsimmem- ir apie streiką apie aštuoni tūks-
troitą' ir pikietuoti Fordo 
River Rouge dirbtuvę. Nu
matoma^ kad marsuotdjų 
bus apie penki šimtai.- Prie 
jų prisidės dar tkeli šimtai 
Fordo darbininkų iš Ches
ter, Pa. Maršuotojų tikslas 
bus, kad išvesti Detroito 
Fordo darbininkus į streiką.

Kursto Karo Gaisrą
- Ame-CHICAGO, Ill.

rikos Legiono konvencijoj 
bjauriai kurstoma atmosfe
ra už naują karą, už Ame
rikos apsiginklavimą. Le
giono vadai, Roosevelto val
džios agentai visą konvenci
ją pavertė propaganda pri
sirengimui prie uaujb impe
rialistinio karo. 1 uit

Komunistų Partiją. Nuta
rėme sudėti nors mažą au
ką ir sumėtėme po 25c. Aur 
ko jo s šie draugai; Jonas Za- 
leskevičius, Jonas Stankus; 
Vladas Samoška ir Jonas 
Koris.4 Susidėjo vienas do
leris, kuĄ perduokite Parti
jai.” (i > >

Ištiktųjų, > višur mūsų 
draugai! tūrėtų* - ū'eužmiršti 
Komunistų Partijos ii* .kitų 
mūsų judėjimo reikalų. Pa
vyzdžiui, pastaruoju laiku 
draugai pamiršo Agitacijos 
Fondą paremti finansiniai. 
O*atėjus žiemai, prasideda 
didesnis veikimas, kuris rei
kalauja išlaidų. Nereikia 
manyt, kad reikia stambių 

taukų. Ot, kaip ariie keturi 
draugai, pasikalbėjo, sudė
jo po kvoderį įr parėmė sa
vo klasės partiją^

tančiai Central Plant Tube 
darbininkų. Darbininkų pa
siryžimas ’yra toks, kad jie

dirbtuves šioje apielinkėje.
Darbininkai reikalauja aš- 

tuonių darbo valandų ir. al- 
ąos už dešimts valandų. 
Taip pat reikalauja unijos 
pripažinimo.

DETROITE MIRĖ DRG. 
FELIX STANKEVIČIUS

(Telegrama)
DETROIT, Mich.—Špilio 

3d. mirė drg. Feliksas 
Stankevičius. Kūnas pašar
votas namie po num. 13875 
Maine St. Laidotuvės bus 
subatoj, spalio 7 d., 1:30 vai. 
po .pietų. Draugai kviečia
mi dalyvauti.

A. Varaneckiene.

f Berlyn. Hitleris praša
lino iš . įvairių universitetų 
22 profesorius. 18 iš jų žy
dai ir tik todėl prašalinti; 
keturi kiti prašalinti, kad 
nepritarė Hitlerio politikai.

Apsiginklavo Savininkai 
prieš Darbininkus v.w *

L.QDI, Calif.—šios apie- 
linkės vynuogių farmų sa
vininkai apsiginklavo ir 
pradėjo terorą prieš darbi
ninkus—vynuogių rinkėjus. 
Mat, darbininkai yra pa
skelbę streiką. Ginkluoti 
savininkai suėmė 40 streiko 
vadų ir juos išdeportavo iš 
šios apielinkės.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])



TRUMPMENOS

Algos-Subankr litavimai

į' t

rįo į Terorą

Puslapis
.....

1

i

»■ 
ec--»

OBBmM •£ seeon class matter Match 11,* 1524, a 
Brooklyn. N. Y.. ■rider the Act of Mar,

būdais, kad josios

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published' by LAISVE. įw.. ‘ ’

•••■J day, exeeyt Bunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn. Naw York

»er year., 
countries, per year, 

and Brasil, par year

SUBSCRIPTION RATES:
---------$5.00 United States, six months....I2.M 

$7.0$ Brooklyn. N. Y„ six months.. .$3.50 
$7.00 Foreign countries, six months..$8.50 
$5.05 Canady and Brąail, six months $2.50 

j attjhe Post Office at 
ch 8. 1570.

Jung. Valstijų Kongreso Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą 

; Manifestas
prieš t kitos įąnaudpją vi-, 
dujihbs’ rasine^ įr tąuiine^ 
grupes neprileidimui jų prie 
vienybės,, kad išsprendus 
bendrai savo Hendrūs reika
lus.

V|sieins Amerikos dąrbi- 
ninkams ir darbininkams; 
visiems del karo nukentėju- 
sieiųs ir kenčiantiems:

VĮršuj pasaulio kabo juo- 
dasij> imperialistinio karo 
debesys. Žmonės turi su
brukti ir pradėti tuojau 
veifcįti prieš besitęsiančius 
karis Tolimuose Rytuose ir 
Lotynų Amerikoj, prieš in
tervenciją į Kubą, prieš 
didinamus p r i s i r u ošimus 
kartii, prieš beaugantį pa
saulinio karo pavojų.

Pb dešimts metų tuščių 
kailių, pasaulio nusiginkla
vimo konferencija ir vėl 
renkasi dar pakartoti 
šiurkščią pažadų komediją, 
apleisti rūkais veikimą im
perialistinių valdžių, kurios ir kolonijose ir dėka kovai 
ruošiasi labjau negu kada 
nors istorijoj į naują karą. 
Keturių Valstybių Paktas 
jau' išaiškintas, kaipo nauji 
manievrai už geresnę pozi
ciją sekančiam kare tarpe 
imperialistinių konkurentų, 
ir pastanga įsteigti bendrą 
imperialistinį frontą prieš 
Sovietų Sąjungą. Pakili
mai Europoje fašizmo, y- 
pačiai Vokietijoj, ir paaš
trintas imperialistinis Japo
nijos militarizmo nusistaty
mas, suvedė visus imperia
listinius antagonizmus į 
prasiveržimo punktą ir di
džiai padidino pavojų įsi
veržimo į Sovietų Sąjungą. 
Verda didžiausios žmonijos 
istorijoj lenktynės tarpe 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Japonijos. Britų- 
amerikiečių ki virčiai jau 
rišami Lotynų Amerikoje 
atviru ginkluotu susirėmi
mu, nes ten vedami taip 
vadinami lokaliniai karai 

, tikrumoj yra karas tarpe
imperialistinių kraštų.

Buvimas Kubos vandeny
se 30 Amerikos karo laivų 
pats savaime yra karinis 
žygis prieš Kubos revoliuci
ją. S u i r i m as pasaulinės 
ekonominės k o nf erencij ųs 
atidengė aiškiai, kad di
džiosios valstybės negali ir 
nenpri išspręsti pamatines 
tarptautines problemas tai
kiai 
griebsis naujo imperialisti
nio karo, kad nukreipus 
žmonių mintis nuo jų skur
do, ir, pagaliaus, tai viena
tinis kapitalistinis kelias iš
ėjimui iš krizio.

Greitas fašizmo augimas 
yra tampriai surištas su 
augimu karo pavojaus. Fa
šizmas reiškia verstiną dar
bą, militarizaciją, žemesnę 
pragyvenimo lygmalą, ir 
paspiarkinimą nacionalinės 
neapykantos bei šovinistinį 
akstintoją “moraliam” prie 
karo paruošimui. Jisai iš- kolegijose jaunimas vis dau- 
stato vienos šalies žmones giau tėbemokinamas milita-

rinėš mankštos. Daugiau 
ir- daugiam-švenčįų - ir - spe^ 
ciališkai paruoštų demon
stracijų naudojama pager
bimui ginkluotų spėkų ir 
akstinimui karinės dvasios 
įarpe: žmonių, šimtai fab
rikų’ dirba{ Viršlaikius ga- 
m i h i m ii i a m U nicij'os įr 
pamatinių karui medžia
gų, siuntimui į JTetų Ame
riką ir Tolimuosius Rytus. 
Roosevelto a d m in įstracija 
įteigia. centrai i^uo tą ’ karinę 

! pramones’ ^kohtrblę^ -’pana
šiai, kaip, buvo 1917 metais. 
jDhbarLkąįpijįr 1917s^netais, 
jinai įtraukia į tą darbą vir
šūnes iš darbo unijų vado- 

įęariniam

Karo pavojus neišvengia
mai kyla iš monopolistinio 
kapitalizmo, t. t., turėjimo 
grupelės kapitalistų ranko
se gamybos įrankių ir šitos 
klasės pilno turėjimo savo 
rankose valdžios. Neišven
giamas karb pavojus reiš
kia kitą pasireiškimą pama
tinio kapitalistinės sistemos 
krizio, sistemos, kuri gy
vuoja tiktai dėka vis didi
namam išnaudojimui ir 
spaudimui masių iląmuose

tarpe imperialistinių kraštų 
už persidalinimą rinkų ir 
žaliadaikčių šaltinių.

Tiktai Sovietų (Sąjungoj 
tapo panaikinta šita pama
tinė karo priežastis. Sovie
tų Sąjungos vienvalingas 
nusistatymas yra taikos nu
sistatymas, kadangi ten re
voliucija nuvertu k^pitąįis- 
tinę sistemą > ir pertvariė 
šalies ūkį socialistiniais pa
grindais ir įsteigė galingą 
darbininkų ir valstiečių val
džią. Todėl aplink Sovietų 
Sąjungą visokį anti-kariniai 
judėjimai privalo suktis. 
Negalima kovoti prieš ka
ro pavojų nekovojant prieš 
bandymą susilpninti arba 
sunaikinti Sovietų Sąjungą.

Jungtinių Valstijų val
džia, nepaisant josios tai
kių žodžių, yra agresyviš- 
kesnė, negu kada - nors ir 
josios visas nusistatymas 
veda linkui karo, Visas 
Roosevelto programas per
siėmęs prisiruošimu prie 
karo. Tai parodo nepapras
tas militarinis ir laivyno 
biudžetas, mobilizavimas in
dustrijos ir žmonių, laivy
no sukoncentravimas Ra
miajam Vąndęnyne* įsivęr-. 
žimas į Kubą, betarpiškas 
palaikymas ginkluotų pajė
gų Chinijoj, paskolų teiki* 
mas Čiang-^ai-Šekui, r pra
dėjimas piniginių ir muiti
niu karų—tas viskas paro
do, jog J. V. valdžios skel
bimai apie taiką yra mela
gingi. ,

Po priedanga visuomeni
nių darbų, NRA atkreipė 
nepaprastas 'sumas nuo ba
daujančių į būdavo jimą 
daugybės laivų ir mechaųi- 
zavimą arrpijos. Bedarbė 
naudojama koncentravimui 
jaunų vyrų į taip vadina
mas miškų atauginimo kem
pes, vadovybėje karo dė* 
partmento. Mokyklose ir

Kongresas Kovai Prieš 
Karą peršergsti mases, kad 
jos netikėtų Tautų Sąjunga 
ir Kelloggo Paktu, kaipo 
taikos instrumentais. Kon
gresas skelbia, kad šitos 
iliuzijos patampa ypačiai 
pavojingomis šiuo tarpu, 
kuomet Socialistų Interna
cionalas ir Tarpt. Dūrbo 
Unijų Federacija (Amster
damo Internacionalas) tą 
išsiaiškino esant taikos in
strumentu, kova prieš karo 
pavojų. Tiktai pažadini
mas ir organizavimas ma
sių kiekvienoj šalyj į akty- 
vę kovą prieš savo impe
rialistinių valdžių bandy
mus ruoštis karui, ar tai 
jos dirbtų atskirai ar ■' per 
Tautų Sąjungą, gali būti 
ryškia kova prieš karą.

f ^Kongresas • Įkelbia, i kad 
pamatinė pajėga imperialis
tinėse šalyse kovai prieš ka
ro, pavo jų yra. darbininkų 
klasė, glaudžiai organizuo
janti aplink save visas gy
ventojų dalis, darbo farme
rius, intelektualūs; paverg
tas negrų mases ir visas 
darbo žmonių 1 maseši1 šis 
anti-karinis judėjimas, susi
vienija su kolonijų ir pu- 
siau-kolonijų kraštų žmo
nėmis prieš imperialistinį 
viešpatavimą, ir pilnai re
mia kovas už laisvę, reika
laudamas joms tuoj autinės 
nepriklausomybės.

Šis Kongresas . užgiria 
programą Pasaulinio Kon
greso P?ieš Karą, įvykusio 
rugpjūčio mėnesį, 1932, Am
sterdame. Jisai pasižada 
daryti viską, kad pravedus 
plačią ir galingą, visą šalį 
apimančią agitaciją prieš 
prisirengimus į karą. Tam 
tikslui mes pažadame;

Demonstracijomis, pikie- 
tais ir streikais bandyti su
laikytigaminimą ir trans
portavimą amunicijos ir ki
tų karinių reikmenų, būti
nai ■ reikalingų vedimui ka- 
ftb . . , , -Į, J • , ... '

Iškelti Viešumon plačius 
prie karo prisirėnginiūs, ve
damus po priedanga* Šalies 
Atstatymo Akto.

