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jų žemes ir pervesti Royal 
Bankui, kuris tas žemes sa- 
vinasi. Bankas yra Kana
dos kapitalistų įstaiga. .
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ge tor Olander, Darbo Federa
cijos Tarptautinės Jūrinin-

rikantai, susirinkę
Springs, i 
darbininkams algas ir 
juos dirbti neribotą skaičių va-

KRISLAI 
žieuvniai Parengimai. 
Karas prieš Komunistus. 
Darbo Federacijos Nariai
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JŪRININKAI SMERKIA SENU VADŲ , 
PALIAUBAS; REIKALAUJA STREIKO

Kongresas taipgi priėmė 
paskelbtas darbininkam paliau- rezoliuciją, reikalaujančią, 
bas su kapitalistais; o čia at- Rac] Bulgarijos 'fašistinė 
eina žinių, kad stambiausi fab- valdžia pallUOSUOtų 150 ka-Į 

susirinkę į į rejvių, kuriems gręsia mir- 
nutarė išnaujo mušti j ^eg bausmg tai, kad jie 
ams a gas ir vers i ^a]yvavo demonstracijoj; 
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landų. Tuo pačiu laiku Darbo a.I
Federacijos laivakrovių ir ma
rininkų unijų vadai Ryan ir 
Olander atšaukė 1 
streiką, aiškiai jį parduodami.

lionis buvo silpnaprotis, to- Unijos sekretorius, susi- 
del ir jo testamentas kvai- dercJJ0 26-mis laivų kom- 
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Rengti mūši] dienraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai” vasari
nius piknikus pasidarė savaime 
suprantamas dalykas didesnėse 
kolonijose.

Dabar turėtų įeiti į progra
mų suruošimas bent vieno pa
rengimo per žiemą kiekvienoj 
didelėj ar mažoj kolonijoj mū-į 
sų dienraščių naudai.

Planuodami žiemines pramo-i 
gas, draugai, tad nepamirškite i 
ir savo dienraščių.

Patyrimai rodo, jog “Lais-I 
vės“ ir “Vilnies“ naudai daromi Į 
parengimai burna vieni iš sek- ‘ 
mingiausių. Į juos sueina dau-1 
giau publikos, negu į šiaip p ra-Į 
mogas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

parbininkai Vitu Šąli 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite,
Retežius, o (šlaimėsite ’ 
Pasauli!

'Prieškarinis Kongresas 
Pasmerkė Fašistinį Ju

dėjimą Amerikoj l
CHICAGO, Ill. — Antras 

'Jungtinių Valstijų Prieška- 
jrinis ir Priešfašistinis Kon- 
Į gresas, pirm užsidaryda
mas, priėmė rezoliuciją, ku 

Darbo Federacijos vadai bu- rioj pasmerkė ŠIOS Šalies ka- 
vo pasimoję šluot lankant iš tos 
organizacijos visus komunis
tus ir kitus kovojančius darbi
ninkus, kaip tik susirinks Fe
deracijos suvažiavimas. Bet 
tam žygiui susidarė nelabai pa
lankios sąlygos.

Tie ponai, mat, atšaukė vi
suotiną audėjų streiką ir nei 
tiek iš bosų neišreikalavo, kad i 
atgal priimtų visus streikierius. mas viešpatauja. 
Dabar jie užgyrė Roosevelto

pitalistų žingsnius linkui fa
šizmo įvedimo.

Kitoj rezoliucijoj kongre
sas atsišaukė gelbėti mūsų 
brolius, kankinamus fašisti
niuose kalėjimuose bei kon 
centracijos stovyklose Vo
kietijoj, Italijoj ir kitose 
Europos šalyse, kur fašiz-l

Pagaliaus, Prieškarinis ir!
Priešfašistinis Kongresas 

laivakrovių Į atsišaukė į Chinijos darbo 
mases vienu frontu kovoti 
prieš Japonijos imperializ
mą, v

Laikraščių Kompanija
Baudžiama už Auksų

šimtai tūkstančių darbininkų 
verda pasipiktinimu prieš Gree- 
nų ir sėbrų pardavystės. To
dėl tie vadai per tris pirmąsias 
suvažiavimo dienas nieko neiš- 
drožė prieš komunistus. O jei-į SPRINGFIELD, Mass. —
gu jie ir paskelbs karą Prieš, Rompanija,, leidžianti laik- 
“raudonuosius, tai bus karas v v. (( p , , , . p „i - t?: irascius jtvepuDiican ,tik is vadų-generolų puses. Ei-, “News” buvo
liniai Darbo Federacijos nariai i 11 , buvo ,
kas kartas labiau įsitikina, kad pasdaikius $94,860 aukso,: 
“raudonieji“ yra tikriausi jų [ nežiūrint, kad valdžia įsakė 1 
draugai-kovotojai. |sunešt jai auksą ir atsiimt.'

|už jį popieriniais pinigais., 
[Už tą nusikaltimą dabar j 
. valdžia ketina nubaust kom-1 
[paniją $189,720.

Kompanija aiškinasi, kad

Ruošia Generalį Streiką
Kuboj Prieš Valdžią_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HAVANA. — Kubos Dar-!buv0 susitarus atsimokėti; pAAOA„Jinft 

bo Federacija šaukia 24 va- pinįjaį auksu už įvežamą1 HvOSeVCIlaS vCilSl ull 
landų visuotiną streiką pro- pOpierą, bet valdžia to ne- 
testui prieš prezidento Men-1 paįs0< 
dieto įvedimą . karo- stovio | Morganai ir Rockefelle- 
keturiose provincijose.Tuom'r|aį įurį ne įjek prisiplėšę 
streiku yra^ taipgi išreiškia-, auRSOj bet jie perdideli, kad

Roosevelto valdžia juos kliu
dytų.

Vogta Sprogstanti Medžiaga 
Gali Suardyti Kelis Blokus

BRIDGEPORT, Conn. — 
Nežinomas vagis išpielavo

ma parama telefonų ir 
prieplaukų streikieriams ir 
kovojantiems valstiečiams.

Jau sustreikavo Manta- 
zas ir Santiago gelžkelių 
darbininkai ir Santa Clara 
trokų vežėjai. 5,000 kaimie
čių išvijo valdžios pasiunti
nius, kurie norėjo atimt iš j užraktą Remington’ Ginklų 

1 Kompanijos fabriko ir išsi
nešė 20 svarų pavojingiau
sios sprogstamosios 
džiagos, vadinanjoš 
nol”. šio sprogimo sva
ras turi tokią spėką, kaip 
tonas parako. Jeigu vųgi-t 
nys kur mieste truktų, Įga
lėtų sunaikint kelis namų 
blokus. Daugelis gyventojų 
todėl nusigandę.

“Polnol” taip geitai eks- 
ploduoja, kad pavojinga jis 
ir vežti. Jis todėl būna su 
didžiausiais atsargumais tik 
žinovų pernešamas iš vietos 
į vietą. “Polnol” yra naudo
jamas didiesiems kanuolių 
šoviniams kaipo jų užtaisy
mo padėjėjas.

Policija Sužeidė Du Audėju 
Norristowno Demonstracijoj

N O R RISTOWN, Pa. — 
1,500 audyklų darbininkų ir 
jų pritarėjų spalio 3 d- pa
darė demonstraciją, protes
tuodami, kad Lees vilnonų 
audykla Bridgeporte atsisa
ko darban priimti buvusius 
veiklesnius streikierius. De
monstrantus užpuolė polici
ja ir sužeidė du darbinin
kus; bet susirėmime liko su
žeistas ir vienas Specialis po
licininkas.

Philadelphia, Pa. — Pa
daryta išradimas, kad per

Vengrijos

radio galima persiųsti tokį 
rankraštį, kaip laiškas pa
rašytas. •

Budapest.
ministeris. pirmininkas Ju
lius Goemboes savo kalbojVVIVį j ----- —-----------------------— ------ ’ - --- —

tį, kaip laiškas pa- išreiškė draugiškumą Hitle- 
• (; rio diktatūrai.

Komunistų Partija vėl veda vajų už finansinę pa
ramą ‘<Daily Workeriui”. Siekiama sukelti $60,000, 
idant užtikrinus dienraščio pasirodymą ištisus me
tus. Atrodo didelė suma, bet reikia atminti tas mil
žiniškas išlaidas, kurias padaro išleidimas tokio di
delio ir taip pagerinto angliško dienraščio.

“Daily Worker” yra kolektyvis švietėjas, agitato
rius ir organizatorius Amerikos darbininkų prieš ka
pitalizmą. Tai nepavaduojamas darbininkų įrankis. 
Kaip streikuose už didesnes algas ir trumpesnes 
darbo valandas, taip bedarbių kovose už pašalpą ir 
apdraudą, prieš karą ir fašizmą, “Daily Worker” lo
šia be galo svarbią rolę. Tuo būdu “Daily Worke
rio” platinimas ir finansinis rėmimas turi rūpėti 
kiekvienai darbininkų organizacijai, kiekvenam ko
vingam, klasiniai sąmoningam darbininkui.

Mūsų, lietuvių, revoliucinis darbininkų judėjimas 
turi pasiimti dalį tos atsakomybės. Ypatingai ka
dangi mes turime platų masinį judėjimą, dideles 
masines organizacijas, tvirtą revoliucinę spaudą, mū
sų pareiga daugiau atydos kreipti į pasiekimą ir ap
švietimą angliškai kalbančių darbininkų. šiuom 
“Daily Workerio” vajum privalome kiekvienas susi
rūpinti.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras rimtai apsvarstė “Daily 
Workerio” vajų ir nutarė atsikreipti į visus lietu
vius darbininkus, į visas lietuvių darbininkų organi
zacijas ir draugijas ir šaukti į talką angliškam Ko
munistų Partijos organui. Mūsų organizacijų susi
rinkimuose ir parengimuose reikia svarstyti “Daily 
Workerio” vajus ir stengtis paremti finansiniai. Tos 
organizacijos, ^kurios išgali, turėtų paaukoti dolerį 
kitą iš savo įždų.. Paskui, reikia paųinktLtarp na
rių. ’Sumes dolerį kitą ir bus graži parama .kovin
gam dienraščiui, Darbįninkų dienraštis, darbininkų 
interesus gina, todėl darbininkai savo doleriais, de-i 
šimtukais ir penktukais turi jį palaikyti. ■ j ' <

Draugai, į talką “Daily. Workeriui”!! Prisidėkime' 
prie sukėlimo $60,000 fondo. Užtikrinkime komuni-: 
Stų dienraščio gyvavimą!

J. V. K. P. Liet. Frak. Centro Biuras,
A. Bimba, Sekr.

'Federac. Suvažiavime 
Mass. Delegat. Stoja už 
tikrą Bedarb. Apdraudą 
1' SAN FRANCISCO, Cal. 
Nors Darbo Federacijos val
dyba pareiškė, kad Jungti
nių Valstijų kongresas “ne
turi teisės” išleist bedarbių 
apdraudos įstatymą ištisai 
šaliai, tačiaus visi Massa
chusetts valstijos Darbo Fe
deracijos delegatai ir dau
gelis kitų reikalauja tokios 
apdraudos, kuri apimtų visą 
šalį arba bent ištisas vals
tijas. Jie išstoja prieš ske- 
bišką valdybos pasiūlymą, 
kad atskiros kompanijos ap
draustų tik savo darbinin
kus.

Pennsylvanijos delegatai 
reikalauja industrinių uni
jų vietoj dabartinių amati- 
nių unijėlių.

Per tris dienas daugiausia 
laiko suvažiavime buvo su- 
eikvota ginčams tarp rake- 
tierių vadų už savo “teises 
elektrininkų, mūrininkų 
kitų unijose.

‘ 1 ' ' t

17,000 Laivakrovių Ir Jūrininkų Pasiryžę Kovon Išeiti
Spalio 8 d.; Industrinė Unija Galingesnė Už Federacinę

LAIVO OFICIERIAI DEDASI STREIKAN
NEW YORK. — Ateinam |mo šiam streikui. Laivų 

tį pirmadieni, spalio 8 d. pa
sirengę sustreikuot 17,000 
jūrininkų ir laivakrovių, 
dirbančių ištisame Atlanti- 
ko vandenyno pakraštyje, 
kaip praneša Roy B. Hud
son, pirmininkas Bendro 
Streiko Prirengimo Komite
to. i Pereitą antradienį 200 
prekybos laivų kapitonų, jų 
pagelbininkų ir inžinierių 
susirinko į centrą Industri
nės Marininkų Unijos, 140 
Broad St., ir nutarė drauge 
su darbininkais streikuoti. 
Jie išrinko savo delegatą į 
Streiko Prirengimo Komite-

Streikas yra skelbiamas 
už tokius vyriausius laiva- 

ikrovių ir jūrininkų reikala
vimus: $1.00 už paprasto 

[darbo valandą ir $1.50 už 
viršvalandį; 30 valandų dar
bo savaitė; unijos pripažini
mas ir pačių darbininkų

230 Giminių Kova del 
Velionio Turto

CAMDEN, N. J.1— Mir- kontrolė ant svetainių, iš 
damas Frank Ęlkingtdn pa- kur jie samdomi darban, 
skyrė ląbdarybei $100,000 
savo turto; ir tik po dolerį 
paliko kiekvienam iš 230 gi
minių. Dabar visi giminės!

Federacijos Unijos Vadai 
Daro Paliaubas

Pereitą penktadienį į 
supuolė, kad per teismą su-! Washingtona nuvykęs Vic- 
laužyt jo testamentą. Be Olander, Darbo Federa- 
kitko, jie įrodinėja, kad ve- ei jos Tarptautinės ^Jūrinin-

Bosais Apie Paliaubas
WASHINGTON. — Pas 

prezidentą Rooseveltą atsi
lankė Grace laivų kompani
jos atstovai; sakoma, kad 
jie derisi apie “paliaubas” 
su darbininkais, bet tikru
moje planuoja, kaip sulau
žyti gręsiantį marininkų 
streiką. Lankosi pas prezi
dentą ir kiti kapitalistai. 
Rooseveltas dabar kviečia 
Darbo Federacijos preziden-. 
tą Greeną pasikalbėt, kaip 
su turėt darbininkus J nuo 
streikų,'kaip po, priedanga 
paliaubų ątidųųt juos ant iš-: 
naudotojų valius. )r,;

Atstate Orlaivyno Generolą 
Foulois už Tariamą Šmugelį

WASHINGTON.—‘Jung
tinių Valstijų kariškų oHai- 
vyno' generolas1 B. D. Fou
lois tapo atstatytas iš vietos. 
Jis buvo įkaitintas, kad šau- 
vališkai darė kontraktus su 
kompanijomis delei ’ naujų 
orlaivių statymo; • tyrinėji
mo komisijoj buvo įtarimų, 
kad1 jis veikiausia ėmė ky
šius iš tų kompanijų.

Audyklos Streikierys 
Nuteistas 10 Metą

KOSCIUSKO, :
Laike visuotino audėjų 
streiko buvo "Suimtas jau
nas Aponaug kompanijos 
pikietininkas Pearl Odom. 
Policija ir bosų šnipai pada
rė sumoksią, būk jis nugin
klavo, nuplakė ir apiplėšė 
naktinį kompąnijos sargą.

Dabar įvykusiame teisme 
30 žmonių liudijo, kad Od- j 
6m *tuo. laiku buvo unijos 
susirinkime. Bet kukluksi- 
nis teismas • atmetė visus 
streikierio nekaltumo įrody
mus ir1 nuteisė jį* 10 metų 
kalėjimo. /u p i

? !Dabar„; teismam įtrauki^- 
m,as už: kokią tai piktadary
stę < Miss, valstijos Darbo 
Fędėracijos < prezidentąs ‘M. 
L. Ritchie. i

Viršmineta audyklai dar 
tebėra milicijos saugojama.

panijomis atšaukti streiką 
savo unijos narių. Joseph 

Už LAIVO GAISRĄ KAL- .Ry.^n’ I?arbT°T federacijos 
TA VALDŽIA IR Laivakrovių _ Unijos prezi- 

1 dentas, taipgi atšaukia doki
ninkų streiką. Tiems strei-

TA VALDŽIA IR 
KOMPANIJA

NEW YORK. — C. H. kams prasidėt jiedu taipgi 
Miss. — Tutle, buvęs Jungtinių Vai- buvo iš pirmiau paskyrę 

stijų prokuroras, sako, kad!span0 g d.; 
nn “ATawka OocIIa” Im'vn aii_ i _

BISHOP, Cal.—Nukritus 
armijos lėktuvui ant kalnų, 
užsimušė du ’ oficieriai ir 
vienas eilinis lakūnas. Ket
virtas, dar tik mokinys, su 
parašiutu iššoko ir išsigel
bėjo.

Hitlerio valdžios patvar
kymu, šiemet -į į Vokietijos 
universitetus priimta 4,000 
studentų mažiau, : iiegu peri
nai. • ; < ' v: darbius...

Nassau, L. L 1 apskrities 
kalėjime yra daugiau bena
mių bedarbių,'negu nuteis
tų kaliniui •; Taip 1 šelpia i be-

už “Morro Castle” laivo su
degimą ir 135 žmonių žu
vimą kaičia puola ant val
džios, kuri to laivo saugu
mo neprižiūrėjo, ir ant 
Ward kompanijos už apsi
leidimą.

