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Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite* 
Retežius, o Išlaimėait*

Japonijos imperialistai smar- 
; kauja prieš Sovietų Sąjungą. 

Girdi, imsis “drąsesnių” žygių,
• jei viskas neišeis gerai. Kodėl 

taip pyksta Japonijos imperia
listai? Todėl, kad Sovietų 
jungos laikraščiai paskelbė 
kumentus, kurie atidengia 
ponijos slaptus suokalbius

J grobti Chinijos Rytinį Gelžke-
U* v. ,

. Japonija mano, kad jai kartą ■ -ma, kuomet čia krito pasa- 
pasisekė sumušti Rusiją, tai gal žierinis orlaivis.ir paskiaus 
pasiseks ir dabar. Bet tais lai- paskendo liepsnoje, likosi 
kais Rusija buvo caristinė. Da- užmušta 7 žmonės. Tarpe 
tortinė Rusija yra nauja, so- • užtnušta :ir viena ju- 
viėtų Sąjunga apgins savo gar- damUjy paveikslų aktorka. 
bę. Jai padės ir kitų šalių dar-  
bininkai.

Septyni Žmonės Užmušta 
Nukritus Orlaiviui

a

%

Areštavimas Sovietų gelžkelio 
darbininkų ir visos atakos prieš 
juos, rodo tai, kad Japonija 
provokuoja karo pavojų. Jei 
kita imperialistinė šalis būtų 
vieton Sovietų Sąjungos, tai 
veikiausia jau būtų buvęs nau
jas karas.

Tačiaus neilgai galima žaisti 
su žarijomis. Japonija jau per 
daug žaidžia. Todėl jai gerai 
atsakė Sovietų Sąjungos spau
da. Sovietai gali turėti daug 
kantrybės. Tačiaus jie nesileis 
imperialistinei Japonijai lipti 
ant sprando.

Hillquitas visgi buvo didelis 
žmogus socialistų judėjime. Jis 
gimė Latvijoj, Rygoje. Atvy
kęs Amerikon, buvo darbinin
ku. Paskiaus jisai ėjo teisių 
skyrių New Yorko Universitete 
ir liko gana žymiu advokatu. 
Vadinasi gabumų Hillquitas tu
rėjo. • • ’

Pati pradžia jo gyvenimo 
Amerikoj — buvo marškinių 
dirbtuvė. Veikiausia ši dirbtu
vė jį ir padarė darbininkų ju
dėjime “žvaigžde”. 1909-10 
metais Hillquitas vaidino gana 
žymią rolę garmentiečių strei
ke.

Bet Hillquitas liko advokatas 
iš profesijos. Jam buržuazinės 

• valstybės teisės buvo užsiėmi
mu, profesija. Jam reikėjų gin- 
ti kad ir darbininkų teises pa
gal šiuos įstatymus.

Galima dalaisti, kad ir šita 
jo profesija prisidėjo prie Hill- 
quito išsigimimo. Paskiaus, 
kuomet atsirado Komunistų 
Partija, t^į Hillquitas paliko 
jos priešu. Jo politika buvo, 

į kad “nereikia triukšmo, eikime 
gražiuoju, pagal įstatymus.” Tat 
jisai ir pasiliko ginti buržua- 

<4 žinių įstatymų. Dabar jį ger
bia tik smulkioji buržuazija, 
klasiniai nesąmoningi darbinin
kai. Tikrai susipratusiems dar-1 
bininkams Hillquitas pasiliko 
priešų eilėse. - v.

L.” Korespondentas 
apie Šilko Streiką

PATERSON, N.J.—“Dai
ly Workeryj” ir “Laisvėj” 
buvo rašyta apie tai, kad

W. VIRGINIJOS PLIENO DARBININKAI 
LAIKOSI GERAI KOVOS LAUKE
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Masiniai Pikietuoja ir Atmuša Streiklaužius; Plieno Darbi
ninkai taip pat Išėjo Streikan; Valstijos Kazokai Puola 
Darbininkus, Tačiaus jie Gauna Paragauti W Gyduolių 
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PITTSBURGH, Pa. — na grįžti darban Amerikos 
Weirton Plieno Kompanijos Darbo Federacijos Plieno ir 
5,000 darbininkų sustreika- Blėtos Darbininkų,Sąjunga, 
vo ir gerai pikietuoja sayo Tačiaus darbininkai neklau

so unijos boselių, kurie rū
pinasi ne darbininkų, bet 
kompanijų reikalais.

Darbininkų yra daug are-

darbavietę, kad jų darbus 
nepaimtų streiklaužiai.

Kuomet 5,000 darbininkų 
susirinko prie Weirton dirb
tuvės, tai darbininkus už- štuota. Vienok jie nepaiso 
puolė valstijos kazokai ir • areštų ir laikosi kovos lau

ke. Kai kuriuos draugus 
grąsina išdeportuoti. Todėl

Nusižudė Dinamitu del 
Neturto MŪSŲ SPAUDA SUGAVO ANTRĄ 

VOKIETIJOS FAŠISTU LAIŠKĄFRANKLIN, Mine. —

kuris sirgįiavo V nSurgjo Šiame Laiškė Iškeliama, kaip Hitlerio Fašistai Sudaro Jvai- 
darbo, kur tai gaVo dinami-' 
tbį prisidėjo į kišenius ir 
vaikščiojo tol, kol dinamitas 
sprogo ir sudraskė žmogų.EXTRA!
SUKILIMAS ANGLIJOS 

LAIVYNE

LONDONAS. — Beruo
šiant šį “Laisvės” numerį, 
atėjo žinios, kad didžiausia
me Anglijos kariško laivyno

audėjų atstovai važiuoja į1 pradėjo atakuoti gazinėmis j 
Washingtoną, ir kovos už 181 bombomis. Tačiaus darbi- _ 
dol. minimum į savaitę. Tas I pinkai nebėgo. . Jie griebė Tarptautinė D a r b i n in k ų 
pranešimas ne visai aiškus. | tas pačias gazines bombas Apsigynimo o r g a n i zacija! skraiduolyje, Hood, įvyko 
Patersono darbininkuose ji-' ir sviedė į kazokus atgal. / x‘
sai sukėlė nepasitenkinimo.

Mat, darbininkai suprato, ja apie 14,000. 
kad N.T.W.U. sutinka tai-1 
kytis už 18 dol. algos mini-' 
mum visiems, darbininkams. I 
Bet tikrenybėj yra ' kitaip. 
N.T.W.U. kovoja už 18 dol. 
minimum algos tiems ! dar
bininkams, kurie pirmiaus 
gaudavo nuo 4 iki 8-9 dole
rių į sąvaitę. Tai yra šla
vėjai ir kiti darbininkai,, ku
rie jokio darbo nelavinti/

Audėjams ,< reikalaujama 
nuo 30 iki 44 dol. į savaitę. 
Taip pat reikalaujamai 35 
valandų darbo į savaitę. Tai 
už tokius reikalavimus ko
voja NT WU.

Streikierys.

deda pastangų, kad tuos kareivių sukilimas. Sukili- 
darbininkus išimti iš kalėji- mas. Sukilimas prasidėjo

• tuomet, kuomet valdininkai 
—— paskelbė, jog jie numuša j u-

i Subankrūt. Brooldyno Fašistų WI
_______ T____  ■ šiaurinėje Jūroje. Taip pat

“Seniausias lietuvių laik-( kė remti ir skaityti šitą fa- šitas karinis laivas Hood 
rastis” ir su “NĖA we do šistinį laikraštį, kuris suši- yra didžiausias laįvąs visa- 
our part”, subankrutavo, lęs gynė Lietuvos kruviną- me pasaulyje. Ant jo yra 
užsidarė, ųębeišeis. Pasku-j ją Smetonos valdžią ir Am-^1,341 jūreivis. Laivas yra 
tinis numeris išėjo spajių 10 .erikos imperiajistinę buržu-tapginkluotas ąšttioniomįs 15. 

*d. DirektoridfJaikė uudriifc aziju^TQkia.- jau ^gyvenimo fkanublėmis.
ironija^n t . i Paskutiniam nu
meryje dar» uždėtas mėly
nasis aras su ženklu NRA,

Viso darbininkų streikuo- 
Juos ragi- mo ir paliuosuoti.

• rius Budus Darbui Tarpe Amerikorty; Jie Slaptai Varo 
Savo Teroristinį Darbą, Darbininkai Turi prieš tai Kovoti

• ! ......................... . ; i MII
Komunistų Partijos orga- lį per laivų kapitonus. To

nas, “Daily Worker”, vėl su- ’ kiu būdu jie gali įgabenti 
gavo naują Vokietijos fašis
tų laišką, kuriame pasitvir
tina* pirmesnis dokumentas 
ir parodoma, kąip Hitlerio 
fašistai kelia koją į Jungti
nes Valstijas.

Fašistų Laiškas Seka
“Orgu Naste, 
Brooklyn,

“Netoli Lloyd "prieplau
kos (North German Lloyd kad išaiškinti, kaip yra pa- 
—Red.), kur “Bremen” ir vojingas fašižmas darbinin- 
“Europa” išplaukia, yra re-.kams.
stauranas, vadinamas

ninku yra ponia Pogota, ku-

įvairius šnipus, kurie čia su
ka įvairius lizdus.
Darbininkai Ruošia Mitin

gus prieš Vokietijos 
Fašizmą

Darbininkai jau ruošia 
masinius mitingus, kad iš
aiškinti ir aiškiau iškelti 
Vokietijos fašistų darbus 
šioje šalyje. O labiausia, tai

Todėl masiniai mitingai
Magnet”. Tos vietos savi- reįkalinga šaukti, kad kovo- tTKn . ...

Tuo tarpu laivas radosi i rb sakoma, tiesioginiai £uri Tokius mitingus ir lietuviai
’ H 4 vw» <■ I T "VA 4- /-k X-

ti prieš fašizmą Amerikoj.

■*

Tautą Lyga Šelps 
Žydus

GENEVA.
kieti jos fašistų norą ir’pro
testus, Lygos technikinė ko
misija nutarė, kad būtų lei
stina po Tautų Lygos vado
vybe šelpti žydus, kurie yra 
pabėgę iš Vokietijos.

Tačiaus reikia pasakyti, 
:kad šita komisija nešelps 
(tuos žydus, kurie yraGdąr- 
bininkiško nusistatyįno. 
Tuos darbininkus žydus tu
ri šelpti patys’ darbi’nihkail

Prieš

* Ta tarpininkavimo politika 
Hillquitą taip apjakino, kad ji- 
'sai neigė net tokį pasaulinės 
istorijos įvykį, kaip kad Rusi
jos Revoliucija. Neįmatė Hill- 
quitąs, kad po Sovietų Sąjungoj 
vėliava tveriasi nauja, socialis
tinė draugija, kad čia kuriasi 
socializmas. * t

Hillquito pamokas turėtų imti 
ir lietuviški renegatai. Juos su-1 
lauks toks pat likimas. Tik pa-'

met lietuviški renegatai pradė-1 UŽ kasdieninius reikalus,; ta 
jo m.aršuoti, tai matysime, kad 
jie pradėjo nuo mažų skirtu
mų, o dabar jie jau taip giliai 
įsiklampojo į priešų liogerį, 
kad negali iš jo išlipti.

' gą susirinkimą ir nūtarė 
| skelbti' mirtį .^Vienybei?.
Offcialis pranešimas' škam-; 
ba: ; kad parodžius ištikimybę

“Vienybės1 Bendrovės di-. 
re? ‘ 
stangas išlaikyti Vienybę 
gyvą, bet skleidžiami gan
dai, kad Vienybė bankru
tuoja, ekonominė depresija, 
kuri daugybei mūsų žmonių 
atėmė perkamąją galę, su
stabdė prenumeratas, biznį 
ir kitas laikraščio pajamas, 
ir todėl/nežiūrint visų pa
stangų ir norų, tenka Vie
nybės leidimą nutraukti.

Šis,numeris yra paskuti
nis Vienybės leidinys. Vie
nybės direktoriatas su šird
gėla priverstas atiduoti lai- 
.kraštį likimui.

Vienybes Bendroves 
' ' \Direktoriaias.”

-Reikia sveikinti lietuvius 
darbininkus,' 'kad jie1 atsisa- 

'?.t LukIžši.u-_ rlUUU.U,/. 1 L

Du mėtai atgal taip pat 
šio laivo jūreiviai buvo suki
lę. Rytoj bus daugiau žinių 
apie šį sukilimą.

Roosevelto valdžiai ir visai 
bosų klasei. Tai ištikrųjųktorįatas dėjo visas pa-, f"4, J ;.&J. ui’ii,ri/. :labai : tinkamai fasiątims

Amerikos Darbo Sekretorius Pritaria Vokietijos

kryžius ant “Vienybės”‘ka
po.

Juozas Tysliava, iš Lietu
vos atvykęs “poetas”, buvo 
paskutinis jos redaktorius. 
Iš sykio bandė lošti rolę be- 
partyvio, bet tuojaus virto 
didžiausiu reakcionierium, 
nesuvaldomu liežuvninku ir 
melagium -. kiekvienam “Vie
nybės” numery sušilęs me
luodamas apie “badą’* Sovie
tų Sąjungoje, . komunistus 
lygindamas prie kriminalis
tų ir t. it. Tas, žinoma, pa
greitino “Vienybei” mirtį. 
Kurie * buvo, sąžiniškesni ir 
dorėšni skaitytojai,; pasipik- 
tiho^tais šlamštiškais, prieše 
darbininkiškais melaiš ir pa-» 

’rtiėtė/ Jį -skaitę. Ponas.Tys- 
liava pasiliko su ghžieta be ; 
škaitytojų ir- tapo “Vieny-: 
bes” graborium; . 1 < m ; į j ' -i 7.

Nuskendo Laivas su 21 
Žmogum

NORFOLK, Va.—Iš čia 
pranešama, kad Graikijos 
laivelis, kuris Vadinasi An- 
noula .ir plaukė iš Newport 
į La Plata, sakoma, kad nu
skendo. Jo keli viršininkai 
yra .išgelbėta. Tačiaus veik 
visa įgula, 21 darbininkas, 
įkosi ■ nuskandinti. Arba, 
kaip kad telegrama praneš 
ša, nežinia; kur jie yra.

susisiekimus su ponu Unter- cįarbininkai turi rengti, 
meyer.

“Pagal žodį, kurį aš ga-

MninLms^wta nekišt Komuiiisty Balsai Padi- 
vengti) ton vieton. Aš rei
kalauju, iš tavęs padėti tą 
restauraną po priežiūra ir 
suteikti man raportą.

“(Pasirašo)
i Joachim W. Deutsh,
> ’ “Bunaste” Vadas
(Slaptas Aptarnavimas)”, buvo taip vadinami “pri

Vokietijos Laivai Užsiima 
šmugeliu

“Daily Workerio” kores
pondentas, kad geriau pa
tirti dalykus4, patyrinėjo ir 
apsilankė į tą restauraną. 
Pasirodo, kad tas restaura- vauja rinkimuose bendrame 
nas yra dalis Magnet Hote- fronte esu kitomis organiza- 
lio, .kuris randasi po nume
riu 139 58th St., Brooklyn,

dėjo Fordo Mieste

DEARBORN, Mich. — 
Šiame miestelyje komunis
tas kandidatas į majorus 
gavo daug balsų, kuomet 

prima
ries” (pradiniai balsavi
mai). Komunistas kandi
datas yra antroje vietoje 
nuo kapitalistinio kandida
to, kuris yra Fordo giminai
tis.

Komunistų Partija daly-

ei jomis.

Tame restaurane užeina Farmeriai Reikalauja
Vokietijos fašistai Taip M l ri
pat yra įrodymų, kad Vokie- _____
tijos fašistai daro tą šmuge-

' ' 1 WASHINGTON, D. C. -r
Amerikos farmerių .• unija, 
kuri dabar turi savo atsto
vybę Washingtone, reika
lauja, kad valdžia farmerius 
paliuosuotų nuo morgičftį 
mokėjimo. ; 1; 1 \

WASpiNGTpN, D. C.’ 
Amerj^os Darbo Dėpart- 
mentaš yra , labai pąęį-. 

įžymėjęs deportacija atei- 
žiūrėkime nuo’ tos‘vietos,“kuZ I vi1 darbininkų, kovojančių

čiaus nieko nedaro del sulai
kymo bei patyrimo Vokieti
jos fašistų šnipinėjimo J.V.'

Prie Roosevelto valdžios 
tą skyrių veda panelė Per-

šilko audėjai triumfavo Wa
shingtone po kairiosios unijos 
vėliava. Net ir kapitalistinės 
spaudos korespondentai atžymė
jo Anną Burlak, kuri vadovavo 
delegacijai. Su ja turėjo skai
tytis ir ponai iš NRA.

