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Roose velto valdžiai pradėjus 
sukti “atgaivinimo” audrą, dar
bininkų gyvenimas nepagerėjo. 
Vienoje siuvimo (suknelių) pra
monėje kaip kas giriasi “lai
mėjimais’’. Bet tas “laimėji
mas” bus labai trumpas ir il- 

i gesnėje eigoje—metų sąskaito
je pasiliks/toki pat rezultatai, 
kaip kad buvo pirma.

* Laimės tik stambus biznis. 
Didžiųjų firmų Šerai jau duoda 
didesnius dividendus ir neša pel
nę.. Vadinasi, ne be reikalo rė
kaujama už Roosevelto NRA. 
Šie faktai patvirtina komunis
tų aiškinimą, jog Rooseveltas 
atėjo gelbėti ne darbininkams, 
bet kapitalistams.
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SMARKIAI KYLA SOVIETŲ GAMYBA 5,000 Tarnautojų.Negauna KRUVINI MŪŠIAI HAVANOS MIESTE
Savo Algų

EDGEWATER, N. J. — 
Fordo kompanijos generalis* 
manadžeris dirbtuvėse pra
nešė, jog -greičiausiai dirb
tuves turės uždaryt, nes nė
ra pakankamai darbininkų 
varyt darbą. Apie 200 dar
bininkų buvo pasilikę dirbt, 
bet šiomis dienomis ir jie 
prisidėjo prie streikierių.

Nedėldienio (spalio 1 d.) lai
doje, New York Timese, rašo 
Walter Duranty apie Sovietų 
Sąjungą gana ilgą straipsnį. Ji
sai palygina darbininkų šalį, ko
kia ji buvo 1921 metais ir kokia 
yra dabar-^-1933 metais. Kalbė
damas apie Maskvą, Duranty 
sako:

“KUomet aš palyginu Mask
vą 1933 metų su Maskva 1921 
metų, tai aš esu nustebintas 
tuo, kas yra atsiekta.” Taip 
pat Duranty stebisi tomis per
mainomis, kurias “Sovietų Są
junga padarė, kaipo faktorius 
pasaulinėj reikalų eigoj.”

Anti-fašistinė
Demonstracija

Bet tame ne viskas, kad So
vietų Sąjunga liko pasauliniu 

•‘faktorium. Duranty, kuris ir 
£ dabar pasisako, kad jisai nėra 

komunistas, dar prideda seka-; 
mą:

“Nemažiau nustebina Rusijos 
pažengimas iš atsilikusios agra
rinės valstybės, ekonominiai pri
klausančios nuo industrinių va
karų iki industrinės, Tneprjgul- 
mybės laipšnio ir sveiko pamal
to • ekonominės savistovybės.”

Tai buvo galima tik .todėl, 
katTSovietų Sąjungoje eina nau
jas budavojinjas—-socialistinis 
būdavojimas.

Sovietai vėl padarė pasaulinį 
rekordą. Iki šiol dar žmogus 
nebuvo taip augštai pakilęs, 
kaip kad tik ką dabar pakilo 
Sovietų lakūnai su naujai Įtai
sytu baliūnu. Jie pakilo net 
daugiau, kaip 11 mylių į augs- 
tį ir darė mokslinius tyrinėji
mus.

Vadinasi, “tamsi Rusija” la
bai greitai vejasi seną kapita-’ 
lietinį'pasaulį. Na, o kiek pri- 
rėkė visokį Sovietų niekintojai, 
kad socializmas sulaikys žmo
nių progresą.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Rugs. 29 d. čia buvo su
rengta didelė demonstraci
ja priešais vokiečių konsu
lato namus. Buvo reikalau
jama paliuosuoti iš kalėji
mo darbininkų vadus, 
mitroff, Torgler, Taneff ir 
Popoff. 12 vai. dieną susi
rinko apie 1,000 demon
strantų. Drg. Norris tuo 
tarpu buvo Ritz-Carlton 
viešbučio vienam kambaryj 
ir paskleidė iš augšto 3,000 
lapelių, reikalaujančių pa- 
liuosuot mūsų draugūs iš 
Vokietijos /kalėjimo. Po to 
jis iškišo pro langą didelę 
raudoną vėliavą su kūjo ir 
pjautuvo emblema, ■ ant ku
rios taipgi buvo keletas 
įvairių užrašų. 12:17 vai. 
drg. Norris pradėjo sakyt iš 
lango prakalbą; kalbėjo 20 
minutų, kol policija įsilaužė 
kambarin ir jį areštavo. 
Mary Brooks, narė Jaun. 
Kom. Lygos, prisirakino re
težiu prie .lempos stulpo, ir 
sakė karštą prakalbą apie 
pusvalandį, kol policijai pa
vyko nukirst retežį ir ją 
areštuot.

9

mas atsieidavo 11,000 rublių 
o dabar 
jau tik 4j' 
traktoriaus
atsieidavo 4,600. rublių, o da
bar tik
gaminim
todėl, ka 
prato pr
ir geresnib apsiėjimo su ma
šinomis. ' Iki metų pabaigos 
dar daugiau bus nupiginta 
visų reikmenų pagaminimas, 
kas palengvins naudotojams 
jų įsigijimą. ,<

Sovietų Sąjungoje smar- 
| kiai pradėjo kilti gamyba, 
I nes gerai užderėjus javams,

MASKVA.—Sovietų Są
jungoje darbininkai ir val
džiai gėrisi savo< atsieki- 
mais. Bolševikų mokslinin
kai atsiekė augščiausio pa
siekimo oro erdvių, iškilda
mi 60,369 pėdas į stratosfe
rą. Sovietų gamybos 22 
trokai atliko milžinišką ke
lionę ir nugalėjo dykumas. 
O gamyba pastaruoju laiku 
labai smarkiai kyla. Visi 
laikraščiai pilni žinių apie 
naujus gamybojė ątsieki- 
mus.

Spižo (čiguno) į dieną jau 
pagamina 23,534 tonus, gi 
pereitais metais šiuom lai-Į 
ku buvo pagaminama tik , . . ., . , , . , .x - r>i- nn j i duonos ir kito maisto kiekis 16,000 tonų. Plieno, 29 d. !. , . , .. , , ,7 c ' Inhoi nokiln Iz-na nnlrnln H n

toki$ pat trokas 
700 rijtb. Charkove 
"3 pagaminimas

3,100 rublių^ Pa
as pigiau atsieina 
d dal bininkai pri- 
ię grditesnio darbo

•Mi ų

HONOLULU, Hawaii. — 
Teritorijos gubą rnatprius 
pranešė, kad pasibaigus mė
nesiui nėra iš ko išmokėt 
5,000 valdiškų tarnautojų 
algų, ir nesimato, kada bus 
galima išmokėt, nes terito
rija neturi pinigų; bankai 
jau atsisakė duot. Žadamą 
pakelt gyventojams taksas.1 
Matyt ir ten grafterių yra.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

>

Kanuolės, Kuikasvaidžiai ir Šarvuoti Automobiliai Sėja Mirtį J 
Havana Mieste. 119 Žmonių Užmušta ir 200 Sužeista. į l 
Sukilusios Masės Sunaikino Oficierių Gūštą. Komunistų 1 
Partija Šaukia Darbininkus prie Generalio Streiko t]

davo ir karo laivas “Pat- 
ria.” Daug reakcinių ofi- , 
cierių užmušta.

Buržuazija negali sudary-1 
ti vieningo fronto.. Prieš 
dabartinį Kubos prezidentą 
Grau San Martins išstoja 
karininkas Batista. Batista 
kaltina dabartinę buržuazi
jos valdžią, kad ji negana 
diktatoriška, jis stoja už 
Jungtinių Valstijų imperia
listus ir prieš komunistus. 
Jis kaltina buržuazinę val
džią, kad ji leidžia komunis
tams skleisti propagandą 
darbininkų masėse. Tai 
naujas Hitlerukas ir darbi
ninkų priešas.

Kubos Komunistų Partija 
šaukia generalį darbininkų ■ 
streiką kovai prieš buržua
zijos terorą. Oriente pro
vincijoje fruktų darbininkai 
užgyrė komunistų žygius ir 
pasmerkė buržuaziją, kurios 
fašistiniai gaivalai puolė 
Havanoje darbininkų de
monstraciją. Kuboje kovos 
plečiasi, kuriose komunistų 
įtaka labai smarkiai auga.

HAVANA. — Kruviniau
si mūšiai eina Kubos sosti
nėje Havana mieste. Per 
dešimts valandų didelės ka- 
nuolės bombardavo miesto 
viešbutį, kur buvo pasislėpę 
reakciniai oficieriai. Kul- 
kasvaidžiai trata ir sėja 
mirtį.- 119 žmonių užmuš
ta ir 200 sužeista. Didžiau
si mūšiai įvyko ties Natio
nal viešbučiu, kur buvo pa
sislėpę 500 oficierių. Po nu
vertimo Machado valdžios, 
oficieriai sulindo į tą vieš
butį ir ten pasidarė savo 
tvirtumą. Buržuazinės val
džios, kaip Cespedes, taip ir 
Martins, juos toleravo. Fa
šistiniai oficieriai iš to vieš
bučio pereitą savaitę užpuo
lė ant darbininkų demonst-

Los Angeles, Cal. — Spa
lių 1 d., 1:10 vai. ryte, su
drebėjo žemė šio miesto 
apielinkėse. Kiek iki šiol 
sužinota, sužeista 4 asme-' 
nys. '

labai pakilo, kas pakėlė dar
bininkų energiją ir suteikė 
jiems progą daugiau, pasto
viau gyventi vienoj vietoj.

“Industrialna  j a - Gazeta” 
.rašo, kad iki . šių mėtų pa-

rugsėjo, pagamino 22,873 
, o pereitais metais 

tuom laiku tik 14,000 tonų.
Anglies tą pat dieną paga

mino 220,000 tonų, kuomet 
pernai tik 150,000. Į dieną , r _.
prikraujama po 55,000 \a- baigos SSSR anglies gamy- 
gonų tavorų ir žaliadaikčių. ba bus pakelta iki 240,000 
Aliejaus gamyba pralenkusi tonų į dieną. Špižo iki 26,- 
planą, nes pagamina 102 (000 tonų; plieno—24,000 to

nų ir vagonų prikrovimas 
pasieks 58,000 vagonų į die
ną. Nėra abejonės, kad So
vietų Sąjunga atsieks pasi- 
briežto, plano,"nes darbinin
kai- su visa energija dirba 
del savo tėvynės produkcijos 
kiekio padidinimo ir tavorų 
kainos numažinimo. <

. j tonus,

Beirut, Syfija. — <” 
streikavo 9 dienas spaustu-

New York. — 2 d. spalių 
laivu Bremen atvyko Ame
rikon rusas baltagvardietis
A. Vonsiatški. Reporteriam

• i — • r. *1 — — CllAU UIC&X UAHAAIAXIA UUniVllūV"pasisakė jog jis esąs jkure-1 laike * Ua 
ioa man tdcictinin indaninn i v o x

nuoš. Ypatingai žibalo ga
myba pakilo,1 atidarius gau
singus Šaltinius Lakvatane 
Are bi j ano srityje.

Pagaminimas re Lk menų 
daug pigiau atsieina, hęgu 
pereitais metais. Pereitais 
metais Maskvoš fabrike au
tomobilinio ’Broko pagamini-

jas rusų fašistinio judėjimo 
ir prisirengęs paimt tvarkyt 
Rusijos reikalu^-, kai bolše
vikų valdžia sugrius... Ne
sulauks nabagas.

3,000 Automob. Darbi- 18,000 Darbininkę'Pri- 
ninkę Stoja už Streiką sidėjo prie Streikierię

/ . I •

Long Island City, N. Y.— 
Dirbantis prie American 
Chicle Co. anglių sandėlio 
James White, į ii|olė į anglių 
“siūtą”, kur jį užpylė keli 
tonai anglių. Ištraukė jau 
nebegyvą.

lenų laidotuvių, ir kelis 
darbininkus užmušė. Tas 
iššaukė didžiausį darbinin
kų ir eilinių kareivių pasi- 
piktinimą^ ir ta jų tvirtuma 
ikosi sunaikinta. Per ke- 

Jias ‘valandas kareiviai bom
bardavo viešbutį. Bombar-

Soviety Du Fabrikai Pa- Iš Hitlerio Vėliavos Pa
daro 74,000 Kary darė Raudoną Vėliavą

MASKVA.—Šiomis dieno
mis suėjo dviejų metų su
kaktuvės dviejų Sovietuose 
svarbių išdirbysčių: Char
kovo traktorių fabriko ir 
Stalino automobilių fabriko 
Maskvoje. Per du paskuti
nių metu Charkovo fabri
kas išleido po 40,860 trak
torių. . Bet dabar fabrikas 
taip sutvarkytas, kad kas
dien išleidžia po 145 trakto
rius. ;

Stalino automobilių dirb
tuvė Maskvoje per paskuti
nius du metu išleido po 32,- 
958 trokus. Dabar Ši dirb
tuvė išleidžia po 93 trokus 
kasdien.

Čia dabar išdirbama daug 
trokų 3-jų tonų, turinčių 6 
ratus.

STUTTGART, Vokietija. 
Nežiūrint, kad Stuttgarto 
apielinkėje koncentracijos 
kempėse randasi 1,600 are
štuotų darbininkų, kad kas
dien įvyksta masiniai areš
tai, komunistinis judėjimas 
eina savo keliu. Trečiu 
kartu šiame mieste komuni
stai slaptai išleidžia savo 
laikraštį ir jį išplatina. Už 
platinimą šio laikraščio fa
šistai skiria 8 mėnesius ka
lėjimo.

Cannstadte ant augšto 
stiebo kabojo didelė Hitle
rio vėliava, kurios spalva 
yra: raudona, o viduryj bal
tas hitlerinių ženklas-svaa- 
tika. Nakties laiku kas tai 
nuleido tą vėliavą, iškirpo 
iš vidaus baltą fašistų žen
klą, o likusią vėl iškėlė aug- 
štyn. Ilgai plevėsavo rau
dona vėliava.

Tulsa, Okla.' — Standard 
Oil Co. of N. J. ir Socony 
Vacuum Corp, vidurinėse 
valstijose pakėlė 10 centų 
kainą ant bačkos neapdirbto 
aliejaus. Šis pakėlimas kai
nos korporacijom kasdien 
atneša 177,620-dol. daugiau 
pelno.

DETROIT, Mich.—Spalių PITTS BURGH, Pa. — 
2 d. 3,000 streikuojančiu United Mine Workers vadai, 
darbininkų turėjo masinį visokiais gąsdinimais nori 
mitingą vietoj, vadinamoj paverst streihjerius grįžt 
Belle Isle Shell. Nubalsavo darban, kurie streikuoja del

o ant vietos sudrūtint pikie-1M w U. vice-prezidentaš 
užreiške 

60-čiai streikierių iatstovų, 
kad “prezidentas Roosevel
tas prisakė mainieriam tuo- 
jaus grįžt darban.”
Paskiau nuo savęs pridėjo: 

“Bile unija ar unijos vadai, 
kurie nepildys šip prisaky
mo, ilgai negyvens unijoj.” 
Bet eiliniai mainieriai'nenu
sigando šių grąsinimų, ■

i Šiomis dienomis išėjo 
streikan 1,800 darbininkų, 
kurie priklauso prie Inter
national Longshormen’s 
Union p jie dirba ant tavori- 
nių laivelių ant Allegheny, 
Ohio ir Monongahela upių. 
Mat, jie atsisakė dirbt ant 
laivų, kuriais buvo vežioja-1 
ma streiklaužių iškasama, 
anglis. i

PITTSBURGH, Pa. —

Čia plėšt streiką į kitus miestus, I pripažinimo savo unijos. U

vės darbininkai. Per tą lai- to eiles. Streikierių dvasia phillin Murray^ 
ką neišėjo laikraščiai. Strei-1pakilus; NRA nepajėgė su-'
kieriai laimėjo didžiumą sa- 
jo reikalavimų. Streiką va
dovavo Kom. Partija.

