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Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

* Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, ^*Hk. 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

KRISLAI
Kas Gavo Darbą?
Paremkit Jaunuolių

Komitetą.
Atsibuskit, čikagięčiai!
Young Workeris.
NRA Negelbsti.

Rašo JOHNNIE

Jei kur yra apleistas lietuvių 
jaunuolių judėjimas, tai kieto
sios anglies srityje, čionai yra 
geriausia dirvą taipgi. Mūsų ! 
draugai, ypatingai jaunuoliai, 
turi daug pasitikėjimo , plačio
siose lietuvių jaunuolių masėse. 
Bet jie neveikia. Suaugusieji 
draugai ir draugės nepadeda.

MILIONAIFARMERIŲ BANKROTUOS, 
JEI NEBUS DUOTA PAGALBA

Ir Anglija Svarsto Karo* 
Skolų Mokėjimą

Muzikantai Bėga iš 
Vokietijos

Jei mes paimtume drg. Stri- 
žausko maršrutą šioje apielin- 
kėj, tai visur buvo maži susi
rinkimai.

DES MOINES. -- Taip 
vadinamoj g u b e r n a torių 
konferencijoj, kur svarsto
ma farmerių klausimas, da- 

Visur tik keli. jau- lyvauja delegacijos nuo 100
nuoliai tesusirinko. Rodos, kad ’farmerių organizacijų. Čia 
vien tik Minersvillės prakalbo-. j§ke]ta farmerių .klausimas 
se tuiėjo daugiau jaunuohų. gana grje^tai. Organizaci- 
Kitur susirenka vis tik tarp ° ® _ ° . .
30-50 draugų it draugių. JI vadal pareiškė, kad jei Į 

Tie, kurie susirenka, tai jau nebus greitai initasi pOgel- 
didelėj didžiumoj seni bolševi- bos del farmerių, tai 50,000,- 
]<ai ir tos prakalbos neatneša 000 . žmonių, kurie gyvena 
tiek naudos, kiek galėtų.

Pusėtinai reikalinga pabarti 
draugus, kurie “bijosi” arba 
“nesuranda laiko” garsinti jau
nuolių susirinkimus. Kur buvo 
susirinkę daugiau jaunuolių, tai 
jau jie rengiasi tverti LDS.Jau
nuolių kuopas. Tas tai tik vie
nas pavyzdis, kai$ galima or
ganizaciniai panaudoti 
Strižausko maršrutą.

iš žemės, gali atsidurti į la
bai-blogą padėtį.

Tačiaus vadai farmeriai 
dar nesiima griežtesnių rei-

kalavimų. . Jie vyriausiai 
reikalauja pakėlimo kainų, 
kad jų darbas apsimokėtų.
Paskiaus reikalauja morgi-įlų mokėjimo 
čių moratorium ir sulaikys | 
mo pardavinėjimo farmų už 
skolas. Tačiaus tuo pačiu 
laiku jie reikalauja ir NRA 
kodeksų.

Milo Reno, vienas iš far-1 
merių organizacijų vadų, 
kuris šaukė farmerius į 
streiką, pasakė, kad “farme
rių revoliucija yra įmatoma, 
jei nebus kas nors daroma.”

LONDONAS. — Anglija 
taip pat svarsto karo skolų 
mokėjįmą. Jos finansai nė
ra geri, tai norėtų kaip 
nors išsisukti huo karo sko-

A
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BERLYNAS. — Janssen, 
žymus muzikas, kuris turė
jo vadovauti Simfonijos Or
kestrą Berlyne, dabar atsi
sako orkestrą vadovauti ir 
apleis Vokietiją.

Ką Nominuoti į SLA Pildomą Tarybą

d r g.

J ūkininkai Išvaikė Priešsovietiniy Fašistų j 
k -^JDemonstraci ją

z ABRIDGE, Pa. — Pra
deda tikra kova išsivystytu 
tarpe darbininkų, kurie pa
sirengę ginti Sovietų Sąjun
gą ir tų, kurie naudoja viso
kius būdus, kad nugalėjus 
darbininkų šalį.

Šiame mieste ukrainiečiai

Linkėtina, kad draugai čika- 
giečiai pasidarbuotų kiek ge
riau del to svarbaus jaunuolių 
maršruto. .Bet iki šioliai nei 
suaugusių ir bei angliškame 
skyriuj nėra maršrutas garsi
namas. Jau praėjo kelios sa
vaitės, kai čikagięčiai gavo pra
nešimą apie maršrutą. Tai 0*a fašistai ir kunigai surengė1 
neįvertinimas svarbaus darbo.

Jau kalbėjome apie į 500 dar
bininkų šioj apifelinkėjJ ’ Man 
teko visur užklausti apie .NRA 
ir ką gėrė NRA padarė dar
bininkams. Pirmą klausimą 
pastatau: Kurie yra gavę dar
bą po įvedimo NRA? Iki šiol 
dar tik vienas tepakėle ranką, 
o jau mes kalbėjome šešiuose 
susirinkimuose. Kitas klausi
mas: Keli gavote numušti pa
šalpą? Atsakyta visur, kad vi
si bedarbiai dabar gauna ma
žiau pašalpos, negu gavo prieš 
NRA gadynę. O keli matė, kad 
duonos ir kitų produktų kainos 
pakilo? Visi pakelia ranką. 
Darbininkai didžiumoj dar ma
no, kad NRA daro šiek tiek pa
gerinimui laikų. Bet reikia at- 
virai^s^klausti darbininkų, ar 
kas gave? darbą? *Kada svetai
nėj niekas iš susirinkusių nepa
kelia rankos, tada pradeda abe
joti, ar Roosevelto .prižadai 
bent kiek išsipildys.

parodą prieš Sovietų Sąjun
gos pripažinirųą. Mat, kuni
gai Sovietų Sąjungoj įtūri 
dirbti;.tai jiems labai nepa
tinka ta darbininkų šalis.

Bet darbininkai, kurie dir
ba plieno dirbtuvėse ir da
bartiniu laiku streikuoja, 
mano kitaip. Jie stojo ko
von prieš tuos baltagvar
diečius ir išvaikė fašisti
nius kontr-revoliucionierius. 
Darbininkai gerai žino, kad 
jie turi kovoti prieš tokius 
ponus, kurie kovoja prieš 
Sovietų' Sąjungą.
'Šitas pasireiškimas* paro^ 
dė, kad darbininkai gins ir 
karo metu ‘Sovietų’’ Sąjungą 
nuo imperialistų puolimo.

Streikų Dabar daugiau, Negu kad Buvo 1921 m
Rugpjūčio mėnesį šių me

tų buvo 152 streikai, su 141,- 
193 darbininkais, o 1921 ine- 
tais tuo pačiu laikii ' buvo 
14.3 streikai, su 88,088 dar
bininkais. Rugsėjo mėnesį 
šiais metais streikavo 212,- 
093 darbininkai. \ ' Streikai 
apėmė 211 įstaigų.

Žiųoma, kad šios statisti
kos nėra perdėtos. Jos vei
kiausia sumažintos daugely
je atsitikimų. Darbo sek
retorė taip pat liepia dar
bininkams nestreikuoti. Gir- jinai gavo šiame mieste tik 
di, reikia panaudoti kiti bū- 700 balsų, o visoje valstijoje 
dai kovai prieš bosus. Bet 
tie kiti būdai, tai yra dides
nė darbininkams vergiją. 

-- ' •-----  .

Darbininkai Ruošia Protestus 
prieš Linčiuotojus ;

SLA Narių Darbininkų Komitetas šiomis dienomis iš
leido atsišaukimą į SLA narius. Jame sakoma:

'Kiekvienas narys šiandien mato, kad dabartiniai SLA 
ponai viršininkai netinkami. Prie jų viešpatavimo mūsų 
Susivienijimas \neteko apie 9,000 narių. Ponai ima di
deles algas ir tūkstančius dolerių už sugaištis ir keliones. 
Vien tik per šešis šių metų mėnesius jie paėmė net 

*$2,522.77 sugaištimis ir kelionėmis. O kiek mūsų organi
zacija nukentėjo blogais investmentais? Tokiai padėčiai 

j esant, tų ponų pasekėjai ir kuopose griebia, kiek gali. 
'Del to daugelyj kuopų šiandien didžįausia suirutė su fi
nansais, daug narių del to suspenduota, išbraukta.

Negali būti nei kalbos, kad reikalinga pakeisti dabar
tinius ponus viršininkus tinkamais žmonėmis, kurie Rū
pintųsi organizacijos gerove, kurie rūpintųsi narių darbi
ninkų gerove, kurie žiūrėtų, kad mūsų organizacija tar
nautų darbininkams visais žvilgsniais..

Tokiu būdu mes patariame visiems SLA nariams no
minuoti- sekamus narius į SLA Pildomąją Tarybą:

i

Į prezidento vietą—J. Gataveckas, SLA 128 kp. narys, 
Carnegie, Pa. x v •

Į vice-prezidento vietą—V. Šmulkštys, SLA 13 kp. narys, 
Minersville, Pa. ■ * s z

Į t sekretoriaus vietą—J. Miliauskas, SLA 286, Xp» nąrys, 
McKees Rocksį Pa. ,, . ■. ,

Į, iždininko vietą—P. Mažeika, SLA 35 kp. narys, Wilkes- 
Barre, Pa.

Daktaru kvotėju—Dr; J. Vitkus, Cleveland, Ohio.
Į iždo globėjus—B. Žolinas, Chicago, Ill., ir M. pirdžiu- 

vienė, Collinsville, Ill. -J ; ;
SLA Narių Darbininkų Komitetas,

P. O. Box 18, Station W, Brooklyn, N. Y.

Komunistą Kandidato
Balsai P a d i d ė j o

SALT LAKE CITY. — 
Komunistų Partijos kandi
dato balsai pradiniūose bal
savimuose šiame mieste tris 
kartus padidėjo. Už drau
gę Johnson paduota 2,229. 
balsai. Pereitais rinkimais

PAŠAUKTA MILICIJA SULAUŽYMUI
MAINIERIŲ DARBININKU STREIKO

PITTSBURGH, Pa. — 
Nacionalė Mainierių Unija 
praneša, kad yra įsakymas 
sumobilizuoti miliciją per 24 
valandas suvarymui mai me
rių darbininkų į mainas be 

į jokių laimėjimų, šis įsaky
mas paliečia 30,000 mainie
rių darbininkų, kurie strei
kuoja. Įsakymas yra duo
tas Ęoosevelto ir plieno 
kompanijų. Tai reiškia, 
kad taip buvo nutarta toje 
konferencijoj, kurią laikė 
valdininkai su anglies ir 
plieno baronais.

Žinios jau gauta, kad 107 
ir 167 artilerijos pulkai ga
vo įsakymus dalyvauti strei
ko laužyme. Vadinasi, 
streikieriai, kurie kovoja 
už kąsnį duonos, bus šaudo-

mi ginkluotos armijos tik to
dėl, kad to reikalauja plie
no ir anglies savininkai. *

Roosevelto ir valstijos 
valdžia pasirengus kovai 
prieš mainierius, nes jie ge
rai žino, kad mainieriai ne- > 
priims valdžos instrukcijas, 
kurios reiškia streiklaužia- 
vima.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido pareiškimą, kad 
Rooseveltas yra niekas dau
giau, kaip tik įrankis plieno 
baronų ir paskelbė mainie- 
riąms karą.f Bet mainieriai 
laikosi gerai. Net kapitali
stinė spauda pripažįsta, kad 
mainieriai nepasitenkinę to
kia Roosevelto valdžios po
litika. Mainieriai pasiryžę 
laikytis kovos lauke.

Valstijos Policija 
prieš Streikierius

WASHINGTON, D. C. -r- 
Oficialės valdžios statisti
kos parodo, kad dabartiniu 
laiku yra daugiau streikų, 
negu kad buvo 1921 metais 
tuo pačiu laiku. Statistikos 
paimta iš Darbo Biuro už 
liepos, rugpjūtį, rugsėjį ir 
spalio mėnesius.

Pagal Darbo sekretorės 
panelės Perkins, apskaitlia- 
vimą, tai liepos mėnesį bu
vo 201 streikas, kuriuose da
lyvavo 125,088 , darbininkai. 
O 1921 metais, kuomet bu
vo pakilusi streikų banga,

Tiesa, Baltimorėj ir kitur, fyuvo tik 167 streikai, Su 
kur kriaučių ar kitos sezoninės 102,872 darbininkais’ per tą 
industrijos samdo tuo taikotar- patį laiką '• :
piu, šiek tiek pasamdyta darbi- . ■ , ; t ... • >v; ,<?
ninku. Bęt abelnai imant, dar- , . t 4 
bininkų klasę, tai pęi mažo trp- Pačios suaugusių kuopos turėtų 
pinėlio nepagelbęj’o., .Ypatingai!^ padaryti.
jaunuolių daf yra, kurie pilni I Sukelkim $300.00 del jaun'uo- 
NRA propagandos, prisigėrę iš Tą ^1 menes; l Nacionalis-Jau- 
radio, kapitalistinių laikraščių, i Pu°ūą Komitetas užsilaiko vien, 

‘ j. i į Niekas nempka 
duoklių į j‘o iždą.

ninku. Bęt abelnai imant, dar-

i tai padaryti. .» .. j

gavo 1,200.

Du užmušta Orlaivio ? ; s 4 
Nelaimėje

mokyklų ąrba • “movies ”, tik ūš? aukų

Sąmoningi jaunuoliai yra pa-
Dabartiniu laiku Jaunuolių

į PROVipEN’CE, ii. Ą 
Čia darbininkai sujudo veik
ti prieš linčiuoto jus negrų

siryžę dirbti ir organizuoti jau- Dabartiniu laiku Jaunuolių darbininkų, pasireiškusius 
nuolius. Visą darbą trukdo fi- I Komitetas taipgi varą kampani- daLrtiniū laiku Maryland’ 
nansai. Dabar Nacionalis Lie-; kad ,£avus bent 200 naujų1

;> PARYŽIUS; — Orlaivio 
kelionėje iš Zurich į Pary
žių likosi du žmonės užmuš
ti. Orlaivis r susidaužė, (.to
dėl ir keliauninkai neišliko 
gyvi.. ? :r.

BOSTON, Mass. — Vals
tijos policijai įsakyta sau
goti streiklaužius, trokų šo
ferius, kuomet jų tikri šo
feriai streikuoja; policija 
apginkluota m a š i n i niais 
šautuvais ir radio stotimis, 
kad galėtų prisišaukti dau
giau pagalbos reikalui es
ant f" • ?.'

Trokų šoferiai streikuoja 
už didesnes algas, nes su da- 
bartipęc algą jip pęgąli. ,PM- 
gyventi.

tuvių Jaunuolių Komitetas’ varo 
platų vajų del sukėlimo finan
sų1 del veikimo. Labai svarbu, 
kad kiekvienoj kolonijoj drau
gai surengtų kokį parengimą 
delei naudos jaunuolių komite
to. Visos mūsų organizacijos, 
kaip tai ALDLD, LDSA, LDS 
ar APLA kuopos kartu bendrai 
surengtų tokį parengimą. Kur 
yra jaunuolių kuopos,tai būtinai 
reikia įtraukt) jaunuolių kuo
pą į tą darbą. Kur nėra/ tai

skaitytojų del “Young Work
er.” Tai yra Jaunų Komunistų 
Lygos oficialia organas.
po kopiją kiekvienai1 organiza
cijai yra siuntinėjama, kaipo 
“sampelis.” : Užrašykite savo

valstijoj ir kitur? Darbi- 
ninkai šaukia protesto' ma- 

Dabar , sifrį mitiųgą. 1 1 . '

AIGIPTAS.. — Valdžia
vaikams, drąugai.- Del išbandy- neleidžia apsistoti ^00 žydų,
mo prehumeratąjįtrims mėne
siams kainuoja tik 25 centai.
Siųskįte prenumeratas Nacjona-

tėtui, 46 Ten Eyck St., Brook- j& Jaffa • apielinkėn,; bet te 
lyn, N. Y. 1 » Įnais taip patį eina kovos.'

kurie čia pribtivo ir noVėjo 
. apsistoti. Neturėdami vie

nam Lietuvių Jaunuolių Komi-. žydai, sakonla, vaziuo-

Medvilnės Rinkėjai 
Laimėjo

SAN FRANCISCO. — 
Medvilnės rinkėjai, kurių 
apie 18,000 streikuoja ir ge
rai laikosi, jau pasiekė di
delių laimėjimų po kairio
sios unijos vadovybe. Kom
panijos dabar ‘ darbinin
kams moka po 75c už šim
tą ;svarų, pirmiąus mokėjo 
tik po ,<60c. Pereitais me
tais gavo tik po 50c.