Tačiaus dar visai nesenąi lie? 
tuviški renegatai sakė, kad tą 
uniją reikia likviduoti ir eiti į 
Darbo1 Federaciją.11 Paklauski
te, ką tie ponai £akys dabar? 
Vistiek jiem bus geresnė ADF.

kins. Kuomet ją klausų 
“-Daily. Workerio” koręspop- 
deritė, Marguerite Young, 
tai ta panelė pasakė^ kad ji-i 
riai imsis tyrinėjimo/’ jei, 
girdi, yra kas nors liečian
čio imigracijos įstatymus.
>' . . 1 ■j. \

Bet paskiaus kitas virši
ninkas mūsų korespondentei 
pasakė^ kad Perkins dar nie
ko nedarė tuo klausimu, ži
noma, jei būtų darbininkų 
kovų klausimas, tai tie po
nai imtųsį darbo ir juos nu
baustų. Bet su.fašistais jie 
gerai. moka sugyventi, t > ■

J. V. prieš Vokietijos 
11 Ginklavimąsi’ ^

KARO PAVOJUS VISAI ARTI
New Yorko “Amęricane” jaus vieta. ,Hitlerio gaujos 

Vąšo^ iš Europos'korespon- tenais. . galvoją naujus žy- 
.dentas Henry Morgęntau gius, naujus užkariavimus, 
ąpifeį/avojiįl sai • ^IDdhūbel -h tai preky- 
^ę, kad karo pavojus “193^ jdaųba. Daugelis vais
inėtais yra neišvengiamai”? tybi^' čią turį skirtingų in- 
Gįrdi, karas jau būtų buvęs’ teresų. Ši vieta paliečia 
šiais įlietais, bet‘ j:o’ išvengė' Austriją, Vehgriją/Vokieti- 
tik }dVi priėzaštysl’;Viena,’ ją, Rumuniją, Jugo-Sl^iją, ,
tai valstybės 'bstrido išvengti čechoslovakiją’ ir kitas.3.! “° ,12 ,, 1.

Philadelplūečių Atydaiį

PHILADELPHIA.—Spa-
i

“pradėjimo -dėmės/’•. Kita 3. Vistula — vandens ke- 
prięžastis,i tai šią vasarą lias, kuriuo interesuojasi 
valstybės išvengę karo tik Lenkija, Rytinė Prūsija, su- 
todel, kad jos norėjo suvaly- rišti su Danzigo korido- 
ti javus, derinį. rium. Čia padėtis aštrėja.

Šis karas bus už naują 4. Paskiaus A dr i atikas, 
persidalinimą v a n d e nynų, kuris paliečia Italiją ir kitas 
upių/ medžiaginių šaltinių, šalis'.
rinkų ir L. t.< Vyriausiais - Tad del šių ir kitų vietų 

.sičleda {‘nusiginklavimo kon- pavojais minėtas korespon- pasidalinimo ir kontroliavi-

WASHINGTON, D. C. — 
jungtinių Valstijų valdžia 
jau išsireiškė, kad jinai bus 
priešinga Vokietijos fašistų 
reikalavimui ( apsiginkluoti 
lygia skale su kitomis imr 
perialistinęmis valstybėmis/

Genę vo j e dabai? vėl pra-
pasidalinimo ir kontroliavi-

ferencija.M šioj konferęnci-jdentas skaito sekamus reiš^- mo kiįš karas. . Tos taigos, 
jdj Vokitijos fašistai' kelia kinius dabartinėj imperiali- 
ginklavįmosi klausimą vj iT stihėj politikoj) ; •
reikalaus lygiu teisių, i > r 2 i f L Reinas yra ’karo pavo-

įvyks “Laisvės” skaitytojų 
ir dalininkų susirinkimas. 
Šiame susirinkime bus iš
duotas “Laisvės” pikniko 
raportas. Visi draugai su
sirinkite pirmiau 8 vai. va
karo.

Visi, draugai ir draugės, 
dalyvaukite šiame susirinki- 
kime, 995 N. 5th St.
' 1 > Komisijos Valdyba. • • . j.J i vi • ’ /' '

N

7

kurias . imperialistinės valę* 
tybės “bando -daryti”, nieko 
nereiškia.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
K-tom mwlanvD
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LITHUANIAN DAILY
Ten Eyck Street. Brooklyn, New York

■UBSCRIPTlbN RATES: , .
- r [ , j * , į j ; I ’ J i !

ItaUMj »er year--------- |A00 United States, six months...’.12.16
Brooklyn, N. Y., >er year....|7.0t Brooklyn, N. Y., six months...$8.60 
Forels countries, per year...|7.00 Foreign countries, six months..18.40 
•anu-u and Braxil. per year..|*.04 Canada and Brazil, six months S2JW

APŽVALGA
aa seeon class matter March 11, 1*24, att he Post Office at 

Brooklyn, N. ¥., wndet the Act of March 8, 1878.

kia aprengti šocializmd teo-
i . t ; ■’ • : i . (.

rijos nekalta suknele.: i Ir
Socializmas, jo Teorija ir
Profesionališki Apgavikai

Grigaitis susiginčijo šy jejgu. kas pasako, kad Rufei-

Triuppos Pastabos
Kunigų organas “Darbi* 

ninkas” mpįkina “Naujienų”/ 
redaktorių Grigaitį sočią- ; 
lizmo. Dabartinį Grigaičiir > 
socializmą vadino šliupjniu.

Tai dasigyveno tsįs svetį 
cariškas filosofas Grigaitis 
iki to, kad ir kunigai jį įspėr 
ja, jog kapitalizmo sistemos ' 
nebus galima sulopyti so- 
cialistįškaįs lopais.

Draugai Rašytojai! Siuskitė Rašty i1 
Žurnalui “Šviesai!’;

- .. • / —i .-ftt * :
Kaip jaii žinia, Amerikos Lietuvių Darbiriinkų

• Literatūros Draugija yra nutarusi leisti žurnalą 
‘<&VIESA”,: ^rio pirmas numeris išeis sekančių

. metų sausio mėnesio pradžioj. Tai bus visuomeni- 
‘ nių mokslų, politikos, dailiosios literatūros ir kriti

kos marksistinis-leninistinis žurnalas. Iš karto eis i 
sykį į tris mėnesius, be vėliau—veikiausiai eis daž-

• 'r ■ • ’’ i • i i ' ■ ; i l i i . ■ .,mau. . .J ; ; : > c > i 1 ' '■ • J '
i ;; ‘‘ŠVIESOS” redakcija ,jau dabar kvieęia įpūsų 
'rašytojus susirūpinti raštais. Raginame draugus 
- ir drauges pagaminti “šviesai” eilėraščių, knygų 
ir veikalų kritikos, trumpų; apysakaičhį, b taipgi ■ 
p.olįt;įniais'' ir 1 ;iįiokslo klausimais straipsnių ir;

•. straipsnelių. J ‘ < v ■ i - ’ >, ‘ \ . ' < . (‘ ,
Pirmam “Šviesos” nunąęriui raštai reikalinga tu-

•• Tėti tarpe 1 ir 15 dd. gruodžio mėnesio. Veikiau
siai, mums bus nelengva pašifekti kiekvieną drau-

, gą-rašyto ją Individualiai, laiškais, tad kviečiame
. .visus pe,r spaudą. , ’ = . '

Be Jungtinėse Valstijose gyvenančių įdraugų^-ra- , 
šytojų, mes kreipiamės į užrubežio draugus: mask
viečius, leningradiečius,'. minskiečius; Lietuvos 
proletarinius rašytojus, Kanados ir Pietų Ameri
kos: padėkite mums, draugai ir draugės! Ant 
kiek jūs kooperuosite, ant tiek “Šviesa” bus įvairi, 
turininga. <■= ' . • j

Raštus siųskite sekančiu antrašu:
i “ŠVIESOS” REDAKCIJAI,

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
(241-242) .
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jos bolševikai; ištikrųjų vy
kina , socializmo 1 •’ teoriją 
praktikoje^ Grigąitįs pyksta 
ir purtosi. , jis į>apdo įti
kinti darbininkus, kad . tie, 
kurie eina su pasaulio dmper 
rialistais ; prieš proletarinę 
diktatūrą, ištikrųjų1 seku šb- 
ęializmo teoriją! Tai ne- 

, lengva problema tokią apgą- 
,vystę įpiršti3 fląhbimrikattlsJ 
Štai kodėl Grigaitis ^dejuoti 
ja, kad socializmus yra, pąi- 
ni, problema. 'Paini < tiems,

* I I i 1 .
tūlu K., iš Bostono “Darbi
ninko” apie socializmo teo- 

1 • . .1 ' ii

riją. Abudu gudriai apgau
dinėja savo s^aiiytpjus. jKle-
rikalaš K; * tiksliai' socialiž- 

i ; : > l ) i i
mą perstato didžiausiu .bam
bu įr jSųyęręia ant jo visąš
klerikalines sutras. GrigaL

i. 1 1 1 : ■ - ' ' m
, tis <gi socializmo teoriją <ty-

čia kraipo ir valkioja, idant
pateisinus socialdemokratų (kurie' socializmo moksląisu- 

trempė po kojų ir vardan* jo 
kasdien pardavinėja prole
tariato reikalus buržuazijai.

HITLERININKU DARBAI AMERIKOJ
l>. _____________
z ’ -J f

Kruvinoji Vokietijos hitlerininkų valdžios ranka dar
buojasi Amerikoje. Paaiški, kad ji čionai turi įsteigus 
slaptas šnipų agentūras sekiojimui ir persekiojimui fa^- 
šistų priešų. KomUnistų Partijos organas vėl sugavo ir 
paskelbė slaptą laišką hitlerininkų šnipų agentūros “Bu- 
nastę/’ Ten vokiečiams šnipams įsakoma sekioti ■■ tūlą 
valgyklos savininką, kuris nepritaria hitlerininkams ir 
jų varomiems prieš žydus pogromams. ’ . ; 1 •

Pastarųjų kelių dienų “Daily Workerio” atidengimai 
tokios didelės svarbos, kad net valdžios komisija su New 
Yorko valstijos kongresmanu Dicksteinu priešakyje pri- t o ;
žadėjo tyrinėti hitlerininkų veikimą Amerikoje.' Žino- pardavystes. Visų pirma jis 
ma, iš to tyrinėjimo negalima daug tikėtis. Amerikos pareiškia, kąd reikia “dide- 
buržuazija nekirs į akį fašistams. Prieš fašistus kovą ga-, lės” galvos- “tikrai suprasti 
Ii vesti tiktai Amerikos darbininkai. j painias socializmo ir jo san-

, Lietuvių darbininkų judėjimas šiuo tarpu - nėra smar-'^^ su kitais -izmais’ pro- 
kiai uždegtas tuo reikalu. O dabar Priešfašistinis Komi- *blemas.” (“N.” spalių 9 d.), 
tetas veda vajų už parėmimą Lietuvos Komunistų Parti-, Pats tas problemas tyčia 
jos ir Vokietijos revoliucinių darbininkų. Abudu reikalai ‘supainioja/kad apgauti, dar- 
diueli. Abudu darbai yra surišti su kova prieš fašizmą, i bininkus,; o paskui skelbia, 
Reikia šį vajų paremti. Ant blankų reikia aukų parink- kad tos 
ti. Visuomet turime atminti, kad ir šiais sunkiais lai-'nios”.
U. s dideliame masiniame judėjime galima gauti finan-'mokratų 'lyderiai ir visokio 
s. ii.es paramos, sudėtos darbininkų po kelis centus.

Darbuote Miestų Rinkimuose

lės” galvos- “tikrai suprasti 
| painias socializmo ir jo san-

Pats tas problemas tyčia 
supainioja; kad apgauti, dar-

“problemos; • pai- 
Visuomet socialde-

j plauko menševikiški politi- 
i kieriai bando socializmo teo
riją skelbti baisiai sunkiu 
suprasti daiktu. Tik jie ga-

, Ii suprasti socializmo moks
lą, o darbinįnkai turi tik

d Lapkričio 7 d. New Yprko mieste bus valdžios rinki- juos sekti ir iš jų mokintis, 
mai—majoro ir kitų viršininkų. Komunistų Partijos kan- jgftasmai—majoro ir kitų viršininkų. Komunistų Partijos kan- •! gitas blofas reikalingas 
didatu į majorus yra d. Robert Mįnor, atsidavęs darbi-(lengvesniam dar biinLnkų 
ninku klasės kovotojas. Kiti kandidatai taip pat kovin- akių užmuilijimui, idarit jie 
gi darbininkai. , ; / / - \ < c • ■ < (. i; į ; nematytų tikrųjų dhirbU tų;
•J vTaip pat šiuo tarpu įvyks rinkimai daugelyje kitų mie- vadų. Šupraskitfe, tiktai! 
■"•i. Visur KomunistU ”’Partija stato savo kandidatus. Grigaitis tegali’ išaiškint‘ tas

gi darbininkai.

Stų. • •
Visur yra didele proga revoliuėihiams darbininkams pa
sidarbuoti delei savo klasės. < > < * f

Pirmos žinios iš rinkimų parodo, kad industriniuose 
miestuose sentimento ir pritarimo Komunistų Partijos 
kandidatams yra daug. Štai pranešama is Dearborn, 
Mich., Fordo trusto sostinės, kad bendro darbininkų fron
to kandidatas d. Davis Jones, kurį remia Komunistų Par
tija, pirmuosiuose rinkimuose gavo 1,441 balsą. Gi mies
telio majoras ir Fordo giminė Clyde Ford gavo 5,445 bal
sus. Už jį stoja visa valdančioji partija. Drg. Jones 
yra antras kandidatas, gavęs daugiausia balsų ir bus ant 
baloto paskutiniuose rinkimuose.

New Yorke RKO teatruose buvo vedamas “šiaudinis 
balsavimas”. Buržuaziją nustebino sentimentas už ko
munistus. Už draugą Minor paduota 1,420 balsų, tuo gi 
tarpu Socialistų Partijos kandidatas Solomon tegavo 
204 balsus.

Komunistų Partija šiandien stovi visų kovų priešaky
je. Nacionalio Atstatymo Akto (NRA) našta pradeda iš
judinti darbininkus į kovą. Darbininkai pradeda supra
sti, kad reikia remti savo klasės politinę partiją. 7

Darbo Federacija, NRA ir Streikai

“painias prųblemąs.” , t.'.,,, L į
Grigaičiui socializmo teo

rija, kurią sutaisė karolius 
Marksas, yra ne tam, kad 
jos pagelba kvosti dabartinę 
socialdemokratiją, bet tam, 
kad pateisinti jos tarnavi
mą buržuazijai. Paimkime 
porą aiškių ; pavyzdžių. 
Marksizmo (socializmo) Teo
rija mokina, kad proletaria
tas turi per revoliuciją nu
versti buržuazinę valstybę 
if įsteigti proletarinę dikta
tūrą. Tas mokinimas nusi
driekia per visus Markso 
raštus. ,

Bet socialdemokratai ne, ■ ■ . ■ 
tik priešingi revoliucijai, 
bet po karo aktyviai vado
vavo buržuazijai proletari
nių revoliucijų triuškinime. 
Bet tai jie darė “pagal so
cializmo teoriją.” Paini rpro- 
blema: kaip pateisinti šitą 

darbą po skraistė. .^ociąlizr. 
mo (tėūri jios.i a štai kame dar
bas Grigaičių ir K&Utskių. r
n 13 ) r f J •> .} i < j . ( 3 f i /

.. Tas pats su >,pr.oletąi]ine 
diktatūra. Rusijos proleta
riatas'ir valstiečiai nuverto 
buržuazinę valstybę ir'Jstfei- 
įgė ‘ proletarinę ; diktatūrai 
Socialdemokratai ugnim ant 
jos spjaudo ir . per visus 
pehkibliką metų aktyviai 
darbuojasi tos, diktatūros 
nuvertimui. Bet tą savo' 
kontr-revoliučinį darbą rėi-

* VVashingtone eina Amerikos Darbo Federacijos koniįkr _ • i jpmnkrnVii
uncija. Ją kietai savo reakcinėse rankose laiko Gree? 
iriai ir AVollai; if .’vUlqzios agentai darbininkui judėju 
rhe. Visa koįiyehciją paveikta į buržuazines sorke^s/bjaų^ 
iriai atkreiptas prieš darbininkų klasės interesus. Visų 
yaldžios šulai, pradedant ’su prezidentu Rooseyeltu, buvo? 
pakviesti kalbėti if mulkinti darbininkus. Ir jie kalbe-’ 
jb. Visi vienu balsu grūmojo darbininkams kumščiu, jei| 
ąu jie streikuos ir kovos prieš ’bosus. j

Spalių 10 d. kalbėjo NRA (Nacionalio Atstatymb Akėt 
to) administratorius Johnson. Atvirai ir begėdiškai ji-: 
shi prakeikė streikus. Pasakė, kad darbo unijos turi su*1 
s įvaldyti ir vesti karą prieš streikus, arba jas valdžia pa

rr, augs. Pareiškė, kad darbo unijos bus po griežta val
džios priežiūra ir kontrole. NRA netoleruosiantis strei
kui ' ' , ; . ' , , , ; j

Tai fašizmas ne tik teorijoj, bet praktikoje. Valdžia' 
virto atviru ir kruvinu streiklaužiu. NRA aras yra-tas

askūnas, kurio vienatinis maistas yra darbininkų kla- 
s»-s kraujas ir kūnas. Kur tik darbininkai sustreikavo# 
t; n Roosevelto valdžia paskelbė karą darinninkajns.