Jei mane klaustų, kas iš lietu
vių geriausia moka koliotis, tai 
reikėtų pasakyti: E. Butkus. 
Viename savo laikraščio nume- 
ryj, jis rašė, kad “Andrulis... 
begėdiškai apmelavo Dr. Petri
ką.” Kur, kame jisai apmela
vo? f

KarČiamin^ kalba Butkus aiš
kina: ‘‘Nerausdamas žmogelis 
sapalioja, būk Dr.' Petriką pa-' 
rašęs straipsnį, ^Naujienom?’.” 
Mat, Petriką nerašęs “Naujie
noms.” •

Buvę sekamai: “Tas straips
nis buvo parašytas Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijaįfkp- 
rios Dr. Petriką yra narys... 
Straipsnio kopijas Daktarą 
Draugija išsiuntinėjo viesfeths į kalauja tokių teisinimų) pasta- 
laikraščiams, su kuriais ji turi Į te 
sutartį del daktariškų raštų tal
pinimo.”

Tai taip “nuvirožijo” Butkus. 
Ir dar uždėjo savo antspaudą: 
“politinis chamizmas.”

Cromer, Anglija. — Iš čia 
išvažiuoja Amerikon prof. 
Ėinsteinas, kuris yra išbė
gęs iš Vokietijos nuo hitleri
ninkų pęrsekįojimo.

čiams, būtent: ‘Vienybei’, 
‘Draugui’, ‘Dirva? ir kfyiemsJ*

Na, bet tie raštai “ne Petri- 
kos”, nes juos išsįuntinėjo "ne 
pats Petriką, alė Daktarų Drau
gija. Vadinasi, Butkus, betei- 
sindatnas Dr. Petriką (mes ma
nome, kad Petriką visai nerei-

laužyt streiką.
Tuo tarpu Hudson kom

panija, bijodama streiko, 
uždarė zsavo dirbtuvę ir iš
metė laukan 8,000 darbinin
kų^ Taipgi Motor Products 
dirbtuvė masiniai atleidinė
ja darbininkus,. matomai, 
visai užsidarys?

Strfeikidriai,.1 eiliniai na
riai, iiepriim& savo vadų pa
siūlymą taikytis atskirai su 
kiekviena fabriką;; streikie- 
riąi' laikosi to, kad taikytis 
tik bendrai su visomis dirb
tuvėmis. ; ‘
i i ' P , • ,į ••

Carver, Mass. — Čia dau
gelis moterų, berinkdamos 
krūmuose uogas (spalgie- 
nas), pakėlė tarp savęs di
delę “vainą.” Nupešė viena 
kitai plaukus, apdraskė vei
dus, nusidraskė drabužius ir 
net apsikramtė.

■ V' 
į

Tai kur Čia “chamizmas?” 
Veikiausia, Butkaus galvoje. 
Pagal tokią 'Butkaus logiką, tai 
Andrulis turėjo sakyti sekąmai: 
“Dr. Petriką parašė straipsnį 
ne tik ‘Naujienoms’, bet. it).ki
tiems buržuaziniams laikraš-

jį į tokią rolę, kad jisai mo
ka parašyti mokslinius straips
nius, bet nežino ką su jais da
ryti, priklauso draugijoj, bet 
nežino, ką ta draugija Veikia.

Mes taip blogai nemanome 
apie Dr. Petriką. Mūsų, kad ir 
“netašyta” logika supranta, jog 
Dr. Petriką žinojo, kad jisai ra
šo straipsnį Daktarų Draugijai, 
jisai žinojo ir tai, ką ta D.D. 
darys su jo straipsniu. Tik 
Butkaus “politinis chamizmas” 
to negali suprasti.

London. Iš čia praneša
ma, kad Latvijos valdžia 
areštavo Sovietų paštinio 
orlaivio pilotą, kuris .del ko 
tai nusileido Latvijos, pusėj.. 
Suėmė maišus su siunti
niais. ■ • \

Tampico, Mexico. — Nuo 
smarkaus ir, ilgo lietaus iš
siliejo ; upės šioj apįelinkjėj. 
Vanduo jąpsėine pasažierinį 
traukinį, kuris ant vietos iš
stovėjo laukuose 8 dienas. _ . .L 

' '■ 'i ■ \ '—r- j. j ■ j .
Sorel; Que., Canada, jtt 

Užsidegus nakties laiku Ša
mo Bibeau namui, tėvas spė- apie tūkstantis, 
jo išgelbėt 7 savo vaikus, o 
du sudegė.

ATVYKO DRG. T. MANN

Ispa'Madrid, Ispanija
nijos valdžios kabinete vėl 
kas tai bloga: laukiama ka-

Brunswick, Vokietija. — 
63 darbininkai tapo nuteisti 
kalėj iman įvairiam laikui už 
“nelegali” veikimą.

V . i i
.Sako

ma, surastą, kad daugelyje 
vietų komunistai suorgani-

bineto sugriuvimo zavę partijos grupes

Striblingui Gręsia Mirtis
MACON, Ga. - Kumšti

ninkas Striblingas po nupjo
vimui kojos pėdos sunkiai 
kovoja su mirčia. Sakoma, 
jei išlaikys, reikės pjaut ko*

Torn Mann pribuvo ant
radienį, spalių 3 d., pusė po 
vienuoliktai laivu “Majest
ic”^ Darbininkų susirinko 

. Darbinin- j 
kai sveikino delnų plojimu,' 
paėmė ant rankų , iškėlė ir 
dainavo “Internacionalą”. 
Draugas Tom Mann išsi
traukė raudoną vėluką ir 
mosuodamas dainavo kartu 
su darbininkais. JTom Mann 
yra drūtas, .raudonas, svei
kas darbininkų vadas, pil
nas energijos. Dabar bus 
jam rengiama masiniai mi-

Svarbios Prakalbos
. t 1 , . a ,4!

Kalbės K. Strižauskas, su
grįžęs iš Paryžiaus jaunuo
lis delegatas, “Laisvės” sve
tainėj, Brooklyne, šeštadie
nį, spalių 7, 7:30 vai. vakare. 
Būkit visi. Strižauskas da
lyvavo Paryžiuje prieškari
niame jaunuolių kongrese ir , 
jis labai daug naujo pasa
kys apie Europos darbinin
kų padėtį.

i . jui_ih.hu iilw

(Daugiau Pasauliniu žinių
K-tnm diirIrdvD

jui_ih.hu
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į DARBĄ!

Amerikiečiams žinomas d. 
Vadapalas rašo iš Sovietų 
Stilingos: J i nik

“Rugpjūčio 20 d. apleidau

vdlgę—Penzos apskritį.’ Dir
bu prie laukų organizacinio 
darbo. Penzoš apskričio 
kolchozai Užsiima veik vien 
daržovių auginimų, ypatin
gai svogūnų.' Juodžemio ney 
permatomi kalnuoti laukui 
sąg^ėti svogūnais, .šių'’metų 
svogūnų ir šiaip daržovių 
derlius lagai gausus—neku- 

i$i žertiem, duoda 
Jūdų ’ daržovių, t.

Šitąis žodžiais Henrikas Barbusse užbaigė savo prakal
bą, pasakytą užsidarant; Kongresui Kovai prieš Karą, ir 
Fašizmą, kuris tęsėsi per dvi dienas, rugsėjo 30 ir 
spalių 1-mą.

Neyeikia nei saįkytj, kad šją didžiulis kongresas įtūri 
nepairastos reikšmės ne tik Jungtinių Valstijų dirbo 
žmorfem, bet viso pasaulio. Tai buvo tikras bendro fron- y., svogūnų, burokų ir mor- 
to kongresas, kuriame atstovauta višoki’ų profesijų ir Viį* kVų, i Derlius nustebina' kož- 
sokių pažiūrų darbo žmonių organizuotos grupės. Ra- ną vieną, iš toli atvykusį 
šytoj^i, protauto j ai, profesionalai, pramoniniai darbinin-' mięstietį. 
kai, farmeriai—visi čia tūrėjo savo atstovybes, kūrins 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie padarymo kong
reso jpasekmingu.

Atįtovauta šitam kongrese įvairios pacifistinės orga
nizacijos, atstovauta Amerikos Legijonas, atstovauta bu
vę pasaulinio karo kareiviai; buvo atvykęs net ir Jung
tinių; Valstijų armijos saržentas, kuris pareiškė, kad šiuo 
tarpų armijoje jau randasi žmonių, kurie pasirengę dar
buotas prieš imperialistinį karą podraug su konvingaja 
dalinti Amerikos darbininkų klasės! f

Viso kongrese dalyvavo 2,616 dėlegatų, kurie, daug
maž,-dalinosi sekamai: 264 delegatai nuo švietimo ir kul- 
tūrirįių organizacijų bei įstaigų; 370 delegatų nuo frater- 
naliųT organizacijų; 450 delegatų nuo darbo unijų ir fab
rikų-darbininkų; 135—nuo bedarbių grupių, tarybų, ly
gų, įte; 106 mpterų organizacijų, ir 178 nuo įvairių- 
prieš-karinių pacifistinio charakterio organizacijų.

Politiniai taipgi buvo visokių pažiūrų: komunistų, so
cialistų, pacifistų, demokratų, republikonų. 

A

Bei abejojimo, darbininkai sudarė varančiąją kongre
so pajėgą; jie buvo nugarkauliu, o Komunistų Partija— 
įkvėpėja ir kovai kelio rodytoja, konsoliduotoj a tų visų 
darbininkiškų pajėgų, dalyvaujančių kongrese ir, žino
ma, pž kongreso sienų. ' ;. < . , {; {'11 H.

Tai visai natūralu. Nėra šiandien toą . kovo$,, kufipj 
nedajyvautų i Komunistų Partiją, kaipo vadas ir konso^ 
lidUoįtoja darbininkiškų pajėgų. Ar mes paimsim strei
kus Ar prieškarinį veikimą ar bedarbių kovas^—visur ma
tysim stovinčią Kompartiją priešakyje ir rodančią darbL 
ninkąms kelią; pasiaukojusiai kovojančią už darbininkų 
klasės reikalus. 8

Kdngrese dalyvavo geras skaičius, ir lietuvių, ypačiai 
jaunuolių. Iš .viso lietuvių jaunuolių delegatų, atstovau
jančių, žinoma, ne tiktai lietuviškas organizacijas, bet ir 
tarptautines, dalyvavo arti 50. Tai svarbu^ atsižiūrint į 
tai, kokią rolę jaunuoliai turės suvaidinti sekančiam Im
perialistiniam kare.

Dalyvavo kongrese ir komunistinių renegatų grupelė, 
kurios tikslas buvo padrumsti kongreso dalyvių darbą,’ 
pasirodyti, jei ne geru, tai bent blogu ir kvailu elgesiu. 
Tai atatinkamai kongreso dalyviai įvertino renegatus, 
kurių tikslas jau senai žinomas: kova ne prieš karą ir už 
gynipią Sovietų Sąjungos, bet kova prieš Komunistų 
Partiją ir ‘Sovietų Sąjungą, tolydžio padedant būržua-

Kongresas priėmė kovingą manifestą. Jr tai buvo pa- svečio. • . z 
daryta vienbalsiai. Manifeste, tačiau, pabrėžtas tas Štai ir Barbusse, proleta- 
svarįmsis dėsnis, kad, būtent, vyriausioji karo priežastis rinis rašytojas ir kovotojas, 

organizatorius proletariato 
kovų prieš karą ir fašizmą.1 
Pasaulinio karo veteranai, 
Uniformose, skina jam kelią, 
veda Barbusse, tiesiai į est
radą. Kada tai jie visi buvo 
apkasuose, kovojo už demo
kratiją, jis po ifrancūzų vė
liava, |O šitie rr: ĄųierįRos. 
Bet dabar—visi su revoliuci
niu proletariatu, kovoja 
prieš imperialistinį karą,

■ i- i

7

t t

“Gyvenu kaime,-kuris su
sideda iš 3,000 kiemų. Čio
nai yra 10 kolektyvų. Per 
vidurį kaimo yra pratiestas 
gelžkelis. Čionai yra ir sto
tis. Iš čia kasdien išsiunčia- 
ma po 25-30 vagonų daržo- 

■vių. Taigi ir patys valstie- 
čiai-kolchozninkai apsiver
čia daržovėmis. Kadangi 
spekuliacija panaikinta, tai 
daržoves atiduoda valdžiai, 
a už tai valstiečiai gauna

y..... j t

vargusio veido. Pradeda jis 
kalbėti. Kiekvienas saki
nys apgalvotas, savo vietoj,- 

i — nulydimaS; 
griaūsmingų aplodismentų. 
Balsas ' jo negarsus, bet 
skardus (ir podraug sutle- 
tiškas, dalikatnas, malonus, 
žandai Diskelį įdubę; poa
kius ir kaktą rąukšlės mar
gina. Ryškesniam užakcen- 
tavimui tūlų sakinių, jis ge- 
stuoja, iškeldamas ir leisda
mas žemyn kūdą, ilgais pir
štais tai dešinę, tai kairę 
ranka, lėtai nuleisdamas ;ant 
s taip. Pakračius galvą, jo 
ilgi j ir tankūs plaukai, apau
gę ant ausų ir užvirtę kuok
štais abt' kaktoš,1 susipurto, 
apdengdami kaktds raukŠ^ 
les. “Didžiuojuosi komunis
to vardu ir atstovaudamas

išpriešfa¥stinio susivienijimo
CENTRO RAŠTINES

juos šitame kongrese!”, pa- 
rėišįįj teatbu^ė; vėl w

ėiitūziJizman, vėl- p\ibli^į|su 
stdja,' )10 j a, dainuoja “lųier 
naėiodaiį;>? • škukdanla rfva 
lio Barbusse!” “valio revo 
liūcinis-komunistlnis jū’dė j i 
tas !”

Ir IJernot Sako, Kad 1 
sijoj Bado Nėra

f u • .1 • J’r c')' I ; : • ■ '

Nesenai‘Sovietų Sąjungos

ĮVAIRŪSdalykai
Ldnfįkk, tai ^P^drČta^ 1 * 

kad minimas afrikietis 
Tshekedį yra labai palankus

amžini neprieteliai pasklei- Anglijos imperialistų tar
nas; jis savo pavaldinius 
mokina būt nuolankiais An- ’ 
glijos valdžiai. Na, ir duo
da Afrikon įsakymą sugrą
žint Tshekedį Vėl savo, kai- ! 
pb kolonijos viršininko, vie- ■ • 
ton'/ Taigi imperiąlistai 
greit atitaisė savo klaidą.

. ; . . ■—»— > f r.

