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Rugsėjo mėnesio žurnalas 
“New Masses” išėjo suvėlintas. 
Tačiaus savo turiniu žurnalas 
geras. Jame yra gerų kritikos 
straipsnių ir paveikslų. Taip 
pat šiame laikraštyje yra ir 
vaizdelių, apsakymėlių.

Tačiaus galima pasakyti, kad

No. 239 Telephone Stagg 2-3878 vienio Numerio Kaina Metai XXIII, Dienraščio XV

Chiinjos Komraiisiai Laimi Naujus Potvinio Pavojus ir vėl 
Gręsia Chinijai ROOSEVELTAS PRIEVARTA BANDO

džiamas daugiau inteligentijai. 
Apie jį grupuojasi John Reed 
Kliubų artistai. Trumpai sa
kant, tai “New Masses” pasie
kė tik intelėktualį'elementą.

Daroma naujos permainos 
“New Masses” žurnalo leidime. 
Šiame numeryje mes > randame 

( sekamą pranešimą:
“Su šia laida New Masses su

stoja ėjusios kaipo mėnesinis 
magazinas. Sekantis jo pasiro
dymas jau bus savaitraštis.”

Kaip kad patys leidėjai aiš
kina, tai pati dabartinė padėtis 
verčia padaryti “New Masses” 
savaitraščiu žurnalu. Dalykai 
eina nepaprastai sparčiai pa
staruoju laiku. Bruzdėjimas ei
na darbininkuose, menininkuo
se, inteligentijoj. Didesnės ma
sės žmonių radikalėja. šita pa- 

• dėtis reikalauja naujo laikraš
čio, kuriame būtų galima tie da
lykai apkalbėti, aptarti.

ROMA. — Italijos fašistų 
vadas Mussolini paskelbė 
naują “manifestą” savo pa
sekėjams,. būk jie darysią 
naujas permainas savo ša
lies pramonėje. Tas per
mainas jie ruošia pradėti su 
naujais metais. /

393 Mylios j Valandą

ANCONA, Italija. — čia 
padaryta nauji rekordai lė
kimo greitume. Vienas la
kūnas, Guglielmo Cassinelli 
padarė pasaulinius rekor
dus, tai yra, pralenkė kitų 
.šalių orlaivių lėkimo grei
tumą. Šitas lakūnas lėkė 
per valandą 393 mylias.

Valstiečiai Dedasi prie Komunistę Organizuojamos Armijos. 
Tėvai Savo Sūnus, Moterys Vyrus Ragina Stoti j Sovietų 
Armiją; 10,000 Valstiečių jau Prisidėjo prie Raudonųjų.

Kokios linijos savaitines 
“New Masses” laikysis, tai ga
lime cituoti jų pačių pareiški
mą. Būtent:

“Savaitinės New Masses im
sis pageidaujamo nenuolaidaus 
revoliucinio įvykių perstatymo. 
Jos padengs visą amerikonišką 
sceną—ekonomiją, politiką, lite
ratūrą ir meną.”

šiam darbui organizuojama 
geriausi rašytojai, kritikai, žur
nalistai ir artistai Amerikoj.

Permainos Drg. Strižausko 
Maršrute Connecticut 

Valstijoj

SHANGHAJUS, Chinija. 
—Stebėtinai gerai sekasi 
Chinijos Komunistinei Ar
mijai, kuri stengiasi suor
ganizuoti 1,000,000 vyrų ap
gynimui ir užkariavimui sa
vo šalies, kurią dabar terio- 
ja visoki imperialistiniai 
gaivalai.

Tarimas padaryta dar 1 
d. rugpjūčio, kad Sovietinės 
Chinijos armijos būtų padi
dintos Kiangsi, Fukien, Va
karų Chekiang, Szechuen ir 
Hunan, ir Hupeh provinci
jose. Tos mobilizacijos 50 
nuoš. pasiėmė sumobilizuoti 
Jaunieji Komunistai. Tie 
nauji rekrūtai gaunama tar
pe jaunųjų darbininkų ir| J (X U. lllį J Lį.

' valstiečių. •

“Savaitinės New Masses tik
rai nebus redaguojamos apribo
tai intelektualų audiencijai. Jos 
sieks galimai plačiausios cirku
liacijos tarpe visų darbininkų 
sluogsnių ir profesionalų.”

Tai taip kalba apie save 
“New Masses.” Kaina bus po 
10c už pavienius numerius, o 
metams $3.50. Vajus jau pra
dedama dabar. Manoma, kad 
iki savaitinis žurnalas pasiro
dys, bus surinkta 20,000 pre
numeratų. Savaitiniu “New 
Masses” pasirodys su pirma sa
vaite sausio mėnesio, 1934.

Lietuviai darbininkai, ypač 
jaunimas, ras gero ir naudingo 
pasiskaitymo šiame savaitrašty
je. Kas išgali, patartina, laik- 
raštį užsiprenumeruoti dabar.

Mūsų jaunimas turėtų ne tik 
skaityti šį laikraštį, bet ir ja
me bendradarbiauti. Ameriko
niškas lietuvių darbininkų jau
nimas dažnai sakosi, kad jie lie
tuvių kalba nemėgia arba ne
gali skaityti bei rašyti. Tad į 
“New Masses” jie galės rašyti 
anglų kalba. Be to, “New Mas
ses” apims visas sritis. Todėl 
jame galės rašyti visi jaunuo?

* liar—kas ką gali.
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Hitleris, kuris yra žinomas, 
kaip buvęs Austrijos tapytojas 
(painteris),' o dabar virtęs vy
riausiu Vokietijos fašistų val
džios vadu, nemeta karo ūpo 
kėlimo politikos. “The Literary 
Digest”, spalio 7, tūlas High 
rašo, kad

“Vokietijai gali stokuoti kari
nių medžiagų, bet tenais nėra 
stokos karinės dvasios. Tokį 
gauni pirmą įspūdį, kuomet at
važiuoji į Vokietiją.”

Tai tokia yra “atgimusi Vo
kietija.” Tikriau, tai ne atgi-- 
muši Vokietija, bet mirštanti 
Vokietija. Nauja Vokietija, 
tikrai atgimusi, bus tik tuomet, 
kuomet tenais laimės revoliuci
ja!

Delei įvairių priežasčių 
draugo Strižausko prakal
bų maršrutas liekasi se
kamai pakeistas, sutvar
kytas :
Spalio (Octobęr) 14 d.,—- 
Bridgeport, Conn, t . 
Spalio 15, po pietų,—

New Haven, Conn.
Spalio 15, vakare, Hart

ford, Conn.
Spalio 16, — Waterbury, 

Conn.
Spalio 17, — New Brit

ain, Conn.
Šios prakalbos yra ren

giamos ypatingai todėl, 
kad į jas patraukus dau
giau jaunuolių. Draugas 
Strižauskas (Straus) kal
bės angliškai. Sykiu su 
juo kalbės ir B. Fulton 
(Paltanavičiūtė) nuo Na- 
cionalio Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto. Vietiniai 
draughi turi pasirūpinti, 
kad šiose prakalbose būtų 
ir vietinis kalbėtojas.

Draugai ir draugės, im
kitės greitai šio darbo. 
Imkite svetaines lietuvių 
apgyventose vietose. Taip 
pat užsisakykite lapelių,’ 
kurie yra specialiai paga
minti jaunuoliams? Tuos- 
lapelius galima gauti pas 
Nacionalį Lietuvių Jau-' 
nuolių Komitetą, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y, 
Kaina $1.50 už tūkstantį. 
Duokite tuoj aus užsaky
mus. >' • ■

Nac. Liet. Jaun. Kom.

Ypatingai Kiangsi provint 
ei jo j patys valstiečiai ragi
na savo sūnus eiti į armiją 
ir kariauti už Sovietinę Chi- 
niją. r-

Didelius laimėjimus pasie
kė komunistai Szechuen 
provincijoj. Generolas Tien 
Chung-yiao, komunistų prie
šas, pirmiaus turėjo 46 re- 
gimentus armijos, o dabar

jau pas jį pasiliko tik 10. Jo 
kareiviai masiniai perėjo 
prie komunistų armijų, sy
kiu paimdami 7,000 šautu
vų, daug amunicijos, kelis 
didžiuosius šautuvus ir 76 
mašininius šautuvus.

Paskiaus šios provincijos 
(Szechuen) 10,000 kaimie
čių įstojo į, Raudonąją Ar
miją. Jie lavinami karui. 
Tiesa, sakoma, kad kaimie
čiai neturi ganėtinai šautu
vų. •;

Sovietinė valdžia daro 
žingsnių, kad aprūpinti sa
vo gyventojus visais atžvil
giais. Sovietai išleidžia sa
vus pinigus. ;• Pranešama, 
kad dabartiniu laiku jie iš
leis $3,000,000 pinig. Paskiau 
kad patenkinti valstiečių ir 
miestiečių gyvenimo reika
lavimus, tai, v su valdžios pa- 
gelba, dirbama ir sėjama 
žemės, kurios pirmiaus bu
vo* dykos;- Sovietinėse- srity
se yra didelis entuziazmas 
ir pasitikėjimas valdžia, 
kuomet Nankingo valdžios 
reikalai eina blogyn, i ,

SHANGHAJUS. — Pra
nešama, kad taip vadinama 
Geltonoji upė vėl gręsia po- 
tviniu. ’ Šiais metais joje 
vaduo yra augščiau pakilęs, 
negu paprastai. Tad, spėja
ma, kad ir vėl gali jos išsi
liejimas padaryti daug žalos 
Chinijos žmonėm.

Japonijos Valdžioj 
Krizis

TOKIO. — Pranešama, 
kad Japonijos kabinetas ne
gali išsilaikyti. Sakoma, 
valdžioje yra krizis del fi
nansų. Šitas krizis veda 
valdžią prie sugriuvimo.

Prie dabartinio valdžios 
krizio privedė Japonijos im
perialistų karinė politika. 
Paskiaus ta politika privedė 
prie finansinio pakrikimo.

Daily Workeris” dabar la-

bai žymiai pagerėjo. .Visai ki
taip sekasi jį platinti tarpe dar
bininkų. Mat,, dabartiniame 
“D. W.” yra kasdieninio gyve
nimo reikalais rašoma. Darbi
ninkas jame randai įvairumo: 
judžiai, vaizdeliai, ayeikąta, die
ta ir kiti panašūs dalykai yra 
kasdieninis darbininkų gyvėni- 
mas.

, Todėl “D. W.” dabar reikia 
daugiau platinti irotemti.; i

SULAUŽYTI MAIN1ERIŲ STREIKĄ
Prezidentas Išleido Pareiškimą, Kuris Verčia Mainierius 

ir Plieno Darbininkus Grįžti Darban be Jokių Laimėjimų; 
Plieno Darbininkai Gerai Laikosi Kovos Lauke
WASHINGTON, D. C.— pareiškimas nieko nesako 

Jungtinių , Valstijų prezi- apie darbininkų darbo sąly- 
dentas Rooseveltas pereitą gas ir algas. Tik vyriau. 
šeštadienį išleido pareiški- giai tai k kad mainie. 
mą, kad 65,000, majmenų i . . . . ’ . ,VJ_.
grįžtų darban, nepaisant ar/a\ Pn-miaus tun gnzta 
jie ką laimėję, ar ne. TokįI 
pat pareiškimą padarė ir 
plieno streikuojantiems dar
bininkams.

Po šio pareiškimo tu o j aus nežinodami ųiieko apie savo 
prasidėjo įvairios konferen- laimėjimus. Darbininkai tu- 
cijos, kurių tikslas sugrą- ri reikalauti,

plieno tų pasakyta, ką^jie laimės, 
Tą pa- kuomet grįš į darbą. . Se- 
padarė niaus jau mainieriai taip

konferencijoj su bosais.
Tad reiškia, kad darbinin

kai turi grįžti darban aklai,

jiems bū-

Audėjai Kietai Laikosi Kovos Lauke;
Bosai Kviečia Tartis, Audėjai Budi

EASTON, Pa.—Jau išti
sas mėnesis, kaip tęsiasi šil
ko darbininkų streikas. 
Ūpas pas streikietius ne tik 
nenupuolęs, bet dar daugiau 
matosi pasiryžimo laikytis 
kovos lauke ir priversti bo
sus išdildyti darbininkų rei
kalavimus. Kaip žinoma, 
šio miesto audėjų streikas 
yra tampriai surištas su ki- 

- tų miestų audimo streikų, k. 
t., Patersono, Allentowno ir 
t. L, ir žinioj telpančios 
spaudoj bent iš kurio mies
to mąž daug atsako už visas’ 
vietas. Tačiaus reikią pasa
kyti, kad. tų .žinių skupaująr 
ma,r veikiausia todėl, kad 
streikieriąi - korespondentai 
labai užimti pikietavimu ir 
mitingais. '

Buvo praneštą, kad fabri
kantai Su pagelba Federaci
jos vadų bandė visaip suva
ryti streikierius atgal į ša
pas, bet nepasisekė/ Prie
žastis nepasiseįkimo: NTW 
Unija (Nacionalė Audėjų 
Unija), ši kovinga unija su 
bendro fronto taktika suge
bėjo atskirti Federacijos ei
linius narius nuo pardavi- 
kiškų vadų, kaip MącMahon, 
Schweįt?er> Thompson ir tt., 
to pasekme, streikierių nęilės 
vieningos, i u? ’ z v c

Paėmė Nagan Buržuazinį
x Laikraštį

Gi bosai, jei vienas sky- 
mas neatsiekia tikslo, grie
biasi kito. Per “Easton 
Express” veik kasdieną va
rinėjo apgaulingą politiką^ 
rašydami, būk streikieriai 
norį grįžti darban, tik, ot, 
“biją” ko tai, bet nepasako 
ko, paskui priduria, kad no
rintiems dirbti yra užtikrin
ta policijos protekcija. Ar-, 
ba vėl, darė* pasiūlymus, kad 
kiekvierios šapos streikieriai 
susirinktų ir slaptu balsavi- 
ijnu nusibalsuotų dirbtų ar 
ne. / Tas visas bosų “malo
nės” t darbininkai > atmetė. 
Dar daugiau, NTWU. vie-+ 
name masiniame i susirinki
me tapo ^išrinktas nemažas 
komitetas, susidedantis iš 
atstovų nuo NTWU, AFSW 
ir nepriklausančių prie jo
kios unijos, ir pasiųstas su 
protestu* pas “Easton Ex
press”, 
kius raštus. Taipgi buvo 
pagrąsinta, jei nesiliaus, tai 
susilauks pikieto. Nuo to 
laiko jau nesimatė tame lai
kraštyj skymavimų iš bosų 
pusės. Tai buvo pačioj pra
džioj spalio; Dabar jau net 
garsiha NTWU susirinki
mus tas laikraštis, štai ką*
J (Tąsa .'5-tam pusl.>.