Orlaivių Kelias per 
Atlantiką

WASHINGTON, D. G. — 
Susidarė korporacija, kuri 
mano atidaryti orlaivių ke
lią į Europą per Atlantiką. 
Ši korporacija reikalauja, 
kad jai valdžia paskirtų 30,- 
000,000 dol. tam darbui.

-Del'lėkimo per Atlantiką 
bus padaryta orlaiviams 
penkios stotas vandenine.

i,.'' ] (Taireiškia, kad darbiniu-1 ir v - ią l* • I 
kai šiais metais gaus po 25c | NllSOVC D^Dininką
daugiau, ,negu pereitais me
tais. Bet kompanijos virši
ninkai sakė, kad jie tai duo
da tik todėl, kad sulaikyti 
“komunizmo plėtimąsi”, ta
čiaus atsisakė pripažinti 
uniją. Tuomet darbininkai 
visi pasiliko streiko lauke. 
Dabar jau daug vietų yra, 
kur kompanijos pasirašė su
tartis ir pripažįsta uniją.

Gatvėse Prikalinėjo 
7 Vinių
JERUZOLIMAS. — Ryte, 

kuomet prašvito, sakoma, 
kad šiame “šventame” mies
te rado prikalinėtą vinių 
gatvėse. Manoma, kad tai 
jjądarę, arabai del apsigyni
mo nuo valdžios policijos įjr 
kareivių, i-; t u . < • j 

-f*-<— ........ ................... —-——■

“Dc’ly Workd ” Pasitaikė Didelė Nelaimė
JJEW .YORK. — Komunistų Partijos organui, “Dai

ly Workeriui’\ ištiko nelaimė, kaip1 tik pradėjus spaus-Reikalingų Produktų Į dinti laikraštį, sudužo spausdinamasis presas. Draugas 
C * * D 4*4"* Kelly, kuris dirba prie laikraščio raminimas 1 3(1106 JO likosi neužmuštas §ioje nelaimėje.

Kelly, kuris dirba prie laikraščio spausdinimo, kaip tik

- ( Vienok ši nelaitnę laikraštį nesulaikė.- Spaustuvės ir
Sovietų S^- redakcijos darbininkai dėjo pastangas, kad gauti kiturMASKVA. — ’ 

jungos reikalingų daiktų 
gaminimas per antrą dalį! . __  _ ____ __________
pereito mėnesio gerai padi- stolių. Dabartiniu laiku laikraštis varo Vajų už sukeli- 
dėjo. Audimai jbovelnos ir mą $40,000 palaikymui “Daily Workerio”. Lietuviai dar- 
vilnonių, rėrkalingų darbi-! bininkai dar labai mažai prisidėjo prie šio fondo. Tad, 
ninkams audeklų, padidėjo j draugai,’dabar ląįkas pagelbėti, anglų kalbą einančiam 
net iki 10 nuoš.? i I laikraščiui. Į fondą iki šiol sukeltai tik $17,069.06.

spausdinamą presą ir išleido laikraštį, nors ir suvėlintai.
Tačiaus Ši nelaimė padarė dar daugiau laikraščiui nuo-

už Kritikavimą NRA
NEWPORT, Tenn. — Čia 

veikia fašistine tvarka. Vie
nas New Yorko jaunas dar
bininkas tik už tai, kad jisai 
pakritikavo NRA, tapo nu
šautas. Tai reiškia, kad 
NRA įveda ne tik vergiją, 
bet ir lineiavimo sistemą.

Gautos

Litvinovas Bus Ame
rikoj tik Viena Savaitę
PARYŽIUS.

žinios, kari Litvinovas neva
žiuos vokiečių laivu į Ame
riką. Sakoma, kad jisai iš
važiuos Amerikon šiandien, 
trečiadienį, ant Berengaria 
arba'Champlai laivu. Ame
rikoj, sakoma, Litvinovas 
bus tik vieną savaitę.

Drg. Eagan Paleistas
PITTSBURGH, Pa. — 

Draugas Jim Eagan, plieno 
darbininkų vadas, buvęs ar
eštuotas dar kovo 4 dieną, 
kuomet padaryta puolimas 
ant darbininkų demonstraci
jos, likosi paleistas po kau 
cija. Kauciją padėjo Tarp
tautinė Darbininkų Apsigy
nimo organizacija. Jo kau
cija yra 5,000 dol.

Paleistas draugas vėl dir
ba, kad suorganizuoti tikrą 
darbininkų uniją. ;
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Argentinoj, Brazilijoj, Urugua- 
juj, Franci jo j ir Sovietų Sąjun
goj. Bet daugiausiai yra kuo
pų Jungtinėse Valstijose ir Ka-1 
nadoj. Veik kiekviename mies- j 
(n Iznv iiV WO ’ 1 ikf 11 VI 11 diirlll- 'te, kur tik yra lietuvių darbi
ninkų, ten gyvuoja ir-mūsų 
kuopa. Dideliuose 'miestuose 
mes turime net po kelias Ruo-

• ’ ' i ) I ■ f ! ; 1pas. r . . . . .
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Jau ilgokas laikas, kaip New Mexictf valstijoj tęsiasi 
angliakasių streikas, kuriam vadovauja revoliucinė Nacį- 

. onalė Mąinierių Unija. Kadangi sulaužyti streiką pačios 
kompanijos su sayo mušeikomis įr streiklaužiais nebepa
jėgia, tai uolian darban stojo, visa valstijos Valstybinė 
mašina: milicija, policija ir* teismai. <

Šipmis dienomis Gallup^ N; Mą tapo .pašauti du bjacio- 
nalėį Mainierlų Unijos pikietuotojai; septyni areštuoti ir 
įgrūsti militarinės stovyklos kalėjimam

P,peš-keletą dienų buvo suareštuotas Bedarbių. Tarybų 
naci&nalis sekretorius, Herbert Benjamin, kuris apie tą 
laik'4 ten lankėsi ir pasakė streikieriams prakalbą. Ben
jaminą teisė karinis teismas ir jis, be niekur nieko, pa
smerktas metams laiko kalėjiman!

Taip jau pasmerkti kalėjiman Robert Roberts, strei- 
kierių vadas, ir TDA organizatorius* George Kaplan. •;

Šitie tai tiktai keli pavyzdžiai iš daugelio to, kas dabar 
dedgąi New Mexicoj. Šitie įvykiai, beje, labai puikiai 
vaizduoja pačią N RA* ir visą Roosevelto Naują Dalybą 
(N&& Deal). Kuomet nepakęsdami sunkių sąlygų, dar
bininkai išeina kovon, valdžia tuojaus atsistoja griežtai 
pusįoje kapitalistų ir naudoja visas įmones sutriuškipimui 
darbininkų kovingumo. ' : ‘

beveizint teroro, kaip sako “Daily Workeris,” vistiek 
jdariK’ninkai laikosi kovos lauke ir jau laimėjo visą%ilę 
reikalavimų, štai Diamond Coal kompanija turėjo išpil- 
dytjį:f3 iš 15 streikierių pristatytų reikalavimų.

Nežiūrint, kaip žiauriai buržuazija terorizuos, jinai* 
švinu ir kalėjimais nepajėgs darbininkų išmaitinti ir,ne
gales jų nuraminti. Siųsdama geriaušius streikierių ko
votojus į kalėjimus, jinai tuo pačiu laiku vis labiau atida- 
rys(,'Xlarbininkams akis, piarddydama tikrą veidą visos 
kapitalistinės sistemos! ; , . t . • ; j v i :

; jgį I ? < .-c* - A- >.. * , < - . ;
AJtlti-Imperialistinė Lyga, kovojanti už pavergtųjų tau

tų Ižiisvę, siunčia į Kubą savo delegaciją pasveikinti to 
kra&o revoliucinį proletariatą, vedantį' kovą prieš savo 
krąąto išnaudotojus ir Jungtinių Valstijų imperializmą. 
Dejęgacijoj įeina Harry Gannes, atstovaująs pačią Lygą, 
Ge&'ge Powers, revoliucinės Metalistų Industrinės Uni- 
jęs’atstovas ir Henry Shepard, atstovas nuo Darbo Uni
jų -Vienybės Tarybos. Delegacija išplauks lapkričio 9 

> dieną. Nuo Amerikos studentų delegatas jau randasi 
Kuboje. ’

šitos delegacijos misija svarbi. Jos vizitą suartins 
abiejų kraštų darbininkus ir padrąsins Kubos proleta
riat smarkiau kovoti prieš J. V. bankininkus, kurie ban
do užsmaugti Kubos revoliuciją.

Tffib, žinoma, tiktai tenkintis negalima. Reikia plačiau 
darbuotis čia pat Amerikoje, kad galėjus išjudinti juo 
plaįęsnes mases darbo žmonių į kovą už Kubos laisvę, 
už ‘.ifcisę Kubos darbo žmonėms savo reikalus susitvar-

Šiuo tarpu Kubos vandenyse randasi Jungtinių Vals- 
tijų^šarvuotlaivių, kurie grūmoja intervencija, jei tiktai 
Kuįps darbo žmonės išdrįstų imti į savo rankas krašto 
valdžią. Anti-Imperialistinė Lyga, todėl, nutarė mobi-

laivių iš Kubos vandenų.
Sekantį sekmadienį New Yorke darbininkai pradės 

rinUti parašus ant peticijų, reikalaujant, kad Mr. Ro’o- 
sevęlt ištrauktų iš Kubos vandenų Amerikos laivus, • Ši-1 
tarti? darbui kviečiami ne tiktai partįjįėcįaį, <bet įkiekyją- 
nasįiiiasinių organizacijų narys ir šiaip sąmoningas day- 
bin&kas. ’ ; ‘J / ', ’ ‘

ĮDOMUMAI
Argumentas Devintas

Tūli mums primeta? “Laisvė” (sako jie) per
daug rašo apie Sovietų. Sąjungą.. Ar teisingas šis 
primetimas? Ne! ; Neperdaug mes rašome apie 
Sovietų Sąjungą. Tik karts nuo karto paduoda
me straipsnių, dažnai apysakų iš tos šalies gyveni
mo ir, žinoma, beveik kasdien po vięną-kitą žinią. 
Tai darome todėl, kad—

1. Sovietų Sąjunga yra darbininkų valdoma ša
lis, naujas pasaulis, darbininkiškas pasaulis, kuria
me statoma nauja santvarka, nauja visuomene,— 
socialistinė . visuomenė. AMes puikiai žinome,. kad 
kiekvienam protaujančiam darbininkui ir šiaip pi
liečiui Idbai svarbu žinoti, kas dedasi toje;šalyje, 
tame naujam pasaulyj. Todėl mes paduodame iš 
ten. apsčiai žinių. Tegul kiekvienas mūsų sįiįtyto- 
jas esti visapusiausiai supažindintas su tuo, kas 
dedas 'Sovietų Sąjungoj.. %

* * ’ • * * v■ I i f

2; “Laisvė” ima žinias apie Sovietų Sąjungą iš 
kelių šaltinių. Ji turį sayo korespondentus ten-ben- ' 
dradarbiųš.' Ji gapną iš Sovietų Sąjungos eilę laik
raščių, iš kurių išverčiame dažnai straipsnių ąr- 
ba jų sutraukas pateikiame. Ji naudojasi dažnai 
tiesioginėm kablegraipom išx Sovietų Sąjungos, 
siunčiamom' mūsų angliškam dienraščiui “Daily 
Workeriui” ir buržuaziniam laikraščiam.’

3. Kiekvienas pasisekimas Sovietų Sąjungos so
cialistinėj kūryboj reiškia artinimą viso pasaulio 
darbininkų klasės išsilaisvinimo valandos. Štai, 
kodėl taip kiekvienas darbininkas domisi Sovietų 
Sąjunga ir kodėl mūsų dienraštis, kaipo uolus rė
mėjas pasaulio proletariato kovų už nuvertimą iš
naudojimo sistemos ir įsteigimą socializmo, taip 
rūpinasi paduoti teisingas žinias apie Sovietų Są
jungą! ...i r .' >

Tatai reikia išaiškinti darbininkams, raginant ! 
juos užsisakyti mūsų dienraštį! ■.

Tolimuose Rytuose yra 
špecialė Raudonoji Armiją,, 
kuri buvo organizuota11929 
metais, ir Kuri'1 pamokino' 
(jhinijos generolus. Dabar 
ta' armija yra daug dau
giau sutvirtėjus. "Sovietų 
Sąjunga ‘turi gerai mecha
nizuotas armijos • dalis ir

: 1 Sovietų Sąjungoje trauki
nių priki’ovimas jau pasie
kė 58,094 vagonus į dieną. 
Tai labai'dideliu atsiekimaš. 
Žiemos metu bus gamtinių 
kliuęių palaikymui tokio 
prikrovimo ir traukinių ko
munikacijos, beį „Sovietų 
Sąjungos valdžia vis dau-|**“jv'v— 7.....
giau mechanizuoja kelių nu-įvirtą orlaivyną, kuris mo- 
valymą. " I kės ginti darbininkų ir val-

' stiečių šalį.

Iš Londono, “Times” ko
respondentas rašo, kad Ja
ponija turi kelis gelžkelius 
Mandžurijoje prieš Sovietų 
Sąjungą ir dar porą veda 
naujų. Ji rengiasi atkirsti 
Primorijos provinciją su i 
prieplauka Vladivostoku ir

Caristinė Rusija* 1913 
metais, pagamino aukso^už 
$26,507,000. Gi Sovietų Są
junga jau pagamina už 
$40,000,000 arba arti-, tiek, 
kiek jo pagaminama į me- 

I tus Jungtinėse Valstijose, 
užgrobti Sibirą iki Baikalo Sovietų Sąjungos aukso fi- 
ežero. ' Karas prieš Sovie- nansiniai rezervai siekia 
tus turi prasidėti arba pa- 1,250,000,000 aukso rublių, 
vasarį, 1934, arba nevėliaus 
1935 metų. Japonija yra tik 
vienos dienos vandeniu ke

lizudti J. V. mases kovai už ištraukimą “mūsų” šarvuot- lionėje nuo Mandžurijos ir 
jai lengva pristatyti armiją.

Sovietų Sąjunga Sibire 
turi tik vieną gelžkelį ir tas 
daūgelyje vietų yra tik 
vienų <begių. . Bet Sovietų 
Sąjungos armijos pristaty
mas rymo ne vien aįnt to 
gęlžkelio,f tap bus panaudo
tos ir kitos priemonės. So, 
vietų Sąjunga nenori karo, 
bet ji neduos nei vieno colio' 
savo žemės, n'eleis imperia
listams ardyti darbininkų 
gyvenamius užgrobti fabri
kus ir mindžioti sovietinių 
ir kolchozų žemęs ūkius.

J*’* ‘*
Šiemet J. V. darbininkam lapkričio menesio septintoji 

bušįsvarbi dviem atžvilgiais: tai 16-kametinių Rusų pro^ 
letalinės revoliucijos sttkaktuviąj diena ir čia* Amerikoje, 
datfgelyj miestų—municipalinių rinkimų laikas.

Stelei tos priežasties, daugelyj vietų paminėjimas pro
letarinės revoliucijos .sukaktuvių bus atkelta į lapkričio 
5 dieną, sekmadienį. Panašiai pav. bus New Yorke ir 
Brįėklyne. Sekmadienį įvyks net du masiniai mitingai: 
Nc^r Yorke Bronxo Coliseume, o Brooklyne-—Arcadia 
HaJL Panašiai, veikiausiai, bus ir kituose miestuose.