28,240 Asmenų Užmušė. Au
tomobiliai per Metus •

I 1 * **

! i, Cenzo <Biuras iš Washing- t 't 
tono praneša, kad per per- > į 
eitus metus Jungtinėse Val
stijose buvo automobilių už- - 
miįŠta 28,240 asmenų. (Į - 
šią skaitlinę neįena Utah 'į 
valstija, skuri biurui nepri- 
siuntė užmuštųjų surašo.) 
• Bet pirmesniais dvejais* 
matais, tai yra 1930 ir 1931, . 
automobilių nelaimėse buvo 
daugiau žmonių aukų, negu *• 
1932 m. 1931 metais viso bu- / 
vo užmušta 32,429, o 1930 
m.—31^678. Imant pagal
gyventojų skaitlių, tai Ne- • 
vados valstijoj užmušta'di- 

Maskvos iki džiausiąs nuošimtis; Cali-
• • fornija—antroj vietoj.

dė pasauliui melus, būk So- 
vietuose, žmonės, kaip mu
šės, krinta badu; kad nėra 
nei duonos, nei kitokio 
maisto. Tuos melus su di
džiausiu apetitu pasistvėrė 
“N a u j i ė nos,” “Keleivis,” 
^Vienybė” ir Clevelando 
K d r p a V i č i u kas su tavo 
“Dirva.” Jie visaip bandė 
įtikint savą . apmulkintus 
skaitytojus, kad dštikrųjų 
komunistinėj šalyj darbi
ninkai badaūja.‘ Matote, ko
kia bolševlkii tvarka’, fekė 
.. • ! r c v i > : • ■ .- ; i I

,bs.( ,-if V. vi;.
Bet -štai viena po, - , kįtaį 

žinios iš tikrų šaltinių už-; 
ginčydavo’ tuos paskalus; 
nekuri’e buržuazijos laik-1 
raščiai paraše, kad ten žmo
nės miršta nuo persivalgy
mo. Ir N. Y. “Times’o” ko- 

. respondentas W. Duranty 
‘keliais atvejais nurodė, kad 
jokio bado visoj Sovietų Są
jungoj nėra, o jis,, kad tą 
•sužinot, pervažiavo išilgai

Vokietijos komunistai

1 Žiūri žmogus į jį ir mąs
tai: Tai šitą žmogų lovėsto- 
niečiai taip negražiai ap
šmeižė! Tai ant, jo skelbė, 
būk jis apleidęs FrapęijoS; 
Komunistų Partiją ir pata
pęs tokis, kaip jie, renega
tu ! * Be gėdos ir sąžinės tie 
žmonės! h >h .')<»»* ,

: Kurie dat nesate perskai
tę Barbusse įny'gos. “Ugny
je”, būtinai . tai padarykit. 
Ją išleido Literatūros Drau
gija. ■

R. Mizara

Šiais metais sueina 15 
metų nuo įsikūrimo Lietu
vos K. P. Veik visose ša
lyse, kur tik randasi apsi- 
gy venusių lietuvių darbi-

grūdus duobą ir pinigus. svarbų istorinį
Apie 15 nuos. valstiečių dar | įVyĮęį j^amini 
neįstojo į kolchozus.
■ “Vakar vakare (Laiškas 
rašytas 12 d. rugsėjo) bu
vau kolchozninkų susirinki
me. Iš 210 kiemų, 8 kiemai 
likosi išmesti iš kolchozo — 
už tinginystę. Už metų ki
tų galime tikėtis, kad dau
guma, tai yra dauguma ir 
tųį kurie atsiliko, bus priim
ki į kolchozą, o nekurie, kaip 
hiatyt,‘< liks /lumperįaisV.. ”

Henrikas Barbusse buvo 
priimtas P ;r,i(e š k a r iųiam 
Kongrese tokiu entuziazmu, 
kokis retai kam parodomas.. 
Dar pirm įeisiant jam į sve
tainę, pirmininkas prašo St. 
Nicholas ' arepoje esančių 
7,000 darbininkų ir intelek
tualų: “Nelieskit Barbusse, 

/ kuomet jis eis per salę, per 
minią. Jis silpnas, suvar
gęs ; serga...” Ant estra
dos varomas darbas pir
myn;' prezidiumas ir .kalbė
tojai veda programą, bet 
delegatai ir publika nery- 
mastauja; visų akys žiūri į 

, duris, laukdamos brangaus

Štai ir Barbusse, proleta

Rusiją—nuo 
Kaukazo.

yra kapitalistinė sistema! Vadinasi nebus pasekminga 
kova prieš karą, jei nebus kovojama prieš kapitalizmą. •

Šituo dėsniu vaduojantis, bus plečiamą visas anti-kari- 
nis darbas, antikarinė* kova, i • > ‘ j

Kongresas priėmė visą eilę labai syarbių rezoliucijų: 
(1) Reikalavimą ištraukti iš Kubos vandenų J. V. šar
vuočius; (2) prieš pasmerkimą Michigano farmerio Rose, 
pasiremiant anti-sindikalistiniu įstatymu; (3) prieš New 
Yorho kapitalistinę spaudą, kuri neigė šį kongresą ir iš
kraipė apie jį faktus; (4) už Indijos nepriklausomybę; 
(5) prieš žudymus ir kalinimus Bulgarijos revoliucionie
rių; X6) už atsišaukimą į Kontinentalio Kongreso dele
gatus dalyvauti kovojęjpjjieš karą, sudarant bendrą fron
tą; (7) pareiškimas sdndarybes'Tbrgleriui ir kitiems rė- 
voliupionieriams, teisiamiems Leipzige; (8) šaukimas 
Amerikos socialistų partijos J; kovą prieš karą.

Su- pasibaigimu kongreso, žinoma, mūsų prieškarinis 
darbas nepasibaigia. AtpenČ, tai tik pradžia jo. “Aš 
jums-sakau tai, ką sakiau uŽdrydamas Amsterdamo Pa- 
MUlUi Kongresą: ‘Jūsų uždaviniai tiktai prasidėjo — į 
dArb|!” pareiškė d. Barbusse paskutiniam žodyj.

Ypačiai kongrese dalyvavę delegatai privalo tai turėti 
galvoj. Ju pareiga dabar eiti į darbininkų masęS; aiškinti 
kongreso nutarimus, mobilizuoti visus pažangiuosius dar
bo žmonos kovai prieš imperialistinį karą ir juodąjį fa
šizmą!

Mes, Jungtinėse Valstijo
se gyvenantieji darbinin
kai', irgi pasisakėme už pa
minėjimą. Tinkamiausia ir 
geriausia kaip mes gulime 
paišinėti, tai prisidėti prie, 
sustiprinimo,Lietuvos K#) P. 
ir viso revoliucinio veįkimo, 
Lietuvoj. Lietuvos / Komu
nistų Partiją įr . visą sr§v°-( 
liūtinį veikimą mes galime 
gedausią su.stįprįnti sųteį^ 
datbi moralės, jr materialės 
pajamos. Su. pradžia rug
sėjo mėn. jgšįuntįnėta vi
soms mūsų. naęioJįaiįų orga-r 
nizacijų kuopoms rinkimui 
aukų blankos. Mes mano- 
mej kad reikalinga sugel
ti bent 500 dolerių. Ir tai 
nebus daug, atsižvelgiant į 
skaičių mūsų organizacijų 
kuopų, kurioms -blankos iš
siuntinėta. Tik reikia griėb- 
tis darbo ir tie penki šim
tai dol. bus surinkta labai 
greit. Jau pora kuopų su
grąžino blankas paaukoda
mi iš kuopos iždų po porą 
dol. Žinoma,' gerai, kad 
kuopos aukauja iš savo iž
do, bet būtų geriau, jeigu 
tos blankos būtų įduota į 
veiklesnių draugų rankas ir 

sĮbie ‘ pinigai būtų surinkti iš 
pašalinių darbininkų, o to-^

pusiau—Lietuvos K. P. ir 
Nacidnal Kom. rėmimui 
kankinių Vokietijos fašiz
mo.
ir visi priešfašistiniai nusis
tatę darbininkai baisiai per
sekiojami ir kankinami, 
jiems parama taipo pat bū
tinai reikalinga. Taigi, drau
gai, su h i-u skite prie darbo, 
šis JL-ietuvos K. P. ir Vokie
tijos fašizmo kankinių rin
kimo aukų vajus turėtų būt 
atliktas i tuo j aus. Surink
tus pinigus, ir,blankas ne
laikykite pas save, bet siųs-; 
kitėj greit cęntran.,

P. S; \ money; -orderiūs.: iš
rašykite r jždinihkės . drau
gės S. Sasnos •*,vardu ir pa
siųskite sekr. r $iuo/ antrašu: 
J. ' Weiss, 8’57**55thi St., 
Brooklyn, N. Y.

J. W.

BINGHAMTON, N. Y.
Mūsų mieste įvyksta daug 

vestuvių. Bet čia noriu pa
stebėti tik apie dvejas vestu
ves. J .

Rugsėjo 9 įvyko vienos, o 16 
kitos. Jaunikiai abudu save va
dinosi “laisvamaniais,” nepote
riavo ir neėjo į bažnyčių per* 
daugelį metų. Pajuokdavo vi
sus šventus burtus. Bet dabar 
sumanė eiti į stonų moterystės 
ir nuėjo pas kunigų, žinoma, 
įvėlė nemažai dolerių kunigui 
į d'elmbną ir kunigas susimylė
jo ant jų, palaimino Juos sto
no moterystės sakramentais.

Dabar tarpe vietos lietuvių 

paremtų Lietuvos K. P. ga-! Katalikai!kaip-kurie Sako, kad 
na’*daug, yra, tik reikia pa--kunigas padarė^ klaidų, įsileis- 
sistengti juos susitikti.' ' 'damas du “baronu” į tarpų įš- 

. , t j, rinktųjų.y/Kįti juos vadina.

Neviernas Tamošius, bu- 
vęs Prancūzuos premjeras 
Herriot nudūmė Sovietų Są-, 
Jm.gopį patirt .apie 
: bad^, Į j ; dįėnpnjis, 'įjis 
Sugrįžo iš So v. Rusijos. 
Tarp kitų savo pranešimų 
iš tos šalies, apie badą jis 
tlip rašo: ’ ‘ ‘‘1

“Nėra jokios kitos palies, 
apie kurią butų tiek £aųg 
kvailų dalykų prirašyta, 
kūip dįiie (Rusiją*. Thip ’ laj 
dabar' eina pasauline kam
panija 1 prie V Rūdiją; • būk 
yra Ukrdino'jė'3 badūš. ■ Aš • i . • atsitraukti nei ant savo reika- 1meka panašaus Ukrainoj 4o, ne^ent tavo vieta užima 
nemačiau. Tiesa, kai kur tuom laiku boselis.
yra trūkumų maisto pa- / Miestelis stovi arti Connec- < 
skirstyme, bet badavimo 
niekur nesimato,’ net nei 
vokiečių apgyventuose: kai
muose, kuriuos aš aplan
kiau. • ■> - ’ V-

“Ką aš aiškiai patėmijau, 
tai kad Ukrainoj apsireiš
kia hitlerinė kampanija. 
Matyt, Hitleris jau nori 
siekt ir į lytus su savo po- tėvelių sėniau būta.

» •• v v.. . .

; Middletown, Conn.
* ■ >. . .t*'

Čia aš darbą gavau guminių .
čeverykų dirbtuvėje, kaipo ta
me amate nuo seniau patyręs. 
Jau antra savaitė kaip kanki- 
nuosi. Taigi už 15 metų į f 
gumos industriją sugrįžau.
1 Darbo sistemą, palyginus “ 
pirmiau ir dabar' turi tokių -* 
skirtumų: Pirmiau dirbdavo 
rankomis * kaip norėdavo, sku
biau ar lėčiau, tai priklausė 
nuo'’ darbininko. Šiandieną gi 
^mogus tūri būti mašinos auto
matu. Nuo darbo negalima'

Į 
tic>it upės pakraščio. Senas 
įmestas — šaligatviai akmenų 
skeveldromis nukloti. Gatvėse 
tadžiai seni, kūr matosi gyve
ninio namai. Apie juos daug 
žemės; atrodo, kad senesnioji 
buržuazija ■ kadaise čia gyve
no. Dabar tų namų daugelis 
yra pardavimui ir apleistų, tuš
čių .matosi. t . .

Čia taipgi dau^ mažų dirb- - 
Dabar L 

jos tuščios, langai išdaužyti. .... 
Suskaičiau aštuonias tuščias; ... 

i trys dirbdavo šilką, gumą ijr 
popierines dėžes.

Šiame miestelyj^ yra ir be- 
Nesehai Afrikoj, Anglijos protnamis; sako, jame yra keli 

valdomoj Cape kolonijoj, j lietuviai; galima ten įeiti; prie

litika...’

, Vis Tai del Anglijos 
Prestižo

Audringas rankų ploji
mas, šaukimas “Uta !” “tegy
vuoja Barbusse”, “tegyvuo
ja kova prieš imperialistinį 
karą!” “tegyvuoja darbinin
kų klasės solidarumas !” Pa
sigirsta “Internacionalo” ai
dai.

’'s J

kių darbininkų, kurie noriai !eina viso&ų kaibų-diskusijų 
paremtų Lietuvos K. P. ga-i Katalikai !kaip-kurie sako, kad 
na "daug, yra, tik reikia pa--kunigas padarė/klaidą, įsileis- 
sistengti juos susitikti.' 'damas du “bąrohu” į tarpą iš-

' • .. . . . rinktųjų. yKįti , juos .vadtai
f Kaip jau buvo’ pirmiąus šyę^takupriais, kunigų palai-' 

rašyta* mūsų Priešfašistįnis mintais "‘•u'b'agais* dvasiojęj’ 
Susivienijimas yra. prisidę-’..bes jų “karalystė/dangūje.” 
jęs'prie Nacionalio Komike- k fetae dar eina
j paš' kliniką ir nusilenkia prieš:
to teikimui, paramos jukeli- hok.ūs bdkąš, irgi
tėjusiem nuo Vokietijos fa- yra ubagai dvasioje'. ’ ’ ’
šiziiio. Tas komitetas rūpL . ’ > - M tekis. 1
naši kaip agitacija prieš ( —
fašizmą^taip ir rėmimu kan
kinių Vokietijos fašizmo. atŠkHdd į 
Veik visų kitų tąutų atei-, lakūnės L'indbėVgh sū 
vių darbininkų organizaci- žmona. ’ x 
jos prie to darbo prisidėjo.
Mūšų PHbšfačistinisiv BūšĮ- 
vieriijimas su prifarita Na- grįžęs iš Sovietų Sąjungos 
ėibnialio Komiteto sutikom, buvęs Francfizijos premjė-

Mažlitis. *' ‘

■ ' $brfyė£ija.'' —- Cfe
š, E s ton i jos Ame-

v; i I. ■ . • .-.U

Paryžius. — Nesenai su-

'Augalotas, liesas; jau se- kad būtų iššiūntinėta ’tik rąs Hebrįot užginčija pas- 
nelis—virš 60 metų am- vienos . Mankos pažymint,.kalų teisingumą apie badų 
žiaus. Sulinkęs, pailgo, iš- kad aukos bus paskirstyta Sovietų Sąjungoj. '

progos aplankysiu. Yra taipgi 
didelis universitetas ir valstijos 
amatų mokykla.

