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' New Yorko majoras nusima- 
žino savo algą rtuo 40 iki 25 
tūkstančių dolerių į metus. Ar 
tai ne puikus “pasiaukoji
mas?” Dabar “vargšas” be
gaus tik po 68 dol. ir 50 cen
tų kasdieną per 365 diedas. Po 
NRA (antklode) “blanket co
de” darbininkas gauhai $12 ’i 

f dolerių savąitėję, atba $624 į, 
} metus. 'Taigi 4Ar ir iš dabar
tinės majoro algos - išeina 401 
kartų po 624 dėterlus, neįskav- 
tant grafto. Kurie norite at
sikratyti parazitų nuo rijimo 
jūsų taksų, balsuokite už ko
munistus.

Socialistai galutinai nusi- 
maakavo Madison Square Gar- 
dene. “Daily News” už spa
lių 5 d. giria, kad “Abraham 
Cohen ‘Forwardo’ redaktorius, 
per 50 metų ‘radikalis veikė
jas’,” Norman Thomas, Grover 
A. Whalen, pagarsėjęs streik
laužys ir darbininkų galvų 
skaldytojas, W. Green, garsus 
streikų pardavikas—visi šie ti
pai susiriesdami gyrė NRA ir 
Rooseveltą, kaip garsų vana
go penėtoją ir garsų socialistą. 
Taipgi užkvietė Rooseveltą į 
Socialistų Partiją, žinoma, to 
negaila. Bet kadangi visos 
juodosios jėgos, ypač S. P., su
kruto eiti su valdžia
rankon, tai jau svarbu, šis jų 
bruzdėjimas panašus į Vokie
tijoj pagelbą Hitleriui užsikar
ti ant darbininkų sprando. 
Darbininkai, budėkime, ypač 
ateiviai, turėtume sukrusti or
ganizuotis.

ranka

’ Darbininkiškas vajus artina
si. Visi, norinti tąr„ tai “Lais
vę” ir “Vilnį” užsirašyti, afba 
įstoti į LDS bei ALDLD,—tu
rėtų iŠ anksto prisirengti, kad 
vajiniįkšihš nereikėtų po fyej 
lioliką, karių’lankyti*tą pačią 
stubą ir vis išgirsti “ateik ki- 
Xą kartą, pažiūrėsime.” Taip 
“bežiūrint,” vajjninkas pra- j 
važinėja po keliadešimts cen
tų, ypač jei pasitaiko bedar
bis, ir po kelių “pažiūrėjimų” 
turi nustoti lankyti tokias stu- 
bas. Aš negrįšiu, kur norės 
“pažiūrėti,” nes kur pernai 
grįžau, nieko nepešiau.

žiemai artinantis, vėl visos 
bedarbių tarybos pradeda per
siorganizuoti ir imasi už dar
bo. Bet kaip bus su 61 Gra
ham Ave. ir Ten Eyck St. be
darbių tarybomis?

* Mirties Bausmė Laukia
■ > 264 Darbininkus

SEOUL, Korėja. — čio
nai eina teismas prieš 264 
darbininkus. Teisia juos ja
ponų teismas. Kaltina dar
bininkus priklausyme prie 
Komunistų Partijos ir daly
vavimu sukilime 1929-30 nį 

‘ Visiems jiems grūmoja miih 
ties bausnie.

Fašisty Kruvinas Suokalbis
Suareštavo Streikieriy 

Advokatą ir Streiko 
Vadus

GALLUP, N. M.—Spalių 
d. čionai policija suareš

tavo keletą mainierių strei
ko vadų ir Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad- 
vokotą Lynch, kuris pasta
tytas ginti terorizuojamus 
mainierius. Bosu teroras ' 
prieš mainierius tebeina vi
su įsiutimu.

5

Šeši Nauji Jaunuoliai
Prisirašė prie LDS

BROOKLYN, New York. 
—Iš Nacionalio Lietuvių

IS LIETUVOS
‘ : i • ;

Kaunas.—Nutrūko preky
bos derybos tarpe Lietuvos 
ir Vokietijos. Skelbiama, 
kad nesusitaikoma del “tei
smų santvarkos įstatymo.” 
Naujos derybos prasidės 
tiktai apie naujus metus. ,

Kaunas. — Miesto savi- 
valdyboje iškilo didelė afe- 
•ra (vagystė). Jau paaiškė
jo, kad tūlas smetoninis su
tvėrimas ir kasininkas po
nas - Pluščauskas yra 
kniaukęs 80,000 litų.

nu-

apsGrabuliškių k., Zar.
—Čionai jautis mirtinai su
badė Marcę Juškenienę, 80 
metų senutę.

DAILY WORKER” SUGAVO PASKEL
BĖ FAŠISTU SLAPTĄ DOKUMENTį, KU-
la

RIS IŠKELIA AIKŠTĖN FAŠ. SUOKALBI
Hitlerininkų Suokalbis Išmesti Lubbe į Jūres, b Jo Vieton 
Nužudyti Komunistus, Primetant Jiem Padegimą Reichstago

Šiauliai. —Supleškėjo gai- 
Jaunuolių Komiteto raštinės *sre ^r- Pi’uchno namai. Pa- 
ateina įsinia, kad per pereitą daryta nuostoliu už 50,000 

sav. labai lėtai tepasidar- įltų« ;
buof a^LDSi Juuriunlitį'Va-f —— I4

Pri§iiiAtė Hik sekamos Kaunas. — Karininkas
kuopos jaunuolių aplikaci- Gustaitis išradęs “naują lėk- 
jas: Elįzabeth 3;: Sėrarttoh t^vo tipą”, kuris esąs “ge- 
2; ir Detroitas 1. Matote, riausias iš visų iki šiol žino- 
draugai, reikia pasidarbuoti mU tipų”. Vadina “Ambo 
daugiaus, ypatingai rytuose, 4.° , Lėktuvas yra dvivietis 
kur mūsų jaunuoli lenkty- 
niuojasi su vakarinėmis val
stijomis. ši visa savaitė tu
rės būti LDS jaunuolių re- 
krutavimo v h itė< Visi 
draugai yra prašomi pašvęsr 
ti nors tris vakarus perėji
mui per stribas gauti narių.

Iki šiolei LDS vajuje del 
jaunuolių gauta 135. Reika
linga davaryti iki 200 ir pa
rodyti draugams, kaip mes 
tą svarbų darbą įvertiname.

------- įgato.į Paryžiaus kongresą. 
80 NUOŠ. DARBININKtf Tai auka ALDLD 63 kuo- 

pos. O iš Chicagos Mid-i

Kaunas. —' Karininkės

monoplanas ir galįs . lėkti 
350 kilometrų į vai. Ės- 
ąs labai lengvas ir galįs nu
sileisti labai mažam plote.

Dar Gauname Aukų 
Del Delegato Išlaidy

Draugas A. Katinas iš 
Bridgeport^' Conn., prisiuntė 
$1.50 aukų del padengimo 
kelionės lėšų jaunuolio dele-

BE DARBO
———r-

JUNEAU, Alaska, 
čionai, - šiaurinėj daly} Alas- 
kos,, Amerikos.! kolonijos^ 
(siaučia bedarbė.' Be darbo^ 
vaikštinėja iki 80 nuoš; dar-' 
'Įjininkų. •

-Ir

“PLĖSKIME STREIKĄ,?ŠAUKIA PLIENO 
DARBININKAI; KOVA EINA PIRMYN

PITTSBURGH, Pa. — Iš (laimėti. . \ ,
Ateinančios ; žinios 

Greensburg, Pa., sako; kdd 
Walworth. Foundry darbi
ninkai laikosi kaipo tvirta 
siena prieš valdžibš ir bosų 
pastangas streiką ^sulaužyti.

Ambridge suareštavo .de
vynis streiko vadus. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimai rūpinasi' jį‘ apgyni
mu teisme. ‘r

% Ambridge, Pa., pranešama, 
kad plieno darbininkai tebe- 

|B silaiko tvirtoj vienybėj po 
Metalo ir Plieno Darbinin
kų Industrinės Unijos vado
vybe. Iškeltas obalsis:

* “Plėskime streiką.”
Kelios dienos atgal kruvi

nas policijos ir šerifų užpuo
limas ant penkių tūkstančių, 
pikieto tik sukietino darbi
ninkų pasiryžimą kovoti ir

Komunistų Partijos organas “Daily Worker” sugavo 
ir paskelbė sensacingą slaptą dokumentą Amerikos vo
kiečių fašistų? kurie vadinasi “Naujosios Vokietijos 
Draugais.” Tą organizacija turi nacionalę raštinę New 
Yorke po num. 23 Lexington Ave. Nacionalis fašistų 
“generolas” yra tūlas Heinz Spanknoebeį o jo pagelbi
ninkas tūlas W. Haag. •

Doumentas yra-laiškas šio Haago, rašytas rugsėjo 23 
d., į Berlyną pitlerio valdžios agentams, kaipo atsaky
mas į gautą iš .Berlyno laišką, kuris buvo rašytas rugsėjo 
5 d. Pažymėta: “Laikykite absoliutiškoj slaptybėje.”

Laiškas ištisai skamba sekamai:
. “NAUJOSIOS VOKIETIJOS DRAUGAI” Į 

Telefonas: Gramercy 5-1920 Adresas: Efdende
Kabeliui adresas: Efdende, New York 23 Lexington Ave., 

v v jM New York
> Pagal/įsakymį. vyriausios Nacionalio Ofiso galvos, 

r J ;- , , Heinz Spanknoebeį.
" • Laikykite absoliutiškoj slaptybėje!

; Rugsėjo 23, 1933.
Uschla Berlin Alexahderplatz

‘ 812 No. X ' ' \ , z.
Atsakymas į jūsų laišką iš rugsėjo 5 dienos:
■' Specialės divizijos išsivystymas neina taip smarkiai, 
kaip jūs norite, kadangi sąlygos čionai yra daug sunkes
nės, negu jūs įsivaizdinate. Mes esame sekiojami ir turi
me būti atsargūs. Negali būti nė klausimo apie grafą 
Sauermą tai vietai, kurią siūlote, nes jis neturi patyrimo. 
Geriau jį panaudoti del Bunastės. Grafas Norman su
grįžo iš Berlyno, atsiveždamas su savim savo brolį. Dr. 
Spanner energingai reikalauja, kad General Electric 
kompanijos atstovai Berlyne būtų dabojami (sekiojami), 
nes jie žada varyti šnipinėjimo darbą. ’ General Electric 
kompanija pavogė jo išradimą ir jis rengiasi daryti, 
žygius prieš ją. Kadangi jo (Dr. Spanner) brolis daug 
pasidarbavo del* mūsų Medikaliąm Centfė—pavyzdžiui, 
laimėjo mūsų pusėn du profesorių—-mes-norime, kad Dr. 
Spannerio biznio reikalai būtų paskubinti ir apginti.

nimų. Ir mažoji Katja—taip grafas Sauerma vadina 
Konstantinovą—yra pusėtinai kvaila ir paika mergšė, 
kuri atlieka gerą darbą, bet visuomet dabar verkšlena;1 
tuo būdu aš manau, kad būtų geriau, jeigu jinai bųtų 
paimta tenai. -Ją galima panaudoti del vertimo iš rusų ’ 
kalbos. k

Duokite mums žinot, kaip dalykai stovi su Hitlerio 
knyga. Mes turime jos daug paskleisti už dyką; mes tu
rėsime pusėtinai pasisekimo. Tai be galo lengvas dar
bas padaryti gerus žydų’priešus (anti-semitus) iš ame
rikonų. ?

Kad jūsų loska,, veikite greitai del Spanner reikalų— 
mes iš to galėsime gauti daug pinigų.

Tegul gyvuoja Hitleris!
(Pasirašo) W. Haag, • ’

f Nacionalio Vado Pagelbininkas.
(Antspaudas)
Naujosios Vokietijos Draugai. 1
Nacionalis Detektyvų Ofisas, U.S.A.
Iš šito dokumento matome, “kad hitlerininkai turi savo 

šnipą net Sovietų Sąjungos įstaigoje “Amtorge”, ir kad j 
jie yra padarę suokalbį Leipzige teisiamus komunistus1 ' 
Torgler, Dimitrov, Popov ir Tanev užkrėsti sifiliu ir pas
kui galvas nukapoti. A

FAŠISTU TEISMAS PRAŠALINO DRG. 
DIMITROV UŽ ENffi®G4 GYNIMAS; i

J ■ gogo ' C

LEIPZIG, Vokietijai.‘Spa-1: bario. Policija tuojaus pa- J 
lių 6 d. fašistų teismas he- grobė jį ir nutempė į kaiėji-' 
teko lygsvaros. Draugas ma< Metant iš teismo, drg. 
Dimitrovas teisėk-Buengerį Dim£. .v šaukg ieš fašis. 
Įvare į tikrą pasiutimą, kuo-1 . . ' \ ,
met jis pradėjo išrodinėti■tinius ^u<^eius’ .u
bjaurius policijos pro voką-1 Nuo Politinių Kalinių &y-; 
toriškus darbus. Už tai tei- nimo Komiteto iš Paryžiaus- 
smas tapo pertrauktas, tei- fašistų teismas gavo protes- 
sėjai išėjo pasitarti,‘ką da- tą prieš kankinimą draugų 
ryti su Dimitrovu ir sugrįžę Dimitrov, Torgler, Popov, ir 
pareiškė, kad Dimitrov yra Tanev. Tas irgi suerzino 
prašalinamas iš teismo kam- fašistus teisėjus. \.?:

Amerikos Darbininkų 
Delegacija į Kubą

NEW YORK. — Priešim- 
perialistinės Lygos vadovy-UUO. io xvxivi- * . vi .v . i ------ , ,v. x--------------------------------—’----------~ • v

West Lithuanian Committee ' . Atsiųskite .mums jaunų, graznos , išvaizdos moteriškę, beje organizuojama Ameri- 
atsiuntč net’ >kuri labai pasitikima; geriausia,, jeigu, jos tėvas ir, kos. darbininkų delegacija j 

broliai 'būtų nariai' SuA. (fašistų ginkluotos organižaci- Kubą. Delegacija perduos 
jos)j ;-Jiriai, privalo, kalbėti šiek tie^.,angliukai, ir labaiuj^ubos kovojantiems darbi- i i. i ’ .n v • • > • vi . _ • • • i ' - ; .L* .v • . j ♦ • <i — < , . *
torge ^(iSovietų Sąjungos ?koĮneręįnęj įstaigoj ;(NewvYor
ke).- i Jinai turi -pribūti! laivu “Europa” arba <“Bifęmen”, 

j kaipo .plaukų sutaisytoja, tuo J)ūįų mes -galęšime jos vie
toji pasiųstikitą ypsttą į Vokieti ją tuo laiyų, ir taip iš- 
vengsime»anįigracijos vyriausybės ir Untermeyerio per
žiūrėjimo. • ■ ri-rA'J

Aš nedaliu čionai surasti vietas 
riausia bus, jeigu jūs jį išmesitę iš, laivo į jūres, kuomet 
vešite į kitą) šalį. O ką jūs' žądrtte pakarti jo vįęfoj Vo
kietijoj?? Aš pilnai Sutinku su jumis, kad tiems/prakeik
tiems komunistams Leipzige būtų įleista sifilio bacilų. 
Tada būtų galima sakyti, kad komunizmas pareina iš 
smegenų sifilio? . .<

Prisiųskite mįms naują kodą; mes manome, kad'seną 
kodą gali įskaityti Ųntermeyeris. ■ , c į-

Spanknoebel/tik'ką įėjo į kambarį ir siunčia jums ge
riausius linkėjimus. Jis nori, kad Raštinė del 'Studentų 
Agentūros paskirtų-gydytoją dėlei atlikimo kelėtos dar
belių’del Jo..Therefįiįn yra* tinginys ir nori perdaug, pini
gų,1 o kas blogiausia^ tai kad jis pats yra berods pusiau 
žydas ? kiaulė. - žmogus* išduoda saVO kraštą, thib' būdu 
fines nėgalimejuoimi pasitikėti, nepaisant jo visų’ ūžtikri-

vienu šūviu
$7.15.' Draugas Kent' rašo', 
rjpg'tai aukos; surinktos far-’ 
pe darbininkį! del jjadėrigi- 
mo delegato lėšų. ’Iš Balti- 
morės, Md., draugas Jonas 
Balsys prisiuntė $L27 au
ką ALDLD 25 kuopos. v.

Nacionhlis- Lietiivių Jau
nuolių Komitetas dėkavo j a 
draugams ir! organizacijoms 
už parėmimą niūsų darbo.