; Neklydome, kuomet mes sakėme, kad 'Roosevelto val-jM 
«i ;ia * bus istorijoj • užrašyta f ktipo krtnfcniausia valdžia. 
Palauksime dar kelis mėnesius. Pragyvenimas eina bran-

Prūšeika ' už federacinę^ 
uniją; Amerikos Darbo Fė-; 
deracijos. suvažiayimas aiž 
Roooseveltą su jo < progra-- i 
ma; Rooseveltas už (Wall > 
strytą ir jo reikalus, 
pe graži troika? 1' •

Ar

\ ■ - 1 > i. e .• i

Kuomet Redaktorius
Nusimeluoja nuo Koto

Bostono špitolninkų “Dar
bininkas” susirūpinęs Sovie- 
3, Sąjungos pripažinimo 

aušimu.,, Jis pranašauja 
beveik sūdną dieną, jeigu 
Amerika Sovietus pripažin
ti . "

“Darbininko” * redaktoriui 
kvaili visi,'’ kurie tik ’šiuo 
ta rpu lankėsi Sovietų Sąjųri-
goję ir ųemate, to, ką kontr
revoliucionieriai buvo i^gąk 
,voję ir ką taip uoliai “Darr 
bi

Jau ir ‘Guriausiąsias Viet. Modernizuoja
1 ‘ ’ ■ ' I f i 1 ' • I Iii- t ■

Kaip. kitose, katalikiškose, 
šalysę, taip ir Lietuvoj, ne
mažai yra “cudaunų” (l‘ste^ 
.bųklingų”) vietų. Vienur 
Yeūdai” .pasidarė,. kąji sker
džius ar piemuo; rado pane
lės • ‘švenčiausios “abrozą” 
kur baloj ; kitur vargoninin-< 1 : r Z V ' ' 3f •, '•»; _■ Trį. "4' »•> . 1 • ‘ '

Will Durant savo knygoj 
“Filosofijos Istorija” pasi-» 
juoke iš tūlo francūzp, ko-, 
ris, nuvažiavęs Anglijoj ir 
prabuvęs ten tris savaites^' 
žadėjo parašyt knygą apiė 
Angliją. Bet pabuvęs tris* 
mėnesius apsižiūrėjo, kad 
dar nieko nežino apie Ang
liją.

Q pats W. Durant tiktai • ’I 
pervažiavo per Sovietų Są- - 
jungą ir bandė visko prira
šyti. Jeigu jis būtų pabu
vęs nors tris mėnesius So
vietų Sąjungoj, tai gal bū- 
tų apsižiūrėjęs, kad dar nie- P 
ko apie Sovietų Sąjungą 
nežino. W

įlinkas’’ * škelbė.; < Pavyz
džiui “D.” mano, kad‘ fran- 
cųzūs
gdlva',1 bėt'įjilvu,' jeigu jis ’ne-, kas' “šventą’ Roką” ryte ra-' 
mate Sovietų SųjungQję;’“ba- do : įpėdin ' įsilipusį — ha,1 
do”. ,,:Gir,di>' “apsukrūs kor šiąndįęn tęsė vietose ..^tovi 
mįsarai taip prišėrę Herrio- bažnyčios,; kur paskirtoj 
tą. kad jis parsivežė namon' 
tik vieną įspūdį: Rusijoj nė-į 
ra bado, tik persivalgymas.”' 
(‘ D.” spąlįų.10 d.) O “Dar
bininkas” ištisus kelis mė
nesius melavo apie badą, ku
rio Sovietų Sąjungoje nėra.

Taip ,pat tie “gudrūs ko-, 
misarai” apsidirbo ir su ka
pitonu orlaivininku Lind- 
bėrghu, Jį “apskutb” kitaip 
ir tas dabar giria Sovietų 
Sąjungą. O kaip gi? Klau
sykitės apsvaigusios ■ “D.” 
redaktoriaus galvos filozo- 
fijos: ' 1

■ ' J '• I \ ■ T
Lindbęrgh apsirijimo ne-

įnSgsta. Ęet sovietų korida-* 
■ai žino, ką jis mėgsta. J&m. 
parodė milžinišką aerodromą, 
turianjie. šimtai visokius rūšies 
orlaivių- darė ■. ihanevrųs,» ir 
Lindbergh buvo sužavėtas so
vietų . H pažangumu aviacijoj e. 
Svečiairisi taip gerai sekasi -so
vietuose, kad i.net iRoosevelto 
sūnus i sumanė i ten ; nuskristi, 
Tas žygis.turėjol būt gryną; 
privatiškas, bet vis dėlto. žinia 
a'piė jį pakliuvo į ’laikrašeiuk.

a t d i >> f- ■ 4 . ■■
Kiek čia razųmo, kaip pas 

žį pieno. Vienaki įkrėtė I

dienoj del “cūdaunų” atlai- 
du suvažiuoja minios tikin- 
ciųjų. 
I . .............

Viena iš tokių vietų yra, 
bažnytkaimis Ugionys, Be-: 
tygaloš ?valsčiaus, Raseinių 
apsk. Stovi jis ant Dubysos 
kranto. Jame yra viepa 
krautuvėlė, pradžios mo
kykla, vienas kitas papras
tas namelis, bažnyčia su kle
bonija,—tai ir vis^s miestu
kas. Bet vieną dieną į me
tus, tai yra per žolinių šven
tę, čia privažiuoja minios 
žmonių; prieina daugelis, 
“kumpanijų”. su “brostvo- 
mis” ir.kitais galais! O kas 
čia tą minią sutraukia? Ogi 
koplytėlės šaltinio vanduo, 
kuris, tamsių žmonių many
mu, gydo visokias kvara-

mą ir abudu neteko^proto/ 
bustojo regėję ir L 4. Ir 
taip dabar visas pasaulis; iš* 
skyrus redaktorių, tiie*; 
ko" neišmano, hięko nežino 
apie Sovietų Sųjungą.

gyii, reikmenų kainos -kyla, o NRA sistemoj1 algųsme Ątik 
nėpakeliamės, Let dėl* nutapo j ahioš. ’ Mihimum'algas 

ipąvęyčiąmą inaksirpųjn ąl^ą., y -Tf.
hžsimęji^ą dafbinin|cąi?.kQyę^^0iUo^/ ><t ą’įg 
| Tokios yra: perspektyvai • barbininkams
• tis. .Darbininkams reikia ^tvirtinti shv<b> kovosjprganiza^

• • '7 • • • . ' * . X i ' '.A*..cij as—-Komunistų Partijų ir

arhoš. ’ Minimum ■ algas
■iėš šitą’ Valdžios ir bošų

Darbininkams r^iki.a^ri^šr

revoliucines unijas.

Jihimūmc algas

.. Pradžią šitos “cūdaunos” 
yiętos, tąi yra sąĮtnųo, seni 
žmonės pasakoją tąįp: J į..

JDa? 'baudžiavos "laikais 
kąrtą pįemenė, .iš, Pažyirin- 
čipi -dvaro, t esančio netoli 
Ugionių, atėjo *prįe šaltinio 
pernešt ponam vandens ‘ ar
batai. Priėjus prie šaltinio, 
pamačius j ame beplaukian
tį šv> panelės “abrozą.” Mar
gaitė “abrozą” . parnešė ir 
įdėjo skryniom -■ • •

Kitą dieną .toji mergai
tė vėl nuėjus vandens, žiūri 
vėl toki s pat “abrozas” van
denyj. Eheį’mano šau, čia 
kas* ttotŠ tokio nepaprasto; 
Pihniiausią.:jjį pašak^ ' kpię 
įai, įavo 'motinai, motina, ki7 
..tai moteriai^ kata i'dar kitai; 
gailį gale sužino ir kunigas.

Tuoj paleido žiniaS; kad tai 
stębūklingas • šaltinis, ir 
greitu laiku čia pastatė kop
lyčią: ’ Gi šaltinio' vandenį 
prie tos koplyčios kunigas 
paskelbė f Jabai ; “pamačlin- 
gu.” Atlaidų dieną paskyrė 
15: rugpjūčio^per žolįnes.

Rer tuo$ “ąipūskhš0 šh 
važiųpją - Čia dąug žmęnių. 
Prie } šaltiųio. f ,per dįeną. 
kimšte kemšasi, daugiausiai 
bobelės.1 Matysi viena, pa- 
sisėmūs varidens, čia tuoj 
akis plaunasi, kita krūtis 
Vilgo, trecią geria, o dar ki
tos, paėję į šalį, pasikėlę 
andarokus, plauna . kur ‘ tai 
augščiaU kokią nors žaizdą; 
Dar kitos prisisėmę butelius 
tų “šventų liekarstvų”, eina 
klupsčios ,apie koplyčią, neš
damos butelį iškėlę. Prisi- 
pylę butelius vandens, veža
si namo. O grūdimasis prie 
to šaltinio, net šonai braš
ka... ; f

Bet štai šiemet tas šalti
nis jau “sumodernizuotas”: 
įtaisyta pompa su kranu. 
.Patys maldininkai jau nesi- 
semia vandens, kaip pir- 
mįąu, bet, pastatytas tam 
tyčia žmogelis, kuris pum
puoja vandenį, kilnodamas 
pūmpos rankeną. Kitas gi gerų patarimų' koi^erendijai'

Prie mirusio Amerikos: 
Darbo Federacijos preziden4-‘ 
to Gbmpęrsb. paminklo .gie
da kunigai, ^prakalbą ! šaką.' 
Rooseveltas, . vadina Qom-,. 
persą mylimu “frentų”.

Taip, taip j jis buvo tikras: 
frentas kapitalistų, tik ne 
darbininkų. Jis pasitarna- 
vb militaristams karo laikų. 
Ne už dyką Rooseveltas ver? 
kia,—jei tokių darbininkų 
“vadų” gana būtų ir darbi
ninkai jų klausytų, tad ir 
šiandien karas būtų galima,, > 
pradėt.

• J. Day.

ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
JAUNUOLIŲ REIKALAIS

LDS 5 apskričio komitetas 
savo posėdyj spalio 7 d. pilna* 
užgyre šaukimą Liet. Jaunuo
lių konfėrencijos, kuri atsibus 
spalio 22 d., Waterbury, Conn. ? 
Pradžia 1 vai. dieną. Taipgi 
komitetas ragina liet, darbi* 
rankiškas organizacijas susido
mėti minėta, konferencija pa<- 
siunčiant nemažą atstovybę ir

stovi su “nalivočium” ir EH- 
kę,1 po kranu' 1 Paskiau iš 
nalivpčiaųs, pįišto vaųdęnį 
bobelėm'į; jųjų visokius m? 
delius. i.

l ’1 ‘Matęs Cūdus.

J/

Cliffside, N. į
' ' • • > . I a t * *■ ♦ <

> \ . r,; . .... . i ' . .

ALDLD ,77-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, spąlio 15 d. Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave., 1 
yal. po pietų. 
( ‘ 

v Kviečiu visus draugus ir 
drauges atsilankyt į susirin
kimą, kuriame turėsime ap
svarstyti apie “Laisvės” ir 
“Vilnies^ vajų. ; Taip pat gaut 
site haujflš knygas ūž' šiuos* 
lafetus. 'Sekt. G. Stasiukaitis. 

’ (240-242)

* Kadangi Taiko i mažai t tėti- < 
ko. <ir tūlų organizacijų j.gal 
neįvyks susirinkimai, todėl 
koioifijų veikėjai. 'raginami 
ūmai imfiš už darbo. SutverT -X 
kit tam tikrą komitetą, kuris 
prižiūrės, kad tatstovybė būtų 

.nuo jaunų darb. organizacijų^ 
chorų, sporto grupių ir t.t. iš
rinkta ir atstovų transportam* 
ja prirengta. Tą darydami 
turėsime didelį ir pasekmingą 
Liet. Jaunuolių pirmą , konfe
renciją Conn, valstijoj.

LDS 5 Apskričio Komitetai* | 
• j. J. • Mockąitis, Org. v

Keturi Streikieriai U.......... .. M
BAKERSFIELD, Cal. — 

Bovelnos darbininkai, kurie 
yra streiko lauke, turėjo sū- 
.ąikirtimą su streiklaužiais* 
Šioje, kovoje, jąu krito k^ų- 
ri, darbinįnkai. Apie 11 dar
bininkų areštuota.

i.net


t? I

^K^virtad. Spalio 12, 1933
/ ■ - • • • t * »3 • *: * » * .2 <

'v$

±±±±±± ± darbių Tarybose dalyvauti. į- bedarbių tarybas ir Plieno

PRAMOTAI IŠ KITU*

• *

*

ir Metalo/ Darbininkų Indus-, 
trinę Uniją.

• Bedarbis.

Trečias Puslapis
...

a prospect with you.
F. Gedviles, 

Fin. Sec’?.”
; , (240-241)

—1—^’sįrigų ^kandidatų: • Jiėrnš; hiat;
| Vistielc bilė ypatiškai iš ’ tb

±3i=:
-būkite lygiai 6-tą vai.*

. Sekr. A. Valinčius.
I I •

- PinSBURGHO. ffi APIELINKĖS i ŽINIOS u
....... —- •   .......... '■ L

t Po Miestą ir Apielinkę 
Pasidairius

Pittsburgh© apielinkės mai- 
niėriai nusistatę streikuoti, iki 
jų unija bus pripažinta ir kiti 
reikalavimai išpildyti. • United 
Mine Workers unijos viršinin- 

į kai nuolatos ultimatumus siun
čia mainieriams ir tiesiog, grą- 
sina metimu iš unijos, jei jie 
negrįš darban, 
r tai neklauso.

’ ’ Bąvo atstevaš *nub drg. rusų 
organizacijos ir.raportavo, kad 
jie pąsisąmdė’ puikią svetainę 
po njum. l|510 Sarah St. Tai
gi mūsų kuopa padjiskusavus 
nutarė bendrai su, rusais pri
sidėti, tos svetainės palaiky
mui ir rengti parengimus, ko
kius tik - nori del darbininkiš
kų reikalų ant S. S. Mat, 
darbininkams fašistai nęduo- 
da svetainių, tai darbininkai 
turi jieškoti kitos išeities ir pa- 
sirandavoti svetainę, kad fa
šistai nereikalautų jokių per- 
mitų1iš darbininkų hž prakal
bų rengimą, už bedarbių or
ganizavimą. Pereitą pavasarį 
(Li.et.Į (Piliečių : Kliųbo viršinin-, 
kai uždarė bedarbiams duris, 
kad negalėtų duonoj kąsnio; 
išsikovoti iš miesto valdžios. 
Dabar mums niekas neūždaiys 
durų, kadangi mes turėsimą 
savo svetainę. Tik visi pa
dirbėkime ir suorganizuokime 
didelę ĄLDĮuD 111 ,kp., , su
stiprinkime lietuvių darbinin
kų veikimą S.S.

I •

Kitąs ALDLD 11 p. kp. susi
rinkimas įvyks 18-tą spalio, 
7:30 vai. vakare, savoj sve
tainėje, 1510 Sarah St., S. S. 
Visi S. S. lietuviai prašomi 
dalyvauti.

4-to Aps. Org. J. Urbonas.

rįaudos turi ir gerai., Jie yra
I I I

dolerio patriotai. Jeigu mato 
oarbuodamiei-rsu. lenkais fašis
tais turėsią naudos, tai kodėl 
jkanesn/«kąsnelį nepasiimti. 

ie neturi jokios, idėjos, tiktai 
žiūri biznio išrokavimu.

Darbininkams toksai doleri
nis patriotizmas visai nepake
liui. Mes turime darbuotis pa
rėmimui tokių kandidatų, kųr 
rie atstovauja darbininkų kla
sę, o. ne kapitalistų klasę, kuo
met tie balsuotojų Lygos” 
pravadyriai darbuojasi už ka
pitalistų klasės kandidates, 
iki upes darbuokimės, kad dau
giausia, balsų gautų Komunistui 
Partijos kandidatai. , , . :

* ' C j i___ j •' i

PHILADELPHIA, PA
The Philadelphia LDS Br. 148 

will have their meeting Thursday, 
October 12 at Albina Yuknis house, 
1025 Wallace St., at 8 p. m. sharp. 
Please come on time! All comrades“'' 
are expected to be there. Don’t* 
forget the .LDS Youth drive and '* 
bring

tam tikslui’ vakarėlis. šią 
subatą, spalio 14, 1335 Med
ley St. ALDLD 87 kuopa ren
gia vakarėlį. Newkensingto- 
niečiai pasižadėjo dešimkę su
kelti. Liet. Darbininkų Kliti- 
bas jau penkinę aukavo.

Visos mūšų organizacijos 
mažiausiai po penkinę turėtų 
sukelti, y Pittsburgh© distrikte 
mes turime sukelti mažiausia 
šimtą dolerių. Ir jei visi pa
sidarbuosime, aišku,1 tą kvo
tą galėsime atlikti. 1 . . i

rys neše afieras, rengė paren
gimus ir visokiais būdais savo 
kunigėlį rėmė. Ypatingai mo
terėlės nuo vyrų pavogdamos 
jam nešė dovanas. O jis gy
veno kaip inkstas taukuose*. 
Važinėjo puikiu automobiliu. 
Vieną apdaužė, tuojaus kitą 
dar puikesnį įsigijo.- Jeį ne
užteko įeigų, tai ijndavęs iš pa- 
rapijonų paskolas. ' .'