Miestelis turi 23,100 gyven- 
. Didžiuosius

Bechuana provincijoj, vie
nas afrikietis viršininkas, 
jyshekedi nubaudė už prasi
kaltimą viėnų europietį; tojų įvairių tautų, 
baltą žmogų. O Anglija yra biznius užima vokiečiai ir žy 
padarius įstatymą . Afrikoj-, da’. kiti t tai smuikus biznio- 
sulig kurio afrikiečiai netu- r’aTb. ;
rt įei.a 'SSZ
baltuosius, = nežiūrintį■■ kad Sakoma, kad yra dv,i lietuvių 
jiė būtų ■ ir kažin kaip pra-j 
sik^ltęJ Kaip pūdUoda žL 
nioš apie šį nuo tikį, balta
sis europietis buvo Užsipėl- ’ 
hęs didesnę bausmę, negu 
jis gavo, vienok Anglijos 
Valdžia''šukelė didelį lermą. 
Kkip gi čia pušlaukinis af
rikietis viVšinihkas galėjo 
savotiškai Nubaust baltąjį 
.kapitalistų agentą, įpilt jam
į užpakalį keliolika rykš-įsu lenkais ir mažu galima bus

M ■ • s • i , . į ; • j;
Lietuvių.'- pačiame, miestelyje L rė

Čių ?! Prisakyta afrikietį 
prašalint iš viršininko vie
tos.
; Bet štai, kuomet tas da
lykas buvo svarstoma net

3 į f v. -
■ c

šeimynos antroj pųąėj Conn, 
upės. Taigi čia nėra nei vie
no, “Laisvės” skaidytojo.

Daug mažesniuose miesčiu
kuose yra lietuviu ir mūsą laik 
rąščių £. t skaitytojų. Nežinau 
kodėl čia neapsigyveno lietu
viai. Matomai, daug yra len
kų/ nes jie jau nuo 30 metų 
turi pasistatę didelę bažnyčių, 
išviso čia suskaičiau 13 įvairių 
tikybų bažnyčių.

Reikės daugiau susipažinti
i

• tarp jų pradėti darbininkiškas 
veikimas. Jeigu dar nebūsiu 
pašalintas iš darbo; tai imsiu 
kambarį pas lėnkus.

Draugiškai

HNH vummmMuemk

.4
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Trečias Puslapis

Metams

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS

PENKTATREČIAANTRA KETVIRTAPIRMA

DĖšIMTAAŠTUNTA DEVINTAŠEŠTA SEPTINTA

JAUNU PIONIERIŲ MIESTELIS

Drauge 5. Pfetkiene

rinkti d i e n-r a š čiui parodžiusi jau kele

toje mūsų dienraščiomiestelį
skaitytojus laike va

pasiryžusjaus

gauti pirmą dovaną vajuje ji gali pasiekti

savo pasibrežimąšiame vajuje

SOFIJA PETKIENĖ

Seniems Skaitytojams “Laisvės
pioniere, jau

čia

LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. YO vei

jojame, kad ir šiame

Jau stojo į darbą

Visas
Kas

Prieš valgyklą apsodinta 
gėlėmis ir sodelis. Netoli 
nuo miestelio pasodinta so
das—150 obuolinių medžių 
ir 300 krūmų serbentų. Yra

Tan-
Ant

vajų. Todėl neabe

Draugas Stalinas sake, 
mes privalome naują kartą 
darbininkų išauklėti stip
riais, linksmais ir galinčiais 
pakelti šalies galią ant kei
kiamos augštumos ir apsau
goti ją krūtine nuo priešų 
užpuolirho.

Tokius žmones mes augi
name mieste jaunų bolševi-

LaisvėsVajus Gavimui Naujų Skaitytoju nuo Oct. 15-tos iki 

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

52 kuopos finansų sekreto
rius d. Ben Aluzas rašo:

“Su vajumi arba jaunuolių 
organizavimu dar nieko nesirū
pinama. Aš stengsiuos orga
nizuoti suaugusius ir jaunuo
lius North Sidėj.”

Pasirodo, kaip chicagiečiai 
draugai rūpinasi savo organi
zacijos reikalais. Visoj Chica
go] tiktai vieną kuopą teturi. 
Dirva delei APLA naujų narių 
labai didelė. TaČiaus kuopa, 
pasirodo, vistiek neprisirenguą 
prie to darbo.

> Draugai ir draugei bent šiuo 
laiku turėtų atsiminti apie rei
kalingumą savo organizacijos 
tvirtinimo.

puikus laukas sportui. Di
dele tribūna, kuri gali būti 
ir atidengta scena. Vidury
je lauko bokštas reguliavi
mui sportinių žaislų.

Visas miestelis ■ radiofi
kuotas. Speciale radio sto
tis priima ne tik iš Lenin
grado'ir Maskvos, bet ir ■su
jungia kiekvieną namą su 
radio.

Jau pirmiaus buvo rašyta 
apie tas kuopas, kurios šiek 
tiek rengiasi prie vajaus. Koks 
tuzinas tokių pranešė Centrui 
žinių. Bet iš didelės didžiumos 

rfkuopų visai nesigirdi apie ren
gimąsi prie vajaus. Veikiau

sia jos irgi svarsto apie vajų, 
bet kadangi Centrui nieko ne
praneša, tai mes visai nežinom, 
ką jos veikia^

Dar sykį Centras prašo dau
giau žinių apie kuPpų veikimą. 
Kiekviena kuopa turi turėt ko
respondentus rašinėjimui į APL 
A savaitinį skyrių. /

—Išdykauji, kaip namie. 
Ar surimtėjai? Už triūbos 
užsikabinai, ar ką?—Ir pri
ėjęs:

—Ateiną iš mokyklos. Bu
vo peštynės gatvėje? 
veidas sudraskytas.

—klausiu.
O, niekis.
Kaip tai niekis?

dą kur sudraskei?
—Tai, turbūt, kaip ėjau 

gatve—gal už triūbos užsi-

ezerasi •'. ;
Jau : visai įhfavų namų 

yra 112. ,))tĮuo^e jau gyvena 
1,235 pionieriai.. Miestelis 
yra didžiausias Sovietų Są
jungoje. Statybai sunaudo
ta du milionai rublių. Pa
statyta valgykla, kuri talpi
na 1,200 žmonių. Yra ligo
ninė ir visa eilė ūkiškų na-

Anglų kalboj einantis darbi
ninkų dienraštis ‘Daily Worker” 
atsišaukia šukėlimui finansinės 
paramos. Tasai dienraštis lošia 
labai svarbią rolę darbininkų 
judėjime, ypatingai, streikuose, 
demonstracijose, kovoje sprjeą 
evikcijas, kovose, prieš ąlgų ka
pojimus, už organizavimą ne
organizuotų darbininkų. ‘Jisai 
vadovauja kovai prieš naujo.ka
ro pavojų, prieš - militarizavimą 
jaunų darbininkų imperialistų, 
naudai, už gynimą Sovietų Są
jungos.

APLA kuopose reikėtų pakal
bėti, kaip geriaus finansiniai 
pagelbėt tam dienraščiui. Jei
gu ir po mažai daugelis kuopų 
prisidėtų su parama, vistiek 
pasidarytų gana gausi parama. 
Todėl remkime “Daily Workerj” 
pagal savo išgalės. . *

APLA organas “Laisvė” ir 
turės tuo laiku vajų. APLA na
riai, todėl, turėtų pasidarbuoti 
gavimui ir daugiau “Laisvei” 
skaitytojų. Tuo pačiu sykiu, 
kuomet darbuojamasi gavimui 
naujų narių, galima ir'kalbinti 
užsirašyti organą “Laisvę”.

30 kuopos finansų sekreto
rius d. J. Leonaitis rašo:

MPas mus labai prastai atro
do su vajum. O k^ip APLA 
su LDS vienybės klausymas?”

Kadangi LDS tebėra neįsire
gistravusi Pennsylvanijos val
stijoj, todėl yra kliūčių prie 
vienybės prieiti. * Tasai klau- 
šBnas todėl laikinai atidėtas.

Bet delei vajaus bentonie- 
čiai visgi turėtų šiek tiek pa- 

<šidarbuot. Sąlygos, supranta
ma, labai sunkios pietiniam 
Illinoise. TaČiaus ir prie sun
kiausių .sąlygų galima vienas 
kitas naujas narys gauti. Pra
eitais vajais 42 kuopos drau
gai, Buckner, Ill., kiek pasi
darbavo ir beveik padvigubino 
narių skaičių. Jie gavo vieną 

^kitą narį gyvenantį net Bento- 
ne. O 30 kuopos draugai ne

gavo nei vieno.’ Negavo to
dėl, kad visai nedirbo.

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

J. Gasiūnas, 
APLA Centro Sekr

APLA 2-ros kuopos teismas 
vėl atidėtas ir nežinia, kada 
prasidės. Veikiausia labai 
greitai. Teisėjas išsireiškė, jei
gu abi pusės nesusitaikys, tuo-

jaus paskirsiąs laiką1 tęsimui 
teismo.

Kiek žinoma, tie, kurie pa
traukė teisman APLA organiza
ciją, laikosi užsispyrusiai. Dė
lei to sunku prieiti prie susitai
kymo be teismo.

Gavę daugiau žinių, praneši
me, kaip dalykai stovi su tuo 
klausimu, i ( i ; . •

Tie draugai vajininkai, kurie 
darbuosis gavimui naujų narių, 
dar ir ne veltui darbuosis. Cen
tras moka 50 centų už kiekvie-J 
ną naują narį. Kuopos irgi tu
rėtų suteikti vajininkams kokių 
Bors dovanų, kad daugiau drau
gus ir drauges paakstinus prie 

^to darbo.
Kodėl gi negalėtų ir apskri- 

Į čiai suteikti vajininkams kokių 
I nors dovanų? APLA apskričiai, 

rodosi, visados miega ir negalį 
atbusti, kad ir vajaus laiku. Sa
vo pareigų todėl jie visai neat
lieka. Apskričiai turėtų su
rengti net prakalbų maršrutus 
vajaus laiku.

-AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

kabinau. - .
Bet toliaus jau nauji pio- 

šveikinimai

Draugė !’ PETKIENĖ 
. j x» A r p. a ;
Savo gabumų yra

Tėvas, Motina, Duktė
Sedoras Šaraginas, meis

terio pagelbininkas, kuris 
išdirbo Želebovo dirbtuvėj 
37 m. Jo žmona, Evdoki- 
ja, audėja—dirbo 30 metų. 
Jų duktė Ona
12 metų. Jie visi sėdi drau
ge ir kalbasi apie miestelį, 
apie darbą ceche, apie vai
kus, kuriuos reikia padary
ti tikrais bolševikais.

—Va, Onutė mano,—sako 
Sedoras Šaraginas,—gyvena 
čia, miške; sau smagiai. Mo
kinkis, augk, taisykis prie 
gyvenimo.- Aš josios metuo
se buvo atiduotas pas šiau- 
Čių ir,\ apart mušimų, sma
gumo neturėjau. Man sma
gu, kad dėl šito miestelio ir 
aš dirbau. Tai smagu tė
vui, kuomet matai, -jog savo 
darbu dukterį augini. Ir aš 
pasakysiu, kad patenkintas 
aš esu su dukteria. Ji bus 
gera komunistė. Jau dabar 
apie * piliečių karą mėgsta 
skaityti. * • ,

—O mane—sako Evdokija 
Šaragina—mūsų audėjos at
siuntė aplankyti mūsų vai
kus. Kas link valgio—patys 
matome. Turbūt ir kamba
riai geri. Aš pati nuo tryli
kos metų Jau buvau nešiote.

(Pabaiga ant 4-to pušį.)

Dar yra tokių narių; kurie 
nėra gavę iš Centro pomirtinės 
pąliūdijimų. Tai vis draugų 
neatkreipimas į tai atydos. At
sitikus kokiai nelaimei, žiūrėk, 
negalima ėsti, nė sukasti, kam 
išttkrųjų yra aprašyta pomirti
nė. O jeigu kiekvienas narys 
turėtų pomirtinės paliudijimą, 
tada'jokių nesmągumų tuo klau
simu nebūtų.

Jeigu kuris neturit tokių pa
liudijimų, tai .sekančiam savo 
kuopos susirinkime iškelkit 
klausimą, gausite išpildyt apli
kaciją, užsimokėsit 50 centų už 
paliudijimą ir tada Centras iš
duos paliudijimą.

Taipgi ir tie nariai, kurie no
ri mainyt pašelpgavius, 'privalo 
mokėt po 50 centų už permai
nymą pomirtinės paliūdijimo. 
Mat taip nusako mūsų konsti
tucija.

Centro Pranešimai
Tai jau prasidėjo APLA va

jus. Draugai ir draugės APL 
A nariai, nieko nevilkinant, 
turėtų stot darban. Atsimin
kime, jogei delei bedarbės, delei 
neišgalėjimo užsimokėti reika

lingų duoklių, nemažai narių iš 
draugijos išsibraukia. Reika
linga išsibraukusių vietas atpil
dyti naujomis spėkomis. O tąi 
genausia laike vajaus tai pa- 

’ daryti. i
Bedarbės laiku, suprantama, 

sunkiau ir gaut naujų narių. 
Bet vistiek ; dirbant galima 

* gaut. Yra dar tękių, kurie dir
ba ir dar niekur nepriguli. 
Reikia tokius tiktai pakalbinti 
ir pamatysime, jogei jie prisi
rašys. Vajininkų skaitlius tu
rėtų būt šiemet daug didesnis, 
negu buvo kada nors kitais me- 

\ tais.

Dabar atsinaujindami prenumerata sutaupote sau dolerį. Paga- 
liaus, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti. 
Tat visiems metams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

pakilimo kainos. Jei pasibaigus prenumerata, tuojau atsinaujinkite.

Ties stotimi Siverskaja 
stovėjo, iškilmingam pasiti- 
kimui, pionierių būrys. 
Draugas Sažinas, miestelio 
viršininkas, sveikino sve
čius. ? •

Nuo stoties iki pionierių 
miestelio tik keturi kilomet
rai. Pusė tūkstančio svečių 
ir šeimininkų eina pagal upę 
Oredež.

Perėj’o Siverskają. Kur tai 
iš priekio, už alėjos pasisu
kimo, griežia orkestrą. Dar 
reikia eiti keli šimtai metrų, 
ir čia randasi tiesi alėja, ei
nanti tolyn—į pušinį mišką. 
Pusės kilometro pionierių 
rikiuotė—jie yra Vasiliaus 
salos gyventojai. Jie vaikiš
kai, linksmai, sveikina sve
čius. j Svečiai taipgi Jięms 
atsako linksmai. . , . j ,,

Tėvai prisižiūri į saule 
įdegusius, jaunus veidus sa
vo vaikų, įsitikina, jog gy
venimas neblogas, tačiaųs 
jie darosi paviršutiniai rūs-

nienai, nauji 
nauji veidai, .t/s-

» *7 •

Pionierių miestelis, pasi
rengęs atidarymui; Orkes
tras grįėžia Internacionalą. 
Raikomo atštovas/ draugas 
Poliakovas, prieina prie var
tų. Sujudėjo iri įpuola per
pjautas raudonai raikštis.
’ Miestas jaunų bolševikų 
atidarytas! ' Plati žmonių 
banga įsilieja į vasarinį mie
stą. Tolumoje, lauke, mato
si’trioba.' IŠ kairės 'mato
si didęlis valgyklos namas, 
gaisrininkų namas ir kiti 
aptarnavimo namai.

