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i KRISLAI 
“Laisves” Skaitytojams. 
Nauji ALDLD Nariai. 
Dievas ir Mašinos. 
Atgal į Atsilikimą.
Jie Riejasi, 
žiopliais Nuduoda.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

i ’ 1 ‘ ' i
(First Lithuanian

Worker*’ Daily)
■ į v ’■ . . , i

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite. Vili 
Retežius, o Ulaimesite 

Pasauli!

Šiomis dienomis visi “Lais
vės” skaitytojai gauna laiškus 
vajaus reikalu. Laiškai aiški
nanti mūsų skaitytojams, kodėl 

,, mes turime padaryti sėkmingą
• vajų. Kiekvįehame laiške yra 
4>apie 10 lapelių,-kuriuose nušvie

čiama “Laisvės” ir abelnai ko
munistinės spaudos rolė. Yra 
įdėta ir po kortelę gavimui nau
jo skaltytojaus. Mes pasitiki
me, kad kiekvienas ir kiekviena 
iš mūsų skaitytojų pasirūpins 
gauti nors po vieną naują skai
tytoją ir paskleis tuos lapelius 

f tarpę darbininkų.

Jau gauname naujų narių į 
ĄLDLD. Drg. J. Wolfe, sekre
torius 47-tos kuopos, prisiuntė 
mokestis už 2 naujus narius. 
Francijoje susitvėrė nauja 
ALDLD kuopa, tai dabar ten 
turėsime dvi kuopas. Drg? Ig. 
Urbonas, sekretorius 198 kuo
pos, prisiuntė duokles už vieną 
naują narį. Dabar galima gau
ti daug naujų narių, nes įstoji
mo yra tik 10 centų, o 
metus jau išleista dvi 
kurias stodamas narys 
gauna.

už 1933 
knygos, 
tuojaus

New Yorko “Times” kores- 
ponden rašo iŠ Sovietų Sąjun
gos, kad kaip prie caro laikų 
žmonės garbindavo dievą, tai 
taip dabar garbina mašinas. 
170,000,000 gyventojų ant vie
nos šeštos pasaulio dalies buda- 
voja socializmą. Budavoja mil
žinus fabrikus, elektros gamini
mo stotis, miestus ir pasigami
na mašinas gaminimui kitų ma
žinu. * L

Jungtinių Valstijų f valdinin
kai veda atakas ant mokyklų. 
Vietomis įveda tik 3-jų mėnesių 
mokslo metą. Į mokyklas eina 
tik po. dvi, tris valandas į dieną, 
nes tie patys mokytojai pakai
tomis turi mokyti kitus vaikus. 
Mokyklų skaičių mažina ir to 
sėkmėje 9,500,000 vaikų negau
na mokytis arba tik biskutėlį’ 
laiko mokinasi.. Bet toji val
džia šimtais milionų dolerių ski
ria naujų karo laivų budavoji- 
mui.

Anglijos ir Japonijos impe
rialistai riejasi kolonijų klausi
mu. Japonija su savo prekė
mis veržiasi į Australiją, Nau
ją Zelandiją ir Indiją. Jungti
nės Valstijos, iš kitos pusės, 
grūda savo tavorus į Kanadą ir 
Pietų Ameriką ir iš ten stumia 
Anglijos pirklius. Anglijos1 im
perialistai atvirai kalba, kad tas 
atves prie karo.

Bankieriai Nutarė Remti 
Hitlerio Valdžią '!

Komunistų Partijos or
ganas “Daily Worker” pa
skelbė, kad šiomis dieno
mis New Yorke įvyko 
Wall Stryto bankierių 
slaptas susirinkimas svar
stymui Vokietijos situaci
jos. Kalbėjo bankierių 
vadas tūlas Wiggin. Jis 
ragino bankierius visais 
būdais remti Hitlerio val
džią. Ponas Wiggin pa
sakė:
“Šiandien didžiausias pa

vojus pasauliui yra tame, 
kad gali būti nuversta^ 
Hitlerio valdžia, o tas 
reikštų laimėjimą komu
nizmo visoj Europoje.”

Numirė Kruvinasis
Nikolai Judeničius

PARYŽIUS. — Čionai už- 
gęso garsi kontr-revoliuci- 
jos kruvinoji žvaigždė su 
mirčia generolo Judeničiaus. 
Jis mirė sulaukęs 71 metų 

' amžiaus*. * Atsimename, 
1919 metais ‘ Jisajr vądoVaMo 
kontr-revoliuciriei 1 ■ Armijai 
prieš Leningradą. Jo armi
ją apginklavd ir finansavo 
pasaulio imperialistai. Bur
žuazinė spauda sveikino jo 
“pergalę” ir pranašavo jo 
pilną laimėjimą prieš Sovie
tų valdžią ir bolševikus. Bet 
govietų Sąjungos raudono
ji armija sukriušino.jo fron
tą’ ir tuomi sudaužė pasauli
nės kontr-revoliucijos viltį.

(Laike imperialistinio karo 
Judeničius buvo generolu 
caro armijos ant Kaukazo 
fronto. Tai buvo tipiškas 
kraugerys ir ištikimas Ru
sijos kontr-revoliucionierių 
ir pasaulio imperialistų 
įrankis. ’

Gazinės Bombos prieš
Plieno Darbininkus

Renegatai Prūseika ir Butkus 
“Klampynėje” bando nuduoti, 
kad jie neatlikdinčjo smetonirlių j 
šnipų darbą, teikdami informa
cijas savo gazietoję apie nuvy- L ,
kusius asmenis į Lietuvą. Kiek- STEUBENVIIAJĄ O. 
vienas supras, kad ir neatsar- Ir čia turi( darbo Roosevel-; 
f1 t0- NRA- ^Spalių. 5 4. poli-

cija ir valdžios ginkluoti, še
rifai darę užpuolimą ant 

rodinėjo į jiems nepatinkamus Weirston, $t.eęl kpmpanijoS 
asmenis. Nuvažiavo d. Nalivai- dirbtuvės darbininką. Dau-| 
ka ir jie tuojaus prapliupo. Nu- gjau kaip tūlęstaųtįs j darbi* 
vyko Petras šolomskas, ir jų ga- pikietavo dirbtuvę ir 
fX^iZetomn,lim in>eleid<? i darbt štri- 

_____ ’fai paleido gazmes pombas
Priešų spauda skleidžia me-1 ir išvaikė darbininkus. Dbr? 

lūs apie “badą” Sovietų Sąjun- bininkai pasidavė, bet grie- 
goje. Nesenai ten lankėsi bu-. gja dantį prieš valdžią ir bo- 
vęs Franci jos premjeras E. • sus> žada streikuoti, kol ko- 
Hernot ir jis sako, kad kvai-1 v i • v 'liausiąs dalykas, tai kalbos apie-Va buS “ta- 
badą Sovietų Sąjungoje. Jokio 
bado nėra. Derlius neišpasaky
tai geras. O ir laukų apsėjimo 
kiekis nuolatos didėja; Rusijo
je 1913 metais, tai yra, prie ca
ro apdirbtą 105,000,000 hek
tarų žemės, gi prie Sovietų 1932

(Nuo “L.” Specialiu 
Korespondento)

AMBRIDGE,\ Pa., spalių
Per ilgus metus Am-d3 

bridge’aus darbininkai mie
gojo. Bet galų gale pradė
jo prasikrapštyti akis. Šian
dien Ambridge’aus darbi
ninkai pergyvena istorinę 
dieną. Šiandien dvi didelės 
dirbtuvės apstatytos pikieto 
linijomis — National Metai 
Molding ir Central Tube. 
Pribuvo šerifas su deputa
tais, bet tapo atstumti.'

Negaliu nieko pasakyti 
apie pabaigą šios kovos. Bet 
pradžia labai svarbi. , Šią 
naktį išeis į streiką dar tri-\ 
jų dirbtuvių darbininkai —/ 
American * Bridge Co., 
Spangs and Chalfant Seam
less Tube Cd. ir Byers Co.

Daugiau žinių prisiųsiu ry
toj.

Streikieps.
AMBRIDGE,; Pa., spalių' 

4 d.—Vakar buVau parašęs 
trumpai apie streiką plieno 
darbininkų. Šį rytą 7-tą 
vai. ryte jau prasiliejo 
kraujas. Vienas darbinin
kas užmuštas ir keletas su
žeistų prie Spahgs-Chalfant 
dirbtuvės.

Septintą valandą skebai 
pradėjo veržtis į dirbtuvę 
per pikieto liniją, o pikie- 
tuotojai pastojo kelią. Tuo
met deputatai (ginkluoti 
valdžios razbaininkai) palei
do darban kulkasvaidį. Vie
nas darbininkas krito ant 
vietos negyvas, o keli sužei
sti. O viena kulka įšvilpė 
per langą į privatinį namą.

Streikieris.

'...... -t----- ——
Jaunulis ^tranai Pradeda 
Maršrutą Šiandien

Šiąndien,' spalių 7 įd., 
7:30 vai. vakare, kalbės 
Brooklyne, “Laisvės” Sve
tainėje, 46 Ten Eyck Si., 
kartu su Dr. M. Palevi- 
čium iš Detroito ir Vytau
tu Zablacku.

Rytoj, spalių 8 d., 7:30 
vai. vakare, Patersone,.4 
North Bridge Street.

Antradienį, spalių 10 d. 
—Elizabeth, N. J., 269 Se
cond St., Liberty Hall.

Trečiadienį, spalių 11 d. 
7:30 vai. vakare, Great 
Neck, N. Y., Strauko sve
tainėje, 139 Steamboat 
Road.

Visi ir visos, jaunuoliai 
ir suaugę, dalyvaukime ir 
išgirskime jo raportą, 
parvežtą iš Paryžiaus.

Ragina
Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas.

lEIPZIGO TEISME KILO AUDRA, KADA 
HITLERIO VALDŽIA PRADĖJO ATAKAS 
ANT TARPTAUT. JURISTŲ KOMISIJOS

VIENAS DARBININKAS ŽUVO, KELETAS 
SUŽEISTU PLIENO DARBIN. STREIKE

AMBRlDGE^Pa. — Kru* 
vinoji ) Roosetaelto .valdžia 
jau Vaišina švifiu plieno dar- 
binihkuš ir tnairiiėridš. Spa
lių 5 d. čionai prie Spang- 
Chalfant dirbtuvės du šim
tai ginkluotų deputatų pa
darė kruviną užpuolimą ant 
pikieto linijos. Kaip pasiu
tę šunes tie budeliai metėsi 
ant beginklių darbininkų, 
kad sulaužius streiką ir pri
vertus darbininkus pasiduo
ti N RA. Budeliai nušovė 

['darbininką Adam Petesuski, 
42 metų amžiaus. Taip pat 
budeliai panaudojo gazines 
bombas darbininkų pikieto 
išardymui. Šimtai dariįipin- 
kų sukrito ant žemes. Mo
terys ir Vaikai klykė ir kei
kė šerifus-razbaininkus. Ne
mažai darbininkų tapo su
keista.

' i'

Toeko ir pašaliniams, ku
rie pakliuvo po budelių ran
kai.; štai tįilas jjohn Carter 
pasakoja: *'^Tnkliūv&tr4po 
p'aleiętoi^ užtroški-
no akis"' Nematydamas bė- 
gaų ir pataikiau į du šerį- 
fū. Vienas iš, jų drožė man. 
•per galvą buože, ? Aš są-, 
įdribau ant žemes? ’ Kąomę| 
aš bandžiau pasikelta, ’ kitas

je gyvenančius žmones gali pa
sitarnauti provokacijai. Gi Prū- i 
seika ir Butkus pilna burna nu-'

metais jau apdirbo 134,000,000 
hektarų, o šiais metais, dar ddd- 
giau. Kolektyvai smailiai išsi
plėtė šalies gyventojų; skaičius 
į metus laiko paaugaj ąnt 2,800,- 

.000.

Pabėgo Oficierius
HELSINGFORS. — Čio- 

, nai kilo didelė sensacija. Ka-
žin kur dingo leitenantas 

, kirLo- per galvį z du> am tris Penkitainen, žymus karinio 
sykius ir mane apsvaigino; štabo j narys, Jis pasiėmęs 
Aš nieko bendro^ neturiu su 
streiku?’ "jjžih

Ta'Lšitokia Robsevėltd (val
džia ! v Tai šitaip Roošėvel
tas vaišina Amerikos darbi
ninkus !

Šitai didvyriškai plieno 
darbininką kovai vadovauja 
Plieno rir Metalo Darhipin- valdžia šitą įvykį bando pa
kų Industrinė Unija. ‘ ’ slėpti.

Yėvolverį, nemažai ąmunįci- 
jos ir automobilium .i^važią- 
vęs Sovietų parūbezin, kuris 
randasi už 200 mylių nuo 
Helsingforso. P a r u b ežio 
saigai jį matę. Spėjama, 
ar jis tik nebus pasprukęs į 
Sovietų Sąjungą. Suomijos

slėpti

BENDRAS FRONTAS SUVIENIJO VISUS 
. AUDĖJUS LAIMĖJIMUI STREIKO
EASTON, Pa;—Reikia pa

sakyti, kad čionai sudarytas 
bendras frontas visų audė
jų *unijų eina labai sekmin-i 
gai ir suvienijo visų darbi
ninkų kovą prieš bosus ir 
prieš NRA. Bendras Naci
onalis Streiko Komitetas su* 
mobilizavo. galingą pikietą, 
k^d išvesti; į streiką visus 
Wil.kds-Banreb audėjus.' 1 Iš 
visą i kitų S > miestų£ i važiuoja 
pikietininkaii ;p i'k i ėdi ui o ti 
Wilkes-Barre /dirbtuves* -l > 

' Bosaif jaū ? (kreipėsi > prie 
Į^ųdrtf) Niaciorialio? .’Streiko.) 
Kpjnibeto in norii pradėti de^

rybas. , Keikia sveikinti se
nosios United Textile Wor^ 
kers narius, kad privertė 
savo vadus eiti į bendrą 
frontą su Nacionąle Audėjų 
Unija. Tik suvienyta kova 
galės ‘laimėti.

i

Mainieriai Laikosi
Streiko Lauke. ;.T

AUDĖJU ATSTOVAI VAŽIUOS | WASHINGTON 
IR KOVOS U2 $1S SAVAITĖJMINIMUM ALGA

PATERSON, N. J.—Spa- 
lių 9 d. Washingtone. įvyks 
svarstymas kodeksp, kuris 
palies šilko budėjus. Drau
gas John , Baliam, Nacioną- 
lės Audėjų Unijos organi
zatorius, pareiškė, kąd Na- 
fliopalė Unijasiųs audėjų; 
delegaciją į y.Was^ingtow, 
idant kovot už $18 minimum [

algą ir už; išpildymą; dažų 
pramonės darbininkų' reika
lavimų.
■, Drg. Baliam taip: pat pa
reiškė unijos*? vardu, kad 
Nacionalė Unija jokiu būdu 
nesutiks pertraukti streiką, 
kol? audėjų įir dažų; pramo
nės darbininkų; reikalavaiiiai 
nebus išpildyti. ( t

į /Nei' 'buržuązine spąudą 
pripažįsta, kad Pittsbūrgho 
apielinkėje apie 65,000 inai- 
riierią įebeštovi streiko lau- 
kb. ? feipažįšta, kad mainie- 
rjai atsisako klausyti Roo- 
S^teltiĮ. Rotondos iį United 
l^ipę. Workers oį Ąmęrica 
suniekšėjusių lyderių.

Valdžia ir unijos vadai 
kodeksą pasirašė penkios 
dienos atgal. Bet United 
Mine Workers unijos vice
prezidentas Murray priver
stas nuliūdusiai 1 kalbėti ir 
“pasigirti”, kad tik “du1 tūk
stančiai mainierių sugrįžo į 

Bet * nesugrįžo nė 
tiek. Mainieriai laikosi tvir* 
tai; . f r u -- •; ‘

o£ America

Um

LEIPZIG, Vokietija. — 
Spalių 5 d. Hitlerio valdžios 
surengtam teisme kilo' dide
lė audra. Valdžios prokuro
ras ir tie fašistai advokatai, 
kiltie paskirti neva ginti 
draugus Torgler, Dimitrov, 
Popov ir Tanev, teisme pra
dėjo keikti ir niekinti Tarp
tautinę Juristų Komisiją. 
Ta komisija, girdi, “įžeidė 
Vokietijos teismą ir visą 
tautą.” Mat, komisija fak
tais įrodė, kad komunistai 
nekalti del reichstago rūmų 
padegimo, bet kad patys fa
šistai tatai padarė.

Kuomet ėjo tie ginčai, į 
teismą įėjo amerikonas ad
vokatas Hayes, kaipo atsto
vas Tarptautinės Juristų 
Komisijos. Jis reikalavo, 
kad jam būtų leista užimti 
liudininko vietą ir paremti,* 
Komisijos išvadas. Proku-lj

roras ir visi hitlerininkai iš
sigando ir neleido jam liu- • 
dyti.

Fašistų teismas paskelbė, 
kad valdžios liudininku bus 
statomas tūlas Otto Grothe, 
kuris pirmiau priklausęs 
prie “Raudonojo Fronto.” 
Tai bus niekšas provokato
rius, kuris parsidavė fašis
tams. t \

Šis niekšas Grothe būk 
liudysiąs, kad jis girdėjęs, 
kaip Komunistų Partijos 
buveinėj Liebknechto Name 
komunistai darę suokalbį 
padegti reichstagą ir kad 
būk Torgler apsiėmęs tą žy
gį vadovauti. Bet d. Torg- 
leris tuojaus teisme įrodė, 
kad tuo laiku, apie kurį 
niekšas Grothe liudija, 
Liebknechto Namas buvo 
užimtas policijos ir todėl ja
me jokio komunisto negalė
jo būti! 1 L J

't.