Advokatas Bagočius čia at
silankęs jam davė paaukšti
nimą į . “Vyskupus.” ' Tai buvo 
1931 mėtais.i ; Tas jam taipgi 
pagellpėjo, “dangišfc^m bizny-) 
ie.” Jisai pat, vis lipo augš- 
tyn, iki prilipo pačią ąūgštu- 
mą. Pagalios, sakoma,* para-.' 
pijonai pradėjo reikalauti sko-’ 
lų iš ;savo kunigėlio, bet jis 
neturį? niekę ( atiduot). Tai 
buvo “dievui ant garbės.” Pa
sklido, pagaliaus, kalbos, kad 
kai kurie parapijonai suareš
tavę jį.

Kunigas V/partas buvo jau 
įsigalėjęs ir tautiškose kapi
nėse. Dekoracijų dienoj .jisai 
vis laiko misiąs. 1931 metais, 
kuomet jis atlaikė mišias ir 
pasakė pamokslą, buvo pa-i 
kviestas d. J. Gasiūnas pakal
bėti. Gasiunas labai teisingai 
nupiešė, kaip nuo bedarbės ir 
kovose daug darbininkų be lai
ko žųsta, kaip karuose už ka* 
pitalistų reikalus milionus jų 
išžudo. Kunigėliai šventina 
ginklus, kuriais! darbininkai 

Tada Vypartas 
Gasiunas

' YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kuopos susirinkimas 

įvyks niedėlioje, 15 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, darbininkų centre, 27 
Hudson St. Draugai! Visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti, kaip 
tai prisirengimą prie vajaus,’ kųrįs 
prasideda su 15 d. spalių. Taipgi 
komisija išduos raportą iš pereito 
išvažiavimo, kuris įvyko 24 rugsė
jo ir bus išduotas raportas iš J. 
'Valstijų prieškarinio kongreso. Gi 
kurie da'r neužsimokėjote duoklių už 
išiuos metus, rūpinkitės užsimokėti.

(241-242)

NEWARK, N. J/
; LDSA 10»-tos. kuopos susirinkimas 
Įvyks spalio (October) 13 d., 7:80 
vai, vakare, 180 New York Avė.

Draugės, malonėkit atsilankyt, nes 
mes 
apie

Afr.

rengiam vakarienę 15 d. spalio 
kurią turėsim apkalbėti.

Org; K., Stelmokienė.
(240-241).

i
šį

§i-

I

dau-
S.S. Bolševikas

štikiną už palio

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,
Kal-

I, Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

•Mr

Val- 
bosų

Girdi, čia turės būti iš- 
kad komunistai kontro- 
APLA ir konspiracijas 
Matėsi ir kitų APLA 

išverstų straipsnių, kur

Rengėjos.
(241-242)

Ko.va
Tai

spa-
2612
Kei

čia atvykęs jisai pasirodė 
Sakėsi jisai

i “dievui ir para-
Pasisekimą jisai

Vyrai-ir mote-

bilietas galima bus įsigyt 
Laike vakarienės bus ir 

programa. Pelnas nuo 
skiriamas “Daily Work- 

Kviečiam vipus jdarbininkus,

North Side j bu- 
rėmimui sušauki 

kuriame da-

WILKES BARRE, PA.
Int. Workers Order rengia balių 

ir koncertą, kuris įvyks subatoje, 14 
October, Crystal Ball-Room, 325 E. 
Market St., 7 vai. vakare. Progra
moje dalyvaus ir Aido Choras. įžan
ga vyrams 20c., moterims 15c.

Pelnas nuo šio parengimo skiria
mas Komunistų Partijai.

(241-243)

dąis, repiia išnąudojįmo: siste
mą. Darbininkai turėtų or

ganizuotis į savo organizaci
jas ir kovoti prieš skurdą, var
gą, prieš bedarbę, už guresnį

?4

1

I

M T

f »
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Bet mainie- 
Jie supranta, 

kad Lewis įr kitij tokie yrą 
parsidavę. Lokalai renka nau
jus viršininkus ir stoja už iš
metimą distriktų ir cėntralinių 
viršininkų. f ■ . \

Library teritorijoj streikuo
ja apie 15,000. Ne Kensing- 
tono teritorijoj taipgi tūks- 
t^ičiai streikuoja. Pittsburgh© 
laikraščiai sako, kad mainie- •J 7 • vriai dabar atvirai išėjo pries 
NRA, jie nepaisą nei bosų, nei 
savo unijos viršininkų, nei pa
ties prezidento Roosevelto. 
Greensburge jie nušvilpė pre
zidento pasiuntinį ir unijos 
jjįiršininkus, kurie agitavo mai- ! 
nierius grįžti darban.

I Prie vajaus tąipgi . tenka 
smarkiai rengtis. Tam tikslui 
kai kuriose vietose buvo su
šaukti susirinkimai ir jau vaji- 
ninkai išrinkti,’bet yra vietų, 
kur draugai ir draugės neišsi
judina darbam Ypatingai ;me,^ 
turime daugiau rūpintis spau
dos vajumi—gauti daugiau 
skaitytojų mūsų dienraščiams. 
Kvota visam distrikte—150 
naujų skaitytojų. Kiekviena 
kolonija jau gauna savo kvo
tą. Turime stengtis jas išpil
dyti. n • , ;

Tvirtindami savo spaudą ir 
savo organizacijas, sykiu tvir
tiname ir visą darbininkų ju
dėjimą.

Mainieriai jau sujungė savo 
kovas su plieno darbininkų 
kovomis. Kaip jau visiems 
žinoma, Weirton, W. Va., mai- 
nieriai atmaršavo ir ištraukė 
plieno darbininkus streikan. 
Clairton plieno darbininkai, 
bendrai su mainieriais strei
kuoja. Streikas plečiasi į 
McKeesport ir kitas vietas. 
Ambridge plieno darbininkai 
streikuoja.

Roosevelto valdžia su savo 
NRA visai nusimaskuoja. Kur 
tik darbininkai paskelbia strei
ką, tuojaus policija , ir gink
luoti deputės, . įvairūs mušei
kos išeina organizuotai prieš 
streikierius. Ambridge keli 
peršauti, daugelis- sumtišta ’ rr 

i į ligonbučius pasiųsta, 
gūdžia mat visada saugo 

interesus.

Užtai darbininkai vis 
giau gauna lekcijų. Ambridge 
streikieriai tvirtai grumiasi. 
Ypatingai moterys parodo di
delį narsumą. Jos moka pa
vartoti ir savo spėką prieš ske- 
bus ir valdžios bei bosų mu
šeikas.

Nacionalė Mainierių Unija ir 
^Šteel and Metal Industrial Un
ija veikia visu smarkumu tar
pe kovojančių mainierių ir 
plieno darbininkų. Visi turim 
remti tas unijas, kad jos ga
lėtų sėkmingai vadovauti.

Draugas Egan, Komunistų 
Partijos kandidatas į Pittsbur
gh© miesto majorus, areštuo
tas Ambridge su kitais strei

ko, vadais. Jisai tuojaus atga
bentas Pittsburghan ir sunkiai 
kaltinamas. Jisai dabar kalti
namas net dviejuose prasižen
gimuose—tai yra už vadovavi
mą bedarbių . demonstracijoj 
kovo 4, kuomet policija dauge
lį šumušė ir* areštavo, ir dabar 
už; streiko vavodavimą. 

^tinimai labai sunkūs?.
Tarptautinis Darbin., Apsi- 

l^gynimas gina jį. Mūsų visų 
pareiga remti- Tarptautinį Dar 
bininkų Apsigynimą. Taipgi j 
remkime tas kovas, kurias'

• , • • Ir I veda delei visos Skan(]a|as Kun. VyparfO
džutoitiinky klases naudos# Da~ _• • 
bar areštuotų gana daug ir Parapijoj j 
bus dar daugiau, 
mūsų pagelbos.
t

Henri Barbusse Kalbės 
Pittsburghe Spalio 12

Henri Barbusse atvyksta 
Pittsburghan. Jisai kalbės 
spalio 12, YMWHA Auditori
joj, ant Bellefield Avė., tarp 
Fifth Ave. ir Forbes St. Pra
kalbos prasidės 8 vai. vakare. 
Įžanga 25 ir 50 centų. Tikie- 
tai iš anksto pardavinėjami. 
Manoma turėt publikos apie 
10,000. H ■'1 ; •/’ '

Henri Barbusse' yra. garsus 
Francūzi^ rašytojas. Jisai yra 
parašęs daug knygų. ‘ Lietu
vių kalboj išleista AlDLU kny 
ga “Ugnyj” yrą j d parašyta.' 
Karo laiku jisai buvo I tranšė
jose kaipo Francįjos kareivi? 
ir kelis sykius sužeistas.. Po
karo jis organizavo ex-karei-1 gyvenimą. - 
vių organizaciją. Dabar yra 
pirminihkas tarptautinio ko
miteto kovai prieš karą.

Jisai kalbės temoj: 
prieš karą ir fašizmą,
svarbus klausimas. Visi daly
vaukime, išgirskime jo prakal
bą, pasveikinkime tvirtą kovo
toją ir išneškime pasmerkimą 
fašizmui ir rengėjams naujo 
karo. h

skerdžiami, 
pradėjo rėkti, kad 
šmeižia jo tikėjimą. Jisai drį
so prie savo altoriaus kitaip 
protaujančius žmones išvadinti 
durniais ir kitokiais negražiais 
vardais.

Darbininkams nėra ;jokids 
naudos įenėti kunigus, 'kurie 
nešifrūpina darbiriihkų reika
lais? Jie negelbsti) bedar
biams, nekovoja, prieš ^Igų; ką-

APLA Antros Kuopos 
Teisinas Prasidėjo ;

PITTSBURGH, Pa. — Spa-- 
lio 9 d.; kaip 11 vai. ryte COm- 
fion Pleas teisme prasidėjo na- 

rinėjimas APLA 2 kuopos rei 
kalų.

LAPA pusės advokatas Sto
ner pasisodino savo liudinin
ką Marazauską ir klausinėjo. 
Taipgi buvo priduota keletas 
dokumentų. Klausinėjimas bu
vo labai ilgas, bet be jokių 
faktų. ' ' ’ ■ ‘

Apsigynėjų advokatas Eck
ert vėliaus paėmė klausinėti 
Marazauską. Tai buvo labai 
žingeidus klausinėjimas. Ma- 
razauskas prisipažino, kad '■ L 
APA neturi jokių knygų, nei 
kitų reikalingų organizacijai 
dalykų. Jinai ir susirinkimų 
neturėjo. , ,piktai APLA 2 
kuopos? komitetas attikdavęs 
tos draugijos reikalus. Daur 
giausia ant klausimų atsakinė
jo, tai kad jis nežino, valdyboj 
ir komisijose' nedalyvavęs, to
dėl nesąs sū dokumentais ge
rai susipažinęs. j

Buvę pašaukta Dr. Balfnušai- 
itienę, liudyti sayo vertimus.; 
■ Mat, pinai .irgi dijrįą delei LA

) ' ' -U-----------------------------------1------ .

, CLEVELAND, OHIO
Pirieškarinės prakalbos 17 d.

lio, Prospect Auditorijoj, 
Prospect Ave., 8 vai. vakare,
mitetas Gelbėjimui Nukentėjusių Vo
kietijos Fašizmo rengia masines pra
kalbas, kuriose kalbės Henri Bar
busse; naujas Kompartijos 6-to Dis- 
trikto organizatorius—J. Williamson, 
Prof. Call ir C. Geisor, atstovas 
prieškarinio kongreso iš Montevideo.

“Laisvės” skaitytojai padėkite su
mobilizuoti Clevelando darbininkus 

taip svarbų protesto milingą.
Liet. Komfrakcija.

ALDLD 87 Kuopos Parengi
mas “Daily Workerio” 
Naudai

Spalio 14, subatos vakare, 
ALDLD 87 kuopa turės pa
rengimą “Daily Workerio” 
naudai, Liet. Dąrb. Kliube, 
1335 Medley St. Bus gera 
muzika šokiams ir taipgi ska
ni vakarienė.

Kviečiami visi dalyvauti, pa
silinksminti ir sykiu paremti 
naudingą darbą. Ypatingai A 
LDLD. - 87 kuopos nariai visi 
turėtų būti savo pafęngiipe. 
Taipgi visur tą1 parengimą ttb 
rlme garsinti, kad jisai visais 
atžvilgiais būtų sėkmingas.;

I Komitetas.

Jie laukia! Pietinėj Pittsburgh© dalyj 
gyvuoja “neprigulminga” šv. 
Jurgio bažnyčia, kurios kle- 

McKeesrockiečiai jau pasi- bonu yra pagarsėjęs kunigas 
jrodė su gražia auka Komu- Z. Vypartas. Tasai kunigas 

Plistų Partijos rinkimų kam-: čia atsibaladojo 5 metai at- 
panijai. Jie viename susirin-' gal iš Argentinos. Kiek žino- 
kimėlyj surinko $2.35. Kitų ma, argentiniečiai jį išvijo už 
kolonijų draugai taipgi turėtų j visokius negerus darbus.

j pasirodyti.
Taipgi remkime finansiniai labai pabažnas.

“Daily Workęrį.” North Si- jokių turtų nenorįs, tiktai no
ri ės Lietuviai jau surinko ant rįs tarnauti 
blankų apie penkis dolerius, pijonams.” 
Pereitą subatą buvo surengtas gerą turėjo.

pojimus,. bet, dąrt vjspkįais• bq J PĄ( prįę^f Aj^LĄ, , rjUinX.i;
,v ’ ? dijo,, kad ,teisingai vertimus

padarius,'tačiaus buvo parody
ta1 keletas jos netikusiai iš
verstų dalykėlių. j (

Teisman ir APLA - organo 
“Laisvės”- numeriai atnešti. 
Vienas straipsnis, verstas Dr. 
Baltrušaitienės, yra C. Stašins
ko. Stoner giriasi^'kad juomi 
jis gerai gali pasinaudotu nes 
kalbama apie Komuhistų Par
tiją. | 
kelta, 
liuoja 
daro.

Į narių
i kalbama apie komunistinį vei- 
kimą. Mat anoji pusė nusi-

I duoda teisme esanti patriotin- 
ga, o apsigynėjai nepatriotai, 
komunistai ir taip blogi žmo
nės.

Tai prie ko priėjo Mr. Rod
gers ir kiti^tokie. Prie provo
kacijų ir visokių insinuacijų. 
Melagingai jie kalba, kad Cen
tro Komitetas nori jų nuosavy
bę. užgriebti, kad prievarta 
nori visus juos suvaryti į jiems 
n e p a g eidau j amą organizaci
ją-—Lietuvių Darbininkų Susi* 
vienijimą. > žinoma? nieko pa* 
našaus nėra ir negali būt*. Kiek 
teko patirti iš apsigynėjų pu* 
sėš, jie dokumentais įrodys, jo
gei : Centro Komitetas nieko 
panašaus nedaro. . ; i

Rytoj teismas prasidės 9 :30 
vai. ryte. Reporteris.

Lietuvių Balsuotoji; Lyga 
Remia Lenkus Fašistus

Gaunu vieną “Keleivio” nu
merį ir randu korespondenci
ją iš Pittsburgh©. Koks tai 
“Pašalinis” rašo: “Pittsburgh© 
tautininkai talkininkauja len
kams,” “jų ’balsuotojų lyga’ 
indorsavo paliokų kandidatą.” 
Toliaus rašo, jogei “Lietuvių 
Balsuotojų Lygos” vadai “bro
lių” lenkų kapdidatą Pekars- 
kį jau indorsavo, tik bijo vie
šai pasisakyti Pittsburgh© lie
tuviams, kdd 
ką.”

Rašo, jogei 
vo Pekarskio 
tas susirinkimas, “T 
lyvavo visi lenkų talkininkai, 
iy jų tarpe lietuvių virš desėt* 
ko, būtent: P. Pivoriūnas, J. 
Virbickas, F. Radžiukinasj J, 
Ėtu’kas,’ Juoia? iV Julius Širii1- 
kai, Al. Onaitiš,: J. Petraitis ir 
d.ąr keletas^ kurių pavardžių 
nežinau.”, " _ " .

Tame' susirinkimė Visi ■ agi
tavo balsuoti ūž Pėksltskį 
Pats-Pekarskis kalbėjo lenkiš
kai ir išrėžė patriotišką pra
kalbą. Agitavo taipgi visus 
bendrai jį remti. Prasidėję 
aukų rinkimas ir lietuviai pa
sirodė .gana duosnūs. Pivoriū
nas tuojaus paklojo penkinę, 
vėliaus ir kiti lietuviai auka
vo. Viso suaukojo $118.

Matote, draugai darbinin
kai. P. Pivoriūhas, Juozas if 
Julius šimkai yra lietuvių bal
suotojų lygos vadai, o jie ^re
mia lenkų fašistų kandidatą). 
Jie kalbėjo turėsią lietuviui 
kandidatus, bet dabar jau apie 
tai nei nesvdjoja, 1 bet' dar
buojasi parėmimui visai prio-'ly Workeriui”> pagelbėt ir Be

Tūkstantis Mušeikų Puolė 
Ambridge Streikierius

AMBRIDGE, Pa. — Apie 
tūkstantis šerifo organizuotų 
mušeikų spalio 5 d. apsupo 
streikierius pikietininkus- prie 
Spang-Chalfant plieno dirbtu
vės. Mušeikas suorganizavo 
ir nuo kojų iki galvos apgink
lavo šerifas O’Laughlin ir 
miesto gaspadoriufe Caul var
du NRA.