Streikai Plečiasi
Gloversville, J4. Y. — šia

me mieste sustreikavo 1,800 
odos darbininkų. Jie reika
lauja po $4.20 į dieną. Dar
bininkai organizuoja savo 
uniją. Veda streiką karin- 
gai/ '? -r

U—....... -

Madridas, ’Ispanija.
Darbo unijos grąsina gene- 
raįiu streiku valdininkams, 
kurie neigia darbininkų rei
kalus. Tai streikas būsiąs 
prieš reakciją'.- •

New Haven. Conn. — Me- j
, talo darbininkai išėjo strei
kan. Kai kuriose dirbtuvė
se darbininkai jau daug lai
mėjo. Streikui vadovauja 
Plieno ir Metalo Darbinin
kų Industrinė Unija.

Paterson, N. J. — Šilko 
audėjai darbininkai atsisa
ko priimti sąlygas, kurios 
reikštų tik po $13 į savaitę. 
Tokias sąlygas siūlo darbi
ninkams Roosevelto paskir
ta komisija ir pardavikiško- 
ji unija.

150 darbiniu-Cairo, Ill
kų sustreikavo, kurie dirba 
priė tiį)ės Mississippi. Taš 
visas darbas,’ prie kurio 
darbininkai dirba, yra su
laikytas. Keli streikieriai 
buvo areštuoti, bet juos tu
rėjo valdžia paleisti.

žinti mainierius ir 
darbininkus į darbą, 
reiškimą ir planą 
Roosevelto paskirtas ponas buvo sugrąžinti į mainas, 
Hugh S. Johnson ir mainų bet paskiau ir vėl jie turėjo 
savininkai. Tas prezidento eiti streikanZJ

Sovietą Sąjungos Pramonė Rodo Ste
bėtinai Didelį Plėtimąsi ir Kilimą

MASKVA. —•’ Sovietų Są- šimčių, negu pereitais me- 
jungos L pramonė, pradėjus tais. Minkštoji anglis taip 
antrą Penkių Mėtų Planą, pat gaminama daug spar- 
parodo nuolatinį kilimą, čiau šiais metais, negu per- 
Ypatingai tose pramonėse J eitais. Pagaminta 19 nųo- 
kaip kad'yra transportaci-, šimčių daugiau, kaipx .kad 
jos, kur pirmiaus buvo atsi- pereitais metais, 

j likus gamyba, tai dabar la
bai pagerėjo.

Per pirmas tris dalis šių 1 nuoš. 
metų lokomtyvų pagaminta daugiau šių metų rugsėjo 
694. Tai reiškia, kad 95 mėnesį, negu pereitų metų 
nuoš. daugiau, #egu perei-. rugsėjo mėnesį, 
tais melais tuo pačiu laiku.

Geležis, kuri yra pamatinė 
pramonės sąlyga, pakilo 34 

ir 2 dešimtadalius

Daugiausia atsiekta tai 
Anglies gaminimas per1 plieno pramonėje. Šioje 

pirmus devynis mėnesius ir- srityje Sovietų Sąjungos 
gi žymiai pakilo. Iškasta plieno gaminimas pakilo 
51,718,000 tonų. Tai reiš- šiais metais 110 nuoš. augš- 
kia, kad šiais metais paga- čiau pereitų metų rugsėjo 
minta daugiau ant 14 nuo-! menesio.

JAPONIJOS IMPERIALISTAI NESILIAUJA 
KELf KARINK PROVOKACIJAS

MUKDEN. — Manchu- 
kuo valdžios paskirtas per- 
dėtinis kontroliavimui Chi- 
nų Rytiniam gelžkeliui, vėl 
pareiškė naujas provokaci
jas kiršinimui karo pavo
jaus. Li Shao-kun, minimo 
gelžkelio prezid’entas, išlei
do pareiškimą, kuriame grą-

MIRES0C1ALISTŲ VADAS HILLQUITAS
NEW YORK. Socialis-

kad netalpintų >t& tų Partijos.' vadas, Morris 
Hillquit, 64 metų amžiaus, 
numirė pereito šeštadienio 
naktį. Galima pasakyti, 
kad Hillquitas buvo gana 
žymus vadas tarpe socialis
tų. | ‘

Hillquitas buvė ne tik va
das, jisai buvo advokatas ir 
Rašytojas. Jo vienas veika
las, būtent, “Socializmo Is-

torija Jungtinėse Valstijo
se’1, yra versta ir išleista 
lietuvių kalboje.

Tačiaus pastaruoju laiku, 
ypatingai nuo pasaulinio 
karo,. Hillquitas pasirinko 
kelią su darbininkų išdavi
kais ir oportunistais. Pas
taruoju laiku šitas vadas 
veikė nes .suj darbininkais, 
bet prieš juos.

sinama, kad jisai šauksiąs 
gelžkelio gvardiją. Girdi, už 
tai Sovietai turėsią imti at
sakomybę. ‘

Manchukuo v i r š i n inkai 
kaltina Sovietų gelžkelio ve
dėją, Rudy, būk jisai nepri
pažįstąs Manchukuo autori
teto. Vadinasi, ginčai neina 
prie sutarties, nepaisant to, 
kad Sovietų valdžia deda vi
sas pastangas, kad gražiuo
ju išrišti tą klausimą. Be to, 
šiaurinėj Mandžurijoj, sako
ma, banditų gaujos pradė
ję siausti. Tai Japonijos 
imperializmo vaisiai.

Allentown, Pa. — .Mack 
trokų darbininkai išėjo 
streikan ir reikalauja dau
giau mokesties, Galimas 
daiktas, kad streikas jšsF 
plės tarpe 3,000 darbininkų.
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Sustabdykit Žudymą Savo 
į Kovojančių Broliu!

Principai ir Platinimas
van Organizuotumą ir' ap- 
šyiętą pravėda proletariato 
klasės partija
Partija, gi organizaciniame 
dąrbę vienų iš svarbiausių 
rolių losią klasinė, komuni
stinė spauda. . Leninus apie

Komunistų TR^ M'p'M E n 6Š
♦ ? J '■' » 1 •• 1 J J I f t t 1 *

Kaip ir buvo numatyta, 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro: Valdyba

Beje, d. Stasiukaitis tikri
no man, kad Cliffsidej gali
ma įkurti LDS Jaunuolių

Spauda—patsai aštrusis, “perduoda”, kaip reikalau- 
patsai galingasis darbininkų ja buržuazijos reikalai. Ji 
klasės įrankis. Kame gi jė
ga bolševistinės-komunisti- 
nės spaudos? Spėka bolševi- 
stinės spaudos, kaip moki
no Leninas,—yra griežtame 
jos partyviškume ir klasi
niame pobūdyje. 

* 'iri t' i *Proletariato partija—Ko
munistų Partija griežtai 
praveda klasinį principų sa- 
vb veikim^ ir spaudos turi
nyje. Partyviškumo spau
dos'principų dat iškėlė so
cializmo mokslo pamatų nu
tiesėjai—Marksas ir Engel
sas. Leninas tų principų 
plačiai išdėstė mokydamas:

“ P r i ešingaf buržuazijos 
papročiams ir priešingai 
buržuazijos žygiams, parda- 
vingos spaudos, priešingai 
buržuaziniam k a r j erizmui 
ir individualizmui, ‘poniš
kam anarchizmui’ ir sieki
mui pralobti, — socialistinis 
(komunistinis) proletaria
tas turi iškelti principų 
partijinės literatūros, išplė
sti tų principų ir pravesti 
gyveniman, kiek galint pil
numoje ir tikrumoje.”—(Le-

■ | ,,J- 'J

I-* Du plieno darbininkai užmušti!
Kiti du- randasi ant mivtįię$ ^ąt^lp b ;■ ; , t . i} | [
Daugybė sužeistų. Vieni pašauti, kiti buožėmis sudau

žyti.; Brutališką užpuolimą ant ramiai pikietuojančių 
darbininkų Ambridgeje padarė ginkluoti 'mušeikos.

3
ai, moterys ir vaikai be jokio persergėjimo buvo 
ui ir mušami. . ‘
ką? Tik už tai, kad jie nori ir yra pasiryžę kovoti 

už djionų, už teisę gyventi, už teisę organizuotis; už tuos 
visus daiktus, 'kuriuos prižadėjo prezidentas Rooseveltas

• ir N&A viršininkai.
Iš;pat pradžios mes žinojome, kad NRA yra veidmai

ningas melas. Tai melas, kurio pagelba stengiamasi už
migdyti mases, kurių vis daugiau ir daugiau stoja į ko
vų apgynimų savo klasės interesų.

Šiandien visas pasaulis gali matyti nekaltame Ambri- 
dgeaus darbininkų pralietame kraujuje žiaurius užsimo
jimus, brutališkus dantis ir kruvinus NRA tikslus.

“Sustabdykite darbininkų kovas! Panaudokite veid
mainingas frazes, kur galima! Griebkitės teroro, kur 

t-reikja! Bet sustabdykite darbininkus visais būdais!”
& —-štii koks yra NRA tikslas. •

Kokiems tikslams? Ogi kad užtikrinti ir padidinti
pelnps plieno magnatų, anglies baronų, bankierių. Kapi-'nino Raštai, Tomas VII, 
taličmas yra pelnas, išsunktas iš išnaudojimo vyrų ir mo- pusi. 387.) 
terųĮ kurie pagamini visus gyvenimui reikalingus daik-’ 
tus,;bet patys gyvena varge ir skurde. Tas pats yra 
NRA, tas pats yra Roosevelto “liberališkoji” administra
cija; nemažiau ištikimas kapitalistų įrankis, kaip kad 
buvo Hooverio, Coolidgeaus, Hardingo ir Wilsono admi
nistracijos. . ,.)5 j , djlLUit'

Tąs pats brutališkas užpuolimas , naudojamas prieš 
darbininkus visu?, kuomet jie tik išdrįsta kovoti prieš ne
pakeliamas sąlygas. “Liberališkas” demokratas Ohio 
gubernatorius White nemažiau už “liberališką” republi- 
koną Pennsylvanijos gubernatorių Pinchot—abudu karš
čiausi Roosevelto šalininkai—atsakomingi už puolimus 
ant ‘darbininkų. Steubenville, Ohio, Weirton Steel Mills 
daržininkai buvo užpulti buožėmis ir gazinėmis bombo
mis ;tik už ramaus pikietavimo prasižęngimą.

Pennsylvanijoj anglies laukuose ginkluoti šerifai ir gu
bernatoriaus Pinchot kazokai terorizuoja ir šaudo mai- 
nierws, kurie atsisako grįžti į"<Jarbą, kol jų unija nebus 
pnppžinta;

Gallup, New Mexico, kur mainieriai streikuoja Nacio- 
\ nales Mainierių Unijos vadovybėje, viešpatauja karo sto-

Helper, Utah, taą pats teroras viešpatauja.
Visur, visuose šalies kampuose, kur tik darbininkai or

ganizuojąs ir kovoja už geresnes sąlygas, valdžia, po 
N R A, vartoja dar negirdėtą prievartą ir terorą, kad su
laužius darbininkų eiles.

Amerikos Darbo Federacijos vadai yra atsakomingi.
Jie šiandien yra dalimi valdžios mašinerijos del nuslopi-\ 
nimp darbininkų kovų.

United Mine Workers of America unijos vadai, varde 
Rookevelto ir Johnson, reikalauja, kad mainieriai grįžtų 
į darbą. z /. , y ;

Amerikos Darbo Federacijos plieno darbininkų unijos 
vadui sako darbininkams, kad klaida yra streikuoti ir 
tuojąus imasi už darbo sulaužytir streiką, uždraudžiant 
jienis pikietuoti, bei pagelba slaptų derybų su ?plieno 
magnatais.

Didžiająme šilko darbininkų streike Amerikos Darbo 
Federacijos vadai daro viską, kad suvarius darbininkus 
atgal į darbų po vergijos kodeksu su $13 savaitine alga.

Amerikos Darbo Federacijos vadai nė žodelio nesako 
prieš užmušinėjimą, sužeidimą, medžiojiiną ir teroriza
vimu jų kovojančių brolių, šie vadai yra susitepę savo 
rankas krauju didvyrių klasinio karo, kuris dabar siau
čia Amerikoje.

Bet darbininkai nenuleidžia rankų. Darbininkai stoja 
j koVą^po vėliava Darbo Unijų Vienybės Lygos, revoliu
ciniu unijų ir Komunistų Partijos. Darbininkai nušluo
ja šalin senuosius pardavingus vadus ir iškelia į viršų 
savą naujus, kovingus vadus. Tik pažiūrėkime į vakari
nės pennsylvanijos mainierių streiką, į stręikį Pątersono

< ir kftų miestų šilko audėjų! "Senųjų uhijų vadai randa
si desperacijoje. Darbininkai neklauso jų. Darbininkai 
nebijo Roosevelto valdžios grūmojimų! ..

Ltetuvlai darbininkai ir darbininkės! Užiįįrkime,,sąvo

I’ Taip Leninas rašė dar 
1905 metais. * Kame yra 
principas part y viškumo? 
Marksistiniai - leninistinis 
mokslas sako, ir tų žino 
kiekvienas sąmoningas dar
bininkas, kad kapitalistinė 
visuomenė pasidalinus į kla
ses ir joje nepertraukiančiai 
eina kiaunė kova. Gi laik
raščiai, knygos, brošiūros, 
lapeliai ir kiti spaudiniai vi
sada tarnauja vienos ar ki
tos klasės reikalams. Ne- 
klasinės spaudos visuome
nėje, pasidalinusioje ’į kla
ses, nebuvo ir niekados ne
bus. Visi laikraščiai, lei
džiami kapitalistinėse šaly
se, išimant komunistinius 
laikraščius, vienaip, ar ki
taip tarnauja buržuazijai ir 
veikia prieš darbininkus. *

Suprantama, visi buržua
ziniai, social-fašistiniai, re- 
negatiški laikraščiai ir žur
nalai, taipgi ir rašėjai tą 
slepia. Jie skelbia apie li- 
teratinę “laisvę”, kad pri
dengus savo klasinį pobūdį. 
Buržuazija ir ją palaikanti 
spauda sako, kad jie tik tei
kia minias,tarnąu j a visai vi
suomenei, o ne’ buržuazijos 
klasei.
Socialfašištai ir Renegatai 

Apgaudinėja
Vienok buržuazinė spau

da ne paprastai tik ■ žinias 
“perduoda”, bet jas taip

1US, j.ų
tųrinį rašė:

z 4

. “Laikraščiai turi tapti or
ganais įvairių partijinių or
ganizacijų. Literatūra pri
valo (būti po priežiūra parti
jinių organizacijų. Išleistu
vės ir' sandėliai, krautuvės 
ir skaityklos, knygynai ir 
įvairios prekyviętės knygo
mis—visa tai turi būti par
tijinės įstaigos, partijos; 
kontroliuojamos, Vi^ tų 
darbų privalo prižiūrėti or
ganizuotas socialistinis (ko
munistinis) p r o 1 etariatas, 
visų tą reikia kontroliuoti ir 
prižiūrėti, tokiu būdu iš
traukiant bent kokių dirva 
pas senovinį, pusiaupakri- 
kusį, pusiaubizniškų rusiš
kų principų: ‘rašėjas para
šo, skaitytojas paskaito’.”— 
(T. VIII, pusi. 388.)