Anglijos Darbiečiai
Boikotuos 'Vokietiją

»• ‘L s .

HASTINGS, Anglija. —
Anglijos Darbo Partijos 
konvencija nutarė boikotuo
ti Vokietijos produktus, kol 
ten viešpataus kruvinosios 
Hitlerio gaujos. Ben Tillet, 
buvęs partijos žymus vadas, 
pasakė, kad pačioj Anglijoj 
hitderizmas ateina. Sakė, 
kad Anglijos valdančioji 
klasė uoliai padeda Vokieti
jos Hitleriui. •

Darbo Partijos Brightono 
skyrius įnešė konvencijon 
rezoliuciją prieš partijos va
dus. Rezoliucija kritikuo
ja vadus, kam jie atmetė 
bendrą priešfašistinį frontą, 
kurį pasiūlė Anglijos Komu
nistų Partija. Buvo karštų 
diskusiją. Tačiau^ rezoliu
cija nepraėjo. 

• 9 i .
r * ,. I ' Z ‘Z ' i" • •’ Z *

Barbusse Rašysiąs 
Stalino Biografiją ;
j Garsus- francūzų ’ rašytoj 

)jas ir komunistas draugas 
Henri Barbušše pradėjęs ra
šyti Sovietų Sąjungos‘ Ko- 
miinistą Partijos vado drau
go; Stalino biografiją. Kny
ga būsianti^išleista Ameri
koje.■* •’ • ’• 1' ■ į

Pasiutęs Fašizmas Ka 
pos Galvas Laikraštin

BERLYN. — Hitlerio val
džia išleido įstatymą, kuria
me įvedama mirties bausmė 
nelegalės spaudos leidėjams 
bei platintojams. Penkis me
tus kalėjimo gaus tas, kuris 
bandys skleisti bile kokią 
priešfašistinę medžiagą.

Dar daugiau. Naujas įsta
tymas paverčia kiekvieną 
laikraštį ir kiekvieną ląik-

• M ** - \

raštininką Hitlerio valdžips 
agentu. Kiekvienas laikraš
tininkas, kiekvienas rašyto
jas turės priklausyti prie 
fašistų Spaudos Federacijos 
ir turės išimti iš valdžios 
laisnį (leidimą). Jis turės 
prižadėti, kad už bile kokį 
išsitarimą prieš fašistus jis 
atsako ir prisiima bile ko
kią bausmę.

Laikraštiniu darbu galės 
užsiimti tiktai ari jonų ra
ses žmonės. Tai reiškia, kad 
žydams bus neleidžiama’bū
ti laikrąštininkais. Netgi' 
tie vokiečiai, kurie yra ve
dę su žydėmis, negaus tos 
privilegijos. // .

ILLINOJAUS NAC1ONALE GVARDIJA PRIEŠ 
MA1NIERIUS; KOVA NUOLATOS EINA AŠTRYN
HARRISBURG, III.—Prie 

Peabody Coal kompanijos 
kasyklos No. 43 buvo svar
bus mušisi Apie šimtas se
nosios unijos, United Mine 
Workers pasekėjų nuspren
dė dirbti kasykloj-skebauti. 
Progressive Miners Unijos

narių keli tūkstančiai apsu
po kąsyklą ir pikietavo. Val
džia atsiuntė šešias Nacio- 
nalės Gvardijos kompanijas 
kareivių numalšinimui mai- 
nierių. 1 Pamatę milžiniškas 
ginkluotas Spėkas, mainie- 
riai pasitraukė.

$
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Kaip Jie Kovos Prieš Karą 
ir Fašizmą?

Šiomis dienomis pasibaigs metinė Anglijos Darbo Par
tijos konvencija, kurios sesijos tęsėsi ištisą savaitę Hast
ings. mieste. Del dviejų priežasčių ši konferencija yra 
svarbi. Virma, Anglija šiandien pasiliko (Vienatinę- (ap
art1 Franci jos) Europoje didžiulė šalis, kur dar veikia 
buržuazinė demokratija. Antra, už metų-kitų tikimasi,' 
kad Darbo Partija Anglijoj gali paimti šalies valdžią.

■ Kaipgi ši “darbininkų” partija šiandien žiūri į didžįiio- 
sius ir svarbiuosius pasaulio klausimus? Kaip ji reaguo
ja'linkui imperialistinio karo pavojaus, linkui fašizmo?

Karo klausimu, Hendersoho partija pasisakė neva 
prieš, pareikšdama, kad jinai skelbsianti visuotiną darbi
ninkų streiką, “jei reikės,” atsitikime karo paskelbirho. 
Taciaus, sako rezoliucija, visuotinas streikas bus skel
biamas tiktai tuomet, jei Britanijos kapitalistai užpuls 
kitą šalį. O jei atsitiktų priešingai, kita šalis užpultų 
Britaniją, žinoma, streiko nebus.

Nereikia nei aiškinti, jog šis .nutarimas yra padarytas 
apdūmimui žmonių akių ir, faktinai, sulaikymui darbi
ninkų nuo kovos prieš karo pavojų. Juk panašią taktiką 
social-demokratai skelbė visuomet ir visuomet jie rėmė 
savo šalių imperialistus. Kaip šiandien gali atskirti, ku
rios šalies imperialistai yra užpuolikais ir užpultaisiais? 
Ar išrištas klausimas, kas buvo užpuolikas pereitam im
perialistiniam pasauliniam kare ?!

Vokietijos fašizmo klausimu Darbo Partija pasisakė 
už • boikotavimą Vokietijos prekių. Tai visai panašiai, 
kaip elgiasi žydų buržuazija. Skelbimas boikoto Vokie
tijai, taciaus, klausimo neišriša, kadangi tas dažnai gali 
tiktai pagelbėti Hitleriui; tai gali tiktai pateisinti jo poli
tiku, nes jam lengva bus vartoti demagogija, skelbiant, 
kad jis palengvintų Vokietijos žmonių buįtįį, jei kiti kram
tai neboikotūdtų. • : . 1 1' 1

Beje, karo klausimu, pravesta politika, kad imperialis
tinė Tautų Sąjunga yra vienintelis instrumental palai
kymui taikos!...

Taciaus Darbo Partijos lyderiai “pamiršo”, kad fašiz
mas nėra tiktai Vokietijoj ir kad jis labai smarkiai kelia 
galvą pačioj Britanijoj. Tai buvo nurodyta pačioj kon
vencijoj. Ben Tillet, žymus darbiečių lyderis pasakė:

“Įtakinga dalis mūsų pačių finansierių ir politikierių ir 
aniūnicijos magnatų savo širdyse rėmia Hitlerį. ' šitie 
žmonės Anglijoj mąsto, ar tik jiems noreikės patiems 
panaudoti esamos Vokietijoj valdžios metodos kontrolia
vimui Britanijos darbininkų klasės. ‘

“Mes galime būti priversti kentėti tai, ką mūšų drau
gai šiandien kenčia Vokietijoj. Bet dievas padeda tiems, 
kdrie patys sau pasideda, tad parūdykime savo finansi
niams ir politiniams ponams ta pagelba, kurią mes ištie
siame Vokietijos darbininkams, jog mes kovosime už sa
va, klasę šitoj šalyj, jęi bus reikalas.”

Kairesnieji darbiečiai kritikavo Hendersono politiką 
dėlei atsisakymo bendradarbiauti su komunistais kovoje 
prieš imperialistinio karė pavojų ir fašizmą pačioj Ang
lijoj. Bet jie buvo nugalėti užsuktos Hendersono ma
šinos, kuri veikė pašmaruotai.

Karo pavojus šiandien yra aktualia pavojus; fašizmo 
pavojus—taipgi šiandien yra dieniniu klausimu, ypačiai 
Anglijoj. .

Bet tą viską oficiali Darbo Partija užtyli! Jos gra
žų^, žodžiai apie kovas rytoj, o šiandien—nieko, parodo; 
kaip sąmoningai ir ištikimai Darbo Partijos vadovybė 
moka tarnauti imperialistams ir fašizmui. . ( ( t.’. , f.

Komunistai sako, kad, norit kovoti prieš imperialisti
nį‘karą ir fašizmą, reikia dabar kovoti; reikia, beje, ko
voti visųpirmiausiai ten, kur gyveni, prieš savo buržua
ziją, prieš fašizmo pavojų savo šalyje! Tam tikslui rei
kia .treiniruotis; rėikia sudaryti bendras frontas visokių 
pažiūrų darbininkų, sutinkančių prieš tū’ok du pavojus 
kovoti, ir neatlaidžiai darbuotis. 1

Tam tikslui šiandiėn šaukiami kongresai,' bendrina
mos pajėgos visokių pažiūrų darbininkų: soėialistuo j an
čių, komunistuojančių ir bepartyvių. Tačiau prieš tai 
piktai social-demokratų lyderiai kovoja, tai sabotazuoja. 
Paimkim tą pačią Angliją arba Ameriką—^bus geriausi 
pavyzdžiai. ' '

Kiekvienas darbo žmogus, kuriam rūpi kova prieš ką
rą'ir kuris dar bando palaikyti ryšius su social-demokra- 
tijū, turi atsiminti, kad šiuo tarpu social-demokratų va
dai sąmoningai eina tuo pačiu keliu, kuriuo jie ėjo 1914 
metais; Jie darbais remia savo šalies^išnaudotojų klasę, 
o žodžiais ramina darbininkus, būk rytbjj jie kovosią 
prieš ją,

•—T"i1 ! f.?-.1-? ; ......

'$2.50 už* .-rusę. ; ši (dolerio 
Vertės puolimų padėtis dabai 
apsunkina dienraščio išleidi-

; ’'■/J

. Taipgi po šio aiškinimo ir 
noriu atsakyti drauganis 
dgentams jir Visleiris skaity
toj amšj k(odėl “LaįąvėsM kai
na yra - didesne dėl sentį 
Skaitytojų ir kodėl mes pi
giau užrašome del 1 naujų. 
Viena, mes esame tikri, kad 
darbininkas ar. darbininkė, 
įkaitę per metus laiko “Lai
svi”, jdii susipažino su jos 
tųriniii, jau 1 žiito, kad tąi 
yra darbininkė' klasės ap
švietus šaltinis, kad tai ma- 
šinis iy kolektyvis organiza
torius darbininkų už jų pa
čių reikalus. . Gį tas darbi
ninkas ar darbininkė, kuris 
pirmiau neskaitė niūsų dien
raščio, kuris skaitė darbi
ninkų priešų spaudą, to su
pratimo neturi. Jis dar ne
žino, kad* “Laisvė” yra jo 
reikalų gynėja, ir štai, todėl, 
direktoriaį pigiau tiems 
darbminkdms duoda fnūsų 
dienraštį, kad gavus juos į 
skaitytojų eiles; kad jie su
sipažintų su savo klasiniais 
reikalais;, kad jie pasidary
tų kovotojais už savo pa
čių reikalus. Kitais žodžiais, 
mūsų .išleistuve( dalį prenu
meratos aukuoja naujam 
skaitytojui, priimant nuo j d 
mažiau prenumįratos, tam, 
kad tas 4ar^inin^as arba 
darbinjnkė' stofų į mūsų 
skaitytojų eiles. , ...
; Taigi draugai ir draugės, 
“Laisvė” nėra leidžiama' biz-

. . >' 1 ’ - 'J ’ • .' X .■ !niui—tam >kąd, . pasįdanus 
pelno.; “Laisvė’.’yra leidžią: 
ma darbininkaiškai revoliu
cinei afršvietai todėl, kad ap
švietus darbininkus, kad su- 
organižavūs juos klasių ko-

i I --t i ' ' ' • ■ . >

Štai kodėl “Laisvės” di
rektoriai, administracija ir

J I ♦ l •J; STRATOSFERĄ; f
Ff

tos išlaidos^ kurios yra su** 
rištos su dienraščio išleidi
mu. Gi mes metinę, prenu
meratą gauname tik /$5.00, 
taigi apie $2.00, veikia pa-( 
dengti kitokiomis .įplahįd*-^ 
mj£, Kokioj yrą io^fkito-' 
kios mūsų įplaųkųą? ĮpĮąų-, 
kos laikė mūsų-parengimų 
dienraščio1 naudai: ’piknikų, 
koncertų, vakarienių, pelnas 
nuo dhrbų ir kiek Už garši- 
nimūs bei ęlraugų aukos. Iš 
šių įplaukų pa'sidengįą tas 
nedateklius.- žindimą, būtų 
daug geriau paimti pilną 
nuo skaitytojo mokestį, tai 
yra į metus apie $7.00. Bet 
didelis vargas darbininkus 
spaudžia ir jie negali užsi
mokėti, o mažėjimas skaity
tojų skaičiaus apsunkina ir 
dienraštį.

• Kodėl mažėjimas skaity
tojų dar daugiau apsunkina 
dienraštį ? Dalykas tame, 
kad tie patys darbininkai ir 
prie tų pat mašinų galį bent 
1,000 dienraščių kopijų pa
daryti į dieną daugiau ir 
ant to lėšos pasidaro tik po
pieros, pašto ir juodylo,; gi 
darbininkai atlieka tą dar
bą su tomis pat mašinomis, 
laiku ir prie tų pat namo lė-

tuo pigiau atsieina 
pagadinti atskirą dienraš
čio kopiją iy tas sumąžina 
ant jo gamipijnų Įęšąs, nęą 
nau j ų s,ką.i ^y to jų, prenume
ratos prisideda prie paden
gimo būtinų dienraščio išr 
laidų. Sakysime, jeigu mes 
leisit į diehą lOjOW/kopi- 
jų ar 11,000 kopijiį^^ai tą 
pat jau atliks tie patys dar' kTeipiasTį7isu“s ii"
hmuka!, nes kada atliktas vigag mQgų skait tojus ir 
;?ustatyin9,^rbas, tai. ąt- įskaitytoj kad ada tf
spausdinimo darbas mažai 
daugiau s į užima > laiko, gi 
1,000 skaitytojų prenumera
tos, kad įr p6 $4.50 labai 
daug reiškia. Ir kub mes 
turime daugiau skaitytojų, 
tuo mums atsieina pigiau 
pagaminimas dienraščio.

Jeigu mes dabartinio va
jaus metų galėsįme? gauti 
1,000 naujų skaitytojų,, tai 
mūsų dienraštis galės ir to
liau būti tik $5.00 nietaųis.

Dabar dar yra vienas ap
sunkinimas, kada doleriui 
tapo atimta aukso pagrin
das, tai nuo to laiko dole
rių vertė nupuolė jau iki 64 
centą, vieton 1Q0 centą. 
Kaip tai, juk doįęrįs turėjo 
lOp.ęęntų įr įu^į 100 ęenįų? 
tas tąip, bet ,kieį;; buy(o; ga- 
lįiųą nupirkti piymiąu ųz 64 
.ęenjtįpĄ tai, Jabar j^ ’už tą 
(.re^jfcja. mo’kėtj $1.0(1 kar- 
tąi^jir daugiau. f (yisį žino- 
>tg, jkad viskas labai .br^tngs- 
įa: paistąs, drabužiai ir ki- 
tdį |reikmenys. ’f IVlųms' prįę 

garsiname veltui, taip jau ' dienraščio išlpįdįmo taipgi 
pranešimuose ir( parengi- viskas labąi brangtą: popiė* * —-k. « > » i -L* • H M *. ' *• h ■ . AM.'

“Laisvės” ir “Vilnies” va
jus prasideda su 15-ta diena 
spalių. Kūip vienas, taip- ir 
kitas dienraštis yra nupL 
ginti naū jiems skaityto
jams.” “Laisvės0 įr ..“Vil
nies” kaina ^eniemšy skąity- 
tojams metams.po $5.00* pu
sei—$2.50, Naujiems skai
tytojams piętams kuiną 1 už 
“Laisvę’’ arba “Vilnį” $4.50, 
o pusei metų $2*25.