; bet greit susi
uostė su laivų savininkais 
ir su Roosevelto Darbo San- 
tikių Komisija ir dabar pa
skelbė paliaubas, arba tai
ką su bosais. Darbininkų 
reikalavimus Olanderiai ir 
Ryanai pavedė išspręsti tai 
streikų laužymo komisijai.

Darbininkai Pasmerkia
. Santaiką su Bosais

• Darbo Federacijos Laiva- 
krovių Unijos eilinių narių 
komitetas tuojaus pasmėr-. 
kė Ryano paliaubas, kaipo 
pardavyste, ir išleido atsi
šaukimą į visus narius eiti į 
vieno fronto streiką spalio

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
'■■I ",------------

f Miršta Gatvėje
’ ■ Panevėžy yra nemaža'.se
nelių, kurie neturėdami nei 
pastogės, nei jokios* prie
glaudos, beėlgetaudami bu
tas nuo >buto šuserga ir gat
vėje : miešta., Pav., į rugsėjo 
14 d. Klaipėdos g-vėje prie 
pradžios mokyklos parkrito 
senelė Barbora Grybienė 
apie 80 metų amžiaus, ir 
prądėjo mirti. Nors Klai
pėdos g. judėjimas nemažas, 
vis tik neatsirado nė vieno, 
kas senutę nors, toje valan
doje suglobtų. Senutei iš
virtus ir apsipylus krauju, 
gimnazistės ir mokinės ėmė 
ja rūpintis.

Antras Pavasaris Panevėžy 
r Rugsėjo men.- 12-13 d.d. 
stoties g-je >22 ,nr. Masiliūno 
kieme pražydo kelios obelys.

Behdras Streiko Prirengi- 
mo Komitetas atsišaukia į 
visus Darbo Federacijos 
unijų laivakrovius ir jūri
ninkus griežtai atmesti 
streiklaužiškas paliaubas, 
kurias jų vadai slapta pa
darė su kompanijomis ir su 
Roosevelto Darbo Santikių 
Komisijos pirmininku Lloyd 
Garrisonu.

Streiko ūpas Didelis
Jūrininkų ir laivakrovių 

susirinkimai New Yorke, 
Baltimorėj, (Bostone ir kitur 
išreiškė didžiausio pritari-

kompanijos bijo, kad, su
streikavus darbininkams ry
tinėse prieplaukose, gali pa
šinai! j inti laivakrovių ir ma
rininkų streikas visu Paci- 
fiko vandenyno pakraščiu.

Rytinėse prieplaukose ir 
laivuose streikan šaukianti 
revoliucinė Marininkų Indu
strinė Unija turi apie 10,- 
000 narių, o Darbo Federa
cijos unija tiktai 2,000 na
rių. Roosevelto Darbo San- 
tikių Komisija ir laivų sa
vininkai, tačiaus, atsisakė 
priimti Industrinės Unijos 
delegatus Washingtone ir 
išklausyti jų reikalavimus.

Marininkai ir laivakro- 
viai, nariai Darbo Federaci
jos unijų, darykite savo su
sirinkimus, patys balsuoki
te streiko klausimą ir rinki
te eilinių narių komitetus į 
bendrą kovos frontą!

Litke Jau Pribuvo į 
Murmanską

Šią vasarą iš Vladivosto
ko išplaukė Sovietų ledlau
žis- “Litke”, kad pirm žie
mos pasiekus Murmanską. 
Jis turėjo atlikti virš 6,000 
mylių kelionę^ šiaurių van
deniu aplinkui Sibirą. Lai
vui reikėjo plaukti 9 jūrų 
kelionę.

Rugsėjo 20 dieną “Litke” 
pribuvo į Murmansko prie
plauką. Laivą pasitiko už 
15 mylių jūroje Sovietų lai 
vai, kurie buvo tuo metu 
toje prieplaukoje. Kada 
“Litke” įplaukė į Murmans
ko uostą, tai Sovietų, nor
vegų, anglų ir latvių laivai 
per 15 minučių sveikino jį. 
sirenų švilpimu. Po to bu 
vo masinis susirinkimas, ku 
riame kalbėjo valdžios at
stovai ir “Litke” ekspedici 
jos vedėjai, profesorius Vi- 
ze, kapitonai Duplicki ir Ni 
kolajev.

Draugai Stalinas, Moloto 
vas, Kaganovič, Kalininas, 
Vorošilovas, K u i b y -š evas, 
Orodzinikidze, Andriejevas, 
Mikojanas, Čubar, Rudzu-; 
tak ir Ždanovas pasiuntę 
“Litke” vedėjams pasveiki
nimo telegramas. ,

Tai pirmu kartu žmonijos 
istorijoje atlikta taip ilga 1 
kelionė aplinkui Sibirą vie
nos navigacijos metu. “Lit
ke” dar greičiau būtų už
baigęs kelionę, bet kelyje 
gelbėjo kitiems laivams, ku- 
rie tarpe ledų dėjo pastan
gas prasimušti į Sibiro

Berlynas. — Hitlerio $ąlr; 
džia uždraudė dirbti dL. ,? 
d ž i u o s ius automobiliaųię 
“tajerius” (ratlankius) < ĮJčt 
pia taupyti gumą. jz,.u
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Salin Roosevelto-Greeno 
Paliaubas!

Padarytas naujas juodas sumoksiąs 
prieš Amerikos darbininkų klasę, sumok
siąs tarp prezidento Roosevelto ir didžio
jo kapitalo, iš vienos pusės, ir Darbo Fe
deracijos vadų, iš antros pusės.

Pereitą sekmadienį Rooseveltas per 
radio atsišaukė į šalies darbininkus, kad 
daugiau nestreikuotų, o darytų paliau
ba su samdytojais neribotam laikui. Sa
vo atsišaukimą Rooseveltas tyčia nutai
kė į tą laiką, kada atsidarė Amerikos 
Darbo Federacijos metinis suvažiavimas 
Sj.n Franciscoj. Jis buvo išanksto užsi
tikrinęs, kad geltonieji Federacijos va
dai ir suvažiavę jų pakalikai parems ir 
užgirs tą prigavystę, tą bandymą nugin- 
kluot darbininkus dvasiniai ir organiza- 
'ciniai per paliaubas. Ir Rooseveltas ne
apsiriko. Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green tą pačią dieną ir ant ry
tojaus suvažiavime karštai pasveikino 
Roosevelto pakvietimą, kad darbininkai 
nuleistų rankas, ir lauktų, kol Roosevel
tas su savo Nacionale Darbo Komisija 
“patenkins” darbininkų reikalavimus.

Dabar, kokiais tikslais yra Rooseveltui 
ir Greenams reikalingas tas paliaubų 
suokalbis? Jis tiems ponams reikalin
gas, kad su dviguba valdžios ir Darbo 
Federacijos įtaka jie galėtų1 nuramint 
nukamuotas darbininkų minias ir sutu
re t jas nuo audringų kovų Už teisę gy
venti.

Gormanų, Greenų prigauti ir parduoti 
audėjai juk veržiasi į naujus streikus. 
Mobilizuojasi Atlantiko vandenyno prie
plaukų laivakrovių ir laivų darbininkų 
visuotinas streikas. Bruzda plieno dar
bininkai prieš savininkų pasimojimą nu- 
mušt jiems dar 10 nuošimtį algos. Pie
tinėse valstijose išnaujo kyla angliaka
sių kovos. Auga ir smarkėja bedarbių ir 
dirbančiųjų judėjimas už apdraudos įsta
tymą sulig H. R. 7598 biliaus.

Kapitalistai rengiasi visiškai sugniuž- 
dinti darbininkų unijas, o jąsias pava
duoti kompaninėmis unijomis. Jie ruo
šiasi prie naujų kapojimų darbininkams 
algų. Jie planuoja įvesti dar didesnį 
skubinimą. Jie ginkluojasi ir mobilizuo
ja savo šnipijadą ir gengsterius prieš 
darbininkus. Roosevelto valdžia tatai 
žino ir visaip jiems padeda pavergti dar
bininkus, čiulpti kuo didžiausius kapita
lui pelnus iš jų prakaito ir per kruviną 
prievartą malšinti jų kovas.

Bet kad lengviau būtų išnaudotojams 
darbininkų pasipriešinimą sukpiušįntį, 
tai Rooseveltas pasikviečia talkom se
nuosius vilkus, Greenus, Morrisonus ir 
kitufc darbo klasės pardavikus. Jie tad 
ir šaukia darbininkus į meilingas paliau
bas, į bendradarbiavimą su kapitalistais.

Ką Davė Pirmesnės Paliaubos?
Bet tokia Darbo Federacijos vadų tak

tika jau nebe pirmiena. Dar 1930 me
tais jie buvo padarę, sutartį su preziden
tu Hooveriu, kad neves streikų del dar
bininkų algų, “kol praeis krizis”. Kapi
talistai tuomet su Hooverio palaiminimu 
pasižadėjo nekapoti darbininkams algų. 
O praktikoje kas pasirodė?

Fabrikantai ir kiti išnaudotojai, rem- 
darrdesi hooverinėmis paliaubomis, nu- 
skaldė visai šalies darbininkų klasei al
gas'daugiau kaip 50 nuošimčių, kuomet 
Grefetei ir Wollai visomis keturiomis' 
stabdė darbininkus nuo kovų už būklę.

i

Bet gal dabar siūlornos darbihinkaihs 
paliaubos po NRA mėlynojovanago 
sparnu atneš jiems ką geresnio? Atsa
kymą į šį klausimą duoda visa NRA pra
eitis. Pati Darbo Federacijos valdyba 
savo raporte buvo priversta pripažint, 
kad NRA kodeksai daugelyje vietų su- 
rtiažino darbininkams algas, pailgino dar
bo valandas, nuslopino darbininkų uni
jas, jų vieton priperėjo kompaninių uni
jų ir pablogino darbininkams padėtį.

Juodas NRA ir Federacijos Vadų 
Rekordas

Ką Greenų-Morrisonų raportas užtylė
jo, tai kad Rooseveltas su savo tarpinin- 
kystės komisijomis ir su Darbo Federa
cijos vadų pagelba iškrikdė streikus plie
no ir alumino darbininkų, laivakrovių, 
audėjų, verpėjų ir daugybę kitų; o dar
bininkams sąlygų ne tik nepagerino, bet 
šimtus tūkstančių jų dar nubaudė juo
daisiais sąrašais, geltonaisiais kontrak
tais, masiniais mėtymais iš darbo ir ki
tais persekiojimais.

Roosevelto NRA globoj juk plačiau, ne
gu kada Amerikos istorijoj, buvo prieš 
darbininkus paleista yeikmėn milicijos 
durtuvai, nuodijančios bombos ir šautu
vai. O jeigu nebūtų milicijos užtekę, tai 
Rooseveltas žadėjo pasiųst prieš streikie- 
rius šalies armiją (kaip kad prieš audė
jus ir San Francisco laivakrovius). Tuo 
būdu vien audėjų streike buvo nužudyta 
16 darbininkų; gi per pusantrų metų 
Roosevelto viešpatavimo tapo nugala
binta 60 darbo klasės kovotojų už duoną 
druską.

Ir ve dabar Green ir kiti Darbo Fede
racijos vadai liepia darbininkams šven
tai pasitikėti Rooseveltui su jo NRA ko
misijomis, kuomet kapitalistai ginkluo
jasi nuo padų iki ausų prieš darbininkus. 
Tie vadai liepia darbininkams paskelbti 
paliaubas su kapitalistais, kuomet ant 
rytojaus po Roosevelto radio prakalbos 
jo minister^ Frances Perkins pasakė, jog 
tūluose atsitikimuose galės .būt vartoja
ma ir tiesioginė ginkluota Washingtono 
valdžios- prievarta prieš darbininkus,. 
kad priverst juos pasiduot išnaudoto
jams.

Darbininkai, Nepasiduokite!
Darbininkai, su didžiausiu pasipiktini

mu atmeskite tas paliaubų kilpas, po ku
riomis slepiasi dar žiauresnės kapitalis
tų atakos prieš darbo klasę. Eiliniai na
riai, organizuokite savo jėgas iš apačių, 
pasmerkite pardavikus “paliąubininkus” 
ir vienu standžių frontu kovokite už pa
gerinimą sau būklės! Ne per paliaubas, 
o tik per neatlaidžią kovą jūs tegalite 
apgint savo teisę gyventi.

; įJU •' '1 * j,. H ' r ; ! J ! 1 T
- metų auga, taigi ir Šiemet bedarbių, tuy 
t but, bus daugiau negu praėjusį nedar
bo sezoną.” Susirinkę ponai pripažino, 
kad reikia “naujo įstatymo”, tartum įsta
tymu darbininkai galės tuščius pilvus už
pildyti.

Pagaliaus “buvo iškelta mintis, kad 
žemės ūkio ministerija,, ūkininkams kre
ditan duotų miško medžiagos, iš kurios 
bedarbiai dirbtų gontus; ūkininkai be
darbiams duotų išlaikymą, o viešųjų dar
bų fondas mokėtų atlyginimą”. Bet ir 
čia pasirodė užburtas ratas, viena, “ne 
kiekvienas bedarbis gontus dirbti suge-.

bes”, antra, “brangiai .'atsieis bedarbių 
eksportavimas į vietas.” Trečias, ir tai 
svarbiausia, frakuoti ir storais pilvais 
ponai surado, “kad ir kaime esama be
darbių ir ten jų dar daugiau vežti vargu 
įmanoma. Nes ir dabar, kaip savival
dybės mėgina bedarbiams duoti darbo
prie plento statybos, tai sunku konku- j 
ruoti su ūkininkais, kurie vietoje su tin- i 
ka dirbti už pusę kainos!”

Pasikalbėję, ponai išsiskirstė. Nepri
ėjo prie jokios tikros išvados. O tūks- 
tančiai Lietuvos bedarbių palikta alkio

I nasruose.

Už Visuotiną Lietuvių 
Suvažiavimą

Antrojo J. V. Prieškarinio ir Priešfašistinio Kongreso 
Lietuviu Delegatu Susirinkimo Rezoliucija

Mes, lietuviai delegatai, su- blemų, apart kovos prieš karą 
važiavę iš įvairių miestų ir,ir fašizmą Amerikoj, taipgi 
miestelių nuo įvairįų lietuvių turėtų būt svarstoma ir Lietu- 
organizacijų į Antrą Jungtinių vos darbo masių reikalai; kad |

ŠYPSENOS

r

Du Gražuoliu
j Sykį, prie alaus stiklų, du 
i vyrai piktai susibarė ir ba- 
Irėsi sekančiai:

______ ! Buvęs su barzda: — Aš
kokis Sovietuose gamintas; kitados turėjau tokią 
judis padarė į mane giliausį i ^aitavo. Bet ka- 
jspudj, tai as, nesvyruojan-isu barzda išro(Jau> tai 
čiai pasakyčiau: du iš jų §TOjau jr nusikirpau.
“Potiomkinas” ir “Peter-' Barzdotas: — Taip ir aš 
burgo Naktys.”- Tuose kitados turėjau tokią bai- 
miestuose, kur pastarasis šią burną, kaip tavo. Bet 
judis bus rodomas, kiekvie-; kada aš pamačiau, Lad bur
nas išgalįs draugas ir drau
gė turi nueiti jį pamatyti!
“Peterburgo Naktys,” ma-

ria negalima nusikirpti, tai 
aš ant jos užsiauginau barz
da. c

a

Jis Tai Ne.
Ji:—Tai tu sakai, kad

Lietuvos Darbininkai Neturi
Balsavimo Teisės

Neužilgo būsią Lietuvoje savivaldybių 
rinkimai. “Lietuvos Žinios” (rugs. 17 
d.) deda sekamą žinią ir pastabą: '4

Kalbama, kad gen. darbininkų atstovybė 
esanti nusistačiusi dalyvauti ir savo kandi- Į 
datus išstatyti būsimuose savivaldybių rin
kimuose. Tik kyla klausimas, ką gener. 
darbininkų atstovybė savivaldybėse nori at
stovauti ir kas už jos sąrašus balsuos, nes { 
pagal savivaldybių įstatymą, rinkimai yra 
cenzūruoti ir 'didžiuma darbininkų neturi 
teisės balsuoti,) o balsuoja tik tie, kurie turi 
turto, t. y. moka savivaldybės turto mokes
čius. k J f ‘ ■ ■■ i J i

Iš to reikią suprasti, kad beturčiai 
darbininkai Lietuvoje neturi balso, netU7 
ri pilietinių balsavimo teisių, net savivab 
dybių rinkimuose. Labai daug metų atx 
gal tokia bjauri sistema viešpatavo Ame
rikoje. Bet ji tapo nušluota. Dabar 
Lietuvoje kruvina Smetonos diktatūra 
ne tik pamergė ir medžiaginiai apiplėšė 
darbo žmo'nes, bet net atėmė tas men
kutes savivaldybių rinkimų teises, 
vienatinis jų prasižengimas, kad jie 
turčiai, neturi iš ko taksus mokėti!