Nacloririlis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas, 

46 Ten Eyck St., 
Brocįjdyn, N. Y.

Penkis Užmušė
• MEXICO CITY.. — 

choacan valstijoje įvyko su
sikirtimas tarpe polięijęs ir? 
valstiečių. Susikirtime gin
kluota policija užmušė pen
kis valstięčįus. , ’, .• <

sklandžiaiirusiškai ir) turi*'užimti -vietą, mūšį agento Ana

vau der Lubbe; ge-

ninkams linkėjimus Ameri
kos proletariato • ir padrą
sins juos tęsti savo kovą 
prieš .buržuaziją ir prieš 
Jungtinių Valstijų impąria- 
listūs.) ' ,' J ' .

Sužeidė Fašistų Vadą 1.
DUBLIN. — čionai lan

kėsi Owen O’Duffy, Airijos 
fašistų vadas. Susirinko di
delė darbininkų protesto de
monstracija prieš fašistus. 
Duffy gavo apmušti. Riau
šės tęsėsi visą valandą.

Išplėšė $2,000
BROOKLYN,

penktadienį trys ginkluoti vy
rai išplėšė $2J)$0 rvertės auk
sų ir lįcįtų brangęnybių iš krau
tuvės pi) num. 4916 Third 
Avenue.

Pereitą

Lenkijos Armijos
Paroda Krakavoje

K R AK AV A. — čionai , .- f ». » L Į J « L 
spalių 6 d. Pilsudskio yal- 
džia surengė kavalerijos pa- 
rodą. Dalyvavo 10,000 rajT , J 
tį kareivių. Šakoma, 
paroda surengta tuę tikslų^,, 
kad parodžius hitlerinei .jTq-. • 
kietijai, j6g Lenkija galį ap-

i

DarbininkŲ Vaiaįs į!
■ t '» ž ■Ala*' <

SIOUX CITY, Iowa. — 
Čionai yra suareštuoti dvy- . 
lika darbininkų, vadų be
darbių judėjimo. Jie kalti
nami ir bus teisiami už “su
laužymą kriminalinio sindi- 
kąlizmo įstatymo”. Ir jeigu 
bus rapti kaltais, bus nuteis
ti ilgiems metams kalėjimąn 
—veikiausia nuo 5 iki 10 me
tų. Tie darbininkai tapo su
areštuoti laike bedarbių Je- , 
monstracijos už pašalpą.

hkmSBM
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<fDaily Workerio •’ Kampanijosu>i. ą J r j
f .. --------------- -
J Kompartijos ’Komiteto'Atsišaukimas

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Centro Komi- 
tetaj patiekė sekaųtL ątsišaukųpą .delei ;“DaįJy Worke- 
rio’įįkąmpanijos: Į f H ’ i! v įį;

I&augąil “Daily 'Workeris” atsišaukė į jūs delėi su
keli: no $40,000 sumos, kuri-peikaljnga palaikymui mūsų 
laik ’aščio tokiuose augadcių mašinih kdvų laikuose, ko
kius mes gyvename dabar. Niekuomet mūsų laikraštis 
nebuvo taip reikalingas, kaip dabar. Niekuomet mūsų 
dienraštis neatliko tokių pareigų, kokias jis atlieka da
bar;. Tuo būdu, mes turime pilną teisę tikėtis, kad at
silikimas darbininkų, jų darbo unijų,’ bėdarbių orga- 
niz:|cijų, kliubų, fraternalių organizacijų ir Partijos vie
netu ir komitetų bus ūmesnis ir ryškesnis, negu kada 
nor|. -

Cintro Komitetas priverstas padaryti šį speciąlišką. 
atsižaukimą, kadangi kampanija šįuo tarpu atsilikusi, 
kadangi organizacijos užimtos, tūkstantiniais kitokiais 
uždaviniais. Tik todėl, kad mūsų atsišaukimas nėra 
rašįruas desperątyve kalba, tai pąsidaro tūluose įspū
dis,Jbūk “Daily Workerio” kampanija’gali bū£i apleista 
ir imtasi kitų kampanijų, kuriom reikalaujama griež- 

tčiaii. Tačiaus šis atsilikimas šitoj kampanijoj darosi 
labąi pavojingu gyvenimui “Daily Workerio.” Centro. 
Komitetas netrokšta perdėti dalykus. Mūsų Tlienraš- 
Tis 'gyvuoja jau 10-tus metus ir mes žinome, kad dar- 
binįikai neleis jam numirti. “Daily Workeris” iki šiol 
pajėgė gyvuoti tik todėl, kad darbininkai visuomet at
siliepė į jo atsišaukimus ir sukėlė pinigų sumas, kurios 
buvo reikalingos. Bile laiku, kuomet finansinis vajus 
nėr& pravedamas pilnai, mūsų laikraščio likimui -grū
moja pavojus. Mes turime pasakyti, atvirai ir aiškiai, 
kad esamas atsilikimas kampanijoj rimtai grūmoja gy
vybei “Daily Workerio.” 4 - <

ft ęs esame įsitikinę, kad ši padėtis yrą todėl, kad 
“Dž ily Workeris”’ii* ’Ceritrjj Komitetas Mekąlbejo stipriai 
ūžt sktinai, įrodinėjant draugams padėties rimtumą ir 
pavpjų. . ’ .

Mes esame įsitikinę, kad kiekviena Partijos vienetą, 
kiekvienas Partijos komitetas ateinančią savaitę pradės 
ene^giškiausią darbą rinkimui paramos ir siuntimui do
lerių “Daily Workeriui” 
pa> 
brė|to tikslo?

Šaukiamės į kiekvieną simpatizuojančią mums orga
nizaciją ir individualą, kviesdami imti dalyvųmą grei
tai 5r energiškai pravedimui šito uždavinio, kad, užbai
gus? šį, visa energija ir vėl būtų galima nukreipti linkui 
tūkftančių kitų svarbių problemų, iškylančių iš augan
čių ^masinių kovų.

Darban į pagelbą “Daily Workeriui.”
Užtikrinkime gyvavimą mūsų laikraščiui ateinančiąm 

laikotarpiui.
TJiojau siųskite jūsų aukas “Daily Workerio” finan

sinė kampanijai! 
■■■■<■; ........ . .......
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kad pasitikus taip nepaprastą 
, ir kad draugai tęs šį darbą, iki bus pasiekta pasi-

ALDLD ir LDSA Vienybės 
m į * Klausimu 
' <

Baisgėjo 29 d. įvyko bendras 
susirinkimas ALDLD f.79 kp. 
ir IjDSA 115-tos kuopos, kad 
išdiįcųsuoti vienybės klausimą. 
Narių dalyvavo skaitlingai, 
ypat, moterų, .kurių buvo di- 
džiiįna. Iš* Vilniečių” buvo 
drgj Krakaitis,? kuris, trumpoj 
forrfipj paaiškino vienybės pla
ną pike vienijimos iri kaip 
tvarkysis susivieniję. Planas 
patiektas w abiej ų organizącij ų 
centrų, ir dar jį galinį^ |fcaidy-

Paskui sekė diskusijos. Jo
se ųž ir prieš vienijimąsi da
lyvavo, kaip vyrai, taip mo
tery!, Už vienybę kalbėjo 
didėjimą, nurodinėdami, kad 
ir d|bar šios dvi organizacijos 
praktikoj yra pusiau susivie- 

• nijęt-kuopos rengia bendras 
pramogas, masinius mitingus, 
ir abiejų Organizacijų pąmati- 
tiniaa yra vienas tikslas. Tai' 
kairu turėtų būti atskirai?.

IšJ. priešingos pusė? nuro.di- 
nCjcf . luul jgųsjviopijus, galėtų 
pakenkti ypač molerų *įtrau-

kimui į organizaciją, arba 
buvusios narės apleistų orga
nizaciją; o ir dabar, .ypač Ro- 
seląnde, motery? pralenkia vy
rus. x ‘

Kalbėtojai už vienybę nuro
dą kad ptfąlenįUipąs į neturį 
būt nesivienijimo priežastis. 
Kur moterys veiklesnės, ten 
išbudins? vyrus, p kur vyrai 
veiklesni, ten jie išjudins mo
teris, ir bendrai veikdami, dau 
giau galėsime nuveikti.

Balsavimo pasekmės buvo 
tdkjos—už vienybę 39, prieš 
3.
Delei Laikraščių/ ir 'Prąųgiju

' ■ ’i*. < • 11 Vajaus ? : t į '
Buvo pakeltas klausimas 

mūsų organizacijų ir laikraš
čių vajaus, kuris prasidės su, 
spalio 15 diena. «

Draugas. Krakaįtis, nurodi
nėjo, kokius būdus galė
tume panaudoti gavimui nau
jų narių ir užrašinėjimui mū
sų laikraščių, kad, nebūtų taip, 
kaip praeityje-ybįdavo kad ir 
daug1 apsiima, ‘bet neišpildo 
savo prižado, neaplanko dar
bininkų^ stubas; o neinant per 
ątubas,. negalį .gerų pa- 

* sėkmių. ir ‘{įaisvė/’

■y

Jurgėla, buvusio Dąrįąus* 
Girėno komiteto publicistas 
ir sekretorius, rašo:

Komitetas nekąlta^,. kad vi
suomene ir pačios “N-nos” per 
šaltai žiūrėjo į lakūnų pasiry
žimą... Jei įjiąndien taip labai 
brangina lakūnų žygį, tai nau- 
jieniečiai galėjo sudėti ar pa-, 
rinktį .aukų ir nupirkti “Lir 
tuanikai’i imotoyą, iar’ propele
rį, ar gažįliną,’ ar’alyvos, ar

i “Llr 
propele- 

iną,1 at: alyvos, ar 
radio aparatą, ar parašiutus 
ar kitpkiųsl prietaisus, kuriuos 

lakū- 
Tai būtų buvęs tik- 

’ ras patriotiškas VN-nų” vadų 
ir jų šalininkų darbas.

■ 1 1 ■ ■' ) i ■ ■ . ' l

Patriotizmas tiek rūpėjo 
Grigaičiui, kaip ir Jurgėlai. 
Jeigu pastarasis daugiąū 
tam darbui veikė, tai tik to
dėl, kad jis gavo iš to dau
giau asmeninės naudos. 
Kiekvienas patriotizmą ma
tuoja sulyg tuo, kiek jis iš 
jo gauna .

Grigaitis dabar užtad pa
sirodė didesniu patriotu, ne
gu Jurgėla. Jis organizuo
ja fondą savo lakūnui, Ja
nušauskui, kuris, be abejoji
mo, daugiau Grigaičio kiše
nini pasitarnaus.

Neveltui Chicagos “Drau
gas” suriko: u :

“N-nų” suorganizuotas ko
mitetas p. Janušausko skridi- 

finansuoti yra partyviš- 
socialistiškas. Del to jis 
yra, kad “N-nų” redakto- 
tokip norėjo ir taip jį

šiandien rekomenduoja 
pams.

seiai prasannrą js urejdo seK- 
retbrią, bet jie nsuėjo į teismą 
kovoti Sū( SLA. konstitucija ir 
įstątyąiąis.

Mes nepritariamą dėjimui 
į valdiškus teismus. Tai pa
reiškėme senai ir nuolatos. 
Bet nieku būdu neleistina 
ir tokia negraži taktika, ko
kią vartoja Gegužiai su Vi
nilais—neleisti kuopos na
riams pašalinti jiems, nepa
tinkamą savo sekretorių!

SLA 1 ‘nariai darbininkai 
turi išstoti ’ prieš tokį ponų 
elgesį. Ateina noniiiiacįjos 
į SLA pild. taryįą. : Darbi- 
hįjį^ai ŠLA bariai, visokių 

sbkretoriaus ir .vėliaus, Prezi-, Paži/ų, . turėtų sudaryti 
-1 ' ’ • ’ ' Tr bendrą frontą ir isstatytr

savo darbininkišką sąrašu,’ 
už jį balsuoti ir. jį pastatyti 
į organizacijos reikalų 
tvarkymą. Su tuo bus pa
darytas galas tiems biuro
kratiniams žygiams ir byli
nėjimuisi po valdiškus teis
mus.

nepasiuntė laiku į Centrą' 
narinių duoklių.' ’ 1 ' \

Tokiai narių valiai Gegu
žis su Vinįkų biurokratiškai 
pasipriešino! Kaip tai kuo
pos nariai galį, imtis teisių 
pašalinti iš vietos sekreto
rių, kdrį jie pūty s pastatė! 
Sujyg (fašistiniu “mokslu,” 
tai neleistina (neleistina, 
kupmet sekretorius pučia į 
fašistinę ididą)". . . ’ ( 1 15'

i Apsvaigęs i gegulę ' de
mokratija, p. Vitaitis šitaip 
rėžia:

; yiėAok ŠLA 60 (kuopos i val
dyba ir! kariai sū tokiais SLA 

d|nto įsakymais, nesiskaitė 
nėsiskaito ir, išrinkę,sau nau
ją! sekretorių vieton prašalin
to, užvedė bylą yaldįškam tei
sme atėmimui kuopos arkyvo 
iš neteisėtai prašalinto sekre
toriaus. Vadinasi,. SLA. 60 
kuopa nubėgo į valdišką teis
mą kovoti su ŠLA. Preziden-

■ to ir Sekretoriaus patvarky-

TRUMPMENOS
•. > » ♦ • *

“Šviesa” pasirodys sekan
čių metų sausio mėnesį. Žur
nalo gerumas, žinoma, pri
klausys huo mūsų draugų 
rašytojų: jei jie rašys, padės, 
redakcijai, žurnalas bus ge
ras. Daug vilties dedame 
apt Sovietų Sąjungoj gyve
nančių dL^ūSū’hteratų. ’ Jie 
kviečiami talkon. Ta!čiaus, 
“^viesa,” y i s ų p imliausiai, 
bits Ameriko$daikrąštįs, tąd i 
ii^| straipsniąi' įy ppęzija ir 
beletristika: turėtų jųų, dau
giau išplaukti iš Amerikos; 
darbininkų gyvenimo. Tai 
patariama įšitėmyti mūsų 
draugams bendradarbUms.

čia sunkius vargus, kaip 
Ainerikoje, milionai jų be
darbių, pusbadžiai gyvena, 
Grigaičio “marksistas” ne
mato. Sovietų Sąjungos 
darbo žmonių trūkumai ir 
šiurkštumai yra palikti ka
pitalistinės sistemos, cariz
mo. Sovietų Sąjungos dar
bininkų g^yvčniipas gerėja 
su kiekvienai diena. Ameri
koje,: ;kur į^ąįriais daiktais 
sandėliai ’ ■ prikišti, žmones 
pusbadžiai gyveną ir net ba
dauja, ir jų gyvenimas nege
rėja, ale vis blogėja. Deja, 
Grigaičio “marksistas” ant 
tiek apjakęs, kad jis tu da* 
lykų neįžiūri! Jis tą siste
mą remia ir palaiko 1

mui 
kas, 
toks 
rius 
organizavimo, kad išrodytų lyg 
ne p. Janušauskas skris per 

| Atlantiką, bet spats socialistų 
dienraščio redaktorius.

Taip, Grigaitis isteriškai 
šaukia apie “pagerbimą Da
riaus-Girėno” ir siuntimą 
Janušausko per Atlantiką. J 
Jis tai daro keliais sumeti-! -f‘. 
mais: pirmiausiai žinoma iš 
biznio taškaregio, o kita — 
kad nutraukti darbininkų 
mintis nuo jų sunkios pądė- 
ties ir kovų ir pasitarnauti 
buržuazijhi.,

“Naujienos” pašvinkę tuo 
patriotišku šūkavimu. So- 
cial-fašistų laikraščiui kaip 
tik tas ir tinka.