Kodėl, mes' ųupiginąmę 
rįaujiems skaitytojams,^ o 
reikaląujame daugiau mo
kėti nuo senų? Kaip kurie 
mūsų seni skaitytojai sako: 
“Štai kaip, jeigu eini pirkti 
nuolatos pas tą patį krau- 
tūvninką, tai kaipo senam 
“koštumeriui,” jis parduo
da pigiau. > Gi su “Laisve“ 
yra priešingai; ji nuo senų 
skaitytojų reikalauja po $5, 
o nuo naujų tik po $4.50.” 
Šitokią išvadą daugelis da
ro ir išmetinėja. Bet reikia 
suprasti, kad tarpe krau
tuvininko ir “Laisvės” yra 
griežtas skirtumas. Biznie
rius prekes pardavinėja, sa
vo biznio, pelno reikalais. Gi 
“Laisvė” ir “Vilnis” yra lei
džiamą ne biznio reikalais, 
bet darbininkiškos, revoliu
cinės, komunistinės, ąęšvje- 
tos reikalais. “LaisVe° ir’ 
“Vilnis” yra leidžiama ne 
bizniui, bet tam,! kad gynus 
darbininkų klasės reikalus, 
kad rodžius darbininkams 
kelią prie laimėjimo jų ko
vų, kad organizavus juos ko
vai prieš išnaudotojus. ; -

Nei “Laisvė”, nei “Vil
nis”, kaip ir kiti laikraščiai 
negali pasidengti iš prenu
meratų. Jeigu mes paimsi
me didžiulius ' 'kapitalistų 
laikraščius,; kuriuo’š; ‘parda
vinėja po 2 centus už kopi
ją, tai suprasime, kad ne tik 
už 2 ceptus, bet ir už 5. cen
tus nenupirksi nęiL baltos 
popieros, ant kurios tas laikraš
tis atspausdintas. O atspausdi
nimas ir suredagavimas jį 
padarė brangesniu, negu 
balta popiera. Tai iš kur 
kapitalistai padengįa; neda- 
teklių? Kodėl jie sąvo di
džiausius laikraščius gali 
pardavinėti po 2 centus ? Jie 
padengia iš riebiai, apmoka
mų garsinimų, kuriais < tie 
laikraščiai užpildyti. Garsi
nimai, tai kapitalistų laik
raščių įplaukų,.šaltinis.. . ,

Kalbant,- apje , komunistų 
spaudą, ,apię; ipadėtį mūsų 
dienrąščių, f;'. “Laisvę^’’, ( jr 
“Vilnies”, pereikįą, įrodinės-, 
ti, kad mes. {tų rįębiaį apmq-i 
karĮių garsinimų neturime. 
Kapitalistai jų. mumęį nę- 
duoda, o kitus me&Jf {^egąn 
lime priimti ir dėtimi mųsų 
laikraštį.,. Darbininkų.prga- 
nizacijų susirinkimus j mes

aviacija.

plaučius, ir tokiu būdu Žmo
gus/ įkvėpavęs deguonį, pa
sirodo, nepajėgia jį iškvė
puoti ir užtrokšta.

Be to, stratosferoje vfeš- 
patauja neapsakomai žema 
temperatūra: iki 60-70 laip
snių žemiau nulio (Celsijo). 
Tas taip pat daro beveik ne
galimu žmogaus buvimą 
stratosferoje^

Bet visgi kiekvienais me
tais, pakarto j am, dažnėja 
žmogaus mėginimai ; pasi
kelti į jam nežippmą oro 
dkeano sritį; .Paskutinius 
du labiausia nusisekusius 
bandymus pasikelti į strato
sferą padarė belgų moksli
ninkas profesorius Picard. 
Jam pasisekė 1931 metais 
gegužės 27 d. specialiai 
įrengtame oro rutulyje her
metiniai (taip, kad oras ne
praeina) uždarytoj gondoloj 
pasiekti 15,870 metrų aukš
tumo. Antras Picardo pasi
kėlimas 1932 metais rugpjū
čio 18 d. buvo dar sėkmin
gesnis. Jis pasiekė 16,500 
metrų augštumo. Abu Pic
ardo pasikėlimai suteikė di
džiulės mokslo medžiagos.

Savaime suprantama, kad 
stratosferos ištyrimo ir už
kariavimo interesas kapita- 
listiniuos kraštuos turi toli f

gražu ne “grynai mokslinį” 
charakterį. • Žinoma, kad 
imperialistinio karo metu 
vokiečiai tūrėjo virš galin- 
gą kanuolę,'iš kurios jie ap
šaudė Paryžių 120 klm. at
stume. Šios kanuo'lės (“Ber
ta0) šovinys, pakilęs į stra-

m

Visame pasaulyje eina ko- spaudimas pasidaro taip 
va už greitumą./Stambiau- silpnas, kad žmogaus kūno 
šios mokslo ir technikpįs je- raumens nepajėgia išplėsti 
gos I stengiasi ’ išrišti 5 pi-oble- 
maž viršgreitinip transporto 
žemynu, vandeniu ir1 orm ;' ♦

Į}idžiausios galimybės ko
voje už erdvę, turi, žinoma, 
oro transportas r
Jau dabar-pasiekta didžiu
lio lakiojimd greitumo, vir
šijančio 60b (Anglija) ir net 
700 km. į valandą (Italija).

Tokio greitumo pasirodo 
galima buvo pasiekti nedi
deliais ’ specialiai lenktynia
vimo tipo prlaiviais su virš- 
galingąis , motorais 2-2.5 
tūkst. arklių jėgų.

Vienok šie rekordai netu
rėjo žymios įtakos dabarti
nių transporto orlaivių kelio 
greitumui. Greičiausi iš jų 
turi kelio greitumą neper
viršijantį 250-290 klm. į va
landą.

Orlaivio greitumo didėji
mui ribą stato labai žymus, 
/pac žemutiniuose atmosfe
ros sluoksniuose oro pasi
priešinimas. Apskaičiavimai1 
parodo, kad padidinant lėki
mo greitį du kart oro pasi
priešinimas padidėja ketu
ris kart, ir jo nugalėjimui 
reikalingas • motoras 16 
kart stipresnis. Atatinka
mai gi didinanti greitį ketu
ris kąrt, oro pasipriešinimas 
užauga X6 kart, o motoras 
reikalingas , 64. kart galin
gesnis, Bet oro pasiprieši
nimas ’ypatingai didelis, 
kaijS meš Jau ša'kėme, tiktai 
žemutiniuose, tirštesniuose 
atmosferos s 1 u o k s niuose, 
taip vadinamoj troposferoj.

(Priimta atmosferą dalin- tosfer^ 30/5 “m augštu-

15 klm. aukštumoje oro 

tyvį organizatorių dienraš- 
t^^Javę.”

D. M. šoloinskas, , 
(Narys Direktbriato).

muš* Darbininkų garsini-, ra, juody jas,'elektros jėga, 
mai irgi yra mažai apmoka- mašinų dalys, kurias reikia 
mi, nes mūsū orgąnizacijos pirkti, kad pakeitus nuside- 
biednos. Abemi kiekvienas; vėjusiąs naudomis ir per- 
“Laisvės” metinis skaityto- siuntimas -r paštas. Dabar 
jas į metus mūsų išleis tu vei. meę už vislią turime mokėti 
atsieina apie $7.00, tai yrą/daugiau.. O tuom pat kąr* 
popiera, juodylas, Rištas,, tu visi žinome, kad meš pre*- 
besidėvinčios mašinpft,. ran^ numerates gauname tas pa- 
da hamo, darbininkai ir kL čias,.tei. yra $5.00 už metus,

šių metų vajų kuo geriau
sią, kad kuo daugiau gavus 
naujų skaitytojų, kad Visi 
mūsų seni skaitytojai pasi- 
mųkėtų savo prenumeratas 
ir’mestųsi į darbą už gavi
mą naujų skaitytojų. Kiek
vienas naujas skaitytojas, 
tai nūujas kovotojas už dar
bininkų klasės pasiliuosavi- 
mą. kiekvienas gautas nau
jas skaitytojas, sumažina tą 
nedateklių, kuris pasidaro 
per metus išleidžiant dien
raštį ir jį išsiuntinėjant. Ir 
todėl visi ir visos dirbkime 
pakėlimui. mūsų skaitytojų 
skaičiaus. Eikime į. lietu
viais apgyvfentus namus ir 
užrašykime jiems “Laisvę”. 
Jeigu kas hegali užsirašyti 
ant metų,' užrašykime ant 
pusėsi3ąrba nprs ant, trijų, 
mėnesių laiko, m Jeigu , kam 
yra kokių neaiškumųf arba 
reikalingi koki patarimai-— 
kreipkitės į “Laisvės”, admi
nistraciją it jums bus su
teikti.- v. . 'X

“Laisvė0 yrą ne keno ki- 
to, bet revoliuciniai nusista
čiusių darbininkų. •‘Lais
vę” leidžia ne, koki privati
niai žmones, bet tūkstan
čiai darbininkų ir darbinin
kių. “Laisvė” yra pravedė- 
ja revoliucinės Komunistų 
Internacionalo linijos tarpe 
lietuvių darbininkų masių 
ir todėl visi ir . visos platin- 
kihie savo masinį ir kolete

ti paprastai į dvi dalis: že
mutinė 10-12 klm. nuo že
mės paviršiaus vadinasi 
troposfera, viršutinė—stra
tosfera.)

Stratosferoje gi oras re; 
tesnis, jo pasipriešinimai 
žymiai mažesnis. Be to stra
tosferoje nėra debesų, nėra 
žinoma ir audrų, nėra lie
taus, nėra sniego, viso to 
kuo taip turtingi žemutiniai 
oro sluoksniai—troposfera.. . . I '

Retas stratosferos oras, 
mažas jo pasipriešinimas 
leidžia nepadidinus motorų 
galingumo pasiekti didžiulio 
greitumo 1,000-1,500 ir net 
,2,000 klm. į valandą. Štai 
del ko didžiulių greitumų 
užkariavimo, problema su
rišta su stratosferos išstudi
javimu ir užkariavimu.z ’

Bandymai pakilti į strato
sferą prasidėjo senai, nežiū
rint i to, kad pasikėlimas į

mon ir sutikęs labai silpną 
oro pasipriešinimą, išvystė 
nepaprastą greitumą ir pa
siekė didelio tolumo.*

Imperialistinių plėšrūnų 
generaliniai štabai svajoja 
apie sukūrimą tokios super- 
artilerijos (virš artilerijos), 
lygiai kaip ir apie sudary
mą lėktuvų ir orlaivių, suge
bančių skristi keleto dešim
čių kilometrų aukštumoje su 
1,500-2,000 klm. į valandą 
greitumu, nešdami ant sa
vęs mirties ir naikinimo gin
klus. Nestebėtina del to, 
kad dauguma darbų strato
sferos išstudijavimo ir už
kariavimo srityje kapitalis- 
tiniuos kraštuos atliekami 
slaptai karo žinybose.

SSSR nesiekia jokių už
grobimų, tikslų. Pas mus 
stratosferos išstudijavimas • • 
ir užkariavimas turi didžiu-" 
lės liaudies ūkio reikšmės.

Neaprėpiami Sovietų Są- •'
aukštai gulinčius. atmosfe- jungos plotai, nauji fabri- 
ros sluoksnius surištas su 
didžiuliais sunkumais ir ne 
kartą pasibaigė drąšrų lakū
nų mirtimi.

Aukštumoje, virš, 10-12 
klm; onas taip retas, kad 
žmogus kvėpuoti juom ne
gali, jame per mažai deguo- 
niės* Dirbtinas kvėpavimas 
su pagelba deguonies baliū- 
nų, galimas tiktai iki tam

kai ir dirbtuvės, kurie atsL - 
randa įvairiuose krašto 
kampuose pergalingo pir* 
mojo penkmečio užbaigimo 
rezultate, nauji kultūriniai 
centrai reikalauja tobulės-, 
nių ^susisiekimo ir ryšių 
priemonių. Mes turime ne 
tiktai atydžiai sekti kapita
listinių kraštų pasiekimus 
stratosferos užkariavimo

tikrų aukštumo ribų, nes 12- srityje, bet ir savistoviai už
kariauti pasikėlimų į strato
sferą techniką, statant sau 
uždavinį pastatyti savo virš- 
greitumo stratosferinį lai

(Tąsa 5 pusi.)
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Priekalas” Jau Atėjo

nas

-Tiėsa/ nevisi draugai 
'Vienok dalykai,’ kurie y'ra 

aptarta ir bus1 vykinama 'gy^'e-

yvenime rakė.
Sklr

Jame telpa

Miestas Eina prie Bankruto

valdžios NRA? Kur ta. pirki 
mo jėga? Ji mažėja, o he di

Judžiai- T eatrūsKomedija 
Apžvalga.

Nerėikės, tad badmiriauti, 
čia rudyti murps be vilties; 
Nereiks, storpilviams vergauti 
Nei p^rgreit su svietu skirtis.
Valdyhm tad pasaulį, patys, 
Dykaduonius f dirbt priversim; v 
Tik stokime petys į petį, 
Tai savo skurdą pabaigsim!

‘Miškų Darbininkas

Už tai pereitos vasaros Trinity Parko 
Įvykiai bus įrašyti į klasių kovos istoriją. 
TT štai, dabar lietuvių darbininkų būrelis 
kalbasi ir prisimena pereitos vasaros sce- 

kurios įvyko Trinity Parke,
Tarp visų, matosi populiariškiausias par

ako dalyvis, Kafolis, apie kurį, apstoję vyrų 
pulkelis, klausosi jo anegdotų. Čia Karo
lis per vasarą yra pasakęs šimtus įvairaus 
turinio anegdotų ir visokių būtų ir nebūtų 
nuotikių. Bet šį sykį draugas Karolis ne
pasakojo per jo visą amžių surinktas*aneg-

, .Sovietų Sąjungas socialistinė kūryba “Prie
kale” geriau nušviečiama, negu bile kuriame 
lietuvių laikrdštyje. O kas riežingeidauja apie 
naują socializmo augifn’ą, ndują kultūrą? Tik 
tas, kuris nenori gyventi. į ' . ■

Rytiečiai Rengiasi Atsakyti Vakaram 
Su Šimtu Nauju Jaunuoliu IDS 

Vajuje Šią Savaitę!

Brolis; į 
strąipsnįai: 
Vėliavietis; ‘

Jurata

iBERLYN. — Mieste Ober- 
hausene Hitlerio policija su
areštavo šimtą darbininkų 
ir kaltina juos priklausyme 
prie nelegales Komunistų 
Partijos.

; “Pavąsario sėja
“Apie tėvą
• žvino

metai”—5

Priekale” yra gerų ir mokslinių 
i. “Priekalas” nėtą tik • Sovietų 

UiktraŠtis. 'SaVo*' turiniu

Sovietų Sąjungos draugų- leidžiamas žur
nalas, “Priekalas”, ’jau atėjo, šitas numeris 
(7) gerokai suvėluotas. Bet veikiausia jisai 
suvėluotas ne be reikalo. Sovietų Sąjunga šiais 
metais turėjo didelį derlių. Veikiausia visi 
draugai prie suėmimo to derliaus turėjo kuopi 
nors prisidėti. Tad del to kai kurie ir litera- 
tiniai jų darbai turėjo biskblį palaukti.-

Pastarasis “Priekalo’ ’ numeris yra gana 
turtingas. Gana apščiai jame yra trumpo fpr- 
mato vaizdelių—aprašymėlių iš Sovietų gy
venimo. Apščiai yra ir kritikos, peržvalgos 
literatūros ir bėgamųjų reikalų. Galime sumi-

Darbininkai Dabar jau 
Pamato

dotus, o girdėto*, apie Sovietų Sąjungą, 
prakalbos turinį. Apie kolektyvus, fabri
kus ir. kit ką, sako, kad Sovietai greitu 
laikų, pralenks , Amerikos1 fabrikų gamybįj''

(Nežiūrint-, . ką Ęarolis nekalbėtų—-rimtai; I 
ar juokingai, visuomet jo kalbos klausyto
jai juokėsi, Taip jau, mat, žmogus įgau- ; 
na komiko tipą ir tada visi tokių jįpersis-

jųdis. • Jiidis vaizduoja Vokietijos vienos mer
ginos gyvenimą. Ta mergina, palaidojus savo 
mylimiausią asmenį (mylimąjį),- iš > kaimo 
važiuoja į Berlyną ląimės jieškoti, Čia jinai 
gauna darbą knygų krautvėlėj, kurią užlaiko 
pikto ir;siauro charakterio sene—moteriškė.

Mergipa susitinka su skulptorium ir jiedu 
įsimyli. Mergina eina Slaptai (nuo savo darb
davės) “pozyti” skulptoriui. Bet čia įsimaišo 
“augštas” karinihkas, kuris veik prievarta 
priverčia skulptorių “pasitraukti nuo mergi
nos” ir jam ją pavesti. Pastarasis žada mer
ginai turtus ir namus. Taip ir įvyksta.

Bet mergina nemyli seną karininką ir pas- 
kiaus jį pameta. Grįžta į miestą ir pradeda 
užsiimdlnėti paleistuvavimu—palieka vieša 
mergina, čia ją vėl susitinka artistas, parsi
veda pas save, parodo jai tą skulptūrą ir kal
bina apsivesti. Tačiaus mergina jau siūlosi 
apsivesti tik »vienai nakčiai. J'

Jinai sudaužo savo jaunystės gražumo skulp
tūrą j ir krinta ant žemės. Vadinasi, jau bai
gia savo■ gyvenimą. Tačiaus skulptorius ją 
prikelia. Jisai parodo jai savo meilę ir po 
visų tų pergyvenimų.

Šitas judis nėra revoliucinis. Mes negalime 
sakyti, kad jame nėra klaidingų išvadų. Vie
nok jame yra ir šiokia tokia pamoka. Pasklei
džiama šiek tiek tiesos, kad apsivedimai tik 
del pinigų^-rnėrą laimingi. O ypač: Amerikoj, 
tai, apsivedimai yra labai dažnai pasipinigavi
mo tikslais—tam tikras raketierizipas.

j Pereitą šeštadienį laikyta Meno Sąjungos 
Centro Biuro pbšėdiš 
dalyvavo posėdyj'.1

' labai ‘ greiti
i niman.'!

/ Svarbiausias, dąlykas> • tai ^yeikalų leidimas. 
Su daipo^ą • ne tąip .blog^jyp; Pasirodo, kad 
draugė j^alipaitė pasirūpino ir jau turime ke

rną-
ma- mgų nėra 

pintas popierinės penkinės ar
ba dešimkės numeris, kampų;-, 
tis. O jei būna, tai būna ne
geras pinigas.

Be to, policija susekė, kad 
dabartiniu laiku yra paskleis
ta Baltimorėje daug falšyvų 
penkinių. Sakoma, kad jos 
taip gerai padarytos, jog labai 
sunku atskirti nuo gerų pen
kinių.