Reikalauti, kad visi karo 
reikalam^l^įMami pinigai 
turi būti naudojami bedar
bių šelpimui ir kad vietoj 
utilitarinių verstinų darbo 
kempių ir panašių dalykų, 
būtų įsteigta federate' so- 
cialės apdraudos sistema, 
kad į sęyįalės apdraudos 
fondą pinigus sumokėtų val
džia ir samdytojai. * 
1 Priešintis 1 Amerikos im
perializmo politikai Tolu 
muose Rytuose, Lotynų 
Amerikoj, ypačiai Kuboj, ir

visam- pasaulyj; remti^Visų 
'kolonijų 'žmogių kovas prieš 
iipperialistų išnaudojimą’ ir 
priespaudą. ,

Remti Sovietų Sąjungos 
taikos politiką už visuotiną 
nusiginklavimą; (tą politika 
šiandien, remiama masių, 
sudaro aiškiausią ir reikš
mingiausią opoziciją karui; 
kovoti prieš visokius bandy
mus susilpninti Sovietų Są
jungą; ar tai tie bandymai 
pa'ėitų iš melagingos propa
gandos, diplpmatipių ma
nevrų ar imperialistų yal- 
džių intervencijos. (: ; , .i

Priešintis visokiem^ pasi? 
reiškimam, vedamiem linkui 
fašizmo šitoj šalyj ir kitur, 
ypačiai Vokietijojprie-, 
šihtis prieš (vis j didėjąntį 
naudojimą ginkluotų pajėgų 
prieš darbininkus, farme- 
rius ir nepaprastą terorą 
prieš negrus, kurie bando 
kovoti palaikymui žmoniš
kesnės pragyvenimo lygma- 
los; priešintis rubežių per
einančiam puolimui ant ši
tų grupių civilinių laisvių 
ir prieš beaugantį fašistėji-
mą taip vadinamos demo- jaus!

kratinės valdžios? «- ■ ■ ■' i
Laimėti ginkluotas pajė

gas parėmimui! šito, progra- 
m°. J

Ryškiai paremti visų kitų 
kraštų darbininkų anti-ka- 
iifines kovas, vedamas prieš 
savo imperialistines; val
džias.

Sudaryti veikimo komite
tus prieš karą ir fašizmą 
kiekvienam svarbesniam in
dustrijos centre, ypačiai pa- 
matinęSe karo {industrijose; 
gauti paramą iš i visų orga
nizacijų,1 trokštančių i nepri
leisti įvykti karui, kreipiant 
ypatingą ^domėsį į darbinin
kų,, veteranų, bedarbių ir 
fąmerių organizaciją^. f, į

šitas kongresas maukia 
darbininkų klasę, riubah- 
krūtuotus ir išnaiidojamiis 
farmerius, prispaiistiis' fteg- 
rus, nubankrūtuotas krizyj 
vidurinės klasės dalis, iritė- 
lektualų grupes, vyrus, mo
teris ir jaunimą,—visus kar
tu,—organizuoti savo ne
pergalimą pajėgą į discipli
nuotus batali jonus spren
džiamai kovai nugalėjimui 
imperialistinio kaį’o payo-

Butkus su Prūseika tauš
kia, būk Mizaros ir d. Ga- 
siūno “kontroliuojamas A- 
PLA seimas” padaręs tą ir 
kitą (nepasako, ką) ir . kad 
“dolerinių žuvelių gaudymas 
supuola su jų tikslais...” 
Ką tie žmonės nori tuo pa
sakyti, negalima išsiaiškin
ti. V ienas aišku:, ne Prūsei- 
kai su Butkum kalbėti ,apie 
ApLA reikalus! Jiedu su
kurstė nelaimingus1 APLA 
2-fos kiiopos narius; pasta
rieji atskilo ir nuėjo į val
dišką. teismą. . Reikalas ir 
šiuo tarpu tebestovi ten. Pi
nigai eikvojama advoka
tams, orgapizacija ardoma, 
vardas jos'pUiŪdmas. ' Savo 
tiksliais melais, plepalais 
tiędu didvyriai r ir . toliau 
kūršto APLA nelaimingus 
atskilėlius bylinėtis. Tai 
štai kur link stumia savo 
pasekėjus Prūseika su But
kum ir kaip jiem rūpi orga
nizacijos reįkalai. Nepri- 
puolamai, pereitasis APLA 
seimas vienbalsiai pasisakė 
prieš juos!

Šiuo tarpu, kuomet bur
žuazinis teisėjas ■ ragina 
skundikus taikytis ir grįžti 
atgal į APLAfSai Prūseika 
su Butkum dedą didžiausių 
pasitangų neprijęidimui jų 
prie taikos. Todęl jiedu sa
vo organe spausdina įvai
rias insinuacijas.

. M'Ruda Kny^ėjoie Hitle
rio j Terorą” ?Brėtvn Boęk 
of jhe Hitler Terror) plati-% 
nąąi labąįi: sp^fkiaij X sa
vaitę išpardųęta^jošio^ pir
moji laida. Dabar spaus
dinama antya WdaH kuri 
taipgi bus jSpar^ų^a.įNdrs 
kįiygos kaina' nepermaža 
($2.50), darbininkai ir inte
lektualai j ą perka, kad apsi
šarvojus faktais apie Vokie
tijos įvykius. Kritikai pri
pažįsta, kad, labai gera .knyr 
ga! Galima gauti darbiniu* 
kiškose knygų krautuvėse.

;^Briekalo” No. 7*^. jau 
atėjo. Turiningas f
Mugaį privalo jį .įsigyti.•

ALDLD CK pereitą sek
madienį laikė savo posėdį, 
kuriame nutarė mūsų būsi
mą žurnalą pavadinti “Švie
sa.” ‘ Jo metinė kaina bus 
vienas doleris. Jau dabar 
galima siųsti prenumeratos.

—— *
(Sekantį šeštadienį ir sek

madienį įvyks Rietuvių Dar
bininku SusivięnijiAio Cent
ro Valdybos posėdis1, kuria
me, veikiausiai, Bus rišamas 
vaikų' of gahižąvimo klausi
mas. šis darbas iki šiol pas 
mus buyo labai apleistas. '

Menininkų Sąjunga greitu 
laiku išleis Juros Juraitės 
veikalą “PRADŽIA”. Tai 
istorinis, apie Sovietų kūri
mąsi Lietuvoj veika!as.“Pra- 
džios” išleidimas supuls su 
15-kinėmis metinėmis su
kaktuvėmis nuo Sovietų val
džios paskelbimo Lietuvoj.

' f R. Mizara.

jų mėnesių, Wisconsinr bė<- 
gyje. šešių mėnesių, Massa
chusetts ir Io(wa algqs iš ^e- 
V^rš. $100 turi pirmenybę. 

‘Nors vietinės reguliacijos 
mainosi, bet remiasi ant tų 
pačių principų, tai yra, kuo
met biznis (nusįbankrūtija, 
algos,; z.uždirbtos prieš pat 
pubankrūtijimą, turi visų 
pirmiausia būti užmokėtos. 
; Subankrūtijimo atitiki
mai sprendžiami federgliuo- 
se teismuose. Po fęcĮera- 
liais- įstatymais, algos, ne
viršijant $300 kiekvienam 
darbininkui/ turi pirmeny* 
bę.; Ir tblihus, kuomet su? 
bankrūtijimo atsitikimas už
baigtas ir asmuo arba firma 
paliuosuota nuo tolesnio at-i 
sakortiumo; Mstiek jie turr 
užmokėti ’algas, kurios pri
guli 'J darbininkams, jeigu 
uždirbtos į * tris mėnesius1 
prieš subankrūtijimo dekla- 
raciją. * ' ; 1 'n

Kuomet darbdavys negali 
išpildyti Visas užduotis, ir 
perduoda jo turtą kredito
riams, toki perdavimai pa
puola po jurisdikcija vals
tijų teismų. Valstijų darbo 
įstatymai irgi pripažįsta 
pirmenybę algų reikalavi
mų. ' .

Kuomet asmuo arba fir
ma paduoda subankrutiji- 
mo peticiją ir nemoka 'al
gos, tai darbininkas turi su
žinoti, kas yra priėmėju ir 
jam paduoti reikalavimą 
algą užmokėti. Tai yra

Ketvirtadien., Spalio 5,1933
■ t...........- f f

pranešimas apie darbinin-^. ? 
kui ppigųlinčias algas, kaip: 
įr pirnaėnybę prieš kitus* L 
kreditčfius.

; Ir jeigu darbdavys per
duoda biznį kreditoriams,.,, 
tai darbinįnkas viątiek turi, ’ 
ant .syk algos išmokėjimui 
padupti reikalavimą. ‘ L®

Bet subankrūtijimo atsi- 
tikimuose arba biznio per
davimuose darbininkas turi .. 
laukti pakol turtas bus iš*. 
dalintas.; t.; .,.. :

• žmogus, kprporacijos pa- 4 
samdytas, turi atsiminti, 
.kad jo ajgos nepriguli nuo... 
tos korporacijos oficierių—, .<$• 
prezidento, iždininko arba-. , 
Vedėjo: nes legališkai jie ir- . 
gi j yra. korporacijos darbi-.: 
ninkai. Ir negalima nuimti . 
korporacijos oficierius. f. •• 
■ # Keliose valstijose, įimant.
New Yorką, darbininkas ;ga- , 
Ii laikyti bile šėrininką k o r- .< >_• 
poracijos atsakomu už al-: , 
gas. Jis tą padaro pasiun- :.r 
čiant jam, į mėnesį laiko po 
darbo sustojimo, rašytą 
pranešimą, kad jis jį laikys 
atsakomingu. Jis tokį raštą 
gali pąsiųsti vienam arba ke- 
liems šėrininkams. Jis ta- . 
da skundžia korporaciją, ir 
jeigu, kuomet išgauna nu
sprendimą “judgement,” nėr -, 
užtektinai pinigų jam ap- . 
mokėti, jis gali skųsti bile., 
katrą šėrininką, kuriam jis, - 
pasiuntė viršminėtą prane- 
Šimą.' .

Iš Laimėto Odų Dirbėju Streiko
I i! • i j i i I . . VA,

' ’ - . I l

i TORONTO, CANADA
I’oje 'dirbtuvėje dirba apie 

27d darbiniWkJ-klu; iš jų veik 
į pašė jaunuoliai?'i
’ ’BUvo čia* bjaurus išnąudoji+ 
masį dirbdavo'darbiniąkąi po 
70-80, vai. į savaitę; “atlygi
nimą” gaudavo už savaitę 6-8 
jok. J ’

Tai jau suprantama, kad su 
tokia alga tik pusbadžiai gali
ma pragyventi, o ypač vedu
siam darbininkui, turint' šei
myną. ‘

Pasekmėj keleto organizuo
tų darbininkų veikimo šioje 
dirbtuvėje, tapo suorganfeuota 
visi jos darbininkai; ir paskel
bė streiką, reikalaudami ge
resnio atlyginimo if trumpes
nių darbo valandų.' Tam strei
kui vadovavo Darbininkų Vie
nybės Unija—Workers Unity 
Lyga.

Reikalinga pažymėti, kad 
pirmas toks revoliucinis strei
kas buvo Toronte. Prie dirb
tuvės pilna buvo policijos, rai
tos ir pėsčios, visokių šnipų, 
mušeikų. Bet nepaisant poli
cijos puolimo ant strėikierių, 
darbininkai pasirodė šiame 
streike gana energingai < kovo
ja su policija už savo reika
lus. . < -■.. > >

, Ne įtik tos dirbtuvės .darbi’ 
nįnkai pikietavo;. bet) kas xyr 
tąs > dirbančiųjų; i darbininkų 
stovėdavo; pilna gatvė netoli 
tos dirbtuvės/ytaip pat bedar
biai parodė didelį solidarumą 
jame streike; kasdien piketuo
davo prie dirbtuvės, kur maty
tis buvo keletas ir lietuvių.

Bedarbiai, eidami. yš*vlęn su 
dirbančiais darbininkai^,1 paro
dė policijai ir visokįerA krau
geriam organizuotą darbinin
kų veikimą: Nors Mes pus
badžiai pragyvename, neturim 
drabužių, bet neiname strei
ko laužyti.

Ir tokiu būdu darbdaviai 
buvo ‘priversti taikytis ša strei- 
kieriais ir pripąžinti darbiniu-' 
kta uniją. Streikas, buvo lai
mėtas; pakalė darbininkams 
dešimtą nuošimtį ir sutrumpi
no darbo yalnhdas iki'4^ vai.