IŠ kitos pusės tas'dedk didesnių ant kiekvieno sąmonin
go ’ darbininko pareigų.: daugiau darbuotis mūsėse, ■ dau
giau veikti, kad sumobilizavūs kuo daugiau darbininkų

Dideli Laimėjimai
T r a n s p o r t acijoj

> ' X 1 * ’ '
h MASKVA. — Speciale te
legrama praneša, kad Sovie- 
tą Sąjungos transpedtacija 
žymiai pagerėjo pereitą sa
vaitę. Per savaitę užkrau
ta 58,094 vagonai. Ta skait
linė labai arti siekiamo pla- 
110. . : ,r .

, >‘Iki šiol Sovietų perveži
mas (fransportacija) buvo 
pasilikęs, taip sakant, nesu
spėjo feiti sykiu’ su kitomis 
pramonės šakomis.

balsuoti už Komunistų Partijoj kandidatus ir, apskritai, 
kad įtraukus daugiam masių į* mūsų organizacijas, į Ko- 
mtmistų Partiją ypatingai. , ‘ .

Laiko pasiliko ^nedaug. Ruoškimės iš pie ties, platinda
mi lapelius, šaukdami darbininkus į masinius . mitingus, 
skleisdami propagandą ir proletarinę apsvietą tarpe mi- 
lionų atsilikusių klasinė j sąmonėj proletarų!

•L... -i ‘įMilionai Nematomam 
“Pasaulyj”

Atėjus vdsarai, gamta 
prisipildo milįonais įvai
riausių gyvių: įvairiausių, 
rūšių musių, vabzdžių, Jkir- 
ųiinų, peteliškių, šliaužiu, 
didelių ir vos akiu įžiūrimų 
mažyčių gyvūnėlių. Van
denyje tas pat: tūkstan
čiai įvairiausių “sutvėri
mėlių” nardo, plaukioja, 
plūduriuoja, ypač nešva
resniam vandenyj. Žmogus 
jųos. įnąto! ir gali .apeijUqpt. 
Bet yra 5 milionai1 gfyvių, 
kurių ■ ^mbgUs j ’ 'nepajėgią 
įmatyt . savo gamtos do-* 
vanotomis akimis. Tik iš
radus mikroskopiškus stik
lus, kurie daiktus padidina 
iki keliolika tūkstančių kar
tų didesniais; žmogus nusi
stebėjo, pamatęs nematomą 
“pasaulį”. Pasisėmęs lašą 
vandens kur iš balos, ir pa
dėjęs po stipriai padidinan
čiu mikroskopu, žmogus pa
mato tūkstančius gyvūnėlių 
judant vandenyje, skraidant 
.šen ir ten. Jie yra viso
kiausių formų: panašūs į 
ungurius (žuvis), į. papras
tas kirmėlaites, kiti blakes 
formos, treti tarakono ir tt.
žmogus Suvalgo^ Milionus 

Bakterijų
Kad žmogus galėtų pama

tyt tiek, kiek pamato su mi
kroskopo pagelba, jis ne 
kartą, .paėmęs kokio nors 
maisto į rankas ir nešant į 
burną, pamatytų, kas yra 
ant. ,to šmotelio valgomo 
daikto, mestų jį kuo, toliau
sia ir skubėtų rankas maz
goti; Kaip vandenyj i yra 
milion’ai nematomų gyvių, 
taip ir ant kiekvieno daikto, 
ypač ant maisto. Obuolys, 
grūšia, mėsa, sūrią,—vis
kas aplipęs, gyvais daikte
liais ; knibždėte knibžda 
įvairiausios išvaizdos neį
matomi gyvūnėliai. Jie 
maitinasi ir gyvena ant to 
paties daikto, kuriuo ir 
žmogus maitinasi. Žmogus, 
valgydamas, suvalgo tų gy
vų daiktelių milionus. ,

Ne Visi Tie Gyvūnėliai
, Kenkia žmogui

Kaip tarpa mums įmato
mų gyvūnėlių, kuriais mai
tinasi paukščiai, varlės, 
driežai, žuvys ir t. t., yra 
kenksmingų gyvybei jį naur 
do j an tiems maistui, taip ir 
tarpe nematomų yra viso
kių—kenksmingų ir nekenk
smingų žmogaus sveikatai. 
Jie vadinami bakterijomis, 
mikrobais, gemalais ir tt. 
Pavojingi1 žmogaus sveika
tai gyvūnėliai vadinami li
gos perai, ligų bakterijomis 
ir kitaip.,, Juos mokslas jau 
pajėgė pažint ir atskirt;ne
kuriu ligų bakterijas nuo 
gerųjų. Naikinimui kenks- 
mihgų neįmatomų 1 gyvių- 
bakterijų,- chemikai bando 
surast nuodus, kad, juos ga
lima būtų naikint,, kuomet 
jie, patekę žmogaus kūnan 
su maistu ak kitaip, milio- 
nais veisiasi ir žmogų pada-’ 
ro ligotu arba het užmuša. 
Žmogus veda .nuolatinę ko
vą su neįmatomais pažais 
gyviais ąavę^ apgynimui." 
Bet dar ne nuo visų tų bak
terijų mokslas iki šiol tepa
jėgė apsigiht.

(Pabaiga bus)

Dabar yra vajus už naujus | organizacijos išleistas knygas, 
skaitytojus mūsų dienraščiams bet ir žurnalą--“šVIEŠĄ”. 
‘Laisvei” ir “Vilniai’' ir naujus 
liarius į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ją. Arba kaip paprastai vadi
na*—ALDLD.

I^ąs yra ALDLD? Tai yra 
lietuvių darbininkų klasinė, kul
tūrinė apšvietos Draugija, ši 
organizacija savo pradžią turi 
nuo 1915 metų. Ji per savo 
gyvavimą išleido jau <37 knygas 
skirtipgais vardais. Ji išleido 
“Karę Kq Delei?”, 
1919. Metais”, 
p'ęs Sistema”, K. {Markso dvi! 
khygas-r-r“18-to Byųmarjo” ir 
“Piliečių Karas Francijoje”, 
“Social-demokratijos žlugimas 
Vokietijoj’*, “Komunizmo A7B- 
C”, “Istorinis Materiąlizmas”, 
“Švyturys,” ‘“Komunizmas' ir 
Kr i kščionybė”, “Darbininko 
Sveikata”, “Istorija Klasių Ko
vos Amerikoje”, '“Rusijos Is
torija”) “Leninas Jo Čyvenimas 
ir Darbai”, “Pasaulio Stebuk
lai”, (“Caro Kalėjimuose”, 
“Aliejus'’-’/ “Politinės Ekonomi
jos Pamatai”, ‘T 
tomus; “Bedarbė ir Visuotinas į 
Kapitalizmo Krizis”, “Spalis iri 
Kitos Apysakos”, “Sovietų Są-! 
junga Penkioliktais Metąjs” 
visą eilę kitų knygų ir 
rų. Amerikos Lietuvių J' 
ninku Literatūros Draugi 
tikras klasinis darbinim. t __ , 
darbininkių švietėjas. Mūsjj i , . , ; . •
organizacija turi virš1 &00 lkuo-1P"lklte’ kad

. . . . ‘I Vlancvfn A l Jpų ir į jas. orgamzuoti^fdftrDi 
įlinkų ir darbipinkių dpie 5;000.

ir 
žurnalas iš pradžios eis kartą 
į tris mėnesius, O paskui bus 
leidžiamas tankiau. Pirmas nu
meris išeis pabaigoje gruodžio 
mėnesio už sausį, 1934 metų, 
žurnalo prenumeratos . kaina 
pašaliniams bus"$1.00, iš pra
džios, o kėliau ir ;daugiau. Tai
gi jau vien tik dęj žurnalo ga
vimo apsimoka priklausyti prie, 
ALDLD , organizacijos, o bus 
leidžiamos knygos, • brošiūros ir 

Rusija • tą viską nariai gaus veltui.
Markso Teori- • ALDLD ir Jaunimas

ALDLD yra ne vien suaugu
sių organizacija bet ir darbi
ninkiško jaunimų. Prie mūsų 
organizacijos priguli apie; *300 
jaunuolių vaikinų ir merginų. ’ 

Kokias knygas jie gauna? 
čia gilinusiam jaunimui leng
viau skaityti anglų kalboje, tai 
mes ir duodame, jiems anglų ■ 
kalboje khygas. Už 1933 me
tus jaunuoliai gauna nemažiau 
$3.00 vertės angių kalboje kny
gų. Mes turime tris setus ir 

. jaunuo- 
. I hams skirtingus, taip, kad jie 

įgauna visi kitokias knygas, sa- 
j vo tarpe pasidalina skaitydami 

, ir kiekvienas perskaito $9.00 
vertės knygų.

j Tėvai darbininkai, atminkite, 
; kąip jums sunku buvo įgauti 
i klasinis supratimas. Pasirū- 

į vaikai pri- 
į_ j klausytų prie ALDLD ir gautų 

anglų kalboje darbininkiškas ‘ 
Mūsų organizacija 'turi kumpas knygas-mokslinių raštų ir tini

Lengva Prigulėti
Prie ALDLD gali prigulėti 

kiekvienas sąžiningas darbiniu-, 
kas, darbininkė ir darbininkų 
pritarėjas. Įstojimo yra tik 10 
centų. Metinė duoklė $1.50 
(doleris ir 50 centų). Jeigu 
vienas iš šeimynos priguli ir 
moka pilną duoklę—$1.50; tai 
kiti šeimynos nariai gali prigu
lėti mokant tik po 10 ‘ centų į 
metus ir turi visas nario teises, 
apart knygų gavimo.

Jeigu narys nedirba arba ser
ga, negali pasimokėti savo na
rines duokles, tai jis į pietus 
laiko moka tik 10 centų ir gau
na knygas. Kitą duoklių dalį 
užsimoka \tada, kada jis gauna 
darbo, tai yra, kada jis arba ji 
išgali.

Daugelis draugų klausia: ar
tą privilegiją turi- tik seni na- | < 
riai, ai' ir naujai stojanti? Jei
gu bedarbis nori įstoti į ALD- York 
LD, tai jis moka 10 centų įsto
jimo ir 10 centų ‘ duoklių, viso 
—20 centų ir gauna nario kny
gas. , ir teisęs.
tai tada galės damokėti likusią 
nario duoklę.

karnų apysakų, kad jie būtų 
įtraukti į klasių kovas už jūsų 
ir jų pačių reikalus!*

Stok į ALDLD Daba/r
Daugelis -darbininkų ketina • 

įstoti į ALDLD, bet vis ant to
liau atidėlioja. Tai yra blogas 
žygis. ALDLD ne.vien leidžią, 
knyįgas ir leis žurnalą, bet ,kas 
.metai surengia šimtus prakalbų, 
paskaitų, balių, vakarėlių, išva
žiavimų ir kitokių parengimų, 
Mūsų organizacija retnia strei- 
kierius jų kovose. Gelbėja dar
bininkų klasės politiniam judė- ; 
jimui ir tt. ALDLD yra jūsų, 
darbininkai, - organizacija. Kiek
vieno ir kiekvienos pareiga sto
ti į šavo draugų ir draugių . 
apšvietos, kultūros ir už jūsų 
reikalus kovos organizacija. Jei
gu pas jus nėra ALDLD kuo
pos, ar težinote, kur laiko su
sirinkimus, tai išpildykite že
miau paduotą blankutę ir siųs
kite į centrą. 
’ Vardas .........
Gatvė .s..........
Miestas ....... 
Valstija ....... 
Kiek siunčiate $

Siųskite sekamu antrašu: 
D: M. šoMhskas, 
46 Ten .Eyck St., Brooklyn,

Bostono Darbininkai Gausiai 
Kada jis dirbs, ! Parėmė “Daily Workerj”
Jeigu bedarbis Į . ' ' ' . ' ”

yra taip blogoje padėtyje, kad ‘ BOSTON, Mass. —- Čia ne- 
' senai atsibuvo ^Dudley Ope-

- - --į’i ra House)- masinis t mitingas
VDaily Workerio” vajaus nau
dai. Kalbėjo Earl Browder*, 
generalis. sekretorius Kom. 
Partijos. Tai buvo entuzias
tiškas mitingas, kokio Bostone 
dar nesą buvę

jis negali sumokėti 20 centų, 
tai tada tą padaro kuopos dir
bantis narys, žjpęma savo liuo
ba valia, jeigu jis nofi, arbą 
už bedarbį į centrą sumoka kuo
pa iš . savo iždo.

Knygos ir ŽurMas 1
Iki šiolei ALDLD leido kny

gas ir brošiūras. Kiekvienas 
ąaryg" įmokėdamas $1.50 į me
tus duoklių, -grąžon už tuos pi
nigus gaudavo' veltui visas 
ALDLD išleistas knygas, kurių 
metinė vertė siekdavo iki $4.00.

Dabar ALBLD leis ne tik 
knygas, brošiūras, bet leis la
bai gerą žurnalą “ŠVIESA”, 
kuris turės 64 puslapių, talpins 
savyje daug eilių, gražių ir nau
dingų ^apysakų,, vaizdelių,- poli
tinių r raštų iš viso pasaulio ir 
turės darbininkių skyrių. ALDL 
Draugijos nariai gaus ne vien

dar nesą buvę. Susirinkusieji 
sudėjo “Daily WorkeriQi” virš. 
200 dolerių. ,Tai gausi pa
rama iš vieno susirinkięno. ' •

Ir lietuviai darbininkai bile 
progai pasitaikius, neturėtų 
užmiršti šio Amerikos darbi
ninkų klasei taip svarbaus 
dienraščio, — parinkti aukų 
kur tik galima, kiekvienam su-i 
ėjime, kiekvienam parengime.

Hamburg. <— Graf Zeppe
lin, kuris dabar yra kelyje į 
Europą, jau randasi tik 710 
mylių nuo A; kanalo, ’
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KRISTAUS PROTĖVIAI IR SIU DIENŲ 
- ‘ VEIDMAINIAI. ’

(Pabaiga)
pusės, žydų valdan-
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vikas ir M. Urba ; po 25 čen- svetainėje, 36 'N. 7th Sf. Bra- Shadow,lapd Orkestrą. įžan-
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iSSSR. Jie jau 'senai būtų ją- 
užpuolę j ir pryplukdė ;viąą pą- 
satilį kianįibse kraujo, |0i ne 
darbininkų masiniai išstoji
mai, demonstracijos prieš tai, 
vadovybėje komuhištų. Keno 
.gi kraujas ir vėl labiausiai 
lietusi? Darbo žmonių klasės1 ti razbaininkai. 
—jau 1ą žinome visi. Ir gi už 
ką? Už palaikymą išnaudoto
jų—engėjų ant savo sprando! 
Todėl visokių -sriovių bei ra
sių darbo žmonės, tur budėti. 
Ir prieš kiekvieną imperialis
tic pasimojimą sukelti karą, 
užpulti Sovietų Sąjungą, ma
siniai, bendru frontu kuo- 
griežčiausiai kovoti.

Imperialistiniai karai 
priedanga “dievo valios” reiš-

mąsiniai organizuotis visokių 
sriovių darbininkams ir bend
ru frontu, po teisinga vadovy
be (Kompartijos), griežtai 
kovoti už pagerinimą būvio ir 
visišką pasiliuosavimą iš po 
alginės vergijos. Bet deja, 
dar didžiumos darbininkų 
protas apnuodintas religiniais 
monais ir patriotiškumu. To
dėl jie nesupranta ir neišdrįsta

1 išstot prieš tą neteisybę, kas 
juos kankina! čia kunigai 
pirmutiniai pribūna ir varguo
lius ramina. Girdi, “neškite 
kantriai tą vargų kryžių, peš 
tai dievas uždėjo, idant po 
mirčiai turėtumėt gausų atly
ginimą.”

Net ir už dabartinę ekbno-i 
mijos bei finansų anarchiją! 
suverčia kaltes ant “dievo”, 
būk tai jis užleido ant žmonių 
tą kortinę, todėl, kad jau daug 
yra nebijančių dievo. Jau ne
teik nei aiškinti, tikintieji lan
ko bažnyčias ir gana prisiklau
so tokų nesąmonių.