Sakoma, šitam visam biz
niui reikia surinkti apie 
$30,000, Iki lupasi, Grigąi- 
tis bando lupti. Gailą, bet 
randasi žmonių, esančių bur- 
žuazijos^ įtakoj, kurie be 
abejojimą numes ne vieną 
dolerį. Paskui,, matysime, iš 
Grigaįcioi kp^įtęto išplauks 
daugiau ėd^hii|’ir triukšmo, 
negu (Jabar išplaukia iš Da- 
riaus-Girėno: Komiteto-1

SLA ir Vėl Teisme
• .. < ■ i i j į

“TėVyną” Iprąn.^a, kad . . . .
SLA ir vėl patrauktas į vai-1 sunkiai,į k^d t,ų,QS, takumu8 s 
diską teismą. Šiuo tarpu tai "T'"™ 
pądarė. SLA .. 60-tojį kuopą: ‘ .
Dalykas tame:,. 60-j i kuopa ! ' ■. ,
pą^ąlįno savo Tinaųsų sek- j RodRiig ,pwu. /spaudą 
reteGUy kurįį kaip skelbė jį,' ęy^kįąi atmušė melus apie 

 badą, yąikėdystę, kanibaliz-
;vajaus k/u 'nupiginta 'puse'/
dęl.; o jeigu hesukelsime pa-.n^ Grigaitisilt-Ko* aViąnas 
kankamai skaitytojų, tai lurSs dalykas rtupėti. - gyvenime 

'būti pakelta tų laikraščių kai- trūkumų, b kitas dalykas^- 
,na iš priežasties, pabrąngįmę i bądąūti!/ Tasąi neišmanėlis 
PQPiew- f ,'^.ųjų reik- pąt^ ToU
męnų, o . jjig; hiėlūdja ir ; KURĄięiui.--^

I'^ajmmkų^ apsįęmą. d,.'t ; • A 3 I ..><<■7 1 yąljštjjvg?; terptautinęs.

j. Vienas Grigaičio “mark-^ 
sįstas” šitaip kerta:

Duonos, klausimas Sovietų 
Rusijoje vis datr tebėra svar* 
biausias. štai Mizara “Lais
vėje” rašo, kąd “šiemet, vadi
nasi, ^ovietų Sąjungoje bus 
išrištas duonos ir važiuotės 
klausimai.” Diena iš dienos 
bimbininkąi skatiną, jog Rusi
joje darbininkams nieko ne
trūkstą ir jie yra tikri, šalies 
valdovai...

Grigaičių “mark sistas” 
skalina (jo patieą žodžiais) 
melus, kuomet jis panašiai 
rašo. ' Mūsų spauda < visuos 
met pabrėžk tą faktą, kad 
Sovietų Sąjungos darbinin
kų įri;kolektyyiečiųf gyveni
nį dar irftfašf dąug Hko^ 
Trūksta f, butų, j trūkstą (tūlų, 
maistų dalykų, trūksta^ kito- 
k j ' reikmenų. Bet nevei
zint; jrūkųftių i? ' šiurkštų-’ 

1 mų, jie dirba pasirįžusiai ir

I išgyvendinti k u o g ^eičiaų-

$lanpauskięnė iy A

Brooklyno LDS 1-moji 
kuopą nutarė pradėti dįdelį 
darbą: organizuoti vaikučių 
kuopelę ir mokyklą prie 
1-mosios kuopos. Tai, be
rods, pirma LDS kuopa pra
dėjusi šį svarbų darbą. Te
gul kitos LDS kuopos ims 
pavyzdį. Vaikų organizavi
mo ir švietimo darbas pas 
mus iki šiol buvo labai ap
leistas.

•

Man išrodo, kad tūlų chi-. 
cagiečių rytiečiams kritikos 
tonas dėl neveiklumo per
daug aštru#, , nedraugiškas, 
išeinąs iš draugiškumo • ri
bų. ; Tuo nieko nepasieksiu 
me, d. A. - • u

1 »' J i I • ■ r , ■ . -

• Prūseikiniai, kurie plepa 
Apie “Laisvės” “provokato
rius,” turėtų žinoti, kad jų 
laikrąštį. redagubj a' žmogus, 
kuris .ipatą pirmųtmĮs karto- 

;jo rWhąįeno. ir k>įtų kapita
listų provokatorių provoka
cijas prieš SSSR. Ar pamir-v 
šot to žmogaus provokacijas 
'apie “Maskvos pinigus?”

• R. M.

REDAKCIJOSATSAKYMAI
... —‘7— 1 1

jauąjįbĮiū. ^ąo^ykįos' 'finaųęmė
„..Lv. Li £. . . , . , ' apyskaitą jąųLįėi^VULaisvėj”

fert, kur dai'bininkai kem ^špaųsdinta:. .
s • uuLLxj

Toli nuo mųsų, Azijos ry
tuose yrą šalis Chinija va
dinama. Šalis labai apgy
venta. Gyventojų daugu
mą sudaro valstiečiai.

Gyventojų Chinįjoj labai 
daug. Bežemiai ir bedar
biai chiniečiai apleidžia sa
vo .gimtinę ir keliauja į 
svetimas Žalis.', Jie dirba1 už 
menką uždarbį, kad tik ba
du .nenumirtų1. Tūkstančiai 
bedarbių bastosi po Chini- 
jds iniestus.' : 1' 4 f' 

- ' ■ . M ‘ J ’ j ' :. ; i ; ; i . i
Daug ^naudotojų ; . spau

džia : Chinijos darbįninkus 
ir valstiečius. Turtingi.dva
rininkai ir generolai, pasL 
grobia ištisas Chipijos apy
gardas.* Japonijos, Angli
jos, Francūzijos ir kitų ša
lių buržujai paperka tuos 
generolus, kad per juos bū
tų lengviau plėšti Chinijos 
darbininkus ir valstiečius. 
Turtingi Chinijos pirkliai ir 
fabrikantai kartu su užsie
nio -kapitalistais čiulpia pas
kutinius Chipijos darbinin
kų syvus.

* Svetimtaučiams Chinijoj 
suteikta plačiausios teisės. 
Svetimtaučiai nežiūri Chi
nijos įstatymų, už savo nu
sikaltimus neatsako, prieš 
Chinijos* teismą. Svetimų

nakties darbas vienaip ap- > ■ 
mokamas. Labai daug vai
kų žūsta nuo nelaimingų 
atsitikimų. Ir kaip jiems : • ’ 
nežūti, kuomet jie dirba prie 
mašinų, kurios galima • pa- ; . 
vesti valyt tik prityrusiems - 
suaugusiems. Bet į tai ka- • 
pitalistai- ir domės nekrei- 
pik Vietoj vieno užmušto, 
ar bu.žpisto vaiko., ąteina de- . 
šimtyą išalkusių naujų, ku- 
bife džiaugiąs gavę darbo. * 
Nuo dąybo’ir ,sunkių gyve
nimo, sąlygų trijų . dešimtų 
metų dąrbininl^as viystą są7, 
hid. Tokius ;darbininkus iš f 
fabrikų pašalina, kaip ko
kius nereikalingus daiktus.
Jiems lieka vienas keliąs— . 1

smaugia Chinijos darbiniu- * , , 
kus. • * * *

Bet Chinijos darbininkų 
kantrybė trūko. Jie pradė
jo galingą kovą prieš sąvo. . 
ir užsienio kapitalistus. 1 
Sunku kovoti Chinijos dar;-, 1 Į 
bininkams, nes reikia vesti / 
kova ne tik su savo, bet ir \. 
su užsienio kapitalistais.

Chinijos darbininkam^ 
pagelbon atėjo valstiečiai. 
Darbininkai ir valstiečiai 
pradėjo ginkluotą kovą su 
kapitalistais. . , .

šalių kapitalistai turi sayo chinijos, darbininkai ir 
policiją, kariuomenę' ir net valstiečiai paėmė pavyzdį ip 
gyvena atskirošė miestų da- mūsų. Jie įpus skaito pa- . 
lyse. Tik Sovietų Sąjunga čiais artimiausiai broliais.

ir kovos 4raugais, nos
vietų Sąjungos dapbininkąi M 
parodė, kaip reikią kovoti 
$u . kapitalistais.. Lepino p:. 
vardas .plačiai, žinomas Chi- v 
nijos darbininkams ir rvais* 
tiečiams. Jjarbipinku j ir/,.t

V'r

atsisakė nuo šių grobuoniš
kų teisių: . 1 r

; Chinijos žeme turtingą, 
norsiy. ękursįa jo^rgyvento- 
jai. ęKinijoj, yra didžiau
si ryžių laukai, arbatos 
plantacijos, šilkas ir įvai-

t

riaušių brangių medžių rū- valstiečių kovai prieš kapa-
: jįė rtuftingįfe au|fe- talistus ir. dvarininkuą va-^ 

nų, CJiinijoj yra daug ak- ’ — • ••
mens anglies, geležies, naf
tos, vario ir kitokių žemės 
iškasenų. • HBet dar kuo la
bai Chinija patinka užsienio 
kapitalistams,—-tai pigiomis 
ir darbščiomis Chinijos dar
bininkų rankomis.

dovauja Chinijos Komunis
tų Partija. Darbininkai ir 
valstiečiai žino, kad galimą v 
laimėti kovą tik Komunis-r..* 
tų Partijai vadovaujant. ...

Dabar Chinijos pietus yrą W 
apėmęs piliečių karo gaisr .T 
ras. Nedideli partizanų

■Per paskutinį laiką Chi- būriaį išaugo į didžiules 
nijoj išaugo labai daug raudonąsias armijas. Chi- 
fabrikų. ^Niekur p'asaulyj1 nijos darbininkų ir valstie- 
taip pigiai neapmoka dar-'čių raudonoji armija pris- 
bo, kaip Chinijoj. Taip pat kaito arti 150,000 kareivių, 
niekur neįvesta taip ilgų1 Ją paląiko ir remia visi 
darbo dienų, kaip Chinijoj. Chinijos darbininkai ir vąį- 
Su darbininkai elgiasi labai stiečiai. Dideliuose Chini- 
žiauriai, ypatingai japonų1 jos plotuose yrą sovietų vai-. 
ir anglių fabrikuose. Dar- ‘ džia. Ten, kur yra įsikūrus.; 
bininkai dirbą po 14, o kar- j sovietų valdžia, visa žeme , 

-./»to —i perėjo valstiečiams, o.fąb?
rikai darbininkams. ' .Jei'f;;4 
Chinijos buržuazijai nęj>ąTryr> 
dėtų užsienio kapitalistų 
valstybės,, jau senai Chjpi-? > 
joj būtų ... j’sovįefų vąldąja?- ( 
Vienok ęhiąijoą soyįątų ra^ .., 
jonai plečiasi įr, juose gyve-. 
na arti šimbo milionų gy
ventojų. Sovietų ; rajonai 
jau. pesibijo savo kapitalis
tą i ir įęngvai sumuša išsiųs-. 

ltds.prieš juos baltųjų ar
mijas. Nesenai ’ įvyko an
tras Chinijos sovietų suva
žiavimas, kuriame išrinkta 
Chinijos sovietų vyriausybe. 
Chinijos sovietų vyriausy
bei reiks dar didelė kava 
vesti su savo, ir užsienio ka
pitalistų armijomis. Bet 
jų gale Chinijos darbinin
kai ir- valstiečiai paąiliuo- 
sųoą iš kapitalistų priespąu* 4. 
dpsXįpes turi savo tvirtą va- 
dą—Komunistų Partiją.

tais po 16-18 valandų per. 
parą. Moterys \ ir vaikai 
dirba be* jokio poilsio. Vai
kai j neturi poilsio 'dienų. 
Darbininkai gyvena ankš
tuose. nąmuose, arba stačiai' 
gatvėse. Kai kurios darbi
ninkų šeimynos gyvena ant^ 
Upių laiveliuose. , .

C h in i j os darbininkams, 
'sunku kovoti su kapitalis
tais, nes už fabrikų f vabtų 
laūkia darbo tūkstančiui al
kanų bedarbių? >• • •• .

Kapitalistai stengias fab
rikuose vyrus pakeisti mo
terimis, suaugusius vaikais. 
Kapitalistams daug leng
viau^ išnaudoti moteris ir 
yąikųs. ’Ypatingai daug 
moterų dirbą audiųio fabri
kuose. Už keturiolikos va
landų darbo; dieną moterys 
gauiia: 14-15' centų (centas— 
1 kapeiką^ Vaikams moka 
po 7-8 centus. Ir dienos ir

to

I



VAJUS IRPR AKALBŲ MARŠRUTAI Norwood, Mass., Žinios

Metams

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

desimti dovanų pinkais urmininkams

TREČIA PENKTAANTRAPIRMA KETVIRTA

Praneškite j Centrą

AŠTUNTA DEŠIMTAŠEŠTA SEPTINTA DEVINTA

Drg. E. Cibulskiene

Pasižadėjo dirbti;i in; -' • h .

KO MES LAUKIAME. DRAUGAI? apielinkėse. Draugai
jau atsiuntė 2 nauju

Šlekaitis, Globičius ir

turės sau stip

už vadovavijną turės gero pasiseki pirmu kartu stoja į
mo darbą vajuje

Sėmėms Skaitytojams “Laisvės” Kaina

Dabar atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga

Vieną ar Du Skaitytoju Daugelis Gali Gauti

savj

SVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. YJ. Saulėnas

• unijas 
pagerint 
ir gaut

Darbuosis Wilkes

Laisvės” vajuje

Laisvės Vajus Gavimui Naujų Skaitytoją nuo Oct. 15-tos iki

E. CIBULSKIENĖ
Nanticoke, Pa.

skaitytoju. Iš anksto

Kalbėtojus privalo patys 
apskričiai ir pačios kuopos 
pasirūpinti. ' Centras gali 
tiktai pagelbėti, bei negali 
aprūpinti apskričius ir kuo
pas kalbėtojais.

Kiek pirmiau rašiau apie

rę oponentę. Ji dar

J. Siurba, S. Sasnauskienė 
A* ir kiti drąugaPir draugės, 

į? Prie to rriės ddbar turime 
^visą eilę jriūriuolių,kurie gę- 

rai kalba: V.' ZribVačkas, B. 
Pulton ir kiti. **" , f
Reikia, kad vietos drriti- 

gai, kurie yra daugiau pra
silavinę ir susipažinę su dar
bininkų klasės‘reikalais la
vintųsi kalbėti. Reikia, kad 
^ie nors po pusę valandos 
pakalbėtų prakalbose. Būti- 
jiai turi daugiau draugų ir 
draugių lavintis kalbėti. Su
važiavimai parodė, kad mes 

* turime daug draugų ir drau
gių suprantančių darbinin- 

' kų reikalus ir galinčių kal
bėti, bet kol kas vis dar ne
užimančių kalbėtojų vietas.

, kojnpanijžį, no?ėdAma su
laikyti darbfeinktis ‘iiiri/ dėji- 
mosi * į uniją, pakalė » iš * savo 
valios’ keli kuriems darbinin
kams; algas pustrečio iki pus- 
aštuntp nuošimčįę. jjr;tiem dar
bininkam, kurie ,. mažiau už
dirbdavo. / f K

;Ret darbininkai jau pradeda 
suprasti, jog kas kompanijai 
yra gera, tas darbininkams 
bloga1. ’(i j > i , . ; i

ALDLD Centro Komite
tas prašo visų apskričių ir 
kuopų pranešti apie prisL 
rengimą prie vajaus ir va
jaus eiseną. Nuolatos sutei
kite žinių, kiek gauta nau
jų narių, skaitytojų, kaip 
sėkmingos buvo prakalbos. 
Jeigu reikalinga pagelba ar 
literatūros, tai tub jaus apie 
tai suteikite centrui žinią.

D. M. šblomškūs,(1 ’\ 
ALDLD CK Sekretorius.

Daily Workerio” Naudai 
Vakaras

Pereitais metais mes da
vėme dovaną Raudonąją Vė
liavą. Tokią pat dovaną 
gaus ir už 1933 metus ta 
kuopa,; Jęuri gaus’ daugiau
siai naujų narių. Dabar 
yra lengviau gauti naujų 
narių, ries įstojimo yra tik 
10 centų. Pabaigoje gruo
džio jau,bus gatavas žurna
las “Šviesa”, kurį gaus kiek-

Pasirodo, kad mes dar ne
same pasiryžę kovotojai delei 
darbo klasės pasiliuosavimo įš 
kapitalizmo jungo Amerikoje, 
Mes nepermatome ir neįverti
name savo draugų-kbvotojų.

užgirdo, 
jau bai

gia susirašyti į uniją N. L, W. 
Ass’n, tai kompanijos gaspa- 
dorius Crosby susišąukė visos 
dirbtuvės darbininkus ir ban
dė paprastu būdd gąsdinti 
darbininkus, kad nestotų į tą 
uniją; jis taipgi niekino į šios 
unijos komitetą išrinktus žmo
nes, kad jie esą “netinkami” 
ir tt. Taip jis bandė įkalbėti, 
kad darbininkai susidėtų į 
kompaničną uniją ir į valdybą 
išsirinktų tokius, kokie yra 
kompanijai su Mr. Crosby ge-

■ Komunistų piknike buvo 
virš tūkstaMis publikos. Jei 
tiek publikos 'būtų turėję ;pru- 
seikiniai .savo “field day” 
Maynąrde, tai] jie buįų rėkę 
per kelis “Klampynės” nume
rius, kad pas juos buvo 10 
tūkstančių publikos. Jų na- 
cionalėj “field day” pruseiki- 
niaix tūrėjo tarp *4 iv 5 «Uritų; 
ir tai Pruseikos-Butkaus gir
tomis akimis žiūrint jiems ro
dėsi 15 šimtų.