Viduryj miško laukas. Pro, 
pušų spygliuotas šakas žiū
ri įvairiomis spalvomis iš- 
spalvuoti, išsirikiavę, lig 
pionieriai, namai. Mes jau 
mieste jaunų pionierių.

Didžiausias Sąjungoje
Svečiai pasiskirstė į gru

pes—apžiūrinėjo namus ir 
susipažino su miesteliu.' Ki
ti klauso pasakojimų’ apie 
miesto statybą. Mato mies
tą, nes jisai jau yra prieš 
akis.

Pionierių miestelis ant 
Vasiliaus salos užima 130 
i . | ' L . I
hektarų, mįško ir laukų. Iš 
vienos puses bėga upė Ore
dež, iš kitos^—didžiausias

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

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

Kaip Vaikai Gyvena?
Miestelyje nėra medinių 

lovų. Kambariuose yra ge
ležines lovos, išklotos gerais 
matrasais ir šiltomis kaldro- 
mis. Kambariuose švaru, 
jauku. Kiekviename name 
yra radiofikuotos kamba
rys., Tas kambarys yra ben
dras. Jame galima praleis
ti blogą orą, sulošti šaškais, 
užsiimti žaislais, paskaityti 
laikraščius.

Kaip vaikai valgo ? Iš ry
to duona su sviestu arba ry
žių košė, varškė. Pietūs iš 
trijų valgių, ir tankiausiai 
mėsinių. Po poilsio valan
dos ir vėl arbata. Tankiau
siai atsikartoja rytiniai pus
ryčiai. 9-tą valandą vaka
rienė iš dviejų valgių.

Pionieriai stiprėja ne tik 
fiziniai. Kabo plakatas, ku
riame skaitome:

—Būk orgąnizuotas, disci
plinuotas, sąmoningas, pra
dėtą dalyką vesk iki galo.

Kiekvieną rytą 1,235 pio
nieriai išsirikiuoja lauke. 
Kiekvieną rytą, kiekvienas 
būrys gauna mokslo ir dar
bo užduotį. Kiekvieną va
karą kiekvienas būrys duo
da atskaitą, kaspadaryta, 
kaip išpildyta,—kas geriau 
išpildė dienos darbą, užduo-

- Stotis Siverskaja. - 
kus pušinis miškas 
augšto kranto, po žaliu sto
gu, pastatytas jaunų pionie
rių miestelis.

I > ; ' • j ; -

Baltiko djrbtuyes, “Elekt- 
rąaparat” ceche ir kitose 
įmonėse Vasiliau? saloj (da-. 
lis Leningrado), darbininkai 
dirbo, viršlaikineS; valandas, 
ir išeinamąsias dienas, kad 
pastatyti dovaną 
savo vaikams.

- - u
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Yra Apsileidusių ūkininkų
Kalbant apie ūkininkų vargus ir bėdas, 

reikia pažvelgti ir į jų pačių apsileidimą.
,Daugelyj atvejų jųjų gyvenimas būtų šiek 

. Z tiek patogesnis, jei nebūtų apsileidę, ap
stingę. Kai tik užeini tokin ūkin, tuoj pa- 
•matai daug trūkumų, kuriuos pats lengvai 
•gali prašalint, pašvenčiant kiek laiko. Pa
minklai, žemės dirbimo ir kitokie įrankiai 
Zbe tvarkos sumėtyti kur pasienyj, kur lie
ptus užlyja; žieminiai vežimai (rogės) sto- 
;vi^per vasarą lauke ant lietaus, nors ne
sunku pasidaryt tam pašiūrę. Prie tro
besių durų—duobės, po lietui būna pilnos 
^vandens, purvo. Gi laukuose akmenų ir 
“žvyriaus netrūksta,—tik darbo reikia pa- 
Zdėt. Laukuose randi šlapių vietų, pievų, 
Z kurias lengvai galima nusausint, priepul- 
’čiais padirbęjant keletą dienų. Gyvena
moji stuba keli metai nebaltinta, nors kal
kes nebrangios; kai kuriose matose ‘daug 
^-tarakonų bei blakių. Viską tą galima pra
šalint, padedant šiek tiek triūso. Reikia 

^stebėtis, kad kai kurioj stub©j rasi dvi tris 
; suaugusias merginas, o blakių tai net sie- 
;jiu plyšiai pilni. Sakoma, vokiečių laikais 
:to nebuvo; už tai šeimininkės ir nagaikų 
’ gaudavo. Dabar gi už tai niekas ne tik ne
muša, bet ir nebara, tai kam čia tą dievo 
sutvėrimą naikint? Yra vyrų ir moterų, 
kurie tik du kartu į metus išsiprausia, tai 
yra prieš kalėdas ir prieš velykas. Kai kur 

'yra ežeras ant vietos, bet jie vis tiek nesi
maudo vasaros laiku,—šaltas vanduo,—sa
ko jie, gali ligą gaut... Jaunimas, žino
ma, tankiau apsišvarina.

Amerikonai Pavyzdingiau Gyvena
s Vienur kitur užtinki amerikietį ūkinin

ką. Įėjus jo stubon, tuoj pamatai geres
nę tvarką. Ypač, jei amerikietis parvažia
vęs iš Amerikos su žmona. Pas juos jau 
ir langai vakaro laiku užleisti langtiesiem; 
•indai sudėti kur noKs^ur dulkės ir musės 
neprieinąs geriamas vanduo uždengtas. Iš 
Jauko pusės taip pat matosi skirtumas., kint... 
^Reiškia, Lietuvos kaimo žmonėm reikia ne
mažai patarimo ir net prievartos prie ge- 
Tesnio susitvarkymo gyvenime.
’ Bet visgi nereikia manyt, kad naminis 
susitvarkymas pagerins gyvenimą abelnai; 
įpakels ūkio produktų kainas ir grįš ge
resni laikai. To nereikia laukti. Bet ne
veikia ir būt taip apsileidusiem, nustoju- 
&iem vilties gyvenime. Kitam gražiau pa
žiūrėt ir pačiam smagiau bus, kai stuba 
bus švaresnė, kai apie trobesius nebus taip 
šlapia rudens ir pavasario laiku, kai daik
tai nesimėtys visur betvarkiai, del ko jie 
-greičiau sugenda.
- Dzūkijoj daugelis kiaules šeriant, vietoj 
nešt ėdalą tvartan, suleidžia jas prierne- 

Jnen, o penimius net stubon. Kartais ei- 
. damas pas tokius žmones, prasidarai prie- 
• menės duris, nagi, kelios kiaulės ant kelio, 
•sunku ir praeit pro jas. Įeik stubon, ir

organizacijos,; p r o testuokime 
prieš Bennetto valdžios terorą.

Laisvietis.

idienis, Spalio 4, 1933
T

f Cork, Airija.’— Sužeista 
30 asmenų Susirėmime dvie
jų skirtingų politinių parti
jų demonstracijose. •'

* " '' w 1 “ĮI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Kanados Valdžia Pasiuntė Kariuomenę, 
Apginkluotą Tankais ir Kulkasvaidžiais, 

Kad Sulaužyti Darbininkų Streiką
*

UŽ VIENYBĘ LDSA 
SU ALDU)ten randi vieną ar du penimiu ėdant “taš- 

lą.” Paklausus, kodėl stuboj šeria, atsa
ko, kad kartu negalima, nes visos kiaulės 
pulsis prie geresnio ėdalo ir penimius ap
es. Na, o kodėl tų kitų kiaulių nešeriat 
tvarte? paklausi jų. Tai daug darbo, kas
dien po du ar tris kartus nešiok tvartąn 
lovį su ėdalu,— atsako jie. Patari jiem, 
kad lovį reikia laikyt visad tvarte, o ko- 
kiome “cebre” nunešt ėdalą ir suverst lo
viu. Kad neturime atliekamų “cebrų,” pa
siaiškina jie. Čia tai kas kita, ka/p tik 
tinginystė. Cebras neĮ kažin kiek kainuo
ja; kartą nusipirk^, Jhis keliem metam.

Vištas kaimiečiai visur dar laiko po pe
čium žiemos laiku. Nepratusiam įėjus 
stubon, tuoj pajunti vištinyčios dvokimą. 
Tokis vištinyčių dvokimas kenksmingas 
sveikatai.

Oi, nemažai reikia Dzūkijos kaimiečiam 
patarimų gyvenimo sutvarkyme.

Daugelis žmonių Pasidarė Neteisingais
Matyt, kad šie sunkūs laikai, šis pasau

linis ir kartu Lietuvoj krizis permainė 
žmonių charakterių, perkeitė ir jų būdą. 
Dabar daugelio žmonių palinkimas geriau 
būt neteisingu, negu teisingu. Atmenu, ka
daise dar prieš didįjį karą, ūkininkai pa
likdavo laukuose ant nakties darbo įran
kius: plūgą, akėčias ir ne pakinklis. Dabar 
to jau nėra.- Jau ir plūgas baisu palikt, 
nes iš kelinto kaimo atsibeldžia “gerada
rių” ir nusineša jį. Akėčių kuolus išsika- 
linėja; pavagia iš pastogių dalges. Klau
syk, tik nusiskundimai ir nusiskundimai: 
vieno tą pavogė, kito tą ir tt. O jau apie 
pinigų paskolinimą, tai pilnai įsigyvenęs 
senas priežodis: “Nori nustot gero draugo, 
paskolink jam pinigų, ir vėliau paprašyk 
atiduot... ” Kas ir laikosi kokį atliekamą 
centą, niekam nenori skolint; sako, geriau 
būkim gražiuoju...

Dar viena bloga yda, tai už menkniekius 
bėga į teismus. Gi teismai ištraukia ir vie
nam ir kitam pinigų'. Bet kur čia gra
žiuoju susitaikys: nori vienas kitą pamo-

"1----------
STRATFORD, Ont. — Jau 

dvi savaitės, kaip streikuoja 
700 forničių dirbėjų, reikalau
dami algų pakėlimo ir unijos 
pripažinimo. Juos pasekda
mi, Swifto skerdyklos darbi
ninkai išėjo į streiką. Kaip 
Swifto, taip ir forničių dirbė
jai dirbo už bado algas, gau
dami nuo 13 iki 30 centų už 
valanda, c.

Į streiką išėjo 100 nuošim
čių darbininkų. Bosai po po
licijos apsauga norėjo prisives
ti streiklaužių. Streikieriai so
lidariai pikietavo. Policija už
puolė pikietuotojus, norėdama 
juos išvaikyti, apgynimui ske- 
bų. Streikieriai pasipriešino; 
įvyko susikirtimas su policija; 
to, pasekmėj vienas iš Toronto 
poįicmanas tapo sužeistas ir 
keli streikieriai areštuoti.

Stratfordo ponai, matydami 
streikieriu solidarumą ir kovin- ¥
gumą, atsikreipė į didžiausią 
Kanados reakcionierių, Onta
rio generalį prokurorą Price. 
(Jo pastangom Kanados Ko
munistų. Partija buvo padarytą 
nelegale ir 8 draugai nuteisti 
po penkis metus katorgon). 
Price pasiuntė į Stratfordą dvi 
kuopas kariuomenės, ginkluo
tos keturiais tankais ir 16 kul- 
kasvaidžių naujausio modelio, 
sulaužymui darbininkų streiko.

Rugsėjo 28 d. fabrikantai 
atidarė fabrikus po policijos 
ir kariuomenės apsauga, ra
gindami darbininkus grįžt prie 
darbo. Bet nei vienas darbi
ninkas negrįžo į darbą. Prie
šingai, streikieriai surengė di
delę protesto demonstraciją. 
Tūkstančiai Stratfordo darbi
ninkų marša Vo* gatvėmis, neš
dami įvairius užrašus; ' 'reika
laudami, kad būtų kariuome
nė ištraukta1 iš miestelio.

Streiką vadovauja Darbinin
kų Vienybės Lyga. Miestelio 
gyventojai pritaria streikui ir 
visapusiai streikieriųs remia. 
Jeigu taip ir toliau streikieriai 
laikysis solidariai, tai bus strei
kas laimėtas ir pripažinta uni
ja.

Tas streikas atidarys dau
gumai darbininkų akis, ir jie 
pamatys, keno reikalus gina 
kariuomenė ir kokia Kanados 
“demokratija.”

Prieš mirtį ir musė pasispar- 
do.» Taip ir Kanados kapita
listai dūksta prieš darbininkus, 
jausdami, kaip jau po kojų 
jiems žemė juda.

Kanados Darbininkų Apsi-

BROCKTON, MASS.
LDSA 22 kp. laikytame susi

rinkime rugsėjo 19 d., L. T. 
Name, po apsvarstymui vien
balsiai nutarė, kad LDSA ir 
ALDLD organizacijos būtų su
vienytos į daiktą, nes abiejų 
organizacijų tikslas vienas ir 
tas pats. Taipgi mes perma
tome, kad bus del to gyvesnis 
veikimas, įvairesni 
mai, nes kuomet 
žmonių dalyvauja, 
susirinkimai būna 
pasekmingesni.

Štai kad ir mes
esame labai artimos' kaimin- 
kos s’u ALDLD 6-ta kuopa, nes 
galime pasigirti, kad visokius 
parengimus ruošiame iš daik
to. šitos dvi kuopos, pav.. 
nutarė ir pereitą subatą ben
drai rengti šokius, o ant ryto
jaus, spalio 1 d., turėti pikni
ką iš daikto. Taigi mes ir ma
tome reikalą susivienyti tom 
dviem organizacijom.

22 Kp. Org. E. Ben>ulienė.

susirinki- 
daugiau 

visuomet 
veiklesni,

22-ra kp.

Sault Ste. Marie, Kanada.
Kuomet Wesley Barry nu- 

gynimo Lyga pasiuntė protesto j gjQ vaRare kluonan gult ant 
rezoliuciją, reikalaujant, kad rado.mešką. Kilo

imtynės. Vyras mešką pa- 
darbininkų smaugė grynomis rankomis.

kad būtų kariuomenė ištrauk
ta.

Visos Kanados

NEWARK, N. J. įg '
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 

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

Sekr. B. Derzanauskas.
v (234-2Ž5)

SO. BOSTON, MASS. 7 1
LDS 62 kuopos susirinkimas bus 

i ketvirtadieni, spalių 5 d., kaip 8 vai. 
vakare, 376 Broadway. Visi .nariai 
dalyvaukite. g,

KomltethK.

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopos susirinkimas 

įvyks sekantį ketvirtadienį, 5 d. spa
lio, pas drg. N. Shelly, 12 Wilsqn 
St.; pradžia 7:30 vai. vakare. Drgu- 
ges, šis susirinkimas bus labai svar- < 
bus,' nes bus daug svarbių reikalų 
aptarti. Tad būtinai visos daly
vaukite šiame mitinge. ,

Sekr. O. S. GimieiC

PHILADELPHIA, PA. L
Svarbios diskusijos įvyks ketver

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

•. (234-235j) j 

hillsideTn. j. į
ALDLD 20 kp. rengia puikią vaka- 

’•Ipne; Įvyks nedėlioję 19 d. Novem- ! 
ber, Vengrų svetainėje, 9 WMlte 
St. Prašome šios apielinkės drau
gijų tą dieną nieko nerengti. Įžanga 
75c. ypatai. Kviečiame draugus 
skaitlingai susirinkti į šį mūsų pa
rengimą.