Tuo patim tarpu net ir ku- 
, nigų mulkinami darbininkai 
jau mato ir supranta, jog šie 
sunkmečiai-badmečiai yra to
dėl, kad visokių produktų yra 
perdaug, kad kapitalistai su 
naujų išradimų mašinerija ir 
pašėlusio skubinimo sistema 
išmetė darbininkus gatvėn. 
Visi aiškiai matom, jog paly
ginant tik saujalė turčių, su
sigrobę viską 'į savo rankas, 
neduoda visuomenei naudoti. 
—tačiaus tūlus produktus net 
sunaikina, idant palaikyt aug- 
štas kainas. Tas ir sudaro, 
tuos vargus, tą pragaištingą 
padėtį darbo žmonėms! Iš
naudotojai, sakydami, kad tą 
daro dievas, kad jo reikia 
melsti, idant sugrąžintų geres
nius laikus, jie *begėdiškai 
veidmainiauja ir 
čiojasi iš vargdienių!

Tačiaus bjauriausios veid
mainystės dvasiškijos ir visos 
išnaudotojų klasės, tai karų nuolių judėjimą, ir tas problę-, 
klausime: jie skelbia neva imas, kurias reikia išspręsti, 
dievo prisakymą, “neužmušk”; I kad būtų galima pradėti or- 
___________ ____  j rėkia, g'aniž’atyvį darbą. Nutarta, 

Daug visokių dalykų galima; bliauja, šaukdami: “nuo paviet- kad laikytų Spartakiados At-

Iš kitos
čioji klasė su dvasiškija skel- 

^ bė 10 "‘dievo” prisakymų, kai
po doros obalsius. Bet kaip 
viršuj matėm, jie patys jų nei 
vieną nepildė. Vienok tų lai
kų dar puslaukinius žmones 
buvo labai lengva apgaudinė
ti—^užteko tik paskelbti, kad 
karalius ar koks dvasiškis per! 
sapną su dievu kalbėjęs, buvo 

( pripažinta už tikrumą.
Šių Dienų Veidmainiai

• Protaujanti žmonės nesiste
bi, kad žydų patrijarkų lai
kuose taip elgėsi, kaip biblija 
parodo, nes jie buvo necivili
zuoti, dar puslaukiniai. Jie 
vadavos dar laukinių savo pra
bočių , užsilikusiomls svajonių 
ir sapnų pasekmėmis — “die-

’vu.” Neturėjo anei mažiausio 
supratimo apie gamtos veik
mę bei ios apsireiškimus.

Bet labai yra stebėtina, kad 
naujo metskaitliaus jau net 
20-me šimtmetyj, kuomet žmo-( 
nija pažengus" jau ant tokio 
augšto laipsnio civilizacijos;

> kada mokslas jau taip plačiai 
atidengęs gamtos paslaptis, ką 
kiekvienas sveiko proto žmo
gus aiškiai mato, ką jau negal 
nematyt nei labiausia apjakę 
dvasiškiai-kunigai; kada žino
jimo mokslas, taip sakant ste
buklus tveria*: žemės kamuo
lys visaip apkeliauta, išmie- 
ruota iki vienai ketvirtainei 
myliai—paąal tai apskaitliuo- 
ta ir jos svoris; . be mūsų 
žemės erdvėse yra nesuskai
tytos daugybės planetų ir ko
metų,—tai ką verti biblijos žo
džiai: “tik dangus ir žemė?”

Mokslinčiai kasinėdami že
mės klotus, randa suakmenė
jusius žmones, katastrofiškai 
palaidotus, ką parodo pagal 
periodiškų klotų senumą, kad 
tie žmonės gyveno desėtkai ir 
šimtai tūkstančių metų atgal, 
žinojimo mokslas pasako die-? 
nomis ir savaitėmis iš anksto, 
kada saulė ar mėnulis užtems.’; bažnyčiose susirinkę

po

kia tokį pat. -bjaurumą, ką už
mušt nekaltą. žmogų ir savo 
kaltę suverst ant toi, kurio ne
galima surasti nubaudimui. 
Lygiai taip elgėsi puslauki
niai “kristaus” protėviai, taip 
elgiasi ir šių dienų legalizuo- 

Bjauriausios 
neteisybės, pridengtos “šven
tenybėmis,” patriotizmu, kapi
talistiniam pasaulyj dar vieš
patauja.

Bet jau netoli tas laikas, 
kuomet užviešpataus Socia
listinis Pasaulis, kuris šuo
liais budavojama po Raudoną
ja Vėliava! Tas tai nušluos 
tas neteisybes su jų visais 
bjaurumais nuo žemės veido.

i A- Arbačauskas.

tus—C. Straukas, A. Cipliaus- sidės 7:30 vai. vAkare. 
kiėnė, drg. • žukąuskienė, J.
Stasevičius, K. Judickas, S. 
Urba, V. J. Stankus ir B. E.
S e n k evifienė. Smulkesniais 
surinkta $3.65.

Tai puiki paspirtis Kompar
tijai, nes yra užsibrėžta turė
ti šį rudenį visą eilę masinių 
mitingų, “open forums” ir tt.

Rengėjai taria širdingą ačiū 
Dr. KaškiauČiui už draugišką 
patarnavimą ir nuoširdumą, 
taipogi visiems aukavusiems ir 
atsilankiusiems į šias prakal
bas.

Prakalbose Buvęs.

ga tik *25 (centai. 1' . * > '
1 Pelnas skiriamas parėmimuiEaston ir apielinkės darbi-1 • 

ninkai yra kviečiami atšilau- darbininkiško judėjimo ir Žo- 
kyti į šiuos šokius apsirengę; munisty partijos.
kuo paprasčiausiai, nes bus 
duodamos dovanos už pras
čiausius <ir navatniausius dra
bužius, kurie atvaizduotų p. 
Roosevelto “prosperity.” Įsi- 
tėmykite! Ne už puošnius dra
bužius bei šilkus bus dovanos 
duodamos, bet už < 
kesnį atvaizdą > darbininko-be-. 
darbio padėties šioje šalyje. 
Bus dovanos vyrams ir mote
ries. Taipogi bus skanių val
gių ir gėrimų. Šokiams—

Napraleiskite viena iš linksi 
miausių vakarų!,

Iki Pasimatymui.

Washington, D. C. — Pie-
originališ- no kompanijos ir agrikultū-

ros sekretorius; pasirašė su
tartį. Ta sutartis paliečia 
Naujosios Anglijos - pieno 
gamintojus.

60 JAUNUOLIU IR SUAUGUSIU PASIŽADĖJO
BŪDAVOT! JAUNUOLIU ORGANIZACIJAS

' i • I i ' ■ ' ; I* • wnvyiond T?

SHENANDOAH, Pa.,—Per-1 jaunuolių judėjimas dar plės- 
eitą sekmadienį sušauktoj jau- tusi ir pasiektų tuos jaunuo- 
nuolių ir suaugusių konferen
cijoj šiame mieste dalyvavo 
šešiasdešimtys suaugusių ir 
jaunuolių, kurie prisižadėjo 
budavoti Lietuvių Jaunuolių 
organizacijas, ypatingai LDS 
jaunuolių kuopas. Konferen- 
cija buvo delei pasitarimo 
apie plėtimą jaunuolių darbi
ninkų "ir studentų veikimo po 
vadovyste Nacionalio Lietuvių 
Jaunuolių Komiteto, kurioje 
dalyvavo ir Jaunuolių Komi
teto sekretorius, drg. J. Ur
monas ir drg. Cl. Strauss/ 
kurie dabar važinėja po kietų
jų anglių sritį, organizuodami 
jaunuolių .judėjimą ir rapor
tuodami apie pasaulinį 
nuolių kongresą 
fašizmą. L

Nors per visą 
k y ta tik maži 
įvairiose kolonijose, bet kon
ferenciją . (ai pilnai buvo pa
tenkinanti. Priimta svarbi re
zoliucija, nurodant kelią, kaip 

bjauriai ty- i organizubfi jaunuolių judėji- 
' mą. Įvairūs draugai ir- drau
gės, jaunuoliai; ir > suaugusieji, 
ėmė balsą ir>i diskusavo, • jau-

liūs, kurių dar nepasiekė.

Drg. Strauss Užprašytas Kai 
bėti Central High Schoolėj, 

Scrantone

Club” Central 
už- 

Strauss, 
Na-

jau, 
prieš karą ir

savaitę atlai- 
susirinkimai

\ĮDOMOS šokiai 
N ■ , •

Sukatoje, 4 d. lapkričio, 
darbininkiškos organizacijos 
įrengia labai įdomius šokius 

t Dancė.” šokiai 
rengiami Easton Baking' Co.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA '
I Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
| prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. Ml KISHON, Aptiekorius Savininkas 
j: 8701 JOS CA1UPAŲ, AVĖ., ... ( . ■ , DETROIT, MICH.

SCRANTON, Pa. — čionai 
“Social Science 
High Schoolėj pasiuntė 
kvietimą, kad drg.
jaunuolis delegatas nuo 
cionalio Lietuvių Jaunuolių 
judėjimo, jiems kalbėtų. Drg. 
Strauss išduos jiems raportą 
iš pasaulinio jaunuolių ’ kon
greso prieš karą ir fašizmą.

Drg. Strauss jiems kalbėjo 
lapkričio.d.

Rep.

EASTON, PA.

rėš, bado, vainos ir ugnies, iš- | lėtų Turnamentą 
gelbėk mus viešpatie.” 
ma, jog vaina (karas) visa tai 
sukelia, del ko jie šaukia tą 
neesantį dievą kad jis išgelbė
tų. Bet ,kas jau šiandien gal 
tikėti, kad “dievas” tuos karus 
užsiunčia ir jis gali prašalint? 
Kadangi kuoaiškiausia matom, 
jog patys imperialistai, su pa- 
gelba dvasiškijos, karus su
rengia, išprovokuoja ir išmu
ša pasibaisėtinas skaitlinės 
žmonių—ypač kaip per pas
kutinį pasaulinį karą!‘Jie pa
tys surengė tą baisiausią už- 
mušėjystę 
kaltę ant “dievo.

Negana 
draskunai 
siutę, puolė tik ką 
riančią Sovietų šalį, 
daug nuostolių 
ir išžudė daug žmonių! 
proletarinės tėvynės 
su didžiausiu pasiryžimu 
mušė imperialistų pastangas 
ją išsidraskyti ir grąžint ka
pitalizmą. Vienok jie niekuo
met nenurimo ir p6>tam'va^ė 

, visokių melų šmeižtų kampa- 1 V— • • m /V 1

parodyt, kas viršgamtiškumą, 
tikėjimą į “dievus*’ sumuša į 
dulkes. Tačiaus čia užimtų 
perdaug vietos: reik skaityt 
tam tikras mokslo knygas, 
idant gaut konkretaus išaiški- 
nimto supratimas.

Na, ir akyvaizdoj visa to, 
visokio išnaudojimo—vogimo, 
ištvirkimo, žmogžudysčių-gro- 
bių kapitalistinėj sistemoj, pa
sistatę dar nuo labai gilios se
novės laukinių žmonių, proti
niai ant žemiausio laipsnio bu
vusių, sapnais, svajonėmis su
tvertus “dievus” ir jais mulki
na nesusipratėlius. Jie vaduo
jasi tais “dievais”, versdami 
ant jų kaltes už visokius blo
gumus, niekšystes, pačių kapi
talistų tveriamus. bidžiau- 
sios neteisybės pąsaulyj, kaip 
vergijos, baudžiavoj. gadynė
se, taip ir kapitalizmo siste
moj. Juk kiekvienas žmogus 
užgimdamas neatsineša nieko, 
gi neteisingas surėdymas pa
daro, kad vieni gyvena pertek- 
liuose su visokiais patogumais, 
turtuose skęsta, kiti ’■ per pir
muosius > išnaudojami, kanki-’ 
narni, vargsta, skursta ir nie-|nijas, kaip įmanydami blofi- 
ko neturi—atvejais ir badą no prieš SSSR, idant sukėlus 
velka! Aiški neteisybė. Ta-‘ savo šalių visuomenėj neapy- 
čiaus kas tam kaltas? žinoma,, kantą link jos. Kad kada bus 
jog apvogimas - išnaudojimas išprovokuotas katas prieš 
vienų per kitus. Vienok išnau- SSSR, dar nebūt sunku gaut 
dotojai sako: tai dievas taip no- ’ praras karo smakui.
ri ir jis taip surėdė. Tuomi jie; Išnaudojimo sistemos gynė- 
suverčia ant “dievo” kaltes už jai, matydami, jog Sovietų 

^visokius blogumus, kas tik iš- Sąjungoje sėkmingai budavo- _i_i_:__ — ___ _____• __ • . . .. .
gaus žmogumi*

Kada varguolių gyvenimo' išnaudojimui Vi • 1 1 —

Gerai Pavyko Prakalbos

, 22 d. spalio LDSA 14 kp. 
ir ALDLD 13 kp. buvo suren- 
gūsios prakalbas drg. i)r. J. J. 
Kaškiaūčiui. Drg. Kaskiau- 
čius • kalbėjo sveikatos klausi
mais, tąipjau ragino susirin
kusius darbininkus priklausy
ti darbininkiškose organizaci
jose, skaityti mūsų revoliuci
nius laikraščius, dalyvauti 
klasių kovoje, ir tapti nariais 
tų kovų, vado, Komunistų Par
tijos. t Prakalbos užsitęsė nuo 
2:30 vai. po pietų iki 7 vai. 
vakare, ir dar publika neno
romis skirstėsi. Buvo statomi 
įvairūs klausimai; ypatingai 
sveikatos patarimais dalyviai 
buvo patenkinti, žmonių bu
vo pilna svetainė.

Pertraukoje pirmininkė, d. 
paprašė aukų

1£>— Į JL UI HCHAIVIIUCA, 1L1 cl LJ k 1 T1 t,

žino-i kiek galima, visus lietuvius 
jaunuolius delei išrinkimo de
legatų, kurie važiuos į Sovie 
tų Sąjungą dalyvauti pasau
linėj sporto spartakiadoj, kuri 
atsibus ateinančiais metais 
Maskvoj.

Jaunuoliai ir suaugusieji 
prisižadėjo suorganizuoti po 
jaunuolių LDS kuopą visuose Senkevičienė 
miesteliuose, iš kur buvo at- Komunistų Partijai vietiniam 
stovaujama. Tikrai jaunuo
lių judėjimas pradeda subręsti 
kietosios anglies srityje.

Ateinanti konferencija atsi
bus Wilkes Barre* Apielinkeje,

i lapkr. 5 d. Draugai ir clrau- 
tarptautiniai gės, mobilizuokite jaunuolius, 

pa- kad dalyvautų šioje konferen
cijoj (pasitarime), kad mūsų

ir pagaliaus suvertė

tov
tuojaus, kaip 

besiku-
Pridarė

medžiaginiai 
Bet 

gynėjai 
at-

veikimui.
streiko, kuris čia 
virš 7 savaičių ir 
kiai atsiliepia ant 
nio šio miestelio 
gyvenimo, tačiaus
Kompartijos suaukota $7.65. 
Aukavo $1.00 Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius; po 50 centų—L. Til-

Nežiūrint šilko 
traukiasi 

kuris sun- 
ekonomi- 

darbininkų 
parėmimui

Drg. S. Sasnauskienės Maršrutas Mass. Valstijoj
Pranešimas ALDLD ir LDSA 

Kuopoms
Draugės ir draugai, Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimo Am
erikoj Ceiitro1 sekretorė, d. S. 
Sasriauskiene, atvažiuoja į 
Mass, valstiją > su prakalbų 
maršrutu. ;Jos prakalbos pra
sidės su spalio 29 dibna. Tad 
imkitės darbo, kad prirengus 
gerai šį prakalbų maršrutą.

Laikas (dienos) prakalboms 
paskirta sekamai: 
Lapkr. 2, Norwood, Mass. 
Lhpkr. 4, ;So; Boston, Mass. - 

... , _ j Lapkr. 5, Cambridge,’Mass.
plaukia per išnaudojimą žmo-įjama socializmas, kas reiškia; Lapkr. 7, Brighton, Mass. 
C*"'“ x Z T ’ , j greitoj ateityj galą visokiam Lapkr. 8, Lowell^ Mass.