- Toliaus Leninas rašė apie 
tai, kokiu laikraštį jie ren
gėsi vesti:

“Mes nenorime mūsų or
ganų padaryti paprastu 
sandėliu įvairiausių pažval- 
gų. Mes vesime jį, priešin
gai, dvasioje tvirtos kryp
ties. Ta kryptis gali būti 
išreikšta žodžiu: mar 
mas.”'(Tomas IV, pusi. 40): 
, ’Leninas mokino, kad ko
munistinė spauda be pasi
gailėjimo turi pliekti darbi
ninkų priešus oportunistus 
ir' kitokius proletariato ap
gavikus.’ Kovot su jais. Ne- 
sįginti nuo jų; o demaskuoti 
ir pulti ant jų: Komunistų 
spaudoje turi būti vedama 
griežta linija prieš visokius

skleidžia melus; kad apga- 
vus darbininkiją. Social-fa- 
šistai, ištikimi tarnai bur
žuazijos, pakartoja buržua
zijos melus, pasakas'ir gelb
sti jai apgavinėt ’darbinin
kus. K. Kautskis, tas aršūs 
Sov., Sąjungos priešas ir va
das pardaVikiško1 II Inter
nacionalo, rašo:

“Laikraštis ? iųtęresingas 
iš telpančių jame raštų, o ne 
iš jo linijos; laikraštis —tai 
aparatas,: surenkantis žįųias, 
ir perduodantis jas visuo
menei.” Taip meluoja so-f 
cial-fašistas. Taip jau ap- 
gavinėja mases ir renegatas 
Trockis, tas kontr-revoliu- 
cijos priešakinio būrio va
das, rašydamas:

“Laikraštis egzistuoja del 
to, kad surišti žmones į 
daiktą, pranešant jiems, kas 
kur darosi. Tokiu būdu, 
nauja ir turtinga informa
cija sudaro laikraščio sielą.”

Lenino Mokymai apie 
Spaudą 

į 

Socįal-fašistai ir trockis- 
tai paslepia klasinį pobūdį 
laikraščio.'. Jie'Škelbia bur
žuazinius melus. (j Leninas, 
pasaulinis dąrbiniilkų vadas 
priešingai mokino:

“Visuomenėje, paremtoje 
ant pinigų viešpatavimo,; vL 
supmenėje, > kur; skursta dir
bančių j ų masėk- ir lėbau j a 
saūjalė turčių, negali būti 
reales ir tikros ‘laisvės’... 
Gyventi šioje visuomenėje irt 
nuo jos> būti laisvu negali- nukrypėlius ir už visos dar- 

rasejo, binjnkų klasės pamatinius

nutarė smarkiai griebtis uz 
Vaikų organizavimo ir švie
timo. Centro Valdybos su
važiavimas įvyko pereitų 
šeštadienį ir sekmadienį. 
Minėtas, -klausimas svarsty
tas visapusiai. Suvažiavi- 
man buvo atsilankę atsto
vai ir nuo ALDLD CK tar
tis šiuo svarbiu klausiniu. 
Nutarta organizuoti LD$ 
Vaikų - Kuopeles. Suaugu
siųjų kuopos akstinamos im-. 
tis už darbo kuo veikiausiais 
Iki’1 Antrajam LDS Seimui 
privalome turėti nemažiau 
30 LDS Vaikų Kuopelių! 
Smulkmeningesnės žinios ir 
aiškinimai bus paskelbta 
“tiesoj” ir pasiuntinėta 
kiekvienai LDS kuopai laiš
kais.

Kuopa, b r ooKiy mečiai jau
nuoliai greitai turi ten nu
vykti ir padėti vietiniam 
draugams suorganizuoti lie
tuvius jaunuolius!

DETROIT, MICH.

ma. Buržuazinio —--■- 
dailininko, artisto ‘laisvė’ 
yra arba užmaskuota, arba 
veidmainingai maskuojama, 
priklausant nuo pinigų mai
šo, papirkimo ir užlaiky
mo.” (Tomas VIII, pusi.

Taip Leninas numaskavo

reikalus.
“Laisvė” yra vienas iš ko

munistinių dienraščių. “Lai
svė” visada gynė ir atstova
vo visos darbininkų klasės 
reikalus. “Laisvė” yra dar
bininkų klasės draugas ir

tuos, kas apgaudinėja dar- nurodytojas kelio laimėji-
apįe!mui kovų. * Dabar turime 

//T ’ “ i” ir “Vilnies” va-
bininkus kalbomis
“spaudos laisvę” kapitalis- “Laisvės 
tįnėję visuomenėje, kuri ry- jus už naujus skaitytojus, 
mo ant išnaudojimo milio- Kiekvįeho mūsų skaitytojo 
ninių masių per saujalę dy-'Vrū pareiga gauti nors po 
kaduonių. ' ! vieną naują skaitytoją del
_ „ , . !jūsų pačių dienraščio.
Revoliucinės Spaudos Rolė D M §oiomskas.

Pavergtasis proletariatas ____________
ir ta vienatinė revoliucine e
klasė vysto kovą prieš pa- Fašistas Ambasadorius Ne-
vergėjus, už savo kasdieni
nius gyvenimo reikalus ir už 
galutinų tikslų — nuvertimų 
kapitalistinės, tvarkos, su
daužymų. . kapitalistinio iš
naudojimo. i Bet; proletaria
tas tų į galės atsiekti tik ta
da, kada supras klasinius 
reikalus ir orgąnįzuosis ko-

kalba be Svastiko

vietų tose, darbininkų kovose. Neleiskime, kad valdžia 
ir bosai žudytų kovojančius plieno darbininkus ir mai- 
nierius! Stokite į revoliucines unijas. Protestuokite 
prieš valdžios teforą. Kovokite sykiu su. kitais f darbi
ninkais už geresries sąlygas ir augštesnes algas dirbtu
vėse! >

Suvienykime spėkas ir suglauskiihe eiles—visi darbi
ninkai, visų pažiūrų ir įsitikinimų proletarai! Matome, 
kad kruvinoji valdžia nedaro skirtumo: ji šaudo ir žudo 
lygiai mainierius New Mexico valstijos, kurie- kovoja po 
Nacionalės Mainierių Unijos Vėliava; kaip ir /vakarinėj 
Pennsylvąnijoj, kur mainieriai priklauso prie senosios 
United Mine Workers of America unijos! Tad*ir >mes 
susivienykime! ' *• ' \ #

, ’ PHILADELPHIA, Pa.
Philadelphijos priemiesčio, 
Germantown, p a m i nėjime 
buvo pakviesta kalbėti ir 
Vokietijos am b a s a d o rius 
Hans > Luther, šitas fašis
tas atsisakė kalbėti publikai 
tik todėl, kad rengėjai neiš
kėlė fašizmo žymę, svasti-

Tai reiškia, kaęĮ ir tas po
nus , yra fašistų agentas 
Amerikoj.

Čia stręi-Lędį, Calif, 
kuojągrąpę yąisių rinkėjai. 
Streįkieriųs užpuolė kompa* 
nijų samdyti mųšęikos. Ta- 
čiaus darbininkai gerai lai
kosi. < Vienas iš mušeikų nu
šautas; , x ‘ *« ■'■

, t Jaunuolių Mokykla 
. II ‘ I » ' i •

Man atrodo, kad mes ir mū
sų i draugai ne visi1 supranta
me lygiai apie steigiamas mo- . 1 • 
kyklas lietuvių kolonijose arba 
didesniuose miestuose. Tokįos 
mokyklos yra taip reikalingos, 
kaip ir kitos gyvenimo reikme
nys ir todėl mes jas turime ' ’
steigti, kur tik yra galima ne 
tik del jaunųjų, bet ir del mūs 
suaugusiųjų. Kiekvienas mes • 
turime suprasti politinį ir eko
nominį klausimą, turime žinoti; 
Leninizmo ir Marksizmo moks-.
la.

Detroito draugai šią vasarą 
sumanė, kad būtinai reikalin
ga tokia mokykla del jaunuo
lių, bet liekamu laiku turi bū- * ' 
ti mokykla ir del augusių 
draugų, nors ant poros savai
čių. Čion dabar yra suorga
nizuotas mokyklos komitetas 
iš daug organizacijų ir darbas 
sparčiai eina pirmyn. Nutarta, 
kad mokykla turi prasidėti su 
spalio 16 d. ir baigtis spalio 
28 d. i < - , ]

Mokykla bus dienomis ir va-' .» 
karais per dvi savaites. Po pie- > ■ 
tų suaugusiems, o .vakarais jau 
nuoliams. Mokytojas bus. vie
nas iš gabiausių draugų: d. A. 
Bimba ar d. Tauras. 1 Moky- ‘ 1 
kla busi vieną savaitę- Wfest- • 
sidėj, 360p W. Vemoij ^High^ 
way jr ąntrą savaitę bus 3(H4 Vv* 
Yemens Št., Eas|tsidėj. * , .

Čion bus mokinama leniniz- ’■ ■ ' • '. > f -. t.mo-marksizmo mokslo—ekono 
mijos ir politikos supratimo.

Mokyklos klausimu mes pil-
. . • , , <nai turime susidomėti ir pasi7

eities Žiedo Vaikų Draugi- naudoti šia proga. Svarbiau- s 
jėles. Jie sako, būk josios šia, tai jaunuolių tėvai turi at- 
nedavę jokių pasekmių. T&i, 
žinoma, didelė netiesa! Ši
tų žodžių rašytojui teko mo
kytį kadaise Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėles Brookly- 
ne ir Chicago j. Tai buvo
apie 10 metų atgal. Šian
dien galima nurodyti visą 
eilę jaunuolių, lankiusių tą
sias mokyklėles, kurie vei
kia. Faktinai, Brooklyno ir 
Chįcagos jaunuolių kadrus 
sudaro buvę tų draugijėlių 
nariais. . Kur buvo mokina
ma geriau, daugiau skiepi
jant klasinės sąmonės, ten 
pasekmių turėjome gerų.

į Ten, kur LDS kuopos yra 
persilpnos ir nepajėgtų pa
čios vienos vaikų mokyklė
lių steigti, reikia kviestis 
talkon ALDLD kuopas arba 
kitas darbininkų organiza
cijas. Bus vietų, beje, kur 
LDS kuopos negali visapu
siai darbuotis, turi skerspai- 
nių. Tokiam atsitikime 
ALDLD kuopos organizuoja 
vaikučius, o LDS nariai pa
deda joms.

Taigi dąrbas pradėdamas. 
Didelįą darbas; iki šiol labai 
apleistus darbas! Kiekviena 
LDS kuopa, kiekvienas na
rys, kiekvienas lietuvis dar
bininkas privalo susirūpinti 
šituo darbu. Reikia mes
tis veikmėn!

Perdaug tūli iš mūsų pra
stai mano apie buvusias At-

LDS Vaikų Kuopelių mo
kyklose neprivaloma tenkin
tis tiktai' lietuvių kalbos mo
kinimu, dainų. NeL Rei
kia kviesti iš Jaunųjų Ko
munistų Sąjungos (Lygos) 
draugai pamokinti vaikus 
įvairių darbininkiškais rei
kalais dalykų. Reikia, beje, 
įtraukti vaikučius į darbi
ninkiškus masinius mitingus 
podraug su jaunaisiais pijo* 
nieriais. Apie tai, žinoma, 
turėsime pakalbėti dar ne 
kartų. '

Drg. Straus-Strižauskas 
jau sakė prakalbų Brookly- 
ne apie. Pkbyžiauš Jaunuo
lių Kongresų. Jį buvo poli
tiniai išlaikyta. Jis kalba

ydžiai paraginti juos, kad bū
tinai būtų jregistruoti j šią mo
kyklą per porą savaičių. Mes 
žinome, kad mums patiems’ 
trūksta žinojimo viršminėtu 
klausimu, o mūsų jaunimas vi
sai ataušusį košė politikoj. To
dėl, kad kpl jie jauni mes ne
bandome juos lavinti, o kada 
suauga, tai patenka j kapita
listų monelninkų rankas. Tad 
jie lieka gyvenimo aplinkybių 
pažaboti, nes jie patys nežino, 
kame blogumas ir iš kur tas 
viskas paeina. O tas viskas 
pareina del nesupratimo mar
ksizmo. S '

Dar vienas dalykas, mes ma
tome šimtus mūsų jaunuolių 
militariškose kempėse. Koęlel 
juos ten nusiuntė? Manoje, 
kad del darbo žmonių nau
dos? Visai ne, jie bus kai4> 
įrankiais ir mūsų priešais laike 
darbininkų streikų. Todėl juos 
’reikia- mokinti darbininkiško 
supratimo, kas yra jų primas 
ir kas draugas. . .

Todėl, mesK tėvai, susidomė
kime mūsų jaunuoliais ir pri- 
siųskime arba įregistruokime 
| šią mokyklą. Čion 'jums ne
bus išlaidų, bet- bus daug nau
dos. • .