Garbarnės Proletarės.
Yra vietų, kur draugai negali gauti naujų skaitytojų, bet tokių 

vietų tlabai mažai tėra. Didelė didžiuma gali gauti po vieną skaity- 
Taigi, draugai stokime į darbą masiniai, rūpinkimės platinimu 

dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:

Tat višieriis ttietams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 
pakilimo kairios. Jei pasibaigus p renumerata, tuojau atsinaujinkite.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ” z

Visi dienraščio skaitytojai,1 visi darbininkiško judėjimo rėmėjai sto- 
i i . \

kime į darbą, gaukime “Laisvei 1000 naujų skaitytojų, nuo Oct, 
15-tos iki November pabaigai. Seni ir jauni, dirbkim visi.

Kas Kur Veikiama?
ALDLD 1 apskritys, Chi- 

cagos srityje, 8-tas apskri
tys, 11-tas įr 13-tas rengia 
prakalbas Dr. J. J. Kaškiau- 

apskritys— 
Vyilkes, Bari’e-Scranton sri
tyje pageidauja gauti Dr? 
J.; J. Kaškiaučių,tas patsai ir 
su ,9-t‘u apskričiu Miriėrsvil- 
le-Shenanddah: srityje. Beri
ktas apskritys-Kanadoje iš
dirbo platų vajaus veikimo 
planą ir pasiryžo gauti 175 
naujus narius į ALDLD. 
Kanadiečiai šaukia į revo
liucines kompeticijas ALDL 
Dr-jos 1-mą apskritį. Kana
diečiai veikiausia išpildys 
savo kvotą, nes pereitais 
metais ALDLD J.37 kuopa 
gavo net 81 naują narį ir 
laimėjo Raudoną Vėliavą.

Iš kitų apskričių dar ne
sigirdi, kokius planus turi 
vajaus veikimui. Bet mes 
manome, kad ,apskričių ko
mitetai ir kuopos rengiasi 
prie vajaus.

Dovaną

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir i 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais {taisymais. Keturios bo- 
lių alleys. ,

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

kurie ne tik žodžiais, bet dar
bais rodo darbininkams kelią, 
kaip pasiliuosuoti iš to sun
kaus gyvenimo.

Jeigu mes būtume kaip rei
kiant dalyką supratę, tai bū
tume nuvažiavę apginti savo 
draugą ne trys šimtai darbi
ninkų išviso, bet desėtkai ir 
šimtai tūkstančių darbininkų, 
kuriuos šaukė Kompartija ir 
“Daily Workeris.”

Tokio uždavinio mes dar ne
atlikome. O jeigu neisime 
masiniai-organizuotai, ’tai ne
galėsime paliuosuoti savo 
draugų. *

Turime organizuotis, stoti į 
Komunistų Partiją, padaryti 
ją masine; o kurie negali sto
ti. į Komunistų Partiją, tai pri
valo tapti nariais Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo.

Dabar, draugai, yra laikas. 
Nelaukime, kol bus pervėlu; 

!ir netikėkime tais klaidinto
jais, kurie pasakoja, kad ne- 
i reikia organizuotis, kad esą 
.dar peranksti,; “laikas nępri- 
, brendęs.” H : .

Ypač organizuokimės ir ko
vokime, kurie dar bent dali
nai dirbamė; nelaukime, kol 
tapsime bedarbiais. Neval
giusiam, išbadėjusiam bedar
biui juk sunkiau kovoti, kaip 
negali jau nei Kojų pavilkti ir 
būna visai netekęs fizinės., en
ergijos.

Nieko nelaukime, bet šian
dieną, kol dar galime pastovė
ti ant kojų, eikime į darbinin
kų eiles ir tapkime kovoto
jais.

28 d. spalio (October) ben
dro fronto komitetas rengia 
margumynų vakarą su šokiais, 
Finų Svetainėj, 37 Chapel Št. 
Bus dainų, inuzikos ir lošimas. 
Lietuvių Drartiatiška Grupė' 
suloš vieno veiksmo vaizdelį 
“šalin Rankas.”/ šokiapis 
grieš garsi radio orkestrą Dan 
Balveres iš Bostopo. Įžąngą 
tik 30 centų, o išanksto per
kant tikiėtą,—^5 centai.

; ’ IĮ : . •

Dalyvaukime visi, jauni ir 
seni; paremkime savo 1 klasės 
vjęnintėlį angliį kalba • dien-i 
raštį? Komunistų Partijos or
ganą. <
jQarbarnes > Darbininkai Qrga- 

nizuojasi j< Savo Uniją 
\ > 4 '> S ‘
j ;Įš 600 darbininkų jau Virš 
500 susirašė j savo uniją. Tai 
pagirtinas darbininkų susipfa? 
timas. Nes tik drūčiai orga
nizuoti į savo darbo 
darbininkai tegalės 
sau darbo sąlygas 
žmoniškesnes algas.

Kada- kompanija 
kad visi darbininkai

Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, tačiaus, kilant kainoms ant 
visų reikmenų būsim priversti pakelti kainą ir “Laisvės” prenumera- 

1 •>

tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata, 
atsinaujinkite ją visiems metams, kol dar gaunate už $5.00.

Kas Kur Kalbės?
Vajus ALDLD, “Laisvės” 

* ir “Vilnies” prasideda su 15 
± spalių ir bus tęsiamas per 
du mėnesius ir pusę. Bėgy
je vajaus bus surengta šim
tai prakalbų.

Dr. J. J. Kaškiaučius, A. 
L.D.L.D. 'Centro Komiteto 

4 iždininkas, važiuoja su pra
kalbomis į vakarus. Pra
džioje lapkričio jo marš’rtr- 
tįjs prasidės Chicagos apie- 
hnkėje, tai yra ALDLD 1 
apkrt teritorijoje 
jis kalbės 
kuopoms—Wisconsin; valsti- 

I joje. Iš' teh važiiioš lį‘ cent
relines ir pietinės Illinois 
valstijos teritoriją. O paskui 
dSr kalbės kitur. ; Taigi Dr. 
J. J. Kaškiaučius aplankys 
labai' daug kolonijų. Į jo 
prakalbas labai skaitlingai 
lankosi publika.

Chicagos ir kitų kolonijų 
draugai privalo parūpinti 
draugui J. J. Kaškiaųčiui 
pagelbininką, kad didesnėse 
kolonijose visur būtų bent 
du kalbėtojai. Vietomis rei
kia turėti ir jaunuolių kal
bėtojus.

Drg. J. P. Miller, “Vil
nies” administratorius da
bar tiktai sugrįžo iš Sovietij 
Sąjungos ir Lietuvos. Jis 

t ten išbuvo kelis mėnesius 
laiko ir susipažino su darbi
ninkų padėtimi jų pačių val
domoje šalyje irs kaip gyve
nasi darbininkams ir vals
tiečiams fašistiriėjė Lietuvo
je. Dfg. Miller dabar'kal
bės Chicagos srityje', o pas
kui iš'ten apkėliauš: Penn- 
syvanią, New Jersey,:uNeXt' 

* York,1 Massachusetts, Con- 
<^necticut ir veikiausia Maine 

valstijas1.
Drg? K. Strižauškas, jau

nuolis, kuris tik parvyko iš 
jaunuolių prieškarinio kon
greso, įvykusio Paryžiuje, 
kuriamė dalyvavo 1,300 de
legatų. Štrižauskas kalbės 

* anglų kalboje ir jis bus viso
se* didesnėse kolonijose. 

^Rengiant prakalbas drg. 
Strižauskui reikia sutraukti 
kuo daugiausiai jaunimo. 
Bet taipgi sukviesti ir suau
gusius darbininkus ir dar
bininkes. Reikia pastatyti 
veiklesnius, vietos draugūs, 
įkalbėti lietuvių kalboje, 
jeigu nėra vieno iš jau še

iniau kalbančių draugų.
Kiti kalbėtojai. Apart su

minėtų draugų važiuos pra
kalbas sakyti draugai: J. 
Gasilinas, V. Andriulis, F. 
Abekas, R. Mizara, A. Bim-

Vėliąus
8-to ’ apskričio

vienas ALDLĮ) pilnai mo
kantis . natys., '

Prakalbų Rengimas
Prakalbas rengiant, rei

kia jas gerai išgarsinti. Ne
sigailėti padaryti daugiau 
plakatų ir juos gerai pa
skleisti. Plakatus išnešioki
te po stubas. Kalbinkite vi
sus jūsų pažįstamus ir kai
mynus į prakalbas. Dėkite 
pastangas, kad kuo dau
giau darbininkų ir darbinin
kių sutraukus.

Pirmininkas jau iš* kalno 
turi žinoti,' kad jam • teks 
pirmininkauti. prakalbose. 
Jo pareiga prisirengti tvar
kiai ir tinkamai jas j vesti. 
Pirmininkas turi gerai iš
garsinti mūsų dienraščių įr 
ALDLD vajų, taipgi jo pa
reiga pagarsinti literatūrą, 
trumpai perduodant jos tu
rinį, kuri yra prakalbose 
pardavinėjama. , Kiekviena 
kuopa turi turėti pakanka
mai literatūros, didesnių 
knygų ir ypatingai naujau
sių brošiūrų. “Klausimai ir 
Atsakymai Apie Sovietų Są
jungą” yra labai naudinga 
brošiūra. Jos kaina tik 5 
centai, o kuopos pirkdamos 
platinimu'i ją gauna tik po 
3 centus už brošiūrą.

t Draugai darbininkai, šis 
k o m p a nijos “geraširdiškas” 
manevras lai nei vieno darbi
ninko nesuklaidina.

Stokime į N.L.W.A. uniją ir 
vieningai laikykimės. Juk ir 
tas kompanijos “gerumas” pa
sireiškė tik tada, kada jinai 
išgirdo, kad mūsų unija ren
giasi pareikalauti 25 nuošim
čių ^Igos pakėlimo. O juk 
pagal pragyvenimo produktų 
pabrangimą, tai tie 25 nuo
šimčiai visai nėra perdidelis 
reikalavimas. \

Visi' darbininkai, lankykime 
savo unijos susirinkimus ir 
svarstykime savus reikalus 
delei pačių darbininkų gero-

teismą prieš drg. R. Minorą, 
kuris buvo areštuotas Brook- 
lyne, N
streikierių pikietui prieš in- 
džionkšiną. ( Į teismą tuo kar
tu suėjo apie 300 darbininkų, 
reikalaudami paliuosuoti savo A
draugą kovotoją. Tai buvo 
permažai.

Šiandien dar didžiuma dar
bininkų nepermato, nesupran
ta reikšmės tokių žingsnių, ir 
todėl nestoja kartu su tais 
darbininkų veikėjais, kurie ko
voja už visų darbininkų rei
kalus prieš išnaudotojus ir 
prieš jų feismus, kaip kad to
kiame svarbiame ątsitikime, 
kur teisiama ištikįpias darbi
ninkų vadas,, kuris, jau senas 
būdamas, aukoja paskutines 
jėgas už darbininkų klasės1 r£i 
kalus. " ’ ' - '

■Tokio amžiaus sulaukęs, ro
dos, turėtų teisę pasilsėti, bet 
drg. Minor pikietuoja kartu 
su darbininkais' kovoj už ge- 
jręsnį prieš mūsų klasės 
išįiau dorojus.

O į draugo Minoro bylą atė
jo tiktai trejetas šimtų. Kaip 
tas galėjo atrodyti pačiam d. 
Minorui? Tokiame didžiame 
mieste su 7 milionais gyven
tojų, o susirinko vos trejetas 
šimtų. Tai yra didelė sar
mata mums, darbininkai.

AiL - ’
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Los Angeles.

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos, 

Rašomos Mašinėlės

LENINGRADO 
| KĖS LAIŠKAS
PUKIUI
“Gerb. Drauge,

Siunčiu jums

R

y11? LĮTTi

SIS TAS IS LIETUVOS
(Tąsa)

Vilniauš Vadavimo Sąjunga
Vilniaus vadavimas tai vienas iš seniau

siai gyvuojančių humbugų. Po Vilniaus 
vadavimo priedanga jau apie desėtkas metų 
viliojama iš Lietuvos gyventojų pinigai. 
Patys Vilniaus “vaduotojai” netiki, kad jie 
šitomis rinkliavomis kada nors Vilnių iš 
lenkų atims arba išvaduos. Per tiek metų 
surinkta daug šimtų tūkstančių litų iš žmo
nių, o ar tas padarė, pors ant aguonos grū
do» žingsnį arčiau Vilniaus išvadavimo? 
Nieko panašaus! Lenkai kaip nekalbėjo, 
taip ir nekalba apie Vilniaus t atidavimą 
Gražiuoju; Tautų Lygos veikime mės nie- 
wad nematėm, ’kad kas nors būtų žodį taręs 
už atidavimą Vilpiaus Lietuvai. Na, tai 
ką gi gere! tame klausime padarė toji “va
davimo” sąjunga? Paklausus pas tūlus tos 
sąjungos veikėjus, kokiu būdu, gerbiamie
ji, manot atgaut Vilnių? Jie tada pradeda 
cpryt išvedimus, kad visgi kada nors Len- 
10 j a kariaus su Vokietija ar su Rusija, tuo- 
rfiet mes pasinaudosime proga ir atsiimsi- 
me Vilnių. Bet patys vieni Vilnių atsiimt 
gjeruoju ar per karą jie nemano, nes žino, 
kad to nepadarys, o vienok žmones mulki
ni ir nuolat visokiais būdais renka aukas 
tąm reikalui.

Kokiu Būdu “Vaduoja” Vilnių
' Juokinga, kad varydami Vilniaus atva

davimo propagandą žodžiu, tai retkarčiais 
siimini, kad nuo lenkų Vilnių atvaduosime. 
Ejet kur tik matosi visokie atvadavimo 
ofcalsiai ant popieros, niekur nerasi lenkų 
vJardo minint. Ant visokių plakatėlių, kurių 
pilnos įstaigos, pilnos mokyklos, valsčiai, ir 
nfet išeinamose vietose kai kur užtinki 
šauksmų: “Mes be Vilniaus nenurimsim!” 
“Vilniaus Aušros vartų panelė švenčiausia, 
tii mūsų širdis,—be širdies mes negalim 
gVvent!” “Ei) pasauli, ar girdi,1 JVilnius mu
sę buvo ir bus!” ir panašiai. Bet nei ant 
vteno iš tų šimtų šauksmų nerasi minint, 
nįo ko Vilnių išvaduot; lenkų vardas nie
kur neminiiha. Rodos, kad tai būtų Šme- 
xtfnienes uždrausta...

*Neperseiiai išleido" taip vadinainus “Vik 
nikus pastis.”' Kiekvienam piliečiui bruka- 
niA įsigyt Vilniaus pasą,—be jo nebūsi tik
ras lietuvis. Pasas pavidale knygutės; ja
ute yra vietos lipint ženkleliam. Nusipir- 
kfes pasą, dar nebūsi “Vilniaus pilietis,” kol 
nipripildysi pilnos knygutės. Ženklelius 
parduoda valdiškose įstaigose. Užpildžius 
pasą pilnai, skaitaisi “Vilniaus pilietis”. 
Bet pabandyk su tuo pasu nuvažiuot Vil
niun. ..

[Sutikau vieną inteligentišką žmogų, su 
kuriuo besikalbant, užsiminiau apie Vil
niaus vadavimo nūolatfnį vajų. Jis ironiš
kai išsitarė, kad kur gi čia neagituosi at- 
vįfluot Vilnių, kuomet iš to puikiai gyve
na apie desėtkas asmenų; jie turi gaut ge
ras algas dabartiniu krizio metu, tai ir turi 
stengtis rinkt aukas, kad palaikyt savo 
lengvą duonelę. Girdi, leidžia laikraštį 
(“Mūsų Vilnius”), užlaiko raštines, siutinė- 
ja agitatorius, ir visa kam juk Lietuvos 
gyventojai turi užmokėta k .