Tie mušeikos tuojaus palei
do šuvius į ramiai matuojan
čius pikietininkus. . Du mirti
nai. pępovė, ro^os jų vienas, 
Adam Petruski, jau mirė. 
DAug^lį ąužeidęir vėliaus juo's 
trokais vežė į ^igonbučiuš/ 
Nepakako kulkų, paleido dar
ban, lazdas ir gazines. bombas. 
Apie 100 šūvių buvo paleista.

V e 1 i a u s ^pradėjo gaudyti 
streiko vadus. ’ Jim Egan arėš1- 
tuotaš ir Pittsburghan išga
bentas, taipgi daugelis kitų 
areštuota. ' Miestelis datyar 
randasj kaip kokiam karo 
lauke. Aštrūs įsakymai išleis
ti niekam daugiau kai po du 
nevaikščioti.

Streikieriai tačiaus tęsia sa
vo kovą. Vieną rytą apie 
9,000 streikierių ir simpatikų 
buvo apsupę dirbtuvę. Nepa^ 
siduoti jie nusitarė, iki išgaus 
savo reikalavimus. Rep.

PHILADELPHIA, PA.
Vakarienė ir Diskusijos

Kadangi LDSA 11-tai kuopai 
met sukanka 17 metų kaip kuopa 
gyvuoja. Taigi draugies rengia 17 
metų organizacijos gyvavimo sukak
tuves šį sekmadienį, spalio 15 d., 
2-rą vai. po piet, įvyks platus susi
rinkimas ir bus padaryta peržvalga 
kuopos gyvavimo ir jos darbuotės, 
paskui bus diskusijos vienybės klau
simu, vajaus, ir tt. Po diskusijų, 
5 vai. vakare, bus skani vakarienė. 
Vakarienės 
ant vietos, 
koncertinė 
vakarienes 
eriui”. ] 
darbininkes kuo skaitlingiausia atsi
lankyti. O ypač draugės narės tai 
ne tik kad visos būkim, bet ir paša
linęs pakalbinkim ir atsiveskim. Sek
madienį, spalio 15 d., 2 vai. po piet 
visi-sos būkim "Liaudies; Name, 995 
N. 5th St.

ALDLD 111 Kp. Turi Savo, 
Svetainę1 • ■ Li... ,

PITTSBURGH, Pa. — ALD 
LD 111 kp; laikė savo susirįn- 
kimą spalio' 4, 1930 Carsęn 
St. Tai yrą nauja kuopą. Na
rių atsilankė 10. Kaip nau
jai kuopai, labai gerai. Buvo 
diskusuojania, kaip daugiau 
narių gauti į kuopą. Kožnas 
narys prisižadėjo gauti po 2 
narius yajaus laiku ir kuopą 
padaryti skaitlinga. Visi kuo
pos nariai apsiėmė “Laisvės” 
vajuj padirbėti ir Sykiu “Dai-

McKees Rocks Bedarbių 
Taryba Remia Ambridge 
Streiką

McKEES ROCKS, Pa.
Šiame mieste plieno darbinin
kai laimėjo streiką ačiū tam, 
kad bedarbių tarybos nariai 
ir, Komunistų Partijos nariai 
aktyviai tame streike dalyva
vo. ? v Jiė iškovojo visus sav© 
reikalavimus ir dirbtuvėj įstei
gė Plieno ir Metalo < Darbinin
kų Irįdustrijię Unijąf ■} ,)1

Dabar toji pati bedarbių 
taryba prisideda prie Am
bridge-darbininkų streiko .pa-* 
laikymo. Daugelis bedarbių 
iš pirmos dienos vyko į Am
bridge ir stojo į pikietų eiles. 
Kuomet ištiko kruvina kova,' 
tai keletas mčkeesrockiečių 
nukentėjo. Vienas jų yra d. 
Luke Starchenko, 337 Wash
ington St., j sunkiai sužeistas) 
depučiu kulkos ir randasi li
goninėj. (

Lietuviai darbininkai dar 
labai mažai įsitraukę į tas 
kovas, į .bedarbių tarybas. Tai 
vis draugų apsileidimai. AL 
DLD 40 kuopa turėtų dau
giausia tuo klausimu rūpintis, 
kad daugiau lietuvius darbi
ninkus supažindinus su 
mis kovomis ir įtraukus

šito- 
juos

SCRANTON, PA.
ALDLD -39 ‘ kuopios susirinkimas1 

įv^ks spalių (dėt.) 15: d., 6i valandą 
Vakare, pas, drg. . F,,, Mankauską, 
Bandykite visi dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui ir turėsime 
išrinkti: bendro ( veikimo komitetą 
žiemihiam sezortui. (241-243)

WORCESTER, MASS.
I 1' Į

Priešfašistinio komiteto mėnesinis 
susirinkimas įvyks utamike, 17 spa- : 
lių (Oct.), 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Draugai 
draugijų . atstovai, malonėkite daly
vauti šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptart. Taipgi 
išgirsite raportą iš prieškarinio kon
greso. Organizatorius.

(241-243)

PITTSTON, PA,
ALDLD 12-tos kuopos susirinkimas 

atsibus 15-tą Oct., Valinčiaus Studi
joj, 6-tą vai. vakare. Būkite visi 
nariai ir atsiveskite naujų. Nevė-. 
luokite, nes turime daug svarbių dar-j 
bų aptart: dienraščių vajus ir ALDLį 
D suvienijimo balsavimai. Tad pri- *

, NEWARK, N. J.
LDSA- 10 kuopa rengia vakarienę, 

įvyks nedėlioj, Spalio (Oct.) 15 d./‘ 
Svetainėje,' 105 Jackson St., Newark, 
N. J. šokiai prasidės 4-tą vai. po'1 
pieį,ų; vakarienė bus duodama šeštą, 
vai; vakare. Prieš ir po Makarienei 
bus šokiai griežiant; gerai .orkestrai. 
Mylintieji šokti, galėsite smagiai pa-- 
sišokti. Gi gaspadinės stengsis pa-, 
gaminti kuo skaniausią vakarienę.

įžanga tik 50 centų ypatai.
Širdingai kviečiame dalyvauti 

visus. , (240-242)

NEW HAVEN, CONN.
Nedėlioj, October 15 d. įvyks di

delis pokilis, bus gardžių valgių ir 
minkštų gėrimų, taipgi puiki muzi
ką bus šokiams. Svarbu tai, jog 
šiame pokilyje dalyvaus visi tie de
legatai, kurie buvo prieškariniame 
kongrese, kuris įvyko New Yorke ir 
tęsėsi per 3 dienas. Tikim, jog bus 
ir jaunuolis Strauss, kuris tik dabar 
sugrįžo iš jaunuolių prieškarinio 
kongreso, įvykusio Paryžiuje. Po
kilis atsibus Lietuvių Svetainėje, 
243 N. Front St., New Haven, Conn. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

B. Medeliene.
(240-243)

j PATERSON, N- J.
National Textile Workers Unijos ir 

Associated Textile Workers Unijos 
lietuvių narių abiejų unijų bendrai 
susirinkimas įvyks spalio (Oct.) 12 
d., ,1933 m., 7 vai. vakare, 62 Lafa
yette St., Paterson, N. J.
’ Abiejų unijų nariai yra raginami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
paskirstomas pelnas nuo praeito ba
liaus, proporcionaliai nuo narių! 
Įsitėmykite gerai, kad tik tie nariai 
bus įsileisti į šį susirinkimą, kurie 
turės, unijos knygutes. Ir be knygu
čių* ine^us įleidžiami. f

Komisija.
(240-241)

PHILADELPHIA, PA. *
ALDLD 141 kp. šaukiamas susi

rinkimas, nedėlioj, Oct. 15, 1933, 10 
vai. ryte, So. 2nd St., Phila., Pa. 
Draugai ir draugės nepamirškit atei
ti ant susirinkimo, nes extra susirin
kimas. Reikia išrinkti delegatus į 
6-to Apskričio Konferenciją. Taipgi 
jaunuolių klausime yra daug svarbių 
dalykų. Atsiveskite naujų narių.

J. Baranauskas.
(240-241)

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės** Skaitytojams

i Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 

keyboardo.” ,
RAŠYKITE: “LAISVE”

427 Lorimer St

! <

Brooklyn, N. Y.
L ■' Z. . >. ! / *
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SIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. Š.
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Kas Veikiama PJiila
delphijoj

Pabaiga
Neapykanta prieš žydus

» 1 t

Daugelis Lietuvos gyventojų mano,, kad 
šie sunkūs laikai dalinai paeina nuo žydų. 
Girdi, tai jie susitarę numuša grūdų ir gy
vulių kainas; jie organizatyviai veikią vi
soj Lietuvoj prieš ūkininkus. Tokią nuo
monę tarpe kaimiečių skleidžia ir Lietuvos

♦ inteligentija—mokytojai ir kitokie valdi
ninkai. Ir dabar mokyklose lietuvių vair 
kai visaip myli pajuokti už save gabesnius 
žydų vaikus, vienok mokytojai nebando 
įkalbėt vaikam, kad žydai yra tokie pat

y žmonės, kaip ir mes. ‘ Matyt, kad yra dar. ir 
mokytojų, kurie tiki, kad žydai “numūči-^ 

gj.uo” katalikų dievulį. Pavyzdžiui, ne visur 
Lietuvoj kaimietis sakys, kad žydas num 

» -f' re, girdėjau sakant: “keipterėjo,” “nuslin
ko,” “nusispardė” ir dar kitaip.

Kiti neapkenčia žydų, kad tie tankiausiai 
_ dalyvauja varžytinėse (licitacijoj); sako> 

— kas pribus ar ne, o žydas pirmutihis. Bet 
kiek man teko žinot, tai antstolis aY polici
ja prieš kokias nors varžytines asmeniniai | 
ragina žydus važiuot ir supirkinėt ūkinin
ko a kito skolininko parduodamus daiktus/ 
Ir jei kur į varžytines pribūna keli žydai 
pirkliai, tai ten nors kaina pakeliama, be
sivaržant vienam pirkliui su kitu. O kur 
žydai neatvažiuoja, tai būna atsitikimų, 
kad patys valdininkai nuo savęs ką nors 
pastato ir be varžymąsi superka žemiausia 
kaina. O jeigu jau kartą žmogus papuola 
po antstoliu, tai ar žydai pribus, ar ne, jis 
vis tiek bus “suvaržytas.” i ‘

Daug žydų Nori Išvažiuoti iš Lietuvos
Pirmiau nemažai žydų važiuodavo iš Lie- 

__ tuvos Argentinon, Brazilion ir kitur. Da- 
- bar gi į tas šalis imigraciją sulaikė, .tai 

žydam pasiliko vienintelė vieta išvažiuot, 
—ta| Palestiną. Jeigu Anglijos valdžia leis* < 
tų, tai iš Lietuvos pusė visų1 žydų Važitibtiį’ 
Palestinon.’ Kalbėjusį-. K)aūhe su vienu 
jaunu žydu, kuris važiavo Palestinon, jis 
sakė, kad dabar iš Lietuvos yYa užsirėgis- 

* trąvusių išvažiuot Palestinon virš 13,000 
s žydų. Bet Anglijos valdžia labai mažai jų
> Įsileidžia iš Lietuvos. ' ‘ '
> ; Lietuvos Miestai
’♦V* ' » ,

Teko būti šiuose miestuose: Mariampo- 
lėj, Šiauliuose, Panevėžyj, ir, daugiausia, 
Kaune. Miestai, reikia sakyt, atrodo gra
žiai, daug švariau, neg, paimkim, Brookly- 
nas arba New Yorkas. Lietuvos miestuo
se ir žydų apgyventuose kvartaluose nera- 
si taip užterštų gatvių, kaip Amerikoj. Vė
juotoj dienoj, ypač Kaune, vėjas neprineš 
dulkių į akis, kaip čia, Amerikoj, nes ten 
gatvės tankiai liejamos ir šluojamos. Kaip 
teko sužinot, tai kiekvienas gyventojas ar 
krautuvės valdytojas pats turi valyt gat
ves ties savo nuosavybę. Gi policija tą stro- 

. piai prižiūri. Už menkiausią užteršimą 
nuosavybės savininkas greit gauna proto
kolą surašyt ir paskiau—pabauda.

; Valgyklose, arbatinėse ir kitose užeigose 
taipgi švaru. Mat, ten retkarčiais pereina 
tafri tikra, kpmisija ir, jei randa kokią ne
švarą, prikalą ant sienos pranešimą, kad 
ši vieta nešvariai užlaikoma. Gi nei vienas 
biznierius to ’ susįlaukti nenori, todėl ir 
stengiasi švariai,užlaikyti. Tokių dulkėtų 
bes saliūnai buvo, Lietuvoj neteko užtikti. 

__ ir dvokiančių vietų, kaip čia laike blaivy- 
.-. Už nešvarą ten labiau baudžia, negu čia.

Tą patį reikia pasakyti ir apie Vokieti
jos miestus. Jau kelis kartus teko būt Ber
lyne ir Bremene po kelias dienas, ir tyčia 
vaikščiojau biednųjų darbininkų apgyven
tose vietose,—niekur nemačiau tokių ne-

* švarių gatvių, kaip Amerikoj. Visur, ro
dos, tik dabar nuvalyta. Bremene proleta
rų apgyventoj vietoj teko išbūti porą dienų. 
Nei karto nemačiau gatves šluojant, o vie-

nok gatvės švarios. O tai todėl, kad'ten 
žmonės jau įpratę nieko neteršt ant £at-> 
vių; jie taip pripratinti nuo senų laikĮų.

Kalbant apie vaikus, Amerikoj nuolajt iš
girsi sakant: “Vaikai, tai vis vaikai,—jiem 
nieko nepadarysi.” Reiškią, vaiko, nega
lima išmokinti neteršt gatvių. Bet kodėl 
Vokietijoj ir kitose Europos šalyse vaikai 
moka užlaikyt švarą gatvėse?* Rodos, kad 
Vokietijos vaikai' būtų ant kitos planetos 
užauginti. Teko matyt Bremene vaikų pui
kūs vdikščiojąpt gatvėmis, bet jei kuris 
turės kokį nereikalingą popiergalį ar obuo
lio bei. kito vaisiaus, apvalgytus likučius,t tai 
nemes ant gatvės, 'bet jieškos Um tyčia pa
statytos kai. kur dėžės ir ten’įmės. jie taip 
mokinami iš pat jaunų dienų jųjų tėvų, d 
tėvus priverčia prie to oficialiai švaros pri
žiūrėtojai.

-Jau ir Didėli Lietuvos Patriotai 
Atkando Dantį

Per pastaruosius kelis metus tekdavo su
sitikti daugelį karštų Lietuvos patriotų, ku
rie Lietuvos tvarką ir valdžią susiriesdami 
girdavo. Ten jiem ir laisvė, ir išteklius ir 
kitokie gerumai. Jei išsitardavai tokiem, 
kad ten sunku apsigyvent amerikonui, įsi
gyjant biznį ar nuperkant žemės, tai jie ta
ve išvadina išgama, Maskvos agentu ir ki
tais vardais. Ypač pažinojau Brooklyne 
vieną biznierių (groserninką), kuris keli 
metai atgal nuvyko Lietuvon, pabuvo apie 
porą mėnesių gražiausiam laike, pasitran
kė po Kauną, ir parvažiavęs į padanges kė
lė Lietuvos tvarką ir gyvenimą. Girdi, už 
poros metų visai išvažiuosiu Lietuvon gy
vent; įsitaisysiu Kaune valgomų daiktų 
krautuvę ir poniškai gyvensiu savo bran
gio j tėvynėj .f. J ,V v. - t I .! 1 » ■ H

•Išvažiavo... Netikėtai praeitą vasarą su
tinku jį Kaune ant Laisvės .Alejos. Vaikš- 

i čioja žmogelis užsimąstęs. Na, manau sau, 
paklausiu jį, gal jau,praturtėjo Kaune;,gal 
turi didelį biznį? Užkąltyįpąu.^ Pradėjau 
klausinėt, ką veikia, gal jau tapai biznie
rium, sakau. Žmogelis, kaip ir nesmagiai 
jausdamasis, pradėjo aiškint: ’/

“Kur čia tau! Manįau ką pradėt Mer
kytėj, tai yra savo gimtajame kampe, bet 
ten niekas neišeis, nės seni krautuvninkai, 
žydai, kaip tik laikosi. Nuvažiavau Aly* 

’tun, ten irgi baisu pradėt,—reikia labai 
daug pinigų, kad išlaikyt konkurenciją. 
Apie Kauną nėra kas nei kalbėt. Patyriau, 
kad amerikiečius visi gerai skuta, išnau
doja.” ,

“Tai pirk žemės,” sakau jam.
. “Su žeme irgi tas pats velnias,” sako jis. 
“Kol turėsi dolerių, gaspadoriausi, o pa
baigsi juos—skursi.” Nors kalbėjausi su 
juo apie valandą laiko, jis jau nei puse žo
džio negyrė nei tvarkos, nei gyvenimo. Pa
sisakė, kad atvažiavo Kaunan pasiteiraut 
apie grįžimą Amerikon.