Pereitais keliais' metais 
laikraščiai pilni subąnkrūti- 
jimais visokių biznių ir tie 
subankrūtijimai baisūs da
lykai darbininkams, ypatin
gai . kuomet labai mažos 
kompanijos arba bizneliai 
sųsibankrūtija ■ ir nuneša 
dąrbininkų algas. . ! < '

• Tie subankrūtijimai yra 
b|lsūs‘\1 dalykai J dafbinin-- 
kaną,; bet ^ąrbininka!st priva
lei ąj^įųųpti^ kaidj įkuomet'jo 
darbdavys- ■ nusibankrūtija 
arba > parduoda jo ; dalį biz
nio kitam, arba numiršta, 
tai darbininko f teisė reika
lauti-algos yra1-pripažinta 
įstatymuose kiekvienos vals
tijos. Gal aiškiausias įsta
tymas apie tai yra New 
Yorko valstijos, kur algos 
turi pirmenybę už visas ki
tas skolas, kuomet priėm
ėjas (receiver) yra paskir
tas. Illinois valstijoj algos, 
.uždirbtos bėgyje; trijų mė
nesių prieš ųubankrūtijimą, 
jųri pirjnęn^^. Jersey 
algos, uždirbtuMgyje dvie- į savaitę, oį.'jeigū airbs< !vįnš:-

laikį, tai turi mokėti jiems už 
laiką ir pusę.

Iš ryto .susirinko visi strei
kuojanti‘darbininkai į lietuvių 
svetainę ir organizuotai susi-,,, 
rikiavę numaršavo prie dirb
tuvės durų ir suėjo dirbti. Kiek “ 
buvo Toronte streikų, taf 
nei vienas streikas neapsiėjo, ** 
kad lietuviai tautiečiai būtų.z 
nėję skebauti, su klebono pa--- 
laiminimu. » - * v

‘ štai kur atsidūrė stipriausi- . 
bažnyčios šulai, ko juos išmo
kino Garmus, Baronas ir kt.,.. 
Krasauskas su Paliuliu tapo 
šnipais, darbininkų išdavikais, 
dabar trečias, Narušis liko 
streiklaužių organizatorium.

N. surado keletą tamsių pa- 
rapijonų, kurie, nesuprasda
mi dalyko, paklausė to niekšo 
ir nuėjo dirbti; bet smarkiai 
apsivylė; pasirodė visai darbi
ninkų klasei, kad patys grims- 
ta į pražūtį ir kitus veda; pa- 
dirbo dieną kitą, nbo streikie-’” " 
rių nekurie gavo mušti, ir dau
giau nėjo dirbti. Bet už tai ne- •’ 
turėtų nei pykti, ką gavo mušt, 
nes streikieriai pas kožną at-'“ t 
silankė į stubą ir prašė gra
žiuoju, kad neitų skebauti.

Visiems darbininkams jau 
laikas būtų suprasti; kad baž- 
ny£ia nieko gęrony£ia nieko gęro neduoda ? 
darbininkams, tik traukia iš.. / 
darbininkų paskutinius centūs 
toki mulkiai, kaip Garmus,’ / J 
Baronas it kiti; jie veda' dar
bininkus į pražūtį.

Aš anksčiau minėjau, kad 
toje dirbtuvėje buvo bjaurus 
lišnaųdojimas; darbininkai tik. 
pusbatį&ai,. galėjo pragyventi, 
ir tokiu būdu buvo priversti ei
ti į kovos lauką už geresnį, 
būvį. Bet tūli aptemdinti dar- 
bininkai, paklausydami niek- 
šo NaruŠio,’ lindo per ugnj; nor* 
policija gana apsaugojo, bet ▼ 
viena streikuojanti jauna dar-: 
bipinkė užsidegė kerštu, kada 
pamatė, kaip policija^ susodi-* 
no į k Arą škebus ir vežė na- r 
mo; tai tą'mergina, nepaisant 
policijos, leido plyta per karo 
langą.- 1. ■’ <

(Pabaiga ant 4-to pusk)



Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

Draugas BOKAS

ŠIMTO NUOŠIMČIŲ MAINIERIŲ STREIKAS
Sėmėms Skaitytojams “Laisvės” Kaina

Po Vajaus “Laisvės” Kaina Bus $6.00 Metams

nuobosahis

LAISVES

LAISVE’ 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. V
O VISI

wiwwwi

Atsakymas labai 
kadangi Columbia

Yra vietų, kur draugai negali gauti naujų skaitytojų, bet tokių 
vietų labai mažai tėra. Didele didžiuma gali gauti po vienų skaity
tojų. Taigi, draugai stokime į darbų masiniai, rūpinkimės platinimu 
savo dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:

yra veiklus darbininkų ju

dėjime. Spaudos reikalą 

jis skaito labai svarbiu ir

P. BOKAS
Waterbury, Conn

Musų Vajus ir Žurnalas

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVH. 1JETROIT M.ICH.

dovanai knygą- 
je ir Nelaimėje 
geidaus užsimokėdami metinę prenume
ratų.

ALDLD Centro Komitetas kreipiasi į 
visus organizacijos narius, kad šio va
jaus metu energingai dirbtų, platindami 
mūsų dienraščius, kaip' ir verbuodami 
naujus narius į ALDLD eiles. (

Dabartiniu laiku eina diskusijos klau
sime sujungimo ALDLD ir LDSA orga
nizacijų į vienų tvirtų organizacijų. Tas 
neturi susilpninti verbavimų naujų na
rių nei į tų, nei į kitų orgąnįzaęiją, Dar 
daugiau : reikia darbuotis, kad abi orga
nizacijas sutvirtinus- nariais. ,

Mes kviečiame visus apskričius ir kuo
pas gerai garsinti jūsų rengiamas pra
kalbas ir kuo daugiausiai darbininkų ir1 
darbininkių į jas sutraukti. Laike pra
kalbų platinkite mūsų knygas ir kitų lite
ratūrų! Jeigu visi energingai mesimės 
į vajaus darbų, tai bus geros jo pasek
mės. Taigi visi ir visos.prie darbo!

ALDLD Centro Komitetas.

Dabar atsinaujindami prenumeratų sutaupote sau dolerį. Paga- 
liaus, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratų pakelti

■ t t ' ' ! . 1 J i • x
Tat visiems* metams atsmaujindam i prenumeratų apsisaugosite 

pakilimo kainos. Jei pasibaigus prenumerata, tuojau atsinaujinkite

Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, tačiaus, kilant kainoms ant 
visų reikmenų būsim priversti pakelti kainų ir “Laisvės” prenumera
tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata, 
atsinaujinkite jų visiems metams, kol dar gaunate už $5.00.

Superior Steel Obrp; darbi
ninkai organizuojami į Amal
gamated A,ssociation of Stee, 
and Tin Workers , uniją, kuri 
susirišus su Amerikos Darbo 
Federacija, ir ją kontroliuoja 
ponas Greenas. šita unija 
tai nėra darbininkų reikalų 
gynimo unija, nes ji yra reak-

Brangūs Draugai ir Draugės:—
t Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos ir mūsų dienraščių va
jus prasideda su 15-ta diena spalių ir 
tęsis iki 1 d. sausio, 1934 m. Šių metų 
vajus privalo būti vienas iš sėkmingiau
sių. Jau ketvirti metai viešpatauja eko- 

4* nominis krizis. Daugelis darbininkų, 
kurie pirmiau manė, kad jiems ir taip 
dar neblogai gyvenasi, persitikrino, kad 
kapitalistinėje tvarkoje darbininkų kla- 
št‘ negali nieko kito sulaukti, kaip tiktai 

! vargo ir skurdo. !
ALDLD yra lietuvių darbininkų kul

tūros, apšvietos ir kovos organizacija. 
ALDLD visada rėmė ir remia visas dar- 

* bininkų klasės kovas, vedamas prieš iš
naudotojus. Mūsų organizacija jau iš
leido 37 knygas ir brošiūras darbininkų 
klasės reikalais. Mūsų organizacija kas 
metai‘surengia šimtus prakalbų, prelek- 
cijų, paskaitų, pramogų ir dalyvauja pa- 
gelboje streikieriams. Mūsų organizacija 
yra iš darbininkų ir del jų klasinių reika- 

! lų. Tik reikia pasiekt katalikus, tautinin- 
kus ir nepartijinius darbininkus ir jiems 
išaiškint,kas yra Amerikos Lietuvių Dar- 

$ bininkų Literatūros Draugija, o daugelis 
U jų ateis į mūsų eiles. Centro Komitetas 
I j yra įsitikinęs, kad labai daug yra progų, 
r kad yra tinkama dirva auklėjimui jau 
I gyvuojančių mūsų kuopų ir sutvėrimui 
'P naujų. Mes kviečiame visus ALDLD na- 
\ rius, kad šio vajaus metu eitų į lietuviais 

/p apgyventas stubas ir supažindintų darbi- 
1 ninkus su mūsų organizacija ir mūsų 
f dienraščiais.

Kiekviena kuopa, kiekvienas apskritys 
( privalo sudaryti platų vajininkų komite

tą. Kiekvienas narys pasistengkjte gau
ti nors po vieną naują narį į organizaci
ją. Kiekvienas turite gerų draugų iš 
darbininkų ir darbininkių tarpo—kalbin
kite juos ir jas į ALDLD!

v Žurnalas.-....
1 Su pradžia 1934 metų mes dalinai pa-
* keičiame ALDLD apšvietus skleidimo bū

dus. Iki šiol mes leidome tiktai knygas 
ir brošiūras. Dabar leisime žurnalą var
du “ŠVIESA”. Jis turės 64 puslapius, 
bus gražiai apdarytas, atspausdintas ant 
geros popieros, papuoštas paveikslais ir 
savyje turės skyrius: moterų darbininkių 
reikalais, iš mokslo ir išradimų, iš Sovie-

• tų Sąjungos ir kapitalistinio pasaulio. 
Į Žurnale bus talpinamos tinkamiausios ninku masėse

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai sto
kime į darbą, gaukime “Laisvei” 1000 naujų skaitytojų, nuo Oct 
15-tos iki November pabaigai. Seni ir jauni, dirbkim visi.

kuris daugelyje vajų yra 
pasižymėjęs savo darbš
tumu, stoja į darbą ir šia
me vajuje. Jis platina 
laikraščius ne tik laike 
vajų, ale per apskritus 

metus

CARNEGIE, PA.
Mainieriąi streikuoja šimtu 

nuošimčių. Čionais Carnegie ir 
jos apielinkėj yra keliolika 
taip vadinamų “Country Pits” 
—mažų mainų, kuriose dirba 
po kelis mainierius, kitose ir 
po kelias dešimtis dirba; bet 
dabartiniu laiku visos streikuo
ja kartu- su didelėmis mamo
mis. Niekas nedirba; žodžiu 
sakant,, streikas eina visu šim
tu nuošimčių. Kajp ilgai mai
nieriai taip solidariškąi laiky

mais, tai ateitis parodys. Bet 
sunku tikėti, kad mainieriai 

*taip ilgai galės išsilaikyti, nes 
senosios unijos (UMWA) va
dai ragina mainierius eiti į 
darbą, o ponas Fagin, distrik- 
to prezid., parbėgo iš Wash
ington©, D. C., pereitą • subatą, 
rugs. 23 d. ir tuoj puolėsi3 į 
lokalus, ragindamas mainie
rius, kad jie eitų į darbą pa- 
Bedėlyj rugs. 25.

Bet tas reakcionieriaus šmo
tas nieko nepešė; mainieriai 

' jo pardavystei nepatikėjo ir 
Į negrįžo į darbą, ir visi tebe- 

streikuoja. Labai mainieriai 
gerai daro, kad neklauso tų 
pardavikų iš UMWA. Visi 
mainieriai turi laikytis strei
ko lauke iki galutino laimėji
mo, nepasiduoti Lewiso ir Fa- 
gino klikos apgavyste

sę cento ? 
aiškus, — 
Steel and Shafting Co. darbi
ninkai organizuojasi į Plieno 
ir Metalo Darbininkų Industri
nę Uniją. Mat, šita unija yra 
revoliucinė, ir plieno magna
tai jos labai bijosi; todėl pa
kėlė daugiaus savo vergams, 
kad šie nesiorganizuotų į šią 
uniją, ir laikytųsi visiškai be 
unijos. Nes daugelis dabar 
pasakys: kam reikia organi
zuotis į uniją, kad mes ir taip 
gauname 'gerą užmokestį už 
savo darbą?

Mat, kapitalistai yra labai 
gudrūs ir jokiu būdu nenori 
įšileisti revoliucinę dą^bininkų 
liniją, nes jie labai gerai ži
no, kad šita unija darbininkų 
reikalus neišduos 
5us nelengva šioįe unijoje‘or 
ganizuotus darbininkus-apgau

$virtadien>, Spalio 5,1933

dirba praplėtimui “Lais 

vės” cirkuliacijos darbi

jĮggąi- y t

Laisvės Vajus Gavimui Naujy Skaitytojų nuo Oct. 15-tos iki

cinių upiįųs vadų ir darbdavių, 
reikalų gynimo unija, kuri pil
niausiai gina kapitalistų inte
resus, o visuomet išduoda dar-- 
bininkus,, kuomet šie išeina į 
streiką; ir labai persekioja re
voliucinius darbininkus bei ko
munistus. Todėl plieno mag
natams šita unija yra nebaisi, 
ir bosai,su šios unijos darbi
ninkais mažai skaitosi, ir jiems 
algos mažiau moka.

Todėl visų darbininkų yra 
didžiausia pareiga rašytis į 
Plieno ir Metalo .Darbininkų 
Ihdustrinę uniją, ries tai yra 
vienintelė unija, kuri teisingai 
gina visus plieno darbininkus 
be skirtumo tautos bei rasės. 
Todėl kapitalistai ir reakciniai 
vadai labai šios unijos neap
kenčia.