Be minėtų “Vilniaus pasų” dar yra 
įsteigtas taip vadinamas “Geležinis fondas” 
Vimiui atvaduot. Ir į šį fondą renkama 
litukai. , Renka* renka pinigus ir vis skun
džiasi, kad deficito turi... Vilniaus vada
vimo kasoj gal nei lito nėra.,, -

Už Radio Reikia Brangiai Mokėt Taksų
?Kaip visur, taip in Lietuvoj, įeina madon 

radio. Miestuose yrd tokių, kai Amerikoj, 
gdrsiakalbių; kaimuose tuo tarpu turi men
kas, taip vadinamus kristalinius, be elekt
ros batarėjų. Per juos gali girdėt tik ant 
ausų; užsidėjus. Menkai girdisi per juos, bet 
turint nesugadintą klausą, visgi gali viską 
suprast. Ir per juos gali girdėt mužiką 
bei dainas iš Varšavos, Lodziaus, Vienos ir 
kt. Lagai tankiai lenkai iš Vilniaus gra
žiai lietuviškai kalba, kritikuodami Lietu
vos politiką link Lenkijos, ypač Vilniaus 
atvadavimo klausime. Gi kds turi gėrės-, 
nius garsiakalbius, ant elektros, tai aiškiai' 
girdisi prakalbos, -dainos, muzika iš Sovie-

■5W^A. MAUS LAIŠKAS 
IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

tų Sąjungos. Pofą kartų man teko klausy
tis prakalbos iš Maskvos anglų kalba. vTai 
buvo politinio turinio prakalbos.

Bet turintieji radio skundžiasi, kad del^ 
šių laikų perbrangiaį reikia taksų mokėt už 
jį. Už menkesnius, pigesnius, moka ma
žiau, o už garšiakaibius reikia mokėt val
džiai iki 60 litų į metus.

Iš senesnių’ žnionių yra tokių, kurie ii* 
dabar vis tiek netiki į radio veikimą. Jieiii 
negali įkalbėt, kad. žmogaus balsas ar mų-į 
zika ateina oru per šimtus mylių. Jie ma
no, toj skrynutėj yra panašus daiktas, kai 
ant gramofono rekordas ir'išduoda balsą. 
Vienam seneliui buvo bandoma išaiškint 
radio veikmę. Jis, turpuiį prasijuokdamas, 
pasakė: “Ne, vaikeli, aš ne mažas vaikas, 
kad mane apgautų radio; tu dar kiaulių 
neganei, o aš jau Peterburgo’ūlyčiomis 
vaikščiojau, būdamas, ruškio vaiske. Jeigu Į 
jūs tikit, kad gaflit girdėt kalbą iš Mask-- 
vos, tai jūs durni...”

Kaimiečiai ir Prezidentas Smetona
Kuomet* lankiausi Lietuvoj 4 metai at

gal, 'Smetonos vardas ir kaime buvo tankiai 
minimas; kaimiečiai jį gerbdavo, kaip kokį 
didį žmogų, kaip kokį žmonių geradėją. 
Tai buvo tamsesnių žmonių nuomonė. Ku
rie gi visai kitaip manydavo apie Smetoną, 
tie ne bile kur ir ne bile kada gąlėdavo iš
reikšt savo jausmus. Tokių buvo nuo pat 
pradžios Smetonos užsirioglinimo ant “sos
to”, o dabar dar daugiau yra.

Šiandien jau ir kaimo žmonės turi visai 
kitokią nuomonę apie savo prezidentą? 
Šiandien kada tik išgirsi kalbas apie Sme
toną, visur jį kritikuoja, išmetinėja ir net 
dabartinio gyvenimo pasunkėjimą jam pri
meta. Jei kur nors antstolis ūkį iš varžy
tinių pardavė, klausyk jau ir sako: “Tai 
Smetonos tvarka; jis neikiek nekreipia do
mės į mūsų padėtį” ir t. t. Galiūia kai kur 
išgirst tarpusavį išsireiškimą, kad jau lai-1 
kas Smetonai užleist kitą. Gi šėhiau ūpie 
tai žmonės ir pamislyt n’edrįsčta'vo.

Pradedant šiuos metus, naujų metų die
noj Smetona pasakė per radio < prakalbą^ 
kuri liete- dabartinį ūkio krizį. Kadangi 
radio mažai kas turi, tai mažai kas ir tąja 
prakalba naudojosi. Bet paskiau toji pre
zidento kalba tilpo laikraščiuose. Teko būt 
tai šen, tai ten suėjimuose, kur buvo garr 
šiai skaitoma minima kalba. Ponas Sme
tona visko pilnas, turįs lengviausią gyveni
mą; tai ir į ūkininkų bėdas jis žiūri iš at
bulos pusės. Priėjęs prie ūkio krizio, jis 
davė Suprast, kad žmonės tinginiauja, ma
žai dirba, todėl ir krizis yra. Kas sakinys 
vis* daugiau dirbkit, intensyviau dirbkit; 
dirbkit ir dirbkit. Tuoj pasipila kritikos 
iš visų kampų. Vieni spjaudo ir savo pre
zidentą tiesiog “durnium” vadina. Girdi, 
dirbkit, dirbkit, bet ką mes dirbsime? Iki 
kalėdų viską išsik’ūlėm, dabkr galėtume eit 
kur uždarbiaut, bet kur? Niekas mūs ne
samdo. O atėjus*dar by metei, mes dirbam 
ir skubinam ir storojarnes, kaip geriausiai 
išrilahothe, bet kas iš to, jei už rugių cent* 
nerį gaunam tik 6 litus? Jie yra tikrai įsi
tikinę, kad Smetona apie smulkiųjų ūkinin
kų padėjimą jokio supratimo neturi.

Išbado Akis Prezidento Paveikslam
TuU Lietuvos saldainių išdirbystė dirb4 

saldainius su Smetdnbs paveikslu ant po
pierėlių. Matyt, prezidentas- už tai gavd 
nemažu kyšį. Tie saldainiai vidutinės kai-, 
nos ir kiekvienoj krautuvėj visoj Lietuvoj 
jų pilna. Taigi ir prezidento fotografijų 
visur pilna: sąšlavyne, karčiamose ant grin
dų ir dėl pajuokimo prilipinėta ant tvorųį 
ant sienų, išeinamose vietpse ir t.t. Dauge
lyje vietų mačiau tokių paveikslėlių su išba
dytomis akimis: vienas, suvalgęs saldainį 
“prezidentą” prilipina kur prie durų ar tvo
ros, o kitas su kokiu smaigaliu akis išbado. 
Smetonos šalininkai stebisi,, kaip jis guli 
pavelyt save taip niekint. Matyt, jie ne
žino, prezidento biznio.

Taigi, iš to matosi, kad plačioji Lietuvos 
visuomenė jaū tikrai laukia nusikratymo 
toz dvarponių ir fabrikantų užtarėjo.

(Daugiau bus)

Jau virš metai laiko, kaip 
drg. A. Zlotkus gyvėna ir 
dirba Sovietų Sąjungoje. Iš 
sykio dirbo avalinių dirbtuvė
je, o dabar dirbk prie rakan
dų apmuŠin’ėjimid. Todėl bus 
žingeidu šušibažiiiti ir “Lais-. 
ves” skaitytojams su drg. Zlot- 
kaus laišku, kurį šiuo laiku ap
turėjau, ir pamatyti, kaip jam 
ten sekasi. ' Drg. Zlotkus ra
šo : 1 ' 4
“Brangus Drauge !

‘‘Nuoširdžiai, tariu ačiū 
laišką ir žinutes.

Atleiskite, kąd užtrukau
atsakymu, nes. buyaū susirgęs 
ir apief porą savąičjų niekę 
negalėjau dirbti. . Buvąu po 
daktaro priežiūra, kuris mąnę 
gydė gerai ir veltui. Sovietų 
Sąjungoj visiem1; darbininkam 
daktaras ir ligoninė yra tei
kiama veltui. Dabar jau esu 
sVeikas ir .dirbu kaip ir seniau.

Jūs, drauge, rašote, kad ko
kie ten jsugrįželiai iš Sovietų 
šalies rašo “Naujienose” ir ki
tuose p e i e š darbininkiškuose 
laikraščiuose, būk Sovietuose 
yra bedarbė, būk darbininkus 
išvaro iš darbo, būk viskas bai 
šiai brangu, būk milionai mirš
ta badu ir 
nes, ar tai
sakau, kad tai yra netiesa.

Bedarbių 
ra, tiktai dar spekuliantai vis 
bando gyventi iš suktybių; 
bet ir tie baigia nykti. Nes 
įvedė pasportų sistemą, tai tie 
sukčiai turi eiti dirbti arba 
nešdintis iš miesto. ■ A

Jokių darbininkų neišvaro iš 
darbo tik už i kritiką. Jeigu 
pasitaiko, kad kokį išvaro, tai 
už sabotažą, o ne už kritiką! 
Nesenai mūsų dirbtuvėje buvo 
toks atsitikimas, kad nutvėrė 
.vieną niekšą, kuris supjausty
davo materiją, jau < apkaltą 
ant-rakantiųi ' Tai ką jūs nha- 
notėj ar ga-Jima'.jtoki paglosty
ti.?- )Nu; ne. Todėl jį tuojaus 
išvarė iš dirbtuvės, kaipo ne
naudėlį sabotažninką. Mato
mai, “Naujienų” koresponden
tai gailisi, tokių niekšų, ir su- 
žinų iškadOs. darymą jie va
dina “kritika.”

Taip pat didžiausia melA- 
gystė yra ir apie badą, kur 
būk net milionAi miršta. Mes, 
ant vietos gyvendami, nežino
me nei viėno, kuris iš bado 
būttį miręs; nežinome nei vie
no, kuris, .būtų del badavimo 
net susirgęs.

Nekurtuose^ dalykuose pas 
muš yra trūkumų, nes dar ne- 
paspejome visko iki perviršio 
pasidirbti ir užsiauginti. Bet 
pavalgyti ir apsirėdyti yra už
tenkamai, ypač darbininkam. 
Taigi paskalai apie badą yra 
tiksliai, išmislyti, kad skleisti 
šmeižtus prieš darbinin.' tvar-t 
komą šAlį. Aš sakau, tai niek
šai, kurie taip meluoja! ,

Jūs norėtumėt žinoti, kiek 
produktai kainuoja, Į šį klau
simą negalėsiu pilnai atsakyti, 
nes tai. užimtų ir daug vietos. 
Paaiškinsiu tik apie.tuos daik
tus, kuriuos ! vartojame ‘ kas
dien, ypač !prie; valgio. ■ Bet 
kalbant apie ’produktų i bran
gumą, reikia žindti, kad<dar- 
bininkai perkasi kelis - sykius 
pigiku, hegu pašaliečiai-turis- 
tai. Pavyzdžiui,^aš moku už 
pustrečio svaro baltos ir juo
dos duonos 25 kapeikas, o tur
gavietėse perkantieji turi mo
kėti už tai 2 rubliu ir 50 ka
peikų. Tąip yra jr su kitais 
produktais. Mėsos svaras kaš
tuoją pustrečio, rublio—-tai ge
riausia mėsa.; Praėtešnė, žino
ma, daug pigiails. Ųž pustre
čio svaro sviesto yra moka
ma 6 rub. 50 kap, Drabužiai 
kaštuoja nuo 50 iki 150 rub
lių. Bet jūs daug domės ne
kreipkite į pigumą ar bran
gumą produktų; nes, kaip sa
kiau, darbininkams jie nėra 
brangūs, o dykūnams arba tu-

Klausiate, ką veikia jauni
mas, ar rengia .šokius? Yra 
šokiams svetainės, ir jaunimas 
šoka visokius šokius, kaip ir 
seiliaus; tik “fox trot” yra 
užginta šokti. . Bet abelnai 
jaunimas mažai interesuojasi 
šokiais. Daugiąusįa • eina į 
krutamuosius paveikslus, kur 
rodoma apie gyvenimą. Kru- 
tamieji pas mus paveikslai 
moksliški ir kultūriški: paro
domi, kaip naujos mašinos 
veikia, kaip automobilius iš
dirba, ir net agronomijos moks 
lą aįš.kjina per judamuosius pa
veikslus,. žodžių sakant, pas 
mus judamųjų paveikslų vietos 
taį; iikpos > ipoksįatneš. , O tas 
pAtinkA- jatidiems ir serįiėms.

Dabar aš , priminsiu; apie 
parkų-sodį! steigimą Leningra
de ir kitur, žinote, pas mus 
dygsta parkai, kaip grybai'po 
lietui. Tik jūs, drauge, pa
mąstykite. Virš 30 parkų' jau 
užbaigta per šį pavasarį ir va
sarą. Parkus steigia labai pa
togius ir gražius ir prie darbi
ninkų apgyventų vietų.

Aš turėčiau daug ko pasa
kyti, kaip darbininkais valdžia 
rūpinasi-—visais jų reikalais, 
kad tik padaryti darbininkams 
geresnį gyvenimą. Ir žinoma, 
už kelių metų visi darbininkai 
ir valstiečiai būsime pasiturin
ti, kuomet gamyba išsitobulins 
ant augštesnio laipsnio.

1 čia įdedu mano geros drau
gės laišką, kuri rašo rusiškai; 
bet gal jūs suprasite. Būtų 
genai, kad redakcija išverstų 
lietuvių kalbon ir patalpintų į 
laikraštį.

Draugiškai A. Zlotkus. 
Leningrad, 1933 m. rugs. ,13.” 
' Iš šio laiško skaitytojai ma
tys, kad drg. Zlotkus pilnai 
pasitenkinęs Sovietų Sąjungoje 
ir atmuša tuos melus, kuriuos 
skįejdžįą koųtr-revohucipnįe- 
riai apie; badą, brangumą ir

Pūki:
karštą pasvei

kinimą iš garsaus Lenino mies
to. Leiskite man su jumis su
sipažinti. Apie jus aš esu daug 
ko sužinojus nuo drg. Zlot- 
kaus. Apie save gi jums pra
nešiu, kad aš pati esu darbi
ninkė iš siuvimo pramonės fa
briko. Dabartiniu laiku mane 
perkėlė į trustą, kur aš tar
nauju,- kaipo perdėtinė admi
nistracinio skyriaus ir vedu di
delį darbą sovietiniame ūky
je.

Pranešu jums apie fabriko 
darbininkų gyvenimą, kur aš 
dirbau Leningrade drg. Volo- 
darskio vardo siuvykloje.

Dirba ten trimis pakaitomis 
(šiftais) : '

1. Nuo 7 vai. iš ryto iki 2 
vai. dienos.

2. Nuo 3 vai. dieną iki 10
vai. vakarė. - ■ h *;■

3. Nuo 11' vai. naktį iki 6
vai. rryt'o.’ * 1 i > H

Kiekvienai pakaitai duoda 
40 m.1 fpietumis ir po 10 mi
nučių 1 poilsio prieš pietus ir 
po pietij. ; ■ 
' Prie fabriko yra didžiuliai 
valgomieji kambariai, koope
ratyvai, produktą, mėsos san
dėliai, įvairių reikmenų krau
tuves, savos čeve'rykų taisymo 
dirbtuvėlės, daktariški kamba
riai ; motinoms darbininkėms 
yra^ kambariai su lovelėmis, 
kur jos gali palikti savo kū
dikius, kuomet jds dirba. Ten 
vaikučius peni ir juos slau-’ 
ges apžiūri. Vasarą vaikus 
Vežk į vaWnAmį.'

Už spartų darbą ir už gerą 
darbo kokybę duoda* darbinin
kams ir darbininkėm dovanas, 
kurias gauna- vieni pinigais, 
kiti drabužiais/ treti yra' siuii-

Čiami į kelionę apie pasaulį 
per pusantro mSn ^ioį ■ ŠjlpĮ- 
nūs sveikata daroininKuU ir 
daybininLes siunčia gydytis į 
sahatoYij^a ir kurortus, !į Gag- 
ry, Krimą, Kaukazą, Esseritu- 
ki ir kitas vietas, žiūrint, ko-i 
kiam reikia’kokio gydymo. j

Darbas, eina sū pagelba per- 
lėicl^fafriųjiį ’dfržtį' fkČnVėJė- 
rių). švarkui' paraibinti rei
kia daugiau kaip 100 skirtin
gų veiksmų. Įvairūs kiti dra
bužiai taipgi pereina per šim
tus rankų.

Vyras vidutiniai juždirbą 
ių pep 
120 j iki 150

180 iki 200. rublių -per /pienėj 
sį; moteris — 120 J iki 150 
rublių, nors kartais, mpteri? 
daugiau uždirbk už yyrą^ Pay., 
Aš gaunu 300 ’rubliu 1 mėnesį,, 
o dar ,metai atgal gąyiday^u; 
150 iki* 164 rublius. .