Taipgi sutikau viertą moterį, kuri Brook
lyne turėjus restaurarttą. ,Ji irgi buVo di
delė patriotė. Ji išvažiavo Lietuvon apsi* 
gyvent. Rodos, Žagą^s miestelyj (tikrai 
negaliu atmint) užsidėjbr valgyklą. Manė 
daryt puikų gyvehini,ą.?7;ĮBėt štai rugpjūčio' 
mėnesį sutikau ją Kajiįne. Nusiskundė, kad 
turėjo Jikviduot biznį. Girdi, nieko ne,- 
galėjiu išdary t: vĮsfij rųąne, kaipo ameriko- 
nę, išnaudoja, yisi .sūkąj o- fs£ valdžios pusės 
—mokestys ir mokesfy'S. Pamačiau, kad' 
palaikius' kokį pušfnetį, sukišiu visus pihi- 
gus, todėl ir uždariau^, Ji, irgi atvažiavo 
Kaunan Amerikon grįžimo reikalais. Bet, 
teko girdėt, kad vargiai sugrįš, nes išva* 
žinodama negavp sugrįžimo leidinio. , Mat, 
manė, kad Lietuvoj bus taip gerai gyvent, 
jog apie Ameriką nei pamislyt nereikės.'

Taigi, nors Amerikoj didelė bedarbė 
siaučia, vięnok didžiuma išvažiavusių Lie
tuvon apsigyvent, grįžta atgal Amerikon.

PHILADELPHIA, Pa.—Spa
lių 1 d. buvo pasekmingos dis
kusijos NBA klausimu. Nors 
draugų nedaug atsilankė, bet 
dalyvavusieji buvo patenkinti.

'Spalių 8 d. buvo išduotas 
raportas iš prieškarinio kon-’ 
greso New Yorke. Po rapor-r 
tui buvo diskusijos. Šiose dis
kusijose jau daugiau dalyvavo. 
O reikia žinoti, kad šios dis
kusijos buvo mažai garsinta— 
tik vienas mažas pranešimas 
^Laisvėj”* Raportavo šie drau 
gai: F. G.edviliutė, i PuotukasĮ 
ir A. Griciunas., i Jie visi i iš-- 
davė gerus ’raportus. Svarbu 
tas, kad kiekvienas; jų naujus 
dalykus; raportavo,. • kokius įs
pūdžius jifej įgavo tame kon
grese. Aiškino, kokius jžings- 
nius reikia; daryti, kad ! orga
nizuotai pastoti . imperialisti
niam karam keliui Draugas 
Smithas skaitė trumpą rapor
tą, pažymėdamas, kiek orga
nizacijų dalyvavo tame kon
grese. Drrgė Potienė raporta
vo iš kongreso sub-sesijos— 
moterų delegačių. Kadangi 
kiekvienas raportavo skirtin
gus dalykus, tai raportai buvo 
žingeidūs ir nenuobodūs. *

Diskusijose draugai pagei
davo, kad . būtų visose koloni
jose masiniai mitingai, kur, 
tarp kitko, jaunuoliai išduotų 
raportus iš pri.eškarinių kon
gresų. Taipgi kalbėta, kad 
reikia aplankyti kiek galima 
orgAnizaęijų ir kliubų ir ten 
išduoti prieškarinio’ kongreso 
raportus.

J b * U a 

Panašios diskusijos čia bus 
kas savaitė įvairiais klausi
mais; Pageidautina, kad lie
tuviai darbininkai jose daly
vautų skaitlingai; o už . vis, 
svarbiausia, tai kad dalyvautų 
mūsų oi’ganizacįjų vadoyaųjan 
ti draugai ir draugės^ Reikią 
pasakytjį, kad ęįa nekurie ma
no, jog jie. viską žino ii jiem 
daugiau; nereikia žinoti. Kas 
taip mano, tai pats save ap
gaudinėja, ,

Spalių 15 d. LDSA 11 kuo
pa rengia savo gyvavimo' su- 
kaktuvitj paminėjimą. Bus va
karienė Su programa. Visas 
pelnas skiriamas “Daily Wor
keriui.” Darbininkai ir darbi
ninkės, kurie tik atjaučiame j 

•revoliuciniam judėjimui, šį 
parengimą turime paremti. 
Dalyvaukime visi. Vakarienė 
bus po num. 995 N. 5th St., 
6 vai. vakare.

Spalių 21 d. bus vakarėlis 
po num. 995 N. 5th St. delei 
palaikymo Liaudies Namo.

Spalių 22 dieną bus ALDLD
6 Apskr. konferencija, ši 
konferencija bu$ labai svarbi, 
nes ji įvyksta svarbiu momen* 
tu.

Spalių ,29 d. bus diskusijos 
bendrai visų nariui—ALDLD 
10 kp. ir LDSA 11 kp. Diskusi
jos bus vienybės klausimu, šio-

• se diskusijose .reikią dalyvauti 
visiems ir i visoms. t Nuo šio 
sųsįrjnjkiipp..daųg priklausys at
eities. revoliucinis judėjimas ir 
augimas miūsų ęrganįz^cijųį
į, Spalių 1? . d< bus yįsų įnūšų 
^organizacijų, valdybų, susirin
kimas, kuriame bus išdirbtas 
planas tolimesniam, mūsiį /vei
kimui, sudarymas daugiau ko- 
lektyvio .veikimų, šįąme susi* 
rinkimą; dalyvaus Kum. Par-! 
tijos 3 distrikto organizatorius1 
d. . Mills. Tad, valdybos, , jei] 
kurie negausite atviručių, da-

• lyvąukite 'šiame susirinkime 
Bus po num. 995 k. 5tK St»,i
7 vai. vakare.

iierns
“Laisvės Vajus Gavimui Naujų Skaitytoju nuo Oct. 15-tos iki

Z ) ’ ' I 4 r . . .

• 4 ' 1 * ) . , . ,

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

!, $150. METAMS IR .$2.25 PUSEI METU
J H i

’ .'1 ' Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų

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.

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS

PIRMA

ŠEŠTA

ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

Draugas Borich dar 
Nepaleistas

NĘW YORK. — Jau buvo. 
per klaidą pranešta, kad Į

draugo Borich deportacijos 
byla išmesta. Tačiaus pa
aiškėjo, kad ta byla neišme
sta.
i > • . tfln • > . *

Draugas Borich yra Na-

cionalės Mainierių Unijos 
sekretorius. Jisai gerai vei
kia tarpe darbininkų, todėl 
ir rūpinasi valdinipkai, kad 
jį išdeportuoti.

Spalių 20 d. yra rengiamas 
’“Daily Workeriui”' koncertas.-1 
Lietuviai darbihinkai organi
zuojasi gana skaitlingai daly
vauti jame. Tai labaų geras' 
ženklas. Mūsų visų, pareigą 
paremti “Daily Workerj.”

>: i į i Komitetą^,

DRG. JŲ ŠIMAITIS 1

Tai čampįjbnas Dar
bininkiškos spaudos ya- 

J ’ juose. Keliuose va
juose jis yra laimėjęs, 
pirmą ddvaną. Jisai 
peperstojimo darbuoja
si “Laisvės” platinime.

JURGIS ŠIMAITIS

Pasisakė ir šiemet 
dirbsiąs “Laisvės” 
juje. Tai draugas,
ris mažai kalba, 
daug dirba, 
ras, kas iš jo 
pirmą dovaną

• I *

vajuje.

DRG. J* ŠIMAITIS

va-
ku-
ale

Ar atsi-
• atimti

šiame

Seniems Skaitytojams “Laisves” Kaina
Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, tačiaus, kilant kainoms ant 

visų reikmenų būsim priversti pakelti kainų ir “Laisves” prenumera
tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės^ prenumerata, 
atsinaujinkite ją visiems metams, kol dar-gaunate už $5.00,

Po Vajaus “Laisvės? Kaina Bus $6.00 Metams
Dabar Hatsinaujindąųii prenumeratą sutaupote sau dolerį Paga

vaus, iųfliaęijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti. 
.Tat visiems metams atšinąūjindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

pakilimo kainos. Jei pasibaigus prenumerata, tuojau atsinaujinkite.

’ ' ‘ 1 : i ■ • f ’ . i ) -i.j. . i* . • .j,

Vieny ar Dy Skaitytoju Oąugelis Gali Gauti
1 L’ ' 1 i I'..’’ . . I I ■

. Yra vietų, kur draugai negali gauti naujų skaitytojų, bet tokių 
vietų labai mažąi tėra. ‘ Didelė didžiuma gali gauti po vieną skaity
toją* Taigi, draugai stokime į darbą masiniai, rūpinkimės platinimu 
savo dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
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Parapijoj Atšalimas i <♦>
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WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

SUTERSVILLE, PA

J

^tlerinių fašištų, langą
$7 M. Richman ir fcd.' kįrįutuvės,

WILKES-BARRE, PA.
d>

<♦>

fk

i
i didę|i| | mainierių susirinkimai 
kui^in puvo atsilankę net try
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Weldihg-Straightening-Body Work-Duco Spraying, 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

su- 
bu-

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

<•>

<l>

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

<■
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Vokietijoj Muša 
Amerikonus

Šėlsta Hitlerininkai
j 1 į į ‘.11 .> ■ • I 

NEW YORK: 4-‘Ghiuja hit-
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VIETINĖS ŽINIOS
Policija; Laužo Kostu- 

meriškų Kriaučių 
Streiką

NEW YORK. — Pirmadienį, 
spalio 9 d., 7 :30 val.^^tą bu
vo surengta masinis pikietavi- 
mas prieš Wetzel siuvyklą, E. 
44th St! ir 5th A\e. » • « ’

Tas ponas yra gerai patyręs 
ft laužyti savo darbininkų strei

kus. Jam ’ pavyko sulaužyti 
streikusl >1916 ir 1918'rnetais, 
O dabar savaitė atgal jam pa
sisekė gauti kelioliką, skebų, 
ir jis pradėjo dirbti! 1

Apie 15 minučių prieš 8 
vai. ryte spalio 9 d. susirin
ko daugiau kaip du tūkstan- 
čiai- kriaučių ir pikietavo a- 
biem pusėm šaligatvio ant 
44-tos gatvės ir apie du blo
kus ant 5th Avė.

Dirbtuvės durys iš lauko pu
sės buvo apsaugotos šešiais 
nepaprasto dydžio policistais,* 
kurie stovėdami siūbavo savo 
ilgus kočėlus, o viduj prie du
rų matėsi apie tiek, ar dau
giau gengsterių bei slaptos po
licijos. ,

Pagal kapitono paliepimą, 
policija pradėjo ramiai pike
tuojančius varinėti toliau nuo 
darbavietės.

Pikietai tą viską gerai 
prato, nes jie pirmiau jau 
vo policijos prigauti.

Darbininkai pradėjo lįsti 
pro policiją ir vėl piketuoti tą 
pačią vietą. Bet šį sykį poli
cija neparodė žiaurumo, nes 
jai dar nebuvo taip įsakyta.

Policijos kapitonaš matė,' 
kad bus sunku išvaikyti mihią, 
kurios čia labai daug randasi; 
todėl jis pasišaukė unijos or- 

' ganizatorių ir sako: aš nelei
siu po daugiau pikietuoti, kafp 
po 10 ar 15 žmonių; o orgarf 
zatorius reikalauja po 50^pį 
kietininkų 1 vaikščiot? į vieną 
pusę ir po tiek pat į kitą. į

Kapitonas su tuom nesutin
ka. Aplinkui savo organiza
torių apstoja daugiau dviejų 
šimtų viename gale gatvės, 
policijos nuvarytų. Organiza
torius paliepia darbininkams 
eiti ir pikietuoti. Tada pikie- 
tininkai apsuko vieną bloką 
iš 5th Avė., suėjo į miųėtą gat
vę ir pikietuoja.

Apie 10 minučių laiko pra
ėjus, pribuvo streiklaužiai. Ir 
kaip tik jie pasirodė ant šąli- 
gatvio, tuoj pikietininkai pra
dėjo juos kumšioti ir šaukti, 
“scabs, scabs!” Kiti gi ant 
skebų baubė ir švilpė.

Tad policija griebėsi gelbė
ti skebus; greitai juos atėmė 
iš streikierių ir suvarė į vidų.

Bet ir čia dar nebuvo tiesio
ginių susikirtimų su policija 
nei areštų.

Tas nemalo nūs ponams 
trukšmas pasiekė 4 ir 5 Avė. 
Tada dar daugiau pašalinių 
.žmonių susirinko žiūrėti, kas 
,ten darosi. O toji darbininkų 
kova labai sugadino riąeryus 
policijai ir skebams ir ten gy- 
nantiems ponams.

Spalio 10 d. apie pusę po( 12 
vai, buvo surengtas trečias įš 
eilės masinis pikietavimas prie 
tos pačios dirbtuvės ir ant tos 
pačips gatvės. Susirinko dar 
daugiau darbininkų ir pradėjo 
šaukti “scabs, scabs!” ir vi
saip kitaip. Pribuvę daugiau 
pėsčios ir raitos policipo^ Po- Į1 
lięija greitai ėmėsi darbo— 
mušU- ir areštuoti pikietuojan- 
čius siuvėjus it pašalinius, ko
kis jiems pakliuvo. Prigrūdo 
du policijos vežimus nekaltų 
darbininkų, kovojančių vien už 
duoną druską, kad gelbėt nuo 
alkio save ir savo šeimynas. x

Raiti kazokai z sujojo :ant 
šaligatvio, žmonėmis taip'Už
sikimšo gatvės, kad nebuvo 
galima nei pro šalį pralįsti tol, 
kol pasiekėme 5th Avenue.

Tai dar vienas įrodymas, 
kam tarnauja demokratinės 
kapitalistų valdžios policija.

LĄiąwn.: Penktas Puslapis

KM

Iš darbininkų tiesioginių bei 
netiesioginių mokesčių moka
ma policijai algos; jie, vadi
nasi, tą policiją užlaiko, o bo
sai ją panaudoja mušt darbi
ninkus ir areštuot.

Kaip jau ne kartą minėta, 
šiai darbininkų kovai vadovau
ja Injduįstrinė Siuvėjų Unija. 
Virš 50 Šapų streikas jau lai
mėtas :. tikimasi darbininkų 
pergalės ir prieš? kitus bosus.'

A. Mureika.

( Klebonas Pašlijoms ;ir dųjo 
kunigai išsįbnlihėjo parapijd- 
nams laiškus, datuotus rugpjū
čio 25 d. š. m. • < (

Be kitko nusiskundžia šiais 
žodžiais:

“•Neatsižvelgiant į faktą, 
kad ši parapija turi virš 1>100 
šeimynų-narių, tačiau stebėti
nai maža dalis jų sekmadie
niais ir šventadieniais lanko sa
vąją Bažnyčią. Nedalyvauja 
parapijos draugijose ir susi
rinkimuose.. . praeitais metais 
apšildymas bažnyčios, mokyk
los, salės, vienuolyno ir klebo
nijos atsėjo $892.12, o tam 
tikslui tesurinkta tik $511.50”

Toliau laiške prašo aukų, 
ragina parapijonus į parapiji
nius jomarkus, “ferus,” baza- 
rą.

Sunkėjant laikams, mat, ka
talikai darbininkai taipgi žiūri 
patys sau duonos kąsnio ir 
pradeda daugiau interesuotis 
komunistų v a d ovaujamomis 
kovomis už darbo žmonių rei
kalus o ne vien pamaldomis.

N. Parapijonas

145 East Houston 'St., antrą* 
dienį iš ryto. Tai todėl, kad 
prie lango buvo prilipinta iš
kaba su paveikslais ir para
šais, perątatančiais Hitlerį 
kaip žmogžudį. . ,

Hitlerininkų šąikos New 
Yorke vis dažniau griebiasi 
smurto prieš tuos, kurie nusis
tatę prieš'berlyniškį riezninką.

LDSA 1 Kp. Susirinkimas 
Bus Šį Ketvirtadieni

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoj pirmos kuo
pos susirinkimas įvyksta spa
lio 12 d., šiandie, 7 :30 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėje.

Draugės, šį kartą padėkite 
vfeus kitus darbus į šalį ir 
dalyvaukite šiame susirinkime. 
Apie svarbą nereikia daug\ nei 
kalbėti, kadangi laikau trum
pas, o mes dar vifflfci neturėjo
me jokių diskusijų vienybės 
klausimu tarp mūsų organi
zacijos ir ALDLD.

Antras dalykas, tai būtinai 
turite mžsimokėtį duokles, ku
rios dar neužsimokėjote už 
šįuos metus.

OrganizAtotė H. Mantūskd.