Čia yra taip vadinami ketu
ri “skrepjardžiai,” kuriuose 
dirba po kelioliką darbininkų, 
po kelias dešimtis ir daugiau. 
Didžiausias “skrepjardis” tai 
yra Salemono (ne to Salemo- 
no, apie kurį rašo biblija; tai 
yra kitas asmuo, gal ano gi
minė ir gal paeina iš tos pa
čios kilmės?). Salemonas yra 
labai praturtėjęs, skaitomas 
milionierium, nes jis karo lai
ku pasidarė milionus ir milio- 
nus dolerių gryno pelno, bai
siai išnaudodamas darbinin
kus, ^kuriuos prie darbo labai 
spaudė, o mokestis buvo maža 
pagal darbo sunkumą ir pa
vojingumą. Todėl Salemonas 
turi ne tiktai Carnegie di
džiausią “skrepjardį,” xbet ir 
N. S. Pittsburgh, Pa. Pas Sa- 
lemoną dirba taip vadinamas 
“watchman” po 15 valandų 
per dieną. Pradeda darbą kaip 
5 vai. vakare ir baigia kaip 8 
vai. ryte. Dirba 7 . dienas į 
savaitę po 15 vai. viso 105 
vai. į savaitę, o užmokestis 
maža. Mat, Salemonas nepai
so nei NRA mėlyno arelio: 
viėton, kad duoti darbą dviem 
ar triih darbininkams, tai dir
ba tiktai vienas. O jinilionierių 
niekas nebaudžia,:i t

laikytis su National Mainers 
Union, kuri yra tik vienutėlė 
unija, ką teisingai gina mai- 
nierių reikalus. Todėl visi su 
National Miners Union, o at
mesti pardavikus iš UMW of 
America.

Plieno Darbininkai 
Organizuojasi

Columbia Steel and Shafting 
kompanijoj, kur dirba tarp 
300-400 darbininkų, didesnė 
pusė susirašė į uniją, ir Su
perior Steel -Corp., kur dirba 
tarp 700-800 darbininkų, taip 
pat į uniją susirašė didesnė 
pusė; Ir manoma greitu lai
ku išstatyti plieno bosams rei
kalavimus už didesnę mokestį' 
ir už pripažinimą unijos.

Plieno magnatai pamatė, 
kad darbjjųinkai organizuojami; 
tuoj Columbia Steel and Shaf
ting Co. pakėlė savo vergams 
po 5 centus ant valandos. Da
bar gauna seni darbininkai po 
50 centų vai., o nauji po 45 
centus. Superior Steel Corp, 
pakėlė tik po 2c. ir pusę. Da
bar nauji darbininkai gauna 
po 41c. ir pusę, ir taip pat 
daug senų gauna tą pačią mo
kestį. Yra tokių, ką gauna 
daugiau, bet nevisi lygiai. Da
bar kyla klausimas: kodėl Co
lumbia Steel and Shafting Co. 
pakėlė po 5 centus, o Superior 
Steel Corp, tik po 2 ir pu-

apysakos, eilės ir knygų apžvalgos. Taip
gi bus tinkamai pastatytas bedievių sky
rius. žurnalas bus didelis savo forma 
ir turtingas turiniu* Visi ALDLD na
riai, kurie moka pilną metinę mokestį 
($1.50) gaus žurnalą veltui, kaip ir gau-^ 
na visas ALDLD išleistas knygas. Pa-*, 
šaliniams, kas norės užsirašyti - žurnalą; 
tai jo kaina bus $1.00 metams. Mes 
kviečiame visus narius prie darbo va j auk 
metu'gauti naujų narių kiek galima dau
giau, aiškinant, kad jie gaus tinkajną 
žurnalą. r . . . • p

Mūsų Dienraščiai 1 H '
r Mūsų vajus negali būti atskirtas nuo 
komunistinių dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajų.) Komunistinė spauda yra 
geriausias darbininkų klasės kovos įran
kis prieš išnaudotojus. Komunistinė 
spauda visada ir visais klausimais gina 
darbininkų klasės reikalus. “Laisvė” ir 
“Vilnis” yra mūsų kolektyviai organiza- 
tpriai ir propagandos skleidėjai tarpe 
darbininkų masių už darbininkijos kas
dieninius reikalus ir galutiną tikslą — 
nuvertimą kapitalistinės tvarkos.

Vajaus metu kaip “Laisvės”, taip, ir 
“Vilnies” prenumerata yra sumažinta 
naujiems skaitytojams. , “Vilnis” dar 
duoda pasirinkti dovanų iš tinkamų kny
gų. “Laisvė” duos visiems skaitytojams

Pirmoji Pagalba Ligo- 
kurie jos neturi ir pa--

"X Naujiems Skaitytojams

DRG. P. BOKAS

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA

$20

1

ANTRA

$18

TREČIA

$16
1

KETVIRTA

$14

PENKTA

$12

ŠEŠTA

$10
‘tor i i

SEPTINTA

$8
i * ! 1 i

AŠTUNTA

$7
( j i ♦

--------—į----------------------

DEVINTA

$6
1 I

-r-----------------~~r-—-

DEŠIMTA

$5
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ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P., š.

dirstelėjau į užpakalį,—rk a d 
jau iš kitos puses' kelio nuo 
kalno akmenys pradėjo krist,

Iš LAIMĖTO ODŲ
DIRĘĖJŲ STREIKO

EASTON, PA
ALDLD 13 kp. susirilikiinas {vyks

8 d. spalip (Oct.), Edstoji Baking

šiai, nes yra daug svarbių reika 
aptarimui

F. MankaiukJB.

'A'#*’

(Tąsa)
Mat, tarp kitų įstatymų, Lietuvos valdžia 

išleido įstatymą, kad kaip broliai, taip se
serys turi lygias dalis tėviškėj; be to, ir se
niau išėjus už vyro, jei negavo savo dalies 
ar bent pilnos dalies, turi teisę išjieškot. 
Na, šitas patvarkymas ir pajudinę ypač se
niau, dar ir prieš karą išėjusias už vyro, 
jieškot savo dalies. Tokios moterys nežiū
ri, kad jom ištekant tėvas davė gerą paso- 
gą, bet pasinaudojus įstatymo proga, tuoj 
kreipiasi į teismą ir užveda prieš brolius 

.' arba prieš tuos, kas valdo tėviškę, bylą, rei- 

.... kalaujant išmokėt jos dalį pinigais, arba 
žeme atsiima. Nors tokie žmonės kasdien 
poteriauja ir sako: “nenorėk svetinio tur
to, ” užmiršta poterius ir bylinėjasi po teis- 
mus ir naikina brolius arba patį seną tėvą. 
Ir, -žinoma, kuomet teisme brolis neturi

• raštiško įrodymo, kad seseriai dalis pilnai 
išmokėta, teismas priteisia senai išėjusiai 
už vyro seseriai išmokėt jai priklausomą 
dalį. Paskutiniais keliais metais tokių by
lų buvo pilni teismai. Nerfiažai ūkių dė
lei to pusėtinai nukentėjo. Galų gale, val
džia pamatė, kad tokis įstatymas negeras 
ir jį ^pertaisė: dabar savo dalį turi teisę iš
jieškot tik tos, kurios išėjo už vyro po išlei
dimui minėto įstatymo. Todėl tai dabar 

.....tėvas netiki savo dukters ar žento žodžiui, 
—duok raštišką paliudijimą, kad gavai da
lį; kitaip pinigų nei į rankas neduoda.

• *4\

t M

At

ja į dvi dalis—“prieteliai” ir “neprieteliai,” 
na, ir puola vieni kitus.

Štai panašūs manevrai įvyko praeitą žie
mą. Buvo šaukiami visos Trakų apskrities 
šauliai susirinkt vieni Užuguostyj, kiti 
(“neprieteliai”) Nemaitonių kaimo apielin- 
kėse. Iš vakaro prieš manevrus prisigrū
do pilna Užuguosčio .-.mokykla sušalusių, 
pamėlynavusių šaulių; mat, buvo šaltas 
oras. Suvažiavo ir saulių “generolai,” ku
rie per naktį gerokai patraukė valstybi
nės. Ant rytojaus užėjo smarkus pusnys, 
negalima buvo nei galvos iškišt iš stubos. 
Vienok “generolai” sukomandavo maršudt, 
“pult priešą.” Eit reikėjo apie 6 kilomet
rai. Kai tik pradėjo rengtis “mūšin,” ka
reiviai pradėjo nykt ir mažintis... Pavyz- 
din, Užuguosčio miestelio iš karto buvo 12 
šaulių, o kai reikėjo stot eilėn ir maršuot, 
pasiliko tik trys,—devyni “dezertyravo.” 
Galų gale, likusieji išmaršavo į “kovos lau
ką.” Visu keliu sniego buvo iki kelių. O 
čia šaltas vėjas ausis deginte degina. Kol 
nuėjo, baisiai pavargo, sušlapo kojas. Gi 
“priešas” vietoj laukt puolimo su prisiren
gusia “artilerija,” krūmuose susikūrė ug
nį, šildosi ir verda sau arbatą... Atėjus iš 
Užuguosčio “armija” apsupo “neprietelių” 
iš visų pusių, besišildančius prie , ugnelės 
išvaikė ir patys arbatą išgėrė.

Manevrai užbaigti. Išsiskirstė kas sau 
namo.

“Pavojaus Signalas”
Kitą kartą, rudens laiku, į Užuguosčio 

apielinkę atnešė visiem šauliam *skubų 
įsakymą: kiekvienas šaulys, be jokio atsi
sakymo, turi šią naktį su ginklais bėgti į 
Aukštadvario miestelį (12 kilometrų nuo 
Užuguosčio); susirinkt netoli,miestelio to
kioj ir tokioj vietoj. Pavojus! Gavę tokią 
žinią, nekurįe ištikrųjų pamanė, kad gal 
lėnkai atmaršuoja į Aukštadvarį, nes nuo 
čia netoliausia lenkų demarkacijos linija, 
apie 17 kilometrų.. Pavakare visi susirin
ko,- kas su revolveriu, kas su šautuvu, kas 
su durtuvu; vieni pėsti, kiti raiti sutemus 
leidosi Aukštadvario link. ' NUb'egę nuro- 
dyton vieton, ten jau rado susirinkusių ne< 

Nuo Juokių priešų, gal nuo vokiečių, mažą skaičių. Visi paprasti “saldotai,” 
“generolų” nėra nei vieno. Niekas nežino, 
kada reikės “stot mūšin.” Klausinėja vie
ni kitų, del ko čia atšaukė mus? Kur čia 
gaji būt kokis sukilimas ar lenkų užpuoli
mas? Niekas nežino. “Leitenantai” už
draudė garsiai kalbėtis, rūkyt irgi negali
ma. Taip perleido visą naktį.

Ant rytojaus prieš pat saulės tekėjimą, 
atmaršavo iš miestelio (Aukštadvario) šau
lių viršininkas su keliais pagelbininkais. 
Pervedė akimis visus susirinkusius ir, mi
nutę patylėjęs, pratarė: z

“Bravo, -vyrai! Puikiai pasirodėt. Bū
kit visuomet taip pasirengę, kad, tikram 
reikalui esant, galėtumėte taip pasirodyt. 
Dabar galit eit namo, aš pasistengsiu, kad 
už tai jūs būtumėte apdovanoti...”

Šauliai išsiskirstė kas sau.
(Daugiau bus)

i Jaunimo Organizacijos
Lietuvos jaunimą įvairios politinės sro

vės (visos buržuazinės) kiekviena nori pa
trauki savo pusėn. Paviršiai žiūrint, ro
dos, kad Lietuvoj viešpatauja viena srovė 
—smetoniniai tautininkai. Vienok gerai 
tėmijant, pamatai ir ten nemažai priešin
gumų, kas sudaro priežastį tvert įvairias 
sąjungas.

šaulių Sąjunga i( . t
Šaulių sąjunga, galima sakyt, vyraujanti 

sąjunga visoj Lietuvoj. Jųjų organizaci
ja skaitlingiausia. Joje priklauso Visokių 
pakraipų jaunimas: smetoniniai, voldema- 
riniai, kuniginiai, liaudininkai ir kiti. Bet 
visų šaulių tikslas—“gint tėvynę nuo prie
šų”. Nuo kokių priešų, gal 
rusų v: Iėnk\? Svarbiausia tai nuo nami
nių “priešų”, nuo darbininkų ir valstiečių. 
Juk šauliai nėra tikr? kareiviai, nors jie ir 
turi teisę nešiot revolverius bei šautuvus. 
Su išlavintais kareiviais jie tiek prikariaus, 
kai ožys su vilku. Tarpe šaulių narių yra 
tokių, kurie tikriausiai priešingi tos orga
nizacijos tikslui, bet jie priklauso ir uni
formą nešioja tik gyvenimo aplinkybių ver
čiami ; tik del to, kad numest nuo savęs šni
pų nuožiūrą. Teko susipažint su keletu šau
lių bolševistines pakraipos. Jie saka, apsi
vilkus šaulių uniforma, drąsiau-gali apie 
Jbile ką prasitart. Bet didžiuma jų visgi 
akli buržuazijos klapčiukai.