(283-234)

LINDEN, N. J

išvedimo, kad suvienijus šias 
dvi organizacijas bus daugiau

»

LDSA 129-tos Kp. Sekr.
'M. A tilčiuke

Montpelier, Prancūzija.—, 
Čia per 6 dienas lijo liepus 
ir del to patvino upės ir už 
liejo daugelį kaimų. Potvi 
niuose žuvo 20 asmenų.

Po Metų-Kity
j Dabartinis pionierių mie
stelis, tai tik dalis didelio

r-a

Senai Išėjusios už Vyrų Jieško Savo Dalies 
♦> • .
.Seniau Lietuvoj kuomet tėvas išleisdavo 

dukterį už vyro, duodavo jai priklausomą 
dalį—pasogą ir tuomi viskas užsibaigė. Ne
reikėdavo jokių išsirašymų, nei naminių, 
nei valdiškose įstaigose. Duodant dukte
riai arba seseriai jos dalį—pasogą, nerei
kėdavo nei liudininkų prie to: paduodavo 
vienam jaunikiui į rankas prieše šliūbą ir 
viskas būdavo gerai. Dabar to jau nėra. 
Dabar duodant dukteriai ar seseriai paso
gą, ant vietos turi reikalaut, prie liudinin
kų, kad ji išsirašytų iš tėviškės; kad ji 
gauna pilną savo dalį ir daugiau iš tėviš
kės nieko nereikalaus. Šį naminį raštą pa
skiau dar turi vežt' pas notarą ar valsčiun 
patvirtint; kitaip, jį lengvai gali sulaužyt 
ir jieškot savo dalies antru kartu.

’ (Daugiau bus)

Jaunų Pionierių 
Miestelis

• 5

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
»

Šį keli^ žinė veik kiekviena 
audėja. Del to ii* kovojom, 
kad mūsų vaikams geresnį, 
negu mūsų buvo, gyvenimų 
padaryti. Ir todėl, tuojaus 
parvažiavus, pakalbėsiu su 
audėjomis, kad dar reikia 

; pagelbėti pionieriams.
j Pati Ona pasakė, kad jai 

čia gerai gyventi.
Saulė leidęs. • Tamsiame 

miške užviešpatavo vakaras. 
Svečiai ir šeimininkai atsi- 
sveikiiio iki ki^o pasimaty-i

, tytas bėgyj dviejų-trijų me-, 
tų, o gal ir pirmiaus. Sulig 
planu—turi būt išleista 12' Draugai, vienykime ALDLD 

mihonų lublių. Vasalą turi Rugsėjo 5 d. įvyko LDSA 
gyventi 6 tūkstančiai pionie- 129-tos kuopos susirinkimas, 
rių. Žiemą čia bus sanato- kuriame dalyvavo ir ALDLD 
rija. kuopos'nariai.

i Po ilgo visapusiško apsvars- 
Netoli ežero, miške—bus tymo, vienbalsiai prieita prie 

pastatytas miestukas mažės1- 
niem vaikam. Prie mieste
lio bus valgymo kombinate, naudos, daugiau jėgų ir ener-'
ūkis, sava plytų įmonė ir ty- gljr2s,ve1lkimU1T• a r + • 

. _ Todėl mes, Lmdeno lietuviai
nnejimui stotis. , darbininkai ir darbininkės, vi-.

Tai bus tikras miestas, ‘si už suvienijimą šių dviejų, 
kuris turės ne tik savo biu- >ganizacijų-LDSA ir ALDL;
džetą, bet savo mažus gas- 
padorius, o paskiaus busi
muosius didelius ir gerus 
gaspadorius naujos ir galin
gos socializmo šalies.

K. Matulaitis.
Leningradas, ' / 

l-VIII-1933.

AIDO CHORO KONCERTAS IR ŠOKIAI
I ■ • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- .     - - 

ONA KATKAUSKAITE IR DILO VAS DALYVAUJA PROGRAMOJE.

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

■<

t
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• 'ii' f. '? I«

Tai šių dienų Brooklyn© Aido Choras, kurį vadovauja V. Žukas

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

WM. NORRIS ŠE§IŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ Įžanga 50c ir 75c. Pradžia 4tą valandų po pietų



197 HAVEMEYER STREfcT

Telephone Stagg 2-7057

CRANTON, PA.

BRIDGEPORT, CONN

laikai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TYPEWRITERS

Klauskite KainosKiekvienas narys
Rašomos Mašinėlės

290

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Kaninas 1st Avenue
New York City

Didelė Patersono Šilko Dar 
bininkų Demonstracija

bet 'darbininkai neina, kol 
negaus 25 nuoš. algos pakė
limo.

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš

STEPHEN BREDES/JR.
Lietuvis Advokatas

Jei esate “Laisvės

Darbininkai 
mainos

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Wilkins Street
45 ' Townsend St. 

'f' • .
/• 943 Avenue D

1S Dudley St. 
kiekvieną mėnesi pirmą 

po pietų.

adėti mokyklą

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS 
Valdybos Adresai 

Pirmin 
Pirm, pagelb. M 
Užrašų rašt, 
Ligonių rast. 
Iždininkas Ig 
Finansų 
Iždo Globėjai

C40 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

susirinki mus kiek- 
penktadienio

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

Pi rim M. Selif 
Vlco-Pirni, A. 
Prot. Rašt.- J. 
Fin. Rašt. J. _____ .

7 Soyrtiour Ave, 
Iždininkas J. ...
Maršalka J. Giraitls. 489 Zion St 
Organo JPrižKlr A. Klimas,
kiekvieho mėnesio Laisvės Choro 
59 Park St., Hartford, Conn.

ATLANTA, Ga. — Ollie 
Britt, negfė moteris, skubi
nosi bažnyčion pasimelst, 
kai ant jos užvažiavo auto
mobilis ir sužeidė. Pagulė
jus kelias dienas ligonbutyj, 
važiavo automobiliu namo ir 
susidūrė su kitu; ir vėl su
žeista ir nuvežta atgal li- 
igonbutin.

. DR. B. SHIFERSON
DANtŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki ! 
vakare .

403 EAST 14th STREET

Bulgarijoj nuų 30 iki 29.3; Uk 
rainoj nuo 

1931 m.
del kiekvieno’ 1,000 gyventojų 
Francijoj;. 16 Vokietijoj; 1$8 
Anglijoj^ 14i8 Švedijoj. Irjiį 
šituo žymiu nupuolimu proble
ma perdidelio gyventojų skai
čiaus visai išnyko, ir Europos 
tautos, be gyventojų perviršiaus 
visai nesijpteresuos imigracija.

Ir sustabdymas imigracijos 
atsilieps šioje šalyje įvairiuose 
būduose.

Tik pradėti, ateities charak
teristikos gyventojų. z prigulės 
nuo gimimo ratų įvairių tau
tiškų grupių šioje šalyje, ir ne- 
atvažiaVimo naujai atvykusių, 
kaip iki šiam laikui buvo.

Rugsėjo 19 ; d. . ALDLD 50 
kp! susirinkime' buVo- 'svarsty
ta vienybės klausimas su L.D. 
S/Ak Nubirta vienbalsiai, ųž

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

kimas. Prieš prakalbas Wilkes 
Barrių Aido Cimro Merginų 

, Oktetas sudainaroj į Internacio
nalą. Ačiū Oktetui, kad jisai 
pasistengė atvažiuoti ir padai
nuoti.

Susirinkime kalbėjo Scranto- 
no sekcijos organizatorius. Lie
tuvių1 šiame Partijos sukaktu
vių paminėjime buvo labai ma
žai. Galima pasakyti, kad tai 
gėda lietuviams darbininkams 

’ taip apsileisti.
Tarptautinis Susirinkimas

Rugsėjo 24 dieną įvyko tarp
tautinis # susirinkimas' įvairių 
fraternalių (pašelpinių) orga
nizacijų. šio susirinkimo tiks
las buvo, ka<d jas suvienyti su 
I.f W. O. (Tarptautine Darbi- 
nihkų Pagelba.) Be to, kad 
išrinkti delegatus į Prieškarinį 
Kongresą, kuris įvyko New 
New Yorke.

Susirinkime dalyvavo dele
gacijos nuo šių tautų organiza
cijų: žydų, rusų, lietuvių, ven
grų, italų ir slavų.

Susirinkime išrinkta iš 6 na
rių komisija 
turi pranešti savo tautos orga
nizacijoms, kad jos šauktų ūmai 
susirinkimus ir išrinktų po 3 
naHus. Tie nąriai sudarys cen- 
^įilinę nuėsto tarybą. % Ta ta
rybą. turės imtis darbo įsteigi
mui ' Cė&ttfdb J ; J į t j ■

Todėl ir lietuviai darbininkai 
turi ■ Metis priė šibs! Šovos. Ta 
kova yrA Vedama už mdsų visų 
teįkalųsM Neikime dirbti bei 
štreiklaužiauti, kuomet yra 
streikas. Lai būna tas Strei
kas visų darbininkų. Dalyvau
kime skaitlingai pikieto eilėse.

Dabartiniu laiku keli iš lie
tuvių streiklaužiauja. Jie bus 
sulaikyti. Neikite dirbti, kol 
Streikas, nebūkite darbininkų 
išdavikais.

Kai kurie darbininkai labai 
įsitikėję į tokius vadus, kurie 
nesirūpina darbininkų reikalais, 
kaip kad Capellini, Malone ir 
kiti, šie žmonės jau daug sy
kių įrodė, kad jiems nerūpi dar
bininkų reikalai.

Paskutiniu laiku čia pradėjo 
įvykti daugiau saužųdysčių. To
kių atsitikimų girdėti labai daž
nai. . Airys darbininkas pasi
pjovė britva, kitas slavas darbi
ninkas nusižudė i 
medžiaga. Darbininkai, kurie 
žudėsi, buvo biedni ir su šeimy
nomis. Tai labai aišku, kad

Tas ant syk 
skaitlių 

buvo 
fiska-

Masinis Mitingas
Rugsėjo 23 dieną čia

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudedą visus lie
tuviškus akcentus Už tą pačią kainą

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

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naYidokitės proga, tūojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

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

.4 ,s6ruĄito^ ^suomtfaei
* į U . ^^neįiitnas ;į

Kajp jau tai šią apie- 
linkę dabartiniu laiku užplūdo 
streikų banga 
mainieriai streikuoja, 
užsidarinėja. Paskiaus ir au
dėjai, kiek jų Čia yra, uždkro 
savo dirbtuves ir eina streikam 

■ Darbininkai str^įkuo j a ne to
dėl, kad jie nenori dirbti, bet 
todėl, kad reikią streikuotų 
Darbininkų darbo sąlygos taip 
pablogėjo, kad jie yra verčia
mi eiti streikam • Galimą sakyti, 
kad darbininkai streikuoja už 
kasdieninį duonos kąshį. į

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

I Mašina Sovietams '
i į ‘ N i - h: u uGlėašbn Co. dirba ’ Šoviėųf 

vald^aT ’mašiną , šęštarnidms 
(gears) kirsti, kanaiij vartams 
atidarinėti ir uždarinėti. Mi
nimi mašina svers apie 60 
tūkstančių tonų. Darbas lę- 
šuos apie 75 tūkstančių dole
rių ; inis apie 4 menesius lai
ko padirbti;

Tąs milžinas-mašina galės 
iškirsti 15 pėdų diametro šeš- 
tarnę. Tokių mašinų randasi 
vos kelios pasaulyje, nes tų 

' šeštarnių reikia tik kelių į me
tus ir privatiniam kapitalui ne
apsimoka laikyti tokią mašiną: 
pelno nėra. Tokia mašina, pa
dirbama viena į, 12 arba 15 
metų.į ; i - .

Du metąi atgal, ta pati kom
panija dirbo du ciėlus metus 
Sovietams masiną mažesnio 
kalibro šeštarnioms. Pabaigus 
užsakymus, pasibaigė ir dar
bas. Dabar ir vėl pradėjo 
dirbti tą didžiulę mašiną, kuri 
tarnaus darbininkų tėvynei.

Kalnius.

Gyventoji^ iššiplatininflas šio
je šalyje,.irgi sumažės. Neku- 
rie garsūs Amerikos sociologai 
mato nesimainantį gyventojų 
skaičių - šioje šalyje sekančiais 
trisdešimts arba keturiasde- 
šimts metų.

'Nuo 1900 m. į šitą šalį at
vyko 10 vyrų del kiekvienos: 
moters.

Oficialikas imigracijos re
kordas pradėtas 1820 m. Tas! 
parodo mažiaus kaip 43,000 as- j 
menų, įleistų į Suv. Valstijas! 
per 1821-1830 m. Trečiame 
periode nuo 1831 iki 1840 m. 
suvirs 599,000 atvyko, ir kitais 
dešimts metų 1,713,000. Bet 
nuo 1901 iki 1910 8,795,000 
įleista. Per visą laiką, nuo 
1820 m. iki liepos men. 1933 
hi., 37,917,790 žmonių atvyko 
į Suv. Valstijas.

Yra dvieji atskiri laikai imi
gracijos judėjime. Nuo 1820 Į 
m. iki 1882 m. beveik vįsi įleis
ti ateiviai atvyko iš šiaurvaka
rinės Europos: Didžios Britani
jos, Airijos, Vokietijos ir Skan
dinavų šalių. 1882 m., kuomet 
judėjimas iš šiaurvakarinės 
Europos pasiekė augščiausią 
laipsnį, 87 iš kiekvieno 100 Eu
ropos imigrantų paėjo iš tenai. 
Bet įvyko permaina, ir 1907 m., 
kuomet daugiausia atvažiavo, 
81% Europos imigrantų atvyko 
iš pietinių ir rytinių šalių, ypa
tingai iš Austrijos-Vengrijos, 
Italijos ir Rusijos.

Penkios šalys pasiuntė dau- 
giaus kaip 4,000,000 imigrantų 
nuo 1820 m.: Vokietija 5,918,- 
000; Italija 4,665,000; Airija 
4,586,000; Didžioji Britanija 
4,135,000, Austrija - Vengrija 
4,134,000. F.L.I.S.

PATERSON, N. J.—Spa
lių 2 d., Čia šilko -darbinin
kai streikieriai surengė mil
žinišką demonstraciją, ku
rioj dalyvavo virš' 15,000 
darbininkų ir jų šeimynų. 
Tai buvo didžiausia demon
stracija šiame miestely. Po 

,prakalbų Hinchcliffe Stadi- 
ume darbininkai maršavo 
apie 5 mylias kelio.

PITTSBURGH© IR APIELINK^b 
PRlEšFAfilSTlNIS. KrTĄ§, 1931t

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilihfcrding, Pa?

Pirm, pagėlp. W. A. Kairys. 41/ 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa,

Ižd. J. GataVeckas, 109 Cress St., 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcūrr 
Way. S. S Pittsburgh. Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, 
UONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS 
ša-. 81 Aiftfty St., ' y 
GH&kevIčlus, 1866 Broad t St..
Krizlauskas, 481 Hudson St.( 

Pilkauskas, 
’ Hartford, Conn. 