Tai išdavas kapitalistinės 
sistemos. Amerika yra žuli- 
kysčių šalis. Kiekvienas Šios 
sistemos palaikytojas prisidės 
da prie palaikymo tokių Žulį- 
kų sistemos.

Žinių Rinkėjas.

‘Prie 
smar

50 nuoš
40 nuoš.

'V/’AKARO prieblandai apglobus Trinity 
* Parką, vos buvo galima matyti beslan- 

kiojant keletas spalvuotų būtybių.
Vėsaus rudenio vėjo glamonėjami par

ko lankytojai skubinosi kiekvienas į savo 
lindynę. Bet vienam parko gale buvo 
tyti nemažas būrys žmonių, kuriuos, 
tomai, nebaugino vėsus rudenio vakaras.

Prisiartinus pasirddė, kad tai yra 
tuviai. Vieni susėdę, kiti sustoję—šnekučiuo
jasi. Gaila apleisti parkas, nes kiekvienam aiš
ku, kad gal jau šį metą paskutinį kartą 

Susirenka. Atšalus orui reikės lysti į stubas 
arba praleisti laiką svetainėse.

t Veik kiekvienas iš jų pėr visą vasarą 
buvo nuolatinis parko lankytojas. Prisime- 

"na, kiek čia buvo susirinkimų, demonstra
cijų. Policijos būriai. - Motorcikliai 
tieji kazokai irgi ne reti buvo parko da
lyviai, kurie ne sykį daužė susirinkusių dar
bininkų galvas. Nekurie iš lietuvių Trinity 
Parke yra ragavę policijos buožės ir sėdė
ję už geležinių grotų tik už tai, kad kovojo

dos, kad kiekvienai merginai yra proga ište
kėti už miliohieriaūs.- Jame neva ? rodoma 
“tikrosios meilės” simbolis, žinoma1, rodoma 
vietomis labai perdėtai, nenaatubaliai. Vienok 
judis skįrtingesnįs nuo, kitų.j i ! . , ; ,

. Reporteris.

Paskutiniu laiku ‘Priekalo” platinimas Ame
rikoj Vėl sumažėjo. Tai labai blogas reiškinys 
Pasirodo, kad mūsų draugai-platihtojai 
kalo’ ’—apsileido, sutingo.

Draugai, mes tai turime atitaisyti, 
kalo” platinimą reikia padidinti labai 
kiai. Ypatingai dabar, kuomet jau oras at
vėso, kuomet prasideda prakalbos ir mitingai, 
vaidinimai ir koncertai. Reikia tuos parengi
mus išnaudoti “Priekalo” platinimui.

Geriausia , ir labai prieinama “Priekalą” pla
tinti, tai prenumeratų formoj. Amerikoj “Prie
kalas”- kainuoja tik $1.50 metams. Tai gana 
maža kaina. Prenumeratas galima siųsti per 
“Laisvę” arba Meno Sąjungos centrą.

Leiskimės, draugai, darban. Išrinkite ko
misijas arba draugus platinimui ir rinkimui 
“Priekalo” prenumeratų. Meno Sąjungos drau
gai turi rūpintis šiuo darbu.

V. Bovinas.

nėti kai kurijuofe straipsnius
“Svarbi pkmdka”—-^pie^rab^b Valaičio; “klei
vus žtngspįusP. Tip žingsniai buvo iiį amęri 
kįečiams 'prisiųsti. EilAo- u
laiptai”—d. V. žalionio 
S. žuk^io; vaizdeliai: Į 
“Tamsūs dalykai”- 
“Kūryfoinio augimo
“Naujoji moteris Sovietų literatūroj
Juraitė; paskirus seka sęcialistinė Sovietų 
Sąjungos kūryba; straipsniai iš “kapitalo ša
lių”; ’Kapsuko* apie Am’erikos renegatus; “Lai
škas iš Amerikos”—R. Mizaros; “Iš kovos lai
kų del Sovietų -valdžios Vilniuje”—J. Prans- 
kųnas; “pibliografija”-7-TB. Prapskaųs ir. p, 
Užkalnio., (

Abelnai, “i 
pasiskaitymų 
Sąjungos!dradgų 
“Priekalas” nušviečia Lietuvos gyvenimą—po 
li.tiką, literatūrą i ir duoda: iš gyvenimo, vaiz.

Vakarinių valstijų draugai atkartotinai šaukia 
ir šaukia rytus į lenktynes LDS Jaunuolių vajuj. 
Mūsų suaugusieji draugai ir jaunuoliai neįvertina 
tinkamai gavimo naujų jaunuolių į - L.D.S.

Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Kdmitetas vakar 
išsiuntinėjo daugelį laiškų; raginant rytiečius, kad 
per ateinančią savaitę tris vakarus pašvęstų gavi
mui naujų jaunuolių prie L.D.S. Netik kad išsiun
tinėjo laiškus, bet per šią visą savaitę siuntinės 
kas dieną kuopofns žinias, kaip L.D.S. jaunuolių 
vajus stovi, kiek naujų narių prisiųsta.

Draugai ir draugės suaugusieji! Jūs turite at
eiti pagęlbon jaunuolių kuopoms tą vajų pravest 
gyvęnimaįi. Mes negalime apsileisti, kad Chicaga 
pralenktų mus gavime narių šiiame vajuje. Kur 
tik yra jaunuolių kuopos, tuojaus * susisiekite su 
nariais ir valdybomis ir išdirbkite planą del atei-1 
nančios Šalvąitės. Visi draugai, kas tik gali, turi 

’ pavesti tris dienas tani’1 ’ darbui pėr šią savaitę. 
Mėsj.tada galėsime gauti apie šimtą naujų narių?

Yda daug draugų, kurie patys p'Hguli prie LDS, 
o Jų1 Vaikai, sūnus ir dukterys, nieko bendro iki 
šiol1 rieturi su mūsų organizacija.1 ! Tie "draugai 
ypatingai turi savo vaikus prirašyti: Veiklesni na
riai, urniiiiihkai, turi Aplankyti tuos draugus su 
LDS aplikacijomis. Parodykime, kad rytiečiai ga
li per Vieną savaitę gauti daugiaus naujų jaunų 
narių į LDS, negu Chicaga per visą vajų.

Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas atsi
šaukia į jus, ir kviečia širdingai prie darbo. Tu
rime šių savaitę pastatyti LDS Jaunuolių Vajų 
pirmoj vietoj.’ Vajus baigiasi su 15 d. spalių. Iš
sijudinkime’ draugai ir draugės!

( Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komitetas
J. Urmonas, Sekr.

žiema lately ir< vėl praeis, sulauksim va- 
saros.f Oras; sušils’. Vėl bus parkuose''mi
tingai. Ir štai, dabai* stovi įiribš ihbs svar
bi užduotis, kad galutinai laimėti kovą už 
susirinkimų ir žodžio laisvę.

Draugas Karoli, prisirengk prie, rimtes
nių pasakojimų kitai vasarai. Lauksime. 
Ir kovosime, kad visi lygią teisę turėtum 
parkuose kalbėti, nežiūrint kas esi: “rau
donas, juodas ar baltas.”

Parko Dalyvis.

Baltimorės miestas eina prie 
bankruto. Šiais metais mies
to įeigų sumažėjo net ant $1, 
800,000. Taip praneša įeigų 
biuras.

Kaip tas atsilieps į dubinin
kus? Pirmiausia, tai miesto 
ponai kraus tuos nėdatekliUs 
ant namų savininkų. Čia 
daugiausia nukentės mažų na
mų savininkėliai, kurie yra 
darbininkai, nes ant jų name
lių dės taksus. Paskiaus turės 
hukentėti ir darbininkai, ku
rie neturi namų, bet randavo- 
ja. Juk kuomet miestas di
dins ant namų savininkų tak
sus, tai namų savininkai tūrės 
kelti rehdas.

Pereitais metais miestas at
ėmė 30,000 namų už negalėji
mą taksus užsimokėti. Na, o 
šiais metais, kuomet bus pa
kelti taksai, tai dar ' daugiau | 
namų savininkų bus išvaryti 
iŠ nihtių.

Visi darbininkai ir namų sa
vininkėliai turi bendrai kovoti 
prieš darbininkų namų taksa- 
vimą ir rendų kėlimą.

Viskas jau Pabrango
Baltimorės mieste jau visas 

gyvenimas pabrango, Skelbia
ma laikraščiuose, kad šilkas 
pabrango 100 nuoš., oda pa
brango daugiau kaip 100 nuo
šimčių, panČiakos 
rakandai

žodžiu sakant, visi gyveni
mo reikmenys pakilo ir dar 
vis kyla. , Didelės krautuvės 
(taip vadinami departmenti- 
niai štorai) skelbia, kad žmo
nės pirktų dabar, nes kitą mė
nesį, girdi, dar j>us biangiau.

Naro kiek darbininkų algos 
pakilo ? Kur ta Roosevelto

Dabar rodoma veikalas “Bowery”, šitas ju
dis vaizduoja ne dabartinį Boweres gyvenimą, 
bet gyvenimą pabaigos pereito šimtmečio.

Veikale nėra idėjų, kurios vestų prie susi
pratimo, prie panaikinimo tų blogybių, kurios 
veikale vaizduojama. Tačiaus šiame judyje 
matai Amerikos gyvenimo dugną. Muštynės, 
girtuokliavimas, apgavystės, žulikavimas, pros
titucija judyje aiškiąi matoma. Labiausia; 
tai, sena smuklės'forma,; su jų kabaretais ir 
dideliais alaus “skūneriais” vaizduojama, kur 
atliekamai daugybė kriminalysčių. ‘ 1 1

žulikavimas ir jų suokalbiai: perstatomi lig 
ir satyrinėj formoj. jBet tai rodoma tiktai 
kaipo praeitis.' O Amerikos 
tieridi ir visokį‘žulikai veikia ir dabar 
tumas, yra tik, tame, kdd 'jie dabar ’daugiau 
profesionališki.f ; • r ( ; • i ; i: \ j [ ■ j j

< “Song '’of Šongs^' '
.. • J 1- . i■. r.'j --.r j ; >,:

Meskim retežius į šalį— 
Sekim švyturį šviesos; 
Išvalykim savo šalį, 
Reikalaukim sau tiesos.
Ar dar skurst nenusibodo, 
Nešt vergijos sunkų jungą?
Juk ateitis laimę rodo, 
Visi kovon tad susijungę!
Tik darykim smarkų šuolį, 
Nes jau laikas yr pribrendęs 
Kovon, greičiau gi varguoli, 
Nebūk bailys—apsileidęs!
Tiktai visi mes, kaip vienas, 
Laimę sau išsikovosim—r 
Griūsi tvirtovės, sulūš plienas, 
Kai kartu visi mes stosim.

Keletas mėnesių atgal malf" 
teko pasikalbėti su kai kuriais ‘ 
darbininkais apie bankų baiį-_ 
krutavimą. Aš sakiau, kad 
darbininkų pinigai bankuose 
žus. Tuomet tie darbininkai* 
sakė, kad aš “nežinau ką kai-* 
bu.” Jie sakė, Rooseveftb ban-C 
kų uždarinėjimas, tai yra ge
ras dalykas pinigų apsaugoji- 

Jisai, girdi, žiūri, kad 
mažųjų depozitorių pinigai ne
žūtų.

Aš atsakiau tiems darbinin
kams: Palauksime kelis mėne
sius ir tuomet pamatysime.;

Praėjus keliems mėnesiam^- 
susitinku, tuos, darbininkus, su,. 
kuriais reikėjo ginčytis del ban . 
kų. Jiems parodau iŠ kapitą?. 
listinio laikraščio, “The Sun,’’ 
iškarpą, kurioje rašo apie rtiū-" 
sų ginčijamus dalykus. Bet 

'jau nereikėjo faktų rodymo^- 
Daug tų darbininkų patys pa
sakė, kad aš sakiau tiesą.

Dabar iš 19 bankų Trust 
Kompanijos, pasiliko tik tryą 
daryti biznį. Ir daug kitų 
bankų užsidarė. Minėti Trust 
Kompanijos bankai atidavė tik 
tiems depozitoriams. kurie tu
rėjo mažiaus 10 dol. banke.. 
Tai reiškia, kad veik visiems 
pinigus sulaikė, nes tie darbir 
ninkai, kurie tik 10 dol. gali 
padėti, retai deda į banką.

Visiems kitiems atidavė tik" 
po 10 nuoš. Sako, kad jie ati
duos 1938 metais. Taip sako-> 
ma paliudijime.

Jungtinių Valstijų iždinė 
praneša, kad su pabaiga pere 
eito mėnesio dar buvo užda
ryta 878 nacionaliai bankai." 
Juose padėta pih. yra $108, 
000,000. Apart to, dar yra ’ 
1,835 taip vadinamų “state”1 
bankų uždaryta. Juose guli $1, 
117,000,000 žtnonių pinigų.

Priviso Jvairių Žulikų
Pastaruoju laiku, kuoįnėt 

darbai neina, o kapitalistinė 
sistema neduoda naudingo dar
bo, tai žulikai patys savaimi 
atsifanda.

Paskutiniu laiku girdisi vei-" 
kimas sekamų žulikų. Jie vėi- 
kia po du. Vienas eina kur ' 
nors taku ir pameta tam tikrą 
piniginę. Ta piniginė būna 
taip sutaisyta, kad iš jos kyšo 
galas penkinės arba dešimti
nės. Dažniausia būna, tai tik 
kampukas bumaškos, o jei bū
na čiela, tai falšyva, negera*. 
Kuomet tas žulikas “pameta*’, 
tokią piniginę, tai antras jo 
draugas vaktuoja, kas ją pa
ims. Kuomet piniginę painia 
kas nors, tai šitas žulikas eina" 
prie ašmenio ir sakosi, kad 
jisai matęs, kuomet anas radb 
piniginę. Ir pasiūlo, kad anąp,; 
dalytųsi pusiau. Tuomet anasi 
duoda šiam žulikul pusę rastlį 
pinigų savais pinigais. Pai
kiaus pasižiūri, kad rastų pi- 

yra tik prili-

Jau laikas mhn atbusti 
f I

Ir rimtai pamąstyti, 
Mieguistas savo akis 
Jau plačiai atidaryti, 
Kas daros šioj šalyj, 
Kur pabaiga mūs vargų, 
Kaip greit ištrūksime 
IŠ šių nelaisvės nagų ?
Buvau yeik iki šiolei 
Kokioj tai tamsumoj; 
Klaidino mane šešėliai 
Kokioj* tai blūdumoj.
Bet pažadino garsai: 1 
Ei! kelkis, nemiegok!
Tai komunistų balsai 
Ragina: į eiles stok !
Matau, šviečiasi padangė 
Ten toli toli rytuos.
Imuos ir aš už darbo, 
Būdamas čion vakaruos. 
Tai balsai mane kelia 
Komunos mūsų garsios 
Kovoti už savo teises 
Prieš kančias vergijos.
Matau, kyla proletarai, 
Tarsi į jūros bangas 
Ruošias kovon stipriai, 
Prieš baisias skriaudas. 
Tik ve aš iki šiolei 
Bludinėjau tamsumoj, 
Nuo mūs narsių kovotojų 
Atsilikęs kur kas tolumoj.
Bet štai žengiu pirmyn, 
Rods, greitu žingsniu; 
Manau draugus pasivyti 
Ir daugiau nesuklysti.
Ponai prikankino mane, 
Baugina kalėjimu baisiu, 
Bet vienok aš prieš juos 
Stoju kpvoiojum drąsiu.
Nuo šios dienas.ž^ęųjįu 
Prie laisvės šviesos;
Niekas manęs nesulaikys 
Nuo kovos griežtos.
Aš kovosiu prieš ponus, 
Prieš visus dykaduonius, 
O taipgi ir prieš tuos, 
Kurie užtaria už juos.
Galinga, stipri ranka 
Iškels vėliavą raudoną, 
Gims revoliucijos banga 
Vieną gražią dieną. 
Jau laiks prisirengti, 
Kad patikt tąjį ženklą; 
Reikia tuoj subrusti, 
Jau laikas man atbusti.

J. J. Butkus.
9-15-33, Detroit.

i lętą naujų dainų. Jos jau yra (np|s dar ne 
iVįisos) ‘ spaūdojl.
‘ ! Su veikąlėliaįs padaryta tarimas, kuris iš- 
'riš tą klausimą. Nutarta pakviesti draugas iš 
“Laisvės” redakcijos veikalų sutvarkymui— 
suredagavimui ir peržiūrėjimui.

šitas darbas jau pradedamas tvarkyti su 
šiuo šeštadieniu. Jį atliks draugas Mizara, 
kuris tam darbui yra kompetentiškas.

Posėdyje nutarta pasiųsti Sovietų Sąjungos 
lietuviams darbininkams mpsų išleistų dainų 
ir veikalėlių. ' ’ ' i ' ‘ ■

Sekretoriaus darbą su šiuo susįripkimu pa
ima d. V. Bovipas. Draugas Nalivaika da
bartiniu laiku neturi ganėtinai laiko eiti pa
reigas Meno Sąjungos Centro sekretoriaus.

Tad, draugai, visais Meno Sąjungos reika
lais kreipkitės V. Bovino adresu, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. *-

.i ! I 1 ’ ' !
Meno Sąjungos choraį šiais metais yra už- 

< vilkę duokles į Centrą. Draugai, turite pa- 
•' sirpinti; kad duoklės būtų sdmokėtos. Penki

nė ,į metus-—tai neita 'daug. Meno Sąjunga 
dažnai leidžia dainas, veikalėlius, kurie pa
daro išlaidas, babartiniu laiku išleis keletą 
veikalų. Tie leidiniai greitu laiku ištuštys mū
sų iždą. Be to; mes turime rūpintis, kad atei
tyje galėtume išleisti kent kokį ir muzikališką 
veikalą, šiam darbui reikia išlaidų.