-i šaulių Manevrai
.Retkarčiais šaulių vadai sušaukia narius

> į manevruotis po laukus. Apginkluoja šau- 
tuvais, duoda po. keletą šovinių, pasidali-

jįj ’ ĮNIRTĘS MAINIERIŲ SUSKIRTIMAŠ”
SU STREIKLAUŽIAIS

COAL CENTRE, PA.
' -. Man labai stebėtina, kad iy 

. ■ 
■ *■

-

Coal C e niro mainieriai pabu
do iš miego ir subruzdo grieb
tis veikimo; bet vis dar tik 
maža daleis atidarė nuo senai 
užmerktas savo akis, o kiti dar

• to visko nemato, ką mainie-
* riams ir visų industrijų darbi

ninkams žada ateitis, jeigu 
mainieriai šį streiką pralaimė
tu.

Taigi, draugai coalcentrie- 
čiai, turiu tiesą pasakyti, kad 
jau atėjo laikas ir mums vi
siems pabusti, kurie miegojo
me nemažiau kaip per 20 me-*

tų. Ką Coal Centre nuveikė 
per tą laiką? Ar gali pasj- 
lyginti su kitomis kolonijofnis? 
Ne.

jyian teko dalyvauti pikie(o 
eilėje rugsėjo 29 d. prie num. 
3 Colonial kasyklos, tai yra 
Fricko mainos, kur tuo laiku 
streikavo dar tik 15 nuošimčių. 
Ten reikia didelės pikieto li
nijos; tik tiek gerai, kad streik 
laužiai turi eiti skersai valsti- 
jinį kelią. '

Tą rytą, kai aš buvau ant 
pikieto, kilo susirėmimas tarp 
skebų ir streikierių.

. Y I I • * - J • » % . 1 > * \ ' 1 .)
Pirui susikirtimo su streik

laužiais mums stteikiėrių' mo
telis pranešė, kad ryte ątei-( 
na skebat -ir iš streikierių vai
kų atima duoną, ką jie krau- , 
tuvėje. nupirkę npri. nešt na- 
m°- u. d 1 O u U

Tą rytą, kaip .ant patyčių, 
iš kitos pusės kelio prieš' kal-

m r ; < ' j į f *, rytą, kaip \ant patyčių, 

ną atėinŽ'ąpie 20 negrų, kurię 
ėjo į kompaničiią ' krautuvę. 
Pikietininkų eilė juos sulaikė; 
kalbino prisirašyt prie unijos, 
bet jie griežtai atsakė, kad 
jokios unijos jie nenori pripa
žinti. žinoma, tada pikietb- 
ninkai jau nebroliškai pastū
mėjo juos žemyn nuo kalno. 
O tie streiklaužiai nenusilen
kė, bet pradėjo šaudyt akme
nimis į streikierius. Stręikie- 
riai irgi nenusileido. Bekovo
jant vienoj pusėj kalno,. man 
ant ąono 'užkrito akmuo. Aš

—.—

Bet kada pasigirdo šūviai 
iš skebų pusės, streikiefiai no
rėjo apsupti “pečę;” bėgo 
prieš kalną, kur akmenys snig- 
te snigo iš streiklaužių pusės. 
Bet tie šūviai, ką pasigirdo, tai 
buvo šaunami “depučiu” (spe
cialių policistų). Tuomet Strei
kieriai pradėjo bėgti nuo kal
no ir lįsti po trekais ir karais. 
Ištikrųjų ‘ buvo pavojus stovėti 
ant kelio. Viėną troką per
šovė keturiose vietose. Vienam 
streikieriui peršovė rankos 
pirštus; dviem pamuše kojas, 
apšlubino, ir daugelį kitų štrei- 
kierių akmenimis užgavo. Bet 
aš, nežinau kodelj Stovėjau ant 
vidurio kelio ir žiūrėjau, kaip 
pikietininkai lenda po trokais 
ir karais. ' Sykiu su manim 
buvo ir “pikčerninkas,” ku
ris nutraukė dailų paveikslą 
gulinčiųjų. Tai dar. vis yra bai
lūs kariauninkai. (Jokio tiks
lo nepasiektų beginkliai, sto
vėdami po žmogžudžių šū
viais.—Red.)

Ta kasykla dabar yra pike
tuojama dieną ir naktį.

Buvo sušauktas mainierių 
masinis susirinkimas tarp Ri- 
čivele, Pa., ir, Centreville. Tai 
buvo didžiausias susirinkimas 
mūsų apielinkėj. Jame nebuvo 
vadų senosios UMW Unijos; 
kalbėjo tiktai vietinių komite
tų nariai, ir liko nutarta šauk
ti konferenciją ir rauti Lujaus 
medį laukan su visomis šak
nimis.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Jeigu šitas streikas būtų bu

vęs'sulaužytas, tai būtų darbi
ninkams buvęs didelis smūgis; 
tada ir kitose dirbtuvėse tylėk: 
kiek darbdavis užmoka, tiek 
turi būt gana.

Bet dabar tas laimėjimas 
streiko darbininkams suteikė 
daug drąsos, ir atnešė didelę 
naudą mūsų klasei; kitų dirb
tuvių bosaV nedrįs taip kirsti 
d’arbininkaWs algas, kada jie 
pamatė dūtbininkų solidaru-

! Pasekmė to stfeiko dabar 
visur plečiasi; kaip girdėtis, iš 
kelių dirbtuvių • darbihinkai 
rengiasi' eiti į streiką.

Tad turėtų bedarbiai su 
dirbančiais darbininkais dar 
smarkiau sujungti savo jėgas 
ir kartu kovoti prieš išnaudo
tojus, o ne eiti streiką laužy
ti.

Mes tik kartu eid'ami, bedar
biai su dirbančiais, su kitų tau
tų darbininkais galėsime page
rinti savo būvį.

Dzūkas.
Y

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Visur Dalyvavęs 
Varniškis.

—r---------- :------------------------------
DETROIT, MICH.

TDA Karolio Požėlos kuopos su
sirinkimas Įvyks pirmadienj, 9 d. 
spalio, 7 vai. vakare, Draugijų sve- 
tainėjė, 3600 W.- Vernor Highway. 
Nariai, privalote būti visi, nes turi
me praplėsti veikimą žiemos sezo
nui.

Sekretorius J. Gineitis.
(235-236)

Co. svetainėje, 36 N. 7th St. Pra
sidės kaip 3 vai. po pietų. Draugai 
ir drauges, visi būtinai atsilankykite 
į šį susirinkimą, nes^ turėsime išdirb
ti planus, kaip būtų geriau pasi
darbuoti mūsų spaudos platinimui 
laike vajaus. Taipgi turėsime ir 
kitų reikalų apsvarstyti. Būkit visi.

Sekretore.
(235-236)

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kp. susirinkimas įvyks 

pėtnyčioj, 6 d. Oct., 7 vai. vakare, 
3014 Yemans St. Drauges, būkite 
visos j laiką, nes turim-svarbių reika
lų apkalbėti.

Org.
' - (235-236)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kp. susirinkimas įvyks 
spalių, 2 valandą po pietų,' ALD 

LD kambariuose, “Sweet’s Hall, Rm. 
4.” Prašau visus narius ateiti į su
sirinkimą, nes bus svarbių dalykų 
aptarimui ir bus renkami vajinin- 
kai.

S. Kuzmickas.
(235-236)

WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kuopa turės puikią 

karienę nedėlioję, 8 d. spalio, 7 
vakare. Darbininkų Centro svetai
nėje, 325 E. Market St. .Grajys geri 
muzikantai, kas norės šokti, galės 
iki valiai prisišokti, nes grajys iki 
12 valandai. «Įžanga tik 30 centų. 
Taigi turėtų seni ir jauni tą vaka
rą dalyvauti, nes žinote, kad mote
rys visuomet prižadus išpildo su 
kaupu. Taigi nepraleiskite tą pro
gą, o moterys už parėmimą jų or
ganizacijos bds labai dėkingos.

Komitetas.
(235-236)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. ir LDSA 54 kuo

pa šaukia bendrą susirinkimą nedė
lioję, 8 Oct., Leonard svetainėje, 111 
W. Market Št., 2 vai. po pietų. 
Draugai ir draugės, visi dalyvaukite 
šiame susirinkime kuo skaitlingiau-

8

va- 
vaj.

5

’ • (235-į3

PATERSON, N. J.
Didelis Balius

Rengia Patersono visų sriovių I 
tuviai darbininkai .bendrai parėmirr • 
šilko pramonės darbininkų streiko 
pelnas bus padalintas poporęionaL 
National Textile Workers Unijai* 
Associated Silk Workers Unijai. E 
liųs įvyks subatoje, Oct. 7 d., 7:30 
vakare, 62 Lafayette St. Orkest 
grieš lietuviškus ir amerikoniškus i 
kius. Įžanga 15 centų ypatai.

Užkviečia visus Komitetas.
(235-23

HARTFORD, CONN. ♦
d. Oct, (spalio), Lyric svetainė,

kampas Park ir Broad St., atsib 
apvaikščiojimas Komunistų Partij 
14-kos metų sukaktuvių. Bus 
kalbėtojai ir bus muzikalė program 
Dainuos ir Laisvės Choras. Visi Ii 
tuviai darbininkai privalo būti šian 
susirinkime. Del tūlų priežasčių yi 
perkelta iš 29 spalių į 5 dieną.

DETROIT, MICH.
APLA 47 kp. mėnesinis susirinki * 

mas bus sekmadienį, 8 d. spalio, '! 
vai. po pietų, Draugijų svetainėje 
3600 W. Vernor Highway ir 2f»tl 
gatv. Visi nariai ir narės daly voki
te susirinkime, nes yra daugelis drau 
gijinių svarbių klausimų, kaip tai 
Šiam vajaus laike.

Sekr. V., A. Norkus.
(235-236)

NEWARK N- J.
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks. Į 

ketvirtadienį, 5 d. spalio, 8 vai. va-į v 
kare, Lietuvių svetainėje, 180-2 New ’ į 
York Avė. Visi nariai, malonėlfte 
susirinkti ir' naujų narių atsiveskite.

Sekr. B. Derzanauskas.- j

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios diskusijos įvyks ketver

ge, 5 spalio, Labor Lyceum svetainėj, 
2916 No. 2nd St. Bus diskusuojatna 
klausimai: 1, Ką duos darbininkams 
NRA. 2. Amerikos Darbo Federaci
ja Phila. 3. Darbo Unijų Vienybės 
Lyga. y

AIDO CHORO KONCERTAS IR ŠOKIAI
ONA KATKAUSKAITE IR DIUVAS DALYVAUJA PROGRAMOJE.

Sekmadienį, Spalio 8 d. Oct., 1933
ATSIBUS BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJ, 949 WILLOUGHBY AVE., B’KLYN

'w>'?

Apart garsiųjų dainininkų Dilovo ir Katkauskaitčs programoje dalyvauja: A. VIŠNIAUSKAS, iš 
Bayonne, N. J.; J. L. KAVALIAUSKAITĖ, iš Brooklyn, N. Y.; N. HODARIK, iš New York City; 
RUSŲ MANDOLINŲ ORKESTRĄ; PATS AIDO CHORAS, VYRŲ OKTETAS ir plačiai pagarsėjęs 
MERGINŲ SEKSTETAS vad. V. ŽUKO. Taipgi dainuos ir BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.

WM. NORRIŠ ŠEŠIŲ KA VALKŲ ORKESTRĄ Įžanga 50c ir 75c. Pradžia 4tą valandą po pietų

MM
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Išvežiotojiį Streiką
Pasikalbėjimas su Bedarbiu

<Svarbios Prakalbos
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
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MADRID. — Ispanijos 
seimas 189 balsais prieš 91 
prašalino Lerroux kabinetą. 
Tai buvo konservatorių kal
binėtas su klerikalu priešą-

< >

o

už ■ ypatą.
kalimas '< prie

be- 
Kas 
Ma*v

Todėl mes visi dalyvau
ji' išneškime protestą 

Prisidėkime

^Cejtvirtadien., Spalio 5,1933

bendrai veikia tame streike. 
Tos unijos šaukia plėsti strei
ką. Sentimentas Tam labai 
geras. Visur jau kalbama 
apie generalį streiką .

at- 
jis 
fa-

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki ' 
vakare

403 EAST 14th STREET
Kampas 1st Avenue

New York City

Kalbės K. Štrižauskas, su
grįžęs iš Paryžiaus jaunuo- 
Jįą delegatas, “Laisves” sve- į

< >

>

<>
o '
o

Rugsėjo 28 d. bedarbių 
rybos atstovai buvo pas 
šalpos davimo supervaisorį su 
savo: i i'oikalavimais. Kuomet

; > 
4* 
<>
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Masinis Mitingas prieš Hitle
rį; Reikalaukim Paliuosuoti 

•» Komunistus

Pirmadienį, spalio 9, Carne
gie Auditorijoj, Federal ir 
Ohio St., šaukiamas didelis 

' masinis mitingas išnešimui 
protesto prieš Hitlerį ir visą 
fašizmą ir pareikalavimui pa- 
liuosuot komunistus, teisiamus 
Leipzigo teisme. Prasidės ly- 

>»giai 8 vai. vakare.
Šitą masinį mitingą šaukia 

daugelis darbininkų organiza
cijų. Prie jo sušaukimo prisi
dėjo ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Ketvirtas Apskritys, 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Pirmas Aps

kritys ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Pittsburgh© Ap
skritys. »

Vokietijoj fašizmas terori
zuoja darbininkus^ ypatingai 
komunistus, kurie ištikimai 
gina darbininkų reikalus. Ita-1 
Ii jo j tiek pat, taipgi ir Lietu-1 
voj. 
kime 
prieš fašizmą, 
prie apgynimo tų draugų ir 
kovotojų, kurie ištikimai dar
buojasi delei mūsų reikalų 
net nepaisydami savo gyvas
ties.