0 
be

Rugsėjo 17 d. Lietuvos “vidaus reika
lų ministerija” laikė susirinkimą apkal
bėjimui nedarbo problemos. Savo prane
šime referentas inžinierius Rimkus nu
rodė, kad “bedarbių skaičius metai iš

U £ X111VLU, V w kJ a. f * *

Valstijų Prieškarinį ir Prieš-.tame kongrese būtų pareikštas no nuomone, VISKUO pervir- ■, 
fašistinį Kongresą, rugsėjo 28, Amerikos lietuvių masių 
29, ir 30, Chicago, Ill., savo, sinešimas linkui dabartinės 
lietuvių delegatų susirinkime, padėties Lietuvoj, ir kad kon-i . , . ,v. . .. . . , . . .

pareikštų I Sovietų judzius Amerikoje tis baigiasi.
reikalavi- pastaraisiais keliais metais. n§s žiedo tai nereikalauk,

rugsėjo 29 d., apsvarstę svar-|gresas išdirbtų ii* 
lietuvių

mus Lietuvos fašistinei vai-į

at- šyja veikalą “Kelias į Gy
venimą” ir kitus, rodytus tarpe mūsų su šituo sutar-

Bet tu iš ma-
bą kovos prieš karą ir fašiz- Amerikos 
mą, nutarėm:

1. Kad pravesti Antrojo džiai. 
Prieškarinio ir Priešfašistinio!
Kongreso tarimus ir sumobili-1 kis kongresas įvyktų Clevelan- 
zuoti kuoplačiausias lietuvių, do 
darbo mases į veikimą prieš j 
karą ir fašizmą, sugrįžę dele- I 
gatai’į savo kolonijas turi dėti j 
pastangas raportuoti masinuo- 
se mitinguose apie Antrąjį 
Prieškarinį ir Priešfasistinį 
Kongresą; privalo rūpintis su-1 
daryti prieškarinius ir prieš- 
faŠistinius komitetus organiza-

Žinoma, stebint šį veikalą,
Mes pageidaujame, kad to-j kaip ir kiekvieną gilesnį ir sį

nes negausi.
Jis: — Aš tai nereikalau

siu. Bet auksorius, pas ku-
mieste.

Rezoliucijų Komisija
meniškesnį, dalyką, reika-!rj aš pirkau, tai tikrai pū
linga mąstyti, reikalinga su- į reikalaus.

\ sikoncentruoti. Andai man
! vienas draugas sakė, kad Turi Gerą Balsą
’jis matęs šį veikalą ir jam —Aš esu tikra, kad aš turiu 
i nepatikęs. Bet kuomet aš balsą.

Trumpmenos
Kalbant apie literatūrą,' jam pradėjau aiškinti, tai 

tenka priminti, kad jau ir draugas nusitarė dar kartą
—O kuomi sveika tą pama

tuoji?
—Nagi, visi mano kaimynai

buvęs prezidentas Hooveris nueiti ir pamatyti veikalą pataria man važiuot į Italiją jį 
cijose; rūpintis, kad visos, or- patapo ‘literatu”. Jis para- —siuom kartu “rimtai.” 1“ 

pasiuntę gg knygą, pavadintą “The ~
Challenge To Liberty“. .Ne- 

L i reikia nei sakyti, kad Hoo- 
šizmą; taipgi kiad sudaryti ko- veris ne tiesioginiai atakuo- 
mitetai organizacijose rūpin- ja Rooseveltą, nusiduoda- 
tųsi aplankyti visas kitas lietu- mas karštu demokratijos 
vių organizacijas savo koloni- §a|įninįęU

ganizacijos, 
atstovus į kongresą, tuojaus 
prisidėtų prie Amerikinės Ly- į 
gos KoVai Prieš Karą ir< Fa-

lavinti.
A. M. Bedievis.

jose ir kviesti prisidėti prie ~”,7 
Lygos Kovai prieš Karą ir|^ , 
Fašizmą; darbuotis pįatinime , apie 
prieškarinės ir priešfašistinės'1 
literatūros, ypatingai' dėti pa
stangas kuoplačiausiai pa
skleisti tarp lietuvių darbinin
kų Lygos organą “Fight.”

2. Mes esame įsitikinę, kad, 
sušaukiant platų bendro fron
to lietuvių organizacijų atsto
vų suvažiavimą, būtų galima 
platesnes lietuvių mases suin
teresuoti svarba kovos prieš 
karą ir fašizmą, todėl mes pil
niausiai užginame Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 2-ro-

kiai

Karo veteranai 
geriausiai p'asakyti 

Hooverio demokraty- 
Juškos kapas tai pui- 
paliūdija!

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Kaip Roosevelto politine! GIMTUVĖS SLOGA 
mašina veikia, galima pas-' Kreipiuos j jus su klausimu 
tebėti ir iš sekančio: Prieš aPie mano dukterį. Aš skaity- 
kiek laiko Roosevelto Šali-T^ “La,Vę’” ViS?’

. . ..... •. ,da skaitau jūsų patarimus a-
ninkai Maine valstijoj skel-1 pjc sveikatą. Taigi ir atradau 
bė, kad, girdi, jei Maine klausimą kitos draugės kovo 
valstijos piliečiai nominuos 21 d. 
ir išrinks demokratą gu- aPie 
bernatorium, tai federalė Mano

jo Seimo nutarimą šaukti pla- valdžia įvezdins į Maine ge^ „ ____ _
tų bendro fronto lietuvių orga- valstiją tarpe $40,000,000 ir 'rūkšties skiedinio kanalui iš- 
nizacijų atstovų kongresą ko- $50,000,000, įvairiems vie-' plauti, paskui įdedu 
vai prieš karą ir fašizmą.

Kad šiam lietuvių kongrese 
būtų atstovaujama kuopia-i 

į čiausios Amerikos lietuvių ma-i 
sės, mes - savo susirinkime siu-' 
lome nuo sekamų lietuvių ma
sinių organizacijų atstovus į 
bendrą darbą gu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimu sušauki
mui tokio kongreso: J. Nali- 
vaika puo Amalgameįtų * JJąi- 
j-os lietuvių 54 skyriaus, prpo- 
klyn, N. ,Y.į F.' Šimkūs4 jnuo 

1 Dženitęrių ’linijos, Chicago, 
Ill., Baltuškis nuo Keistučio 
Kliubo; Chicago, Ill., Butvilą 
nud Amalgameitų Unijos lie
tuvių skyriau '‘269, Chicago, 
Ill., ir St. Vešys, narys Boot ir 
Shoe Workers Uilijos. Mes 
prašome minėtas organizacijas 
užgirti tą mūsų pasiūlymą. 
Jeigu organizacijos matytų 
reikalą pakeisti minimus as- 
menius kitais atstovais, tatai 
gali padaryti.

Mes pasižadame dėti pa
stangas bendrai darbuotis , su 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimu, kad būtų sušauktas 
kuoplačiausias bendro fronto 
lietuvių kongresas* Amerikoj.

Mūsų ' manymu; 'tokiame 
kongrese, apart1 Amerikos pra

numery, kur eina kalba 
“Navatną Skystimą.” 
mergaitei yra 19 metų, 
pradėjau jūsų patarimą

Pasigaminau borinės

ti ir Jūsų dukters atsitikime.
Kad jai užeidinėja diegliai 

pilvo gale, tai čia nieko ne
paprasto, ypač apie mėnesinių 
laikotarpį. Gali ten būti dieg
lių ir taip kada, nes viduje, 
gimdoje nėra normalu: ten 
yra įdegimas, sloga.

Jūs, Drauge, ir toliau galite 
sekti tuos nurodymus. Kartais, 
vieton iodo tinktūros skiedinio, 
Jūs galėtumėt plovimui varto
ti da ir kitokio skiedinio, ku
rio galėtute pasigaminti šitaip. 
Gaukite vaistinėje “Potassium 
permanganate 1 oz.” Tai yra 
tamsiai lelijava, juosva drus
ka. Į kvortą gana šilto van
dens įberkite ir ištarpinkite 
trupučiuką tos druskos, kiek

medvil- 
šiems darbams, prie kurių nės su žuvies nuosėdų mosčia. 
gaus darbų valstijos darbi-; Vakarais išimu, išplaunu iodo 

■ ninkai. Be abejonės, tas tinktūros skiedinis ir paskui 
apgavo ne vieną politiniai apteptos iodo mosčia.
siaurą pilietp-darbininką.; Kai pradėjau jai taip dary-
Panašiai dabar Roosevelto ti, tai mano duktė gavo dieg-.an^ peilio galo užkabinate.

_ — _ C. 1’1 /> rl •» «m K 4- t i 1 L i n

L. ‘. . . , . . \ -
jošios Aųgjijos vakįijdš:
kaip New Hampshire, Ver- nuo ‘°.’. 0 gal ta g™dos‘ 
mont ir’1 kitur. '< Girdi, • išt
rinkit demokratus į kongre
są ir valstijos seimelius, tai 
gausite $25,00'0,000 kažin 
kokiems 'tai Merrimack 
upės darbų projektams. Re- 
publikonai del to smarkiai 
rėkia. Roosevelto mašina, 
beabejo, ir čia apgaus nę>- 
vieną balsuotoją.

Šitokiais ir , kitokiais bū-' 
dais buržuazinės partijos 
nuolatos „prigaudinėja bal- mu, galima spręsti, kad Jūsų 
suotojus. Darbininkai tu- dukteriai gali būti gimtuvės 
retų apsižiūrėti. Jų parei- sloga arba gimtuvės kakliuko 
ga balsuoti už savo klasės s,o^a- Tai yra įkiresnis daly, 
partijos kandidatus—komu- ■ka?;ne^u anos V metų 

. . t gaites, kuriai patarimas tilpo
nistus. j kovo 21 d. Vis dėlto tpnąi nu-

1 rodytas bendras gydymo pla-»
Jei kas manęs paklaustų,1 na& pusėtinai gerai galėtų tik-

mašina skelbia kit.ųše Nau- liūs gale pilvo, sykiu su mene-(skiediny-s bus tarusiai ,elija- 
io^ios AA^liios vMštiioSe 'Asinėmis. Taigi aš nežinau, ar vas’ purpurinis. Gali jis būti JOSIOS AW1JOS vaistljosę,; , , . . ’kartais tamsėlesnis arbą, švie-

sloga pradėjo sau eiti Jaųkan. ,sesnks, PrlKulės ų-ao to, ar . 
Maųd duktė tą slogą turi Pei\ daugiau ar mažiau kada įber- , 
3 metus, ir mėnesinius per tą tos druskos. Besiplaunant 
laiką neturėjo regulingai: per,s^uo skiediniu, gi eičiau pra- 
3 mėnesius po vieną kartą ir nYksta negeras kvapas.
visai mažai. O, kai pyadejali į O šiaip, Drauge, galite kai- 
aš jai tuos plovimus daryti, talioti, kaip pirmiau buvo pa
tai mėnesinės atsiranda į du (tarta. Ir da turiu pridėti, kad 
mėnesiu ir daug daugiau ir , geriau bus, jei prieš vartojimą 
labai atsiduoda..

Ji šiaip atrodo gana 
ir valgyt gali viską.

ATSAKYMAS

j skiedinius gerokai pašildysite, 
sveika i kad būtų taip karšti, kaip tik 

įgalima pakęsti, neapsidegjhuš.
■ Tąsyk baltosios ir šiaip slo- 
Igos gleivai greičiau pradės 

Sulig Jūsų, drauge, aprašy-' nykti. Matot, pati šiluma pa
deda bakterijas naikinti.

Jei kartais užeina dukteriai 
diegliai pilvo apačioje, tai dė
kite karštus daiktus, kompre
sus. Karštos maudynės frgi 
naudos teikia. Jeigu kaip, būtų 
neprošalį pasiteiravus i ir su 
vietos gydytoju,- tai: yra, j jei: 
neitų geryn.
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Už Visų Kovotojų 
Bendrą Frontą

įprantamų, negalimij pasiū- 
■lymų. Jie atvyko tuo pačiu 
'.tikslu—bendros kovos prieš! 
'karą ir fašizmą ir jie pasi-j 
įryžę bendrai dirbti su bile j

Prieškarinio Kongreso Socialistai Delegatai Bendram Fron-' 
te Su Komunistais Prieš Karą ir Fašizmą į 

Įvairios Antro Jungtinių
Valstijų Prieškarinio-Prieš- jęS patsai kelti S. P. Nacio-1 tuo klausimu.
fašistinio Kongreso delega- na|jam
tų grupės turėjo savo atski- f‘ klausima ir už įį k(,_ ko 
via aoannc ic til CO. t t c ‘ d c _

Beje,

'kad darbą atliks gerai. Jau- 
■ n uolių kuopelės surengtas pik
nikas davė pelno $73.12. Tokį 
pelną padaryti nuo parengimo, 
tai naujiena Eastone. Už tai 

Maskvos gatvės ir Rau-1 kovose iki pergalės iškovojo reikia didelį kreditą atiduoti
I kuo, kas dirba už šią pro- donoji Aikštė matė daug 
■ gramą.

Labai įdomus liberalo, Ro- 
Snyderis pasižadė- !ger Baldwin, pareiškimas 

Jisai sako:

Senyje Bblševiky Atžalos Užplūdo Maskvos 
Gatves ir Raudonąją Aikštę

kurioj jie ne tik pripras nuo 
jaunų dienų būti organizacijoj, 
bet daug ko išmoks. Ir užau
gę mokės Užimti jūsų darbą ir 
tinkamai jį vesti prie galutino 
darbininkų laimėjimo!

Narė.proletariato diktatūrą ir po ,Pikniko komisijai. Tas dar sy- 
jos vadovybe statomas so- ^.po.doL-kad reiki^ mok^ti, ... t iv. .. kaip dirbti, o pasekmes bus ge-cianzmas didžiausioje pa- 
šaulio šalyje. Dalis demon- ( Kuopelė remia darbininkų 
strantų eina apsiginklavę klases kovas.
ir džiaugiasi proletariato i Susirinkime nutarta paauko- 
tėvų garbe, ir jos spėka,!ti iš iždo sekamai: Audėjų 
kad net viso pasaulio žiau-, 
riausiai apsiginklavę priešai 
dreba ir bijos ] 
šalimis užpulti ant proleta-'so paaukauta $30.00. 
riato užkovotos žemės.

Bet šie demonstrantai ne- į 
sibijo ir kapitalistų vieny
bės ir mano: teužpuola,— 
mes jiems duosim antrą ir j kovos reikalams jie turi būti su- kaltinamas.

įvairių demonstracijų, jos 
matė nesuskaitomas minias 
žmonių; per jas perėjo ke
lias dešimtis kartų Raudo
noji Armija, fizkultūrinin-

bendro j Bendro f i onto priešai sa- įvairios užrubežio dar- 
. kad negalima veikti; bininkų delegacijos, ir visi 

voti. i Prieškarinėj- Priešfašistinėj, šie nuotikiai savo laiku pra-
Jauna socialiste sakė, pa-i K’goj,. nes ten vadovaują J slinko palei broliškus revo- 

i komunistai. Tai kodėl jus Jiucionierių kapus, palei Le- 
Tuo nepaprastai žin-j Nacionalio Komiteto narius' neatsiunčiate būrius veikė-‘nino mauzolėjų-kaipo vul- 

pun tu uv0’pasikalbėti bepdro fronto' • , . , • , ?
! . r . Į vietoj komunistų?
t klausimu,^ bet jai atsakyta, •ryS piečiai atviros, mes šau- 
kad didžiuma narių esą - kįame jus ateiti. Tiesa, kad, j lygiai šildė revoliucinė kait- 
priešingi stot į bendrą fron-! veik išimtinai, komunistai j ra.

“Man i turi monopolį ant kovingu- j 
vadų!atrodo, kad mes, eiliniai na-’mo- Bet kovingumas būti- 

socialistų ir riai, didžiuma S. P. nariu,!na s^lyga sulaikVmui karo 
jiems pritariančių darbinin- reikalaujame bendro fronto 
kų nuo bendro fronto su ko- ir mes jį pasiimsime,” sako 
munistais padėjo įsigalėti‘jauna socialiste. Jos rapor- 
fašizmui? ’ Ar užgirs jie'tas ir pareiškimas šukele 
Amerikos Prieškarinės - kongrese didžiausį entuziaz* 
Priešfašistinės Lygos siūlo- 'mą. Delegatai’sustojo. Tai 
mą Bendrą Frantą, kuris, buvo vienas iš žymiausių 
kaip išsireiškė tūli žymūs kongreso punktų. Mes įsi- 
liberalai bei socialistai at-įtikinom, kad socialistai dele- ____ ___________________
stovai, negalimas be komu-' gatai jmato, jog ilgesnis ig- į čiai Antro J. V. Prieškari- 
nistų? Ar, gal, jie paklau- noravimas bendro 
sys savo vadų, kurie kovoja 
prieš bendrą frontą smar
kiau ,negu prieš kapitaliz- 
ma?

Sekmadienio popietis. Šioj 
sesijoj girdėsim įvairių sub- 
sesijų raportus. Visi jie 
įdomūs, visi svarbūs. Ne
kantraudami laukiam.