V. Bovipąs, Meno Sąjungos Sekretorius.



11 Ketvirtas Puslapis
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ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
Rašo P. š.

(Tąsa)

Po kiek laiko mūsų šauliai gauna pra
nešimą, kad pribūtų Aukštadvarin pasi
imti prezidento Smetonos dovaną už pa
klusnumą—medalių. Vienas kitas nuvyko 
atsiimt savo “otličką.” Mano sau, visgi 
turėsime atmintį. Bet pirm negu jiem 
padavė medalių, pasakė, kad padengimui 
medalio padirbimo ir prisiuntimo lėšų 
kiekvienas turi užsimokėt 5 -litus. .. Gi 
penki litai tuo laiku čia labai sunku už
dirbt. Pasiaiškino nabagai, kad ’neatsine
šę pinigų; ateis- kitu kartu atsiimt. Gi iš
loję laukan ne’vienas išsitarė: “Tegul jį 
‘Velniais.. Mokėsiu aš penkis litus už kokio 
•ŽVino kavalkėlį?!” Iš dvylikos Užuguosčio 
šaulių tik vienas mokytojas išsipirko Sme
tonos dovaną.

Jaunalietuviai
• *

" Jaunalietuvių organizacija nelabai skait
linga. Tai yra grynai smetoninės politi
kos rėmėjai. Jie laisviausiai gali organi
zuotis ir veikt. Smetonos laikraštis, kaip 
jį ten daugelis vadina* “Liet. Aidas” už 
Jaunalietuvius veda smarkią agitaciją. Bet 
visgi nekaip jie bujoja. Mažesniuose mies
teliuose nesusiorganizuoja, ypač Trakų 
apskrityj. Kai kur, kaip teko patėmyt 
laikraščiuose, jaunalietuviai puola šaulių 
Sąjungos narius, kad jie nėra tikrais pa
triotais ir tt.
y' Be to, po visą Lietuvą organizuojama 
taip vadinama Jaunųjų Ūkininkų Sąjunga. 
Jos tikslas būk tai pakelt augščiau ūkį, iš
mokini jaunus ūkininkaičius bei ūkinin
kaites pavyzdingiau ūkį vest ir tt.

buvo “žolines” šventė. Išplaukė trimis lai
veliais. Jie buvo kunigu suorganizuoti iš 
plačios Kauno apielmkės. Iš Veliuonos lai
vai turėjo išplaukt atgal Kaunan 6 vai. 
vakare. Pakeliuj laivai dar keliose vietose 
sustojo, kur nauji būreliai pavasarininkų 
sulipo į laivus, . Laivai nedideli, • tai buvo 
pilni ekskursantų. i ■.

Atėjus paskirtam laikui grįžt atg&l, pa
vasarininkų tik kėli desėtkai šūsirinko'. 
Kiti išsiskirstė, vieni poromis po krūmas 
jieškot “istoriškų vietų,” kiti į aludes su
ėjo. Garlaivio “Lietuvos’’ LomanduotojaS. 
pareiškė, kad jam įsakyta laikytis • punk- 
JuališkuHĮO,-—jis' išvažiuoja.1 Į’jį sulipo ma
žas būrelis pavasarininkų. Laivas išplau
kė. Gi visi, pavasarininkai susirinko va
landa vėliai! paskirto laiko. Šulipo Irisi į 
du likusius laivus;: laivai persipildė. Ka
pitonai atsisako plaukt, liepia daliai iš
lipt, nes, girdi, visi prigersime Nemune. 
Bet kurie gi čia pasiliks? Kyla dideli gin
čai, barniai:^vieni kitus varo iš laivo, bet 
niekas nelipa; laivai irgi nesijudina. Rei
kėjo policijoj šauktis, kad palaikyt ramybę.

Nežinia, kuomi tas būtų užsibaigę, jei 
nebūtų pranešta, kad pašauktas netoli bu
vęs kokis tai laivas, kuris paims perviršį 
žmonių ir nuveš Kaunan. Apie trys šim
tai nusikraustė nuo laivų ir laukia. Minė
tas laivas pribuvo tik 11 vai. naktį. O Kau
ną pasiekė 10 vai. ryto sekančią dieną.
» Pasitaikė man būt laivų prieplaukoj, 
kuomet šitie sugrįžo. Baisiai supykę, kei
kiasi, koliojasi, patys nežino, ką kaltint. 
Mat, nekurie veik visą parą išbuvo neval
gę. Tai taip užsibaigė ši maldininkų eks-

’-Vii-

—vėliavą kovingo revoliuci-
Prieškari-

, Pavasarininkai
,7'Pavasarininkai tai kunigų suorganizuo
ta ir valdoma jaunimo organizacija. Nors 
lunigai dr jų, pakalikai, davatkiški-inteli
gentai, deda dideles pastangas visur orga
nizuot pavasarininkų kuopas, vienok jiem 
Nekaip vyksta. Žiūrėk/ atvažiuos iš kur 
įtokis davatkinas Trakų apskrities' kurin

Arba vėl Skuodo apielinkės pavasarinin
kai surengė ekskursiją. į kokios tai “par-v 
ūnkulės” atlaidus Kretingon. Grįžtapįt, 
maldininkai su dviem vadais kunigais ban
dė apgaut gelžkelio,valdybą:, parvažiuot be 
bilietų. Bet Skuodo stotyj buvo sulaikyta 
apie 90 maldininkų ir du kunigai, Važiuo
janti be bilietų. Nekurie iš jų neturėjo

Čhinijos revoliucijos. Priešfa-j 
šistinė kampanija dar. labai 
sįlpnaK be jokios Energijos.:

Tūlose šalyse Komunistų Par
tijose dar yra perdaug įsitikė- 
jimo į provincionalizmą, kitose 
gi tautinis apsirubežiavimas.

Prieškarinis kongresas pada
rė žingsnį pirmyn viso pasaulio 
komunistiniam judėjime linkui 
panaikinimo praeities trūkumų 
ir išbandymo Savo' spėkų nuo
latinėse tarptautinėse denion- 
*stfacijose. ' Po prieškariniam 
kongresui milionai > ‘darbininkų 
augštai iškels' kovos- Vėliavą, 'kū
ną Vokietijos darbininkai augš
tai iškėlė Pirmą Gegužės r 1929 
m
nio' tarptautiškumo.1 
his’kongresas i yra tęsinys Pip- 
moš GėgužėS’ 1929 metų. ’ ; ■

Mes neatsiskįrsime ir riuo kitu , ' i |. • : ' F ■ . I *
darbininkų kovų, kurias darbi
ninkų klasė vedė ir veda įvai
riose šalyse. Tos kovos taps 
dalimi prisirengimui prie di
desnių kovų prieš karą.

Prisirengimui prie demons
tracijų neužtenka išleisti pluoš
tą lapelių, rezoliucijų ir in- 
strukcijinių laiškų, bet suorga
nizuoti darbininkų klasę prieš 
imperialistinį karą.

Demonstracijos išvysto ener
giją, nukrato skepticizmą ir ne- 
dakainavimą spėkų proletarinė
se eilėse.,

Prieškarinis darbas turi būti 
praplėstas armijoj iki augščiau- 
sio laipsnio. Kūris darbininkas 
kiek nors mąsto apie revoliuci
ją, negali atsisakyti nuTF’-prieš- 
militarinės agitacijos ir propa
gandos, nepaisant, kaip bran
giai tas kainuotų.

Mes turime permatyti, kad 
buržuazija darys viską, kad pa
kenkti priėškarinėms demons
tracijoms. Ji panaudos polici
jos terorą, j ieškos būdų, kad pa
daryti Komunistų .Partiją ne- 
legale.

H komunistų1 Partijai ituri būti 
rįriširengus sutikti .aštrių • smū
gių. Buržuazija visur, ir visuo
met kąro jaiku. bando naudoti 
teroro priemonės, bet > jiems 
nepasiseks- sutriuškinti ' Kbniu- 
nistų Partijas SU milionais nuo
širdžių pasekėjų. , ,. ...

ihiestelin, su kunigo pagelba, po pamaldų ce^° pinigu* Kunigėliam buvo daug ( proletarų masės ir Komunis- 
. inedėldieny sušaukia jaunimą susirinkt S^dos ir nesmągujmo.

•-f - . ... - - . i . v IQ rl TVi-iczin 1^svarbiu” reikalu. Na, ir pradeda aiš
kint pavasarininkų “idealus”; kviečia su- 
bXganizuot kuopą. Jei. tuo kartu ir pasi
seka suburt kuopelę iš kelių narių, tai 
thomi viskas ir užsibaigė. Nei vietinis ku
nigas nei vargonininkas nepajėgia kuopą 
išlaikyt. Trakų apskrityj pavasarininkų 
Jcuopų mažai yra, o ir tos nieko neveikia, 
tik vardas gyvuoja.
II Kituose apskričiuose kai kur pasimato 
pavasarininkų šiokis tokis judėjimas; dau
giausiai jie daro ekskursijas į atlaidus. Bet 
įr.į atlaidus nuvažiavus pavasarininkai be 
fUrobelio” neapsieina*.

‘/•Būnant man Kaune rugpjūčio 15 d., te
ko matyt pavasarininkų ekskursiją sėdant 
į’laivus važiuot Veliuonon į atlaidus,—-tai

PRAĖJUS PRIEŠKARINIAM JUNG- 
TIN1U VALSTIJŲ KONGRESUI

»j» ---------
• įDarbininkų klasė, pirmiau su- 
Wta istorinių nuotikių, nebe- 

sustoti dabar kovojus prieš
k^frą-; Tai būtų kriminališkas 
fet^sižengimas. Migdyti dabar 
kčVojantį proletariatą pacifisti
niais svarstymais, kad ekonomi
jai interesai (trustų ir sindi
katų) nugalės įtemptą antago- 
jzmą, kad tarptautinės sutar-dalyse. Mes tebūsime verti nei 
|jrs prašalins karo pavojų, kad 
atūžiantis karas yra tolimesnės 
aieities klaųshnas, tai tik akli 
Sūnyčiai negali matyti, ką tatai
Bii&L
; Civilis karas Afganistane, 
organizuotas Anglijos banditų, 
Sovietų parubežyj, aiškiai paro
do, kad karas prieš Sovietų Są
jungą yra rengiamas. Civilis 
iaras įina Chinijoj. Kol kas 
‘♦maži” susirėmimai tarpe Ang
lijos ir Amerikos yra požymiai 
gręsiančio didelio karo PačifTke. 
J J. Valstijų prieškarinis kon
gresas yra prpletarinis paragi-

nimas mobilizuot pasipriešinimo 
jėgas prįeš reakcija, fašizmą ir 
karą. f' ' ■

Šimtai tūkstančių' komunistų, 
paskui kuriuos maršuos 'milio- 
nai nuskriaustų darbininkų, ku
rie nėra skaitę nei* vienos Lėni 
no eilutės nei Komunistų Mani
festo,'jau kovoja viso pasaulio

sudilusio verdingio, jeigu mes 
negalėsime tą milžinišką masi
nę energiją atsukti prieš impe
rialistus. Mes atsakysime į 
buržuazijos prisirengimą prie 
karo stodami į ofensyvą Ame
rikos darbininkų kovos fronte.

Nedvejotina, kad darbininkų 
klasės kovose iki šiol Stokavo 
suderinimo. Nelygus kapitalizmo 
vystymasis sutvėrė nelygų pa
dalinimą revoliucinės energijos 
rezervo tarptautiniam darbinin
kų judėjime.. Juk ir negalima 
kelti dirbtinai nuolatinę revoliu
ciją. Tačiaus išvadas galima

Rugpj. 13 d. Kužių bažnytkaimy, Šaulių, 
aps., įvyko kokis tai pavasarininkų “kon
gresas.” Užsibaigus mitingui, būrys jų 
nuėjo aludėn pasivaišint. Įkaušę pradėjo 
kabintis prie žmonių. Kas ten jiem pa- 
tėmijo: “Šventakupriai, jum vieta bažny
čioj, o ne čia girtūokliaut.” Pavasarinin
kai kaip žvėrys šoko ant jiem pastabą 
davusio žmogaus (Bračo) ir pradėjo mušt. 
Nukentėjęs padavė kuniginius mušeikas 
teisman. v

Peržiūrint laikraščiuose žinias, kur tik 
bus kokis pavasarininkų susiėjimas, suva
žiavimas, be triukšmo neapsieina. Mat, į 
pavasarininkus susibūręs nekultūringas 
elementas.

(Daugiau bus) '
- ~ ---- -—J------- -----

daryti. Tarptautinė parama re
voliuciniam judėjimui bile ko
kioj šalyj yra galima.

Mes turime šalių su įvairiais 
išsivystyrfio laipsniais darbinin
kų judėjimo. ;

Nelygiai išsivysčius Komunis^-
Partija skirtingos yra spėt- 

kos il’ sdcidldemokratijoš ; įvai
riai ąuga vidujįniąį įri^lauki
niai klasių priešingumai įvai- 
riqse š^lysė; f Taigi ap^sfįybs 
nustato ir formą, parodančią 
tarptautinį darbininkų 1 solida
rumą,, kurį, tačiaus,, Jsįėkvienas 
Kompartijos vienetas uiri orgar 
nizuoti, remiant f#vo4i$clfiį! juį- • ■ 
dėjifhą kitose šalyse,-'

„Imperializmo gadynė, kurioj 
mes dabar gyvenam, kas liečia 
darbininkus, tai yra kapitalo 
tarptautinės vienybės gadynė, 
Tame fronte visos ; buržuazi
nės valstybės prieš darbi
ninkus. ( Todėl darbininkų <kja- 
sės padėtis reikalauja- sutarti
no darbininkų tarptautinio 
ofensyvo.

Tarptautinėse demonstracijo
se mes dar esame labai silpni, 
išskiriant Pirmos. Gegužės, Sac- 
cO Vanzetti, Scottsboro, gynimą

tu', Partija turi išmokti kovos 
stfategijbs. VieWTttk Komu- 
ništų Partija; kuri 'bus'■ išban
džius visus piliečių karo būdus 
ir laipsnius, sugebės išvesti dar
bininkų , kįąsę į pergalę. 'Parti
jos, kurios auga ir bujoja tei
sėtume (legalizme), kurios ne
turi piliečių karo patyrimų, ne
gali pravesti kovos už proleta
riato diktatūrą.

Klasių kovos yra sunkios, 
tačiaūs jos verčia proletariatą 
mokytis revoliucinio nusistaty
mo, prašalina buržuazinį senti
mentą ir rengia pagrindą pro
letariato diktatūrai.

Nėra pasaulyj tokios jėgos, 
kuri galėtų sulaikyti kovą prieš 

Darbininkų

' DETRiHT, MIČH. !: ■
■ ■ ■ ■ ■ ' . . n? r

Protokolas Vajininkų 
Susirinkamo

Rugsėjo 28 d. įvyko susi
rinkimas “Laisvės” ■ ir
nies”' skaitytojų. (Detroito ir 
Hamitrafhck^) draugų vaj įnin
ku.) Susirinkimą atidarė1 *J. 
K. Alvinas,1 Detroito žinių ‘ ko
misijos narys. Susirinkimo pir
mininku buvo išrinkta d. J. 
Gugas, sekr. d- N. Astraus
kienė. . ...
: , Draugas J. K- Alvinas .pa
darė įžanginį pareiškimą link 
dienraščių—“Laisvės” jr “Vil
nies,” Nurodė, kaip dalykai 
stovi sų ,mūsų, dienraščiais jr 
jjaip padauginti dįęnraščių 
skaitytojų .Detroite ir jų..prie
miesčiuose. Vėliaus tęsėsi dis- 
kū^ijos, laikraščių iVa'jaus 1 rei
kalais? f f f ’r 1 > ..

Užbaigus diskusijų > klausi
mą, buvo pakviestas pakalbėti 
d. Kovaįskis, ‘‘Daily Worker 
rio” tvarkytojas Detroite. LĮis 
plačiai paaiškino, kokioj pa
dėtyj įyraj “D. W.”! įr kad rei
kalinga sukelti dalis finansų 
del “D. W.” Po jo prakal
bos, trumpai aptarta, kad bus 
šaukiamas visų organiz. komi
tetų susirinkimas del išdarymo 
planų, kaip sukelti finansų del 
“Daily Workerio.”

Nutarta, kad šiemet vajaus 
metu būtų daromas vajus vi
sų dienraščių : “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Daily Workerio.” Ir 
išrinkta vajaus darbininkai 
rinkti užsilikusias prenumera
tas ir gauti naujus skaitytojus.

Apsiėmė šie draugai: Geo. 
Nausėda, K. Janulionis iš 
Birmingham, J.’ Araliauskas, 
O, Demskienė, P. Jakštienė, 
d. Juškauskienė,, A. Millėris, 
J. Walteris, J. Jokubinas. Iš 
Hamtramcko: J. Ligmalis, J. 
Rudzevičius, Ū. Litvinienė', 1\|. 
Šmitrevičienė. Viši . užgirti. 
Nutarta, kad biltų išrinkta va- 
jininkų fvarkyp^d komisija. Iš
rinkti ' trys dfaugai:1 J. ’ Vasi
liauskas, Geo.' Nausėda i? ; J. 
k; A*1 virias. NtitartA, kad būtų 
vajininkų susirinkimai porą sy
kių į menesį iki užsibaigs va
jus. '• ; ' -1 ■ ;'

Pakeltas klausimas del; De
troito žinių į “Vilnį.” , Pasiro
dė, kad visai mažai žinių ra
šytoją rahdasi Detroite. ' Nu
tarta išrinkti daūgiaus' žinių 
rašinėtojų. Apsiėmė šie drau
gai : G. Nausėda,! K. Janu
lionis, d. Vasiliauskienė, d. 
Tvaska, A. Milleris, 
trauskięn'e.