Pas jus, draugesne daugelis 
turi supratimą f apie .mūsų Vi
dujinę paskolą. ‘Ta paskola 
tai pačių darbininkų nedideli 
sutaupymai, kuriuos jie pa- 
skolon perveda valstybei. Gal 
paklausite, kam to reikia. Tai
gi ve. Mes norime prisistaty
ti savo mašinų, traktorių ir 
daug visko kito, o ištekliaus 
mūsų darbininkiškai Valštybei 
trūksta ; nuo kapitalistinių ša
lių gi mes priklausyti nenori
me. Taigi ir nusitarėme mes 
visi darbininkai ir tarnautojai 
skolint valstybei iš savo kad 
ir nedidelių sutaupymų tokiem 
tikslam, kaip Pirmoji Penkme- 
tė,’ Antroji Penkmetė ir t.t. O 
kada pas mus buvo daromai 
surašinėjimas skolinančių to
kiems reikalams, tai visi vie
nas už" kito veržėsi, kad tik 
daugiau paskolinti savo šaliai, 
kurios šeimininkai mes esame. 
O mūšų direktoriai, vedėjai 
ir visi, kūnų meš klausomės, 
tai nėra niekas kitas, kaip tik 
mūsų vadovautojai, kuriuos 
mes Už blogą darbą * bema
tant atstatome nuo ti'afb'o, pa
darydami jiems gėdąf^8*1;
l ’ , .1 , f S' : t • —

Pasjžiūrękite, .kiek mes bė
gyje dviejų pepkmęčių prista
tėme fabrikų, dirbtuvių, na-1 
mų, .ligoninių, sanatorijų, vai
kams priegląudų-lopšelių, van- 
den-elektrinių stočių,j;^ip pat 
Baltijos - Baltųjų Jūįį..kana
lą ir kt.—argi tai ne pasauli
niai didelis nuveįkimas? ,0 to 
kanalo pravedimui gimė min
tis pas brangų ir visiems mum 
artimą draugą Staliną.

Daug, daug aš dar jums pa
rašysiu, mieli draugai, jeigu 
gausiu nuo jūsų laišką, sutin
kantį, kad aš jums rašinėčiau 
laiškus. Tiktai parašykite, ko
kiais klausimais nogite, kad aš 
rašyčiau, o aš - smulkmeniškai 
atsakysiu.

Drūčiai, drūčiai spaudžiu 
jums ranką.

komunistiniu ‘ pašveikini-
4’ :' M Įb I f įl *Elena .11 jašėnko.

, < • \ Leningrad.

HUNTSBURG, OHIO 
Nauja ALDLD Kuopa 

ALt>LD 51 kuopos, tik susitvėru
sios iš farmerių, susirinkimas įvyks 
šeštadienį, spalių 28 d., 8 valandą 
vakare, pas Juozą Karalių, R. No. 1, 
Huntsburg, Ohio. Visi vietos lie
tuviai fermeriai kviečiami ateiti ir 
^risidSti.

i . Kuopos Sekretorius V. Wallen.
‘ / (238-239)

j - 5 f . 1

(i ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėn. susirinkinįaji į 

įv(yks spalio 11 d., LD,P Kliube, 4<< 
Court St., Elizabeth, N. J. Pradžia 
8'Val.’ vakare. Draugės ir draugai, 
būtinai’ turime visi dalyvauti šiame, 
suvirinkime, ; nes bus raportas jš 
prieškarinio kongreso, kuris ’įvyko 
New Yorke.1 Taipgi buis raportas iš 
LDS III Apskr. suvažiavimo, kurią 
įvyko newarke.

Sekr. V. K. Sheršlis.
, ’ ’ (238-239)

LDSA 4 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, spalio 10 dieną, 7:30 vlt 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Draugės, dalyvauki’* 
te visos, nes bus diskusuojama LDSA 
su ALDLD vienijimosi klausimas, 

Kuopos Sekretorė.
, (238-239) !

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 11 d. spalio, 8 
vai. Vakare, 376 Broadway. Drau# 
ges, visos dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų aptarimui.

Org. H. T.
(238-239)

Hartford, conn.
Didelis balius su užkandžiais ir šo

kiais, rengia Laisvės Choras, suba- 
toje spalio—X)ct. 7 d., Laisvės Choro 
svetainėje, 57 Park St. Kviečiame 
vietos ir apielinkės lietuvius skait
lingai atsilankyti. Laisvės Choras 
visuomet surengia gerus pasilinks
minimus, tad ir Šisai bus puikus. Bus 
geri muzikantai; galėsite pasišokti.

GREAT NECK, N. Yl ‘ 1
TDA 48 kp. susirinkimas1 įvyks 

pirmadienį, 9 d. spalio—Oct., 8 vai. 
vakare, drg. Kųniguonienės kamba
riuose. Visi kuopos nąriai turi daly
vauti susirinkime, nes bus išduotas’ 
raportas iš priešfašistinio , kongreso- 
Atsiveskite įr naujų narją.

WILKES BARRE/ PA.
Int. Workers Order. rengia balių 

ir ikoncėrtą, kuris įvyks ,sabalojeį, 
14’ Oct., Crystal Ball-Room, 325 E, 
Markei St., i vai. vakare. Progra
moje dalyvaus ir Aido Choras! įžan
ga -vyrams 20c., moterims 15c. f /

SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioję, 8 d. Oct., 8 vai. vakarė, 

376 Broadway, Laisves Choras turns’, 
savo susirinkimą, kuriamu delegatąit 
iš Jungt. Valstijų Prieškarinio, Kon? 
greso išduos raportą. Nuoširdžiai 
prašome draugų, kurie interesuojasi 
prieškariniu darbu—dalyvauti jiiamp > 
susirinkime. Įžanga veltui.

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas . 

įvyks nedėlioję, 8 d. spalio, 10 vaL T 
ryte, Darbininkų Centre, 325 East 
Market St. Visi nariai dalyvaukite 
ir naujų atsiveskite, nes dabar yra 
draugijos vajus gavimui naujų naj- 
rių ir yra svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi visi pasirupihkite užsimokė
ti duokles.

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

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

1 Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar; galimą įsigyti per “Laisvę.”

Sūliį mūšų patarimo, kopipanįjA sudėda visus lie
tuviškus akcentus; už tą pačįą kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69;50
• ‘ ■ ' • Remiė Scout Modd $39.50

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

, , Labai svarbu mokinaift vaikus duoti jierhs moderniš
kas mašinas. Nės ,ąn|' senų“ mašinų yra škičtingi “key^ 
boards’^ ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos

‘kėyboardo.” >
. t . RĄŽYKITE: “LAIŠVB” ..........

427 Lorinibr St.; ' Brooklyn, R. Y
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vieti-

Fishė.

Proletaras.

0

sporto

pasirašymo neginčinamai

me kame. Negana, kad mus,

<-

o

Vienybes Klausime

<♦>
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

1920

įvestus anglų
Naudotis jais 

rašant apie iš- 
abelną padėtį,

SKAITYK LAISVE * 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

tatai 
mūsų

Akyvaizdoj viso to, štai ir 
į moterys kanadietes mūsų mo

teris tokį nuoseklų straipsnelį1 
parašė. Visai ne. >Aš nusister 
bėjau štai kodėl: Kad kana
diečiai, kaip vyrai, taip ir mo-

ir kitus. Paskiaus su 
Arminas. Tačiaus apie 6 mė
nesius neturėjome susisiekimų 

■>u kitais miestais.

MONTLUCON. — šiame 
mieste suorganizuota nauja 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopa.

darbininkijos vado ir švietėjo, 
į Komunistų Partiją.

gimė LDS jaunuolių kp. 
sporto grupių, kur jų dar 
ra.

♦ I%jnadienis, Spalio 9, 1933

delis pliusj'as zfhūsų! judėjime
Rezoliuęijų Kdmisija:

B; Ė. Sėnkevičiene,
l' J. J. Pbtiene,

F. Ged viliu te.

o 
<’>

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare. • ; ' . i , 

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

apskričio kuopas, kad rimtai Lerys lipa mum ant kulnų visa-, 
susirūpintų jaunuolių organi- me kame. Negana, kad mus, 
žavimu ir imtų iniciatyvą stei- i vyrus, kanadiečiai vyrai, pilna

■

emHHM

’ Nuvažiavus man į Detroitą rengimus.
1919 metais, birželio mėnesį, 
^kdau didžiausią kairįjį judė
jimą tarpe socialistų. Gjeriau- 
šiai man buvo žinoma, tai lie
tuvių, rusų, ukrainų, vokiečių, 
latvių ir amerikonų judėjimas. 
Visos minėtos tautinės kuopos 
buvo skaitlingos. Buvo užlai- 

* koma didelis namas, kuris va
dinosi House of Masses, šia
me name buvo centras viso 
judėjimo.
^Bolševistiniu vadu tų laikų 

buvo amerikonas Daniel Batt 
ir pora rusų, būtent, r Andrie- 
jev (advokatas) ir kitas, ku
rio pavardės jau nepamenu. 
Rusai buvo kairesni, tai1 nela
bai sutiko su amerikonais. Bet 
visgi darbas ėjo gerai tol, kol 
neatėjo Palmerio' “raidai.” 
Sausio 1 d., naktį apie 10-11 
valandą, pradėjo areštus slap
toji ir uniformuota policija.

Tą vakarą buvo šokiai ‘na
mo naudai. * Be to, dar buvo 
keli posėdžiai įvairių komite
tų. Tai reiškia, kad namas 
buvo pilnas žmonių—jaunų ir 
jaugusių. Mes tik pakilpme 
eiti į kitą kambarį laikyti 
miesto komiteto posėdį, tuo 
momentu per visas duris pra
dėjo piltis policija ir detekty
vai į namą. Mus pirmiausia ir 
sulaikė. Draugus K. Arminą, 
J. Millerį ir mane paėmė .iš 
lietuvių.'

Tą naktį areštavo apie 1,- 
500 darbininkų. Ėmė senus ir 
jaunus—-kas tik pakliuvo? Visi 
areštuoti buvo suvaryti į paš
to namą.' Policija ir.detekty
vai saugojo areštuotus, bet 
darbininkų ūpas penupuolė. 
Revoliucinės dainos mažai lior 
vėsi skambėję. . . Tą pat naktį 
pradėjo kvotimus. <

Slaptosios policijos viršinin
kas pažino draugą Arminu iš 
Pjttstonę. apielįpkės ir padėjo 
ji (po : 10,000 dol. kaucijos. Už 
kitus kaucijos buvo mažesnės

Kartą .per tris va
karus ant parengimų pada
rėme (bėgyj vienos savaįtės) 
700 dol. Paskirta 400 dol. 
Partijai, o kiti paliko 
niam veikimui.

Paskiaus pagarsėjo
Šitas provokatorius padarė 
daugiau žalos, negu Palmerio 
raidai. Jo provokatoriška tak
tika įnešė į Suvienytą Partiją 
daug ne’sutikimų ir ginčų. 
Draughi pradėjo tarpe «vieni 
įeitų vaidytis ir užgaulioti vie
ni kitus. Ypač Detroite Fish 
daug žalos padarė tarpe len-

... . ■ ■ i L
gvatikių drąugtj. v ,

Tai taip, trumpai sutraukus, 
Detroite ėjo Komunistų Par
tijos tvėrimosF' darbas. Gal 
draugai turi geresnes gyveni
mo sąlygas, tai galės parašyti 
daugiau apie Detroitą. Aš ne
turiu geros vietos rašymui, o 
kas blogiausia,—tai nematau, 
ką rašau. Todėl man darosi 
liūdna, kuomet dabar aš ne
galiu veikti, varyti darbą pir
myn. Aš dabar gyvas, kaip 
karste slankioju ir esu visų 
užmirštas. Nors arti draugai 
gyvena, bet dar neaplankė 
draugai mane bėgyje vienų 
metų. Aš nustojau beveik vi- Į 
sai šviesos, bet be manęs re
voliucija nustojo uolaus eili-. 
nio veikėjo.

1 V. Turauskas.

Rezoliucijos Priimtos LDSA 5-to Apskričio 
Konferencijoj Rugs. 14, 1933, Phila., Pa.

—rpo 2-5' tūkstančius. Mažiau
sia, tai po vieną tūkstantį; Aš 
išsisukau be kaucijų^, .nors per 
savaitę laiko šaukė 25 kartus 
ant kvotimų. Paskiaus grąsL 
no net trečio laipsnio kvoti
niu (kankinimu). Bandė jie 
mane sumaišyti ir išgauti pri
sipažinimą, kad aš esu bolševi- 
kas. Tačiąus mane neįveikė.

Tuo laiku aš buvau K. P. 
^lietuvių kuopelės sekretorium, 

-f nbet nesisekė jiems apie tai su
žinoti, o man pavyko paslėpti. 
Išėjęs 7 dieną radau paleistą 
d. A. Smailį (girdėjau jau' 
yra miręs). Mes tuojaus jjrie- 

’v bėmės darbo orgapizuoti po
žeminę Komunistų Partiją. 
®jome pas draugus ir jieškojo- 
Me paleistų draugų ir išliku
sių -neareštuotais. R a g i n ei
me dėtis pfie požeminės org. 

t^Pas drg, E. Kasputį (skiepe) 
laikėme susirinkimą* Jame da- 

/ lyvavom fik ąpįe 8 draugai ir 
išdirhOBH' ęjands. Išdirbome 
taisyklas, kaip reikia’ organi
zuoti požemis darbas, kaip rei^ 
kia užsilaikyti susirinkimuose.

Po --
185 narius 
įoj« Žjnc| 
iiant Dėt 

e #narių. . | 
K5”

NRA IR TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ JUDĖJIMO 

KLAUSIME
Šios šalies kapitalistiniam 

režimui bankrutuojant, kri
zini nuolat didėjant, bedar-(yra vienas 
bei, skurdui ir nedatekliui vis j dienos uždavinių, 
besiplečiant, pasireiškė smar
kesnis bruzdėjimas, pasiprie
šinimas iš darbininkų pusės.

Tokis bruzdėjimas labai pa
vojingas kapitalistams. Kaip 
kitų -šalių, taip ir šios šalies 
valdonai suskubo jieškoti pric-

Tnonių, kuriomis' galėtų nu
malšinti augantį darbininkų 
organizuotą veikimą; ■ įvairūs 
kapitalistinės sistemos lopp/to- 
jai, su ponu Rooseveltu prie
šakyje, suplanavo taip vadina
mą Nacionalį Industrijos At- 
budayojimo Aktą. Pagelba 
demagpgįjos ir tuščių prižadų 
kapitalistai mano apgauti 
darbo mases, sulaikyti jas nuo 
kovos, nuo organizuoto veiki
mo. Bet darbininkai vis aiš
kiau permato ponų užmačias, 
ir kovos platinasi. NRA taip 
vadinami industriniai kodek
sai reiškią dar didesnę vergi
ją, did^sAį1 išnaudojimą ir 
skurdą darbininkams. Dau- 
gelyj atvejų, vieton pakelti 
algas, jos žymiai numušamos 
(pav., šilko industrijoj). Tei
sė streikuoti neigiama. Ir 
nežiūrint dedamų pastangų iš 
bosų, valdžios ir pardavingų 
unijų vadų pusės, darbininkų 
pasipriešinimas auga, strei
kų banga apima visą šalį. 
Darbininkai kovoja narsiai, 
šimtai gyvybių paaukauta ko
voje prieš, vergijos pančius, 
kurie uždedami ant šios ša
lies darbininkijos varde Mė
lynojo Draskūno (NRA).

Mes, LDSA 5-to Apskričio 
delegatės, sveikiname kovin
gus darbininkus. Mes ragina
me mūsų organizacijos nares 
aktyviai dalyvauti tose kovo
se, taip pat pasižadame jas 
remti kaip materialiai, taip 
moraliai. Mes protestuojame 
prieš žudymą streikuojančių 
darbininkų ir reikalaujame, 
kad teisė streiko nebūtų laų? 
žoma. (Tuo klausimu pasiųį 
ta protestas tinkamoms įstai-: 
goms.,); , ;. j.. > ( ; ■ y

Lai' gyvuoja darbininkų sį^ 
lidarumtfs! Lai auga ir plečia* 
si kovos prieš vergiškus ko? 
deksus,.kuriuos- i mumš; ^iūtd 
NRAL>’' *

< < I 'uJ ; . > < . >• , į

mintas, pradžia padaryta 
darbas varomas 
ja pirmyn. Mes 
mūsų jaunuolius, 
smarkiai metėsi 
Mes sveikiname 
nuolių LDS 
grupes,

Jaunuolių Klausime
J a u n u o lių organizavimas 

svarbiausių šios 
Kelias pra- 

ir
visa energi- 

sveikiname 
-kurie taip 
darbuotėn. 

naujas . jau-
kuopas,

o ypatingai matome 
svarbą organizavime jaunuo
lių klasinių mokyklų, kur mū
sų jaunimas įgauna platesnio 
klasinio supratimo ir duoda 
progą jauniems,ir taip reika
lingiems organizatoriams ir 
agitatoriams išvystyti savo ga
bumus ir pasiekti gilesnio 
marksistinio-leninistinio žinoji
mo.