Kalba jaunas Socialistų 
Partijos lokalo atstovas iš 
New Orleans, Louisiana. 
Jisai visa širdžia už bendrą 
frontą. Jis savo kalboje 
nurodo, kad smarkiai au
gantis fašizmas, Louisiana 
valstijoje, juos pastūmėjo 
prie bendro fronto. Louisi
ana gubernatorius Long 
įsakė sulaikyti pašalpą vi
siems bedarbiams ir net se
neliams bei ligoniams. Pa
vieniai darbininkai jautėsi 
silpni, kad paveikti į val
džią, bet bendrame visų dar
bininkų fronte jie pamatė 
pajėgą. Ten socialistai dar
bininkai stojo į bendrą fron-1 
tą ir jis gyvuoja jau nuo 6 Į 
d. rugpjūčio. Jie turėjo mil
žiniška bendro fronto de- v I
monstraciją už pašalpą, ku
ri privertė valdžią suteikti 
koncesijas. Jis sako, kad 
prieš augantį fašizmą ir im
perialistinį karą reikalingas 
bendras frontas visų karo 
ir fašizmo priešų.

Išeina jauna socialiste, 
kuri raportuoja iš Socialistų 
Partijos narių kongreso de
legatų sesijos. Kongrese 
dalyvauja 49 Socialistų Par
tijos nariai delegatai ir du 
Nacionalio Komiteto žval- 
gai-reporteriai. Penki iš tų 
49 atstovauja S. P. lokalus, 
o likusieji atstovauja įvai
rias organizacijas. Visi de
legatai ir N. Komiteto žval
gas, Snyderis, dalyvavo se
sijoj. Taipgi buvo 1 Vokie
tijos ir 1 Francijos S.P. na
rys šioj sesijoj. |

Sesijoj nutarta sudaryti 
bendrą frontą ir priimta re
zoliucija, reikalaujanti, kad 
Nacionalis Komitetas tuo
jau imtųsi žygių įtraukimui 
visos Socialistų Partijos į 
bendrą frontą.

Priimta rezoliucija prieš 
spendavimą ir braukimą iš 
Socialistų Partijos narių už 
dalyvavimą bendram fronte 
su komunistais.

Komitete

Ilgas Teismas Prieš Šeru 
Maklioriu Sainą Insulli

CHICAGO, Ill. — Prasi-

ras sesijas. Viena iš tii se
sijų daugiausia interesavo 
kongreso dalyvius, ypač kla- ( 
siniai sąmoningus darbinin-jų buvusi užėjusi pas S. P.' 
gus. rr’"~ —. 
geidaujamu ]. 
Socialistų Partijos narių se-. ...
sija.

K a darys socialistai dele
gatai? Ar pasimokino jie 
iš.įvykių Vokietijoj ir Aus-|^a su komunistais, 
trijoj, kur . socialistų ’ 
sulaikymas

J

i jų, kurie užimtų vadovybę i kaną, degantį pasaulinės re-
• i • i_________ • n t i i lt_____ _ • 1____Juk du- voliucijos liepsna; ir kas tik 

praėjo pro tą aikštę, visus

1 d. rugsėjo, vakare, 
praėjo apie 500,000 atžalų 
senųjų bolševikų, kurie veik 

n :per pusamžį savo krauju
ir fašizmo. laistė šeštą dalį žemės, kad

Pirmu kartu Amerikos jos išaugtų. Išaugo links- 
darbininkų judėjimo istori-' mos, šviesios lyg pavasario 
joj įvyko tokia milžiniška ir' gegužės - dienos. Tie jauni 
nuoširdi bendro fronto de- naujos gadynės žiedai puo- 
monstracija. Komunistų Par ( gatves, Raudoną Aikštę, 
tijos proponuojama idėja, pU0§e stovinčius Pirmojo nuošė visa" Maskvos anielin- 
pralaužė mūs spėkas ski- £aš t • Suvažiavimo delį.! ™se V1S^ MaSkv0S aP,elln 
nancią barjerą. Tukstan- gatus> stovinčiug prie Leni. j

‘!nn kano nuošė užrubežio Ta demonstracijos grožė fronto; nio-Priešfašistinio Kongre- Įno Kapo’ puosc uznwezl° 
j reiškia rengimą kelio fašiz- 'so delegatų išnešios šią ide-! 
mui. Jie nori kovoti prieš I ją po ;
karą ir fašizmą ir jie įstos, kampus ir ji augs, bujos.
visų kov. darbininkų bend-l 
ran frontan, nežiūrint savo! 
vadų noro, jie kvies kitus so-1 
cialistus Į kovą už darbinin- i 
ku kasdieninius reikalus ir! 
už i 
nes jie nemato kitos išeities, i

! mo.

streiko vedimo fondan—$15.00, ’^OJO teismas prieš buvusį 
politinių kalinių gelbėjimo fon- bilionierių Samuelį Insullį ir 

. _ . dan—$5, agitacijos fondan—$5, 1.6 jo sėbrų.
pavienėmis .<Daily Workeriui”—$5. Vi- kaj žmonėms išpardavė ap- 

> ■ . ’ Tal. f“!' gavingų Šerų už $143,000,-
|.ki auka. Tai didelis pnsidej.-100() įr , ų varg 

įvedamų darbininkų klasės ko- j Pastą. Bet tlkiumoj- nsu 
vų su valdančiąja klase. Tieįy^a dešimts kartų daugiau 
pinigai yra darbininkų ir jųjų'apsukęs Žmones, negu jis 

. Manoma, kad 
ši byla tęsis kokius 4 ar 5

Jie kaltinami,

paskutinį smūgį, užbaigsim jnaudoti.
JAUNUOLIŲ TĖVŲ ATYDAIĮ mėnesius. 

’ iLDS jaunuolių kuopelė jau]- 
gyvuoja metai laiko. Ir kaipo j 
dar nedidelė grupelė jaunuolių, j 
darbo daug negalėjo atlikti. I 
Bet ta grupelė auga. Su pra-| 
džia šio rudenio bus vedamas 
■platus darbas sutraukimui jau-j 
nuolių į šią kuopelę. Tėvai, I 
kurie turite jaunuolius, prira-1 
šykite juos prie LDS kuo
pelės. Nes tai jų organizacija,

juos ir ant jų kapo pasta
tysim paskutinį juodą pa
niekos stulpą.

Demonstracija tęsėsi nuo 
6:30 vai. iki vėlam vakarui; 
užėjus tamsai, prožektoriai 
apšvietė Raudonąją Aikštę 
ir erdves; apšviestos erdvės 
įvairių spalvų spinduliais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai Ir chroniškas rynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau lity rimus kraujo, ir ilapuma

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

New York. N. Y
Valandos Priėmimo i

Ryte nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

i revoliucinius rašytojus, at-' <Lar didesnę speką-energiją 
po’ plačios ’ Amerikoj i ^k«sius i suvažiavimą. , įteikė toms gairių orga- 

1 ■ ' Pusė miliono bolševikiškų i nĮ?aciJU darbm n ų ae ega
atžalų, jaunų atžalų, apsi-! clJoms; . stovinčioms prie 
rengusių vieni jūreivių dra.i™auzolėjaus, o ypatingai 
bužiais, kiti kareiviu, treti'UZ1 ubeziniams rev. rasy o- 
orlaivininku ir tt„ ir tt„' Jams buv0 Jle v,elk 

me perstojimo plojo ranko-
. Bet kartais jie užsi- 

I mąstė ir manė, kas šiandien

Kongresas atliko milžiniš- 
!. ką darbą, bet darbo dar tik 
i pradžia. Ant komunistų ir 
i visų kovingų darbininkų gu-

kasdieninius reikalus ir , atsakomybė už to darbo pranešė tūkstančius raudo , . 
galutiną pasiliuosavimą, sėkmingumą, j nu vėliavų, o su jomis kar- mis*

ų' 
kaip tik komunistų siūlomą savo įį^s]a tada, kada kiek- i ginklu, apginančiu raudoną; vakare dedasi kapitalistinė- 

'vėliavą. Bolševikų—prole- ,be
" tariąįo atžalos prademons-i ' Buvusieji socialdemokra- 

nesutriuškina- tai, o šiandien f tetai, gin- 
- . - - - tos'mą galia, savo vienybę, ir klu rankoj lieja Kraują de-

organizacijų atstovų galvo- idėjos tarp lietuvių darbĮ-' dar karta parodė kad šios monstruojančios jaunuome-' 
! atžalos yra gatavos duoti nes, geidžiančios pasihuo-, 
I nepergalimas kovas kapita- suoti iš po kapitalistų jun-;

Šiandien vakare eina 
ivalo būti sukon puolikams ant viso pašau- po visą pasaulį areštai revo- 

centruoja tam milžiniškam lio proletariato tėvynės. At-, liucinės sukruvintos jaunuo- 
. žalos demonstravo savo te- į menes, o uz kelių dienų bus 
' vų bolševikišką galią, kurie Į fašistiniai teismai, šaudy- 

įmai ir katorgos. Šios liūd- 
i mintys kartais sulaiko 
I džiaugsmą revoliucinių ra- 
I šytojų, bet jie greit vėl pra- 
I bunda ir vėl nušvitę mano 
i —nėra kovos be aukų. Ateis 
I laikas,- kada ir mūsų jau- 
i' nuomenė iškovos ginklą ir 
tik su juom rankoje mar

guodami bus laimingi.
A. M. Vadapalas.

plėtojimą ir
Bendro fronto idėja pasieks tu praslinko šimtai įvairių

PRAKALBOS! DISKUSIJOS!
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 36 kuopa

Šeštadienį, 6 d. Spalių (October), 1934
LA.U. KLIUBO SVETAINĖJE

10 WEST 22nd STR. BAYONNE, N. J.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

kovos progiamą. (vienas komunistas, kiekvie-į
Daugelis kongresan vyks- nas simpatikas įrodys dar- 

tančių^ socialistų, liberalu, bais savo pasišventimą tai įravJ savo 
bažnytiniu grupių ir kitokių idėjai. Paskleidimui

ib, kad jie turės kovoti už ninku daug pagelbėtų Vi-Į 
kongreso vadovybę su ko- suotinas Lietuvių Prieškari- j 
munistais. Jiems taip buvo nis-Priešfašistinis Suvažia-; . . - t . . .. v go 
įkalbėta bendro fronto prie- vimas. Mūs visa atyda nuo: ostiniams lasistimams uz- 
šų. Bet atvykę pamatė, kad dabar pr 
komunistai į tą kongresą ne- <______
atvyko apsikarstę naštomis darbui, 
kokių nors tolimų, nesu-1

KONCERTAS
RENGIA A.L.D.L.D. 32 KUOPA

Sekmadieny, October-7-Spalio, 1934
i-

Programoj dalyvaus žymūs ir publikos mylimi lietuviai artistai I

I. Kubiliūnas.

PRADŽIA 2:30 VAL

ĮŽANGA 35 CĘNTAI

Lietuviu Svetaine]
243 FRONT STREET 

NEW HAVEN, CONN.

Adele Mickevičiūte

Easton, Pa

Kalbės A. BIMBA ir JOHNNIE ORMAN
(jaunuolis kalbės angliškai)

Bus ir muzikalė programa; dainuos A. Višniauskas ir 
skambins Rusų jaunuolių stygų orkestrą *

Po prakalbtu bus klausimai ir diskusijos
Kas yra Lietuvių Darbininkų Susivienijimas?
Kodėl audėjai ir kiti darbininkai sukilo prieš Roosevelto 

“New Deal”?
Kodėl subliūško Antras Skridimas Lietuvon ir kas taip 

bjauriai apgavo lietuvių mases?

Visais šiais klausimais ir kitais, draugas A. Bimba 
duos plačius, teisingus ir suprantamus išaiškinimus. Taip 
;pat kiekvienas ir visi galėsite ir turėsite progą statyti 
klausimus, kritikuoti kalbėtoją, arba diskusuoti pakeltais 
klausimais.

Todėl nepraleiskite šios puikios progos. Atsilankykite 
visi ir visos, suaugę ir jauni, vyrai ir moterys--visi .Bayon- 
nės ir apielinkės lietuviai.

III I 1^^^^ Atviri kojų skauduliai, Garankš-
1% U gi II I 117 įj čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

matizmas, Kelių Sustingimas, 
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

ĮŽANGA DYKAI UŽKVIEČIA RENGĖJAI 
_____________

■ - -____________________________ _ _ ____ ._________________—■

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Gerbiamieji! ' Šio koncerto programoj dalyvauja plačiai žjnomi dainininkai: Ignas Kubi
liūnas, baritonas, iš So. Bostono; pasižymėjęs ypatingai komiškom dainom, iš ko publikai yra 
gražaus juoko. Newhavenieciai jį išgirs pirmusykiu šiame koncerte. Adelė Mickevičiūtė, so
pranas iš Bostono, ji žinoma ne tiktai Bostono apielinkėje, bet ji yra dainavusi New Yorke ir 
kitur. Dainuos ir Birutė Ramoskiutė, sopranas, iš Hartfordo. Taipgi dalyvaus ir mūšy vietinis 
Choras Daina su naujom ir maloniom dainom. Todėl kviečiame newhaveniecius ir apielin- 
kės draugus ir drauges dalyvauti šiame koncerte, nes tokios progos greit neturėsime.

Iš Veikimo Tarpe Jaunuolių
9 d. rugsėjo LDS jaunuolių 

kuopeles kontrolės komisija su
šaukė jaunuolių ir tėvų susi
rinkimą. Tame susirinkime 
daug svarstyta, kaip kuo dau- 

!giausiai ■ jaunuolių sutraukti į į 
i šią kuopelę. Taipgi išdirbti j 
! planai veikimui. Nutarta reng- 
•ti prakalbas ir kviesti du kal- 
■bėtojus—vieną, tai Dr. J. J. 
Kaškiaučių, o kitą, tai vieną iš 

: jaunuolių kalbėtojų, kuris kai- 
{bės anglų kalba. Kitas geras 
j nutarimas, tai surengti didelį j 
i balių, bendrai su kitomis darbi
ninkų revęliucinėmis organiza
cijomis. Be to, nutarta suor-i 
ganizuoti jaunuolių chorelį, mo-j 
kinti juos lošti veikalėlius, taip- 
gi įsteigti mokyklėlę, kur| 
jaunuoliai bus mokinami lietu
vių kalbos ir abelnai, klasinio 
susipratimo.

Tarimai geri, ir jie bus įvyk- 
dinti, jeigu bus dedamos tam 
pastangos. Išrinktos komisi
jos tinkamos, ir reikia tikėtis,

tėvams ir vaikams
Draugai:—

žiema ateina. Daugiau bus laiko skaityti ir la
vintis. Tėvai nori, kad jų vaikai išmoktų lietuviškai 
skaityti. Jaunuoliams, kurie išsimokys, tai tas ateity
je bus labai reikalinga.

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių

“Jaunuolių Švyturėlis”
Patsai gali išmokti skaityti. Knygą sutaisė drg. R. Mi- 
zara. Ji yra didelė ir labai naudinga. Knyga didelio 

formato, turi 160 puslapių, daug eilių, 
apysakimėlių, patarimų.

Jos kaina buvo 50 centų. Dabar kas pirks nemažiau 
5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti 

vieną, tai bus 20 centų.
Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite 

tuojaus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant 
. prisiųskit ir pinigus.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Iš Antrojo Jungtinių Valstijų Kongreso 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą

i: Rei-!darym$ American Woolen kom- 
kalauti, .kad būtų prašalintas panijos, stovėti už 30 valandų 

dien stovi kazarmės aikštėj, kad ponas Bayeris iš pašalpos d i- darbo savaitę,; už pakėlimą al- 
_1 \ _’v1 Ka- rektoriaus- vietos, kuris, kaip (SU, prieš persekiojimą darbi-

sivežė kanuolę, atimtą iš vo- Maršavimo tikslas toks 
kiečių, “atminčiai,” kuri šian- j

[idėja, už kurią stoja šis
gresas. Jie pareiškė, jog

t* _

kon- 
ta r p 

kareivių varoma prieškarinė . ir 
priešfašistinė propagandą. Jie 

i pažadėjo remti kongreso dar- 
įbus ir nutarimus visais galimais 
būdais.

(Pabaiga iš No. 234)
Atstovai įvairių grupių ir 

organizacijų, kurie tik turėjo 
progą tarti žodį, visi pasisakė 

. už reikalingumą bendro fronto' 
kovai prieš rengiamą imperia-? 
listinį karą ir prieš kylantį fa-Į 
šizmą Jungtinėse Valstijose. i

Socialistai delegatai atlaikė ■ 
savo specialę sesiją. Jų susi-1 
rinkime dalyvavo Francijos so-Į 
cialistų vadas Louis Perrigaud 
ir vienas socialdemokratų va
das iš Vokietijos. Perrigaud 
nurodė, kaip Francijoj socialis
tai ir komunistai sudarė bendrą 
frontą kovai prieš fašizmą, o 
socialdemokratas iš Vokietijos 
pareiškė: “Jeigu Vokietijoj so- tingiausiu delnų 
cialdemokratai būtų sudarę ben-l®auksmu sveikino 
drą frontą su 
Hitleris nieku 
galėjęs.”