Kada varguolių gyvenimo J išnaudojimui ir parazitizmui, Lapkr. 10, Lawrence, ĮVIass. 
našta pasidaro persunki, juos griebiasi kad įr bjauriausių Lapkr. 11, Havefhill, Mass.

Lapkr. 13, Nashua, Mass.
I Lapkr. 14, Fitchburg, Mass.- 
Lapkr. 16, Gardner, Mass. 
Lapkr. 17, Hudson, Mass.
Lapkr. 19, Worcester, JVIass/ 

1 Visi draugai ir draugės im-

spaudžia, kankina,—-ar tai iš ■ priemonių pakenkti; pastot 
t atmušti, 

Ant ;žūt būt jie 
pasaulinę 
būtų už- 
tėvynė-—

priežasties permažų algų, per- kelią,—bet vis būna 
sunkių darbo sąlygą ar dar- numaskuoti.
bų visai negali gauti, jie blaš- vištiek rengia kitą 
kofli, jieškodami išeities. Ta- kraujo sėją, per ką 
čiaus išeitis yra tik viena: tai'pulta darbo žmonių

kitės šio darbo labai greitai, 
nes jau laiko mažai , liko. 
“Laisvės” spaustuvėj priduota i 
dalyti lapeliai visom kuopom. 
Tad tik praneškite, kuriuo 1 ai- 

iku jūs manote rengti prakal
bas ir svetainių vietas. Taip 
pat praneškite, jei turit kokius 
programus ir kiek reikalingą 
skelbimų. /

Minėtų vietų draugės ir drau
gai pasistengkite pagelbėti d. 
Sasnauskienei dienomis ir liue
sais nuo prakalbų vakarais pa
vaikščioti po Stubas.

Draugė Sasnauskienė dar 
pirmu kartu kalbės šioje apie- 
linkėje. Jos prakalbos yra la
bai svarbios. Tad reikia veik
ti greitai ir gerai. Jeį kuri 
kuopa negalėtų surengti pra
kalba* minėtose dienose, tai 
ūmai praneškite sekamu adre
su : M. K. Sukackienė,M. K. Sukackienė,

18 Hillside St., 
Worcester, Mąss.

ir Kainas?

21.

23

22.
i

ano,

TUOJ UŽSISAKYKI! PLATINIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

Paraše M. Unždžienė, išleido “Laisve” 
32 Puslapių. Kaina 5 centai

Platintojams, kurie ims nemanau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
pinigus, kaina tik 3c už knygutę

Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri
siųsti 8c vertes štampų, nes kainuoja persiuntimas.,

Knygelėje lelpa sekanti klausimai į kuriuos autorė duoda atsakymus:

I. Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus Pagamintą Daug Naujų Mašinų Sovietų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbe?

3. Kokia Yra Žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo 

- Pačiu Sykiu Pa
5. Kokia Yra Alga Komunistu partijos N 

Dirbančio Fabrike*? ' • I'
6? Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?

7. Kas Tie “Udąrninkai” Sovietų Sąjungoje?
8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Sociale Apdrau- 

dą? Ar Reikia Eiti į Teismą Išreikalauti Apdraudą?
9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?

10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuvės Komitetus?
II. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 

Darbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybė, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į 
Dirbtuves?

Ar Tiesa, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo 
Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug 
Už Tai Reikia Mokėti?

Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovietų Valdžiai?

26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų .Sąjungos? *, ,

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokiu Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR?
29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?
30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką

Atsiekė Rusijos Darbininkai?^

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasf tais atsakymais. Todėl ši knygele la
bai lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: “Laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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P. šlKiAJEV ■ , Vertė V. M. DIRSe

FORESTJERA
Paryžius. — Litvinovas’, 

sakoma, studijuoja N RA ir 
kitus Amerikos klausimus. 
Amerikon išvažiuoja šian
dien, trečiadienį.

(Tąsa) kad ’bus karas. Eisiva muštis, Marijo? PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Visa tai reikalavo pastovaus, knibaus be^a įgalia! (Tegyvuoja gražioji Ita- 

triūso, ir trejetas žmonių darbavosi nuo 
anksti ryto iki vėlaus vakaro.

Forestjera, iš namuko ant griovio kran
to dažnai ateidavo ant dirvono ir tėmyda- 
ma į dirbančius, kartojo:

—Pas mus Rusijoj nežino tokio knibaus 
darbo. Kaip čia nepanašu į mūsų laukų 
darbus!

Ji pasakodavo apie Rusijos kaimiečių 
darbus. Jos pasakojimuose Marijo, Bep- 
piną ir Baruččį labiausia stebino begalinęs 
Rusijos platybės. Jie jokiu būdu negalė
jo sau įsivaizdint lygumas, besitęsiančias 
šimtus verstų, kur nėra jokių gyventojų. 
Nesuprantama jiems buvo ir tai, kad be
galiniai žemės plotai Rusijoj buvo suvis 
neapdirbami.

Klausydamas jos pasakojimų, Baručči 
kiekvieną kartą mąstė nuvykt į tą tolimą, 
nežinomą šalį su jos turtais, jos milžiniš
kais miškais ir didelėmis upėmis ir kiekvie
ną kartą, šypsodamasis, pridėdavo:

—Vien jūsų caras man nepatinka!
Mekaitė taip pat šypsodavosi ir sakyda-

'—Palaukite, Paoio, ateis laikas, ir jo ne
bus! Rusijos revoliucija jau nebetoli. 
Anksčiau ar vėliau, mes jo nusikratysime!..

• Ir Baručči, pats nesuprasdamas, kodėl, ti
kėjo šiems geltonplaukės mergaitės žo
džiams.

< Vakarais “forestjerą” dažnai lankydavo 
draugai, rusai. Baručči greit išmoko at
skirt juos nuo francūzų. Pirmiausia jie 
skyrėsi nuo pastarųjų savo aprėdalu, ge
riau—kokiu tai nepaisymu mados ir be ga
lę garsiais gintais, besitęsiančiais kartais 
iki vėlybos nakties. . Kartais. ginčai ūmai 
nutrūkdavo ir juos pakejsdavo keistu, ban
guojančios dainos, truputį panašios į dai
nas Kampanijos piemenų. Vieną tų moty
vų Baručči įsitėmijo ir kartą vakare pa
klausė “forest j eros”, kas tai per daina.

L—Ar jums patinka, Paolo? Tai daina 
paminėjimui mirties darbininko Černįševo, 
-‘-paaiškino mergaitė.
;;Tą vakarą jinai ilgai pasakojo Baruččiui 

apie nežinomus jam iki šiol didvyrius, nu
kankintus Sibiro kasyklose, tvirtovių ur
vuose ir žuvusius ant kartuvių. Akims nu
tilusio Baručči tarsi atsidarė baisi knyga, 
kurioje kiekvienas lakštas buvo parašytas 
ktauju. Beklausant tylų pilną entuziazmo 
pasakojimą, jis mintimis skrajojo ir žiau
riame Sibire ir drėgnuose urvuose tvirto
vių, apsuptų vandeniu ir paslaptimis, iš kur 
gyvam nėra jokio išėjimo. Jis stebėjosi šia 
puikia ir keista mergaite, nepabijojusia sa- 
vę silpną gyvybę statyti prieš žiaurią ir ga
lingą caro spėką...

• * * * 
f

,Buvo pabaiga liepos mėnesio 1914 metų.
.—Jei norite, aš galiu pranešt jums nau

jieną?—susijudinus pratarė mergaitė, besi
artindama prie bedirbančio darže, Baručči.

I Rankoje jinai laikė laikraštį.
Baručči išsitiesė.

x Vakar Sarajeve tapo užmušti bomba 
\austrų erchercogas/ir jo žmona,—skubiai 

pratarė mergaitė.—Užmušėjas—serbas. Su- 
pyantate?
'-—Puikiausia!—ptatarė Barūeči ir pridū

rė:—Austrai—gyvuliai! Mes, italai, hebe- 
kęnČiame jų!

;—Ne tame dalykas!—perkirto mergaitė. 
-4Del šios priežasties gali įvykti tokia 
tarptautinė phdėtis, apie kurią mes dahiar 
ir svajoti nebegalime, jūs pamatysite ! Iš-' 
tijerųjų bus’karas.

2—Ir gerai!—sušuko Baručči.—Senai lai
kas austrams išmušti kailis.

.. *—Ech, Baručči! Jūs nepataisomas šovi- 
* nistas!
. —O kodėl jie užgrobė mūsų Triest ir

Ttent? Jie galvažudžiai!—prieštaravo Ba-

įPrisiartino Marijo ir Beppina.
;—Austrų karalių nudėjo! — džiaugs

mingai pranešė Baručči. — Sinjorina sako,

Marijo užsimąstė ir liūdnai apžvelgė sa
vo gvaizdikų daržą.

Tai buvo pirmoji diena, kuomet ant 
gvaizdikų daržo užslinko neaiškus, rūstus 
laukifrio liūdėsis. Tai buvo pirmoji diena, 
kuomet sunkus triūsas, atėmęs tiek daug 
spėkų, iškarto virto žioplu, nenaudingu.

Taipo pat tai buvo pirmoji naktis, kuomet 
negeso žiburys namelyje ant griovio kran
to, ir nejaukūs sapnai sapnavosi pašiūrėje 
prie gvaiz’dĮikų dirvono.

Nemiegojo Marijo ir Beppina, mąstyda
mi apie savo gvaizdikus. Nemiegojo Ba-i 
ručči, beskrajojąs savo fantazijoj po karo 
lauką kovoje su neapkenčiamais jam aust
rais. Ir visą naktį vaikščiojo iš vienos ker
tės kiton savo mažučiuos kambarėliuos gel
tonplaukė svetimžemė, suraukta- kakta ir 
liūdnu spindesiu mėlynų akių, o

* * *

Karo audra ištiko kur kas smarkiau, ne
gu laukta...

Serbija ir Austrija, Austrija ir Rusija, 
Rusija ir Vokietija, Franėija, Anglija... 
Milžiniškas laužas traškėjo, švaistydamas 
kraujo žiežirbas.

Baručči netvėrė pykčiu. Italija nenorė
jo pasinaudot, jo nuomone, tinkamu mo
mentu ir atsiskaitliuot su Austrija už visas 
skriaudas ir žeminimą. Jis neabejojo, kad 
Austrija bus sumušta.

—Tegul gyvuoja italų Tries t ir Trent!— 
baigdavo jis visuomet savo karštus ginčus 
su forestjera, aiškinančia jam nelemtumą 
kapitalistų .iššauktos skerdynės.

—Paolp, bent kartą supraskite, kad lai
mėtojais šiamė kare bus vien kapitalistai; o 
jūčj jūs, darbininkas, neturintis nieko, ap- 
a!rt pūslėtų delnų,' laimėsite nepakeliamą 
nast^ mokesčių, ligas, pulkus sužeistųjų ir 
daug dar to, ką dabartiniu laiku ir įsivaiz
dinti negalima!—aiškino jam mergaitė, be
sistengdama ataušinti jo karingąją liepsną.

—Velniop austrus!—atkirsdavo Baručči. 
—Italija turi juo greičiau paskelbt Austri
jai karą! Tegyvuoja Triest ir Trent!

Kartą perskaitęs laikraštyj, kad Gari
baldi anūkas, Riččioti Garibaldi, formuoja 
italų laisvanorių batalioną francūzų armi
joj, jis, neilgai mąstęs, atsisveikino su Ma
rijo ir Beppina ir išnyko...

Karo sūkurys, pagalinus, įtraukė į savo 
neprisotinamą gerklę ir Italiją. Kartu su 
italų bataliono likučiais iš Franci jos sugrį
žo ir Bąručči. Vaizdai ir prityrimai kovos 
laukuose Francijoj atšaldė jo karingąją 
dvasią ir jis jau be jokio entuziazmo, vis 
dažniau ir dažniau prisimindamas forest- 
jeros žodžius, kad šis karas neša naudą 
vien kapitalistam, o ne jam, vyko naujan 
frontan, link austrų sienos į šiaurę nuo 
Triesto. * ■

Karas, nežiūrint visokių spėliojimų ir vil
čių, tęsėsi, reikalaudamas vis naujų ir nąur 
jų aukų. Kareivių tarpe pradėjo plėstis 
mintis apie šios skerdynės kenksmingumą. 
Begalinis pailsimas buvo jaučiamas kiekvie
name žingšriyje. O kuomet iš tolimos Ru
sijos atėjo iietikėta žinia apie revoliuciją ir 
caro nuvertimą,-daugely  j širdžių užsilie.pš- 
riojo vilties liėpsnele. apie greitą karo bai
gimą. j į . •

-Vienu iš daugelio tų buvo Baručči.
.Jis aiškiai atminė savo vakarinius pasi- 

kaibėjifnus su geltonplauke forestjera, at
minė jcįs pasakojimus apie caro valdžios 
kankinimus, apie kasyklas ir tvirtoves, ir 
jo džiaugsmui nebuvo galo.

—Tegyvuoja rusų revoliucija!
Tokiu obalsiu jis' sutiko žinią apie caro 

nuvertimą.
—Dabar jau forestjerą nieks nekars!— 

mąstė jis, godžiai skaitydamas pakliūvan
čius ant fronto laikraščius. Dabar ir ka
ras eis suvis kitaip!

(Daugiau bus)
• ■ * * • ’*

WATERBURY, CONN.
Waterbury darbininkai minės 

16-tas revoliucijos Rusijoj sukaktu
ves. Lapkr. 5 d. nedėlioję, 3:00 vai. 
po pietų, 1841 Cherry St. Bus geri 
kalbėtojai, muzikalė programa: dai
nuos Vilijos Choras, dalyvaus Rusų 
Orkestrą/ Visi darbininkai dalyvau
ki!, parodykime savo dalyvavimu 
simpatiją ir pritarimą darbininkų 
tėvVnei, naujai tvarkai, Sovietų Są
jungai ir tuom pat kartu dalyvau
dami parodysime, kad mes nepri- 
tariam imperialistiniam, kapitalisti
niam pasauliui ir jos bario sistemai.

(259-260)

SO. BOSTON, MASS.
Linksmas margumynų vakaras, 

subatoje, 5 lapkričio (Nov.), 7:30 
vai. vakare, 376 Broadway, Vengia 
LDSA 13 kuopa, šis vakaras tuo- 
mi bus įvairus, kad programoje ga
lės dalyvauti visa publika. Bus šo
kiai ir kiti įdomumai. Įžanga vėl-, 
tui. Širdingai kviečiame visus da
lyvauti. Komisija.

(259-260)

MINERSVILLE, PA.
Koncertas ir balius—rengia LDSA 

36 kuopa, įvyks subatoje* 4 d. lap
kričio, Ukrainų Piliečių Kliubc, kam
pas 5th ir Sunbury gatvių, pradžia 
7 vai. vakare. Programoje daly
vauja Lyros Choras iš Shenandoah, 
PaV vadovaujant D. Judzentavi- 
čienei. šokiams grieš Farmerių Žei- 
kų Orkestrą. Visus širdingai pra
šome atsilankyti. Įžanga 25c ypa
tai. ' (259-260)

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 180 kuopos susirinkimas 

•įvyks petnyčioje, 3 d. lapkričio, 1 
vai. vakare, 3014 Yemans St. Drau
ges visos dalyvaukite susirinkime ir 
nauju narių atsiveskite.

(259-260;

, READING, PA.
ALDLD 143 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 5 dieną lapkričio, 
2-rą valandą po pietų nedėlioj. Pas 
draugą J. Paužą. Tai draugai ir 
draugės stengkitės dalyvauti, nes 
turime daug reikalų apsvarstymuiA

Sekr. O. Pauzenie. į
(259-260)

BINGHAMTON, N. Y.
Paminėjimas 16-kos metų sukak

tuvių Rusijos Proletarinės Revoliuci
jos ir raportas iš jaunuolių prieška
rinio kongreso paryžiuj, įvyks pir
madienį, 6 d. lapkričio, Lietuvių sve
tainėje, 315 Clinton St., pradžia 7 
vai. vakare, šiame susirinkime kal
bės drg. K. Strižauskas. Bus mu
zikali! programa, dainuos jaunuoliu 
choras, S. Vaineikis, Anna Kazlaus- 
kiute, A. Undrejuniutė piano solo, 
V. Tinkuniutė smuiko ęolo, ir Leo
nardas Girnis Įiarmonistas. Įžanga 
10c ypatai. (259-260)

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 44 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėliojo, lapkračio 
5, 1933, 10:00 vai. ryte Liet. Taut. 
Namo svetainėj; Montello.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalu apkalbėti. Valdyba.