Vajininkų šaukimui 
ta išlaidų. Palikta,
jaus komisija rūpintųsi sudary
ti būdą sukelti finansų del 
padengimo išlaidų.

Susirinkamas baigėsi 11 v. 
vakare.

Pirm. JJ. Gug&s^
Sėkr. N. Astrauskienė.

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

GREAT NECK, N. Y.
TDA rĮ4R| ikp.* ' susirinkhrras įvyks 

pirmadienį,' 9 d. ‘spatfiA-Oct.į. 8 vai. 
vakareJ d ig. (KunigųonieMės kambą- 
£riuo|e. {Ąisi [kuopos nariai tįirf daly
vauti susirinkime, nes bus išduotas 
raportas iš piyęšfaŠistinio kongreso. 
Atsiveskite ir naujų narių.

' ' ‘ (237-238)
* ‘ ........... --i..* ! •

WILKES BAftRE, PA.
Int. Workers Oi*der rengia balių 

ir koncertą, kuris''įvyks sttbatoje, 
14 Oct., Crystal- Ball-Room, - 825> E. 
Market ■ St,, 7 vai. vakare. Progra
moje dalyvaus ir. Aido Choras. Įžan
ga vyi-ams 20c., moterims 15c.

SO. BOSTON, MASS. »
Nedėlioję,* 8 ‘d. Oct., 8 vai. vakare, 

376 Brqafdway, Laisvės, Choras turės 
savo pasirinkimą, kuriame l delegatai 
iš Jungt. Valstijų Prieškarinio 'Kon
greso išduos raportą. Nuoširdžiai 
prašome draugų, kurią interesuojasi 
prieškariniu darbu—dalyvauti šiame 
susirinkime. Įžanga veltui.

1 i ,(236-238)
I  ;

. WILKES BARRE, PA-
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 8 d. spalio, 10 vai. 
ryte, Darbininkų Centre, 325- East 
Market St. Visi nariai dalyvaukite 
ir naujų atsiveskite, neš sdabar yra1 
draugijos vajus gavimui, liauju na-' 
rių ir yra svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi visi pasirūpinkite 
ti duokles.

užsimokė-

(236-238)

PA.
Kongreso

PHILADELPHIA, 
' Raportas iš Prieškarinio

Spalio 8 dieną bus raportas iš 
prieškarinio kongreso, kuris tik at
sibuvo New Yorke. Iš Phila. buvo 
keletas jaunuolių delegatų: Gričiu- 
pas Gedviliutė, ir kiti minėtam kon
grese. Jie jau sugrįžo ir išduos ra
portą. Gričiunukas ir Gedviliutė yra 
gabūs organizatoriai ir kalbėtojai; 
jie kalbės nedėlioj, spalio 8 dieną, 
kaip 2 vai. po pietų, 995 N. 5th St. 
Mes žinome, kad turčių klasė ruošia
si prie naujo imperialistinio karo, i 
Jie rengia vėl paplukdyti darbinin- j

padary- 
kad va-

(karą ir fašizmą 
imamės tai gerai žino.

kus kraujuose ir ugnyje. Darbinin
kai irgi ; ruošiasi pastoti, .kelią un- 
Iperidlistų ir užduoti ga
lutiną smūgį visam kapitalistinėm 
'pasauliui. * Tad’ raportas iš prieška- 
rinid kongreso buš labai svarbus, 
kuriame dalyvavo apie 3,000 delega
tų; jų tarpe virš 500 jaunuolių. O 
tai labai svarbu? Kuomet jAunuome-' 
nė pradeda išeiti prieš imperializmą. 
Tad1 visi ir visos dalyvaukite nedė
lioję. Komitetas^

Tel. Porter 3789 t ■ , .«

DR. JOHNREPSHIS
’ (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas įtrina n St., 

’ arti Central Skvero,
> .l CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-»4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

, 10-12 ryte

Philadelphia*
ROUND TRIP 83OO

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON ________________ 2.00.
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________ 6.251
DETROIT _______________11.75
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO _______________ 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

r e Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie- j 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu^ tai valgy- i 

tkit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.
I Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- ■ 

III žam į.Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- I 
j juo ii* New Yorko. Siunčiam,per pačtą ir į kitus 

.miestus., V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

V?

čia

MlLT

. Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

■i.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU ^.VE. DETROIT M,ICH.

OLX—___________________ :_________ —

Pakol dar ne pervėlu, tad rei
kia sūkoncentruotį visas savo 
jėgas prieš reakciją.

1914-1918 m. imperialistinio 
karo lekcija mokirja, kad jokis 
pasiaukojimas negali būti per- 
didelis, palyginus su pasiaukoji
mu, nuo kurio turėtų darbinin
kai nukertėti ateinančiam im
perial įstiniąm ka^ef ' 7. ': :

Proletarai, į kovą prieš karą ! 
. . . ■ s A. Dagis.

nvbsl n;.id ■
LDSA Kuopa už Vienybę 

su ALDLD /•'' ■ ■'
/ Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Aineri^pje 42-ra 
kuopa, pei’ kelis susirinkimus 
svarstę klausimą LDSA vienys 
bėš su ALDLD, ir visuomet bu
vo išsireiškimai už vienybę.

/ Rugsėjo. 21 (}., ,š. m. laikyta
me susirinkime, dalyvaujant 12 
narių, po apdiskusavimd; blivo 
padaryta viešas balsavimas, už 
ar prieš vienybę. Visos drau- 
geš vienbalsįai nubalsavo už 
vienybę jr bendrą, darbą su 
vj&ėais.: <

Kp. Sekr. J. Žolyhiene,

PRANEŠIM Iš KITUR

NORWOOD, MASS.
I LLR Choro Visus Narius!

Draugai , Įr draugės, LLR Choro 
pamokos po ilgų vakacijų prasidės sii 
8 * d. spalio—-Oct. ’10 Vai. iš ryto; 
Lietuvių 'Svetainėje. . Visi <ir . visda 
.buvę choro .nariaį,. susirinkime. Taip
gi ir nauj'ų narių atsiveskime, Nes 
per šias pirmas pamokas iš po^ va
saros; ,'nutiesim planą žienlos i [se- < 
zono .vjeikjrpųi. Todęl visi ir (visos j 
,su nauja energija ir gerais su man y-I 
‘mais, 1 būkim ’ pdmoko'sd.1 - 1 ' ' .

i i ' : . Choristas.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS*

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, va
liausio išdirbimo, šu naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

t

Skaitytojas

' Klauskite Kainos

Hcm<ng(6n Rand •

., Rašęmos Mašinėles 
t . •

Jei, esate “Laisvės”

NORWOOD, MASS, i .
Šį vakarą, 7 spalio-r-O.ct, ijvyks 

i Arbatos Pare ir <Įiią bus išduotas ra
portas iš J. V. prieškarinįo kongre- 

1 š/dį raportuos Ežabelė Jarmalevičiutfe 
;iįr.,bus.diskusiją kitaip-svarbiais klau
siniais. Šis susirinkipias yra svar
bus visiems, tad suaugę r ir jauni 
dalyvaukite. Pradžią.7:30 vai.' va- 
ka’re. (Svetainės nepaduodama,—-'‘L.7 
Administr.) ... ,. • ,

. ------

; HARTFORD, CONN.
Didelis, balius su užkandžiais ir šo

kiais, rengia v Laisvės Choras, suka
toje’spalio—Oct. 7 d.r Laisvės Čhoro 
svetainėje, 57' Patk; St.i Kviečiame 
vietos ir apielinkės lietuvius skaiG. 
lifigąi atsilankyti. Laisvės Choras 
višūoniėt diirėngia gerus pasilinks- 
minimus> tari ir šišai bus puikus. Bus 
geri muzikantai; galėsite pasišokti.

(237-238)

> < I ■ I

Pąrtaje mašiną, sų. naujajs parąpKųmąįs, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “)La'išvę.”

; Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus 
tuyiškus akcentus už tą pačią kainą
r ’ KAINA ;$0MO, NOISELESS $69.50

Remie Scout Model $39.50

lie-

L1

» ■' Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams i

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš*- ’ 
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi ‘‘key11 
boards” ir tas gadina darbo Sistemą. Įpratus vienaip/ 
valiau suhku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
"keyboardo.” ’*

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 L^rimer St.», , ( r. Brooklyn* N.



C’

fį štstadienis, Spalio 4, 1933 -

pri-

Ne-

Žemaitis.

J STRATOSFERA
Phone, E Vergreen 8-9130 Ignition SpecialistGaila Šuns, ne Žmogaus

WOLF AUTO REPAIRSį

sistemą akis jų nublukimas politiniai, i
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

pa-

*

Tarptau-

Geo. Kuraitis.

Iš Portland, Ore., Bedarbių Judėjimo (♦>

Laisniuotas Graborius

3=

&

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

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

d>
(>

Choras,
J. Su-

piknikė nuoširdžiai

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

Brooklyno, pasakė prakalbąj 
kviesdamas darbininkus jung- laikraščių

Buknys, “Laisves”
gaspadorius iš t, Nuėjęs pas vieną kaimyną, 

randu porą tų “naujaženočių” 
j — “Keleivį’ ’ ir 

“Naująją Gadynę.” Pavarčius 
ir peržiūrėjus kaip kuriuos

Dr. Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakare.

Šiam 
iš kurių 
piknikui, 
pristatė;
kos suvažiavo, o dar valgių ir 
kitų daiktų nebuvo. Rei
kėjo komisijai vėl lakstyti ir 
raginti, kad ’reikm'enas grei
čiau pristatytų.

VIETOS ŽINIOS BROOKLYN LABOR LYCEUM
1 DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
ttJ • Puikūs steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 

949-95^ Willoughby Ave.
: Tel., Stagg 8847

valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
$94-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

® galės dainuoti ir ant progra- pasveikinimų drg. Benjamiįųii. 
mos neiššaukiau. Kada už
dariau programą, tik tada pa- rodė4 kad visiems reikia ^i-

tis po Komunistų Partijos vė
liava kovoj prieš išnaudotojus, 
o ypatingai prieš naują Roo- straipsnius, tuojaus metasi į

i

4

lįirš Tūkstantis Publikos Dalyvavo Lietuvių 
Komfrakcijos Pirmo Distrikto Piknike

£$

‘ Penktas Puslapis
mmmM

NORWOOD, MASS. J
24 d. rugsėjo įvyko visais 

žvilgsniais pasekmingas pik
nikas, kurį rengė Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
Pirmas Distriktas.

Lietuviai darbininkai, kaip 
jaunimas^ taip ir * suaugusieji 
masiniai atsiliepė į Komunis
tų Partijos atsišaukimą. Dar
bininkiškos publikos suvažiavo 
iš visų miestų ir miestelių. 
Buvo virš 200 automobilių iv 
dhl dideli busai—vienas iš 
Worcesterio, antras iš So. Bos
tono. Tikrai šis piknikas bu
vo įrodymas, kad lietuviai dar
bininkai masiniai remia Ko
munistų Partiją ir jos veda
mas kovas.

buvo galimybės tokiai skait
lingai publikai tinkamai patar
nauti. Dalinai'pakenkė įvykęs 
bendras mūsų organizacijų 
apskričių komitetų suvažiavi
mas, kur dalis pikniko rengė- 
mo komisijos turėjo dalyvauti.! 
Tas ir sutrukdė pikniko 
rengimą.
Mūsų Biznieriai Tinkanpai 

patarnavo , ;
piknikui vertelgos, 
buvo imti produktai 
į laiką tavorų ne- 
geroka dalis publi-

Nors trūkumų’ buvo labai 
daug, bet pikniko abelnom pa
sekmėm mes visi džiaugiamės: 
Pelno liko virš' šimtas dolerių.

šiam
darbavosi 23 drangai ir drau
gės ; su savo automobiliais 
daug patarnavo dd. S. Družas, 
norwoodietis, F. Repšys, rid- 
vellietis, I. Katilis, bridgewa- 
terietis, ir d. Petkūnas/ wor- 
cesterietis.

Jaunuolės, Helen Trečiokiū- 
tė ir Julia Skaizgiriūtė darba
vosi veik visą dieną prie ženk
liukų.

Proletarinis ačiū visiėihs 
darbininkams, programos pil- 
dytojams ir visai' publikai už 
tokią puikią paramą Komunis
tų Partijos darbuotei.

Lietuvių Komunistų Frak?
ei jos Pirmo *Djstrikto 
Biuro sekr. J. GRYBAS.

Puiki Programa
£ ’ 4 ■ f LProgramą atidarė L.L.R. 

Choras po vadovyste Izabelės 
J a r malavičiutės. Sudainavo 
porą darbininkiškų dainelių.

Draugas 
dienraščio

sevelto pavergimo 
NRA.

, So. Bostono Laisvės 
vadovaujamas Edw. 
gar, skambiai sudainavo kele
tą angliškų ir vieną lietuviš
ką dainelę.

Jaunuolis Johnpie Orman,
* Nacionalio Liet. Jaunuolių 
į. Komiteto sekr. iš Brooklyno,

angliškai pakalbėjo, kviesda
mas jaunimą susidomėti dar
bininkų judėjimo reikalais, 
organižuotis ir sykiu su su
augusiais darbininkais darbuo
tis ūž darbininkų būklės pa
gerinimą, einant prie nuverti
mo kapitalizmo ir įsteigimo 
darbininkų valdžios Šo vielų 
formoj.

* Worcesterio Aido 1 Choro 
4 Merginų Oktetas puikiu dai

navimu ir nudavimais padarė 
puikaus įspūdžio »į publiką, 
priduodamas naujos energijos 
ir gyvumo.

Aido Choro
Grupė sulošė vaizdelį “Labda
rybė”.
kalboj. Worcesterio kaip 
Merginų Oktetui, taip ir Dra
mos Grupei priklauso didelis 

.kreditas, nes nors neturėjo nei 
^Kokių parankumų, nei piano, 

ant tyro oro, viduryj masinės 
publikos, puikiai atliko, kaip 
dainavimą, taip ir lošimą.
Nesusipratimas—užtai aš At
siprašau Liuosybės D. R. Chorą

Pradėjus programą vesti, aš 
M. Budrikio paklausiau: 

Ar Liuosybės D. R. Choras iš 
Montello galės dainuoti pro- 
gramoj ? drg. Budrikis atsakė : 
“Nežinau, vargiai mes galėsi
me dainuoti, nes merginų vi
sai nedaug tematau; vyrai tai 
veik visi yra.” AŠ pamąniau: 
dabar Monteljo eina kpva, 
streikas jau kelinta savaitė, tai 
gal dėlto ir , negalėje Vfeas 
choras atvažiujpį^> aš 

If pats sau : padariau nuospren
dį, kad Liuosybės Choras -ne-

‘KELEIVIS’IR‘NAUJOJI GADYNE’ 
STOVI VIENAME MELU FRONTE

Nieko gero nerasi apie visuo
menės reikalus, bet melų ir 
nesąmonių, tai pilnutėliai.

Pastebėjau korespondenci
ją, kurioje aprašoma apie dai
nų dieną; .įvykusią rugpjūčio 
20 dieną. “Keleivis,” num. 
37, deda. dviejų šp*aitų ant- 
galvį: “Waterburio Komunistų 
Tarptautinis Piknikas su Muš
tynėmis.” “Naujpsios Gady
nės” subantgalviai skamba 
taip pat. Šių laikraščių kal
ba abiejų vienoda . Jų korės-, 
pondentai vienodai moka nie
kinti komunistinius parengi
mus. ' . i

Progresyviai darbininkai ge
rai žino tuols laikraščius; jų 
skaitytojus ir korespondentus. 
Kaip jie rašo žinias -į savo ga- 
zietas? Jie nepatiria dalykus, 
bet plepa nugirstus pliotkus. 
Kas ką palsakė, kas ką nugirdo 
iš atbulo galo, tai šie žmonės 

Dramatiška rašo į savo šlamštus ir peni sa
vo skaitytojus. ' Taip jie rašė 

Lošimą atliko anglų' įr apie mūsų piknikui Kriti-
kuoti jų korespondencijas ir jų 
korespondentus, tai būtų že
miau kritikos.

Kuomet jų korespondentai 
taip rašo, tai komunistams nė
ra ko paisyti. Pasakysiu ir ko
dėl. Del '“Laisvės” skaitytojų 
paimsiu kelis žodžius iš “Ke-

lėivio” to dvišpaltiriio antgal- 
vio '“rašto.” Matysite, kad tie 
laikraščiai girtai fedaguoja’mL 
Ir jie tai daro tiksliai.

“Keleivis” ir “Naujoji Ga
dynė” rašo apie tas muštynes 
tik todėl, kad jiem patiems pa
vyko užsiundyti niekšus valka
tas, kurie visur padaro ne
smagumų, mušti negrus darbi
ninkus. Vadinasi, jų pačių 
žmonės ateina į komunistinius 
parengimus, kad išprovokuoti 
muštynes, o paskiaus rašo apie 
komunistų muštynes su dide
liais' antgalviais. Tai kas taip

■ daro ?/■ Paskutiniai niekšai. Ar 
ilgai jiems taip seksis?