Alvinas,

Brazilija Sunaikino Kavos 
už $200,000,000

. Nuo pradžios 1931 mętų 
Brazilijos valdžią sunaikino 
3,050,124,000 svarų kavos, 
kurios, vertė siekia $200,00-

nuosaikiai, t a 1 ę n t i n g ai. 0,000. Tai padaryta del pa 
laikymo 'kavos augŠtos kai 
nos. t

Greit iš jo bus geras kalbė
to jas. f .'1J
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Oct 15-tos iki

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina
čeče

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS

PENKTAANTRAPIRMA

DEŠIMTAAŠTUNTA DEVINTASEPTINTAŠEŠTA

Apsigavo Medžio Darbininkai, Tikėdami

P a si žadėjo dirbti

pielinkėse. Draugai
jau atsiuntė 2 nauju

Šlekaitis, Globičius ir

turės gero pasiseki pirmu kartu stoja į
mo darbą vajuje

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina
dabar ne

mulom

Vieną ar Du Skaitytoju Daugelis Gali Gautinuo

Jeigu 1924 m. mokančių 
skaityt ar rašyt buvo 0.9% 
vyrų ir moterų tik 0.6, tai 
dabar jau skaitome suvirs

E. CIBULSKIENĖ
Nanticoke, Pa.

Darbuosis Wilkes

Laisvės” vajuje

Drg. E. Cibulskienė

kiti, turės sau stip

Laisvės Vajus Gavimui Naują Skaitytoją nuo

skaitytoju. Iš anksto

armijos išvijo
Paskui,

rę oponentę. Ji dar

NACIONALINES POLITIKOS LĄIBIĖ- , 
‘ JIMAS SOVIETU ČEČĖNIJOJE

TREČIA KETVIRTA

1000 naujų skaitytojų, nuo

nė j srity j. Žemas kultūri
nis laipsnis buvo vienas iš 
sunkumų, kuris nedavė ata
tinkamų galimybių vykdint 
gyveniman socialistinę tvar-

moterų pavergimų ir tt.
Tiktai Spalių Revoliucija 

ir pilietinis karas atidarė 
akis čečenų masėms, kurios 
kartu su rusų darbininkais 
ir vargingaisiais valstie
čiais paėmė valdžią į savo

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

tas lotynų [alfabetu. Išlei 
džiama 5
prigimta kalba, ’ o taipgi 
mokslo ir dailės literatūra. 
Organizuotas nacionalinis 
teatras, del kurio; rengiama 
kelios dešimtys artistų. Tai 
pirmas Čečėnijos nacionalis 
teatras. Organizuota 8 tech
nikumai, 7 rabfakai ir 3 
augštosioš mokyklos. Jeigu 
iki Spalio revoliucijos Čečė
nija neturėjo lįgonbučio ir 
gydytojų, tai dabar yra 16 
ligonbučių su 1,228 lovonąis, 
44 ambulatorijos, poliklini
kai, dispenseriai, konsulta
cijos ir tt. Privesti čią da
viniai toli gražu neapima vi
sas kultūrinio ir ekonominio 
gyvenimo sritis, kuriose 
taip pat yla nemažų dtsiėki-

t Sovietų Čečėnija, ačiū tei
singam pravedimui naciona
linės politikos, turi didžiau
sius laimėjimus visose ūkio 
ir kultūros šakose. Ir tas, 
be abejo, mums rodo, kad 
plačiausios darbo masės, 
kentusios žiauriausi kapita
listų ir carų Rusijos paver
gimą, paėmę valdžią į savo 
rankas, organizavę be kapi
talistų ir dvarininkų, auto
nominę respubliką tvirtai 
tveria socialistinį gyvenimą, 
eidami tiesiu keliu, nurody
tu komunistų partijos su d. 
Stalinu priešakyj.

* (“Priekalas”)

mokesčio, prisiškaitę kapitalis
tų laikraščių ir paklausydami 
jų agentų apię tuojau ateinan
čią gerovę;; o .dabar, kai ne
galės išmokėti, tai turės pra
rasti visą tą, ką dar pirmiau 
turėjo. Bet pirmiau tokiems 
nieko negalėjai pasakyti, kad 
iš NRA nieko gero nebus. Jie 
tuomet sakydavo: ką Roose- 
veltas norės, tai ir padarys. 
Bėda, kad vargšai nežino, jog 
Rooseveltas yra toks pat ka
pitalistas, k'aip ir kiti.

Dabar tie lengvatikiai jau 
mato, ką gavo iš to kodekso; 
dabar jie vaikščioja, galvą nu
leidę, nebetikėdami tiem nie
kam, kuomet iš tų gerų laikų 
vėl blogi teliko.

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

netik atstatė sugriautą ūkį, 
bet ir pasiekė didžiausių at- 
siekimų. Šįmet (1933 m.) 
birželio 22 d. sukako 10 me
tų, kaip Čečėnija tapo auto
nomine.

Per šį dešimtmetį Čečė
nija turi štai kokių atsieki- 
mų: jeigu 1916 m. skaitėsi 
žemės plotas 124,500 hekta
rų, tai 1929 m.—206,090 ha.; 
1930 m.—312,031 ha.; 1932 
m.—348.006 ha. Čečėnija 
turi 22 sovietų ūkius su 
131,065 ha. žemes plotu. Tie 
sov. ūkiai turi 276 trakto
rius. šešios mašinų trakto
rių stotys, kurios apima 
83% visos dirbamos žemės 
ploto. . Kolchozuose skaito
me su viršum 28,990 kiemų.

000 vargingųjų valstiečių iš
važiavo į Turkiją j ieškot ge
resnio pragyvenimo, ypač 
žemės kąsnio, kuri vietoj 
buvo atimta nuo čečenų ir 
išdalinta kazokams. Tokiu 
būdu iš buvusių pusės miljo- 
no gyventojų neliko nei pu
sės. Likusieji gi buvo pri
versti arenduoti žemę pas 
užgrobikus ir mokėt didžiu
lę randą. Tamsi, neapsiŠvie- 
tusi Čečėnija nešė sunkiau
sią naštą, uždėtą rusų caro 
ir kapitalistų, kurie nedavė 
ir nenorėjo duot Čečėnijai 
apsišvietimo, nes tokioj pa- Čečėnija iki Spalio revoliu- 
dėtyj lengviau davės eksplo- cijos sėjo tik kukuruzus 
atuot. Kaimuose, kur gy- dabar ji apart kukuruzų sė- 
veno čečėnai, viešpatavo ne
žmoniškos sąlygos. Užtat 
perdėm viešpatavo džiova, 

^sifilis ir kitokios ligos. Žmo
nės krisdavo, kaip musės. 
Jiems neduodavo pagelbos, 
nes iki spalio revoliucijos če
čėnai neturėjo nei vieno li- 
gonbučio ir gydytojo.

Čečėnija iki Spalio revo- 
atiucijos buvo viena iš atsilikusių 
ūkio ir ; 
Šalių. Ji buvo tipinga caro 
ir kapitalistų kolonija. Pla
čiausios darbo masės buvo 
žiauriausiai prislėgtos ir 
kentėjo tą slėgimą ne tik 
nuo caro, o ir savo buržua
zijos. Rusijos carizmas sa
vo žiauriausia politika pri
vertė varginguosius valstie
čius išsikelt į kalnus ir ten 
kęst badą ir mirtį. Savo na
cionalinė buržuazija su 
“dvasios tėvais 
visokiais, būdais palaikė tą 
prislėgimą ir eksploatavo 
plačiausias darbo mases, 
mulkino religiniais 
dais. Reikia pasakyti, kad

Marksizmas - leninizmas 
Parodė, kad tautinis klausi
mas gali būt išrištas tik pro
letarinės revoliucijos. Tai 
aiškiausia liudija Sovietų 
Sąjungos tautinio klausimo 
išrišimo praktika. Mes čia 
imame vieną tokių buvusių 
pavergtų imperialistų rusų 
caro laikais tautų 
*iją.

Čečėnija iki Spalio revo
liucijos buvo rusų caro ko
lonija. , ,Tais laikais Čečėni
ja buvo žiauriai prislėgta 
rusų caro vyriausybės. Pla
čiosios darbo masės buvo su
gniaužtos Šiaurės Kaukazo 
kalnų urvuos. Ačiū tam 
žiauriausiam persekiojimui, 
čečėnai kentė didžiausį badą 
ir didelį mirtingumą. Apie 
tai puikiai kalba istoriniai 
daviniai, kurie buvo surink- 
ti dar kelios dešimtys metų zanų būrius ir su pagelba 

katgal (žinoma, nepilni ir su- raudonosios 
mažinti). Iš tų davinių ma- kontr-revoliuciją 
tom, kad Čečėnijos gyven- vadovaujant mūsų partijai, 
tojai nuo 1847 m. iki 1850 
m. sumažąjo daugiau, kaip 
puse, o jau 1860 metais ne
kurtose vietose keturis kar-

Mažai kur yra tokių netiku
sių laikraščių, kaip “Keleivis.” 
Aš nežinau,-iš kur “Keleivis” 
gauna tokias žinias. Jis savo 
pirmame puslapyje rašo štai 
kaip: Portlande, girdi, trūks
ta darbininkų. . . kad Port
land© mieste, Oregon valstijoj, 
darbai tiek pagerėję, kad dar; 
bininkų neužtenka; todėl fa
brikantai pradėję prašyti NRA 
vyriausybės, kad leistų jiems 
dirbti ilgesnes valandas.

Aš gyvenų netoli ffortlan- 
do ir gerai. žinau, kad įen yra 
keli tūkstančiai bedarbių. \O 
“Keleivis” neturi gėdos tokias 
žinias rašyti, žinodamas, jog 
Amerikoj^ yra 17 milionų ber 
darbių. Tai kur gi čia tau 
truks darbininkų?

West Coast’ę yra daugiau 
kaip 300 lentpjūvių, arba me
džio apdirbimo dirbtuvių,, o 
dabar tedirba tiktai 178 dirb
tuvės, ir tos pačios tik po bis- 
kį; o kitos, visai stovi’uždary
tos jau keli metai. Tai reiškia, 
jiems “trūksfa” darbininkų! 
Na, o kur gi anie darbininkai 
pasidėjo?

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

Dabar atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga- 
liaus, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti. 
Tat visiems metams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 
pakilimo kainos. Jei pasibaigus p renumerata, tuojau atsinaujinkite.

ja didžiausius^ plotus 
kviečių, bovelnos ir kitų 
kultūrų. Kolchozuose ran
dasi su viršum 60% 
vidutinių ir vargingų jų 
valstiečių. Jeigu iki Spa
lio revoliucijos • Čečėni
joj nebuvo nei vieno agro
nomo, tai dabar skaitome 
421. Be to yra du žemės 
ūkio technikumai, kurie 

apšvietos žvilgsniu! kiekvienais metais išleidžia 
po keliasdešimts žemės ūkio 
specialistų.

Milžiniškai auga iš metų į 
metus lengva pramonė. J ei
gų 1930 m. buvo pagamin
ta produktų už 16,158,000 
rub., tai 1931 m. 30,591,000, 
o jau 1932 m. 50,000,000 rub. 
Naftos pramonė įgavo da
bar ne tik i sąjunginę,, bet 
ir tarptautinę reikšmę dėką 
jos penkmetinio plano įVyk- 
dinimo per 2į metų. Naf
tos pramonė Čečėnijoj už
ima pirmą vietą jos gamy
boj, kurios žymi dalis tenka 
ir eksportui.

Nemažesnių laimėjimų 
jiems tas mulkinimas sekė-' Čečėnija pasiekė ir kultūri
ai. Jie sudarė didžiausį re
liginį fanatizmą, įvykdė taip

RAYMOND, WASH. ,
Labai sumažėjo darbai me

džių apdirbimo pramonėje. 
Pereitą pavasarį . buvo bis.kį 
geriau pradėję dirbti. North
west Coast Lumber-Men’s As
sociation blofino visais būdais, 
kad vėl ateina geri laikai. Bet 
tik porą mėnesių padirbo ge
rai kožną dieną, kai darbinin
kai dirbo, galima sakyti, už 
dyką.

Kai reikėjo West Coast me
džių apdirbimo associacijai 
daryti NRA kodeksą, tai bosai 
norėjo, kad darbininkai dirb
tų po 48 valandas per savaitę. 
Bet paskui padarė- 40 valandų 
darbo savaitę ir pakėlė po ke
lis centus algos už valandą. 
Bet kaip tik pridėjo tuos kelis 
centus,1 tai ir nedirba nei vie
ną savaitę net 40 valandų.

Argi ne apgavystė? Pirma 
norėjo 48 valandų 
gali duot darbo nei 40 valan- 
landų. Dabar tedirba tik 24 
valandas savaitėj. O, ’iš tokio 
uždarbio darbininkas su šei
myna turi stačiai badauti, te- 
gaudamas dirbti tik dvi ar tris 
dienas per savaitę, tokiam gy
venimo brangume tegaudamas 
tik kelis dolerius.

Labai daug darbininkų ap
sigavo, belaukdami Roosevelto 
žadėtų gerų laikų, apie ku
riuos kapitalistiniai laikraščiai 
blofino per . kelis mėnesius. 
Lengvatikiai , darbininkai taip 
ir mislijo: kaip tik bus pasira
šyta Roosevelto kodeksas, kiek 
valandų nuskirs, tai tiek pas
kui ir dirbs, nei daugiau nei 
mažiau. Bet dabar niekur ir 
niekada daugiau valandų ne
dirba, o mažiau tai visur ir 
visada.

Kai kurie lengvatikiai tu
rės ypač sunkiai nukentėti. 
Tai ypač tie, kurie išsimainė 
automobilius su damokėjimais 
arba apsipirko naujus ant iš-

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

80% vyrų ir moterų mokan
čių skaityt, ir rašyt savo 
prigimta kalba lotynų šrif
tu. Iki sovietų valdžios, jei 
kur ir buvo mokyklos ara
bų kalba, tai jas turėjo savo 
apiekoj buožės ir kunigai 
(mulos) ir tos mokyklos sta
tė uždaviniu—laikyt darbo 
mases tamsybėj. Tokių mo
kyklų skaitėsi suvirš 180, o 
mokinių jose — 2,000. Ku- 
nigai-mulos turėjo suvirš 
3,000 bažnyčių (mečėti). Jie 
turėjo 60,000 sektantų-fana- 
tikų. Ta sekta vadinasi 
“miuridai”. Toji sekta; 
griežtą kovą vedė prieš mū
sų antireliginę mokyklą. Bet 
teisingas tykdinimas gyve
niman nacionalinės politi
kos, griežta kova su klosi
mais priešais padėjo Čečė
nijos darbo masėms suprast 
tų nuodų kęnksmingumą, 
kuriais ilgą laiką vaišino ir 
mullkino tas mases buožės, 
kunigai ir kiti parazitai. Jos 
beveik visai atsisakė nuo 
religinių nuodų, o ypač 
žymiai tas jaučiasi tarpe 
jaunuomenės.