Taigi, tame susirinkime da- vaizdas, 
lyvavę socialistai delegatai ir žmonių susirinkę svarsto kovo 
nutarė vienbalsiai padaryti vie- būdus prieš karą ir fašizmą, 
šą pareiškimą kongreso sesijoj, Milžiniška Ashland Auditorija} 
jog jie stoja už bendrą frontą pilna žmonių, vyrų, i 
su komunistais ir visa savo jaunų ir senų. Atstovai įvai- 
energija darbuosis, kad visą So- rių tautų, įvairių sluoksnių, iš 
cialistų Partiją įtraukti į ben- įvairių Amerikos kampų. Jau 
drą frontą. Kongresas karštai tik į tą masę žmonių pažvelgus' 
sveikino jų tokį pareiškimą. ‘matai, kaip puikiai vystosi ben-P1

Į kongreso dalyvius drama- dras frontas, kaip auga Ameri-|r 
tiška įspūdį padarė pasirody-' koj darbo žmonių spėkos kovai 
mas (kongresui einant prie!prieš didėjantį skurdą, 
pabaigos) ant estrados dviejų}prieš augantį fašizmą ir 
labai svarbiu atstovu: 1 _
buvo kareivis, atstovas i 
Nacionalės Sargybos (National jerikos kapitalizmo 
Guards), o antras—pirmasis-spėkų ir sako, jog jie, su mu- 
leitenantas Jungtinių Valstijų mis, su Amerikos -kovotojais 
Armijos. Abu karštai sveikino j prieš karą ir fašizmą, 
kongresą varde revoliucinių l 
kareivių ir pareiškė, jog ir ar-jga jos iš visų pusių, 
mijoj tarp kareivių plečiasi ta! J. Siurba.

GREAT NECK, N- Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 4 d. spalio 
(Oct), 8 vai. vakare. Darbininkų 
Kliubo kambariuose, 108 Steamboat 
Rd. Draugės ir draugai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvaut ir apsvarstyt gy
venimo bėgamus klausimus. Ypatin
gai kviečiam moteris dalyvaut nes 

' 7 vah vakare ’s ve tai- nuo Iaik° kaip susivienijo kuopos, 
mažai moterų dalyvauja susirinki- 

APLA. muose> tad visi ir visos malonėkite

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
parodyti karžygiškumą. !
nuolė yra padirbta šios šalies-jau mums yra žinoma, labai ninku po streiko, kad būtų pri- 
kompanijos. j žiauriai apsieina su ateiviais pažinta unija, kad dirbtuvėse

Keli mėnesiai atgal Hearsto J darbininkais ir kad į jo vietą nebūtų persekiojami darbinin-
geltonlapiai spaudino serijas1 būtų padėtas žmogus iš bedar- kai, kurie nori stoti į uniją, kad
pereito karo paveikslų, buržu-.bių tarpo'. O pas mus yra šim- > darbininkai turėtų teisę turėti
azija ir gubernatorius Rolphįtai tokių, kurie tą darįbą gali dirbtuvėse komitetus ir tt. Ma-

i----- ------ x tt-----’-’ --'atlikti. Apie maršavimą bus’tyt, tį£m ponam labai nepatiko
pranešta vėliau.

Jau kelis kartus Scrantono 
draugai gal patėmijo “Laisvė
je” apie atsidarymą Darbinin- 

ir viešos , kų Centro. Čia noriu tik porą
• parodos, kokių dar niekados nė-įžodžių tarti. Jau per metų me- 
! ra buvę. !
. riamos, CC kempės ir jų skai-i įsigyti
jčius padidinama. 7
!nuomenė, Mussolinio

(da buvo gyvas) Hearstą labai 
pagyrė užtai. I . —— Perdėm Jung-

Kuomet kapitalistai | ^n^se Valstijose rodomi karo! 
įšauks mus j karą, mes stosime krutami paveikslai ir patriotiz- 
:i kar3> 'J0t' ta' bus karas pi ieš;m0 <jvas ,a keliama. Amerikos 

• jkaro rengėjus,” karštai pareis- j ] j konferencijos 
kė leitenantas, užbaigdamas sa- ; 
vo revoliucinę trumpą prakal- i 
bą. K .d nepažintų, abu tie1 
netikėti atstovai buvo prisiden-1 
gę veidus, ir pasakę trumpas1 
prakalbas greitai prasišalino;^:^’ “~d 
nuo estrados. Kongreso daly-j 
viai didžiausia ovacija, grauš-1 

plojimu 
jų pasirody- 
revoliucines ikomunistais, tai pasakytas

būdu nebūtu isi- kalbas.
I Tikrai

Skautų grupės tve-Įtus buvo pageidaujama,
1 i Darbininkų (

Italijos jau- Scrantone. Bet viskas buvo 
įsakymu, I veltui. Bet šiuo tarpu per sun-

• ama-.'kų pasidarbavimą rusų organi-
- i to nuo 8 iki 35 metų. Darbi-,1 zacijų, kurios vadinasi “Rus-! 
? ninku streikai milicijos gazojsian Mutual Aid Societies,” j 
11 .bombom slopinami. San Fran- tapo nusamdyta salė. O virš-!

cisco mieste mėnuo tam atgal minėta konferencija užgyrė
j daug kas matė savo akimis jau-} tą centrą. Tuo būdu- dabar tu- 

. .. ,. iJius vaikus, apšarvuotus karo,Tesime Darbininkų Centrą. Da-}
suju man 1S ■ paj3ūkįaįs žudymui savo tėvų ir j bar tik yra

° broliu. Vienas milicininkas i Dies galėsime jį išlaikyti. Kon-iT1^ 
jaunuolis, pamatęs savo tėvą ferencijoj buvo įnešta,

77. pikieto linijoj, kitas savo brolį, Bedarbių 
mntern'I praš^’ kad JU0S Pamosuotų, centrą.

•’ nes, esą, mes negalime pildyti j dau& Bedarbių Tarybom, 
augštenybės Įsakymo.

buvo •
Čia tūkstančiai darbo

darbi nin-

SHENANDOAH, PA.
Aug. Prieglaudos Liet. Am. 4 kp. 

rengia prakalbas subatoj, 6 d. spa
lio (Oct), Sweets svetainėje, Main 
ir Lloyd Strs., 
nė bus atdara nyo 6:30 vai.

Kalbės drg. J. Gasiunas, 
centro sekretorius.

Draugai ir draugėj-;, šios prakalbos 
bus labai svarbios, mes visi žinome 
kokioj padėtyje mes esame, bddarbės 
prispausti, tad prašome perskaitę šį 
pranešimą nenumeskite į šalį, bet 
parodykite savo draugams ir atsi
veskite juos išklausyt tiesos žodžio. 
Kalbėtojas*kalbom temoj karo ir fa
šizmo, ir kokią Tolę lošia darbininkų 
apdraudos ir pašelpinės draugys
tės. Kviečiam visus skąitlingai atsi
lankyti. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.
(235-236)

MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6. kp. rengia didelį pik

niką kuris atsibus nedėlioj, 7 d. 
spalio-Oct.) Liet. Tautiškam name, 12 
vai. dieną, ir tęsis iki vėlumos. Bus 
gardžių valgių, gėrimų, ir'šokiai prie 
geros orkestros. Kviečiam visus atsi-

pribūti laiku ir skaitlingai.
Sekr. V. Alyta.

(tokie pasiūlymai, kurie pilnai 
darbininkus apgina. Jie tuos 
pasiūlymus atmetė. Tai mato
te, kaip jiems rūpi darbinin
kų reikalai. Nepriėmimas to
kių sąlygų yra didžiausias dar- 

, kad I bininkų pardavimas. 
C e nti*a Ar galime tiems vadams dau

giau tikėti? žinoma, kad nega
lima. štai dar vienas faktas, 
kaip jie nenorėjo, kad Lawrence 

{audėjai išeitų’į streiką. Nacio- 
Jnalės Audėjų Un. (N.T.W.U.) 

komitetas nuėjo išimti' leidimą 
laikyti masinį susirinkimą mies- 

, tv va t t gerus urnesnus. ivvieciam VISUS a
to darže. Ponas aldermanas lankvt ir linksmai laiką praleist, 

klausimas, kaip I Abrogarth atsisakė duoti leidi- j 
mą. Komitetas užklausė, ko-. 
del gi jūs davėte leidimą United i 
Textile Workers unijai laikyti ■ 
susirinkimą, o mums neduoda- kuris įvyks nedėlioj, 
te? Tas ponas atsakė labai aiš
kiai.
pasakė, kad jie nenori vesti

Kviečia Komisija.
(235-236)

SCHENECTADY, N. Y.
LDS. 18 kp. rengia didelį balių, 

,7 d. spalio- 
Oct., Lietuvių svetainėje, 703 Winds- 

TT m .. Ji- or Terr., 3 vai. po pietų. Įžanga 25c.
U. i. W. unijos vadukai Gerbiami draugai ir draugės, kvie- 

r____ 7 1__.2 ____ j vesti čiam visus skaitlingai atsilankyt, ne
Lawrence darbininkus į streiką aPielinkes bet ir iš tohaus. Ko- 
ir neves. Tokiu - būdu, pasakė 
aldermanas, ir daviau jiems 
leidimą, o jūs agituojate, kad 
audėjai eitų į streiką, tai jums; 
neduosiu! ii 

Dabar matote, kokią giesmę 
draugų atlikti darbas giedojo darbininkų pardavikai.j 

piedmont I ^ai’Pe 400 ar 500 ypatų, tai ne- Teisybė, jie nieko i
'lengva. Juk žinokite, kad Be- darbininkams apie streiką. Sa- Yal- vaka^e> Laisvės Choro svetainėj, 
i t) / j ark
i darbių Tarybos'komitetas šian- vo susirinkimuose pašventė sa-: Draugai ir draugės, kviečiam vi- 
! dien atlieka sunkiausį darbą, vo kalbas agitavimui už denio- i sus narius ir pašalinius skaitlingai 

kratų kandidata poną Kelrey į atsilankyti, nes užtikriname, kad visi 
‘ praleisite linksmai laiką. Turėsime

i gardžių valgių, gėrimų ir galėsite ge- 
Kuomet ponas Abrogarth ne- rai

, kad 
Tarybos užlaikytų 

Tai jau čia, brace, per- 
' ‘ , Mes,

Kada Bedarbių Tarybos komitetas; 
sūnus įstojo į miliciją, motina, pradėjome gvoltu šaukti, kad 

i apimta patriotiškumo, didžiavo- negalimn. Mes galime prisidėti 
!~i, bet kada tėvas su sūnumi.su $L o ne su $5 ant mėne- 
įturi susikirsti už tą patį duonos ! šio. Mes žinome, kaip stovi 
į!kąsnį, motina, supratus ir ma-|rparybos finansai. Nors jūs, 

kovai 'čkls vakzda> verkė, kad jos sū-|drau&’ab mislijate, kad tai leng-
‘ j nūs stovi: po komanda, gata- i vas darbas veikti Bedarbių Ta- 

vienas I giamą imperialistinį karą. o|'’ai sav°.i Smarkiai
; nuo!čia dar ateina atstovai nuo Am-iv4- Verkia, bet jau pervėlu!;

Į bn tai i n 1 -i rvn ry gmklUOtU Bd kolcy, Orlklaild, — T------
milionieriai gazo bombų ii 
amunicijos sandėlius prisikrovė, 
gatves užsibarikadavo, kad pa- .

T........ I ** * . vndvti g-ivn nntrintiqka “knržv-;Juk mes turime suprasti, kadAuga musų kovos spėkos. Au- lodyti sa\o. patiiotisKą xaizy , . . v , . . .
giškumą” prieš darbininkus! |VĮS1 S1OS dien°s bėdaibiai yia gubernatorius. 
Streiko metu San Francisco pa- AdsU ketui ių vėjų supūsti ir tas 
sipirko $30,000 vertės j

čiam visus skaitlingai atsilankyt, ne 

misija darbuojas visa energija kad 
padarius sėkmingą šį 'parengimą. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų, taipgi 
galėsite gerai pasišokt prie geros or- 
kestros.

Kviečia Rengėjai.
(235-236)

HARTFORD, CONN.
LDS. 79 kp. rengia linksmą ba

il’ nesakė lių, kuris įvyks 6 d. spalio (Oct) 8

57 Park St.
Draugai ir draugės, kviečiam vi-

PATERSON, N. J-
Visi darbininkai išgirskite draugę 

Anna Burlak ir Manning Johnson. 
Šia nepaprasta proga įvyks 5 d. spa
lio (Oct), Carpenter’s Hall, 56 Van 
Houten St., 8 vai. vakare. Tai bus 
kompartijos 15 metų sukaktuvės a- 
part kalbėtojų bus muzikalė progra
ma, ir raudoni šokikai.

Įžanga iš anksto perkant 15c,.prie 
durų 25c.

Kviečia Kompartija.

BOSTON, MASS.
Piliečių kliubas rengia

SO.
Liet’ ‘ų

didelį bankietą kuris įvyks 7 d. spa
lio (Oct.) Kliubo svetainėje, 376 
Broadway, 7:30 vai. vakare. Įžanga 
40 centų. Bus įvairi programa, bus 
gerų dainininkų, d. R. Mizara, kuris 
yra čia laikinai apsistojęs, kalbės 
bankiete. Kviečiam visus atsilankyt 
skaitlingai, praleist linksmai (laiką, 
išgirst gerą programą ir kartu pa- 
remt darbininkišką organizaciją.

Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darb. Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks 7 d. spalio (Oct), 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai malonėki
te dalyvaut nes turim daug labai 
svarbių reikalų apkalbėt, taipgi rei
kia apkalbėt apie ateinančius paren
gimus.

NEWARK, N. J.
šaukiamas labai svarbus susirinki

mas penktadienį, 5 d. spalio(Oct), 8 
vai. vakare, 180 New York Avė.

Visi “Laisvės” skaitytojai h 
darbininkų organizacijų nariai būti
nai 
bet 
bai

“Laisvės” ir

turi dalyvaut, ife tik iš Newarko 
ir iš apielinkės, mes turime la- 
daug svarbių dalykų apkalbėt.

Sekr. M. Dobinis.

■

_____________  _ ____ __ ____ gazo i bedarbių komitetas stengiasi davė leidimo miesto darže laiky- j 
! bombų del laivakrovių streiko vieną užganėdinti. Tai, ti susirinkimą, tai bendras ko-1 

VwnnnlllzQ_______________ i Pripckarini laužymo Na> 0 kur kiti mies-!kaip mes galime sukelti penkinę mitetas paėmė italų svetainę, jVlCnilOilKd 1/eiegulŲ I aSlUbldj l riCbKdriIlJ taį? Matėme, kaip audėjai dar-!kas menesis Darbininkų Kabėjo Nacionalės Unijos se-• 
bininkai buvo žudomi šautuvais Centro palaikymo?. Ne, jokiu kretorė Anna Burlak, taip pat 
ir gazo bombomis. John W. ^udu negalime. ( ' tūlas protestonų kunigas

Palei mano nuožiūrą, tai Dar- i Holiocke,A Mass.
veikia Tarptauti-

Kongresą Iš San Francisco w”
I Young, pirmininkas Federalių . , ---------- -------

Rugsėjo 22 dieną buvo šaukta Alberta, nuvažiavo į Ottawa, į Laboratorijų, Pittsburgh, per jtaiP8i^eiai v
konferencija išrinkimui ir pri- ir gavo leitenanto laipsnį i 
rengimui delegatų į kelionę. Tu- tiesą organizuoti 175-tą pulką. į 
riu pažymėti, kad konferencija I tą pulką įstojo 2 lietuviai, ma-. t0] kapitalistų pelnai kils 
nebuvo tinkamai ] 
įvyko šeštadienio vakare, kada nas. 
kitos organizacijos paprastai mano ^draugų vyrų, kaip ąžuo- nįnkus žudys ir darbininkai sa- 
rengia parengimus; kita, per, lų. . ‘ ______ ____
trumpas laikas buvo leista de- nepriėmė, nes jis turėjo blogus bombas apmokės.

pasišokti prie geros orkestros.
Kviečia Rengėjai.

(235-236)

WORCESTER, MASS-
Komunistų Partijos 6 sekcija ren- 

' gia didelį bankietą naudai rinkimo 
kampanijos Komunistų Partijai, ir 

iŠ padidinimui centro. Bankietas atsi- 
Tas kunigas bus d. spalio (Oct), 6 val.Wakare,

— - / 3 Harbison St. Bu> įvairi programa,
taipgi bus ir keli geri kalbėtojai.,

BAYONNE, N. J.
Kompartijos vietinė kuopa rengia 

puikų koncertą ir balių 15 metų su
kaktuvių, paminėjimui Komunistų 
Partijos gyvavimą. Bus gerų kalbė
tojų, dainuos A. Višniauskas, ir bus 
įvairi muzikališka programa. Prie 
įžangos tikieto bus galima gaut 
gardžių valgią, gėrimų, ir visokių 
užkandžių.

Todėl visi atsilankykite 7 d. spa
lio (Oct.), Capital Hali, 10 W. 22nd 
St., Bayonne, N. J. Įžanga 50c., vien 
tik šokiams 25c.