Pittsburghe gyvuoja 
bučių ir valgyklų darbininkų 
unijos Ipkalas 115. Jisai or
ganizuoja tos jndustrijęs darr 
bininkus. Turėjo • jau kelis 
masinius mitingus.

Tie, kurie dirba viešbučiuo
se ir valgyklose, kviečiami 
stoti ton unijom Galima kreip
tis tos unijos rąštinėn: Wa
shington Bank Bldg., Fifth 
Ave. and Washington, Room 
211. Ten galima gaut visos 
informacijos. •

įstatyta reikalavimai, tai jis iš . 
sykio vis spyrėsi negalįs išpil--~ 
dyti. Atstovai visai. nesiskirs- 
tė, bet laikė djuris užstoję ir 
pareiškė: Mes čia būsime tol, 
kol jūs išpildysite mūsų reika
lavimus. Jie išbuvo jo rašti
nėj nuo 3 vai. iki 7 vakare. 
Pagalios jisai sutiko išpildyti 
reikalavimus ir ant vietos iš
duoti tai, ko ,buvo reikalauta.

Tai matote,, draugai ir drau
ges, jogęi. tikrai per organi
zuotą. spėką tegalima iškovoti. 
Todėl visi turime prigulėti prie 
bedarbių tarybų. Bedarbių 
Tarybos No. 3 skyrius laiko 
susirinkimus kiekvieno ketver- 
go val^ąrą, 1335 Medley St. 
Kviečiame: dalyvauti.

V. Slavitskas.

Bendras North Sides Drau
giją Susirinkimas

Bendras susirinkimas
North Sidęs darbininkų drau
gijų narių šaukiamas spalio 
11, Liet. Darbininkų Kliube, 
1335 Medley St. Prasidės 7 
vai. vakare. ALDLD 87 kp., 
LDSA 60 kp., APLA 50 Rp. 
nariai ir “Laisvės” bei 4įVĮl? 
nies” skaitytojai kviečiami šia
me susirinkįme dalyvauti.

Bus bendrai aptartas Nbrtli 
Sidės draugijų veikimas. BuŠ 
pasitarta, kaip sėkmingiau 
pravesti vajus mūsų spaudos 
ir organizacijų, taipgi kiti' 
svarbūs klausimai aptarti.

■ Kiekvienas draugas, kiek
viena draugė būtinai turėtų 
dalyvauti. Atsivykite ir savo 
pažįstamus bei draugus.

Bendras Komitetas*

Po Miestą ir Apielinkę 
Pasidairius

Komunistų Partijos 
kto Distrikto Lietuvių Biuras, 
bendrai su N. S. frakcija, su
darė platų veikmo planą. Nusi
tarta darbuotis tvirtinimui mū
sų spaudos ir darbininkų or-
organizacijų, pravesti tam tiks
lui vajų. Išdirbta planas, kaip 
sėkmingiausia dalyvauti tame 
vajūj, kaip įtraukti daugiau 
draugų ir draugių. Nusitarta 
įvairiose vielose šaukti susirin
kimus prie to darbo prisiren
gimui. \

Vigiems draugams dabar 
reikia bendra} darbuotis, kad 
tie mūsų pasibrėžimai būtą 
gyveniman įvykinti. Dar
buokimės gayimui daugiau na-' 
rių ir skaitytojų. Kiekvienas, 
prisidėkime prie to svarbaus 
darbo.

Kuomet bedarbiai rengia de
monstracijas arba darbininkai 
paskelbia bosams streikus, tai 
dagininkų priešai visokiais 
būdais darbuojasi kaip galima 
pakenkti torhs kovoms.

“Naujienų” peckelis, neda
lyvavęs nei vienoj demonstra
cijoj, nei vienam streike, juo
kiasi iš tų darbininkų, kurie 
kalba dalyvavę tose kovose ir 
kad tiktai per kovas jie išgaur 
na ką nors iš bosų.

Bakanas bando pašiepti ko
munistus už dalyvavimą ir 
vadovavimą darbininkų kovo
se. Tuo pačiu sykiu jisai save 
išduoda. Pasirodo, kad jam 
visai „neapeina darbininkų rei
kalai.

.. .Aną dieną Sūnų Liet. Drau
gijos svetainėj, North Sidėj, 
buvo surengtos bendri) fašis
tinio ir socialfašistinio bloko 
prakalbos. ( 'Klausytojų buvo 
pusantro tujino. -Kalbėjo Dr. 
Baltrušaitiėnė,) Bakanasį Pivjo- 
riunas, Mažiukna ir vienas ki
tos tautos žmogus. Visi gyrė 
poosėvelto įN. ,Ą. > jr dar 
ragino darbininkus paširašyti 
po Roosevelto kodais.

■Ne Veltui tiį fžmopės daibųor 
jdsi už demoKrltuS' įF republic 
konus. Darbininkai vis dau
giau .pradeda juos suprasti ir 
įvertinti. ' Mažihu,. lankosi: ant 
jų prakalbų.

Lietuvių balsuotojų lygos va
dai jau pasirinko naują “lie
tuvių tautos vaduotoją”,- kokį 
tai lenkišką politikierių Pie- 
karskį. Keletas tokių biznie
rių ir po penkinę nesigailėjo 
paaukoti, o darbininkų reika
lams neduodą nei penktuko.

Sąžiningi smulkieji biznie
riai nusistatę remti Komunistų 
Partijos kandidatus, kurie išti
kimai gina darbininkų reika
lus. . J. G.

Bedturbią Tarybos Iškovojo 
Pašalpos Pakėlimą

Alleghepy pavieto bedarbių 
tarybų komitetas buvo pas to 
paties pavieto šelpimo virši
ninkus. Bpvor- pareikalaįita 
pakelti pašelpa. Pradžioj 
viršininkai neperėjo skaitytis', 
bet po didelio spaudimo ir -pa
grasinimo 'dęmopstrącijomįą, 
jie sutiko pakelti pašalpą 
puošimčių, ' • - ; u

Dabar jau turės ’mokėt 
pieniams ■ jįęavąf ;ę,?
šeimyponis po $l.io į ' savaitę 

ypatą. Toksai ‘pa-i 
‘ s tokio didelio 
visai t nepąkąnką-

I Vakarinės Pennsyvanijos
| mainieriai savo kovas jau pra-! brangimo visai nepakanką-
Į deda jungti su plieno dąiMnih-1 mas. < .Bedarbių, taryba ir to-
I kų kovomis. Jie numaršave į (liaus ves kovas už didesnę pa- 
| ‘ Veirton, Vv\ Va. ir ten įtrau- šalpą.

$ xkė streikan daugelį plieno dar- Remkime bedarbių tarybas, 
bininkų. Tai buvo gana sek- stokime ir bendrai kovokime, 
mingas•,abiejų- industrijų dar- Bedarbis.'
bininkų susijungimas. Jisai 
taip sujudino anglies ir plieno 
baronus, kad jie pdreikalavo 
gubernatoriaus Pinchoto ir 
prezidento Roosevelto' įsikišti 
į tą streiką.

Nacionalė Mainierių Unija 
ir Plieno Metalo Darbinin
kų Industrinė Unija taipgi

Bedarbią Taryba Privertė . 
Valdininkus Nusileisti

Apie Kazyriy Vakarą ir 
Kitus Dalykus

PITTSBURGH, PA. — čia 
buvo surengus Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga kazyrių vakarą 
24-tą rugsėjo, L. M. D. namo, 
142 Orr St. Ogi publikos kad 
prisirinko-^buvo abidvi sve
tainės pilnos kazirninkų. Mat, 
tos moterys labai pasidarbavo 
pas biznierius, praizus rinkda
mos. O tie biznieriai kad au
kavo, tai aukavo. Mat, to 
vakaro pelnas buvo skiriamas 
lietuvių kambario universite
te įrengimui. Biznieriai labai 
tam kambariui tiki, kaipo geri 
katalikai į bažnyčią. Bet yra 
ir iš darbininkų, kurie paskuti- 
rtį.,cęntą aukauja tam kamba
riui.

Binieriai sykiu su 
mis iškaulino veltui 3
alaus išt stambesnių alaus įs- 
tąigų ir prįžądejo prI^.j Įžan
gos tiekietų dūoti keletą' Siaus 
čekių, tai labai publika lindo 
prie alaus, kaip musės prie, 
medaus. ■ ' . / 1\ i •

Draugai darbininkai pitts- 
burghiečiai, kada jūs susipra
site fdr kada nustosite ręipę 
tokius patriotų biznierių “ pa
rengimus. Daug yra darbi
ninkiškų parengimų, tąO tie 
bižnieriai hei nosies ten’ 'ne
rodo, nors jie iš mūsų darbi
ninkų pragyvena, o darbininkų 
neremia. •,

Daugelis darbininkų neturi 
sau kambarių pernakvoti. Čia 
reikia daugiau kbvoti už be
darbių apurąudą, už darbinin
kų namus, kad šerifas nepar
duotų, o ne garbint kokius ten 
balvonus, kuriuos ten pastatys 
tam universiteto kambąryjes 

Dabar Pittsburgho lietu
viams labai žinomi Baltrušai
čiai rengia prakalbas aiškini
mui Roosevelto N.R.A.^ Ma-[ 
tot, kur Baltrušaitienė nužen 
gė su mėlyna vąrna, ir ; 
guziką prisisegus nešiojo.

Ne Kazirninkas.

ne šimtus atvedė į Bedarbių, 
Tarybą,—aiškina jaunuolis J-— 
Bedarbių Tarybos Komitetas 
nusivedė mane į Welfare ir 
man išreikalavo pašalpos.

Tuomet aš jam paaiškinau: 
Matai, drauge, tavęs neno
rėjo vesti į Welfare nei Šim
kus, nei Mažiukna, nei Baka
nas, bet jie save atvedė į Be
darbių Tarybą, o tu pardavi- 
nėji jų laikraštį, kuris yra 
priešas Bedarbių Tarybai ir 
kovojančiai darbininkų klasei. 
Paskaityk “Naujienų” Pįtts- 
burgho žinias ir pats suprask, 
kad ten ^lėra nei vieno žodžio 
apie kovą už darbininkų rei
kalus, o vien tik apie politi
kierius ; ir tie visi politikie
riai yra priešingi, kad tu gau
ni pašalpą.

Jis man atsako: Aš norė
jau užsidirbti kelis centus, tai 
aš ir paėmiau jas pardavinėti.

Aš jam aiškinu: Mes turi
me čionai “Laisvę” ir “Daily 
Worker;” šie dienraščiai už
taria darbininkus ir gina dar-

bmmkiškūs , reikalus ir nuro
do, kaip darbininkai turi ko
voti prieš parazitus.?* ' ■

Tuomet » vyrukas atiduoda 
map tris centus ir sako: Aš 
nežinojau, kad jūs turite “Lai
svę”-; aš daugiau “Naujienų” 
nepardavlnesiu, ba Dargis ir 
kiti toki jas redaguoja, o Dar
gis dar man neužmokėjo už 
septynias' savaites, ką, aš pas 
jį dirbau.' Pirmiaus mokėjo 
po 4 dolerius į savaitę, o pas
kui po 2 doleriu; o per sep
tynias savaites, tai pieko ne
mokėjo; paskui subankrutavo; 
taip mano užmokestis ir liko.

Aš; joklausiu: Ąr tau davė 
valgyti., ir vietą .miegoti, kai 
tu ,pas jį dirbai? Jaunuolis at
sakė : Davė, bet visai prastai, 
o gulėti tai ant tuščių nd miltų 
maišų jo duonkepykloj.1

Mano nuomone, kiekvienas 
darbininkas turėtų atkreipti 
atydą ir į lietuviškus išnaudo
tojus ir blogus jų pasielgimus.

St. O.

Darbininkės Moterys ir 
Darbo Unijos t

t• ■ ‘ .1^1 ii.A* į 
WASHINGTON. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
konvencijoj^ kalbėjo atstovė 
nuo Moterų- Darbo Unijų 
Lygos tūla Christman. Ji 
nurodė, kad šiandien Ame-, 
rikoje yra penki milionai 
neorganizuotų moterų dar
bininkių. Ji ragino, kad 
Darbo Federacija pasiimtų 
ant savęs tas moteris suor
ganizuoti į darbo unijas. 
Bet, žinoma, Darbo Federa
cijos biurokratai to neda
rys.