Vasiliauskas. 70 Ward Pi., 
Giraitle,

.„„..j PrižiOr A. Klimas, 86 Russell St., 
SusirihkUhal atsjbQna kas I Mntrą ketvertą 

Svetainėje,

1933 Metų 
Krukonis, 23 Banks St. 

Meškinis, 9 Burton St. 
. Venslauskas,

12 Andover St. 
Baronas, 16 Holbrook A/o. 

Petrauskas, 22 Merton St.
•dšt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

S. Petravičia, 702 No. Montello St. 
. J. Jokubavičius. 162 Melrose St.

S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 
Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 
atsibūna kas mėnesi, kiekviena pirma seic- 
da, Lietuviu Tautiškame n^pp.^

bet gabios muzikės, 
nors man taip atro- 

išsivystęs blogas 
sugriežė ar kaip 

vieną kavalkėlį, 
įuLsi, nbts 
plyštų be-

MMMI

Penktas Pusini
- .....' v: ;...—

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

I

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

Gendrėnaš, S 
‘ X 

Galinaitis K., 
,’ 29 štiAinkas Manelis F., r r

Finansų rašt. pagalbininkas. G.' Zurgulienė
Maršalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P
2. Yenčius, M.,'

3. ' Švedas, Geo., ■
4. Prūsas, J„

Susirinkimai būna 
edėldieni. Pradžia 3 vai

Į klases galės lankytis .ir ne
užsiregistravę studentai, tai 
yra tie, kurie nestudijuos, o 
vien tik ateis pasiklausyti,

Draugai “Laisvės” .skaityto
jai, nepatingėkite ateiti, kad 
ir pasiklausyti. Durys atda
ros visiems darbihinkams, ne
žiūrint jų pažiūrų arba įšitiki- 
nimų.

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 Valandai vakare.

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

buvo 
šaukiamas masinis mitingas pa
minėjimui 14 metų sukaktuvių 
nuo Komunistų Partijos įsikū
rimo. Per tą 14 metų Komu
nistų Partija jau daug nuveikė, 
ji daugeliui civilizuotų žmonių 
(į atbulą pusę)s atidarė akis.

Prakalbose buvo priimta dvi 
rezoliucijos. Viena rezoliucija 
pasiųsta Amerikos valdžios pre
zidentui Looseveltui, kurioje 
reikalaujama, kad Amerikos 
valdžia ištrauktų savo laivyną 
iš Kubos. Reikalaujame, kad 
būtų leista liuosai Kubos dar
bininkams apsispręsti savo ša-' 
lies rėikalus. Susirinkimas pa
sisakė už Kubos sovietus.

* Antra rezoliucija pasiųsta 
Kubos Komunistų. Partijai, ši
ta rezoliucija sveikina Kubos 
Komunistų Partiją, kuri dabar
tiniu laiku didvyriškai kovoja 
su reakcija ir buržuazija.. , 

Ru^li^oŠ buvo- ne, taip pabajsuvięnijim 
Nutarta

... _.. .perstudijavimui braižinio “Ko-
pradėjo mažėti, j mull!jznį0 ^agHndai”, kur buvo 

studijuota su d.’šolomsku pra
eito balandžio mėnesį. Prie 
klasės bus pridėta pamokos 
rašliavos, skaitlUvimo-aritine- 
tikos ir /lavinimosi korespoik 
dencijų bei straipsnių rašymo/ 
Mokykla bus savitarpinio* la
vinimosi, ir kiekvieno klasiniai 
sąmoningo darbininko yra pa
reiga lankytis. Gal kay. pa
mos su ranka ir pasakys: “ką 
tu čia išmoksi!”- Ogi išmoksi 
supratimo, kaip ^ra subudavo- 
ta pelnd-kapitalistinė sistema 
ir kokia (vietoj pelno bus ko
munistinė Sistema, čia- pa
duodu keletą klausimų iš apie 
šimto, .ir pabandyk surašti at- 
fcakįną: • - ’

Kokios trys vyriausios ka
pitalizmo ypatybės? Kas yrąv 
prekę? Kur .ir kaip atsiranda 
pelnas? Kas yra darbo jėga? 
Kas yra kapitalas? Ka$ yra 
priedinė vertė? A^sakymds ga
li rasti Komunizmo A-B-C. 
Pabandyk, paūiatyst kaip bus 
žiųgeidu. 1 (

Pavasario mokyklos išlaidos 
b'uvo padarytos pagal .draugų 
■i^alę. ' H L 1} į į ĮJį

t(įr dabar mokyklos štiide^ 
tai turės; sulošti vęik^lą ąrįba.' 
surengti koncertą ‘ GrcdCiAmd 
D-teP už, svetainės vartojimą, 
tai ir ^viskas. Reiškia, moki
niams .nereikės finansiniai pri- 
sidėtį, ' v

Klasės bus ketvirtadienių 
vakarais, pradedant su 5 d. 
spalio, Gedemino D-tės knygy-

Rugs. 30 d. vakare buvo su- 
, rengta Kompartijos 14 metų 
į sukaktuvių apvaikščiojimas su 
. dailia programėle ir šokiais. 

' Vakarėliui pirmininkavo drg. 
. Gambos, nuo Kompartijos kan- 
• didatas į šio miesto majorus. 
: 1. Pakviestas Vengrų Cho-
■ ras sudainavo Internacionalą;

dainavo blogai, visai skirtinga 
gaida, kuri netinka Tarptauti- 

. nei. Vietos draugai turėtų 
juos kritikuoti.
« 2. Aldona Ainoris pagriežė 
smuiko solo. Jai ‘akompanavo 
Vilma Tamošiuniūtė, abi dar 
jaunos, 
Tik (gal 
do) čionai 
paprotys: 
kitaip atliko 
ir daugiau ijfebei 
publikos, deįlhąi : 
plojant.

3. Du jautp. vąikijj (žydukai) 
irgi griežė smūiįiį ’ ir pianu 
akompanavo, šis smuiką val
dantis jaunuolis apie 12 metų 
amžiaus, bet .jį galima pava
dinti muzikos genijumi; tai ne
paprastas gabumas to vaiko. 
Antras davė piano solo irgi 
nepaprastas artistas. Tokių 
vaikų tėvam yra garbė už tin
kamą išauklėjimą.

4. Draugas Kreigor, K. P. 
sekcijos organizatorius, pasa
kė labai gerą prakalbą apie 
Kompartijos gimimą, Palmeric 
laikus ir dabartines kovas.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti paliuosuoti draugus 
Torgler, D’.rntroff ir kitus Vo*- 
kietijoj.

Ant galo vėl pakviesta Ven
grų Choras, kuris /sudainavo 
porą dainelių. Po to sekė šo
kiai iki 12 vai. nakties. x

. Vietos draugai prisipažįsta, 
kad šis parengimas buvo blo
gai garsintas, už tai publikos 
buvo mažai, tik apie šimtas. 
Parengimas dAve ?jnedžiaginių 
nuostolių. Bet mbjraliu atžvil
giu pasisekė gana puikiai.

J. Sėeger.

RICHMOND,,Va. — čia 
vienan ręsto ranan užčjo 
jaunuolis, kuris dvi dienas 
pėsčias keliavo niėko neval
gęs. Užklausus; kiek “sand
vičių” ant syk galėtų sūval- 
gyt, “dvidešimts”, atsakė 
jis. Na, valgyk, jei tiek su
valgysi, tai nereikės mokėt, 
užreiškė restorano savinin
kas.- Išalkęs vaikinas suval
gė pusdęyyiiįoliRto ^kalio
pės” ^fidyičfo IF ^dauįitiu

Nesenai .prėzidento Roosevel- 
to egzekutyvis įsakymas suvie
nijo Imigracijos ir Naturali- 

I zacijos biurus į vieną bįūrą.
Štabai abiejų biurų sumažinti 
^et 250 darbininkų.

Tas suvienijimas yra vėliau
sias iš kelių išsivystymų, kurie 
pažymi perkeitimą imigracijos 
į šią šalį. Kuomet dešimts me
tų atgal suvirs pusė miliono 
ateivių kasmet atvyko į Suv. Į 
Valstijas, šiądien tik apie 1-20 
dalis tbs skaitlinės atvyksta. 
Ir, toliaus, del kiekvieno imi
granto net trys išvažiuoja. Per
ėtais fiskališkais metais tik 
23,068 imigrantai įvažiavo į šią 
šalį, kuomet š6,0&l apleido Su-' 
vienytas Valstijas apsigyventi 
kitur.

Užpakaly Šito imigracijos pa
keitimo stovi -ekonomiškos ap
linkybės ir pervedimas varžin- 
gii imigracijos įstatymų. Po 
dabartiniu imigracijos įstatymu 
153,831 ateivis įleidžiami per 
vienus metus iš kvotinių šalių, 
bet nenustatyti skaičiai iš Ka
nados, Meksikęš, Kubos ir Cent- 
ralinės ir Pietinės Amerikos 
šalių. 1917 m. imigracijos įsta
tymas pavėlino Prezidentą Hoo- 

%»erį 1931 m. įvesti punktą: 
“nei vienas ateivis, kuris gali 
tapti visuomeniška sunkenybe, 
nebus įleistas 
sumažino imigrantų 
iki 35,576—1932 m. 
dar mažesnis sekančiais 
liškais metais.

Ir Šiandienos sunkūs 
privertė labai daug ateivių iš
vykti iŠ šios' šalies į kitas ša-» 
lis. 1908 m., sekant tų laikų 
baisią depresiją, beveik 400,000 
apsigyvenusių ateivių apleido 
šią šalį. Daugelis sugrįžd, kuo
met biznio aplinkybės pagerėjo. 
Bet tas ‘ šiądian negali' įvykti, 
nes išvažiuojantieji ateiviai Ue- 
gali lengvai sugrįžti, tik jeigu 
su savim išsiveža sugrįžimo (lei
dimus.

Pasiekiant ^ugščjausią laips
nį f9(j7 jm./ kuomet slfriFs 
1,285,000 ateivių atvyko į Ame
riką, imigracija jau pasaulinio 
karo dienose 
145,000 Europos imigrahtų ’ at
vyko 1916 m., ir tik ' 31,000 
žmonių 1918 m. Bet po pa
saulinio karo imigrAcija iš Eu- 
proposv atsigAivino, pasiekiant 
net 650,000 žmonių 1921 me
tais. Bet, 1921 m., kvotos įsta
tymas sulaikė imigraciją kiek 
nors, ir kvotos įstatymas iš 
1924 m., ir galų gale “tautiš
ko paėjimo” įstatymas.

Ketikima, kad Suv. Valstijos 
sugrįš prie imigracijos nusista
tymo, kuris £uvo galioje prieš 
pašauli n į karą. Paprastai, pa
linkimas yra žiūrėti į imigra
cijos istoriją į Suv. Valstijas, 
Jęaipo į “uždarytą knygą,” prie 
Kurios, tik keli,1 jeigu kiek nors, 
svarbių skyrių bus pridėta. Pa
žiūrėkime į puolančią gimimų 
ratą Europos šalyse. Per daug 
šimtmečių gifnlmo Yata Euro
pos šalių bhvo apie 40 gyvų 
gimimų į metus del kiekvieno 
1,000 gyventojų. Bet pradžioj 
dabartinio šimtmečio * gimimai^ 
pradėjo pulti ir po pasaulinio 
karo žymiai, nupuolė. Gimifnų 
ratą nupuolė Italijoj -nuo 29.7rr*. 
1921 m. iki 24.9-4-1031 m.-/

HUDSON, Mass. — Čia, 
streikuoja Firėston Rubber] 
Footwear apsiautalų darbi- 

sprogstančia ,ninRai# Didžiuma streikie- 
rių yra nariai Hudson Rub
ber Workers’ Ass. Kompa- 

vargas ir skurdas verčia darbi-'nija pasiūlė grįžt darban, 
ninkus jirie tokių saužudysčių 

Tad reikia geriau mums ko
voti prieš tas blogas sąlygas 
Visi, vyrai ir moterys, dalyvau
kime pikieto eilėse.

Pikietninkas.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUDO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliBkU I’., z

1120 North Street 
Pirmininko pagelbihinkaa. Žirgulis, P.,

52 Dale Street
Protokolu rašlinlrtkar Gendrenas, S„

67 Cutler Street 
Finansų raSt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagalbininkai:

Evans J.,
Diiukas, Geo.,

Iždininkas Drusetkis
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubaa laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, 
vakare: pradžia 7:30 valandą.

GARDNER, MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva,
80 Lennun St.

Iždininkas B. Bartulis,
6Crawford

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolu raštininkas, S. Rasimaviėius,
140 Mechanic

ROCHESTER. N. Y.
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Cernaūskas B., 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagalbininkas Miller, J.

, , >•' ( 8 Ludwig Pk.
Protokolu rašt. Gendrėnaš, S.
‘ ' 67 Cutler St.

Iždininkas,
Finansų r

Pulaski Street
r„ >
9 Kostner Pk.J
52 Dale Street
52 Hoff Street

Remington Ran.l



IŠGIRSKITE RUSU MANDOLINŲ ORKESTRĄ

SUSIRINKIMAI

U Z

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA(234-235)

Graborius (Undertaker)PARDAVIMAI
kriau

231 Bedford 'Aventie

(231-34)

INC

Pereitą šeš-Bemokin

A.’ Mureika

188« South 3rd Street

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist DR. HERMAN MENDLOWITZWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

MIRTYS-LAIDOTŲVĖS

mirė

& i J:

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work |Guaranteed. Toying Pay and Night

NOTARY 
PUBLIC

250,000 Šeimyną Būti 
nai Reikia Pašalpos

- Alka
li u nters

Mokytojas Prigėrė, Mokinė 
Išsigelbėjo

Sugrįžusio iš Pary- 
žiaus.Drg. Strausso 
Prakalbos Sukatoje

T E L, STAGG 
2-5043

duodami artimiausios- 
mokyklose.
darbininkai turi regis 
ir kitos informacijos

daly- 
svar-

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam. >
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Del Išvežiotoji] Streiko 
Pritruksią MiltyRusijos Revoliucijos

16 Metų Sukaktuvės

Studentu Balsai už R.
Minorą j Majoru:

Kiti bosai at
mes negalime pripažin-

Skelbime vardų: draugų, ku
rie aukojo Kompartijos rinki
mų vajui ir lėšų- padengimui; 
per drg. Millerio prakalbas/ 
buvo nesuminėta vardas. M? 
Saverino, kuris aukojo 50 cen-

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

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

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

Apskaitoma, kad reikėtų 10 
iki 15 milionų dolerių per mė
nesi, kad parūpint tiems be
darbiams šiokį tokį maistą ir 
pastogę. Bet’ miesto majoras 
O’Brien sako, kad pašalpai bū
sią tiktai po trejetą milionų 
dolerių pinigų per mėnesį.

Per tris paskutinius metus 
sirgimai tarp bedarbių šeimy
nų padidėjo 61 nuošimčiu, 
kaip kad raportuoja Sąjunga 
del Biednuomenės Sąlygų Pa
gerinimo.

BROOKLYN, N. Y.
. \ \ < ■

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

i <<(234-286)

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

Nepamirškite visi dalyvauti 
Aido Choro Koncerte sekma
dienį 8-tą d. spalio’ (Oct.), 
Labor Lyceum svetainėje.

A. P.

Kaip matot, programa bus 
įvairi, nors įžanga bus labai 
pigi, tik 75 ir 50 centų.. . Durys 
atsidarys 3-čią vai. po pietų. 
Programa prasidės 4-tą valan
dą. Po koncertui bus šokiai 
prie Wm, Norris 6-šių kavaįkų 
orkestros.