I 
I

■a

H
■

•<
ra, j‘J j-— taipgi bus ir keli geri kalbėtojai. 
• /spaudą viešai paskelbė, kad ga-j^ia susirūpinti visoms organi- ^niam Darbininkų Apsigynime. Kviečiam visus skaitlingai atsilanky- 
11 [zo bombų biznis streiko metu nacijoms. Mes, bedarbiai, ži- Jis ragino darbininkus dirbti-ti.
ą-j pakilo nuo 5 iki 10 procentų. non}a> neatsiliksime, kiek bendrai, nesiskirstytU į tautas SS)

įr galėsime, prisidėsime. . ■ raseS) bile tik darbininkas
Buvo skaitytos keturios rezo- ir turi stot į kovą. Paskutinis | 

Iš kitų tautų taipgi buvo bininkai šitom bombom darbi- liucijos ir priimtos vienbalsiai, kalbėtojas, F. Biedenkapp nuo’

(285-236)

SCHENECTADY, N. Y.
■ LDS. 18 kp. susirinkimas įvyks

. Dabar aš ’ jums, draugai I Komunistų Partijos, nors drg. j Vis®
Bet vieno per ilgą laiką vo sutaupintais centais už tas scrantoniečiai, pranešiu didelę (pirmininkė ir perstatė jį kaipo 1 nariai privalo dalyvaut nes turim la-

prirengta,*no geri draugai, Alekas ir Jo- Karo pavojus grūmos, kol dar-

legatam prisirengti ir gauti tin- dantis. Kada sužinojo, 
kamus paliudijimus nuo savo “po perkūnų, nežinojau,

Ar ilgai mes (naujieną, būtent, kad su spa-, čeyerykų
sako, darbininkai klausysime kapita-piŲ 1 diena atsidarė vakarinė Drg. Biedenkapp privedė visus

-x
MONTREAL - CANADA

J. M. 1ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARASunijos sekretorių, bai daug svarbių reikalų apkalbėt, 

taipgi mažai liko laiko del prisjren- 
1 gimo prie baliaus, tad visi dalyvau- 

delko kožnas kite, kad galėtum gerus ir užtekti- 
vienas klasiniai sąmoningas 'nai darbininkų išrinkt, 
darbininkas turi būti komunis- °mi e as’
tu. Išdėstė, už ką komunistai 
kovoja ir kaip tokie reakcionie
riai Gormanai, Greenai, Wollai 
pardavė streiką. Nurodė, kaip 
tie reakciniai vadai pasidarba
vo kapitalistams, Wall Stryto' 
magnatams, atšaukdami streiką 
be laimėjimų ir paskelbdami, 
būk darbininkai laimėjo. Aiš
kino, kaip darbininkai yra per
sekiojami, daugelis audėjų ne
gauna darbo, uždėti ant “black 
list?’ i

, ,. .. , i Taigi, darbininkai ir darbi-stoti prie to darbo petys petin. ....
■ į ninkes, turėtumėte gerai apmąs-

Ityti savo praeitį ir budėti, kad 
Idaugiaus taip neatsitiktų, kad 
'tokie pardavikai, kaip Gorman 
ir Green, nepasigrobtų streiko 
vadovybės. Patys dar
bininkai turi išrinkti eilinių na
rių komitetus streikų vadovavi
mui. Turime nedaleisti, kad 
pardavingi vadai parduotų bo
sams mūsų, spėkas ir .mūsų ko
vą, kurią mes esame pasiryžę 
laimėti. ‘ ‘

kad listų, dalyvausime tose žudynė- (mokykla Darbininkų Centro na- faktus, prirodė, 
unijų, kurių delegatai yra na- užmušus reikės man savo auką se *įr krausime aukso kalnus Inie. ~ 1 ” 1 ” ''
riais. Man pačiam taip įvyko suėsti!” =—* 1
ir del to negalėjau važiuoti.

Viso išrinkta vienuolika de-Jvisi buvo Francijoj. 
legatų: penki nuo 
Darbo Federacijos, vienas In- 'čiai į kelias minutas visus išžu- 
dustrialės unijos, kiti nuo šiaip , dė. Atgal sugrįžo tik koman- 
organizacijų išvažiavo į kon- dieriai su oficieriais. i
gresą prieš karą ir fašizmą. Daug kam iš lietuvių teko va- 
Oaklando darbininkai anksčiau žiuot' į Lietuvą ir iš. Lietu vos 
ir daug geriau prie to prisiren- atgal per Vokietiją, Essen. Be 
gė. Čia trumpai primenu, kad [abejonės, patėmijote Krupo ka-! 
ateityje išvengtume tokios klai- rėš pabūklų išdirbystę. 
dos, nes žinau, kad ne vien mes metais man važiuojant per tą 
San Francisco, bet daugelis mirties miestą, pasitaikė 
miestų panašių klaidų, kaip ir jžiuoti nakčia. Apie valandą lai-1 
mes, padarė. Tikiu, kad -šis ■ 
kongresas atneš pageidaujamų 
vaisių.

17 metų praėjo nuo sureng
tos pasaulinės žudynės. "Per
eito karo metu 37 milionai taip 
vadinamo civilizuoto geriausio 
ir stipriausio jaunimo buvo 
paaukota ant kapitalo karo au
kuro. Skubiai nešė ik aukavo,! 
kad ne liuosnoriai, tai 
tinai, savo gyvastis, s 
vas. 
vastį, aukojo tėvus, motinas, {žudė vokiečių kareivius su vo- 
pačias, vaikus ir savo meilužes.! kiečių išdirbtom kulkom ir vo- 
Užmiršo, paliko viską ant neži
nomos valios, paljko netaisytus 
namus, nesėtus laukus ir ne
šertus gyvulius. Skubino ' ne 
šimtais, bet tūkstančiais prie’to 
kapitalistų sukurto pragaro. i

1914 metais aš gyvenau ka-i 
nadoj. •ta.v.xv i pasauij, ,visu»c ožtiysc, uu*
aukavo 450 tūkstančių geriausio kalbant jau apie visas kitas des- 
ir stipriausio jaunimo ir ant trukcijas, kokias reikia šalies 
2 bilionų įlindo į skolą, kurią gyventojam panešti—badą, li-
da ir po šiai dienai darbinin-lgas ir gyvenimą žemės fūsiuo- 
kai moka taksomis. Anglijos4 se. San Francisco kareiviai— 
pirklys Spencer iš Medicine Hat veteranai grįždami atgal, par-

Vėliau ėmė, koks tik 
papuolė ir į 6 mėnesius laiko 

Da nespė- 
Amerikos jo sueiti j apkasus, kaip vokie-

. Pamokos prasideda 7 vai.
_ {vakare. Taigi, draugai ir drau- 

igės, juk mes nuo senai pagei- 
i davome tokios mokyklos, bet j 
vis tiek nepriėjome prie jos i 

j įsteigimo. Tad dabar turime 
{subrusti ir verbuoti jaunuolius 
i ir visus draugus, kad lankytų 
*šią vakarinę mokyklą.
| Aš jau čia toli nuvažiavau 
'nuo konferencijos tarimų, bet 
{kadangi konferencija nutarė ir 

de",' mokyklą palaikyti, tai aš apie 
ir,tai ir prisiminiau.

po j prieš mus, scrantoniečius,
i tam sekė Bedarbių Tarybos. ’stovį didelis darbas ir turime' 
Viso dalyvavo 110 delegatų.

Konferencija prasidėjo 2 :o0 Įrpurime darbą atlikti taip,} 
vai. po pietų ir tęsėsi iki 6 jcaįp reikia. Jeigu suglauširne} 

nusės. Val’ vakare’ kitiem ir nusibo-!savo epes p0 Kofnunistų Par-į 
no ir d°A ka PadarysL kad daug ^įjos vadovybe, tai galėsime 

pasiliuosuoti iš po kapitalisti
nes vergijos.

Delegatas.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

savo

Iš

išnaudotojam?
Pacific.

a

Atsibuvusios Bendro Fronto 
Konferencijos, kuri Įvyko 

Rugsėjo 23 d.
Konferencijoj dalyvavo 

legatai nuo 33 pašalpinių 
v fraternalių organizacijų,

1920

ko daugiau nieko nesimatė, į 
kaip ilgi liepsnos liežuviai, ky
lanti per kaminus, o viduje 
žarijos lekiojo . į visas ]-----
Tas mane labai nustebino ir 
atrodė į tikrą pragarą. Ne vien 
Vokietijoj yra Krupas. Krupo 
išdirbystės yra ir .” 
del francūzų. Karo metu Vo
kietijos Krupas, kitaip sakant, 

rivers- vokiečiai darbininkai išdirbo ir
jo gal- paidayė 75 milionus kulkų gju kuotrumpiausioj formoje 

Aukojo ne vien savo gy- Fiancijai. Fiancijos kaieiviai buvo nutarta. Pirmas, kad

reikalų ir į trumpą ’ laiką ne
galima buvo juos atlikti. Bu
vo išrišti tie visi klausimai, 
____ ___ • išdiskusuoti, bet 
gyvenimai! neįvykdyti.

Aš čia nerašysiu apie visą 
konferencijos eigą, tik nurody-

Francijoj kurie buv0

Lawrence, Mass.

d>
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DABAR PARSIDUODA BERTAINĮNIS

NEW MASSES 
t 

48 Puslapių—Ilustruotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies ir 
' < užsienio rašytojų, 

.i '
šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą 

METAMS $3.50—PUSEI METŲ $2.00 
' Tuojaus užsirašykite

NEW MASSES, 31 East 27th NEW YORK CITY

Čia
DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje»galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAmTaU'- AVK, pETROĮT, MlCH.
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visi delegatai, parvažiavę iš 
konferencijos, stengtųsi kuo- 

kiečių darbininkai užmokėjo pa-; aiškiausiai ^dėstyti savo dran
tys už savo darbą savo šutau- gijom ir unijom? kas buvo nu-tys už savo darba savo šutau- ( ■
pintais centais Francijai, ir nu- tarta ir kad visi tie tarimai bū_ 
kentėjo keleriopai, sąvo savas- ty įvykdyta gyveniman.
ties—namų ir savo sūnų neteko tra, kad ateinantį mėnesį, ’ 19 
nuo savo pačių kulkų! d. spalio, yra rengiamas Lacka-nuo savo pačių kulkų!

Taip yra daroma per visą waiina pavieto Bedarbių

An-

Atmetė Nacionalės Audėjų! 
Unijos Pasiūlymą Stoti į |

Bendrą Veikimą
United Textile Unijos vadu

kai atmetė National, Textile! 
Workers Industrial Unijos pa
siūlymą sudaryti bendrą veiki
mą. ; Pasiūlymas buvo toksai: 
Suvienyti fviįsąs darbininkų

j. Karo metų Kanadą pa- ■ platų pasaulį, visose šalyse, ne* rybų maršavimas. Reikia, kad spėkas prieš kompanijas iy su- 
/ixn -• ,visos organizacijos, unijos, pą- : ----- J 1--

rapijos ir tt. prisidėtų prie to 
maršavimo, nes tik suvienyto
mis spėkomis galima laimėt 
bedarbiams pašalpą ir apdraū- 
dą. Kur vienybe, ten galybe.

Bolivija Mušą Paraguaju?
Bolivijos vyriausybė pra

neša, kad jos. armija atėmė 
iš Paraguayans La Rosa 
tvirtovę ir ■ pagrobė daug 
kulkasvaįdžių, šautuvų ir 
300,000 šovinių. Šiame ka
re del žibalu turtingos sri-

organizuoti tvirtai visus darbi
ninkus del laimėjimo, atmesti 
pirminin. Gormano paskelbtą 
streiko atšaukimą be jokių laL ties Amerika remia Bolivi- 
mėjimų/ taipgi vesti Lawrence ją, o Anglija —• Paragua- 
darbininkus j streikus .per ati- yu.

8701

L. K. Biuras.

ryto

. Ofiso valandos nuo 1
x nuo 6

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
♦ • . . . . f f

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Beny St,/ Brooklyn, N. Y
ajrti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd 8t.

r

s%25c5%25abnumi.su


PITFSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

. Ketvirtadien., Spalio 4, 1934- - - - Penktas Puslapis

Aukos Priešfašistiniam Fondui

*

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

, •* v U Xj . 1 v • • ’ • •

Svetai- gyvenimo, drg. J. Vaicikaus- Brazdžionis, P. Juozapaitis, P. i 113 WEST 42ND ST.
c. * . . . • H Jf

pie porą šimtų įvairių organi- pfof^StO DemOIlStraC. Prieš Pittsburgh, Pa.,

PASAULINĖS ŽINIOS

4,

Prie-

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS
Kas Bus Sekančią Nedėlią, ikų> k°vų \IZ b.edfrb!l' _Paš_ali>*i o v n rv o ‘j ir aPdraudą, kiek parėmė re-

Spalio 7 Dieną?

' Carroll Št., Borough of Brooklyn, County of VN 
i Kings, to bo consumed on the premises.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

> TIKRAS BIČIŲ MEDUS WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

<t>

M. Ž.
<♦>

<!>

Minersville, Pa o o <!>TDA. Narys.
o <♦>

Už Visuotiną Lietuvių

KONCERTAS

LABOR LYCEUM
O

BROOKLYN
O

aidėjo prie darbininkų strei-

M

Bill
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kiek skai- 
spaudai ir

Rugsėjo 26 Pittsburgh© Ly
ga Prieš Karą ir Fašizmą buvo

o

"o’

o

T

S

5

o

o

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

nu- 
praves- 

svarbios 
tad visi

Rugsėjo 30 d. konferencija 
buvo sėkmingiausia visoj Pitts
burgh o istorijoj. Virš trijų šim
tų delegatų’, atstovaujančių a-

centu: P. Kaminskas, J. Kli-i 
večka, A. Knizikevičius, J. Į

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

RENGIA N. Y. D 1ST R IRTAS I. L. D,

M. Zaldokas.
ALDLD. 6-to Apsk. Sekr.

2316 Margaret St.

"LAISVES”

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

Demon-{ir linksmai laiką praleisite.
Komitetas.

Užsiprenumeruokite Labor Defender, Amer, vienatinį iliust. žurnalą

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,’ kitokių

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

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

Frankfield ir Egan Uždaromi 
Kalėjime Ilgam Laikui

Pennsylvanijos augščiausias 
teismas užtvirtino nuosprendį

Laisvės” įstaigoje galite

Kazimiero ir Anatolijos 
Misevičių draugai surengė 
jiems bankietą, kaipo paminė
jimą jųjų 15 metų šeimyninio 
gyvenimo sukaktuvių. Bai-

Atlaikius protesto mitingą, de-, 
monstrantai pramaršavo .pro 
dirbtuvę ir išsiskirstė.

Demonstrantas.

Kiekviena kuopa 
rite prisiųsti delegatus, 
turėsime nepaprastai <’ 
svarbių reikalų svarstyti, 
rišti.

; Binghamton, N. Y,

VU" , - '<

bus i V- Gaidys, A. Maiciuška, Las-1 Am. Žemaitienės, 
ikawsky, J. Jaruševičiutė ir M? O. Girniene.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo aut^^' oilius šer- 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y. •

Šaunus Koncertas
Nedėlioj, Lapkričio-Nov.

kalnuose' 1934. LMD. Svetainėj, 142 Orr 
I*a..

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS .
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

• Tel.: Foxcroft 9-6901

Kulb'iene. Po 25 centų auka-! Philadelphia, Pa. — Pra- 
vo: A. Judikaitis, P; Knizike-■ dėta statyt du nauji karo 

. Vienas 
ir kitas kaštuos po $2,-

Bedarbių Apdraudos Konfe
rencija Atstovavo Apie 

Pusę Miliono

Mes turime visur, visose or- 
įganizacijose priimdinėt rezo
liucijas reikalaujant paliuo- 

jsuoti tuos draugus, šaukime 
masinius mitingus, protestuo- 
kim prieš tokį brutališką val
dančiosios klasės elgesį.

Vakarienė ir Šokiai
Subatoj, spalio-Oct. 13, 1934, sevičiams tolimesnio 

Liet. Sūnų Draugijos I_____
nėj,” 818 Belmont St., N. S.'ka^ prisiminė ir apie Ameriko- 

bus vakarie- Je besiplečiantį fašizmą. Tu
ne ir šokiai. įžanga 30 c., i liems draugams pritarus, tam 
prie durų 40 centų. Rengia darbui tapo palinkta aukų. 

'ALDLD Ketvirtas Apskritys Aukavo po $1 K. Misevičius ir 
| darbininkų spaudos naudai. , T Vaicikauskas. Po 50 centų 

Kviečiami visi šiame paren- iaukavo : Amilija Žemaitienė, 
gimė dalyvauti. Vakarienė I__ (
skani. Šokiams grieš Liet. Jau- 

surengusi demonstraciją netoli ,nuolių Orkestra> pėdžia 7 ;30 = 
Federal Laboiatoiies, piie_42jvaj vakare. Gražiai laiką busi 
.ir Willow gatvių^ Keli kalbėto-j g.ajįma praleisti. Taipgi labai j 

paremsite darbininkų spaudą. I
Komitetas-

zacijų, draugijų, kliubų, su a- 
pie 500,000 narių, susirinko į 
Slavokų svetainę, 516 Court j 
PI., Pittsburghe ir apsvarstė' 
Bedarbių ir Socialės Apdrau-: 
dos Bilių H. R. 7598. Visokių 
pakraipų buvo delegatų. Ne
mažai buvo bažnytinių. Tai 
buvo tikras bendras frontas.