(259-260)

995 N. 5th

vienas iš 
ką esame

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks november 6-ta d. 
St., 8 vai. vakare.

Šis susirinkimas bus 
svarbiausių susirinkimų
kada turėję. Iš LDSA Centro turė
sime balsavimo blankas delei pasi
sakymo už ar prieš vjenybę LDSA 
org. su ALDLD organizacija. Taigi 
drauges visos stengkitės dalyvauti 
šiame susirinkime ir išreikšt Centrui 
savo nuomonę. Apart to turėsime 
'ųpkalbet ir gerai prisirengt prie 
baliaus, kuris įvyks November 11-tą 
d., 909 Wz. Girard Ave., Manor Hall.

Prot. Sekretorė.
(259-260)

» -• .• < *• A » • r * •* * c ~ » •» * ’

; hudson, mass. .;;;
• Balius ir šokiai. Rengia Lietuvių 

Laisvės Pašalpine Draugystė.; Įvyks,, 
subatoje, 4 dieną lapkričio, 'Lietuvių, 
Piliečių Kliubo svetainėje, \17 
School St., Hudson, Mass. Pra
džia 7-tą vai. vakare.
Gerbiami draugai ii' drauges: Vieti
niai ir iš apielinkes! Jūs žipot gana 
gerai, kad LLPD visuomet stengiasi 
surengti savo mietinius šokius kuor 
geriausius. Bus visokių pamargini- 
mų ir laimiėjimų. Grajis geriausia 
orkestrą kaip lietuviškus taip ir an+ 
gliškus šokius, 
senus taip ir 
kuoskaitlingiausiai. 
kad

Kviečiam visus kaip 
jaunus atsilankyti 

U ž t i k r i nam, 
būsite visi užganėdinti.

(259-260)

MAYNARb, Mass.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia šokius, subatoje, 4 d. 
lapkričio (Nov.) Rusų svetainėje,* 
20 Powder Mill Rd., Maynard, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kiekvieno 
darbininko ir , darbininkes yra parei
ga dalyvauti šokiuose, nes visas pel
nas eis del ‘Tidily Workerio.” Mes 
visi 'turime žinoti 'kiek .yra svarbu, 
palaikyti . darbininkiškas ; Įaikraštis,

Taigi kviečiame yisus • dalyvauti 
šiame parengime—kaip Vietiniūs 
taip

parengime—kaip Viefiniūs
ir iš apielinkes. Įžanga tik 25c1. 

Kviečia Rengėjai.
(258-260)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

lietuvių kuopos susirinkimas įvykš 
petnyčios vakare, November 3 d,. 8 

180 
_ s ________ Visi

nariai esate kviečiami dalyvąut, nes 
turime labai svarbių dalykų > aptari
mui. Sekretorius.

(258-260)

vai. vakare, Lietuvių salėje 
New York Ave., Newarke.

BALTIMORE, MD-
ALDLD 25-tos kuopos fhenesinis 

susirinkimas atsibus 6-tą d. lapkri
čio, 726 W. Baltimore St., Dailės 
Kliubo svetainėj. Tad visi draugai 
ir draugės dalyvaukite susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų aptar
ti, kaip tai: “Laisvės” “Vilnies” va
jus, kaip sukelti “Daily Workeriui” 
reikalingą sumą pinigų, jaunuolių 
organizavimo klausimas, naujų na
rių gavimas į ALDLD, ir kitoki da
lykai bus svarstomi. Taipgi delega
tai išduos raportą iš ALDLD 6-to 
Apskričio konferencijos.

ALDLD 25 kuopos yra rengiamas 
Oyster Party, sekmadienį, 5-tą d., 
Lapkričio pas visiem gerai žinomą 
Joną Žilių, Westport Maryland., 
Vieta naujai įtaisyta ir paranki ne
toli nuo miesto taip kad net ir 
pėsčiam galima nužingsniuoti. . Tad 
visi baltimoriečiai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti'5į šį parfeiigi- 
mą, nes turėsime ger<P alaus, žalių, 
šutinių ir įkepti) OysteriŲ; taipgi bus 
ir kitokių valgių ir ^rimų, • 1 ,

Bus gera muzika, g^ie/s j lietuviškus 
ir amerikoniškus/ kavaį^us. šokjam:?. 
Pradžia 10 vąl. iš ryto, ir tęsis iki 
vėlai vakaro.

KELROUiS*: 'Kas netutit mašinos 
iinkite Nr. 12 gatvekajrį. išlipkite 
Westporte paeikite keletą .žjngęuių 
tiesiai, pasukite po kairei; paėję ke
letą blokų ir ten rasit parėn^jmo 
vietą. y

Dar turiu pridurti, kad yra reji- 
giamas \) Lietuvių Dailės Kliubo 
linksmas šokių vakaras prie geros 
muzikos. Įvyks šeštadienį, 18-tą d. 
lapkričio, Kliubo svetainėje, 726 W. 
Baltimore St.

ALDLD kp. sekr. V. Jakevičius.
(258-259)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos . susirinkimas 

įvyks sekmadienį 5 d. lapkričio 
(Nov.), 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Kliube, 339 E. 4th St. Draugai, visi 
ateikite į susirinkimą, nes turime 
daug visokių naujų reikalų aptarti.* 
Būtinai atsiveskite naujų narių.

Sekr. B. Kašarauskas.
♦ (257-259)

SCRANTON, PA.
Arbatos vakarėlis įvyks 3-čią d. 

lapkričio (November), International 
Hali, 427 Lackamanna Avė., prasi
dės 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c, 
bedarbiams 10c. - Malonėkite skait
lingai atsilankyti į šį puikų paren
gimą, kur bus duodama arbatos su 
piragačiais. Dar turėsime ir du 
svečiu: K. Strauss ir J. Orman, ku
rie pasakys mums daug ko naujo iš 
Europos ir Amerikos darbininkų gy-j 
venimo.

•« (257-259)
I

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
, ‘ 1 f ' . ! i ; i 7 '

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodarpe penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies >

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.'

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

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

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

“Laisves” Koncertas
VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE 

ĮŽANGOS T1 KIETUS. — STEBĖTINĄ!
ŽEMOS KAINOS: TIK 50c ir 75c

NEDELIOJE, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

MAINIERIŲ KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai- 
nųos revoliucines daikas “LAISVĖS” koncerte.

Mes turėjome mainierių kvartetą kiek laiko atgal ir jis 
padare gilaus Įspūdžio ant publikos. Šiame kvartete yra' 
naujų spėkų ir vadovystėje pasižymėjusios muzikos moky
tojos drg. Zdaniūtės, šis kvartetas yrA puikiai išsilavinęs.

, Vardai artistų, iš kairės į dešinę:
1. PT GRABAUSKAS, 2. STASYS KUZMICKAS,

3. ANTANAS KUZMICKAS, 4. VITALIUS 
JUDZENTAVIČIUS

I į

; ’ \ - ANNA KLYMKOWSKA, Soprano
.. <JFyra iš New Haven, Conn., pasižymėjusi kai-

\ 'po gera dainininkė. Mes turėsime progos ją iš-
•;; girsti “Laisvės” koncerte. ■'

____ i____ ;_____ _ -■ ..i--:......................................... .

• » • * * 1 ’ i >>< ■ - .f' ii., ».■ ;

8 ' NICHOLAS KARLASĘ, Bassas 5
Operų dainininkas, amerikoniškos spaudos 

išlyginamas prie šeliapino, savo talentu mums pa- '
sirodys 12-tą lapkričio.

-------:---- :------ .--------------------- ---------------------------- .----------------------------------------------------------------

.. ■

S K. MENKELIūNIltTe, Dramatiškas Sopranas
Jai repetuojant, rengiantis prie šio koncerto, kon-

• cervatoriją aplankė “Laisvės” reporteris. 
Ryt Dienos laidoje bus aprašymas

Ji ’

A. VIšNIAUSKAS„Baritonas,
Daugelį kartų yra mūsų judėjimui pasitarna

vęs savo talentu kaipo dainininkas. Vėl mes jį 
girdėsim “Laisvės” koncerte.

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
Daugelyje parengimų šisai sekstetas sukelia 

entuziazmo, tat ir šiuo kartu jis bus su mumis 
“Laisvės” koncerte.• J
į J , ■ • ___ 1_________ ________________ _______

, . AIDO VYRŲ OKTETAI
Dar naujai’ susiorganizavęs, Bet jau puikiai 

1 t pasižymėjęs savo balsų stiprumu ir harnlonišku 
sudainavimu.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
’ Puikiai ^išsilavinęs if skaitlingas gražiu jau-
- - -nimu.- - Kaip visuomet,- taip ir šiemet dalyvaus . i 

nlūffų koncęrte.

NEWARKO JAUNUOLIŲ VEIKALAS ;
1 Ne war ko jaunuoliai, vadovaujant B. Šalinai-

x tei, perstatys veikalą “Charity”. Tai gyvas ir 
įspūdingas vėikaliukks. M

RAUDONOSIOS ŠOKIKĖS—EDITH SEGAL
Grupė raudonųjų šokikių, vadovaujant Edith 

Segal, šoks raudonąjį maršą. Tai bus blizgantis 
Ravalkas mūsų programoje.

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS
• i ORKESTRAI• %

šmp-



toliaus ves ko-

Komisija.

3,W y XX C 4 V4 K/ V OKA 1X1XX UCA vJ X7 X/ 
rašų daugiau, negu įstatymas l°ri° interesus, nori pasigrieb-

KomuSiistų d°yybe.

Kuomet mums tenka rūtyin-

LAISVES” VAJ1NINKAI
Štai ką i p dabar stovi. “Laisves” vajaus lęn ktyniuotojai ir veikėjai:.

paskuti-. .1

1

1
Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist •

. . 1 i

.1
E.

1

1
1

1
1

17
9 

.7

2
2

:2
.2
.2

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

vietose ir da- 
tebestreikuoja.

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

, WOLF AUTO REPAIRS
. TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

• > / ' ; , • \ -'I < , •

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

Lietuviu Biuras.
< f 

------------- JL_____________

Darbi-
1335 Medley 

abai žingeidžią 
subatoj, lapkričio 4. 

darbininkų

j 1 • • r ,

Ketvir t/, Lapkričio 2, 1^33 •1 Pehktae PusUpIa

Į PITTSBURGH01R AP1ELINKES ŽINIOS
Rašykit Komunistų Kandida
tę Vardus ant Baloto

Plieno trusto valdinjnkai at
sisakė padėti ant baloto Ko
munistų Partijos kandidatus. 
Jie suradę penkis negerus pa
rašus ant peticijų ir nepaisė 
to, kad buvo surinkta 800 pa-

Tie valdininkai tai daro to
dėl, kad jie bijo Komunistų 
Partijos vadovybės darbinin
kų kovose ir rinkimų kampa
nijoj. Herrono-Grupdy-Coyne 
mašina, m u 11 i m įlionieriaus 
Meliono palaikoma, pasiryžus 
vėl pasilikti galioj. Kita maši
na, statanti McNair į majorus, 
kuri irgi nekovoja prieš Mel-

reikalauja.
Tie patys valdininkai sua-! 

reštavo ir kalėjiman pasodi-j 
^no Komunistų Partijos kandi-j 
datą į majorus/'James Egan.,! 
Jisai apkaltintas už tai, kad 
vadovauja darbininkų kovoms, 
bedarbių demonstracijose, 
plieno ir anglies darbininkų 
streikuose. Jis buvo suimtas 
Ambridge plieno darbininkų, 
Streiko 'pikiete ir atgabentas 

^ittsburghan. Dabar nuteis
tas ant vienų metų kalėjime 
puti. Jis randasi šerifo Col- 
mer rankose.

ti valdžią į savo rankas! Ku
ri mašina ' laimės, darbinin
kams jokios ‘ naudos nebus. 
Tai darbininkų neprieteliai.

Tačiaus’ “so cialistinių” 
“Naujienų” agentai ir vieti
niai tautininkai pasiryžusiai 
darbuojasi palaikymui galioj 
Herrono-Qrudy mašinos. Jie 
“suranda,” kad dabartinis 
majoras Herron ir šerifas 
Colmar yra “darbininkų prie- 
teliai.” Tiems ponams jie 
rehgia mitingu^, ir kviečia juos 
kalbėti.

Lietuviai darbininkai, ' dir-

banti ptienę ir kitose išdir- 
bystėse, nešdami didžiausį iš
naudojimą, palaikomą ponų 
Herronų, Grundysų ir Melio
nų, turėtų taipgi pamatyti 
tuos lietuviškus agentus, besi
darbuojančius i š n a u d o tojų 
naudai. Tie bedarbiai, kurie 
neša ant savo pečių tokį dide
lį skurdą,’ taipgi turėtų pama
tyti, kas jų draugas ir kas 
priešas. z

Komunistų Partija ir jos 
kandidatai kasdieną darbuo
jas naudai dirbančiųjų ir be
darbių. Rengiama demons
tracijos, vadovauja streikuo
se. Todėl,visi balsuokime už 
Komunistų Partijos kandida
tus.

Kadangi tie kandidatai ne
bus ant baloto, tai nuėjus bal
suoti, paėmus balotą,... reikia 
įrašyt ant baloto: JAMES 
EGAN, BEN CAREATHERS. 
Taipgi reikia padaryti ir ten, 
kur bus balsavimo mašinos.

Tuo pačiu sykiu reikalauki
me paliuosuoti James Egan. 

įSiųskime protesto rezoliucijas.’ 
Remkime Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą, kuris rū
pinasi paliuosavimu James 
Egan ir kitų politinių kalinių.

Lietuvių Biuras-

* t ; i * * t i » ' t n c * t t 4 • < i < i1 
sti. Jeigu-, jau reikės apleisti 
šią šalį, tai reikalaukime, kad 
jam būtų suteikta teisė išva
žiuoti į Sovietų Sąjungą.

Dalyvaukime Rusijos 
Revoliucijos Minėjime 
Lapkričio 3 d.

skani vakariene. Sūsifinkusie*- 
ji, be abejonės, pasitenkino.

Kalbėjaus su kai kurio
mis tos kuopos narėmis. Prieš 
parengimą jos jĄi žadėjo au
kauti gerą* dalį pelfio “Daily 
Workeriui” ir po parengimo 
tą patį išsireiškė.

Kuopa turės mėnesinį 'Susi
rinkimą lapkričio 6, L.D. Kliu- 
be, 1335 Medley Str Manau, 
draugės savo žodį išpildys.

New ‘ ‘ Itftemtibh&T ‘Hall’, 42; 
Wenonah St., Roxbury.

P rašo fn e .minėtomis dieno
mis nieko 'nerengti.

Taipgi visos lietuviį darbi-* 
nihkų progrešyvės organizaci
jos išrinkite delegatus, kurie* 
atstovautų konferencijoj, kuri 
bus lapkričio 5 d., 2 vai. po 
pietų, Dudley Opera House, 
113 Dudley St., Roxbury, del, 
prirengimo pasekmingo baza-, 
ro.

RAUDONA 5? LENTA

S, Reikauskas, Shenandoah, Pa 
P. Bokas, Waterbury, Conn. .
M. Skučas, Newark,* N. J..........
P. Greiviškis, Hudson, Mass. •
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.............. .. .6
S. Pen^auskas, Lawrence, Mass...........4
Ged. Šimaitis, Montello, Mass.............. 4
G. Krance, Bridgewater, Mass. ... 4
P. Bokas, Waterbury,. Conn....................3
“ ~ _ - s

3
.3
3 
3
3
3
2 į
2
2

.2 
2

-B. Fulton,\Brooklyn, N. Y..................
S. Puidokas, Rumford, Me.................
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. 
M* Guoba, Toronto, Ont...............
I. Karlonas, Yonkers, N. ’Y. ....... 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . .

Žemaitis, Shenandoah, Pa............
Raulinaitis, Cleveland, Ohio..........
Davidoniene, Worcester, Mass* . . 
Karpich, Lynn, Mass. ........ .'. 
Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . ... 
Žirgulis, Rochester, N. Y. ..........
P. Miller, Chicago, 111..................

E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa..........
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. . *
R. Jarvis, Plymouth, Pa. * ................
J. Katilius, Bridgewater, Mass..........
J. Grybas, Norwood, Mass..................
J. Gaidis, JMaynard, Mass. .........
S. Wallace, Kenosha, Wis.............
J. Moskaitis, Spring Vallay, Ill. . . 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J..........

$4.50 METAMS IR

Pittsburgh© apielinkėj strei
kų nėra galo. Dąrbininkai 
nepasitenkinę tokiomis sąly
gomis. Jie ir 
vas.

Kai kuriose 
bar mainieriai
Didelis judėjimas plieno dar
bininkuose. Šiomis dienomis 
paskelbė streiką Pittsburgh© 
didžiųjų n^mų langų valyto
jai. Eina nepasitenkinimas 
tarpe drabužių valytojų. Mais
to darbininkai laiko masinius 
mitingus ir rengiasi streikui. 
Keli tūkstančiai pastarųjų su
sirašė į Packinghouse Work
ers Industrial Union. Lietu
vių taipgi yra nemažai prisi 
rašiusių. Organizuojasi ir skel
bimų išnešiotojų unija po Dar
bo Unijų Vienybės -Lygos, va- 

. Vienas lietuvis smar
kiai veikia organizavime tuos 
unijos.

Visų unijų centras yra: 
1524 Fifth Ave., Pittsburgh. 
Su visais organizavimo unijų 
reikalais reikia tuo adresu 
kreiptis.

Penktadienį, lapkričio 
Carnegie Auditorijoj, Federal 
ir Ohio St., N. S. Pittsburgh, 
rengiamas didelis Rusijos pro
letarinės Revoliucijos minėji
mas. Prasidės lygiai 7 :30 vai. 
vakare.

Bus svarbūs kalbėtojai ir 
gražus muzikalis programas. 
Tarp /kitų kalbės ir John 
Meldon, Plieno ir Metalo Dar- 
bihinkų Industrinės Unijos na- 
cionalis sekretorius, taipgi1 
Ben Careathers, 
Partijos kandidatas į miesto 
tarybos narius. Vyriausias 
kalbėtojas bus’ iš New Yorko.

Visiems juk -svarbu išgirsti 
daugiau žinių apie socializmo 
budavojimą Sovietų Sąjungoj. 
Taipgi svarbu bus gauti nau
jausios žinios apie Jungtinių 
Valstijų „valdžios pasisakymą 
už pripažinimą Sovietų Sąjun- tis organizavimu unijų, kova 
gos ir taipgi, kodėl- dabar pa- didesnę bedarbiams pašel- 
galios taip pasisakė, ^ovietų pą, rėmimu “Daily Workeuto” 
Sąjungos priešai tačiaus nes- įr’ kitos darbininkų spaudos,

J. Žilinskas,, Lewistone, Me..............
S. Misevičius, G&rdrterp Mass.............
A. Kupčiūnas, Philax Pa*.................
J. Chinski. O’Falon, III.......................
A.' Klimas, Hartford, Conn.............
A. Račkauskas, Girardville, Pa. ./. 
Baltrenas. Brooklyn, N. Y...................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. * f...........
V; Straževičius Toronto, Ont. . . • • 
M. .Krasauskienė, So. Boston, Mass. 
A. Pavilionis, Sutton, Mass..............
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa............
G. Kardauskas, Linden, N. J. . . >.
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass.
J; Žeinius, Montreal, Can...............
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 
P. Kazakavičius, Newark, N. J. 
S. Pieterjs, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. .
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill. .................. 1
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. . 
O. Girniene, Binghamton, N. Y. . 
A. Griškevičius, Providence, R. I. 
O. Butėnienė, Lawrence, Mass. . 
A. Depsis, Detroit,. Mich...............
S. Urban, Salem, mXs...............
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. .
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y............
J. Jamison, Livingston, N. J. ... 
F. Prūsas, Los Angeles, Cal. . . .

1

$2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty

Visi dienraščio, skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
nį ir jauni, dirbkim visi.

PIRMA

DEŠIMTI DOVANU PINIGAIS URMININKAMS:
ANTRA KETVIRTA

514
ŠEŠTA

$10
SEPTINTA

TREČIA

$16, t
AŠTUNTA bEVlNTA

PENKTA

$12 :
• *
DEŠIMTA

< i

Daugiau kovotoju stoja po kuju ir pjautuvai. Drg. A. Žemaitis iš Shenandoah pri-
* siuntė už 3 naujus skaitytojus if sako: “Draugai, ir aš stoju po kuju' ir pjautuvu ir 

prižadu gauti nemažiau 10 naujų skaitytojų.” * : »• 1 ’ z-
Mūsų senas platintojas drg. G* Krance prisiuntė pinigus už 4 skaitytojus ir sako, 

kad tai yra tik pradžia. , , , ■ ' \' ■ r - . •
Drg. P. Karpich iš Lynn, Mass prisiuntė pinigus už 2 skaitytoju *Tr ketina pasidar

buoti savo klasės dienraščiui. • >
Drg. E. Davidoniene, kuri nuolatos energingai platina “Laisvę” stojo vajun su 

dviem skaitytojais ir žada smarkiai darbuotis nepaisant visų kliūčių. '
Drg. M. Žaldpkas praneša, kad PhilačLelphijos darbininkai laikė susirinkimą ir išrin

ko 12 vajininkų, kurie pasirengę sukirsti visasr kitas kolonijas ir laimėti pirmą dovaną.
Visa eilė kitų* draugų ir draugių prisiuntė po’vieną, 'kitą naują skaitytoją. Visi 

stokite darban su padidinta energija! \
“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mpsų skaitytojus 

ir organizacijų narius prie darbo. Šjas dovanas gaus tie vajininkaį, kurie .turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite: ‘ ,

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

naudžia. Jie nuolatos dirba 
sukriušinimui Sovietų Sąjun
gos. Todėl mūšų visų parei
ga ginti Sovietų Sąjungą.

Apart minėjimo Rusijos re
voliucijos, taipgi bus 
nis mitingas rinkimų 
nijos. Komunistų 
kandidatas majoro 
James Egan, randasi 
me. Reikalaukime, kad 
būtų paliuosuotas. Balsuoki
me už Komunistų 
kandidatus. Visi 
dalyvauti šiame 
me.

kova prieš reakciją, kova už 
sbcialę apdraudą ir tt., tai vie
tiniai socialfašistėliai ir fašis- 
tėliai tuo pačiu laiku darbuo
jasi sukėlimui pinigų Meliono 
universiteto kambariui, sukė-

kampa- Ūmui pinigų fašistinės Smeto- 
Partijos 

vietai,, 
kalėji-

nos politikos parėmimui per 
orlaivininkus, sukėlimui pini
gų delei Meliono mašinos 

jis kandidatų šiuose rinkimuose.
Tai koks milžiniškas skir- 

Partijos tumas. Vieni darbuojasi dar- 
kviečiami 

apvaikščioji-

ALDLD ir LDSA suvieniji
mo klausimas čia gana prie
lankiai pasitiktas. Kai kurios 
LDSA 60 kuopos narės ta
čiau išsireiškė norinčios palai
kyti savo kuopą kaipo mote
rų kuopą. Be abejonės, jei
gu jos tai norės, niekas tam 
pebus priešingas. > Toji kuo
pą, .jeigu, veikliais dalyvautų 
judėjime, gali labai svarbią 
rolę tarpe moterų darbininkių 
sulošti? 

J ! ’Kaip matyt, visos ALDLD
Ketvirto Apskričio kuopos pa
sisako už suvienijimą abiejų ' 
organizacijų. 7 
sirodant naujo žurnalo ___
sos.” Bet juk .laukimo nepa
kanka. Turime tvirtinti savo 
kuopas, gauti naujų natių, iš- 
kolektuoti iš senųjų duokles, 
sutvirtinti “organizaciją finan- f 
siniai, tada mes galėsime pa- ’ ocu t • v
sidžiaugti savo darbu ir regu-! MARSHALL. Louis E. 
liariai einančia “šviesa.” ; Brooks, milionierius fabri-

J. G. kantas, buvo pavogtas, kad
■ ■ ■ . — —-.. ■ - Išgauti pinigų. Vagiai, du

Pranešimas Bostono ir Apie-
p j - f. A . • tą mihonienu jiems atdarys.. 
linkės Lietuvių Orgąmza- ti dirbtuvės duris. Paskiau 
Cljom j jie iškraus’te “seifą” (gele-i

---- 7— įži'nę šėpą), paėmė pinigus,;.
Komunistų Partijos 1-mo kiek jie rado, o Biooks buvo 

Distrikto Bažaras prasidės 27 paleistas ant jo paties far-- 
d. gruodžio ir tęsis 4 dienas, mos.

Philadelphijos Komunistu 
Kandidatai ant Baloto

PHILADELPHIA, Pa. — 
Po daugelio pastangų ir čia 
komunistų kandidatai pade-; 
ti ant baloto šiuose rink;-' 
muose. ’Lietuviai darbinin-1 
kai dabar galėš balsuoti už, 
savo 1 klasės kandidatus. 
Taip pat reikia raginti ir 

Laukia jau pa-(kitus darbininkus balsuoti 
žurnalo “švie- už kromunistus. ‘

Kidnapino Milionieriy;
______

«

Žingeidi “Parė”

bininku naudai, o kiti darbuo- 
jasi bosų, išnaudotojų naudai. 
O dar yra nemažai tokių dar
bininkų, kuYie vis dar negali 
vienų nuo kitų atskirti. Jie 
vis dar gieda: juk tie ir tie 
lietuviai. Tiėsa, kad lietuviai, 
bet visai nelygūs. Kaip tarp 
kitų tautų, taip ♦ir tarp lietu,- 
vių yra didelis pasidalinimas. 
Tatai turėtumėm visi suprasti 
ir žirioti, kas reikalinga remti.

Northsidiečiai Liet, 
ninku Kliubį 
St., rengia 
“p arę
Pelnąs skiriamas 
reikalams.

Kas toj “parėj” bus, nega
lėjau iš komiteto išgauti. Ji
sai tiktai prasitarė, jogei bū
sią daug naujanybių ir prie 
to pusėtinai rengiamasi. Pra
sidėsianti gana anksti ir įę- 
sis iki? <

Kurie anksti, ar vėlai ateis, 
vistiek gaus progos bendrai 
dalyvauti, šokiai busią prie 
naujovinės radio muzikos.

Rep*

> Pittsburgh© apielinkės' be
darbių taryba buvo sušau
kus bendro fronto konferenci
ją spalio 15. Virš 300 dele
gatų dalyvavo nuo įvairių or
ganizacijų. Nemažai delega
tų buvo ir nuo socialistines 
piliečių bedarbių lygos. Nors 
vadai 
cijai, 
už ir 
vauti

<♦>

4>

<

Savitarpinio Lavinimosi 
Atidarymas . , *

Darb.Lapkričio 5, Liet.
Kliube, atsidaro savitarpinio

i lavinimos mokyklėlė. Pradžia
10 vai. ryte.

Tai bus pirmas šiame sezo- bendro
ne toksai susirinkimas. Kvie- Pittsburghe. 
čiame draugus ir drauges da-~ 
lyvauti;

priešinosi tai konferen- 
eiliniai nariai pasisakė 
atvyko bendrai daly- 
ir išdirbti planus toli

mesniam darbui.
K o n f e r e n c ija vyriausiu 

klausimu turėjo bedarbių ap- 
draudą. Prirengta keli šim
tai tuo klausimu rezoliucijų ir 
pasiųsta į įvai$as organizaci
jas. Kviečiama. tvirtai kovo
ti už pravedimą bedarbių ap- 
draudos biljaus.

Tai buvo sėkmingiausia 
fronto konferencija

Kom.

Po Miestą ir Apielinkę
Pasidairius 7

Spalio 25 aplankiau draugą 
Frank Borich, Nacionalės 
Mąinierių Unijos sekretorių. 
Jis dabar kalėjime. Sakė, 
esą viskas prirengta deporta
vimui į fašistinę Jugoslaviją.

Sunku, buvo su juo persis
kirti. Per kieįc metų Chica- 
goj teko abiem sykiu veikti. 
Tai nenuilstantis yeikėjas, ge
ras kalbėtojas ir organizato
rius, taipgi geras rašytojas.

Jis pareiškė’ kovosiąs iki 
pat galo, kad pasilikti Pitts- 
burghe ir vesti tą darbą, ku
rį iki šiol jisvvedė. Mes turi
me jam pagelbėti tą kovą ves-

Pittsburghiečiai vis dar ne
išsijudina spardos ii* organi
zacijų vajuj aktyviai dalyvau
ti. Didęlio a^psnųdipio čia ma
tosi. Gana miegoti, visiems 
reikia smarkiau veikti.

ALDLD Ketvirtas Apskri
tys vaujaus laiku norėjo gauti 
Dr. Kaškiaučių su prakalbų 
maršrutu ,šioj apielinkėj. Ta- 
čiaus kiti buvo pirmesni, mat 
mes vis dar atsilikę esame. 
Gavome tačiaus žodį nuo d. 
Dr. Kašl^iaučiąus, kad jis ne
pralenks ir PIttsburgho—bū
siąs gal apie, sausio mėnesį. 
Mes pasitenkinsime ir vėliau, 
bet tuo pačiu sykių turėtume 
gauti tuojaųs vieną kalbėtoją 
iš New Yorko.

‘ LDSA 60 kuopos parengi
mas spalio 21 buvo gana sėk
mingas. Apart šokių buvo ir

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinį

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 metą kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<♦>

<♦>

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

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

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

<♦>

s

' 1 I..................'ll..........—1-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PĄ.
Telefonai; Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417 '
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Šeštas Puslapis
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sekcijos
ChroniškosTaip pat ir su kito-

SUSIRINKIMAI

tavimo nuosprendį arba leist dalyvaukite šiame susirinkime.

I.,

K? drg. R. Minor Pssi- įg ne mažina bedarbių

i

SVARBIOS PRAKALBOS

tų įvesta moratorium (atmokė- stančius išmetė iš pašaipinių
RENGIA ALDLD 24 KUOPA

ĮVYKS PENKTADIENĮ

3 d.Lapkričiū-Nov.,1933 ant

rin-

4.

Ofiso
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

balsų sukčius.
Tarkite sau, kad lapkričio 6 

d. vakare turite būti po num. 
61 Graham Ave., ir tikrai ten 
būkite.

Si ■

Bet juk 
nesenai O’Brieno valdžia tūk-

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

LAIDČTUVltf DIREKTORIUS

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

C tų H f .3 1 . i

< ; 231•' Bedford Ąvenue
BROOKLYN, N. Y.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
♦ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

darbų ir atvejų atvejais kapo
jo pašalpą bedarbiams. Ne 
kitaip ji darytų ir toliau, jei
gu būtų išrinkta.

tos dirbti po kejioliką valan-j 
dų į dieną. Tie bedarbiai 
yra mulkinami žadamais dar-! 

Komu- bais, kad lapkričio 7 d-, bal 
kad su°tU VŽ O’Brieną.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
' LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 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.

S »v4 ’ < . •*

STEPHEN BRIBES, JR
Lietuvis Advokatai

darbininkų kovos, idant! sutu- 
rėt deportavimą į fašistinę1 
Jugo-Slaviją franko Borięhf), 
žymaus kovotojo už mainierių 
reikalus. ■ s , , .