Federeišiai” Užvedė 
Policiją ant Jūrininkų 

Valgyklos

5-11 COOK STREET, 
Near Manhattan Avenue

PAJIEŠKAU Prand Kriaučiuųp. Pa
eina iš Vilkijos, Kauno rėdybos. 

Prašome jo paties atsišaukti arba 
kas apie jj praneš, būsiu labai dėkin
gas, nes turiu labai svarbų reikalų. 
Juozas Dovidaitis, 65 Locust St., 
Manhasset, N. J.

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDJJ 50-tos kuopos susirinkimas 

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

(234-235)

- BROOKLYN; N. Y.
Šv, Jurgio., Draugijos l^vartalinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, spalib 
(Oct.) 4 d., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kljubo svetainėje, 80'Ųnion Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
rapdasi svarbių kalusimų ‘apkalbėti.

- Sekr. J. A. Draugelis.

Woodside, L. I 
damas Elzę Baganzaitę važi
nėti automobiliu, Henry Da
rn an'n, susidūręs su kitu auto
mobiliu, įvažiavo į upę ir pri
gėrė, o [jo mokinė, išlindus 
per automobilio langelį, išplau
kė į kraštą. ‘

BROOKLYN 
tadienį Long Island Ųriiversite- 
te. buvp tarp studentų padary
ta (“šiaudinis” balsavimas. Ben 
draą'd-e m o; kratų-repu bl ikonų 
kandjdatas; LaGuardia gavo 
470įbalsų; komunistu kandida
tas į majorus R. Minor-—100 
balsų; socialistų kandidatas C. 
įlolomon ,60/balsų ir•>dabartinis 
majoras O’Brien 10 balsų.

siūlosi į tarpininkus, kad su- 
taijtyt streikierius su samdytę- 
jais. O su Wagneriu kuždąs 
Federacijos viršininkai. Jų’ 
tikslas suturėt streiką, kad jis 
neišsivystytų į masinę kovą už 
algų pakėlimą. Tuos ponus 
nugąsdino 40 streikierių žygis 
pereitą pirmadienį. Streikieriai 
sulaikė troką, vežusį 147 mai
šus miltų, įvarė troką į vande
nį Coenties Slip, East River, ir 
sumetė miltus į upę.

Didžiosios kepyklos sakosi, 
kad1 turės milty duonai dar 
desetkui dienų. I Bet toliau jų 
pritruksią, jeigu streikas užsi
tęs ilgiau. f 1 • •’ 5 t

Užsiregistruokite ir Bal
suokite už Kompartijos 

Kandidatus

Ona Markunienė, 38 metų, 
95 Metropolitan Avė 
rugsėjo 30 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Garšvos koply
čioje. Bus palaidota spalio l 
d., Šv. Trejybes kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Brookhaven,’ L. I. 
na meška, * pririšta 
Inn (užeigos) kieme, nutrau
kė lenciūgą ir puolė ant grįž
tančio iŠ mokyklos ir čia stap
telėjusio vaiko Grant Taylorio, 
11 metų amžiaus. Vaikas lei
dosi medin lipti, o meška pas
kui jį šliaužti, žvėris pasi
čiupo vaiką ir mirtinai jį su
lamdė. Užeigos ir meškos sa
vininkas G. Mudock areštuo
tas ir bus teisiamas u^L antro 
laipsnio žmugžudystę# '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parjsamdo a u- 
tomobilius ir kerietas vėsėti joms 
krikštynomss ir pasivažinėjimams.

vauti ir išgirsti visiems 
bių naujienų.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem

NEW YORK. — Amerikos 
Darbo Federacijos Laivakrovių 
Unijos prezidentas, Joseph Ry
an pirmadienį vadovavo poli
cijos užpuolimui ant Tarptau
tinio Jūrininkų Kliubo valgy
klos, 18th . ir West Sts. Iš tbs 
valgyklos jūrininkai, ypač be
darbiai, pigiau gauna maistą.

Federacijos vadai ir policija 
išrado priekabę, kadi gal ,ši 
valgykla “laužo kokias miesto 
syeikatos^ taisykles.” Policma- 
nai apstumdė porą dešėtkų 
žmonių, visaip juos iškeikė ir 
pagrūmojo valgyklos savinin
kui uždaryti.J>iznb “o kad ne, 
tai mes pąWs .uždarykime.” Vis 
lai''todėl', kad Čia yrą užeiga 
revoliucihių ,nįarjninkų? einan
čių su Industrine Jūrininkų 
Unija. ,K. *'

NEW YORK 
voliucijos 16-kOs metų sukak
tuvės bus apvaikščiojamos lap
kričio (November) 5 d. vaka
re dviejose milžiniškose sve
tainėse, Bronx Coliseume, 
East 177th Street, New Yor
ke. ir Arcadia Hall, 918 
Halsey St., Brooklyne. Tie 
didžiuliai masmitingai patar
naus ir kaip paskutiniai masių 
susikuopimai prieš rinkimų- 
balsavimų dįerią. <

NEW YORK. — 250,000 
šeimynų reikės bedarbiškos 
pašalpos ateinančią žiemą, sa
ko labdarybės komisionierius 
Frank Taylor. Tai yra pripa
žinimas, kad apie šešta dalis 
visų didmiesčio gyventojų ne
turės nei darbo nei pragyveni-

Ateinantį sejemadiepį, . 8-tą' 
dieną spalio, įvykšta didelis 
koncertas Labor Lyceum sve
tainėje, 949 Willoughby Ave
nue, Brooklyn, N. Y. , Šį kon
certą rerfgia ne kas kitas, kaip 
pagarsėjęs Aido Choras, kuris 
daugelį metų patarnauja dar
bininkiškom organizacijom iš
pildyme programų veltui. Bet 
reikia nepamiršti, kad choras 
turi nemažai finansinių išlai
dų, kas ištuštiha jo iždą.

Kad sukėlus daugiau finan- 
isų/ choras nutarė surengti; 
koncertą^kur programoj daly
vaus pagarsėję dainininkai ir 
muzikantai, i , i

Pirmti! syk lietuvių koncer
te dalyvaus Rusų i Mandolinų 
Orkestrą, susidedanti iš dvide
šimt muzikanttųj Tai bus, ko 
pasiklausyti.

■ *I^iti programos dalyviai bus: 
O. Katkauskaitė iš Hartford, 
Conn., kurios balsas ir lošimas 
ant scenos patenkina visus; A. 
Višniauskas iš Bayonne, N. J., 
ir* J. L. Kavaliauskaitė, kurie

KEIK APAVIMAI
REIKALINGAS partnerys j barber 

shop biznį. Biznio vieta išdirb
ta per daugelį metų, gera proga 
lietuviui stoti į pusininkus. Kreipki
tės šiuo ąntrašuf 1031 3rd Avė., 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami - 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

MATHEW P. SALL.AS 
(B If LS U SKfiS) 
C R A BO RiU S 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS .DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM l. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
' ' VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
kdOGERlAUŠlAI PAtARNAUSlM.

* - ' Mūsų RAŠTINE atdara dieną ir NAKTĮ Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšląžar- 
nės Ligos, Nervų 

įde^iiąas .bei Reumatiškf Nesveiku
mai. V ’ į •

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

XrSpinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

NEW YORK. — Bosai pa
leido paskalus, sakydami: jeL 
gu mes pripažinsime Industrie 
nę Siuvėjų Uniją,i tai vilnonių 
audeklų kompanijos neduos 
mums audeklų, ię mes turėsime 
išeiti iš. biznio 

įsako 
ti jūsų raudonąją uniją todėl, 
kad jūs norite įsteigti Sovietą 
ant 5th Ave., New Yorke.

Rugsėjo'27 d. buvo areštuo
ta du streikieriai. Unija 
dėjo paianką ir jiedu tapo 
liuosuoti iki teismo.

Policija buvo pradėjus 
rumu prašyti, kad streikieriai 
nepikietuotų ant 5th Avenue— 
madingosios milionierių gat
vės ; bet prašymas nieko negel
bėjo; policija pradėjo 'gauti 
nuo pikietų atsakymus, kad 
mes negalime su tokiu mažu* 
uždarbiu pragyventi; tai da
bar policija ėmė vėl savaip 
efgtis.

Industrinė Siuvėjų Unija (N 
TWIU) pasiuntė delegaciją į 
Phįjadelphiją, Pa. Kaip tik de
legatai ten nuvažiavo, t.uoj 
kostumeriškus kriaučius ir bu* 
Šelmanus vieną po kitam pra
dėjo iššaukti į streiką, ir dau
giau kaip 700 jų sustreikavo 
Philadelphijoj.

Tokie 'dalykai greit apkar
pė 5th Avė. ponams sparne
lius, ir jie daugiau pradėjo 
skaitytis su industrine Unija if 
eiti su ja į derybas. (Kaip, 
vakar minėta, jau desėtkas ša
pų pagerino ^darbininkams są
lygas ir pašlrašė sutartis su 
streikieriais.) ’ '

Randasi dar tokių bosų, ku
rie ląbal spardėsi, bet strėikie- 
rių pergalė turės įvykti grei
toj ateityj. Rudeninis sezonas 
iau Čia pat, o streiklaužių la
bai mažai randasi. Bosai ne
gali jais užpildyti visus trū
kumus, ir jie yra priversti tar
tis su revoliucine unija.

Kai del tų, kurie šneką, kad 
ši unija su savo .sąlygomis iš
varys juos iš biznio, tai aš ve 
ką pasakysiu: jeigu kuris to
liau negalės būti biznierium, 
o mokės darbą, tai turės pro
gą įstoti į uniją, o tada'galės 
gauti darbą ir pats patapti ko- 
votojum už savo ir visų darbi
ninkų reikalus.

Rugsėjo 29 d. atvažiavo iš 
Philadelphijos nuo ten strei
kuojančių kostumeriškų kriau
čių delegacija su pasveikini
mais newyorkiečiam ir su iš
reiškimu solidarumo. Phila- 
delphiečiai deleg. sukėlė pas 
mus didžiausią entuziazmą, 
pareikšdami, kad Streikuos, kol 
tik kova bus laitnėta—nežiū
rint, kaip ilgai reikės išbūti 
streiko laukė,* bet negrįžti be 
laimėjimų; ’

NEW YORK. — Komunistų 
Rinkimų Kampanijos Komite
tas ragina visus darbininkiškus 
balsuotojus užsiregistruoti at
einančią savaitę, nuo spalio 9 
iki 14 d. Nes tik tie, kurie bus 
užsiregistravę, tegalės balsuo
ti lapkričio 7 d.

Registravimosi vietos bus 
atdaros huo 5 iki 10:30 vai. 
vakare; o paskutinę registra
cijos dieną, spalio 14, nuo 7 
vai. iš ryto iki 10:30 vai. va
kare. '

Kad pilietis turėtų teisę bal
suoti, jis turi būt išgyvenęs 
šioj valstijoj bent vienus me
tus, tame pačiame paviete še
šis mėnesius ir tame pačiame 
rinkimų distrikte 30 dienų.

Kurie rengiasi dar pirmu 
kartu balsuoti, tokie turi iš
laikyti raštiškus kvotimus, ku
rie bus 
viešose

Kaip 
trųotis 
apie rinkimus galima sužinoti 
iš Komunistų Partijos išleistos 
platfčrmos. Tai yra brošiū
rėlė, kurią galima veltui gauti 
iš Communist Election Head
quarters, 799 Broadway, Room 
526, New York City. ,Ypač 
organizacijos privalo parsi
traukti tų brošiūrėlių ir pla
čiausiai jąsias paskleisti tarp 
darbininkų.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS “dženitorius 
6 Šeimynų namo prižiūrėjimo East 
New Yorke.

Gaus 4 kambarius, damokant rau
dos 7 dol. mėnesiui. Telefonuokite 
Newtown 9-5916, arba rašykite laiš
ku: J. Stankus, 8448—63 Rd. Elm
hurst. <

Bosai Priversti Skaity 
lis su Industrine Kriau 

čiy Unija

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

• DR. tflLURIN ’
.(Buvusio asiatantų Hamburgo universiteto 

klinika).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytiea-Slapinimbal 
organų. Beskpustnis į gydymas , garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose. ,
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
(13 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xp*Y Pasitarimai ir $*>OO 
-nA I egzaminavimas

PARSIDUODA kostumerska 
čiška Šapa, cleaning and dyeing. 

Biznis išdirbtas per daugelį metų ir 
galima dįaryti 'riulkų pragyvenimą. 
Parduodu iš’ priežaštiės nesveikatos. 
48 Hopkinson Ave-.y Brooklyn, -N. Y.

, (234-236)

Parsiduoda Ddlikatessen
Parsiduoda grosernė ir biznis iš

dirbtas ^erai, per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo: savininkas tu
ri apleisti miestą. Kreipkitės 171 
Perry St, I Nevlr' York1 ’City; '' 

(232-234)

•<• NEW YORK. — Streikuoja 
<20,000 išveŽiotojų miltų, duo
nos, rakandų ii’ kt. Streikai! 
juos iššaukė Darbo Federaci
jos 138-tas lokalas. Vadai 
nereikalauja algos pakėlimo, 
p tik darbo laiko sutrumpini
mo nup1 56 iki 48 valandų sa
vaitėj. Senatorius Wagner jau

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS rx
Carpentry, Paiiiting 

Art Decorating'
Pertaisome senus namus ir būda- 

vojamę. naujus. Pęrbudavpjąme fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris> langus ir 
porčius Dengiame stogus visokiems 
namams ’ ‘
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN. — Lietuvių 
Jaunuoliu Komitetas rengia 
prakalbas drg. Klemensui 
Straussui šią subatą, 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Drg. Strauss šiomis dien. su
grįžta iš pasaulinio jaunuolių 
kongreso, kuris įvyko Paryžiuj', 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Sulig gautų nuo drg. Strauss 
pranešimų, kongresas buvo la
bai pasekmingas ir išdirbo pro
gramą organizuoti jaunuolius 
prieškariniam veikimui.

Toliau bus plačiau pranešta 
apiė ateirianČibs subatoę vaka
ro prakalbas ir visą progra
mą.

Rengkites skaitlingąi b 1. V -, • k

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

STOKES 
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Į Brooklyn, N. Y.
Naujo! vietoj 

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES. JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

yra plačiai žinomi šioj apie- 
linkėj, kaipo geri dainininkai; 
N. Hodarick; rusas daininkas 
iš New York City, kuris dai
nuoja per radio iš Russian Art 
Restaur^anto, taipgi pasirodys 
su liaudies dainom; dainuos 
V. Dilpv, visiems žinomas ru
sas dainininkas. Pirmu syk pa
sirodys \Aido Choro Vyrų Ok
tetas, kuris šiom dienom smar
kiai mokinasi. Taipgi dainuos 
Bangos Choras iš Elizabeth, N.į 
J., ir Aido Choras su Mergini/ 
Sekstetu.

(233-235)
prie

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe t

2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street ?

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 Iki i kas dien, seredoms ir sukatoms 

nuo 4 Ud 7:10 vaL vakarais.i -
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas K: t8rd 8t

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydan flmias Ir chroniškas vyrų ir 

' J ■' moterų ligas kraujų ir odos • 
Padarau Ištyrimus k»injo Ir šlapumo

• r h 7 ji

’< DR. MEER
156 W. 44th St. s Room 802

New York. W. Y.
•Valandos Priėmimo t

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2180