Raportus išdavė apie tą bi
lių d. Korenich 'iš New Yorko 
ir vietinis veikėjas d. J. Man
kin. Paskui sekė diskusijos per 
dvi valandas ir pusę. Priimta 
rezoliucijų įvairiais klausi
mais. Išrinkta Pildantysis Ko
mitetas iš 21 nario. Taipgi iš
rinkta plati delegacija eiti pas 
miesto majorą McNair ir mies-! 
to tarybą reikalaujant tą bi- dirbtuvės, gazines bombas 
lių užtvirtinti. Bus kviesti savo 
nuomones pareikšti į 
partijų kandidatai.

Finansiniai taipgi draugijos nuodingų gazų gaminimą, 
neskupėjo. Aukų sukelta apie I 
$75.00 Išmokėjus visas išlai- tyta policija. Tą dieną darbi-pyvaus lietuvių 
das dar liekas šiek tiek pinigų ninkai ; _ __ ---- _c ......
tolimesniam to darbo vedimui, mo ir dirbtuvė uždaryta. Tarp!Tai bus vienas gražiausių kon- 
LietuVių delegatų taipgi nema- langų sustatyta kulkasvaidžiai j certų. Išanksto prie šio kon- 
žai buvo. Tos draugijos, kurios prieš demonstrantus. Bet jokio certo reikėtų rengtis. Gražiai 
nepasiuntė delegatų, pasielgė susirėmimo neįvyko, 
negerai. Ateity iš to turi būt stracijai buvo gautas leidimas. Į 
pamoka. . , j

Tuojaus po konferencijos, i 
Pildantysis Komitetas turėjo 
pirmą posėdį ir išsirinko vai-: 
dybą: pirmininką, du vice- > 
pirmininku, protokolų sekre-' 
torių, organizacinį sekretorių 1 
ir iždininką. Į. Pild. Komitetą ’ 
įeina trys lietuviai: Frank Į 
Rodgers. Ant. Pipiras ir J. Ga->

Gaminimą Amunicijos Ir 
Visokią Gazą .

jai išalkino, kad viršminėtoj' 
dirbtuvėj dirbama visoki gazai j 
karo’ reikalams. Dabar tie ga-{ 
zai vežami į streikų teritorijas! 
ir jais nuodijami streikieriai. Į 
Vienas orlaivis tu tais nuodin-j 
gaiš gazais nukrito 
ir susidaužė. Pasirodė, kad tas St. (Soho), Pittsburgh, 
orlaivis buvo paėmęs iš tos, bus koncertas.

> ir į Įžanga 25 c. Pradžia 
vežė į audinyčių streiko teri- v. v. Rengia Augščiausios 

įvairių toriją. Priimta protesto rezo- glaudos Liet. Amerikoj Centro 
liucija reikalaujanti sustabdyti Komitetas.

j Kviečiami visi šiame kon— 
Dirbtuvė buvo tirštai apsta-’certe dalyvauti. Programe da- 

Ivkjll. X c J XX A x. xxxv x. xv x xx x 1 J' VOUO 11VVU V 1 J, TUSU , U I’ll aillU , 
ninkai anksčiau paleista na-!so. slavu daininin. ir muzikai.

I c

Rodgers. Ant. Pipiras ir J. Ga-j Spalio 7 d., 2 vai. po pietų, 
siunas. Komiteto organizaciniu 928 E. Moyamensing Avė., Lie- 
sekretorium išrinktas Joe: tuvių svetainėj. bus prakalbos. 
Mankin, 1532 Center Ave.,' Kalbės drg. D. M. Šolomskas 
Pittsburgh, Pa.; išdininku iš-, ir Wood, taipgi delegatai Gri- 
rinktas J. Gasiunas, 1335'cianas ir šolomskas išduos ra- 
Medley St., N. S. Pittsburgh;' portą iš tik atsibuvusio Prieš 
Pa. Sekantis Komiteto posėdis . Karą , ir Fašizmą Chicagoj 
bus penktadieny, spalio 5, TD-; Kongreso. Prie to, bus dalis ir 
A. buveinėj, 522 Court PI. j muzikalio programo.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Reporteri

Masinis Mitingas, Kalbės 
Herndon, Moore, Norris 

Ir Kiti
Pirmadieny, spalio 8, 

negies Knygyno Auditorijoj, 
NS. bus vienas svarbiausių 
mitingų. Prasidės 8 vai. vaka
re. Rengia Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.

Kalbės tiktai iš Atlanta ka
lėjimo išimtas negras jaunuo
lis Herndon, vienas garsiausių 
■kalbėtojų, Richard Moore, vie
no Scottsboro jaunuolio moti
na Norris ir kiti.

Šis mitingas bus kaip de
monstracija reikalaujanti pa- 
liuosuoti Herndon, Scottsboro 
jaunuolius, Frankfield, Egan ir 
kitus darbininkų klejos kovo
tojus. Visi jame stengkimės 
dalyvauti.

Šios prakalbos yra labai 
’ svarbios kiekvienam darbinin
kui ir darbininkei išgirsti. Drg. 
D. M. šolomskas kalbės apie 
Amerikos Komunistų Partiją 
ir jos nuveiktus darbus per 

1 praeitus 15 metų. O tai yra la
bai svarbu žinoti, ką Komu-

Car- nistij Partija veikė per 15 me
tų delei' paliuosavimo darbi
ninkų klasės iš po kapitalisti
nio jungo. Taipgi bus nurody
ta, ką darbininkų klasė atsie
kė per tą 15 metų abelnai pa
saulyje.

Delegatai iš prieš-karinio ir 
prieš-fašistinio kongreso 
duos raportą, kas likosi 
veikta, kokie tarimai 
ta ir tt. Tai bus labai 
prakalbos ir raportai, 
ir visos dalyvaukite.

vičienė, J. Droblis, F. Maldai-'laįvaį draskytojai. 
kis, Julis Blinkevičius, J. An-.
drijunas, K. x Tenkunas, P.' „„ 
Skrebis, P. Gudauskiene, s.i ‘00,0U0. 
Maslauskas, P Tamošiūnas, J. į 
Barvainis, K. Kulbis, F. Bal-Į 
tunas, J. Misevičius, K. Tribi-j“ 
njaužius, V. Knizikevitienė, J.1

■giant valgyti skaniai pagamin- Krasauskas ir Drauge. Po 10, 
Ją vakarienę, ir palinkėjus Mi- 

gražaus

Statiunas, J. Ivanauskas, P. 
Kvitkauskas, M. Albertienė, 
M. Kaminskienė, A. Mikalajū
nas, A. Žemaitienė ir Draugė. 
Viso, suaukota $11.05. Visiems 
aukotojams tariu ačiū varde j 
aukų rinkėjų J. Vaicikausko ir i

voliucinį judėjimą finansiniai 
ir tt. Taip pat kuopos svarsty
kite ir duokite konferencijai 
naujus sumanymus. ir patari
mus visuose reikaluose, kaip 
6-to apskričio, taip organizaci
jos abelnai. Ypatingai atkreip
kite atydą į “Šviesos” turinį, 
ar jisai pilnai atsako į darbi
ninkų gyvenimą ir kovas ? 
Taip pat padarykite peržval
gą literatūros abelnai, kaip ir 
kiek jos išplatinta, 
tytojų gauta mūsų 
tt.

Seni Atomai Nyksta, bet 
Naujy Vis Atsiranda?
LONDON. — Fizikos 

mokslininkų tarptautiniame 
suvažiavime, žinomas Ame
rikos profesorius Robert A. 
Millikan išrodinėjo, kad at
okiai, tai yra neapsakomai 
mažytės medžiagos dalelės, 
tolimose erdvėse pavirsta į 
pasaulinius spindulius, pasi
keisdamos į vadinamus vi
satinius spindulius. Bet, 
sako, erdvėje vis gema ir 
nauji atomai.

Millikan o filosofijai 
čiaus, nelabai galima pasiti
kėti.

Lynčiavimas su Radio 
Pagelba

• Santa Clara, Cal., Jė
zuitų Universiteto profeso
rius kun. Corn. Deeney! 
tvirtina, kad pernai govėda! 
buvo per radio sukurstyta’ 
išplėšt iš kalėjimo du “kid- ■ 
naperiu” ir juos pakart. Į

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plauką ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika) '

223 Second Ave., New Yorb
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 .ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 .po pietų.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau * su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Taupo Metalą Karui
PARYŽIUS. — Francijoj 

uždėta tokie dideli mokes- 
įa_ olai ant seno vario, alumino, 

nikelio ir cinos išvežimo i

LABOR DEFENDER MASKARADU BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

Bendra mokslo tiesa užsienius, kad tų metalų 
yra, jog medžiaga negali “skrepsai” visai neapsimo-
būt nei sutverta nei sunai
kinta.

ka išvežti. Valdžia tuo bū- 
! du nori su taupyt šalyje dau- 
! giau metalo karui.

Subatoje, 6 d. Spalio (October), 1934
MANHATTAN LYCEUM

66 E. 4th Street, New York City

PHIL BARI), PROGRAMOS VEDĖJAS
“FREE THAELMANN”—veikalą sulos Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius. 

Mbrdecai Bauman—dainuos revoliucines dainas
PARADE OF THE RED SQUARE1—Raudonosios Aikštės Paroda 
su Baumberg ir Baumberger. Dovanos bus duodamos tiems su 

geriausiais Defense kostiumais—žymūs teisėjai.
Įžanga 50 centų—tikietai parsiduoda: I.L.D. ofise, 80 E. 11th St., 

870 Broadway; Workers Bookshop, 50 E. 13th St.

Mirtinieji Zvaigždžiy !
Spinduliai j

WASHINGTON.—Smith-! 
sonian Instituto moksliniu-j
k‘ii ‘'h’onrla inO' m nl ! NOTICE is hereby given that License No.!

ell a tl clllvld, HltlOVVOj yj 113 has been issued to the undersigned i

žvaigždės išduoda daugybę Kc J6 sS i
mirtinų, labai trumpų ultra-i " . " 
violetinių, spindulių. O kad j 889 Carroll St. Brooklyn, N. Y. i

tie spinduliai nesunaikina---------------------------- ------- ■ !
gyvybės ant žemės, tai todėl, ■--- ----- ........................... !

što deguonies " (oz<>5 TIKRAS BIČIŲ MEDUS 
sluogsnis augštai atmosfe-

būtinai tu- roje> žvaigždės turi 
nes 36,000 F. laipsnių karščio.

daug! Apart paprastų, naudin-Į gauti tikro bičių medaus. Esa- 
gų ultra-violetinių spindu-} gedėję Dr. —- ...

lių, iš saulės taip pat eina U" " "
■ ir mirtinieji. Bet ozono 
.'sluogsnis sunaikina žalingų 
;jų veikmę.

Kuopos Susirinkimas
ALDLD 149 kuopos susirin- ■

iš- kimas bus spalio 6 d., 7 :30 . partijos' sekretorius A. Sta- 
val. vakare, pas draugus Ur- race įveda vienų metų mo- 
lakius, 5023 Takony St. Visi 
kuopos nariai dalyvaukite su
sirinkime ir ateikite laiku, nes 
turime kelis svarbius klausi
mus apkalbėti.

ALDLD. 149 Kp. Sekr.

Kaškiaučiaus 
i patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos’ gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojans kreipkitės į “Lais
ves” ofisą ir Įgausite medaus 

kyklas, kur 23-28 metų vy- jtiek’ kiek tik norčslte- 
rai bus lavinami į fašisti-; Į kitus miestus nesiunčiamd. 
nius valdininkus. Tai bus Todėl nesiųskite pinigų ir ne
bjauriausių žandarų peryk- , reikalaukite prisiųsti, 
los prieš darbo žmones. ’

Fašistą Valdininką Mokyba
ROMA. — Italijos fašistų IrtWIAIVVWli

Painters and Carpenters

Visoms ALDLD. 6-to Aps
kričio Kuopoms

Pernykštė metinė konferen
cija nutarė, kad Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 6-to apskričio kon
ferencija būtų sušaukta spa- 
lio 28 d.,. 1934 m., Philadel-

žemesnio teismo pasiųsti ant phijoj. Tad ir yra šaukiama, 
ilgo laiko vienus geriausių- ko- Visos ‘kuopos būtinai išrinkite 
votojų Pittsburgho apielinkėj, • savo delegatus. Konferencija 
Frankfield, Egan ir keletą kitų j prasidės 10 vai. ryte, po nume- 
į kalėjimą. Jie dabar jau mž-lriu 995 N. 5th St. Jeigu kurios 
daromi į kalėjimą. Prasižengė i laikysite savo susirinkimus 
prieš valdančiąją klasę todėl, i greitu laiku, vienok dar ne- 
kad jie organizavo bedarbius, į būsite gavę konferencijos šau- 
v a d ovavo demonstracijose, j kimo laišku, vis tiek išrinkite 
streikuose ir tt. Egan buvo' delegatus.
areštuotas kovo 4, 1933, be-| Taipgi kuopų sekretoriai 

‘j^r darbių demonstrac., kurią po- 'pagaminkite raportus iš kuopų 
A licija užpuolė ir daugelį sumu-| veikimo—kiek jūsų kuopa pri- 
S žė.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 14 
kuopa savo laikytam susirinki
me, rugsėjo 26 d., besvarsty-* 
dama klasių kovos reikalus, 
vienbalsiai užgyrė šaukimą 
lietuvių prieškarinio-priešfašis. 
tinio bendro fronto kongreso. 
Mes esame pilniausiai jsitikinę, 
kad lietuviai darbininkai turi
me bendrinti savo spėkas ko
voje prieš imperialistų rengia
mą karą ir prieš kylantį fa
šizmą, idant išgelbėjus mil jo
nus darbininkų gyvasčių.

Kuopos Sekr., K. R.

November; 11 Lapkričio i JRLJBL t

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas būs atatinkamiausias ir už 

'prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—-Main 1417
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Laivakrovių Streikas | f> M *■ ** 17 *Par. Agitacijos Vajų

Drg. A. Trachtenberg ragi
na visus darbininkus pasmar
kinti agitaciją už Komunistų 

! Partijos kandidatus būsiamuo- 
! se rinkimuose. Darbininkai 

išnaudotojams I jau penki metai kenčia nuo 
krizio. Jie turi susipažinti 
su tuom, kaip Komunistų Par
tija kovojo už bedarbiams pa
šalpą ir kaip dabar veda ko
vas. Kuo plačiausiai turi būti 
paskleista Kom. Partijos rinki-: 
mti platforma, kurios kaina! 
yra tik 1 centas už knygelę. 
Visos lietuvių darbininkų ma
sinės organizacijos privalėtų 
pasiimti platformos ir mobili
zuoti savo narius ėjimui stuba i

Prasidės 8 d. Spalio
Inte rnational Longshore

men’s Assn, ir Marine Work
ers’ Industrial Unijų laivakro- 
viai ir taip prieplaukų darbi
ninkai skelbs i 
streiką, ateinantį pirmadienį, 
8 d. spalio.

Šis streikas gali išsiplėsti į 
prieplaukų darbininkų streiką 
visu Atlantiko ir Ramiojo van
denyno pakraščiu. Marine 
Workers’ (kairiųjų darbinin
kų) unija išleido atsišaukimą, 
kuriame išdėsto kaip žiauriai 
yra išnaudojami prieplaukų 
darbininkai. Kovinga unija 
šaukia visus darbininkus ap
jungti savo eiles kovai už ge-'nuo stubos, kad kalbinus dar-] 
resnes darbo sąlygas ir didės-j 
nes algas.

Tuom reikalu yra šaukia
mas prieplaukų darbininkų 
masinis susirinkimas. Jis įvyks; 
ketvirtadienį, 4 d. spalio, 8 v. I 
vakare, Irving Plaza svetainė
je, Irving PI. ir 15th St., New! 
Yorke. Kalbės draugai Hatha-' 
way, “Daily Workerio” redak-; 
torius, ir E. Browder, Komu-i 
nistų Partijos general is sekre
torius. Bus ir daugiau kalbėto
jų. Visi laivakroviai privalo 
dalyvauti.

šis streikas vien Atlantiko 
pakraštyje gali apimti 17,000 
prieplaukų darbininkų. Ma
rine Workers’ unija daro vis-1 
ką, kad susitarus su reform is-j 
tines Inter. Long, unijos va-i 
dais, kad bendrai būtų galima 
kovoti prieš išnaudotojus.

Išnaudotojai ir jų

bininkus balsuoti už 
Partijos kandidatus.

Darb. Rengiasi Kovon j
500 New Yorke vaistininkų,,

darbininkų
Streikas turi būti
penktadienio ryte. Vaistiniu-; “tai jis teisinosi, kad dirbtuvės 
kai darbininkai reikalauja 54-'čermanas—Michelsonas jam

.[valandų savaitės ir $35 algos. I nieko nesakė apie Naujoką.”