Mes raginame, kad su pa- 
gelba Nacionalio Jaunuolių 
Komiteto būtų sušaukta jau-

Jau rašiau spaudoje, kad 
yra išsiuntinėta laiškai kuo
poms reikale konferencijos, 
kuri atsibus spalių 22 dieną, 
pradedant 10 vai. ryte 995 
N. 5th St., Phila., Pa.

Konferencijai yra rekomen
duojama sekama dienotyarkė. 
Išskyrus konferencijos susi
tvarkymą, kaip tai, rinkimą 
prezidiumo ir t.t., bus seka
mi punktai: Raportas apsk. 
komiteto 30 miųučių:;»raportai 

Į visų kuopų valandą laiko.
1. Organizacijoj reikalai, 

diskusijos—valandą laiko.
2. Mūsų špauda—valandą : 

laiko.
Į organizacijos punktą -įeis 

jaunuolių kl'a tįsimas ir; vieny
bės klausimas. Apskričio 1 ko
mitetas pageidauja, 1 ; kad ši 
koriferencija eitų skirtingiau, 
negu praeitų metų; kad mes 
laiką neeikVotume bereikalin- 

Į giems ginčams.
Kodėl komitetas stato tik 

du punktu dienotvarkėm? Vie
na, pirmesnėse konferencijose 
buvo diskusuojama visokį įvy
kiai, ir tankiai ant menko da
lykėlio praleista labai daug 
laiko. O kuomet mūsų organi
zacija yra kultūros organiza
cija, tai apie jos gerinimą, au
klėjimą labai mažai diskusuo- 
davome, o kartais visai nie
ko. Iš to organizacija -turL di
delius nuostolius. Jei mes ne- 
diskusuojam organizacijos rei
kalų, tai ir negalime tikėtis 
bent ko naudingo.

Kitas punktas, tai tas, kad 
mūsų organizacija, kaipo kul
tūrinė, turi daugiau rūpintis 
paskleidimu revoliucinės spau
dos: “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Daily Workerio” ne tik va
jaus laike, bet ir rūpintis vi
sados ją platinti. Šis darbas, 
reikia pasakyti, kriminališkai 
yra apleistas mūsų apskričio 
ribose, jau- nekalbant apie 
abelną literatūros platinimą. 
Jei mes įvertinsime svarbumą 
revoliucinės spaudos ir išdirb
sime gerus planus, kaip ją 
pafekleišt, tuomet bus nauda ir 
Organizacijai ir Visam revoliu
ciniam judėjimui.

Apskr. komitetas pageidau
ja, kad kuopos duotumėt .nau
jus sumanymus organizacijos 
ir mūsų spaudos reikalais. Tie 
punktai bus vyriausi; punktai 
ir norime,' kad kiekviena kuo
pą jais-daugiausia susirūpintų.

Drg. Lepinas daug kartų 
yra pasakęs, kad be revoliuci
nės spaudos negali būti nei 
masinės revoliucinės organiza
cijos..' , ; ,

Amerikoj ganą, smarkiai aš
trėja klasių kova, vis daugiau 
ir daugiau darbininkų išstoja 
kovon prieš Roosevelto NRA 
vergiškas algas, ir didėjantį 
išnaudojimą. Jei mūsų organi
zacijos jokiu kitu būdu nepri
sideda prie tos kovos vedimo, 
tai mes turime nors išmokti, 
kaip skleisti revoliucinę lite
ratūrą, spaudą.

ALDLD 6-to Apskr. Sekr.
—........... .................................. -r- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

* • ' ’ Į. ‘

Aiwik. Darbininkėm Moterim Pavyzdys
šiomis dienomis patėmijaU 

dienraštyje “Laisvėj”, rugsėjo 
(Sept.) 19, 1933, strapsnelį po 
antgalviu :• “Moterų Darbirtin- 
kių Vargai.” Rašinėlis, iš To
ronto,. Kanada. Po straipsne
liu pasirašo Torpntietū-i

Reikia < pasakyti;* kad labai 
nusistebėjau ’ perskaitę^ para-

nuolių konferencija mūsų a p- po tuo Straipsniu (Torontie-
skričio ribose (Philadelphia, tė.) Na, ir kodėl ? Todėl, kad 
Pa.). Taip pat mes matome į§ pasirašymo neginčinamai 
reikalingumą įsteigti jaunuolių matyti, kad moteris jį parašė, 
mokyklą ateinančią . žiemą. Tačiaus nereikia -'suprasti, kad 
kuriamės remsime visomis | pusistębėjau tik todėl, kad mo
savo jėgomis ir iškalno auko
jame $5.00 delei tos mokyk
los palaikymo.

Mes raginame visas mūsų

bei fb žodžio prasme, ypač toron- 
ng_ ! tiečiai, smarkiai sukerta. Kai 

i' kuriuose darbuose, darbinin- 
! kiškam mūsų judėjime, o ypač 
Proletarų Meno darbuose, tai 
nėra ko nei kalbėti. Jie mus

ip> >vej- 
if '4d0

' M 1 - f
— — —■ — t "VI r-

; Žymesni»draugai ? kaĄ) *tai r
Krapaičiai, Jočiopis, Danta, 
Tamošiūnas, nėjo tuo tarpu/ į 
mūsų požeminę K. P. Vėliaus 
gavome D. Kasparką, J. MacpF „ ,._. „ .

grįžh' Sveikiname Komunistų 
Partiją

/Mes, LDSA 5-to Apskričio 
Pirmuti- delegatės,, sveikiname J. V.

nis pas mus atsilankė iš to-; Komunistų Partiją su 14 mė
šliaus, tai buvo draugas An*|

driulis iš Chicagos. Tai buvo 
jau rugpjūčio mėnesis
metais. Jisai < dalyvavo pik
nike, Finų Parke.

• Bet veikė ir kitų tautų drau
gai. Tad greitai buvo at- 
^teigta tarptautinis veikimas.
Mes buvome jau gerai susitvar 
kę tų pačių nietų rudenį. 'IĮj- 
rėjome kelis tarptautinius pa-

tų jos gyvavimo sukaktuvėmis. 
Siunčiame nors mažą auką 
$5.00.^ Mes, kaipo .dalis dar
bininkų klasės, suprantame, 
kokią svarbią( rolę Komunistų. 
Partija lošia šiame kovų mo
mente.. Mes pasižadame rem
ti Kompartijos visas kampani
jas ir jos vadovaujamas kb|

%‘gjfb’lįliau, taij$pat veįrL 
buoti mūsų narės į eiles visos

Kadangi kaip ALDLD, taip toli pralenkia. 
LDSA tu)(i vienodus tikslus;! 
kadangi, suvienijus tas d 
organižacijas, darbas pasida- , terims Jtą patį šposą taikosi 
rytų našesnis ir susidarytų! iškirsti. štai / draugė Toron- 
mažiau išlaidų, ir kadangi tietė pasirodo mūsų spaudoj su 
planas patiektas mums per straipsneliu, kuriame trumpai 
abu Centrus yra labai geras įr aiškai nušviečiama moterų 
ir apima veik visas fazes tų' dalininkių sąlygos. Kaip . jas 
dviejų organizacijų vienijimo-1 nežmoniškai 'išnaudoja visokį 
si, mes LDSA 5-to Apskričio 
delegatės, vienbalsiai, stojame 
už suvienijimą mūsų spėkų įr 
už išaugiųimą \ didžiulės ben
dros lietuvių darbininkų ir 
darbininkių orgąnizaęijos*. Męs 
manome, kad plano punktai, 
kas liečia atskirų moteyų kuo
pų, kur tam yra reikalas, .yra 
gpri, taip pat teisė laikymo 
karts nuo karto* atskirų mo
terų susirinkimų tam tikrais 
specifiškaįs moterų darbinin
kių klausimais neturi būti nei
giama. Tačiaus mes tikime, 
kad tie du punktai nebus pla
čiai praktikuojami, d vien tik 

iten, kur sąlygos verčia 
daryti, kad nepakenkus 
iorganižacijos bujoji-mui.

Męs kviečiame;? visas

savininkai,. visokii bosai, i Va
dinasi, mūsų moterys neša įto- 
kį patį sunkųi jungą ; vargų, dr 
skurdo bėi1 išnaudojimo ant 
savo pečių,' uždėtą šios šalies 
poilų 'kapitalistų. Ir dar daų-< 
giau. Moterys šioj kapitaljsti-1 
nėj tvarkdj < nevien tik . fizi
niai yra išnaudojamos,! bet) 
kartu ikaikuriuose atsitikimuo
se, ir moraliai. Tai pasakyta 
tos draugės tikrabteisingai. į

,< mūsų, 
kuopas ir nares plačiai disku- 
suoti vienybės < klausimą, kaip 
per mūsų organą “Darbiniur
kę” bei mūsų, dienraščius, 
taip kuopų susirinkimuose.

Mūsų manymu, vienybė tar
pe LDSA ir ALDLD būtų di-

PASTABA: Rezoliucijos bu
vo -skirtos LDS A organui 
“Darbihinkei,)0 bet tapo su
vėluotos ar-nespėjo tilpti. Pro
testui prieš intęrvęnciją Ku
boje pasiųsta telegrama p. 
Roo^pve.ltuiy taįp. pat protestas - 
prieš fcudynąą ir. terorizavimą 
streikuojančių darbininkų.

Paskutiniais keliais metais 
mūsų moterys labai retai kada 
kuri parašo į mūsų spaudą— 
“Laisvę” ir “Vilnį.’” Ypatingai 
iš dirbtuvių. O jų tiek daug 
šioj šalyj dirba įvairiose dirb
tuvėse, $ipitai ir tūkstančiai. 
O ypa.ę . mus, cippai De
troite, tai reikia pasakyti, kad 
mažu pamažu moterys galuti
nai užims visus vyrų darbus. 
Nes paprastai Vyrams bosai tu
ri mokėti biskutį daugiau al
gos, kaip moterims. Tad, tuo- 
atžvilgiu ir yra pamainomos 
moterys ant vyriškių.

Jų šimtais ir tūkstančiais 
dirba, kaip jaunesnių, taip ir 
suaugesnių dirbtuvėse prie 
sunkiųjų darbų, ilgas valan
das troškiuose dūmuose bei 
geležinėse dulkėse ir už ap
gailėtinai mažą atlyginimą. 
Paskui dar didesni jų pulkai j 
dirba įvairiose pramonės įstai
gose, įvairiose krautuvėse, raš
tinėse, valgyklose, viešbučiuo
se, ligoninėse ir visoj eilėj ki
tokių darbų. Iš šių darbinin
kių randasi dalis, kurios jau; 
taip sakant, yra maž,daug su
sipratusios darbininkės. Gera 
dalis jų priklauso mūsų dar
bininkiškose organ izacijose. 
Darbuojasi gana pagirtinai; 
kai kuribs moterys veikia re
voliuciniam judėjime. Bet į 
spaudą' rašinėti, tai yra savo 
rūšies apsileidimas pas mūsų 
moteris abelnai. j.

Kartas nuo karto pasikarto
ja vieAAš kitas ‘ straipsnelis, 
kūrie būha.parašyta mūsų; vy
rų; ąpie vargus ir ba^sų išnau
dojimą mūsų darbininkių mo
terų. Tačįaus,- reikia pasaky
ti, mano supratimu, tokių ap
rašymų toli’, gražu yra perina- 
žąi. Ir kas svarbiausia, tai 
tąs kad’tokius moterų vargus 
bęi jų išnaudojimus turėtų di
džiumoj ' aprašyti pačios mo
terys. Turėtų būti geras pa
vyzdys iš aprašymo drg. To- 
rontietes apie moterų išnaudo- 
j faną ir jų vargus. Ypatingai 
jaunos merginos tai visai ne
rašo apie jų išnaudojimusi Juk 
tęs jaunuolės, kurios dar, taip 
sakant, tik žydėte žydį kaip 
ręžės ir kurios daugumoj dar
bus turi įvairiose Raštinėse, be
ne bus daugiausia\išnaudoja^. 
mos. O betgi apiey tai jos nie
ko nerašo į spaudą.- Tarytum, 
kad tokiose vietose viskas “O.

Bet nSės žinome" kad ne. Pirmas jos susirinkimas buvo 
Ir todėl yra pride^ste tų ^mer- padarytas pugsčjo 24 d. 1983 
ginų kelįi tokius/ niekšiškus - ltr
pasielgimus į aikštę, kad vi
sas svietas mątytų ir girdėtų 
jūsų nusiskundimus bei ponų 
bjaudus darbufe.

IkKŠiol man kai kada tek
davo pasikalbėti su čiagimėm 
merginom šiuo klausimu. Na, 
ir prie progos užklausdavau, 
kodėl tamista neparašote jo
kios žinutės bei straipsnelio į 
mūsų spaudą? Mergina pasi
teisindavo šitaip: “Aš čia gi
mus, lietuvių rašybos nemoku, 
tai nėra galimybių rašyti. Kad’ 
būtų anglų kalba įvesta sky-j 
riai, tai mielai rašinėčiau.” .

Tai tokį paprastai gaudąvai 
atsakymą. Bet dabar toki pa
siteisinimai liko be. verteš. Juk 
jau ta spraga yra ištaisyta.1 
Yra įvestą anglų kalbaxskfyriar 
“Laisvęj” ir “Vilnyj.” Tik rei
kia mūsų jaunoms merginoms 
stoti prie darbo, rašinėti į tuos : 
skyrius. Tiesa, yra. juose ra
šinėjama kai kurių merginų.. 
Bet didžiumoje tokių, kurios 
dar labai jaunutės, kurios dar 
dirbtuvėse kol kas nedirba. Ir 
jos to patyrimo dar neturi. 
Reikėtų suaugesnėms mergi
noms daugiau kreipti domės į 
mūsų spaudos 
kalba skyrius, 
kuo daugiasia, 
naudojimą ir 
kurioj jums prisieina gyventi 
šioj kapitalistinėj sistemoj.

Todėl aš sakau: Lai būna 
geras pavyzdys mūsų ameri
kietėms moterims, bei mergi
noms drg. Torontietės straips
nelis. Lai jis paskatina ir pa
ragina mūsų bent jau susipra- 
tusias'moteris, kad jos plačiau 
ir tankiau rašinėtų į “Laisvę” 
ir “Vilnį” iš dirbtuvių. Taipgi 
manau, kad ne paskutinį 
straipsnelį parašė ir drg. To- 
rontietė. Ji, bė abejonės, raši- 
nės ir daugiau tokių straips
nelių, TodeP laikykitės nors 
jūs, amerikietės moterys, ksudi 
ir jums kanadietės neužliptų 
taip skaudžiai ;ant kulnų, kaip 
k.a n a d iečiai vyrai padarė 
mums, amerikiečiams vyrams.

J. J. Butkus. .
u

m. pas drgį V. G. Buvo ifr>: 
rinkta kuopos komitetas ir nu-L 
tarta tinkamai pravesti dar-* 
bas tolimesniam laikui. DrgjĮ 
D. D. išaiškino, kas yra ALD 
LD. Iš to draugo, matosi, bus 
geras kalbėtojas, tik reikia 
taktiškai pasilavinti; tai bus 
naudingas darb. klasei veikė
jas. i'""

Susirinkime buvo sustatyta1 
dienotvarkė. Tai pirmas orga
nizacinis darbas; bet toliau,* 
tikimasi, viskas bus gerai vei 
kiama

NOVEMBER

Franci jo j Įsikūrė Nau
ja ALDLD Kuopa

Brooklyn^

Mūsų Specializacija yraMoksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
! tarnąvimas bus atatinka- 

miausias ir už prieinamą 
,< kainą.. Nuliūdimo valan

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefoft^i: Bell—Oregon 5136 

' Keystone-^MHin’1417
■oi



W 1

(236-238)

REIKAJLAVIMA160,000 Siuvėjų

(237-239)

TEMYKITE!