Šiame atsitikime gavo tie, 
kurie pradėjo. Tai ir gerai. 
“Keleivio” korespondentas sa
ko, kad ir šių žodžių rašytojas 
gavęs mušt. Na, bet kiek čia 
svarbos, ką jie rašo. Girti 
žmonės gali bileę ką parašyti.

štai, kaip jie peckioja: 
“Waterburio komunistai per 
visą vasarą mokino juodukus.” 
Blaivas žmogus turi žinoti, kad 
mokinimas buvo ne “per visą 
vasarą,” bet tik keturias sa
vaites. Tai toli gražu, nuo 
vasaros. Paskiaus, tai nebu
vo tik “juodukų” mokinimas, 
bet- jaunuolių abelnai.

Dar tas korespondentas ra
šo, kad ir Krasnickas gavo 
mušti. Na, o Krasnickas nei 
tame piknike nebuvo; nes ji
sai sirgo. Rodos, jau turėtų 
gėdintis taip begėdiškai me
luoti.

Rugsėjo 24 d. čia kalbėjo 
drg. H, Benjamin, Bedarbių 
.Tarybų vadas ir organizato
rius. Susirinkime dalyvavo 
taipgi delegatų nuo įvairįų 
bedarbių organizacijų. Praky
bos įvyko vakare, Italų sve
tainėje. Įžanga buvo 15 cen
tų, o. bedarbiams veltui. Sve
tainė pilna užsikirnšo publika.

Iš pradžios kalbėjo delega
tai nuo įvairių bedarbių orga
nizacijų, taipgi davė katėtų

Visi delegatai savo kalbose Mu-

mačiau, kad Liuosybės'Choras 
buvo pakankamai prisirengęs 
prie dainavimo, bet išnaujo 
pradėti programą jau nebuvo 
galimybės ir patys choristai 
sutiko programos nebetęsti. 

^ĮbDelei mano tokio neatsargaus 
neapsižiūrėjimo aš labai atsi- 

^prašau visą skaitlingą publiką, 
o ypatingai Liuosybės D. R. 
Chorą, kad tokis nesusiprati
mas įvyko, nors > ne su blogu 
noru.

Dideliam Piknikui Vieta 
Netinkama

Nėra jokio baro gėrimam 
ir valgiam; viską rengėjai pa
tys turi susitaisyti; todėl ne-

drū ffbntu stoti su Bedarbių 
Taryba. ’ ; ‘ 1

Po delegatų kalbų,'/šakė pra
kalbą drg. Benjarnfty gabus 
haJbčtpjas. Publika džiaugėsi 
jo kalba. Jis ragino bedarbius 
ir dirbančius nieko nelaukiant 
organizuotis ir išvien kovoti ūž 
bedarbių apdraudą ir už ge
resnes algas dirbantiems dar
bininkams. Baigdamas prakal
bą, ypatingai ragino visus sto
ti į Bedarbių Tarybą.

Po. prakalbos buvo klausi
mų, po kurių atsakymo ir už
sibaigė prakalbos.

Rugsėjo 15 d. drg. Benja
min kalbėjo <15 pinučių 
per radio iŠ &XL stoties.

Dabar pridursiu apie bedar
bių demonstraciją 28 d. rug
sėjo. Demonstracija prasidėjo 
10 vai. iš ryto prie Behson ko
telio,- kur šios valstijos guber
natorius gyvena. Šią demons
traciją sušaukė Bedarbių Ta
ryba; prisidėjo ir kitos bedar
bių organizacijos. Demonstra
cija buvo galinga; demonstran 
tai užblokavo kelis blokus; 
publikos buvo skaitoma apie 
3,'Q$k Taipgi policijos ne
trūko : buvo suvirk 2200 gin
kluotų policistų, tarp jų ir 
pats policijos galva. Jis prašė 
publikos’, kad neužblokuotu 
“trafiko.”

Tą dieną buvo suvažiavę ir 
iš kitų valstijų gubernatoriai ir 
tame pačiame hotelyje laikė, 
konferenciją.

Darbininkai išrinko savo ko
mitetą iš keturių. narių ir pa
siuntė pas gubernatorių J. 
Meirs (?). Iš pradžios polici
ja neleido komitetui eiti pas. 
jį vidun. Bet porai minučių) 
praėjus ėmė ir suleido į vidų 
pas gubernatorių. Vadovau
jančiam komiteto nariui, drg. 
Dičk D e Jonės’ui, Bedarbių 
Tarybos organizatoriui, būvb 
(Mota kalbėti 5 minutes' pas

kąlavo, kad -tuojays visiems 
bedarbiams būtų duodama dal
bas arbą piniginė pašąlpa dė
lei- pragyvenimo ir kad būtų 
visiems bedarbiams veltui duo
dama šviesa, vanduo, gasas ir 
apmokama renda už jų kam
barius,

Į tuos reikalavimus guber
natorius atsakė, kad ; “dary
siąs, ką tik galėsiąs.”

Šioj demonstracijoj buvo ar
eštuoti keturi draugai ir nu
vežti į policijos stotį. Ąle tuo- 
įjaus paleido tuos draugus. 
Nes. publika buvo nubalsavus 
maršuoti- į policijos stotį pro
testuojant ir reikalaujant ar
eštuotus paliuosuoti. Taip ir 
padarė. Jiems bemaršuojant 
prie policijos < namo, tad At
buvo pranešta, kad tie drau
gai jau liuosi.

Tuomet visa demonstruojan
ti publika pasuko į kitą gat
vę ir nuėjo į Plaza Parką, kur 
ir užsibaigė' demonstracija.

Todėl, draugai, nesustoki
me kovoję, o laimėsime. Ko
vokime iki galo, kol pasaulį 
išsikovosime.

Važiuokite į bazarą ne tik 
pavieniai, bet su moterimis ir 
vaikais, ten pavakarieniauki
te ir smagiai pasižmonėkite.

Bazaro komisija praneša, 
kad prie įžangos tikieto bus 
imama po centą taksų reika
lams Bedarbių Tarybų.

Robins Laivų Taisymo 
Darbininkų Streikas

BROOKLYN’ — Ketvirta
dienį streikan išėjo visi Ro- 
binsrTod.d |Q(5. laivų taisymo 
darbininkai, Erie. Basin, apart 
mašinistų ir jų pagelbininkų. 
Manoma, kad ir mašinistai 
greitai mes darbą. Streiko 
priežastis, — kad kompanija 
pavąrė kelis darbininkus, me
luodama, būk neturi kiek rei
kia įrankių. Tai buvo bosų 
gudrybė, kad šitaip paleisti 
tuos darbininkus, kurie darba
vosi už unijos įvedimą.

Čia jau nuo senai varė savo 
veikimą Industrinė plieno ir 
Metalo Darbin. Unija, skleis
dama lapelius ir rengdama 
toj kaimynystėj susirinkimus- 
prakalbas atvirame ore.

DRG. STRAUSS PRAKALBU MARŠRUTAS
Spalių 8—Paterson, N. J.
Spalių 9—Liuosa diena.
Spalių 10—Elizabeth, N. J.
Spalių 11—Great Neck,N.Y.
Spalių 12—Newark, N. J.
Spalių 13—Brooklyn, N. Y.
Spalių 14 — New Haven, 

Conn.
Spal. 15—Bridgeport, Conn.
Spalių 16 (vakare) Water

bury, Conn.
Spalių 16 —Hartford, Conn.
(po pietų).
Spalių 18—New Britain, 

Conri.
Spalių 19—Baltimore, Md.
Spalių 20—Philadelphia, Pa.
Spalių 21-29 — Shenandoah,

Pa., su J. Orman.
Spalių 29—lapkr. 5—Wilkes

Barre, Pa., su J. Orman.
Lapkričio 6 — Binghamton,

Lapkr.—? Rochester, N. Yį 
Lapkr. 9—Chicago, Ill.

Chicagiečiai turi pasiskirk 
ti sau dienas ir sutvarkyti 
maršrutą del pietinio III.

Nacionaiis Lietuvių
Jaunuolių Komitetas, ...

46 Ten Eyck St.,
' Brooklyn, N. X,

SKAITYKIT-IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS , 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 
vakare

403 EAST 14th STREET
Kampas 1st Avenue

New York City

(Tąsa iš 2-ro pusi.) -
Suprantama, taip pat atly

džiai mes privalome sekti 
imperialistinių plėšrūnų 
ginklavimąsi, atmenant, kad 
taikos reikalas, valstybės 
statančios socializmą apsau
gojimo reikalas įpareigoja 
mus kiekvieną minutę būti 
pasiruošusiais atmušti už
puolimą, net jeigu šitas už
puolimas bus daromas iš 
stratosferos. 

* * * . <*
Šiomis i dienomis turįs 

įvykti stratestato pasikėli
mas “SSSR” į stratosferą 
yra pirmas ųiūsų bandymas 
pasikelti į stratosferą so
vietiniu aukštumų lakipja- 
mu aparatu.

Didžiulės reikšmės moks
lo stebėjimai, kuriuos jeks 
padaryti pirmo pasikėlimo į 
stratosferą dalyviams, ati
darys kelią stratoplanui; 
aparatui sunkesniam už orą, 
kuris pasikels daug kilomet
rų aukščiau negu stratos
tatas ir kuriam iš tikrųjų 
ir priklausys viešpatavimas 
stratosferoje tol ligi žmogui 
nepasiseks, išeiti už žemės 
atmosferos ribų ' ir - prasi
skverbti į tarpplanetinę erd
vę.

NEW YORK. — Gyvulių 
'globojimo organizacija arešta
vo aklą elgetą R. Edensą, kad 
jis “žiauriai” elgiasi su savo 
šunim, “žiaurumas” tame, kad 
šuva tą neregį ubagą vedžio
jo šaligatviais apie Times Sq. 
Neregys atrastas kaltu, bet 
bausme jam šį# kartą suspen
duota. y

Gyvulių patronams ir teisė
jui labiau gaila šuns, kaip 
vargelio žmogaus.

Paantrino Teisiamu 
Komunistų Nekaltumą

PARYŽIUS.
tipe Jūnstij Komisija ,vėl 
laikė posėdį ir tyrinėjo tuos 
liudijimus, kurie buvo pa
duoti Leipzigo teisme prieš 
komunistus Torgler, Dimit
rov, Popov ir Tanev. Tie 
nauji liudijimai, kurių pir
miau komisija neturėjo, ne
permaino pirmesnio komisi
jos tarimo. Priešingai, tie 
liudijimai oficialiame fašis
tų teisme, sako juristų ko
misija, tiktai sudrūtina pir-' 
mesnį tarimą, kad komunis
tai yra nekalti padegime 
reichstago rūmų.

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

Evergreen 7-1643I I Evergreen 7-8738

Lieluviai MeisteriabBudavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting1 Art DecoratingPertaisome senus namus ir buda-

3 vojame naujus. Perbūdavo jame fron- 
į tus, sudedame duris ir įdedame sie-

tus (screens) j duris, langus ir
< porčius. Dengiame stogus visokiems 
5 namams
į 51 Meserole Street 188 South 3rd Street
? Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

P. GranOv.
(Iš “Raud. Art.”)

“Laisves” Red. Pastaba. 
Prieš savaitę laiko Sov. Są
jungos Stratostatas išsikėlė 
į stratosferą beveik’12 my
lių aukščio—aukščiau, negu 
kada nors kas nors pašau- 
lyj.. '

Dar Lieka 2 Dienos Rau
donos Spaudos Bazaro

> l i; V r--- t---
NEWdYORK. 

erio
Workerio” 
penktadienį, 

ir

“D. Work- 
Freiheito” ir “Young 

1Jbazaras atsidarė 
Jis tęsis dar 

šiandien ir rytoj—Madison 
Square Gardene, 50th St. ir 
8th Avė., svetainėje, sutalpi
nančio j 18 tūkstančių žmonių; 

Muzikalė, artistiška progra
mą šiemet bazare geresnė, ne
gu /kada pirmiau. Be to, ga
biausių kalbėtojų prakalbos, 
šokiai; tūkstančiai dailiškų, ir 
naudįhKM dajklų ’pigiai paši

les

CHICAGO, III. — Ameri
kos Legiono konvencijoj va
dai nutarė priešintis reika
lavimui iš valdžios bonų ir 
pripažinimui Sovietų Sąjun
gos. Jie taip pat nubalsa
vo už Amerikos didesnį ap
siginklavimą ir nutarė pra
dėt “kampanija prieš komu
nizmo plėtojimąsi Jungtinė
se ^Valstijose.”

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

pįpkjti. Įrengta pirmos 
kafetęrija, kur galima puikiai - 

gubernatorių. Drg. Jones rei- ir pigiai pavakarieniauti.
Telephone Stagg 2-7057

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniy 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

4>

o

M;

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

< >

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

* miausias ir už prieinamą 
x kainą. Nuliūdimo valan

doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Beštas Puslapis šeštadienis, Spalio 7, • 1933.SĄisv«t

Kriaučių Konferencija
<♦>

<♦>

Aido Choro tert ir LDS Daktaras Kvotėjas M. D. Palevičius iš Detroito
<t>

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU rūmo, kad būtų su 

garu apšildomas ir norėčiau gau
ti pusryčius namie, Prašau pranešti 
Frank Goodman, 1704 77th Street, 
Brooklyn, N. Y. .

‘ (28'?-239)

Ligos Gydomos
šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Iagos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar-

Telephone Stagg 2-4409 

' A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
' Paršamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N; Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
) DIENĄ IR NAKTĮ

DR. FILURIN 
.(buvusio asistantų .Hamburgo universiteto 

<* kl Įnikę).
LIGOS: Odos, kraujo jr lyties-šlapintmosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nerišliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xniy Pasitarimai ir
-OAI egzaminavimas

5-KIŲ METŲ SUKAKTUVĖS 
TOJ BIZNIO VIETQJ

PASILINKSMINIMO vakarėlis; at-
Šibug Šęštadiėnio vakarė,'V d.‘spa

lio—Oct.’ ; Įžanga ir' užkandžiai vel
tui. šerias' 4 kavaikų? :Maloiiiai 
kviečia' visus atsilankyti šavinirtkas—

JONAS ‘jUĖEVIčiUfe '' , ‘
148 Grattah' St.,: ’ Brooklyn, N.1 Y.
Tel.: ’I&ūgg 2-7311' ! ''

, (230-238)

nes Liros, Nervų 
■ įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Krauj’o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮšmirkStimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir

KALBAM

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

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

Sekmadieniais 5 A. M. iki 4 P. M.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmias ir chroniiktm vyrų ir 

mp^enj li«a» kpujo ir odo» 
Padarau iityrimus k-^ajo ir įlipamo

/ DR. MEER
156 W.Uith St,* Room 302 

x New York, N. Y.
, Vaiandoa Priėmimo:

Ryte nūo 10 iki 1. Po piety nuo 4
i iki 4 valandai vakare

SekmadionUla nuo 11 ryto iki 12 dien<
Telefonai Lackawanna 4-2180

PAHĖŠKOJIMM
PAJIEŠKAU partnerio, turiu 4,..for- 

nišiuotus kambarius, garu apšildo
mi, vienas blokas nuo West End sto
ties. Rūmus galima pamatyti visada 
per superintendentą. Partneriui kai
nuos $12 įmenesį. Stubos adresaš: 
1710 77 St. Brooklyn, N. Y., Apt. 1.

(237-239)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
I i

Išbalzamuoja ir laidoja numigusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams, r * ♦ e > « t e • • • * • « T •. - Ą ,t.

2^^ Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
.........      — 1 ■ W ■ ■<■■ — — M I —W —— 4B—

■

ŠĮVAKAR PRAKALBOS PRIEŠ KARA ;
Kalbės Drg. Kl. Strižauskas (Strauss), Vytautas ZablackasNEW YORK. — Industrinė 

Siuvėjų Unija šaukia visų siu
vyklų darbininkų atstovų kon
ferenciją, spalio 21 d., 10 vai. 
iš ryto, Cooper Union svetai
nėje. Reikės apsvarstyti pla
nus, kaip kovoti prieš fabri
kantus, kurie išnaujo užgula 
kapoti darbininkams algas 
bloginti sąlygas abelnai.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

I

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! , .. <•.

i ' 4 SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Šiandien 7-tą vai. vakare 
prasideda nepaprastos prakal
bos “Laisvės” svetainėje, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne.

Kalbės iš Paryžiaus sugrįžęs 
drg. K. Strižauskas (Strauss),, 
delegatas pašaulihio* jaunuolių 
kongreso prieš karį h1 fafelz-i 
hią.
■' ; Raportinį ' prakalbą iš ką! 
tik įvykusio Amerikojpfieška- 
rmio kongreso pasakas : jau
nuolis delegates' Vytautas Ža- 
blackas.

0 Lietuvių' Darbininkų Šū- 
siviehijimo Daktaras Kvotėjas 
M. D. Palevičius, atvykęs' iš 
Detroito, Mich., pakalbės apie. 

■ ■ i ’ . . ' r > ' ' .

sveikatos reikalus. Juk susi- 
pratusiems darbininkams rei
kalinga žinoti ir kaip geriau 
sveikatą užlaikyti, .kad galėtų 
energingiau koyųti už savo 

jkjąsės, . reikalus, prieš karą, 
jųųęš fašizmu ir už darbininkų, 
pą^iliuosavimą.
^jJJrmu.šį subatos vakarą su-> 
eikite įr suvąžiuokite į “Lais-I 
vėp” svetainę. ; „Išgirskite, kaip i

Aido Chdro Merginų Seks- <t>

ir <♦>

<♦>

Telephone, Evergreen 6-5310

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

Pries Streikieres

**
: 1 I r

o
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>o< >0<>A<)0<>0< >01/1, <0<1O0000<

Ik?