Dabar Sovietų Čečėnija 
turi kultūros apšvietimo 
darbe didžiausius pasiseki
mus: įvesta 4 metų mokyk
los kaime ir 7 metų mieste. 
Greitu laiku bus visiškai lik
viduota beraštingumas savo 
prigimta kalba, įvestas raš-

Pranas.
rankas. Ir nestebėtina, kad 
absoliuti darbo masių di
džiuma aktyviai palaikė ir 
aktyviai dalyvavo -raudon- 
gvardiečių ir raudonųjų 
partizanų būriuose, gerbė 
ir saugojo geriausius mūsų 
partijos ir mūsų raudono
sios armijos vadus, kaip tai 
d. d. Gikalo, Levandovskį, 
Šaripovą ir kit. Kraugeris 
generolas Denikinas sudau
žė ir sudegino virš 22 čečer 
nų kaimų; i Baltieji šėlo, jie 
griebėsi visokių priemonių, 
kad kuogreičiausia pa7 
smerkti proletarinę revoliur 
ciją Čečėnijoj. Į pagelba 
Denikinui atėjo kapitalisti
nė Anglija, kuri siuntė į pa- 
gelbą Denikinui savo ka
riuomenę su generolu Ko- 
landzonu, bet jiems tas ne
pavyko. Pavergta darbo 
masė organizavosi į parti-
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Apie Darių ir Girėną
Dariaus ir Girėno atskridimo Kaunas 

laukė su dideliu nekantrumu. Buvo prisi
rengta prie didelių demonstracijų, juos pa
sitinkant. Naktį, kurią turėjo lakūnai at
skristi, Kauno aerodrome susirinko skait
linga minia žmonių. Laukė ilgai; vieni 
pradėjo skirstytis apie pirmą valandą nak
čia, kiti išlaukė iki rytui. Ryte skirstėsi, 
pilni įvairiausių spėjimų, abejonių, ar tik 
neatsitiko kokia nelaimė su jais. Per visą 
dieną Kaune tik ir girdėjosi kalbos apie 
lakūnus. r . '.. t > ■ - ;; i •
e Pirmutinė žinia apie lakūnų užsimušimą 
kaip perkūnas trenkė į tūlus Lietuvos pi
liečius patriotus. Visur girdisi apgailesta- 
virfiai; laukiama tikresnių žinių.

Sekančią dieną vokiečių didelis orlaivis 
pargabeno Dariaus ir Girėno sutriuškintus 
lavonus* Valstybės lėšomis buvo surengtos 
iškilmingos laidotuvės. Dalyvavo didelės 
minios žmonių—kauniečių ir iš provinci
jos.

Pasklido Visokios Kalbos apie 
Lakūnų žuvimą

Tuoj po laidotuvių visuose kampuose pa
sklido kalbos, būk lakūnus vokiečiai nušo
vę. Mat, tokias žinias pirmiausiai paskel
bė vienas laikraštis Francūzijoj, vėliau Len
kijoj. Apie šiuos gandus buvo pranešta ir 
per radio. Patikėję nepamatuotiem paska- 
lam, Lietuvos patriotai, daugiausiai įvairūs 

0 inteligentai, užsidegė piktumu prieš vokie
čius; kur tik išgirsi, vis keikia, kolioja, 
smerkia vokiečius. Išrodo, jeigu būtų ga
lingi, tai tuoj paskelbtų karą Vokietijai. 
Šie paskalai pasiekė net Lietuvos kaimus. 
Ir ten kai kurie keikia vokiečius, ypač mo
kytojai ir kiti valdininkėliai.

Po kiek laiko nekurie2 Kaunę. laikraščiai 
paskelbi, kad tie paskalai yra nepamatuoti, 
ir patarė susilaikyt 'varius n 

f ~ propagandą prieš vokiečius.
kalbos susimažino; dar kiek vėliau jos vi- 
saįl išnyko. Atsirado jau ir iš priešingos 
pušės argumentų. Kaip gi, sako nekurie, 
vokiečiai galėjo juos nušaut, nežinodami, 
kuriuo daiktu jie skris? Juk orlaivio ke
lias, tai ne traukinio ar automobilio. Jie 
skrido per Vokietiją nakties laiku, tai be 
tam tikrų šviesų orlaivio negalima buvo 
matyt. Be to, orlaivis nukritęs ne kur prie 
miesto prie kokių tvirtovių, bet laukuose, 
toli nuo miestų, ir dar girioje. Taigi, jei 
vokiečiai norėjo juos nudėti, jie turėjo 
pristatyt pilną Vokietiją kareivių su šautu
vais bei kitais šaudymo įrankiais, kad pa
jutus naktį skrendant orlaivį ir nušauti jį.

- Girdi, tie lakūnai tokiai Vokietijai yra men 
kos vertės tarptautinis dalykas, kad juos 
sunaikinti už skridimą per Vokietiją. Šio
kių ir kitokių argumentų buvo .galima gir
dėti ne tik Kaune, bet kaimuose. Bet visgi 
radosi ir tokių, kurių niekas negalėjo per
kalbėti,—jie vis tiek tiki, kad lietuvius la
kūnus vokiečiai numušė žemyn, ir viskas. 
Jie het pasakoja, kad vokiečiai turį tokių 
priętąisų, kad elektros spinduliais per kelis 

į šimtus mylių tolumo galėjo sustabdyt or- 
A laivio motorą ir lakūnai turėjo kristi. Kiti 

vėl sako, kad vokiečiai tam tikrų aparatų 
pagelba girdi orlaivio ėjimą ūž didejio at
stumo; su pagelba švyturių ir teleskopų 
pažino, kokis orlaivis skrido ir telefonais 
davė žinią pakeliui, kad per tokią ir tokią 
vietą skrenda tie negeistini lakūnai ir pa
liepė juos numušti.

Bet prieš mano išvykimą Amerikon, tai 
yra apie 20 rugpjūčio, tokių kalbų jau nesi
girdėjo nei Kaune, nei provincijoj. Kaip 
inteligentai, taip paprasti žmonės apmiršo 
apie nuotikį. Ypač tokias kalbas sustabdė 
laikraščių užginčijimas nepamatuotų pa
skalų.

Dabar geduliavimas ir verksmas persi
keitė į biznio, pinigų darymo problemą Da
riaus ir Girėno užsimušimo nuotikiu. Pra
dėta pardavinėti visokie paveikslai (foto
grafijos), guzikai špilkos. Na, ir pradėta 

(^ ^gąrsinti, kad greitu laiku išeis knyga apie 
Dariaus ir Girėno visą kelionę—nuo New

eapykąntos 
Paskui tos

Yorko iki Kauno. Anot garsinimų, viskas 
bus smulkmeniškai ir teisingiausiai ten ap 
rašyta. Tik turėkit gatavus pinigus nusi
pirkti tą knygą.

Orlaivininkų Liekanos Muzėjuj
Sudužęs orlaivis, lakūnų rūbai ir kitokie 

jų daiktai sudėti Kauno muzėjuj. Net ir 
piniginės su doleriais guli prie kitų daiktų. 
Vienoj piniginėj 5 doleriai, kitoj 4; taipgi 
matėsi ir piniginių čekių. > •

Orlaivis dikčiai sudaužytas: propeleris 
sulenktas (jis metalinis); spartini sulaužyti 
į kelioliką kavalkų. Ant keleto orąnžavos 
spalvos skardos (blėtos) šmotų, matėsi pa
vardės aukojusių reikalam lakūnų kelionės; 
tarpe jų mačiau ir keleto Brooklyno biznie
rių vardus. Matyt, ir muzėjus naudojasi 
proga: seniau įeinant į muzėjų, mokėjau, 
rodos, 20c., o dabar, kuomet ten yra sudu
žęs orlaivis, reikia mokėt litas įžarigos.

Beje, Kaune girdėt negražių išmetinėji
mų tuliem Brooklyno biznieriam už netin
kamą aprūpinimą lakūnų. Ten pasakoja
ma, kad Brooklyne bei Philadelphijoj bu
vo surinkta nemaža suma pinigų, bet tie 
pinigai, ar bent didesnė dalis pinigų, pa
kliuvo tūlų lietuvių patriotų 'politikierių 
kišeniuosna. Kuomi jie remiasi, darydami 
brooklyniškiam tokius primetimus, neteko 
patirt. Girdi, net reikalingais pasais la
kūnų neaprūpino.
Amerikiečių Lietuvių Patriotų Nuomonę 

apje Lakūnus
Sugrįžus Amerikon, tarpe kitų klausinė

jimų apie Lietuvą, daugumas užsimena 
apie lakūnus. Klausia, kaip Lietuvoj žmo
nės kalba apie tą tragediją. Pasakius, 
kaip ten maždaug kalbama, gauni patėmi- 
jimą, kad jie pilnai. įsitikinę, jog minėtus 
lakūnus vokiečiai numušę. Ypač daug kal
ba apie Tai brooklyniečiai patriotiški biz
nieriai. - 'Jie nurodinėja, kad lakūnų, kū-. 
nuošė rasta kulkų; kad jų orlaiviu irgi bu-, 
yo kulipkų suvarstytas, nor$. jię tįokiųpr.a^ 
nešimų niekur Lietuvos spaūddje nematė. 
Girdi, Lietuva bijo vokiečių, todėl slepia, 
tikrus faktus nuo žmonių. Anot jų, net 
ir daktaram, kurie egzaminavo ir sudėdinė- 
jo lakūnų kūnus, uždrausta pasakot apie 
kulkų radimą jų kūnuose. Bet iš kur tas 
dideles paslaptis galėjo sužinot Brooklyno 
biznieriai patriotai? Vienas sakė matęs 
lenkų laikraštyje. Na, tai nors vieną kartą 
lankų laikraščiai rašo teisybę apie lietu
vius, ar ne ?

Literatūra Kaimiečiam Neprieinama
Lietuvos miestuose! tenka išgirst viso

kius, kaimiečius pajuokiančius išsitarimus; 
primeta jiem nekultūringumą, nemandagu
mą, nemokėjimą “poniško” apsiėjimo ir tt.

Bet kas tuom kaltas? Jeigu žmogus nie-/ 
ko neskaito arba mažai skaito, jis, žino-'

£
Ąntrącįieni^, Spalio 10, 1933
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Bosų Mušeikos Žudo 
! Darbininkus

' AMBRIDGE, Pa.—čia S.M. 
W.I.U. iššaukė streiką plieno 
dirbtuvėse. Spalių 3 d., 7 vai. 
ryte, jau buvd vienas skebas 
nušautas; jį nušovė, matyt 
per klaidą, Spengs and Chel- 
fant mušeikos, tuo laiku, kada 
streikieyiai pastojo skebam 
kelią. Tose muštynėse 5 ske- 
bai buvo gerokai apmušti,’o 
jų lyderiui sudaužyta galva ir 
išmušta akis. , \

Spalių 5 d. piketieriąį su
laikė karą su maistu 4e1 mu; 
šeikų ir grąžina atgal. Vėliau 
besiveržiant skębapi kiton 
dirbtuyėn,t gerokai apkulta 
kailiai. Viskas ėjo gerai.

Bet pasirodė, kad kompani-. 
jos papirko, ųąiestp, gaspado- 
rių. Miesto gaspadorius pa-, 
šaukė šerifą su, apie 600 mu
šeikų, apginkluotų nuo kojų, 
iki dantų^ 3-ęią valandą po 
pietų iš dirbtuvės ,mušeikos 
priėjo prie linijos ir laukė 
ateinančių iš Beaverio, o strei- 
kieriam pasakė, kad atveža 3 
trokus skebų. Tuojau pradėjo 
eiti būriais vyrai, moterys su 
vaikais ir daug jaunimo, kurie 
dar nedirba. Susidarė minia 
iš keleto tūkstančių. Vietoj 
skebų, atmaršavo didelis būrys 
mušeikų ir greit apsupo minią 
iš visų pusių ir paleido darban 
šautuvus, gazines bombas ii’ 
mašininius šautuvus. Aky- 
mirksnyj gulėjo ' ant žemės 
daugelis vyrų ir moterų; bai
sus riksmas ir vaitojimas su
keistų ir mirštančių. Bombų 
sprogimas, kulkasvaidžių tra
tėjimas, dūmai ritosi kamuo
liais; žmonės bėgo ir griuvo 
ant kits kito. Tai baisus. re
ginys, tai buvo panašu į 9 die
ną sausio, 1905 metais prie 
Romanovo palociaus Peterbur
ge. Trys ambulansai nuvežė 
į ligoninę kritusius ir du syk 
vietos graborius nuyežė. Nie
kad nežino, ar graborius riusi- 
vežė gyvus ar negyvus.

Kįek yra užmuštų ir,
6‘. d. 

šoklių dar atrastu krūmuose 
du darbininkai* negyvi. Da- 

rb’ar prie dirbtuvių'niekas ne
gali prieit, nes gatvės apsta
tytos būriais ginkluotų mu
šeikų.

su-.

Ten Buvęs.

Užsimušė du Lakūnai
NORFOLK, Va.—Du la- 

kūnai, Logan H. Parker ir 
J. R. Bennett, puolė 150 pė
dų augštumo ir abudu užsi
mušė. Orlaiviais labai daug 
jau lekioja, bet saugumas 
jais lekioti'dar nėra užtik
rintas. Tokių nuotikių, kad

— ----------- -------- ---------- -------- , v.—
ma, bus atsilikęs nuo kultūros, nuo pro-[ 
greso,—žodžiu, bus ignorantas. Kodėl 
kaimiečiai neskaito arba yisai mažai, skaito 
laikraščius ir knygas? Todėl, kad jiem tas 
labai sunkiai prieinama. Nors dabar Lietu
voj leidžiama literatūra mažai dvasinės 
naudos suteiks kaimiečiui; nors jis vis tiek 
klasiniai nesusipras, vienok vis gi pajėgs 
bent paviršutiniai pamatyt, suprast pasau
linį judėjimą; skaitant istoriškas knygas, 
nors iš dalies pamatys praeitį, kas kartais ( 
duoda žmogui pamoką ateičiai. .

Šiuo krizio laiku Lietuvoj leidžiamos 
knygos ir brošiūros perdaug brangios, tie
siog peįperkamos kaimo žmogui, pas kurį 
litų labai mažai tesiranda. Pavyzdin, bro
šiūra iki 50 puslapių kainuoja litą. Kai
mo gi žmogus per patį darbymetį uždirba 
du litu dienai. Taigi, už dienos darbą gali 
nusipirkt tik porą mažų knygučių-brošiu- 
rų. Rudens ir žiemos metų, jei gausi kur 
padirbėt, uždirbsi tik litą dienai; reiškia, 
tik vieną brošiūrą nusipirksi už dienos' 
darbą. Brošiūros iki 100 puslapių kainuo
ja iki pusantro lito. Knyga iki dviejų 
šimtų puslapių kainuoja 2.50 lt. Laikraš
čiai, palyginus su kaimiečių bei miestiečių 
uždarbiu, taipgi keleriopai brangesni už 
amerikiečių lietuvių laikraščius.

x (Daugiau bus) i

su orlaiviais’ užsimuša, yra 
labai. dąžnai. ’ ’ , ‘

Brangiai Kainuoja Mainieriy 
Streikas

PITTSBURGH, Pa. — 
Mainierių streikas kompani-^ 
joms jau kainavęs apie $7,' 
845;000. Tačiaus kompani-! 
jos nesitaiko su mainieriaisJ 
Mainieriai reikalauja tik 
menko algų pakėlimo.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

LINDEN, N. J. 
, • • iLDS 135 kuopa, rengia kvartukų 

balių, 14 d. spalio, 1933 m., šeštadie
nio vakare, 7 vai. Įvyks. Linden Hall 
16 St. ir kampas Wood Avenue. 
Grieš geri muzikantai, kas norės šok- 
tį galės prisišokti 'iki1 ■ Valiai, nes! 
grieš muzikantai iki vėlumo nakties, 
įžanga 25 cęntąi. .Taigi jauni ir se
ni visi, kaip vienas dalyvaukit šiame 
vakarėlyje, neš apart to bus' duoda
mos dovanos už gražiausi kvartųką, 
ir už prasčiausį.