Pataisymas Klaidos
Vakar dienos “Laisvėje,” 

rengiasi į streiką.•[ Vietos žiniose, straipsny apie 
paskelbtas j V. Michelsoną yra pasakyta:

Dabar daugelyje vietų vaisti-IGi turėjb būti: “tai jis tėisino- 
nių darbininkai išdirba po 70[si, kad dirbtuvėm (čermąnas, 
valandų į savaitę ir tegauna I Alfonsas Kulis jam niekd ne
tik $18 arba $20 algos už taip [sakė apie Naujoką.” 
ilgas valandas.

Iš Kriaučių Darbininkų 
Susirinkimų

diena buvo Atko- 
kriaučių susirin- 
'šaukė ACW 54 
Taryba ir delega-

Taipgi, kur sakoma, kad 
prisiėjo dirbti apie keturis me
tus, tai turėjo būti keturi me
tai atgal. ;

Kom. Partijos Prakalbos ; 
Atvirame Ore Penktai!

Rugsėjo 20 
čaičio šapos 
kimas, kurį 
skyriaus Pil.

Kom i tas K. Jankaitis, su tikslu, kad 
°m’ -atgauti darbininkų algas, tuos 

[ pinigus, kuriuos bosas numušė, 
1 arba kad priversti bosą mokėti 
■tiek pat, kaip buvo mokama 
i už tuos darbus pereitais me
stais. Kilo diskusijos. Pirmiau-

Kova Prieš Evikciją
Borough Park Darbininkų 

Kliubas atsišaukia į visus dar
bininkus, kad pagelbėtų kovo
ti prieš evikciją. Devyni mė
nesiai atgal minimas kliubas 
nusirandavojo ant dviejų me
tų .namą, 4704—18th St. Bet 
išnaudotojams nepatiko, kad 
ten darbininkai susirenka ir 
aptaria savo reikalus, tada jie 

išrandavoti

Hauptmann ir Kas Toliau?
Taip daug buvo šumo apie 

Hauptmannų, bet dabar val
džios autoritetai sako, kad 
Bruno Richard Hauptmann 
bus ne patsai vyriausias Lind- 
berghų vaiko vagis, kad jis 
buvo tik įrankis kito asmens, 
kuris dar nėra suimtas, ir ku
ris nėra vokietys. Gal būt. 
jiems pavyko kaip kas 
iš Hauptmanno.

Trumpos Žinutės

Jaunuolis F. Cogan, buvo 
areštuotas, kad jis sustojo ant 
gatvės ir šaukė, kad kas tai 
metė ant jo kiaušini. Praeinan
tis pol icistas, Vegelie, j j areš
tavo- už betvarkę.< Teismb ka
pitalistinis teisėjas pareiškė: 
“Jeigu kitą kartą tave kas 
kiaušiniais mėtys, tai tii nesu- 

namo.” 
baus-

stok gatvėje, bet eik 
Jaunuolis paleistas be 
mes.

Penktadienį, prakalbos 
vyks ant sekamų kampų: 

Į vai. vakare, Broadway 
: Havemeyer, kalbės dd. 
! Hathaway, Harry Center, 
Flaiani, N. Leroy, H. Hodes 
ir Martha Stone, Komunistų 
Partijos kandidatai.

•Tą pat vakarą ant Broad
way ir Marcy Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

7 :45 vai. vakare, ant Broad- 
j way ir Rodney gatvių. Kalbė- 
1 tojai tie patys.

8 vai. vakare, kalbės ant 
Hooper ir Division St.

8:30 vai. vakare, ant Moore j
valdžia ir Manhattan Avė. Visur bus 

jau dabar pradėjo daryti žy- kalbama per garsiakalbį. Lie- 
gius, kad visu žiaurumu pulti tuviai darbininkai privalo lan- 

darbininkai kyti šias prakalbas ir išgirsti 
Komunistų Partijos kandida
tus kalbant.

streikierius. Bet 
turi atminti, kad jų yrą mąsė, 
galybė, ir jeigu jie energingai 
stos kovon, tai jų reikalavimai 
bus išpildyti. 1 '

7 
ir

; šiai atsistojo vienas iš Atkočai-, sumanė tą namą
? čio dirbtuvės darbininkas, | del biblijos pasekėjų ir darbi- 

drąsiai ir tvirtai nurodinėjo, ninku kliubą išvaryti, 
kad reikia stovėti streike, 
remti 54 lokalo Tarybos reika-
lavimus. Po to kalbėjo eilė ki- 10,000 Pikietavo Teatrą 
tų darbininkų ir Pil. Tarybos 
nariai, kurie ragino darbinin-

Darbi-, 
ninkai organizuoja protestus.

Virš 10,000 darbininkų, va-
kus nepasiduoti, neleisti kapo- <lovystėje Jaunųjų Komunistu 

x ' I v z-v» r-* I 4- n I i i I 1 n L-x t i ■*-> Ir 11 Iz I t i fLygos, Italų Darbininkų Kliu- 
bų ir kitų organizacijų, pikie- 
tavo Academy of Music. Ten 

i • /• r italai fašistai vaidina Mussoli-leisti algų reikale, tai žadėjo .mo pagerbimui-vaidinius ir fa- 
„ šistinis benas griežia fašistų

i muzikališkus kavalkus. Dar
bininkai, nepaisant policijos 
žygių, energingai pikietavo 
teatrą.

ti algas. Darbdavys darbinin
kų akyse labai apsimelavo, ka
da jis prašė darbininkų nusi-

Žukauskai Susilaukė Sūnų
Daktaras Edward' 

kas, LDS. 50 kuopos
žukaus- 

daktaras, 
susilaukė 
pagimdė 

Sū-

Pasigriebė $4,000 Pinigą
• Penki ginkluoti banditai už- ir jo žmona Suzana, 
puolė ant Metropolitan Life i sūnų. Žukauskienė 
Insurance Co., Bedford sky-!sūnų Bushwick ligoninėj,
riaus, ir pačiupo $4,000 pini-[ nelis sveria 8 svarus. Motina ir 
gaiš. Raštinėje buvo 7 darbi-;sujius jaučiasi gerai. Linkėtina 
ninkai ir 3 pašaliniai žmonės: sveiką sūnelį užauginti, 
užpuolimo metu. i Žinanti.

RADIO LIAUDIES VAKARAS
KONCERTAS,* ŠOKIAI, BASKETBALL

DIDŽIAUSIA SEZONO PROGRAMA

KLASČIAUS CLINTON SALĖJE
Betts and Maspeth Avės.,

W. II. Wade, 30 metų laiš- 
kanešis, nuteistas metams ka-! 
lėjiino, nes jis pavogė iš laiško j 
$36. Kaltinamasis nesigynė, i 
Jis sakė, kad atliko tą todėl, 
kad du jo vaikai sirgo ir netu
rėjo pinigų.

Mokyklų bordas atsikreipė 
į valdžią ir sulaikė visus bu-! 
sus, kurie vežiojo vaikus į mo
kyklas, kol jie bus tikrai ištirti 
ar galima jais važinėti.

1930 m. buvo 26,.545,281 
automobiliai, o dabar yra 23,- 
827,290 automobiliai.

.Indis Nukeltas Ant Toliaudaug darbų. Darbininkai ma
nė, kad taip ir bus, bet dabar 
mato, kad juos bosas apgavo 
—darbų vistiek nėra.

Bet buvo ir tokių darbinin
kų, kurie verkšleno ir gynė bo
so kišenių, išmetinėjo delega
tui ir Pid. Tarybos nariams, 
sakydami: “kur bosas ims’ pi
nigų mokėti tokias pat algas, 
kaip pereitais metais.” Nėku- de, 15 meti; mergina, Ji par- 
rie išmetinėjo delegatui ir Pil. [grįžo 'pas sąVO’' dėdę f AUorią, 
Tarybai, kam pas Šimėną pa- šį antradienį, tai yra po savai-1 
likta savaitinė darb. alga ir | tęs laiko. Iš namų išeidama Fine n*
būk Pil. Taryba nieko nedaro Į pasiėmė $50 tėvų piniglj. S a- VISI Ateikite į LD.O. rlTUlOS
Šimėno dirbtuvėje, o puola tik: ko, kad “nor'ėjo svietą pama- ~ * * **
Atkočaitį ir nori jį iš biznio iš-1 tyti.” Ji pasakoją, kad New

" • ........................’Yorke važinėjosi požeminiais
traukiniais, lankė judžius, 
miegojo traukiniuose 
Taip ji “svietą” matė.

Jauna Mergina Sugrįžo
Pereitą1 savaitę; 'antradienį, 

dingo iš namų -Mary įSigismon-

“Laisvėje” buvo garsyta, 
kad Komunistų Partijos 4 kuo
pelė rodys “Laisvėj” Sovietų 
Sąjungoje gamintą labai gerai 
judį “Road to Life.” Rodymas j 
turėjo įvykti šį šeštadienį. Bet| 
kada yra labai daug kitų dar-j 
binin. tarptautinio pobūdžio, 
parengimų, tai judį atkelia 
ant toliaus. Vėliau bus praneš-j 
ta, kada jis įvyks. Tikietai bus [ 
geri tie patys. ;

varyti. Bet po diskusijų visi 
vienbalsiai nubalsavo laikytis 
su delegatu ir Pil. Taryba ir 
streikuoti.

■?

IR*

Maspeth, L. I.

SEKMADIENĮ

OCTOBER

K. MENKELIUNIUTĖ

PRASIDĖS
4 VALANDĄ PO PIETŲ

ŠOKIAI NUO ' 
7:30 VAL. VAKARE

Sužinojęs, kad įvyksta ši-j 
meno dirbtuvės darbininkų su
sirinkimas, nuėjau ir aš pasi
klausyti ar taip ten 'mažos al
gos, kaip tūli kalba, o kaipo 
Pil. Tarybos nariui, tat tas ir 
reikalinga žinoti. Buvo per
skaityta vardai( darbininkų ir 
kiek kuris gauna—preseriai 
$27, tūli darbininkai nuo $21 
iki $36, vienas $16. Delegatas 
pareiškė, kad algos dar po do
lerį turi būti pakeltos. Ragi
nau aš kriaučius išsireikšti, ra
gino ir delegatas, bet jie tyli. 
Sakau, kad $16 ir net $21, tai 
yra permaža alga, bet greta 
sėdintis darbininkas sako: “tuį^vd.' 
jau tylėk, aš pereitais metais! 
nei tiek negavau, dar gali 'iš
girsti šimęnąs .ir (sųpykti.” At
rodo, kad' darbininkai paten
kinti, tik du išsireiškė, 'IčaĮd įga
lėtų bosas algas pakelti. Tada 
atsistojo Šimėnas ir sako : “Jūs

Kuopos Susirinkimą I
Ketvirtadienį, 4 d. spalio, 8 ; 

vai. .vakare, “Laisvės” svetai-1 
tt. i nėj, kampas Lorimer ir Ten 

|Eyck Sts., įvyks Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 1 kuo
pos reguliaris susirinkimas, yi-, 
si nariai ir narės yra kviečiami i 

! dalyvauti, nes yra daug svar- 
Devyni žmonės užsinuodijo bių reikalų. Prasideda žiemos 

grybais, jų tarpe keturi vai
kai. Grybų pietai buvo paga
minti pas Patsy DeLuca, • 45 
James St. Pavalgius grybų, vi
si labai susirgo. Pašaukta trys 
vežimai iš ligoninės, kurie 
sergančius išvežė. Su grybais 
reikia gerai apsižiūrėti, nes 
daug grybų yra nuodingų. ,

ir

9 Žmonės Užsinuodino 
Grybais

'sezono parengimai ir mūsų 
kuopa turės aptarti, ką rengsi
me.' Taipgi visi nariai prašomi 
ateiti ir sumokėti savo duo-į 
klės, kurių jau yra laikas mo-[ 
keti. j

Jau bus parvažiavę delega-' 
tai iš Prieškarinio ir Priešfa-1 
šistinio Kongreso, kuris įvyko 
Chicagoje, ir mūsų delegatas,' 
drg. J. Siurba, išduos raportą.- 

t Bus visa eilė ir kitų labai 
Pereitą sekmadienį italai su- svarbių klausimų. Taigi visi 

sirinko ant Liberty ir Logan jr visos dalyvaukite šiame, su- 
apvaikščiojimui “šven-;sirinkime ir nesivėluokite.

tos” Ritos ir iššaudė į orą dau
giau Kaip už ,$500 . yįsokių 
“fireworks.”* Tikrai,- labiausiai 
tuom klausimu atsilikę italai 
darbininkąi. Jie, pąsiduoda sa
vo politiniams vądams4

Paleido $500 { Orą

LDS. 1 Kp. Sek. P. Š.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS. 14 ir ALDLD 138 kuopų mė- 
; susirinkimas įvyks ketvirta- 

i dienj, 4' d. spalio-October/ 7:30 vai. 
Į vakare po numeriu 64-45 rPerry Avė., 
j Maspethe.

Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, užsimokėti duokles

vo politiniams vądąms, isleid-l 1 
'žia į orą paskutinius pinigushesihis

norite pinigų, bet tik 500 žipo-!įr paskui vargsta.
.• ----- Jis| ------ --------------

Masinis Susirinkimas “Daily
Workerio” Reikalu 1 trečią numerį “šviesos.” 

o / ... o įveskite ir naujų narių.Sekmadienj, 7 d. spalio, 8 v. [

Programoj dalyvauja sekami artistai:
K. Menkeliuniutė, dramatiškas mezzo-sopranas; Franas 

Stankūnas, bassas; J. Žilevičius, L. M., buvęs Klaipėdos
• konservatorijos direktorius; A. Vaiteliutė, soprano; Alena 
Sadauskaitė, Radio City Music Hall artistė; Bakanauskai- 
tė-Tamošaitienė, Maspetho solistė; Viola Tamkiutė, muzi
kos mokytoja, buvusi “Dainos” vedėja; P. Dulkė, choro 
Vedėjas ir solistas; p. Tamas, radio dainininkė.
i GROS J. AVIŽONIO JUNGTINĖ RADIO ORKESTRĄ
• . Įžanga: Koncertui 5Oc., šokiams——40c.

nų į savaitę padarote.” Jis j 
toliau sako: “< 
te ir dirbkite nuo kavalkų ir 
užsidirbkite tas algas, kokiasj 
dabar turite, tai žinosite.” 
Darbinin. nesutinka dirbti nuo vakare, Central Opera House,! 
kavalkų; ir vienbalsiai nubal- 66th St. ir Third Ave., New ------
savo dirbti už tas algaš, ką Yorke, bus masinės prakalbos 
dabar turi. ' pasitikimui “Daily Workerio” 1

8 puslapių. Kalbės dd. Hatha- PARSIDUODA labai gražus 8 šmo- 
t r< t T “dining room” setas. Parduo-way, J. uasey, j. 1 Oi a, L. sįu uv ]aba] žemą kainą. Yra vienas 

Heiman ir C. Krumbein. Bus ir didelis stalas (susėst gali, 10 žmo- 
koncertinė • programa. Darbi- ! nių) 5 krėslai, vienas didelis “buffet” 
ninkisko teatro grupes vaidins .r užklodas del stalo. Greitai
veikaliukus. ^žahga tik 25; cen- kreipkitės:
tąi ypątaj. Visi įdąrbininkai ir Į Buivydas,
tlarbinitik^jjrra|li|ie^Umį <fa-j ’ • •' '"741 Y.

■ i I .... ft.fi ’ . (231-236)

Taip tai yra pas Šimėną. 
Reiškia, kaip kada pašaliniai 
neteisybę kalba, žinoma, bosas 
nori taip dirbti, kaip jam dau
giau bus pelno, bet darbinin
kai turi rūpintis savo reikalais 
ir nesileisti išnaudoti, kovoti 
už savo rejkalus.jp > J f . r

K. Načiunskas. jlyvauti.1

way, J. Cąsey, J. Ford,

■ !>»•

PARDAVIMAI

Ketvirtadien., Spalio 4, 1934

Telephone, EVergreen 8-9770 ijimu

j: garšva .
Graborius (Undertaker)

ir atsiimti
Tėipgi atsi-

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Ąvenue

BROOKLYN//N. Y.

Sekr.
(234-235)

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.( Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
’ / * • 4 i f •

(BIELIAUSKAS)

660 GRAND ST.,

LAISNUOTAS GRABORjUS
v <- f

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už.- prienarųą kainą-

Parsamjau automobilius ve
stuvėm, parem, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
: 'BROOKLYN, N. Y .

d ienom is 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos LigosGydomos

’ Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nąsveikumai, 

N e r, V ii Ligos
Chroniški Skau
du 1 i a i, Skilvio, 
žarnų ir Mešla- 
žarnes Ligos, A- 
beln&s Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir ChYoniš- 

__  k i Mesveikavi- 
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. t
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų IšmirkŠtimai^. 
Prieinamos Kainos v 

Sąlygos pagal jūsų išgalę’
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

110 East 16 St N. Y.
’ \ i 

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irvine Plj

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M 
O sekmadieniais 9 iki 4 E M

rejkalus.jp