Telephone, Evergreen 6-5310
403 EAST 14th STREET

J. GARŠVA
Raštininkas Nusuko Taksus Graborius (Undertaker)

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

231 Bedford Avenuejam
197 HAVEMEYER STREET

Ridgewoodo Draugėms
Telephone Stagg 2-7057

INC
Great Necko Žinios

Rockefel

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Phone, feVergreen 8-9130

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
WOLF AUTO REPAIRS

TRUCKS AND PlMSURE CARS REPAIRED

NOTARY 
PUBLIC

Ten Eyck , St. Bedarbių 
Komiteto Susirinkimas

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

Padėkime Pikietuot Ja
cob Čeverykų Dirbyklą

! Naujai, sulig vėliausios 
mados įrengto Lithuanikos 
vardu “BAR AND GRILL”, 
527 Bushwick Ave., kampas

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

Kampas 1st Avenue
New York City

ma-
Tai

TEL. STAGG 
2-5043

Nare.
(238-239)

5-KIŲ METŲ SUKAKTUVĖS 
TOJ BIZNIO VIETOJ

rooklyn, N. Y.jApt. 1, 
■ (237-239)

Ofiso valandos nuo 1
. v nuo 9

NEW YORK
lerio Centro-Rądio City korpo
racija padavė miesto valdybai 
prAšytn^, kad toj vietoj per 
tris blokus/skersai-išilgai pra
vestų’ po ‘gatvėmis : tunelius,

* NEDALIOMIS 

Nuo 19 iki H vai. ii

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

Užlaikoma: Geras, alus 
vynas, geriausios rūšies ci
garai, duodama veltui už
kandžiai prie to ir manda-

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

Queensboro Elektros ir Ga
no kompanija pasipriešino, ka
da -Visliom. Aptarnavimo Ko
misija nutarė-numušti elektros 
kainas' vartotojams 18 nuošim
čių; sako, ir taip permažai .tu
rime pėlno, ‘ •;#

Dabartiniame tyrinėjime, ta- 
Čiaus, pasirodo, kad per treje
tą mėnesių kompanija pasi
darė $467,150 gryno pelno.

Šį antradie 
Lais 
unis- 

tinkama Ii

Teisėjai Žiūri Tiktai ' ■ 
Moteries Gražumo

/Reguliarįs atidaTymas į- 
vyksta Spalio (October) 12 
d, (Columbus Day). Bus 
veltui skanus. valgiai ir kito
kį skanumai.,' \ i f

Visų prašome minėtų'die- 
hųy atsilankyti į nurodytą 
vietą1 ir linksimai - prie geros 
milžikoĮs, šti di’aUgaiš ir pa
žįstant ais' 1 gralėisti' 'smagiai

188 South 3rd Street
' ' Brooklyn, N. Y.

lietuvių ir anglų1 f kalbomis. 
Vienas. įš, 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 
išgirsti apie Ęomunistų Par
tijos kovas per 14 metų. Bus 
plačiai išdėstyta, ką Komunis
tų Partija dirbo ir dirba nau
dai darbihinkų klasės ir ką 
jinai nuveikė tame laikotarpy-

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki 
vakare

5-M COOK STREET, , BROOKLYN, N. Y
•- 1 Near Manhattan Avenue H t V

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
: • | • M )

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parfcimdo au
tomobilius ir ke rietas •• resell joms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

I/t)SA 132'kuopos 'susiririki- 
mas įvyks trečiadienį, spalio 
11/d., 7:30 vkl. vakare, pas 
drg.< Višniauskienę, 851 Hart

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiėm

Nauji Kariškų Lėk
tuvų Manevrai

Paminėjimui... Amerikbs Ko
munistų Partijps 14 -,mętų gy7, 
vavimo sukaktuvių- čia įyyksta 
masinės prakalboj 11 d. spa- 
lio—Octųbęr,. v, Z,!; į,^jtyą.uka.W 
svetainėj,, 139 /Steamboat Ę<j., 
Great Nečke, N. Y. Pradžia'

-rNEW YORK. — Vadinamos 
“Siamo dvynukės” Violet ir 
Daisy Hilton, kurių nugaros 
nuo gimimo suaugusios į vie" 
ną, sugrįžo iš- Europos. Jos 
ten uždarbiavo, kaip vodevili- 
nių teatrų aktorės. Dabar jbs 
turi vaikinus ir ketina sykiū 
apsivesti.—Jeigu ^budu vyrai 
norės sykiu gulėti su tokiomis 
moterimis, tai reikės gana pla
čios lovos, ne dviem, bet ke* 
turiem. ’ 4

REIKALAUJAM patyrusio presserio 
(vyro) ant vyri) “fine coats.” At

sišaukite pas Henry Rathael & Co., 
19 W. 22 St./New York City, N. Y. 

(238-240)

1 b d ČIGARET V UŽ 2 5 CENTUS
C -------------------------------------------------------- “ "

, <100—9c; Bardui 
GALITE PASĖDA R1

PASILINKSMINIMO vakarėlis; at
sibus šeštadienio vakare, 7 d. spa

lio—Oct. Įžanga ir užkandžiai vel
tui. Benas iš 4 kavalkų. Maloniai 
kviečia visus atsilankyti savininkas— 

JONAS JUREVIČIUS
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 2-7311

BROOKLYN. LDSA pir
mos kuopos susirinkirpąs įvyks 
spalio—Gętober ,12 d., -ketyir- 
tadienį. Dra-ug.es, .neužmirš- 
kite ateiti, šis susirinkimas 
bus svarbus visoms narams.

Dabartinių laiku einaldisku- 
sijos apie susivienijimą s 
erikos LietuvIų*.Darbinink() Li
teratūros Draugija; taip pat 
šį mėnesį jau eina vajus fdelei 
gavimo d’augiau skaitytojų 
“Darbininkei,” ir jis tęsis iki 
naujų metų.

Susirinkimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare; taigi, drau
ges, nelaukite ateiti iki 9 vai. 
Susirinkimas bus laikomas 
“Laisvės*’ svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.

Organ. H. Mantuska.
(238-241)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio, turiu 4 for- 

nišiuotašf(kambarius, garų apšildo* 
i-rni, vienas blokas nuo West Ęnd ste
igies. Rūmus galima (pamatyti visada 
per superintendentą. Partneriui kai
nuos $12-įmėnesj. ;,Stubos ^dresas: 
1710 77>St.

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

Įsisteigęs 25 metai "
Valandos—9 A. M. ikį 8 P. M.

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

MINEOLA, L; I.—Prisieku
siųjų teismas atrado JĮcaltu Ja
mes J. McCabe, Long Branch 
miestelio valdybos raštininką, 
kad jis sąų pąšilįiikčP $1,515 
surinktų taksų, "neperdavė 
miestelio iždui."; Bausmė 
būs toliau paskirta.

p ; Visi išgirskite .šias prakal 
bas. ąpie Partiją ir apie revo 
liucinių^ jąupųiohų ^žingsnius ii 
planus prieš karą ir prieš fa 
Šizmą. : • f. ?•< ? •» • • ; f

‘■•pirmiausia prašyčiau visų 
n Ariu, kad nesivėluotumėte at
eiti, nes mes turime labai 
svambių reikalų atlikti ir ap
svarstyti. ' ' ‘ , /
' Draugės, šiame susirinkime 
mės turime būti visos be jokių 
atidėliojimų. Turime gerai 
pasikalbėti apie savo kuopos 
reikalus ir apie jos geresnį 
veikimą.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

, SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Kofnisij
■ -.< 
—.4-0 'i

BROOKLYN. — šį pirma
dienį 7 vai. iš ryto bus ma
sinis pikietas prieš Jacob če
verykų dirbyklą. Pikietuos ne 
tik streikieriai, bet ir kiti pri
tarianti darbininkai. Lietuviai 
darbininkai privalo padėt strei 
Mieriams ,pikietupti. , Susirinki
te truputį prieš 7 vai; strei- 
kierių svetainėje, 297 South 
5th St., Brooklyne.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Telefonas: St'agg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) \ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare • 
Periktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

BROOKLYN 
nį 6:30 vai. vakare iš 
vės”* raštinės dra'i 
tų kuopelės eis s 
teratūra ir aiškinimais aplan
kyti ^iįiepiųs,. kad, .prirengti 
juos registruotis ir balsuoti už 
Komunistu Partijos kandida
tus, ir platformą rinkimuose.

Prašome taipgi nepartiji- 
nius (darbininkus .ir darbinin
kes susirinkiti ne vėliau 6:30 
vai. ir sykiu eiti lankyti ’bal
suotojų. . t ; f

BROOKLYN. — Geng^terio 
žmona .. Cecejia McCormick 
Kings County teisme tapo iš
teisinta. Jinai pereitą rudenį 
įšmugeliavo revolverį savo vy
rui į Raymond St. kalėjimą. 
Tuo revolveriu jis paskui nu
šovė vieną sargybinį ir pats 
nusišovė, kądd nepavyko pa
bėgimas iš kalėjimo. Kadangi 
moteriškė jauna ir graži, tai 
teisėjai; ^surado; kad ’ji buvo 
“laikįįnįį pamišus/’^kuomet ne
šė savo vyrui ginklą; todėl iš
teisinta. . - '

’ NEW YORK. — Gr. Wha
len, NRA administratorius 
mieste, skubiai šaukia pasitar
ti, ILGW unijos vadujs, kad už
kirsti kelią siuvėjų1 streikui. 
Nesenai praėjusiame ‘ streike 
vadai “sutaikė” darbininkus 
aht 35 valandų savaitėj su ne 
mažiau kaip $16 algos. Da
bar gi tūli siuvėjai skundžiasi, 
kad tenka dirbti net 70.valan
dų už $4 išviso. Kontrakto- 
riai gi sako, kad jie negali 
žmoniškai darbininkams ap
mokėti todėl, kad “verhauz-j 
hfnkai” labai numušė jiems 
kainas už drabužių padirbi
mą.
. Sociąlfašistiniai ILGW uni

jos vadai didžiavosi, kad “lai
mėjo” darbininkams pereitą 
streiką. Komunistai tiesą sa
kė, kad tie ponai paliko siu
vėjus ant bosų valios. Dabar 
NRA vykdytojai susirūpinę, 
kad gah vėl kilti streikas ko
kių 60 tūkstančių darbininkų.

Žudymas “InšiurintŲ”
’ New Yorko “American” pa

duoda tokią žinią. Kokie taii 
asmenys “inšiurino” (apdrau
dė) vieną vyrą ant $1,800 iri 
girdė jį nuodingu šnapsu, kad 
jis greičiau numirtų, kad ne
bereikėtų mokėt už jį mbkefe- 
čių • kompanijai ir jie įgalėtų 
greičiau gauti pinigus už jo 
skūi’ą. Bet nuo munšaino 
žmogus nemirė. Tuomet, 'pik- 
tądąriąi .paleido » automdbilio 
inžiną, įvarė žmogų į igaražą; 
uždarė duris ir taip jį-ten už- 
troškinų j nuodingais automobi- 
lijO, garais, i ., • <■

REIKALAUJU rūmo, kad būtų su 
gaitu apšikloųias ir norėčiau gau

ti pusryčius namie. Prašau pranešti 
Frank ■ Goodman, 1704 77th Street,

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių' rūšių, po 10' kenukų kiekvienos 
rūšies ‘ i ■ yt/U/ i • •• ' ' '/ !:1

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
? ■.: . • ■ i - '■1 ■ i' ■ t

Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 
išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis; ‘

GREIT PAGILS KAINOS ANT ŽUVŲ
* \ ’ ■ .•' ’ ■ / ’ ' ■ : I .

Viskam brangstant, pabrangs <Jr ;Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės tfroga, tuojaūs reikaĮau-r 
kite jų ir rašykite sekamu antrašu: j?/ * < ■’

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.:
į---,; f ; ,1. ' / Jil'l f 7 , 6,1.,/ ,1, u i

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS s Odos, kraujo ir lyiies-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST.' NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue
RAY Pasitarimai ir $6^)00

1 egzaminavimas -

1 J-.-,..,/ ..'1 1 1.1 K'.IĮ..

kraujo Specialistas
Gydau Amias (r chroniškas tj^rų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimui kraujo iy šlapumo

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

.New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Evergreen 7-8738 ' Evergreen 7-1643

Lietuviai Meistenai-Biidavoto jai
■; //'.'I- ALEX &; URBAITĖS.
GENERAL CONTRACTORS

! 1 ■ Čąrpeniry, fainting

• Spalio 11 d., seredos vaka
re, 8 vai., “Lafevės” svetai
nėje bus bedarbių susirinki- 
rttas. Visi bedarbiai ir pri
klausanti prie Ten Eyck St. 
Ęedarbių Komiteto, beikite šia
me svarbiame susirinkime. 
Reikės rinkti delegatus į lie
tuvių bendro fronto konferen
ciją, kuri įvyks spalio 22 d., 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., Brooklyne; o yra 
ir claug kitų svarbių aptarimų.

Kviečia Ten Eyck Street Be
darbių Kom.
, Sekr. J. Sgr.

/ - I 1 SVARAS TABAKO $1.00 
>C) I Persiuntimas .15c
JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

VIETINIŲ TABAKŲ
Jflą galitę tūitęt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prišiąškite trtums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetę/ Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

' ‘.f . Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildomh greitai 

ir lakųratnan
Specialias nuolaidas duodame restaucacįjom. <

X L GRAYEFSKY
172. Avenue, B/New York City. ’ Tcl. Alg. 4-1836 

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

Virš New Yorko penktadie
nį naktį vėl buvo kariški or
laivių manevrai.' Vienuolika 
didelių, b.ombinių orlaivių lėk
tuvu būk tai iš “priešo” pu
sės užpuolė bombarduoti mies
tą. Bombininkai betgi čia 'lei
do tiktai šviesų “bombas;” jos 
kiekviena darė po 50,000 žva
kių šviesos. Net didžiausi New 
Yorko elektriniai žiburiai at
rodė tamsoki, palyginant su 
tomis bombomis. Tuo būdu 
galima karo metu puikiai ap
šviesti bombarduojamą vietą 
ir mušti į tikslą.

Bombinius “priešo” lėktu
vus vaikėsi pora desėtkų vadi
namų “vaikančių” lėktuvų; '•

Jau ne pirmi, panašūs 
ų^rąi šiemet čia buvo, 
vis ruošimasis .karui. , • ,

Į i\i:> į i! t ; i > f:

Krūvon Suaugusiu Dvynukiy 
Vestuvės bus Sykiu

JONAS STOKES/
FOTOGRAFAS ::

Šiuomi pranešu savo kostume-i 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerių 
512 Marion Št., 
kampas Broadx 
way, Chauncey 
Street stotis 

Į Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESĮ JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghet

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

Telefonas Evergreen 6-3959 
IM i kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vat vakarais. • K .

I FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas B. Mrd Si.

MATHEW F- BALLAS
(BIELSUSKAS) 
G R A B O K i U S

UNDERTAKERS A N D EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ, ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČLAM L KUR KAM REIKIA.’ TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTĖM MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. . DUNDAM' GRAŽl\ VIETĄ SAVQ 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI į DOVANAI. , ,

VISĄ1S .TAIS REIKALAIS KRE1PK1TČS į MUŠ, O MES' 
KUOGERIAUSIĄI PATARNAUSIM. ’ i ' ) ' J 1 * J l '

, MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSŲ 
TELEFONAS NjEKAp nemiega. v., <

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
te delet savo svei- 

ą katos ištyrimo, o 
„j jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs,fiziši- 
kai stovite, 

j Odos Nųšašėji- 
įį / mai, NeiAnj ’ Ligos, 
<// Abel nak Sflpnu- 

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. . .

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai. 1 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

lėtų* vaikščioti pėsti, o dAr že
mesniais tuneliais važmėti au- 
tohiobilistai. Nes dabar tame 
miestd “mhžge” yra pertirštai 
praeinančių’ ir pravažiudjah- 
čit) žmonių. įvykdymas to 
plano lėšuotų labai daug pi
nigų; bet Rocketellėns ir jo į 
kdmpanai nesako, ar patys 
kiek finansiniai prisidėtų. ‘

’Pertaisome 'sehus1 namus' it buda- 
$ vojame naujus. Perbūdavo jame f ron- 
Itus, sudedamų duris ir įdedame sie

tus (screens) į duris, * langus ir 
! purčius, pengiame stogus visokiems 

I p’, vi <4 ■/ { <

\ gijlj Mesęrole Street, 
. Broętyyn, Y. Y? i • ) s

Išnaujo Gręsia Streikas Prirengkime Piliečius 
Balsuot už Kompartiją