Fašistai, Rūpinasi 
Padidinimu Šeimyną

BERLYN. — Ponia Pau- 
la Seiber, Hitlerio valdžios 
moterų problemų minister- 
ka, reikalauja, kad jaunos 
merginos ženytųsi ir mote
rys gimdytų daugiau vaikų. 
Vokietijos likimas priklau
sysiąs nup to, kaip smar
kiai vokiečių skaičius augs.

PIKIETO EILESE BOSIĄ <000 MAI- 
NIERĘJ IR PLIENO DARBININKU

CLAIRTON, PA. "
Rugs. 29 ir 30 dienomis šis 

miestelis buvo tokiam sujudi
me, kurio nebuvo nuo jo pra
džios. Tūkstančiai mainierių 
buvo iš visų šios apielinkės ap
skričių. Visos miestelio gatvės 
buvo pilnos ir keliai, einanti į 
Clairtoną.

Carnegie Steel Co. turi ap
ginklavus šimtus visokių mu
šeikų. Prie to valstijos poli
cija ir apskrities policija,: ir 
miesto policija, ir visoki kiti, 
kurių visų čionai negalima su
minėti. Visi pilnai prirengti 
liet darbininkų kraują aut pir
mo paliepimo , valdančiosios 
klasės. ;

Nors tų mušeikų ir. labai 
daug yra sutraukta, bet -atviro 

Į puolimo ant pikietuotojų ne
drįso daryti; tiesa, buvo įr su
sikirtimų, bet nelabai didėlių!

Pįieno. darbiplitkui skaitlin
gai prisieto prie mainierių, ir 
šis Carnegie plieno fabrikas 
likosi veik pilnai sulaikytas 
nuo darbo. .. ' :

Kurie dirbo prieš pribūnant 
mainieriams, tų nemažai sulai
kė fabrike ir sakoma, neišlei
džia. Ant visų vartų, gedan
čių į fabriką turi padarę kaip 
ir. tvirtumas, iš smėlio maišų' 
ir sušistatę ten mašinines ka- 
nuoles; taip pat suvesta pai- 
pos karšto vandens ir su tuom 
viskuom laukiama pikietuoto
jų, kada bandys eit į fabriką.

Ši išdirbystė susirišus yra su 
H. C. Frick Coal and Cokė Co., 
ir kada Frick visai nesiskaito 
nei su senąja mainierių unija 
nei su tuom mėlynu vanagu, 
užtai norima sulaikyti taip 
svarbų šitą Carnegie plieno 
fabriką ir iššaukti darbininkus 
į streiką.

Mainieriai veik visi užsidėję 
plienines kepures; atrodo lyg 
būtų karo lauke.

Nors mainieriai nuo tokio 
pikietavimb ir labai pavargsta, 
bet tokių yra, kurie atsivežė 
armonikas ir kitokius muzi
kos instrumentus, ir jie links
mina savo draugus ant pikieto.

Rugs. 29 d. buvo didelis ma
sinis WtWipgas Shady Parke, 
kur buvo tūkstančiai mainierių 
ir plieno darbininkų. Ten bu
vo įvairių kalbėtojų, kurie ra
gino stoti į plieno darbininkų 
uniją ir koVot’ už savo būvio | 
pagerinimą.

Tarpe plieno darbininkų jau 
daug ryką susirašiusių į uniją. 
Mainięrįų senosios unijos vir
šininkai kapitalistams prižadė
jo per jų spaudą, kad su an
tra diena spalio jie suvarys 
mainierįus atgal į darbą.

Iš pranešimo “Pittsburgh 
Sun,” jeigu H. C. Frick nepa
sirašys šitos siūlomos sutarties, 
tai šią savaitę bus vienas iš 
didžiausių pikietų, kur būsią 
40,000 “mainierių.

zen- p | o, 'M.v i — 
pati j,rederaciįa Atšaukė

Vieną sekrųadiėnį einu į 
Lietuvių Darbininkų Kliubą. 
Stovi kaimynąs ir jaunas vy- 
;rukąs, bedarbis, tas kaimy
nas gerai mane pažįstą, ir sa
ko man, ar aš norėčiau pasi
pirkti ; -dienraštį “Naujienas” 
Muo joj jfcąipo bedarbio; tuo 
būdų ąš. Jį sušelpčiau.

Aš nusivedžiau tą jaunuolį 
į jeliubą ir jis gorėjo ;ęąriįdo- 
ti 4 ‘N ąu j fenas’ ‘ ' ritiems- |fau- 
gams* wš|4if|Kąs
tau jas priiįiv^ 
Jis atsakė: ' Bakahąs ir 
Mažiukna.

Tad aš pažiūriu į- “Naujiem 
nų” Pittsburgho žinias—nieko 
ten nėra apie šiandieninį dar-, 
bininkų padėjimą, vien tik 
apie Pittsburgho politikierius 
ir kaip 'šio,r miesfo lietuviai 
darbininkai turi balsuoti yž 
tuos parazitus.

Aš klausiu tą jaunuolį: Ar 
tu gauni pąšąlpą, Jkąįpo 
darbis? Taip, atsako jis. 
tau ją gavo?. ąš klausiu.

NEW YORK. — Darbo Fe
deracijos vadai .antradienį at
šaukė streiką išvežiotojų duo
nos, rakandų ir kt. Vadai taip 
padarė po slaptį; pasikalbėji
mų su NRA viršinįpkais. Dar
bininkams algos palieka tos 
pačios, bet darbo laikas b.ūsiąs 
sutrumpintas nud" 56 iki 48 
valandų savaitėj?* 1,000 miltų1 
išvežiotojų tapo atgal suvaryti 
darban be jokios! sutarties^ Ga
lų gale, bosai ? yėikiausiįa vėl 
visiems* pailgins JvalandaŠ.

LaGuardia prieš Bedar- 
biiį Pašalpos Didinimą

Bendrasai 
republikonų-demokrątų į kan
didatas į miesto majorus La
Guardia Cooper Union’ svetai
nėje pasakė, kad nereikią šel
pimui skirtį1 daugįąu pinigų iš 
mieste(jždpL<ęsį, tik reikią 
mo5<sliškįą^„ąątvąKkyii ^Jhjmą, 
tai u žteksią ir tos pašalpos, 
kuri:'dabar skiriama. Y^a nu-

rodymų, kad jeigu LaGuardia 
būtų išrinktas majoru, jis nau
dai Wall Stryto bankierių pa
keltų važinėjimą gatvekariais 
ir subvėmis iki 10c. LaGuar
dia skleidžia blofą, kad jis 
esąs žmonių kandidatas, bet 
jį remia Morgano kompanijos 
nariai.

Nepaisė Grūmojimo ,,
LONDON. — Profesorius 

Einstein, čionai sakė prakal
bą del 10,000 žmonių. Jis 
yra pabėgęs iš Vokietijos 
nuo kruvinojo fašizmo. Hit
lerininkai grūmojo jam 
ėmimu gyvybės, jeigu 
nesiliaus kalbėjęs prieš 
šizmą Vokietijoj.

Prieš Kompanioną Uniją
CAMDEN, N. J.—New 

York Shipbuilding korpora
cijos darbininkai balsavo 
unijos klausimą. Dvylika 
balsų prieš vieną darbinin
kai atmetė kompaničną uni
ją ir pasisakė už Industrial 
Union-of Marine and Ship
builders of America.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

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

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
■ 1 Pinigus prašome prisiųsti'’Išįiiksto, nes “Laisvė” 
išanksto .turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniij

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

tainęj, Bpooklyne, sestadie- į 
nį, spalių 7, 7:30 vai. vakare, j ~ 
Būkit visi. Strižąuskas da- w 
lyVavo'Paryžiuje prieškari
niame jaunuolių kongrese ir, 
jis labai daug naujo pasa
kys apie Europoj darbinin
kų padėtį.

VIENA. — Spalių 3 d. bu
vo padarytas pasikėsinimas 
apt Austrijos premjero 
Pollfuss. Tūlas jaunuolis 
bandė nušauti ir peršovė. 
Sakoma, kad tas jaunuolis 
yra fašistas—hitįęrininkas. i

■fcFSSr. . ... - UAfcr/- įkv I

1 ’ ’J

O n 1 ■»... •

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
334-898 ^roadway, , 331*33$ JUivision Ave., Brooklyn, N. Y.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Su gautu tikietu visose 
organizacijose 10 centų pi
giau,

Įžanga Sekamai: 
Pėtnyč’oje ir Nedėlioję 35c 

Subatoje 50c Ypatai

Griežiant Vernon Andrade’s 
Orkestrai

, DAILY WORKER 
YOUNG WORKER 

MORNING FREIHEIT 
Naudai p •

Ratnyčioje, Subatoje ir .
1 'Nedėlioję’ I * ’ ' * 

Spalio 6-7-8 jOctober
MADISON SQUARE 

GARDEN
Didžibjoje Svetainėje

Kalbės Draugas Strauss ir Daktaras Paliavičius
(234-236)

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
pastogę

Graborius (Undertaker)

Hitlerio Ambasadoriaus 231 Bedford Avenue

(234-235)

Dalyvis

Maspeth, N. Y
įvykoketina surikiuoti 400

REIKALAVIMAI
<xxx

(235-237)

Tai

INC

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

DR. HERMAN MENDLOWITZWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

5-11 COOK STRE

H. Lutherj nuo galimų 
nesmagumų iš darbininkų

SKLEISKIME STRAUSSO 
PRAKALBŲ LAPELIUS!

svai;- 
ir in- 
koyai

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Iš LDSA Kuopi? Bendro 
Susirinkimo

gydymas garanki 
Patarimai Daktarų, 

ilgose. 
) ryto 

10 ryto iki 2 po pietų

Areštuoja Čeveryky Valyto 
jus už Darbą Sekmadienį

LDS PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

vie 
ne de

riąučiuno. Pa- 
ainiD rėdybos. 

paties atsišaukti arba

negerai. < •
Draugė T. Vasikoniųtė, , / »

skričio sekretorė, plačiai

Taxi-Caby1 Streikas prieš 
Naujus Valdžiai Takutis;

NEW YORK
Key City taxi-cabai, protėštuo 
darni, kad miesto valdyba už 
dėjo 5 centus taksų ant kiek 
vieno pavežimo.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

DUODAM GRAŽIA^ V|ETZ\ SAVO 
L

IS KREIPKITĖS į MUS, O MES

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs

PADIRBĖKI)! PIRM
REGISTRACIJOS

PAREMKITE SAVO CHORĄ IR 
GIRDeKITE “El, UCHNEM!

Prieš Balhyg Siun- 
dymį ant Negru

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Lygos vakarėlis įvyks 18 
d. lapkričio (Nov.,) “Laisvės” svetai
nėje. Visų darbininkiškų organizaci
jų prašome tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti mūsų parengi
me.

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 6 d. spalių (Oct.) 8 vai. vaka
re, Hanover Kliube, 738 5th Avė. 
Susirinkite visi į laiką, nes turėsime 
daug svarbių reikalų atlikti ir su
tvarkyti baliaus rengimo dalykus.

(234-235)

dėstė, delko mes turime vieny
tis. Paskui tęsėsi diskusijos, 
ir daugelis draugių jose daly
vavo. Mes pasisakėme už 
vienybę.’ 'Tačiau mums reikia 
žinoti, kaip į vienybę žiūri Vi*- 
sos riarės, ir labai Svarbu, kad 
ihės Visos I kMp viena sU tuo 
iSutikttime,- kdd j del vienybės 
nenustotame nei Vienos narės. 
Deltol ’bendras!nsuisiri-nkiinas 
nusitarė aplankyti visas- neda
lyvavusias šiame susirinkime 
nares- ir pakviesti jas ^dalyvau
ti sekamame savo kdopos su
sirinkime, kur bus plačiai dis
ku šuo j amus vienybės -klausia
mas. . • ■ • • ' t

Sovietų Sąjungos apgynimą, o 
taip pat telkimas spėkų, kad 
galima būtų imperialistinį ka
rą paversti į proletarinę revo
liuciją. /

Sykiu sužinosime ir už ko
kius darbininkų reikalavimus 
Komunistų partija kovoja da
bartiniame rinkimų vajuje.