Suttersville, Pa.
■ ’ ' - ' į ' ■ *< į »

Zs Mainieriy, Bruzdėjimo 
Šiomis dienomis čionai buvo

r’ _ juvo atsilankę net' ttys 
distrikto organizatoriai: J. R. 
Cavanaūgh, Malone ir Bazare- 
llo. Cavanaugh daugiausiai 
eina su darbininkais. Todėl 
viename dideliame mainierių 
susirinkime pats distrikto pir
mininkas Fagan pradėjo prieš 
jį rėkti, sakydamas, neklausy
kit jo, jis nėra jokis organiza
torius, o Malone ir Bazarello/ 
tai jie esą gana atsižymėję 
pirmesniam streike.. Mat, jie 
rėkė per kelis sykius, kad grižt 
darban, ir jiem tuomet pasisekė 
suklaidint darbininkus. Jie tuo-

n—. •' tt . '.į ».i'-i- f .» « 

mi pačiu darbu ir dabar užsi
ima. Bet jiem čia nesiseka: 
pasirodžius ant pagrindų, mai- 
nierįai pradėjo rėkt ir švilpt, 
sakydami, kad vėl jūs čia atsi
beldė! mūs streiką parduot.

Pirmas iš jųjų kalbėjo Cava
naugh. Jis ragino darbininkus 
laikytis vienybėj lig pergalės,, 
geriau, negu kada nors pirmiau. 
Šakė jis, lai tokių nesiranda, 
kurie pradėtų ardyti mainierių 
vienybę, nes jiem gal prisieitų 
nūsiveršt nuo pagrindų. i

Kada pašaukė kalbėt Malone, 
0 paskui Baparello, tai jie jau 
visai kitaip kalbėjo, negu pir
miau; jau nerėkė, kar grįžkit 
darban. Kalbėdami jie sakė:, 
kĄd nieko > Neturėt su Nacibna^- 

■ le Maftiierių Unija, ir kitokių 
niekų jie prikalbėjo. Bet eili-,

vo. Tai negerai. Kitą sykį 
reikia kuoclau^iabsįai dalyvauti!

rm IT.’ r,

rt!'11 ■ ' 1 '» -------:■*:
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UŽDARYMO PARKO BALIUS
SU PROGRAMŲ

eje
325 p. Market St., Wilkes Bat- 
re, Pa.» 1 ! 1 ’

Dabar jau laikas vijoms 
darbininkų organizacijoms ir 
kuopoms pradėti rūpintis,) kąd 
šaukiama jaunuolių konferen
ciją būtų kuo pąsekmingiau- 
sia.’ Tas priklausys nuo jūs, 
draugai ir draugės, suaugu
sieji,
darbuosime, tai tokios bus pa
sekmės; ant kiek mes jaunuo
lius mokinsime, tiek jie' žinos 
ir mokės suprasti savo klasės 
reikalus. i •. x ' 

Kadangi ALDLD 12-tas. aps
kritys prisideda i prie surengi-j 
m o jaunuoliam maršruto ir 
konferencijos, Ūr dar yra .nu
tarta turėti; maršrūtą Dr(. ‘ it. 
J. Kaškiaučiui.sveikatos klau- 

rfiai darbininkai rengiasi^ visus y simu gruodžio mėnesyj, tai'be 
. Jie,! maty-J abejonės^ kad apskritys turės 

daug 'išlaidų h apskritys nęį-. 
stengsi visų ; tų lėšų, panešti. 
Vienok nežiūrint, kaip:ten bus, 
tas svarbus darbas turi eiti 
pirmyn. Mėfe pilnai tikimės, 
kad draugai prisidės su pa
rama.

Taigi, 12-to apskričio ko
mitetas nutarė 'surengti balių 
31 d. spalių, Darbinipkų Cen
tro svetainėje, 325 E. Market 
St., Wilkes Barre. Visos kuo
pos turite pakelti šį klausimą 
kuopų susirinkimuose, prisiųs- 
kite po vieną darbininką aht 
to vakaro ir skaitlingai daly
vaukite, kad jūsų apskritys ga
lėtų visus užbrėžtus darbus 
sėkmingai pravesti.

V. Glaubičūis.į

jtioš išvyti laukan, 
darni, kad gali pasilikti, gene
rolai, be armijos, pradėję mai- 
nyt savo nusistatymą.

Šiame susirinkime buvo iš
rinkti keturi delegatai į Wa- 
shingtoną pas prezidentą Roo- 
seveltą sužinoti, kaip ilgai jis 
mano mainierius laikyt ant juo
ko ir kada'privers H. C. Frick 
pasirašyti šitą, npis ir blogą, 
mainieriams primestą sutartį. 
Laukiama, ką jie pasakys, su
grįžę iš Washington©.

Tai tiek šiuom kartu iš mai
nierių kovos. Eiliniai darbinin
kai šiame streike gerai laikosi.

Veisiejiškis.

BERLYNAS. — Ameri
konas' Roland Velz, kuris 
ėjo su savo moteria gatvė, 
Dusseldorf mieste, gavo ke
lis zandinius nuo fašistinių 
šturmuotojų-kareivių. Am
erikoną mušė todėl, kad ji
sai, neatidavė garbę fašis
tams tmarsuo toj ąms.

Pasta^sis amerikohas dėl 
t(o kreipėsi į Amerikos at
stovybę, kuri, padarė keti
nimus prieš tokį puolimą. 
Toki fašistų puolimai taip 
pat kursto Ameriką į blo
gesnius santikius.

ANT OLYMPIA PARKO
Pradžia 4-jtą Vai. po Pietų 

Įžanga Visiems po 50c.

, Kviečiame visus, kurie tik nori gerą 
apturėt.

4

laiką

Rengimo Komisija

Iš .Mainierių Bruzdėjimo
Distrikto viršininkai per po

rą • pereitų dienų mainierius 
tiek sugraudino ir sumulkino 
visokiomis savo kalbomis, kad 
šiandien, tai yra spalių 9 d., 
ryte lokalų Warden ir ^Ocean 
Five jau visi buvo išėję dar
ban/ Atėjus jiems į darbą, 
jau buvo tūkstančiai pikietuo- 
tojų iš Green ir Fayette < ap-

Milžiniška Bedarbių 
Demonstracija

Giriasi su Darbais
• ALBANY, N. Y.—Valsti- 
jos pramonės komisionie- 
rius paskelbė, kad New Yor-i 
ko valstijoj jau darbai pa
gerėjo 8 nuoš. iki rugsėjo 15 
dienai. Viso paimta darban 
apie 45,000 darbininkų. ,

Jei ir tikrai būtų paimta 
darban .tiek darbininkų, tai 
toli gražu nuo žymaus pa
gerėjimo. Tačiaus šie ko- 
misionierįai; skaito tik tuos 
darbininkus, kurie paimti 
darban. Bet jie neskaito- 
tų, kurie per tą laiką palei
sti.

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

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

< 8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M.ICH.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

B

f

LOS ANGELES, Cal.—Dar 
niekad čia nebuvo tokios didelės 
darbininkų ■ demonstracijos, ko
kia atsibuvo spalio 2 dieną, ku
rią rengė Suvienytas ‘Frontas— 
bedarbių) ir įdirbančiųjų, , Jkad 

skričių, kurie ėjusius Ąlarban išreikalauti ■ bedarbiams fcašal-
sulaikė. Viršininkai darėvis1 
ką< ką^ jie, tik galėjo, ką^d kaip 
nors pasiųsti darban Visus šį 
r^ą atėjusius, bet minėtų aps‘ 
kričių pikietuotojai darbinin
kai sakė įtekmingas prakal
bas ir juos (ėjusius dirbti) per 
kalbėjo. Visi grįžo atgal. Bet 
rytoj galima tikėtis didelio su
sikirtimo.

Tai tiek iš šios dienos dar
bininkų judėjimo.

Veisiejiškis.

Jaunuolių Prakalbų Maršrutas 
Wilkes Barre Apielinkėj
Kadangi 29 d. šio mėnesio 

čionai atvyksta su prakalbų 
maršrūfu d. Strauss (Strižaus- 
kas), tik ką sugrįžęs iš Pa
ryžiaus tarptautinio jaunuolių 
prieškarinio kongresu, taipgi 
sykiu su d. Strauss kalbės ir J. 
Orman, “Laisvės” angliško 
skyriaus redaktorius, tai ALD 
LD 12-to apskirčio komitetas 
sušaukė posėdį ir aptarė, kaip 
darbuotis, kad jaunuolių mar
šrutas būtų sėkmingas. >. 
. Prakalbos įvyks Wilkes Ba
rbėj spąlio 30 d., Scrantone—- 
spalio^31 d., Pittstone—-lapkri
čio 1 d.' Lapkričio 2 ir ,3 ,d. 
prakalbų niekur neb.uk. Vie
ną kurį vakarą bus galimi tų-, 
rėti* diskusijas, o kita diena 
bus paskirta kitokiem- svąr- 
biem reikalam. Lapkričio> 4 
d. j bus prakalbos Plymouth. 
Kiekviename mieste, įur bus 
rengiamos prakalbos, ALDLD: 
ir LDSA kuopos turėtų pasi
darbuoti. Turi paimti svetai
nes ir gerai išgarsinti. Įsitė- 
mykite, katros dienos jūsų 
mieste paskirta. Geriausia pra
kalbas rengti 7 vai. vakare.
^jDraugai ir draugės, reikia 

gerai pašidarbtioti, kad '* šis 
jaunuolių, maršrutas btitų pa
sekmingas ; reikia ąutrąukti 
kuodaugiausia jaunuolių. 1

Lapkričio 5 d. įvyks visos 
apięlinkės. jaunuolių konferen
cija; prasidės 10 vai. ryte,

poš. ■ Mat,' 'miešto ' taryba, / vyk 
kiridamh; “New Deal”, nuipušė 
40 nuoš. pašalpos it suvaržė 
jos gavimą. Taigi, bedarbiams 
paliko du keliąi-^-mirti badu, 
ar kovoti. . Bedarbiai * pa
sirinko antrąjį—kovoti. £>usi'rin- 
ko virš 50 tūkstančių- miesto 
aikštėje “Plazą” ^>ę garsiai pa
reiškė, kad mes nebadausime, 
bet kovosime!

Viduryj aikštės buvo įtaisyta 
galingi garsiakalbiai, per ku
riuos buvo visiems aiškiai girdi
mi bedarbių, reikalavimai ir 
šiaip prakalbos. Išrinktas ko
mitetas iš devynių, kuris įtei
kė miesto tarybai reikalavimus, 
žinoma, ponai valdininkai teisi
nos, kad jie neturi pinigų it 
galios tų visų reikalavimų iš
pildyti. Bet bedarbiai atsakė, 
kad sekamą kartą mes ateisim 
tris kartus skaitlingesni ir pri
versime mūsų tėisingus reikala
vimus išpildyti.

Šiai demonstracijai buvo gau
tas leidimas maršūoti ir prie 
miesto svetainės; Bet vėliau leih 
dinią ‘^maršūoti” atėmė, tik lei
do susirinkti miesto aikštėje. 
Tuo uždraudimu gatvinė kapi
talistų spauda pasinaudojo ir 
pranešė,' kdd demonstracijų ne
bus. Daugelis tĄiW patikėjo ir 
nėjo. O antra,1 t!al rytmetyj. 
buvo šmarkbs/ žčmėš ' drebėji
mas'.' Čia vėl gatvinė ' sptapęla 
pasinaddojb,^—-p'raneše, kad. apie 
pietus bus dar smarkesnis že-' 
rtiėš drebejiriias''1 ir petser^ėjo 
publiką, kad neitų į miestą.- Bet 
nežiūrint tų visų melagingų 
gąždinimų, dehibhstracija buvo 
milžiniška, kokios čia dar ra' 
buvę.

Dar žymėtina *ąpie skaitlines. 
Iferald Express pažymėjo, kad 
buvo tik 15 šimtų, o Examiner 

«—7,000. rGi tikrenybėje, tai 
buvo virš 50,000. Matote, ko
kias ‘teisingas” žinias paduoda 
toji buržuazinė spauda. Tai- 
rodo, kad įneš; darbininkai, .tu-‘ 
rime skaityti ir platinti saVb 
laikraščius. i ‘ ‘ <

> Peiktina', kad šioje demons
tracijoje mažai lietuvių dalyva?š

NAUJA DAINA
, DVIEM BALSAM

ei jUžvardyta 
“LAišVfeŠ^ VAJUS

< j m. i ' ! . : ,
Parašę Buolįo Sūnus

Muzika ,V. Žuko .
Labai tinkama šiuom tar

pu dainuoti oktetam, sekste
tam ir kvartetam.

DUODAME VELTUI
Ją padovanojo dienraščiui 

“Laisvei” autorius ir kom
pozitorius.

Prašykite “Laisves” ad
ministracijos prisiųsti.

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

; Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai 
'' i . i ■ ’: ALEX & URBAITĖS' ‘ ' 

general contractors

.. i Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

yojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir jdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

iŠ ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

<♦>
*

WaWaWaWj

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

Visiems Brooklyn© lietuviams muzi
kantams

Draktgii, muzikantai 1 šiudmi prane- 
■šąme> (kad meę atgaivinome muzi
kantų uniją ir kviečiame visus lię-' 
tuvius stoti į ją. Sekantis; susiriri-1 
Rimas įvyks spalių (October) 20, 
73 Grand Št.,‘ 8-tą vai. vakare. Kvie
čiame'ątąilarikyti į šį susirinkimą ir 

 

Busipaž^tUfU mūsų, vejkimu.

: The Lithuanian Municipal 
Musical1 Protective Union

BROOKLYN 1AB0R LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SžiUs del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų, r Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naūjau- 

. siais / įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. . , s

kain6s prieinamos
949*959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847 '
■ m .1      I I

; DRS. SCHONGER & STENGER 
394-398 Ųroadyray, 331-33$ Division Ave„ Brooklyn, N. Y.

neb.uk


■BBSS!

Interesingiausias Vakaras
Tai bus programinė vaka- Kalbės bent vi'eąa^-, žymus 

rienė nedėlioj, spalio 15 d., j kandidatas iš Kom. Partijos 
“Laisvės” svetainėje. O kodėl rinkimų vajaus; į 

«ji bus taip interesinga (nekal- Bus ir daugiau prą^aĮ^elių. 
'Eant apie geriausius valgius),! Po vakarienei > busj jokiai 
inatysite iš čia pažymimų ke-: prie srųagios mužikosį J • į j 
lių to vakaro punktų: j Vakarienė? prasideda'.•-i 17:30

. J vai., bet svetainės, durys-busm2 Dar pirmą sykį pas mus _x_,_______o ___
Hainuos Elizabetho Bangos1 
Choro Merginų Sekstetas;

Daiguos visų mylimas bari-i gos programos, kaina nebrah- 
;^onas A. Višniauskas ir pa- ; gi—tiktai 75 centai už viską, 

. traukianti dainininkė
Kavaliauskaitė;

Po vakarienei bus į į

Vakarienė, prasideda- •!1^:30 
j vai 
j atdaros nuo 3 vai, dieną.j >

Sulig tokios puikios ruošia- 
Imos vakarienės *ir još tuttniiH

Vakarienę rengia; .Jį
Liet. Korm Frakciją

del negalėjimo užsimokėti ,ūž 
kambarius, i ; t *' i i

Komunistąi; lygiai (kovoji ir 
už .dirbančiųjų reikalus,—kad! 
darbo; valandos būtų sutrum-? 
pintos ir algos ne tik rienumu-į 
štos, bet dar pakeltos.

Iš antros pusės visi jau ži-

Great Necko Žinios Kompanija veikiausia 
kreipsis į dar augštesnį teismą, 
kad panaikint-;šį: nuosprendį.

Great , bįfecko ir 
kur būsite spalio 
14 d.? Ar žinote,

Draugai 
apielinkės, 
(October) 
kad vietinis Choras Pirmyn 
rengia “surprais' parę” su 
programa ir užkandžiais, kur

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

PAJIEŠKOJIMA1

Bedarbiu Kančios ir 
Savižudystės

Kodėl Balsuot už Komu
nistus, o ne Ką Kitą?

Ant E.

any Hall valdžios, tkuri savo 
kandidatu į majorus paskyrė 
tą patį O’Brieną. Prieš ji kah- 
didatuoja kitas* : demokratų 
humbugierius ■ Mc^ėe.' Per il
gą laiką 'jis į buvo stambūs 
žmogus. Tammany Hall indi
gai sėdėjo miesto .valdyboje, 
bet į visas jos šunybės tik ip.er 
pirštūis žiūrėjo ir nieko nė^a- 
kė, kol p&ts ridsuniahė'kandi- 
datuot į tą riebią vietą. Tik 
dabar jis prašneko, apie supų- 
yimą' v.ąkąrykščio savo lizdo.!
. .Neturi darb.ipįnkąi apsigauti 

nei benclriVojų ■clemąkratų-j'ė- 
publikofių kahclidatu LaGdai’- 
dią. -Sisi vijurkas yra buvęr 
i^ įrĮepųblikorių.^ir ^socialistu ir 
prbgresistu, ir tarnavęs Tamm
any mašinai, kaip augštai ap
mokamas advokatas." Šitą po
litikierių remia Mprgano part
neris Chadbourpe ir,kiti kapi- 
talistaį. Už MęKee gi stoja, 
apart kitų, didžiausias New*( 
Yorke > aristokratas,, vienas iš

f

taipgi bus puiki t muzi 
kiams.