EAST NEW YORK
LDSA 111 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 2-rą, pas drg. Markevičie
nę, 78 Melford St. Draugės kreip
kite domę į darbininkišką judėjimą,

Org. Misevich.
(258-259)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
f Praneša visuomenei, jog Ji» atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street • I
Telefoną* Evergreen 6-3959

. ’ ’ 4 1 J ■ T • s < . * f
▼alandos nuo 1 M 4 kas dfen. serėdoma ir subatoma

. niio 9 Ilki 7:10 . rah vakarais.> 1 i *1 ‘ hi < * ’ f

Drg. ROBERT MINOR, Komunistų Kandidatas į New Yorkd 
Miesto" Majorus

t’;-., t’r? i ---------- -—---- --—

, bet abelnai imant per, 

kėPtat Politikieriams'

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore '5-9467

ii

O

-i
■j

Telephone Stagg 2-7057
i ’ (

5‘ag’ '■■■•' ■

Ketvirt., Lapkričio 2, 1933

MAINIERIŲ KVARTETAS NUSTEBINS 
VISUS “LAISVES” KONCERTE

5 Metai Kalėjimo už Suva
žinėjimą 2 Moterų j

’ - ——~f I ■
BROOKLYN.—Įsigėręs auto

mobilistas Fr. V. Murray mir-1 
tinai suvažinėjo dvi moteris ant 
Jamaica Ave. Už- tai buvo ant
radienį nuteistas 5 iki 10 metų . 
kalėjiman.:> ■> i

LORIMER RESTAURANT
' . . LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

tetas dirba, kad pralenkti vi
sus kitus dainininkus ateinan
čiam “Laisvės” koncerte. Da
lyvaukite ir išgirskite juos.

Kiti taipgi rengiasi sušilę-, 
ka.d pralenktų visus šiam kon
certe. Bus tokių žvaigždžių, 
kai K. Menksliuniutė, Anna 
Klymkowska, N. Karlash, A. 
Višniauskas ir chorai, šokikų 
grupės.

» -Koncertas įvyks Labor, 
Lyceum svetainėje, 949 Will
oughby Ave., Brooklyn, N. Y., 
lapkričio 12 d.

SHENANDOAH, PA.
Teko kalbėtis su keliais še- 

nadoriečiais apie Mainierių 
Kvartetą. Mainieriai visur 
apie jį plačiai kalba. Jie lai
ko praktikas du syk,į savaitę 
pas draugus Judzentavičius. 
Draugė Dorothy , Judzentavi- 
čienė (Zdapiutė) juos moki
na. Kada pradeda 'praktikas, 
visa gatvė skamba kvarteto 
balsais. Tankiai susirenka di
delis būrys mainierių prie du
rių klausytis. Visi keturi vy
rai turi stiprius balsus. Vieni 
arti priėję ant gatvės klausosi 
dainininkų, o kiti sėdi arir 
“porčių” ir ; k tausosi jir mąlof- 
nįu ža.vėjapęių balsų.

■’Mivinierių Kvąrtfeias jau pa- 
. sidarė tradicija pas mainie- 

stengkimės ,Hus. Jie dainuoja jau tik 
svambesniuose suėjimuose ir 
koncertuose. Jie dainuoja tik. 
darbininkų parengimuose ir 
tas dainas, kurios išreiškia ti
krai darbininkų mainierių gy
venimą ir padėtį. Jų kovos ir 
darbas atspindi jų dainose. 
Dar^daugiaus atspindi, kadai 
atvažiuoja į didmiestį, kai! 
New Yorkas, apsirėdę, savo 
“maininiais” drabužiais.

Niekados pirmiau brookly-
- . , - -- niečiai nėra girdėję, kaip mai-i

kambarius advokatai išreikalavo, kad dav’njerjaj dainuoja “Te žydi Mūs

J IDS 1-mos Kuopos Susirinkimą ir R. 
Mizaros Prakalba Šiandien Vakare!

Narių gi-i domę kreipiame 
ypač į šį reYkalą—kuopa ren
gia fėrus gruodžio 17 d.

Fėrams reikalinga daug 
daiktų; yra pageidaujama— 
kuris ką turite paaukauti dęl 
fėrų, atneškiter į susirinkimą 
ir paaukauki!.

Kuopos ,l^ų foącjąs, beuejk

Šį vakarą, įvykstantis susi-Į 
rinkimas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pirmos kuopos, 
7:30 vai., “Lysvės” svetainė
je, bus ir svarbus ir įdomus. Į 
Pasakys prakalbėlę drg. R. | 
Mizara apie įvairius įvykius i 
lietuviškoje dirvoje ir rapor-Į 
tuos afrie EDS reikalas. To- 
def į šį susirinkimą yra kvie-; 
čiami ne tik visi nariai, bet ir tuščias, ę kuopos išlaidos bu- 
pašaliniai. Ateikite, pasiklau- tinai turi būt padengtos, 
sykite prakalbos, patys imkite Todėl būtinai i 
balsą, pasakykite savo nuo- padaryti šiuos. fėrus $ekmin- 
monę ir susipažinkite su šia gaiš, i ■
pašalpine darbininkų organi- Kuopos Fin. Sekr.
zacija. „ O. Visockienė.

Dalyvaukite Balsavimy Suturėta Deportacija 
Sergėtojų Susirinkime Antonovo į Bulgariją

$120,000 Už Kojy Nupjo
vimą Dviem Mergaitėm

QUEENS. — Priteista, kad 
Wex Holding Korporacija tu
ri išmokėt $120,000 jaunoms 
mergaitėms K. Gachot ir Ruth 
Smith. -Kompanijos automo
bilis nukirto joms kojas. Prieš 
tą nuosprendį kompanija krei
psis į -augštesnį teismą. • ■■ ' .

Visi susipratę darbininkai . NEW YORK. — Tarptauti- 
lianą Burroughs, Ben Goldą ir nio Darbininkui Apsigynimo 
Partijos
ateinantį pirmadienį vakare, 61 dviem savaitėm būtij suturė- į Narsa!” Taip pat ir su kito- 

tas išdeportavimas - Anto- mjs dainomis. Mainierių Kvar- 
novo į fašistinę Bulgariją,

Graham Ave., Brooklyne.
Susirinkite, kad gaut paaiš

kinimus, kaip reikia balsavimo kur jam gręsia mirties baus- 
vietose daboti, idant politikie-1 mė. Antonovas yra iš Dėt - 
riai negalėtų vogti bei naikinti j roito, pasižymėjęs kovotojas 
balsus, kuriuos piliečiai paejuos I už automobilių darbininkų rei- 
už komunistų kandidatus į ! kalus. Tuo tarpu T.D. Apsi- 
valdvietes, už R. Minorą, Wil- gynimas pasmarkina masinę 
lianą Borroughš, Ben Goldą ir kovą, idant panaikint depor-i 
kitus.

Ar esate piliečiai ar ne pi- Antonovui išvažiuot į Sovietų 
liečiai, vis tiek dalyvaukite ta-i Sąjungą.
me susirinkime. Rinkimų die- i ^ .. .
noj bus darbo kaip balsavimo k Rvelk.la, tai,p pat s“ke8"88
vietose, taip ir iš lauko prie 
tų vietų, kaip piliečiam, taip 
nepiliečiams darbininkarhs. 1

’Visiems žinoma, jog Komu- j 
nistų Partija jau naudojasi ofi- 
cialėmis teisėmis, kaipo regu- 
liarė pripažinta partija, šiuo
se rinkimuose mūsų kampanijos

‘ pirmininkas advokatas J. Brod
ski išreikalavo teisę komunis
tams turėti 50 “depučiu,” ku-1 mažinti cukraus gaminimą, 
ne galės arestuot komunistų į

Manila.’* — Pranešama, 
kad Manila cukraus kompa
nijos nesutinka liuosanoriai

Legionierių Kova prieš Ko
munizmą Mokyklose

BROOKLYN.— Kings Coun
ty Amerikonų Legiono virši
ninkas Wm; H. Browne skelbia 
kovą prieš komunizmo platini- 
mąsi viešose mokyklose; reika
lauja, kad daugiau būtų studi
juojamą šalies konstitucija, did
vyriai ir kiti patriotiški daly
kai. Už tai Legionas skirs auk- Į 
sinius ir sidabrinius medalius 
mokiniams, kurie atsižymės tė- ■ 
se nesąmonėse.j ♦ • < J . • ’ i * \ J t *•*

4 Dienas Nevalgius Našlė ’ 
Bedarbe Apalpo . ■

. NEW YORK.— Policija- at- 
rado apalpusią gatvėje našlę 
Catherine Pellįngtonienę,^ ku
ri keturias dienas visiškai nie
ko negavo valgyt. Ta bena
mė nuvežta į ligoninę.

SUDREBINANTISI . NUSTEBINANTIS! 
Štai yra kitas (ralingas apskundimsd 

drangijos mandagtirno akyvaiadoįe nt>-; 
kryžiavime/ žmoniSkdmo!

JEAN COCTEAU’O ‘

h BLOOD °.' POET -*
, (Poeto Kraujas)

Interesuojanti Ir realiftka filmą, pa- 
gaminta žmogaus, kuris buvo vadinamas 
'riThd Outstanding Rfbel of Modern 
Thought*’

FIFTH AVENUE PLAYHOUSE 
4k 4th Aveį tarpe 12th lr 13th Sts. 
KAINOS: 25e iki 1 vai.; 40c. iki 6 vai. 
55c Vakarais, Subatoms ,ir šventadieniais 

Rodoma bd' perstojo nuo pietų iki 
Vai. naktį

!

WWW

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

; ;DR;«FILURIN
.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
į 1 klinikoj»

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Alapinimosi 
organų. Beskausmis’ gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Sjjėcialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčiigniis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 m, 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway, ir 6th Avenue

X-RAY ■ • ,r $000"HM, I j egzaminavimas

PARDAVIMAI:
PARSIDŪODA kriaučiaus "Clean

ing” ir “Dyęing” ,bįznjs. Į savai
tę galim.! padažyti' $9.0.00 įplaukų. 
Trys rūmai Y1A Hoffrkan prosinimo 
mašinos. Parsirandavoja už $27.00 
j mėnesį laiko, jeigu kas norės iš- 
randavoti. Pardavimo kaina biznio 
su mašinomis tik $350.00. Galima 
pasidaryti geras gyvenimas. Kreip
kitės 6348 Forest Avę. (Ridgewood 
sekcijoje), Brooklyn, N. Y. Arba te
lefonu šaukite: Cleveland 3-3409.

(258-261)

daybirpnkų iš darbo.
■ ----- 4—h < į , s <

O’Brien Mulkina Bedar
bius—Surašinėja Būk.

Tai "Darbams”
x. • NEW YORK. - — Majoro 
O’Brieno valdžia skubinasi 
pirm rinkimų suregistruot 
“pašalpiniams darbams” bent1 

'40,000 bedąrbių. Pašalpos1
. . . 4. . . . . I

Ar Roosevelto NRA Prašalins Amerikoj Krizį? 
Ką Reikš Amerikos Pripažinimas SSSR?

ALEKSIEJAUS SVETAINĖJE
33 Hudson Avenue, , i < C. Brooklyn, N

Pradžia 7:30 vai. Vakare
______ L__ ...... • ’ > '__

DRAUGAI DARBININKAI, IR DARBININKES:—
Jau 8 mėn. praėjo kai prez. Roosevelto NRA pra

dėjo veikti. Roosėveltas sakė, kad .tuojaus sugrąžins 
gerlaikį. Visi darbininkai gaus darbus ir gerai už
dirbs. Jau suvirs 8 mėn. praėjo, d to gerlaikio dąr. 
vis nesimato. Milionlai darbininkų kai buvo be dar- 
-bo, taip ir dabar jo neturi. Apie trečdalis visos dar
bininkų klasės Amerikoj kenčia -didžiausį skurdą.

Ka darbininkai turi daryti, kad tą-skurdą praša
linti? JlOf

# Šiame susirinkime bus apie tai plačiau paaiškina
ma. Kalbėtojas bus drg.. D. M. Šolomskas. Visi šios 
apielinkės darbininkai bei darbininkės atsilankykite.

ĮŽANGA DYKAI. t u ' j

Nuoširdžiai užkviečia visus atsilankyki Rengėjai/ J į
i

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

5

Sergančių Vyry ir Motery

NEW YORK.— Drg. R. Mi
nor,- komunistų kandidatas *• į 
miesto majorus, kalbėjo antra
dienio vakare Carnėgio TI&H 
nuo tų pačių pagrindų su kitų 
partijų kandidatais. Kalbos 
buvo skleidžiamos per radio.

Drg. Minor, be kitko;- pažy
mėjo, jog visos kitos partijos, 
apart komunistų, stato pirmoj 
vietoj miesto iždo ‘taupymą,” t 
kas* reiškia, badu marinimą be- biurų tarnautojos yra privers- 
darbių. Bet visos buržuazinės j 
partijos sutinka , bankieriams 
kas metai išmokėti 1 $170,000,- 
000 iš miesto įplaukų. 1 
nistų Partija reikalauja 
ant stambių miesto paskolų bū-

jimų suspendavimas), o tais 
pinigais būti] šelpiami bedar
biai.

Kom. Partija reikalauja, kad Į 
būtų paskelbta moratorium 
visų: morgičių-paskolų ant ma
žų savininkų namų.

Komunistų Partija pavo 
kimų platformoj reikalaują ne
varžomos teisės darbininkams 
streikuot už būklės pagerinimą 
ir panaikint visus indžionkši- 
nus, kurie dąbar sulig NRA 
išduodami prieš • streikierius. 
Mes reikalaujame pripažint .ko
vingas industrines unijas, 
prieš kurias NRA veda batali
ją. Komunistai ne tokie, kaip 
socialistų politikieriai, kurių 
dabartinis kandidatas Solomon 
per teismus'reikalavo indžionk- 
šinų prieš streikierius. Sulig 
jo gauto indžionkšino buvo nu
šautas ir streikierys Steve Ka- 
tovis. i

Komunistai-^kovoja už įvedi
mą apdrAudos pensijų visiems 
bedarbiams, šiaip kriziui nesi
mato galo; net sulig pačių.bur- 

, žuazijos specialistų apskaitlia- 
vimo, nuo dabar ’net geriausiais • Alaikais būtų /nuolatinių bedar
bių 4-6 milionaL O*NRA iš^-

Kalėjimas irgi “Gero Dary
mas” Bedarbiams •

BROOKLYN. — Magistrą- 
tas Hirshfield nuteisė šešiems 
mėnesiams į< kalėjimą keturis 
iš 40 bedarbių, kurie, Ubuvo 
pasidarę gulyklas 1 patvoryj 
prie 64th St. ir 8th Avė. “Ge
raširdis” teisėjas pareiškė, 
kad - kalėjimas suteiks jiems 
“patogią i prieglaudų”; kitaip.’
sako, jie gali sušalti.-‘-Va d i-i 
naši, kapitalistinė jabdarybėi 
prilygsta bausmei; už krimina- 
lį nusikaltimą. • 1 j j . . •

•' r V; • •* ] .

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrq ir 

. iROterų ligas kraujo ir odos 
- Padarau iit/rimus kvatojo ir' Šlapumo

; ! DR. MEUR
156 W. 44th St. . Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: ,

Ryte nuo )0 iki 1. Po pietq nuo 4 
^iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo '11 ryto iki 12 dien« 
Telefonas Lackawanna 4-2189'

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
njai, Nervų Ligos, 
A b einas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MeŠlaŽar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. '

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

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

Prieinama Kaina*.
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui.
KALBAM LIETUVIŠKAI

BR. zins
110 Fast 16 ST. N. Y

• ' V CJ

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai

. Valandos—9 A. M. iki 8 K M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

M MM SVKZMJOČ'KZ WVW v V WWW

NOTARY*
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. BALLAS 
(BIELA U S K A S ) 
G R A B O R i U S

UNDERTAKERS AfdD EMBALMERS 
^ 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

{ I MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VI$U .SALiU,’IR JŠ ČIA 

’ PASIUNČIAM \ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
" PIRMĄJ41 ' PAGALBAI AMB'JLaNSINL t AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

. PRIŽIŪRĖTI. .-DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. \ '•

i . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
» KUČGERIAUSIAI. PATARNAublM.

; ‘ '• mušu .raštinę ątdara dieną. ir* naktį, musu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXX

Nuo
NEDALIOMIS

10 iki 12 vai. ii ryto

1 FLATBUSH OFISAS 
T228 Avenue J 

Kampas V. 13rd St.