‘Giliukihgi būšime tą vaka
rą taipgi, kad turėsime pra
kalbose daktarą M. D. Pale- 
viČių, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo daktarą kvotėją, 
kuris riiums pakalbės apie svei
katos reikdlU^ • 1 ’
I Viši ir visoS į šias reikšmin
gas prakalbas!

vienybės su ALDLD. Pirmos 
kuopos narių ^dalyvavo ne
daug; 91 ir 132 kuopos turė
jo po vieną atstovę, o 111 kuo
pa nei atstovės neturėjo

NEW YORK. — Sekriiadie- 
•niais areštuoja čeverykų valy
tojos gatvėse už šventadienio 
laužymą. Vienas už tai areš
tuotas 15 metų vaikas, Marty 
Rinaldo pasakė teisėjui, kad 
iš to uždarbio jis turi ne tik 
pats maitintis, bet duot “pra
gyvenimą” savo tėvams, bro
liams ir seserims. Tuom kar-

NEW YORK. — Po įvairių 
atidėliojimų ir išsisukinėjimų, 
majoras O’Brien antradienį, 
pagaliaus, turėjo priimti dele
gaciją, susidedančią iš 25 neg
rų ir baltų darbininkų, kurie 
atvyko į City Hali protestuoti 
prieš baltųjų kurstymą lyn- 
Čiuoti negrus.

Kapitalistiniai laikraščiai ir 
policija paskutinėmis dienomis 
pakartotinai skleidė išmislus, 
būk “gorilos-negrai” užpuldi- 
nėją parkuose žaginti baltą
sias moteris .

Speciališkai gerai atlieku sekamus darbus.

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

BROOKLYN, N. Y.
Near -Manhattan Avenue . ..

DR. ZINS
110 fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Apskričio sekretorė pranešė, 
kad 3 Apskritys baigia sukelti 
savo kvotą $50 Lietuvos Ko
munistų Partijai, o mūs aps
kričiui dar dikčiai trūksta iki 
išpildymo kvotds» Draugės, 
kurios turi pasiėmę blankas, 
turėtų smarkiau padirbėti -ir 
visoms kitoms reikėtų’pagelbė
ti tame darbe, t t t * U L l

Šis koncertas savo programa 
ir jos parinkimu bus vienas 
iš geriausių, kokius kada davė 
Aido Choras arba kitos prga- 
įiizącijoą. Prie to, Aido Cho
ras, tai v yrą jūsų pąčių organi
zacija, kuri savo revoliuci
nėmis idainoipis akstinai ir ra
gina darbininkus į kovas, o 
liaudies dainomis primena žmo 
nijos praeitį.

Įžanga į koncertą ’ bus tik 
75 ir 50 centų ypatai. Tikie- 
tus galite įsigyti iš kalno, ar
ba ant vietos. Po koncertinės 
programos šokiai iki vėlyvos 
nakties prie Wm. Norris šau
nios orkestros.

Aidas Skamba.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoją ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tohiobUIus ir kenetas veselijoms. 
krikštynoms if 'pasivažinėjimams.

Aido Choras, vienas iš se
niausių darbininkiškų chorų, 
kuris per suvirš 20 metų tar
nauja revoliuciniam darbinin
kų judėjimui, rengia koncertą 
sekmadienį, 8 d. spalio, La
bor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. - Koncerto programos 
pradžia f4''valandą po pietų; 
svetaihėš dūrys atdaręs nuo 3

NEDALIOMIS
Nuo 10 ! iki 12 vai. ii ryto

JONAS
512 Marion St.,

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmias ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo* ir odos 
Padarau r i (tyrimus k-aujo ir ilapumo

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

New York, N. Y.
Valandos PriEmimoi 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2189

kestra, kuri, susideda iš 20 ašT 
menų ir savo išsilavinimų yra 
pagąrsėjusi. Mandolinų Or
kestrą duos visą eilę muzikalių 
kavalkų ir jų tai'pe rusų liau
dies dainą “Ei Uchnem,” kuri 
savo melodijos, gražumu žavi 
visus ir visas.

Sugrįžęs iš Paryžiaus, iš pa
saulinio jaunuolių kongreso, 
drg. Cl. Strauss, pasakys, ką 
svarbaus tas kongresas nuvei
kė; kalbės šią subatą, spalio 
7 d., vakare, ^Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brook- 
lyne. Išgirsite, kokie ten pa
daryta planai veikimui prieš 
kapą ir fašizmą visu pasauliniu 
plbtli.' ' '

! Kitas ’kalbėtojas ..(patieks 
raportą-prakalbą ’apie ką tik
tai įvykusį Jungtinių Valstijų 
prieškarinį kbngrėšą ’ New 
Yt^kd.H ’ ' 1

’ Tie gi! kon^rėsai yba 
būs žingsniai dahbininkų 
teligentų mobilizacijoj 
prieš gręsiančią škerdynę,' Už

MATHEW BALLAS
( BJ E t 6 U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU (STAIGA - ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PASlUNČlAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ^ V|ETZ\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

’ ’visais tais'reikai 
kuoger'iausiai patarn, r

MŪSŲ RAŠTINE atdara DIENĄ* ir naktį. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

PARIS ĮDUODA kostuftierska kriau- 
s čiška šapa, cleaning and dyeing. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų ir 
galima daryti puikų pragyvenimą.1 
Parduodu iš priežasties nesveikatos.! 
48 Hobkihson Ave., Brooklyn, N. Y. j 

' ‘ (234-236)

PAIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKĄU Prano 

eina įViįlįijoį,
Prašome jo p-xl,k- 
kas apie jį praneš, būsiu labai dėkin
gas, nes turiu labai svarbų reikalą 
Juozas Dovkjaitis, 65 Locust St.. 
Manhasset, N. J.

NEW YORK. — Vokietijos 
ambasadorius Amerikai, Dr. 
Hans Luther kalbės apvaikš- 
čiojime “vokiečių dienos,” spa
lio 29 d., svetainėje 69th Regi
ment Armory, Lexington Ąve. 
ir 26th St. Hitlerio paslas, fa
šistų organizuotojas H. Špank- 
noebel 
amerikinių fašistų, kad apsau 
goti 
jam 
pusės

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-tnos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
apalio 5 d., 8 vai. lygiai vaka
re, “Laisvės” svetainėje.

Aiškinti svarbą dalyvayimo 
susirinkime nėra reikalo, nes 
visi nariai žino,, ant kiek svar
bu yra lankyti susirinkimus. 
Tiktai laikas nuo laiko drau
gai patingėjo ateiti. į

Draugai, šį kartą, nei 
nas nepatingėkite! Jei 
ko kito, tad ateikite išgirsti 
atstovės' draugės Alenos Jes- 
kevičiutės raportą iš Prieška
rinio Kongreso. Jungtinėse 
Valstijose tiktai pirmu kartu 
btivo laikomas toks kongresas. 
Tame kongrese dalyvavo gar
susis rašė jas, Franci jos Komu
nistų Partijos narys, Henri 
Barbusse! šis senelis pervažia
vo 
vauti šiame istoriniam kongre 
se, o mūsų kuopos nariams iš 
girsti raportą iš kongreso vi. 
sai arti ateiti.

SEKR. A. V.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio aslstantų Harrfburgo universiteto 
:■ 7 klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų l^raujagysiiu.
Specialistų visose Il_ 
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliotais: nuo
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xn*Y Pasitarimai ir $6>OO 
-RM I egzaminavimas

REIKALINGAS partnerys į barber 
shop biznį. Biznio vieta išdirb

ta per daugelį metų, gera proga 
lietuviui stoti į pusininkus. Kreipki
tės šiuo antrašu: 1031 3rd Avė., 
New York City.

tu buvo be bausmės paleistas 
7čevėrykų valytoj ai-T-bedai4- 

biai arba bedarbių vaikai taip 
gi pradeda organizuotis.

- LDS 14 kuopos ir ALDLD 
138 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 5 
dieną spalio (Oct), 70-42 Link 
Ct., 8 Valandą vakare. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui, ir 
užsimokėkite duokles.

SEKR. '

Pereitą šeštadienį
• ' ’ i : '

Brooklyn© LDSA kuopų ben
dras susirinkimas diskusavimui

Draugai Brooidynieciai!
Esate prašomi ateiti į “Lais- į 

vės” raštinę pasiimti ką tik 
išleistų gerų lapelių, kuriais i 
yra garsinamos drg. Cl. Strau- ’ 
sso prakalbos. Jip šiandien su-1 
grįžta iš pasaulinio jaunuolių 
kongreso. r Ųaifplajukia laivu 
“Lafayette,” 8:30 vai. šį rytą. 
Važiuokime jo^^ašitikti i prie
plauką gale W. 15th St., New 
YoHtP :

1,200 Jacob’s Šiaučiy 
Išėjo Streikan

BROOKLYN. — Pereitą an
tradienį išėjo streikan 1,200 
darbininkų, dirbusių'’ Macob’s 
čeverykų dirbykloj, vienoj iš 
pačių didžiausių toj pramonėj 
šiame mieste. Streikui vado
vauja Industrinė Čeverykų it 
Odos Darbininkų Unija. Strei- 
kieriai laiko susirinkimus po 
nufn. 297 South 5th St.
$ Visi darbirtihkai privalo pa

dėti jiems pikietuoti. ,

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

Odos Nuš&šėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Li^os, Nervų 

įdegimas bei ReumatSški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

< Evergreen 7-8738 , Evergreen 7-1643

I Lietuviai Meisteriai-Bwdavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
? Carpentry, Painting
į Aut Decorating . /
j ' Pertaisome senus namus ir būda- 
j vojąme naujus. Perbūdavojaųie fron- 
j tus, sudedame duris ir įdedame šie 
į ; tus (screens) į duris, langus h 
? porčiųs. ■} Dęngian^e, stogus visokiėrm 

namams (<t ,
51 Meserole $tręet

< Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

į naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št.,- 
kampas Broad

ly way, Chauncey 
H S t r e e t stotis 
H Brooklyn, N. Y. 
BV Naujtri vietoj Ji studija daug 
r geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway 

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

•PARDAVIMAI

Šiame koncerte turėsime iš 
Hdrtfordo dainininkę1 >0/ Kat- 
kauškait^ ' iš1 ’ Bayohnės^—A. 
Višriiauską;'dainuos drg. J. L. 
Kavaliauskaitė; šū naujomis 
dairioinis pasirodys Aido Cho
ro1 Merginų Sekstetas. (Naujai 
organizuotas Aid© Choro Vy
tų Oktetas labai rengiasi ir 
savo dainų pasirinkimu ir su- 
dainavimu sudarys publikai 
“surprizą.” Dainuos pagarsė
ję rusų dainininkai N. Hoda- 
rik ir Dilov. Bet kas man 
svarbiausia, kad šiame kon
certe bus Rusų Mandolinų Or-

Raudonosios Spaudos 
Bazaro Atsidarymas

NEW YORK. — šį penkta
dienį vakare atsidaro “Daily 
Workerio,” “Freiheito” ir 
“Young Workerio” bazaras, 
Madison Square Gardene. Jis 
tęsis tris dienas. Vakarais bus 
išimtinai gerą programa. Be 
kitko, dainuos choras, suside
dantis , iš 1,000 proletarinių 
dainininkų. Sakys prakalbas 
žymiausi Partijos kalbėtojai. 
Bus gabi orkestrą šokiams. Ba- 
zare galima bus nusipirkti dra
bužių* įr kitų naudingų ■ daiktų 
už pusę kainos. '' . | ’ -

Lietuviai . darbininkai, pa
ir em k i te revoliucinę spaudą; 
į aukokite1 bazarui, rinkite jam 
■ tinkamus daįktus,—ir būtinai 
atsilankykite į'jį. .> į ' ‘

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
/ Williamsburghex

252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
v‘r. arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 tkf 4 kas dien, aeredoms ir ankstoms 

nuo 9 iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. »rd St.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, r ‘ “Laisvės” Name 

‘ • Brooklyn, N. Y J ' ’ '

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Ateinančią savaitę reikės už
siregistruoti, norint balsuoti 
rinkimuose, kurie įvyksta lap
kričio 7 d. Labai svarbu, kad 
daugiausia darbininkų • užsire
gistruotų . balsavimui už Ko
munistų Partijos kandidatus. 
Reikia žmones -prirengti to
kiam užsiregistravimui. O lai
ko beliko jau tik kelios die
nos. <.» ‘ ‘

Komunistų Partijos kuopelės 
siuntinėja narius į namus pas 
balsuotojus; aiškinama jiems 
mūsų Partijos obalsiai, dalina
ma jos platforma ir skleidžia
mas “Daily Worker.”

“Laisvės” kaimynystėje vei
kiantis Kom. Partijos viene
tas tam pasiskyrė ateinančio 
antradienio vakarą, kaipo mo
bilizuoto pasidarbavimo laiką. 
Tą vakarą eis piliečių lankyti 

jūras, sergantis, idant daly-1 ne tik komunistų vieneto na
riai, bet yra kviečiami talkon 
ir kiti darbininkai-pritarėjai.

Partijiečiai antradienį 6:30 
vai. vakare iš “Laisvės” sve
tainės leisis darban. Bet su 
jais turi būt bent kita tiek 
nepartijiečių. . Todėl, draugai 
darbininkiško judėjimo rėmė
jai, kas tiktai galite, ateikite 
tą vakarą į “Laisvės 
kad sykiu su partijiečiais pa
sidarbuoti rinkimų reikalams. 
Išanksto pasidarykite tam va
karai liuoso laiko fr sueikite 
dar prieš 6:30 vai.

Vieneto1 Narys.

B AZARAS

Šokiai Kas Vakaras

NEW YORKO 
RAUDONOSIOS 

SPAUDOS
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