Visus kviečia Rengėjai.
(239-241)

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

ir . koncertą, kuris įvyks subatoje, 14 
October, Crystal Ball-Room, 325 E. 
Market St., 7 vai. vakare. Progra
moje dalyvaus ir Aido Choras. Įžan
ga vyrams 20c., moterims 15c.

(239-240)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro Atydai! ,
Draugai Bangiečiai, nepamirškit, 

kad mūsų pamokos įvyks penktadie
niais. Tai 13 d. spalio mėn., penk
tadienyje visi kaip vienas atsilanky- 
aąofopuzĮSud įsįa sou ‘sujjoumd Į 
dalyvauti. Visi būkite ne vėliau 
8-tą

Visi būkite 
vai. vakare.

Bangos Choro sekr. Mary.
(239-240)

HUNTSBURG, OHIO
Nauja ALDLD Kuopa

ALDLD 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 farmeriai kviečiami ateiti ir 
prisidėti.

Kuopos Sekretorius V. Wallen.
(23,8-^39)

ELIZABETH, N. J.
LD^, 33 kuopos mėn. susirinkimas 

įvyks spalio 1'1'd., LDP Kliube, 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugės ir draugai, 
būtinai turime visi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus raportas iš 
prieškarinio kongreso, kuris < įvyko 
New Yorke. Taipgi bus raportas iš 
LDS III Apskr. suvažiavimo, kuris 
įvyko newarke.

Sekr. V. K. Sheralis.

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

Kuopos Sekretorė.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 11 d. spalio, 8 
vai. vakare, 376 Broadway. Drau
gės, visos dalyvaukite, - nes turime 
svarbių dalykų aptarimui.

Org. H. T.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
! * į ■ 1 • • * •

“Laisve” gąli pristatyti jums į namus šių metų, v&- 
liąusio išdirbimo, su naujais patobulinimais

v?' i

Skaitytojas

> TYPEWRITERS
įj;' \T£etninglon liįnd

Klauskite Kainos, 
‘ i > ‘). Ut*! 1 1

Rašomos ;Mąšinėlės.

Jei esate “Laisvės” 4

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

( Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuvišku^ akcentus už tą pačią kainą

< KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
4Remie Scout Model $39.50 *

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams 
1 ‘ J '

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

“keyboard^.” ' '*

RAŠYKITE: “LAISVe”
427 Lorimer Št., 1 Brooklyn, N. Y.

/
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'lAIMlS” KKVCĮI 1
IŠPARDAVIMAS

i

»

Dienraštis “Laisvė” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO! SOCIAiBIŽMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią "knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas < ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 

^puslapių. Yra <sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 cei)tŲ

1 IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. ( Parašė N. Bucharinas. Tai 
■ i nephvaduojamas vadovėlis kohlunizpio. Rasite kas bus ateityje su 

šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
buš tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų.. Dabar \30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė G. Plechanbv. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.Neapdarytos 20 centų.

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

ir kodėl ji neatsako

Kaina buvo

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. 
$1.00. Dhbar tiktai 50 centų.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausią knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

apdarytos
25 centai. .

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas, 

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži-, 
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

Tai viena

AR STEBUKLAI PAGYDO?
turi 64 puslapius. Joje rasite apie 
dus.” reiškia “stebūklyngos” 
apm^stebūklingus” visokių dievų užgimimus. 
buvo^j.5 centų. Dabar 10c.

Parašė R. Mizara. Brošiūra 
“stebuklus” ir visokius “ctt- 

vietos Melden, Kalvarijos ir 
Brošiūros kaina

Iksas. Brošiūroje 
prieš “Laisvę” ir

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina būvo ‘25’ centai, 

j Dabar 15c. i > : , ' . ’ < : 1 ' • t : i i j <
, Kas. pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

r Ar Nori Būti Sveikas? \ .
PIRMOJI1 PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr.

J. J. Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras- 1 
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas ; 
užsirašys “Laisvę” ąnt metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaityto jas.< gaus tą knygą visai veltui.

Apysakos ir Apysakaitės a V ■
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa- į 

kojimas pereito imperialistinio .karo įvykių. Belgijos, Erancijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. ----

RAUDONAS JUOKAS. Pardšė L. Andrejev. “Raudonas Juo
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kąina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų. i

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia vargą ir visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė M. Gorkis, Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus.. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, Vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar ’ 
tik 10 centų; • i 1

i LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius, Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

’ IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Innas Kaškaitis; šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam, mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 cehtų. *

GYVENIMU BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaind buvp 15 centų. Dabar tik 10 centų.

- NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visjp. eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių Susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
pp vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne- 

, paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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VIETINES ŽINIOS
Iš Drg. Strauss ir Kitę 
Prakalbų ‘V Svetainėj

Praeito šeštadienio vaka
re, “Laisvės” svetainėj įvyko 
prakalbos, kuriose kalbėjo 
trys kalbėtojai: drg. Justin, 
jFlnuolis delegatas iš naciona- 
lio prieškarinio kongreso New 
Yorke, d. K. Strižauskas, de
legatas iš tarptautinio prieš
karinio jaunuolių kongreso 
Paryžiuj, ir daktaras 
Valevičius iš Detroito. 
dut kalbėtojai kalbėjo ; 
kai. Pirmininkavo d. 
man.

Pirmiausia kalbėjo d. 
tin< Jis trumpai apsakė svar
bą ir reikšmę įvykusio New 
Yorke prieškarinio kongreso. 
Išrodė reikalingumą visokių 
priemonių užkirst kelią kapi
talistų rengiamai naujai sker- 
dynei, kurioje būtų išžudyta 
milionai darbininkų.

D. M.
Pirmi 

angliš- 
J. Or-

Jus-

__ pu

klausanti prie Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto, būkite šia
me svarbiame suvirinkime. 
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 daug kitų svarbių aptarimų.

Kviečia Ten Eyck Street Be
darbių Kom.

Sekr. J. Sgr.

Kostumerišky Siuvėjy
Pasiryžimas Kovoje

AdatosNEW YORK.
Darbininkų Industrinė Unija 
antradienį 3 d. spalįo sušaukė 
nepaprastą bedarbių kriaučių 
ir bušelmanų tos unijos narių 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
apie 100 siuvėjų. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas Oswald. 
Jis apibrėžė sunkią bedarbių 
padėtį ir iš kur kyla ta nelem
ta bedarbė; taipgi išdėstė, ko-

Antras kalbėjo d. K. Stri- j kiais būdais galima bus iško-
žauskas. Jis papasakojo įdo
mių dalykų iš Paryžiaus kon
greso, kuriame dalyvavo at
stovai iŠ 27-nių šalių. Pažy
mėtina, kad buvo atsiųstas į 
kongresą delegatas jaunuolis 
iš Lietuvos, ir net iš tolimos 
Afrikos. Delegatas iš Lietu
vos prisiuntė per d. K. Stri- 
žauską pasveikinimą kovin
giems Amerikos lietuviams 
darbininkams. j

Vienas iš svarbesnių Pary
žiaus kongreso nuotįkįų, tai 

kad Paryžiaus tak- 
unijos kairiojo spar-’ 

šoferiai unijos kaš- 
nuvežė delegatus jaųnųo- 
prie didelio karo pamink-

idant

► tas, J z
* šių

n o 
tais 
liūs
10, pastatyto atminimui žuvu
sių didžiajame kare kareivių. 
Tas paminklas randasi tolokai 
nuo Paryžiaus vietoj, vadina
moje Compiegne. Prie to 
paminklo delegatai * prisiekė 

. ne tik neit kariaut sekančiam
* kapitalistų kare, bet visokiais 
^būdais jam priešintis. Paskui,

grįžtant nuo paminklo į kon
gresą, šoferiai kaip tai sužino
jo, kad Paryžiatfs policija pa
stos jiem kelią, tai šoferiai į 
miestą įvažiavo visai kitais 
keliais, kad apsilenkt su poli
cija. Vienok miesto viduryj 
policija vis tiek pastojo jiem 

f kelią, norėdama areštuot de
legatus. Bet šoferiai ūmai iš* 

^gisklaidė į šalines gatves ir 
pabėgo nuo policijos. Kiek 
vėliau visgi be areštų neapsi
ėjo : vienoj vietoj suareštavo 
visus Vokietijos delegatus, vi
so apie 60. Vėliau, pasidar
bavus Paryžiaus komunistų 
vadams, delegatai tapo paliuo- 
^uoti.

' w Kongresas buvo entuzias
tiškas. Henri Barbusse pąsa- 

^kė labai įspūdingą prakalbą 
prieš karus.

Trečias kalbėjo Dr. D. M. 
Pajevičius apie sveikatą, ypač 
apie “šalčio pagavimą.” Nu
rodinėjo, kaip nuo tos . ligos 
saugotis, o apsirgus—gydytis 
be daktaro pagelbos. Užbai
gus prakalbas, buvo duodama 

^nemažai klausimų apie svei
katą, į kuriuos daktaras Pale- 

gvičius plačiai atsakinėjo.
* Buvo renkamos aukos d.

Strižausko maršruto' lėšų pa
dengimui,—surinkta 16 dole
rių su centais. (Aukotojų virš 
20c. vardai bus paskelbti 
“Laisvėj” sekančiame nume- 
ryj.) :

Publikos buvo apypilnė sve
tainė. Susirinkusieji užsilaikė 
Ramiai iki 11:30 valandai.

Rep.

Ten Eyck St. Bedarbių 
Komiteto Susirinkimas

vot bedarbiams pašalpą ir, ga
lų gale, panaikint išnaudoji
mo sistemą, iš kurios kyla kri- 
ziai, bedarbės.

Susirinkime buvo padaryta 
tarimas, kad visi šios pramo
nės bedarbiai turi veikti sulig 
patvarkymų siuvėjų streiko 
komiteto ir eiti streikierių 
pareigas: kur tik bus reika
linga, bedarbiai turės užimti 
vietas, o ypatingai pikietavi- 
muose-demonstracijose, 
pagelbėt laimėti streiką.

Kostumęipški kriaušiai pirm 
streiko iššaukimo dirbdavo po 
60 ir 65 valandas į savaitę.

Jeigu streikas bus sėkmin
gai laimėtas ir visi streikieriai 
sugrįš prie darbo ir pradės 
dirbti po 40 valandų į savaitę, 
tai kur pirmiau dirbdavo du 
darbininkai, dabar galima bus 
prie to darbo padėti tris dar- 
bitrtnkus; ir tuo būdu galima 
bus sumažint bedarbių skaičių. 
O likusiems bedarbiams gali
nta iškovot iš bosų ir val
džios bedarbės apdraudą, vei
kiant organizuotai dirbantiems 
ir bedarbiams. . -

Šiame susirinkime buvo leis
ta bedarbiams išsireikšti savo 
mintis ir diskusuoti tą svarbų 
streiko ir bedarbės klausimą 
geriausiai, kaip kuris supran
ta.

Iš bedarbių išsireiškimų pa
sidarė labai skurdus įspūdis. 
Daugelis yra už kambarius ne
užsimokėję; šviesos jiems už
darytos. Sutaupymai jau yra 
senai išsisėmę ir tų, kurie dar 
turėjo kiek pasidėję juodai 
dienai; tie taupiniai jau senai 
pravalgyti.

Bet dvasioje pas šiuos bedar
bius nesimato nei mažiausio 
nupuolimo; jie pilni energijos 
ir kovingumo grumtis už be
darbių šelpimą ir streiko lai
mėjimą.

Buvo padaryta pranešimas, 
kad tarp 42 ir 45th gatvių ant 
5th Avė. randasi dirbtuvė, ku
ri pradėjo operuoti su skebi- 
niais darbininkais. Buvo; pa? 
darytas tarimas, kad visi be
darbiai turi būti ant pikieto 
prieš tą dirbtuvę spalio 7 d. 
kaip 7:30 vai. iš ryto ir su
laikyti-streiklaužius, einančius 
į dirbtuvę.

Tas masinis pikietavimas 
gerai pavyko. Pikietininkų 
susirinko daugiau kaip 200 ir 
visi energingai maršavo į vie
ną ir kitą pus£ Nors matėsi 
pora tuzinų policijos ir apie 
tiek ar daugiau gengsterių, ta
čiau jie šį kartą nedrįso už
kabinti streikierių.

Kostumeriškų kriaučių kova 
pradėjo kasdien aštrėti. Bo
sai nenori geruoju pasiduoti. 
Bet nėra abejonės, kad darbi
ninkai privers ponus išpildyti 
streikierių reikalavimus.

Vienas bpsas buvo padaręs 
sutartį su Amalgameitų Kriau
čių Unijos viršininkais; bet

Spalio 11 d., seredos vaka
ro, 8 vai., “Laisvės” svetai
nėje bus bedarbių susirinki
mas. Visi bedarbiai ir pjri- Amalgameitų Unija neturėjo

tokių rankinių darbininkų i,r, 
negalėjo bosui jų pristatyti- 
Todėl bosas, palaukęs apie 
tris savaites laiko, atęjo į In
dustrinės Adatos Darbininkų 
Unijos raštinę, išpildė šios re
voliucinės unijos reikalavimus 
ir pasirašė sutartį, ir darbinin
kai pradėjo dirbti. *

Kitas bosas sumanė atidary
ti dirbtuvę ir ^pradėti darbą 
su skebiniais darbininkais. Ne
gaudamas ant vietos užtek
tinai. streiklaužių, pradėjo gar- 
sintis laikraščiuose, bet ir taip 
negalėjo surasti liuosnorių- 
skebų. Todėl jis sumanė dar 
naujesnį skymą. Padarė dvi 
dideles iškabas ir nusamdė 
negrą darbininką, kad jis už
sikabintų jas sau ant kaklo— 
vieną priešakyje, antra ant 
nugaros ir vaikščiodamas ne
šiotų tas iškabas ant 5th Avė., 
kur pikietai vaikščioja. Už 
tą iškabų nešiojimą bosas jam 
davė dolerį. Ant iškabos bu
vo pažymėta, kad reikalauja 
25 gerų švarkams kriaučių.