Dalyvaukite visi ir visos, 
kaip Great Necko, taip ir apie- 
linkes darbininkai ir darbi
ninkiško judėjimo pritarėjai,! 
kad Brooklyn'as savo publika 
ųesukirstų mus. Tąi būtų tik
rai “surprais,” jei svečiai- iš 
Bfooklyho savo daugumu su
pliektų mūsų apielinkės publi
ką, įsk^itlingiau ( dalyvaudami 
mūsų choro parėtame? ę <•

Tai nepamirškite 14 d., at
einančio šeštadienio vakaro. 
Visi ir visos, , jaunuoliai ir" su
augę iš Great Necko ip- apiė- 
lirikės, dalyvaukite, khš tik gy
vas. Linksmai čia praleisite 
laiką ir paremsite mūsų chorą, 
atsilankydami.

Komisija.

so-
PAJIEŠKAU, Juozo Kilinsko,

iš . Lietuvos, . .Petras . Babarskas,1 
1356 Willoughby Ave., Brooklyn, N.' 
York. * . i|

(241-242)'

I REIKALAVIMAI
, REIKALINGA . moteriške pagelbėti 

priei sergfčnčiob moteriškėj ir f>rj-
į žiūrėti 7 mėnesių mergaitę. Mokes-
I tis $25.00 j mėnesį. J. Mačius 69Ž
■ Glenmdre' Avė?, ' Bfobkl^4i,f N. Y 1̂ 
pirmas flioras. i |

LICENSES I
BEER-WINE

NOTICE is hereby; given that. JL>cenBe No. 
N.Y.B-13313 has been issued to the un-. 

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section ,76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 208 Stagg St., Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed upon I 
the said premises. u I ' ' I

STANLEY ADOMAITIS l

208 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

■ SYKĮ atsilankę persitikrinsit
• > , , > - < PabandyJcitfiJ
i U? SAViNlNKAl MARGIUKAI

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
>■'‘ * • <•»«« Brooklyn, N» Y* • J

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

I DR, FILURIN
,(Buvusio asistijntų ^Hamburgo universiteto 
LfGOS:. Odos, kraujo ir lyties.ilapinitnosi 
organy. Beskausmis gydymas garankš- 
Suotų kfaujagysliu. Patarimai Daktanj- 

pecialitty visose ligose. ..-..-vi
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
NedSlio^ilp: nuo 10 ryto iki 2 po piety 
113 W.! 42nd ST. NEW YORK 
” tarpe Broadway ir < 6th Avenue

D*Y Pasitarimai ir SOOO 
l i ' egzaminavimas r

BROOKLYN.
3rd St. rado nusinuodijusią be
darbę moterį Mary Roth, 40 
metų amžiaus.

BROOKLYN. — Trijų mažų 
vaikų motina, bedarbė Hazel 
McGregor, 185 Fourth Ave., 
apalpo iš bado. Antradienį 
motina paimta į beprotnamį, 
o vaikai į valdišką prieglau
dą.

NEW YORK. — Marie* del 
Ėosso buvo Lincoln viešbučio 
priemenėj pametus devynių 
dienų amžiaus dvynukes mer
gaites. Jos xtyras, valgyklų 
darbininkas, teuždirba tik $12 
per savaitę. ' Moteris ir kūdi
kiai patalpinti ligoninėj; Bet 
jinai laikoma po 50 dolerių 
parankos iki teismui. Ligoni
nėje, todėl, ją pridaboja poli
cija. 1

Kalbinant, kad žmonės re-. stambiausių milionierių—Vin- 
gistruotųsi ir balsuotų už Kom. |»cent Astor. 
Partijos ka ndidatus, ne

TEMYKITE!
. /’•/ > i .l i

ti-

gana pasakyti, kad demokra-j ^ai del socialistų kandida
tai, republikonai bei socialis- J'0. į miesto majorus, užteks 
tai yra niekai. Reikia paro- i prisiminti, ^ad jų .kandidatas 
dyti, kuom yra darbininkams Solomon išiminėjo iš teismų 
geresnė Komunistų Pąrtija. 1 indžionkšinuš, prieš

Kad ii; šiuose rinkimuose, Jancius darbininkus, 
jokia kita partija, apart ko- socialistai, kaip kad pubinsky, 
munistų, nereikalauja nuojati- viešai Užgyrė buvusį policijos 
nes bedarbiams pašalpos iŠ 
valdžios ir kapitalistų pinigy- 
nų. ''

Komunistų Paęiįja reikąlaų- 
ja, kad miesto valdyba išleis
tų “Workers ' 'Relief Ordin
ance*’ įstatymą, •‘pagal i kurį 
kiekvienam > bedarbiui’ būtų 
mokama bent $7 * | 'šavtaft£‘<!> 
jeigu jis turi šeimyhos, tai dar 
kiekvienam neturinčiam dar
bo bei negalinčiam dirbti šėi- 
mynos nariui- po $5. ' < ' '

Vadinamuose pašaipiuose 
j darbuose Kom. Partija reika- 

Aštri Pabauda už Važinėjimą lauja mokėti unijines, algas.
Visus tuščius gyvenamu^ na-, 

■' mus—atidaryt bedarbių gyve- 
' nimui veltui. , . , } \

HOBOKEN, N. J. — Už ša-1 Dabartiniu laiku yra 201,- 
llgatviais važinėjimą automo- [ 000 tuščių apartmentų Didžia- 
biliu be savininko popierų ir 
be “laisnio” tapo nuteistas 
Joseph McDonald užsimokėti kios pastogės.
$750 pabaudos arba eiti pusei tais buvo apie 300,000 bedar- 
metų į kalėjimą. ibių šeimynų išmesta iš namų

Šaligatviais

jame New Yorke, o ( šimtai 
tūkstančių bedarbių neturi jo- 

Pernai gi me-

streikuo
ti kiti

Aido Choro Koncerto 
Tikietij Platintojams

Draugai, kurie turėjote
kietų platinimui, delei pereito 
koncerto, malonėkite sugrąžin
ti likusius tikietus ir pinigus 
už parduotus tikietus ateinan
tį penktadienį, 13 d. spalio, 
choro pamokose, “Laisvės” 
svetainėje. P. P.

(241-242)

komisionierių Gr. Whaleną, 
NRA administratorių' pagarsė
jusį darbininkų b,udeliautoją.

Iš visų tų būržUjinių parti
jų darbininkams nėra* nieko 
pasirinkti-4-visų jų1 kkhdidatai 
yra [ priešdarbinihkfški. ! ‘ : 1

L;'. ;J :n''A, (Kię^yiehąą, ąpie sayų ;reika-r 
lūs suprantantis darbininkas, 
tone), registruosiš ir balsuos 
už^Kom.' Partijos ^kandidatą į 
majorus, drg. Robertą ' Miho- 
rą, 'karžygišką ’ kdvotoją • už 
darbininką reikalus1 per 'išti
sus desėtkus metų.,, . , . ,

. z •. 1 i>S.. Balsuotojas.

MIRTYS—LAIDQTUV£S .
- i • • ■ i ■' ' I' ' 1 ■: • i ■

Prąnąs Raugalas, 45 metų, 
57 Hudson Avęs .mirė spalio 
9 d. Bus palaidotas spalio 
12 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
Nedalioje, 15 d. Spslio-October, 1933

“LAISVĖS” SVETAINĖ.!, kampas Lorimerir Tęn Eyįk St.
• ! Visas Pelnas Skiriamas Darbininkiškiems Reikalams , ( Į , ,

Durys atdaros nuo 3 
vai. po pietų

Vakariene 7:30 vai. 
vakare

Šokiai prie geros 
muzikos prieš ir po 
vakarienei.

Vakarienės ir šokių 
tikietas kartu 75 cen
tai.

Prašome i š a n ksto 
įsigyti įžangos tikie
tus, kad žinotume, 
ant kiek žmonių da
ryti vakarienę.

< : j V. '< ' ( f •- ( t i r \ t f

Šiame • parengime' ' 
bug ir koncertine pro
grama. Dąipįios Męr- 
gįnų Sekstetai iš Eli- j 

'zabeth, N. J. Bus so-* i 
fistai A. Višniauskas 
ir 'L; Kavaliauskaitei ’ 
Bus ir daugiau daini- ' 
ninku. Laikę vakarie
nes kalbės Komunistų 
Partijos veikėjai.

Kviečiame visas ir 
vifeus įsigyti tikietus’ 
iškaįno. Galite gauti 
“Laisves” raštinėje.

Kavaliauskaitė
Rengėjai.

' i ui > f y - f 1 if i

$67,500 Moteries Sužalo
jimą Laike Darbo

1 ; STATEN ISLAND. — Vie
tinis augščiausias teismas pri
teisė, kad Great Atlantic and 
Pacific Tea XorPpanŲa. užmo
kėtų ($67,500 Annai Gunder- 
soriiehei, ant kurios - nukrito 
didelė dėžė kompanijos, san
dėlyje kur ta. moteris tarnavo. 
Dėžė nulaužė jai kaklo kaulą. 
Daktaras sako, kad Gunderso- 
nienė dęl to liks krūvon su
traukta1 visą savo amžį.

Naujai, sulig vėliausios 
mados įrengto Lithuanikos 
vardu “BAR AND GRILL”, 
527 ^Bushwick Ave., kampas 
Noll St., Brooklyn, N. Y.

Užlaikomą: ‘Geras alus, 
vynas, geriausios rūšies ci? 
garai, 'duodama veltui už
kandžiai prie to ir mandat 
gus patarnavimas.

Reguliariš atidarymas iš
vyksta Spalio (October) 12 
d. (Columbus Day). Bus 
veltui skanūs valgiai’ir kito
kį skanumai. .: .

Visų prašome minėtą die
ną ' atsilankyti • 1 į 'nurodytą 
vietą ir link^ihąi prid pertis 
muzikos, su draugais ir pa
žįstamais praleisti smagiai 
laikui < \1 : ■ > , • ;

Užprašo Jokias Jackūnas 
ir Pa vilas Gai'dimausWfe i'.» s f -a ( i į\: . i -

Telefonas : Slagg 2 9105 ;

miiiiiitiniiiiHiHiiiHiu iiKiiiiiui niiiHiiuiHHimmimiiuiiHii ««m •«<««•

... . ................................ ..

PARDAVIMAI„
.f i

IŠPARDAVIMAS DIDELIŲ 
IR MAŽŲ FARMŲ

Parsiduoda 130 akrų farms!, 80, 
akrų:dirbamos žemės, 20 akrų miško,1 
20 akrų ganikįlos, kur yra ir upelis, 
;3 šaltiniai, 4i mailės nuo geležinke
lio stoties, ž mailės nuo mokyklos, 
namas ant pirmų lubų 6 kamb. ant 
2-rų lubų 3 kambariai ir pastogė, 
2 bamės, 2 vištininkai, 1 kiaulinin
kas, visa ūkio mašinerija ir įrankiai, 
5 karvės, 4 lėliukai, 1 bulius, & kiau
lės, 100 vištų, 150 bušelių avižų, 
;grikių ir kopiu, 5 akrai bulvių že
mės.' Kaina $3,500, Cash $2,000. 
Kup greičiau ęirkikąs pribus, tuo 
;daiigiau grudų tas. Cornell Univer- 
E"etas, fthaca tik 10 mailių, kur ge- 

; marketas. Kreipkitės. Mrs. 
se Koral, 1004 Myrtle ,Ave.,

Brooklyn, N. Y.
- <r: , (240-242)

----—r ;-------- ■ 
PARSIDUODA restaurantas, lietu

viais ir kitataučiais apgyventoje 
viet'ojė; Republic Restaurant, 475" 
Grand St«, Brooklyn, N. Y. Jau apie 
j.2 nietų l;aip čia, jąteįga^ tas biz
nis, galima daryti puikus pragyvė- 
nūriaš.1 '< 1°---------------------- (240-245)

DR. A. PETRIKĄ I
(PETRICK) '

DANTŲ GYDYTOJAS ;
221 South 4th Street

Brooklyn, N; Y. ;
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto

iki 8 vai. Vakare ». . ; 
Penktadieniais ir šventadieniais ;

tik susitarus I

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki 9 
a vakare

> ... , ■ 1

403 EAST 14th StREET
Kampas 1st Avenue •

- New York City

(šĖANbAVbjlMĄI,
PASIRANDAVoJA : t> 'geri ir pilnai 
jrengti karhbariai 'ir kepyklai viėth. 
Kepyklos vieta įrengta ir labai tink- 
kama, K Per 15 ipetų bųyo laikomas 
kepyklos biznis. Kaina prieinama. 
Vietai yra 10 'Scholes St.' ir kampas 
Union Ave., Brooklyn, N. Y; . (Ant 
viršutinio augšto) Klauskite Emęr- 

. man.,
. -”V • ' l • (239-241)

STEPHEN BREDES, JR.>
: 1 Lietuvis Advčkatas ;

- ■ ' I J Hr- ! !■.!. .

? : . . • i. , <• i •• ■? i. v f ( < ■

197 HAVEMEYER’STREET
? '.V’ : a f 1 •> ‘

BROOKLYN, N. Y.
; f T ’ 1 ■ t /L i

(. < i j M . . ' 4 * A \ i
Telephone Stagg 2-7057

100 ČIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 QILZU 63c ), , I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; i Barons—12c) I Persiiintimąs ilfc t \ ;
GALITE PASIDARYH JŪS PATYS Iš RUSIŠKO^ TURKIŠKO IR 

. . . VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turšt 700 puikių ei garėtų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbystS New Yorke.

700 QILZU 63c 
(100—9c; < Barons—12c)

. . . VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių ei garėtų, sulig savo skonio už $1.78.

i’tabako išdirbystė New Yorke.
Tabako kainos nub $1.00 iki $5.00.

Užsakymus visokių rūšių tabako ir j skirtingų kainų išpildome; greitai ,
Specialias nuolaidas Juodame rešthucacijdrii. ' ' " ' ‘ '■ ‘ ’
i ' L. GRAYEFSKY, '

172. Avenue, B, New York City. , Tel; Ate .44836 
(tarpe 10 ir 11 Sts.)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) : į
Vedu šermenis ir palaidoji! 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.

>
Vedu šermenis ir palaidoj u tin-

Telephone, Evergreen 6-5810

JONAS STOKES :
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo koštume-; 
riams, kad perkėliau savo ątudiją 

naujon > vieton,!; 
po numerių, 
5^2 Marion Štį 
kampas Broad* 
way, Chauncey 
Street stotie; 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
b t u d i Ja daug ; 
geriau įrengta, Į 
todėl paveikslai I 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway I 

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

J Sergančiu Vyry ir Motery 
T Chroniškos

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

[ iii..:!’

LAipOTUVJŲ DIREKTORIUS
) v • ę d .» ą \ Z t . ♦

Išbalzamuota ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parbamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

j23įt{ Avenue

BROOKLYN, N. Y
X_'_.

t ’ i I

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias (r chrontika* vynj ir 

, moterų kraujo, ir odop 
Pad&rad ižtyriinua kraujo fr ‘ tiapumo

DR. MEER
166 W. 44th ‘ Stį Room 302

' > New York, N. T.
y Valandai Priėmimo t 

Ryte nįnO 1Q iki fl. Po', pietą nuo 4 
iki n valandai vakare

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 12 dieną
Tekfbnab Lackawanna 4-2180 

iri— --i .... - -i i . - -

186 44tl» tSt|
' J New Tori

h NOTARY 
H PUBLIC

I • s '.' ' \

Ligos Gydomos
šiandien ateiki- 

■ te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin
ai ta, kaip jūs fiziŠl- 
I kai stovite.
I Odos Nušaššji- 
f mai, Nervų Ligos, 
' Abel rias Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų | ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. !

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

^-Spinduliai, Kraūjo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai,, Serumų bei 
Ciepų Įšmirkštimai. ' , .

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

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

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

TEL. STAGG 
2-5043

INC./ MATHEW P. SALLAS 
(fIELAUSKAS) 
G R A BOKSUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
9 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS:
• mirusius' parvežam iš visų Saliu, ir iš čia -« 

; PAS1UNČIAM L KUR KAM‘REIKIA. v TURIM -^RIVATIŠKĄ
• 'pirmąja! pagalbai ambOlansinv AUTOMOBILIU ' •

9 ’ KURIUO PATARNAUJANi NUVEŽTI L LIGONINĘ. IR Q 
' PARVEŽTI. TURIM MOTĖRl MIRUSIOMS MOTERIMS ' 
ĮPRlŽlūhĘTI. DUODAM. GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO

’ į MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI? DOVANAI. ' * I
> ‘ Viskis TAIŠ REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES . f

• ? KŪOGERIAUSIAI PATARNAUSiM.
f MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN<\ IR NAKT(. MŪSU

• 'TELEFONAS'NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ-
Praneša Visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

. | , Williamsburgheu
252 Berry St, \ ? Brooklyn, N. Y.

arti Gfaųd Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

t. » • / ■. ’• ’ ji

Ofiso valandos nuo 1 !H i kas dien, seredoms ir sukatoms 
; 1 i ' nuo <1 iki 7:10 vaL vakarais.
l ! į. c? ' '* ■

NEDSLI0MI8
Nnof Ifi įki 12 vai.' Hh ryto

♦ 1 FLATBUSH OFISAS 
2226 Avenue J 

Kampas I. tSrd fit.

ĮflTOilMjBTltilunilMi