INCGreat Necko Žinios
(235r237)i ‘ 'ž-

BAZARAS

ovUie/St.
“Laisve XXXXXXXXXXX*

Workers’ Centęr,

šokiai Kas Vakaras

Komisija

Su gautu tikietu visose 
organizacijose 10 centų pi
giau. '< '

TEL. STAGG ’ 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J, 

KAmpas K. ISrd 8t

razbaininkėliai Bivainių miškų, 
vargdienėliai Lietuvos laukų, 
mums ponai skriaudas daro, 
užpuolę ant jų dvaro

NEW YORKO 
RAUDONOSIOS 

SPAUDOS

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI ,

NOTARY 
PUBLICpat pasakė 

R. M. Lo- 
L. Dana ir 
karą suau-

VI. Dilov, garsus rusų daini
ninkas, kuris dainuos Aido 

Choro koncerte

prof H. W.
Kovai prieš

bei pasižadėta $1,000.

Griežiant Vernon Andrade’s
Orkestrai

MADISON SQUARE 
GARDEN 

Didžiojoje Svetainėje

pietų; programos pradžia 4 
vai. Įžanga tik 50 ir 75 cen
tai ypatai. Visus ir visas šir
dingai kviečia

Aido Choras-

DAILY WORKER 
YOUNG WORKER 

MORNING FREIHEIT 
Naudai

Sekmadienį, 8 d. spalio,;
Brooklyn Labor Lyceum svc-į tetas visada nustebina publiką

JONAS
512 Marion St.,

NEDfiLIOMIS
' NuŪlO' Iki 12 vai. ii ryto

PėtnyčiOje, Subatoje ir 
Nedėlioję

Spalio 6-7-8 October

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Įžanga Sekamai: 

Petnyč’oje ir Nedėlioję 35c 
Subatoje 50c Ypatai

KISKONIS BALTRUS, taipgi žino-, 
mas kaipo Benedict, komuhikuoki- 

te su savo ;piačia^ Mary, c-o Thos. 
B. Cullen, Esq. No. 217 ĮlavemeyeT 
St., Brooklyn, Y.

D0BER GEORGE, f V Ui/ūAikAokįe 
su savo pačia Nellįe, Tjips. ,,Ę.

Culliri, Esq. No. '217 ^HaVeineyer 
St., Brooklyn, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
r ■ j Williamsburghe:

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

' S t

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 Ud i kas dien, seredoms ir subatoms 

. I nuo 9 lid 7:10 vai vakarais.

tainėje, 949 Willoughby Ave. ' naujomis dainomis ir atatinka- 
■*""‘ * ■ ’ » Choro ‘ mu vaidinimu. Koncertinę

Apie šį koncertą I programą uždarys Aido Cho
ras, sudainuodamas “Pirmyn” 
ir “Internacionalą.” Progra
ma bus ilga ir turtinga. Po 
jos šokiai iki vėlyvos nakties.

įvyksta metinis Aido 
koncertas.
jau buvo rašyta/ bet dar kar
tą darbininkiškai visuomenei 
mes,norime priminti jo svarbą.

Programą atidarys didysis
Aido Choras, sudainuodamas: Durys atdaros nuo 3 vai. po 
“Sveiki gyvi, draugai,” “Var
pų kalba” ir “Katrė Girioje.” 
A. Višniauskas, baritonas, dai
nuos: pasirenkant. O. Katkaus- 
kaitė ’ pirmu kartu—“Mano
gimtinė,” o antru pasirodymu 
—“Naujas rytas” ir kitas dai
nas pasirenkant.

Aido Choro Vyrų Oktetas 
sudainuq^ iš veikalo “Blinda” 
“Razbaininkai Varniuose 
Mes 
Didi 
Kad 
Mes 
Sunaikinsim juos, sunaikinsim juos!

’ Sudainuos ir “Pirmąją Ge
gužės.”

J. L. Kavaliauskaitė, sopra
no, dainuos pasirenkant. 1

Rusų Mandolinų Orkestrą, 
susidedanti iš 20 asmenų, 
skambins įvairias dainas ir 
muzikalius kavalkus. Rusai 
Hodarick, baritonas, ir Dilov, 
basas, dainuos pasirenkant 
įvairias dainas.

Bangos Choras iš Elizabeth i 
sudainuos “Kad už Kalnų” ir j 

Mes Raudonieji.”

Federacijos Gengsteriai H. Barbusse-Tom Mann 
Prieškarinis Pokilis

NEW YORK.— 1LGW uni
jos gengsteriai, vadovdtiJMihi 
tos unijos delegato Greckano, 
žvėriškai sumušė dvi streikie
res, kurios su keliomis kitomis i 
pikietavo Milberg baltinių siu
vyklą, 599 Broadway. Vienas 
gengsteris areštuotas ii' laiko
mas po $200 parankos. Strei
kui vadovauja Industrinė Siu
vėjų Unija.

3. Kafeterijy Streikas 
, NEW YORK. —Protestuo
dami, kad savininkai pavarė 
iš darbo kelis Industrinės Mais 
to Darbininkų Unijos narius, 
sustreikavo darbininkai trijų 
Hanover kafeterįjų: 126 W. 
32nd St., 61 Whitehall St. ir 
369 Lexiilgton Ave.

NEW YORK. — Ameriki
nis Komitetas Kovai prieš Ka
rą ir Lyga prieš Karą ir Fa
šizmą surengė bankietą* revo- 

Į buciniam francūzų rašytojui 
! Henri 'Barbusse ir anglų dar
bininkų vadui Tom Mhnnui 
ketvirtadienį vakare,’ Para
mount viešbutyje. Barbusse, be 
kitko, pasakė, kad “šiais lai- 

: kais rašytojui tiesą kalbėti ir 
rašyti, tai reiškia būt revoliu
cionierium.” Tom Manri/ 70 
metų amžiaus klasinių kovų 
veteranas, pasižadėjo iki pas
kutinio energijos lašo kovoti 
prieš išnaudotojų tvarką ir už 
darbininkų reikalus.

Bankiete taipo 
prakalbėles prof, 
vett, 
kiti, 
kotą

Paminėjimui Amerikos Ko
munistų Partijos 14 metų gy
vavimo sukaktuvių čia; įvyksta 
masinės prakalbos 11 d : spa
lio—October, 2.’Strkhkaus 
svetainėj, 139 Steamboat Rd., 
Great Necke, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Bus geri kalbėtojai; kalbėk 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Vienas iš kalbėtojų bus jau
nuolis ką tik sugrįžęs iš Pa
ryžiaus, drg. Cl. Strauss, da
lyvavęs pasauliniame jaunuo
lių kongrese prieš karą ir fa
šizmą.

Tad, darbininkai ir darbinin
kės, rengkitės skaitlingiausiai 

• dalyvauti šiose prakalbose ir, 
I išgirsti apie Komunistų Par
tijos kovas per 14 metų. Bus 
plačiai išdėstyta, ką Komunis
tų Partija diiĄo ir dirba nau
dai darbininkų klasės ir ką 
jinai nuveikė tame laikotarpy
je. /

Visi išgirskite šias prakal
bas ąpie Partiją ir apie revo
liucini^ jaunuolių žingsnius'ir 
planiis prieš karą ir prieš fa
šizmą.

Aidięčiy Parengime 
Įsigykite Komunistų < 

Vakarienės Tikietus
Draugai brooklyniečiai! Sek

madienį .Aido Choro koncerte, 
kuris įvyks Labor Lyceum sve
tainėj, Įsigykite tikietus lietu
vių komunistų- ruošiamos va
karienės. Vakarienė. įvyks spa
lio 15 dieną. Mes norime, kad 
draugai svečiai išanksto įsigy
tų tikietus, tai palengvins šei
mininkėms pasiruošti su mais
tu. Vakarienei bus puikus pro
gramas. Numatpma, kad drg. 
Robert Minor, komunistų kan
didatas Į miesto majorus, at
silankys ir pasakys prakalbą.

Tikietus galėsite gauti pas 
lietuvius komunistus ir jų tū
lus simpatikus, kurie, žinoma, 
dalyvaus aidiečių ■ metiniame 
koncerte.

Pasidarbuokime Delei 
Komunistinių Rinkimų

, Ateinantį antradienį vakare 
“Laisvės” apielinkės Kompar
tijos vienetas^ kur daugiausia 
priklauso lietuvių, eis į balsuo 
tojų stubas su Komunistų Par
tijos rinkimųx platforma, , įsu 
“Daily, Wprkeriu” ir su i aiški
nimais, kodęl tą savaitę darbi
ninkiški piliečiai turėtų užsi
registruoti, bąlsavimui, už Ko
munistų Partijos kandidatus 
rinkimuosej—*ypač. kad ;iš’ visų 

’ partijų vien komunistai < kovo
ja už reguliarę ;piniginę kiek- 
yienam • bedarbiui, pašalpą ir 
už • socialę apdraudą visiems 
bedarbiams bile laiku.

Juo daugiau užsiregistruos 
už Komųpistų. Partiją, ir pąst- 
kui balsuds Mž jos kandidatus, 
tuo. labiau buržuazija turės 
skaitytis su ’ mūsų reikalavi- 
fnais, matyidama augančią re
voliucinę darbininkų spėką ir 
susipratimą.

i Piliečių kalbinimo darbe, jų 
rengime registruotis ir balsuo
ti už koįriunistus, turi pagel
bėti visi susipratę darbininkai. 
Todėl organizuoto ir neorgani
zuoti darbininkiško’* judėjimo 
pritarėjai, atėikitem7:30 vai. 
vakare arba kiek-anksčiau 10 
d.- spalio į. “Laisvės” raštinę 
ir sykių su komunistais trau
kite lankyti piliečių-.butus. "

į Kiti Williamsburgo : komu
nistų. sekcijos yi^rietar turės; at 
einantį^sekmądienį- “raudoną* 
jį nedėldienį/’rkur <jie eis dar
buotis! tais būdais j ir tikslais; 
kaip viršuj ųmpodyta. Tad jie 
sekrųadięnį iflirm; 10. vąk-išgy
to privalo $usiriqkti fsekąnčior. 
se vietose: I

j ■ ' •' ■ ęi • GrHh*aWwAve. 
Italian Workers CluL,

341 Melrose St.
Progressive i Workefig' Club,

159 Sumner Ave.
Russian Mutual So’ciety,

Clay Street.
$ z •‘ K. M.

Iš LDS Pirmos Kuo
pos Susirinkimo

Susirinkimas buvo spalio 5 
d. “Laisvės” svetainėje, šiuo
mi kartu susirinko mažai, ypač 
vyrų. Moterų kur kas daugiau 
buvo. Priežastis tai apsileidi
mas.

Skaitytas pereito susirinki
mo protokolas ir vienbalsiai 
priimtas.

Pasidarbavimu draugių E. 
Jeskevičiutės ir Depsienės gau
ta 5 vaikučiai į LDS vaikų 
skyrių. Tas aiškiai parodo, 
kad kas dirba, tas turi ir ge
ras pasekmes. Taipgi d. J. 
Kairys gavo vieną į suaugu
sių 1 kp. Visi aplikantai pri
imti.

■ Draugai M. ir A; M'aželiai 
pelikė!ė iš 115 kp?!į 1 kp. 
Persikėlimas priiniths. 1 > ■1

Dkaugė E. Jeskevičiutė ra
portavo iš prieškarinio kon
greso, kuris'tik ką įvyko New 
Ybrk’e. i‘ Iš'daVė labai gierą ra
portu. ’1 ■ : ■ ’ ;

Drg.1 • P. Tarūs raportavo 
iš1'‘•“‘Daily Workerio” konfe- 
MiCfijos; irgi puikiai! nupie
šė Msą konferencijos ,rė'igą.

Drg. J. Kairys raportavo iš 
LDS III Apskr. suvažiavimo, 
kuris buvo Newarke.

Viši raportai vienbalsiai pri
imti. '■ J

Skaitytas' laiškas nuo' Liet. 
Kom. Frakcijos “D. W.” fi
nansinio vajaus reikalu. Kar
tu prisiųsta 10 blankų aukų 
rinkimui. Kadangi kuopos iž
de mažai pinigų, tai negalėjo 
aukoti šiam svarbiam reika
lui. ■ Blankų išduota, rodosi, 
tik 2, kas parodo, kad 1 kp. 
nariai neįvertina ir svarbiausių 
darbininkiškų reikalų. Bet juk 
LDS nariam nepadoru nerem
ti savo klasės reikalų.

, Į lietuvių bendro fronto 
konferenciją, kuri įvyks spa
lio 22 d. Liet. Piliečių Kliube, 
80 Union Avė..,, .išrinkta 10 
dėle^atų. ’

Buvo atsilankiusi, nuo jau
nuolių 101 kp. A. Kairytė, ku
ri atsišaukė į 1 kp. narius ir 
nares-1 kad pagelbėtų įtraukti 
į '’LDS ! klib ’ daūįiausiai ’ jau
nuolių, nors jų vajui baigian-

< ”i' kp.Turėjo du ligoniu'; vie- 
n’ds1 biirė i 'd'. ‘ riigsėjė/ o kitkš 
nėite zp<5 sunkios1 ■ 6pęWčij6š, 
bet įjAu iš ligonines}parvežtas 
įt&išosi.
• {f Draugtli R.' Mizarai huodūh- 
mii išaiŠkinU's vaikų skjir'iaiiš 
iškalas ir jo’ ’svarba; 'kiad Tie 
tik 1 vaikus įrašyti į LDS, bet 
tverti !vaikų kuopeles ir moky
klėles;—po trumpų išsirėiški- 
mų visi sutiko, kad reikia sū- 
organ'izuėti v'aikų mokyklėlę, 
kurią' g&lės ir nepriklausanti 
prie LDS vaikai lankyti. Tam 
tikslui ? išrinktą I. komisija, kuri 
tuoj; .injsiš.luž darbo. . Taigi 
tėvai; liorirtti pralavinti saVo 
vaikučius lietuvių rašybos, 
darbMįkiško sliprafihio, į dai
nų ir taipgi! Ir ?spo&
to; tjau '.galite vaikus pradėti 
užregistruoti ..pas .J.* L. Kava-

kapitalistai,rengiasi- prie nau-1 ; 
jost pasaulinės gadynės ,.ir., l^aip ~ 
darbininkai .jnobįli^ųojąįi - pa
daryt gąlą kar^ihs ir . ųųlįųst 
galvą tuos kari^ gimdančiam 
imperiąljstiniąnj,,(,k^pitąlizmui.

Rengėj’ajife s lįhcidnalis Liet.
!Jauriuolių /Komitetas.

liauskaitę, “Laisvės”' raštinė
je. Nelaukite, kol bus vėlu.

Į mokyklėlės komisiją įei
na : V. Bovinas, J. L. Kava
liauskaitė ir J. žigaitis. Kita 
komisija bus išrinkta nuo jau- 
nupjių 101 kp. Abi šios' ko
misijos veiks išvieno suorga
nizavimui mokyklėlės.

Kpkr. Sgr.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
- t ; >

Rose < Rossi, 46 m. amž., 
352 Leonard St., Brooklyn, mi
rė spalio 4 d. Greenpoint ligo
ninėj. Bus palaidota spalio 
7 d. šv. Jono kapinėse.

Laidojimo apeigomis rūpina
si graborius Ballas (Bielaus- 
kas).

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pai’tnėrys j barber 

shop \biznj. Biznio vieta išdirb
ta per daugelį metų, gera proga 
lietuviui stbti į pusininkus’. Kreipki
tės šiuo' antrašu: 1031 3rd AVe., 
New York City.

■ . ■ i •• , į ■. J

■„-OWE?
. Naujai,į $uĮig,. velijusios 

nįądoši įrengto LithpafliKos 
vardu, rBĄR GRĮLL”, 
527, Ęushwičk Aye., kąmpą$ 
NqII St.,, Ęrooklyn, N. Y. , 
, Užlaįkoiną. .Geras alus, 

vyp^s, .'goriausios rūšies ęir 
garai, duodama veltui už
kandžiai >prie > to ir manda
gus ; patarnavimas.. . t

Reguliaris atidarymas į- 
vyksta SpaliOj (October). 1? 
(L (Columbus Day), a Bus 
veltui skanūs valgiai ir kito-r 
ki skanumai^ ; i n į e 
s Visų prašome minėtą die
ną .atsiląnkytiį • nurodytą 
Vietą ir lmksmai prie gerbs 
ftiuzikoš, stu dtahgaiš ir* pa* 
žįstamais praleisti smagiai 
laikąrų ■ v . j /,> ... r , 

-Užprašo Jonas Jackūnas 
įr- Pa vilas Gaidimauskast

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
J Chroniškos

‘ MATHEW P- 3ALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A B O K i U S 

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

MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS- DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA I 

, PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA* .TURIM PRIVATIŠKĄ į 
■ P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 

. 'KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. ■ TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS( 

,.I>R1Ž|0rETI. . DUODAM'GRAŽIA VJETĄ. SAVO
V . MYLIMUOSIUS, PAŠARVOTI DOVANAI.
1 * ' - visais Tais reikalais kreipkitEs į. mus, o mes
1 KdOGERIAUSIĄI PATARNAUS1M.
! ' ’ J MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSU
‘ TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