Kaip tik negras 
ant 5th Avė. su 
tuojaus 
užvedė 
nupirkt 
trumpo
sutiko, iškabą pardubti už vie
ną dolerį. Tuomet streikieriai 
pradėjo kolektuoti po penktu
ką bei dešimtuką, kas kiek tu
rėjo, ir greitai buvo surinktas 
doleris ir perduotas negrui. 
Jis, paėmęs dolerį, atidavė iš
kabas streikieriams ir nusijuo
kęs nuėjo su doleriu savo ke
liu. O streikieriai tas iška
bas parsinešė į unijos svetainę. 
Ten kriaučiai, pamatę tą ne
geistiną jiems apgarsinimą, 
išreiškė nemažą pasipiktinimą 
prieš tokias išnaudotojų gud
rybes.

Kitą kartą daugiau žinių 
duosiu iš streiko eigos.

• A. Mųreika*

pasirodė 
iškabomis, 

streikuojanti kriaušiai 
su juo derybas, kad 
iš jo iškabas. Po 
pasiderėjimo, negras

TDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio, D ,a r b i n inkų 

Apsigynimo - lietuvių* 17-to.a 
kuopos susirinkimas įvyks šį 
trečiadienį, spalio 11 d., “Lais
vės” svetainėje, 8 vai. vakare.

Šis susirinkimas, draugės ir 
draugai, yra svarbus. Turėsi
me diskusijas; reikia išdisku- 
suot TDA distrikto pateikta 
programa delei persiorganiza
vimo naujais pamatais.

Tad, draugės ir draugai ir 
pritarėjai, būkite trečiadienį 
vakare ne vėliau kaip 8 vai., 
“Laisves” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St. Ne- 
sivėluokite.,

Drg. P. Taras duos įžangi
nę prakalbą, o paskui visi dis- 
kusuosime. Vėliaus tas klau
simas bus diskusuojamas sek
cijos konvencijoj ir distrikto 
konvencijoj. Y.

Todėl visi nariai turėtų bū
ti šiame susirinkime ir susi
pažinti su pateikta programa.

Taipgi tie, kurie dar neišpil
dė distrikto pateiktų aplikaci
jų, turi ateiti į susirinkimą ir 
išpildyti jąsias. Nes distrikto 
konvencija reikalauja suregis
truoti visus narius. Nepamirš-, 
kite, draugai, ir pasimokėti 
organizacijai duokles Už šiuos 
metus.. . * 4t ?

Organizatorius.

HAVERHILL, MASS.

Rugsėjo 26 d. atsibuvo AL 
DLD 85 kp. susirinkimas Lais
vės Choro kambaryje,/ 199 
Washington St? Apkalbėta ir 
vienbalsiai nubalsuota už AL 
DLD ir LDSA vienybę. Gero
kai apsvarstyta “Laisvės” ir 
ALDLD vajus,ir išrinkta ketu
ri draugai tam darbui, kurie 
eis per stubas, užrašin.ėdami 
“Laisvi” ir prirašinės naujus 
narius į ALDLD.

Atsilankė susirinkiman d. C. 
A. White, narys vietinio prieš
karinio komiteto, ir paaiškino 
svąrbą būsiančio prieškarinio 
kongreso New Yorke. Taipgi, 
ragirid pasių’st! dėlfegat^ ar-

ba pareįntt konį/esą finansiš
kai. Kadangi ĄLDLD 85 kp, 
ižde, mažai^pinjgų, o darbas 
svarbus, todėl nutarta paau
koti iš Tarptautinio Darbiųin- 
kų Apsigynimo 79 kp. iždo $5 
padengimui keturių delegatų 
kęlionės lėšų. TDA 79 kp. 
pirmiau aukojo ir pasiųsta per 
Pirmą Distriktą Boston, Mass., 
priešfašistiniam judėjimui Vo
kietijoj 2 dol. ir abelniem ap
sigynimo reikalam 1 dol.; viso 
pasiųsta 3 dol.

Nors mes į Cleveland, Othio, 
rugpjūčio 26 ir 27 dd.-delega
to, nesiuntėme, vienok kelionės 
lėšų padengimui aukojo se
kančiai: po 50 centų—A. P. 
Dambrauskas, J. Valatka, V. 
Račkauskas ir A. Račkauskie
nė; po 30c. B1. Mizara ir S. 
Benkus; 25 centus B. GUmaus- 
kas. Viso $2.85. Taigi nors 
ir nelabai smarkiai, bet visgi 
kiek nors klasiniai 1 susipratę 
darbininkai po biskį darbuoja
si ir remia darbininkišką ju
dėjimą sulig savo išgalės ne 
tiktai darbais, bet ir savo cen
tais.

20 d. rugsėjo vietinis prieš
karinis komitetas surengė pra- 
.kalbas miesto svetainėje (Čity^ 
Hali). Kalbėjo profesorius 
H. W. L. Dana. Gerai išaiški
no apie kapitalistinių šalių 
rengimąsi prie pasaulinio karo, 
o visų pirmiausia, tai prieš So
vietų Sąjungą. Kalbėtojas nu
rodė, kad praeitasis karas, pa
lyginus su ateinančiu karu, bus 
tiktai kaipo vaikų žaislas, nes 
prie sekančio karo kapitalis
tinės šalys daug geriau prisi
rengusios ir vis dar rengiasi, 
skirdamos didžiausias suihas 
pinigų ir budayoja baisiausių 
kariškų mašinerijų. Ragino 
publiką įremti būsiantį prieška
rinį kongresą (kuris jau įvy
ko) New Yorko mieste, rugsė
jo 29, 30 d. ir Į d. spalio.

Publikos buvo mažai, tik
tai apie 150, vienok kalbėto-

...... .. ......................................... , ■—

j ui Į pilnai pritarė, nes sumetė 
aukų 18 dol. su cęųtaisį žino
ma, šiose prakalbose susirinko 
didžiumoje tie, kurie perntato, 
kąd jau dabar yra reikalas 
protes(tųoti prieš dykaduonių 
rengiamą darbininkams krau
jo maudynę. Juk darbininkų 
protestai, jeigu ir nesulaikytų 
kapo, tai nors sutrukdys.

Kaip čionai atskrido mėly
nas aras su vardu NRA, tai 
dauguma ir iš darbininkų, ku
rie dar vis tiki darbdavių 
spaudai, labai džiaugėsi, sa
kydami, kad dabar tai jau ti
krai bus viskas gerai del dar
bininkų. Vienok greitai persi
tikrino, kad mėlynas aras, iš
skėtęs savo ilgus nagus, gina 
vien tiktai darbdavių reikalus.

čionai didžiumoje čeverykų 
išdirbystės, ir darbininkai be
veik ’visi dirba nub štukų.1 To
dėl jeigu ir per ištisą dieną 
išsėdi dirbtuvėje, vienok ne
gauna daugiau mokėti, tiktai 
kiek uždirba, žinoma, jeigu 
yrą kas nors negerai, tai dar
bininkai gali paduoti skundą 
prieš savo išnaudotojus, ale 
kam? Mėlyną arą su jojo il
gais nagais turi savo rankose 
Chamber of Commerce, o tai 
yra darbdavių organizacija. 
Todėl darbininkas, padavęs 
skundą ant savo darbdavio, 
jeigu ne visuomet, tai labai 
tankiai bus teisiamas .to, ant 
kurio padavę skundą, ir kas 
tuomet atsitiks? žinoma, kąd 
laimės dapb;d,avys. Ot, todėl 
darbininkai ir laukią, kada jų 
gyvenimas “savaime pagerės.”

Man rodosi, kad laukti, tai 
nevisai gerai. Jau darbinin
kams reikia pradėti kovoti už 
pagerinimą sąvo būvio; visų 
pirma reikia Šviestis, skaitant 
darbininkišką spaudą, “Lais
vę,” “Vilnį,” “Daily Workerį” 
ir kitus darbininkų klasės laik
raščius, o tuomet pamatysi, 
kas yra darbininkų priešas ir 
kas draugas.

Darbininkė.
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pradeda bosai operuoti, kuo
met pikietę. nesiranda. Mat, 
apięlinkęš ijiąžų uiies.tęlių 
audėjai neorgahizuo.ti, nuo 
ūkių, tai bosapis lengviau 
sudęrųorąlizuo.ti, bet nuva
žiavę p^etipiftkai iš Kašto

no bei Allentowno vėl užda
ro šapą. Gi pačiame Easto- 
nę visos šapos (silkinės), sto
vi. Repu

SKĄĮTYK LAISVE 
IR KITIEMS ŪžftAšYĘ

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išankstp turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Audė jai Kietai Laikos Kovos Laukę;.
Bosai Kviečia Tartis. Audėjai Budi

(Tąsa iš 1 pusi.) 
reiškia organizuotumas po 
gera . NTWU vadovybe. 
Kiekvienas dabar gali aiš
kiai matyti, kad bosai skai
tosi tik su organizacija.

Darbinio

'tąpo paskelbtas projektas 
I pasitarimui del užbaigimo 
streiko. Formališ pakvieti
mas buvo priduotas streikie
rių masiniame susirinkime 
iš N RA pono Kresslerio spa
lio 4 d. ’ Tame pakvietime 
(raštiškame) išdėstyti sep
tyni punktai, kaipo pagrin
das pasitarimui, bet didžiu
ma punktų technikiniai. Pa
kvietimas priimtas tartis ir 
išrinkta 12 atstovų. Pa
kvietimo vienas punktas, 
kuriame sakoma, kad &trei- 
kieriai turi tuojaus grįžti į 
šapas, griebtai atmestas 
vienbalsiai. Diena pasitari
mui skiriama spalio 9. Vie
nok, atmetus vieną pamatinį 
bosų punktą, yra abejotina, | 
kad išeisiąs nors iš to, nes 
įabrikantų tikslas yra tik 
tas, kad suvaryti streikie- 
|ius į šapas. Kitokių kon-

Boikotas 
Sėkmingas

Antras įdomus dalykas.- 
Kuomet streikieriai rengg 
pirmą balių, rugs. 28 d., ko? 
misija lankėsi pas keptuvių 
sąvininkus, kad paaukotų 
ką nors del to baliaus. Tai 
ponas Schaible, didžiausios 
keptuvės savininkai atsisa
kė bent ką turėti su^strei- 
kieriais. Tas buvo rapor
tuota mitinge vėliau. To 
pasekmė, p. Schaible pajuto- 
pasireiškusį'boikotą ir tuo-į 
jaus pasiskųbipp pataisyti \ kiečių pasiūlymų kas link 
padarytą klaidą. Spalio 4 d. pakėlimo algų iš bošų riėra 
streikierių masiniame mitinu visai to nemini. Kas iš 
ge viešai atsiprašė ir priža<to bus, patirsime vėliau, 
dėjo aukoti del baliaus py-J , Tuo pačiu kartu veik kas- 
rago ir duonas ant spalio 5^ dieną pikieto būriai mašino- 
žodžiu, kaip priimtą papra-: važinėja po apielihkės
štai sakyti, publikos opini- miestelius ir uždaro dar dir- ( 
ja su streikieriais,; tad ir po- ,bančias šapas ir tas, kur 
nai nusilenkia tiems “raudo-1_______________________
niems”, kaip kad iš pradžios npAnvjvM i Aonp ivfFITM 
buvo bandoma streikierius BKVUALIH LABUK LI UU1W 
apkrikštyti.

Fabrikantų Pakvietimas 
Tartis

,• , i
Pabaigoje rugsėjų, iš bo

snį pų^ėsv ir bJRĄ’ viętiųio , 
įritėto per p. Graves, kąi-
po “bešališką”' tarpininką,

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės, del Halių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Pųjkųs stejčius su naujau
siais įtaisomais. Keturios bo- 
lių alleys.

KĄLN9S PRIEINAMOS
94Hr959 Willoughby Avė.

Tel., Stagg 8847

Evergreen 7-8738

iš 
valandai vakare.

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

' i f , •<♦>

Evergreen 7-1643 .

Lietuviai Meisteriai Būdavote jai
ALEX & URBĄITES

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams ,
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

ryto iki 9 vai. vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
___ •_______  .

Laisniuotas Graborius
' Pennsylvania ir Nevy 
i Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- 
' tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašairkreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
14391 South Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Ar Jau Turite Vakarienės Tikietus?
Ban

Nare

IŠRANDA VOJIMAI
Rep

(239-241)

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

REIKALAVIMAI
Komisija

231 Bedford Avenue

(237-239)

Nors bosai

dabar jis leidžiamas

INC

403 EAST 14th STREET MBALMERS

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Surprise Party

BROOKLYN

NOTARY 
PUBLIC

1,800 Mezginių Darbi
ninkių Laimėjo Streiką

TEL. STAGG 
2-5043

$5,000 už Alaus Raketie- 
riaus Sugavimą

Areštavo Tris Čeveryky 
Streiko Pikietus

Smarkiai Darbuojas 
Draugė A. Katriutė 
Delei L. D. S. Vajaus

Tėvas Pašovė Dvi Dukteris 
ir Pats Nusišovė, Išsaugo
damas Jų Nekaltybę

balsuoto- 
reikalus 

paskleisi

Ofiso valandos nno 1 
nuo 0

ių ir užkan

bus žmonėmis 
kiek man jau 
vien M. Vaice- 
pardavusi 20

Whalen, NRA Bosas, 
Samdo Streiklaužius

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

PAJIEŠKAU partnerio, turiu 4 for- 
nišiuotus kambarius, garu apšildo

mi, vienas blokas nuo West End sto
ties. Rūmus galima pamatyti visada 
per superintendentą. Partneriui kai
nuos $12 įmėnesį. Stubos adresas: 
1710 77 St. Brooklyn, N. Y., Apt. 1.

(237-239)

Užsiregistruokite, kad 
Galėtumėt Balsuoti

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas 1. ttrd 8t

PASIRANDAVOJA 5 geri ir pilnai 
įrengti kambariai ir kepyklai vieta. 
Kepyklos vieta įrengta ir labai tink
inama. Per 15 metų buvo laikomas 
kepyklos biznis. Kaina prieinama. 
Vieta yra 10 Scholes St. ir kampas 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. (Ant 
viršutinio augšto) Klauskite Emer- 
man.

galite, darbinin 
j teismabutį i] 

paliuosųot drau

šią pramogą rengia Choras 
Pirmyn. įvyks šeštadienį spa
lio (October) 14 d., 1933 m., 
Z. L. Strauko svetainėje, 139 
Steamboat Road, Great Neck,

35 valandų darbo savaitę ir 
dar pakelinhą savaitinės algos. 
50 fabrikantų, pasirašydami 
sutartį, kitaip pat pripažino 
darbininkų. komitetus šėpose.

Susirinkimas bus laikomas 
“Laisvės” svetainėje; 46 Ten 
Eyck St.

Organ. H; Mantuska.
(238-241)

Iš Aido Choro Koncerto
Sunku būtų buvę ir sutaisy- 

tigerėsnę programą už tą, 
kokia buvo patiekta Aido Cho
ro koncerte pereitą sekmadie
nį 'Labor Lyceum. Tik gaila, 
kad publikos nebuyo tiek, kiek 
galima buvo tikėtis: žmonių 
susirinko tik vidutiniai.

Visi programos dalyviai la
bai gerai atliko savo uždavi
nius : ’O. Katkauskaitė, .A. Viš- 
niauskas, J. L. Kavaliauskaitė, 
Dilov, Rusų Mandolinų Orr 
kestra, Merginų Sekstetas, 
Aido Vyrų Oktetas,. Aido Cho-

Merginų Sekstetas, 
u dainų, puikiai su- 
Laisvės” vajaus dai- 

parašė

NEW YORK, i — Per tris 
dienas raudonosios spaudos 
bazaran Madison Square Gar- 
dene atsilankė bent 20,000 
darbininkų, šie revoliucinės 
spaudos rėmėjai tuo būdu pri
sidėjo prie sukėlimo “Daily 
WorkeriUi” $40,000, kurie bū
tinai yra jam reikalingi, idant 
“Daily Worker” galėtų ne tik 
gyvuoti, bet ir pasilaikyti pa
didintas, šešių puslapių, kaip 
kad

Užlaikoma:. Geras alus, 
vynas, geriausios rūšies "ci
garai. duodama veltui už
kandžiai, prie to ir manda
gus patąrnavimas.

Reguliaris atidarymas į- 
vyksta Spalio (October) 12 
d., (Columbiis Day). Bus 
veltui skanūs valgiai ir kįtd- 
ki skanumai. r / j '

Visų prąšome minėtą die
ną atsilankyti, į nurodytą 
vieta jį* linksmai prie gerbs 
muzikos, , su draugais ir pa
žįstamais praleisti smagiai 
laiką. , ( i

Užprašo Jonas Jackūnas 
ir Pavilas Gaidimauskas.

REIKALAUJU rūmo, kad būtų su 
garu apšildomas ir norėčiau gau

ti pusryčius namie. Prašau pranešti 
Frank Goodman, 1704 77th Street, 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Drg. J. Vikšrys, New Yorko 
darbųninkas, besiartinant 
“Laisvės” vajui, atsinaujino 
savo prenumeratą, ir kadangi 
jam aplinkybę neleidžia daug 
darbuotis skaitytojų jieškoji- 
me, tai paaukavo dienraščiui 
“Laisvei” $1.00, “Daily Work- 
eriui”—$1.00 ir politiniams 
kaliniams—$1.00. Drg. J. V. 
nuolatos atsimena ir paremia 
revoliucinę darbininkų spaudą 
ir abelnai mūsų 'judėjimą.

'■/ ■ ' r- • ■ D. iM.'Š. <•

20,000 Darbininkų Raudo 
nbsios Spaudos Bazare

Po keturių 
savaičių streiko, 1,800 mezgė

jos ir mezgėją;, Industrinės 
Unijos vadovybėj, '.išsikovojo

NEDALIOMIS 
Nud 10 iįd 12 vai. Ii

BROOKLYN
Čeverykų kompanijos po num. 
325 Belmont Ave. turi teismo 
indžionkšiną, u ž d r a udžiantį 
streikieriams prisiartint prie 
tos dirbtuvės, tačiaus • darbi
ninkai nepaipo uždraudimo ir 
pikietuoja dirbyklą. Už tai 
liko areštuoti trys pikietinin- 
kai, kurie yra laikomi po $500 
parankos kiekvienas iki teis
mo, kuris paskirtas įvykti šį 
trečiadienį Pennsylvania Ave. 
teismabutyj.

Kurie tik 
kai, sueikite 
reikalaukite 
gus kovotojus 

< r

Jau prasidėjo registravima
sis .ateinantiems balsavimams. 
Būtinai reikia užsiregistruot 
šią savaitę, kad galėtumėte 
balsuot.

Paskutinė registracijos die
na—a t e i n a n tis šeštadienis, 
spalio 14 d. šeštadienį regis
travimasis tęsis nuo ryto iki 
vėlyvo vakaro; kitomis dieno
mis yra registruojamasi vaka
rais. • , .

Privalote užsiregistruoti, už 
ką balsuosite—už Komupistų 
Partijos kandidatus ir josios 
platformą. Del to neturi būti 
jokios baimės. Kom. Partija 
yra oficialiai pripažinta, le
gale, Kuomet pereitais rinki
mais Kompartija gavo dau
giau, negu reikalaujamą skai
čių piliečių balsų, tai nuo to 
jinai liko įregistruota, kaip 
reguliarė, nuolatinė partija.

Pirmą kartą balsuojantieji 
turi išlaikyt raštiškumo kvoti
mus, kurie yra duodami viešo
se mokyklose. Kvotimai yra 
lengvi.

Senas Balsuotojas.

LDSA 1 Kp. Susirinkimas
BROOKLYN, i— LDSA pir- 

mos kuopos susirinkimas įvyks 
spalio—-October 12 d., <'ketvir
tadienį. Draugės, neužmirš
kite ateiti. Šis susirinkimas 
bus svarbus visoms narėms.; 
s Dabartiniu laiku eina disku
sijos apie susiviepijimą su Am
erikos. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija; taip pati 
šį mėnesį jau eina vajus delei | 
gavimo daugiau skaitytojų 
“Darbininkei, ir jis tęsis iki 
naujų metų.

Susirinkimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare; taigi, drau
gės, nelaukite ateiti iki 9 vai.

Šiandien Vakare Eikime 
Lankyt Balsuotoją

Ši vakarienė 
skaitlinga, nes 
yra žinoma, tai 
kauskaitė yra 
tikietų. Draugė Marytė visa
da'smarkiai praktiškai pasi
darbuoja komunistų ir abelnai 
darbininkų judėjimui. Taigi 
visi ir visos įsigykite tikietus. 
Galima jų gauti ir “Laisvės” 
raštinėje.

NEW YORK. — Wanamak- 
erio krautuvės manadžęris, 
buvęs policijos komisionierius 
Gr. Whalen samdo streiklau
žius langams valyti, kuomet 
streikuoja 1,500 langų valyto
jų, kurie priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos, žy
mėtina, kad-tas pats Whalen 
yra Roosevelto pastatytas NR 
A vykdytojas Didžiajame New 
Yorke.

Pirmiausia prašyčiau visų 
narių, kad nesivėluotumėte at
eiti, nes mes turime labai 
svarbių reikalų atlikti ir ap
svarstyti.

Draugės, šiame susirinkime 
mes turime būti visos be jokių 
atidėliojimų. Turime gerai 
pasikalbėti apie savo kuopos 
reikalus ir apife jos geresnį 
veikimą. .. . c,

Ties ežeru Ronkonkoma, L. 
L, Felix Errante, pamatęs be- 
sivaikščiojant dvi savo dukte
ris, Frances ir Jane Errante, 
ėmė šaudyti; vienai ką tik 
ranką nenunešė, kitai sužalojo 
veidą ir kaklą. Paskui pats 
apsižiojo šautuvo galą, f spuste
lėjo gaiduką ir ant vietos nu
sišovė. ' ‘

Motina sako, kad jis labai 
buvo susirūpinęs išlaikyt' savo 
dukterų dorą; esą, geriau te
gul miršta, negu susiterlioja. 
Jis niekad neleisdavo jas vie
nas niekur eiti—visuomet tu
rėdavo su jomis būti jis pats 
arba motina.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokįų kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

f DANTŲ GYDYTOJAS
Valandos nuo 9 ryto iki 9 

, vakare

Pradžia 8 vab vakare. 
Kviečia visus ir visas.

Komitetas

šiandie vakare draugės ir 
draugai darbininkai yra kvie
čiami ne vėliau kaip 6 :30 vai. 
vakare sueiti į “Laisvės” raš
tinę. K čia sykiu su komu
nistų kuopelės nariais eisime 
'ankyti piliečių, aiškindami, 
kodėl jie privalo užsiregis
truoti ir balsuoti už komunis
tų kandidatą į miesto majo
rui drg: R. Minor ir kitus mū
sų kandidatus. Turime paaiš
kint darbininkams 
iams, už kokius ji 
cofnunistai kovoja, 
mūsų partijos platformas ii 
pakalbint prie “Daily Work 
?rio” skaitymo.

Kampas 1st Avenue
New York City

Brooklynietė Aldona Kat
riutė Aido Choro koncerte 
sako savo draugams, kuomet 
buvo užklausta, kaip sekasi su 
LDS vajum: “Aš maniau, kad 
visai nebus galima narių gau
ti į LDS. Bet aš pavaikštinė- 
jau po stubas ir nustebau pa
sekmėmis. Dabar jau turiu 
šešis jaunuolius, kurie dar tik 
reikalinga nuvesti pas gydyto
ją blankas dabaigti pildyti. 
Yesir, Brooklynas visas rytines 
kuopas subytys, ir jei kitos ko
lonijos, pagelbęs kiek, tąi ry
tiečiai suby.tys ir vakarines 
valstijas.”

Teisingai draugė Katriutė 
pasakė. Visos1 kolonijos turi 
pasidarbuoti, kad ši paskutinė 
Savaitė parodytų, ką rytiečiai 
jįali padaryti. Visi suaugę 
nariai ir jaunuoliai yra ragi
nami pašvęsti mažiausiai tris 
vakarus šią savaitę padirbėti 
del jaunuolių LDS vajaus. 
Spalių 15 d. pasibaigia vajus. 
Reiškia, tik tie, kurie prisira
šys šią savaitę, galės gauti nu
pigintą įstojimą.

Johnnie.

Ridgewoodo Draugėms
LDSA 132 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį; spalio 
11 d., 7:30 vai. vakare, pas 
drg. Višniauskienę, 851 Hart

Telefonas: Stagg 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 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus »

Spalių 15 dieną, sekmadie-Į Choro Vyrų Oktetas pasirodys 
nį, “Laisvės” svetainėje įvyks
ta komunistų rengiama vaka
rienė. Ši vakarienė bus vi
sais atžvilgiais tinkama. Mū
sų prityrusios gaspadinės dar
buojasi ir rengiasi duoti už 
75 centus tokią vakarienę, už 
kokią pirmiau būdavo moka
ma $1.00.

Prie to, tai nebus tik taip 
vakarienė, bet bus revoliucinių 
darbininkų sueiga. Laike va
karienės turėsime koncertinę 
programą. Dainuos drg. L. 
Kavaliauskaitė, bus iš Bay- 
onnės drg. Višniauskas. Da
lyvaus “Bangos” Choro iš Eli
zabeth Merginų Sekstetas. 
Brooklyno darbininkiška pub
lika gerai pažįsta Aido Choro 
Merginų Sekstetą, bet Eliza- 
betho draugės pirmu kartu 
pas mus dalyvaus ir jos pa
rodys, kad ir kitur jaunos dar
bininkės moka tinkamai išsi
lavinti. Man sakė, kad Aido

ras ir Elizabetho Bangos Cho
ras,-—gal tik apart ruso N. Ho- 
dariko, kuris kiek silpniau nu
dainavo.

Aido Vyrų Oktetas su šiuo 
savo pirmu pasirodymu jau 
padarė gilaus įspūdžio,—kas 
bus toliau ? •

Aid„o ’t 
apart k it 
dainavo “ 
ną, kurios žodžius 
Buolio Sūnus, o muziką 
taisė V. Žukas, Aido ir 
gos Chorų mokytojas.

Tiedu chorai dainavo 
kirai ir, pagaliaus, abudu iš
vien—“Pirmyn” ir Internacio
nalą. Abudu yra gerai išsila
vinę ir pagirtinai atlieka savo 
uždavinius.

Visoms dainoms akompana
vo V. Žukas. 

• ■ J I

Trumpą prakalbėlę pasakė 
Vytautas , Zablackas, apie 
svarbą .ir reikalą organizuoti 
jaunuolius ,į LDS Jaunuolių 
kuopas.

Šokiams grieže Wm. Norris 
Orkestrą.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marlon Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 

I Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES

MEDIS ALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
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

XRAY Pasitarimai ir $*)OO 
-rlR I egzaminavimas

su “Blindos” dainomis. Tu
rėsime ir prakalbų.

Svetainės durys atdaros nuo 
3 vai. po pietų ir iki vėlyvos 
nakties, nes prieš ir po vaka
rienei bus šokiai prie geros 
muzikos. Jeigu dar neturite 
tiki eto,—-įsigykite! Komisija 
prašo tikietų pardavinėtojų 
iki ' ketvirtadienio ’ } pranešti, 
kiek tikietų pardavėte, nes 
mums reikia žinoti, kokiam 
skaičiui vakarienę rengti.

Telephone Stagg 2-4409

1 RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito-, 
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrintus k-snjo ir 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 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieni
Telefonas Lackawanna, 4-2180

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

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

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

(238-240)

700 GILZŲ 63c
’• (100—9d; Barons—12c) . -------------------------

GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš R.UiSlšKO, TURKIŠKO IR
VIETINIŲ TABAKŲ

Jūs galite turėt 700 puikių ei garėtų, sulig savo skonio už $1.78. 
Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai. - ,« > .
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY, 
172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

1 ''J < 15 (tarpe 10 ir 11 Sts.) r h

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

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

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

NEW YORK. Bravorų 
Prekybos Taryba geibia, kad 
duos $5,000 tamnarba tiem, 
kas.pagelbės sučiupti ir nu
teisti pirmą alaus raketierių.

Dabartiniu laiku gengsterių 
-raketierių šaikos užpuldinėja 
saliuninkUs ir ginklais grasin
dami liepia imti alų iš tos, o 
ne kitos kompanijos arba pirk
ti slaptai dirbamą alų iš vie
nų, o ne kitų šmugelninkų.

MATHEW P* SALLAS
( B ( E L fi U S K A S )

.■ G R A B O R i U S 
UNDERTAKERS AND 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETA, SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

< VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIĄI patarnausim.

‘ MUSU (RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. , ,

100 CIGARETĘ UZ 25 CENTUS
--------  * 1 SVARAS TABAKO $1.00 

Persiuntimas .15c

Ligos Gydomos 
šiandien ateiki- 

| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
f kai stovite.
j Odos Nušašėji-
I mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio žar- 
ąų ir Mė^lažar- 

. , nūs Ligos, Nervų
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai . , ., , • • • i

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui} 
KALBAM LIETUVIŠKAI

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe x

252 Berry St, Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street /

• i Į

Telefonas Evergreen 6-3959
fM 6 kas dfen, seredoms Ir sukatoms 
iki T:tO vaL vakarais.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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




